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නිවේදන:  

2019 අශරේල් 2 21 නි ද න ශ රී කාවේශව විවිස ථානේශනක දු  

වූ ත්රථාතනේී  රහාේ  පිිබඳවන  ශථ ාේ ඳකේ 

පේර්ලිශේන්තුනට නේර්තේ කිරීම ථවහාේ නශ විශ ේෂ 

වේ ව ථභේන : ථේමේජිවාන්  ආශේ ා ථහා ශේ කිරීම 

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා වාර්තා  

ප්රශ්නනවල  වාිකක ිළිතුරු 

වපෞද්ගලිකව දැනුම් දීවමන් ඇසූ ප්රශ්නනය: 

 පේථාකු ඉරුන ශ ත්රථාත රහාේ ා  දථේ අාේ  වූ ෛන දව  

ජීවිතා ශිාවීම ථවහාේ විශ ේෂ ආර්ථිව ව මශේව ණ 
පිශේජාේ 

ශථේනව අර්න ථේසව අ මුනශල් 2 මුනල් 2  ශව ටථා 
ශනශ වශප ශ ේ ආශාෝජශා 

අන්තර්ගත ප්රධාාන කුු 
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පූ.භා.10.30  පාර්ලිවම්න්ුරව රැසන විය.   

කථානායකුරමා [ගු කු ජයසූරිය මහතා]  මූලාසනාරූඪ විය. 
பொரொளுேன்றம் மு.ப. 10.30 ேைிக்குக் கூடியது. 

சபொநொயகர்  அெர்கள்  [ேொண்புேிகு கரு ெயசூொிய] தமலமே 

ெகித்தொர்கள். 

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

Chair. 
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විවශ්ේෂ කාරක සභාව: සාමාජිකයන්                       
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பயங்கரெொத தொக்குதல்கள் பற்றி ஆரொய்ந்து  

பொரொளுேன்றத்திற்கு அறிக்மகயிடுெதற்கொன 

ததொிகுழு: உறுப்பினர்கமளப் பதிலீடு தசய்தல் 

ேற்றும் தபயொிடல் 
SELECT COMMITTEE  TO LOOK INTO AND REPORT TO 

PARLIAMENT ON THE TERRORIST ATTACKS THAT TOOK 

PLACE IN DIFFERENT PLACES IN SRI LANKA ON 21ST APRIL 

2019: SUBSTITUTION AND NOMINATION OF MEMBERS 

 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
Order, please! 

2019 මියි මථ 22 නි ද න ශ  දශවනශා රවේ න  2019 අශරේල් 2 

මථ 21 නි ද න ශ රී කාවේශව විවිස ථානේශනක දු වූ ත්රථාතනේී  

රහාේ  පිිබඳව ශථ ාේ ඳකේ පේර්ලිශේන්තුනට නේර්තේ කිරීම ථවහාේ 

නශ පේර්ලිශේන්තු විශ ේෂ වේ ව ථභේශව ශථේනා ථවහාේ පත් ව ශ 

කන ගරු (ෛනනය)  වවින්න ශහාේෂේන් ජානර්සශ මිිතතුමේ මම 

විශ ේෂ වේ ව ථභේශනන් ඉල් 2කේ අථා වී ඇිත ඳිවින්  ඒ ශනනුනට 

ගරු (ෛනනය)   ේජිත ශථේශේ ත්ශ මහාතේ න  ටට අමත න ගරු 

(ෛනනය)  ශලින්න ජාිතථාථ මහාතේ න මම විශ ේෂ වේ ව ථභේශව 

ශථේනා   ථවහාේ ම විදුන් ශේ ව ශ කන ඳන නන්නනු විමිත්ශතමි. 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා (රාජය වයවසාය  කන්ද 

උඩර  උුමය සහ මහනුවර සංවර්ධාන අමාතයුරමා සහ 

පාර්ලිවම්න්ුරවේ සභානායකුරමා) 
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல - அரச ததொழில்முயற்சிகள், 

ேமலநொட்டு ேரபுொிமேகள் ேற்றும் கண்டி  அபிெிருத்தி 

அமேச்சரும் பொரொளுேன்றச் சமப முதல்ெரும்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Public 
Enterprise, Kandyan Heritage and Kandy Development and 
Leader of the House) 
ගරු වනේශේාවතුම ද  ශේ විශ ේෂ වේ ව ථභේන ටශේ නිා 

ආ ේභ ව ේ. අනත් ඒ වේ ව ථභේන ඒ වටයුතු ව ශනේ. මම 

ඔඳතුමේශගන් ඉල් 2ලීමේ ව ශනේ  පේර්ලිශේන්තු ථානේන   දශාෝග 

අනුන ශේ විශ ේෂ වේ ව ථභේනට මේසයාට ආ ේසශේ ව න්ශ 

කිාකේ.  අපට හාාගන්ශ ශනාේ ශිහාි. අපි වේශේනත් මා 

ශහාෝනන්ශ සූනේශේ ශිහාි. මේසයාට ආ ේසශේ ව න්ශ. ඔඳතුමේට 

ඒ ථවහාේ ඳකතක ිතශඳශනේ.  

 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ ඳකා වේ ව ථභේනක ථභේපිතනරුන්ට පන ේ ිතශඳශනේ. ඒ 

 දථේ ර ාශාේ ශිහාි.  ඒවට මවයයි. 
 
ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 ඔඳතුමේ පිිබගන්ශ  ඔඳතුමේට ඳකාේ ිතශඳශ ඳන. 
 
 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මට ඳකාේ ිතශඳශ ඳන පිිබගන්ශනේ. ඒ නේශේම  ඕශෑම 

අනථානේනව  ඕශෑම වේ ව ථභේනව ථභේපිතන ාේට ඒ තී ණා 

ගන්ශ  පුළුනන්. ඔඳතුමේ ථභේපිතන ාේ - 

 
ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මේසයාට ආ ේසශේ ව න්ශ.  

 
ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ ථභේපිතන ාේට කිාන්ශ. 

 
ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඇත්තන ශාන්ම  මේසයා තමයි ශේ නයේජ රනතත්ිත මනන්ශන්  

විපේෂාට උනවු ව න්ශ.  
 
 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහා වයි  ඒ  විධිාට වටයුතු ව මු. 

 
ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මේසයාට ඒවට ආ ේසශේ ව න්ශ. මතශව ට  ශ  ජශතේනට 

නිශගන්ශ පුළුනන් ඇත්ත  ශිත්ත. 
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පේර්ලිශේන්තුන 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහා වයි. ඒ ආ ේසශා කිරීම ථභේපිතන ාේ විදුන් ව  යුතුයි.  

 
ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු වනේශේාවතුම ද  ශේව අශේ ඉල් 2ලීමේ.  
 

ගු අජිත් පී. වපවර්රා මහතා (ඩිජි ල් යටිතල පහසුකම් හා 

වතොරුරු තාක්ෂණ කැබිනට් වනොවන අමාතයුරමා) 
(ேொண்புேிகு அெித் பீ. தபமரரொ - டிெிட்டல் உட்கட்டமேப்பு 

ெசதிகள் ேற்றும் தகெல் ததொழில்நுட்ப அமேச்சரமெ 

அந்தஸ்தற்ற அமேச்சர்) 

(The Hon. Ajith P. Perera - Non Cabinet Minister of Digital 
Infrastructure and Information Technology) 
ගරු වනේශේාවතුම ද  ඔඳතුමේ තමයි ශේ පේර්ලිශේන්තුශව 

දු නශ වටයුතුනකට රූපනේහි දශාන්  ගුනන් වි ලිශාන් නාේත් 

නිනගත් විධිාට  පුළුල් 2න රචාේ ා කඳේ ී මට වටයුතු වශ ේ. ඒ   දථේ 

ශේ පේර්ලිශේන්තුශව ශහා වත්  ශ වත්  ශ  ජශතේනට නිශ 

ගන්ශ අනථානේන කිබුණේ. ඒ නේශේම  පේර්ලිශේන්තුශව වේ ව 

ථභේනක දුේස ශනශ වේ ණේත්  වේ ව ථභේනකට ථහාභේගි වීම  

ථහාභේගි ශශ වීම  ඒනේශේ දු නශ වේ ණේ පිිබඳවන ශත  තුරු නිශ 

ගන්ශ ජශතේනට අයිිතාේ ිතශඳශනේ. ඒ  දථේ මම ඉතේම 

ශගෞ නශාන් ඔඳතුමේශගන් ඉල් 2කේ දුටිශනේ  ශේ විශ ේෂ 

අනථානේශවී  විත ේ ශශ ශනයි  පේර්ලිශේන්තුශව රසේශ වේ ව 

ථභේනක වටයුතු හාිකිතේේ  ට රූපනේහි දශාන්  ගුනන්වි ලිශාන් 

ජශතේනට අථන්ශ නකින්ශ ථකථානන්ශ කිාකේ. ශම වන  ඒ 

විනතතභේනා නිනගත්. ඒ විනතතභේනා ශිිතශව ට තමයි ශඳ ශහාෝ 

නි න  ශත  තුරු ථමේජගත ශනන්ශන්. 

 
ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහා වයි.   

 
ගු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(ேொண்புேிகு (மபரொசிொியர்) ஆசு ேொரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගරු වනේශේාවතුම ද  ඇත්තටම ගරු අජිත් පී. ශපශර් ේ 

මිිතතුමේ ථහා ගරු කේෂාමන් කිරිඇල් 2ක මිිතතුමේ කිාපු  වරුණු 

ථේඳන්සනම තමයි මේත් වනේ ව න්ශ ඳකේශප ශ  ත්තු නන්ශන්.  

ගරු වනේශේාවතුම ද  අශේ ආාශිව අධීේෂණ වේ ව 

ථභේනක දු නශ ශේනල් 2 මේසයාට ශනන්ශ කිාකේ ඉල් 2කශනේ. ගරු 

වනේශේාවතුම ද  උථථා අසයේපශා පිිබඳව අනුවේ ව ථභේශව 

ථභේපිතන ාේ හාිටිාට මම කිාශනේ  නිශට ිතශඳශ නීිත රීිත අනුන 

තනම ඒ ථවහාේ ඳේසව ිතශඳශ ඳන. ථානේන   දශාෝග ශනශථා 

කිරීශේ ගිටලු  දථේ ඒව ශිනිතකේ ිතශඳශනේ. අවුරු  තුශේ 

ිතථාශථේ අපි න ගින් න ගටම ශේ ඉල් 2ලීම ව ශනේ. ඒ  දථේ ශේ 

වටයුත්ත ඉේම දන්ම ව කේ ශනන්ශ. විශ ේෂශාන් මේසයනකට 

ශත  තුරු ශනන්ශ. ගරු වනේශේාවතුම ද  ශේව ඉතේ නිනගත් 

වේ ණාේ. ශම වන  නින්  ශ  ජශතේන කිාශනේ මන්ත්රීනරු 22  

ශනශේම නි න යි කිාකේ. අපි ශව ච්චා  ශහා ව නිා ව ත් ඒනේ 

මේසයාට ාන්ශන් ශිහාි  ගරු වනේශේාවතුම ද. අපි   Sectoral 

Oversight Committees නලින් ව ශ නිා ශග ාේ  ිතශඳශනේ. 

ශමුත් ඒ කිදුම ශනාේ මේසයාට ාන්ශන් ශිහාි. ඉිතන් ශේව 

ඳ පත  ර ාශාේ. පේර්ලිශේන්තු මන්ත්රීනරු හාිටිාට 

පේර්ලිශේන්තුන තු  අපි ව ශ වටයුතු මේසයනකට ාන්ශන් ශිිත 

ර ාශා අපට වි ේක ර ාශාේ. ඒ  දථේ ඔඳතුමේශගන් ඉල් 2කේ 

දුටිශනේ  ශේ වේ ණා සුවිශ ේෂී වේ ණාේ හාිටිාට අ ශගශ  ශේ 

ිතශඳශ ගිටලුන  ද ේව ණා ව කේ ශනන්ශ කිාකේ.   ථානේන  

 දශාෝග ශනශථා ව  ගිනීශේී  ිතශඳශ ර ාශා  ද ව ණා 

ව කේ ශනන්ශ. 

ශම වන    Sectoral Oversight Committeesනක Chairmenකේ 

හාිටිාට  ශිත්ශේ Subcommitteesනක Chairmenකේ හාිටිාට 

ඔවුන් කිවශන ත්  "අපට මේසය ශගන්නන්ශ ඳිහාි" කිාකේ  අපි හි  

ශනශනේ. ශේව තමයි ඇත්ත වනේන. මම  දථේ ඔඳතුමේ ශේ ගිශ 

අනසේශා  ශා මු ව න්ශ. නර්තමේශශේ Sectoral Oversight 

Committeesනක වි ේක න ශාන් ථේවච්ඡේ ව ශනේ ඉතේම  

නිනගත් වේ ණේ. ඒනේ මේසයාට විනතත ව න්ශ පුළුනන් ශේ  

ඇත්තටම ශේ  ශ  පේර්ලිශේන්තුශව ශම වේන ශනන්ශන් කිාකේ 

මේසය හා හාේ ජශතේනට නිශගන්ශ පුළුනන්. ශම වන  පේර්ලිශේන්තු 

මන්ත්රීනරු දුාලුශනශේටම ඉතේම  අථේසේ ණ විධිාට ඇල්ල් 2ක න ගු 

ව ශනේ  කිදුම නිාේ ව න්ශන් ශිිත අා කිාකේ. ශේ තත්ත්නා 

න ේනේගන්ශ ිතශඳශ ශහා වම ක්රමා තමයි  ශේ වේ ව ථභේ 

මේසයනකට විනතත කිරීම. මතශව ට ශේ ආ්ඩුවනත්  මන්ත්රීනරුත් 

ව න්ශන් ශම ශනේන කිාකේ ජශතේනට නිශ ගන්ශ පුළුනන්. 

ශිත්ශේ හාිම මන්ත්රීන ාකුටම ඇල්ල් 2ක න ගු ව කේ  මන්ත්රීනරු 

22 ම විශේ  ව කේ නමන්ශ ඕශෑා කිාකේ ශේ  ශ  ජශතේන 

අත ට ගිහිල් 2කේ ිතශඳශ තී ණා නිරැන යි. ඒ තත්ත්නා  දනි න  

ව න්ශ ඕශෑ. මා  දනි න  ව න්ශ අපි 22 ශනශේම මවතු විා 

යුතුයි. 
 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ආශු මේ දුාහා මන්ත්රිතුම ද  ඒ ථවහාේ අන ය පිාන  

ගන්ශනේ. 
 

ගු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(ேொண்புேிகு (மபரொசிொியர்) ஆசு ேொரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මශහාම වුශණ ත්  අපහාේථ ව ේා කිාකේ ශුව නමන්ශත් 

පුළුනන්. 
 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු වනේශේාවතුම ද  වේ ව ථභේනකට ශප   නීිත රීිත 

මේකේනේ ිතශඳශනේ. මතශව ට  Sectoral Oversight 

Committeesනකටත් ඒව අනේ  ශනශනේ. 

 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒවට ඳේසේනේ ශිහාි. මම වලින් කිවශවත් ඒවයි. 

 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sectoral Oversight Committeesනකටත් මේසය ශගන්නන්ශ 

ඳේසේනේ ශිහාි. ඕශෑම වේ ව ථභේනවට මේසය විවනන්ශ 

ඔඳතුමේට ඳකා ිතශඳශනේ. 

 
ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මශහාම ව න්ශ පුළුනන්. ඒ ගිශ මම අන උශේත් කිවනේ. ඒව 

ර ාශාේ ශිහාි. ඒ නේශේම මම කිාන්ශ විමිිතයි  
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පේර්ලිශේන්තුශව   විශ ේෂ මේසය අා ාේ අපි කඳශ මේථශේ ඉවකේ 

ආ ේභ ව න්ශ ඳකේශප ශ  ත්තු ශනශනේ. ටට පථාශථේ ශේ ර ාශ 

හුයේ   ට  දනි න  ව  ගන්ශ පුළුනන්. ඒ නේශේම 

පේර්ලිශේන්තුශව මහා ශල් 2වේන ාේටත් මම උපශනථා  න්ශේ  ාේ 

ාේ ඳේසව ිතශඳශනේ ශේ නහාේම ඒනේ ඉනත් ව න්ශ කිාකේ. 

 

ගු න වන්ෂන ගුණවර්ධාන මහතා 
(ேொண்புேிகு  திமனஷ் குைெர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු වනේශේාවතුම ද  ගරු   ආශු මේ දුාහා මන්ත්රීතුමේ කිාපු 

වේ ණා ථේඳන්සශාන්මයි මම වනේ ව න්ශන්. ගරු විපේෂ 

ශේාවතුමේ  ශ  ආ ේෂව තත්ත්නාට ථහාශාෝ ගා ශනමින් අශේ 

මන්ත්රීනරු ව්ඩාේාමත් ථමය න ගටම වටයුතු ව  ිතශඳශනේ. 

ශමුත්  ටශේ පේර්ලිශේන්තුශවී  මතුමේට නිරැන  ශචාෝනශේනේ ව ේ  

විශේ ේම මේනත  නහාකේ කිාකේ. ගරු ගාන්ත වරුණේිතකව 

ඇමිතතුමේත් ඉන්ශන් විපේෂ ශේාවතුමේශේ ශගන ට ශගනල් 2 

ශනවවට ශමහාේයින්. 

විපේෂ ශේාවතුමේ ශහාෝ විපේෂ ශේාවතුමේශේ කිදුම 

 දකසේරිශාකු ඒ පේ  නහාන්ශ කිාේ ඉල් 2ලීමේ ශහාෝ ව කේ ශිහාි. 

පේර්ලිශේන්තු න රථේන පේවිච්ි  ව කේ  ආ්ඩුවන විපේෂ 

ශේාවතුමේ ගිශ ශඳ රු කිාන්ශන් ඇයි? [ඳේසේ කිරීේ] 

පේර්ලිශේන්තුශව මනි ද ශඳ රු කිාශ ශව ට මහා ජශාේට තු ට 

ාන්ශන් නිරැන  මතාේ. [ඳේසේ කිරීේ] මේ මා විශ ේෂශාන් ථවහාන් 

ව න්ශ ඕශෑ. විපේෂ ශේාවතුමේ මට කිවනේ  ශේ ගිශ ඔඳතුමේට 

ථවහාන් ව න්ශ කිාේ.  

 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මේ අන ඒ ගිශ ශප ලිථාපිතතුමේන නිනුනත් ව න්ශේ. 

ශප ලිථාපිතතුමේන නිනුනත් ව න්ශ පුළුනන්.  

 
ගු චන්න ම වීරක්වකොඩි මහතා  
(ேொண்புேிகு சந்திே வீரக்தகொடி) 

(The Hon. Chandima Weerakkody) 

ගරු වනේශේාවතුම ද  ශේ  ටට නිනගත් වේ ණාේ 

ථේඳන්සනයි  මේ වනේ ව න්ශන්. පසු ගිා 22නි ද නේ  දවශාෝර්ේ 

නුන  මේථත් ජේිතන්ශේ ථේශේකශශේ ී  ාටත්විජිතනේනාට 

මශ හින  මුරුසු න නයිශන් ඡන්නාේ ගත්තේ.   Mauritius Island 
මශේ  ශව ටථේ ථේඳන්සන. මහිී  කාවේන අශශකුත් නකුණු 

ආදුාේිතව  ටනල් 2 ථමය මේන ඡන්නා රවේ  ශශ වශ ේ ඇයි 

කිාශ මව ථේඳන්සන අපට ශක කු ර ාශාේ ඇිත වී ිතශඳශනේ.   
 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මා විශේ  වටයුතු අමේතයේා ශාන් ර ාශාේ විධිාට 

ඇහුශන ත් ශහා වයි.   

 

ගු චන්න ම වීරක්වකොඩි මහතා  
(ேொண்புேிகு சந்திே வீரக்தகொடி) 

(The Hon. Chandima Weerakkody) 

ගරු වනේශේාවතුම ද  අශේ  ට ාටත්විජිතනේනාට විරුේස 

 ටේ. ඒ  දථේ ශේ තත්ත්නා  ශ  අශේගතාට ශහා ව ශිහාි.  

 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමේ  ඒ ථේඳන්සශාන් විශේ  වටයුතු 

අමේතයතුමේශගන් අහාන්ශ පුළුනන්.  

ගු චන්න ම වීරක්වකොඩි මහතා  
(ேொண்புேிகு சந்திே வீரக்தகொடி) 

(The Hon. Chandima Weerakkody) 

වරුණේව   ඒ පිිබඳවන පේර්ලිශේන්තුනට පිහාින ලි කිරීමේ 

ව න්ශ කිාේ මම ඉල් 2කේ දුටිශනේ.    

 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මී යට  ගරු නේසුශේන ශේශේාේවේ  මිිතතුමේ. ටට පසුන  

ගරු (ආචාේර්ා)  ඳන් ක ගුණනර්සශ මිිතතුමේ.  

 
ගු වාසුවද්ව නානායක්කාර මහතා 
(ேொண்புேிகு ெொசுமதெ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගරු වනේශේාවතුම ද  ගරු ථභේශේාව කිරිඇල් 2ක ඇමිතතුමේ 

කිවනේ  "ආ්ඩුවනට නහාන්ශ ශනාේ ශිහාි" කිාේ. අපටත් නහාන්ශ 

ශනාේ ශිහාි. ඒවයි අප කිාන්ශ ඕශෑ.  

 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

හාරි  හාරි. නින් අපි  නනශථේ නිා වටයුතුනකට ාමු. 
 

ගු වාසුවද්ව නානායක්කාර මහතා 
(ேொண்புேிகு ெொசுமதெ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

වේටනත් නහාන්ශ කිදු ශනාේ ශිත්ශේ මා විනතතන 

පනත්නේශගශ ාශ මවයි ිතශඳන්ශන්. ඕව  අශේ පිත්තට ශ ෝල් 2 

ව න්ශ හානන්ශ මපේ. ඒව තමුන්ශේන්ශථේකේ ශේ  දරුනත නහා 

ගන්ශ  ගන්ශේ උත්ථේහාාේ. 

 
ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු වනේශේාවතුම ද  මතුමේ මශේ ශම කිවනේ. අපි මතුමේට 

ආ ේසශේ ව ශනේ  ශේවට ථහාභේගි ශනන්ශ කිාකේ. [ඳේසේ 

කිරීමේ] ගරු නේසුශේන ශේශේාේවේ  මන්ත්රීතුම ද  ඔඳතුමේ 

ශහා ව පේර්ලිශේන්තු මන්ත්රීන ශාේ. ඔඳතුමේ වේලීශ ර ාශ ගිශ 

 දත  පේර්ලිශේන්තුශව වනේ ව ශනේ. ඔඳතුමේ මන්ශ.  

විපේෂාට මම ආ ේසශේ ව ශනේ  - [ඳේසේ කිරීමේ]  

 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශඳ ශහා ම ථාතුිතයි. මී යට  ගරු (ආචාේර්ා)  ඳන් ක 

ගුණනර්සශ මිිතතුමේ. 

 
ගු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධාන මහතා 
(ேொண்புேிகு (கலொநிதி) பந்துல குைெர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ගරු වනේශේාවතුම ද  ඔඳතුමේ නේශේම ශේ  ශ  විපේෂ 

ශේාවතුමේත් පේථාකු ඉරු න ශ රහාේ ශාන් පථාශථේ ශේ  ශ  විවිස 

ජශ නර්ග අත  රචා්ඩාත්නා ඇිත වීම නි ිේවීම ථවහාේ උපරීම 

නේාවත්නාත් කඳේ  න්ශේ. ජශේධිපිතතුමේ වි ශවවශව ශම ශ 

රැථාවීමටන  ඒ හාිම රැථාවීමටම ගිාේ. අග්රේමේතයතුමේ වි ශවවශව 

ශම ශ රැථාවීමටන  ඒ හාිම රැථාවීමවටම ගිාේ. පේෂ ශේාවාන් 

දුාලු ශනශේ මේව වනේ ව කේ ශේ ගින්ශ   දනන්ශයි මහින්න 

 ේජපේෂ විපේෂ ශේාවතුමේ නිා වශ ේ. මතුමේ ශිිත අනථානේනක 

ී    ශේ පසුශප  මන්ත්රීනරු මතුමේට පහා  ශනශ මව  ථේසේ ණ 

ශිහාි. විපේෂා  ආ්ඩුවන ශනවම මවට ඉව ශගශ ශේ ජේිතව 
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පේර්ලිශේන්තුන 

ර ාශා විථවන්ශ ඕශෑ ශවකේනව ශනශේ පන්ිතශේ  ශේ පේකශා 

ව කේ- [ඳේසේ කිරීමේ] ශේ පේර්ලිශේන්තුන පේවිච්ි  ව න්ශ ඉා 

ශනන්ශ මපේ.[ඳේසේ කිරීමේ] 

 
ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ වරුණ ගිශ මම ශප ලිථාපිතතුමේ නිනුනත් ව න්ශේ. අපි 

රසේශ නිා වටයුතුනකට ාන්ශ ඕශෑ. ගරු නාේදුරි ජාශථේව  

මන්ත්රීතුමේ   අනහාථා නිේවීම ඉේම දන් ඉන  ව න්ශ. 

 

ගු දයාසිරි ජයවසේකර මහතා  
(ேொண்புேிகு தயொசிறி ெயமசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු වනේශේාවතුම ද  මම ගිශ කිාේපු  දථයි මම ශේ 

කිාන්ශන්. ගරු වනේශේාවතුම ද  නින් ශේ පත් ව කේ 

ිතශඳන්ශන් ශහා ව වමිටුනේ.  ඒව ගිශ අපට ර ාශාේ ශිහාි. 

හාිඳියි  රිථේඩ් ඳන යුී න් ඇමිතන ාේට විරුේසන ශචාෝනශේනේ මල් 2ක 

ශනකේ වි ානේථ භාග ශාෝජශේනේ ශගශිල් 2කේ ිතශඳශ ශවකේනව 

මම වි ානේථ භාග ශාෝජශේනට අනේ  නශ වේ ණේ ථේඳන්සන ශේ 

වමිටුන ඇතුශ ේ ථේවච්ඡේ  ව කේ මතුමේන  දශන ථා ශව ට  දනහාථා 

ව කේ මති දන් පථාශථේ වි ානේථ භාග ශාෝජශේන ගන්ශනේ ශේ 

තමයි අපට ර ාශා ිතශඳන්ශන්.  

 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ටශේ කිවනේ ශන් - 

 

ගු දයාසිරි ජයවසේකර මහතා  
(ேொண்புேிகு தயொசிறி ெயமசகர)  

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මට විශේඩිාේ ශනන්ශ  ගරු වනේශේාවතුම ද.  

ඒශවී  අපි වනේ ව න්ශ අන ය නන්ශන් 21නි දනේ රහාේ ා 

ථහා ඒවට අනේ  නශ වේ ණේ පිිබඳවන මිථව  රිථේඩ් ඳන යුී න් 

මිිතතුමේට ඒශවන් ඇිත ශනකේ ිතශඳශ ර ාශාේ ගිශ ශශ ශනයි.  

මතුමේට ාේ ශචාෝනශේනේ ිතශඳශනේ ශේ  ඒව ශනශම වනේ 

ව න්ශ. හාිඳියි  ආ්ඩුවන හානන්ශන් ශේ ශව මිටිා නේකේ රිථේඩ් 

ඳන යුී න් මහාත්තාේ  දශන ථා ශව ට  දනහාථා ව කේ  ටට පසුන 

වි ානේථ භාග ශාෝජශේන ශගශශන්ශ.  

 
ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ටශේ ඒ ගිශ පිහාින ලි ව ේ. 

 
ගු දයාසිරි ජයවසේකර මහතා  
(ேொண்புேிகு தயொசிறி ெயமசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඒශවන් දු  නන්ශන් ශේ  අශන ය ර ාශාේ ඇිත නශ මවයි. 

 
ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහා වයි. ගරු ථභේශේාවතුමේ. ටට පසුන ගරු අනු  න ථේශේාව 

මිිතතුමේ. 

ගු අනුර න සානායක මහතා 
(ேொண்புேிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු වනේශේාවතුම ද  ශේ ශත්රීේ වේ ව ථභේන අන ය ඳන 
පිිබගන්ශනේ. අශරේල් 2 මේථශේ 21නි දනේ දු  වූ රහාේ ා පිිබඳවන 
 ජා මුළුම දන්ම මහි නග කීම අත්හාි  වටයුතු ව පු ඳනට ඕශෑ 
ත ේ ථේේෂි ථහා ථේසව ිතශඳශනේ. ඒ නේශේම ශේ නශ විට 
ශප ලිථාපිතන ාේශේ නිා අත්හිටුනේ ිතශඳශනේ; ආ ේෂව 
ශල් 2වේන ාේ ඉනත් ශව ට ිතශඳශනේ. ඒව  දථේ ඇත්තටම 
ආ ේෂව ශල් 2වේන ාේ ශමම ශත්රීේ වේ ව ථභේන හාමුනට 
ශගශිල් 2කේ  මති දන් මහාේ ක්රිාේනේමා විමදුා යුතුන ිතශඳශනේ. ඒ 
නේශේම ශප ලිථාපිතන ාේශගන් ඔහුට පිනරී ිතශඳශ වේර්ා ඉටු 
ව ේන  ශිේන  ඔහුට නග කිනයුතු අාට මා නිනුේ  න්ශේන  ශිේන 
කිාශ මව නිශගත යුතුන ිතශඳශනේ. ඒව  දථේ ශේ ශත්රීේ වේ ව 
ථභේන නිනගත්. ශේ දු වීමට අනේ  ශේ පේකශ ශේාවත්නා 
මයහාි කේ ිතශඳන්ශන් ශම ශ ත ේ රමේණාකින්න  ඒ නේශේම 
ආ ේෂව ාේන් ත්රණා ශම ශ ත ේ රමේණාකින් අත් හාි කේ 
ිතශඳශනේන කිාශ මව ශේ  ශ  ජශතේන නිශගත යුතුයි. ඒව  දථේ 
මම ශත්රීේ වේ ව ථභේශව ඒ පුළුල් 2 ථානේනා ථහා ශථ ාේ ඳිලීම 
තමයි ව  යුතු නන්ශන්. හාිඳියි  ආ්ඩුවන ශේවට මුනේ ශනකේ 
ඉතේමත් විත ශේ පේකශාේ න ාත් ව න්ශ උත්ථේහා ව ශනේ.  

ගරු වනේශේාවතුම ද  ශත්රීේ වේ ව ථභේන පිිබඳව 
ශාෝජශේන ඉන රිපත් වශ ේ රිථේඩ් ඳන යුී න් ඇමිතන ාේට විරුේසන 
වි ානේථ භාග ශාෝජශේන ශගශ මන්ශට ශප . ඒව  වි ානේථ 
භාගාත් මේව ථේඳන්ස ශනච්චා මවේ ශශ ශනයි.  අශේ 
මන්ත්රීනරුන් ශේ ශත්රීේ වේ ව ථභේ ශාෝජශේනට අත්ථන් ව ේ  
මට මතවයි.  ඒ නේශේම ශේ පේර්ලිශේන්තුශව විපේෂශේ අශශේ 
පේෂනක මන්ත්රීනරුනුත් ශමනි ද ශත්රීේ වේ ව ථභේනේ අන ය 
ඳන නිනුේ ී කේ අත්ථන් ව ේ.  

අපි මනි ද ශත්රීේ වේ ව ථභේනව අන යතේන ශපන්නේ 
 න්ශන්  පසුගිා අශරේල් 2 21නශ නේ වුණු දු වීම පිිබඳවන  ශ  ඇිත 
වී ිතශඳශ ගිටලු ථහා ශනගිඩිාේනන් තු න් ශව ට  මහි ථිඳෑ 
ථානභේනා ජශතේනට ශහාිබන වු ව න්ශයි. හාිඳියි  ඒවට 
මුනේශනකේ රිථේඩ් ඳන යුී න් අමේතයන ාේ පිිබඳව වරුණු 
විමථන්ශට නින් ආ්ඩුවන උත්ථේහා ව ශනේ. ගරු 
වනේශේාවතුම ද  මශහාම ව ශ මව ශේවට කිදුම අනේ ත්නාේ 
ශිහාි. 

 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ථභේශේාවතුමේ ඒ ගිශ පිහාින ලි ව ේවි  ගරු මන්ත්රීතුම ද. 
 

ගු අනුර න සානායක මහතා 
(ேொண்புேிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
රිථේඩ් ඳන යුී න් අමේතයන ාේට මශ හි වි ානේථ භාග 

ශාෝජශේනට නින් න ශ  දාම ව  ිතශඳශනේ. මා විනේන කිරීශමන් 
පසුන තමයි ශත්රීේ වේ ව ථභේශව නේර්තේන පේර්ලිශේන්තුනට 
ඉන රිපත් ව  යුතු නන්ශන්. මශථේ ශිිතන, වි ානේථ භාගශාන් 
මතුශනශ වරුණු විනේනාට භේජශ ව න්ශ ශත්රීේ වේ ව ථභේශව 
නේර්තේන කිදුශථේත්ම උපශාෝගී ව  ගත යුතු ශිහාි. මම  දථේ මම 
කිාන්ශන් ශත්රීේ වේ ව ථභේනත්, රිථේඩ් ඳන යුී න් අමේතයන ාේට 
මශ හින ඉන රිපත් ශනකේ ිතශඳශ වි ානේථ භාග ශාෝජශේනත් 
වේර්ාාන් ශනවේ ශකථ ථකවේ, ශේ පේර්ලිශේන්තුන වටයුතු ව  
යුතුයි කිාශ මවයි. 

 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශඳ ශහා ම ථාතුිතයි, ගරු මන්ත්රීතුම ද. මී යට, ගරු 
ථභේශේාවතුමේ. ඉන් පසුන ගරු  දමල් 2 කේන්ථේ මිිතතුමේ වනේ 
ව න්ශ. 
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ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු වනේශේාවතුම ද, ඒ වේ ණා ගිශ මම පිහාින ලි කිරීමේ 
ව න්ශේ. ශත්රීේ වේ ව ථභේශව Terms of Reference, ඒ 
කිාන්ශන් මහි වේර්ා භේ ා අපි ශනශථා ව ේ. මනේ ජාේපිත 
වික්රම ත්ශ මිිතතුමේ ථාශ ෝසශාේ ශගශේනේ. මහි ිතශඳශනේ, 
"ත්රථාතනේී න්ට අනුඳක  න් ඕශෑම පේර්ලිශේන්තු මන්ත්රීන ාකු 
ශහාෝ ආ්ඩුවවේ න ශාකුට ශහාෝ ඕශෑම පුේගකාකුට විරුේසන 
ඇිත ශචාෝනශේ ථතයන ාන්ශත්..." කිාකේ. ඉිතන් ඒ අනුන ශේනේ 
විනේන ව න්ශට පුළුනන්, ථේේෂි ිතශඳශනේ ශේ ශනන්ශ. [ඳේසේ 
කිරීේ] අපි මේසයාට කිාශනේ. මේසය හාිම නේම ශේනේ මහාේ 
ශක කුනට ශපන්නශනේ ශන්. [ඳේසේ කිරීේ] ථේේෂි ඉන රිපත් 
ව න්ශ. නින් ශහා ව අනථානේනේ ිතශඳශනේ.  

 

ගු නිමල් ලාන්සා මහතා  
(ேொண்புேிகு நிேல் லொன்சொ) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

ගරු වනේශේාවතුම ද, පසුගිා අශරේල් 2 21නශ පේථාකු ඉරු න ශ 
දු  වූ රහාේ ා ථේඳන්සශාන් ූරර්ණ පරීේෂණාේ ව න්ශ 
ශත්රීේ වේ ව ථභේනේ පත් ව  ගන්ශ අත්ථන්  ව න්ශා කිාේ 
මේථත් ජේිතව පේෂශේ ගරු මන්ත්රීනරුන් අපට ශාෝජශේ ව ේ. ඒ 
අනුන, ශත්රීේ වේ ව ථභේනේ පත් ව න්ශා කිාශ ශාෝජශේනට 
අපි අත්ථන් වශ ේ, මම රහාේ ශාන් මිා ගිා අාට ථේසේ ණාේ 
ඉෂාට ශනයි කිාශ ඳකේශප ශ  ත්තුශනනුයි. 

ඒ, මව වේ ණාේ. හාිඳියි, අත්ථන් ව  අපිනත් නන්ශන් 
ශිිතන, අපට නිනුේී මකුත් ශිිතන, ශේ වි ානේථ භාගා අනේ  
ව ශගශ ඒ ශාෝජශේනට ථාශ ෝසශාේ ව  ිතශඳශනේ. ඒව 
ඉතේම නිරැන  ූරර්නේනර් ාේ. ශම වන, අපට ශපන්නපු ශව  ා 
ශශ ශනයි, නින් ශේ හාින්ථේඩ්ගත ශනන්ශන්. ගරු 
වනේශේාවතුම ද, ඒ  දථේ අපට ථේසේ ණාේ ව න්ශ. 
වශතෝලිව ජශතේන ශනනුශනන්, 21නශ නේ රහාේ ාට නග කිනයුතු 
දුාලුශනශේ ශහා ාේ ගන්ශ, ඔවුන්ට නඬුනේ ව න්ශ කිාකේ තමයි 
අපි ඒ ශාෝජශේනට අත්ථන් ව  ිතශඳන්ශන්. ඒ  දථේ අපි අත්ථන් 
ව  ශල් 2ඛශා අපට ශශ නන්නේ, [ඳේසේ කිරීමේ] ගරු 
ථභේශේාවතුම ද, ඔඳතුමේට ශශ ශනයි මම ශේ කිාන්ශන්. ගරු 
වනේශේාවතුමේටයි මම කිාන්ශන්. ඔඳතුමේ පිශකේ ශනන්ශන් 
ශම වටන? ඔඳතුමේශගන් ශශ ශනයි ශන්, මම උත්ත ා අහාන්ශන්. 
ශේ ශාෝජශේනට අත්ථන් ව  මන්ත්රීන ාකු විධිාටයි මම ශේ 
ගිශ අහාන්ශන්. ගරු වනේශේාවතුම ද, මම  දථේ ශේව  දනිරැන  
ව න්ශ පුළුනන් ශව යි ආවේ ාටන කිාශ මව අපට කිාන්ශ. 

 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශමම ථභේනට ඉන රිපත් ව කේ, ථභේශව මවයත්නශාන් තමයි 

මනේ ඒව වශ ේ. ඒ ථවහාේ අයිිතාේ ිතශඳශනේ. 
 

ගු නිමල් ලාන්සා මහතා  
(ேொண்புேிகு நிேல் லொன்சொ) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

අපි අත්ථන් වශ ේ ඒවට ශශ ශනයි ශන්.  
 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ටට පථාශථේ ඒ ගිශ වටයුතු ව න්ශ ථභේනට පුළුනන්. 
 

ගු නිමල් ලාන්සා මහතා  
(ேொண்புேிகு நிேல் லொன்சொ) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

ඔඳතුමේට ඕශෑ ඕශෑ ශේනල් 2 ව න්ශ ශශ ශනයි ශන්, අපි ඒ 
ශාෝජශේනට අත්ථන් වශ ේ. අපි මාට  අත්ථන් වශ ේ වශතෝලිව 
ජශතේන ශනනුශනනුයි.  

ගු දයාසිරි ජයවසේකර මහතා  
(ேொண்புேிகு தயொசிறி ெயமசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු වනේශේාවතුම ද, ශේ වමිටුනශව වේර්ාාන් හාිටිාට 

රසේශ න ශාන් වේ ණේ 5ේ විත  ඇතු ත් ව  ිතශඳශනේ. 

පේර්ලිශේන්තු මන්ත්රීන ාකු ශහාෝ ආ්ඩුවවේ න ාකු ශහාෝ ශනශ 

ාේ මන්ත්රීන ාකු ථේඳන්සශාන් ශේ ත්රථාතනේී  ක්රිාේ අනේ  

ව ශගශ ථේවච්ඡේ කිරීම ගිශ ඒශේ කිදු  ආවේ ශේ 

ශාෝජශේනේ ශිහාි; ශමහි මනි ද කිදුම ථවහාශේ ශිහාි. [ඳේසේ 

කිරීමේ] මට ඳේසේ ශශ ව  විශේඩිාේ ඉන්ශ, ගරු මන්ත්රීතුම ද. 

ගරු  දමල් 2 කන්ථේ මන්ත්රීතුමේ කිවනේ නේශේ, ශේ මන්ත්රීතුමන්කේ 

ථේභේනශාන් අත්ථන් ව  ිතශඳන්ශන් ශේ ශාෝජශේශව ථවහාන් 

වේ ණේනකට පමණයි. මම  දථේ, අන ආ්ඩුවන,- [ඳේසේ කිරීමේ] 
 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුම ද, ශේව ථේවච්ඡේ,-  
 

ගු දයාසිරි ජයවසේකර මහතා  
(ேொண்புேிகு தயொசிறி ெயமசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු වනේශේාවතුම ද, මට විශේඩිාේ ශනන්ශ.  

අන ආ්ඩුවන ව න්ශ හානන්ශන් ශම වේන? අන ආ්ඩුවන 

හානන්ශන් මව පිත්තකින් රිථේඩ් ඳන යුී න් ඇමිතතුමේශේ ඒ වරුණු 

වේ ණේ  ථහා අශශකුත් ශේනල් 2 ටිවත් ශේ වමිටුන අථාථට නමකේ, 

ඒනේත් ශුේස බුේන ව කේ වි ානේථ භාගාට වලින් මිබාට ගන්ශයි. 

ට යට, ශේ දුාලු ශේනල් 2නක ඳ  ජශේධිපිතතුමේ පිට පටනකේ 

ඒනේශාන්  දනහාථා ශනකේ අත ශථෝනේ ගන්ශ හානශනේ. ඒව තමයි 

ශනනි ද වේ ණා. 

ගරු අනු  න ථේශේාව මන්ත්රීතුමේ කිවනේ නේශේ අපිත් ඉල් 2කේ 

දුටින්ශන් ශේ වේ ණායි, ගරු වනේශේාවතුම ද. වරුණේව  ශේ 

නේර්තේන ඉන රිපත් ව ශ මව රමේන ව න්ශ, මා ශේ වි ානේථ භාග 

ශාෝජශේන ගත්තේට පසුන ඉන රිපත් ව න්ශ.   
 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
අපි වේ ව ථභේනට මා ඉන රිපත් ව මු. 
 

ගු දයාසිරි ජයවසේකර මහතා  
(ேொண்புேிகு தயொசிறி ெயமசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ශිත්ශේ, ශේශවන් අ  නි න  ටිව නහාන්ශයි හානන්ශන්.  
 

ගු අනුර න සානායක මහතා 
(ேொண்புேிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු වනේශේාවතුම ද, - 
 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔව, කිාන්ශ ගරු අනු  න ථේශේාව මන්ත්රීතුම ද.    
 

ගු අනුර න සානායක මහතා 
(ேொண்புேிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු වනේශේාවතුම ද, මට අනථන් න ශාන් කිාන්ශ 
ිතශඳන්ශන් ශමායි. ශත්රීේ වේ ව ථභේනට පේර්ලිශේන්තු 
මන්ත්රීනරු, ආ්ඩුවවේ නරු ශගන්නන්ශා කිාේ ිතශඳශ 
ශාෝජශේනටත් අපි මවයයි. ශම වන, ඒවට අපි විරුේස ශිහාි. 
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පේර්ලිශේන්තුන 

ශමතිශී , "මන්ත්රීන ශාේ" කිවනේම අගමිිතන ාේත් ඇතු ත් 
ශනශනේන, ගරු වනේශේාවතුම ද? 

 

ගු මන්ත්රීවරවයක් 
(ேொண்புேிகு உறுப்பினர் ஒருெர்) 

(An Hon. Member) 
ඔව, ඔව. 

 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මශහාම,- [ඳේසේ කිරීමේ]  

 
ගු අනුර න සානායක මහතා 
(ேொண்புேிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ශප ඩ්ාේ ඉන්ශ.  මශහාම ශේ, මම ශත්රීේ වේ ව ථභේනට 

අග්රේමේතයන ාේ විවනන්ශත් ඕශෑවම ිතශඳශනේ. ගරු 

වනේශේාවතුම ද, ඒ නේශේම ජශේධිපිතන ාේ විවවීශේ හාිකිාේන 

ිතශඳශනේන? ශම වන, මතුමේ දුාගේූරරුශව දුට ව  ාේ රවේ  

ිතශඳශනේ. කාවේනට ඇවිල් 2කේ ව  රවේ  ිතශඳශනේ. ඒනේ අත  

ාේ ප ථාප තේ ිතශඳශනේ. ආ ේෂව ශල් 2වේන ාේ විදුන් මතුමේන 

නිනුනත් ව  ඳනට රවේ  ව  ිතශඳශනේ. ඒ  දථේ ඒ පිිබඳවනත් 

ශත්රීේ වේ ව ථභේශවී  විමථන්ශ පුළුනන්. මම ශේ කිාන්ශන් 

ශත්රීේ වේ ව ථභේනට ිතශඳශ ඳකා ගිශයි.  21නශ නේ දු  වූ මම 

රහාේ ා ගිශ පේර්ලිශේන්තුන ඇතුශ ේ පුළුල් 2 පරීේෂණාේ 

ශවශ ශනේ ශේ, රසේශ න ශාන්ම ආ ේෂව අමේතයන ාේ ථතුන 

ිතශඳශ නගකීම, ශථේශේධිශේාවාේ ථතුන ිතශඳශ නගකීම, 

අග්රේමේතයන ාේ ථතුන ිතශඳශ නගකීම, අශශේ අමේතයනරු, 

මන්ත්රීනරු, ආ්ඩුවවේ නරු ථතුන ිතශඳශ නගකීම ගිශත් ශථවිා 

යුතු නශනේ. ඒ  දථේ ඒ දුාලුශනශේ ශේ ශත් රීේ වේ ව ථභේනට 

විවවිා යුතුයි. හාිඳියි ගරු වනේශේාවතුම ද, රිථේඩ් ඳන යුී න් 

අමේතයන ාේට මල් 2ක වී ිතශඳශ ශමම වි ානේථ භාග ශාෝජශේන 

පිරිදු  ව  ගිනීශේ රාත්ශාවට අපි ශේ තුිබන් කිදුශථේත්ම ඉා 

ශශ  න ා යුතුයි.  

 
ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහා වයි, අපි ඉල් 2ලීමේ ව න්ශේ. 

 

ගු අනුර න සානායක මහතා 
(ேொண்புேிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

අපි ශමම ශත් රීේ වේ ව ථභේනට ථහාභේගි ශනශනේ. ඒ 

ථහාභේගිත්නා තු  අපි විශ ේෂශාන්ම ශපනී දුටින්ශන් ජු ද මේථශේ 

17ට, 18ට ශප  ශනශත් කිදු  අතුරු නේර්තේනේ- ශුේස කිරීශේ 

අතුරු නේර්තේනේ- ඉන රිපත් ව න්ශන් ශිිතන වි ානේථ භාගා 

ශනශමත්, ශත්රීේ වේ ව ථභේශව ක්රිාේනලිා ශනශමත් පනත්නේ 

ශගශ ාේ යුතුයි කිාශ අනහාශථේ දුටිමිනුයි. ඒ තු  ඉවශගශයි 

ශත්රීේ වේ ව ථභේන තු  අශේ මින හාත්වීම ිතශඳන්ශන්. ශේ 

ශත්රීේ වේ ව ථභේන තු  ශව ශහා මත් ආ්ඩුවනට ඳහුත ාේ 

ිතශඳශනේ. ඒ ඳහුත ා උපශාෝගී ව ශගශ රිථේඩ් ඳන යුී න් 

අමේතයන ාේට මශ හින ිතශඳශ වි ානේථ භාග ශාෝජශේනට මුහුණ 

ී ශේ පත්රිවේනේ ඳනට ශත්රීේ වේ ව ථභේන පත් ව  ගන්ශ 

ආ්ඩුවන උත්ථේහා ව ශනේ ශේ  ඒවට අපි ඉා ශනන්ශන් ශිහාි. 

මශහාශේ මනේ දුට අපි ශත්රීේ වේ ව ථභේශව ඉන්ශශත්  ශිහාි 

කිාශ වේ ණා මම පිහාින ලිනම රවේ  ව ශනේ. 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු (ෛනනය)  සුනර්ශිනී රශේන්  පුල් 2ශල් 2 මිිත දා. ට යට, ගරු 

චාමින්න වි ශේදුරි මිිතතුමේ. ඉන් පසුන ගරු අනු  ප්රිානර් ශ ාේපේ 

මිිතතුමේ. 

 

ගු (වවදය) සුදර්ශිී  ප්රනාන්දුුලල්වල් මහත්ියය  
(ேொண்புேிகு (மெத்திய கலொநிதி) (திருேதி) சுதர்ஷினி 

பர்னொந்துபுள்மள) 

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle) 

ගරු වනේශේාවතුම ද, අශරේල් 2 21 නි දනේ රහාේ ා දු  ශනකේ 

ශේ නශශව ට මේථාේ විත  ගතශනකේ ිතශඳශනේ. ඒ  දථේ ශේ 

අනථානේශවී  ශත්රීේ වේ ව ථභේනයි, රිථේඩ් ඳන යුී න් ඇමිතතුමේට 

මශ හින ශගශේපු වි ානේථ භාග ශාෝජශේනයි කිාශ ශනව පටකනේ 

ගන්ශ මපේ කිාේයි අපිත් ඉල් 2කන්ශන්. ශම වන, රිථේඩ් ඳන යුී න් 

ඇමිතතුමේට විරුේසන ශචාෝනශේ වි ේක රමේණාේ අන  ශ  

ජශතේන මල් 2ක ව ශනේ. විශ ේෂශාන්ම ශේ ශඳෝේඳ රහාේ ා දු  

කිරීම  දථේ අත්අාාගුනට පත් වුණු අාන  දනහාථා ව  ගිනීම 

ථේඳන්සශාන් නේශේම වි ේක මුනල් 2 ථේභේ ාේ පේවිච්ි  කිරීම 

ථේඳන්සශාන් ශචාෝනශේ ිතශඳශනේ. ඒ  දථේ  වි ානේථ භාග 

ශාෝජශේන ඉථාශථල් 2කේ ශගශිල් 2කේ, ඒ පිිබඳවන විනේන ව , රිථේඩ් 

ඳන යුී න් ඇමිතතුමේට විරුේසන වටයුතු ව න්ශ. ඒ  දථේ මම 

වි ානේථ භාග ශාෝජශේන ඉථාශථල් 2කේ ශගශශන්ශ කිාේ මම 

ඉල් 2ලීමේ ව ශනේ.  

ගරු වනේශේාවතුම ද, ඒ ථමයම මම ඔඳතුමේශේ අනසේශා ට 

ශේ වේ ණාත් ශා මු ව න්ශ විමිතයි. ටශේ "න නයිශ" පුනත් 

පශත් ප  ශනකේ ිතබුණේ, "වේන්තේනන් හාේ නහාථේ LRT 

ථිත්වමට කේ ව කේ.  ශමුත් ශේ ගිශ CID මවට නේර්තේ ශනකේ 

ශිහාි." කිාේ.  
 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අන උශේත් මම ඒ ථේඳන්සශාන් ශප ලිථාපිතතුමේ ථමය වනේ 

ව ේ. 
 

ගු (වවදය) සුදර්ශිී  ප්රනාන්දුුලල්වල් මහත්ියය  
(ேொண்புேிகு (மெத்திய கலொநிதி) (திருேதி) சுதர்ஷினி 

பர்னொந்துபுள்மள) 

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle) 

ඒ ගිශ පරීේෂණාේ ව න්ශ කිාේ මම ඉල් 2කේ දුටිශනේ.  
 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පරීේෂණාේ ව ශනේ. 

 

ගු (වවදය) සුදර්ශිී  ප්රනාන්දුුලල්වල් මහත්ියය  
(ேொண்புேிகு (மெத்திய கலொநிதி) (திருேதி) சுதர்ஷினி 

பர்னொந்துபுள்மள) 

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle) 

ශම වන, CID මවට පිමිණිල් 2කේ නේර්තේ ශනකේ ශිහාි කිාේ 

ඒව  දවේම ඉනත් ව න්ශන් ශිිතන ඒ පිිබඳවන පිහාින ලි, විශ ේෂ 

පරීේෂණාේ ව න්ශ කිාේ මම ඉල් 2ලීමේ ව ශනේ. 

 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ පිිබඳවන විශ ේෂ පරීේෂණාේ ව ශනේ. ගරු චාමින්න 

විශේදුරි මිිතතුමේ. 

1183 1184 

[ගරු   අනු  න ථේශේාව මහාතේ] 
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ගු චියන්ද වි වේසිරි මහතා 
(ேொண்புேிகு சேிந்த ெிமெசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු වනේශේාවතුම ද, මම හිතන්ශන් අශේ රී කාවේ  දනහාථා 

පේෂ මහා ශල් 2වේතුමේ නින් ශහා ව ශාෝජශේනේ ශගශේනේ.  "ශේව 

ජශේධිපිතතුමේශේ පිට නමන්ශ උත්ථේහා ව ශනේ"ා කිාේ මතුමේ 

කිවනේ. ටශේ ගකශග ාඅත්ශත් ඥේශථේ  හාේමු රුශනෝ  දනහාථා 

නශනේ අපි නිේවේ. ශනථේ න ශශේ  දනහාථා ශශ වී ටශේ  දනහාථා 

ව පු මව ශඳ ශහා ම ශහා වයි.  ඒශේ credit මව ජශේධිපිතතුමේ 

ගත්තේ, ගරු රී කාවේ  දනහාථා පේෂශේ මහා ශල් 2වේතුම ද. ඒ 

නේශේම විබිශ  ම්ඩාකශේ රසේ දාේ හාිටිාට ඇමිතනරු පත් 

ව ශ ජශේධිපිතතුමේට රිථේේ ඳන යුී න් ඇමිතතුමේන ඉනත් ව න්ශ 

පුළුනන් ඳන අපි නන්ශනේ. අපි නන්ශනේ මතුමේ ඉල් 2කේ අථාවීම 

ශනශශව ට, "ශිහාි. ඔාේ ඉන්ශ. ඔාේන අයින් ව න්ශන් ශිහාි. 

ඔාේන ානන්ශන් ශිහාි." කිාේ ජශේධිපිතන ාේ කිාේ ිතශඳශ ඳන. 

මශහාම කිාේ ිතශඳේී , නින් රී කාවේ  දනහාථා පේෂශේ මහා 

ශල් 2වේන ාේ ශමතිශ ඇවිල් 2කේ අථතය රවේ  ව  රී කාවේ 

 දනහාථා පේෂා සුේන ව න්ශ හානශනේ, ගරු වනේශේාවතුම ද. 

[ඳේසේ කිරීේ] 

 

ගු දයාසිරි ජයවසේකර මහතා  
(ேொண்புேிகு தயொசிறி ெயமசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු වනේශේාවතුම ද, - 

 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඉන්ශ. මම ඔඳතුමේට තුන් නතේනේ අනථානේන  න්ශේ.  

 

ගු දයාසිරි ජයවසේකර මහතා  
(ேொண்புேிகு தயொசிறி ெயமசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මශේ ශම කිවනේ. 

 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔඳතුමේශේ ශම කිවශව ශිහාි. [ඳේසේ කිරීේ] මී යට, ගරු 

අනු  ප්රිානර් ශ ාේපේ මන්ත්රීතුමේ. 

 

ගු අනුර ප්රියදර්ශ්න යාපා මහතා 
(ேொண்புேிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொப்பொ) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

ගරු වනේශේාවතුම ද, අපි ප මුශනන්ම ඉශගශ ගන්ශ ඕශෑ 

වේ ණේනේ තමයි, ජශේධිපිතතුමේට ාේ ආවේ ාව නිරැේනේ 

ඇයශනශ පරින  පේර්ලිශේන්තුශවී  රවේ ාේ ව න්ශ අපට 

අයිිතාේ ශිහාි කිාේ. ඒව ඉථාශථල් 2කේ කිාන්ශ ඕශෑ. 

ශනව, රිථේඩ් ඳන යුී න් ඇමිතන ාේශේ ක්රිාේවකේපාට මශ හින 

තමයි අපි ශේ වි ානේථ භාග ශාෝජශේන ශගශේශව.  

පේර්ලිශේන්තුශව හාිම නේම ිතශඳශ ථේරනේා අනුන වි ානේථ භාග 

ශාෝජශේන ගිශශශනේ. අන ඒ වි ානේථ භාග ශාෝජශේනට මන රින 

පේර්ලිශේන්තු විශ ේෂ වේ ව ථභේනේ පත් ව  තනත් ක්රිාේ 

මේර්ගාේ ක්රිාේත්මව නශනේ. මම හිතශ විධිාට පේර්ලිශේන්තුශව 

ප මු නතේනට තමයි ශමනි ද වේර්ාාේ ශවශ න්ශන්. විශ ේෂ 

වේ ව ථභේන පත් ව න්ශ කිාේ මන්ත්රීනරු අත්ථන් වශ ේ, 

තමුන්ශේන්ශථේකේ ශගශේපු ථාශ ෝසශාන්ට ාටත්න ශශ ශනයි. 

මශහාම ශේ තමුන්ශේන්ශථේකේ අලුත් වේ ව ථභේනේ ශගශශන්ශ 

ිතබුණේ. ගරු වනේශේාවතුම ද, ඒ  දථේ මම කිාන්ශන්, 

වරුණේව කේ ශේ වි ානේථ භාග ශාෝජශේන මුලින් අ ගන්ශ. ශේ 

විධිාට ශඳ රුනේ ව කේ,- [ඳේසේ කිරීේ] ගරු වනේශේාවතුම ද, 

ශේ ආ්ඩුවන ඍජු ශනන්ශ ඕශෑ. ශේ ආ්ඩුවනට කිදුම ඍජු 

භේනාේ ශිහාි. ආ්ඩුවන නිරැේන නහා ගන්ශ  ශ  දුටිශ හාිශමෝටම 

ඇල්ල් 2ක න ේ ව  ව  ඇවින ශනේ. ශමුත්, තමුන් නන්ශන් ශිහාි 

තමුන්  දරුනත් ශනකේ දුටිශනේ කිාේ. පේර්ලිශේන්තුනේ න ශාන් 

ක්රිාේ ව  යුතුයි කිාේ මේ කිාශනේ.  

 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මී යට, ගරු (මහාේචාේර්ා)  ආශු මේ දුාහා මන්ත්රීතුමේ. ඔඳතුමේ 

ශවටිශාන් කිාන්ශ. ඉන් පසුන, ගරු හාර්ෂණ  ේජවරුණ 

මන්ත්රීතුමේ. 

 

ගු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(ேொண்புேிகு (மபரொசிொியர்) ஆசு ேொரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගරු වනේශේාවතුම ද, ශමම විශ ේෂ වේ ව ථභේන අපි 

ශාෝජශේ වශ ේ අශරේල් 2 21 නි ද නේ දු  වූ  දුේධිා ථේඳන්සශාන් 

වවුන නග කිනයුත්ශත් කිාේ ශථ ාන්ශ. ඒ  දථේ මාට අනේ  දුාලු 

වේ ණේ ශථවිා යුතුයි. උනේහා ණාේ කිවශන ත්, නින් ශේශේ 

රසේශ ූදන තශාේ  නශනේ නීිතා හාේ ථේමා භේ   ශ  ආ ේෂව 

ඇමිතන ාේ. මතශව ට නීිතා හාේ ථේමා භේ   ශ  ආ ේෂව 

ඇමිතන ාේත් අ දනේර්ාශාන්ම විවවිා යුතුයි. ඒ ජශේධිපිතන 

කිාේ අපි නන්ශන් ශිහාි. ශව ශහා මන විවනන්ශන් කිාේ ඔඳතුමේ 

අපට කිාන්ශ. ඒ ආන  න ශාන් නගකින යුතු දුාලුශනශේ වේ ව 

ථභේන හාමුනට විවවිා යුතුමයි. ඒ විත ේ ශශ ශනයි. ශේ 

ශචාෝනශේනක ථවහාන් වුණේ ශන් තඹ  න්ශන් වවුන කිාේ.  ශවිබන්ම 

තඹ ශනන්ශ කිවනේ කියූ මන්ත්රීන ශාකුශේ ශමකුත් කිාිවුණේ 

ශන්. ඒ මන්ත්රීනරු පනේ විවවිා යුතුයි. මම  දථේ කිදුම ශවශශේ 

හාාගන්ශ වුනමශේ ශිහාි. දුාලුම ශනශේ වේ ව ථභේනට විවනකේ  

පේථාකු ඉරිනේ දු වීමට නගකින යුත්ශත් වවුන කිාේ ශේ  ට නිශ 

ගන්ශ ඕශෑ. ඒවට තමයි පේෂ, විපේෂ මන්ත්රීනරු මවතු නන්ශන්. 

විපේෂශේ මන්ත්රීනරුන් දුාලුශනශේට වේ ව ථභේනට ථහාභේගි 

ශනන්ශ කිාේ මේ ඉල් 2කේ දුටිශනේ. ජශතේනට අයිිතාේ ිතශඳශනේ 

ශේ නිරැේන වේ අශත්න ිතශඳන්ශන් කිාේ නිශ ගන්ශ. ඒ  දථේයි අපි 

ශේ වේ ව ථභේන විවනන්ශන්.  

 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ශහා වයි, ගරු මන්ත්රීතුමේ. ශඳ ශහා ම ථාතුිතයි. මී යට, ගරු 

හාර්ෂණ  ේජවරුණේ මන්ත්රීතුමේ.  

 

ගු හර්ෂණ රාජකුණා මහතා 
(ேொண்புேிகு ஹர்ஷன ரொெகருைொ) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

ගරු වනේශේාවතුම ද, මට අනථානේන කඳේ ී ම පිිබඳවන 

ඔඳතුමේට ථාතුිතනන්ත ශනශනේ.  පේර්ලිශේන්තුශව අපට ශක කු 

නගකීමේ ිතශඳශනේ කිාේ මම නන්ශනේ. අපට ශත්රීේ වේ ව 

ථභේනේ  ිතාන්ශ පුළුනන්. වි ානේථ භාග ශාෝජශේනේ ශගශශන්ශ 

පුළුනන්. ශමුත් ගරු වනේශේාවතුම ද, ශේශේ පරීේෂණා දු  

විා යුත්ශත් ශප ලීදුශාන් ථහා හාමුනේශනන්. පේර්ලිශේන්තුශව අපට 

ඒ නිනුම ශිහාි. අපි මහාේට ශමහාේට ශඳෝශක පේථා ව  ගන්ශන් 

ශිිතන, ශමශහාම ශචාෝනශේනවට කේ ශනකේ ිතශඳශනේ ශේ, අපි 

ශප ලීදුාට, හාමුනේනට පරීේෂණාේ ව න්ශ කිාමු.  ඒ පිිබඳව 

වවුරුනත් ඳේසේ ව න්ශන් ශිහාි ශන්. අත් අාාගුනට ගන්ශ 

අන ය ශේ, අත් අාාගුනට ගන්ශ. අපට ථිවාේ ිතශඳශනේ ශේ 

අපි කිාශනේ, "අ ාේ ත්රථාතනේන ාේ. ශමාේ ත්රථාතනේන ාේ." කිාේ.  

විපේෂාටත්, ආ්ඩුව පේෂශේ අපටත් නිනුම ිතශඳශනේන 

ත්රථාතනේන ශාේන කිාේ හාරිාට ශතෝ ේ ගන්ශ. ඒ නිනුම ිතශඳන්ශන් 
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ශප ලීදුාටයි, හාමුනේනටයි. ශප ලීදුාටයි, හාමුනේනටයි ශේව භේ  

ශනන්ශන් ශිිතන ඔඳතුමන්කේ අපි පරීේෂණා ව න්ශ හානශනේ.  

ශම වේන ශේ ව ශ විහිළුන.    

 
ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහා වයි, ගරු මන්ත්රීතුමේ. ට යට ගරු ආශන්න අලුත්ගමශේ 

මන්ත්රීතුමේ. 

 

ගු ආනන්ද අලුත්ගමවේ මහතා 
(ேொண்புேிகு ஆனந்த அலுத்கேமக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

ගරු වනේශේාවතුම ද, ශේ ශත්රීේ වේ ව ථභේන පත් කිරීම 

ඉතේ ශහා වයි. හාිඳියි ශේ පේර්ලිශේන්තුශව අපි ඇහින් නිවපු 

ශනාේ තමයි, "ශේ පිිබඳවන කිදු ශනාේ නන්ශන් ශිහාි"යි කිාකේ  

අගමිිතන ාේ කිාශනේ. ඒ නේශේම ආ ේෂව  ේජය ඇමිතතුමේ 

කිවනේ, "ශේ පිිබඳවන කිදු ශනාේ නන්ශන් ශිහාි"යි කිාකේ. 

කේෂාමන් කිරිඇල් 2ක ඇමිතතුමේ කිාශනේ, "අශරේල් 2 04 නශ නේ අපි 

නිශශගශයි දුටිශේ. හාිඳියි අපට ක්රිාේත්මව ශනන්ශ ඳිරි වුණේ"යි 

කිාකේ. ඒ  දථේ මේ ඉල් 2ලීමේ ව ශනේ, ප මුශනන්ම 

අගමිිතන ාේ, ආ ේෂව  ේජය ඇමිතන ාේ හාේ කේෂාමන් 

කිරිඇල් 2ක ඇමිතන ාේ ශේ ශත්රීේ වේ ව ථභේනට විවනන්ශා 

කිාකේ. කේෂාමන් කි රිඇල් 2ක ඇමිතතුමේ විකෑ පත්රාකුත් ගහාකේ 

ිතශඳශනේ. ප මුශනන්ම ශේ තුන් ශනශේ ථේඳන්සශාන් වේ ව 

ථභේශව වටයුතු ව ශ හාිටිාට මේ ඉල් 2කේ දුටිශනේ. 

 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහා වයි. 

 

ගු දයාසිරි ජයවසේකර මහතා  
(ேொண்புேிகு தயொசிறி ெயமசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
 

නැඟී සිටිවේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 

 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ට යට රසේශ වටයුතුනකට ාන්ශ ඕශෑ ඳන ශඳ ශහා ම 

ශගෞ නශාන් නන්නේ දුටිශනේ. ගරු නාේදුරි ජාශථේව  මන්ත්රීතුමේට 

නින් තුන්න ේ අනථානේන  න්ශේ. ශේ හාත නශ අනථානේනයි. ටට 

පථාශථේ අපි රසේශ නිා වටයුතුනකට ාමු. [ඳේසේ කිරීමේ] No, he 

said his name was mentioned. That is why I am giving him 

the opportunity.  

 

ගු දයාසිරි ජයවසේකර මහතා  
(ேொண்புேிகு தயொசிறி ெயமசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
One of the Hon. Members mentioned my name. What 

can I do? I want to explain this.  

 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඉන රිපත් ව  අනථන් ව න්ශ. 

ගු දයාසිරි ජයවසේකර මහතා  
(ேொண்புேிகு தயொசிறி ெயமசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ථමේශනන්ශ. මේ ශපෞේගලිවන වේටනත් මා ගහාන්ශනත්, 

නචාශ කිාන්ශනත් ශශ ශනයි ශේ ථභේශව වනේ වශ ේ. ශම වන, 

ශේ  ශ  ථාන ණ හාේ තුකශ ඳකතක නශ  නයනථානේනේාව, 

විසේාව, ථහා අධිව ණ ක්රිාේනේමා තනමත් මශහාමම ක්රිාේත්මවයි. 

ථේමේශය ථේරනේා අනුන ශේ පේර්ලිශේන්තුනට ජශේධිපිතන ාකු 

විවනේ ර ාශ ව න්ශනත්, ඒ නේශේම ජශේධිපිතන ාේට විරුේසන 

ශේ පේර්ලිශේන්තුන තු  වනේ ව න්ශනත් අපි වටයුතු ව න්ශන් 

ශිහාි. ඒව තමයි ඇත්ත වනේන. 201  ී  පේර්ලිශේන්තුනට පත් 

වුණු මන්ත්රීනරුන් ඒ ථේඳන්සශාන් ශප ඩ්ාේ ඉශගශ ගත්ශත ත් 

ශහා වයි. නීිත ශප ත් ටිව ිතශඳශනේ. වරුණේව කේ ඒ නීිත ශප ත් 

කිානේ ශශ නන්ශේ ශේනල් 2 ඉශගශ ගන්ශ. ගරු වනේශේාවතුම ද, 

ථේසේ ණන ශේ ර ාශා විථවේ ගිනීම ථවහාේ නශ ක්රිාේ නේමාවට 

ථහාශාෝගා ශනන්ශ සූනේශේ කිාකේ මේ කිාන්ශ විමිිතයි. ඒ හාි  

ශනශත් කිදුම වේ ණාවට උනවු ව න්ශ අපි සූනේශේ ශිහාි.  

 
ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශඳ ශහා ම ථාතුිතයි. නින් රසේශ නිා වටයුතුනකට ාමු.  

 
ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
 

නැඟී සිටිවේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 

 
ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ථභේශේාවතුමේ. 

 
ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු වනේශේාවතුම ද, අපි මනේ Terms of Reference වේර්ා 

භේ ා ථාශ ෝසශා ශවරුනේ. විපේෂශේ මන්ත්රීනරුන් 

පේර්ලිශේන්තුශව ශනන්ශන් ශම වේන කිාකේ ඳකන්ශන් ශිතුන 

න ට ඳිහාිකේ වකඳක ශවරුනේ. 

 
ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ථානේන  ශාෝජශේනකට අනුන පසුන ශගශශන්ශ පුළුනන්. 

 
ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

පේර්ලිශේන්තුශව ශනන්ශන් ශම වේන කිාකේ ඳකන්ශන් 

ශිතුන න ට ඳිථාථේ. මතශව ට තමයි අපි ශේව "Aye" කිාකේ 

ථේමත ව  ගත්ශත්. [ඳේසේ කිරීේ] ඒවයි වුශ්ඩ. [ඳේසේ කිරීේ]  

 
ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒව ථභේනට ඉන රිපත් ව කේ, ව න්ශ පුළුනන්. [ඳේසේ කිරීේ]  
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ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

විපේෂ ශේාවතුම ද, ශේ ශග ල් 2කන් න ට ඳිහාිකේ හිටිශේ.  
 

ගු මන්ත්රීවරවයක් 
(ேொண்புேிகு உறுப்பினர் ஒருெர்) 

(An Hon. Member) 
ශේ  ශග ල් 2කන්ට න නල් 2 ශපශශන්ශ ඳිහාි. 
 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

පේර්ලිශේන්තුශව ශම වේන, ශනන්ශන් කිාකේ නන්ශන් ශිහාි. 

[ඳේසේ කිරීේ] අපි "Aye" කිාකේ ථේමත ශවරුනේ. [ඳේසේ කිරීේ]  
 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

හාරි. නින් ඒව අනථේශයි. It is over now. We will go 

ahead.  
 

ගු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධාන මහතා 
(ேொண்புேிகு (கலொநிதி) பந்துல குைெர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ගරු වනේශේාවතුම ද, - [ඳේසේ කිරීේ]  
 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නින් ශේව ඉන  ව න්ශ, ගරු මන්ත්රීතුමේ. මවම වරුණ නහා 

ථි ාේ පමණ කිාශනේ. උශේ නරුශව ප මුනි ද පිශේී , 

ශඳ ශහාෝ  ට දුාලුශනශේම ක්රිාේවේරී ශනශනේ. මට ශත්රුේ ගන්ශ 

අමේරුයි, ශම වන කිාකේ. ප මුනි ද පිාට තමයි ඒ දුාල් 2කම 

ාන්ශන්. 
 

ගු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධාන මහතා 
(ேொண்புேிகு (கலொநிதி) பந்துல குைெர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ගරු වනේශේාවතුම ද, - 
 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු (ආචාේර්ා)  ඳන් ක ගුණනර්සශ මහාතේ. 
 

ගු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධාන මහතා 
(ேொண்புேிகு (கலொநிதி) பந்துல குைெர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ගරු වනේශේාවතුම ද, ගරු මන්ත්රීතුමේ ථවහාන් ව ේ, රිථේඩ් 
ඳන යුී න් ඇමිතතුමේ නි න වේ ශාේන,  දනි න වරුශනේන කිාකේ 
ශහා ාශ මව පේර්ලිශේන්තුනට අයිිත වේර්ා භේ ාේ ශශ ශනයි, ඒ 
ථවහාේ වි ානේථ භාගාේ ශගශශන්ශ අන යතේනේ ශිහාි කිාකේ.  

 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඉිතන් මම allow ව ේශන්. 
 

ගු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධාන මහතා 
(ேொண்புேிகு (கலொநிதி) பந்துல குைெர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

තමුන්ශේන්ශථේ නන්ශනේ, කාවේශව දු  ශනච්චා ශක කුම 
ශහා  වම නශ මහා නනල් 2 මහා ඳිාකුශව මහා මුනල් 2 මාශව ල් 2කා 
ගිශ වි ානේථ භාගා ශගශේපු  දථේ තමයි, - [ඳේසේ කිරීමේ] 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශේ වේ ණා ගිශ වනේ ව න්ශ.  
 

ගු චන්න ම වීරක්වකොඩි මහතා  
(ேொண்புேிகு சந்திே வீரக்தகொடி) 

(The Hon. Chandima Weerakkody) 

ගරු වනේශේාවතුම ද, [ඳේසේ කිරීමේ] ශේ  ශ  ශේ 
දු ශනච්චා ශ ෝචානීා තත්ත්නා ගිශ ශහා ාන්ශන් ශිතුන, ශේ 
නශවිට [ඳේසේ කිරීමේ] - අපි නකිශනේ, මිනුනන්ශග ා රශේ ශේ, 
හාකේනත රශේ ශේ, කුරුණෑගක ාේ ාේ තින්නලින් ගේ පිටින් 
අත්අාාගුනට ගන්ශනේ, ශනශ වේ ණේ ථේඳන්ස ව ශගශ. ඒ 
 දථේ ශප ලීදුා ශේ ශම ශහා ශත් දු  ව  යුත්ශත් ත්රථාතනේනා 
ථේඳන්ස පරීේෂණ. ශේ විධිාට පිත්තවට ගිහිල් 2කේ ශේ පේකශ 
පිබගිනීේ ශනනුශනන් ව ශ අත්අාාගුනට ගිනීේ, ගේ පී -පී ේ 
ව ශ ශේ අවටයුතු ශිනිත්විා යුතුයි. 

 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මම ඒ ගිශ නිනුනත් ව න්ශේ. I will inform the police. 

ගරු අජිත් පී. ශපශර් ේ අමේතයතුමේ. 
 

ගු අජිත් පී. වපවර්රා මහතා  
(ேொண்புேிகு அெித் பீ. தபமரரொ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගරු වනේශේාවතුම ද, නින් අනු  කුමේ  න ථේශේාව 
මන්ත්රීතුමේත්, නාේදුරි ජාශථේව  මන්ත්රීතුමේත්,  දමල් 2 කේන්ථේ 
මන්ත්රීතුමේත් ථවහාන් ව ේ, මුල් 2 ශාෝජශේන ගිශ. මමත් ඒ මුල් 2 
ශාෝජශේනට අත්ථන් ව පු ශවශශේ. ඒ, 2019 අශරේල් 2 මේථශේ 
21 ශන ද නේ. මහි ිතබුණු වරුණු ශම ශනේන? ප මුශන ද වේ ණා 
තමයි, මනි ද රහාේ නකට ශප  ඒ ථේඳන්සශාන් බුේධි ශත  තුරු 
නීිතා ක්රිාේත්මව ව ශ ඳකසේරින් ශනත කි ත ිතබුශ්ඩන? 
ශනනින්ශ තමයි, මනි ද රහාේ  නි ිේවීමට ථහා ඒනේ අනම කිරීමට 
අනේ  ඳකසේරින් රමේණනත් පිාන  ගත්ශත්න? තුන්ශන ද වේ ණා 
තමයි, ඒ රහාේ  නි ිේවීම අනම කිරීමට  ේජය තන්ත්රශේ අුව පේුව 
ිතබුශ්ඩන? හාත ශන ද වේ ණා තමයි, ඒ ත්රථාතනේී  රහාේ නකට 
නේාව වූ ශනශත් වරුණු ිතශේන? ඒ නේශේම අශේගතශේ මනි ද 
රහාේ  ඇිතවීම නි ිේවීමට ගත යුතු ක්රිාේමේර්ග ශම ශනේන? ඒ 
නේශේම ඒනේට ථේඳන්ධිත ආනුෂාගිව ශනශත් ශේ. මතිශ 
පුේගකයින් ගිශ ථවහාන් ව කේ ශිහාි. ශමුත්, නගකින යුතු ධු  
න ශ ශේ හාේ ථේඳන්ස දුාලු තිශිත්තන් ගිශ විමර් ශා කිරීමට 
ශේව පුළුල් 2; ඇත්ත න ශාන්ම ශේ ථවහාේ ථාශ ෝසශාේ 
අන යත් ශිහාි. 

 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහා වයි, ඇමිතතුම ද. අපි ඒ විධිාට ව මු. 
 

ගු හර්ෂණ රාජකුණා මහතා 
(ேொண்புேிகு ஹர்ஷன ரொெகருைொ) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

 
නැඟී සිටිවේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 
 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු හාර්ෂණ  ේජවරුණේ මිිතතුමේ ශේ ර ාශා ගිශමන වනේ 
ව න්ශන්? හාර්ෂණ  ේජවරුණේ මිිතතුමේට පසුන මථා.මේ. 
මරිේවේර් මිිතතුමේ. මති දන් ශේ වරුණ පිිබඳවන වනේ කිරීම 
අනථන් ව ශනේ. 
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පේර්ලිශේන්තුන 

ගු හර්ෂණ රාජකුණා මහතා 
(ேொண்புேிகு ஹர்ஷன ரொெகருைொ) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

ගරු වනේශේාවතුම ද, ජශේධිපිතතුමේන  විවනශනේන, ශිේන 

කිාශ මව ගිශ ඔඳතුමේ තීන් නේ ගන්ශ. ශමුත්, නීිතා හාේ ථේමා 

ඇමිත ධු ාත්, ඒ නේශේම ආ ේෂව ඇමිත ධු ාත් කිාශ ශනවම 

ිතශඳන්ශන් ගරු ජශේධිපිතතුමේ ාටශත්. අපි ව ශ ඉල් 2ලීම 

ශමායි. රිථේඩ් ඳන යුී න් ඇමිතතුමේට විරුේසන පරීේෂණාේ ව  

මතුමේ ශම ශාේ ශහාෝ ත්රථාතනේනාවට ථේඳන්ස ශනකේ 

ිතශඳශනේන, ශිේන කිාශ මව ශේ  ටට ශහාිබ ව න්ශ කිාකේ 

උපශනථා ශනන්ශ මතුමේට පුළුනන්. ශේ ථේඳන්සශාන් ශමතිශ 

නනථා ගණශේ විනේන ව  රුපිාල් 2 ශවෝටි ගණශේ විානේ ව  

ඵකේ ශිහාි. ගරු වනේශේාවතුම ද, ශේ ත්රථාතනේනා ගිශ 

ඔඳතුමේටයි, අපටයි නිනුමේ ිතශඳශනේන? ශිහාි. වරුණේව කේ  

ඒව ව මු.  

 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මථා.මේ. මරිේවේර් මිිතතුමේ. 

 

ගු එසන.එම්. මරික්කාර් මහතා 
(ேொண்புேிகு எஸ்.எம். ேொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ගරු වනේශේාවතුම ද, ඇමිත ආ ේෂව අා ශාන් අශරේල් 2 

මේථශේ 11 ශන ද නේ බුේධි ශත  තුරු මත පනශේන ශේ 

ථේඳන්සශාන් වරුණු ඉන රිපත් ව  ිතශඳශ ආවේ ා අපි නිේවේ. 

අපි 201 ී  මහින්න  ේජපේෂ මහාත්මාේ ප ේජාට පත් ව කේ 

ෛමත්රීපේක දුරිශථේශ මහාත්මාේ -මනවට රී කාවේ  දනහාථා පේෂශේ 

මහා ශල් 2වේ- ජශේධිපිත න ශාන් පත්ව න්ශ මවය වුශ්ඩ 

පේර්ලිශේන්තුනට නග කිාශ ජශේධිපිතන ශාේ පත් ව ශනේ 

කිාකේයි. පසුගිා අශරේල් 2 11නි ද නේ බුේධි ශත  තුරු ඉන රිපත් 

ව ශශව ට,  ශ  නීිතා හාේ ථේමා පිිබඳව ඇමිත නේශේම  ේජය 

ආ ේෂව ඇමිත මතුමේ ශේ, මතුමේ ශේ ශත්රීේ වේ ව ථභේනට 

ශගශිල් 2කේ, මනි ද ශනාේ ආ ේෂව ශල් 2වේන ාේ නිනුේ  න්ශේන 

ශිේන කිාකේ අහාන්ශ ඳිරි ශේ, ශේ ශත්රීේ වේ ව ථභේශනන් 

නිාේ ශිහාි.   ශේව ශත්රුමේ ශිහාි. මතශව ට මතුමේ ඒවට 

පේර්ලිශේන්තුනට නග කිාන්ශන් ශිහාි. මශහාම ශේ ශත්රුමේ 

ශිහාි ශන්, ගරු වනේශේාවතුම ද. මතශව ට අපි කේෂ 62ව ජශ 

න මටත් පිටුපේශනේ; ශේ මූලිව නි න වරුනේ ආ ේෂේ ව ශනේ. ඒ 

 දථේ ශත්රුමේ ශිහාි. 
 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශඳ ශහා ම ථාතුිතයි. 

අපි රසේශ වටයුතුනකට ාමු.  
 

ගු අනුර න සානායක මහතා 
(ேொண்புேிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

 
නැඟී සිටිවේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 
 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු අනු  න ථේශේාව මිිතතුමේ. ඔඳතුමේට අනථානේන කඳේ 

ශනන්ශන් තුන්නි ද නතේනටයි. 

ගු අනුර න සානායක මහතා 
(ேொண்புேிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

අනථන් නතේන, ගරු වනේශේාවතුම ද. 
 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශම වන, අන රසේශ වටයුතුනකට නිා  ේශිාේ ිතශඳශනේ. 

රජේතන්ත්රනේී න ශේ ථභේශව වනේ ව න්ශ මම අනථානේන ශනශනේ. 

හායිඩ් පේර්ේ මශේත්, Lipton Circus මශේත් වෑ ගහාශනේ 

ශනනුනට ශේ ථභේශව වනේ ව න්ශ පුළුනන්. ඒවයි මම අනථානේන 

ශනන්ශන්. ශමුත්, වේකා ගිශ ශප ඩ්ාේ අනසේශා ශා මු 

ව න්ශ. 
 

ගු අනුර න සානායක මහතා 
(ேொண்புேிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු වනේශේාවතුම ද, ශේ ශත්රීේ වේ ව ථභේශව 

ශාෝජශේශව අාාගුන ඳිලුනේම, ශප ලිථාපිතන ාේන, ආ ේෂව 

ශල් 2වේන ාේන, ජශේධිපිතන ාේන,  දශාෝජය  ේජය ආ ේෂව 

ඇමිතතුමේන, ශේ ඔේශවෝම ආ්ඩුවශව ශන්. ශේ වේ ව ථභේශනන් 

පරීේෂේනට භේජශා ව නු කඳන්ශන් ආ්ඩුවශව දු  වූ 

අතපසුවීමේ පිිබඳවනයි. ඒව ශන් ඇත්ත. ශේශේ 

ජශේධිපිතන ාේශේ පාගුන ශව ච්චා න; අගමිිතන ාේශේ පාගුන 

ශව ච්චා න; ආ ේෂව ශල් 2වේන ාේශේ පාගුන ශව ච්චා න; 

ශප ලිථාපිතන ාේශේ පාගුන ශව ච්චා න කිාකේ අපි පරීේෂේ 

ව න්ශන් ආ්ඩුවන පේර් ානශාන්. හාිඳියි ගරු වනේශේාවතුම ද, 

ආ්ඩුව පේර් ානා පරීේෂේ ව ශ ශත්රීේ වේ ව ථභේශව ආ්ඩුවශව 

ථේමේජිවාන් රමේණා නිඩියි. මම හිතශනේ ඒව ථේසේ ණ ශිහාි 

කිාකේ. ශම වන, ශමා පත් ව  ිතශඳන්ශන් ශප  ශව ශාාගු 

නථාගතා පිිතරී ාන්ශන් ශවශථේන කිාකේ ඳකන්ශ ශේ, මහි 

ආ්ඩුවශව ථායුිතා නිඩි වුණේට අපට ර ාශාේ ශිහාි. ශමහි 

නගකීම  ද ාි ත ශකථ අශරේල් 2 මේථශේ 21නි ද න ශ ශඳෝේඳ 

රහාේ ා ව පු අාට නේශේම, ඒව න ේනේ ගිනීමට ශශ හාිකි වූ 

ආ්ඩුවනට ිතශඳශනේ. ඒ  දථේ ගරු වනේශේාවතුම ද, ශේ ශත්රීේ 

වේ ව ථභේශව ථායුිතා ශනශථා ව න්ශ කිාේ මේ ඉල් 2කේ දුටිශනේ. 
 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ ගිශ අපි වනේ ව මු. 
 

ගු අනුර න සානායක මහතා 
(ேொண்புேிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ශම වන, ශමහිී  පරීේෂේනට භේජශා ව න්ශන් ආ්ඩුවශව 

ක්රිාේනලිා. ආ්ඩුවශව ක්රිාේනලිා පරීේෂේනට භේජශා ව ශ 

ශව ට, ආ්ඩුවශව ථාඛයේන නිඩිවීම කිදුශථේත්ම යුේිත ථහාගත 

ශිහාි. ඒ  දථේ අනම න ශාන් ථමේශ ථේමේජිව ථාඛයේනේනත්,- 

 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

I will take that point.  
 

ගු අනුර න සානායක මහතා 
(ேொண்புேிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

නිඩිපු  ශනශනේ ශේ ශහා වයි. මශහාම නිඩිපු  ශනන්ශ ඳිරි ශේ 

අනම න ශාන් ථමේශ ථේමේජිව ථාඛයේනේනත් ශේ ශත්රීේ වේ ව 

ථභේශව ආ්ඩුවන ථහා විපේෂා  දශාෝජශා විා යුතුා කිාේයි මම 

කිාේ දුටින්ශන්. 
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ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීනරු ද, ශනකේන ව මශේවේ ණා ව  ගිනීම 

ථේඳන්සශාන් ථහාශාෝගා ශනන්ශ. අන න ශ ථානේන   දශාෝග 27 

(2)  ාටශත් ර ාශ ශනවේ ඉන රිපත් කිරීමට ිතශඳශනේ. ඒ  දථේ මම 

ථභේශව නිා වටයුතු ආ ේභ ව ශනේ. 

මී යට, ලිපි ශල් 2ඛශේන ා පිිබගින්වීම. 

 
ලිිළ වල්ඛනාන ය ිළිතගැන්වීම 

சேர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 

ගු ගයන්ත කුණාතිලක මහතා (ඉඩම් සහ පාර්ලිවම්න්ුර 

ප්රතිසංසනකරණ අමාතයුරමා හා ආණ්ු  පාර්ශ්නවවේ ප්රධාාන 

සංවිධාායකුරමා)  
(ேொண்புேிகு கயந்த கருைொதிலக்க - கொைி ேற்றும் 

பொரொளுேன்ற ேறுசீரமேப்பு அமேச்சரும் அரசொங்கக் கட்சியின் 

முதற்மகொலொசொனும்) 

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

ගරු වනේශේාවතුම ද, ගරු අග්රේමේතයතුමේ ථහා ජේිතව 

රිතපත්ිත, ආර්ථිව වටයුතු, ශිනත පන ාි  කිරීේ හාේ පුශරුත්නේපශ, 

උතුරු ප ේත් ථානර්සශ ථහා ශාෞනශ වටයුතු අමේතයතුමේ 

ශනනුශනන් මම 2018 නර්ෂා ථවහාේ ජශේධිපිත වේර්ාේකශේ වේර්ා 

ථේසශ නේර්තේන ඉන රිපත් ව මි.  

මම නේර්තේන අභයන්ත  පරිපේකශා හාේ  ේජය 

ව මශේව ණා පිිබඳව ආාශිව අධීේෂණ වේ ව ථභේන ශනත 

ශා මු ව  යුතුාියි මම ශාෝජශේ ව මි.    

 
ප්රශ්නනය විමසන ලන න්, සභා සම්මත විය. 
ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු වනේශේාවතුම ද, 2018 නර්ෂා ථවහාේ පේර්ලිශේන්තුශව 

විපේෂ ශේාව වේර්ාේකශේ නේර්ෂිව වේර්ා ථේසශ නේර්තේන මම 

ඉන රිපත් ව මි.  

මම නේර්තේන ෛශිතව වටයුතු (දූෂණ විශ ෝධී)  ථහා මේසය 

පිිබඳව ආාශිව අධීේෂණ වේ ව ථභේන ශනත ශා මු ව  යුතුාියි 

මම ශාෝජශේ ව මි.    
 
ප්රශ්නනය විමසන ලන න්, සභා සම්මත විය. 
ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ගු ගයන්ත කුණාතිලක මහතා  
(ேொண்புேிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු වනේශේාවතුම ද, මුනල් 2 අමේතයතුමේ ශනනුශනන් මේ පහාත 

ථවහාන් නේර්තේන ථහා  දශවනශ ඉන රිපත් ව මි. 

(i) 2018 නර්ෂා ථවහාේ ව මශේව ණ විගණශ 
ශනපේර්තශේන්තුශව වේර්ා ථේසශ නේර්තේන; ථහා 

(ii) සු ේඳ  අඥේ පශශත් ( 2 අධිවේ ා)  22 නගන්ිතා ාටශත් 
සු ේඳ   ථේඳන්සශාන් මුනල් 2 අමේතයන ාේ විදුන් ථේනශ 

ක න, 2019 මේර්තු 0  න ශිිත අාව 2113/6 න ශ අිත විශ ේෂ 
ගිථ  පත්රශේ ප  ව ශ කන  දශවනශා; 

   (අාව 01/2019 න ශ සු ේඳ   දශවනශා)  ; 

(iii) සු ේඳ  අඥේ පශශත් ( 2 අධිවේ ා)  12, 14 ථහා 22 නගන්ිත 
ථමය කිාවිා යුතු 32 නගන්ිතා ාටශත් සු ේඳ  
ථේඳන්සශාන් මුනල් 2 අමේතයන ාේ විදුන් ථේනශ ක න, 

2019 මේර්තු 0  න ශිිත අාව 2113/7  න ශ අිත විශ ේෂ 
ගිථ  පත්රශේ ප  ව ශ කන  දශවනශා; 

 (අාව 02/2019 න ශ සු ේඳ   දශවනශා) ;  

(iv) සු ේඳ  අඥේ පශශත් ( 2 අධිවේ ා)  22 නගන්ිතා ාටශත් 
සු ේඳ  ථේඳන්සශාන් මුනල් 2 අමේතයන ාේ විදුන් ථේනශ 
ක න, 2019 මේර්තු 0  න ශිිත අාව 2113/8 න ශ අිත විශ ේෂ 
ගිථ  පත්රශේ ප  ව ශ කන  දශවනශා; 

 (අාව 03/2019 න ශ සු ේඳ   දශවනශා)  

මම නේර්තේන ථහා  දශවනශ  ජශේ මුනල් 2 පිිබඳව වේ ව ථභේන 

ශනත ශා මු ව  යුතුාියි මම ශාෝජශේ ව මි.    
 
ප්රශ්නනය විමසන ලන න්, සභා සම්මත විය. 
ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 
 

ගු රිසාඩ් බන යුදීන් මහතා (කර්මාන්ත හා වාණිජ ක යුුර, 

න ගුකාලීනව අවතැන් වූ ුලද්ගලයන් නැවත පන ංික කිරීම, 

සමුපකාර සංවර්ධාන සහ වෘත්තීය ුලහුු හා නිුලණතා 

සංවර්ධාන අමාතයුරමා) 
(ேொண்புேிகு றிஸொட் பதியுதீன் - மகத்ததொழில், ெொைிப 

அலுெல்கள், நீண்டகொலேொக இடம்தபயர்ந்த நபர்களின் 

ேீள்குடிமயற்றம், கூட்டுறவுத்துமற  அபிெிருத்தி, ததொழில் 

பயிற்சி ேற்றும் திறன்கள் அபிெிருத்தி அமேச்சர்) 

(The Hon. Rishad Bathiudeen - Minister of Industry and 
Commerce, Resettlement of Protracted Displaced Persons,  
Co-operative Development and Vocational Training and 
Skills Development)  

 

Sir, I present the Annual Performance Report of the 
Co-operative Employees Commission for the year 2018 
and move that this Report be referred to the Sectoral 
Oversight Committee on Manufacturing and Services. 
 

ප්රශ්නනය විමසන ලන න්, සභා සම්මත විය. 
ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ගු ගයන්ත කුණාතිලක මහතා  
(ேொண்புேிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු වනේශේාවතුම ද, නිවිලි වර්මේන්ත අමේතයතුමේ 

ශනනුශනන් මම පහාත ථවහාන් නේර්තේ ඉන රිපත් ව මි. 
 

(i) 2016 නර්ෂා ථවහාේ සීමේථහිත කුරුණෑගක නිවිලි ථමේගශේ 
නේර්ෂිව නේර්තේන; ථහා  

(ii) 2017 නර්ෂා ථවහාේ ශප ල් 2 පර්ශේෂණ ම්ඩාකශේ නේර්ෂිව 
නේර්තේන. 

මම නේර්තේ වතෂිවර්මා ථහා ඉාේ පිිබඳව ආාශිව අධීේෂණ 

වේ ව ථභේන ශනත ශා මු ව  යුතුාියි මම ශාෝජශේ ව මි.    
 
ප්රශ්නනය විමසන ලන න්, සභා සම්මත විය. 
ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
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පේර්ලිශේන්තුන 

ගු ගයන්ත කුණාතිලක මහතා  
(ேொண்புேிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු වනේශේාවතුම ද, වතෂිවර්ම, ග්රේමීා ආර්ථිව වටයුතු, 

පශු ථේපත් ථානර්සශ, නේරිමේර්ග ථහා ධීන  හාේ ජකජ ථේපත් 

ථානර්සශ අමේතයතුමේ ශනනුශනන් මම 2014 නර්ෂා ථවහාේ කාවේ 

ධීන  ථාථානේශව නේර්ෂිව නේර්තේන ඉන රිපත් ව මි.  

මම නේර්තේන ිත ථ  ථානර්සශා හාේ පරිථ  ථහා ථානභේවිව 

ථේපත් පිිබඳව ආාශිව අධීේෂණ වේ ව ථභේන ශනත ශා මු ව  

යුතුාියි මම ශාෝජශේ ව මි.    
 
ප්රශ්නනය විමසන ලන න්, සභා සම්මත විය. 
ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ගු ගයන්ත කුණාතිලක මහතා  
(ேொண்புேிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු වනේශේාවතුම ද, වතෂිවර්ම, ග්රේමීා ආර්ථිව වටයුතු, 

පශු ථේපත් ථානර්සශ, නේරිමේර්ග ථහා ධීන  හාේ ජකජ ථේපත් 

ථානර්සශ අමේතයතුමේ ශනනුශනන් මම 2018 නර්ෂා ථවහාේ 

වතෂිවර්ම, ග්රේමීා ආර්ථිව වටයුතු, පශු ථේපත් ථානර්සශ, 

නේරිමේර්ග ථහා ධීන  හාේ ජකජ ථේපත් ථානර්සශ අමේතයේා ශේ 

වේර්ා ථේසශ නේර්තේන ඉන රිපත් ව මි.  

මම නේර්තේන වතෂිවර්මා ථහා ඉාේ පිිබඳව ආාශිව අධීේෂණ 

වේ ව ථභේන ශනත ශා මු ව  යුතුාියි මම ශාෝජශේ ව මි.    
 
ප්රශ්නනය විමසන ලන න්, සභා සම්මත විය. 
ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ගු අර්ජුන රණුරංග මහතා (ප්රවාහන හා සිවිල් ගුවන් 

වසේවා අමාතයුරමා) 
(ேொண்புேிகு அர்ெுன ரைதுங்க - மபொக்குெரத்து ேற்றும் 

சிெில் ெிேொனச் மசமெகள் அமேச்சர்) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga - Minister of Transport and 
Civil Aviation) 

ගරු වනේශේාවතුම ද, 2010 අාව 14 න ශ දුවිල් 2 ගුනන් ශථේනේ 

පශශත් 13 නගන්ිතා ථමය කිාවිා යුතු 117 නගන්ිතා ාටශත් 

රනේහාශ හාේ දුවිල් 2 ගුනන්ශථේනේ අමේතයන ාේ විදුන් ථේනශ ක න, 

2018 ථිේතිේඳර් 06 න ශිිත අාව 2087/27 න ශ අිත විශ ේෂ 

ගිථ  පත්රශේ ප  ව ශ කන  දශාෝග මම ඉන රිපත් ව මි. 

මම  දශාෝග රනේහාශා ථහා ථන් දශවනශා පිිබඳව ආාශිව 

අධීේෂණ වේ ව ථභේන ශනත ශා මු ව  යුතු ාියි මම ශාෝජශේ 

ව මි. 
 

ප්රශ්නනය විමසන ලන න්, සභා සම්මත විය. 
ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ගු ගයන්ත කුණාතිලක මහතා  
(ேொண்புேிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු වනේශේාවතුම ද, අසයේපශ අමේතයතුමේ ශනනුශනන් මම 

2017.06.06 දුට 2017.12.08 නේනේ වේකාට අනේ න  ජශේ 

ගිණුේ පිිබඳව වේ ව ථභේන විදුන් 2019.02.21 න ශ 

පේර්ලිශේන්තුන ශනත ඉන රිපත් ව ශ කන ප මුනි ද නේර්තේශව 

අසයේපශ අමේතයේා ා ථේඳන්සශාන් ථවහාන් වරුණු පිිබඳවන 

පේර්ලිශේන්තුශව ථානේන   දශාෝග 119(4)  රවේ න  දරීේෂණ ථහා 

ගනු කිබූ ක්රිාේමේර්ග පිිබඳව නේර්තේන මම ඉන රිපත් ව මි. 

මම නේර්තේන  ජශේ ගිණුේ පිිබඳව වේ ව ථභේන ශනත ශා මු 

ව  යුතුාියි මම ශාෝජශේ ව මි. 
 
 

ප්රශ්නනය විමසන ලන න්, සභා සම්මත විය. 
ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගු ගයන්ත කුණාතිලක මහතා  
(ேொண்புேிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු වනේශේාවතුම ද, ජේිතව ඒවේඳේසතේ,  ේජය භේෂේ, 

ථමේජ රගිත ථහා හින්  ආගමිව වටයුතු අමේතයතුමේ ශනනුශනන් 

2016 

නර්ෂා ථවහාේ ජේිතව භේෂේ අසයේපශ හාේ පුහුණු ආාතශශේ 

නේර්ෂිව නේර්තේන මම ඉන රිපත් ව මි. 

මම නේර්තේන රිතථන්සේශ හාේ උතු  හාේ ශි ශයශහි  ශිනත 

ශග ාශිඟීම පිිබඳව ආාශිව අධීේෂණ වේ ව ථභේන ශනත ශා මු 

ව  යුතුාියි මම ශාෝජශේ ව මි. 
 
ප්රශ්නනය විමසන ලන න්, සභා සම්මත විය. 
ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා වාර්තා 
துமறசொர் மேற்பொர்மெக் குழு அறிக்மககள்  
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 

 
ගු විජිත වහේරත් මහතා 
(ேொண்புேிகு ெிெித மஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු වනේශේාවතුම ද, වතෂිවර්මා හාේ ඉාේ  පිිබඳව ආාශිව 

අධීේෂණ වේ ව ථභේන ශනත ශා මු ව ශ කන, 
 

(i) ශත් පර්ශේෂණ ම්ඩාක (ථාශ ෝසශ)  පශත් ශවටුේපත; 

(ii) 2015 ථහා 2016 නර්ෂ ථවහාේ රී කාවේ ශත් ම්ඩාකශේ 
නේර්ෂිව නේර්තේ; 

(iii) 2015 ථහා 2016 නර්ෂ ථවහාේ කුාේ ශත් නතු ථානර්සශ 
අධිවේරිශේ නේර්ෂිව නේර්තේ; 

(iv) 2015 ථහා 2016 නර්ෂ ථවහාේ රී කාවේ ශත් පර්ශේෂණ 
ආාතශශේ නේර්ෂිව නේර්තේ; 

(v) 2016 ථහා 2017 නර්ෂ ථවහාේ තුරුථවිා අ මුනශල් 2 නේර්ෂිව 
නේර්තේ; 

(vi) 2017 නර්ෂා ථවහාේ  ඳර් ථානර්සශ ශනපේර්තශේන්තුශව 
වේර්ා ථේසශ නේර්තේන; 

(vii) 2014 හාේ 2015 නර්ෂ ථවහාේ උේ පර්ශේෂණ ආාතශශේ 
නේර්ෂිව නේර්තේ; 

(viii) 2016 නර්ෂා ථවහාේ  ඳර් ථානර්සශ ශනපේර්තශේන්තුශව 
වේර්ා ථේසශ නේර්තේන; 

(ix) 2016 නර්ෂා ථවහාේ රී කාවේ  ඳර් පර්ශේෂණේාතශශේ 
නේර්ෂිව නේර්තේන; 
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(x) 2017 හාේ 2016 නර්ෂ ථවහාේ නිවිලි වර්මේන්ත 
අමේතයේා ශේ නේර්ෂිව වේර්ා ථේසශ නේර්තේ; ථහා 

(xi) 2016 නර්ෂා ථවහාේ ජේිතව නිවිලි ව මශේව ණ 
ආාතශශේ නේර්ෂිව නේර්තේන 

ථේඳන්සශාන් වූ මකී වේ ව ථභේශව නේර්තේන මම ඉන රිපත් 

ව මි. 
 
සභාවම්සය මත තිබිය යුුරයයි නිවයෝග කරන ලදී. 
சபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 

 
 

වපත්සම් 
ேனுக்கள் 
PETITIONS 

 
ගු ලකී ජයවර්ධාන මහතා (නගර සැලසුම්  හා ජල 

සම්පාදන රාජය අමාතයුරමා) 
(ேொண்புேிகு லக்கி ெயெர்தன - நகரத் திட்டேிடல் ேற்றும் நீர் 

ெழங்கல் இரொெொங்க அமேச்சர்) 

(The Hon. Lucky Jayawardana - State Minister of City 
Planning and  Water Supply) 

ගරු වනේශේාවතුම ද, ශමශග ා වලුගමුන, ගශන්ශග ා, අාව 

237/1 න ශ ථානේශශේ පන ාි  ාේලිව.මේ.මේ. ථම ශවෝන් ඳ්ඩාේ 

මහාතේශගන් කිබුණු ශපත්ථමේ මම පිිබගන්නමි. 

 
 

ගු කුණාරත්න පරණවිතාන මහතා (නිුලණතා 

සංවර්ධාන හා වෘත්තීය ුලහුු නිවයෝජය අමාතයුරමා) 
(ேொண்புேிகு கருைொரத்ன பரைெிதொன -  திறன்கள் 

அபிெிருத்தி ேற்றும் ததொழில் பயிற்சி பிரதி அமேச்சர்) 

The Hon. Karunarathna Paranawithana - Deputy Minister of  
Skills Development and Vocational Training) 

ගරු වනේශේාවතුම ද, ගේල් 2ක, උළුවිටිශේ, කිතුකේපිටිා, 

ශථත්දුරි මේනත, අාව 12 /6 න ශ ථානේශශාහි පන ාි  ථමන් මේ. 

වේරිාව නශ මහාතේශගන් කිබුණු ශපත්ථමේ මම පිිබගන්නමි.  

 
ගු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(ேொண்புேிகு நிஹொல் கலப்பத்தி) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ගරු වනේශේාවතුම ද, ලුණුනත්ත, ඉඹුල් 2ගථාහින්ශ, "උනාගි " 

ාශ ලිපිශශාහි පන ාි  ආර්.මේ. න ශනේථ මහාතේශගන් කිබුණු 

ශපත්ථමේ මම පිිබගන්නමි.  

 
 

ගු ටී. රංජිත් ද වසොයිසා මහතා 
(ேொண்புேிகு ொீ. ரஞ்ெித் த தசொய்சொ) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

ගරු වනේශේාවතුම ද, පල් 2ශල් 2ඳිේන, අේඳිමිවික, 

තකගථාවන්න, ශථශශවි ත්ශ ගම, අාව 10 න ශ ථානේශශාහි 

පන ාි  ශේ.පී.ඒ. ශරේමචාන්ර මහාතේශගන් කිබුණු ශපත්ථමේ මම 

පිිබගන්නමි.  
 
 
ඉන රිපත් කරන ලද වපත්සම් මහජන වපත්සම් ිළිතබඳ කාරක 

සභාව  පැවරිය යුුර යයි නිවයෝග කරන  ලදී. 
சேர்ப்பிக்கப்பட்ட ேனுக்கமளப் தபொதுேனுக் குழுவுக்குச் சொட்டக் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 

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

ප්රශ්නනවල  වාිකක ිළිතුරු 
ெினொக்களுக்கு ெொய்மூல ெிமடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

 

වකොළඹ - බදුල්ල මාර්ගවේ  ගිලා බැස ඇති 

සනථානය: ප්රතිසංසනකරණය  
தகொழும்பு - பதுமள பிரதொன வீதியில் புமதயுண்ட 

பகுதி: புனர்நிர்ேொைம் 
SUBSIDED STRETCH IN COLOMBO- BADULLA ROAD: 

RENOVATION 
36/’18 

1. ගු වහේෂා විතානවේ මහතා 
(ேொண்புேிகு மஹசொ ெிதொனமக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

මහාේමේර්ග හාේ මේර්ග ථානර්සශ ථහා ඛ දජ ශතල් 2 ථේපත් 

ථානර්සශ අමේතයතුමේශගන් ඇසූ ර ාශා - (1) : 

(අ)  (i) ශව  ඹ - ඳ ල් 2ක රසේශ මේර්ගශේ ඳකාශග ා  
වරිේගක රශේ ශේ ශව ටථේ ගිකේ ඳිථ ඇිත 
ඳනත්; 

 (ii) මශථේම  මම ශව ටථ ශමශතේ ානේ තත්ත්නාට 
පත් ව  ශශ මිිත ඳනත්; 

  (iii) ශේ  දථේ ශමම රශේ ා භේවිත ව ශ මගී ජශතේන 
ථහා රිාි  න් නිඩි  ෂාව තේනකට මුහුණ ශනශ 
ඳනත්; 

 ම තුමේ නන්ශන් න? 

(ආ)  මශථේ ශේ  ශමම මේර්ග ශව ටථ වඩිශමින් ානේ 
තත්ත්නාට පත් කිරීමට අමේතයේා ා ගනු කඳශ පිාන  
වනශර්න ාන්ශ මතුමේ ශමම ථභේනට නන්නන්ශන් න? 

(ඇ)  ශශ  මශථේ ශේ  ඒ මන්න? 

 

தநடுஞ்சொமலகள், வீதி அபிெிருத்தி ேற்றும் தபற்மறொலிய 

ெளங்கள் அபிெிருத்தி அமேச்சமரக் மகட்ட ெினொ: 

( அ ) (i)  தகொழும்பு - பதுமள பிரதொன வீதியில் பலொங் 

தகொமட, கொித்கல பிரமதசத்தில் ஒரு பகுதி 

கீழ்மநொக்கி புமதயுண்டுள்ளது என்பமதயும்; 

 ( ii)   மேலும், இப்பகுதி இதுெமரயில் ெழமேக்கு 

தகொண்டுெரப்படெில்மல என்பமதயும்; 

 ( iii)   ஆமகயொல், இப்பிரமதசத்தில் பயைிக்கும் 

தபொதுேக்கள் ேற்றும் சொரதிகள் அதிக சிரேங் 

களுக்கு முகம்தகொடுக்கிறொர்கள் என்பமதயும்; 

 அெர் அறிெொரொ? 

( ஆ) அவ்ெொதறனில், குறிப்பிட்ட வீதியின் இப்பகுதிமய 

ெழமேக்கு தகொண்டு ெருெதற்கு அமேச்சு 

மேற்தகொள்ளும் நடெடிக்மககள் யொமெ என்பமத 

அெர் இச்சமபக்கு அறிெிப்பொரொ? 

( இ) இன்மறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Highways and Road 
Development and Petroleum Resources Development: 

(a) Is he aware that- 

 (i) A stretch of the Colombo - Badulla main 
road in Karidgala in Balangoda has 
subsided; 
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පේර්ලිශේන්තුන 

 (ii) the aforesaid extent of that road has not 
been repaired yet; and 

 (iii) the bad condition of the aforesaid stretch of 
that road has caused severe difficulties to 
passengers and drivers who use that road?  

(b) If so, will he inform this House of the measures 
that will be taken by the Ministry to expeditiously 
renovate the aforesaid stretch of road? 

(c)    If not, why? 
 

ගු ගයන්ත කුණාතිලක මහතා  
(ேொண்புேிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු වනේශේාවතුම ද  මහාේමේර්ග හාේ මේර්ග ථානර්සශ ථහා 

ඛ දජ ශතල් 2 ථේපත් ථානර්සශ අමේතයතුමේ ශනනුශනන් මේ මම 

ර ාශාට පිිබතු  ශනශනේ. 

(අ)   (i)  ගිකේ ඳිථ ඇත. 

 (ii)  ගිකේ ඳදුශ ථානේශාේ ඳිවින් තේනවේලිව 
රිතථාථාව ණා දු ව  මාතීරු ශනවකින් නේහාශ 
ගමශේගමශා ථවහාේ ඉා ථකථේ ඇත. 

 (iii)  මාතීරු ශනවේ ගමශේගමශාට විනතත කිරීම 
තුිබන් දු නශ අපහාසුතේන අනම කිරීමට පිාන  
ශගශ ඇත. 

(ආ)   ශමම ථානේශශේ දු  වූ ශේාාෑේ ථක්රිා තත්ත්නශේ පිනිිත 
ඳිවින් ථාථි  රිතථාථාව ණ වටයුතු ආ ේභ ශශ ව ශ කන 
අත   අනේ  ථානේශා ථානේයී තත්ත්නාට පත් වූ පසුන 
ආ ේෂිත ඳිේමේ ඉන  කිරීම ථවහාේ රුපිාල් 2 ශනශවෝටි 
නථකේෂ අනූනහාථව (රුපිාල් 2 21 090 000.00ව)  මුනකව 
ඇථාතශේන්තුනේ ාටශත් අන ය රිතපේනශ ශනන් ව  ඍජු 
වේවරු ශ්රමා භේවිතශාන් ඉන  කිරීේ වටයුතු ආ ේභ 
කිරීමට ථිකසුේ ව  ඇත. 

(ඇ)   අනේ  ශශ ශව.  

 
ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීනරු ද  වේකා ඉිතරි ව  ගිනීම ථවහාේ අතුරු ර ාශ 

ඇසීශේී  විශ ේෂශාන්ම වේක ශවකේන ගිශ අනසේශා ශා මු 

ව න්ශ.  

අතුරු ර ාශ ිතශඳශනේන  ගරු මන්ත්රීතුමේ?  

 

ගු වහේෂා විතානවේ මහතා 
(ேொண்புேிகு மஹசொ ெிதொனமக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ඔව  ගරු වනේශේාවතුම ද.  

ශේ ර ාශා ශා මු ව කේ නිශට අවුරුේනවට  මවහාමේ වට 

නාේ නිඩියි. අනටත් මහි තත්ත්නා මේ ශේ ර ාශා ශා මු ව පු 

විධිාටම ිතශඳශනේ. ශමා ශව  ඹ-ඳ ල් 2ක රසේශ මේර්ගා  දථේ 

ශේ ශනනුශනන් තේනවේලිව පිිබාේ ශා නේ නිාේ නන්ශන් ශිහාි.  

ශමා රසේශ මේර්ගාව ිතශඳශ ගිටලුනේ. මේ හිතශ හාිටිාට ශේ 

ර ාශාට ගරු ගාන්ත වරුණේිතකව අමේතයතුමේට ඍජු 

උත්ත ාේ ශනන්ශ ඳිහාි. ඒ  දථේ මහාේමේර්ග අමේතයන ාේ   ඍජු 

මින හාත් වීමේ ව කේ මම පේශර් ශේ කිාශ ථානේශා පිිබථව  

කිරීම අතයන යයි. ශම වන  ශව  ඹ-ඳ ල් 2ක රසේශ මේර්ගශේ ශේ 

කිාශ ථානේශශේ කිදුම ශහාේතුනේ ශිිතන - දවේ- traffic මවේ 

හාිශනශනේ. ඒ  දථේ ඒ ශවශර් විශ ේෂ අනසේශා ශා මු ව කේ 

අමේතයේා ා කුමශ පිාන ේ ගන්ශනේන කිාේ නිශගන්ශ තමයි 

මට අන ය ශනකේ ිතශඳන්ශන්.  

 
ගු ගයන්ත කුණාතිලක මහතා  
(ேொண்புேிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

අපි පිිබතු  ඉේම දන්ම කඳේ ශනන්ශේ.  

 
ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මී යට  ර ාශ අාව 2 -7 /18- (2)   ගරු නාේදුරි ජාශථේව  

මහාතේ.  

 
ගු දයාසිරි ජයවසේකර මහතා  
(ேொண்புேிகு தயொசிறி ெயமசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු වනේශේාවතුම ද  මේ මම ර ාශා අහාශනේ.   

 
ගු ඉරාන් වික්රමරත්න මහතා (මුදල් රාජය අමාතයුරමා) 
(ேொண்புேிகு இரொன் ெிக்கிரேரத்ன - நிதி இரொெொங்க 

அமேச்சர்) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne - State Minister of Finance)  

ගරු වනේශේාවතුම ද  මුනල් 2 අමේතයතුමේ ශනනුශනන් මේ මම 

ර ාශාට පිිබතු  ී ම ථවහාේ ථිත ශනවව වේකාේ ඉල් 2කේ දුටිශනේ.  
 
ප්රශ්නනය මුර න නකදී ඉන රිපත් කිරීම  නිවයෝග කරන ලදී. 
ெினொமெ ேற்தறொரு தினத்திற் சேர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 
 
 
 

රී ලංගම බසන රථ ඇණිය : විසනතර 
இ.மபொ.ச.மபருந்து ெண்டிகளின் ததொகுதி: ெிபரம் 

FLEET OF SLTB BUSES: DETAILS 
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3. ගු චියන්දවි වේසිරි මහතා 
(ேொண்புேிகுசேிந்தெிமெசிறி) 

(The Hon. ChamindaWijesiri) 

රනේහාශ හාේ දුවිල් 2 ගුනන් ශථේනේ අමේතයතුමේශගන් ඇසූ ර ාශා 

- (1): 

(අ)  (i) රී කාවේ ගමශේගමශ ම්ඩාකා ථතු ඳථා න 
ථාඛයේන ශව පමණන; 

 (ii) මම ඳථා  න අතරින් සේනශශේ ශානවීමට සු සු 
තත්ත්නශේ ඇිත ඳථා න ථාඛයේන ශව පමණන; 

 (iii) සේනශාට නුසු සු ම ටශේ ඇිත ඳථා න ථාඛයේන 
ශව පමණන; 

 (iv) මම ඳථා  න අලුත්නිඩිාේ කිරීමට අමේතයේා ා ගත් 
පිාන  වනශර්න;  

 (v) කාගම ඳථා න ඇණිා  ේිතමත් කිරීමට අලුිතන් 
ඳථා න ආශාශා කිරීමට ථිකසුේ ව  ිතශේ ශේ  
ඒ පිිබඳව විථාත  ඉන රිපත් ව න්ශන්න; 

 ාන්ශ මතුමේ ශමම ථභේනට නන්නන්ශන්න? 

(ආ)  ශශ  මශථේ ශේ  ඒ මන්න? 
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மபொக்குெரத்து ேற்றும் சிெில் ெிேொன மசமெகள் 

அமேச்சமரக்மகட்டெினொ: 

( அ) (i) இலங்மக மபொக்குெரத்துச் சமபக்கு தசொந்தேொன 

மபருந்து ெண்டிகளின் எண்ைிக்மக யொததன் 

பமதயும்; 

 (ii) மேற்படி மபருந்து ெண்டிகளில் மபொக்குெரத்தில் 

ஈடுபடுத்தக்கூடிய நிமலயிலுள்ள மபருந்து 

ெண்டிகளின் எண்ைிக்மக யொததன்பமதயும்; 

 (iii) மபொக்குெரத்தில் ஈடுபடுத்த தகுதியற்ற நிமலயி 

லுள்ள மபருந்து ெண்டிகளின் எண்ைிக்மக 

யொததன்பமதயும்; 

 (iv) மேற்படி மபருந்து ெண்டிகமள திருத்த அமேச்சு 

எடுத்துள்ள நடெடிக்மக யொததன்பமதயும்; 

 (v) இ.மபொ.ச.மபருந்து ெண்டிகளின் அைிமய 

ெலுப்படுத்துெதற்கொக புதிதொக மபருந்து 

ெண்டிகமள இறக்குேதி தசய்ய திட்டேிடப் 

பட்டிருப்பின், அது சம்பந்தேொன தகெல்கமள 

சேர்ப்பிப்பொரொ என்பமதயும்; 

 அெர் இச்சமபக்கு அறிெிப்பொரொ? 

( ஆ) இன்மறல், என்? 
 

asked the Minister of Transport and Civil Aviation: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the total number of buses owned by the Sri 
Lanka Transport Board; 

 (ii) out of the aforementioned buses, the 
number of buses which are in a condition fit 
to be run; 

 (iii) the number of buses which are not fit to be 
run; 

 (iv) the steps taken by the Ministry to repair 
such buses; and 

 (v) if plans have been formulated to import new 
buses to strengthen the fleet of buses owned 
by the SLTB, of the details related to this 
endeavour? 

(b) If not, why? 
 

ගු අර්ජුන රණුරංග මහතා (ප්රවාහන හා සිවිල් ගුවන් 

වසේවා අමාතයුරමා) 
(ேொண்புேிகு அர்ெுன ரைதுங்க - மபொக்குெரத்து ேற்றும் 

சிெில் ெிேொனச் மசமெகள் அமேச்சர்) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga - Minister of Transport and 
Civil Aviation) 

ගරු වනේශේාවතුම ද  මම ර ාශාට පිිබතු  ශමශථේයි. 

(අ)  (i)  ඳථා  න 6942යි. 

 (ii)  ඳථා  න 6 09යි. 

 (iii)  ඳථා  න 433යි. 

 (iv)  2019 නර්ෂාට ඳථා  න ශාත්තුනට ථහා 
අලුත්නිඩිාේනට රුපිාල් 2 මිලිාශ 1 2 0ේ ශනන් 
ව  ඇත. 

  මේදුව ඳථා  න අලුත්නිඩිාේනට අමත න සේනශාට 
නුසු සු ඳථා  න 433න් අවු  ැි  1 ට අුවශනන් 

සේනශා ව  ඇිත ඳථා  න 60ේ ඳථා  න 
පුශරුත්නේපශ අ මුනලින් අලුත්නිඩිාේ ව නු 
කිශේ.  

 (v) ඔව. 

  ඩිශපෝ  මල්න් ථේූරර්ණ මුනක ශගනේ නේයු ථමශා 
ව ශ කන ඳථා  න 09ේ මිකී  ගිනීම  

  ඩිශපෝ  මල්න් වල් 2ඳ  ක්රමාට පහාත ථවහාන් පරින  
ඳථා  න මිකී  ගිනීම  

  ආථශ  0 -  4 අත  ඳථා  න 272ේ 

  ආථශ 32 - 3  අත  ඳථා  න  3ේ 

  නේයු ථමශා ව ශ කන ඳථා  න 37ේ 

  ඉන්න ාේනු ණා ක්රමා ාටශත් ආථශ  0 -  4 
අත   (උථා පසුපථ ථහිත)  ඳථා  න 400ේ ථහා 
ආථශ 32-3  අත  ඳථා  න 100ේ මිකී  ගිනීමට 
 දාමිතා. 

  2019 නර්ෂශේ අා නිා මල්න් ශනන් ව  රුපිාල් 2 
මිලිාශ 1 00න්  ආ ේෂිත හාේ විශ ේෂ අන යතේ 
ථහිත පුේගකාන්ට නාේත් හිතව  පහාසුවේ ථහිත 
(පහාත් පතුක ථහිත)  ඳථා  න මිකී  ගිනීමටන 
වටයුතු ව මින් පනතී. 

(ආ)  අනේ  ශශ ශව.  

 

ගු චියන්ද වි වේසිරි මහතා 
(ேொண்புேிகு சேிந்த ெிமெசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු ඇමිතතුම ද  පිිබතු  කඳේ ී ම පිිබඳවන ශඳ ශහා ම 

ථාතුිතයි.  

අපි පසුගිා වේකශේත් ශාෝජශේ ව  පරින   ශේ අමේතයේා ා 

තු  ශනශථා විා යුතු නිා පිිබශන ේ ිතශඳශනේ.  අශේ  ශ  

රනේහාශ ේශෂේත්රාට වි ේක නිනගත්වමේ ිතශඳශනේ. අපි හිතශනේ 

මි දසුන්ශේ අන යතේනකටත්  ශනශත් අන යතේනකටත් ශේ නශ 

විට ථිඳෑ විථඳුම ශනන්ශ පුළුනන් නිා පිිබශන ේ ඔඳතුමේ ශග ා 

ශයේ ඇිත කිාකේ. ඔඳතුමේ නිා ව පු හාිම අමේතයේා ාවම 

ාේකිදු නිා පිිබශන ේ ථේර්නවන ශගශ ගිා හාිටි අපි නිේවේ.  

ගරු ඇමිතතුම ද  ශේ වේකාට ඔබිශ  මගිාේට අන ය ව ශ ථහා 

රනේහාශ ේශෂේත්රශේ තනත් ශඳ ශහාෝ අා නකට අන ය ව ශ ශවීශ 

නිා පිිබශන  කුමේන කිාකේ ශේ ථභේනට නන්නන්ශ පුළුනන්න? 

  
ගු අර්ජුන රණුරංග මහතා  
(ேொண்புேிகு அர்ெுன ரைதுங்க) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

ගරු වනේශේාවතුම ද  නිශට කාගමාට ඳථා  න 3 000ව 
පමණ අුවනේ ිතශඳශනේ. පසුගිා වේකශේ දුටම අප පුරු  ශනකේ 
ඉන්ශන් ශක රි චාිදු ිතශඳශ ඳථා  න ගන්ශයි. ඒ තුිබන් 
මහාජශතේනට ිතශඳශ පහාසුවම අුව ශනකේ ිතශඳශනේ. හාිඳියි  
ශපෞේගලිව අා ා ශහා ව ඳථා ගිනීම හා හාේ අපට ශපනී ශග ථා 
ිතශඳශනේ  මහාජශතේන හුයේ ශනකේනට විමිත්ත නේනන්ශන්   
පහාසුවේ ිතශඳශ ඒ ඳථා  නනක ාන්ශයි කිාශ මව. අන නශ 
ශව ට පේ නල් 2 ශහා වට හාින කේ ිතශඳශ  දථේ අශේ 
ඳකේශප ශ  ත්තුන නන්ශන් ඉන රි මේථ තුශ ඇතු ත  තත්ත්නශාන් 
උථථා අලුත් ඳථා  න 2 000ේ නි ද රමේණාේ  කඳේ ගන්ශයි. 

ගරු වනේශේාවතුම ද  අපි ඉන රිශේ ී  අලුශතන් නීිත 
පේසිතාේ ශගශශන්ශ ඳකේශප ශ  ත්තු ශනශනේ.  ඒ අනුන 
රමිිතාේ ථහිත ඳථා  න පමණයි ශේ  ටට ආශාශා ව න්ශ 
පුළුනන් නන්ශන්.  ඒ ක්රමශවනා නිශට හානේශගශ ාශනේ. අපට මේථ 
තුශේ ඇතු ත ශේ ටිව ඉන  ව  ගන්ශ පුළුනන්. 
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පේර්ලිශේන්තුන 

ගු චියන්ද වි වේසිරි මහතා 
(ேொண்புேிகு சேிந்த ெிமெசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ඒ නිනගත් ශාෝජශේ ගිශ ථාතුිතනන්ත ශනශනේ  ගරු 

ඇමිතතුම ද.  ගරු වනේශේාවතුම ද  මශේ ශනනි ද අතුරු ර ාශා 

ශමායි. ග්රේමීා රශේ   දශාෝජශ ව ශ මන්ත්රීනරුන් හාිටිාට අපට 

ිතශඳශ ර ාශා ශමායි.  අශේ රශේ  වඳු ථහිත ථහා නාගු ථහිත 

 දථේ ශන   ශනශේ ඳථා සේනශා ව න්ශට ඳිරි මේර්ග ිතශඳශනේ. 

ඒ  දථේ ඒ ශව ට ඳථානක අන යතේන ගිශ හිටපු ඇමිතතුමන්කේට 

අපි න ගින් න ගටම ශාෝජශේ ව ේ. ශම වන  ශව ට ඳථා සේනශා 

ව න්ශ සු සු මේර්ග තමයි මහි ිතශඳන්ශන්. ශමුත් මනි ද ඳථා 

මිකී  ගිනීම පිිබඳවන අනහාථට ගරු ශශ ව  පසු ගිා වේකශේ ඒ 

ථේඳන්සශාන් මන්නගේමීන වටයුතු ව ේ. මම ඔඳතුමේට ශේ 

ශාෝජශේන ව ශනේ. ඔඳතුමේ ශේ වේ ණා ගිශ විමර් ශා 

ව න්ශ. ඒ  හානශ පේ නකටත් අඩි අටව ප කට ශව න්ක්රී  නමශ 

මව තමයි ව න්ශන්. ගිා ආ්ඩුවනත්  ශේ ආ්ඩුවනත් මශහාමයි 

ව න්ශන්. ඒ පේ නල් 2 නින් ථානර්සශා ශනකේ ිතශඳශනේ. 

ගේශප ිබා නිාථටහාශශන් වි ේක ථානර්සශාේ දු ශනකේ 

ිතශඳශනේ. ශමුත් තනමත් මඟීන්ට රනේහාශ පහාසුවේ ථපාේ 

ගන්ශට ඳිහාි. ශම වන  ඳථා මවේ සේනශා කිරීමට සු සු 

ම ටමවට පේ  ිතබුණත්  මහි සේනශා ථවහාේ සු සු ශව ට 

රමේණශේ ඳථා ශිහාි  ගරු ඇමිතතුම ද. ශේ පිිබඳවන අනසේශා 

ශා මු ව කේ  අශේ වඳුව  රශේ ාට ිතශඳශ ශේ නිශනශ  

ර ාශා විථවන්ශ වඩිශමින් වටයුතු ව න්ශ කිාකේ ශාෝජශේ 

ව ශනේ. 

 

ගු අර්ජුන රණුරංග මහතා  
(ேொண்புேிகு அர்ெுன ரைதுங்க) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

ගරු වනේශේාවතුම ද  අන ය ඳථා රමේණා ගිශ නිශටමත් 

දුාලුම ඩිශපෝනලින්  අපි ලිඛිතන  ශත  තුරු කඳේශගශ ිතශඳශනේ. 

ශේ ඳථා 2 000 මිකී  ගිනීම අත ට විශ ේෂශාන් ශේ මන්ත්රීතුමේ 

කිාපු ශප ඩි ඳථා රමේණාකුත් ඇතු ත් ශනශනේ.  තන මේථ තුශ  

හාත ේ විත  ාශශව ට අපි ශටන්ාර් පටිපේටිාවට ගිහිල් 2කේ  ඒ 

වටයුතු ාේ ක්රමශවනාවට ශගශශන්ශ ටිවේ වල් 2 ගතනන්ශ 

පුළුනන්.  ශමුත් අපි ඉතේමත් ඉේම දන් ඩිශපෝනක අන යතේන 

අනුන ඒ ඳථා කඳේ  ශනන්ශ ඳකේශප ශ  ත්තු ශනශනේ. 

 
ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශඳ ශහා ම ථාතුිතයි.  

 

ර ාශ අාව 4 - 224/'18 - (1)   ගරු ශලින්න ජාිතථාථ මහාතේ -  
[ථභේ ගර්භා තු  ශිත.] 
ර ාශ අාව   - 3 6/'18 - (2)   ගරු මුහාේම  ශසීර් මහාතේ -  
[ථභේ ගර්භා තු  ශිත.] 
ර ාශ අාව 6 -  36 /'18 - (1)   ගරු ශවලු කුමේර් මහාතේ -  [ථභේ 
ගර්භා තු  ශිත.] 
ර ාශ අාව 7 - 441/'19 - (1)   ගරු ජාන්ත ථම වී  මහාතේ -  
[ථභේ ගර්භා තු  ශිත.] 
ර ාශ අාව 8 - 442/'19 - (1)   ගරු සුථන්ත පුාි  දකශේ මහාතේ 

-  [ථභේ ගර්භා තු  ශිත.] 

ර ාශ අාව 9 - 49 /'19 - (1)   ගරු ආශන්න අලුත්ගමශේ 

මහාතේ. 

 

 

ගු ආනන්ද අලුත්ගමවේ මහතා 
(ேொண்புேிகு ஆனந்த அலுத்கேமக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

ගරු වනේශේාවතුම ද  මේ මම ර ාශා අහාශනේ. 

ගු වේ.සී. අලවුරවල මහතා (අභයන්තර හා සනවවද්ශ් 

ක යුුර සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන රාජය 

අමාතයුරමා) 
(ேொண்புேிகு மெ.சீ. அலெத்துெல - உள்ளக, 

உள்நொட்டலுெல்கள், ேொகொை சமபகள் ேற்றும் உள்ளூரொட்சி 

இரொெொங்க அமேச்சர்) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala - State Minister of Internal 
and Home Affairs, Provincial Councils and Local 
Government) 

ගරු වනේශේාවතුම ද  අභයන්ත  හාේ ථානශේ  වටයුතු ථහා 

ප ේත් ථභේ හාේ ප ේත් පේකශ අමේතයතුමේ ශනනුශනන් මේ මම 

ර ාශාට පිිබතුරු ී ම ථවහාේ ථිත ශනවව වේකාේ ඉල් 2කේ දුටිශනේ.  
 
ප්රශ්නනය මුර න නකදී ඉන රිපත් කිරීම  නිවයෝග කරන ලදී. 
ெினொமெ ேற்தறொரு தினத்திற் சேர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ර ාශ අාව 10 -  43/'19 - (1)   ගරු බිමල් 2  ත්ශේාව මහාතේ -  
[ථභේ ගර්භා තු  ශිත.] 
ර ාශ අාව 11-   4/'19 - (1)   ගරු මථා. රීත න් මහාතේ -  [ථභේ 
ගර්භා තු  ශිත.] 

 

වකො සන වවවළඳ  වපොළ ගනුවදනු ඉහළ නැංවීම  

අදාළව සිදු කළ බදු සංවශ්ෝධාන : ප්රතිලල 
பங்குச் சந்மத பொிேொற்றல்கமள உயர்த்துெதற்கு 

ஏதுெொக மேற்தகொள்ளப்பட்ட ெொித் திருத்தங்கள்: 

தபறுமபறு 
 TAX REVISIONS MADE TO INCREASE SHARE MARKET 

TRANSACTIONS: RESULTS 

 

594/’19 

12.ගු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධාන මහතා 
(ேொண்புேிகு (கலொநிதி) பந்துல குைெர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

මුනල් 2 අමේතයතුමේශගන් ඇසූ ර ාශා - (1) : 

 

(අ)  (i) 2016 අානිා ශාෝජශේ අාව 287හි ථවහාන් පරින  
පහාත නිටී ඇිත ශව ටථා ශනශ ව ශප ක ගනුශනනු 
ඉහා  ශිාවීමට අනේ න දු  ව  ඳ  ථාශ ෝසශ 
වනශර්න; 

 (ii) මකී ඵකනේයී ශනශථාවේ ශහාේතුශනන් පහාත නිටී 
ඇතියි ථවහාන් වූ ශව ටථා ශනශ ව ශප ක 
ගනුශනනු ඉහා  ගිා රමේණා  අනේ  නර් ව ශා නේ 
ග දමින් පිහාින ලි ව න්ශන්න;  

 (iii) 2009 නර්ෂශාන් පසු ශේ නේනේ මේ මේ නර්ෂශේ 
ශව ටථා ශනශ ව ශප ක ගනුශනනු රමේණා පිිබඳව 
නත්ත ථටහාශේ ඉන රිපත් ව න්ශන්න;   

  (iv) යුන ගිටුේ  දමවීශමන් පසුන  නර්ෂ 2010 දුට 2017 
නේනේ රීකාවේශව ශව ටථා ශනශ ව ශප ශකහි 
වි ශේ  ආශාෝජශාන්හි උපශතීන්  පිහාින ලි 
ව න්ශන්න;   

 ාන්ශ මතුමේ ශමම ථභේනට නන්නන්ශන්න? 

(ආ)  ශශ මශථේ ශේ  ඒ මන්න? 

1203 1204 
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நிதி அமேச்சமரக் அமேச்சமரக் மகட்டெினொ: 

( அ) (i )  2016 ஆம் ஆண்டுக்கொன ெரவுதசலவுத் திட்ட 

முன்தேொழிவு 287 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளெொறு 

வீழ்ச்சியமடந்துள்ள பங்குச் சந்மத 

பொிேொற்றல்கமள உயர்த்துெதற்கு ஏதுெொக 

மேற்தகொள்ளப்பட்ட ெொித் திருத்தங்கள் 

யொமெதயன்பமதயும்; 

 ( i i )  மேற்படி பயனுறுதிேிக்க ேொற்றங்கள் கொரைேொக 

வீழ்ச்சியமடந்துள்ளதொக குறிப்பிடப்பட்ட 

பங்குப் பொிேொற்றல்கள் உயர்ெமடந்த 

அளெிமன சம்பந்தப்பட்ட சுட்தடண்கமள 

பயன்படுத்தி ததளிவுபடுத்துெொரொ என்பமதயும்; 

 ( i ii )  2009 ஆம் ஆண்டின் பின்னர் இற்மறெமர 

ஒவ்தெொரு ெருடத்தினதும் பங்குச் சந்மத 

பொிேொற்றல்களின் அளவு பற்றிய தரவுக் 

குறிப்தபொன்மற சேர்ப்பிப்பொரொ என்பமதயும்; 

 ( i v )  யுத்த மேொதல்கள் முடிெமடந்த பின்னர் 2010 

முதல் 2017 ஆம் ஆண்டு ெமர இலங்மகயின் 

பங்குச் சந்மதயில் தெளிநொட்டு முதலீடுகளின் 

மபொக்கிமன ததளிவுபடுத்துெொரொ என்பமதயும்; 

 அெர் இச்சமபக்கு அறிெிப்பொரொ? 

( ஆ) இன்மறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Finance: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the tax revisions that have been made with 
regard to increasing of share market 
transactions that had declined as stated in 
Budget Proposal No. 287 of the 2016 
Budget; 

 (ii) whether he would explain using relevant 
indices, consequent to the aforesaid 
effective revisions the extent of the increase 
of share market transactions that were said 
to have declined; 

 (iii) whether he would present to this House a 
data sheet containing information about the 
amount of share market transactions that 
have been done in each of the years since 
2009 to date; and 

 (iv) whether he would explain to this House the 
tendencies of foreign investments in Sri 
Lanka’s share market during the period 
from year 2010 to 2017 after the war had 
ended?  

(b) If not, why? 

 
ගු ඉරාන් වික්රමරත්න මහතා (මුදල් රාජය අමාතයුරමා) 
(ேொண்புேிகு இரொன் ெிக்கிரேரத்ன - நிதி இரொெொங்க 

அமேச்சர்) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne - State Minister of Finance)  

ගරු වනේශේාවතුම ද  මුනල් 2 අමේතයතුමේ ශනනුශනන් මේ මම 

ර ාශාට පිිබතුරු  ශනශනේ.  

(අ)  (i) ශව ටථා ශනශ ව ශප   ගනුශනනු ඉහා  ශිාවීම 
ථවහාේ 2016 අා නිශේී  දු  ව  ශාෝජශේනන් 
අත  ශව ටථා ගනුශනනු ඳේන ථහා ශව ටථා ථහාිතව 

මත නශ මුේන  ඳේන ඉනත් කිරීමට ශාෝජශේ විා. ඒ 
අනුන  2016 ජශනේරි 01ශන ද න ශ දුට ශව ටථා 
ගනුශනනු ඳේන ඉනත් ව  න  ථමගේමී ශාෝජශේනේ 
නශ ජේිතා ශග ාශිඟීශේ ඳේන දුාාට 2 දුට 
දුාාට 4 නේනේ ඉහා  ශිාවීම ක්රිාේත්මව ශශ වූ 
ඳිවින් 2016.04.01ශන ද න ශ දුට ශව ටථා 
ගනුශනනු ඳේන ාිබ පශනශ කී .  

  මශථේ වුනන  2016 ජශනේරි මේථශේ 01ශන ද න ශ දුට 
ශව ටථා ථහාිතව මත මුේන  ඳේන ඉනත් ව  ඇත.  

 (ii)  

 (iii)  

 
 (iv)  

 

(ආ)   පිශ ශශ ශඟී. 
 

ගු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධාන මහතා 
(ேொண்புேிகு (கலொநிதி) பந்துல குைெர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ගරු  ේජය ඇමිතතුම ද,  යුේසා  දම වීශමන් පසුන අශේ  ශ  

 ශව ටථා ශනශ ව ශප ශ ේ  නිඩිම නර්සශා -කාවේ ඉිතහාේථශේ 

 දනහාදුන් පසුන- මහින්න  ේජපේෂ යුගශේ ිතබුණේ. ඔඳතුමේ 

නථ  

නේර්ෂිව 

පිරිනිටුම  

(රු.මි.)  

ෛන දව 

ථේමේශය 

පිරිනිටුම (රු.මි.)  

ගනුශනනු 

ථාඛයේන 

2009    142,462.65        593.59   1,266,299 

2010    570,326.82     2,396.33   3,355,126 

2011    546,255,84     2,285.59   4,579,352 

2012     213,827.20         883.58   1,857,384 

2013    200,467.80       828.38   1,421,303 

2014    340,917.12    1,414.59   1,982,709 

2015    253,251.01    1,059.63   1,506,790 

2016    176,935.45       737.23   1,056,849 

2017    220,591.24      915.32      981,977 

2018  ථිේතිේඳර් 

නේනේ140 987.2  

     787.63         675,796  

නථ  
විශේශීා මිකී  

ගිනුේ (රු.මි)  

විශේශීා 

විකුණුේ (රු.මි)  

ශුේස විශේශීා ගකේ ාේේ/ 

ගකේ ඒේ (රු.මි)  

2010    92,425.53 118,760.87   (26,335.34) 

2011    49,776.81 68,816.03   (19,039.22) 

2012    72,614.25 33,953.57    38,660.68 

2013 83,607.03 60,873.31    22,733.71 

2014 104,689.80 83,550.81    21,138.99 

2015 84,414.56 89,784.44    (5,369.88) 

2016 74,583.02 74,199.50    38,353 

2017 112,284.76 94,627.32    17,657.44 
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මාසය 
ිළරිවැටුම 

(ු.ිය.) 

සියලු වකො සන 

ියල දර්ශ්කය 

(ASPI) 

සියලු වකො සන ියල 

දර්ශ්කවේ 

ප්රතිශ්තාත්මක 

වවනස 

ගනුවදනු  

සංඛයාව 

ජශනේරි -16 14,216.36 6,340.00 ( 8.04) 88,074 

ශපඳ නේරි - 16 12,729.62    6,191.81  (2.34) 64,658 

මේර්තු - 16 17,909.34    6,071.88  (1.94) 83,010 

අශරේල් 2 - 16 14,256.87    6,516.27   7.32 106,605 



පේර්ලිශේන්තුන 

ඉන රිපත් ව  ථාඛ් ාේ නත්ත අනුනත් මා පිිබගත්තේ. ටට පසුන, 2015 

නථශර් දුට රී කාවේශව ශව ටථා ශනශ ව ශප   න ගින් න ගටම වාේ 

නිටුණේ. "පිරිනිටුම රේේසනීව ණා හාේ මික ඉ පියුේ අනුපේතා 

අනුන ගත් වක, ශව ටථා ශනශ ව ශප   ඍණ අගාේ නේර්තේ විා" 

කිාකේ රී කාවේ මහා ඳිාකු නේර්තේශව 291නශ පිටුශව ථවහාන් 

ශනශනේ.  2017 නථශර්ී  ේෂුර වි දමා ගකේ ාේම; ආශාෝජවාන් 

 ටින් පිටට ඉනත් ව  ශගශ ගිා රමේණා බිලිාශ 17.7ේ නශනේ. 

2018ී  විශේශිවාන්  කාවේනට ශගශේ ආශාෝජශනකට නිඩිශාන් 

ආපසු අ ශගශ ගිහින් ිතශඳශ රමේණා බිලිාශ 23.2ේ. ඒ  දථේ 

පසුගිා නර්ෂ හාත හාමේ ව වේක පරිච්ශේනා තු ී  ශව ටථා 

ශනශ ව ශප ශ ේ ඇිතවී ිතශඳශ නරුණු වාේ නිටීම ශිනිත්වීම 

ථවහාේ  ජා රේශාෝගිව ක්රිාේ මේර්ගාවට අනතීර්ණ ශනකේ ශිහාිා 

කිාශ වේ ණා ඔඳතුමේ පිිබගන්ශනේන, ගරු  ේජය ඇමිතතුම ද? 

මශහාම ශේ, ශේ තත්ත්නා  ටට නේදුනේාව ශකථ ශා නේ ගන්ශන් 

කිාශ ශව ශහා මන කිාශ වේ ණා මම නිශ ගන්ශ විමිිතයි.  

 

ගු ඉරාන් වික්රමරත්න මහතා  
(ேொண்புேிகு இரொன் ெிக்கிரேரத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ඔව. ඔඳතුමේ කියූ ආවේ ාට යුේසශාන් පසුන ශව ටථා 

ශනශ ව ශප  ට මුනල් 2 ඇවිල් 2කේ ිතශඳශනේ. මම හිතශ විධිාට, 

නථ  ගණශේනේම ශව ටථා ශනශ ව ශප  ට මුනල් 2 මන්ශන් ශිිතන 

ිතබිකේ, යුේසාේ අනථන් වුණේම මව පේරින්ම මුනල් 2 ගකේ ශගශ 

මශනේ. ඒව දු  ශනකේ ිතශඳශනේ. 2010 නථශර්ී  මශහාම වුශ්ඩ 

ශිහාි. 2011 නථශර්ී ත් මා දු  වු ශ්ඩ ශිහාි. 2012, 2013 නර්ෂ 

නශ විට මශහාම ශනාේ දු  ශනකේ ිතශඳශනේ. ට යට, 2014, 2015 

නර්ෂනකී  ඒව ශත  ශනකේ, 2016, 2017 නර්ෂ නශ විට ශිනත 

ශිල්ටීමේ ිතශඳශනේ.    

 

ගු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධාන මහතා 
(ேொண்புேிகு (கலொநிதி) பந்துல குைெர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ගරු වනේශේාවතුම ද, මශේ ශනනි ද අතුරු ර ාශා ශමායි. 

පේථාකු ඉරු න ශ රහාේ ශාන් පසුන, කාවේශව මුනල් 2 ක්රමා, 

ඳිාකු ක්රමා හාේ ශව ටථා ශනශ ව ශප   පිිබඳව වි ානථනීාභේනා 

තන  ටත් වාේ නිටී ිතශඳශනේ.  ශේ රහාේ ාට වලින් ඉනකේම 

ශථේනව අර්න ථේසව අ මුනශල් 2 මුනල් 2 ශව ටථා ශනශ ව ශප ශ ේ 

ඳහුත  න ශාන් ශා නනන්ශා කිාේ අග්රේමේතයතුමේ ශාෝජශේ ව  

ිතශඳශනේ.  ශේ  ශ  ශ්රමිවාන්ට අයිිත ශථේනව අර්නථේසව 

අ මුනක ශමශකදුන් අනනේශේ ථහිත ශව ටථා ශනශ ව ශප  ට 

නිමීම රඥේශගෝචා  ශශ නශ ඳන තමයි විපේෂා න ශාන් අශේ 

අනහාථ නන්ශන්. ඒ  දථේ,  ශේ වාේ නිටුණු ශව ටථා ශනශ ව 

ශප  ට ශථේනව අර්නථේසව අ මුනක -ශථේනවාන් නහාඩිා  

මහාන්දුශාන් උපාශ මුනල් 2- ශානවීම ගිශ ශන තුන්න ේ හිතේ 

ඳකන්ශ. අපි මශ ශතේ ශේ මුනල් 2 ශව ටථා ශනශ ව ශප  ට 

 ශශ ශා නේ ඉන්ශ කිාශ මව තමයි අපි තමුන්ශේන්ශථේශගන් 

ඉල් 2කේ දුටින්ශන්.  
 

ගු ඉරාන් වික්රමරත්න මහතා  
(ேொண்புேிகு இரொன் ெிக்கிரேரத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

මමත් අවුරු  2 ව වේකාේ ශථේනව අර්න ථේසව අ මුනශල් 2 

නේාවත්නා කඳපු පුේගකශාේ. මම ශපෞේගලිවනත් මා ආ ේෂේ 

ව න්ශ වටයුතු ව ශනේ. ඒ නේශේම  ශ  නිා ව ශ ජශතේන 

ශනනුශනන් අ දනේර්ාශාන්ම ඒව ආ ේෂේ ව ශනේ. ශමුත් 

ඔඳතුමේ ඒ වේ ණා අහාපු  දථේ මම ශේව කිාන්ශ ඕශෑ. ඒ නේශේ 

වේර්ා භේ ාේ පසුගිා වේකශේී  දු  වුශ්ඩ ශිහාි.  ඔඳතුමන්කේට 

නගකීම ිතශඳශ ශව ට ශථේනව අර්නථේසව අ මුනක භේවිත ව ේ. 

 ර්නක මූකය ථමේගේනක ඒ මුනල් 2 ආශාෝජශා ව ේ. මශහාම මුනල් 2 

නමකේ තමයි වතත්රිමන අවුරු  ශනවවට ශව ටථා ශනශ ව ශප ශ ේ 

අගා ඉහා ට නිේශේ. ටට පසුන ජේතයන්ත  මූකය අ මුනශකනුත්, 

අ දකුත් අාත් ඒ ගිශ ථවහාන් ව  ිතශඳශනේ. ඒ න න හාරි 

ගථාථන්ශ තමයි අපි ක්රිාේ ව ශගශ ාන්ශන්; නීිතමා පිාන  

ග දමින් දුටින්ශන්.  ශව ටථා ශනශ ව ශප ශ ේ අගා නනථකින් 

ශනවකින් ඉහා  නමන්ශ ඳිහාි. ශව ටථා ශනශ ව ශප   ගිශ 

වි ානේථාේ ඇිත ව න්ශ ඕශෑ. ඔඳතුමේ ඔා වේ ණා කියූ  දථේයි 

මම ශේ ගිශ කිාන්ශන්. මනේ අපි ආ්ඩුවන භේ  ගන්ශ ශව ට රී 

කාවේ සුරැකුේපත් හාේ වි දමා ශව මිෂන් ථභේශව investigation 

officersකේ ශනශනශේයි හිටිශේ. අපි ඒ රමේණා නහාා නේනේ නිඩි 

ව  ිතශඳශනේ. ඒනේ ගිශ අනත් ශහා ාේ ශගශ ාශනේ. අපිට  

මේශවෝ ඒනේ නහාශගශ ාන්ශ පුළුනන්. මශහාම ශිත්ශේ අපිට 

ඒව සුේන ව කේ ාන්ශ පුළුනන්. අපි තී ණා ව  ිතශඳන්ශන් 

ශේවයි. පසුගිා වේකශේ දුේස වුණු ශේනල් 2 සුේන ව කේ ාන්ශන් 

ශිහාි. ශව ටථා ශනශ ව ශප  ට අපි ඒ මුනල් 2 ශා නනේ ශිහාි, ගරු 

මන්ත්රීතුම ද. මශහාම ශා නනන්ශන් ශිිතන ඒ ගිශ තී ණා 

ව න්ශ ශනශ ව ශප  ට භේ  ී කේ ිතශඳශනේ. ඇයි, ඒ? 

ශථේනවාේන ආ ේෂේ ව න්ශ තමයි අපි ශමපමණ වේකාේ ක්රිාේ 

ව  ිතශඳන්ශන්.  
 

ගු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධාන මහතා 
(ேொண்புேிகு (கலொநிதி) பந்துல குைெர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ගරු වනේශේාවතුම ද, මට ශප ඩි පිහාින ලි ව  ගිනීමේ 

ව ගන්ශ පුළුනන්න? 
 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහා වයි, ඔඳතුමේට තන මව න ේ අනථානේන ශනන්ශේ. ටට 

පථාශථේ රසේශ නිා වටයුතුනකට ාමු. අන නිා ශග ාේ ව න්ශ 

ිතශඳශනේ, ගරු මන්ත්රීතුම ද. 

 

ගු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධාන මහතා 
(ேொண்புேிகு (கலொநிதி) பந்துல குைெர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ගරු වනේශේාවතුම ද, ගරු ඉ ේන් වික්රම ත්ශ  ේජය 

ඇමිතතුමේ ටිවේ ශේන්ිත ගත්තේට, -  [ඳේසේ කිරීමේ] 

 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශේව පිහාින ලි ව  ගිනීමේ, ගරු  ේජය ඇමිතතුම ද. ඔඳතුමේ 

ඒවට පිිබතුරු ශනන්ශ විමිතන? 
 

ගු ඉරාන් වික්රමරත්න මහතා  
(ேொண்புேிகு இரொன் ெிக்கிரேரத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ඔව. 
 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අන ථානේන   දශාෝග 27(2)  ාටශත් ර ාශාකුත් ිතශඳශනේ. 

ඒවයි. වේකා මන . 
 

ගු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධාන මහතා 
(ேொண்புேிகு (கலொநிதி) பந்துல குைெர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ගරු වනේශේාවතුම ද, ශේ ශචාෝනශේනම න ගින් න ගටම නමකේ 

තමයි, රී කාව  සුරැකුේපත් හාේ වි දමා ශව මිෂන් ථභේශව 
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ථභේපිතන ාේන ශගශශග ථා, ඇප ශිිතන ඳන්සශේගේ ගත ව කේ, 

 දනහාථා ව  ිතශඳන්ශන්. ඒ, ඔා කිාපු ඒනේ කිදුනේ ශනකේ ශිිත 

 දථේයි. 

 

ගු ඉරාන් වික්රමරත්න මහතා  
(ேொண்புேிகு இரொன் ெிக்கிரேரத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ශහා  වේ වශ  ත් ඳන්සශේගේ ගත ව න්ශන් ශිේන? මම 

කිාන්ශන් ශේවයි. ශේ ශේනල් 2 ශථ ාේ ඳකන්ශ ඕශෑ. වවුරු 

වුණත් වමේ ශිහාි, නීිතා අනුන ශථ ාේ ඳකන්ශ ඕශෑ. 

ශේ පේකශඥාේශේ වේර්ාා ඒව ශහා ාශ මව ශශ ශනයි. ඒවට  

ක්රමශවනාේ ිතශඳශනේ. ඒව විසේාවශේ වේර්ා භේ ාේ 

ශශ ශනයි. මා අධිව ණශේ වේර්ා භේ ාේ. ඒනේ ව න්ශ ඕශි, 

අධිව ණායි, විසේාවා ශශ ශනයි.  

 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ර ාශ අාව 13 -632/'18- (1), ගරු උනා රභේත් ගේමන්පික 

මහාතේ - [ථභේ ගර්භා තු  ශිත.] 

ර ාශ අාව 14 -684/'18- (1), ගරු වශව ශහාේ ත් මහාතේ - 
[ථභේ ගර්භා තු  ශිත.] 
 

 

2018දී රත්නුලර න සනත්රික්කවේ ඇති වූ ගංවුරර ආපදා 
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15.ගු වාසුවද්ව නානායක්කාර මහතා 
(ேொண்புேிகு ெொசுமதெ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)  

 ේජය පරිපේකශ හාේ ආපනේ ව මශේව ණ අමේතයතුමේශගන් 

ඇසූ ර ාශා - (1)  : 

 

(අ)  (i) 2018 මියි මථ ඇිත වූ ගානතු  ආපනේශනන් 
 ත්ශපු  න ථාත්රිේවා තු  ආපනේනට කේ වූ පවුල් 2 
6,133වට අාත් පුේගකාන් 24,625වට දු වූ 
ූරර්ණ හාේ අර්ස හාේ ද ථවහාේ හාේ දූර ණා ව  
ිතශේන; 

 (ii) මශථේ ශේ, ඒ පිිබඳව ශත  තුරු ථවහාන් 
ව න්ශන්න; 

 (iii) 2016 ආපනේ අනථානේශවී , ආපනේනට කේ වූ 
රශේ ාන්හි ආපනේ වේකා තු  ජශතේනට 
ආ ේෂේවේරීන දුටීමට සු ේෂිත මසයථානේශ 
ඉන ව ශ ඳනට ව  රවේ ා අනුන ඉන ව නු කිබූ 
මසයථානේශ ථාඛයේන ශව පමණන;  

 (iv) 2018 මියි මථ  ත්ශපු  න ථාත්රිේවශේ ආපනේ 
තත්ත්නාේ පනිතශ අනථානේශවී  ආපනේ 
ව මශේව ණ අමේතයේා ශේ ශල් 2වේ ඇතුළු 
 දශාෝජිතාන්  ත්ශපු  න ථාත්රිේ ආපනේ වමිටුන 
ථමය ව  ථේවච්ඡේශවී   ද න්ත ශාන් ආපනේනට  
කේනශ රේශේශීා ශල් 2වේ ශව  සේථ ශනාේ 

තු  ථානේශගත ව  තිබිා යුතු ඔරු ථාඛයේන 
102ේ ඳන ශපන්නේී   ිතශේන; 

 (v) මශථේ ශේ, මම ඔරු කඳේ ී  මම ථානේශනක ඔරු  
ථානේශගත කිරීමට වටයුතු ව න්ශන්න; 

 ාන්ශ මතුමේ ශමම ථභේනට නන්නන්ශන්න?  

(ආ)  ශශ මශථේ ශේ, ඒ මන්න? 
 

தபொது நிருெொக ேற்றும் அனர்த்த முகொமேத்துெ 

அமேச்சமரக் மகட்டெினொ: 

(அ) (i)  2018 மே ேொதம் ஏற்பட்ட தெள்ள அனர்த் 

தத்தினொல் இரத்தினபுொி ேொெட்டத்தில் பொதிக்கப் 

பட்ட 6133 குடும்பங்கமளச் மசர்ந்த 24,625 

நபர்களுக்கு ஏற்பட்ட முழு அளெிலொன ேற்றும் 

பகுதியளெிலொன மசதங்களுக்கொன இழப்பீடுகள் 

ெழங்கப்பட்டுள்ளனெொ என்பமதயும்; 

 (ii)  ஆதேனில், அது ததொடர்பொன தகெல்கமளக் 

குறிப்பிடுெொரொ என்பமதயும்; 

 (iii)  2016 ஆம் ஆண்டு ஏற்பட்ட அனர்த்தத்தின்மபொது 

அனர்த்தத்திற்கு உள்ளொன பிரமதசங்களில், 

அனர்த்தக் கொலத்தினுள் ேக்கள் பொதுகொப்பொக 

இருப்பதற்கு பொதுகொப்பு நிமலயங்கள் 

அமேக்கப்படும் எனத் ததொிெித்த கூற்றுக்கமேய 

அமேக்கப்பட்ட நிமலயங்களின் எண்ைிக்மக 

யொது என்பமதயும்; 

 (iv)  2018 ஆம் ஆண்டு மே ேொதம் இரத்தினபுொி 

ேொெட்டத்தில் அனர்த்த நிமலமேகளின்மபொது 

அனர்த்த முகொமேத்துெ அமேச்சின் தசயலொளர் 

அடங்கலொன பிரதிநிதிகள் இரத்தினபுொி ேொெட்ட 

அனர்த்த முகொமேத்துெ குழுவுடன் நடத்திய 

கலந்துமரயொடலின்மபொது, அடிக்கடி அனர்த்தங் 

களுக்கு உள்ளொகும் ஒன்பது பிரமதச தசயலொளர் 

பிொிவுகளில் நிறுத்தி மெக்க மெண்டிய 

படகுகளின் எண்ைிக்மக 102 எனக் குறிப் 

பிட்டுள்ளனரொ என்பமதயும்; 

 (v)  ஆதேனில், மேற்படி படகுகமள ெழங்கி 

அெற்மற உொிய இடங்களில் நிறுத்தி மெக்க 

நடெடிக்மக எடுப்பொரொ என்பமதயும்; 

 அெர் இச்சமபயில் அறிெிப்பொரொ? 

(ஆ) இன்மறல் ஏன்? 
 

 
asked the Minister of Public Administration and 

Disaster Management :  

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether compensation was paid for full or 
partial losses suffered by 24,625 persons 
belonging to 6133 families who were 
affected by the floods that occurred in 
Ratnapura District in May 2018; 

 (ii) if so whether he will submit details thereof;  

 (iii) the number of safety centres erected as per 
the statement made during the disaster 
situation that occurred in Ratnapura District 
in May 2016 that such centres would be 
erected for people to stay safe during the 
periods of disasters; 
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 (iv) whether it has been pointed out at the 
discussion held by the representatives 
including the Secretary to the Ministry of 
Disaster Management with Ratnapura 
District Disaster Committee during the 
disaster situation prevailed in Ratnapura 
District in May 2018 that the number of 
canoes to be placed in nine disaster prone 
Divisional Secretary's Divisions in the 
Ratnapura District was 102; and 

 (v) If so, whether action will be taken to supply 
those canoes and place them in the said 
locations? 

 

(b) If not, why?  

 
ගු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා (රාජය 

පරිපාලන හා ආපදා කළමනාකරණ අමාතයුරමා) 
(ேொண்புேிகு ஆர்.எம். ரஞ்ெித்  ேத்துே பண்டொர - தபொது 

நிருெொக ேற்றும் அனர்த்த முகொமேத்துெ அமேச்சர்) 
(The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara - Minister of 
Public Administration and Disaster Management)   
ගරු වනේශේාවතුම ද, මම ර ාශාට පිිබතු  ශමශථේයි. 

(අ)  (i)  ත්ශපු  න ථාත්රිේ ශල් 2වේ විදුන් ශා මු ව ශ කන 
නේර්තේන අනුන ශමම ආපනේශනන් ූරර්ණ හාේ ද 
 දනේථ 10ේ, අර්ස හාේ ද  දනේථ 6 6ේ හාේ සුළු හාේ 
මසය පරිමේණ නයේපේ  ථානේශ හාේ ද 42ේ නේර්තේ වී 
ඇත. 

 (ii) රු. 10,000ව අත්ිතවේ ේ ශහාෝ රු. 10,000ට අුව 
හාේ ද තේශථේරු නටිශේවේ කඳේ ී ම හාේ රු. 
10,000ට නිඩි රු. 2 ,000 නේනේ වූ හාේ ද තේශථේරු 
නටිශේවේ කඳේ ී ම පිිබඳව විථාත  ඇමුණුම 03 
මල්න් නිේශව.   

  තනන, ජේිතව  ේෂණ භේ  අමුනක මල්න් 2018 මියි 
මථ ගානතු  ආපනේ තත්ත්නශේී   ත්ශපු  
න ථාත්රිේවා ථවහාේ රු. 2 ,000ට නිඩි නන්න  ශගවීේ 
පහාත පරින  දු  ව  ඇත. 

  * රු. 2 ,000ට නිඩි හාේ ද තේශථේරු නටිශේවේ 
 ථහිත අා ේපත් ථාඛයේන 314කි.  

  * රු. 2 ,000ට නිඩි නන්න  ශගවීේ ව  ඇිත 
 රිතකේීනන් ථාඛයේන 196කි. නන්න  රමේණා රු. 
 8,300,688කි. 

  * ශේ නශ විට නන්න  කඳේ ී  ශශ මිිත අා ේපත් 
 ථාඛයේන 118කි. 

  * ඡේාේරූප ශශ මිිත වීම, අයිිතා තහාවුරු 
 ශශ වීම, ජේිතව හාිඳුනුේපත් අාවා ථවහාන් ව  
 ශශ ිත තම, නන්න  කඳේ ී ම රමේන වීමට ශහාේතු වී 
 ිතශේ. ශමුත්, ජේිතව  ේෂණ භේ  අ මුනක නන්න  
 ශගවීේ වටයුතු ව ශගශ ාශනේ. 

 (iii) ශේ නශ විට  ත්ශපු  න ථාත්රිේවශේ ථේනේ  දමව  
ඇිත සු ේෂිත මසයථානේශ ථාඛයේන 12කි. 2019 
නර්ෂා ථවහාේ න යුණු කිරීමට අශේේෂිතන ඇිත 
සුඳථේසව මසයථානේශ ථාඛයේන 04ේ නශ අත , ඒ 
ථවහාේ ශේ නශ විට රු. ,364,927.05ව රිතපේනශ 
 දකුත් ව  ඇත. 

 (iv), (v).  

  2018 මියි මථ  ත්ශපු  න ථාත්රිේවශේ දු  වූ ආපනේ 
තත්ත්නශාන් පසු ආපනේ ව මණේව ණ 
මසයථානේශාට කිබුණු මූකය රිතපේනශ මත 
අනථානේ ශනවවී  ඔරු අඟුල් 2 කඳේ ී ම පහාත 
නිේශනශ ආවේ ාට දු  ව ශ කී .  

 

 

  

  ශමාට අමත න, ආපනේ තත්ත්නාට ශප   ත්ශපු  
න ථාත්රිේ ආපනේ ව මශේව ණ ඒවවා ථහා 
ශප ලීදුා ශනත පිිබශනිබන් ඔරු අඟුල් 2 19ේ හාේ 
08ේ කඳේ ී  ිතබු අත , ඒ අනුන  ත්ශපු  
න ථාත්රිේවා ථවහාේ කඳේ න  ඇිත ඔරු අඟුල් 2නක මුළු 
මවතුන 70කි.  

  මශථේම  ත්ශපු  න ථාත්රිේවා තු  ථානේශගත කිරීම 
ථවහාේ යුස හාමුනේන, ශප ලීදුා හාේ ආපනේ 
ව මශේව ණ ඒවවා ශනත පිිබශනිබන් 
ශඳෝ ටු 03ේ, 14ේ ථහා 16ේ න ශාන් ශඳෝ ටු 
33ේ කඳේ ී  ඇිත අත , ශනශත් ආාතශ මල්න් 
කඳේ  න් අඟුල් 2න ඇතුළුන මුළු අඟුල් 2 රමේණා 
269ේ ථහා ඒනේ ථානේශගත ව  ඇිත ථානේශාන් 
ඇමුණුම 04, 05 හාේ 06 මල්න් නිේශව.  

  ඉහාත ඉල් 2ලීම ථහා අශශකුත් න ථාත්රිේවනක 
ඉල් 2ලීමන ථිකකිල් 2කට ශගශ තනත් ඔරු අඟුල් 2 
200ේ කඳේ ගිනීම ථවහාේ මූකය රිතපේනශ ඉල් 2ලුේ 
ව න, ඒ ථවහාේ භේ්ඩාේගේ ා මල්න් අනුමිිතා 
කඳේ ී  ශශ මිත.  

(ආ)  පිශ ශශ ශඟී.  

ඇමුණුේ සභාගත* ව මි.  

 
ගු වාසුවද්ව නානායක්කාර මහතා 
(ேொண்புேிகு ெொசுமதெ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

2018ී  වමම ආපනේනට කේ වු පවුල් 2 ථාඛයේන 6,133ේ 

න ශාන් මම ව  ිතශඳශ ථාඛයේ නිේවීම ඔඳතුමේ පිිබගන්ශනේන?  

මම පවුල් 2  6,133ටම හාේ දූර ණා, අර්ස හාේ දූර ණා ව  ිතශේන?  
 
 

ගු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා  
(ேொண்புேிகு ஆர்.எம். ரஞ்ெித்  ேத்துே பண்டொர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
 ත්ශපු  න ථාත්රිේ ශල් 2වේන ාේ තමයි ආපනේ ව මශේව ණ 

අමේතයේා ා ශනනුශනන් න ථාත්රිේවශේ වටයුතු ව න්ශන්. 

මතුමේශගන් කිබුණු නේර්තේන තමයි මම ඉන රිපත් වශ ේ.  

 

 

1211 1212 

[ගරු නේසුශේන ශේශේාේවේ   මහාතේ] 

න ශා ඔරු අඟුල් 2 ථාඛයේන 

2018.10.29 28 

2019.04.10 15 

මවතුන 43 

————————— 
*  ුලසනතකාලවේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மெக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ගු වාසුවද්ව නානායක්කාර මහතා 
(ேொண்புேிகு ெொசுமதெ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඒ අනුන, මශේ ර ාශාට පිිබතු  ශම වේන, ගරු ඇමිතතුම ද? 

 

ගු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා  
(ேொண்புேிகு ஆர்.எம். ரஞ்ெித்  ேத்துே பண்டொர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ඒ කිබුණු නේර්තේන තමයි මම ඉන රිපත් ව  ිතශඳන්ශන්.  

 

ගු වාසුවද්ව නානායක්කාර මහතා 
(ேொண்புேிகு ெொசுமதெ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
අර්ස හාේ ද වූ, ූරර්ණ හාේ ද වූ පවුල් 2 ථාඛයේන ශමම ර ාශශේ 

නේනේ ිතශඳශනේ. ඒ නේනේ ිතශඳශ පවුල් 2 ථාඛයේනට අර්ස හාේ ද, 

ූරර්ණ හාේ ද ූර ණා කිරීම දු  වී ිතශඳශනේන? මශේ ථාඛයේ නිේවීම 

හාරින, නි න න?  

 

ගු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා  
(ேொண்புேிகு ஆர்.எம். ரஞ்ெித்  ேத்துே பண்டொர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ූරර්ණ හාේ ද  දනේථ ථාඛයේන 10ේ, අර්ස හාේ ද  දනේථ ථාඛයේන 

6 6ේ, හාේ සුළු හාේ මසයම පරිමේණ නයේපේරිව ථානේශ හාේ ද 42ේ 

ශකථ තමයි  ත්ශපු  න ථාත්රිේ ශල් 2වේන ාේ විදුන් අපට නේර්තේ 

ව  ිතශඳන්ශන්.    

 

ගු වාසුවද්ව නානායක්කාර මහතා 
(ேொண்புேிகு ெொசுமதெ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ආපනේනට කේ වු පවුල් 2 ථාඛයේන කීාන? 

 
ගු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා  
(ேொண்புேிகு ஆர்.எம். ரஞ்ெித்  ேத்துே பண்டொர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
පවුල් 2 ගණශ ශේව ශනන්ශ පුළුනන්. 

 
ගු වාසුවද්ව නානායක්කාර මහතා 
(ேொண்புேிகு ெொசுமதெ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

පවුල් 2 6,133යි. 

 
ගු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා  
(ேொண்புேிகு ஆர்.எம். ரஞ்ெித்  ேத்துே பண்டொர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 

ඔව.  
 

ගු වාසුවද්ව නානායක්කාර මහතා 
(ேொண்புேிகு ெொசுமதெ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඒ ගිශ ඔඳතුමේ න ථාත්රිේ ශල් 2වේශගන් අහාකේ මශේ ඉකේවේ 

නිරැන  ශේ නිරැන යි කිාන්ශ. ගරු වනේශේාවතුම ද, මශේ ශනනශ 

අතුරු ර ාශා ශමායි. ඔරු අඟුල් 2 ඉතේමත්ම අන යයි. ආපනේනේ 

ඇිත වුණේට පථාශථේ ඒ තින්නකට ඔරු අඟුල් 2  යේ ව න්ශ නනථා 

ගණශේ ාශ ඳන ඔඳතුමේ නන්ශනේ. ඒ  දථේ ඔරු අඟුල් 2 102ේ 

අතයන යයි. ඒනේ ශප ලීදුශේ ථානේශගත ව  නිාේ ශිහාි. ඒනේ 

ශනශත් තින්නක ථානේශගත ව  නිාේ ශිහාි. අශේ රේශේශීා 

ශල් 2වේනරුන් ථමය ථේවච්ඡේ ව  ඒනේ ථානේශගත ව  යුතු තින් 

ජක ගිල් 2මට ාටනශ ගේමේශ අනුන ථවහාන් ව  ිතශඳශනේ. ඒ 

ථවහාේ 102ේ ඕශෑ. ඔඳතුමේ කිවනේ නේශේ තනත් ඔරු අඟුල් 2 

ගණශේනේ ගන්ශ භේ්ඩාේගේ ශාන් මුනල් 2 ඉල් 2කේ ිතශඳශනේා 

කිාේ ථවහාන් ව  ිතශඳශනේ. ඒ ගිශ මේ ථතුටු ශනශනේ. ඒ මුනල් 2 

කඳේශගශ ඉේමශටම ඔරු අඟුල් 2 ටිව කඳේ ී  ඒ ඒ තින්නක 

ථානේශගත කිරීමට න ථාත්රිේ ආපනේ වමිටුනට භේ  ව ශ ශකථ 

ඉල් 2කේ දුටිශනේ. 

 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහා වයි. ශඳ ශහා ම ථාතුිතයි.  

 

ගු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා  
(ேொண்புேிகு ஆர்.எம். ரஞ்ெித்  ேத்துே பண்டொர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 

නිශට කඳේ ී කේ ිතශඳශ ඒනේ ග්රේම ශථේනේ නථේනක ථානේශගත 

ව  ිතශඳශනේ. ඒ කියිථාතුන ිතශඳශනේ. ඔඳතුමේට ඳකන්ශ 

පුළුනන්.  

 

ගු වාසුවද්ව නානායක්කාර මහතා 
(ேொண்புேிகு ெொசுமதெ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

70යි ශන්. 

 

ගු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා  
(ேொண்புேிகு ஆர்.எம். ரஞ்ெித்  ேத்துே பண்டொர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 

70 ශශ ශනයි, දුාල් 2කම. ඔඳතුමේ කිවනේට පථාශථේ 70යි. නිශට 

තුන්දුා ගණශේ ථානේශගත ව  ිතශඳශනේ. ශඳෝ ටු 60ේ, ඔරු 

අඟුල් 2 264ේ අපි ථානේශගත ව  ිතශඳශනේ. කියිථාතුන ශනන්ශේ. 

200 ගණශට අමත නයි ඉල් 2ලුශව. ඒශවන් 70ේ ී කේ ිතශඳශනේ. 

තන 32යි ශනන්ශ ිතශඳන්ශන්. 

 
ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශඳ ශහා ම ථාතුිතයි. ශනනශ නටා. 

 
 

"සුරක්ෂා" ර රක්ෂණ ක්රමය: ආවරණය වන වරෝග 
 "சுரக் ஷொ" கொப்புறுதித் திட்டம்:  உள்ளடங்கும் 

மநொய்கள் 
"SURAKSHA" INSURANCE SCHEME: ILLNESSES COVERED 
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4. ගු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා (ගු (වවදය) නලින්ද 

ජයතිසනස මහතා වවනුව ) 
(ேொண்புேிகு நிஹொல் கலப்பத்தி -  ேொண்புேிகு (மெத்திய 

கலொநிதி) நளிந்த ெயதிஸ்ஸ சொர்பொக ) 

(The Hon. Nihal Galappaththi on behalf of the Hon. (Dr.) 
Nalinda Jayathissa) 

අසයේපශ අමේතයතුමේශගන් ඇසූ ර ාශා - (1) : 
 

(අ)  (i) පේථල් 2 ශිෂයාන් ථවහාේ ආ ේභ ව ශ කන "සු ්ේ" 
 ්ණ ක්රමශාන් ආන ණා නශ ශ ෝග වනශර්න: 

 (ii) පසු ගිා නථ  0  තු  මම ශ ෝගනක ට ශග  රු 
වූශේ ාියි නේර්තේ වූ පේථල් 2 ශිෂයාන්  ථාඛයේන 
මේ මේ ශ ෝගා අනුන ශනන් ශනන් න ශාන් 
වනශර්න; 

 (iii) ශමම  ්ණ ක්රමා ක්රිාේත්මව නන්ශන් වන   
න ශාව දුටන; 
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පේර්ලිශේන්තුන 

 (iv) ශේ නේනේ මම  ්ණශාන් රිතකේභ කඳේගත් 
ශිෂයාන්  ථාඛයේන ශව පමණන; 

 (v) මම මේ මේ ශිෂයාේශේ ශම, පේථක, ඉශගනුම 
කිබූ ශශ්රේණිා, ශග  රු වූ ශ ෝගා හාේ  ්ණ මුනක 
ශනන් ශනන් න ශාන් වනශර්න; 

 ාන්ශ මතුමේ ශමම ථභේනට නන්නන්ශන්න? 

(ආ)  ශශ  මශථේ ශේ, ඒ මන්න? 
 
 

கல்ெி அமேச்சமரக் மகட்டெினொ: 

( அ) (i)  பொடசொமல ேொைெர்களுக்கொக ஆரம்பிக்கப் 

பட்டுள்ள "சுரக் ஷொ" கொப்புறுதித் திட்டத்தின் 

மூலம் உள்ெொங்கப்படுகின்ற மநொய்கள் யொமெ 

என்பமதயும்; 

 ( ii)  கடந்த 05 ஆண்டுகளில் மேற்படி மநொய்களொல் 

பொதிக்கப்பட்டதொக அறிக்மகயிடப்பட்டுள்ள 

பொடசொமல ேொைெர்களின் எண்ைிக்மக 

ஒவ்தெொரு மநொயின் பிரகொரம் தெவ்மெறொக 

யொமெ என்பமதயும்; 

 ( iii)  மேற்படி கொப்புறுதித் திட்டம் எத்திகதியிலிருந்து 

நமடமுமறப்படுத்தப்பட்டது என்பமதயும்; 

 ( iv)  இது ெமர இக் கொப்புறுத்திட்டத்தினொல் அனு 

கூலங்கமள தபற்றுக்தகொண்டுள்ள ேொைெர் 

களின் எண்ைிக்மக எவ்ெளதென்பமதயும்; 

 ( v)  மேற்படி ஒவ்தெொரு ேொைெொினதும் தபயர், 

பொடசொமல, கல்ெி கற்கின்ற தரம், பீடிக்கப்பட்ட 

மநொய் ேற்றும் கொப்புறுதித் ததொமக ஆகியமெ 

தெவ்மெறொக யொமெ என்பமதயும்; 

 அெர் இச் சமபக்கு அறிெிப்பொரொ? 

( ஆ) இன்மறல், ஏன்? 
 
 
asked the Minister of Education :  

(a) Will he inform this House - 

 (i) the types of illnesses that are covered under 
the “Suraksha” Insurance Scheme that has 
been implemented for school children;  

 (ii) separately on per illness basis, the number 
of school children that were reported to 
have contracted those illnesses during the 
last five years;   

 (iii) the date from which the aforesaid insurance 
scheme has been in effect; 

 (iv) the total number of school children who 
have received the benefits of that insurance 
scheme to date; and 

 (v) separately, the name, the school and the 
grade of each of those students, the type of 
illnesses they had contracted and the 
amount of insurance money paid to each of 
those children? 

(b) If not, why? 

ගු ගයන්ත කුණාතිලක මහතා  
(ேொண்புேிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු වනේශේාවතුම ද, අසයේපශ ඇමිතතුමේ ශනනුශනන් මේ 

මම ර ාශාට පිිබතු  සභාගත* ව ශනේ. 

 

* සභාවම්සය මත තබන ලද ිළිතුරර: 
* சபொபீடத்தில் மெக்கப்பட்ட ெிமட : 

* Answer tabled: 

 

(අ)  (i) සු ේෂේ දුසු  ේෂණේන  ණශාන් පේථල් 2 ශිෂයාන් මුහුණ 
ශනශ අථේසය ශ ෝග ඇතුළුන දුාලුම ශ ෝග ආන ණා ශව. 
මම ශ ෝග රසේශ වේ්ඩා 03ේ ාටශත් ඇමුණුම 01, 02 හාේ 
03හි** නේනේ ඇත. 

 (ii) අසයේපශ අමේතයේා ා ථතුන ඉහාත ශත  තුරු ශශ මිිත 
අත , ශථෞඛය අමේතයේා ශාන් කඳේගන්ශේ කන ශත  තුරු 
ඇමුණුම 04 හාේ 0 හි** නේනේ ඇත.  

 (iii) 2016 අා නිා  ශාෝජශේ අනුන 2017 ඔේශතෝඳර් 01 න ශ 
දුට ක්රිාේත්මව ශව. 

 (iv) 2017.10.01 න ශ දුට 2018.11.30 න ශ නේනේ රිතකේභ 
කඳේගත් ශිෂය ථාඛයේන 40,850කි. (හාතිබථානහාථා අටදුා 
පශහාකි.)  

 (v) 2017.10.01 දුට 2018.11.30 නේනේ සු ේෂේ  ේෂණ 
රිතකේභ කඳේ න් ශිෂයාේශේ ශම, ඇතු ත් වීශේ අාවා, 
ඉශගනුම කිබූ පේථක, ශග  රු වූ ශ ෝගා හාේ  ේෂණ මුනක 
ඇමුණුම 06** ාටශත් ථායුේත තිටිශාහි ඇතු ත් ව  
ඇත. 

(ආ)  අනේ  ශශ ශව. 
 

 

 යුද්ධාවයන් පසු උුරු පළාවත් නැවත පන ංික වූවන්: 

විසනතර 
 யுத்தத்தின் பின்னர் ெட ேொகொைத்தில் 

ேீள்குடிமயறிய ஆட்கள்: ெிபரம் 
PERSONS RESETTLED IN NORTHERN PROVINCE AFTER THE 

WAR: DETAILS 
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5. ගු එසන.එම්. මරික්කාර් මහතා (ගු ඒ.එල්.එම්. නසීර් 

මහතා වවනුව )  
(ேொண்புேிகு எஸ்.எம். ேொிக்கொர் - ேொண்புேிகு ஏ.எல்.எம். நசீர் 

சொர்பொக ) 

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

වර්මේන්ත හාේ නේණිජ වටයුතු, න ගුවේලීශන අනතින් වූ 

පුේගකාන් ශිනත පන ාි  කිරීම, ථමුපවේ  ථානර්සශ ථහා නතත්තීා 

පුහුණු හාේ  දපුණතේ ථානර්සශ අමේතයතුමේශගන් ඇසූ ර ාශා - 

(2): 

(අ)  2009 නර්ෂශේී  යුනමා තත්ත්නා අනථන් වීශමන්  පසුන, 

උතුරු ප ේශත් ශිනත පන ාි  වූ දුාහාක, ශනම  ථහා මුථාලිේ 
තිශිත්තන් ථාඛයේන, මේ මේ න ථාත්රිේවා ථහා රේශේශීා 
ශල් 2වේ ශව  සේථා අනුන ශනන් ශනන් න ශාන් 
ශව පමණන ාන්ශ මතුමේ ථවහාන් ව න්ශන්න? 

(ආ)  ශශ  මශථේ ශේ, ඒ මන්න? 
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[ගරු  දහාේල් 2 ගකේපත්ිත   මහාතේ] 

————————— 
*  ුලසනතකාලවේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மெக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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மகத்ததொழில், ெொைிப அலுெல்கள், நீண்டகொலேொக 

இடம்தபயர்ந்த நபர்களின் ேீள்குடிமயற்றம், கூட்டுறவுத்துமற 

அபிெிருத்தி, ததொழில் பயிற்சி ேற்றும் திறன்கள் அபிெிருத்தி 

அமேச்சமரக் மகட்டெினொ: 

( அ) 2009 ஆம் ஆண்டு யுத்தம் முடிவுற்றதன் பின்னர் ெட 

ேொகொைத்தில் ேீள்குடிமயறிய சிங்கள, தேிழ் ேற்றும் 

முஸ்லிம் ஆட்களின் எண்ைிக்மக ஒவ்தெொரு 

ேொெட்டம் ேற்றும் பிரமதச தசயலொளர் பிொிவு 

அடிப்பமடயில் தனித்தனியொக எத்தமன என்பமத 

அெர் குறிப்பிடுெொரொ? 

( ஆ) இன்மறல், ஏன்? 

 
 
asked the Minister of Industry and Commerce, 

Resettlement of Protracted Displaced Persons, Co-
operative Development and Vocational Training and 
Skills Development :  

(a) Will he state the number of Sinhala, Tamil and 
Muslim persons who resettled in the Northern 
Province after the war situation in 2009, separately 
with respect to each District and Divisional 
Secretary's Division? 

( b) If not, why?    

 
ගු ගයන්ත කුණාතිලක මහතා  
(ேொண்புேிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු වනේශේාවතුම ද, වර්මේන්ත හාේ නේණිජ වටයුතු, 

න ගුවේලීශන අනතින් වූ පුේගකාන් ශිනත පන ාි  කිරීම, ථමුපවේ  

ථානර්සශ ථහා නතත්තීා පුහුණු හාේ  දපුණතේ ථානර්සශ ඇමිතතුමේ 

ශනනුශනන් මේ මම ර ාශාට පිිබතු  සභාගත* ව ශනේ. 
 
 

* සභාවම්සය මත තබන ලද ිළිතුරර: 
* சபொபீடத்தில் மெக்கப்பட்ட ெிமட : 

* Answer tabled: 

 

(අ)  උතුරු ප ේශත් ශිනත පන ාි  ව  පුේගකයින් ථාඛයේන පිිබඳව විථාත  
ඇමුණුම 1* මල්න් ඉන රිපත් ව  ඇත. 

 

(ආ)  අනේ  ශශ ශව. 

 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ර ාශ අාව 6 -36 /'18- (1), ගරු ශවලු කුමේර් මහාතේ. 

 
ගු එසන.එම්. මරික්කාර් මහතා 
(ேொண்புேிகு எஸ்.எம். ேொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු වනේශේාවතුම ද, ගරු ශවලු කුමේර් මන්ත්රීතුමේ 

ශනනුශනන් මේ මම ර ාශා අහාශනේ. 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Hon. Speaker, I ask for three months' time to answer 
that Question.  

 
ප්රශ්නනය මුර න නකදී ඉන රිපත් කිරීම  නිවයෝග කරන ලදී. 
ெினொமெ ேற்தறொரு தினத்திற் சேர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ර ාශ අාව 7 -441/'19- (1), ගරු ජාන්ත ථම වී  මහාතේ. 

 

ගු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(ேொண்புேிகு  ேஹிந்த அேரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ගරු වනේශේාවතුම ද, ගරු ජාන්ත ථම වී  මන්ත්රීතුමේ 

ශනනුශනන් මේ මම ර ාශා අහාශනේ. 

 
ගු ගයන්ත කුණාතිලක මහතා  
(ேொண்புேிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගරු වනේශේාවතුම ද, රේනමිව වර්මේන්ත ථහා ථමේජ 

ථවිඳකගින්වීේ අමේතයතුමේ ශනනුශනන් මේ මම ර ාශාට පිිබතු  

ී ම ථවහාේ ථිත 2ේ වල් 2 ඉල් 2කේ දුටිශනේ. 
 
ප්රශ්නනය මුර න නකදී ඉන රිපත් කිරීම  නිවයෝග කරන ලදී. 
ெினொமெ ேற்தறொரு தினத்திற் சேர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

 
 

ඩිවපෝ කළමනාකාර ඉංජිවන්ු එම්. ක්රිෂනණරාජා 

මහතා: තනුරවරන් ඉවත් කිරීම 
டிப்மபொ முகொமேயொளரொன தபொறியியலொளர்             

திரு. எம். கிருஷ்ைரொெொ: பதெி நீக்கம் 
DEPOT MANAGER ENGINEER M. KRISHNARAJA: REMOVAL 

FROM POST 
 

442/’19 

 

8. ගු මහින්ද අමරවීර මහතා (ගු  සුසන්ත ුලංිකනිලවම් 
මහතා වවනුව ) 
(ேொண்புேிகு  ேஹிந்த அேரவீர -  ேொண்புேிகு சுசந்த 

புஞ்சிநிலமே சொர்பொக ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera on behalf of the Hon. 

Susantha Punchinilame) 
රනේහාශ හාේ  දුවිල් 2  ගුනන්  ශථේනේ  අමේතයතුමේශගන් ඇසූ 

ර ාශා - (1) :  

(අ)  (i) රී කාවේ ගමශේගමශ ම්ඩාකශේ, මාවකපුන 
ඩිශපෝ ව මශේවරු ශකථ ශථේනා ව  ඉාජිශන්රු 
මේ. ක්රිෂාණ ේජේ මහාතේ මම තශතුශ න් ඉනත් 
කිරීමට ශහාේතු වූ වරුණු වනශර්න; 

 (ii) 2016 ජූලි දුට ඔහු මම තශතුශ න් ඉනත් ව ශ 
ශතේ ඩිශපෝශව මූකය හාේ පරිපේකශ රගිතා 
වනශර්න; 

 (iii) ඔහු ශනනුනට පත්ව  ඇිත ඩි ශපෝ ව මශේවරුශේ 
ශම ථහා ඔහු  දශාෝජශා ව නු කඳශ නතත්තීා 
ථමිිතා වනශර්න; 
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————————— 
*  ුලසනතකාලවේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மெக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පේර්ලිශේන්තුන 

 (iv)  ඩිශපෝ ව මශේවේ  තශතු  ථවහාේ ඉාජිශන්රු 
ක්රිෂාණ ේජේ මහාතේට නාේ නිශට පත්ව  දුටිශ 
පුේගකාේ සු සු වීමට ශහාේතු වනශර්න; 

 ාන්ශ මතුමේ ශමම ථභේනට නන්නන්ශන්න? 

(ආ)  මාවකපුන ඩිශපෝශව පරිපේකශ වටයුතු ජේිතව ශථේනව 
ථාගමශේ අන යතේනා අනුන දු නන්ශන්න ාන්ශත් මතුමේ 
ශමම ථභේනට නන්නන්ශන්න?  

(ඇ)  ශශ  මශථේ ශේ, ඒ මන්න? 

 

மபொக்குெரத்து ேற்றும் சிெில் ெிேொனச் மசமெகள் 

அமேச்சமரக் மகட்டெினொ: 

(அ) (i)  இலங்மக மபொக்குெரத்துச் சமபயின் ேட்டக் 

களப்பு டிப்மபொ முகொமேயொளரொக பைியொற்றிய 

தபொறியியலொளர் திரு. எம். கிருஷ்ைரொெொ 

அப்பதெியிலிருந்து நீக்கப்பட்டமேக்கொன கொர 

ைங்கள் யொமெ என்பமதயும்; 

 (ii) 2016 ஆம் ஆண்டு ெூமல ேொதம் ததொடக்கம் 

அெமர அப்பதெியிலிருந்து நீக்கும் ெமர 

கொைப்பட்ட டிப்மபொெின் நிதி ேற்றும் நிர்ெொகம் 

பற்றிய முன்மனற்றம் யொததன்பமதயும்; 

 (iii) அெருக்குப் பதிலொக நியேிக்கப்பட்டுள்ள டிப்மபொ 

முகொமேயொளொின் தபயர் ேற்றும் அெர் 

பிரதிநிதித்துெம் தசய்கின்ற ததொழிற்சங்கம் 

என்பன யொமெ என்பமதயும்; 

 (iv) டிப்மபொ முகொமேயொளர் பதெிக்கொக தபொறியிய 

லொளர் திரு எம். கிருஷ்ைரொெொ அெர்கமளெிட 

தற்மபொது நியேிக்கப்பட்டுள்ள நபர் தகுதி 

தபறுெதற்கொன கொரைங்கள் யொமெ 

என்பமதயும்; 

 அெர் இச்சமபக்கு அறிெிப்பொரொ? 

(ஆ)  ேட்டக்களப்பு டிப்மபொெின் நிர்ெொக நடெடிக்மககள் 

மதசிய ஊழியர் சங்கத்தின் மதமெக்கொக இடம்தபறு 

கின்றதொ என்பமதயும் அெர் இச்சமபக்கு 

அறிெிப்பொரொ? 

(இ) இன்மறல் ஏன்? 

 
asked the Minister of Transport and Civil  Aviation : 
 

(a) Will he inform this House-  

 (i) the reasons for the removal of Engineer M. 
Krishnaraja from his post, who served as 
the Manager of the Batticaloa Depot of the 
Sri Lanka Transport Board;  

 (ii) the financial and administrative progress of 
the depot from July, 2016 until his removal;  

 (iii) the name of the Depot Manager appointed 
in place of him and the trade union that he 
represents; and 

 (iv) the reasons for the person appointed in 
place of Engineer Krishnaraja being more 
suitable for the post of Depot Manager than 
him?  

(b) Will he inform this House whether the 
administrative affairs of the Batticaloa Depot are 
carried out according to the needs of the Jathika 
Sevaka Sangamaya? 

(c) If not, why?  
 

 

ගු අර්ජුන රණුරංග මහතා (ප්රවාහන හා සිවිල් ගුවන් 

වසේවා අමාතයුරමා) 
(ேொண்புேிகு அர்ெுன ரைதுங்க - மபொக்குெரத்து ேற்றும் 

சிெில் ெிேொனச் மசமெகள் அமேச்சர்) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga - Minister of Transport and 
Civil Aviation) 

ගරු වනේශේාවතුම ද, මම ර ාශාට පිිබතු  මේ සභාගත* 

ව ශනේ. 

 
* සභාවම්සය මත තබන ලද ිළිතුරර: 
* சபொபீடத்தில் மெக்கப்பட்ட ெிமட : 

* Answer tabled: 

 

(අ)  (i) මාවකපුන ඩිශපෝ ව මශේවේ  ශකථ ශථේනා ව  අනධිශේ 
භේ්ඩා මිකී  ගිනීශේී  දු වූ ඳ පත  විෂමේචාේ  ක්රිාේනේ 
ථේඳන්සන ශචාෝනශේ කඳේ ඇිත ඳිවින් මූලිව විශා 
 දශාෝගා මත අනේ  විශා පරීේෂණාට හාේ 
ථේේෂිවරුනන්ට ඳේසේනේ ශශ නශ පරින  ශි ශයශහි  
රේශේශීා වේර්ාේකාට ථානේශ මේරු ව  ඇත. 

 (ii) ශමම ඩිශපෝ ව මශේවේ  මහාතේ 2016 ජූලි මථ දුට 2017 
ඔේශතෝඳර් මේථා නේනේ ඩිශපෝ ව මශේවේ  ශකථ 
ශථේනා ව  ඇත. මම ඩිශපෝශව මම වේකා තු  කේභ අකේභ 
නේර්තේන හාේ මුනල් 2 රනේහා නේර්තේන පරිශීකශා කිරීශේී  
සේනශාට කඳේ  න් ඳථා  න රමේණා දුාාට 90ව පමණ 
රමේණාේ සේනශා ව  ඇිත ඳන ශපනී ායි. තනන, අනේ  
වේකා තු  ේෂානකට ශප ත්, ේෂානකට පසුත් ථෑම 
මථවම කේභනේයී තත්ත්නාේ ශපන්නුේ ව මින් ඩිශපෝ 
මූකය වටයුතු දු  ව  ඇිත ඳන ශපනී ායි. විානේ 
ථිකකිල් 2කට ගිනීශේී  ථමහා  මේථනක ාේ ාේ විචාකතේනේ 
නේශට කිබුණන මා සුළු මුනල් 2 රනේහා නේර්තේන ථිකකිල් 2කට 
ගිනීශේී  අනේ  වේකා තු  සශ ශ ේෂාේ පනත්නේ ශගශ 
ශග ථා ඇත. මශහාත් ඳ පත  විෂමේචාේ ාේ ථේඳන්සශාන් 
ශචාෝනශේ කඳේ විශා පරීේෂණාේ පිනිත්ශනශ ඳිවින් මම 
පරීේෂණාට ඳේසේනේ ශශ නශ පරින  ශි ශයශහි  
රේශේශීා වේර්ාේකා ශනත ථානේශ මේරු ව  ඇත. 

 (iii) වේර්ාා පිනරුමේ මත පත් ව  ඇත්ශත් ශල් 2කතේබි 
තශවන්ර ේජේ මහාතේා. ඔහු  දශාෝජශා ව ශ නතත්තීා 
ථමිිතා ජේිතව ශථේනව ථාගමා ශව. 

 (iv) ඔව. 

  හිටපු ඩිශපෝ ව මශේවේ  ඉාජිශන්රු ක්රිෂාණ ේජේ මහාතේ 
විශා ශහාේතුනේ මත තශතුශ න් ඉනත් ව  ඇිත ඳිවින් 
ඩිශපෝශව වටයුතු පනත්නේශගශ ාේම ථවහාේ තේනවේලිවන 
වේර්ාා පිනරුමේ මත ශල් 2කතේබි තශවන්ර ේජේ මහාතේ 
පත් ව  ඇත. ශමම  දකසේරි මහාතේශේ පත්වීේ ලිපිා අනුන 
නථ  2 ව ශථේනේ ප පුරුේන හාේ අශප ථ (ථේ/ශප )  විභේගා 
ථමත් v ශශ්රේණිශේ විසේාව  දකසේරින ශාකි. 

(ආ)  ශිත. 

 මාවකපුන ඩිශපෝශව පරිපේකශ වටයුතු ජේිතව ශථේනව ථාගමශේ 
අන යතේන මත දු  ශශ ශව. 

(ඇ)  අනේ  ශශ ශව. 

1219 1220 

[ගරු  මහින්න අම වී   මහාතේ] 



2019 මියි  24  

සිරකුවන් විසින් ඉන රිපත් කළ අභියාචනා: විභාග 
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மேன்முமறயீடு தசய்துள்ள சிமறக் மகதிகள்: 

ெிசொரமைமயத் துொிதப்படுத்தல் 
 APPEALS MADE BY PRISON INMATES: EXPEDITION OF 

HEARING 

 

543/’19 
 

10.ගු (වවදය) නලින්ද ජයතිසනස මහතා  (ගු බිමල් 

රත්නායක මහතා වවනුව ) 
(ேொண்புேிகு (மெத்திய கலொநிதி) நளிந்த ெயதிஸ்ஸ - 

ேொண்புேிகு பிேல் ரத்நொயக்க சொர்பொக )  

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa on behalf of the Hon. 
Bimal Rathnayake) 
අධිව ණ හාේ ඳන්සශේගේ  රිතථාථාව ණ අමේතයතුමිාශගන් 

ඇසූ ේ   ාශා - (1):  

(අ)  (i) නිශට නිලිවා,  ේඳ  ථහා මහා  නි ද 
ඳන්සශේගේ නක, අභිාේචාශ ඉන රිපත් ව  
දු වරුනන් 3000ේ පමණ දුටිශ ඳනත්; 

 (ii) ඉහාත (i) හි ථවහාන් පිරිථ අත  තම  දර්ශනෝෂීභේනා 
ඔේපු ව ,  දනහාථාවීශේ අශේේෂේශනන් 
මහාේධිව ණ තීන් නට මශ හින 
අභිාේචාශේධිව ණා ශනත අභිාේචාශේ ඉන රිපත් 
ව  වි ේක පිරිථේන දුටිශ ඳනත්; 

 (iii) මම ඉල් 2ලීේ අත  නථ  10ේ ඉේමවූ අභිාේචාශේ න 
පනිතශ ඳනත්; 

 මතුමිා නන්ශන්න? 

(ආ)  (i) ශමම ශුව ඉේම දන්ම විභේගාට ගිනීමට වටයුතු 
ව න්ශන්න; 

 (ii)  ඒ ථවහාේ අනුගමශා ව නු කඳශ ක්රමශවනා 
වනශර්න;  

 ාන්ශ මතුමිා ශමම ථභේනට නන්නන්ශන්න? 

(ඇ)  ශශ  මශථේ ශේ, ඒ මන්න? 
 

 

நீதி ேற்றும் சிமறச்சொமலகள் ேறுசீரமேப்பு அமேச்சமரக்  

மகட்டெினொ: 

(அ) (i) தற்மபொது தெலிக்கமட, தும்பமற ேற்றும் ேஹர 

மபொன்ற சிமறச்சொமலகளில், மேன்முமறயீடு 

சேர்ப்பித்துள்ள சிமறக்மகதிகள் சுேொர் 3000 

மபர் உள்ளனர் என்பமதயும்; 

 (ii) மேற்படி (i) இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளெர்கள் 

ேத்தியில் தேது குற்றேின்மேமய உறுதி தசய்து, 

ெிடுதமல தபறும் எதிர்பொர்ப்புடன் மேல் 

நீதிேன்ற தீர்ப்புக்கு எதிரொக மேன்முமறயீட்டு 

நீதிேன்றத்தில் மேன்முமறயீடுகமள 

சேர்ப்பித்துள்ள தபரும் எண்ைிக்மகயொமனொர் 

உள்ளனர் என்பமதயும்; 

 (iii) மேற்படி மகொொிக்மககளில், 10 ெருடங்கமளயும் 

தொண்டிய மேன்முமறயீடுகளும் கொைப்படு 

கின்றன என்பமதயும்; 

 அெர் அறிெொரொ? 

(ஆ) (i) மேற்படி ெழக்குகமள ெிமரெில் ெிசொரமைக்கு 

எடுத்துக் தகொள்ள நடெடிக்மக மேற்தகொள்ளப் 

படுேொ என்பமதயும்; 

 (ii) இதற்கொகப் பின்பற்றப்படும் நமடமுமற யொது 

என்பமதயும்; 

 அெர் இச்சமபக்கு அறிெிப்பொரொ? 

( இ) இன்மறல், ஏன்? 
 
 
asked the Minister of Justice and Prison Reforms : 

(a) Is she aware that- 

 (i) there are about 3,000 inmates at prisons in 
Welikada, Dumbara, Mahara etc. who have 
appealed to the Court of Appeal;  

 (ii) among the inmates referred to in (i) above, 
there are a large number of inmates who 
have submitted appeals against the verdicts 
given by the High Court with the 
expectation of proving their innocence and 
gaining freedom; and 

 (iii) among those appeals, there are those which 
have exceeded ten years? 

(b) Will she inform this House- 

 (i) whether she will take action to take up the 
cases concerned for hearing soon; and 

 (ii) what methodology will be followed in this 
regard? 

(c) If not, why? 

 
ගු ගයන්ත කුණාතිලක මහතා  
(ேொண்புேிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු වනේශේාවතුම ද, අධිව ණ හාේ ඳන්සශේගේ  

රිතථාථාව ණ අමේතයතුමිා ශනනුශනන් මේ මම ර ාශාට පිිබතු  

සභාගත* ව ශනේ. 
 

* සභාවම්සය මත තබන ලද ිළිතුරර: 
* சபொபீடத்தில் மெக்கப்பட்ட ெிமட : 

* Answer tabled: 

 

(අ)  (i) නිශට (2019.0 .0  න ශට)  නිලිවා ඳන්සශේගේ ශේ 
අභිාේචාශ දු වරුනන් 628ේන, මහා  ඳන්සශේගේ ශේ 
104ේන,  ේඳ  ඳන්සශේගේ ශේ 23 ේන, මම ආාතශ 
තුශශහි පමණේ මවතුන 967ේ අතුළුන න නයිශන් දුාලු 
ඳන්සශේගේ නක අභිාේචාව දු වරුනන් දුාල් 2ක 1,351ේ 
අභිාේචාශ තීන් න අශේේෂේශනන්  වනේ දුටී. 

 (ii) ඉහාත අාව (අ)  (i)හි ථවහාන් 1,351 තම  දර්ශනෝෂීභේනා ඔේපු 
ව   දනහාථා වීශේ අශේේෂේශනන් අභිාේචාශේධිව ණා ශනත 
අභිාේචාශේ ඉන රිපත් ව  අා ශනිත. 

 (iii) ඔව. 

  අභිාේචාශේධිව ණා ශනත අභිාේචාශේ ඉන රිපත් ව  ඇිත ශුව 
ථාඛයේශනන් අභිාේචාශා ශග නු කිරීශමන් අශතුරුන අවුරු  
10ේ ඉේමවූ අභිාේචාශ 18ේ පනිතශ අත  මම 
අභිාේචාශනලින් 0 ව චුන ත අභිාේචාවයින් ඇප මත දුටී. 

  මශථේම ශමම අභිාේචාශ ථාඛයේශනන් ශනවේ ශමම නථශර් 
ජු ද මේථශේ විනේනාට ගිනීම ථවහාේ න ශ  දාම ව  ඇිත 
අත  ඉිතරි අභිාේචාශ දුාල් 2කම මියි මේථා තු  විනේනා 
ථවහාේ කියිථාතු ගත ව  ඇත. 

(ආ)  (i) ඔව. 

 (ii) ඔව 

  අවුරු  10ේ ඉේමවූ අභිාේචාශේ දුාල් 2ක 2019 මියි ථහා ජු ද 
මේථනක කියිථාතු ගත ව  ඇිත අත  පේර් ානවරුනන්ශේ 
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පේර්ලිශේන්තුන 

නීිතඥ මහාතුන්  දාමිත න ශ විනේනා ථවහාේ සූනේශේ ශේ 
මී ය විභේග න ශශේී ම මම අභිාේචාශේ විභේග ව  අනථන් 
කිරීමට ශහාෝ අනම න ශාන් විභේගා ආ ේභ කිරීමට  ගරු 
ථභේපිත වි දසුරුතුමේ විදුන් අනේ  ගරු වි දසුරුතුමන්කේ 
නිනුනත් ව  ඇත. 

 

(ඇ)  පිශ ශශ ශඟී. 
 

  කිලිවනොච්ික, මුලතිේ, වවුනියාව සහ මන්නාරම 

න සනත්රික්ක: කෘ ග වගොවිවපොළවල් 
கிளிதநொச்சி, முல்மலத்தீவு, ெவுனியொ ேற்றும் 

ேன்னொர் ேொெட்டங்கள்:ெிெசொயப் பண்மைகள் 
 KILINOCHCHI, MULLAITIVU, VAVUNIYA AND MANNAR 

DISTRICTS : AGRO FARMS 
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11.ගු මහින්ද අමරවීර මහතා (ගු එසන. රීතරන් මහතා 
වවනුව ) 
(ேொண்புேிகு  ேஹிந்த அேரவீர - ேொண்புேிகு சி. சிறீதரன் 

சொர்பொக ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera on behalf of the Hon. S. 
Shritharan) 

අග්රේමේතයතුමේ ථහා ජේිතව රිතපත්ිත, ආර්ථිව වටයුතු, ශිනත 

පන ාි  කිරීේ හාේ පුශරුත්නේපශ, උතුරු ප ේත් ථානර්සශ ථහා 

ශාෞනශ වටයුතු අමේතයතුමේශගන් ඇසූ ර ාශා - (1) : 

 

(අ)  (i) කිලිශශ ච්ි ා, මුකිතව, නවු දාේන ථහා මන්ශේ ම 
ාශ න ථාත්රිේවනක දුවිල් 2 ආ ේෂව 
ශනපේර්තශේන්තුන විදුන් වතෂි ශග විශප   වි ේක 
ථාඛයේනේ පනත්නේශගශ ානු කඳශ ඳන නන්ශන්න; 

 (ii) මේ මේ න ථාත්රිේවශේ ිතශඳශ වතෂි ශග විශප   
ථාඛයේන ශනන් ශනන් න ශාන් ශව පමණන; 

 (iii) මම ශග විශප  නක ශථේනා ව ශ මුළු පුේගකාන් 

ථාඛයේන ශව පමණන; 

 (iv) ඉහාත මේ මේ ශග විශප   පිහිටේ ිතශඳශ 
රශේ ා ථහා ූමමි රමේණා ශනන් ශනන් න ශාන් 

වනශර්න; 

 ාන්ශ මතුමේ ශමම ථභේනට නන්නන්ශන්න? 

(ආ)   (i) දුවිල් 2 ආ ේෂව ශනපේර්තශේන්තුන ාටශත් 
ක්රිාේත්මව නශ ශග විශප  නල් 2 අතරින් උතුරු 
ප ේත් ථභේන ශනත භේ  න ා යුතු ශග විප නල් 2 ශේ 
නේනේ භේ  ශශ ී මට ශහාේතු වනශර්න; 

 (ii) මම ශග විශප  නල් 2 උතුරු ප ේත් ථභේනට භේ  
ශනනු කඳශ න ශා වනශර්න; 

 ාන්ශත් මතුමේ ශමම ථභේනට නන්නන්ශන්න? 

(ඇ)  ශශ  මශථේ ශේ, ඒ මන්න? 
 
 
பிரதே அமேச்சரும் மதசிய தகொள்மககள், தபொருளொதொர 

அலுெல்கள், ேீள்குடிமயற்றம், புனர்ெொழ்ெளிப்பு, ெடக்கு 

ேொகொை அபிெிருத்தி ேற்றும் இமளஞர் அலுெல்கள் 

அமேச்சருேொனெமர  மகட்டெினொ: 

(அ) (i)  கிளிதநொச்சி, முல்மலத்தீவு, ெவுனியொ ேற்றும் 

ேன்னொர் ேொெட்டங்களில் சிெில் பொதுகொப்புத் 

திமைக்களத்தினொல் பல ெிெசொயப் 

பண்மைகள் நடொத்தப்பட்டுெருகின்றன 

என்பமத அெர் அறிெொரொ என்பமதயும்; 

 ( ii)  தனித்தனியொக ஒவ்தெொரு ேொெட்டத்திலும் 

உள்ள ெிெசொயப் பண்மைகளின் எண்ைிக்மக 

யொததன்பமதயும்; 

 ( iii)  இப் பண்மைகளில் மெமல தசய்மெொொின் 

தேொத்த எண்ைிக்மக யொததன்பதமனயும்; 

 ( iv)  இப் பண்மைகள் அமேந்துள்ள கொைிகளின் 

அளவு ஏக்கொிலும், அமெ எந்ததந்தப் பிரமதசங் 

களில் உள்ளன என்பமதயும்; 

 அெர் இச்சமபக்கு அறிெிப்பொரொ? 

(ஆ) (i)  சிெில் பொதுகொப்பு பிொிெினரொல் நடொத்தப்பட்டு 

ெருகின்ற பண்மைகளில் ெடக்கு ேொகொை 

சமபக்குக் மகயளிக்கமெண்டிய பண்மைகள் 

இதுெமர மகயளிக்கப்படொமேக்கொன கொரைம் 

என்னதென்பதமனயும்; 

 ( ii)  அப் பண்மைகள் எப்மபொது ெடக்கு ேொகொை 

சமபக்கு மகயளிக்கப்படும் என்பதமனயும்; 

 அெர் இச்சமபக்கு அறிெிப்பொரொ? 

( இ) இன்மறல், ஏன்? 

 
 
asked the Prime Minister and Minister of National 

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

(a) Will he inform this House- 

 (i) whether he is aware that a large number of 
agro farms are being maintained by the 
Department of Civil Security Force in 
Kilinochchi, Mullaitivu, Vavuniya and 
Mannar Districts; 

 (ii) the number of  agro farms in each district, 
separately; 

 (iii) the total number of persons who work in 
the aforesaid farms; and 

 (iv) the location of each of the aforesaid farms 
along with the land area that belongs to 
each farm, separately? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) the reason for not handing over to the 
Northern Provincial Council yet the farms 
that should be handed over to it, out of the 
farms that operate under the Department of 
Civil Security; and 

 (ii) the date on which the aforesaid farms will 
be handed over to the Northern Provincial 
Council? 

(c) If not, why? 
 

ගු ගයන්ත කුණාතිලක මහතා  
(ேொண்புேிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු වනේශේාවතුම ද, අග්රේමේතයතුමේ ථහා ජේිතව රිතපත්ිත, 

ආර්ථිව වටයුතු, ශිනත පන ාි  කිරීේ හාේ පුශරුත්නේපශ, උතුරු 

1223 1224 

[ගරු ගාන්ත වරුණේිතකව  මහාතේ] 
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ප ේත් ථානර්සශ ථහා ශාෞනශ වටයුතු අමේතයතුමේ ශනනුශනන් මේ 

මම ර ාශාට පිිබතු  සභාගත* ව ශනේ. 

 
* සභාවම්සය මත තබන ලද ිළිතුරර: 
* சபொபீடத்தில் மெக்கப்பட்ட ெிமட : 

* Answer tabled: 
 

(අ)  (i) ඔව. 

 (ii)  න ථාත්රිේවා  ශග විප  ථාඛයේන 

  කිලිශශ ච්ි ා   14 

   මුකිතව   09 

   නවු දාේ   22 

   මන්ශේ ම   01 

 (iii) 

 

 

(ආ)  (i) දුවිල් 2 ආ ේෂව ශනපේර්තශේන්තුන ාටශත් කිලිශශ ච්ි ා, 

මුකිතව, නවු දාේන ථහා මන්ශේ ම ාශ න ථාත්රිේවනක 

ශග විප නල් 2 ශකථ ශා නේශගශ ඇත්ශත් යුේස ථමශේ 

මල් 2ටීටීට ව්ඩාේාේ රැඳී දුටි ඉාේ ථහා  ජාට අාත් ඉාේ 

ශව. 

  පේථල් 2 ාශ නරුනන් දුටිශ නින්නඹු වේන්තේනන් හාේ මල් 2 ටීටීට 

ථේමේජිවාන්න දුට පුශරුත්නේපශා ව  ථමේජාට මුනනේ 

ඇිත පුේගකාන් මකී ශග විප නල් 2නක  ේජවේරි ව නු කඳයි. 

  ශමම ශග විප නල් 2නක දු  ව නු කඳශ නගේ කිරීශේ වටයුතු 

අත්හිටුනශ කනශහා ත් ඔවුන්ශේ රැකිාේ අහිමි වීශමන් 

ශශ ශාකුත් ථමේජයීා හාේ ආර්ථිව ගිටලු මතු විා හාිකිා. 

 (ii) මම ශග විශප  නල් 2 උතුරු ප ේත් ථභේනට භේ  ී මට න ශාේ 
තී ණා ව  ශශ මිත. 

(ඇ)  (ආ)  (i)  හි ශහාේතු නේනේ ඇත. 
 

උුරු පළාත් සභාව ය වත් ඇති පළාත් පාලන 

ආයතන : ලබා දුන් මුදල් 
ெடக்கு ேொகொை சமபயின் கீழுள்ள உள்ளூரொட்சி 

நிறுெனங்கள் : ெழங்கப்பட்டுள்ள நிதி 
LOCAL AUTHORITIES UNDER NORTHERN PROVINCIAL 

COUNCIL : MONEY PROVIDED 
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13.ගු මහින්ද අමරවීර මහතා (ගු උදය ප් රභාත් ගම්මන්ිළල 

මහතා වවනුව ) 
(ேொண்புேிகு  ேஹிந்த அேரவீர - ேொண்புேிகு உதய பிரபொத் 

கம்ேன்பில சொர்பொக ) 

(The Hon. Mahinda Amaraweera on behalf of the Hon. 
Udaya Prabhath Gammanpila) 

අභයන්ත  හාේ ථානශේ  වටයුතු ථහා ප ේත් ථභේ හාේ ප ේත් 

පේකශ අමේතයතුමේශගන් ඇසූ ර ාශා - (1): 
 

(අ)  (i) නර්ෂ 2012 දුට 2017 නේනේ උතුරු ප ේත් ථභේන 
විදුන් මේ මේ ප ේත් පේකශ ආාතශාට කඳේ 
 න් මුනල් 2 රමේණා ශව පමණන; 

 (ii) 2017 ඡන්නහිමි ශේම ශල් 2ඛශා අනුන මේ මේ 
ප ේත් පේකශ ආාතශ ඳක රශේ ාට අාත් 
ඡන්නනේාවාන් ථාඛයේන ශව පමණන; 

 (iii) 2018.01.01 න ශට මේ මේ ප ේත් පේකශ ඳක 
රශේ ශේ නර්ග රමේණා ශව පමණන;  

 ාන්ශ මතුමේ ශමම ථභේනට නන්නන්ශන්න? 

(ආ)  ශශ  මශථේ ශේ, ඒ මන්න? 
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පේර්ලිශේන්තුන 

உள்ளக, உள்நொட்டலுெல்கள், ேொகொை சமபகள் ேற்றும் 

உள்ளூரொட்சி அமேச்சமரக் மகட்டெினொ: 
 

( அ) (i)  2012 முதல் 2017 ஆம் ஆண்டு ெமரயில் ெடக்கு 

ேொகொை சமபயினொல் ஒவ்தெொரு உள்ளூரொட்சி 

நிறுெனங்களுக்கும் ெழங்கப்பட்டுள்ள நிதித் 

ததொமக யொது; 

 ( ii)  2017 ெொக்கொளர் பட்டியலுக்கு ஏற்ப, ஒவ்தெொரு 

உள்ளூரொட்சி நிறுென ஆளுமகப் பிரமதசங் 

கமளயும் சொர்ந்த ெொக்கொளர்களின் எண்ைிக்மக 

யொது; 

 ( iii)  2018.01.01 ஆம் திகதியில் ஒவ்தெொரு உள்ளூ 

ரொட்சிப் பிரமதசங்களினதும் பரப்பளவு யொது; 

 என்பமத அெர் இச்சமபக்கு அறிெிப்பொரொ? 

(ஆ) இன்மறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Internal and Home Affairs and 

Provincial Councils and Local Government : 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the amount of money provided by the 
Northern Provincial Council to each local 
authority during the period from the year 
2012 to 2017; 

 (ii) the number of electors in each Local 
Authority area as per the Electoral List of 
the year 2017; and 

 (iii) the land area of each Local Authority area 
as at 01.01.2018 

(b) If not, why? 

 
 

ගු ගයන්ත කුණාතිලක මහතා  
(ேொண்புேிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගරු වනේශේාවතුම ද, අභයන්ත  හාේ ථානශේ  වටයුතු ථහා 

ප ේත් ථභේ හාේ ප ේත් පේකශ අමේතයතුමේ ශනනුශනන් මේ මම 

ර ාශාට පිිබතු  සභාගත* ව ශනේ. 
 

* සභාවම්සය මත තබන ලද ිළිතුරර: 
* சபொபீடத்தில் மெக்கப்பட்ட ெிமட : 

* Answer tabled: 
 

(අ)  (i) නර්ෂ 2012 දුට 2017 නේනේ උතුරු ප ේත් ථභේන විදුන් මේ 
මේ ප ේත් පේකශ ආාතාට කඳේ  න් මුනල් 2 රමේණා 
ඇමුණුම අාව 01* මල්න් නේනේ ඇත. 

  

 (ii) 

 

   

 

 (iii)  ඔව. 2018.01.01 න ශට මේ මේ ප ේත් පේකශ ඳක 
රශේ ශේ නර්ග රමේණා ඇමුණුම අාව 02* මල්න් නේනේ 
ඇත. 

(ආ)  අනේ  ශශ ශව.  
 
 

ජාතික නිවාස සංවර්ධාන අධිකාරිය:  නිවාස ණය 

ක්රමවේදය 
மதசிய வீடமேப்பு அபிெிருத்தி அதிகொரசமப: 

வீட்டுக் கடனுக்கொன முமறயியல் 
 NATIONAL HOUSING DEVELOPMENT AUTHORITY: CRITERIA 

FOR LOANS 
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14.ගු මහින්ද අමරවීර මහතා (ගු කනක වහේරත් මහතා 

වවනුව ) 
(ேொண்புேிகு  ேஹிந்த அேரவீர -  ேொண்புேிகு கனக மஹரத் 

சொர்பொக ) 

(The Hon. Mahinda Amaraweera on behalf of the Hon. 
Kanaka Herath) 

 දනේථ, ඉන කිරීේ ථහා ථාථාවතිතව වටයුතු අමේතයතුමේශගන් 

ඇසූ ර ාශා - (1) : 
 

(අ)  (i) රී කාවේශව නිශට  දනේථ අන යතේනා ඇිත, 

මශහාත්  දනේථ ශශ මිිත පවුල් 2 ථාඛයේන 
ශව පමණන;  

 (ii) 201  නර්ෂශේ දුට ශේ නේනේ ජේිතව  දනේථ 
ථානර්සශ අධිවේරිා විදුන් ණා කඳේ ී  ඇිත පවුල් 2 
ථාඛයේන ශව පමණන; 

 (iii) 2018 නර්ෂා තු ී   දනේථ ණා කඳේී මට ථිකසුේ 
ව  ඇිත පවුල් 2 ථාඛයේන ශව පමණන; 
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[ගරු මහින්න අම වී   මහාතේ] 

————————— 
*  ුලසනතකාලවේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மெக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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 (iv) ඉහාත (i), (ii) ථහා (iii)හි ථවහාන් පවුල් 2 ථාඛයේන 
මේ මේ න ථාත්රිේවා අනුන ශනන් ශනන් න ශාන් 
ශව පමණන; 

 ාන්ශ  මතුමේ ශමම ථභේනට නන්නන්ශන්න? 

(ආ)  (i) ශමම  දනේථ ණා කඳේ ී ම ථවහාේ  සු ථාථන් ශතෝ ේ 
ගනු කඳශ ක්රමශවනා  වනශර්න; 

 (ii)  මාට අනේ   දර්ණේාව වනශර්න; 

 (iii) ඉහාත ශතෝ ේ ගිනීශේ ක්රමශවනා මල්න්  දනේථ 
අන යතේනා නිඩින පනිතශ අථ ණ පවුල් 2 ථවහාේ 
අථේසේ ණාේ දු  නශ ඳන පිිබගන්ශන්න; 

 ාන්ශත් මතුමේ ශමම ථභේනට නන්නන්ශන්න? 

(ඇ)  ශශ  මශථේ ශේ, ඒ මන්න? 

 

வீடமேப்பு, நிர்ேொைத்துமற ேற்றும் கலொசொர அலுெல்கள் 

அமேச்சமரக் மகட்டெினொ: 

(அ) (i) இலங்மகயில் தற்மபொது வீட்டுத் மதமெப்பொடு 

உள்ளெர்களொக இருந்தும், வீடற்ற  குடும்பங் 

களின் எண்ைிக்மக யொது என்பமதயும்; 

 (ii) 2015 ஆம் ஆண்டு முதல் இதுெமர மதசிய 

வீடமேப்பு அபிெிருத்தி அதிகொர சமபயினொல் 

கடன் ெழங்கப்பட்டுள்ள குடும்பங்களின் 

எண்ைிக்மக யொது என்பமதயும்; 

 (iii) 2018 ஆம் ஆண்டில் வீடமேப்புக் கடன் ெழங்கத் 

திட்டேிடப்பட்டுள்ள குடும்பங்களின் 

எண்ைிக்மக யொது என்பமதயும்; 

 (iv) மேற்படி (i), (ii) ேற்றும் (iii) இல் குறிப்பிடப் 

பட்டுள்ள குடும்பங்களின் எண்ைிக்மக 

ஒவ்தெொரு ேொெட்டத்தின் அடிப்பமடயில் 

தனித்தனிமய யொது என்பமதயும்; 

 அெர் இச்சமபக்கு அறிெிப்பொரொ? 

(ஆ) (i) இந்த வீடமேப்புக் கடன் ெழங்குெதற்கு 

தகுதிெொய்ந்தெர்கமளத் ததொிவு தசய்து 

தகொள்ளும் முமறயியல் யொது என்பமதயும்; 

 (ii) இது ததொடர்பிலொன அளவுமகொல்கள் யொமெ 

என்பமதயும்; 

 (iii) மேற்படி ததொிவு தசய்துதகொள்ளும் முமறயியல் 

ஊடொக வீடமேப்புத் மதமெ கடுமேயொக 

கொைப்படுகின்ற அநொதரெொன குடும்பங்களுக்கு 

அநீதி இமழக்கப்படுகின்றது என்பமத அெர் 

ஏற்றுக் தகொள்ெொரொ என்பமதயும்; 

 அெர் இச்சமபக்கு அறிெிப்பொரொ? 

(இ) இன்மறல், ஏன்? 
 

 
asked the Minister of Housing, Construction and 

Cultural Affairs : 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of families which has a housing 
requirement that has not been fulfilled yet; 

 (ii) the number of families to which loans were 
granted by the National Housing 
Development Authority from year 2015 to 
date; 

 (iii) the number of families to which loans will 
be provided in the year 2018, as planned by 
the Ministry; and 

 (iv) the number of families mentioned in (i), (ii), 
and (iii) above, separately on the basis of 
their respective district? 

(b) Will he also inform this House- 

 (i) the methodology adopted to select suitable 
persons to grant the aforesaid housing 
loans; 

 (ii) of the criteria used to make the selection; 
and 

 (iii) whether he admits that destitute families in 
dire need of housing face injustice under the 
said selection methodology? 

(c) If not, why? 

 

ගු ගයන්ත කුණාතිලක මහතා  
(ேொண்புேிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගරු වනේශේාවතුම ද,  දනේථ, ඉන කිරීේ ථහා ථාථාවතිතව 

වටයුතු අමේතයතුමේ ශනනුශනන් මේ මම ර ාශාට පිිබතු  

සභාගත* ව ශනේ. 
 

* සභාවම්සය මත තබන ලද ිළිතුරර: 
* சபொபீடத்தில் மெக்கப்பட்ட ெிமட : 

* Answer tabled: 
 
 

(අ)  (i) 466,631කි. 

  ( දනේථ හාේ ඉන කිරීේ අමේතයේා ා විදුන් දු  ව ශ කන 
 දනේථ අන යතේ පිිබඳව ථමීේෂණා - 2016 ඇසුරින්)  

 (ii) 135,639කි. 

 (iii) 79,875කි. 

 (iv) ඔව. 

  (i)  ථවහාේ ශත  තුරු ඇමුණුම 1* මල්න් නේනේ ඇත. 

  (ii) ථවහාේ ශත  තුරු ඇමුණුම 2* මල්න් නේනේ ඇත. 

  (iii) ථවහාේ ශත  තුරු ඇමුණුම 3* මල්න් නේනේ ඇත. 

(ආ)  (i) අනේ  පුේගකයින්ශේ ඉල් 2ලීම පරින  තේේෂණිව  දකසේරි 
විදුන් පරීේෂේ කිරීශමන් අශතුරුන රේශේශීා ශල් 2වේ හාේ 
න ථාත්රිේ ව මශේවරුශගන් ථමන්විත වමිටුනේ මල්න් 
සු ථාථන් ශතෝ ේ ගනු කඳයි. 

 (ii) 1.  දනථව අන යතේන ිත තම. 

  2. අුව ආනේාේකේීන පවුකේ වීම. 

  3. ඉාමව අයිිතා ශශ මිිත පවුකේ වීම ශහාෝ  දනථේ තශේ 
ගිනීමට සු සු බිේ ශව ටථව අයිිතා ඇිත, මශහාත් 
පන ාි ා ථවහාේ  දනථේ ශශ මිිත/පන ාි ා ථවහාේ  දනථේ 
ඇතත්, රමේණනත් මූලිව පහාසුවේ ශශ මිිත  දනථව 
පන ාි  පවුකේ වීම. 

  4.  දනේථ අ මුණේ ථවහාේ ණා මුනකේ ශගශ මම ණා, 
ශප ලී මුනල් 2න ථමය ආපසු ශගවීමට හාිකි රිතකේීන පවුකේ 
වීම. 

  5. ණාවරුශේ නාථ අවුරු   0 ශශ ඉේමවීම හාේ ණා 
මුනක ආපසු ශගනේ අනථන් නශ විට ණාවරුශේ නාථ 
අවු   60 ශශ ඉේමවීම ශහාෝ ණා ඉල් 2ලුේවරුශේ නාථ 
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————————— 
*  ුලසනතකාලවේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மெக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පේර්ලිශේන්තුන 

අවුරු   0 ඉේමනයි ශේ තම පවුශල් 2 ආථන්ශම 
ඥේිතශාකු හාවුල් 2 අා ේවරුශනකු ශකථ ඇතු ත්න ණා 
මුනක කඳේ ගත හාිකි වීම. 

  6. මීට ශප  ජේිතව  දනේථ ථානර්සශ අධිවේරිශේ 
ක්රිාේත්මව නිාථටහාශේ තුිබන් රිතකේභ හිමිව  
ශශ ගත් අශාකු වීම. 

 (iii) ශිත. 

(ඇ)  ජේිතව  දනේථ ථානර්සශ අධිවේරිා විදුන් ණා කඳේ ී ශේ දුාලු 
 දර්ණේාව ථවථා ව  ඇත්ශත් ඉතේ ලිහිල් 2 ශව න්ශේදු මත ශමන්ම 
අනම ආනේාම මත නශ අත  ණා ආපසු ශගවීමට ශශ හාිකි ඉතේ න ිබඳු 
පවුල් 2 ශනත  දනේථ ආසේ  කඳේ ී මට වටයුතු ව නු කඳශ අත  මා 
නේර්ෂිවන ශනන් ව නු  කඳශ අා නිා රිතපේනශ අනුන තී ණා ශව. 

 

ගු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(ேொண்புேிகு ெயந்த சேரவீர,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු වනේශේාවතුම ද  මශේ 7 නශ ර ාශාට වශ ේ 

ශම වේන? 
 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔඳතුමේශේ ර ාශාට අනේ  පිිබතු  ථභේගත ව ශනේ කිවනේ.  
 

ගු ගයන්ත කුණාතිලක මහතා  
(ேொண்புேிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ශිහාි  ගරු වනේශේාවතුම ද. මතුමේ  අථේ ිතශඳශ ර ාශාට 

පිිබතුරු කඳේ ී ම ථවහාේ ථිත ශනවේ වල් 2 ඉල් 2ලුනේ.  
 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ට යට  ථානේන   දශාෝග 27(2)  ාටශත් ර ාශ. ගරු මහින්න 

 ේජපේෂ මිිතතුමේ. 
 

වපෞද්ගලිකව  දැනුම් දීවමන් ඇසූ ප්රශ්නනය 
தனி அறிெித்தல் மூல ெினொ  
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 

I 
 

පාසනකු ඉුන න ත්රසනත ප්රහාරය නිසා අඩාළ වූ 

වදනික ජීවිතය නැංවීම සඳහා විවශ්ේෂ ආර්ථික 

කළමනාකරණ පැවක්ජයක්  
உயிர்த்த ஞொயிறு தின  பயங்கரெொதத் 

தொக்குதலினொல் பொதிப்புற்ற அன்றொட ெொழ்மெ 

மேம்படுத்துெதற்கொன ெிமசட தபொருளொதொர 

முகொமேப்தபொதி  
 SPECIAL ECONOMIC MANAGEMENT PACKAGE FOR 

REVIVING DAILY LIVELIHOOD DISRUPTED BY EASTER 
SUNDAY TERRORIST ATTACKS  

 

ගු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා (විුද්ධා පාර්ශ්නවවේ 

නායකුරමා) 
(ேொண்புேிகு ேஹிந்த ரொெபக்ஷ - எதிர்க்கட்சி முதல்ெர்) 

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

ගරු වනේශේාවතුම ද  ථානේන   දශාෝග 27(2)  ාටශත් ශමම 

ර ාශා ඉන රිපත් කිරීමට අනථානේන කඳේ ී ම පිිබඳවන ඔඳතුමේට 

ථාතුිතනන්ත ශනශනේ. 

2019 අශරේල් 2 21 පේථාකු ඉරිනේ මල් 2ක වූ ේශල් 2ච්ඡ ත්රථාතනේී  

රහාේ ශාන් දුා ගණශේ අහිාථව ජීවිත අහිමිශව ට  තනත් දුා 

ගණශවට නරුණු තුනේක දු  ව ේ පමණේ ශශ න  රී කාවේශව 

ආර්ථිවාට මල් 2ක වූශේ න මරු පහා කි. 

ඉතේ අපහාසුශනන් තම ෛන දව ජීවිතා ගිට ගථේ ගත් 

ථමතේධිකේභිාේශේත්  ථානාා රැකිාේකේභිාේශේත්  කුාේ 

වර්මේන්තවරුනේශගත්  කුාේ වර්මේන්ත ශථේනවාේශගත් ආනේාේ 

මේර්ග දුාල් 2ක ඇහිරිණි. රනේහාශ ේශෂේත්රා ථේූරර්ණශාන්ම 

අාේක වුණි. ඳථා න  ත්රිශ ෝන  න  ශක රි  න  ටිපර්  න  ඳිශවෝ 

ාන්ත්ර ථවහාේත්  ථාචාේ ව වර්මේන්තශේ ශා නනේ ඇිත  නනේහාශ 

ථවහාේත් කඳේගත් ලීදුා ණා නේරිව ශගවීමට ශශ හාිකින 

නයේපේරිවාන් ඳ පත  ගිටලුනවට මුහුණ පේ ඇත. හිය නේරිව 

ථවහාේ ශගවිා යුතු ශප ලිාට නා මුනල් 2 මවතුවීශමන් ණා ශගවීශේ 

අර්බුනා තනත් උග්ර වී ඇත. 

ශත්   ඳර්  ශප ල් 2 ශමන්ම ශනශත් අතුරුශභෝග මික පහාත 

නිටුණි. ඒනේ අශ වි ව  ගිනීශේ අනථානේන  දෂාපේනවාේට අහිමි 

විා. ගශේ ථිත ශප   නථේ නිමීම ශහාේතුශනන් නගේ ව  ම නලු  

පකතුරු විකුණේ ගිනීමට ශග වි ජශතේනට ශශ හාිකි විා. ගශේ 

නයේපේරිවාේශගන් ණාට කඳේගත්  තජ  ශතල් 2  ශප ශහා   ථවහාේ 

මුනල් 2 ආපසු ශගවීමට ශශ හාිකි වීම  දථේ ග්රේමීා වතෂි ආර්ථිවා 

අවර්මණයන ඇත.  

ගේමිරිථා  වරුාවේ නි ද ශභෝග අපශාශා අාපණ වී ඇිත 

ඳිවින්  ඒ ආශ්රිත කේෂ 20ව පමණ පිරිථේ අපහාසුතේනට පත් වී 

ඇත. ගරු වනේශේාවතුම ද  විශ ේෂශාන්ම වරුාවේ නේශේ ඒනේ 

ශ ේ ශනශනේ. මතශව ට වි ේක පේුවනේ දු  ශනශනේ. ඒ  දථේ 

ශේ පිිබඳවන ඉේම දන් අනසේශා ශා මු විා යුතුන ිතශඳශනේ. 

ඒනේ පිට ට ානේ ගන්ශ ඳිරුන හි  ශනකේ ිතශඳශනේ. ඒ  දථේ ඒ 

වර්මේන්තා ථහා ඒ වර්මේන්තවරුනන් ථේූරර්ණශාන් අාපණ 

ශනකේ ිතශඳශනේ.  

ථාචාේ ව වර්මේන්තා ථේූරර්ණශාන් අාපණ වුණි. 

ශහාෝටකාව මේ ථාචාේ වශාකු ශහාෝ නිකීමට ශශ හාිකි වූ න ශ 

ගණශ වි ේකා. ශහාෝටල් 2 නථේ නමේ වි ේක ශථේනව ථාඛයේනේ  පඩි 

 හිත  දනේුව ානේ ිතශඳශනේ. මම  දථේ ශහාෝටල් 2 පනත්නේශගශ 

ාේම ථහා ශථේනවාන්ට ජීනත්වීශේ ර ාශාේ මතු වී ිතශඳශනේ.  

පසු ගිා මේථාව වේකා තු   අනකාගු වු ගුනන් ගමන් නේ  ගණශ 

තුන් දුාාවට අධිව ඳන පිනශථේ. ජේිතව ශනථේ ථිතා  ථිමරීම 

ථවහාේ වි ේක මුනකේ නිාශව ට ශනථේ ශත  ණ ඇතුළු විවිස  

වකේ  දර්මේණ රැථේ ඉන රිපත් කිරීමට  දර්මේණවරුනන් සූනේශේන 

දුටිා න  ඒනේ රනර් ශා කිරීමට   ඔවුන්ට ශශ හාිකි විා. මශමන්ම 

වකේ ේශෂේත්රශේ ශළු  දලිාන්ට  ගේාවාන්ට  ථාගීතඥාන්ට 

ශමන්ම  රූපනේහිනී හාේ ි ත්රපටවරුනන්ට  ඔවුන්ශේ  දර්මේණ 

ඉන රිපත් කිරීමට ශශ හාිකි වුණේ.  ශේ  දථේ ඔවුන් ඳකනත් ආර්ථිව 

අපහාසුතේනාවට පත් න දුටියි.  

ශමම තත්ත්නා  ථාචාේ ව වර්මේන්තාට  වතෂි වර්මේන්තාට  

කුාේ වර්මේන්තවරුනේට පමණේ සීමේ ශශ වූ අත  මසයම 

පරිමේණ හාේ මහාේ පරිමේණ නයනථේාවයින්ටන  මව ශකථ ඳකපේ 

ඇත.  කාවේන නි ටී ඇිත නත්මන් ආර්ථිව අගේසශාන් ශග ා ඒශේ 

මයේ ආ්ඩුවන මින හාත්න නහාේ ඉන රිපත් ව  යුතුා. ඳිාකු හාේ 

වල් 2ඳ  මුකය  ථමේගේ මල්න්  කඳේ ගත් ණා ථවහාේ  නා මුනල් 2  

මවතු කිරීම නහාේ  ශත  ව   හිය නේරිව ශගවීම ථේඳන්සශාන්  

ථහාශනේයී නිාපිිබශන ේ  ජා මින හාත්න ක්රිාේත්මව ව  යුතුා. 

ේෂුර මූකය ආාතශ මල්න් කඳේ  න්  ණා වපේ හාිරීමට  ජා 

රේශාෝගිවන මින හාත්  විා යුතුා. මුනල් 2 අමේතයේා ාට හාේ රී කාවේ 

මහාේ  ඳිාකුනට  ශේ හාේ ථේඳන්ධිතන පිනරී ඇත්ශත් අත්හාක 

ශශ හාිකි නගකීමකි. 
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ත්රථාත රහාේ ශේ ඳකපෑම ශහාේතුශනන්  ශ  ජශතේනශගත්   
නයේපේරිව රජේනශගත් ආර්ථිවාට මල් 2ක ව  හාේ දා රවතිත 
ම ටමට පිමිශණශ ශතේ විශ ේෂ ආර්ථිව ව මශේව ණ 
පිශේජාේ ක්රිාේනට  ශිාවිා යුතු  ඳනට ශාෝජශේ ව  දුටිශ අත   
ජේිතව රිතපත්ිත හාේ ආර්ථිව වටයුතු පිිබඳව  අමේතයේන ාේ ශකථ 
ගරු අග්රේමේතයතුමේ  රමුඛ ආ්ඩුවන ශේ ථේඳන්සන ගන්ශේ 
ක්රිාේමේර්ග කුමේනියි  ශමම ගරු ථභේනට පිහාින ලි ව  යුතුායි 
ශාෝජශේ ව මි.  

ගරු වනේශේාවතුම ද  ශේ තත්ත්නා ාටශත් අන මුළු  ටම 
අවර්මණය ශනකේ ිතශඳශනේ. මි දථාසු  පේ ට ඇන  නිශටශ 
තත්ත්නාවට ඇවිත් ිතශඳශනේ.  ආර්ථිවා ථේූරර්ණශාන් බිව 
නිටී ිත ශඳශනේ. ශමනි ද තත්ත්නාේ  තමයි   ශ  ිතශඳන්ශන්.  
ශේ තත්ත්නා ගිශ ඇථාවන් පිාේ ශගශ ඉන්ශන් ශිිතන  නහාේම 
ක්රිාේත්මව විා යුතු යුගා ඇවිත් ිතශඳශනේා කිාශ මවයි අපි 
කිාන්ශන්.  

තන තනත්   ශචාෝනශේ  මල් 2ක ව මින්  හාිම මවම විපේෂාට 
මල් 2ක ව මින්  ශේ ර ාශා විථනන්ශට  ඳිහාි. පසු ගිා න ශව 
අපටත් ශචාෝනශේ  මල් 2ක වුණේ පේ නල් 2 නථේශගශ දුටිශනේා කිාේ. 
අපි පේ නල් 2 නහාන්ශ ඉල් 2ලුශව ශිහාි. ඒ පේශර් මම විත ේ 
ශශ ශනයි ඉන්ශන්. ශේ ගරු ඇමිතතුමේත් දුටිශනේ. ගරු චාේපිව 
 ණනව මහාත්මාේ නින් ශේ නනථානක තේේපත් අ ලුශතන් හානකේ ඒ 
වටයුතුත්   ව  ශගශ ිතශඳශනේ. පකථාතීශ තේශේපිත වේර්ාේකා 
ිතශඳශනේ. දුාලු ශනශේශේම ආ ේෂේනට තමයි මශහාම ව න්ශන්.  
 ශ  ආර්ථිවා වාේ හාිලිකේ ිතශඳශ ශනකේශව අශේ ථහාශාෝගාත් 
අ ශගශ ශේව ශග ා ශයන්ශට මහාන්දු ගන්ශනේ හාි  අපිට 
ශචාෝනශේ  මල් 2ක ව මින්  අපින හාේථයාට කේ ව න්ශට සූනේශේ 
ශනශනේ ශේ මා නි න  ක්රිාේනේ න ශාන් අපි නකිශනේ.  
     

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශඳ ශහා ම ථාතුිතයි. ගරු ථභේශේාවතුමේ පිිබතුරු ශනශනේන? 
 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු වනේශේාවතුම ද  ගරු අග්රේමේතයතුමේ ී ර්  උත්ත ාේ 

ශනයි. He will answer later.  

ගරු විරුේස පේර් ානශේ ශේාවතුම ද  මම ඔඳතුමේට  
ශවටිශාන් මතේ ව න්ශට විමිිතයි අපශාශා  
ථේඳන්සශාන් කිදුම ර ාශාේ ශිහාි කිාේ.  අපශාශ ඇණවුේ - 
orders - ඒ  ආවේ ාට  මශනේ.  අපශාශ ථේඳන්සශාන් කිදුම 
ර ාශාේ ශිහාි.  හාිඳියි  ඳිාකුනලින් අ ශගශ ිතශඳශ හාිම 
ථාචාේ ව නයේපේ ාටම  ණා ගිශ  වි ේක පිශේේ මවේ ී  
ිතශඳශනේ.  ඒ නේශේම  ශත  ණ  ථේඳන්සශාන් ටශේ ගරු මාගක 
ථම වී  ඇමිතතුමේ කිවනේ   "ඒ  ශත  ණ හානපු අා ට  ථහාශාේ 
ශනන්ශේ. ඉල් 2ලීේ ව න්ශ." කිාේ. ඔඳතුමේ විමිිත ශේ    
පිහාින ලි කිරීමේ ව න්ශ ඉ ේන්  වික්රම ත්ශ  ේජය ඇමිතතුමේට 
පුළුනන්. ඔඳතුමේට අගමිිතතුමේශගන්න පිිබතු ේ  ඕශෑ?  

  
ගු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා  
(ேொண்புேிகு ேஹிந்த ரொெபக்ஷ) 

(The Hon. Mahinda Rajapaksa) 
ට ය පේර්ලිශේන්තු රැථාවීේ ථිතශේී  පිිබතු  ශනන්ශ. 

 

ගු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(ேொண்புேிகு  ேஹிந்த அேரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
 

නැඟී සිටිවේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මහින්න අම වී  මහාතේ. 
 

ගු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(ேொண்புேிகு  ேஹிந்த அேரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ගරු වනේශේාවතුම ද  ගරු විපේෂ ශේාවතුමේ ඉන රිපත් ව  

ර ාශාට ශනශම පිිබතුරු ශනශ  දථේ ඒ ගිශ මම ර ාශ ව න්ශ 

ාන්ශන් ශිහාි. ශමුත්  ඒ ගිශත් ර ාශ ිතශඳශනේ. මව වේ ණාේ 

ගිශ - 
 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පිහාින ලි කිරීමේ වශ  ත් ශහා වයි. 
 

ගු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(ேொண்புேிகு  ேஹிந்த அேரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ගරු අග්රේමේතයතුමේ පිිබතුරු ශනශ වේ ණාේ ගිශ මම ර ාශ 

ව ශ මව ථේසේ ණ ශිහාි. ශමුත්  මම මව වේ ණාේ කිාන්ශ 

ඕශෑ. 

මේ නන්ශේ විධිාට ඔඳතුමන්කේශේ  ජා තීන් නේ අ ශගශ 
ිතශඳශනේ  31 නි දනේ ථමතේධිකේීනන්ට ථමතේධි ථහාශේසේ පත් 
ශනන්ශ. කේෂ හාත හාමේ වට ශනන්ශ ාශනේ. ශේව ශඳ ශහා ම 
 හාදුගතන දු නශ ශනාේ විධිාට තමයි ශපශශන්ශන්. මහි 
වි දවිනභේනාේ ශපශශන්ශ ශිහාි. පේේෂිවාන් ශතෝ ේශගශ ඒ 
විධිාට ශනන්ශ ගිශා ත් මයින් ර ාශාේ ඇිත නශනේ මිථ 
 ේපත්වම ශිිත ශනන්ශන් ශිහාි.  ේපත් අා ඉන්ශනේ ශේ 
ථේසේ ණන පරීේෂණාේ ව කේ  වි දවිනභේනාකින් යුතුන ී ම 
පිිබඳවන ර ාශාේ ශිහාි. ගරු වනේශේාවතුම ද  ශේ ආ්ඩුවන 
ආනේට පසුන  ේපතුන් නිඩි ශනකේ ශන්. ඒව  දථේ ශන් ථමතේධි 
ථහාශේසේ ා අලුිතන් කේෂ හාාේ ශනන්ශ දු  ශනකේ ිතශඳන්ශන්. 
මම ඒශවන් කිාන්ශන් ශනශත් ශනාේ. ඒ නේශේම  ශේ උත්ථනා 
ශනනුශනන් රුපිාල් 2 කේෂ 1 800ේ විානේ ව න්ශ ාශනේා කිාේ 
අපට නේර්තේ ශනශනේ. මශහාම තත්ත්නාේ ිතශඳශනේ ශේ  
ත්රථාතනේී  ර ාශ ඇවිල් 2කේ මි දථාසු අමේරුශනන් ජීනත් ශනශ 
ශනකේශව; ශවකේ ඇ  ශවකේ වශ තත්ත්නාට පත් වුණු 
ශනකේශව; අසීරුතේනට පත් වුණු ශනකේශව මුනල් 2 ශේථාිත ව න්ශ 
මපේා කිාශ මව තමයි රසේශ ඉල් 2ලීම න ශාන් ිතශඳන්ශන්. 
ථමතේධිා ී ම ගිශ ර ාශාේ ශිහාි.  ේපත් අා ඉන්ශනේ ශේ 
ශනන්ශ ඕශෑ. 

 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහා වයි  ඒ ගිශ ශප ඩ්ාේ පිහාින ලි ව න්ශ  ගරු 

ථභේශේාවතුමේ.  

 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු වනේශේාවතුම ද  අවුරු  විථාථේ ථමතේධිා ගත්ශත් 

ශප  ජශ මේථත් ශප මුණයි  රී කාවේ  දනහාථා පේෂායි. [ඳේසේ 
කිරීේ] අවුරු  විථාථේ!  [ඳේසේ කිරීේ] අශේ ගේනක ඉන්ශ මේථත් 
ජේිතව පේෂශේ අාට අවුරු  විථාථේ ථමතේධිා හාේඳ වුශ්ඩ 
ශිහාි. ඒව තමයි ඇත්ත. [ඳේසේ කිරීේ] අවුරු  විථාථේ ශේව 
වේකේ  නින් මේථත් ජේිතව පේෂශේ අාට ාේ කිදු ථහාශාේ 
ශනන්ශ හානශ ශව ට - අපි තමයි ෛමත්රීපේක දුරිශථේශ මිිතතුමේ 
පත් වශ ේ; අපියි පත් වශ ේ. [ඳේසේ කිරීේ]  ඇයි ඒවට විරුේස 
ශනන්ශන්? [ඳේසේ කිරීේ]  

1233 1234 



පේර්ලිශේන්තුන 

ගු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිවගොඩ මහතා 
(ேொண்புேிகு பந்துல லொல் பண்டொொிதகொட) 

(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශඳ ශහා ම ථාතුිතයි.  ගරු ඳන් ක කේල් 2 ඳ්ඩාේරිශග ා 

මන්ත්රීතුම ද   ශේ ගිශ විනේනාේ ව න්ශ ඳිහාි. ආපසු විනේනාේ 

ශනශනේ  I cannot allow that. [ඳේසේ කිරීේ] 

 
ගු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිවගොඩ මහතා 
(ேொண்புேிகு பந்துல லொல் பண்டொொிதகொட) 

(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 

ගරු වනේශේාවතුම ද - [ඳේසේ කිරීේ] 

 
ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නින් ශල් 2වේතුමේ පණිවිාාේ කිවනේ. ඒව ශමතුමේ ඉන රිපත් 

ව යි අගමිිතතුමේට. ශනපිත්තටම නින් විනේනාේ ශනන්ශ ඳිහාි. 

 
ගු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිවගොඩ මහතා 
(ேொண்புேிகு பந்துல லொல் பண்டொொிதகொட) 

(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 

ගරු වනේශේාවතුම ද  ශප ඩි අනථානේනේ ශනන්ශ. 

 
ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අන ශේ ගිශ විනේනාේ ව න්ශ ඳිහාි  ගරු මන්ත්රීතුම ද. 

ථානේන   දශාෝග 27 (2)  ාටශත් තන ර ාශාේ ඉන රිපත් කිරීමට 

ිතශඳශනේ. ඒ  දථේ ථභේශව නිා වටයුතු ව ශගශ ාෑමට 

වරුණේව  ඉා කඳේ ශනන්ශ. ශල් 2වේතුමේ වරුණේ කිවනේ. ඒව 

ගරු ථභේශේාවතුමේ ඉන රිපත් ව යි. ඒ පිත්ශතන්  ශේ පිත්ශතන් 

point of Order  ඉල් 2කන්ශන් ශිිතන වරුණේව  ථභේශව නිා 

ව ශගශ ාන්ශ ඉා ශනන්ශ. ශේ ශක කු ඳේසේනේ ව න්ශන්. 

[ඳේසේ කිරීේ] ශේ ගිශ මට අන විනේන ව න්ශ ශනන්ශ ඳිහාි. [ඳේසේ 

කිරීේ] ශිහාි  ශිහාි. [ඳේසේ කිරීේ]  

ථානේන   දශාෝග 27 (2)  ාටශත් ර ාශ  ගරු අනු  කුමේ  

න ථේශේාව මිිතතුමේ. [ඳේසේ කිරීේ] නිශටමත් ශනකේන පසු වී ඇිත 

 දථේ  මට නිා වටයුතු ව ශගශ ාන්ශ ශනන්ශ  ගරු 

මන්ත්රීතුමන්කේ. [ඳේසේ කිරීේ] 27 (2)  ාටශත් ර ාශ  ගරු අනු  

කුමේ  න ථේශේාව මිිතතුමේ.  

 
ගු අනුර න සානායක මහතා 
(ேொண்புேிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු වනේශේාවතුම ද  මශේ ර ාශා ඉන රිපත් ව න්ශ ශප  

ශේ වරුණ ඉන රිපත් ව ශනේ. මම ටශේ ඔඳතුමේශගන් ර ාශාේ 

ඇහුනේ  ෛනනයන ශාේ විදුන් දුාහාක මවනරුන් 4 000ේ නව 

ථිත්වමට භේජශ ව  ිතශඳශනේා කිාේ "න නයිශ" පුනත් පශත් 

රසේශ ශීර්ෂ පේසශේ ප වී ිතබුණු වේ ණාේ ගිශ. ඔඳතුමේ 

රවේ  ව  දුටිාේ  ශප ලීදුශාන්; අප ේස පරීේෂණ 

ශනපේර්තශේන්තුශනන් ශේ ගිශ අහාකේ ශේ පේර්ලිශේන්තුනට ාේ 

අනහාථේ කිාශනේා කිාේ. ඒ ගිශ පසුන කිාශනේන? 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශිහාි. අන උශේත් ශප ලිථාපිතතුමේට වනේ ව ේ. ඒ ගිශ  හාථා 

ශප ලීදුා මල්න් පරීේෂණ පනත්නශ ඳන නිනුේ  න්ශේ. 

 
ගු අනුර න සානායක මහතා 
(ேொண்புேிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒ කිාන්ශන්  පරීේෂණ පනත්නන්ශන් ඒ ශන ථාත  මහාත්මාේ 

ගිශන  පුනත් පත ගිශන? 

 
ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දුේධිා ථේඳන්සශාන්. 

 
ගු අනුර න සානායක මහතා 
(ேொண்புேிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒ කිාන්ශන්  මශහාම දුේධිාේ ිතශඳශනේ කිාශ මවන? 

 
ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ ගිශ ශථ ාේ ශගශ ාශනේ. ඉේම දන් නේර්තේනේ මනයි. 

 
ගු අනුර න සානායක මහතා 
(ேொண்புேிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඔඳතුමේශගන් මම නිශගන්ශ ඕශෑ  මතුමේ කිවන 

පරීේෂණශාන් මේශවෝ මශහාම දු වීමේ නේර්තේ ශනකේ 

ිතශඳශනේ - 

 
ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නිශට ශිහාි.  

 
ගු අනුර න සානායක මහතා 
(ேொண்புேிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒ දු වීම ගිශ පරීේෂණ ව ශනේ.  

 
ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නිශට මශහාම නේර්තේ ශනකේ ශිහාි. 

  
ගු අනුර න සානායක මහතා 
(ேொண்புேிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

මශහාම ශිත්ශේ මනි ද දු වීමේ දු  ශනකේ ශිිතන පත්තශර් 

නේර්තේ ව  ිතශඳශනේ. ඒ නේර්තේන ගිශ පරීේෂණ ව ශනේ. 

ශම වේන පරීේෂණා? 

 
ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශම ශ පරීේෂණාන කිාකේ ශිහාි. පත්තශර් නේර්තේන ගිශ 

මම මතුමේශේ අනසේශා ශා මු ව කේ පරීේෂණාේ ව න්ශ 
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කිවනේ. ශේ වනේන ඇත්තන  ශිේන කිාශ වේ ණා  ශප ලිථා 

පරීේෂණ ගිශ මට කිාන්ශ ඳිහාි. ශමුත්  ඒශවන් වි ේක 

හාේ දාේ ශනන්ශ ඉා ිතශඳශ  දථේ ඒ නේර්තේන නිේවේම මමත් 

ශප ඩ්ාේ වකඳක වුණේ. ඒ  දථේ ශප ලීදුාට ඉා ශනන්ශ  

පරීේෂණ ව න්ශ.  

 

ගු අනුර න සානායක මහතා 
(ேொண்புேிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ශිහාි  පරීේෂණා ශම වේන කිාේ ඔඳතුමේශගන් නිශ ගන්ශ 

විමිිතයි. 

 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පරීේෂණා නින් CID මවට භේ ී කේ ිතශඳශනේ. ඒ ශග ල් 2කන් 

පරීේෂේ ව ශගශ ාශනේ.  

 

ගු (වවදය) සුදර්ශිී  ප්රනාන්දුුලල්වල් මහත්ියය  
(ேொண்புேிகு (மெத்திய கலொநிதி)(திருேதி) சுதர்ஷினி 

பர்னொந்துபுள்மள) 

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle) 

ගරු වනේශේාවතුම ද  ශථෞඛය අමේතයේා ශාන් ව ශ 

පරීේෂණා? 

 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒව ශනශම ව ශනේ. 

පේර්ලිශේන්තුශව ථානේන   දශාෝග අාව 27(2)  ාටශත් ර ාශා  

ගරු අනු  කුමේ  න ථේශේාව මිිතතුමේ. 

 
 

II 
 

වසේවක අර්ථ සාධාක අරමුදවල් මුදල් වකො සන 

වවවළඳවපොවළේ ආවයෝජනය 
ஊழியர் மசேலொப நிதிமயப் பங்குச் சந்மதயில் 

முதலிடுதல் 
INVESTMENT OF EMPOLYEES' PROVIDENT FUND MONEY IN 

STOCK MARKET  
 

ගු අනුර න සානායක මහතා 
(ேொண்புேிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු වනේශේාවතුම ද  ථානේන   දශාෝග 27(2)  ාටශත් මම 

ඉන රිපත් ව ශ ර ාශා ශමශථේයි.  

ශථේනව අර්න ථේසව අ මුනල් 2 ශව ටථා ශන වශප ශ ේ අනනේශේ 

ථහාගත ආශාෝජශනක ශානවීමට ාශ ඳනට පුනත් ශහාේතුශනන් නිා 

ව ශ ජශතේන අත  පිශ ශිඟී ඇිත ගිටලුවේරී තත්ත්නා 

පිිබඳවන ශමම ගරු ථභේශව අනසේශා ශා මු ව නමි. 

කාවේශව විදුහාත් කේෂාේ පමණ නශ ශපෞේගලිව අා ා හාේ 

අර්ස  ේජය ආාතශනක ශථේනා ව ශ විශ්රේම නිටුේ අහිමි නිා 

ව ශ ජශතේනශේ අනථන් ඳකේශප ශ  ත්තුන නන්ශන් ශථේනව 

අර්නථේසව අ මුනකයි. වේන්තේනන් නාථ  0න් පසුනන  පිරිමිශාකු 

නථ    න් පසුනන ශමම අ මුනශල් 2 ඇිත තමන්ට හිමි මුනල් 2 කඳේ 

ගිනීමට හිමිවේ කිාශනේ. ශේ නශ විට ශමම අ මුනක පිිබඳවන 

විවිසේවේ  වූ ශත  තුරු නිා ව ශ ජශතේන බිාගන්නමින් 

ිතශඳශනේ. විශ ේෂශාන් ඒ අන් කිදුනේ  දථේ ශශ න ඉිතහාේථා 

පු ේනටම ශමම අ මුනශල් 2 භේ වරුනන් විදුන් ශමම අ මුනක 

ශව ල් 2කවෑමට විවිස අනථානේනක උත්ථේහා ව  ිතශඳශ  දථයි. 

2018 ශනථිේඳර් අනථන් නශ විට රුපිාල් 2 බිලිාශ 2  00ේ 

පමණ නශ ශමම අ මුනශකන් නථ වට ආශාෝජශ ආනේාම ශකථ 

රුපිාල් 2 බිලිාශ 300ේ පමණ උපාමින් ිතශඳශනේ. ශමම අ මුනක 

භේ වේරිත්නා න නු කඳන්ශන් රී කාවේ මහා ඳිාකුනයි. ශථේනව 

අර්නථේසව අ මුනල් 2 ම්ඩාකා රී කාවේ මහා ඳිාකුශව ූරර්ණ 

නගකීම ාටශත් ආශාෝජශ වටයුතු දු  ව ශනේ. ශමහි අ මුනල් 2 

ආශාෝජශා ව නු කඳන්ශන් රසේශ න ශාන්  ජශේ 

භේ්ඩාේගේ  බිල් 2පත් හාේ ඳි ේව නකා. නිශට පනිතශ මුළු 

අ මුනශකන් දුාාට 9ේ පමණ ශමශකථ  ජාට ණා කඳේී  ඇිත 

අත  තනත් දුාාට 4. ේ පමණ ශව ටථා ශන වශප ශ හි 

ආශාෝජශ ව  ිතශඳශනේ. තනත් දුාාට 2. ේ ඳිාකුනක ථානේන  

තින්පතුනකන  තනත් දුාාට 2ේ පමණ ණාව නකන ආශාෝජශා 

ව  ිතශඳශනේ.  

පසුගිා න ශව අගමිිතන ාේ  ටට රවේ  ව  දුටිශේ EPF 

මුනල් 2 ශිනත ශව ටථා ශන වශප   තු  ආශාෝජශා කිරීමට 

වටයුතු ව ශ ඳනයි.  ගරු වනේශේාවතුම ද  ඒ ගිශ තමයි නිශ 

ගන්ශ ඕශෑ.  

ශමම රවේ ා පිිබඳවන නතත්තීා ථමිිත මහා ඳිාකු අධිපිතන ාේ 

ථමය න ථේවච්ඡේ පනත්නේ ඇිත අත  ඔවුන් මශථේ EPF මුනල් 2 

ශව ටථා ශන වශප ශ හි ආශාෝජශාට විරුේස ඳන රවේ  ව  

ිතශඳශනේ. ශමම තත්ත්නා තු  ශථේනව විශ ෝසා ශශ තවේ EPF 

මුනල් 2 ශව ටථා ශන වශප   තු  ආශාෝජශ කිරීම මගින් අ මුනල් 2 

ශව ල් 2කවෑමටත් මහි සු ේෂිතභේනා අනනේශමට කේවීමටත් ඉා 

ඇිත ඳනට නතත්තීා ථමිිත මත ප  ව ශනේ. ශථේනව අර්නථේසව 

අ මුනක පිිබඳවන කිදු  ශේ පේකවශාකුට තීන්  තී ණ ගත 

ශශ හාිකියි. ශමුත් ඉිතහාේථා අපට ථේේෂි ථපාන්ශන් 

ශේ පේකවාන් මින හාත්න ශමම අ මුනක ශව ල් 2කවෑමට වටයුතු 

ව  ආවේ ායි. 2006 දුට 2012 වේකා තු  මනවට පිනිත 

ආ්ඩුවන ූරර්ණ අනුග්රහාා ථහිතන EPF මුනල් 2 ශව ටථා 

ශන වශප ශ ේ ආශාෝජශා ව  නිනින්ත අකේභාේ දු ව  

ිතබුණේ. ශේ නශ විට ථමථාත ශව ටථා ශන වශප   තු  ව ශ කන 

ථේූරර්ණ ආශාෝජශ විකුණේ නිමුනශහා ත් රුපිාල් 2 මිලිාශ 

16 000වට ඒ කිාන්ශන් රුපිාල් 2 බිලිාශ 16වට නිඩි අකේභාේ 

අත්විඳීමට දු නශනේ.  

ඒ කිාන්ශන් ගරු වනේශේාවතුම ද  මිකී  ගන්ශේ 

නටිශේවමට නාේ වි ේක ශකථ ශව ටථව මික පහාත නිටී 

ිතශඳශනේ. ඒ  දථේ ගත්තු අගානත් අන ශේ ශව ටථානකට ශිහාි. 

මම ශව ටථා ශන වශප   නටිශේවම අනුන විකුණේ නිේශම ත් 

දුේස ශනශ ශේ තමයි රුපිාල් 2 බිලිාශ 16ේ - රුපිාල් 2 මිලිාශ 

16 000ේ- පේුව කි තම. මයින් ශපන්නුේ ව න්ශන් අන් 

වන ේනත් ශශ ශනයි  ශේ 2006-2016 වේකා තු  ශමම මුනල් 2 

ආශාෝජශා ව  ිතශඳන්ශන් අිත ා අථේර්නව ථමේගේ ශනත 

ඳනයි.  

මශථේම අ මුනකට අනේ  නීිත උල් 2කා ශා ව මින් කියිථාතු 

ගත ශශ ව  ථමේගේනකන රුපිාල් 2 මිලිාශ 10 000ව පමණ ශේ 

නශ විට ආශාෝජශා ව  ඇිත ඳන නිශගන්ශට ිතශඳශනේ.  

සුරදුේස මහා ඳිාකු ඳිඳුේව  නාචාේන මගින් අ මුනකට 

දු ව ශ කන අකේභා අිත වි ේකයි. මමගින් රුපිාල් 2 මිලිාශ 

20 000වට නිඩි අකේභාේ EPF අ මුනක ශනත දු වී ිතශඳශනේ. 

මීට අනේ  නගකිනයුත්තන් අන  දනහාශථේ දුටිශනේ. මුනල් 2 අහිමි වූශේ 
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පේර්ලිශේන්තුන 

අ මුනශල් 2 මුනල් 2නක හිමිවරුනන් වූ ශථේනවාන්ටයි.  ශමම 

පරීේෂණ වඩිශේ ව  නි න වරුනන්ට නඬුනේ ව  නාචාේ ව ශ කන 

මුනල් 2 අා ව  ගත යුතුන ිතශඳශනේ. නර්තමේශශේ දු නන්ශන් 

මනි දම අනනේශේ වටයුත්තේ. ශකෝවශේ අථේර්නවම ශව ටථා 

ශන වශප  නලින් මවේ ඳනට අශේ ශව ටථා ශන වශප   පත්න 

ිතශඳශනේ. මනි ද තත්ත්නාේ තු  EPF මුනල් 2 ශව ටථා 

ශන වශප ශ ේ ආශාෝජශා ව  ශිනත ශථේනවාන්ට තම මුනල් 2 

අහිමි කිරීමට ආ්ඩුවන වටයුතු ව මින් දුටිශ ඳනට නතත්තීා ථමිිත 

ශචාෝනශේ ව ශනේ. පසුගිා නථ  කිහිපාේ තු  ශථේනවාන්ට හිමි වූ 

ආශාෝජශ ශප ලී අනුපේතා  දුාාට 10ේ පමණ වූ අත  ශමම 

වටයුත්ත මගින් මා තන  ටත් පහා  ාශනේ. 

 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! ශේ අනථානේශවී  ගරු  දශාෝජය වේ ව 

ථභේපිතතුමේ මූකේථශාට පිමිශණශනේ ඇිත. 
 
අනුරුව ගු කථානායකුරමා මූලාසනවයන් ඉවත් වූවයන්, 

නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරමා [ගු වසල්වම් අවඩක්කලනාදන් 
මහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள் அக்கிரொசனத் 

தினின்று அகலமெ, குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்  

[ேொண்புேிகு தசல்ெம் அமடக்கலநொதன்]  தமலமே ெகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 
CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM 
ADAIKKALANATHAN] took the Chair. 
 

ගු නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, you may continue. 
 

ගු අනුර න සානායක මහතා 
(ேொண்புேிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු  දශාෝජය වේ ව ථභේපිතතුම ද   ථේමේශය ශප ලී 

අනුපේිතවා න ශාන්  දුාාට 10ව පමණ ශප ලී රිත තාේ 

තමයි ශමම අ මුනශල් 2 ආශාෝජශාන් ථවහාේ කිශඳමින් 

ිතශඳන්ශන්.  

ශමයින් ශපන්නුේ ව න්ශන් අන් වන ේනත් ශශ ශනයි  ශමම 

ආශාෝජශාන් ඉතේමත් අථේර්නව තින්නක ආශාෝජශා ව  

ිතශඳශ ඳනයි. අථේර්නව ශව ටථා ශනශ ව ශප   තු  ථේර්නව 

ආශාෝජශාේ ථවහාේ කිදුශනකු ආශාෝජශා ශශ ව ශ 

ශම ශහා තව  EPF මුනල් 2 ආශාෝජශා කිරීම අිත ා ඳ පත යි. 

මා ථිව වටයුතු ඳනත්  විවිස හිතනත්වේ මත EPF මවට තම 

ශව ටථා විකිණීමට ඇතිමුන් වටයුතු ව මින් දුටිශ ඳනත්  ඒ 

හා හාේ තන   ටත් රිතකේභ කඳේගත ශශ හාිකි ශව ටථා ශත ගාේ 

EPF ශනත පිටවීමට තිරැවවරුනන් සූනේශේ නශ ඳනටත් නතත්තීා 

ථමිිත පනථශනේ. ගරු  දශාෝජය වේ ව ථභේපිතතුම ද  නිනුත් 

කිදුශථේත්ම කේභාේ උපාන්ශන් ශිිත ශව ටථා ශමම EPF 

අ මුනක ශනත ඳ ේ ශකථ පටනේ ිතශඳශනේ. 

ශමම තත්ත්නා තු  පිශ ශල්ශ පහාත ගිටලුනකට ගරු 

අමේතයන ාේ පිිබතුරු කඳේශනනු ඇතියි මේ ඳකේශප ශ  ත්තු 

ශනශනේ. 

1. EPF මුනල් 2  ශව ටථා ශනශ ව ශප   තු  ආශාෝජශා ව  
ආනේාේ කිබිා හාිකි ඳනට නගකීේ න නු කඳන්ශන් 
වවුරුන් විදුන්න? 

2. EPF මුනල් 2   ේජය ණා අන යතේ ථපු ේ ගිනීම ථවහාේ 
සු ේෂිත ශකථ කඳේ ී මට නිා පිිබශන ේ ථවථා ව  
ශශ හාිකින? මශථේ ශේ  ඒ කුමේ  දථේන? 

3. EPF මුනල් 2 ආශාෝජශා කිරීම ථවහාේ හාඳුශේශගශ ඇිත 
කියිථාතුගත ථමේගේ ශම ශනේන? මම ථමේගේනක පසුගිා 
නථ  10ව ක්රිාේවේරිත්නා හාේ ශව ටථාවරුනන් රිතකේභ 
ශගවීම පිිබඳවන නේර්තේනේ කඳේ ශනන්ශන්න? 

4. EPF මුනල් 2  ශව ටථා ශනශ ව ශප   තු  ආශාෝජශා 
ආ ේභ ව  නර්ෂශේ දුට නේර්ෂිවන උපාශ කන ආශාෝජශ 
ආනේාම ශව පමණන? 

5. EPF මුනල් 2  ශව ටථා ශනශ වශප   තු  ආශාෝජශා ව  
2008-2012 වේකශේත්  201  ඳිඳුේව  නාචාේන  දථේත්  
කියිථාතුගත ශශ නශ ථමේගේනක ආශාෝජශ දු  කිරීම 
 දථේත් දු  ව ශ කන අකේභාන් අා ව  ගිනීමට ශමශතේ 
වටයුතු ව  ිතශේන? මශථේ ශේ  ශව පමණ මුනකේ අා 
ව ශගශ ිතශේන? 

ගරු  දශාෝජය වේ ව ථභේපිතතුම ද  මම ශමම ර ාශනකට 

ගරු ඇමිතතුමේශගන් පිිබතුරු ඳකේශප ශ  ත්තු ශනශනේ. 

 
ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු  දශාෝජය වේ ව ථභේපිතතුම ද  මම ර ාශනකට 

අගමිිතතුමේ ඉන රි වේකශේී  පිිබතුරු කඳේ ශනයි. 

 
ගු අනුර න සානායක මහතා 
(ேொண்புேிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

වනනේන? 

 
ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ට ය පේර්ලිශේන්තු ථිතශේ ප මුනි ද නනශථේ ශහාෝ ශනනි ද 

නනශථේ පිිබතුරු කඳේ ශනයි. 

 
ගු අනුර න සානායක මහතා 
(ேொண்புேிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ට ය පේර්ලිශේන්තු ථිතශේ ප මුනි ද නනශථේ ශන්න? 

 
ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මම මතේ ව න්ශේ. ී ර්  උත්ත ාේ කඳේ ශනන්ශ ශනයි. 

 
ගු අනුර න සානායක මහතා 
(ேொண்புேிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

මට මතේ ව න්ශ අන ය ශිහාි. අගමිිතතුමේට මතේ 

ව න්ශ. 

 
ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ශේවට ී ර්  උත්ත ාේ කඳේ ශනන්ශ ශනශනේ. ශම වන  

පසුගිා ආ්ඩුවන වේකශේත් ශව ටථා ශනශ ව ශප  ට EPF මශේ 

මුනල් 2 ශා නනකේ ර ාශ ඇිත වුණේ. මම හිතශ විධිාට පසුගිා 

අවුරු  10ව විත  ශත  තුරු ගන්ශ ශනයි. 
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ගු අනුර න සානායක මහතා 
(ேொண்புேிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

පසුගිා පේකශා වි ේක මුනල් 2 රමේණාේ  ඒ කිාන්ශන් 
ආථන්ශ න ශාන් ගත්ශත ත් EPF අ මුනලින් දුාාට 7ේ නශේ 
මුනකේ ශව ටථා ශනශ ව ශප ශ ේ ආශාෝජශා කිරීම  දථේ වි ේක 
මුනකේ හාේ ද වී ිතශඳශනේ. අන ඒනේශේ ශනශ ව ශප   නටිශේවම 
අනුන ඳිලුශන ත්  පේුවන මිලිාශ 16 000ේ පමණ ශනශනේ. ඒව 
හාරි. හාිඳියි  මශථේ අත් නිකීේ ිතබිාී  තමයි අග්රේමේතයන ාේ නින් 
රවේ  ව  ිතශඳන්ශන්  ශමම මුනල් 2 ශිනත ශව ටථා ශනශ ව 
ශප ශ ේ ආශාෝජශා ව ශ ඳන. ගරු  දශාෝජය වේ ව 
ථභේපිතතුම ද   හිටපු ආ්ඩුවනට හාරි  ිතශඳශ ආ්ඩුවනට හාරි  හිටපු 
මුනල් 2 ඇමිතට හාරි  දුටිශ මුනල් 2 ඇමිතට හාරි  දුටිශ අගමිිතට හාරි 
ශේ මුනල් 2 අයිිත ශිහාි. මම මුනල් 2 මුළුම දන්ම ශේ  ශ  ශපෞේගලිව 
අා ශේ නිා ව ශ ශථේනව ශථේවිවේනන්ට අයිිත මුනල් 2. මම  දථේ 
තමුන්ශේන්ශථේකේ ශේ සූ  ශවිබන්ශන්  ශේ නේ  ශවිබන්ශන් 
ජශතේනශේ ථල් 2ලිනලින්. ඒනේ තමුන්ශේන්ශථේකේශේ ථල් 2ලි 
ශශ ශනයි. ඒව ඉතේම ශහා ඳින් ශත්රුේ ගත යුතුයි. 

 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු මන්ත්රීතුම ද  ශථේනව අර්නථේසව අ මුනශල් 2 ිතශඳශ ථෑම 

ථතාේ ථේඳන්සශාන්ම ආ්ඩුවන නග කිාශනේ. ඕශෑම ශනකේනව 

ඒනේ ශගවීමට ආ්ඩුවන සූනේශේ. 
 

ගු අනුර න සානායක මහතා 
(ேொண்புேிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ශමුත්  ර ාශා ිතශඳන්ශන් මතිශ ශශ ශනයි. 
 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඒ මුනල් 2නකට Government guarantee මවේ ිතශඳශනේ. Do 

not worry. මුනක අශහාෝදු ශනන්ශන් ශිහාි. 
 

ගු අනුර න සානායක මහතා 
(ேொண்புேிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ශිහාි  ශිහාි  මතිශ ශශ ශනයි ර ාශා ිතශඳන්ශන්. 
 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මම නන්ශනේ  ඔඳතුමේශේ ර ාශා මට ශත්ශ ශනේ. 
 

ගු අනුර න සානායක මහතා 
(ேொண்புேிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

මම කිාන්ශන්  ශව ටථා ශනශ ව ශප ශ ේ ආශාෝජශා කිරීම 

හා හාේ - භේ්ඩාේගේ  බිල් 2පත්නක ආශාෝජශා වශ  ත්  ථානේන  

ශප ලිාේ කිශඳශනේ. 
 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඒව මම පිිබගන්ශනේ. 
 

ගු අනුර න සානායක මහතා 
(ேொண்புேிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඳිඳුේව නක ආශාෝජශා වශ  ත් ථානේන  ශප ලිාේ 

කිශඳශනේ. හාිඳියි  තමුන්ශේන්ශථේකේ වාේ නිශටශ ථමේගේනක 
ආශාෝජශා ව ශනේ. ථමහා  ඒනේ තමුන්ශේන්ශථේකේට හිතනත් 
ථමේගේ. ශේ ශම ශහා ශත් නිනින්ත මේසය හිමිවේරිත්නාේ 

ශහා ඳනශ ව්ඩාේාේ ශව ටථා ශනශ ව ශප ශ ේ සූ  හා හාේ තමයි 
මම මුනල් 2 උපාේශගශ ිතශඳන්ශන්. ඒ ගිශ මම ට ය 
පේර්ලිශේන්තු ථිතශේ අහාන්ශ  දාමිතන ිතශඳශනේ. EPF 
අ මුනශල් 2 මුනල් 2 ශානවීම හා හාේ තමයි ශේව වශ ේ. ඒ විත ේ 
ශශ ශනයි  තමුන්ශේන්ශථේකේ ථමහා  වාේ නිටුණු මූකය 
ථමේගේනක ආශාෝජශා ව ේ. තමන්ශේ තිරැවවේ  ථමේගේ 
හානේශගශ  EPF මශේ මුනල් 2 අ ශගශ ගිහිල් 2කේ ඒ ථමේගේනක 
තින්පත් ව ේ. අුවම ත මින් තමුන්ශේ න්ශථේකේ ඒනේ ගිශ 
පරීේෂණාේනත් වශ ේ ශිහාි. ඒ ථමේගේනකට ථල් 2ලි ිතබුශ්ඩ 
ශිහාි. ගරු ඇමිතතුම ද  තමුන්ශේන්ශථේ නන්ශනේ  Entrust 
ථමේගම. ඒ ථමේගමට ශව ශහාන්න ථල් 2ලි? EPF මශේ ථල් 2ලි. 
ඒනේයින් තමයි සූ  ශවිබශේ. ඒ  දථේ අපි තමුන්ශේන්ශථේට 
කිාන්ශන්  ඒ ථල් 2ලි ශේ පේකවාන්ශේ  මශහාම ශිත්ශේ 
ආ්ඩුවශව ථල් 2ලි ශශ ශනයි. ආ්ඩුවනට ිතශඳන්ශන් ඒනේශේ 
භේ වේ ත්නාේ විත යි. ඒ  දථේ EPF මශේ මුනල් 2 මේව 
තමුන් ශේන්ශථේකේ ව ශ ශේ සූ න ශත  ව න්ශ. 

 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ශේ ර ාශාට අපි ථිත ශනවකින් උත්ත  ශනශනේ. 
 

ගු අනුර න සානායක මහතා 
(ேொண்புேிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

වලින් කිවනේශන්  කඳශ ථිතශේ උත්ත  ශනශනේ කිාකේ. 
 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

We will reply in two weeks' time. මට ශේ නින් ලියුමේ 

ආනේ. 
 

ගු අනුර න සානායක මහතා 
(ேொண்புேிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

හාරි  හාරි. ථිත ශනව හාරිශන්. 
 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

හාිඳියි  ඔඳතුමේ භාශනන්ශ මපේ. ශථේනව අර්නථේසව 

අ මුනල් 2නකට Government guarantee මවේ ිතශඳශනේ. ආ්ඩුවන 

ඒ මුනල් 2නකට නග කිාශනේ. 
 

ගු අනුර න සානායක මහතා 
(ேொண்புேிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ශහා වයි  ථිත ශනව හාරිශන්. අන 24. 31නි ද නේ ශනශශව ට 
ථිතාේ ඉන යි. ට ය ථිතා කඳශ මේථශේ 7. හාරිශන්? කඳශ 
මේථශේ 7නි දනේට වලින් උත්ත ාේ ශනශනේශන්? 

 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

උත්ථේහා ව න්ශේ. මම අගමිිත ශශ ශනයිශන්. 
 

ගු අනුර න සානායක මහතා 
(ேொண்புேிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඔඳතුමේ කිාශනේශන්. 
 

ගු නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු ථභේශේාවතුම ද  lunch interval ගන්ශනේන? ශිත්ශේ  

විනේනා continue ව ශනේන? 
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පේර්ලිශේන්තුන 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, we will proceed without a lunch break. 
 

ගු නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Does the House agree? 
 

ගු මන්ත්රීවු  
(ேொண்புேிகு உறுப்பினர்கள்) 

(Hon. Members) 
Aye. 
 
 

පනත් වකටුම්පත් ිළිතගැන්වීම 
சேர்ப்பிக்கப்பட்ட சட்டமூலங்கள் 

BILLS PRESENTED 
 

මහජන බැංකු (සංවශ්ෝධාන) පනත් වකටුම්පත 
ேக்கள் ெங்கி (திருத்தம்) சட்டமூலம் 

PEOPLE’S BANK (AMENDMENT) BILL 

“1961 අාව 29 න ශ මහාජශ ඳිාකු පශත ථාශ ෝසශා කිරීම පිණිථ වූ 

පශත් ශවටුේපතකි. 

(අමේතය ම්ඩාකශේ අනුමිතා නන්නේ ිතශේ.) “ 
 

ිළිතගන්වන ලද්වද් මුදල් අමාතයුරමා වවනුව  ගු ගයන්ත 
කුණාතිලක මහතා විසිනි. 

2019 ජුනි මස 04වන අඟහුවාදා වද වන වර කියවිය යුුරයයි ද, 
එය මුද්රණය කළ යුුරයයි ද, අදාළ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව  
වයොමු කළ යුුරයයි ද නිවයෝග කරන ලදී.  

 

நிதிஅமேச்சர் சொர்பொக ேொண்புேிகு கயந்த கருைொதிலக்க 

அெர்களொல் சேர்ப்பிக்கப்பட்டது. 

2019 யூன் 04, தசவ்ெொய்க்கிழமே இரண்டொம் முமற ேதிப்பிடப்பட 

மெண்டுதேனவும் அச்சிடப்பட மெண்டுதேனவும் உொிய துமறசொர் 

மேற்பொர்மெக் குழுவுக்கு ஆற்றுப்படுத்தப்பட மெண்டுதேனவும்  

கட்டமளயிடப்பட்டது. 
 

Presented by the Hon. Gayantha Karunatileka on behalf of the 
Minister of Finance; to be read a Second time upon  

Tuesday, 04th of June, 2019 and to be printed; and to be referred  
to the relevant Sectoral Oversight Committee.  
 

 

පාර්ලිවම්න්ුරවේ ක යුුර 
பொரொளுேன்ற அலுெல் 

BUSINESS OF THE PARLIAMENT 
 
 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, 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 Standing Order 27 of the Parliament." 

 
 

ප්රශ්නනය විමසන ලන න්, සභා සම්මත විය. 
ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

පාර්ලිවම්න්ුරවේ රැසනවීම් 
பொரொளுேன்ற அேர்வு 

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, I move,  

"That notwithstanding the provisions of the Standing Order 8 of the 
Parliament, the hours of Sitting of Parliament on this day shall be 
10.30 a.m. to 12.30 p.m. and 1.30 p.m. to 6.30 p.m.. At 6.00 p.m. 
Standing Order 8(5) of the Parliament shall operate. At 6.30 p.m. 
Mr. Speaker shall adjourn the Parliament without question put."  

 

ප්රශ්නනය විමසන ලන න්, සභා සම්මත විය. 
ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 

මහජන ආරක්ෂක ආඥාපනත: වයෝජනාව 
தபொதுேக்கள் பொதுகொப்புக் கட்டமளச் 

சட்டம்: தீர்ேொனம்  
PUBLIC SECURITY ORDINANCE: RESOLUTION 

 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු  දශාෝජය වේ ව ථභේපිතතුම ද, අග්රේමේතයතුමේ ථහා 

ජේිතව රිතපත්ිත, ආර්ථිව වටයුතු, ශිනත පන ාි  කිරීේ හාේ 

පුශරුත්නේපශ, උතුරු ප ේත් ථානර්සශ ථහා ශාෞනශ වටයුතු 

අමේතයතුමේ  ශනනුශනන් මේ පහාත ථවහාන් ශාෝජශේන ඉන රිපත් 

ව ශනේ: 

"1959 අාව 8 න ශ පශිතන් න, ජේිතව  ේජය ථභේශව 1978 අාව 6 න ශ 

පශිතන් ථහා 1988 අාව 28 න ශ පශිතන් න ථාශ ෝධිත (40 නි ද 

අධිවේ ා වූ) මහාජශ ආ ේෂව ආඥේපශශත් 2 නි ද නගන්ිතා ාටශත් 

ජශේධිපිතතුමේ විදුන් ඉහාත කී ආඥේපශශත් II නි ද ශව ටශථේ විධිවිසේශ 

2019 මියි 22 නි ද න ශ දුට රී කාවේන මුළුල් 2ශල් 2ම ක්රිාේත්මව ව මින් 

ව ශ කන රවේ ශා අනුමත ව  යුතු ා."  

 
ප්රශ්නනය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
ெினொ எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 
 

ගු නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The Hon. S.M. Marikkar to start the Debate.  
 
[අ.භේ. 12.0 ] 
 

ගු එසන.එම්. මරික්කාර් මහතා 
(ேொண்புேிகு எஸ்.எம். ேொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ගරු  දශාෝජය වේ ව ථභේපිතතුම ද, හාන දු නීිතා තනත් 

මථකින් ී ර්  ව න්ශ ශාෝජශේ ව  ඇිත ශේ ශනකේශව විනේනා 

ආ ේභ ව න්ශ කි තම පිිබඳවන මම ථතුටු ශනශනේ. 

විශ ේෂශාන්ම යුේසා වේකශේ අවුරු  ගණශේ හාන දු නීිතා 

පශනේ ිතබුණේ. ටට පසුන මා ඉනත් ව ේ. ශමුත්, නින් ශිනත හාන දු 

නීිතා පශනන්ශ දු  වීම පිිබඳවන අපට ඇත්තටම ිතශඳන්ශන් 

වශගේටුනේ. අන ශනනි ද නතේනටත් හාන දු නීිතා ී ර්  ව න්ශ 
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දුේස ශනකේ ිතශඳශනේ. මශථේ කිරීමට ශහාේතුන, අශරේල් 2 මේථශේ 

21නශ නේ දු  වූ ත්රථාත රහාේ ාට ථේඳන්ස අා ශහාෝ ඒවට ආසේ , 

අනුඳක  න් අා, උපවේ  ව  අා මුලිනුපුටේ නමන්ශ ඳිරි වීමයි 

කිාේ මම හිතශනේ. මම අන යතේන මත හාන දු නීිතා පශනන්ශ දු  

නශනේ ශේ, හාන දු නීිතා අ දනේර්ාශාන්ම පිශවිා යුතුා කිාකේ 

අපි කිාශනේ. ඒ මේවම මේ ශේ වේ ණාත් කිාශනේ. අිතගරු 

ජශේධිපිතතුමේත්, ගරු ථාචාේ ව ථානර්සශ අමේතයතුමේත් 

ශකෝවාේශගන් ඉල් 2ලීමේ ව  ිතශඳශනේ, travel ban මව අයින් 

ව න්ශ කිාේ. අපි නන්ශනේ, ශේ අවුරුේශේ ථාචාේ ව 

වර්මේන්තශාන් අශේේෂිත ආනේාම ඇශමරිවේනු ශා කර් බිලිාශ 

 යි කිාේ. ඒ කිාන්ශන්, අශමරිවේනු ශා කර් මිලිාශ  ,000යි. ඒ 

අනුන, ථාචාේ ව වර්මේන්තශාන් අශේේෂිත මේථාව ආනේාම න  

න ශාන් ඇශමරිවේනු ශා කර් මිලිාශ 400යි. ඒ කිාන්ශන්, 

රුපිාල් 2 බිලිාශ 72යි. රුපිාල් 2නලින් මිලිාශ 72,000ේ අපට 

මේථාවට අහිමි ශනශනේ. හාන දු නීිතා තනත් මේථාකින් ී ර්  

ව ශ විට තනත් රුපිාල් 2 බිලිාශ 72ේ අහිමි වීශේ අනනේශමකුත් 

ිතශඳශනේ න කිාේ වවුරුන් ශහාෝ ගණන් ඳිලුනේ න කිාශ මව 

පිිබඳවන මට ර ාශාේ ිතශඳශනේ. ශම වේන ඒවට ශහාේතුන? 

ඉිතහාේථා පු ේනට ිතශඳශ ශක කුම ණා වන්න ේන ශගනන්ශ 

ිතශඳශ 2019 නර්ෂශේී  රසේශ ආනේාේ මේර්ග තුශ අතරින් මන්ශ 

ිතශඳශ මේ ආනේාමේ අපට අහිමි වීම පිිබඳවන ශිනත ථකවේ 

ඳිලීම නටිශනේ. මශහාම ශේ, අප ව  යුත්ශත්, ත්රිවිස හාමුනේනට 

අන ය නශ පරින  හාන දු නීිතා ී ර්  ව  ී කේ, අන ය පහාසුවේ කඳේ 

ී කේ ශේ ර ාශා ඉේම දන් අනථන් ව  ගිනීමයි.  

ගරු  දශාෝජය වේ ව ථභේපිතතුම ද, උනේහා ණාේ විධිාට 

අශේ ආ ේෂව තත්ත්නා ග දමු. මේ ආ ේෂව හාමුනේනන්ට 

උපශනථා ශනන්ශ ාශනේ ශශ ශනයි, ශේ. හාිඳියි ජපේශා කිාශ  ට 

ශගශ ඳකන්ශ. ජපේශශේ airport මශේ ඉවකේ immigration 

counter මව  යට මශ වල් 2 කිදු  security check කිරීමේ ශිහාි. 

හාිඳියි ඒ අාශේ sensorsනලින් CCTV camerasනලින් මහි ාශ 

මශ අාශේ ථේූරර්ණ ඇය check ශනශනේ. මයින් ථාචාේ වාේට 

ව න ාේ ශිහාි. ශමුත්, අප අනුගමශා ව ශ නිා පිිබශන  තු  

ථාචාේ වාේට ශව යි ත ේ   ට අත්නිකේ කඳේ ශනශනේ න කිාශ 

මව ගිශ අප වල් 2පශේ ව න්ශ ඕශෑ. අශන ය විානේ  ේශිාේ 

ව ශ රී කාවේන නි ද  ේජයාව ආ ේෂේන ශනනුශනන්, ථාචාේ ව 

වර්මේන්තා රනර්සශා කිරීම ශනනුශනන් රේේසශා අශාෝජශ 

ව න්ශ වල් 2පශේ ව න්ශ ඕශෑ වේකා ඇවිත් ිතශඳශනේ කිාේ අපි 

වි ානේථ ව ශනේ.  

ගරු  දශාෝජය වේ ව ථභේපිතතුම ද, මේ ඔඳතුමේට ශේ 
අනථානේශවී  තනත් වේ ණාේ කිාන්ශ විමිිතයි. අපට හාන දු 
නීිතා පශනන්ශ දු  ශනකේ ිතශඳන්ශන් ර ාශා ථේූරර්ණශාන් 
අනථන් ශනකේ ශිිත හින්නේයි; තනම අනනේශම ිතශඳශ හින්නේයි; 

තනත් අුවම කුුවම ඉිතරි ශනකේ ිතශඳශ හින්නේයි. මශහාම ශේ 
 ජශේත්, ආ ේෂව අා නකත්, ජශමේසයශේත් නගකීම තමයි, ශේ 
ර ාශා ථේූරර්ණශාන් අනථන් ව කේ පසු ගිා අවුරු  10ී  නේශේ 
ශේ  ශ  දුාලු ශනශේට මවට ජීනත් නන්ශ පුළුනන් නේතේන ණාේ 
ශිනත  දර්මේණා ව  ී ම. 2019.0 .23නශ ටශේ න ශ න නයිශ 
පුනත් පශත් ශමශථේ ප  ව  ිතශඳශනේ: 

 "දුශථේරිාන් ථිත්වේනලින් පසු තවහිේ ජමේත් ශන ථාත  දුාහාක ශඳෞේස 
මවුනරුන් හාේ නහාථේ නව ව කේ"  

 ඒ ශන ථාත   දුශථේරිාන් ථිත්වේ 7,000ේ ව කේ 
ිතශඳශනේලු. දුශථේරිාේ ථිත්වේ 7,000ේ ව න්ශ, නනථවට මව 
ගණශන්  අවුරු  19ේ මාේ දුශථේරිාන් ථිත්වේ ව කේ ිතශඳන්ශ 
ඕශෑ. මතශව ට 4,000ේ ව න්ශ ශේ නනථට මව ගණශන් අවුරු  
11ේ ව න්ශ ඕශෑ. ශේ පිිබඳවන මම අන  හාථා ශප ලීදුශාන් 
විමසීමේ ව ේ. ශම වන ශේ නේර්තේශව ිතශඳශනේ,  ශන ථාත  
ශවශකු ශමශහාම වටයුතු ව කේ ිතශාශනේ, ඒ ශන ථාත  ගිශ 

පරීේෂණ ව ශනේ, ථේේෂි ිතශඳශනේ කිාකේ. මම  හාථා 
ශප ලී දුශාන් විමසීමේ ව ේ, ශමශහාම පරීේෂණාේ 
ශවශ ශනේන, ශමශහාම ශන ථාත  ශවශකු ගිශ ථේේෂි ිතශඳශනේන 
කිාකේ.  මතශව ට  හාථා ශප ලීදුශේ ඉන්ශ ඉහා ම  දකසේරිශාේ 
මට රවේ  ව ේ, "මශහාම පරීේෂණාේ ව කේත් ශිහාි. මශහාම 
ශන ථාත  ශවශකු ගිශ ආ ාි ාකුත් ශිහාි. මශහාම ශම ශනත් 
ශනකේත් ශිහාි. හාිඳියි, අපි අන ඉවකේ පරීේෂණාේ පටන් 
ගන්ශනේ. ශේ මේසය නේර්තේන ලිාපු මේසයශවන ාේ ථහා වර්තතන ාේ 
ශගශිල් 2කේ විමථකේ ශේ ශත  තුරු කඳේ ශනන්ශ වටයුතු ව ශනේ" 
කිාකේ. ශේව ජේිතව ආ ේෂේනට අමු අමුශව තර්ජශා කිරීමේ. 
ශේව අන්තනේනා නිපි වීමේ. මේත් මේසයශවන ශාේ විධිාට 
අවුරු  1 ේ හිටිාේ. ශේ කිාශ මේසය ආාතශා අන්තනේනා, 

ජේිතනේනා නපු නන්ශ පසුගිා අනරු  10 ිතථාශථේ ශේ නේශේ කුපේඩි 
නිා ථෑශහාන්ශ ව ේ.  අශේ ආ්ඩුවනට ශව න්න පණ ශිිත  දථේ, 
ශේනේට විරුේසන පිාන  ගන්ශන් ශිිත  දථේ තමයි ශේ නේශේ 
ක්රිාේනේම  න හාේ අන ඳකේශගශ ඉන්ශ ශනකේ ිතශඳන්ශන්. අන වවුරු 
ශහාෝ  ය රුපිාල් 2 මිලිාශ ශනවේ ිතබුණේ ශේ ශප ලීදුශාන් ඔහු 
අත්අාාගුනට අ ශගශ ත්රථාත විශ ෝධී පශත ාටශත්  ථිත ශනවේ 
හිශර් නමශනේ. මුනල් 2 විශුේධිව ණා ාටශත් ශශ ශනයි මශහාම 
හිශර් නමන්ශන්. ඒ විධිාට නිශට අල් 2කේශගශ ිතශඳශනේ  00වට 
නිඩි පිරිථේ. හාිඳියි,  අන්තනේනා නපු නශ, ජේිතනේනා නපු නශ, 

දුාහාක මි දසුන්ශේ ශල් 2  ත් ව ශ, තන   ටත් ශඳී ම ඇිත 
ව න්ශ හානශ ශේ මේසය ආාතශනකට, ශේ ලිාශ අාට විරුේසන 
වටයුතු ව න්ශ අශේ ආ්ඩුවනට ශව න්න පණ ශිිත ඳන මම 
කිාන්ශ විමිිතයි.  මේසයනකටත් ආචාේ  සර්ම පේසිතාේ 
ිතශඳශනේ;  ථනේචාේ ා කිාකේ ශනාේ ිතශඳශනේ. ථේමේශයශාන් 
මේසයාවට නේර්තේනේ ආනේම  cross-check කිරීමේ ව ශනේ. 
Cross-check ව කේ,  proof මව අ ශගශයි ප  ව න්ශන්. ඒවට 
තමයි source මවේ නමන්ශන්. ශේ රනතත්ිතශේ  source මවේ 
ශිහාි. ශේව රී කාවේ ශප ලීදුාට ව පු අපහාේථාේ,   හාථා 
ශප ලීදුාට ව පු අපහාේථාේ. අුව ගණශන් වවුරු ශහාෝ කිවනේ 
කිාකේ quote ව න්ශ ඕශෑ. මේශවෝ ශප ලිථා මේසය රවේ ව 
කිවනේ,  ේජය බුේධි අා ශාන් කිවනේ,   හාථා ශප ලීදුශාන් කිවනේ, 
ශිත්ශේ ශජයෂාස  දශාෝජය ශප ලිථාපිතන ාකු කිවනේ කිාකේ 
quote ව න්ශ ඕශෑ. ශමුත් ශමතිශ මශහාම මවේ ශිහාි.   

නින් ශේ දු වීේ මේව ශපෞේගලිව අමශේපවේ  දථේ මශ 
telephone calls  ගණශේනේ ිතශඳශනේ. ඒ ශග ල් 2කන් අල් 2කශනේ. 
අල් 2කකේ, ඒ අහිාථව මි දථාසු ත්රථාතනේී  පශත ාටශත් හිශර් 
නමශනේ. ත්රථාතාන් අල් 2කන්ශ. අල් 2කේශගශ ම ණ නඬුනම ශනන්ශ. 
අපි ඒ ශාෝජශේන පේර්ලිශේන්තුනට ශගශිවිත් ිතශඳශනේ. ශමුත්, 

ශේ දුේධි හා හාේ ශේ පේකශ ''ශේේ''   ව න්ශ ඉා ී කේ 
අන්තනේනායි, ජේිතනේනායි නපු නන්ශ ඉා ශනන්ශ ඳිහාි.  නින් ශේ 
මේසය ආාතශා නේශේම තමයි GMOA මව. ඒ අා අ  
ව්ඩාේාමට වශඩ්  ාශනේ. අුවම ගණශන් GMOA  මවටනත් ශේ 
ගිශ තහාවුරුනේ ශිහාි, වවුන ඒ ශන ථාත , ශව ශහාේ ඉන්ශ 
ශන ථාත  ශවශශේන, ශම ශ ඉථාපිරිතේකශේන නිා වශ ේ, 
ශව ශහාේන නිා ව කේ ිතශඳන්ශන්, ශපෞේගලිව ඉථාපිරිතේකනක 
නිා ව කේ ිතශඳශනේන, වේටන ථිත්වේ ව කේ ිතශඳන්ශන් 
කිාකේ. ශේ වරුණු කිදුනේ මිබාට නේකේ ශිහාි. ඒ  දථේ ගරු 
 දශාෝජය වේ ව ථභේපිතතුම ද, ශේ පිිබඳවන වටයුතු ව න්ශ 
කිාකේ අපි ආ ේෂව අා නලින් ඉල් 2ලීමේ ව ශනේ. 

 
ගු නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්ත්රීතුම ද, තන විශේඩි ශනවේ ිතශඳශනේ. 

 
ගු එසන.එම්. මරික්කාර් මහතා 
(ேொண்புேிகு எஸ்.எம். ேொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ශහා වයි, අනථන් ව ශනේ. 
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පේර්ලිශේන්තුන 

ගු වාසුවද්ව නානායක්කාර මහතා 
(ேொண்புேிகு ெொசுமதெ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

GMOA මව රවේ ාේ ව ේ. 

 
ගු එසන.එම්. මරික්කාර් මහතා 
(ேொண்புேிகு எஸ்.எம். ேொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

GMOA මව තහාවුරු කිරීමේ ව කේ ශිහාි.  [ඳේසේ කිරීමේ] 

ඔඳතුමේ ශප ඩ්ාේ ඉන්ශ. ශේ මශේ ශනකේන.   

නින් ශේ ශේ ශරේමී ව්ඩාේාම කිාශනේ,  "නින් ඇශමරිවේනු 

හාමුනේන ශගශශන්ශ ාශනේ" කිාකේ. මම මනේත් කිවනේ, අනත් 

කිාශනේ, ඇශමරිවේනු හාමුනේන අශේ මේතත ූමමිාට මශනේ ශේ, ඒ 

ථවහාේ ගිවිසුේ ගහාශනේ ශේ,  ඒ ගිවිසුේ ශේ පේර්ලිශේන්තුනට 

ශගශේශන ත් අපි ඒවට විරුේසන අත උථාථශනේ කිාක ැේ. මම  

Facebook  මශේ ිතශඳශ video මවේ නිේවේ, නේසුශේන 

ශේශේාේවේ  මන්ත්රීතුමේම කිාශනේ, ශේ පිිබඳවන හිටපු 

ජශේධිපිතතුමේශගන් ර ාශාේ ඇහුනේම, හිටපු ජශේධිපිතතුමේ 

කිවනේලු,  "ඒව ශේ ඇශමරිවන්වේ ශාෝ ශනන්ශශේ අත්ථන් 

ව පු ගිවිසුමේ" කිාකේ. ඒව ඇත්ත ශනන්ශ ඇිත. ඒ ගිවිසුම 

රවේ න මශහාම ශිත්ශේ ඒශේ න ගුනේ හාිටිාට තන ගිවිසුමේ 

ශගශශශනේ ශේ අපි ඒවට විරුේසයි. ශම වන, අශේ  ය 

තේවඩිවම ශිිත,  අශත් ශල් 2 තිනරුශ්ඩ ශිිත ථිඳෑ ශේ ශරේමා 

ිතශඳශනේ. ඒ  දථේ ඒවට විරුේස ශනන්ශ අපට පුළුනන්.  අපට 

ශක කු පේෂා ශශ ශනයි, පේට ශශ ශනයි, අශේ  ට.  මම ඒ 

පිිබඳවනත් කිාශ ගමන්, ශේ ශරේමා ශපන්නේශගශ, ඇශමරිවේනු 

හාමුනේන ශපන්නේ ශගශ වෑ ගහාශ අාටත් වේ ණාේ කිාන්ශ 

විමිිතයි.  

ගරු  දශාෝජය වේ ව ථභේපිතතුම ද, ඔඳතුමේ අනථ  ශනශනේ 

ශේ මම video  මවේ නේකේ ශපන්නන්ශේ. මම  ය ිතශඳශනේ, 

නර්තමේශ යුන හාමුනේපිත මශහාේෂා ශථේශේශේාව මිිතතුමේ ාහාපේකශ 

ආ්ඩුවන ආනේට පථාශථේ කාවේනට ඇවිල් 2කේ  ව පු රවේ ාේ 

ිතශඳශ  video මවේ. ඒ කිාන්ශන්, 2010ී . ශේ ිතශඳන්ශන් ඒව, 

මට ශපන්නන්ශට පුළුනන්. [ඳේසේ කිරීමේ] 

 
ගු නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

There is no provision for that.  

 
ගු එසන.එම්. මරික්කාර් මහතා 
(ேொண்புேிகு எஸ்.எம். ேொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ඔඳතුමේ අනථ  ශනන්ශන් ශිත්ශේ මම ශශ ශපන්නේ ඉන්ශේ. 
මතුමේ කිාශනේ 2010ී  ථ ත් ශ  න්ශථේවේ මිිතතුමේ 
ජශේධිපිතන ණාට ඉන රිපත් ශනශශව ට ශජශ ේල් 2නරු පථා 
ශනශශකු ඇතුළු  ශජයෂාස හාමුනේ  දකසේරින් 1  ශනශශකුශේ නිා 
තහාශේ ව   දථේ ඒ අාට විශේ ගත ශනන්ශ වුණේ, ''ාහා 
පේකශා'' ආපු  දථේ තමයි  ආපහු කාවේනට ආශව කිාකේ. අන යුන 
හාමුනේපිතතුමේ  නර්ණශේ ව ශ, ශේ ේ ශර්මා විකුණශ අාට අපි 
කිාශනේ, ථිඳෑ ශේ ේ ශර්මීන් හාිටිාට අපි   ට ශනනුශනන් ශපනී 
දුටිශ ඳන. ත්  ථාතනේනා මුලිනුපුටේ නමශ ගමන්, ශිනත නතේනේ 
 ට පු ේ ශල් 2 නගුරුනන්ශට, අන්තනේනා, ජේිතනේනා නපු නන්ශට 
ඉා ශශ ශනන්ශට ආ්ඩුවන නග ඳකේ ගත යුතුයි. ඒ 
නේශේම ,ආ ේෂව හාමුනේනකට අන ා ා ඒ  ේිතා ථහා ෛසර්ාා 
කඳේී මත් ව  යුතුයි. හාිම නේම විපේෂා කිාශනේ ශේ මුනේශනන් 
මිිතන ණ වල් 2 නේශනේ කිාකේ. හාන දු නීිතශේ වේකා න ගු කිරීශමන්  
ණාවේ ශාෝ බිහිශනකේ, ආර්ථිවා වාේශගශ නිටිකේ,  ේපත්වම 
නිඩිශනකේ  ට අවර්ම්ඩ ා ශනන්ශ ඉා ිතශඳශනේ. මා 

නි ිේවීමත්  ජශේ නගකීමේ ඳන ේ  වේ  ව මින්, මශේ වනේන 
අනථන් ව ශනේ. ශඳ ශහා ම ථාතුිතයි. 

 
 

[අ.භේ.12.1 ] 
 

 

ගු න වන්ෂන ගුණවර්ධාන මහතා 
(ேொண்புேிகு  திமனஷ் குைெர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු  දශාෝජය වේ ව ථභේපිතතුම ද  හාන දු නීිතා ී ර්  කිරී ශේ 

විනේනා ාිබත් න ේ පිනිත්ශනශ අනථානේනයි  ශේ.  පසු ගිා 

අශරේල් 2 මේථශේ 21ශන ද නේ  පේථාකු න ශශේ ේශල් 2ච්ඡ ත්රථාතනේී  

ක්රිාේනේමාේ න ාත් වූ අනථානේශව  හාන දු නීිත ශ ගුකේදු රවේ ාට 

පත් වශ ේ  ශ  තත්ත්නා ානේ තත්ත්නාට පත් කිරීමට ආ ේෂව 

ක්රිාේනේම ශමශහාාවීශේ අන යතේන මතයි. මනේ ඒ ථේඳන්සන 

විපේෂශේ අපි ශව න්ශේදු ථහිතන ථහාශාෝගා නිේවූනේ  ශේ 

ත්රථාතනේී  තර්ජශා ශමල් 2ක ව  ගිනීශමන්  ට ානේ තත්ත්නාට 

පත් ව  ගිනීමට වටයුතු ව  යුතුයි කිාකේ.  

අන ටට මේථාවට පසුන ාිබත් න ේ ආ්ඩුවනට හාන දු නීිතා  

න ගු ව  ගිනීශේ අනථානේනට මුහුණ ී මට දුේසශනකේ ිතශඳශනේ. 

ආ්ඩුවනට ශේ  ශ  ආ ේෂේන ථහා මන ශශනේ පිනිත්ම ාිබ 

ථානේපිත ව  ගිනීමට අන යයි. විපේෂ ශේාතුමේත් ඒ ගිශ 

ථවහාන් ව ේ. අන  ශ   ආර්ථිවා ථේූරර්ණශාන් වාේ නිටිකේ. 

මා ානේ තත්ත්නාට ශගශ ඒමට න ශ උත්ථේහාා ශනනුශනන් ශේ 

නීිත ථේමත ව  ගිනීමට හානශ ශේ අනථානේශව ආ්ඩුවශව මව 

මන්ත්රීන ාේයි  ගරු ථභේශව ඉන්ශන්. ථභේ ගර්භශේ ඉන රිපථ කිදුම 

මන්ත්රීන ාකු ශිහාි. ශමන්ශ  ආ්ඩුවන ආ ේෂේන ගිශ නේනශ 

උශන් න! ශේ අමේතයනරුන්ට  අමේතය ම්ඩාකාට 

ජශේධිපිතතුමේ මේව අ ග ාේ ිතශඳශ ඳන මම ථවහාන් 

ව ශනේ. ජශේධිපිතතුමේයි  අගමිිතතුමේයි අත  ිතශඳශ 

ශේ පේකශ  නයනථානේ අර්බුනා විථවේ ගිනීමට ඳිරි අනථානේන 

තනත් උත්ථන්ශ කිරීමට ආ්ඩුවශව  මේථත් ජේිතව පේෂශේ 

මන්ත්රීනරුන් න ශ උත්ථේහාා අන අශේ ආ ේෂව තත්ත්නාටත්  

ආර්ථිව තත්ත්නාටත් ඳකපේශනේ.  

 ට ානේ තත්ත්නාට පත්ශනකේ ශිිත  දථේ හාන දු නීිතා න ගු ව  

ගිනීම ථවහාේ අපි ශව න්ශේදු ථහිතන ථහාශාෝගා  න්ශේ. 

ආ්ඩුවන තමන්ශේ රිතවිරුේස ව්ඩාේාේ මර්නශා කිරීම ථවහාේ 

ශා නේ ගිනීශමන් ශත  න ශේ හාන දු නීිත ශ ගුකේදු පේවිච්ි  ව  

යුතුයි කිාකේ අපි ථවහාන් ව ශනේ. ශේ නශ විට අශේ ශේ පේකශ 

වවවුශර් ක්රිාේවේරි ශේාවාන් තර්ජශාට ථහා ගර්ජශාට කේ 

ව මින්  -කුලිාේපිටිා  මිනුනන්ශග ා ථහා අශශකුත් රශේ නක-  

හාන දු නීිත ශ ගුකේදු ාටශත් අත් අාාගුනට ගිනීශේ   උත්ථේහාාේ 

න ාත් ශනමින් පනිතශනේ. ශේ ආ්ඩුවනට ශේ පේකශ පිබ 

ගිනීශමන් ශත  න හාිදුශ න්ශට ඳිරි ශේ  රවේ ාට පත් ව කේ 

ිතශඳශ හාන දු නීිත ශ ගුකේදු  ථේඳන්සශාන් පනිතශ වි ානේථා 

ථේූරර්ණශාන් තු න්ශනයි කිාශ අශතුරු හාියවීම අපි ව ශනේ. 

ඒ  දථේ  ජා මයින් මිී  වටයුතු කිරීම ඉතේම නිනගත් ශනශනේ. 

ඒ නේශේම, ශේ ශේ පේකශ පිබගිනීමට අිතශර්වන වි ානේථා 

වාවීශේ තත්ත්නා තනම  ට පු ේ පනිතශනේ.  ඒ, වි ානේථා 

වාවීශේ තත්ත්නා හාේ ආ ේෂව තත්ත්නා පේකශා ව  ගිනීශේ 

අථේර්නවභේනා ගිශ අන උශනත් නේර්තේ වුණේ, ගරු  දශාෝජය 

වේ ව ථභේපිතතුම ද. වළුත  න ථාත්රිේවශේ ඳ  ලිා න ේශහාේශ 

පේථශල් 2 ිත ත අන න ශශේ ශඳෝේඳ 1 ේ හාමුවී ිතශඳශනේ. ශඳෝේඳ 

1 ේ ශේ පේථකට ශගශේශව වවුන? ශප ලීදුා විදුන් ශේ ශඳෝේඳ 

1  ශථ ාේ ගිනීම  දථේ ාිබත් න ේ නරුනන්ශේ ආ ේෂේන 

පිිබඳවන භාේශව තත්ත්නාේ ඇිතවී ිතශඳශනේ. ඒ  දථේ 

ආ ේෂව හාමුනේනන්  ශථෝන දු ශමශහායුේ  ක්රිාේත්මව කිරීශේ ී   

1247 1248 
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ශතෝ ේ ගත් තින්නක පමණේ ශශ ශනයි, අශේ දුවිල් 2 ථමේජශේ 

ථහාශාෝගාත් ඇිතන  ශේ ශඳෝේඳ හාේ රහාේ ව අවි ආයුස පිිබඳව 

ථේූරර්ණ ශථෝන දු ශමශහායුේ න ගටම ක්රිාේත්මව ව  හාමේ  

වශ  ත් තමයි, ශේ හාන දු නීිතා ී ර්  කිරීම ඉේම දන් අනථන් 

ව න්ශට කිශඳන්ශන්. ඒ  දථේ,  අන උශේ නිශ ගන්ශට කිබුණු 

ශේ ඳ පත  දුේධිා පිිබඳවන  ජා ශනනුශනන් ශේ 

පේර්ලිශේන්තුශව  වවුරු හාරි අන උත්ත ාේ  රවේ ාට පත් ව යි 

කිාකේ අපි වි ානේථ ව ශනේ.  දහාඬන ඉන්ශන් ශිිතන, ඒ පිිබඳවන 

ශත  තුරු කඳේශගශ පේර්ලිශේන්තුනට අන පිිබතු ේ කඳේ ී ම 

ඉතේම නිනගත්. ශේ ශථෝන දු ශමශහායුේනක අනථේශශේ  තහාවුරු 

විා යුත්ශත් ශේ  ශ  ආ ේෂේනයි. මශථේ ශිත්ශේ,  ට පු ේ පිිතරී 

ගිා අවි ානේථා ාිබත් න ේ පේථල් 2 තු  මීටත් නිඩිා ඇිතවීමට ඉා 

ිතශඳශනේ.  

පසුගිා නතේ ශවත්  මශේ වනේශව ී  මම ශේ වේ ණා පිිබඳවන 

කිාේ දුටිාේ.  අේ ල් 2 හාලීේ ඇමිතතුමේ ශේ ගරු ථභේශව ඉන්ශනේ. 

ඇමිතතුමේට ථේඳන්ස ශිිත වුණත් මම ශේ ගිශ කිාන්ශට ඕශෑ. 

ශිශයශහි  ප ේශත් ෂරිාේ වි ානවිනයේකා නහාේම  ජාට පන ේ 

ගිනීශේ ක්රිාේනේමා අන ශනශතුරු දුේස ශනකේ ශිහාි.  ජා විවිස 

රවේ ාන් ව ේට ශේ ශේන්්රීා නීිත විශ ෝධී ආාතශාන් පන ේ 

ගිනීම,  ජශේ පේකශාට අනශත ව  ගිනීමට නීිතා, රීිතා 

පනිතේී , මශථේ ශශ ව  ශේ තත්ත්නා ඇී  ාන්ශට ඉාී ශමන් 

ර ාශා තන  ටත් නර්සශා ශනන්ශට ඉා වා ථකථේී ම පමණයි 

දු  ව න්ශන් කිාශ මවත් ථවහාන් ව න්ශට ඕශෑ.  

අපි ඉතේම ඕශෑවමින් ථවහාන් ව න්ශට ඕශෑ, අන න ශා නශ 

විටත් ආර්ථිව අර්බුනා ථේූරර්ණ න ශාන් උත්ථන්ශ වී ිතශඳශ 

ඳන. ශේ  ශ  ථාචාේ ව වර්මේන්තශේ පමණේ ශශ න, 

ශපෞේගලිව අා ශේත් වර්මේන්ත ේකේ නිටුේ ශගනන්ශට ඳිරි 

අර්බුනාවට පත් ශනකේ ිතශඳශනේ. අන මියි මේථශේ 24නි දනේ. 

කේෂ ගණන් නිා ව ශ ජශතේනශේ නිටුේ, ී මශේ ශගනේ ගන්ශ 

ඳිරි තත්ත්නාට ශපෞේගලිව අා ා අන පරිනර්තශා වී ිතශඳශනේ. 

මම මව වේ ණේනේ කිාන්ශේ. ගරු වනේශේාවතුමේටත් ශේ 

ලිපිා මනකේ ිතශඳශනේ.  

This is a letter that has been sent to me  under the caption “Urgent 
Remedy for Upheaval in Urban Based Downturn”. I would like to 
quote a few sections of this letter. It states, I quote: 

“However, the outlook for the next Six Months, with the 
Presidential Election and a further period …” 

 It is very bleak.  It further states: 

“Therefore, in order to overcome the above scenario, the 
international and Private Investors of the Projects described above 
should be given enormous confidence and motivation to ‘fast track’ 
their current Projects. At the same time, the Private Sector 
Professional Consultancy Firms, Contractors, Real Estate 
Developers, Tourism and Commercial Sector, Material 
Manufacturers and Suppliers and Traders are all in a serious plight. 
The money is not circulating and hence, causing all Companies 
hardship to meet the basic requirements such as payment of salaries, 
statutory payments and in servicing loans. It has become common 
across all Companies in the Private Sector and if not addressed 
urgently, will result in an irrevocable social and economic 
upheaval.” 

“Crisis-hit SMEs…”. Today, it is a headline news. 
According to the Colombo Business Association, 50,000 
business ventures across the country - 

ශව  ඹ ශනශ ව ථාවිසේශා කිාශනේ, "ශනශ ව නයේපේ  

50,000ේ පමණ ථේූරර්ණශාන්ම අවුල් 2 ජේකේනවට පත් ශනකේ 

ිතශඳශනේ"යි කිාකේ. පඩි නිඩි ව න්ශ ඳිහාි, නයේපේ   ව න්ශ 

ඳිහාි. ඔවුන්ශේ ඳිාකු ණා හාේ ශප ලිා පිිබඳව  ජා ව ශ රවේ  

මවේනත් ක්රිාේත්මව ව ශ  දශාෝගාේ ඳිාකුනකට ගිහිල් 2කේ 

ශිහාි. ශේ  දථේ ආර්ථිවා ථේූරර්ණශාන් අාපණ නශ 

අර්බුනාවට පරිනර්තශා වී ශගශ ාශනේ.  

ගරු  දශාෝජය වේ ව ථභේපිතතුම ද, it has been estimated 
that urgent pumping of about Rs 60 to 100 billion is 
necessary to keep the economy running. 

ශේ ආ්ඩුවන ශඳ රුනට වනේ ව ේට, ථේපුර්ණශාන් 

නයේපේරිව පි ින්ිතශේ පහා  ත ටුන විශේ  ශනකේ ගිශා ත්, 

ආර්ථිවා වාේ නිටුණේට පසුන පණ ගන්නන්ශට කිශඳන්ශන් 

ශිහාි.  මම  දථේ හාන දු නීිතශේ අන යතේනත් මේව  ආර්ථිවශේ 

වාේ නිටීම  දථේ ඇිත නශ  ථමේජ අර්බුනා තුිබන් ඇිත විා හාිකි 

භාේශව තත්ත්නා න ේනේ ගන්ශට ශේ නහාේම මහා ඳිාකුන 

මින හාත් ශනන්ශට ඕශෑ. විපේෂ ශේාවතුමේත් ඒ ගිශ ථවහාන් 

ව ේ.  

මම ශේ වේ ණාත් කිාකේ මශේ වනේන අනථන් ව න්ශේ.  

මහා ඳිාකුන නහාේම ශේ පිිබඳවන මින හාත් විා යුතුයි. In the United 

States and even in Britain, now the Central Bank has 

intervened. අශේ ිතශඳශ ඳිාකු මත ඳ  නමන්ශන් ශිිතන, 

ඒනේශේ තින්පත්වරුනන්ශේ ශප ලිා වපේ හාරිශ තත්ත්නාේ ඇිත 

ශනන්ශන් ශිිතන, ඳිාකු මල්න් ශේ ණා හාේ ශප ලිා අා ව  

ගිනීම වල් 2 නමශ ශකථ  දශාෝග ව මින්  මහා ඳිාකුනට ශේ ථවහාේ 

මින හාත් විා හාිකි ක්රමාේ ිතශඳශනේ. ණා ශශ ශගනශ අාශගන් 

නහාේම ඒනේ අා ව  ගිනීමට ශනශ  දශාෝග වල් 2 නමශ ක්රමාේ 

ිතශඳශනේ.  ණා අාව  ගිනීම හාා මේථාකින්නත් මහාේට ඒනේ 

වල් 2 ශශ නිමුශන ත් ආර්ථිවා ශක කු අවුල් 2 ජේකේනවට පත් නශනේ. 

මපමණේ ශශ ශනයි.  නයේපේ  වාේ නිටී,  නිා ව ශ ජශතේනට 

 ේෂේ අහිමි ශනශ භාේශව අර්බුනාේ ඳනට පරිනර්තශා නශනේ.  

නින් අපට ඉන රිපත් ව  ිතශඳශ අා නිා ශල් 2ඛශා අනථේශයි. 

මුනල් 2 ඇමිතතුමේ ශම ශ වනේ කිවනත්, පේර්ලිශේන්තුන අනුමත 

ව පු අා නිා ශල් 2ඛශා හාමේ යි. The 2019 Budget is over 

now. It has no meaning - revenue figures are wrong; 
investment figures will be wrong; day-to-day revenue is 

wrong. Therefore, අා නිා ශල් 2ඛශා ාිබත්  දනිරැන  කිරීමට 

හාන දු නිා පිිබශන ේ ආ ේභ ව න්ශ ආ්ඩුවනට දු  ශනකේ 

ිතශඳශනේ.  ආර්ථිව වටයුතු අමේතයතුමේටත්; අග්රේමේතයතුමේටත්, 

ඒ නේශේම මුනල් 2 අමේතයේා ාටත් අපි කිාශනේ, ශේ පිිබඳවන 

පේර්ලිශේන්තුශව හාන දු ථේවච්ඡේනේ පනත්නශ ශකථ.  

නයේපේරිවාන්, කුාේ හාේ මහාේ පරිමේණ ඳිාකු පිිබඳවන මතු වී 

ිතශඳශ භාේශව අර්බුනා අනථන් කිරීමට නහාේම මින හාත් නශ 

ශකථ ශමම හාන දු නීිතා මථකින් ී ර්  කිරීශේ විනේනා අනථානේශව ී  

මේ ශාෝජශේ ව මින් මශේ වනේන අනථන් ව ශනේ. 
 
 

[අ.භේ.12.27] 
 

ගු විවේපාල වහට්ටිආරච්ික මහතා 
(ேொண்புேிகு ெிமெபொல தஹட்டிஆரச்சி) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

ගරු  දශාෝජය වේ ව ථභේපිතතුම ද, ඇත්ශතන්ම හාන දු නීිතා 

තන  ටත් ී ර්  කිරීම පිිබඳවන ඉන රිපත් ව ශ ශාෝජශේනට 

වරුණු කීපාේ මවතු ව න්ශට කි තම ගිශ මේ ථතුටු නශනේ. මට 

ශප  වනේ ව   අශේ ගරු න ශන්ෂා ගුණනර්සශ හිටපු අමේතයතුමේ 

ශේ  ට නින් නිටිකේ, විඩිකේ, බිඳිකේ, අන්ත අථ ණ ශනකේ, 

න ාේරුනට පත් ශනකේ කිාශ අනහාථේ තමයි රවේ  ව ශ ේ. අශරේල් 2 

මේථශේ 21 නි දනේ ඇිත වූ අර්බුනශාන් පසුන   මේථාේ ගතනශ 

ශව ට  ට ශග ාශයන්ශ පුළුනන්  ේිතා අපට කි තම 

ථේඳන්සශාන් ඇත්ත න ශාන්ම මේ ථතුටු නශනේ. මතුමේ ශම ශ 

විධිශේ රවේ ාන් ව ත්, අන මතුමේට පේශර් ඳිහාිකේ ාන්ශ 

පුළුනන්වමේ ඇිත ශනකේ ිතශඳශනේ. අන මුළු  ශ ම  ේජය 

තන්ත්රා,  ේජය ආාතශ ක්රිාේත්මව නශනේ. මතුමන්කේ පසුගිා 

1249 1250 



පේර්ලිශේන්තුන 

13නි දනේ ශඳෝේඳ පිපිශ ශනේ කිාකේ ප ටපල් 2 ශඳ රුනේ ගිහුනේ. 

මතුමේශේ ශේාවාේ  ේජකීා විනයේකා  ථහා තනත් පේථල් 2 

කිහිපාවට  දුාාේ විත  ආ ේෂවාන්  පිරින ේශගශ ගිා 

ආවේ ා අපි නිේවේ.   

මතුමේ  මයි ශනශනශශකුශේ අත් ශනකින් අල් 2කේ ශගශයි ගිශේ. 

ඒශවන්ම පිහාින ලි ශනශනේ, ශේ  ශ  ශේාවශාකුට නරුනන් 

අිතන් අල් 2කේශගශ පේශර් ඳිහාිකේ ාන්ශ පුළුනන් නේතේන ණාේ 

ිතශඳශ ඳන. ආ ේෂේන කිාශ මව ශේ  ටට ර ාශාේ ශනකේ 

ශිහාි. බින්කේඩ්න්කේ ඇශමරිවේ මේථත් ජශපනශේ ශපන්ටගශාට 

ගහාපු ශනකේශව, මනේ ඒ ආ්ඩුවනට විරුේසන, ශජෝර්ේ බුෂාට 

විරුේසන වවුරුනත් වි ානේථ භාග ශාෝජශේ ශගශේශව ශිහාි. 

ශජෝර්ේ බුෂාට ශගන  ාන්ශා කිාේ කිවශව ශිහාි. ඒ නේශේම 

තමයි, රා ශේ දුේස වුණු ශඳෝේඳ පිපිරීම. ඒ අනථානේශවී  රා ශේ 

ජශේධිපිතන ාේට -ඒ  ේජය ශේාවාේට- ශගන  ාන්ශා කිවශව 

ශිහාි. අන ශේ ශඳෝේඳ පිපි වීේ තුිබන් ශේ අා ඳකේශප ශ  ත්තු 

ශනන්ශන් ශම වේන කිාශ මව  ශ  ජශතේන නන්ශනේ. ශේ 

අනථානේශව අපිට උනවු ව ශනේ ශනනුනට විපේෂා ව න්ශන් 

ශම වේන?  

මට මතවයි, 1971ී  දුරිමේශනෝ ඳ්ඩාේ ශේාව මිිත දාශේ 

ආ්ඩුවන වේකශේ ශේ.ආර්. ජානර්සශ මිිතතුමන්කේ මවට මවතු 

ශනකේ මතුමිාට උනවු ව  ආවේ ා. 1988-1989 වේකශේ වුණු ාේ 

ාේ දු වීේනකී ත් වවුරුත් මවට හිටිාේ. හාිඳියි අපි වශගේටු 

නශනේ, ඉතේම ශශ්රේෂාස ශේ පේකශඥාකු නශ පිලිේ ගුණනර්සශ 

මිිතතුමේශේ පුත්ර  ත්ශා නශ න ශන්ෂා ගුණනර්සශ මිිතතුමේත් අන 

ශේ නේශේ දුේධිාේ ඇිත වී ිතශඳශ අනථානේශවී  ශේ ආ්ඩුවන 

න ටන්ශ වටයුතු ව ශ මව ගිශ. ශම වන, ඔඳතුමන්කේට ශහා ව 

ූරර්නේනර් ාේ ිතශඳශනේ. මට මතවයි, මනේ අපි රිචාර්ඩ් පිත ණ 

ඇමිතතුමේත් ථමය වටයුතු ව ේී , ශේ ගිකරිාට ඇවිල් 2කේ විනේන 

ශවශ ශ ආවේ ා ඳකේශගශ දුටි ආවේ ා. මනේ ඔඳතුමන්කේ දුාහා 

ලීකේශනන් වනේ ව  ආවේ ා නිවකේ, අපි ඔඳතුමන්කේ ගිශ 

ශඳ ශහා ම ආාේඳ  වුණේ. ජේිත හිෛතෂී ඳනේ ඒ වනේනක 

ිතබුණේ. මහාජශ මේථත් ශප මුණ නේශේ පි ණි පේෂාව 

ශේාවත්නා අ ශගශ වටයුතු ව ේන , දුාලු ජේතීන්ට 

ථාහිඳිාේශනන් ජීනත් ශනන්ශ පුළුනන්  ටේ  දර්මේණා ව න්ශ 

අන ය  ේිතා ිතබුණු ඳන අපි නිේවේ. ශමුත් ඔඳතුමන්කේශේ 

ශජයෂාසත්නා, ඔඳතුමන්කේ තු  ිතබුණු ඒ විශිෂාටත්නා අන 

ශව ශහාේන කිාේ මම අහාශනේ. 

 ශ  ආ ේෂේන ගිශ වනේ වශ  ත්, අපි මේථාේ තු  ශේ 

තත්ත්නා ාේ ම ටමවට  ද වුල් 2 ව ශගශ ිතශඳශනේ. ඒ ථවහාේ 

ඔඳතුමන්කේත් උනවු ව න්ශ. විපේෂ ශේාව මහින්න  ේජපේෂ 

මිිතතුමේ මව අනථානේනව කිවනේ, "ශේනේ  දනි න  ව ශගශ ාන්ශ 

අ ශපන් උනවු ගන්ශ" කිාේ. මශහාම කිාශ ගමන් මතුමේ අශශේ 

පිත්ශතන් තමන්ශේ ශගෝක ඳේකයින්ට කිාශනේ, "වි ානේථ භාගා 

ඉන රිපත් ව න්ශ, අගමිිත ථහා ඇමිත ම්ඩාකා ශගන  ානන්ශ, 

රිථේඩ් ඳන යුී න් ශගන  ානන්ශ" කිාේ. ශම වේන ශේ ිතශඳශ 

ර ාශා? ඇයි, මව තීන් නව ඉන්ශ ඳිරි? ඇයි, මව තී ණාව 

ඉන්ශ ඳිරි? මනි ද රවේ  ව න්ශ මපේ.  

අන මතුමන්කේ කිාශනේ, "ථාචාේ ව නයේපේ ා නිටිකේ, 

ආර්ථිවා වාේ නිටිකේ, නින් ාන්ශ මන්ශ අතේ ශිිතන 

ශන්ශත්තේ  ශනකේ" කිාකේ. ශේ ශම ශ ර ාශ ිතබුණත්, මේථත් 

ජේිතව ශප මුණු ආ්ඩුවන ශවිබන් හිටශගශ ඒනේට මුහුණ ී කේ 

ිතශඳශනේ. මම ජශේධිපිතතුමේටත් විශ ේෂශාන්ම ශගෞ න 

ව ශනේ. "හාන දු නීිතා නමකේ ශේ කිහාිථාිත ශනන්ශන් පිබගන්ශයි" 

කිාකේ ශමතුමන්කේ කිවනේ.  ගරු ජශේධිපිතතුමේශේ  දශාෝග මත, 

තකතේ අතුශවෝ ක ඇමිතතුමිා පසුගිා නනථානක හි වරුශනෝ 

762ේ  දනහාථා ව ේ. ටශේ ඥේශථේ  හිමිාන්  දනහාථා ව ේ. ඇතිේ 

අා ගිහිල් 2කේ මතිශ කිග ශගශ දුටි ආවේ ා අපි නිේවේ. ථමහා  

ශේ පේකශඥශාෝ ගිහිල් 2කේ ඳන්සශේගේ  ශනපේර්තශේන්තුන 

ඉථාථ හාේ කිග ශගශ දුටිාේ, හාේමු රුශනෝ මිබාට මශශව ට මේසය 

ථානර් ශ පනත්නකේ ඒශේ credit මව ගන්ශ. ඒශේ credit මව 

ගන්ශ අපි ඉා  න්ශන් ශිහාි. අපි උපක්රමශීලීන වටයුතු ව කේ, 

උන් නහාන්ශථේට  දරුපද්රිතන විහාේ ථානේශාට ාේමට අන ය වටයුතු 

කිහාිථාිත ව ේ. අපි ශේ අනථානේශව දුිතා යුත්ශත්  ටේ හාිටිාටයි.  

"නින් ථාචාේ ව නයේපේ ා ඉන යි, ශහාෝටල් 2නකට ථාචාේ වශාෝ 

මන්ශන් ශිහාි, නින් ඉිතන් අපි ඉන යි" කිාකේ ශශ ශාේ විධිශේ 

 ශතෝ ද ශනශනේ. මශහාම දුිතා යුතු ශිහාි. ථාචාේ ව නයේපේ ා 

ශයේ දුටුවීම ශනනුශනන් ශේ නශවිට අපි අන ය වටයුතු 

ශඳ ශහා මාේ ව කේ අනථන් ඳන මතව තඳේ ගන්ශ. ශේ නශවිට 

ථාචාේ ව අධිවේරිශේ ලිාේ පන ාි  වී ඇිත දුාලුම ශහාෝටල් 2 

හිමිවරුනන් ගත් ණා ශනනුශනන් ශගවිා යුතු ණා නේරිවා හාේ 

ශප ලිා ශගවීම කඳශ අවුරුේශේ අශරේල් 2 මේථශේ 01නශ නේ 

නශශතේ ශත  -halt- ව  ිතශඳශනේ. ඒ ථවහාේ ිතශඳශ  VAT 

මව දුාාට 1  දුට   නේනේ අුව ව න්ශා කිාේ පසුගිා 21නශ නේ 

මුනල් 2 අමේතයන ාේ ගිථ   දශවනශාේ  දකුත් ව  ිතශඳශනේ. 

මම ගිථ   දශවනශා මම සභාගත* ව ශනේ.  

ඔඳතුමන්කේ ශේනේ කිානන්ශ. ශමතිශට ඇවිල් 2කේ  දවේ වෑ 

ගහාන්ශ මපේ. Facebook ඇතුළු මේසය හා හාේ අන ශහා වට 

ශත  තුරු කිශඳශනේ. අපි අන මේසයාට ශහා ව  දනහාථේ ී කේ 

ිතශඳශනේ. ඔඳතුමන්කේ ශේ ශත  තුරු කිානන්ශ. 

ඒ විත ේ ශශ ශනයි,  ශේ පිිබඳවන අනශඳෝසාේ ශනන්ශ 

අශේ ථාචාේ ව ඇමිතතුමේ නින්  ට පු ේ ාශනේ. පසුගිා නනථානක 

මතුමේ ශප ශ  න්ශරුනට ගිහින් ිතබුණේ. ශහාට-අ දේනේ නශශව ට 

අනු ේසපු ාට ාශනේ. කඳශ මේථශේ 11නශ නේ ගේල් 2කට ාශනේ. 

ඳකපිටිශේ රැථාවීේ තුශේ ිතශඳශනේ, විශ ේෂශාන් ශඳන්ශත ට, 

හිේවුවන හාේ උණනටුශ කිාශ රශේ නක. ඒ විත ේ ශශ ශනයි, 

ලිාේ පන ාි  වූ ථාචාේ ව මය ශපන්නන්ශශේ -guide ශවශශේ- 

ථාචාේ ව වර්මේන්තා ථවහාේ leasing ක්රමාට නේහාශාේ මිකී  

ශගශ ිතශඳශනේ ශේ ඒ අාට පනේ, ථහාශ කඳේ ශනන්ශ වටයුතු 

ව ශ ඳන මතව තඳේ ගන්ශ.  ඒ අා ශගවිා යුතු නේරිව 

ශනනුශනන් අවුරුේනව ථහාශාේ කඳේ ශනන්ශ පනේ වටයුතු ව  

ිතශඳශනේ.  

ශේ හාිම ශනාවී ම ආ්ඩුවනේ හාිටිාට අපි ඳවා  දකේශගශ 

හිටිශේ ශිහාි. 1988-1989 වේකශේ මීට නාේ ශේනල් 2 දු  වුණේ. 

ඒත් අපි  ථාචාේ ව නයේපේ ා ව ශගශ ගිාේ. ශව  ඹ ශග ශේ 

ශහාෝටල් 2 කිහිපාවට දු  වුණු නරුණු පහා  ී ම  දථේ තමයි අන ශේ 

නේශේ නයේකූල ක තත්ත්නාේ ඇිත වුශ්ඩ.  විශේශිවාන් ශේ 

ශේනල් 2නකට භා ශිහාි. ගරු  දශාෝජය වේ ව ථභේපිතතුම ද, 

1970 දුට ශේ නේනේ වේකා තු  ශමනි ද ථාවිසේශනලින් පහා  ී  

ශකෝවශේ රසේශ  ටනක 1 ,000වට අධිව පිරිථේ මිා  ගිහින් 

ිතශඳශනේ.   
 

 

ගු නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ඔඳතුමේට තන විශේඩි ශනවව වේකාේ ිතශඳශනේ.  

1251 1252 

[ගරු විශේපේක ශහා ටිආ ච්ි   මහාතේ] 

————————— 
*  ුලසනතකාලවේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மெக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ගු විවේපාල වහට්ටිආරච්ික මහතා 
(ேொண்புேிகு ெிமெபொல தஹட்டிஆரச்சி) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

විශේ   ටනක ඇිත වුණු ශමනි ද තත්ත්නාන් අපි නිව 

ිතශඳශනේ. ඇශමරිවේශව ශපන්ටගශාට -ආ ේෂව මූකථානේශාට

- ගිහුනේා කිාේ ඇශමරිවේන නිටුශ්ඩ ශිහාි ශන්. අපට ශග ා 

මන්ශ පුළුනන්. මශහාම ශග ා මන්ශ ශේ, විරුේස පේෂා විධිාට 

තමුන්ශේන්ශථේකේත්, ශේ  ශ  දුාලු ජශතේනත් අපට මවතු 

ශනන්ශ ඕශෑ. ශේ නේශේ ශනකේනව ආ්ඩුවන ත ද ව කේ, අථ ණ 

ව කේ  ඉන රි වේකශේ තමන් ඳකාට පත් ශනකේ ශේනේ ව න්ශ 

පුළුනන්ා කිාේ ාේ ාේ අා හිතේශගශ ඉන්ශනේ ශනන්ශ පුළුනන්. 

ශමුත් ඒනේට ශේ  ශ  ජශතේන කිහාිථාිත ශිහාි.  

අපි ශේ ව න්ශ හානන්ශන් ශම වේන කිාේ ශේ  ශ  ජශතේන 

නන්ශනේ. අපි පිහාින ලින ශේ  ශේනල් 2 කිාන්ශ ඕශෑ. හාන දු නීිතා 

ාටශත් කිදුම ශවශශේ නිරැන  විධිාට අත් අාාගුනට අ ශගශ 

ශිහාි. මිනුනන්ශග ා රශේ ශේ ඇිතවුණු දුේධිා ගිශ අපි 

නන්ශනේ. කුලිාේපිටිා රශේ  ශේ ඇිත වුණු දුේධිා, ශහා ටිශප ක 

රශේ ශේ ඇිත වුණු දුේධිා ථේඳන්සශාන් වටයුතු වශ ේ වවුන 

කිාශ මව අන අපට ශපශශශනේ. 13නශ නේ ශඳෝේඳ පිපිශ ශනේා 

කිාේ අපි ශශ ශනයි කිවශව. 13නශ නේ ශේ විධිාට ශඳෝේඳ 

පිපිශ න්ශ පුළුනන් කිාකේ ඔ ඳතුමන්කේශේ ශේාවාේ ශේ 

පේර්ලිශේන්තුශවී  කිවනේ.  මම ශේාවාේ  දශාෝජශා ව ශ 

කුරුණෑගක න ථාත්රිේවශේ, කුලිාේපිටි ශේී  තමයි ශේ ආ ේවුල් 2 ඇිත 

වුශ්ඩ; නාඹ ප ේශත් කුරුණෑගක න ථාත්රිේවශේී   තමයි ගිහුශව. 

ශමතිශ ර ාශාේ ිතශඳශනේ. මතුමේ වලින් ශේනේ රචාේ ා 

ව න්ශන් ඇයි? ඒ රචාේ ා කිරීමත් මේව මතුමේශේ න ථාත්රිේවශේ 

පහා  ී ේ දු  ශනන්ශන් ශව ශහා මන? ඒනේට ථේඳන්ස ශනකේ 

ිතශඳන්ශන් මේථත් ජේිතව පේෂා ශශ ශනයි. ශේ දුේධිනකට 

ථේඳන්ස ශනකේ ිතශඳන්ශන් රී කාවේ  දනහාථා පේෂශේ අාන, 

ශප  ජශ ශප මුශ්ඩ අාන, මුථාලිේ ශව ාග්රථ ශේ අාන කිාකේ 

ඳකන්ශන් ශිිතන, ඒ අාට මශ හින වටයුතු ව න්ශ ඕශෑ. ගරු 

 දශාෝජය වේ ව ථභේපිතතුම ද, ආ ේෂව අමේතයන ාේ හාිටිාට; 

නීිතා හාේ ථේමා භේ  අමේතයන ාේ  හාිටිාට අිතගරු 

ජශේධිපිතතුමේ ශේ අනථානේනකී  වටයුතු ව  ආවේ ා ඉතේම 

ශහා වයි.  

පුපු ශ රනය වි ේක න ශාන් ශේ  ටට මශනේ. ශේ  ශ   ගල් 2 

විඩීම නේශේ ශශ ශාකුත් වර්මේන්තනකට ශනඩි ශඳශහාත් පේවිච්ි  

ව ශනේ. ඒනේයින් ාේ ශව ටථේ ඉිතරි ශනශනේ. ඒ ඉිතරි ශනශ 

ශව ටථ පිිබඳවන ශව ශහාේනත් ථවහාශේ ශිහාි. ඒනේට ශම ශනේන 

ශනන්ශන් කිාේ වවුරුනත් නන්ශන් ශිහාි. ශගශශශ රමේණා 

ථේූරර්ණශාන් රශාෝජශාට ගන්ශනේන, ඉිතරි ශනශ රමේණා 

ශව ශහාේන කිාකේ නන්ශන් ශිහාි. අන ථමහා  ශපෞේලිව ශනශ ව 

ථිල් 2නක පනේ පුපු ශ රනය ිතශඳශනේ. ඒ  දථේ  ඳකපත්ර  හිතන, 

නීිත විශ ෝධි ශකථ ිතශඳශ දුාලුම පුපු ශ රනය අත් අාාගුනට 

ගන්ශා කිාේ මම කිාශනේ.  ගරු  දශාෝජය වේ ව ථභේපිතතුම ද, 

මට තන විශේඩි කිහිපාේ ශනන්ශ.  

ශේ  ට  ද ේයුස ව න්ශා කිාේ  මම ඉල් 2ලීමේ ව ශනේ. 

පසුගිා නනථානක හාිම ති දන්ම වුව, කි දදු, ශප ලු ශථ ාේ ගත්තේ. 

ඒ විත ේ ශශ ශනයි, ටී.  6 ගි ද අවි ගේල් 2ක රශේ ශේ වේනුනක 

නමේ ගිහින් ිතබුණු ආවේ ා පසුගිා න ශේනක අප නිේවේ. ඒ 

කිාන්ශන්, වේශේ ශහාෝ අශත් ශේනේ ිතශඳශනේා කිාශ මවයි.  

නනථා පහාේ ශහාෝ ඇඳිරි නීිතා නමකේ, මුළු  ටම ශථෝන දු ව කේ නීිත 

විශ ෝධි දුාලු ශේනල් 2 අත් අාාගුනට ගන්ශ. ත්රථාතනේී , අන්තනේී  

ISIS ථාවිසේශා ශිිත ව ශනේ නේශේ, පේතේක ශකෝවාත්, කුුවත් 

ශේ  ශටන් තු න් ව න්ශ ඕශෑ. මශහාම ශිිතන අපට ශග ා මන්ශ 

ඳිහාි. අපි හාන දු නීිතශාන් නිරැන  වින ාට රශාෝජශ ගන්ශන් ශිහාි. 

අපි හාන දු නීිතා  ථේමත ව න්ශන් ශගෞ නේන්විත විධිාට වටයුතු 

කිරීමටයි.  අන්තනේී  ත්රථාතනේනා විත ේ ශශ ශනයි, දුාලු නීිත 

විශ ෝධි වටයුතු ශේ  ටින් ථේූරර්ණශාන් මුලිනුපුටේ නමේ 

ශේ පේකශ න ශාන් ථේමවේමී  ටේ බිහි ව  යුතුයි. ඔඳතුමේට 

නේශේම අපටත් ථේසේ ණ ථහා යුේිතථහාගත ශකථ ශප  ශ  ශව පා 

ගථේ ශේ පේකශා කිරීමට, රජේතන්ත්රනේනා ථානේපිත කිරීමට  ටේ 

ඕශෑ. ඒ ථවහාේ හාන දු නීිතා පේවිච්ි  ව න්ශා කිාශ ඉල් 2ලීම 

ව මින්, ගරු  ද ශාෝජය වේ ව ථභේපිතතුම ද, ඔඳතුමේට 

ථාතුිතනන්ත ශනමින්, මශේ වනේන අනථන් ව ශනේ. ථාතුිතයි.  
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ගු මාවව වසෝ. වසේනාධිරාජා මහතා 
(ேொண்புேிகு ேொமெ.  மசொ.  மசனொதிரொெொ) 

(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
தகௌரெ குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கமள, தசன்ற 

ேொதம் 22ஆம் திகதி மேதகு ெனொதிபதி அெர்களினொல் 

பிரகடனப்படுத்தப்பட்ட அெசரகொலச் சட்டத்மத ேீண்டுதேொரு 

ேொதத்துக்கு நீடிக்க மெண்டுதேன்று இன்று பிமரரமை 

முன்மெக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த அெசரகொலச் சட்டத்தின் 

மூலம் ISIS தீெிரெொதச் தசயற்பொடுகளுக்கு எதிரொக 

நடெடிக்மகதயடுத்து, அப்படியொன பயங்கரெொதத்மத 

அழித்ததொழிப்பதற்குத் தனக்கு அதிகொரம் மெண்டுதேன்ற 

அடிப்பமடயில் மேதகு ெனொதிபதி அெர்கள் அெசரகொலச் 

சட்டப் பிரகடனத்மத அறிெித்திருக்கின்றொர். அந்தப் 

பிரகடனம் அடங்கிய ெர்த்தேொனிமயக் கடந்த ேொதம் 24ஆம் 

திகதிதொன் எங்களொல் பொர்க்கக்கூடியதொக இருந்தது. அந்த 

ெர்த்தேொனி தெளியிடப்படுெதற்கு முன்னர், இந்த 

அெசரகொலச் சட்டத்தில் என்தனன்ன ெிதிகள் இமைக்கப் 

பட்டிருக்கின்றனதென்று யொருக்கும் ததொிந்திருக்கொது. ஆனொல், 

முன்பு மெண்டொதேன்று தெிர்க்கப்பட்ட, மகெிடப்பட்ட பல 

ெிதிகள் இந்த அெசரகொலச் சட்டம் ததொடர்பில் ெர்த்த 

ேொனியிமல அறிெிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அந்த ெர்த்தேொனி 

அறிெித்தமலப் பொர்மெயிட்ட பிறகுதொன் எங்களுக்குள் ஒரு 

கருத்து உருெொகியிருக்கின்றது.   

இந்த நொட்டின் மதெொலயங்களிமல ேற்றும் முக்கிய 

ெிடுதிகளிமல தற்தகொமலக் குண்டுதொொிகள் குண்டுகமள 

தெடிக்க மெத்திருந்ததன் கொரைேொக அெசரகொலச் 

சட்டத்மதப் பிரகடனப்படுத்த மெண்டிய மதமெ ஏற்பட்டு, 

ெனொதிபதி அெர்கள் அதமனப் பிரகடனப்படுத்தியிருக்கலொம். 

ஆனொல், அதற்கடுத்த தினமே ெனொதிபதி அெர்கள் இந்தப் 

பொரொளுேன்றத்தில் அங்கம் ெகிக்கும் கட்சிகமள அமழத்துப் 

மபசியிருக்க மெண்டும். அது ஒரு மதமெதயன்பமத நொன் 

இந்தச் சமபயிமல திட்டெட்டேொகக் கூறிமெக்க 

ெிரும்புகின்மறன். ஆனொல், இன்று ெமரயிலும் அவ்ெொறு 

நடக்கெில்மல. இந்த ெிடயத்மத மெறு கட்சிகள் எவ்ெொறு 

எடுத்துக் தகொள்கின்றன என்பது பற்றி எனக்குத் ததொியொது. 

எங்களுமடய தேிழ்ப் பிரமதசங்கமளப் தபொறுத்தெமரயில், 

இந்த அெசரகொலச் சட்டம் ததொடர்பில் எங்களுமடய ேக்கள் 

நீண்டகொலேொகமெ அனுபெப்பட்டெர்கள்; பல பொதிப்புக்கமள 

அமடந்தெர்கள். இனக்கலெரக் கொலங்களிலும் சொி, மபொர்க் 

கொலங்களிலும் சொி, எங்களுமடய தபொதுேக்கள் இந்தச் 

சட்டத்தின்மூலம் ேிக மேொசேொகப் பொதிக்கப்பட்டிருக் 

கின்றொர்கள். இந்தக் குண்டு தெடிப்புக்களுக்குப் பிறகு அதில் 

பொதிக்கப்பட்டெர்கள் சொர்பில் ஒரு துக்கநொமள அனுஷ்டிக்க 

மெண்டுதேன்று நொங்கள் அறிெித்தமபொதும்கூட, இந்த 

அெசரகொலச் சட்ட ெிதிகளின் அடிப்பமடயில் எங்களுமடய 

சொதொரை ேக்கள் ஏற்தகனமெ பொதிக்கப்பட்டது மபொன்று 

இனிமேலும் பொதிக்கப்படக் கூடொததன்றும் மெண்டுமகொள் 

ெிடுத்திருக்கின்மறொம்.   
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පේර්ලිශේන්තුන 

குறிப்பொக, கிழக்குப் பகுதி தேிழர்களும் முஸ்லிம்களும் 

ெொழ்கின்ற இடேொகும். அம்பொமறயிமல சிங்களெர் அதிகேொக 

ெொழுகின்றொர்கள். அங்கு நமடதபறும் மசொதமன நடெடிக் 

மககள் ெித்தியொசேொனமெ. ெட பகுதியிமல பொர்த்தொல், ேிக 

அதிகேொன மசொதமனச் சொெடிகள் அமேக்கப்பட்டு, 

ததன்னிலங்மகயில் இடம்தபறொத ெமகயிலொன மசொதமன 

நடெடிக்மககள் அங்கு இடம்தபறுகின்றன. அந்த ேக்களுமடய 

மபொக்குெரத்தின்மபொது, அெர்கள் பயைிக்கின்ற ெண்டிகள் 

நிறுத்தப்பட்டு, இறக்கப்படுகின்றொர்கள். நீண்ட தூரத்திற்கு 

அெர்களுமடய தபொதிகமளயும் சுேந்துதகொண்டு நடந்து 

தசல்லமெண்டிய நிமலமே எங்களுமடய சொதொரை 

ேக்களுக்கு ேொத்திரேன்றி ெயதொனெர்கள், தபண்கள், 

சிறுெர்கள் மபொன்றெர்களுக்கும் ஏற்பட்டிருப்பமத நொன் 

சுட்டிக்கொட்டமெண்டும். ெடக்கிமலதொன் இந்த நிமலமே ேிக 

அதிகேொகக் கொைப்படுகின்றது. இவ்ெொறொன மசொதமனகமள 

எல்லொ இடங்களிலும் நமடதபறுெதொக நீங்கள் தசொன்னொல் 

அமத நொங்கள் ஆரொய்ந்து பொர்க்கலொம். ஆனொல், அவ்ெொறு 

நடப்பதொகத் ததொியெில்மல. 

அமதெிட, நொன் ேிகவும் முக்கியேொக ஒரு ெிடயத்மதச் 

தசொல்ல மெண்டும். எங்களுமடய ேொைெர்கள், இளம் 

பிள்மளகள் பொடசொமலகளுக்கு முன்னொல், முன்பள்ளிகளுக்கு 

முன்னொல் பொிமசொதிக்கப்படுகின்றொர்கள். பயைிக்கின்ற பஸ் 

ெண்டிகளிலும் மசொதிக்கப்படுகின்றொர்கள். நொன் கடந்த 18ஆம் 

திகதி கொமலயில் மெம்படி ேகளிர் கல்லூொிக்கு ஒரு 

நிகழ்ச்சிக்குச் தசன்றிருந்மதன். அப்மபொது அங்மக தெளியிமல 

இரொணுெத்தினர் நின்றொர்கள்; தபொலிஸொர் 2 மபர் நின்றொர்கள். 

ஆனொல், அந்த ேொைெர்கள் பொடசொமலக்கு ெருகின்றதபொழுது 

அெர்களுக்கு இவ்ெொறொனததொரு தநருக்கடி ஏன் 

ஏற்படுகின்றது என்று அெர்களுக்குத் ததொியொது. இப்படி ஏன் 

இரொணுெத்தினர் இங்மக இருக்கின்றொர்கள்? பொடசொமலப் 

புத்தகங்களடங்கிய மபகள் ஏன் மசொதிக்கப்படுகின்றன? என்று 

அந்த ேொைெர்கள் எண்ைிப் பொர்ப்பொர்கள். குறித்த 

ெிடயங்களிமல அக்கமற தகொள்ளொத அல்லது அது 

சம்பந்தேொகத் ததொியொத அல்லது அதனுமடய ெிமளமெப் 

புொிந்துதகொள்ள முடியொத அந்தச் சிறு பிள்மளகளுமடய 

ேனதிமல எவ்ெொறொன எண்ைம் ஏற்படும்? அெர்கள் ISIS 

ஐப்பற்றி ஆரொய மெண்டியிருக்கும்!  எங்கமளெிட ெயதிமல 

ேிகவும் குமறந்த சிறு பிள்மளகள் இன்மறக்கு இந்த 

உலகத்திமல அறிெியல் ொீதியொக ஊடகெியமல அறிந்து 

மெத்திருக்கிறொர்கள். அெர்கள் தங்களுமடய computers 

மூலேொக இமையத்தளங்களில் தசய்திகமளப் பொர்க்க முடியும். 

அந்தளவுக்கு ேிகவும் சிறந்த அறிெொற்றல் தகொண்டெர்களொக 

ெளர்கின்றொர்கள்.  

அெசரகொலச் சட்டத்தின்கீழ் புதிதொக - மேலதிகேொக 

இமைக்கப்பட்ட ெிதிகளின் அடிப்பமடயில், கட்டுப்பொடற்ற 

ெமகயில், தொங்கள் நிமனத்தெொறு எங்களுமடய பிரமதசங் 

களிமல அச்சட்டத்மத இரொணுெத்தினர் பயன்படுத்துெமத 

நொங்கள் ஆதொிக்கேொட்மடொம். அதற்கு நொங்கள் எதிர்ப்புத் 

ததொிெிக்க மெண்டும். அதற்தகொரு கட்டுப்பொடு இருக்க 

மெண்டும்; ெிதிமுமறகள் ெகுக்கப்பட மெண்டும். 

ஆனபடியொல்தொன், சம்பெம் நடந்த அடுத்தநொமள ெனொதிபதி 

அெர்கள் பொரொளுேன்றத்தில் அங்கம் ெகிக்கின்ற கட்சித் 

தமலெர்கமள அமழத்துப் மபசியிருக்க மெண்டுதேன்று நொன் 

தசொன்மனன். கட்சித் தமலெர்கமள அமழத்து அந்தந்தப் 

பிரமதசங்களில் ஏற்படுகின்ற ெிமளவுகள் குறித்து அல்லது 

அதற்கொன நமடமுமறகமள எப்படி ெழிநடத்த மெண்டு 

தேன்பது குறித்து ஆரொய்ந்து தீர்ேொனம் எடுத்திருந்தொல் 

இவ்ெொறொன பிரச்சிமனகமளொ தநருக்கடி கமளொ ஏற்பட்டிருக்க 

முடியொது.  

அடுத்ததொக, குறிப்பொக நொன் கூறுெது என்னதென்றொல், 

இளம் சமுதொயத்திற்கு இந்த ேொதிொியொன தநருக்கடிகமளக் 

தகொடுக்கமெண்டொம் என்பதொகும்.  பொடசொமல ேொைெர்கள் 

மசொதிக்கப்பட மெண்டும், பொடசொமலகள் மசொதிக்கப்பட 

மெண்டும் என்ற மதமெயிருந்தொல் முன்கூட்டிமய அறிெித்து 

ெிட்டுச் குறித்த மசொதமன நடெடிக்மககமள மேற் 

தகொள்ளலொம்.  
 

ගු නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
தகௌரெ உறுப்பினர் அெர்கமள உங்களுக்கு இன்னும்  2 

நிேிடங்கள் இருக்கின்றன. 

 

ගු මාවව වසෝ. වසේනාධිරාජා මහතා 
(ேொண்புேிகு ேொமெ.  மசொ.  மசனொதிரொெொ) 

(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
எத்தமன நிேிடங்கள் எனக்கு ஒதுக்கப்பட்டன?  
 
ගු නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
உங்களுக்கு 10 நிேிடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டன. நீங்கள் பி.ப. 

12.37 க்கு உமரமயத் ததொடங்கினீர்கள்.  

 

ගු මාවව වසෝ. වසේනාධිරාජා මහතා 
(ேொண்புேிகு ேொமெ.  மசொ.  மசனொதிரொெொ) 

(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
இவ்ெளவு தநருக்கடிகளிருக்கின்ற மநரத்தில், நீதிேன்றத் 

தினொமல 19 ஆண்டுகள் சிமறத்தண்டமன ெழங்கித் தீர்ப்பு 

ெழங்கப்பட்டுச் சிமறயிமல அமடக்கப்பட்ட ஞொனசொர மதரர் 

அெர்கள் மநற்மறய தினம் ெிடுதமல தசய்யப்பட்டொர். 

அெமர ெிடுதமல தசய்ய முடியுதேன்றொல், பயங்கரெொதத் 

தமடச்சட்டத்தின்கீழ் மகதுதசய்யப்பட்டு 10-15 ஆண்டுகளொக 

இன்றும் சிமறகளிமல இருக்கின்ற நூற்றுக்கைக்கொன தேிழ் 

இமளஞர்கமள ஏன் ெிடுதமல தசய்ய முடியொது? அெர்கமள 

ெிடுதமல தசய்யுேொறு எத்தமனமயொ ஆண்டுகளொக நொங்கள் 

மகட்கின்மறொம். நீதிேன்றங்களில்  தங்களுமடய ெழக்குத் 

ததொடர்பொக ெொதிடுெதற்கு ெழக்கறிஞர்கமள நியேிக்கக்கூட 

நிதியில்லொதெர்களொக அெர்கள் இருக்கின்றொர்கள். அெர்கமள 

ெிடுதமலதசய்ய மெண்டுதேன்று எத்தமனமயொ முமற 

நொங்கள் மகட்டிருக்கின்மறொம்.  

பயங்கரெொதத் தமடச் சட்டத்மத நீக்கமெண்டுதேன்று 

சர்ெமதச ொீதியொக ேனித உொிமேப் மபரமெயில்கூட தீர்ேொனம் 

நிமறமெற்றினொர்கள். ஆனொல், அந்தச் சட்டம் இன்மறக்கு 

மேலும் தேருகூட்டப்பட்ட நிமலயில், தொங்கள் ெிரும்பியெொறு 

சம்பந்தப்பட்டெர்கள் நடந்துதகொள்கின்றொர்கள். யொழ்ப் 

பொைத்திமல பல்கமலக்கழக ேொைெர்கமளக் மகது 

தசய்தொர்கள். இன்மறக்கு அெர்களுக்குப் பிமை ெழங்கப் 

பட்டிருந்தொலும், அந்த ெழக்மகக் மகெிடமெண்டும் 

என்பதற்கொக இன்றும் சம்பந்தப்பட்டெர்கள் மபொரொடிக் 

தகொண்டு இருக்கின்றொர்கள். பயங்கரெொதத் தமடச் சட்டம் 

நீக்கப்படமெண்டும். இவ்ெொறொனததொரு சூழ்நிமலயில், 

அதற்கு ேொற்றீடொக ISIS மபொன்றெர்களின் நடெடிக்மக 

களுக்கு எதிரொகப் தபொருத்தேொன சட்டங்கமளக் தகொண்டு 

ெரலொம். அெசரகொலச் சட்டத்மத நீடிப்பமத நொங்கள் 

எதிர்க்கின்மறொம். இவ்ெொறொன நடெடிக்மககளினொல் எங்களு 

மடய இனப்பிரச்சிமன தீர்க்கப்படுெது தள்ளிமெக்கப் 
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ஸபடுகின்றது. இன்று அது ததொடர்பில் ஆரொய்ெதற்குச் 

சம்பந்தப்பட்டெர்கள் ஆயத்தேொக இல்மல. இரொணுெத்தின் 

ஆக்கிரேிப்பில் இருக்கின்ற நிலங்கள் அப்படிமய இரொணு 

ெத்துக்கு மெண்டும் என்ற ஒரு நிமலமே உருெொக்கப்பட்டு 

இருக்கின்றது. "ஐ.நொ ேனித உொிமேகள் மபரமெயில் 

நிமறமெற்றப்பட்ட தீர்ேொனங்கமள நமடமுமறக்குக் தகொண்டு 

ெரமுடியொது; அெற்மற நொங்கள் ஏற்றுக்தகொள்ள ேொட்மடொம்" 

என்று இன்மறக்கு ெனொதிபதி அெர்கள் அறிெித்து 

இருக்கின்றொர். இப்தபொழுது அமதப் பற்றிப் மபசுெதற்மக 

யொரும் ஆயத்தேொக இல்மல. ISIS ஐ ஒழிக்கின்ற ெிடயத்தில் 

நொங்கள் அரசொங்கத்துக்கு ஆதரவு தகொடுக்கிமறொம். நீங்கள் 

ISIS பயங்கரெொதத்மத ஒழிக்கமெண்டும். ஓர் முஸ்லிம் 

அடிப்பமடெொத அரமச உலகிமல நிறுெமெண்டும் என்ற 

கருத்மத நொங்கள் ஏற்றுக்தகொள்ளேொட்மடொம்.  

மபொொினொல் பொதிக்கப்பட்ட எங்களுமடய பிரமதசம் ேீளக் 

கட்டிதயழுப்பப்பட மெண்டும். எங்களுமடய பிரமதசம் 

தபொருளொதொர ொீதியொக வீழ்ச்சியமடந்திருக்கின்ற நிமலயில், 

அதமன எவ்ெொறு ேீளக் கட்டிதயழுப்பலொம் என்று சிந்திக்க 

மெண்டும். 

 

ගු නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
உங்களது உமரமய முடித்துக்தகொள்ள மெண்டும்.  

 

ගු මාවව වසෝ. වසේනාධිරාජා මහතා 
(ேொண்புேிகு ேொமெ.  மசொ.  மசனொதிரொெொ) 

(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
இன்னும் ஒரு நிேிடத்தில் முடித்துக்தகொள்கின்மறன்.  

இந்த ISIS இயக்கத்மதச் மசொோ்ந்த குண்டுதொொிகளின் 

தொக்குதல்களினொல் பொதிக்கப்பட்டெர்கள் பற்றிய ேதிப்பீடு 

ததொடர்பில் நொன் அறிந்திருக்கிமறன். மபொொினொல் இலட்சக் 

கைக்கொன தேிழ் ேக்கள் தங்களது உயிர்கமளப் பலிதகொடுத்து 

இருக்கிறொர்கள். மதெொலயங்களில் அல்லது ெிடுதிகளில் 

தகொல்லப்பட்ட ேக்களுமடய எண்ைிக்மகமய ஆரொய்ந்து 

பொர்த்தொல்கூட, ேட்டக்களப்பிமல நூற்றுக்கு நூறுவீதம் 

தேிழர்கள்தொன் தகொல்லப்பட்டு இருப்பமதப் புொிந்து 

தகொள்ளலொம். அெர்கள் தேிழ்க் கிறிஸ்தெர்கள். தகொழும்பிமல 

நமடதபற்ற குண்டுதெடிப்புச் சம்பெங்களில் தகொல்லப் 

பட்டெர்களின் எண்ைிக்மகமயப் பொர்த்தொல், அெர்களிலும் 

அதிகேொகத் தேிழர்கள் இருப்பதொக ஒரு கருத்துக் கைிப்புத் 

ததொிெிக்கின்றது.  

இந்த அெசரகொலச் சட்டம் நமடமுமறயில் இருக்கும் 

ெமரக்கும் எங்களுமடய பிரமதசங்கள் பொதுகொப்பற்ற 

பிரமதசங்களொக இருக்கப்மபொகின்றன; எங்களுமடய ேக்கள் 

தநருக்கடிக்குள்மள அகப்பட்டு பொதுகொப்பற்று இருக்கப் 

மபொகின்றொர்கள். ஆனபடியொல், இன்மறக்கு எங்களுமடய 

பொரொளுேன்ற உறுப்பினர்கள் ஒரு தீர்ேொனத்துக்கு ெந்திருக் 

கிறொர்கள். அதொெது, அெசரகொலச் சட்டத்மத நீடிப்பதற்கொன 

ெொக்தகடுப்பின்மபொது அதற்கு எதிரொக ெொக்களிப்பது என்ற 

நிமலப்பொட்டிற்கு நொங்கள் ெந்திருக்கின்மறொம். ெனொதிபதி 

அெர்களும் பிரதேர் அெர்களும் பொரொளுேன்றத்தில் அங்கம் 

ெகிக்கின்ற அமனத்துக் கட்சித் தமலெர்கமளயும் அமழத்து, 

அெசரகொலச் சட்டத்மத நமடமுமறப்படுத்துெதினொல் 

ஏற்படுகின்ற தநருக்கடி நிமலமே, இச்சட்டத்திலுள்ள 

குமறபொடுகள் என்பன ததொடர்பில் கலந்துமரயொடுெதற்கொன 

ஒரு கூட்டத்மத நடொத்த மெண்டும். அதில் எங்களுக்கு திருப்தி 

இருந்தொல், அதற்கு ஆதரெளிப்பது பற்றிப் பொிசீலிக்கலொம். 

ஆனொல், இன்மறக்கு எங்களுமடய பொரொளுேன்ற உறுப் 

பினர்கள் அெசரகொலச் சட்டத்மத நீடிப்பதற்கு எதிரொக 

ெொக்களிக்கப்பது என்ற நிமலப்பொட்மட எடுத்திருக்கிறொர்கள். 

அெர்களின் அந்த நிமலப்பொட்மட எங்களொல் நிரொகொிக்க 

முடியெில்மல. ஆகமெ, அெசரகொலச் சட்டத்துக்கு எதிரொக 

ெொக்களிக்கமெண்டும் என்ற தநருக்கடிக்குள் நொங்கள் 

தள்ளப்பட்டு இருக்கின்மறொம் என்பமதக் கூறி, ெிமடதபற்றுக் 

தகொள்கின்மறன். நன்றி. ெைக்கம்.   

 

ගු නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

நன்றி! The next speaker is the Hon. Patali Champika 

Ranawaka. Before that, will an Hon. Member propose the 
Hon. K. Thurairetnasingam to the Chair? 

 

ගු විජිත වහේරත් මහතා 
(ேொண்புேிகு ெிெித மஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු වනේශේාවතුම ද, "ගරු ව. තුශ යිශ ත්ශදුාහාේ 

මන්ත්රීතුමේ නින් මූකේථශා ගත යුතුා"යි මේ ශාෝජශේ ව ශනේ. 

 

ගු (වවදය) නලින්ද ජයතිසනස මහතා 
(ேொண்புேிகு (மெத்திய கலொநிதி) நளிந்த ெயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

 
විසින් සනථිර කරන ලදී. 
ஆமேொதித்தொர். 
Seconded. 

 
ප්රශ්නනය විමසන ලන න්, සභා සම්මත විය. 
ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරුව ගු නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරමා මූලාසනවයන් 

ඉවත් වූවයන්, ගු ක. ුරවරයිවරත්නසිංහම් මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன் பிறகு, ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலமெ, ேொண்புேிகு க. துமரதரட்ைசிங்கம் 

அெர்கள்  தமலமே ெகித்தொர்கள். 
 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES 
left the Chair, and THE HON. K. THURAIRETNASINGAM took the 
Chair. 
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Patali Champika Ranawaka, you commence your 

speech.  
 

 
[අ.භේ.12. 0] 

 

ගු පාඨලී චම්ිළක රණවක මහතා (මහානගර හා 

බසනනාහිර සංවර්ධාන අමාතයුරමා) 
(ேொண்புேிகு பொட்டளி சம்பிக ரைெக்க - ேொநகர ேற்றும் மேல் 

ேொகொை அபிெிருத்தி அமேச்சர்) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka - Minister of 
Megapolis  and Western Development) 

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද, පේථාකු ඉරිනේ දු  වූ ත්රථාත 

රහාේ ාත් මේවම අශේ  ේජයශේ මූලිව වේ ණාේ පිිබඳව 

ර ාශාේ පිශ ශිඟුණේ.  

ශේ   ේජයා බිහි වීශේී , ජශතේනශේ ආ ේෂේන ථවහාේ වටයුතු 

කිරීශේී , ජශතේන ථතුන ිතශඳශ ාේ ාේ අවි ආයුස ිතශඳශනේ ශේ 
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පේර්ලිශේන්තුන 

ඒනේ  ේජයාට භේ  ී  ඉන්පසු   ේජයා  විදුන් ජශතේනට ආ ේෂේන 

ශනන්ශ ථන්ශේස ශථේශේාව ඒ නේශේම නීිතරීිතත්  ඇිත ව  

ිතශඳශනේ. ඉිතන් ශේ දු වීමත් මේව පිශ ශිඟුණු රසේශ 

වේ ණා ශේ, ජශතේනශේ ආ ේෂේන  ේජයාට ථපාන්ශ ඳිහාියි 

කිාශ වි ානේථාේ ජශතේන තු  ඇිත වීම. ඒ  දථේ ආ ේෂව 

අා නකට ශමශහායුේ වටයුතු කිරීශේ පහාසුන තවේ හාන දු නීිතා 

ශගශ මන්ශට දු  වුණේ. ශේ  ශ  ිතශඳශ අත්නිකීම අනුන, හාන දු 

නීිතා ශගශ ආනේට පසුන ජශතේනශේ රජේතන්ත්රනේී   දනහාථත් 

ජේිතව ආ ේෂේනත් කිාශ ශේ ශනව අතශර් ථමඳ තේනේ ඇිත 

ව  ගන්ශ ඒ ආ ේෂව අා ,  ජා ථමත් ශනයින කිාශ වේ ණා 

ගිශ දුිතා යුතු ශනශනේ.  ජශේ මවම අ මුණ ත්රථාතනේනා 

මර්නශා කිරීමයි. ශමුත්, ඒ අතශර් ජශතේන මහාත් 

අපහාසුතේනන්නකට පත් ශනශනේ. ශම වන, පේථල් 2නකට,  ජශේ 

වේර්ාේකනකට ඒ අාන පරීේෂේ ව න්ශ ගිාේම ඇතිේවිට ඒ 

අාශේ ශපෞේගලිවත්නාට ර ාශ පිශ ශි ශයශනේ. ශමුත්, අපි 

 ටේ හාිටිාට, ථමේජාේ හාිටිාට සු ේෂිත  ටේ ඇිත ව න්ශ 

ගිාේම ශමනි ද විපකිරීේ ව න්ශට දු  ශනශනේ. ඒ  දථේ  ජාේ 

හාිටිාට අපටත් නගකීමේ ිතශඳශනේ. ශේ ත්රථාතනේනා මර්නශා 

ව න්ශ හාන දු නීිතා අතයන යයි. ශමුත්,  ශේනේ ක්රිාේත්මව 

කිරීශේී  ජශතේනශේ ආර්ථිව නර්සශා, ජශතේනශේ ථමේජ 

 දනහාථ, රජේතන්ත්රනේී  අයිතීන් අත  ථේඳන්සතේනේ  යේ ව  

ගිනීම අතයන ය ශනශනේ.  

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද, ශමම ISIS ත්රථාතනේනා, මශහාම 

ශිත්ශේ ඉථාකේමීා වලිපේතා පිිබඳව ඇතිේ අා විථාත  ව න්ශ 

හානශනේ, ඉථාකේේ  ටනකට  ඳටහි   ටනලින් දු  ශනච්චා රහාේ ශේ 

රිතඵකාේ හාිටිාටත්, ඒ පීාශශේ රිතඵකාේ හාිටිාටත් ශේ 

ත්රථාතනේනා බිහි වුණේා කිාකේ. අල් 2-ථේර්වේවි විදුන් 2004ී  

ඉ ේවශේ මුශථ ල් 2 ශග ශේ ශමම ථාවිසේශා පිහිශටවනේට පසුන 

ඔහුශේ ශයේානේන ාේ ශනච්චා අල් 2-ශජී විදුන්  මහි ගමන්මය පිිබඳව 

ඉතේමත් විධිමත් විග්රහාාේ ථහිතන   නිනගත් වතිතාේ ව ේ.   ඒ 

වතිතා තමයි "The Management of Savagery". මහි ිතශඳන්ශන් 

ශේ නයථශා පේවිච්ි  ව කේ ඉථාකේමීා වලිපේතාේ ව ේ ාන්ශන් 

ශව ශහා මන කිාකේයි. මතිශී  ඔවුන් ශථසු මුථාලිේ ථමේජශාන් 

ශනන් ශනකේ ාශ නිනගත් නේර්  දව  දගමශ ශනවවට ආනේ. මවේ 

තමයි ශේ ශකෝවශේ පනිතන්ශන් මවම ශනවිශාේ පමණයි කිාශ 

තවුහිේ නර් ශා. ඒ අනුන ශනශත් ශනවිනරු පනිතන්ශ විධිාේ 

ශිහාි; ශනශත් ශනවිනරු අනහාශ අා පනිතන්ශ විධිාේ ශිහාි; 

ශනවිනරු අනහාන්ශන් ශිිත අා පනිතන්ශ විධිාේ ශිහාි. ඒ අනුන 

ශමා මතව තඳේ ගත යුතුයි. තමන්ට ශඳෝේඳ ශහා ශ මේථත් 

ජශපනශේ ශහාෝ ඳටහි   ටනක ථතු න්ට මශ හි ථටශේ පමණේ 

ශශ ශනයි, ශේ ඇනහීම අනහාන්ශන් ශිිත ශනශත්  ඕශෑම 

ශවශශකුන  ේතශා කිරීම, විශේ  කිරීම අ මුණු ව  ගත්ත 

ක්රිාේනලිාේ තමයි ශේ ඉථාකේමීා වලිපේතා ශමින් ශපනී හිටපු 

ශමම ත්රථාතනේී න්ශේ අ මුණ ශනන්ශන්. ඒ  දථේ තමයි දුරිාේශව 

ශහාෝ ඉ ේවශේ ශඳෝේඳ නේන්ශත්, කිදුම ථේඳන්සාේ ශිිත 

ශව ච්ි වශඩ් ජීනත් ශනච්චා ජශතේන, මශහාම ශිත්ශේ මීගමුශව 

ජීනත් ශනච්චා ජශතේන, මශහාම ශිත්ශේ මාවකපුශව ජීනත් ශනච්චා 

ජශතේන  ේතශා කිරීමටත් ශේ ත්රථාතනේී න් පිාන  ගත්ශත්; 

ඉන රිාටත් මනි ද පිාන  ගනු ඇත. ඒ  දථේ ථමේජ, ආර්ථිව, 

ශේ පේකශ විග්රහාාන් ව ශ ශව ට අපි ඒනේ පිහාින ලින මතව තඳේ 

ගත යුතුයි,  ශේ ශන ත්රථාතනේනා කිදු විශටවත් පීාශශේ ර ාශාේ 

පමණේම ශශ නශ ඳන. පීාශශේ ර ාශාේ ශේ ඒ ථටශ ශනන්ශ 

ඕශෑ දුරිාේශව, ඉ ේවශේ ඒනේ අත්පත් ව ශගශ හාමුනේනන්ට 

මශ හිනයි.  ශේ වකේපශේ  ටනකට පහා  ශනන්ශ, ශේ වකේපශේ 

ක්රිථාිතාේ ද රජේනට පහා  ශනන්ශ ශේ කුරුථ යුේසශේ න ගුනේ 

හාිටිාට නකින්ශ ඔවුන් පිාන  ගන්ශන් ඔවුන්ශේ තවුහිේ 

ි න්තශා තු යි. ඒව ප මුශන ද වේ ණායි.  

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද, ශනනි ද වේ ණා ශමායි. 

නර්ෂ 2004ී  ශේ අල් 2-ශජී ඉතේ පිහාින ලින ශපන්නකේ ිතශඳශනේ, 

ශේ නයථශශේ නාබිම නයේේත ව මින්, ම ේශගශ මිශ ශ රහාේ  

මල් 2ක ව මින්, මි දසුන්  ේතශා ව මින් ශල් 2 නිගිරුණු නා බිමේ 

ඇිත ව ේට පසුන මා  පේකශා ව න්ශ පේකවයින්ට ිතශඳශ 

අන යතේන, හාිකිාේන, මශහාම ශිත්ශේ ඒ ගිශ ිතශඳශ වුනමශේන 

හාේ අභිකේ ා න ා ව  හාරින්ශන් ශව ශහා මන ාන්ශ පිිබඳව.   

ඒ ආවේ ාටම මහාජශ  ේතශාේ මල්න්; ථමූහා  ේතශ 

මල්න්; කේෂ ථාඛයේත න ශාන් ජශතේන අශේන කිරීම මල්න්; 

නරුනන් පේ ට ඇන නිමීම මල්න් ඇිතනශ මහාේ ශඛ්නනේචාවා 

ඉන රිශේ පේකවයින්ට පේකශා කිරීමට ිතශඳශ අභිකේෂා 

අ දනේර්ාශාන්ම  රු වී ාශනේ. ඒ අනථානේශවී  අපට වලිපේතා 

බිහිව න්ශ පුළුනන් කිාශ මව -ශේ Islamic caliphate මව - 

පිහිටුනන්ශ පුළුනන් කිාශ මව- තමයි ඔහුශේ ශාෝජශේන; ඔහුශේ 

නේර්  දව කිාිවීම වුශ්ඩ. ඒ අනුන තමයි ඔවුන් 2014 ජූ ද මේථශේ 

28නි ද නේ ඒ ඉථාකේමීා වලිපේතා පිහිටුවීම ථවහාේ වටයුතු වශ ේ. 

ඒව ශග ාබිශේ පනිතශ මවේ ශශ ශනයි. ශමුත්, ඒ අනහාථත් 

මේව විශේශීා ථටන්වරුනන් ශකෝවා පු ේ ගමන් ව කේ, අන ඒ 

ඒ  ටනක ත්රථාතනේනා විමසයගතව ණා ව කේ ිතශඳශනේ.  

ශේව ව්ඩාේාේ න ශාන් ව ශ ත්රථාතනේනාකුත් ශශ ශනයි. 

අන්තර්ජේකා මල්න් රැඩිවල් 2ව ණාට කේ ශනකේ, ත ද 

පුේගකශාේ විදුන් නයථශාන් ව ශ ආවේ ා අපි යුශ ෝපේ 

 ටනල් 2නක හාේ අශශේ තින්නක නිේවේ. ථමහා විට ඒව ම ේශගශ 

මිශ ශ රහාේ ාේ විා හාිකියි; ම ේශගශ මිශ ශ  නනේහාශ 

රනේහාාේ විා හාිකියි. ථමහා විට අවි ආයුස පේවිච්ි  ව කේ ව ශ 

ශනාේ ශනන්ශ ඇිත. චීශා ථහා අශශේ  ටනක ව ේ නේශේ වුව 

ශහාෝ විශපශ ආයුසනලින් ව ශ ශනාේ ශනන්ශ පුළුනන්. 

රා ශේ, නීථා ශග ශේ අපි නිේවේ නේශේ නේහාශනලින් ගිහිල් 2කේ 

මි දථාසු ාටව කේ ව ශ  ේතශාේ ශනන්ශ පුළුනන්. ඒ 

ත්රථාතනේනශේ මවම අ මුණ, ඒ අනථානේනට උි ත විධිාට නයථශා 

නයේේත කිරීමයි. ඒ විධිාට නයථශා නයේේත කිරීශමන් පථාශථේ 

තමන්ට අන ය ව ශ ඉථාකේමීා  ේජයා  යේ ව ගිනීම තමයි 

ශේ ත්රථාතනේී න්ශේ ි න්තශා. මශහාම ශේ, ඒ පිාන  ශනශේ 

ත්රථාතනේී  ක්රිාේනේමශේ ප මුනි ද පිාන ට,- 

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ඇමිතතුම ද, ඔඳතුමේට තන විශේඩි තුශව වේකාේ 

ිතශඳශනේ. 

 

ගු පාඨලී චම්ිළක රණවක  මහතා 
(ேொண்புேிகு பொட்டளி சம்பிக ரைெக்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

ඒ ප මුනි ද පිාන ට අශේ  ට අන මුහුණ ී කේ ිතශඳශ ඳන අපි 

මතව තඳේ ගත යුතුයි.  

ශේ ත්රථාතනේනා මර්නශා කිරීශේී  ආ ේෂව අා නක 

විධිමත්භේනා, ශත  තුරු හාේ ශත  තුරු හා හාේ ව ශ ආ ේෂව 

ශමශහායුේ, ඒ ථවහාේ ිතශඳශ ශේ පේකශ අභිකේෂා නීිතරීිතනලින් 

පමණේම ව න්ශ පුළුනන්වමේ ශිහාි.  

ශේ  ශ  ශේ ක්රිාේනේමා න හාේ ඳකශශව ට මුථාලිේ ථමේජශේ 

ථාත  පහාේ අපට ශපශශශනේ. මවේ තමයි, ශවිබන්ම රචා්ඩා 

ක්රිාේනකට ාටත් ශනච්චා, ''තවහිත්'' ි න්තශාත් මේව ගිටගිහිච්චා 

100ේ, 200ේ පමණ ම ේශගශ මිශ න්ශ කිහාිථාිත, රචා්ඩා 

ක්රිාේනකට  දාිිබච්චා අා විධිාට ඉන්ශනේ. ඒ අා හාඳුශේ ගිනීම; ඒ 

අා  දෂාක්රිා කිරීම; විශේ  කිරීම ආ ේෂව අා නක නගකීමේ.  

1259 1260 

[ගරු පේසලී චාේපිව  ණනව  මහාතේ] 



2019 මියි  24  

අසයේපශ වවවුරුනකට ගිහිල් 2කේ, ශේ ි න්තශාට ගමන් 

ව කේ, ශේ රචා්ඩා ක්රිාේවරුනන්ට අන ය තල් 2ලුන කඳේ ශනශ, - 

මනි ද පිරිථා ශේ පේර්ලිශේන්තුශවත් ශථේනවාන් හාිටිාට ඉවකේ 

ිතශඳශනේ.- තනත් 1,000ේ, 2,000ේ ශේ  ට පු ේ ඉන්ශනේ.  

ට ය ථාත ා න ශාන් රචා්ඩා ක්රිාේනකට ථහාශාෝගා 

ශශ  න්ශත්, ශේ නර් ශා, මශේ, තමන්ශේ ශනවිාන් ශශ හාඳුශශ 

පුේගකයින් - non-believersකේ - හාිටිාට හිතකේ ඒ අා විශේ  

කිරීශේ ි න්තශා ථහිත විදු ිතථානහාථේ ශේ  ශ  ඉන්ශනේ. අපි 

ඒව අමතව ව න්ශ ශහා ව ශිහාි. ඒ නේශේම, ශේ  ට තු  රී 

කේාකීාන මුථාලිේ අශශයතේනවට නාේ අ ේබිව ණා වූ මුථාලිේ 

අශශයතේනේ ශගශ මශ පිරිථේ ඉන්ශනේ. ඒ නේශේම, ශේ  ට 

තු  ඳහුත ාේ රී කේාකිව මුථාලිේ අශශයතේන ාටශත් ශථසු 

ආගේනකට, ශථසු ජශ ව්ඩාේාේනකට ගරු ව ශගශ, තමන්ශේ 

ආගම  දහාතමේනීන අනහාේශගශ ඉන්ශ පිරිථේ ඉන්ශනේ.  

ශේ ථාත  පහා ගත්තේම, ශේ ථාත  පහාට පථාආවේ ාව උපේා 

මේර්ගාේ අපට ිතබිා යුතුයි. විශ ේෂශාන්ම ශේ  ශ  රී කේාකිව 

මුථාලිේ ථමේජා ඳකේත්මව ව න්ශ;  ේිතමත් ව න්ශ අපි 

වටයුතු ව  යුතුයි. අ ේබිව ණා වූ මුථාලිේ ථමේජා රී 

කේාකිවව ණා කිරීම ථවහාේ,  දර්අ ේබිව ණාේ ව න්ශ ඒ 

අාත් මේව ථේවච්ඡේනේ; ථේමුිතාේ අපි විදුන් ඇිතව  ගත 

යුතුයි; අන ය නීිතරීිත ශගශ ආ යුතුයි. රැඩිවල් 2ව ණා වුණු පිරිථා 

 දර්රැඩිවල් 2ව ණා කිරීම ථවහාේ වුණු අසයේපශ නිා පිිබශන ේ, 

ඒ නේශේම නීිත රීිත ථමේජ ථේමුිතාේ අපි ඇිතව  ගත යුතුයි. ඒ 

නේශේම, රචා්ඩා ක්රිාේ මල්න් අශශේ අා ශථන්ශ ඉන්ශ පිරිථා 

හාඳුශේ ගිනීම හාේ  දෂාක්රිා කිරීමට අපි වටයුතු ව  යුතුයි. ශේ 

ථාත  පහාට, ශේ උපේා මේර්ග පහා අපි ක්රිාේත්මව වශ  ත් අපට 

ශේ ත්රථාතනේනා පේකශා කිරීමට හාිකියි. විශ ේෂශාන්ම,- 

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ඇමිතතුම ද, වේකා අනථේශයි. 

 
ගු පාඨලී චම්ිළක රණවක  මහතා 
(ேொண்புேிகு பொட்டளி சம்பிக ரைெக்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

ශහා වයි. තන මව වරුණේ කිාේ මශේ වනේන අනථන් 

ව න්ශේ. 

විශ ේෂශාන්ම ශේ පේර්ලිශේන්තුශව රසේශ නගකීම නන්ශන්, 

ශේ ථවහාේ අන ය ව ශ නීිතරීිත, ඒ නේශේම අන ය ව ශ ථමේජ 

ථේමුිතා හාිී මයි. ඒ ථවහාේ පේෂ, පේට ශේනශාන් ශත  න අපි 

මවට මවතු ශනකේ හාිකි ඉේම දන් ශේ නීිතරීිත ටිව ශගශිල් 2කේ; 

හාිකි ඉේම දන් ශේ අන ය ව ශ ථමේජ නටපිටේන හානකේ, ශේ  ට 

ඉතේ ඉේම දන්ම ථේමවේමී තත්ත්නාවට පරිනර්තශා කිරීමයි ව  

යුත්ශත්. රසේශ ත්රථාතනේී  ව්ඩාේාම -වල් 2ලිා-  දෂාක්රිා කිරීශමන් 

පමණේ ශේ වේර්ාා ශත  විා යුතු ශිහාි. අන ය ව ශ නීිතරීිත 

ථිවසීශේ නගකීම ශේ පේර්ලිශේන්තුනට ිතශඳශනේ. මා ඉටු 

කිරීමට දුාලු ශේ පේකශ පේෂ ඉන රිපත් විා යුතුයි කිාේ ශාෝජශේ 

ව මින්, මම  දහාඬ නශනේ. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ථාතුිතයි. මී යට, ගරු විජිත ශහාේ ත් මන්ත්රීතුමේ. ඔඳතුමේට 

විශේඩි නහාාව වේකාේ ිතශඳශනේ. 

[අ.භේ.1.00] 

 

ගු විජිත වහේරත් මහතා 
(ேொண்புேிகு ெிெித மஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද,  ශ  ජශතේනශේ  දනහාථ 

ශනනුශනන්  දනහාථා රජේතන්ත්රනේී  නීිත  ේමුනේ පිනිතා යුතුයි. 

ශමුත්  දනහාථට ඳේසේ ව ශ උමතු අන්තනේී  ක්රිාේ ඇිත ශනශනේ 

ශේ, මනි ද ශම ශහා තවී  ඒනේ මිඬපිනිත්වීම ථවහාේ ශමනි ද 

විශ ේෂ හාන දු නීිත පිශවීම අපට ඳිහාි  ව න්ශ ඳිහාි. ඒ 

අර්නශාන් ශේ හාන දු නීිතා ශිනත ී ර්  කිරීමට අශේ මවයත්නා 

රවේ  ව ශනේ. ශමුත් මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද, හාන දු 

නීිතා න ගින් න ගටම න ගු ව  යුතු ශිහාි. ශම වන, ඒව  ටව 

රජේතන්ත්රනේී  ජශතේනශේ  දනහාථට ඳේසේනේ. ශේ දුේධිා දු වී 

නින් මේථාේ ශගවුණේ. ඒ මේථාව වේකා තු  හාන දු නීිතා 

ක්රිාේත්මව වුණේ. ථමහා  අනථානේනකී  ඇඳිරි නීිතා පනේ 

ක්රිාේත්මව වුණේ. ශමුත් ආ්ඩුවන තනමත් අථමත් ශනකේ 

ිතශඳශනේ, ශේ  ශ  ජශතේනශේ ථේමේශය ජශ ජීවිතා ානේ 

තත්ත්නාට පත් ව න්ශ. ශේ ව්ඩාේාේ මර්නශා කිරීම ථවහාේ 

ාේ ාේ ක්රිාේමේර්ග අ ශගශ ිතශඳශ ඳන ඇත්ත. ශමුත් ථේමේශය 

ශප   ජශතේනශේ ආ ේෂේන තහාවුරු ව න්ශ තනමත් ආ්ඩුවන 

අථමත් ශනකේ ිතශඳශනේ. පසුගිා මේථා පු ේනටම ීනිතා, ථාත්රේථා 

හාිම පුේගකශාකු තු ම ිතබුණේ. අනත් මා ථේූරර්ණශාන් පහා 

ශනකේ ශිහාි. ඒ  දථේ ශේ හාන දු නීිතාට අපි ශේ අනථානේන 

ථේඳන්සශාන් මවයතේනා ප  ව ත්, හාන දු නීිතා කිාශ මව 

න ගින් න ගටම පනත්නේගත යුතු ශිහාි. ශම වන, ශේව ජශතේන 

මර්නශා කිරීශේ න ථේනට තල් 2ලු ශනන්ශ පුළුනන්. ඒ අශතු  අපි 

ඉථාථ හා ිතශාශනේ. ශේ හාන දු නීිතා ක්රිාේත්මව වීශේ  ේමුන 

ඇතුශ ේ ථමහා  තින්නකී  අත් අාාගුනට ගිනීේ දුේස වුණේ. ඒ 

නේශේම ථමහා  ශිෂය ක්රිාේවේරිනුත් අත් අාාගුනට ගිනීේ දුේස 

වුණේ. ාේපශා වි ානවිනයේකශේ ශිෂය ථාගමශේ ථභේපිතන ාේ, ඒ 

නේශේම ඒ ශිෂය ථාගමශේ ශල් 2වේන ාේ හාන දු නීිතා ඇතුශ ේ අත් 

අාාගුනට ගත්තේ. ත්රථාතනේනා නි ිේවීශේ පශත ාටශත් ාේපශා 

වි ානවිනයේකශේ ශිෂය ථාගමශේ ථභේපිතන ාේ ථහා ශල් 2වේන ාේන 

අන හි ගත ව කේ ිතශඳශනේ.  අපි නකින්ශන් ශේව ථේසේ ණ 

ශනන්ශන් ශිහාි කිාශ මවයි. ඉථාකේේ උමතු අන්තනේී  ථාවිසේශ 

මිඬපිනිත්වීම ථවහාේ හාන දු නීිතා පේවිච්ි  ව කේ ක්රිාේන්විත 

ශානවීම දුේස වුණේට, ඒවත් මේවම ශේ නේශේ ශිෂය ක්රිාේවේරින් 

මර්නශා ව න්ශ ශේ හාන දු නීිතා පේවිච්ි  ව ශනේ ශේ, ටටත් 

මහාේ ගිහිල් 2කේ ත්රථාතනේනා නි ිේවීශේ පශත පේවිච්ි  ව ශනේ 

ශේ ඒව ඳ පත යි. ඒ  දථේ අපි ආ්ඩුවනට ඒ ගිශ අනසේ ණා 

ව ශනේ. 

ථර්න පේේෂිව ථමුළුශවී  ජශේධිපිතන ාේ ථහාිතවාේ  න්ශේ, 

ශේ හාන දු නීිත ශ ගුකේදු ශේ පේකශ පේෂ, නතත්තීා ථමිිත 

ක්රිාේවේ වේ මර්නශා ව න්ශ කිදුශථේත් පේවිච්ි  ව න්ශන් 

ශිහාි; ඒ නගකීම තමන් ශපෞේගලිවන ගන්ශනේ කිාකේ. හාිඳියි, 

මශහාම කිවනේට ාේපශා වි ානවිනයේකශේ ශිෂය ක්රිාේවේරින්න අත් 

අාාගුනට අ ශගශ ත්රථාතනේනා නි ිේවීශේ පශත ාටශත් 

ඇතු ට නේකේ ිතශඳන්ශන් උමතු අන්තනේී  ශේ ක්රිාේනකට 

ථේඳන්සන ශශ ශනයි. ඒ  දථේ ඒනේ නාමීමේ ව ශගශ ශිෂය 

ක්රිාේවේ වයින්න මර්නශා ව න්ශ උත්ථේහා ව ශනේ ශේ, නහාේම 

ඒනේ  ශිනිත්විා යුතුයි. ඒ අනසේ ණා අපි ආ්ඩුවනට ව ශනේ.  

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද,  ඒ නේශේම හාන දු නීිතා පශනේ 

ිතශඳේී , ජශතේන තු  ශශ ථන්සුන් තත්ත්නාේ ඇිත ශනකේ 

ිතශඳශ තත්ත්නාේ ාටශත් ආ්ඩුවන අථමත් වුණේ, ශඳ ශහාෝ 

රශේ නක ඇිත ශනච්චා ජේිතනේී  රහාේ ාන් න ේනේ ගන්ශ. අපි 

නිේවේ, කුලිාේපිටිා,  දවනි ටිා, ශව ශඳයිගශන්, මිනුනන්ශග ා 

නේශේ රශේ නක ජේිතනේන  ගිටුේ ශශ ශනයි, ඇිත වුශ්ඩ; ජේිතනේී  
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පේර්ලිශේන්තුන 

රහාේ ාන් ඇිත වුශ්ඩ. ඒ ජේිතනේන  රහාේ ාන් න ාත් කිරීේ පිටුපථ 

ශේ පේකශ හාථාතාන් ිතබුණු ඳන පිහාින ලියි. ඒ  වීඩිශාෝ පටනක, 

රූප ේමුනක ඉන්ශ පුේගකාන් වවුන කිාශ මවත් නින් පිහාින ලින 

තහාවුරු ශනකේ ිතශඳශනේ. ශමුත් ආ්ඩුවනේ විධිාට ආ්ඩුවන 

අථමත් වුණේ, ඒ ජේිතනේී  රහාේ ාන් මිඬපනත්නන්ශ ථහා මනි ද 

තත්ත්නාේ ඇිතවීම න ේනේ ගන්ශ. ඇත්තටම ඒ ජේිතනේී  

රහාේ නලින් ගි දඳත් වුශ්ඩ මුථාලිේ ජේිතවාන්ට අාත් වා විත ේ 

ශශ ශනයි; මුථාලිේ ජේිතවාන්ට අාත් පල් 2ලි විත ේ ශශ ශනයි. 

දුාහාක වාත් ගි දඳත් වුණේ. ඒ නේශේම  ඒ ගි දඳත් ශනච්චා ථමහා  

ශග ාශිල්ලි අයිිත දුාහාක අාට. මම දුේධිා ශනකේ නනථා තුශවට 

පථාශථේ මිනුනන්ශග ා ශග ාට ාශශව ටත් බුේස රූප, ශේන රූප 

ගි ද ග දමින් පිනතුණේ. ශේ ජේිතනේී  රහාේ ාත් මේව, ඒ න ාත් 

ව  ඒ රහාේ ාත් මේව නනථා තුශේ ාශතුරුත් මතිශ ිතබිච්චා 

ශඳෝ පි ා ගි ද ග දමින් ිතබුණේ. මව වාාව බු  පිිබම ශග ාේ 

ිතබුණේ; ශේන රූප ිතබුණේ.  

නනථා තුශවට පථාශථේ ාශශව ටත් ඒනේ ගි ද ගන්ශනේ. ජේිතනේී  

රහාේ  ඇතුශ ේ අශශේ ජේිතවත්නාට මශ හින ක්රිාේත්මව වුණේට, 

අනථේශශේ ගත්ශත ත් ඒ ගි ද ිතාපු අා අනහාශ ආගමිව 

ශේාවාන්ශේ පින්තූ  පනේ ගි ද ගන්ශ තත්ත්නාේ ඇිත වුණේ. ඒ 

ජේිතනේී  රහාේ ශාන් විපතට පත් ශනච්චා, පීාේනට පත් ශනච්චා 

ජශතේන ශනනුශනන් ආ්ඩුවන නහාේම මින හාත් විා යුතුයි.  තනමත් 

අපි නිේශේ ශිහාි, ඒ ගි ද ගත්ත වා ශනනුශනන්,  ඒ  ශේප  

ශනනුශනන් නන්න  කඳේ ශනශ ක්රමශවනාේ ආ්ඩුවන පිත්තශතන් 

ක්රිාේත්මව වීමේ.  ාේ ාේ අා මේසයනකට මව මව ඒනේ 

කිාශනේ. ශමුත් තනමත් ඒනේ ක්රිාේත්මව වීමේ ශපශශන්ශන් 

ශිහාි. ඒ ගි ද ඳත් ශනච්චා ශේප නකට  ආ්ඩුවශනන් නන්න  

ශගනන්ශ ශනශනේ. හාිඳියි, ඒ ශගනශ ශව ට ශගනන්ශන් අපි 

දුාලු ශනශේශේම ථල් 2ලි. ඒ දු වීේනකට භේජශ  ශනච්චා 

පුේගකාන්ට ඒ නන්න ා කිශඳශ ශව ට ඒ නන්න ා ශගනන්ශන් ඒනේ 

ගි ද ිතාපු අා ශශ ශනයි; ඒනේ විශේ  ව පු අා ශශ ශනයි. ශේ 

 ශ  ශප   මහාත් ජශතේනශේ ථල් 2ලිනලින් තමයි ඒනේට නන්න  

ශගනන්ශ ශනන්ශන්. ශවශථේ ශනතත්, ඒ ශගවීේ ථේසේ ණන, 

හාරිාේවේ න දු  විා යුතුයි.   

මිනුනන්ශග ා ශග ශේ ඒ වා ථේේපුනක අයිිතා ිතශඳන්ශන් 

ශග  ථභේනට. ශග  ථභේන කිාශනේ, "ථමහා  තින්නක මුල් 2 

අයිිතවරුනන් ශශ ශනයි ශේ වා පනත්නේශගශ ාන්ශන්. ශනනි ද, 

තුන්නශ පේර් ාන  තමයි ශේ වා  පනත්නේශගශ ාන්ශන්. ඒව  දථේ 

ඒ වාා පනත්නේශගශ ගිා අාට නන්න  කඳේ ශනන්ශ ඳිහාි. ඒනේට 

නීතයනුකූල ක අයිිතා ිතබිච්චා අාට පමණයි නන්න ා ශගනන්ශ 

පුළුනන්." කිාකේ. ශේ නේශේ නීිතමා ඳේසේ නිමීම  දථේ ශේප  

ගි දඳත් ශනච්චා නයේපේරිවාන්ට ශනච්චා හාේ දාට ථේසේ ණාේ 

ඉෂාට ශනන්ශන් ශිහාි. ඒ  දථේ මම ශේ ථභේනට අනසේ ණා 

ව ශනේ, ඒ වා පනත්නේශගශ ගිා අාට, ඒ ශේප නක 

හිමිවේරිත්නා ිතබිච්චා අාට ථේසේ ණ නන්න  මුනල් 2 කඳේ ශනන්ශ 

ක්රමශවනාේ ඇිත ව න්ශ කිාකේ.   

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුම ද, තන විශේඩි තුශව වේකාේ ිතශඳශනේ. 

 
ගු විජිත වහේරත් මහතා 
(ேொண்புேிகு ெிெித மஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඒ නන්න  ශගවීශමන් ශේ ර ාශාට උත්ත  කිශඳන්ශන් ශිහාි. 

ශමුත් අනම න ශාන් මනි ද ශනාේනත් ව  යුතුන ිතශඳශනේ.  

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද,   ශේ උමතු අන්තනේී න්ශේ 

රහාේ ාත් මේව මුළු  ශ ම ආර්ථිවා වාේශගශ නිටිකේ 

ිතශඳශනේ.  ශ ම ආර්ථිවා වාේශගශ නිටිච්චා ශනකේනවී  

ආ්ඩුවනට නගකීමේ ිතශඳශනේ, ආ්ඩුවශව අශන ය, ශේථාිතවේ  

විානේ වපේ හාි කේ වටයුතු ව න්ශ. අගමිිතන ාේශේ, 

ජශේධිපිතන ාේශේ, ථමහා  ඇමිතනරුන්ශේ, ථභේපිතනරුන්ශේ 

ථහා ශප  ශව ගත්ශත ත් ආ්ඩුවශව අශන ය, ශේථාිතවේ  විානේ 

වපේ හාි කේ  ශ  ජශතේනට ආනර් ාේ ශපන්නන්ශ. ශමනි ද 

ආර්ථිව වාේ නිටීමේ ඇිත වූ ශනකේශව ඇමිතනරු විධිාට, ආ්ඩුව 

පේෂශේ නගකින යුත්තන් විධිාට   ඒ විප කිරීම ව න්ශ අපි 

සූනේශේ කිාකේ භේවිතේශනන් ඔේපු ව කේ ශපන්නන්ශ.   මශහාම 

ශිත්ශේ ශේ ආ්ඩුවනට මශ හි  ශ  ජශතේනශේ විශ ෝසා තනත් 

නිඩි ශනශනේ. ජශතේන නිශටත් ඉන්ශන් තනඳක විශ ෝසාකින්. ඒ 

විශ ෝසා, ඒ ශේන්ිතා තනත් නිඩි ශනශනේ, ජශතේනශේ ආර්ථිව 

අශහාේ දා මන්ශ මන්ශ නිඩි ශනශ ශව ට.  ථාථේ  ශිිත ශනකේ, 

ජීනත් ශනන්ශ ක්රමාේ ශිිත ශනකේ ආර්ථිව තත්ත්නා වාේශගශ 

නිටිකේ ිතශඳේී  ආ්ඩුවශව ඇමිතනරු අත්තශශෝමිතව විධිාට 

තමන්ශේ ශේථාිතවේ  විානේ නිඩි ව ගන්ශන් ශිතුන ජශතේනට    

ආනර් ාේ ශනන්ශ ඕශෑ.  

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද, මම ශේ වේ ණා අනසේ ණා 

ව කේ කිාශනේ. ශේ ශම ශහා ශත්  ට ආර්ථිව න ශාන් 

අර්බුනාවට මුහුණ පේකේ ිතශඳශනේ. හාිම ේශෂේත්රාවම හාිශමෝම 

අර්බුනාවට මුහාණ පේකේ ිතශඳශනේ. මනි ද ශම ශහා තවී නත් 

ආ්ඩුවනට නගකීමේ ිතශඳශනේ, තමන්ශේ පිත්ශතන් විප 

කිරීමේ ව කේ ආනර් ාකින් ශපන්නන්ශ, 'අපි අශන ය විානේ, 

ශේථාිතවේ  විානේ වපේ හාරිශනේ. ඒ විප කිරීම ව ශනේ' කිාකේ. 

ඒව ශපන්විා යුතු ශම ශහා තේ තමයි ශේ ිතශඳන්ශන්. මශහාම 

ශිතුන ජශතේන පිට ශේ ඳ  පිශටවශන ත්  ආ්ඩුවනට මශ හි 

ජශතේ විශ ෝසා තනත් නිඩි ශනශනේ මිථේ ඒව අුව ශනන්ශන් 

ශිහාි.   ශේ ශම ශහා ශත්  ශ  ථමථාත ජශතේන ආර්ථිව න ශාන් 

පීාේනට පත් ශනකේ ිතශඳශ තත්ත්නාේ ාටශත් ආ්ඩුවශව 

ඇමිතනරුන්ට, අගමිිතන ාේට, ජශේධිපිතන ාේට විශ ේෂ 

නගකීමේ ිතශඳශනේ, තමන්ශේ පිත්ශත් ශේථාිතවේ  විානේ 

ව න්ශන් ශිහාියි කිාශ මව ආනර් ශාන් ශපන්නන්ශ.        

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද, ශේ ඉථාකේේ අන්තනේී  

ව්ඩාේාශේ රහාේ ාත් මේව නිඩිම පීාේනට පත් ශනකේ 

ිතශඳන්ශන් ශේ  ශ  මුථාලිේ ජශතේනයි. අන මුථාලිේ ජශතේනට 

මශ හින  ශටහි වි ේක විශ ෝසාේ මල් 2ක ශනකේ ිතශඳශනේ.  ශේ 

රහාේ ා න ාත් ව පු ව්ඩාේාම මුථාලිේ ජශතේනශේ අයිතීන් 

ශනනුශනන් ශපනී හිටිශේ ශිහාි; මුථාලිේ ජශතේනශේ අයිතීන් 

ශනනුශනන් ඉල් 2ලීේ ඉන රිපත් ව ශ ේ ශිහාි. ඔවුන් ට ිතබුශ්ඩ ඉතේම 

පටු ආගමිව උමතුනේ පමණයි. ශමුත් මුථාලිේ ජශතේන ශේශවන් 

වි ේක පීාේනවට පත් ශනකේ ිතශඳශනේ. මුථාලිේ ජශතේනශේ 

පිත්ශතන් විශ ේෂශාන්ම මුථාලිේ ශේාවාන් ථහා ආගමිව 

ශේාවාන්ශේ පිත්ශතන් ශමනි ද ශම ශහා තවී  දුාහාක ථහා 

ශනම  ථමේජාත් මේව මවට  මුහු  ශනන්ශ අන ය 

ථාථාවතිතවමා ඒවත්නාේ ඇිත ව ගිනීම ථවහාේ වූ 

රිතථාථාව ණ ථවහාේ නින් ශහා වම අනථානේනේ උනේ ශනකේයි 

ිතශඳන්ශන්.  

ඒ නීිතමා රිතථාථාව ණ ථවහාේ සූනේශේ ශනන්ශ. ඒව 

අශේගතශේ රී කේාකීා ජේිතා ශග ාශිගීමට ඉනහාල් 2 ශනශනේ. 

ශේව තමයි ඒ ථවහාේ ශහා වම අනථානේන. රී කේාකිවාන් විධිාට 

මුථාලිේ ජශතේනශේ පිත්ශතන් ථාථාවතිතවමා ශනශථාවේ 

ිතශඳශනේ ශේ, ඒනේ අශහාෝදු ව ගිනීම ථවහාේ මින හාත් ශනන්ශ 

ශහා වම අනථානේන ශේවයි කිාශ මවත් අනසේ ණා ව මින් මේ 

ශත  ශනශනේ. ශඳ ශහා ම ථාතුිතයි. 
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ගු ලක්ෂනමන් ආනන්ද විවේමාන්න මහතා 
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் ஆனந்த ெிமெேொன்ன) 

(The Hon. Lakshman Ananda Wijemanne) 
මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද  ශමා ශඳ ශහා ම 

වශගේටුනේාව අනථානේනේ. ජීවිත 260ේ පමණ විශේ  ශනච්චා ඒ 

දු වීම ශනකේ මථකින් පසු  ශ  හාන දු නීිතා ී ර්  ව න්ශට 

පනත්නශ ශමම විනේනාට ථහාභේගි ශනන්ශට කි තම ගිශ මම 

ශඳ ශහා ම වශගේටු ශනශනේ.  

ශේ  ශ  ජශේධිපිතන ශාේ  ඉන්ශනේ. මතුමේ 201  ජශනේරි 

08 නි ද නේ ඉවකේ ශේ නේනේ ජශේධිපිත ධු ශේ ඉන්ශනේ.  මතුමේට 

වලින් ජශේධිපිතන ශාේ දුටිාේ. මතුමේ අවුරු  නහාාේ මව න ගට 

ජශේධිපිත ධු ශේ වටයුතු ව ේ. ශේ ජශේධිපිතනරුන් ශනශප  ම 

අවුරු  30ව  40ව පේර්ලිශේන්තු ඉිතහාේථාේ ිතශඳශ ශනශනශශේ. 

ඒ අා මන්ත්රී ධු   ඇමිත ධු  ශහාඳවූනේ. ශමුත් වශගේටුනට 

වේ ණාේ තමයි ඒ ශනශනශේටම ආ්ඩුවක්රම නයනථානේන ගිශ 

අනශඳෝසාේ ශශ ිත තම. ඒ ශහාේතුන  දථේ ශම වේන වුශ්ඩ?  

පසුගිා අවුරුේශේ ඔේශතෝඳර් 26 නි ද නේ හානථා භේගශේ  

හාන දුශේම  ශ  අගමිිතන ශාේ දුටිාී  තන අගමිිතන ශාේ  පත් 

ශනශනේ; න වුරුේ ශනශනේ. අශේ නයනථානේන අනුන ඉා ිතශඳන්ශන් 

මව අගමිිතන ාේටයි. ශමුත් තන අගමිිතන ශාේ පත් ව ශනේ  

මව අගමිිතන ශාේ දුටිාී . අන්ිතශේී  වුශ්ඩ ශම වේන? අශේ 

නයනථානේන ථේපේනශා වශ ේ ඒ දුාලු ශේ වශ ේ 

පේර්ලිශේන්තුශනන්. අධිව ණ වටයුත්තේ ශනන්ශන් ඒ 

නයනථානේන අර්නවනශා කිරීම පමණයි. ශමුත් ශමච්චා  

ප පුරුේනේ ිතශඳශ ශේාවාන් ශනශනශශේ මනේ ඒ ව පු 

ශේාගමත් මේව අධිව ණාට පන්ිතාේ ිතාන්ශ වුණේ. 

"නයනථානේශව ිතශඳන්ශන් ශමන්ශ ශමශහාමයි" කිාකේ 

නීතයනුකූල ක අගමිිත ශිනත අගමිිත ධු ශේ තඳන්ශ වටයුතු 

ව ේ. නයනථානේශනන් ශම වේන කිාිශනන්ශන් කිාකේ 

අධිව ණශාන් උගන්නශවේ ශේ රසේශ ශේාවාන් ශනශනශේ ඒ 

ගිශ නිශශගශ දුටිශේ ශිහාි. රසේශ පුටුනක ඉන්ශේ අා ශේ 

විධිාට හාිදුශ ශනේ ශේ  අපි ශම වේන ජශතේනශගන් 

ඳකේශප ශ  ත්තු ශනන්ශන්  ශම වේන   දකසේරින්ශගන් 

ඳකේශප ශ  ත්තු ශනන්ශන්? අගමිිතවම ශව ල් 2ක වෑනේ.  

ඒ දුේධිා  දථේ  දකසේරින් තු  ඇිත වුණු වකකිරීම   ශ  

ජශතේන තු  ඇිත වුණු වකකිරීම කිාශ ශේ හාිම ශනාේම පසුගිා 

අශරේල් 2 21 නශ නේ වුණු දුේධිාටත් ශහාේතු වුණේා කිාකේ මේ 

හිතශනේ. මශහාම හිශතන්ශ ශහාේතුන ශම වේන? ඒ අන ය 

ශත  තුරු කි ත ිතබුණේ. ශමුත් කිදුම ශවශශේ ගණන් ගත්ශත් 

ශිහාි. රසේශ න ශාන් කිවශන ත් ජශේධිපිතතුමේ විහිළුනවට පත් 

වුණේ. මම හිතශ විධිාට ඒව තමයි රසේශම ශහාේතුන. ඒ න ශ  2ී  

ශේ උත්තරීත  ථභේශව මන්ත්රීනරුන් හාිදුරිච්චා තේකා අපි නිේවේ. 

ශප ලිථා  දකසේරින්ට මිරිථා කුුව ගහාකේ  වනේශේාවතුමේට 

ඳයිඳකශාන් ගහාකේ  පුටුනලින් ගහාකේ  වනේශේාවතුමේශේ පුටුනට 

නතු නලින් ගහාකේ  වනේශේාවතුමේට මුත්ර ගිාේා කිාකේ 

විශවචාශා ව ේ; වෑ ගිසුනේ; විහිළු ව ේ.   

ඒනේශේ රිතඵකනලින් ශව ටථේ ශේවටත් හාවුල් 2නශනේ. ඒ 

මේවම  මම ශප ලිථා  දකසේරින්ට මිරිථා කුුව ගිහීම ආී  දුාලු 

ශේනල් 2 දු නශ ශනකේශව  මහින්න  ේජපේෂ මිිතතුමේ -මතුමේ ඒ 

ශනකේශව විපේෂ ශේාව ශශ ශනයි- හිශේ ශනවී ඳක ඳකේ දුටිාේ 

මට මතවයි.  ඒ ශේනල් 2 ව පු කිදුම ශවශශකුට හා ථා වුශ්ඩ 

ශිහාි. ශේ උත්තරීත  ථභේශව හාිදුරීම ශමශහාම ශේ  ශේ  ටට 

ශනවිාන්ශේම පිහිටයි.  ශ  ජශේධිපිතතුමේට තමයි විසේාව 

ඳකතක ිතශඳන්ශන්. අගමිිත පත් කිරීම  ඇමිතනරු පත් කිරීම  

ආ ේෂව ශල් 2වේකේ  අශශකුත් දුාලුම අමේතයේා  ශල් 2වේනරු 

පත් කිරීම  ත්රිවිස හාමුනේපිතනරු පත් කිරීම  ශප ලිථාපිතතුමේ පත් 

කිරීම  ඒ නේශේම අධිව ණශේ ඉහා  තශතුරුනකට පත් කිරීම ආී  

ශේ දුාලු ශේ ව න්ශන් ජශේධිපිතතුමේ. මතශව ට මතුමේ තමයි 

ශේ  ශ  ආ ේෂව ඇමිත. මතුමේ තමයි ශේ  ශ  නීිතා හාේ ථේමා 

ඇමිත. මම නිවපු මතුමේශේ පු ම කේෂණාේ ිතබුණේ. මශේ  

මතුමේ හාිම ශේම නකින්ශන් පත්ත ශාන්. මා කේජේථහාගතයි. 

මතශව ට මතුමේ ශේ නගකීම ගන්ශන් ශිේන? 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුම ද  ඔඳතුමේට තන විශේඩි 03ේ ිතශඳශනේ. 

 

ගු ලක්ෂනමන් ආනන්ද විවේමාන්න මහතා 
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் ஆனந்த ெிமெேொன்ன) 

(The Hon. Lakshman Ananda Wijemanne) 
ශේ දුේධීන්නක ථේූරර්ණ නගකීම මතුමේට භේ  ශනශනේ. 

ආ ේෂව ඇමිත ධු ා න ශ ජශේධිපිතතුමේ  ටින් පිට ශනකේ 

ාශනේ  අුව ගණශන් ඒ ධු ශේ නිා ඳකන්ශ ඇමිතන ශාකුනත් 

පත් ව න්ශන් ශිහාි.  ටට ශමශහාම තර්ජශාේ ිතශඳශනේා 

කිාකේ ඉන්න ාේශනන් පනේ නිනුේ ී ේ ව කේ ිතශාේන   අුවම 

ගණශන් ආ ේෂේන ථේඳන්සශාන් නිා ඳකන්ශ 

ඇමිතන ශාකුනත් පත් ව න්ශන් ශිිතන මතුමේ  ටින් පිට ශනකේ 

ාශනේ. මතුමේ මනේ ශම වේන කිවශව? මතුමේට ශේ විථාත ා 

නිශගන්ශ කිබුණු ථිණින් මතුමේ වමිටුනේ පත් ව ේ ලු. මතුමේ 

ශක කු ශනාේ ව කේ ිතශඳන්ශන්. ඒ අනථානේශව ී  වමිටුනේ 

ශශ ශනයි පත් ව න්ශ ඕශෑ. මතුමේට ිතබුණේ ඒ ශනකේශවම ඇඳිරි 

නීිතා පශනන්ශ  හාන දු නීිතා පශනන්ශ. ඒ ශේනල් 2 ශනශශව ටත් 

රමේනයි. මම  දථේ ශේ නගකීම මතුමේට පිහාි  හාරින්ශ ඳිහාි.  

ආ ේෂව ම්ඩාකශේ රසේ දාේ වවුන? ජශේධිපිතතුමේ. 

මතශව ට මතුමේ විශේ ගත වූ ශනකේනවයි ශේ දුේධිා දු  වුශ්ඩ.  

ඒ ශනකේශව අගමිිතතුමේ ආ ේෂව ම්ඩාකා රැථා ව න්ශ 

කිවනේ. ඒවටනත් අනථ  කිබුශ්ඩ ශිහාි. අනථේශශේ ී  

අගමිිතතුමේ ආ ේෂව අමේතයේා ාට ගිාේ. මම හිතන්ශන් මතුමේ 

මතිශට ගිහිල් 2කේ හියේ වේපු ශිිත ටිව විත යි; නිවපු ශිිත ටිව 

විත යි. මතුමේට ආ ේෂව අමේතයේා ාට ශනකේ පිාේ ශනවේ 

ඉන්ශ දු වුණේ. අන්ිතශේ ී  ජශේධිපිතතුමේ වනේ ව කේ කිවනේට 

පථාශථේ තමයි ආ ේෂව ම්ඩාකා රැථා වුශ්ඩ. ශමශහාම  ටේ ව  

ශගශ ාන්ශ පුළුනන්න? ජශේධිපිතතුමේට අගමිිතතුමේන අවි ානේථ 

ශේ  ශේ  ට ව  ශගශ ාන්ශ ඳිහාි. හාිඳියි ඒ මේවම මම 

කිාශනේ  අගමිිතතුමේශේත් න නේ ිතබුණු ඳන. අගමිිතතුමේට 

ආ ේෂව ම්ඩාකාට මන්ශ  න්ශන් ශිත්ශේ  ආ ේෂව 

 දශාෝජය ඇමිතතුමේට ආ ේෂව ම්ඩාකාට මන්ශ  න්ශන් 

ශිත්ශේ  මනේ ඒව ශේ පේර්ලිශේන්තුනට ඇවිල් 2කේ කිාන්ශ 

ිතබුණේ. දුේධිාේ ශනකේ ඉන  වුණේට පථාශථේ කිාකේ නිාේ 

ශිහාි. ඒ ර ාශාත් මතිශ ිතශඳශනේ. ඒ මේවම ශේ තත්ත්නාට 

අමේතය ධු  ශනවම ශහා ඳනශ ජශේධිපිතතුමේ නගකීම ගත යුතුමයි. 

ශේ ගිශ අපි ශත්රීේ වේ ව ථභේනේ පත් ව ේ. ශමුත්  විපේෂා 

ඒවට මවතු නන්ශන් ශිහාි. මම නන්ශන් ශිහාි  ඒ ඇයි කිාකේ. 

ශේව ශේ පේකශාේ ශශ ශනයි. ශේව  ශ  ර ාශාේ. අුවම 

ගණශන් ශේ ශනච්චා දුේධිශේ ී  හාරිාටම ශම වේන වුශ්ඩ කිාකේ 

ශහා ාේ ඳකන්ශ ආ්ඩුව පේෂාට නේශේම විපේෂාටත් ශක කු නග 

කීමේ ිතශඳශනේ. ඒ ශේ ඉෂාට නන්ශන් ශිත්ශේ  විපේෂා මම 

ශත්රීේ වේ ව ථභේනට ඉන රිපත් නන්ශන් ශිත්ශේ   ඒව ශක කු 

ර ාශාේ කිාකේ මම හිතශනේ.  රිථේඩ් ඳන යුී න් ඇමිතතුමේ ගිශ 

වුණත් ර ාශාේ ිතශඳශනේ ශේ  ඒ ථේඳන්සශාන් හාරිාට 

වරුණු ශථ ාේ ඳකේ ඒවට අන ය පිාන  ගත යුතුා කිාශ මව 

මම නකිශනේ. ශේව අශේ  ට.  ාන්ශ පුළුනන් හුය ශනශශේ ශේ 

1265 1266 



පේර්ලිශේන්තුන 

 ට -ශේ මවබිම- අත් හාි  ාශනේ මේ නකිශනේ.  ශේව හාරිම 

වශගේටුනේාව තත්ත්නාේ. ශේ තත්ත්නා ශිිත ව න්ශ ශේ  

පේර්ලිශේන්තුශව හාිශමෝම ශේ නේශේ ජේිතව ර ාශාවී  මවට 

මවතු විා යුතුයි කිාකේ මම හිතශනේ. ශඳ ශහා ම ථාතුිතයි. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මී යට  ගරු මහින්න අම වී  මන්ත්රීතුමේ. ඔඳතුමේට විශේඩි 

10ේ ිතශඳශනේ. 

 

 

[අ.භේ.1.21] 

 
ගු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(ேொண்புேிகு  ேஹிந்த அேரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද  අන ශේ හාන දු නීිතා ී ර්  

කිරීශේ ශාෝජශේශව ී  ආ්ඩුව පේර් ානශේ මන්ත්රීතුමේශේ වනේශව 

ී ම ථවහාන් වුණු වේ ණාේ පිිබඳවන මේ මුලින්ම වනේ ව න්ශ 

විමිිතයි. 

ශත්රීේ වේ ව ථභේනට ථහාභේගී නන්ශන් ශිත්ශත් ශම වන 

කිාශ වේ ණා පිිබඳනන මම මුලින්ම කිාන්ශේ. ශේ 

ථේඳන්සශාන් ශත්රීේ වේ ව ථභේනේ පත් කිරීම පිිබඳවන අපිත් 

මේව කිදු  ථේවච්ඡේනේ වශ ේ ශිහාි. ශමහි ිතශඳශ වේ ණේ 

පිිබඳවන අපට ථෑහීමවට පත් ශනන්ශ පුළුනන්වමකුත් ශිහාි. මව 

මේශවශේ සුේස ව න්ශ  මව මේශවශේ ශේ න්ශ  මව 

මේශවශේශේ ඇය පිට ශේ ශචාෝනශේන පටනන්ශ ශගශශශ ශත්රීේ 

වේ ව ථභේනේ විධිාට තමයි විපේෂා ශමා හාඳුශේශගශ 

ිතශඳන්ශන්. මම  දථේ ශේ වේ ණා පිිබඳවන මම පිහාින ලි ව  

යුතු ශනශනේ. 

ආ්ඩුව පේර් ානශාන් වනේ ව   මන්ත්රීතුශමේ කිවනේ   

ජශේධිපිතතුමේට තමයි ශේශේ නගකීම ිතශඳන්ශන් කිාකේ. ඔව  

ජශේධිපිතතුමේටත් ාේ නග කීමේ ිතශඳශනේ. ශේ පේර්ලිශේන්තුශව 
අපි 22 ශනශේටම නග කීමේ ිතශඳශනේ. විශ ේෂශාන්ම 

ජශේධිපිතතුමේ මේථ ශනවේ විත  තමයි ශප ලීදුා භේ  
අමේතයන ාේ විධිාට වටයුතු වශ ේ. ටට වලින් මම අමේතයේා ා 

භේ න  දුටි ඇමිතනරුන් දුාලුශනශේ ශේවට නග කිාන්ශ ඕශෑ. 
වවුන දුටිශේ? තමුන්ශේන්ශථේකේශේ මේථත් ජේිතව පේෂශේ 

ඇමිතනරු තමයි දුටිශේ. විජානේථ  ේජපේෂ මන්ත්රීතුමේ 2016ී  මම 

වරුණු ශේ පේර්ලිශේන්තුනට ඉන රිපත් ව ේ. මනේ මතුමේන 
හාේථයාට කේ ව කේ තමුන්ශේන්ශථේකේශේ මන්ත්රීනරු මතුමේන 

විශවචාශා ව න්ශ පටන් ගත්තේ. ඒ වේ ණා න හාේ ඳිලුශව ශිහාි. 
හාව ශපන්නශ ශව ට ඇල්ල් 2ක න හාේ ඳකශනේ නශේ තමයි මේථත් 

ජේිතව පේෂා හාිදුරුශ්ඩ. ඒ වේ ණේ අනශඳෝස ව  ගත්තේ ශේ; 
ඒවට අනසේශා ශා මු ව ේ ශේ; මනේ බුේධි අා   න් නේර්තේ 

පිිබඳවන අනසේශා ශා මු ව ේ ශේ   ශේ නශේ තත්ත්නාේ ඇිත 

ශනන්ශන් ශිහාි. ඒ නේශේම  ශප ලිථා  දකසේරින් ශනශනශශකු 
 ේතශා වුණේ. මශථේ  ේතශා වුණු ශනකේශව ඒ පිිබඳවන  දනි න  

විමර් ශාේ වශ ේ ශිහාි. ටට වලින් විවිස දු වීේ ඇිතවුණේ. 
පහා ී ේ දු  වුණේ; ගිටුේ ඇිත වුණේ. අනථානේ ගණශේනවී  මුථාලිේ 

ජේිතවාන් විදුන්ම පිමිණිලි ව  ිතබුණේ. ශම වේන ගත් තීන් න?  
මේශවශශකුශේ ඇය පිට නමකේ ශේශවන් ශේශ න්ශ ඳිහාි. 

ශප  ශව ජශේධිපිතතුමේ ශේ නගකීම භේ  ගන්ශ ඕශෑ කිාකේ අපිත් 

කිාශනේ. ජශේධිපිතතුමේට  අපි ඔේශවෝටම -පේර්ලිශේන්තුශව 
22 ශනශේටම- ශේ ශචාෝනශේන මශනේ. 2012  2013 ඉවකේ ශේ 

තත්ත්නා ඇිත ශනකේ ිතබුණේ කිාකේ කිාශ ශව ට  ඒ ව ටිාටත් 

නගකීම පිනශ ශනේ. හාිඳියි  ඒ ඒ ශනකේනල් 2නක ඇමිතවේ ව පු 

අා ශේශවන් නිඩි ශව ටථේ භේ  ගන්ශ ශනශනේ. නීිතා හාේ 
ථේමා පිිබඳව අමේතයේා ා භේ  ගත් අාට ශේව ශනශ 

ශවශශකුශේ පිට නමකේ ඒ නග කීශමන් මිශනන්ශ පුළුනන්වමේ 
ශිහාියි කිාශ මව මම විශ ේෂශාන් ථවහාන් ව න්ශට ඕශෑ. 

ශමම දු  වීම දු වුණේට පථාශථේ ජශේධිපිතතුමේ මින හාත් වුණේ. 

මතුමේ ආ ේෂව අා නකට  න් ප මුනි ද උපශනථ තමයි  කිදුම 
ඳකපෑමකින් ශත  න නීිතා ක්රිාේත්මව ව න්ශ කිාශ මව. ශේ 

දුේධිාට ථේඳන්ස ශනකේ ිතශඳන්ශන් වන  ත ේිත මව 
පුේගකාකු වුණත්  ඔවුන්ට නීිතා ක්රිාේත්මව ව න්ශ කිාශ 

උපශනථ කඳේ  න්ශේ. රූපනේහිනීශේ විම ේන ඉන රිාට ගිශේ ශිිත 

වුණේට  ශේ ශනනුශනන් පිහාින ලි ථිකිථාමේ හානකේ නිා 
පිිබශන ේ ඉන රිපත් ව ේ. ආ ේෂව අා   දත   දත  හාමුශනකේ 

ඒ අාට අන ය උපශනථා කඳේ  න්ශේ  ඒ අාට අන ය  දශාෝග කඳේ 
 න්ශේ. මම  දථේ අන ඔඳතුමන්කේ නකින්ශ ඇිත  ශේ දු වීම ශනකේ 

නනථා ගණශේ ාශශව ටම ටට ථේඳන්ස දුාලුශනශේ අල් 2කන්ශ 
පටන් ගත් ඳන. ආ ේෂව අා  නේර්තේ ව  ිතශඳශ විධිාට ශේ 

ශනශශව ට රසේශ ශපශ ේ අන්තනේී න්ශගන් දුාාට 99ේ අත් 

අාාගුනට ශගශ ශහාෝ මිා ගිහින් ිතශඳශනේ. ISIS ත්රථාතනේී න් 
පහා   න් ශකෝවශේ කිදු   ටව ශේ නශේ තත්ත්නාේ ඇිත ශනකේ 

ශිහාි. මම දු  වීශමන් පථාශථේ අන නශ ශතේ ශනශත් කිදු  දු  
වීමේ ශිිත ම ටමට  ඒ ත්රථාතනේී න්ශගන් ඳකපෑමේ ඇිත 

ශශ නශ ම ටමට පේකශා ව  ගන්ශ හාිකිාේන කිබුණේ.                  
කිදු  ඳකපෑමකින් ශත  න වටයුතු ව   දථේ තමයි මහි 

පේකශාේ ඇිත ව  ගන්ශ පුළුනන්වම කිබුශ්ඩ. 

මම ත්රථාතනේී  ව්ඩාේාම පිිබඳවන ශත  තුරු කඳේ  න් 
ව්ඩාේාේ පිිබඳවන අපි ථතුටු  ශනන්ශට ඕශෑ. ඒ අාශගන් 

ශඳ ශහාෝ ශනශශේ මුථාලිේ ජේිතවාන්. මුථාලිේ ජේිතවාන් විදුන්ම 
ශත  තුරු ථපාකේ ආ ේෂව අා නකට උනව උපවේ  ව ේ. 

ව්ඩාේාමේ විධිාට ශේ ක්රිාේනලිාට මින හාත් වුණේ. ඒ  දථේ 
තමයි ථේර්නව රිතඵක අත් ව  ගන්ශ පුළුනන්වම කිබුශ්ඩ. 

ශකෝවශේ කිදුම  ටවට ඳිරි වුණු ශේ - ශකෝවශේ කිදුම  ටවට 

ශේ ත ේ ශවගශාන් ඔවුන්න මර්නශා ව න්ශ ඳිරි වුණත්  අශේ 
 ශ  ආ ේෂව අා  ඉතේමත් ශවගශාන් මම අන්තනේී න් 

මර්නශා ව  ිතශඳශනේා කිාශ මවත් අමතව ව න්ශ මපේා 
කිාශ මව අපි කිාන්ශ විමිිතයි. 

ශේ වේ ණශේී  මවතු වුණු ව්ඩාේාමේ ඉන්ශනේ. 

ශේ පේකශ ශේනශාන් ශත  න  දුාලු මන්ත්රීනරුන් ශේ 
වටයුත්තට නේාව වුණේ. ඒ අාට අශේ ශගෞ නා පුන ව න්ශට 

ඕශෑ. ඒ නේශේම   ට ශිනත න යුණු ව ශ නිා පිිබශන ටත් 
ව්ඩාේාේ හාිඟීශමන් යුතුන මවතු ශනකේ වටයුතු කිරීශේ 

අන යතේන ිතශඳශනේ. ඳකා ිතශඳශ මේශවශේ ඳකා රැව ගන්ශ 

න ශ මහාන්දුා  ඳකා ශිිත මේශවශේ ඳකා කඳේ ගන්ශ න ශ 
මහාන්දුා   ට ශනනුශනන් ශා නනන්ශ වේකා ඇවිත් ිතශඳශනේා 

කිාශ වේ ණා මම පිහාින ලින ථවහාන් ව න්ශට ඕශෑ. මායි  
නින් අපි ව  යුතු වේර්ාා නන්ශන්. මකිශශවේට ශචාෝනශේ ව  

ග දමින් ශේ ර ාශා විථවේගන්ශ පු ළුනන්වමේ ශිහාි.  ට ගිශ 
හාිඟීශමන්  රී කේාකිවාන්ා කිාශ හාිඟීශමන් තමයි අපි වටයුතු 

ව  යුතු ශනන්ශන්.    

අශේ  ට ශව ශහා මත් අමේරු තත්ත්නාවයි ිතබුශ්ඩ. ණායි  
ශප ලිායි ශගනශශව ට අශේ  ශ   ේජය ආනේාම ශඳ ශහා ම සුළු 
රමේණාේ ඉිතරි නශ ම ටමේ තමයි ිතබුශ්ඩ. නින් ශේ ශහාේතුන 
 දථේ  අශේ ආර්ථිවා උග්ර තත්ත්නාවට පත් ශනකේ  ිතශඳශනේ.  ඒ 
පිිබඳවනත් අපි අනසේශා ශා මු ව  යුතුයි.   

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඳතුමේට තන විශේඩි තුශව වේකාේ ිතශඳශනේ.  
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[ගරු කේෂාමන් ආශන්න විශේමේන්ශ  මහාතේ] 
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ගු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(ேொண்புேிகு  ேஹிந்த அேரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
 ශේ දු වීම  දථේ අන අශේ ථාචාේ ව ේශෂේත්රා ථේූරර්ණශාන්ම 

වාේ නිටී ිතශඳශනේ. ඒ ථේඳන්සශාන් ඔඳතුමන්කේ ාේ 

රමේණාව ථහාශ කඳේ ී   ිතශඳශනේ. ඒව ශහා වයි. අපි මා අගා 

ව ශනේ. හාිඳියි සීමේන ශව තිශන කිාේ අපි ශථ ාේ ඳකන්ශ 

ඕශෑ.  ලිාේ පන ාි  වුණු ථාචාේ ව ශහාෝටල් 2නකට ඒ ථහාශ කඳේ ී  

ිතශඳශනේා කිාේ කිවනේ. ශමුත් ලිාේපන ාි  ශශ වුණු ශහාෝටල් 2 

ශව පමණ ථාඛයේනේ ිතශඳශනේන? ථාචාේ වශාෝ ශනත්නේශගශ 

දුටි  දනේථ ශව පමණ ථාඛයේනේ ිතශඳශනේන? "Homestay"  

නිාථටහාශ ාටශත් ආසේ ත්  න්ශේ; ණාත්  න්ශේ. ශමුත් නින් ඒ 

මි දසුන්ශේ ආර්ථිවා වාේ නිටිකේ ිතශඳශනේ. ත්රීවිල් 2වරුනන්  

නේහාශනක ථාචාේ වාන් අ ශගශ ගිා අා අන අථ ණ තත්ත්නාට 

පත් ශනකේ ඉන්ශනේ. ාේක රශේ ශේ  ථාචාේ ව නයේපේ ාට 

ථේඳන්ස ශනකේ වටයුතු ව  jeep  න driversකේ  ඒ jeep  න  

හිමිවරුශනෝ අන ජීනත් නන්ශට ශශ හාිකින ඉතේම අථ ණ  

තත්ත්නාට පත් ශනකේ ඉන්ශනේ. ඔවුන් ථාචාේ ව නයේපේ ශාන් 

තමයි ාිපුශ්ඩ.  ඒ අා පිිබඳනන හාරිාට ශථ ාේ ඳිලීමේ  උනව 

කිරීමේ ශවශ ශ ඳනේ ශපශශන්ශ ශිහාි.  

ට යට  ශහාෝටල් 2නකට ථහාශ  න්ශේට  ඒ ශහාෝටල් 2නක නිා ව  

ශථේනවාන් ට ථහාශ කිශඳශනේන? ථමහා  ශහාෝටල් 2නක නිා ව  

ාේ ාේ ශථේනවශාෝ පඩිත් ශිිතන ශගනල් 2නකට ානේ ිතශඳශනේ. 

ශහාෝටල් 2නක ඉන්ශ ශථේනවාන්ට අුව පඩිාේ තමයි කිශඳන්ශන්.  

ඒ අාට service charge මශවන් තමයි මේථා අනථේශශේ අතට 

ථල් 2ලි ටිවේ කිශඳන්ශන්.  නින් ඒනේ කිශඳන්ශන්ම ශිහාි. ඒ අා 

අන්ත අථ ණ ශනකේ ඉන්ශනේ. ඒ නේශේම තමයි  ථාචාේ ව මය 

ශපන්නන්ශන්ට -tour guidesකේට- අන ජීනත් ශනන්ශට පුළුනන් 

තත්ත්නාේ ශිහාි. තිඹිලි ශගඩිා විකුණපු මේශවශේශේ  

ශව ත්තුවේ ාේශේ දුට දුාලුශනශේ නේනේ ශේ ඳකපෑම ඇවිත් 

ඉන යි. අන මි දසුන්ශේ කුකුළු මථා ටිව විකුණේගන්ශ ඳිරි ශනකේ 

ිතශඳශනේ.  බිත්ත නක මික අුව ශනකේ ිතශඳශනේ. ශග විාේශේ 

 දෂාපේනශ විකුණේගන්ශ ඳිරි ශනකේ  ිතශඳශනේ. ධීන ාන්ට 

ශමයින් ඳකපෑම ිතශඳශනේ. දුාලු අා  අක්රිා ශනකේ ිතශඳශනේ. 

ශමා ථහාශ ී කේ විත ේ හානන්ශ පුළුනන් ශනාේ ශශ ශනයි. 

පුළුල් 2න වල් 2පශේ ව   ජේිතව නිා පිිබශන ේ විධිාට ථකවේ  ශේ  

දුේධිශාන් විපතට පත් වූ  දුාලුශනශේට ථහාශ ශනශ ක්රමශවනාේ 

හානන්ශ ඕශෑ. මශථේ ශිිතන  මව මව අා නකට විත ේ ථහාශ ී කේ 

ශමා ව න්ශට පුළුනන්වමේ ශිහාි. මා රමේණනත් ශනන්ශන් 

ශිහාි.  

නින් තමුන්ශේන්ශථේකේ ථමතේධි  ථහාශේසේ  ශනන්ශට  ාශනේ.  

ථහාශේසේ  ී ම ශහා වයි. මහි ගිටලුනේ ශිහාි.  ථමතේධිකේීනන්  

ශතෝ ේ ගිනීශේී ත් වි දවිනභේනශාන් යුතුන ඒ වටයුතු ව න්ශට 

ඕශෑ. "ථන්සේශශේ අා විත යි  රී කාවේ  දනහාථා පේෂශේ අා 

විත යි ශමශතේ වල් 2 ථමතේධිා ගත්ශත්" කිාේ තමුන්ශේන්ශථේකේ 

ශචාෝනශේ ව ශනේ ශේ  ඒව මම පිිබගන්ශන් ශිහාි. 

තමුන්ශේථාකේශේ පේෂශාන් පත් වුණු මන්ත්රීනරුන්ශේ පවුල් 2නක 

පනේ ථමතේධිා ගන්ශ අා  කී ශනශශේ ඉන්ශනේන කිාේ ශථ ාේ 

ඳකන්ශ. මශහාම අථේසේ ණාේ ශනකේ ිතශඳශනේ ශේ ඒනේ 

 දනි න  ව න්ශ ඕශෑ. මහි ර ාශාේ ශිහාි. හාිඳියි   ථමතේධිා  

ශනශශව ට  වි දවිනභේනශාන් යුතුන ඒ වටයුතු කිරීම අන ය 

ශනශනේ.  

 අපිට ථල් 2ලි ශිිත ශේ ශනකේශව අශන ය විධිාට ව ශ 

විානේ  ශේථාිත කිරීේ ශනත්නන්ශට ඕශෑ. ඒනේ හාිම ති දන්ම 

ශනත්නන්ශට ඕශෑ. ආ්ඩුවශව ඉහා  දුට පහා ටම විානේ 

පේකශාේ ඇිත ව  ගන්ශ ඕශෑ. ථානර්සශ වටයුතුනකට ශනශ 

මුනල් 2 වේපේ නේ ගිශ ශශ ශනයි මම ශේ කිාන්ශන්. මම මුලින් 

කියූ ඒ ආනර් ා අපි කඳේ ශනන්ශට ඕශෑ. ථමතේධිා ශනන්ශ  

පනත්නශ උත්ථනනකට කේෂ 1 800ේ විානේ ව න්ශ ාශනේ. ශේ 

ශනකේශව ඒනේට ථල් 2ලි ිතශඳශනේන  ශේ නේශේ වටයුතුනකට මුනල් 2 

ශේථාිත ව න්ශ ඕශෑන කිාශ වේ ණේ පිිබඳවන ශිනත වල් 2පශේ 

ව  ඳකන්ශා කිාශ ශාෝජශේන මම ඉන රිපත් ව ශනේ.   

රී  කාවේ  දනහාථා පේෂා විධිාට අපි ශේ නිා පිිබශනශ ේී  

 දවේ දුටිශේ ශිහාි. ථේමේශය ථේරනේාා තමයි  ආ්ඩුවශව 

ඉන්ශශව ට  ඇමිතවේ න ශශව ට රෑ නනල් 2 ඳකන්ශන් ශිිතන 

මහාන්දුශනකේ නිා ව ශ මව. ආ්ඩුවන ශිිත වුණේම විරුේස 

පේෂා පිත්තට ඇවිත් ආ්ඩුවන ගන්ශ ථටන් ව ශනේ. 

ඒ ථවහාේ පේ නක විශ ෝසතේනක ශප මුණ ශගශ ඉන්ශනේ. 

ශමුත්  රී කාවේ  දනහාථා පේෂශේ අශේ ව්ඩාේාම ථේවච්ඡේ ව  

තී ණාේ ශගශ ිතශඳශනේ  'අපි ආ්ඩුව විශ ෝධී ථටශන්ත් 

ඉන්ශනේ  හාිඳියි ටට නාේ මහාේ ගිා ාමේ  ටට ව න්ශ ඕශෑ' 

කිාේ. මශහාම තී ණා ව කේ තමයි  අප ශග ාේ මහාන්දු ශනකේ 

ශාෝජශේ 11ේ ථවථා ව කේ ශේ අනථානේන නශවිට දුාලු 

පේෂනකට ඉන රිපත් ව  ිතශඳන්ශන්. අග්රේමේතයතුමේ  විපේෂ 

ශේාවතුමේ ඇතුළු දුාලුශනශේට මම ථාතුිතනන්ත ශනශනේ. 

මතුමන්කේ දුාලුශනශේ ඒ ශාෝජශේනලිා පිිබඳවන අපට ර ාථේ 

ව  ිතශඳශනේ.  ජා අන ඒ ශාෝජශේ මකින් මව ක්රිාේත්මව 

ව න්ශ සූනේශමින් ඉන්ශනේ. ඒ ශාෝජශේනලිා පිිබඳවන දුාලු 

පේෂ ශේාවශාෝ අපට ර ාථේ ව ේ. ඒ නිා පිිබශනශ ේී   

ථාශවච්ඡේශනන් අශේ ථේූරර්ණ ථහාශාෝගා කඳේ ශනශනේ.  

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද  ශේ  ටට ිතශඳන්ශ ඕශෑ  

'මව  ටේ තු  ශප   නීිත පේසිතාේ' කිාශ ආවල් 2පායි. ඒ නිා 

පිිබශන යි අප ක්රිාේත්මව ව න්ශ ඕශෑ. ඒ ශනනුශනන් තමයි අප 

ඒ ශාෝජශේනලිා ථවථා වශ ේ. ශේ  ශ  ශිනත ත්රථාතනේනාේ ඇිත 

ශශ වීම ථවහාේ  ශිනත ගිටුේ ඇිත ශශ වීම ථවහාේ නිා පිිබශන ේ 

ථවථා ව න්ශ ඕශෑා කිාශ ථානේන ශේ අපි ඉන්ශනේ. ඒ  දථේ 

තමයි අප ශේ නශවිට ඒ ශාෝජශේනලිා ඉන රිපත් ව  ිතශඳන්ශන්. 

මහි ථවහාන් වරුණු පිිබඳවන නින්  ජාත් අනසේශා ශා මු ව  

ිතශඳශනේ. බුර්වේන  full face helmets ආී  ශේනල් 2 තහාශේ 

ව න්ශ  අසයේපශ ක්රමශේ ශනශථේ ඇිත කිරීම ථවහාේ මිශ්ර පේථල් 2 

ඇිත ව න්ශ අනසේශා ශා මු ව  ිතශඳශනේ. මිශ්ර පේථල් 2 ඇිත 

ව න්ශ ඕශෑ. අපි ශේ ශනශථ මති දන් පටන් ගන්ශ ඕශෑ; 

අසයේපශශාන් පටන් ගන්ශ ඕශෑ. අපි ශඳශනන්ශ ශහා ව ශිහාි. 

ශඳී ම  මයින්ශගන්ම පටන් ගන්ශ ශහා ව ශිහාි. ඒ නේශේම  

ශේ පේකශ පේෂ ලිාේ පන ාි  කිරීශේී  ජේිත  ආගේ විධිාට ලිාේ 

පන ාි  කිරීම ශනත්නන්ශ ඕශෑ. ශේ පේකවාන්ම ශඳශනන්ශ 

පටන් ගත්තේම මා විවිස ගිටලුනකට  අවි ානේථාට මුල් 2 ශනශනේ. 

ඒ නේශේම  අමේතයේා  ශනන් කිරීශේී   "ආගමිව වටයුතු" කිාකේ 

මව අමේතයේා ාේ හාි නේම ඇිත. ශඳෞේස  හින්   වශතෝලිව  

ඉථාකේේ කිාශ ආගේ ශමින් ශනශ ශනශම අමේතයේා  ඕශෑ 

ශිහාි. මශහාම වුණේම තමයි ඒ ඒ අමේතයේා නකට පත්නශ අා ඒ 

ඒ ආගේ රනර්සශා ව න්ශ ඳකන්ශන්. ආගම රනර්සශා ව ේට 

ර ාශාේ ශිහාි. හාිඳියි  අන්ිතමට අපට නකින්ශ කිශඳන්ශන් 

අන්තනේනාටත් ඉා ශනශ අනථානේයි. ඒ  දථේ  ශේ ර ාශනකට 

විථඳුේ න ශාන් අපි පිහාින ලි නිා පිිබශන ේ ථවථා ව  

ිතශඳශනේ; අන ය ශාෝජශේ ඉන රිපත් ව  ිතශඳශනේ.  

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද  අන අශේ  ශ  විනේහා නශ 

නාථා වේ්ඩාා ශගශ ඳකන්ශ. අපි මේථත් ජේතීන්ශේ 

ථාවිසේශාත් මේව ගිවිසුමේ අත්ථන් ව  ිතශඳශනේ. මම ගිවිසුම 

අනුන නාථ අවුරු  18ට අුව අා  මයි ශකථ තමයි හාඳුන්නන්ශන්. 

හාිඳියි  නාථ අවුරු  12ට නිඩි  මයින්ට වථේන ඳඳින්ශ පුළුනන්ා 

කිාේ මේ ආගමව නීිතාේ ිතශඳශනේ. ඒ කිාන්ශන්  ඉශගශ 

ගන්ශේ නාශථේ  මයි. 6 පන්ිතශේ  7 පන්ිතශේ ඉශගනුම අනථන් 
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පේර්ලිශේන්තුන 

ව   මාේ වථේන ඳන්නකේ ශනශනේ. ශේනේශාන් ශක කු ර ාශ ඇිත 

ශනශනේ; ගිටලු ඇිත ශනශනේ. ශේ නීිත ශනශථා ශනන්ශ ඕශෑ. 

 ශ  ිතශඳන්ශ ඕශෑ මව නීිතායි. උා ට නීිතාත් ඕශෑ ශිහාි 

කිාේයි මේ ශේ ශාෝජශේ ව න්ශන්. ඕශෑ ශේ මාට ථාශ ෝසශ 

ශගශශන්ශ පුළුනන්. උා ට නීිතා  මශහාම ශිත්ශේ ඔා කිාශ 

නීිත දුාල් 2ක ශනශථා ශනකේ මව  ටේ තු  ශප   නීිත පේසිතාේ 

ක්රිාේත්මව වුශණ ත්  ශිනත ශේ ර ාශ ඇිත නන්ශන් ශිිතන ශේ 

 ට ඉන රිාට ශගශ ාන්ශ පුළුනන්වම කිශඳශනේා කිාශ 

වේ ණා මම පිහාින ලින ථවහාන් ව න්ශ විමිිතයි. 

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද  අන නශවිට අශේ  ශ  

ථේමවේමී තත්ත්නාේ ඇිත ශනමින් ාශනේ. ඒ දු වීම අමතව 

ව කේ  ශ  ජශතේන ශිනත නින් ශප  පරින  ථේමේශය වටයුතුනක 

ශාශනන්ශ පටන් ශගශ ිතශඳශනේ. නින් නහාේම ථාචාේ ව නයේපේ ා 

රනර්සශා ව න්ශ අන යයි.   

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුම ද  ඔඳතුමේට තන විශේඩි 3ව වේකාේ 

ිතශඳශනේ.  

 

ගු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(ேொண்புேிகு  ேஹிந்த அேரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ශහා වයි. 

 දනේුව ගත ව ශ මව නින් ශනත්නන්ශා කිාේ අශේ  ට 

 දශාෝජශා ව ශ තේශේපිතනරුන්ට  ජා විධිාට ඔඳතුමන්කේ 

කිාන්ශ. තමන්ශේ  මයින්ට උගන්නන්ශ  තමන්ට ශේත් ශහාේත් 

ගන්ශ ාශ ශඳ ශහාෝ  දකසේරින් පිරිථේ දුටිශ ඳන අපි නන්ශනේ.  

නින්  ට ශනනුශනන් නිා ව න්ශ පටන් ගන්ශා කිාේ ඒ අාට 

කිාන්ශ. ථාචාේ ව නයේපේ ශේ රනර්සශා ශනනුශනන් ඒ අාට 

මින හාත් ශනන්ශ කිාන්ශ. ඒ නේශේම ථාචාේ ව ථානර්සශ 

අමේතයේා ාත්  විශේ  වටයුතු අමේතයේා ාත් ශේ ශනනුශනන් 

මින හාත් ශනකේ වටයුතු ව න්ශ. ථාචාේ ව නයේපේ ා ශනනුශනන් ඒ 

මහාන්දුා නිරුශන ත් තමයි අශේ  ට ශග ා ශයේ ගන්ශ 

පුළුනන්වම කිශඳන්ශන්. ශේ  ශ  රසේශ ආනේාේ මේර්ගා ඳනට 

පත් ශනකේ ිතබුශ්ඩ ථාචාේ ව නයේපේ ායි. පසුගිා වේකශේ අශශේ 

අා  වාේ නිශටශ විට ථාචාේ ව නයේපේ ශේ නර්සශාේ ිතබුණේ. 

ඒ නර්සශා ාිබ ඇිත ව  ගන්ශ නින් තමුන්ශේන්ශථේකේ නිා 

පිිබශන ේ ථවථා ව න්ශ ඕශෑ. තේශේපිත ශථේනශේ   දනේශගශ 

දුටිශ  ඒ නේශේම ශකා ශනකේ ඉන්ශ අා ශිල්ටුනකේ  මශහාම 

ශිත්ශේ ඒ අා ශේ  ටට ශගන්නේ ශගශ ඒ ශනනුනට ශහා ව අා ඒ 

ඒ තේශේපිත වේර්ාේකනකට  අනේ  අා නකට ශා නනේ ථාචාේ ව 

නයේපේ ා නහාේම රනර්සශා ව න්ශ. නින් ශේ  ශ  ආශාත් 

බිාේ ශිිතන ඇවින න්ශ පුළුනන්. ශමුත්  නින් ශහාෝටල් 2නකට ගිහින් 

ඳිලුනේම ඒනේශේ මව සුේශනකුනත් නකින්ශ ශිහාි. මශහාම 

තත්ත්නාේ ඇිත ශශ නශ විධිාට වටයුතු ව න්ශා කිාශ 

ඉල් 2ලීම මම ව ශනේ.  

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද  රී කාවේ  දනහාථා පේෂශේ 

අශේ ව්ඩාේාම ශාෝජශේ 11ේ ඉන රිපත් ව ේ. ඒනේ අශේ ශනන්ශ 

ඕශෑ ශිහාි. ඒනේ තමුන්ශේන්ශථේකේශේ ශාෝජශේ ඳනට පත් 

ව ගන්ශ; දුාලු පේෂනක ශාෝජශේ ඳනට පත් ව ගන්ශ. ශේ 

 ශ  ශේ ක්රමශවනා ක්රිාේත්මව ව න්ශයි අපට වුනමශේ වී 

ිතශඳන්ශන්. නින් අපි තනත් නිාවට අත ිතාශනේ. ඒ ගිශ අශේ 

ව්ඩාේාම ශේ නනථානක ථේවච්ඡේ ව ශගශ ාශනේ.  අපි 

තමුන්ශේන්ශථේකේට විනයේනුකූල කන අමේතයේා  ටිව හානකේ ශනන්ශේ.   

තමුන්ශේන්ශථේකේට පුළුනන් ඕශෑ ශවශශකු නමේ ගන්ශ.  හාිමනේම 

වනේ ව ේට වනනේනත්  විනයේනුකූල ක පනශම මත අමේතයේා  ටිව 

ශනන් ව  වටයුතු වශ ේ ශිහාි. අසයේපශා  මහාේ මේර්ග මව 

අමේතයේා ාට නමේ ගන්ශනේ. තන ඒනේ තන පිත්තවට නමේ 

ගන්ශනේ. මශහාම ශශ ශනන්ශ අශේ ව්ඩාේාම මින හාත් ශනකේ 

විනයේනුකූල කන අමේතයේා  30 හානකේ ශනන්ශේ. ට යට   ඒනේට 

පුේගකශාෝ ශේ ව  ගන්ශයි ිතශඳන්ශන්. ශේ ආ්ඩුවශවම 

ථමහා  ඇමිතනරු කිාශනේ  "ව න්ශ කිදුම නිාේ ශිහාි. 

තමන්ට කිදු ඳකාේ ශිහාි." කිාේ.  තනත් ඇමිතනරුන්ට ව  

ගන්ශ ඳිරි ත මට නිා ිතශඳශනේ. ඒ නේශේම ආාතශ ශඳී ශේී  

කිදුම ගි පීමේ ශිිතන ශඳනකේ ිතශඳශනේ.  ඒ නේශේ තත්ත්නාේ 

ඇිත ශශ නන්ශත් අපි වටයුතු ව න්ශේ. රී කාවේ  දනහාථා පේෂා 

විධිාට හාිම ශනකේශවම අපට ඕශෑ  ට ඉථාථ හාට ශගශ ාන්ශයි.  

ට ය නතේශව  ඳකාට පත්  නන්ශන් වවුන  ජශේධිපිත නන්ශන් 

වවුන  අගමිිත නන්ශන් වවුන කිාශ මවට නාේ අපට නිනගත් 

නන්ශන් වවුන  ට ඉථාථ හාට ශගශ ාන්ශන් කිාශ මවයි.   

පුේගකනේන  ගිටලුනේ ශශ ශනයි අපට ිතශඳන්ශන්. අපට ශහා ව  

නිා පිිබශන ේ ඕශෑ. ශහා ව නිා පිිබශන ේ ඉන රිපත් ව ශ මව 

ශනථ තමයි අපි ඳකේශගශ ඉන්ශන්.   ශේ ාශ  ටේන පිිබඳවන අශේ 

ථතුටේ ශිහාි.  ශේ ිතශඳශ ර ාශ අථාශථේ  ගිටුේ අථාශථේ  ශ  

පේනේී ේ ඇිත ශනශනේ ශේ    ශ  ශේශප   විකුණකේ කුණු 

ශව ල් 2කාට ශනන්ශ ාශනේ ශේ   ශහා  වේ දූෂණ නාචාේනකට 

ථේඳන්ස ශනශනේ ශේ ශේ  ශ  ජීවිත පරිතයේග ව  ඒ 

තුන්දුාාවට ආථන්ශ පිරිථට ව ශ ශක කුම අශගෞ නාේ.  ඒ 

 දථේ දුාලු නාචාේ දූෂණ ශනත්නේ  විා හිානේ පේකශා ව ශගශ 

 ට ඉථාථ හාට ශගශ ාන්ශ වවුරුත් අධිෂාසේශ ව  ග දමු කිාශ 

ඉල් 2ලීම ව මින් මේ  දහාඬ ශනශනේ. ථාතුිතයි. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශඳ ශහා ම ථාතුිතයි. මී යට  ගරු අනු  දුඩ් ද ජා ත්ශ 

මන්ත්රීතුමේ. ඔඳතුමේට විශේඩි 09ව වේකාේ ිතශඳශනේ. 

 

 
[අ.භේ.1.38] 
 

ගු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා 
(ேொண்புேிகு அனுர சிட்னி ெயரத்ன) 

(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද   හාන දු නීිතා මථකින් වල් 2 

නිමීශේ විනේනා අන  න ශ පිනිත්ශනශනේ.  

විශ ේෂශාන්ම අශරේල් 2 මේථශේ 21නි දනේ වුණු අනේථශේනන්ත 

දුේධිා ගිශයි හාන දු නීිතා වල් 2 නිමීශේ අනථානේශවී  පමණේ 

ශශ න  අශශකුත් දුාලුම විනේනනකී ත් අපි වනේ ව න්ශන්.  

විශ ේෂශාන්ම  පසු ගිා වේකා තු  ශේ  ශ  ආ ේෂේන 

ථේඳන්සශාන් ාේ ගිටලුනේ ඇිත ශනකේ ඇිත වුණු හිාිථකින් 

රිාගකේ ගිහිල් 2කේයි ශේ අනේථශේනන්ත දුේධිා වුශ්ඩ.  අ  වනේනේ 

ිතශඳශනේ   "ශගන  ිතශඳශ මුන හාමට තඩි ඳේශනේ නේශගයි." 

කිා ැේ.  මශහාම මවේ අපි නින් ව ශනේ.  ශේ ර ාශශේී  අන අපි 

හාිශමෝම අල් 2කේ ශගශ දුටිශනේ   රිථේඩ් ඳන යුී න් ඇමිතතුමේ. මම 

මතුමේන ශුේස ව ශනේ ශශ ශනයි. හාිඳියි  අපි ශේව ව ශ 

අතශර්  අශේ  ටටම ශප   හාතුශ ේ වුණු මේශවශේ  ඒ ර ාශා 

අමතව ව  අපි නින් ශනශ පිත්තවට ාශනේ කිා ැේ මට 

හිශතශනේ. අන ශේ  ශ  අප ේස පරීේෂණ ශනපේර්තශේන්තුන  රී 

කාවේ යුන හාමුනේන ිතශඳශනේ. අන අපි හාන දු නීිතා  මථකින් ී ර්  

ව  ශිනතත් ශේ  ශ  ශප ලීදුා ට  ත්රිවිස හාමුනේනට  දුාලු ශනශේට 

මේථාවට ඳකා ශනශනේ ශේ  ශ  අප ේසවරුශනෝ  ථිවවරුශනෝ 

1271 1272 

[ගරු මහින්න අම වී   මහාතේ] 
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ශහා ාන්ශ. අපි අිතගරු ජශේධිපිතතුමේශගන් ශඳ ශහා ම 

ශගෞ නශාන් ඉල් 2ලීමේ ව ශනේ. මතුමේත් ඳිනුේ අහාශනේ.   දල් 2 

වික්රමදුාහා අගමිිතතුමේත් ඳිනුේ අහාශනේ. අපි ඔේශවෝම ඳිනුේ 

අහාශනේ. ශමතිශී  ශඳ ශහාෝ අා හිතේශගශ ඉන්ශන් ථහා ේන් 

ශමශහාාවූශව රිථේඩ් ඳන යුී න් කිාේයි.  මශහාම ශේ 

ජශේධිපිතතුමේට පුළුනන්  - ශම වන  දුාලුම ආ ේෂව හාමුනේනන් 

ශමශහාාවීශේ නගකීම ජශේධිපිතතුමේ අශත් ිතශඳශනේ. - ශේ  ශ  

ආ ේෂව හාමුනේනට පුළුනන්   අප ේස පරීේෂණ ශනපේර්තශේන්තුන 

- CID  මව -  නමේ  රිථේඩ් ඳන යුී න් ඇමිතතුමේ ථේඳන්ස ාේ 

ශනාේ ිතශඳශනේ ශේ ඒව ශහා ාන්ශ.  ශම වන  ජශේධිපිතතුමේත් 

ඳිනුේ අහාශනේ  අගමිිතතුමේත් ඳිනුේ අහාශනේ. ශේව හාරි නනාේ  

වරුමාේ. මම ශාෝජශේ ව ශනේ  මම ඉල් 2ලීමේ ව ශනේ. ශේ 

ගිශ ශහා ාකේ ඉන  ශනකේ ඒ අන ය ශත  තු  ැි ිතශඳශනේ ශේ  

මතුමේ අත්අාාගුනට ගන්ශ කිාේ. අ ශගශ මතුමේශගන්  ර ාශ ව  

අන ය නීිතමා වටයුතු ව න්ශ.  නින් ශේ නේශේ  දන්නේ අපහාේථ 

අහාශනේට නිඩිා ඒව ශහා වයි. හාිඳියි  අපි ශමශහාම ව ශශව  ට  

අශශේ පිත්ශතන් දුටිශ  ශප   හාතු ේ  ේිතමත් ශනශනේ.  

මශහාම කිා කිාේ ඉඳීම තු  දු  නන්ශන් මායි. ශේ  ශ  

මුථාලිේ ජශතේනශගන් මසයථාන විධිාට නකිශ දුාාට 99ේ 

දුටිශනේ. ශේව  කේෂාවට මේශවශශේ  ශනශනශශේ ව පු 

ශනාේ. ආශවගශීලීන දුටිශ මුථාලිේ තරුණ පිරිථා අපි ශේ ව න්ශේ 

වූ ාේ ාේ ශේනල් 2  දථේ ශනශ පිත්තවට ාන්ශ පුළුනන්. 1983 ජූලි 

වකඳකනලින් මනි ද ඉතේම අනේථශේනත්ත   දුේධිාේ වුණේ කිාේ 

අපි අහාකේ ිතශඳශනේ. හාිඳියි  පසු ගිා නනථානක ඇිත වුණු දුේධිා  

කුලිාේපිටිශාන් පටන් අ ශගශ හාකේනත  ශහා ටිශප ක රශේ ාට 

නයේේත වුණේ. ඒ තින්නකී ත් අපි නිේවේ  අශේ ථමහා  මන්ත්රීනරු 

ඇමිතනරු ශප ලීදුනකට ගිහිල් 2කේ  ඒ අාන  තමුන්ශේ නේහාශශේ 

අ ශගශ ාශ ඳන. ඒ අා වල් 2පශේශනන් වටයුතු ව න්ශ ඕශෑ.  

දූෂණ විශ ෝධී ඳකවේශේ ශේමල් 2 කුමේ ශේ ශගනල් 2 අේපේශර්. 

ඒ මනුථාථාේත් ගිහිල් 2කේ මතිශට ශනකේ දුටිශනේ. මහාේශථෝශේත් 

මතිශ. මතිශ ශේමල් 2 කුමේ  ශම වේන වශ ේ?  අශේ ගරු නාේදුරි 

ජාශථේව  මන්ත්රීතුමේ කිාශනේ   ශේමල් 2 කුමේ  වලු පේට 

 ඩිශ න්ාර්  නාකින් ඇවිල් 2කේ හිටිාේලු. ශේමල් 2 කුමේ ට 

ඩිශ න්ාර්  නා  න්ශන් වවුන? ඩිශ න්ාර්  නා  න්ශන් වවුන 

කිාේ  අප ේස පරීේෂණ ශනපේර්තශේන්තුනට  ශප ලීදුාට 

ශහා ාන්ශ ඳිරි ඇයි? මතිශ ශක කු අප ේස ගණශේනේ වුණේ. 

වා ථේේපු වි ේක රමේණාේ විශේ  වුණේ. අශේ ගරු පිානේථ 

මන්ත්රීතුමේශේ වාාේ ගි ද ිතේඳේ. මතුමේශේ අකේභා ශවෝටි 

තුශවට නිඩියි. මිනුනන්ශග ා ිතබුණු පිථාටේ වේහාශල් 2 දුාාට 

99ේ ශථේනා ව  ිතශඳන්ශන් දුාහාක අා. ඒ වර්මේන්ත ේකේනම 

ගි ද ිතේඳේ. ඇයි  මතිශ ශේමල් 2 කුමේ  හි ටිශේ? විපේෂශේ දුටිශ 

දුදු  ජාශව ඩි මන්ත්රීතුමේ ටශේ වනේ ව  කිාශනේ  ශේමල් 2 

කුමේ  අත් අාාගුනට අ ශගශ කිාේ. ශේමල් 2 කුමේ  අත් අාාගුනට 

ගත්ශත් ශගන  දුටිාී  ශශ ශනයි.  දුේධිා වුණු තිශ ශේමල් 2 කුමේ   

හිටිාේ. අපි නිේවේ.  

විජානේථ  ේජපේෂ මිිතතුමේ 2016 අවුරුේශේ කිාශනේ  රිථේඩ් 

ඳන යුී න් මිිතතුමේ ශේ අන්තනේනාට ථේඳන්සයි කිාේ. හාිඳියි  

මශහාම කිා ැේ 2018 ඔේශතෝඳර් මේථශේ අශේ ආ්ඩුවන ශනශථා 

ව ේට පථාශථේ  විජානේථ  ේජපේෂ මහාත්තාේ ඒ පිත්ත ට ගිහිල් 2කේ  

මහින්න  ේජපේෂ මහාත්තාේ අගමිිත ව   මතුමේත් ඒ පිත්ශත් 

දුටිශ ගමන් මථා. ත. න ථේශේාව මන්ත්රීතුමේ වනේ ව  කිාශනේ  

"මන්ශන් ශිේන රිථේඩ්  අශේ පිත්තට." කිාේ. ඒ පිත්තට මන්ශ 

කිාේ රිථේඩ්ට වනේ ව ශනේ. 2016 රිථේඩ් ඳන යුී න් අන්තනේී  කිාේ  

වනේ ව ේ ශේ  2018 මහින්න  ේජපේෂ මහාත්තාේශේ පිත්තට 

රිථේඩ් අ ශගශ ආ්ඩුව හානපුනේම රිථේඩ් අන්තනේනශාන් ඉනතට 

ාශනේන?  

ශේ තමයි රිථේඩ් ඳන යුී න් ඇමිතතුමේ ථමය දු  ව    වනශ 

ථානේනා. (ශේ අනථානේශව ගරු මන්ත්රීතුමේ  පටිගත ව ශ කන 

  වනශ ථානේනාේ  ථභේනට ඇසීමට ථකථානයි.)  

මතුමේ වනේ ව ශ ඒනේශේ recording මව අන්තර්ජේකාට 

නමේ ිතශඳශනේ. ඒ පිත්තට ගන්ශශව ට රිථේඩ් ශහා වයි.  ශේ 

ශග ල් 2කන්ශගන් ශේශ න්ශ ඳිරුන රිථේඩ් ඇමිතතුමේ ඇතුළු 

ව්ඩාේාමේ මේවමට  ගිහිල් 2කේ හිටිාේ. මථා. ත. න ථේශේාව 

මන්ත්රීතුමේ කිාපු වනේ අන්තර්ජේකශේ ාශනේ  "අපි රිථේඩ්ට වනේ 

ව ේ. අපි හාකීේට වනේ ව ේ. මශශෝට වනේ ව ේ. න ගේට වනේ 

ව ේ." කිාේ. ශේ ඔේශවෝම මශනේ.  මථා. ත. න ථේශේාව හිටපු 

ඇමිතන ාේ කිාශනේ  "අපි මේවම ාිවනේ අල් 2කේ ශනවිශාෝ 

අනහාකේ මන්ශ. ගිහිල් 2කේ ආනට පථාශථේ මශනේ. අපි 120ට නිඩි 

මන්ත්රීනරු ථාඛයේනේ ශපන්නශනේ. අපි ආ්ඩුව හානශනේ." කිාේ. 

ශම වේන ශේ කිාන්ශන්?  

ශගන  ිතශඳශ මුන හාමට තඩි ඳේශනේ නේශේ ශේ ර ාශා මව 

පිත්තකින් ිතාේශගශ   ඒ ර ාශා ගිශ ශහා ාන්ශන් ශිතුන  ශනශ 

ශේනල් 2 පථාශථේ ාන්ශ හානන්ශ මපේ. ශේ  ශ  අප ේස පරීේෂණ 

ශනපේර්තශේන්තුන ඇතුළු පරීේෂණ වටයුතු ව ශ ආාතශ 

ිතශඳශනේ. ශේ  ශ  අගමිිතතුමේ  ඳිඳුේව  දුේධිා ගිශ 

ශහා ාන්ශ පත් ව පු ශව මිෂන් ථභේනට ශගන්නකේ ර ාශ 

ව න්ශ පුළුනන් ශේ  තන අා ශගන්නකේ ඳිඳුේව ා ගිශ ර ාශ 

ව න්ශ පුළුනන් ශේ  ඇයි  ජශේධිපිතතුමේට රිථේඩ් ඳන යුී න්ශේ 

ශචාෝනශේ ටිව ශහා ාන්ශ ඳිරි? ශහා ාකේ මේථශාන් නමන්ශ . කිදු 

ර ාශාේ ශිහාි. මතශව ට අපි මතුමේට ශචාෝනශේනේ ශගශිල් 2කේ 

අපි ශවිබන්ම මතුමේට කිාශනේ  අයින් ශනන්ශ කිාේ. මශහාම 

ශිතුන අන ශේව ශනශ පිත්තට ශගශ ාශනේ. අශේ මථා.මේ. 

චාන්රශථේශ මන්ත්රීතුමේ කිාශනේ  "මහින්න  ේජපේෂ හිටපු 

ජශේධිපිතතුමේ ඉථාශවෝකනකට ගිහිල් 2කේ ආ ේෂේන ඳිලුනේට 

පථාශථේ ශථශය නිඩි ශනකේ ිතශඳශනේ." කිාේ. ශේනේ විහිළු වනේ 

ශන්.  

මහින්න  ේජපේෂ හිටපු ජශේධිපිතතුමේ පේථල් 2නකට ගිහිල් 2කේ 

ආ ේෂේන තහාවුරු ව ේට පථාශථේ ථඳුනේ ඉවකේ  මයින් 

පේථල් 2නකට ාන්ශ පටන් ගත්තේලු. ශේනේ ශහා වයි  අ  ශව ්ඩශා 

ඳිවපු ශම ේකුන්ටශනෝ. ශේනේ ශත්රුේ ගන්ශ ඕශෑ. නින් 

ඳකන්ශ. ශේ  ශ  අන්තනේනා නපු ශ වි ානවිනයේකා හාි ශව 

වවුන? ඒවට මුල් 2ගක තිබුශව වවුන? ෂරිආ වි ානවිනයේකා වේශේ 

ශමටන ී කේ ිතශඳන්ශන්? මේ ශේ ථේඳන්සශාන් COPE මශේ 

ථභේපිත සු දල් 2 හාඳුන්ශශත්ිත මන්ත්රීතුමේශගන් ඇහුනේ. හිථාබුල් 2කේට 

ශවිබන්ම ලිාකේ ී කේ ිතශඳශනේ.  ේජපේෂ යුගශේී  මහානිලි 

ඉාම හිථාබුල් 2කේට ී කේ ිතශඳශනේ. හිථාබුල් 2කේයි  හිථාබුල් 2කේශේ 

පුතේයි තමයි ශේව ව න්ශන්. හිථාබුල් 2කේ ගිශ වවුරුනත් වනේ 

ව න්ශන් ශිහාි. න ශ  2 වේකා තු ී  මහින්න  ේජපේෂ 

මහාත්මාේට හිථාබුල් 2කේ ශඳ ශහා ම ශහා වයි. නින් ආ්ඩුවවේ න ාේ. 

හිථාබුල් 2කේ ගිශ වනේ ව න්ශන් ශිත්ශත් ඇයි?  

ඒ  දථේ මේ කිාශනේ  ඒ ථේඳන්සශාන් වි දවිනභේනශාන් යුතුන 

ශථ ාේ ඳකන්ශා කිාකේ. ශේ ර ාශා ශනශ පිත්තවට ානන්ශ 

මපේ. ශඳ රුනට අන්තනේනා නපු න්ශ මපේ. ශේ තුනේකා ිතශඳශ 

තිශට ශඳශහාත් ඳඳින්ශා කිාකේ මේ ඉල් 2කශනේ. මශථේ රවේ  

ව මින් මශේ වනේන අනථන් ව ශනේ. මූකේථශේරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුම ද  මට අනථානේන කඳේී ම ගිශ ඔඳතුමේට ථාතුිතයි. 
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
அடுத்து, தகௌரெ டக்ளஸ் மதெொனந்தொ அெர்கள்! 

உங்களுக்கு 12 நிேிடங்கள். 
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ගු ඩේලසන වද්වානන්දා මහතා 
(ேொண்புேிகு டக்ளஸ் மதெொனந்தொ) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
நன்றி. தகௌரெ தமலமேதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கமள, 

கடந்த ஏப்ரல் ேொதம் 21ஆம் திகதி தற்தகொமலத் தொக்குதல்கள் 

இடம்தபற்றதன் பின்னர், இந்த நொட்டில் தபொதுேக்கள் 

பொதுகொப்பு என்ற ெிடயத்துக்கு ேீண்டும் முக்கியத்துெம் 

ெழங்கப்பட்டு இருக்கின்றது. கடந்த 30 ெருட கொல யுத்தம் 

முடிவுக்குக் தகொண்டு ெரப்பட்டதன் பின்னர், சில 

ெருடங்களொகப் தபொதுேக்கள் பொதுகொப்புச் சட்டம் என்ற 

ெிடயம் ேக்கள் உைர்வுபூர்ெேொக அறிகின்ற ெமகயில் 

இருந்தது. அதன் பின்னர், படிப்படியொக அந்த ெிடயேொனது 

ேக்கள் ேத்தியிலிருந்து அகன்றுெிட்டதற்கு நொட்டில் ெளர்ச்சி 

தபற்று ெந்திருந்த இயல்பு நிமலமேகள் கொரைேொக 

இருந்திருக்கலொம். என்றொலும், எேது ேக்களின் தசொந்தக் கொைி 

நிலங்கமள ெிடுெிக்கக் மகொொியமபொதிலும் பமடயினமர 

அந்தந்த ேொெட்டங்களின் சனத்ததொமகக்கும் இன ெிகிதொ 

சொரத்திற்கும் ஏற்ற ெமகயில் நிமலதகொள்ளச் தசய்யுேொறும் 

தேிழ் அரசியல் மகதிகமளப் தபொதுேன்னிப்பு அடிப்பமடயில் 

ெிடுதமல தசய்யுேொறும் மகொொியமபொதிலும், கொைொேற் 

மபொமனொர் ததொடர்பிலும் மதசியப் பொதுகொப்பு என்ற ெிடயமே 

முன்மெக்கப்பட்டு ெந்திருந்தமத நொம் ேறந்துெிடெில்மல. 

நொங்கள் இத்தமகய மகொொிக்மககமளத் ததொடர்ந்து 

முன்மெத்திருந்தமபொது, ஒரு ெிடயத்மத எப்மபொதும் 

அழுத்தேொகமெ கூறியிருந்மதொம். அதொெது, மதசியப் 

பொதுகொப்புக்குப் பொதிப்பு ஏற்படொத ெமகயில் எங்களது 

மகொொிக்மககமள நிமறமெற்றுேொமற நொம் ெலியுறுத்தி 

ெந்திருந்மதொம் என்பமத நொன் ேீண்டும் இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் 

நிமனவூட்ட ெிரும்புகின்மறன்.  

மதசியப் பொதுகொப்பும் மதசிய நல்லிைக்கமும் ஒன்மறொடு 

ஒன்று பிமைந்ததொகும். இதில் ஒன்மறெிட்டு, 

இன்தனொன்மறக் கட்டிதயழுப்புெது என்பது சொத்திய 

ேொனதல்ல. இரண்மடயும் சேேொன ெமகயில் கட்டிதயழுப்பி 

இருக்கமெண்டும். உள்நொட்டு யுத்ததேொன்று இடம்தபற்று, 

முடிவுற்றதன் பின்னரொன கொலகட்டத்தில் அதன் பிரதிபலனொக 

இருமெறு இனங்களுக்கிமடமய கசப்பொன உைர்வுகள் 

பரெியிருந்த நிமலயில், நிமலேொறு கொலகட்டேொக 

அக்கொலகட்டத்மத ேொற்றுெதற்குத் மதசிய நல்லிைக்கம் 

மபொன்ற மெமலத்திட்டங்கள் அெசியேொகும் என்றொலும், 

மதசியப் பொதுகொப்பு என்பது நொட்டில் இனங்களுக்கிமடமய 

சேத்துெம், சேொதொனம் உறுதிப்படுத்தப்பட்டு இருந்தொல்தொன் 

சொத்தியேொகும் என்பதற்கும் இந்த நொட்டில் நிமறயமெ 

பொடங்கமள நொம் கற்றிருக்கின்மறொம். என்றொலும், யுத்த 

முடிவுக்குப் பின்னர் மதசியப் பொதுகொப்பு என்ற ெமகயில் 

ெடக்கிமல ததொடர்ந்தும் கொட்டப்பட்டுெந்த கொிசமன என்ற 

தபயொிலொன ஏற்பொடுகள், எேது ேக்களின் ெொழ்க்மக 

முன்தனடுப்புகளில் பல்மெறு இமடயூறுகமள ஏற்படுத்தி 

ெந்திருந்த நிமலயில், ேறுபக்கத்தில் மதசியப் பொதுகொப்புக்குக் 

குந்தகேொன மபொமதப்தபொருள் கடத்தல்கள் மபொன்ற 

தசயற்பொடுகளும் சமூகச் சீர்மகடுகளொன ெொள்தெட்டுச் 

சம்பெங்களும் சிறு சிறு தகொள்மளச் சம்பெங்களும் 

தபருெொொியொகமெ தடுக்கப்படொத நிமலமேமயயும் கொைக் 

கூடியதொக இருந்தது. இந்த ெமகயில், மதசிய பொதுகொப்புத் 

ததொடர்பிலொன பொரதூரேொன தபொறுப்புக்கள் கைக்கில் 

எடுத்துக் தகொள்ளப்படொத நிமலயிமலமய ஏப்பிரல் 21ஆம் 

திகதி தற்தகொமலத் தொக்குதல்கள் இடம்தபற்றிருந்தன. 

ஆனொல், அதன் பின்னரொன நிமலமேகமள உடனடியொகக் 

கட்டுப்பொட்டுக்குள் தகொண்டுெர முடிந்தமதயிட்டு 

திருப்தியமடய முடிகின்றது. அதன் பின்னர் - சில ெொரங்கள் 

கழிந்த நிமலயில் சிலொபம், ேினுெொங்தகொமட ேற்றும் 

குருைொகல் ேொெட்டத்தில் பல இடங்கள் எனத் 

திட்டேிடப்பட்ட ென்முமறகள் ததொடர்ந்திருந்தமபொதிலும், 

ேக்கள் பொதுகொப்பு என்பது மூட்மட கட்டி ஒரு பக்கத்தில் 

மெக்கப்பட்டிருந்ததொ? என்ற மகள்ெி எேது ேக்கள் ேத்தியில் 

எழுந்திருந்தது. அதன் பின்னர், ேீண்டும் மகதுகள், பொதுகொப்பு 

ஏற்பொடுகள் எனத் ததொடர்ந்திருந்தமதயும் கொைக்கூடியதொக 

இருக்கிறது. தற்தகொமலத் தொக்குதமல நடத்தியெர்கள் இந்த 

நொட்டில் ெொழ்கின்ற முஸ்லிம் ேக்களில் ஒரு குறிப்பிட்ட 

தரப்பினர் என்பது ததளிெொகின்றது.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! ශේ නඅථානේශවී  වවුරුන් ශහාෝ ගරු 

මන්ත්රීන ශාේ මූකේථශා ථවහාේ නින් ගරු විශේපේක 

ශහා ටිආ ච්ි  මහාතේශේ ශම ශාෝජශේ ව න්ශ. 

 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද, "ගරු විශේපේක ශහා ටිආ ච්ි  

මන්ත් රීතුමේ නින් මූකේථශා ගත යුතු"යි මම ශාෝජශේ ව ශනේ. 
 
ප්රශ්නනය විමසන ලන න්, සභා සම්මත විය. 
ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරුව ගු ක. ුරවරයිවරත්නසිංහම් මහතා මූලාසනවයන් 

ඉවත් වූවයන්, ගු විවේපාල වහට්ටිආරච්ික මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, ேொண்புேிகு க. துமரதரட்ைசிங்கம் அெர்கள்  

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலமெ, ேொண்புேிகு ெிமெபொல 

தஹட்டிஆரச்சி அெர்கள் தமலமே ெகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. K. THURAIRETNASINGAM left the Chair, 
and  THE HON. WIJEPALA HETTIARACHCHI took the Chair. 

 

ගු ඩේලසන වද්වානන්දා මහතා 
(ேொண்புேிகு டக்ளஸ் மதெொனந்தொ) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தற்தகொமலத் தொக்குதலில் அதிகம் உயிொிழந்த ேக்கள் 

தரப்பினரொக கிறிஸ்தெ ேக்கள் இருந்துள்ளனர். மேற்படி 

தொக்குதலொனது ேதெொதத் தொக்குதல் மபொன்ற மதொற்றப் 

பொட்டிமன எடுத்துக் கொட்டினொலும், இதுதெொரு சர்ெமதசப் 

பயங்கரெொதத்துடன் ததொடர்புமடய தொக்குதல் என்பது 

பலரொலும் ஏற்றுக் தகொள்ளப்பட்டுள்ளது. ஆனொல், இந்தத் 

தொக்குலின் பின்னரொன நிமலமேகள் இனெொதேொன 

முமறயில் மதொற்றம்தபற்று ெருெமத தடுப்பதற்கு நொம் 

அமனெரும் இமைந்து தசயற்பட மெண்டும் எனவும் 

மகட்டுதகொள்கின்மறன்.  

அடுத்ததொக, நொட்டில் அனர்த்தங்கள் இடம்தபற்ற ஏமனய 

பகுதிகமளெிட, ெட பகுதியிமலமய பொதுகொப்பு ஏற்பொடுகள் 

என்ற தபயொிலொன மசொதமனகள் அதிகேொகி இருப்பமதக் 

கொைக்கூடியதொக இருக்கின்றது. மசொதமன நடெடிக்மககள் 

நொட்டின் தற்மபொமதய நிமலயில் மதமெ என்கின்றமபொதிலும் 

அது அளவுக்கு அதிகேொகி, ேக்களுக்குப் தபரும் இமடயூறு 

கமள ஏற்படுத்துெதொக அமேந்துெிடக்கூடொது என்பமதயும் 

இங்கு சுட்டிக்கொட்ட மெண்டியிருக்கின்றது. கடந்த 

கொலங்களில் தங்களது சுயலொப, பொசொங்க அரசியலுக்கொக 

ெடக்கின் தேிழ்த் தரப்பு அரசியல்ெொதிகள் ஆடிக்தகொண்டு 

ெந்திருந்த கூத்தொட்டங்கள் கொரைேொக அதிருப்தி தகொண்ட 

நிமலயில், பொதுகொப்புத் தரப்பினர் அந்த அதிருப்தியிமனத் 
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தங்கள்ேீது கொட்டுெதொகமெ எேது ேக்கள் அங்கலொய்த்து 

ெருெமத நொன் இந்தச் சந்தர்ப்பத்திமல குறிப்பிட 

மெண்டியுள்ளது. எனமெ, இது குறித்து அரசு அெதொனத்தில் 

எடுக்க மெண்டும் என்பமதயும் ெலியுறுத்த ெிரும்புகின்மறன். 

ேக்கள் பொதுகொப்பு என்ற தபயொில், தனிப்பட்ட ெிருப்பு, 

தெறுப்புக்கமளக் கொட்டக்கூடிய சந்தர்ப்பேொக இன்மறய 

சூழ்நிமலமய எெரும் பயன்படுத்திக்தகொள்ளக்கூடொது 

என்பதில் அரசொங்கம் ேிகவும் அெதொனேொகச் தசயற்பட 

மெண்டும். அமதமநரம், அப்பொெி ேக்கள் எெரொயினும் 

அம்ேக்கள் பொதுகொப்பு ஏற்பொடுகள் கொரைேொகப் பொதிக்கப் 

படக்கூடொது என்பமதமய நொம் ததொடர்ந்தும் ெலியுறுத்தி 

ெந்திருக்கின்மறொம்.  

குறிப்பொக, முஸ்லிம் ேக்களில் பலரும், பல்மெறு 

பகுதிகளிலிருந்து மகதுதசய்யப்பட்டு ெருெதொக அன்றொடம் 

ஊடகங்களில் தசய்திகள் தெளிெருகின்றன. இத்தமகய 

மகதுகளின்மபொது, பயங்கரெொதச் தசயற்பொடுகளுடன் 

ததொடர்பில்லொத அப்பொெி ேக்கள் மகது தசய்யப்பட்டிருந்தொல், 

அெர்களிடம் மேற்தகொள்கின்ற ெிசொரமைகளின் பின்னர் 

அெர்கள் அப்பொெிகள் எனத் ததொியெரும் பட்சத்தில் 

அெர்கமள உடனடியொக ெிடுதமல தசய்ெதற்கு உொிய 

ஏற்பொடுகள் மேற்தகொள்ளப்பட மெண்டிய அமதமநரம், 

அத்தமகய அப்பொெிகமளக் மகது தசய்ெதிலிருந்தும் 

தெிர்ந்துதகொள்ள மெண்டும். அத்துடன், கடந்த தற்தகொமலத் 

தொக்குதலுக்குப் பின்னர் நொட்டில் ஏற்பட்டிருந்த ென்முமறச் 

சம்பெங்கள் ததொடர்பில் சிங்கள ேக்களில் பலர் மகது 

தசய்யப்பட்டுள்ளதொகவும் ததொிய ெருகின்றது. இவ்ெொறு மகது 

தசய்யப்பட்டெர்களில் அப்பொெிகளும் அடங்குெதொகப் பலரும் 

ததொிெிக்கின்றனர். இது ததொடர்பிலும் அெதொனதேடுத்து, 

உண்மேயிமலமய ென்முமறச் சம்பெங்களுடன் ததொடர் 

பில்லொதெர்கமள ெிடுெிப்பதற்கு உடனடி நடெடிக்மககள் 

மேற்தகொள்ளப்பட மெண்டும் என்பமத இங்கு நொன் 

சுட்டிக்கொட்ட ெிரும்புகின்மறன்.  

இலங்மகயின் இன்மறய நிமலயில் ேக்கள் தங்களது 

நொளொந்த ெொழ்க்மகமய மேற்தகொள்ெதற்கொன ெீெமனொ 

பொயத்திற்கொக எமதச் தசய்ெது என்ற நிமல ததொியொேல் 

தடுேொறிக் தகொண்டிருக்கின்றனர். எனமெ, அரசொங்கம் என்ற 

ொீதியில் அதற்குொிய ெசதிெொய்ப்புகமளச் தசய்து தகொடுக்க 

மெண்டியது அெசியேொகும். நலிந்துமபொன ேக்களின் நொளொந்த 

அெலங்கள் குறித்துத் தேிழ் கட்சித் தமலமேகளில் பலருக்கும் 

அக்கமற இல்லொேல் இருக்கலொம்.  யொருக்கும் இல்லொத 

அக்கமற எனக்கு ேட்டும் இருப்பது ஏன்? என்று மகட்பீர்கள். 

அன்று எொிந்துமபொன எம் மதசத்தில் நலிந்துமபொன எேது 

ேக்களுடன் கூடமெ ெொழ்ந்தென் நொன். அழிவு யுத்தத்தின் 

மபொது ெலிகமளயும் ெமதகமளயும் சுேந்த எேது ேக்களின் 

அெலங்கமளத் துமடத்த அனுபெங்களொல் அந்தப் 

பொதிப்புக்களின் ெலிகமள உைர்ந்த ெரலொறு எனக்கு உண்டு. 

இனியுதேொரு ென்முமறயும் அதன் ெலிகளும் எேது ேக்கமள 

ெந்து சூழும் தகொடுமேகமள நொம் சகித்துக்தகொண்டிருக்க 

முடியொது. மபொரொட்டம் தெடிக்கும் என்று சும்ேொ மபொலியொக 

உசுப்மபற்றி சூளுமரக்கும் பல தேிழ் சுயலொப அரசியல் 

ெொதிகளுக்கு உயிர்த்த ஞொயிறு ென்முமறகள் நிச்சயேொக 

இரட்டிப்பு ேகிழ்ச்சிமயக் தகொடுத்திருக்கும். குண்டுதெடிப்புகள் 

நடந்து குருதியின் ஈரம் கொய முன்னமர அெர்கள் ெிடுத்த 

அறிக்மகயில், நடந்த ென்முமறகளொல் அரசியல் தீர்வு 

முயற்சிகள் பொதிப்பமடந்துெிட்டன என்று ததொிெித்துள் 

ளொர்கள். அரசியல் தீர்மெப் மபரம் மபசிப் தபற முடிந்த 

மபொதிய அரசியல் பலம் அெர்களிடம் இருந்தும், அமத எேது 

ேக்களுக்குப் தபற்றுக்தகொடுக்கொதது அெர்களின் குற்றேொ? 

அல்லது அதமனொடு சம்பந்தமே இல்லொத குண்டுதெடிப்புகளின் 

சூத்திரதொொிகளின் குற்றேொ? "பமடயினமர தெறிமயற்றிமய 

தீருமெொம்!" எனச் சூளுமரத்து மதர்தல் ெொக்குறுதிகமள 

அள்ளி ெழங்கினொர்கள். அது அெர்களின் குற்றேொ? அல்லது 

குண்டு தெடிப்புகள் நடந்தவுடன் பமடயினர் எம் ேண்ைில் 

இருந்து தெளிமயறக்கூடொது என்று அெர்கமள கூறிெரும் 

அெர்களது சந்தர்ப்பெொத அரசியல்தனத்தின் குற்றேொ? தசொந்த 

ேக்களின் தபயமரச் தசொல்லி சுயலொப அரசியல் நடத்துமெொர் 

மதர்தல் ெொக்குறுதிகமள அள்ளி ெழங்குெொர்கள். "அரசியல் 

தீர்மெப் தபற்றுத் தருமெொம், பமடயினமர தெளிமயற் 

றுமெொம், அது தசய்மெொம், இது தசய்மெொம்" என்று தம்ேொல் 

முடியொதமதக் கூறி, அமதச் தசய்ய முடியொது 

அம்பலப்பட்டவுடன் அதற்கொன மபொலி நியொயங்கமள 

அெர்கள் மதடிக்தகொண்டிருப்பொர்கள். "தேிழொின் உொிமே 

கமளப் தபற்றுத்தருமெொம்!" எனக் கூச்சலிடுமெொருக்குத் 

தப்பித்துக்தகொள்ளும் கொரைங்களில் ஒன்றொகமெ உயிர்த்த 

ஞொயிறு ென்முமறகள் அமேந்துெிட்டன.   

கடந்த ஏப்பிரல் 21ஆம் திகதி தற்தகொமலத் தொக்குதலின் 

பின்னரொன பல்துமற சொர்ந்த வீழ்ச்சி நிமலயின் கொரைத்தொல், 

ெொழ்ெொதொரங்கமள இழந்து தெிக்கின்ற அமனத்து 

ேக்களினதும் பொதிப்புகள் ததொடர்பில் ஆரொய்ெதற்தகன 

உடனடியொக ஓர் அெசரகொலப்  பைியகம் அமேக்கப்பட 

மெண்டும். அப்பைியகம் ஊடொக ேக்களின் பொதிப்புகள் 

ததொடர்பில் ஆரொய்ந்து அம்ேக்களின் இழப்புகளுக்மகற்ப 

இழப்பீடுகமள ெழங்குெதற்கு உடனடியொக  இந்த அரசு 

முன்ெர மெண்டியது அெசியேொகும் என்பமத இங்கு 

ெலியுறுத்த ெிரும்புகின்மறன். அதொெது, தற்தகொமலத் 

தொக்குதல்கள் கொரைேொக உயிொிழந்மதொருக்கும் கொயேமடந் 

மதொருக்கும் அதன் பின்னரொன ென்முமறத் தொக்குதல்கள் 

கொரைேொகப் பொதிக்கப்பட்மடொருக்கும் மபொன்மற, இதனொல் 

ெொழ்ெொதொர ொீதியில் பொதிக்கப்பட்ட ததொழில்ெொய்ப்புகமளக் 

தகொண்டிருந்த அமனெருக்கும் இழப்பீடுகள் ெழங்கப்பட 

மெண்டிய மதமெமய இங்கு ெலியுறுத்தி, சந்தர்ப்பம் 

ெழங்கியமேக்கு ேீண்டும் நன்றி கூறி,  ெிமடதபறுகின்மறன்.  
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මී යට, අසයේපශ අමේතය, ගරු අකික වි  ේේ වේරිානථේ 

මිිතතුමේ. ඔඳතුමේට විශේඩි 10ව වේකාේ ිතශඳශනේ. 
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ගු අකිල විරාේ කාරියවසම් මහතා (අධායාපන 

අමාතයුරමා) 
(ேொண்புேிகு அக்கில ெிரொஜ் கொொியெசம் - கல்ெி அமேச்சர்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 
මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද, හාන දු නීිත ශ ගුකේදුනක 

වේකා ී ර්  ව  ගිනීම ථේඳන්සශාන් ශේ විනේනා 

පිනිත්ශනන්ශන් විශ ේෂශාන්ම පසුගිා අශරේල් 2 21ශන ද නේ දු  

වුණු ඒ අමිහිරි දුේධිා මූලිව ව ශගශයි. හාන දු නීිත ශ ගුකේදුනක 

වේකා ී ර්  ව  ගන්ශනේ නේශේම පේෂ විපේෂ ශේනාකින් 

ශත  න ශේ ථේඳන්සශාන් නගකීේ ථහාගතන වටයුතු ව න්ශන් 

ශව ශහා මන කිාකේත් අපි වල් 2පශේ ව න්ශට ඕශෑ.   

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද, ඇත්ත න ශාන්ම ඔඳතුමේත් 

නන්ශේ පරින  නින් ශේ දු වීමට මේථාකුත් නනථා ගණශේ ගතශනකේ 

ිතශඳශනේ. ශේ වේකා තු ී  ඒ ථේඳන්සන වටයුතු ව  ආවේ ා 

පිිබඳවන අශේ  ජාටත්, විශ ේෂශාන් ආ ේෂව අා නකටත්, - 

ත්රිවිස හාමුනේනට ථහා ශප ලීදුාට- මහි ථේූරර්ණ ශගෞ නා හිමි 

1277 1278 



පේර්ලිශේන්තුන 

ශනන්ශට ඕශෑ. ආ ේෂව අා නකට ශේ ශනශශව ට 

පුළුනන්ශනකේ ිතශඳශනේ ථේූරර්ණශාන්ම, උපරිම ම ටමින් ශේ 

ත්රථාතනේී  වටයුතු පේකශා ව න්ශට; මර්නශා ව න්ශට. මා 

මශථේ වී ිතබිාී ත් පසුගිා නනථානක විවිස ශේ පේකශ ව්ඩාේාේ 

ථහා විවිස පුේගකාන් ශේ පිිබඳවන තන  ටත් භා ඇිත ව මින්, 

විවිස වරුණු වේ ණේ ථමේජගත ව මින් ශේ  ට 

ථේමේශයව ණාට කේ වීමට ිතශඳශ අනථානේන අහු න්ශට 

වටයුතු ව  ඳන මම නිේවේ.  

අසයේපශ අමේතයන ාේ න ශාන් මම ආ ේෂව අා නලින් 

ශත  තුරු ථහා නේර්තේ අ ශගශ ඒ කඳේ  න් තහාවුරුන මත පේථල් 2 

පටන් ගන්ශට තී ණා ව ේ, මියි මේථශේ 06ශන ද නේ. මියි 

මේථශේ 06ශන ද නේ පේථල් 2 පටන් ගන්ශට තී ණා වශ ේ 

විශ ේෂශාන්ම වරුණු කිහිපාේ ථිකකිල් 2කට අ ශගශයි. මවේ 

තමයි ආ ේෂව අා නලින් කඳේ  න් වි ානේථා. අශශේ වේ ණා 

තමයි, අපට ශේවට මුහුණ ශනන්ශට ශනශනේ. අශේගතශේී  මේථ 

ශනවේ පේථල් 2 නහාකේ ිතබුණත්, අපට ශේවට මුහුණ ශනන්ශට 

ශනශනේ. ඒ නේශේම නරුනන්ශේ අසයේපශ වටයුතු වාේවේපල් 2 

ශනන්ශට ඉා ශනන්ශත් අපට ඳිහාි. නරුශනකුශේ නනථව අසයේපශ 

වටයුතු වාේවේපල් 2 වීම අ ශගශ ඳිලුශන ත්, -ශේ  ශ  කේෂ 

4 වට ආථන්ශ පේථල් 2 නරුනන් ථාඛයේනේ දුටිශනේ- නනථේ පේථල් 2 

නථේ තිබුශන ත් අපි පිා ශවෝටි 3වට ආථන්ශ රමේණාේ විශේ  

ව ශනේ. ඒ  දථේ ශේ ථෑම වරුණේම ථිකකිල් 2කට අ ශගශ අපි 

පේථල් 2 ආ ේභ ව න්ශ වටයුතු ව ේ. හාිඳියි, ටට පථාශථේ ශග ාේ 

අා ශම වේන වශ ේ? විවිස රවේ  ව මින්, භා ඇිත ව මින් 

වටයුතු ව ේ.  ශ  වි ානේථනීා පුේගකාන් ව ශ රවේ  තුිබන් 

ශේ  ට තු  වි ේක ඳකපෑමේ ඇිත ව න්ශට පුළුනන්. විවිස රවේ  

ව මින්, භා ඇිත ව මින්, විවිස නි න  ශත  තුරු කඳේශනමින්, 

මේසය හා හාේ නි න  ශත  තුරු ථමේජගත ව මින් ඒ අා වටයුතු 

ව ේ. ඒ  දථේ අපට තනත් න ශ ගණශේනේ ශේ තත්ත්නාට මුහුණ 

ශනන්ශට දුේස වුණේ. පේථල් 2 ආ ේභ ව ේට ටිශවන් ටිව, ක්රම 

ක්රමශාන් තමයි අපට නරුනන්ශේ පිමිණීම නර්සශා ව  ගිනීමට 

පුළුනන් වුශ්ඩ. ඒ තත්ත්නා ශහා ව වුණේම ථමහා  

ශේ පේකශඥශාෝ ගිහිල් 2කේ ථානර් ශ පනත්නකේ ඒනේ තමන්ශේ 

ශේ පේකශ නයේපේ  ඳනට පත් ව  ගන්ශත් වටයුතු ව ේ. ඒව 

අපට ර ාශාේ ශිහාි. අපට ඒශේ අවුකේ ශිහාි. 

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද, ර ාශා ිතශඳන්ශන් ශමායි. 

අශරේල් 2 මේථශේ න ශාව ශේ අනේථශේනන්ත දුේධිා ඇිත වුණේ. ශේ 

දුේධිා ඇිත ව කේ ශේ ත්රථාතනේී න් ඳකේශප ශ  ත්තු වුශ්ඩ 

ශම වේන? ශේ ත්රථාතනේී න් ඳකේශප ශ  ත්තු වුශ්ඩ ජීවිත 200ේ, 

300ේ අහිමි කිරීමම ශශ ශනයිශන්? ටට නාේ මහාේ ගිාේ වූ ශනාේ 

ත්රථාතනේී න් ඳකේශප ශ  ත්තු වුණේ කිාකේ මම වි ානේථ ව ශනේ. 

ශම වන, ශහාේතුන? ශේ තුිබන්  ශ  නයේකූල කත්නාේ ඇිත ව කේ, 

ථේමේශය මි දසුන් ශප ඹවීමවට කේ ව කේ දුාහාක ජේිතා ථහා 

මුථාලිේ ජේිතා අත  ගිටුමේ ඇිත ව කේ නි න  තිශවට, භාේශව 

තිශවට  ට තල් 2ලු කිරීමට ඒශග ල් 2කන් ඳකේශප ශ  ත්තු වුණේ 

ශනන්ශ පුළුනන්. හාරිාට 1983 වළු ජූලිා නේශේ. 1983ී  වළු ජූලිා 

අිතශනශ ශනකේශවී  ත්රථාතනේී න් ථමය ශග ාේ අා හිටිශේ ශිහාි. 

ශග ාේ අා ටට විරුේසන හිටිශේ. හාිඳියි, නි න ාට හාිදුරීම  දථේ, 

විශ ේෂශාන්ම ශේ පේකශඥයින් ථහා විවිස ව්ඩාේාේ නි න  

විධිාට වටයුතු ව   දථේ, ඒනේ පේකශා ව  ගිනීමට ඳිරි වුණු 

 දථේ ඇත්ත න ශාන්ම ශම වේන වුශ්ඩ? ඒව නි න  තිශවට 

ගිහිල් 2කේ භාේශව රිතඵක ආනේ. ශේ දුේධිශේී ත්  ජාට ථහා 

ආ ේෂව අා නකට මනි ද තත්ත්නාවට ශේ දුේධිා ාන්ශට 

ශශ ී  න ේනේ ගන්ශට පුළුනන් වුණේ. මශථේ න ේනේශගශ 

ිතබිාී ත් ශම වේන වුශ්ඩ? ඉන් පසුන පසුගිා න ශව, මට මතව 

විධිාට 13ශන ද නේ ශේ පේකශඥශාෝ විවිස භාේශව ශේනල් 2 

රවේ  ව න්ශට ගත්තේ, ශමශහාම දුේධි ශනශනේ, ශත  තුරු 

කිබිකේ ිතශඳශනේ කිාකේ. ශේ පේකශඥශාෝ ශනන්ශ පුළුනන්, 

ශනශ ඕශෑම ශවශශේ ශනන්ශ පුළුනන් ශත  තුරු හාේඳ ශනකේ 

ිතශඳශනේ ශේ ශත  තුරු ශනන්ශට ඕශෑ ආ ේෂව අා නකට, 

මශහාම ශිත්ශේ බුේධි අා නකට, හාමුනේ රසේනීන්ට, ශප ලීදුශේ 

රසේනීන්ට ශහාෝ  හාථා ශප ලීදුශේ රසේනීන්ට. මශහාම ශන් 

ථේමේශයශාන් ශනන්ශන්. හාිඳියි, ශේ ශග ල් 2කන් මේධ් ානකට 

ඇවිල් 2කේ කිවනේ, "අපට ශමන්ශ ශේ නේශේ ශත  තුරු කිබිකේ 

ිතශඳශනේ, ඒ  දථේ  භාේශවයි, ආ ේෂේන තහාවුරු ව න්ශ." 

කිාකේ.  මනේ ආ ේෂේන ශිහාියි කිාපු උනවිා ශව ශහා මන අන 

ආ ේෂේන ිතශඳශනේ කිාකේ  මයි පේථල් 2 අ ශගශ ාන්ශන්? 

මශහාම ශේ, ඒ ශග ල් 2කන්ට විත ේ  න්නු ආ ේෂේශව 

තහාවුරුභේනා ශම වේන? ඒශවන්ම ශපශශශනේ, ශේනේ 

ශේ පේකශ ථානර් ශ කිාකේ. ශේ අා අශේ  ශ  මි දසුන්ශේ 

ජීවිත මිතන්, නරුනන්ශේ අශේගතා මිතන් ශේ පේකශා ව ශනේ 

කිාකේයි මට ශේ හිශතන්ශන්. 83 වළු ජූලිා තත්ත්නාට ශේ  ට 

පත් ශනන්ශ ශනන්ශන් ශිිතන ශේ ශේනල් 2 පේකශා ව  යුතුන 

ිතබිාී   පසුගිා 13නි ද නේ ආපහු ත්රථාතනේනාේ ඇිත ව ේ. අශරේල් 2 

21නි ද නේත් ඇිත වුශ්ඩ ත්රථාතනේනා; මියි 13නි ද නේ ඇිත වුශ්ඩත් 

ත්රථාතනේනා. ශේ ත්රථාතනේනා මශේ රශේ  තු ත් ඇිත ව ේ.  

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද  නින් ශේ ථභේශව විමල් 2 

වී නා  මන්ත්රීන ාේ ශිිත වුණත් මම ශේ ශේ කිාන්ශ ඕශෑ. 

මතුමේ කිවනේ  "අකික වි  ේේ වේරිානථේ ඇමිතන ාේ මනේ 

ශව ශහාේන හිටිශේ කිාකේ ශථ ාේ ඳකන්ශ." කිාකේ. මම ඒ නශ 

විටත් හිටිශේ ශව  ඹ.  ඕශෑම  ශඳ රුනේ, ඕශෑම පචාාේ 

කිාන්ශ පුළුනන් විධිාට ඉපන ච්චා මි දථාසු  අශේ  ශ  ඉන්ශනේ 

ශන්. නතත්ිතාේ න ශාන් ශඳ රු කිාශ මි දථාසු අශේ  ශ   

ඉන්ශනේ. ශඳ රු කිාකේ ඒව ථමේජගත ව ශනේ, ඒව හාරි න, 

නිරැන න කිාශ මව ඔවුන්ට නිාේ ශිහාි. මම නන්ශන් ශිහාි, 

ථමහා  විට අශපන් නිරැේනේ වුණේ න කිාකේ. අපි ථේප ේධී අපහාේථ 

නීිත ඔේශවෝම නින් ශනත්නකේ ිතශඳශ  දථේ, ඒ නීිත අයින් 

ව කේ ිතශඳශ  දථේ,  දනහාථ ඕශෑනටත් නිඩිා ී කේ ිතශඳශ  දථේ -

ශහාාටත් උඩින් ාන්ශ  ී කේ ිතශඳශ  දථේ-  ඕශෑම ශඳ රුනේ 

කිාකේ ථමේජගත ව න්ශ ශේ අාට පුළුනන්වම ිතශඳශනේ. නින් 

ශේ දුේධිා තල් 2ලු ව න්ශ හාි ශව ශව ශහාේටන?  

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද, අපි තමයි ආ්ඩුවන 

 දශාෝජශා ව න්ශන්. මම ආ්ඩුවන  දශාෝජශා ව ශ විබිශ  

ඇමිතන ශාේ. ඳකේශගශ ගිාේම ශේ උනවිා කිාශ විධිාට, අපි 

තමයි ශේ ේ   ාශ ඇිත ව කේ ිතශඳන්ශන්. ශේ  ශ  මි දථාසු 

මච්චා  ශමෝායි කිාකේ හිතේශගශ තමයි ඒ ශඳ රු ථමේජගත 

ව න්ශ හානන්ශන්. අන්ිතමට ශම වේන වුශ්ඩ? අපි  දාම 

ශනකේනට ශප ලීදුා, හාමුනේන, STF මව ඇතුළු ආ ේෂව අා ශේ 

 දකසේරින් ඒ ථානේශනකට ශග දච්චා  දථේ ඒ දු වීේ පේකශා 

ව ගන්ශ පුළුනන් වුණේ. ශිත්ශේ, වි ේක ගිටුමවට අපට මුහුණ 

ශනන්ශ දුේස ශනශනේ. ඒ විත ේ ශශ ශනයි, ඒව ඇවිිබකේ ගිාේ 

ශේ මුළු  ටටම  ඳකපේශ විධිාට දුේස ශනන්ශ ිතබුණේ. මම 

ශහා ාකේ ඳිලුනේ, ශේ දු වීේ පිටුපථ වවුන ඉන්ශන් කිාකේ. 

ඇත්තටම  ශේ පිටුපථ  ඉන්ශන්  විපේෂශේ ථමහා  අන්තනේී  

ත්  ථාතනේී න්. මම ඇත්ත කිාන්ශ ඕශෑ. ඒ ේ  ශේ නක ඉන්ශ 

ථමහා  මි දථාසු ඒව නන්ශනේ. න ශන්ෂා ගුණනර්සශ මන්ත් රීතුමේ 

කිාශනේ මට ඇහුණේ, මතුමන්කේශේ ආසේ වරුනන් අත් අාාගුනට 

ගන්ශනේ, අත් අාාගුනට ගිනීමට උත්ථේහා ව ශනේ කිාකේ. 

මතුමන්කේශේ ආසේ වරුනන් අත් අාාගුනට ගන්ශනේ ශේ, අත් 

අාාගුනට ගන්ශ උත්ථේහා ව ශනේ ශේ, අශශේ පිත්ශතන් මට 

කිාන්ශ පුළුනන් මතුමන්කේශේ ආසේ වරුනන් න ශේනේ ව න්ශන් 

කිාකේ. මශහාම ශිත්ශේ, මශහාම කිාන්ශ ඕශි ශිහාි ශන්. 

මශහාම ශේ, අශේ ආසේ වරුශනෝත් අත් අාාගුනට ගන්ශ මපේාි. 

ශේ ේ   ාශා ඇිත වුශ්ඩ කුලිාේපිටිශේ කිාකේ කිවනේම, 
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ඔේශවෝම හිතශනේ ශේව වුශ්ඩ කුලිාේපිටිශේ කිාකේ. ශිහාි  

කුලිාේපිටිශේ ශප ලිථා ඳක රශේ ශේ තමයි ශේ දුේධි  වුශ්ඩ. 

කුලිාේපිටිා ශප ලිථා ඳක රශේ ාට ආථශ 6ේ  7ේ ඇතු ත් 

ශනශනේ. පඬුනථානුන   ශහා ටිශප    බිාගිරිා  ශේ ේමක  

වටුගේප  ආී  රශේ  කුලිාේපිටිා ශප ලිථා ඳක රශේ ාට 

ඇතු ත් ශනශනේ. ඒ රශේ නක ශනච්චා දුේධි ගිශ අපි ශහා වට 

ඳිලුනේ. ඇත්ත න ශාන්ම ඒ දුේධිනකට ථේඳන්ස ශග ාේ අා 

ඉන්ශනේ. විපේෂශේ  මන්ත්රීනරු ඉන්ශනේ; ශේ පේකශඥාන් 

ඉන්ශනේ. ඒනේ පසුපථ රසේශම ශේ පේකශඥාන් ඉන්ශනේ. අපි 

හාිශමෝම නන්ශනේ  ථේමේශයශාන් ාමවට ශේාවත්නාේ ශනන්ශ 

ඳකාේ  හායිාේ ිතශඳශ මි දථාසු ඉන්ශ ඕශෑ කිාකේ.  දවේම 

හුශනවකේනම මි දථාසු ඇවිල් 2කේ ගහාකේ  ගි ද ිතාකේ ාන්ශන් ශිහාි 

ශන්. පසුගිා නනථානක ශේ පේකශඥාන් ශප ලීදුාට ඇවිල් 2කේ  

ශප ලීදුශේ  ේජවේරි  ව පු හාිටි   අපි නිේවේ. ශේ පේකශඥාන් 

ශප ලීදුශේ  ේජවේරි ව ශනේ. ශප ලීදුා ආ ේෂේ ව න්ශ 

ශප ලීදුශේ රසේනීන් ඉන්ශනේ. මශථේ ිතබිාී ත් ශේ පේකශඥාන් 

ඒ  ේජවේරි ව ශනේ. මම ඒ ගිශ නිඩිා වනේ ව න්ශ 

ඳකේශප ශ  ත්තු නන්ශන් ශිහාි. ශමුත්  ශේ  ශ  ජශතේන ඒනේ 

ගිශ නිශගන්ශ ඕශෑ ශන්. මශහාම ශේ අපටත් ිතබුණේශන් 

ගිහිල් 2කේ ඒව ව න්ශ. අශශේ මව අපි ඇමිතනරුශන්. ශමුත් අපි 

ඒනේට අත ගහාන්ශ ගිශේ ශිහාි. අපි ඒ දුේධි පේකශා ව න්ශ 

අශේ ආ ේෂව අා නකට වනේ ව කේ    ථේවච්ඡේ ව කේ ගත යුතු 

ක්රිාේ මේර්ග ගත්තේ විශේ  අපි ඒ ශග ල් 2කන්ශේ  ේජවේරි ව න්ශ 

ගිශේ ශිහාි.  

ඒ නේශේම මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද  ථමහා  රශේ නක 

පහා ී කේ ිතශඳශ ථානේශ න හාේ ඳිලුනේම  ගි ද ිතාකේ ිතශඳශ 

වානල් 2 න හාේ ඳිලුනේම  ගි ද ිතාකේ ිතශඳශ ශගනල් 2  න හාේ ඳිලුනේම  

ශප ශහා  ටුශව ආසේ වරුනන්ශේ වානල් 2 ඉිතරි ව කේ තමයි ඒ  

ගි ද ිතාකේ ිතශඳන්ශන්. මේථත් ජේිතව පේෂාට ථේඳන්ස 

අාශේත්  ආ්ඩුවනට ථහාශාෝගා ශනශ අශශේ අාශේත් ඒනේ ගි ද 

ිතාකේ ිතශඳශනේ. ඒ ගි ද ිතාපු අාශේ ඒනේ අත හාි කේ 

ශනපිත්ශත් ිතශඳශ අශශේ අාශේ ශේප  ගි ද ිතාකේ ිතශඳශනේ. 

ශේ ආී  න ශාන්  වූ දුේධි ිතශඳශනේ. 

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද  ශේ නේශේ දුේධි ඕශෑ ත ේ 
නේර්තේ ශනකේ ිතශඳශනේ. මේත් ශහා ව දුාහාක ශඳෞේසශාේ.  අපි 
ශේ දුේධි ඇිත ව ේා කිාකේ ථමහා  අා ශේ මිතන් ශග ා ාන්ශ 
හානශනේ ශන්. ශේ මිතන් ජේිතනේනා අවුථාථන්ශ හානශනේ ශන්. 
අන්තනේී   ජේිතනේී   ත්රථාතනේී  ව්ඩාේාේ තමයි ශේනේ ව න්ශන්. 
200 ී ත් වශ ේ ශේවමයි. ශග ාේ අනථානේනක මිිතන ණ  ා 
ශනේී  ශේ  නේශේ ශේනල් 2 ව කේ ශග ා මන්ශ ඳකශනේ. ඒ  දථේ 
අශේ  ශ  ජශතේන ඒ ගිශ නිනුනත් විා යුතුයි. නින් අන ඳ  ලිශේ 
පේථකව  වූ දුේධිාේ  ගිශ ආ ාි  වුණේ. මම ශේ හිතන්ශන් 
ඒවත් කුමන්ත්රණවේරීන්ශේ නිා පිිබශන ේ කිාකේයි. -[ඳේසේ 
කිරීමේ]- ඒ ආථශා  දශාෝජශා ව ශ මන්ත්රීතුමේත් කිාශනේ  
ශේ දුේධිා මශහාම කුමන්ත්රණාේ තමයි කිාකේ.  

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද, ශේ දුේධිා ගත්ශත ත්, ප ණ 
මකවා වේපු grenade මල් 2කේ තමයි මතිශ ශගශිත් ිතාකේ 
ගිහිල් 2කේ ිතශඳන්ශන්. ඇයි ශේ? පේථල් 2නක භා ඇිත ව මින් 
පේථල් 2 පේසිතා බිව නමන්ශයි,  පේථල් 2 පේසිතා අාපණ 
ව න්ශයි. ශේ විධිාට පේථල් 2 පේසිතා අාපණ ව ේම, ථාචාේ ව 
නයේපේ ා වාේ නිටුණේම ඒ දුාල් 2කටම ආපහු ශගනන්ශ ශනන්ශන් 
ජශතේනටමයි.   වා ගි ද ිතාකේ විශේ  ව ේම ඒනේ  හානකේ ශනන්ශ 
ඕශෑ වවුන, ඒනේට නන්න  ශගනන්ශ ඕශෑ වවුන? ඒව ව න්ශ ඕශෑ 
 ජා.  ජශතේනශගන් මවතු ව  ගන්ශේ ඳ  මුනල් 2නලින් තමයි ඒනේ 
ශගනන්ශ ශනන්ශන්. නිේමේ ශිිතන, ශේ න හාේ ගිඹුරින් ඳකන්ශන් 
ශිිතන ශේ පේකශ නේදු තවේ විවිස ශේනල් 2 ව ශනේ. [ඳේසේ 
කිරීමේ] ශම ශ ක්රමශාන් හාරි ඳකාට මන්ශ තමයි ඳකන්ශන්. 
නින්  ඳකන්ශ, ශේ  ව ශ අප ේස.  ශේ ථේඳන්සශාන් අන ය 

විමර් ශ වටයුතු ව කේ ශේ ශග ල් 2කන් අත් අාාගුනට ගන්ශ 
ඕශෑ. ඒ රශේ ා  දශාෝජශා ව ශ අශේ ශශ නශ 
මන්ත්රීන ශාකුත් මට කිවනේ  ටශේ රෑ වවුන මතිශ හිටිශේ කිාකේ 
ඳකන්ශ කිාකේ. ඒ ආසේ වරුනන් වවුන,  ටශේ පේථක ඳකේ ගන්ශ 
ශා නනේ හිටපු ශනමවපිාන් වවුන, ඒ මු වරුනන් වවුරුන් විදුන් 
පත් ව පු අා න ාශේී  න ශාන් විවිස ශේනල් 2 අපට ආ ාි  
ශනශනේ. අපි ඒ ශත  තුරු විමර් ශා ව න්ශන් ශිිතන ශම ශනත් 
කිාන්ශන් ශිහාි. ශමුත් ශේ හාිම  මවවම ථිවාේ තමයි 
ිතශඳන්ශන්.   විවිස වට වනේ පතුරුනකේ ශේ ාශ නිා පිිබශන  
අාපණ වශ  ත්, පේථල් 2 නිහුශන ත්,  ාේ ාේ දුේධි  ඇිත ව කේ 
භා ඇිත වශ  ත්, ඳා ඇිත නශ ශකථ වටයුතු වශ  ත් තමයි ඒ 
ශග ල් 2කන්ට ඉථාථ හාට මන්ශ පුළුනන් කිාකේ හිතත්ශන්. නින් ටිව 
ටිව  ර ාශ අුව ශවශගශ මේී  ආපහු වතත්රිමන ඇිත ව න්ශ 
ඳකශනේ.  

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද, ඒ  දථේ විශ ේෂශාන්ම 
ආ ේෂව අා නලිනුත්, ඒ ථේඳන්ස ථෑම රසේනීන්ශගනුත් 
ඉල් 2කශනේ,    අන ය නිඩි ක්රිාේමේර්ග අ ශගශ නගකීශමන් යුතුන 
වටයුතු ව න්ශ ඕශෑා කිාකේ. නින් ඳකන්ශ, පේථල් 2 පටන් 
ගන්ශ  මව අභිශාෝගාේශන්. ශම ශනේ හාරි ශප ඩි දුේධිාේ වුණේ 
ශේ අශේ ශඳල් 2ක ගහාකේ ාශනේ ශන්. හාිඳියි, අපි  වි ානේථා 
ිතාකේ ඒ අභිශාෝගා භේ  ගත්ශත් ඇයි? අපට ඕශෑ ශේ  ට 
ශප ශථේම  ේිතමත්න පනිතශනේ නකින්ශයි. ඒ නේශේම, අපට 
වුනමශේන ිතශඳන්ශන් ශේ  ට ආර්ථිව න ශාන්, ථමේජීා 
න ශාන් ශවගශාන් ථානර්සශා ශනකේ ජශතේනට ශහා වේ 
ශනශනේ නකින්ශයි. ශේනේ  අභිශාෝග විධිාට අ ශගශ ව  යුතු 
 දථේ තමයි අපි ආ්ඩුවනේ විධිාට, ඇමිතනරු විධිාට ශපනී 
දුටිශේ.  

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද,  අපි ඔේශවෝම මව  ටේ 
විධිාට හිතකේ, පේෂ විපේෂ ශේනාකින් ශත  න  මව ජේිතාේ 
විධිාට, රී කේාකිවාන් විධිාට හිතකේ  නගකීශමන් යුතුන වටයුතු 
ව මු කිාේ ඉල් 2කේ දුටිශනේ. ජීවිත මේව ශථල් 2කේ ව න්ශ ාෑශේ 
රිතවිපේව අශේ පුාි  නරුනන් ඇතුළු අශේ  ශ  අශේගතාට හිමි 
ශනශනේා කිාශ මව  මතේ ව කේ ශනන්ශ විමිතයි.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
මී යට, ගරු උනා රභේත් ගේමන්පික මන්ත්රීතුමේ. ඔඳතුමේට 

විශේඩි 10ව වේකාේ ිතශඳශනේ. 

 

 
[අ.භේ. 2.12] 
 
ගු උදය ප්රභාත් ගම්මන්ිළල මහතා 
(ேொண்புேிகு உதய பிரபொத் கம்ேன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද, පේථාකු ඉරිනේ රහාේ ශාන් 

පථාශථේ විපේෂශේ අපි රී කාවේ ඉිතහාේථශේ බිහි වුණු නග කිනයුතු 

විපේෂාේ විධිාට, ආනර් නත් විපේෂාේ විධිාට වටයුතු ව ේ. 

ශව ශහා මන අපි ඒව කිාන්ශන්? ඒ ශඳෝේඳ රහාේ ා  වුණේට 

පථාශථේ ආ්ඩුවශව ශේාවාන් ඒ ථානේශනකට ාන්ශ වලින්, අශේ 

විපේෂ ශේාවතුමේ ඒ ථානේශනකට ගිහිල් 2කේ ඒ ජශතේනශේ  ව 

ථිප ශඳනේ ගත්තේ; ආශවග පේකශා ව  ගිනීමට ඔවුන්ට 

ශේාවත්නා කඳේ  න්ශේ.ඒ නේශේම ජශේධිපිතතුමේ ථර්න පේේෂිව 

ථමුළුනේ වි ශවවනේ. අතීතශේ නේශේ ථර්න පේේෂිව ථමුළු  

නර්ජශා කිරීමට ශප ශඹන්ශන් ශිිතන අපි ඒ ථමුළුනට ගිහිල් 2කේ  

ජේිතව ථමගිා ශග ාශයන්ශ, ජේිතව ආ ේෂේන සු ේෂිත 

ව න්ශ ගත යුතු   ක්රිාේමේර්ග ශම ශනේනියි කිාකේ ආ්ඩුවන 

හාමුශව ශාෝජශේනලිාේ තිබුනේ. මති දන් අපි ශත  වු ශ්ඩ ශිහාි. 
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පේර්ලිශේන්තුන 

ශව ටි ත්රථාතනේනා ප ේජා කිරීමට ශේාවත්නා  ී කේ අන විශ්රේමිව 

සුනශාන් ඉන්ශ ත්රිවිස හාමුනේ ශේාවාන්, ශප ලීදුශේ රසේ දන්, 

බුේධි අා  ශේාවාන් විවනකේ ශේ අර්බුනා පිහාින ලි ව ේ. ශේ 

අර්බුනශාන් ශග ා මන්ශ ඔවුන්ශේ ශාෝජශේ පිිබඳව නේර්තේනේ 

ථවථා ව කේ, විපේෂ ශේාවතුමේ  ගිහිල් 2කේ ජශේධිපිතතුමේට භේ  

 න්ශේ.  

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද, නින් අශේ අසයේපශ 

ඇමිතතුමේ වනේ ව ේ  පේථල් 2නකට නරුනන් මවීම ගිශ. 

පේථල් 2නකට  මුන් මනශ ශකථ අගමිිතතුමේත් ඉල් 2ලුනේ; අශේ 

අසයේපශ ඇමිතතුමේත් ඉල් 2ලුනේ. ආ ේෂව රසේ දන් කිවනේ, 

"ආ ේෂේන තහාවුරු ව කේයි ිතශඳන්ශන්, නරුනන් පේථකට 

මනන්ශ" කිාකේ. ශමුත් නරුශනෝ ආශව ශිහාි. ඒ අා ශේ 

ශේාවාන්ශේ ඉල් 2ලීේ වි ානේථ වශ ේ ශිහාි. ඒ  දථේ විපේෂ 

ශේාවතුමේ ඇතුළු අශේ අාට දුේස වුණේ, නරුනන්  පේථල් 2නකට 

අ ශගශ ගිහිල් 2කේ ආ ේෂේන සු ේෂිතයි කිාශ පණිවුාා 

ථමේජාට කඳේ ශනන්ශ  ඒ නේශේම ශේ අර්බුනා ඇිත වුණු නනශථේ 

ඉවන් ශේ ශම ශහා ත,- 

 

ගු අකිල විරාේ කාරියවසම් මහතා 
(ேொண்புேிகு அக்கில ெிரொஜ் கொொியெசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද, 

 

ගු උදය  ප්රභාත්  ගම්මන්ිළල මහතා 
(ேொண்புேிகு உதய பிரபொத் கம்ேன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද, මට වනේ ව න්ශ ිතශඳන්ශන් 

සීමිත වේකායි. මතුමේට ශනශ ශනකේනේ ශනන්ශ. 

 

ගු අකිල විරාේ කාරියවසම් මහතා 
(ேொண்புேிகு அக்கில ெிரொஜ் கொொியெசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද, මතුමේ මශේ ශම ථවහාන් 

ව ේ. ඇත්තන ශාන්ම නින් ඔඳතුමන්කේ  කිාපු  දථේන  මයි 

පේථකට ආශව?  [ඳේසේ කිරීමේ] 

 

ගු උදය  ප්රභාත්  ගම්මන්ිළල මහතා 
(ேொண்புேிகு உதய பிரபொத் கம்ேன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ඒ කිාන්ශන්, අපි කිාශ ශේ අහාකේ ශන්. ජශතේන අපි කිාශ 

ශේ අහාශනේා කිාශ මවශන් ඒශවන් කිාන්ශන්.  

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද, මශේ වනේනට ඳේසේ ව න්ශ 

ඉා ශනන්ශ මපේ. ශේ දු වීම වුණු නනශථේ ඉවකේම "ශේව උගුකේ. 

ශේ උගුකට අහු ශනන්ශ මපේ. රචා්ඩා ශනන්ශ මපේ. ථේමවේමී 

ශනන්ශ" කිාකේ අපි න ගින් න ගටම ලිඛිතන නේශේම නේි වනත් 

ඉල් 2ලීේ ව ේ.  

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද, "ශත ේපිගක කිාන්ශන් 

 දවේම  දවේ විකෑනේ" කිාකේ අපි ශේ කිවශව ශිහාි. 

අලිමාවා කිාකේ පේමාවා ාශනේ කිාේ කිවශව ශිහාි. ඕශෑම 

ශග ශශකුට යුේස ව න්ශ පුළුනන් කිාකේ අපි කිවශව ශිහාි. අපි 

ටට නාේ නග කින යුතු විපේෂාේ විධිාට නිා ව ශ ශව ට 

ආ්ඩුවන ශම වන වශ ේ? ආ්ඩුවන ජශේධිපිත පිකයි, අගමිිත පිකයි 

කිාශ ශනවට ශඳන කේ, ශේ ත්රථාත රහාේ ශේ නගකීම කිාශ මව 

පේපන් නේ ඳනට පත් ව ශගශ, ශේ ශඳෝකා මහාේටයි, ශමහාේටයි 

පේථා ව න්ශ ගත්තේ. ජශේධිපිතතුමේශේ නගකීම ගිශ කිාකේ, 

ඇමිතනරු මා පත්රිවේ පන්ථල් 2නකට ානන්ශ පටන් ගත්තේ. ඒ 

නේශේම රිථේේ ඳන යුී න් අමේතයන ාේට  ද ාි ත ශචාෝනශේ මල් 2ක 

ශනේන , මම වි ානේථ භාග ශාෝජශේන විනේනාට අ ශගශ ශේ 

ථමේජශේ ිතශඳශ ශේන්ිතා, අථහාශා පිට ව  ගන්ශ ඉා 

ශනන්ශන් ශිිතන, රිථේේ ඳන යුී න් කිාශ අන්තනේන ාේ රැව ගිනීශේ 

පිිබශනතවට තල් 2ලු වුණේ. ඒ දුාල් 2ක අනථන් ශිහාි. ඒ දුාල් 2ක 

ඉනථන්ශ පුළුනන්, මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද. උනවුනට  න්නු 

විපේෂශේ අත ථපේ වෑමයි ඉනථන්ශ ඳිරි.  

නින් ආ්ඩුවශව පුනත් පත්නක රසේශ දු ථාතක අනුන 

මිනුනන්ශග ා දු  වීම පිටුපථ දුටිශ මහාේ ශම  වරු මශේ පේෂා 

නශ පිවිතුරු ශහා  උරුමශේ මධුමේසන අ වින්න. න වුකපිටිශේ 

දු වීමට  මධුමේසන අ වින්න ථේඳන්ස ශනන්ශන් ශව ශහා මන? 

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද, මියි මේථශේ 13 නි දනේ 12.38ට 

න වුකපිටිශේ තමන්ශේ ආසේ වරුශනකුට මධුමේසන අ වින්න 

  වනශ ඇමතුමේ කඳේ ී කේ, ශනන්ශේ හාමු ශනන්ශ වනේ 

ව ශනේ. ඒ මිත්රාේ  ේත්රී 7.00ට මන්ශ කිාකේ මධුමේසන අ වින්නට 

නිනුේ ශනශනේ. ශේ   වනශ පණිවුාා මිත්රාේශේ ජාගම 

  වන ශශේ ථටහාන් නශනේ. ඒ නේශේම ශනශනශේශේම 

  වනශනක විථාත ේත්මව බිල් 2පත්නක ශේ   වනශ ථානේනා 

ථටහාන් ශනකේ ිතශඳශනේ. ඒ අනුන හානථ 6.30ට මධුමේසන අ වින්න 

ශගනරින් පිටත් නශනේ. තමන්ශේ අලුිතන් ඉන ව ශ  දනථ ඳකන්ශ 

ගිහිල් 2කේ, ඔහු 7.1 , 7.30 අත  වේකශේී  මිනුනන්ශග ා ශග ා 

ශනථට කි ටු ශනේන  මිනුනන්ශග ා ශග ාට මපිටින් ිතශඳශ 

මිනුනන්ශග ා පේකශේ ඉවකේ ඉන රිාට නේහාශ තනඳනාේ 

ිතශඳශනේ. ඒ  දථේ ඉථාථ හාට ාන්ශ ඳිහාි. තමන්ට නේහාශා 

හා නේ ශගශ ාන්ශ නශනේන, ඉථාථ හාට ාන්ශ පුළුනන්  ශනයින, ශේ 

තනඳනා ශම වේන කිාකේ ඳකන්ශ නේහාශා "ථාඛ සුපර්මේර්ව '' 

මව  ය ශත  ව කේ, පේ ගම දන් ඉන රිාට ාශනේ. පේ  හා හාේ 

මේර්ග ඳේසේනේ. මතිශ ශප ලිසීශාන් ථහා යුන හාමුනේශනන් 

ඉන්ශනේ. ශප ලිථා  දකසේරිාේ කිාශනේ, "ශමති දන් මහාේට දුාහාක 

- මුථාලිේ වකඳකාේ ිතශඳශනේ. ශේ පිත්ශත් ාන්ශ මපේ" 

කිාකේ. "මම  ාන්ශන් න වුකපිටිාට" කිාකේ මධුමේසන අ වින්න 

කිවනේ. "හාරි, ථර්. ඔති දන් නමට හාිශ වනේම න වුකපිටිාට ාන්ශ 

පුළුනන්" කිාකේ ශප ලිථා  දකසේරිාේ කිවනේ. ඒ අනුන ඔහු ආපසු 

හාිරිකේ පයින් ාශනේ. මිනුනන්ශග ා පේකම උඩින් ගිහිල් 2කේ, 

නේහාශාට ශියකේ, තමන්ශේ මිත්රාේ හාමු  ශනන්ශ ාශ තිශට ඔහු 

ගමන් ව ශනේ.  මම මිත්රාේශේ නයේපේරිව ථානේශාට 8.1 ට 

මධුමේසන අ වින්න ඇතුළු වුණු ඳනත්, 8.43ට ඔහු පිටත් වුණු ඳනත් 

මම නයේපේරිව ථානේශශේ CCTV විම ේනක ථටහාන් නශනේ. 

තමන්ශේ  දනශථේ දුට න වුකපිටිාට ාෑමට ිතශඳශ මේර්ගා නිටී 

ඇත්ශත් මිනුනන්ශග ා ශග ා හා හාේ ඳන ශපන්නන්ශ ගූගල් 2 

දුිතාමේ මම ශේ අනථානේශව ී  සභාගත* ව ශනේ. 

ඒ නේශේම CCTV  විම ේනලින් කඳේ ගත් ඇතු ට පිමිණීශේ 

ථහා පිටවීශේ අනථානේනන් නිේශනශ ඡේාේරූපාන් මම ශේ 

අනථානේශව ී   ගරු ථභේනට ඉන රිපත් ව ශනේ.  ඔහු  මති දන් 

පිටත් ශනකේ ශිනත 9.30 නශවිට  ේගම ඇකපිටි නක ිතශඳශ 

තමන්ශේ  දනථට පිමිශණශනේ.  

මුකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද, ශේ අතශර් ඔහු පේකම උා දුටි 
ශප ලිථා  දකසේරිාේට වනේ ව කේ, පේකම උඩින් තමන්ශේ 
නේහාශා ව ේ ගමන් ව ශ වීඩිශාෝ පටාේ ථමේජ ශනේ ජේකේනක 
පතුරුනමින් "මිනුනන්ශග ා දුේධිශේ මහාේ ශම  වරු මධුමේසන 
අ වින්න" කිාකේ රචාේ ාේ ශගශ ාශනේ. ට යට, මධුමේසන 

1283 1284 

[ගරු උනා  රභේත්  ගේමන්පික මහාතේ] 

————————— 
*  ුලසනතකාලවේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மெக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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අ වින්න ශේ දුේධිාට ථේඳන්සයි කිාකේ ශප ලීදුා මේසයනකට 
ශත  තුරු කඳේ ශනශනේ. ඒ අනුන මම ගේපහා රශේ ා ඳේ  
ශජයෂාස  දශාෝජය ශප ලිථාපිත ශේ ඳන්  ශතන්ශශවෝන් 
මහාත්මාේට වනේ ව කේ ඇහුනේ, "ශේ දු වීම ශම වේන?" කිාකේ. 
"ථර් ශේවට අත නේන්ශ මපේ. මධුමේසන අ වින්න ශඳල් 2ක මුකට අහු 
ශනකේ ඉන යි. අපි ථන් දශවනශ කුලුනු නේර්තේනේ -
communication tower report මවේ- ගත්තේ. ඒ නේර්තේනට අනුන  
මධුමේසන අ වින්න පිා තුශේ ඒ රශේ ශේ ථිරිථ ේ ඇිත ඳන අපි 
තහාවුරු ව ශගශයි ිතශඳන්ශන්" කිාකේ ශජයෂාස  දශාෝජය 
ශප ලිථාපිතන ාේ මට කිවනේ. ඒ අනුන  මධුමේසන අ වින්නට ශේ 
දුේධිා පිිබඳවන මේ ශනෝෂේශ ෝපණා ව ේන  ඔහු කිාශනේ, "ශිහාි. 
මම කිාන්ශන් ඇත්තයි" කිාකේ. ඔහුත් තමන්ශේ ජාගම 
  වනශශේ ථන් දශවනශ කුලුනු නේර්තේනේ ගත්තේ. 

මම නේර්තේනට අනුන, හානථ 6.28ට ඔහුශේ ඇකපිටිනක  දනථට 
ආථන්ශ කුලුශ හා හාේ තමයි   වනශ ඇමතුම ගත් ඳන ථටහාන් 
ශනන්ශන්. ඔහු හානථ 6.30ට ශගනරින් ගිාේ කිාශ වනේන ඇත්ත. 
මිනුනන්ශග ා ශග ාට ඈිතන් නේහාශාේ මශශව ටම ශග ශේ 
ථන් දශවනශ කුලුශට ථේඳන්ස නශනේ. මුලින්ම   වනශ ඇමතුම 
ාන්ශන්  ේත්රී 7.2 ට. මිනුනන්ශග ා ථන් දශවනශ කුලුශශන් 
අනථේශ   වනශ ඇමතුම ථටහාන් ශනන්ශන්  ේත්රී 7.42ට. නින් 
හිතන්ශ පුළුනන් ශන්, ටට වලින්   වනශශාන් වනේ ශශ ව  
මිනුනන්ශග ා ඉන්ශ පුළුනන් කිාකේ. මිනුනන්ශග ා ශග ාට 
පිමිණීමට ශප  ගල් 2ඔලුන කුලුශශන්   වනශ ඇමතුමේ ගන්ශනේ 
 ේත්රී 7.18ට. මිනුනන්ශග ා ශග ා පහු ව කේ ගිහිල් 2කේ න වුකපිටිා 
කුලුශශන් ප මුනි ද   වනශ ඇමතුම ගන්ශන්  ේත්රී 8.01ට. ඒ 
අනුන මිනුනන්ශග ා කුලුශට ඔහු ථේඳන්ස වී දුට ඇත්ශත් විශේඩි 
17ේ පමණයි. ඒ විශේඩි 17 ඇතුශ ේ මිනුනන්ශග ාට පිමිශණශ 
ශනකේන, පිටත් නශ ශනකේනත් අාාගුයි. මශහාම ශේ "මිනුනන්ශග ා 
ශග ශේ විශේඩි 10වටත් නාේ අුව වේකාේ තමන් රැඳී දුටිාේ"ා 
කිාකේ මධුමේසන අ වින්න කිාශ වනේන ථේූරර්ණ ඇත්ත.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමේ, ඔඳතුමේට ඉිතරින ඇත්ශත් තන විශේඩි ශනවව 

පමණ වේකාේ පමණයි. 
 

ගු උදය  ප්රභාත්  ගම්මන්ිළල මහතා 
(ேொண்புேிகு உதய பிரபொத் கம்ேன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද, ශමා ඉතේ නිනගත් වනේනේ. 
මම ශේ වනේන කිාන්ශ වේකා ගන්ශනේ. මම වේකා කුමශ 
මන්ත්රීන ාේශගන්න අුව ව න්ශන් කිාකේ මම ඉතේ නග කීශමන් 
යුතුන ඔඳතුමේට නිනුේ ශනන්ශේ. ඔඳතුමේ මේන වි ානේථ ව න්ශ. 

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද, මධුමේසන අ වින්න කිාශ 
වනේන ඇත්ත, මධුමේසන පිා තුශේ ථිරිථිරූ ඳනට කුලුනු නේර්තේ 
ිතශඳශනේ කිාකේ ශේ ඳන්  ශතන්ශශවෝන් මහාත්මාේ කිාන්ශන් 
ශඳ රු කිාකේ ශත්රුණේට පථාශථේ, ශේ ඳන්  ශතන්ශශවෝන් 
මහාත්මාේ ශමච්චා  ප ටපල් 2 ශඳ රුනේ කිාන්ශ ශහාේතුන 
ශම වේන, ශේ ඳන්  ශතන්ශශවෝන් කිාන්ශන් වවුන කිාකේ අපි 
ශහා ාකේ ඳිලුනේ. මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද, ශේ ඳන්  
ශතන්ශශවෝන් කිාන්ශන්, තමන්ශේ වි ානවිනයේක ථමශේ 
දුරිශව ශත් ශත  ශනකේ  වි ානවිනයේකාට ගිා ශවශශේ; ථමනේන  
ශිෂය ථාගමශේ ක්රිාේවේරී ශේාවශාේ; මේථත් ජේිතව පේෂ 
ආ්ඩුවන වේකශේ ථහාවේ  ශප ලිථා අධිවේරින ශාේ විධිාට 
ඳිඳුණු ශවශශේ. ඔහු ගිශ තන ශග ාේ විථාත  අපි ශහා ාේශගශ 
ිතශඳශනේ. මම ශේ අනථානේශව ඔහුන මේතතවේනේ ව  ගන්ශන් 
ශිහාි. මම ඔහුට නිනුේ ශනශ මවම ශේ ශේ, තමන්ශේ වේකි  දක 
ඇඳුමට ාටින් ශව   පේට ඇඳුේ ඇවශගශ  ේජවේරි ව න්ශ මපේ 
කිාශ මවයි.  වි ානවිනයේකශේ ී  ඔඳට ඕශෑම ශේ පේකශ 
පේෂාවට ඳිඳිකේ ශේ පේකශා ව න්ශ පුළුනන්. ඡන්නා ශනේන  
තමන් විමිිත පේෂාට ඡන්නා ශනන්ශ පුළුනන්. ශමුත් 

ශප ලීදුශේ  ේජවේරිා ව ේන ,  තමන්ශේ පේෂ ශේ පේකශා 
පිත්තව ිතාකේ, අලිාේ කේාඡශා ප ඳින්ශන් ශිිතන  දශාෝජය 
ශප ලිථාපිත තශතු ට කිබිකේ ිතශඳශ කේාඡශ විත ේ පි වශගශ 
 ේජවේරිා ව න්ශ කිාකේ අපි  දශාෝජය ශප ලිථාපිත ශේ ඳන්  
ශතන්ශශවෝන් මහාත්මාේට  අශතුරු ඇයවීමේ ව ශනේ. 

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද, විපේෂශේ ශේ පේකවාන්න 
ශේවට මවතු ව න්ශ ාන්ශන් ඇයි? ශේ ගිටුම ආ ේභ නශ 
අනථානේශව  දශාෝජය ශප ලිථාපිත ශේ ඳන්  ශතන්ශශවෝන් 
මිනුනන්ශග ා ශග ශේ ඉන්ශනේ. ඒ විත ේ ශශ ශනයි. ශග ශේ 
දුටි අා ඉතේම පිහාින ලින කිාශනේ, "ශල් 2න්සුනලින් මුහුණු 
ඳිවශගශ, ශහාල් 2ම  නේශගශ, ශමෝටර් ථයිවල් 2නලින් පිමිණි 
පිටථාත  පුේගකයින් පිරිථේ තමයි වා විුවශව. අපි ඒ අාන 
හාඳුශන්ශන් ශිහාි" කිාකේ. මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද, ඒ 
අාන අත් අාාගුනට ගන්ශ ශප ලීදුශාන් වටයුතු ව න්ශන් 
ශිහාි. ශප ලීදුා ඔශහාේ ඳකේශගශ ඉන්ශනේ. ඔවුන්  දේම ගිාේට 
පථාශථේ, ගශේ පන්ථශල් 2 දුටිා නේාව ථභේශව අහිාථව පිරිථ, 

පන්ථශල් 2 ෛචාතයා හානන්ශ ආපු ශේථන් ඳේථා, පන්ථශල් 2 ඉන්ශ 
ඇබිත්තාේ, ශව  ඹ ශග ශේ නිාවට ාන්ශ පිට ගමකින් 
ඇවිල් 2කේ පන්ථශල් 2 ශත  ශනකේ හිටපු හාේමු රුනන්ශේ ථශහාෝන ාේ 
කිාශ ශමන්ශ ශේ අා අත් අාාගුනට ගන්ශනේ. දුවිල් 2 හාේ 
ශේ පේකශ අයිිතනේදුවේ පිිබඳව අන්තර්ජේිතව මේශන 
අයිිතනේදුවේ පශශත්- 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමේ, ඔඳතුමේශේ ශනකේන අනථේශයි. 
 

ගු උදය  ප්රභාත්  ගම්මන්ිළල මහතා 
(ேொண்புேிகு உதய பிரபொத் கம்ேன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

මම නිඩිපු  විශේඩි කීාේ ගත්තේන? 
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

විශේඩිාේ අ ශගශ ිතශඳශනේ. 
 

ගු උදය  ප්රභාත්  ගම්මන්ිළල මහතා 
(ேொண்புேிகு உதய பிரபொத் கம்ேன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

මට තන විශේඩි තුශේ ශනන්ශ. මම ඔඳතුමේට විශේඩි හාත ේ 
කඳේ ශනන්ශේ. මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද, මේන වි ානේථ 
ව න්ශ. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මශහාම ශනකේන ී ම ථේඳන්සශාන් ර ාශාේ ිතශඳශනේ.   
 

ගු වේ.සී. අලවුරවල මහතා (අභයන්තර හා සනවවද්ශ් 

ක යුුර සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන රාජය 

අමාතයුරමා) 
(ேொண்புேிகு மெ.சீ. அலெத்துெல - உள்ளக, உள்நொட்டலு 

ெல்கள், ேொகொை சமபகள் ேற்றும் உள்ளூரொட்சி இரொெொங்க 

அமேச்சர்) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala - State Minister of Internal 
and Home Affairs,  Provincial Councils and Local 
Government) 

මශහාම ශනකේන ශනන්ශන් ශව ශහා මන? 
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ඔඳතුමේ ශනකේන කඳේ ගන්ශේ මන්ත්රීන ාේ වවුන කිාකේ ශේ 

ව න්ශ ඕශෑ. 
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පේර්ලිශේන්තුන 

ගු උදය  ප්රභාත්  ගම්මන්ිළල මහතා 
(ேொண்புேிகு உதய பிரபொத் கம்ேன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද, ඔඳතුමේ වථිව කියිථාතුන 

කිාන්ශ, මම ශනකේන කඳේ ශනන්ශේ.  මේන වි ානේථ ව න්ශ. මම 

ගත් ශනකේන කඳේ ශනශනේ. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඳතුමේට තන විශේඩිාේ ශනන්ශේ. 

 

ගු උදය  ප්රභාත්  ගම්මන්ිළල මහතා 
(ேொண்புேிகு உதய பிரபொத் கம்ேன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ශහා වයි, මම  විශේඩිශාන් අනථන් ව න්ශේ. 

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද,  ශේ දු වීශේ ථිඳෑ 

අප ේසවරුනන්ට නඬුනේ ව න්ශ කිාකේයි මේ කිාන්ශන්.  න ගශ 

දු වීම ශනකේ, මේථ 1 යි. නඬුනේ ව ශනේ ිතාේ, අන නශතුරු 

කිදුශනකුට  මශ හින ශුවනේනත් පන ේ ශිහාි. ශුව පන ේ ශිහාි 

ශශ ශනයි, ශුව පන න්ශ ඳිහාි. ඒ ඇයි? අප ේසවරුනන් අ  

නේශේම ශල් 2න්සුනලින් මුහුණු ඳිවශගශ, ශහාල් 2ම  නේශගශ 

ඇවිල් 2කේ,   වා වාකේ පිශ ගිාේට පථාශථේ අහිාථවශාෝ 200වට 

අධිව පිරිථේ මේථ 8ේ  ේෂිත ඳන්සශේගේ ගත ව කේ තඳේශගශ 

ඉවකේ  දනහාථා ව ේ. ඒ අාට විරුේසන  ශුව පන ේ නිාේ ශිහාි. 

ථිඳෑ අප ේසවරුනේට පිශකේ ාන්ශ ඉා ී කේ,  හාිම විටම 

පිත්තව ඉන්ශ අහිාථවයින්න ශමශකථ අත් අාාගුනට ගිනීම  දථේ 

අන ථමේජශේ ථේසේ ණ ථිවාේ ඇිත ශනකේ ිතශඳශනේ, ශේ ගිටුේ 

පිටුපථ ඉන්ශන් ආ්ඩුවනයි කිාකේ. ආ්ඩුවනට ඡන්න වල් 2 නමේ 

ගිනීමට අන ය ව ශ නේතේන ණා  දර්මේණා ව  ගන්ශ, 

අගමිිතතුමේශේ දුහිශා නශ විශේශීා හාමුනේ ශග ා ඳථාථනේ ගිනීම 

ානේර්නාේ ව  ගන්ශ ශේ ගිටුේ ඇිත ව ශනේ කිාකේ ථමේජා 

ථිව ව ශනේ. මාගක ථම වී  ඇමිතතුමේ, තකතේ අතුශවෝ ක 

ඇමිතතුමිා න ගින් න ගටම ව ශ ශඳෞේස විශ ෝධි, ජශතේන කුපිත 

ව ශ රවේ  හා හාේ ශමා ානේර්නාේ කිාකේ ජශතේනට නාේත් 

තහාවුරු ශනකේ ිතශඳශනේ. විපේෂශේ අපි උනවනට න ගු ව  නෑත 

ථපේ වන්ශ මපේ කිාකේ ආ්ඩුවශව ශේාවයින්ට නිනුේ ශනමින්, මේ 

 දහාඬ නශනේ. 
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ථාතුිතයි, ගරු මන්ත්රීතුම ද.  

මී යට, ගරු ශේ.සී. අකනතුනක  ේජය අමේතයතුමේ. ඔඳතුමේට 

විශේඩි 10ව වේකාේ ිතශඳශනේ. 

 
[අ.භේ.2.24]   
 

ගු වේ.සී. අලවුරවල මහතා (අභයන්තර හා සනවවද්ශ් 

ක යුුර සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන රාජය 

අමාතයුරමා) 
(ேொண்புேிகு மெ.சீ. அலெத்துெல - உள்ளக, உள்நொட்ட 

லுெல்கள், ேொகொை சமபகள் ேற்றும் உள்ளூரொட்சி இரொெொங்க 

அமேச்சர்) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala - State Minister of Internal 
and Home Affairs,  Provincial Councils and Local 
Government) 

මට ශේ අනථානේන කඳේ න්ශේට ශඳ ශහා ම ථාතුිතයි, 

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද. විශ ේෂශාන්ම උනා රභේත් 

ගේමන්පික මන්ත්රීතුමේශේ වනේශනන් පථාශථේ වනේ ව න්ශ කි තම 

ථතුටේ. මතුමේශේ වනේන ථේූරර්ණශාන්ම මධුමේසන 

ථේඳන්සශානුයි වශ ේ. මේ හිතශ හාිටිාට උථේවිශේී  ව න්ශ 

ිතබුණු වනේනේ තමයි මතුමේ ශේ පේර්ලිශේන්තුශවී  වශ ේ. 

මධුමේසන අ වින්න කිාශ ගේාවාේ  දනිරැන යි ශේ, ශප ලීදුාත් 

මේව හාිාගිමුත්තන් ව න්ශන් ඇයි කිාශ මවයි මතුමේශගන් 

අහාන්ශ ිතශඳන්ශන්. තමන්  දනිරැන යි ශේ කිදු ශනාවට භා 

ශනන්ශ අන ය ශනන්ශන් ශිහාි. ශප ලීදුාට ගිහිල් 2කේ, ඒ අන ය 

ව ශ වටඋත්ත ා ී කේ, තමන්ට  දර්ශනෝෂීභේනාට පත්ශනන්ශ 

පුළුනන්වම ිතශඳශනේ. ඒ පිිබඳවන මේ මීට නාේ වනේ ව න්ශන් 

ශිහාි. 

අශරේල් 2 21නශ නේ දු  වුණු ඒ අනේථශේනන්ත අන්තනේී  රහාේ ා 

 දථේ තමයි අන අපට ශේ හාන දු නීිතා ී ර්  කිරීම ථවහාේ විනේනාේ 

පනත්නන්ශ දු ශනකේ ිතශඳන්ශන්. විශ ේෂශාන්ම අශරේල් 2 21නශ 

නේ දුට ශේ නේනේ ආ ේෂව අා , ශප ලීදුා, ඒ නේශේම  හාථා 

ශත  තුරු අා  ාශ ශේ දුාල් 2ක ඉතේම ශහා ඳින් වටයුතු ව කේ, 

අන ය ව ශ පුේගකාන්, මශහාම ශිත්ශේ ශමනි ද ත්රථාතනේී  

වටයුතුනක ශාශනශ අන්තනේී න් ගණශේනේ විශේ ාට පත් 

ව න්ශත්, මනි ද දුේධිාේ ශිනත ඇිත ශශ ශනන්ශත් නග 

ඳකේග දමින්, වි ේක වේර්ා භේ ාේ ඉෂාට ව  ිතශඳශනේ. 

විශ ේෂශාන්ම ආ ේෂව අා නක ඒ ක්රිාේමේර්ග පිිබඳවන අශේ 

ථතුට රවේ  ව ශනේ. අශේ ආ ේෂව අා  තන  ටත් ශේ 

ථේඳන්සශාන් වරුණු වේ ණේ ගණශේනේ ශථ ාේශගශ ාශනේ. 

ශමනි ද අන්තනේී  ත්රථාතනේී  ව්ඩාේාේ ථේඳන්සශාන් විශ ේෂඥ 

නිනුම ිතශඳශ උනවිා ශේ පිිබඳවන වටයුතු ව කේ, ශේ ශේනල් 2 

ඉතේම වඩිශමින් මර්නශා ව න්ශ අන ය නිා පිිබශන ේ 

ක්රිාේත්මව ව  යුතුයි කිාශ මව මම විශ ේෂශාන් මතේ ව න්ශ 

ඕශෑ. ඒ ථවහාේ හාන දු නීිතා ී ර්  කිරීම ඉතේම නිනගත් ශනශනේ.  

මව පිත්තකින්, 21නශ නේ දුේධිා තුිබන් වශගේටුනේාව 

අනථානේ ගණශේනේ අපි නකිශනේ. දුාහාකන, ශනම න, මුථාලිේන, 

මශහාම ශිත්ශේ ශනශත් ජේිතාේන කිාකේ ශමතිශ ජේිතශේ 

ර ාශාේ ශිහාි. අන ථමථාත ජශතේනම 21නශ නේ දුේධිා ශහා ේ 

නකිශනේ. විශ ේෂශාන්ම මුථාලිේ ථමේජා තු ත් ශමනි ද අන්තනේී  

අනහාථා ශශ න ශ ථේමේශය ජශතේන ශේ අන්තනේන  කුරිරු රහාේ ා 

ශහා ේ නකිමින්, මනි ද දුේධීන් මති දන් මහාේට ාන්ශ ිතබුණු 

තනත් අනථානේ ථේඳන්සශාන් ඔත්තු කඳේශනමින්, ආ ේෂව 

අා නකට වි ේක ථහාශාෝගාේ කඳේී කේ ිතශඳශනේ. ඒවත් අපි 

අගා ව න්ශ ඕශෑ.  

ශේ දුේධිාත් මේව ථමහා  උනවිා -විශ ේෂශාන්ම වි පේෂශේ 

ථමහා  අා- ඳකේශප ශ  ත්තු වුණේ, ඒ උනවිා උත්ථේහා ගත්තේ, 

ථමේජශේ දුාලු ශේනල් 2 ථේූරර්ණශාන්ම අාේ  ව කේ, ඒශේ 

ශචාෝනශේන  ජාට පන ේ, කුමන්ත්රණවේරී ශකථ ආ්ඩුවන කඳේ 

ගිනීශේ නිා පිිබශන වට ාන්ශ. පල් 2ලි තු ත්, විශ ේෂශාන්ම ඒ 

ශහාෝටල් 2 තු ත් දු  වුණු ඒ අනේථශේනන්ත දුේධිාට ශග  රු වුණු, 

ඒ අනථානේනට මුහුණ  න් අාශේ ඒ අනේථශේනන්ත තත්ත්නා 

රශාෝජශාට ශගශ ථමහා  උනවිා ශේ පේකශ ක්රිාේනලිාේ 

ක්රිාේත්මව ව න්ශ උත්ථේහා ගන්ශේ ඳන අපි නිේවේ. මා 

අනේථශේනන්ත තත්ත්නාේ.  

විශ ේෂශාන්ම වේන ශල් 2තුමේ ඒ ශනකේශව කඳේ  න් ථේමා අශේ 

 ටට ඉතේම නිනගත් වුණේ. අපි මා ඉතේම අගා ව ශනේ. 21නශ 

නේ දුේධිා දු  ශනකේ ථිත 3ේ ගිාේට පථාශථේ අශේ නාඹ ප ේත තු  

වි ේක ර ාශ ගණශේනේ ඇිත වුණේ; ඇිත ව ේ. අපි ඒව පිහාින ලින 

කිාන්ශ ඕශෑ. ඒ ර ාශ ඇිත කිරීශමන් ඳකේශප ශ  ත්තු වුශ්ඩ 

ශම වේන? ඒ තුිබන් ඳකේශප ශ  ත්තු වුශ්ඩ, ශිනත නතේනේ ශේ 

 ශ  වි ේක අර්බුනාේ ඇිත ව න්ශයි. ී ර්  වේලීශ යුේසාවට 

අපි මුහුණ  න්ශේ. ඒ අත , 1983ී  ඇිත වුණු වකඳක අපට වි ේක 
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ර ාශාේ වුණේ. 1983ී  ඇිත වුණු වකඳක තුිබන් තමයි මල් 2ටීටීට 

ථාවිසේශා නිනින්ත ථාවිසේශාේ ඳනට පත් ව න්ශ අන ය, මා 

ශපෝෂණා ව න්ශ අන ය පුේගකාන්, මශහාම ශිත්ශේ ඒ 

අනථානේන උනේ ව   න්ශන්. මුථාලිේ අන්තනේන න්ශේ ශේ ක්රිාේනලිා 

අනුමත ශශ ව ශ වි ේක පිරිථේ අන මුථාලිේ ථමේජා තු  

ඉන්ශනේ. ඒ ථමේජා තු  ඒ අා ශව න්ශනකේ ිතශඳශනේ. මනි ද 

නේතේන ණාේ තු , ඒ තිශට මුථාලිේ ථමේජා ශා මු ව න්ශ අන 

ථමහා  උනවිාට අන යශනකේ ිතශඳශනේ. ඒ ඳකේශප ශ  ත්තුශනන් 

තමයි, 21නශ නේ දුේධිාට පථාශථේ මියි මේථශේ 13නශ නේ නාඹ 

ප ේත තු  ඉතේම අනේථශේනන්ත දුේධීන් ආ ේභ වශ ේ.  

මියි මේථශේ 13නශ නේ ගිශ මම වනේ ව න්ශ ඕශෑ. මියි 

මේථශේ 13නශ නේ තනත් ත්රථාතනේී  දුේධිාේ ඇිත ශනශනේා කිාේ 

විපේෂශේ උනවිා  ශ  ජශතේන තු  වි ේක බිාේ ඇිත ව ේ. ඒ 

බිා ඇිත කිරීම ථවහාේ ාේ ාේ ශේ පේකශඥාන් ක්රිාේ ව ශනේ අපි 

නිේවේ. ඒ නේශේම මේසය ශේ ථවහාේ වි ේක උත්ථේහාාේ ගත්තේ. 

ආ ේෂව අා ශේ කිදුම ශත  තු ේ ශිිතන, මියි මේථශේ 13නශ 

නේ තනත් මනි ද දුේධීන් ඇිතශනශනේා කිාේ  ශ  ජශතේන ීනිතාට 

පත් ව ේ. මනි ද තත්ත්නාන් තු  තමයි ශේ අා උත්ථේහා වශ ේ, 

පේථල් 2 ආ ේභ ව ත්, ඒ ථවහාේ ආ ේෂේනේ ශිහාිා කිාේ 

ශශ ශාකුත් රචාේ  ානේ, ඒ වටයුතු වාේ වේපල් 2 ව න්ශ. ශේ 

තත්ත්නා තු , නාඹ ප ේශත් අශේ රශේ ශේ -විශ ේෂශාන්ම 

කුලිාේපිටිා, පඬුනථානුන , ඒ නේශේම නේරිාශප   නේනේ- ශේ 

ර ාශා උග්ර වුණු ඳන අපි පිහාින ලිනම කිාශනේ. මා හාකේනිතන් 

ආ ේභ ව ේ. ඒ ථවහාේ ාේ ාේ ශේ පේකශඥාන්ශේ ශේ 

ගෑවුණේ. අපි නිේවේ, රී කාවේ  දනහාථා පේෂශේ මහා ශල් 2වේ 

නාේදුරි ජාශථේව  මිිතතුමේශගනුත් ශේ ථේඳන්සශාන් 

වටඋත්ත ාේ ගත්ත ඳන. මතුමේ පිා 3ේ ිතථාශථේ වටඋත්ත ාේ 

 න්ශේ. ඒ නේශේම තනත් ශේ පේකශඥශාෝ ඉන්ශනේ. ශේ 

ථේඳන්සශාන් රේශේශීා න ශාන් ශත  තුරු ගණශේනේ 

ිතශඳශනේ. ශේ ත්රථාතනේී න්; අන්තනේී න් ථේඳන්සශාන්  දදු 

ක්රිාේමේර්ගාේ ශගශ, ශේ නේනේ ආ ේෂේන තහාවුරු ව  ිතශඳශනේ 

නේශේම ඉන රිාටත් ආ ේෂේන කඳේ ශනන්ශා කිාේ ආ ේෂව 

අා නකට අපි කිාශනේ. ශේ  ට තු  ශිනත නතේනේ ශමනි ද 

ීනෂණාේ මනකේ, මශහාම ශිත්ශේ ජේතයේකාේ ඇිත ව කේ 

ක්රිාේත්මව ව ශ නිා පිිබශන ේ තු  දුටිශ  ශම ශ ම ටශේ 

පුේගකාකු වුණත් ඒ අාට නීිතා  දදු පරින  ක්රිාේත්මව ව  යුතුයි 

කිාශ මව අපි ඉතේම අනසේ ණශාන් මතේ ව න්ශ ඕශෑ.  

විශ ේෂශාන්ම 13නශ නේටත් පසුන නේ තමයි තනත් දුේධීන් 

ගණශේනේ ඇිත වුශ්ඩ. උනා රභේත් ගේමන්පික මන්ත්රීතුමේ 

ථවහාන් ව  වේ ණේන ථේඳන්සශාන් මේ පිහාින ලින කිාන්ශ 

ඕශෑ.  මම පුේගකාේ ශප ලීදුාට අන ය පුේගකාකු හාිටිාට 

වටඋත්ත  ගිනීම ථවහාේ අත් අාාගුනට ගන්ශ ගිාේ. 

ශමුත්, ශේ ශනශතුරු ඔහු හාිාගිකේ, නථන් ශනකේ ඉන්ශනේ. ඒ 

වේ ණේනත් අපි මතේ ව න්ශ ඕශෑ. ශම වන, තමන්  දර්ශනෝෂියි 

ශේ, හාිාගිකේ, නථන් ශනකේ ඉන්ශ අන යතේනේ   ශිහාි. ඒ  දථේ, 

ගේමන්පික මිිතතුමේ ශේ ථභේනට ඇවිල් 2කේ ී ර්  න ශාන් ඒ 

ථේඳන්සන වනේ ව න්ශ අන ය ශිහාි.  ආ ේෂව අා නකට ඒ 

අන ය ථහාශාෝගා කඳේී ම තමයි මතුමේශේ යුතුවම ශනන්ශන්. 

මනි ද ගිටලුවේරී තත්ත්නාේ ඇිතව න්ශ ශඳ ශහාෝ ශනශශකුට 

අන අන ය ශනකේ ිතශඳශනේ.  

විශ ේෂශාන්ම, ශේ අනථානේනකී  ාේ ාේ මේසය වටයුතු වශ ේ 

ශව යි ආවේ ශාන්න කිාශ මවත් අපි පිහාින ලින කිාන්ශ ඕශෑ. 

"න නයිශ" පුනත් පශත් ප  ව  ිතබුණු ාේ රනතත්ිතාේ 

ථේඳන්සශාන් ටශේ නනශථේ පේර්ලිශේන්තුන තු  වනේ ව ේ. 

ජේතීන් අත  අථමගිාේ ඇිත ව න්ශ, ශේ අනථානේශවී  අශේ 

දුාහාක ශඳෞේස ජශතේන කුපිත ව ශ ආවේ ාට, මවුනරුන් 

4,000ේ නව ථිත්වේනකට කේ ව ේා කිාශ ඒ රනතත්ිතා ගිශ 

ශථ ාේ ඳකන්ශ ඕශෑ. ගරු වනේශේාවතුමේ ශප ශ  න්  වුණේ, ඒ 

ථේඳන්සශාන් විශ ේෂ විමර් ශාේ ව ශනේා කිාේ. ශමනි ද 

තත්ත්නාේ ඇිත ව න්ශ ව්ඩාේාමේ සූනේශේ ශනශනේ. ශේනේ 

ඉතේම අනේථශේනන්ත  ශේනල් 2.   
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඳතුමේට තන විශේඩි ශනවව පමණ වේකාේ ිතශඳශනේ. 
 

ගු වේ.සී. අලවුරවල මහතා 
(ேொண்புேிகு மெ.சீ. அலெத்துெல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

ශහා වයි.  

මම විශ ේෂශාන්ම කිාන්ශ ඕශෑ, ශේ වරුණුනකී  මේසයාට 

වි ේක නගකීමේ ිතශඳශ ඳන. ඒ නේශේම ශේ පේකශඥාන් 

න ශාන් අපටත් ශේ ගිශ වි ේක නගකීමේ ිතශඳශනේ. අපි ී ර්  

වේකාේ අත් නිකීේ කඳේ ිතශඳශනේ. අවුරු  ිතහාව යුේසාව ඒ 

අනේථශේනන්ත තත්ත්නා අපි අත්විව ිතශඳශනේ. මයින් ජීවිත 

ගණශේනේ විශේ  ශනකේ ිතශඳශනේ. ශිනත මනි ද තත්ත්නාවට 

ශේ  ට තල් 2ලු ශශ ශනශ විධිාට අපි වටයුතු ව න්ශ ඕශෑ. 

 දවේ ශඳ රුනට, "ජේතයේකා" ායි කිාේ ග දමින්, අහිාථව 

ජශතේනශේ වානල් 2 වාකේ, ශගනල් 2 ගි ද ිතාකේ අපට ශේ ර ාශා 

විථවන්ශ ඳිහාි. ශේ ර ාශා උග්රවීම පමණයි මයින් දු නන්ශන්. ඒ 

 දථේ, නාඹ ප ේත තු  දු  වුණු ඒ දු වීේ, 21නශ නේ ශඳෝේඳ 

දුේධිා නේශේම වශගේටුනේාව දුේධිාේා කිාශ මව මම මතේ 

ව න්ශ ඕශෑ. 

කුරුණෑගක ශග ාට, මේනතගම රශේ ාට, මහානුන  

රශේ ාට ශේ දුේධීන් තන  ටත් නයේේත ශනන්ශ ශනන්ශන් 

ශිිතන ඒ තත්ත්නා මිාපිනිත්වීමට හාිකිවීම පිිබඳවන 

ශප ලීදුාටත්, හාමුනේනටත්, ඒ නේශේම ඒ ථවහාේ වටයුතු ව  

දුාලුශනශේටත් මම ථාතුිතනන්ත ශනශනේ. අග්රේමේතයතුමේ විශ ේෂ 

ථේවච්ඡේනේ ිතාකේ මනේ හානථා නරුශව ගත්ත තීන් -තී ණ  දථේ 

ඒව අපට මිාපනත්නේ ගිනීමට හාිකි වුණේා කිාශ වේ ණා මම 

විශ ේෂශාන්ම මතේ ව ශනේ. මශහාම ශශ වුණේ ශේ,  ට පු ේම 

ශමනි ද ගි ද ති තේ ගණශේනේ ඇිත කිරීම තමයි ශේ වටයුතු 

ආ ේභ ව  පුේගකාන්ශේ ඳකේශප ශ  ත්තුන ශනකේ ිතබුශ්ඩ. 

ශේනේ  දවේම ඇිත වුණේ ශශ ශනයි. අපි නිේවේ, ශේමල් 2 කුමේ  

කිාශ පුේගකාේ ඒ අනථානේශවී  පඬුනථානුන  රශේ ාට ගිහිල් 2කේ 

කුමේන වශ ේ කිාශ මව. නින් ඔහු අත් අාාගුනට අ ශගශ ඒ 

ගිශ පරීේෂණ ව ශගශ ාශනේ. 

ශේ ථේඳන්සශාන් ශේ නේනේ අත් අාාගුනට ශශ ගත් තනත් 

ව්ඩාේාේ ගණශේනේ ඉන්ශනේ. ශමනි ද දුේධීන් ඇිත ව න්ශ 

වටයුතු ව  අා කුමශ ත ේිත මව වුණත්, ඒ ථෑම ශවශශේම 

අත් අාාගුනට අ ශගශ ර ාශ ව කේ,  ශ  ථේමා ඇිත ව න්ශ 

අන ය නිා පිිබශන  අපි ක්රිාේත්මව ව න්ශ ඕශෑ. විශ ේෂශාන්ම 

හාන දු නීිතා ී ර්  කිරීම ථේඳන්සශාන් පනත්නශ ශේ විනේනශේී   

අපි මතේ ව න්ශ ඕශෑ, අශරේල් 2 මේථශේ 21නශ නේ  වුණු ඒ 

දුේධිාට ථේඳන්ස, ඒ ථවහාේ වටයුතු ව , ඒ ථවහාේ උනවු ව  

ිතශඳශ ඕශෑම ත ේිත මව පුේගකශාේ අත් අාාගුනට ශගශ  දදු 

නඬුනේ කඳේ ී ම ථවහාේ අන ය නිා පිිබශන  අපි ක්රිාේත්මව 

ව න්ශ ඕශෑ ඳන. ඒ ථවහාේ අශේ ථේූරර්ණ ථහාශාෝගා කඳේ න ා 

යුතුයි.  ජාේ හාිටිාට නේශේම අප දුාලුශනශේම මහාජශ 

 දශාෝජිතශාෝ හාිටිාට ඒ ථවහාේ වටයුතු ව න්ශ ඕශෑ. ආ්ඩුව 

පේෂශේන, විපේෂශේන කිාේ ඳකන්ශන් ශිිතන, ශනශත් ශනාේ 

වල් 2පශේ ව න්ශන් ශිිතන, පටු ශේ පේකශ නේදු ශනනුශනන් 

වටයුතු ව න්ශන් ශිිතන  ට ගිශ හිතකේ,  ට ඉථාථ හාට ිතාකේ 
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පේර්ලිශේන්තුන 

වටයුතු ව න්ශ ඕශෑ. නාඹ ප ේශත් ඇිත වුණු දුේධීන් නි ද ඒනේ 

ශිනත ඇිත ශශ ශනන්ශ අපි හාිම ශවශශකුශේම නගකීම ඉටු 

ව න්ශ ඕශෑා කිාශ වේ ණා මතේ ව මින්, මූකේථශේරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුම ද, මට වනේ කිරීමට අනථානේන කඳේ ී ම පිිබඳවන 

ඔඳතුමේට ථාතුිතනන්ත ශනමින්, මශේ වනේන ථානල් 2පා අනථන් 

ව ශනේ.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member)  
මී යට, ගරු මථා.මේ. චාන්රශථේශ මන්ත්රීතුමේ. ඔඳතුමේට විශේඩි 

පහාව වේකාේ ිතශඳශනේ. 

 

 

[අ.භේ.2.36] 

 

ගු එසන.එම්. චන්ද්රවසේන මහතා 
(ேொண்புேிகு  எஸ்.எம். சந்திரமசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද, අවුරු  ිතහාේ ිතථාශථේ අශේ 

 ශ  පිනිිත ේශල් 2ච්ඡ ත්රථාතනේනා අනථන් ව කේ අපිට අවුරු  

නහාාේ පමණයි ථේමශාන් ජීනත් ශනන්ශ පුළුනන් වුශ්ඩ. 

ඇත්තටම ශේ  ටට ශමශහාම ශනාේ ශිනත ශනයි කිාේ ශේ  ශ  

ජශතේන හිතුශව ශිහාි. ඒ ත මටම ශේ  ශ  ිතබුණු ත්රථාතනේනා 

ථේූරර්ණශාන්ම අතුගේ නමේ, ථේමා ිතශඳශ ඉතේ ශහා ව  ටේ 

ඳනට ශේ  ට පත් ශනකේ ිතබුණේ. ඒ  දථේ තමයි, ශකෝවශේ 

ථාචාේ වාන්ට ආ ේෂිතම  ට හාිටිාට ශේ  ට හාඳුන්නේ ිතබුශ්ඩ. 

ශමුත්, අන නශවිට ශේ ත්රථාතනේනා  දථේ ශේ  ට ශිනත අවුශකන් 

අවුකට පත් ශනකේ ිතශඳශනේ. ශේවට ඇත්තටම අශේ  ශ  

ශේාවශාෝ,  ජා ත දව ම නග කිාන්ශ ඕශෑ. ශම වන, ශේව 

රභේව න්ශේ ත්රථාතනේනා නේශේ ශශ ශනයි. ශේ ත්රථාතනේනා පටන් 

ගන්ශශව ට, වවවුරු හානශශව ට, පුහුණු ශනශශව ට, -ඒ 

දුාල් 2කම- ජශතේන නිශශගශ හිටිාේ. ජශතේන ඒ ගිශ  ජාට 

කිවනේ.  ජශේ ආ ේෂව අා නක අුව පේුව ිතබුණත්, ශේ 

ශේනල් 2නක ට  ජා නග කිාන්ශ ඕශෑ. ආ ේෂව අා  ශමශහාාවිා 

යුත්ශත්  ජායි.  

ථේූරර්ණ නගකීම  ජා භේ  ගන්ශ ඕශෑ. ශිනත ශේ  ශ  

හාන දු නීිතා පිශවීමට දු වීම පිිබඳවන, ඇඳිරි නීිතා පිශවීමට 

දු වීම පිිබඳවන අපි ඉතේ වශගේටු ශනශනේ.  ජශතේනට ඳථානලින් 

ඳිහාිකේ නරුනන් වශර් ගහාශගශ ශිනත නතේනේ පරීේෂේ 

කිරීේනකට කේ ශනන්ශ දු  ශනකේ ිතශඳශනේ. ඒ නර් ශ ශිනත 

නකින්ශ ශේ  ශ  ජශතේන ඳකේශප ශ  ත්තුශනන් හිටිශේ ශිහාි. 

ශමුත් අන ඒ තත්ත්නා උනේ ශනකේ ිතශඳශනේ. යුේසා අනථන් 

වේකශේ නාථ අවුරු  10ේ වුණු, අන අවුරු  20ේ නශ 

තරුණයින්ට ශේ ගිශ අනශඳෝසාේ ශිහාි. අන නශ විට ශේ  ශ  

තරුණයින් වි ේක වකකිරීමවට පත් ශනකයි ඉන්ශන්. අන 

තරුණයින් ශේ පේකශ පේෂනකට හුයේ   ට මවතු නන්ශන් 

ශිහාි. ශම වන, රජේතන්ත්රනේනා පිිබඳවන තමයි අන ඔවුන් 

වකකිරිකේ ඉන්ශන්.  

පසු ගිා න ශාව මාගක ථම වී  ඇමිතතුමේ කිවනේ, "ශේ  ට 

ශඳෞේස  ටේ ශශ ශනයි." කිාේ. ශේ  ට දුාහාක-ශඳෞේස  ටේ 

ශශ ශනයි කිවනේ. හාිඳියි, ටශේ  ආ්ඩුව පේෂශේ ඉෂේේ  හුමේන් 

මුථාලිේ මන්ත්රීන ාේ පිහාින ලින කිවනේ, "ශේව දුාහාක-ශඳෞේස 

 ටේ. මුථාලිේ ජශතේන, ශනම  ජශතේන, ක්රිථාිතාේ ද ආගමිවයින් 

ආගේ ශේනාකින් ශත  න ථහාශාෝගශාන් හිටිාේ." කිාේ.  කාවේන 

දුාහාක-ශඳෞේස  ටේ ශශ ශනයි කිවනේට, කාවේන දුාහාක ශඳෞේස 

 ටේ කිාේ අන වේන ශල් 2 හිමිපේණන් කිාශනේ. ආ්ඩුව පේෂශේ -

මේථත් ජේිතව පේෂශේ- මන්ත්රීනරුත් කිාශනේ. මාගක ථම වී  

ඇමිතන ාේ මනි ද රවේ ාේ කිරීම ගිශ අපි ඉතේ වශගේටු 

ශනශනේ.  මනි ද රවේ ාේ කිරීශමන් ශේ  ට ශිනත අවුල් 2 ශනශ 

තත්ත්නාේ ඇිත  ශනකේ තමයි ිතශඳන්ශන්. ශකෝවශේ  ථේමවේමි 

 ටේ ශකථ පිනිිත අශේ  ට ශිනත මම තත්ත්නාට පත් කිරීමට 

ශේ  ජා මින හාත් විා යුතු ඳන අපි පිහාින ලින රවේ  ව ශනේ. අන 

 ශ  පේකශා ගිශ කිදුම වි ානේථාේ ශිහාි. අන  ශ  

පේර්ලිශේන්තුන ගිශ  වි ානේථාේ ශිහාි. මම  දථේ අන  ශ  

ජශතේන වි ේක වකකිරීමකින් තමයි ඉන්ශන්. නහාශන නශ 

ආ්ඩුවක්රම නයනථානේ ථාශ ෝසශා අනුන අවුරු  හාත  හාමේ ේ 

ගිහින් පේර්ලිශේන්තුන විසුරුවීමට ිතශඳශ නීිතමා තත්ත්නා ශනථ 

ඳක ඳකේ ඉන්ශ වුනමශේ ශිහාි.  තමුන්ශේන්ශථේකේ භා ශිත්ශේ 

නහාේම මහාේ මිිතන ණාේ පනත්නන්ශ කිාේ අපි ආ්ඩුවශනන් 

ඉල් 2ලීමේ ව ශනේ.  පේර්ලිශේන්තුශව මන්ත්රීනරු 22 ේ දුටිශනේ. 

ජශතේනශේ  නයේකූල ක තත්ත්නා,  ශ  පනිතශ අවි ානේථා,  ජා 

ගිශ පනිතශ අවි ානේථා ාශ වරුණු  දථේ මන්ත්රීනරු 1 0ේ 

අත්ථන් ව  මහාේ මිිතන ණාේ පනත්නේ ආ්ඩුවනේ ශතෝ ේ 

ගිනීමට මහාජශතේනට ඉා ශනන්ශ. තමුන්ශේන්ශථේකේ ශහා ව ශේ 

තමුන්ශේන්ශථේකේන ශතෝ ේ ගනීවි. අනථේශ න ශාන් ආ්ඩුවනට 

ව න්ශ ිතශඳන්ශන් ඒවයි. ශේ ආ්ඩුවන අවුරු  හාත  හාමේ ේ 

තු  ව  ිතශඳන්ශන් ශම ශනේන කිාේ පිහාින ලින කිාන්ශ ඳකන්ශ. 

අන්ිතමට කිවනේ, "රජේතන්ත්රනේනා ආ ේෂේ ව ශනේ." කිාේ. නින් 

රජේතන්ත්රනේනාත් ශිහාි. හාන දු නීිතා ථහා ඇඳිරි නීිතා නිේමේම 

 ටව රජේතන්ත්රනේනාේ ඉිතරි ශනශනේන? ඕව තමයි හාානුව 

ගහාමින් හිටිශේ. ඕව තමයි කිා කිාේ හිටිශේ. ශව ශහා ම හාරි අන 

ඒවත් ශිිත ශනකේ ිතශඳශනේ. ප ේත් ථභේ මිිතන ණා වල් 2 

නිේමේ.  මිිතන ණ වල් 2 නිමීමට අ  අඳිශනේ. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුම ද, ඔඳතුමේට  දාමිත වේකා අනථේශයි.   

 

ගු එසන.එම්. චන්ද්රවසේන මහතා 
(ேொண்புேிகு  எஸ்.எம். சந்திரமசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

අනථේශ න ශාන් අපි කිාන්ශන් මහාේ මිිතන ණාේ 

පිනිත්වීමට අනථානේන කඳේ ශනන්ශ කිාේයි. පේර්ලිශේන්තුශව 

දුටිශ 1 0ශනශශකුශගන් අත්ථන් කඳේශගශ ඒ අනථානේන  ශ  

ජශතේනට උනේ ව  ශනන්ශ. ටට පසුන තමයි ශේ  ට ඉන රිාට 

ාශනේ ශේ ාන්ශන්. මශහාම ශිත්ශේ ආපථාථටමයි ාන්ශන්. 

ශිනත හා නන්ශ කිශඳන්ශන් ශිහාි කිාමින් මේ  දහාඬ ශනශනේ.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මථා.මේ. චාන්රශථේශ මන්ත්රීතුමේට ශඳ ශහා ම ථාතුිතයි.  

මී යට, ගරු ඳන් ක කේල් 2 ඳ්ඩාේරිශග ා මන්ත්රීතුමේ. 

ඔඳතුමේට විශේඩි ශනාව පමණ වේකාේ ිතශඳශනේ. 

 

 

[අ.භේ.2.41]  
 

ගු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිවගොඩ මහතා 
(ேொண்புேிகு பந்துல லொல் பண்டொொிதகொட) 

(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද, පසු ගිා පේථාකු ඉරුන ශ 

රහාේ ශාන් පසුන අපි වවුරුත් ඳකේශප ශ  ත්තු ශශ වුණු ඒ 

වශගේටුනේාව, ශථෝචානීා අනථානේන උනේ වීමත් ථමය  මුළු  ශ ම 

1291 1292 

[ගරු  ශේ.සී. අකනතුනක  මහාතේ] 
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විත ේ ශශ න  මුළු ශකෝවශේම මි දසුන් වි ාමාට පත් වුණේ, 

විේෂිේත වුණේ. ශේ දුේධිා නශ විට මූකේථශේරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුම ද,  ආ ේෂව ඇමිතන ාේ  ශ  හිටිශේ ශිහාි.  

නීිතා හාේ ථේමා පිිබඳව විෂා භේ  ඇමිතන ාේ ථහා ශප ලීදුා 

භේ  ඇමිතන ාේ න ශාන් වටයුතු ව න්ශශත් ආ ේෂව 

ඇමිතන ාේමයි. ආ්ඩුවක්රම නයනථානේනට විරුේසන වුණත්, මම 

අමේතයේා ා තඳේශගශ හිටපු ඇමිතන ාේ නශ ජශේධිපිතන ාේ 

අුවම ත මින් නිා ඳකශ ඇමිතන ශාේනත් පත් ශශ ව  තමයි 

විශේ ගත වුශ්ඩ. ත්රථාතනේී  දු වීම ශනකේ ේෂණාකින්ම 

අගමිිතන ාේ ක්රිාේත්මව ශනකේ ආ ේෂව රසේ දන් වි ශවවනේම, 

ආ ේෂව රසේ දන් ඒ විවවීමට ආශව ශිහාි. අනථේශශේ 

ආ ේෂව අමේතයේා ාට ගිහිල් 2කේ ආ ේෂව අමේතයේා ශේ 

රුනන් විශේනර්සශ  ේජය අමේතයන ාේශේ වේර්ාේකශේ පිා 

භේගාවට නිඩි වේකාේ නේඩිශනකේ ඉන්ශ අගමිිතන ාේට දුේස 

වුණේ. නිා ඳකශ ඇමිතන ශාේ පත් ව න්ශ ඳිරි වුණු දුේධිා 

විත ේ ශශ න බුේධි අා  නේර්තේ කි ත ිතබිාී  ඒ බුේධි අා  නේර්තේ 

අනුන ආ ේෂව අා නකට අන ය උපශනථා කඳේ ශශ ී මත්,  මම 

දු වීම වුණේට පථාශථේ  ශ  අගමිිතන ාේ ආ ේෂව රසේ දන් 

වි ශවවනේම ඒවට පේ  නහාකේ -පේ  න ේනකේ, මය අහු කේ- 

වටයුතු කිරීමත් අපට ිතශඳශ ර ාශාේ. මූකේථශේරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුම ද, ඒ විත ේ ශශ න ඒ දුාලු ඳේසව ිතබිාී  ශවටි 

වේකාේ තු  -පිා 9ේ නේශේ වේකාේ තු - මම ථාවිසේශශේ 

දුාලු සුක මුක ශථ ාේ ගන්ශ  ජා ථමත් වුණේ. අන නශ විට මම 

ථාවිසේශශේ දුාලු සුක මුක ශථ ාේශගශ -අක ගිා මුක ගිා තින් 

දුාල් 2ක ශථ ාේශගශ- මම ථාවිසේශශේ ශඳ ශහාෝ ශනශශේ අත් 

අාාගුනට ගන්ශ ථමත් ශනකේ ිතශඳශනේ. 

අපි නන්ශනේ, මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද, ශේ  ශ  මි දථාසු 

විවිස විධිශේ භාට, ථන්ත්රේථාට පත් ව න්ශ ශඳ ශහාෝ ශනශශේ 

උත්ථේහා ව  ඳන. මව පිත්තකින්  ශ  ආ ේෂේන ගිශ වනේ 

ව ශනේ නේශේම, නරුනන්ට ආන ශාන්, වරුණේශනන් වනේ 

ව ශනේ නේශේම, ශමම දු වීේ පිටුපථ කිදුාේ විධිාව 

ශේ පේකශාේ ිතබුණේා කිාශ ථිවාත් අපට ිතශඳශනේ. මි දථාසු 

භාට පත් ව  නරුනන් පේථල් 2 ාශ මව න ේනන්ශ ථමහා  

ශේාවශාෝ මේසය ඉථාථ හාට ඇවිල් 2කේ කිාශනේ අපි නිේවේ, තනම 

පේථල් 2 ාන්ශ සු සු නේතේන ණාේ ශිහාි කිාේ. නරුශනෝ පේථල් 2 

ාන්ශ සූනේශේ ශනශශව ට ඒව න ේනපු ථමහා  ශේාවශාෝ, 

නරුනන් පේථකට මශ ඳන නිශශගශ, ආ ේෂේන තහාවුරු ශනකේ 

ිතශඳශනේා කිාශ වේ ණා  ශ  ජශතේනශේ හානනතට ඇතුළු 

ශනකේ ිතශඳශනේා කිාශ වේ ණා නිශශගශ පේථල් 2  යට 

ගිහිල් 2කේ අලුත්ම ි ත්රපටාේ රූපගත ව පු ආවේ ා අපි නිේවේ. 

ඒව නිේවේම  න්ජන්  ේමශේාව මහාත්මාේත් ශළුශනේන කිාේ 

මට  හිතුණේ. අපි මනේ මතුමේට නාේ ශහා ව ශළුශනෝ නිේවේ. ශහා වට 

 යපේකේ පේථල් 2 ඉථාථ හාේ අලුත් ජන දවේනේ  දරූපණා ව ේ. 

තනත් ථමහා  උනවිා මිරුණු මි දසුන්ශේ මිනී න  නමන්ශත් 

විබන්, ඒ මි දසුන්ශේ ශථ ශහා න් ඳඳින්ශත් වලින්, තුනේක වුණු 

මි දසුන්ශේ තුනේකනකට නමපු ේකේථාටර් ගකනන්ශත් වලින් 

ශිල්ටකේ කිවනේ, "මම ජශේධිපිත ශනකේ ශමනි ද ශේනල් 2 

ශනත්නන්ශේ." කිාේ. ථමහා  ශේාවයින්ට වුනමශේ වුණේ, ම  

මිනී මිතන් තමන්ශේ ශේ පේකශා ව න්ශ; ම  මිනී මිතන් හිථ 

ඔථනන්ශ. ඒනේට උා ශගඩි ශනශ ථමහා  මේසය ිතශඳශනේ. ඒනේ 

ජශතේන අත ට අ ශගශ ාශ ථමහා  මේසය අපි නකිශනේ. ඒ අාට 

ශනශ ශනශම ශයේා පත්ර ිතශඳශනේා කිාශ මව අන අපට 

පිහාින ලියි. මම  දථේ ශේ දුාලුම වේ ණේ, ශේ  ශ  ථමහා  රඳකම 

අාශගන් දු  වුණු අත් නිරැී ේ, ඒ නේශේම ඔවුන්ශේ නගකීම, ඒ 

අා තමන්ශේ  ේජවේරිා  දදු ශකථ ඉටු ශශ කිරීශේ වේ ණා නින් 

රිථේඩ් ඳන යුී න් ඇමිතන ාේට කඝු ව න්ශ උත්ථේහා ව ශනේ. 

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද, ාේ ශවශශේ ශේ දු  වීමට අල් 2ප 

මේත්රාකින් ශහාෝ ථේඳන්ස ශේ, න මාකින් ශහාෝ ථේඳන්ස ශේ, 

ඍජුන ශහාෝ නක්රන ථේඳන්ස ශේ, ත ේිත ම කුමේ වුනත් ඒ කිදුම 

පුේගකශාේ ආ ේෂේ ව න්ශ මම ශේ කිදුම විශටව වනේ 

ව න්ශන් ශිහාි කිාශ මව මම කිාන්ශ විමිිතයි. මශහාම වනේ 

ව න්ශ අපට යුතුවමකුත් ශිහාි. තශතුරුනකට, මන්ත්රීවේනකට, 

ඒ දුාල් 2කට නාේ අපට ශේ  ශ  මහා ජශතේනශේ ආ ේෂේනයි, 

 ශ  අභිනතේධිායි  නිනගත්  නන්ශන්. 

හාිඳියි, ශේ හාිම දු වීමේම මේව අපි  ශ  අශේගතා න හාේ 

ඳකන්ශ ඕශෑ; ඉිතහාේථශේ අප අත් විවපු පේාේ ගිශ වල් 2පශේ ව  

ඳකන්ශ ඕශෑ. ශේ පේර්ලිශේන්තුශනන් අමිර්තලිාගේ මහාත්මාේ 

ඇතුළු රවිා ශේාවාන් මිබාට ඳිථාථේට පසුන, "අපට නින් 

රජේතන්ත්රනේනා ගරු ව ශ ශේාවශාෝ ශිහාි. රජේතන්ත්රනේනාත් 

මේව ාශ ශේාවශාෝ ශිහාි. මශහාම ශේ, අපි ටට විවල් 2පාේ 

හාිටිාට ශනශත් අා ශතෝ ේ ගන්ශ ඕශෑ" කිාේ වල් 2පශේ ව පු 

අාත් රවිා ජශතේන අත  ඉන්ශ ඇිත. රවිා ජශතේනශගන් ඇතිේ 

අා මශහාම වල් 2පශේ ව න්ශ ඇිත. ථමහා  උනවිාශේ ඳශඩ් 

ශඳෝේඳා ඳිවකේ, වශර් ථාශයි  ව ක මල් 2කකේ මි දථා ශඳෝේඳ 

 දර්මේණා කිරීමට, පසුගිා ිතථා නථ ව යුේසාට ඒ දුිතවිලි ශහාේතු 

වේ ණේ ශනන්ශ ඇිත. අප ගත් ථමහා  තීන්  තී ණ නේශේම මව 

පුේගකාකු, මව ව්ඩාේාමේ, මව පිරිථේ ව පු නිරැන නකට 

ථමූහාාේ ශනථ ඒ ශවෝණශාන්, නිරැන  ඇදුන් ඳිලීම රභේව න්කේ 

නේශේ මි දසුන්  දර්මේණා ව න්ශ ශහාේතු ශනන්ශ ඇිත; ම ේශගශ 

මිශ ශ ශඳෝේඳ  දර්මේණා ව න්ශ ශහාේතු ශනන්ශ ඇිත. මශහාම 

ශේ, නින් ශේ ශනච්චා දු වීේනකට නග කින යුතු නිරැන වරුනන්ට 

නඬුනේ ශනශනේ නේශේම, ශනච්චා දු වීේනක අක ගිා තින්, මුක ගිා 

තින් ශථ ාේශගශ ගිහින් ඒ හාිම දු වීමවටම ථේඳන්ස අාට 

නඬුනේ ශනන්ශ ක්රිාේ ව ශනේ නේශේම ථහා ේන්කේ ශේ  ශ  ශිනත 

බිහි නශ මව න ේනන්ශත් අප බුේධිමත්න හිතකේ,    න ග හිතකේ 

ක්රිාේ ව න්ශ ඕශෑ, මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද. 

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද, ශමහිී  ගත් හාිම තීන් නේ 

 දථේම අන පේර්ලිශේන්තුශව දුටිශ ශේ 22  ව්ඩාේාමට අාත් අපි 

දුාලුශනශේම මහා ජශතේන ඉන රිශේ ූදන තාන් ශනකේ ඉන්ශනේ. මහා 

ජශතේනශගන් ශඳ ශහාෝශනශශේ අපට ශන ථා කිාශනේ. ඒ  දථේම, 

 ශ  අශේගතා ගිශ හිතකේ,    න ග හිතකේ ක්රිාේ කිරීශේ ඳ පත  

නගකීමේ ශේ ව්ඩාේාමට ිතශඳශනේ. ශමුත්, ශේ වේ ණේනකී  

හාිඟීේනකට වතේ ව කේ, පපුනට වතේ ව කේ, මේ මේ ජේිතන් 

ගිශ වතේ ව කේ, මේ මේ ආගේ ගිශ වතේ ව කේ තමන්ශේ 

ඡන්න ශග ා නිඩි ව  ගිනීශේ පටු ශේ පේකශ නේදු තවේ ක්රිාේ 

ව ශ මව ඉතේම පහාසුයි. මව ඡන්නාේ ශනවේ මශහාම 

ජාග්රහාණා ව න්ශ පුළුනන් ශවවි. වවුරුන් ශහාෝ ශේාවාකුට 

ශේ ම මිනී මිතන්, ශේ ශි ශයශ ෛන ා, ශක්රෝසශේ ගි ද නිල් 2 

මිතන් වේඩ්ශඳෝඩ් රිතරූප හානේශගශ ශිල්ටින්ශ පුළුනන් ශවවි. 

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද, හාිඳියි, ශේ ථභේන  දශාෝජශා 

ව ශ අප අන ගන්ශේ තීන්  තී ණනක අ දටු රිතවිපේවනකට මුහුණ 

ශනන්ශ අශේ අශේගත ප ේප ේනට දුේස ශනන්ශ ඉා වා 

ිතශඳශනේ. ඒ  දථේ මේ ශේ දුාලුශනශේශගන් ඉල් 2කශනේ, ගන්ශේ 

හාිම තී ණාේම ශඳ ශහා ම බුේධිමත්න,    න ග හිතකේ ගන්ශ 

කිාේ.  

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද, මේ මශේ ශපෞේගලිව මතා 

කිාන්ශේ. රිථේඩ් ඳන යුී න් ඇමිතන ාේ ශහාෝ ශවනේ, ශනශත් වන  

පුේගකාකු ශහාෝ ශවනේ, වන  ත ේිත මව පුේගකාකු ශහාෝ ශවනේ, 

ශේ පේකශඥාකු,  දකසේරිාකු ශහාෝ ශවනේ ශේ දු  වීමට වේශේ 

ශහාෝ ථේඳන්සතේනේ ශව තිශව ශහාෝ ිතශඳශනේ ශේ, ඔහු 

තශතුශ න් ඉනත් ව කේ රමේණනත් නන්ශන් ශිහාි; 

ඇමිතවශමන්, මන්ත්රීවශමන් ඉනත් ව කේ රමේණනත් නන්ශන් 

ශිහාි. ත්රථාතනේනා නි ිේවීශේ පශත ාටශත් ඔහුට න ා හාිකි 

උපරිම නඬුනේ කඳේ ශනන්ශ ඕශෑ. ඒ නඬුනම ම ණ නඬුනම ශේ, 

ම ණ නඬුනම ශහාෝ කඳේ ශනන්ශ. ඒ ථවහාේ ක්රිාේ කිරීම මිථ 

1293 1294 



පේර්ලිශේන්තුන 

තමන්ශේ ශේ පේකශ නේදු තවේ, ආ්ඩුවනේ ශනශථා කිරීශේ 

වුනමශේන තවේ, ට ය ජශේධිපිතන ණශේ ඡන්න ශග ා න හාේ 

ඳකේශගශ, ට ය මහාේ මිිතන ණශේ තමන්ශේ මිිතන ණ 

රිතඵකා න හාේ ඳකේශගශ දුාහාක ශඳෞේස ථමේජශාන් ශහාෝ 

වශතෝලිව ථමේජශාන් ශහාෝ මුථාලිේ ථමේජශාන් ශහාෝ තමන්ට 

කිශඳශ මශේපා න හාේ ඳකේශගශ ශේ පේර්ලිශේන්තුශව හාිඟීේ 

අවුථාථශ තීන්  තී ණ ගන්ශ ගිශා ත්, අශේගත ප ේප ේන ශේ 

පේර්ලිශේන්තුන  දශාෝජශා ව ශ අප දුාලුශනශේට  ේප ව ශ 

නනථ උනේ නශනේ කිාශ මවයි මට කිාන්ශ ිතශඳන්ශන්. ඒ  දථේ 

ශේ ශනකේශව, වේශගන්න නිරැ ශ්ඩ, ශව ති දන්න නි  ශ්ඩ, වවුන 

ශමා පටන් ගත්ශත්, වවුන ශමාට මුකපිරුශව, වවුන පඩි ශගවශව, 

වවුන මුල් 2 ගක තිබුශව, වවුන විල් 2පත්තුන  න්ශන් කිාශ වේ ණේ 

පිත්තව ිතාකේ ශේ දු වීශේ මුක ශථ ාේ ශගශ ශේ තත්ත්නා 

අනථන් ව න්ශ ගන්ශ පුළුනන් ක්රිාේ මේර්ග ගන්ශ  ජාේ හාිටිාට 

ක්රිාේ ව  යුතුයි, ඒ ථවහාේ දුාලු ශනශේශේ ථහාශාෝගා කඳේ න ා 

යුතුයි කිාශ මතා රවේ  ව මින් මශේ අනහාථා නිේවීම  දමේනට 

පත් ව ශනේ. ශඳ ශහා ම ථාතුිතයි. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශඳ ශහා ම ථාතුිතයි, ගරු මන්ත්රීතුමේ. මී යට, ගරු ටී.  ාජිත් න 

ශථ යිථේ මහාතේ. ගරු මන්ත්රීතුම ද,  

ඔඳතුමේට විශේඩි හාතව වේකාේ ශනන් ව  ිතශඳශනේ. 

 

 

[අ.භේ.2. 2] 
 

ගු ටී. රංජිත් ද වසොයිසා මහතා 
(ேொண்புேிகு ொீ. ரஞ்ெித் த தசொய்சொ) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

ශඳ ශහා ම ථාතුිතයි. මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද, අන නනශථේ 

හාන දු නීිතා පිිබඳව විනේනා පිනිත්ශනශ ශේ ශවකේශව ආ්ඩුව 

පේෂශේ ශඳ ශහාෝ මිිත-ඇමිතනරුන් විවිසේවේ  අනහාථා-උනහාථා 

ඉන රිපත් ව ේ. කාවේ ශේ පේකශ ඉිතහාේථා න හාේ ඉතේම 

විමර් ශේත්මවන ඳකේ, මා  දරීේෂණේත්මවන හානේ ශ ශව ට, 

අපට  හිශතශනේ, 1983 ඇිත වුණු වළු ජූලිා ශිනත  දර්මේණා 

කිරීමේ තමයි පසුගිා අශරේල් 2 මේථශේ 21 නි ද නේ දුේසශනකේ 

ිතශඳන්ශන් කිාකේ.  

මීට ශප  වනේ ව  ගරු  ේජය ඇමිතන ශාේ කිවනේ, 83 වළු 

ජූලිා  දථේ මල් 2ටීටීට ථාවිසේශා ඇිත වුණේා, මල් 2ටීටීට 

ථාවිසේශාට අන ය ව ශ උත්ශත්ජව කිබුණේා, ඒ  දථේ  ශ  

මහාේ විශේ ාේ ශනකේ ිතථා අවුරු  යුේසාවට මුහුණ  න්ශේා 

කිාකේ. ථහාිතව ඇත්ත! ථහාිතව ඇත්ත!! අපි කිාශනේ, 83 වළු 

ජූලිා  දර්මේණා ව පු  දර්මේතතනරුන් අනත් ශේ පේර්ලිශේන්තුන 

තු  ආ්ඩුව පේෂා පිත්ශත් නේඩිශනකේ ඉන්ශනේ කිාකේ. 

ඉිතහාේථා ඒ ගිශ කිාශනේ. වවුන, ාේපශා පුථාතවේකා ගි ද 

ිතේශේ, ථානර්සශ ථභේ ඡන්නාට අනේ  ඡන්න ශප ටි මාශව ල් 2ක 

වේකේ? ඒ ඡන්න ශප ටි මාශව ල් 2ක වේපු ශහා රු ටිව අනත් 

පේර්ලිශේන්තුශව ආ්ඩුව පේෂා පිත්ශත් මුල් 2 ශපශ ේ ඉන්ශනේ. 

ඒව ශිහාි කිාන්ශ පුළුනන්න, වේට හාරි? 83 වළු ජූලිා  දර්මේණා 

වශ ේ ිතබිච්චා මේථත් ජේිතව පේෂ ආ්ඩුවන කිාශ මව 

ඉිතහාේථශාන් ඔේපුශනකේ ඉන යි. ඒ ගත් නි න  තී ණ  දථේ, 

ම වවන් 60,000ේ ශේ  ශ  ගාගේනක පේශනකේ ගිාේ; ටාර් 

ථෑානල් 2නක පිච්ි කේ ගිාේ. ඒ අප ේසා ව  මි දථාසු මනේත් කිවශව, 

ජශතේ විමුේිත ශප මුණ, ශන ථමථමේජ පේෂා, රී කාවේ 

ශව මියු දථා  පේෂා ශේ අප ේසා ව ේ, වා ථේේපු ගි ද ිතේඳේ; 

ශනම  ජශතේනට හිාථේ පීාේ ව ේ කිාකේයි. හාිඳියි, අන ථේේෂිත් 

මේව ඔේපු ශනකේ ිතශඳශනේ මනේ හිටපු පේකවයින් ඉතේම 

කුමන්ත්රණවේරීන තමන්ශේ ආ්ඩුව ඳකා න ගු ව ගන්ශ, ශේ  ශ  

ශිඟී මශ නේමේාශිව නයේපේ  ශිිත ව න්ශ, ගත් ක්රිාේමේර්ගාේ; 

අනුනණ, ශමෝා, ශග න්, තවතීරු තී ණාේ තමයි 83 වළු ජූලිා 

කිාශ මව කිාකේ. ඉිතහාේථශාන් ඒව ඔේපු ශනකේ ඉන යි.  

අන කිාශනේ, "අශරේල් 2 21 නි ද නේ මල් 2ක ව  රහාේ ා පිටුපථ 

විපේෂා ඉන්ශනේ, ඉන් අශතුරුන දු  වුණු පහා ී ේ පිටුපථ 

විපේෂා ඉන්ශනේ, ශේනේට විපේෂා මුහුණ ශනන්ශ ඕශෑ, 

කුලිාේපිටිශේ ගහාපු මි දථාසු අපි නන්ශනේ,  ේමකසූරිශේ ගහාපු 

මි දථාසු අපි නන්ශනේ" කිාකේ. නින් ශේ විපේෂා පිත්තට, අපට,  

තමයි ශමශහාම කිාන්ශන්. විපේෂශේ මන්ත්රීනරුන් මනි ද ශනාේ 

ව ේ ශේ, ඒ ගිශ ශහා ාන්ශ තමයි ආ්ඩුවනේ ිතශඳන්ශන්. 

අගමිිතන ශාේ ථහිත විබිශශ ටුනේ, ආ්ඩුවනේ ිතශඳන්ශන් 

ඒවට.  ේජය ඳකා, ත්රිවිස හාමුනේන ිතශඳන්ශන් ශේ ශග ල් 2කන්ශේ 

අශත්. අප ේස පරීේෂණ ශනපේර්තශේන්තුන ිතශඳන්ශන් ශේ 

ශග ල් 2කන්ශේ අශත්. මශහාම ශේ ශේ අා ශේනේ ගිශ පරීේෂණ 

ව කේ, ශේනේ ඔේපු ව න්ශ ඕශෑ.  

ගිා අවුරුේශේ න ගශ මනි ද දුේධිාේ වුණේ. මව 

මනුථාථශාකුට ශුව පිනරුනේන? ශිහාි. හාිඳියි, ශේමල් 2 කුමේ  

කිාශනේ, න ගශ දුේධිා පිහාින ලිනම ආ්ඩුවශව  දර්මේණාේ 

කිාකේ. ඒ ථේඳන්සන කිදු  ශත  තු ේ ශිහාි, මූකේථශේරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුම ද. කිදු  නේර්තේනේ ශිහාි. අපි ඉතේ පිහාින ලිනම රවේ  

ව ශනේ, පසුගිා අශරේල් 2 21 නි ද නේ මල් 2ක වූ රහාේ ශේ ථේූරර්ණ 

නගකීම නර්තමේශ ආ්ඩුවන භේ ගත යුතුයි; ඒව විපේෂශේ, අශේ 

පිත්තට නමේ හාරිාන්ශන් ශිහාි කිාකේ.  

ශේ  ශ  විපේෂාේ කිදුනේව ශශ ව පු ආවේ ාට  ට, 

ජේිතා ථහා ජශතේන ගිශ හිතකේ, විශ ේෂශාන්ම විපේෂ ශේාව 

මහින්න  ේජපේෂ මිිතතුමේත් ථමය විපේෂා හාිටිාට අපි  ජාට 

ශේ ර ාශා විථවේ ගන්ශ න ාහාිකි දුාලු ථහාශාෝග ශනශ ශව ට, 

අ  උනා ගේමන්පික මන්ත්රීතුමේ කිවනේ නේශේ වන්ශ ශනශ අත 

හාපේ වශනේ නේශේ  නින් කිාශනේ, ම මිනී මිතන්, ශල් 2 ගාගේ 

මිතන් විපේෂා ඳකාට මන්ශ හානශනේලු. ශිහාි, විපේෂාට 

මශහාම වුනමශේනේ ශිහාි.  

අපි නන්ශනේ, ශේ  ශ  ආ්ඩුවක්රම නයනථානේන අනුන 

ජශේධිපිතන ණාේ  ය මශ ඳන. අපි හිතශනේ, ශේ අවුරුේශේ 

ජශේධිපිතන ණාේ මයි කිාකේ. අපි ජශතේනට ඒ තීන් න ගන්ශ 

ශනමු. වවුන ශහා ව, වවුන ශ ව,  ටට ඕශෑ ශේාවාේ වවුන කිාකේ 

ජශතේනට තීන්  ව න්ශ ශනමු. විපේෂාට අන ය ශිහාි, 

ම වවන්, ශල් 2 ගාගේ මිතන් ඳකාට මන්ශ. හාිඳියි, ඳකශේ 

ඉන්ශේ ව්ඩාේාමට අන ය ශනකේ ිතශඳශනේ, ශේ  ට අමු 

ශථ ශහා ශේ ව කේ ශහාෝ තමන්ශේ ඳකා ආ ේෂේ ව  ගන්ශ. 

ඇයි, ට යට ඳකාට පත්ශනශ ආ්ඩුවනවී  මහා ඳිාකු ශහා රු ටිව 

මව න ගට හි  ශගට නේවන්ශ පටන් ගන්ශ ශව ට, ඒශවන් 

ශේශ න්ශ ඔවුන්ට ඕශෑවමේ ිතශඳශනේ; ශහා  වේ, තේවඩිවේ 

ව පු මි දසුන්ට ඒශවන් ශේශ න්ශ ඕශෑවමේ ිතශඳශනේ. ඒ 

 දථේ ශේ ආ්ඩුව ඳකා රැව ගිනීශේ අන යතේනේ ඔවුන්ට 

ිතශඳශනේ. අපි පිහාින ලින කිාශනේ, අවුරු  හාත හාමේ ේ ිතථාශථේ 

අපි විපේෂශේ හිටිාේ ශේ, තන මේථ පහාේ-හාාේ විපේෂශේ 

ඉවශගශ ශේ වටයුතු කිරීම අපට කිදු  අපහාසුතේනේ ශශ ශනයි 

කිාශ මව. ඒ නේශේම, ඉතේම අනේථශේනන්ත දුේධි මිතන් 

වේකව්ඩණි විධිාට ඳකාට ඒශේ අන යතේනේ අපට ශිහාි 

කිාශ මවත් කිාන්ශ ඕශෑ. 

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද, ඳකන්ශ, ගරු අගමිිතතුමේ 

කිාශනේ, ශේ දුේධිා  දථේ ථාචාේ ව වර්මේන්තා වාේ නිටීශමන් 
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[ගරු ඳන් ක කේල් 2 ඳ්ඩාේරිශග  මහාතේ] 
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ශේ  ටට රුපිාල් 2 ශවෝටි හාතිබථාපන්නහාථව අනේදුාේ, අකේභාේ 

නිශට දුේස ශනකේ ිතශඳශනේ කිාකේ. 

අන ශේ  ශ  පේශර් දුටිශ ාේචාවාේට හියමන් ශිහාි; ත්රීවීකර් 

මවව නිා ව ශ මනුථාථාේට hire මවේ ාන්ශ විධිාේ ශිහාි. 

මුළු  ටම ථේූරර්ණශාන් අක්රිා ශනකේ ගිහිල් 2කේ, අවර්මණය ශනකේ 

ගිහිල් 2කේ. මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද,  ත්ශපු ා න ථාත්රිේවශේ 

පමණේ ගල් 2 න නල් 2 106ේ ිතශඳශනේ. ආ්ඩුවන ගත් තී ණාේ 

අනුන ගල් 2 න නල් 2 ථවහාේ නින් පුපු ණ රනය  දකුත් ව න්ශන් 

ශිහාි. මම ගරු රුනන් විශේනර්සශ ඇමිතතුමේශේ අනසේශාත් ශේ 

ථවහාේ ශා මු ව ේ. මශේ, ඳකපත්ර ිතශඳශ අාට ශේ ගල් 2 න නල් 2 

ටිව ව  ශගශ ාන්ශ අන ය ශනඩි ශඳශහාත් -පුපු ණ රනය- ඕශෑම 

ශව න්ශේදුාේ ාටශත්  දකුත් ව න්ශ කිාකේ. අන ඳකපත්ර 

ිතශඳශ අාටත් ශනඩි ශඳශහාත් -පුපු ණ රනය- ශනන්ශන් ශිහාි. 

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද, ගල් 2 න නල් 2නක නිා ව න්ශන් 

ඉතේම අහිාථව වේවරුනන්. මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද, මම 

හිතන්ශන් ශේ ර ාශා ඔඳතුමේ  දශාෝජශා ව ශ න ථාත්රිේවශේත් 

ඇිත. කාවේන පු ේම ශේ ර ාශා ිතශඳශනේ.  ත්ශපු ා 

න ථාත්රිේවශේ ශේනේශේ නිා ව ශ වේවරුනන්  ,000ේ ඉන්ශනේ. 

ශේ මි දසුන්ට වන්ශ විධිාේ ශිහාි;  මශාකු ඉථාශවෝකාවට 

ානේ ගන්ශ විධිාේ ශිහාි; ශකාවට ශඳශහාත් ටිවේ ගන්ශ 

විධිාේ ශිහාි. පුපු ණ රනය  දකුත් කිරීම ආ්ඩුවශව  දශාෝගාේ 

පරින  ශනත්නේ ිතශඳශනේ. මම  දථේ ගල් 2 න නල් 2නක නිා ව ශ 

මි දසුන්  ,000වට අන ජීනත්නන්ශ විධිාේ ශිිතන ඔවුන් මව තිශ 

ව විශනශනේ. ඔවුන්ශේ ජීවිතා අශේ ේෂිත තත්ත්නාට 

පත්ශනකේ ිතශඳශනේ. ශේ ශඳෝේඳ පිපිරීමත් මේව ආ්ඩුවන ගත් 

ඇතිේ ක්රිාේමේර්ග, ආ්ඩුවන ගත් නි න  තී ණ, ශේනේශේ ිතශඳශ 

නි න ථහාගත හාේ අවුල් 2ථහාගත තත්ත්නාන්  දථේ  ශ  ආර්ථිවා 

නේශේම මුළු  ටම මව තිශ ව විශනශ, ඇඹශ ශ ම ටමට 

පත්ශනකේ ිතශඳශනේ. වවුරු කිවනත්, තන ශඳ ශහාෝ වේකාේ ාශ 

ශතේ  ශ  ආර්ථිවා ශිනත ශග ා ගන්ශ පුළුනන් ම ටමව 

ශිහාි.  

යුේසා ිතශඳශ වේකශේ පේථල් 2 මු  ව න්ශ ශනමවපිාන් ගිාේ. 

නථ  2,600ව ඉිතහාේථා තු  ශේ නතේශව පන්ථල් 2නක දුල් 2 ගන්ශේ 

උපේථව උපේදුවේනන් ආ ේෂේ ව න්ශ ාන්ශත්  ශ  මි දසුන්ට 

දුේස වුණේ. අශගයි ශන්න, අපමණ ශනශථ,  ටට ී පු අගා? 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුම ද, ඔඳතුමේශේ වේකා අනථේශයි. 
 

ගු ටී. රංජිත් ද වසොයිසා මහතා 
(ேொண்புேிகு ொீ. ரஞ்ெித் த தசொய்சொ) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද, ශඳ ශහා ම ථාතුිතයි. මශේ 

වනේන අනථේශ ව න්ශ මට තන විශේඩිාේ ශනන්ශ.  

 ටට අවුරු  හාත  හාමේ ේ ිතථාශථේ ී පු ශනශථ අශගයි ශන්න? 

ශඳ ශහා ම අශගයි. ශව ශහා මන ශනශථ? නින් පන්ථල් 2නක දුල් 2 

ගන්ශ උපේථව උපේදුවේනන් ආ ේෂේ ව න්ශත්  ශ  මි දසුන්ට 

ාන්ශ වූ ම ටමට  ශ  ආ ේෂේන පිරිහී ගිහිල් 2කේ ිතශඳශනේ. මම 

 දථේ අශරේල් 2 21 දු වීශේ ථේූරර්ණ නගකීම  ජා භේ  ගත යුතුනේේ 

ශමන්ම ඒ ථවහාේ විථඳුේ ශථ ාේ ශේ තත්ත්නා අනථේශ කිරීශේ 

ඳ පත  නග කීමත් ශේ  ජාට ිතශඳශනේ නේශේම මා ඉටු 

ශශ ව න්ශන් ශේ, ජශතේනශේ පිත්ශතන් නේනශ රිතචාේ ා ඉතේ 

රඳක විා හාිකියි, මා ඉතේ ශ ව මවේ විා හාිකියි කිාශ මවත් 

ආ්ඩුවනට රවේ  ව මින්, ශනකේන කඳේ ී ම ථේඳන්සශාන් 

ථාතුිතනන්ත ශනමින් මම  දහාඬනශනේ, මූකේථශේරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුම ද. 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ථාතුිතයි, ගරු මන්ත්රීතුම ද. මී  යට, ගරු සුදුල් 2 ශරේමජාන්ත 

මන්ත්රීතුමේ. ඔඳතුමේට විශේඩි 8ව වේකාේ ිතශඳශනේ. 

Order, please! ටට වලින් වවුරු ශහාෝ ගරු මන්ත්රීන ශාකු  

මූකේථශා ථවහාේ  ගරු අනු  දුඩ් ද ජා ත්ශ මන්ත්රීතුමේශේ ශම 

ශාෝජශේ ව න්ශ.    
 

ගු රන්ජන් රාමනායක මහතා (මහාමාර්ග හා මාර්ග 

සංවර්ධාන රාජය අමාතයුරමා) 
(ேொண்புேிகு ரஞ்ென் ரொேநொயக்க - தநடுஞ்சொமலகள், வீதி 

அபிெிருத்தி இரொெொங்க அமேச்சர்) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake - State Minister of 
Highways and Road Development) 

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද, "ශේ අනථානේශවී  ගරු අනු  

දුඩ් ද ජා ත්ශ මන්ත්රීතුමේ මූකේථශා ගත යුතු ා" යි මේ ශාෝජශේ 

ව ශනේ. 
 

ගු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිවගොඩ මහතා 
(ேொண்புேிகு பந்துல லொல் பண்டொொிதகொட) 

(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 
 

විසින් සනථිර කරන ලදී. 
ஆமேொதித்தொர். 
Seconded. 

 
ප්රශ්නනය විමසන ලන න්, සභා සම්මත විය. 
ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරුව ගු විවේපාල වහට්ටිආරච්ික මහතා මූලාසනවයන් 

ඉවත් වුවයන්, ගු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன்பிறகு, ேொண்புேிகு ெிமெபொல தஹட்டிஆரச்சி அெர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலமெ,  ேொண்புேிகு அனுர சிட்னி ெயரத்ன 

அெர்கள் தமலமே ெகித்தொர்கள். 
 

Whereupon THE HON. WIJEPALA HETTIARACHCHI left the 
Chair, and THE HON. ANURA SIDNEY JAYARATHNE took the Chair. 
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමේ වනේ ව න්ශ. 

 
 

[අ.භේ.3.00]   
 

ගු ඒ.ඩී. සුසිල් වප්රේමජයන්ත මහතා 
(ேொண்புேிகு ஏ.டி. சுசில் பிமரேெயந்த) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද  අන අපි නනථ පු ේ විනේනාට 

කේව  ිතශඳන්ශන් මහාජශ ආ ේෂව පශශත් විධිවිසේශ ාටශත් 

හාන දු නීිතා ී ර්  කිරීශේ ශාෝජශේනයි. මම මුලින්ම ආ්ඩුව 

පේෂශාන් ාේ වරුණේ නිශගන්ශ විමිිතයි. හාන දු නීිතා ී ර්  

කිරීශේ අනථානේනවී  ටට ශප  මේථශේ දු  වූ දුේධීන් 

ථේඳන්සශාන් නේර්තේනේ පේර්ලිශේන්තුශව ථභේගත ව  යුතුයි. 

ටට ශප  මේථශේී  අත් අාාගුනට ගත් ථිවවරුනන්  ඒ 

ථිවවරුනන් ථේඳන්සශාන් කී ශනශශකු රැවවුේ  දශාෝග 

අ ශගශ ිතශඳශනේන  කී ශනශශකු රිමේන්ඩ් ඳන්සශේගේ ාට 

පත්ව  ිතශඳශනේන  කී ශනශශකු ශචාෝනශේ ශිිතන  දනහාථා ව  

ිතශඳශනේන ආන ා පිිබඳවන නේර්තේනේ ශේ ගරු ථභේශව හාන දු 

නීිතා ී ර්  කිරීශේ ශාෝජශේන විනේන කිරීමට මත්ශතන් ආ්ඩුවශව 

වවුරු ශහාෝ ඇමිතන ශාකු -ශඳ ශහාෝ විට ථභේශේාවතුමේ නන්ශ 

1297 1298 



පේර්ලිශේන්තුන 

පුළුනන්  ශිත්ශේ ගරු අගමිිතතුමේ ශනන්ශ පුළුනන්  ශිත්ශේ 

විෂා භේ  අමේතයන ාේ ශහාෝ  දශාෝජය අමේතයන ාේ- ශේ 

ථභේනට ඉන රිපත් ව  ිතශඳශනේන කිාකේ මම නිශගන්ශ විමිිතයි. 

වශගේටුනට වේ ණා ඉන රි ශපශ ේ කිදුම ඇමිතන ශාකු ශේ 

ර ාශාට උත්ත  ශනන්ශ ශිිතවීමයි. ශේ අා මහාේ ශක කුනට වනේ 

ව න්ශන් ජේිතව ආ ේෂේන ගිශ ශමපමණ පිාන  ගත්තේ  

ශමපමණ නිා ව ේා කිාකේයි. විපේෂා හාිටිාට අපි කිදු  

විනේනාකින් ශත  න හාන දු නීිතා පශනන්ශ ථහාශාෝගා  න්ශේ; 

හාන දු නීිතා ී ර්  ව  ගන්ශ අන ය ථහාශාෝගා ශනශනේ;  ශ  

නීිතා හාේ ථේමා ව මශේව ණා ව  ගන්ශ අන ය ථහාශාෝගා 

ශනශනේ; නරුනන් පේථල් 2නකට ානන්ශ අන ය ථහාශාෝගා ශනශනේ. 

විපේෂා ථානර් ශ පිනිත්වූනේා කිාකේ ශේ අසයේපශ ඇමිතතුමේ 

කිවනේට  ශේ  ශ  ජශතේන වි ානේථ ව ශ ශේාවශාකු හාිටිාට 

ගරු මහින්න  ේජපේෂ මිිතතුමේ  විපේෂශේ මන්ත්රීනරුන්ට කිවනේ  

"අපි පේථල් 2 නරුනන්න න රිගන්නමු. අ පි ශගනල් 2නකට ශනකේ ඉන්ශ 

මව ශශ ශනයි ව න්ශ ඕශෑ   ජශේ ශථේනවශාෝ වේර්ාේකනකට 

ාන්ශ ඕශෑ  ශපෞේගලිව අා ා නිාට ඳහින්ශ ඕශෑ  නරුශනෝ 

පේථල් 2 ාන්ශ ඕශෑ  අපට  ටේ හාිටිාට ව න්ශ ිතශඳන්ශන් 

ත්රථාතනේනාට භශේ ගිහි ගිහී ඉන්ශ මව ශශ ශනයි" කිාකේ. 

අසයේපශ ඇමිතතුමේ ඒව හාේථයාට කේ ව ශ ම ටමට ගිාේ. ඒ 

ගිශ මම වශගේටු නශනේ. හාන දු නීිතා ී ර්  ව ශ ශව ට ශේ 

 ටට නිශගන්ශ ිතශඳශ මවම ක්රමා නන්ශන් ටට වලින් මේථාට 

අනේ න මම නේර්තේන ථභේගත කිරීමයි. මීට වලින් අවුරු  

ගණශේනේ හාන දු නීිතා ිතබුණේ; මේදුවන විනේන ව ේ. ඒ හාිම 

අනථානේනවී ම විනේනාට මත්ශතන් නග කින යුතු ඇමිතන ශාකු 

විදුන් ශමන්ශ  පසුගිා මේථශේ හාන දු නීිතා ාටශත් අපි ගත් 

ක්රිාේමේර්ග කිාකේ ටට වලින් මේථාට අනේ න නේර්තේනේ 

පේර්ලිශේන්තුශව ථභේගත ව ේ. අන ආ්ඩුවනට ඒවනත් කිාන්ශ 

පුළුනන්වමේ ශිහාි. ආ්ඩුවශව වවුරු හාරි කිවශන ත් 

ථිවවරුනන් 78ේ අත් අාාගුනට අ ශගශ ිතශඳශනේ  තන මේ 

ශවශේයි ගන්ශ ඉන්ශන් කිාකේ  ශේනේ ශව ශහාේන නේර්තේ 

ශනන්ශන්? පේර්ලිශේන්තුශව හාින්ථේඩ්ගත ශනශනේන? ශිහාි. ශේ 

ආ්ඩුවන  නගකීේ  හිත ආ්ඩුවනේ. හාන දු නීිතා ී ර්  ව ශ ශව ට 

වලින් මේථශේ හාන දු නීිත නේර්තේනේ ශේ ආ්ඩුවන ඉන රිපත් වශ ේ 

ශිහාි. අන්ශ   වුදු ඇමිතතුමේත් ආ්ඩුවන පිත්ශත් ඉන්ශනේ. 

ඔඳතුමේ ඇමිතන ශාකු හාිටිාට පසුගිා ආ්ඩුවනකත් දුටිාේ. ඒ 

ආ්ඩුවනලින් හාිම මේථාවම හාන දු නීිතා ී ර්  ව ශ ශව ට 

නේර්තේනේ  න්ශේ. මනි ද නේර්තේනේ අන අපට ශිහාි. ශේ 

අසයේපශ ඇමිතතුමේ කිවනේ  විපේෂශේ මන්ත්රීනරු පේථල් 2නකට 

ගිහිල් 2කේ ථානර් ශ පිනිත්වූනේා කිාකේ. 

විපේෂශේ අා ථානර් ශ පිනිත්වූශව ශිහාි. ශනශත් කිදුම 

අසයේපශ ඇමිතන ාකු ශශ ව  ආවේ ාට මතුමේ   ජශාන් 

ශශ මිශල් 2 ශනශ අච්චු ශප ශත් - textbook මශේ - ඉථාථ හාට 

රවේ ාේ මේව මතුමේශේ මුහුණත්තහාුවන නිේමේ. මතුමේශේ 

මුහුණ අගමිිතතුමේට ප්රිා වුණේට  නරුනන් හාතිබථාපන්කේෂාවට 

ප්රිා ශනන්ශන් ශිහාි. අසයේපශා කිාන්ශන් ඕව ශශ ශනයි. 

අසයේපශශේ ගුණේත්මව භේනා   අසයේපශ රිතථාථාව ණ ගිශ  

ශකෝවා අසයේපශ රිතථාථාව ණ මේව ඉන රිාට ාන්ශන් 

ශව ශහා මන කිාශ ඒනේ ගිශ නශේ නගේ ශිහාි. මතුමේ අන 

පේර්ලිශේන්තුනට ඇවිල් 2කේ කිාශනේ  "විපේෂශේ මන්ත්රීනරු 

ථානර් ශ ිතේඳේ" කිාකේ.  අපි ථානර් ශ ිතේශේ ශිහාි. අපි ඉටු 

වශ ේ  නගකීමේ කිාශ මව මම මතුමේට කිාශනේ. 

මල් 2ටීටීට මශේ යුේසා අනථේශ භේගශේ  2009 මියි මේථශේ  

ශනල් 2කමුල් 2ලි නයිේවේල් 2 ඉවකේ තුන්කේෂ නහානේහාේ ශථ ටිකුකේ 

වවවුරුනකට මශ ශව ට මයින් හාිත්තෑහාත  නහාථේ හිටිශේ 

නරුනන්; ශන ශ  ථා නහාථේ ගුරුනරු. මතශව ට අසයේපශ ඇමිත 

මමයි. යුේසා අවුරු  තුශහාමේ ේ ගිාේ. අපි මව පේථකේ නිහුශව 

ශිහාි. ඒ හාිත්තෑහාත  නහාථේ නරුනන්ට අපි  න්ශන් සු  පේට  දක 

ඇඳුේ  ශශ ශනයි   ඹුරු පේට  දක ඇඳුේ. ශම වන   හුවිල් 2ක නන ශ 

 දථේ. මේථ මවහාමේ ේ ාශතුරු අපි උපශේ ශ ශථේනේනේ 

පිනිත්වූනේ   රවිා මේසය ගුරුනරු ශව  ඹ දුට අනු ේසපු ාට 

ශගශ ගිහිල් 2කේ  මති දන් ශථ ටිකුකේනකට ඇ කේ. මේථ තුශ ාශ 

ශව ට අපි පන්ිත වේම  පටන් අ ශගශ  වවවුශර් ඉගින්වූනේ. 

විභේග පිනිත්වූනේ. අන්ශ මශහාමයි කිදුම ජේිත ශේනාකින්  නර්ග 

ශේනාකින් ශත  න මනේ මහින්න  ේජපේෂ ආ්ඩුවන යුේසශේ 

අනථේශ අන ාශර්ී    -යුේසාත් ව ශ ගමන්- ශේ  ශ  පේථල් 2 ශිිත  

නරුනන් පේථල් 2නකට ාිවශව; ඉගින්නුශව.  

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද   රහාේ ා දු  වූ  පේථාකු ඉරිනේ -

අශරේල් 2 21-  ේත්රී 9.30ට අල් 2ජසී ේ ශේිබවේශව රනතත්ිතනකී    ශේ 

 ශ  ඉන්ශ ශඳෞේස ජශතේනට මශ හි රචාේ ාේ ශගශ ගිාේ. 

 තබිසී ශකෝව ශථේනාත් මා දු  ව ේ. මතශව ට ශහා ාේ ශගශත් 

ශිහාි  ඒ රහාේ ා ISIS  රහාේ ාේ කිාකේ. නනථා ශනවවට පථාශථේ 

ශන් කිවශව. හාිඳියි   මනේ මල් 2ටීටීට ත්රථාතනේන න් න  නේ මේලිගේනට 

රහාේ  මල් 2ක ව ේම  රී මහාේ ශඳෝධිා  ය මවදුා ගණශේ 

මිරුනේම  ශේ  ශ  ශඳෞේස ජශතේනනත්  ගරුත  ථානේමීන් 

නහාන්ශථේකේනත් කිදු  රවිා අහිාථව පු නිදුාකුට ශිත්ශේ 

ශවෝවිකවට පහා  ී මේ වශ ේ ශිහාි. අන්ශ ඒවයි ශේ  ශ  

ශඳෞේස ථාථාවතිතා;  ශඳෞේස ඉිතහාේථා;  ශඳෞේස නර් ශා අනුන 

අපට උගන්නශ ශේ; අපි ක්රිාේත්මව ව ශ ශේ. ශේ ආ්ඩුවශව ශේ 

 
[මූලාසනවේ අණ පරින  ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ශනතුන් ශනශකු ඉවශගශ පේථාකු ඉරිනේ රහාේ ා ගිශ කිාශ ශවට 

ශව ේ හාඬකේ දුශේ ශථශනේ මේසයනලින් අපි නිේවේ. 
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුම ද  ඔඳතුමේට තන විශේඩි ශනවව වේකාේ 

ිතශඳශනේ. 
 

ගු ඒ.ඩී. සුසිල් වප්රේමජයන්ත මහතා 
(ேொண்புேிகு  ஏ.டி. சுசில் பிமரேெயந்த) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ශහා වයි.  

"ඒව නි ී මේ" කිාකේ  දශ ෝෂන් ශපශර් ේ  ේජය ඇමිතතුමේ 

කිාන්ශ ගිහිල් 2කේ මතුමේ ඇශ ගත්තේ. දු වේ යින් 732ේ ශප   

ථමේන ාටශත්  දනහාථා ව ශ නනශථේ ඇමිතතුමිාේ දු  ශගන ට 

ගිහිල් 2කේ භිේෂූන් නහාන්ශථේකේශේ විශා ගිශ වනේ ව ේ. 

 ශම වේන මතුමිාට ිතශඳශ අයිිතා?  මතුමිාට පුළුනන්  ඔා 

රශවෝපවේරී රවේ  ව පු අා නීිතපිත හා හාේ නීිතා ඉන රිාට 

ශගශශන්ශ. ඒව පිත්තව ිතාකේ ඇමිතතුමිා ාශනේ භිේෂූන් 

නහාන්ශථේකේශේ විශා ගිශ වනේ ව න්ශ. තන ඇමිතන ාකු 

කිාශනේ  "ශේව ශඳෞේස  ටේ ශශ ශනයි" කිාකේ. මශහාම ශේ 

ශඳෞේසයින්ට මශ හි රචාේ  ගිශ ශේ ආ්ඩුවන ජේතයන්ත ාට 

උත්ත  ශනන්ශන් ශව ශහා මන? ආගේ ශේනාේ  ජේිත ශේනාේ 

ශිිතන දුාලු ශනශේ ශේ  ශ  දුාලුම පු නිදුාන් හාිටිාට 

ථකවකේයි අපි විපේෂා හාිටිාට ශේ හාන දු නීිතා ී ර්  ව න්ශ 

ථහාශාෝගා කඳේ ශනන්ශන්.  ඒව මතව ිතාේ ගන්ශ.  

ශේ ආ්ඩුවන කිදුම පිාන ේ ගත්ශත් ශිහාි  ඒ විශේ  අථතය 

රචාේ නකට උත්ත  ශනන්ශ.  ඒනේ තහාවුරු ව න්ශ ඉා හාරිශනේ 

අ  ඇමිතනරු කිාශ වනේ ටිව.  පසුගිා න ශනක වකඳක ඇිත 

1299 1300 

[ගරු ඒ.ඩී. සුදුල් 2 ශරේමජාන්ත  මහාතේ] 
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වශ ේ විපේෂායි කිාකේ අපට ශචාෝනශේ ව ේ. නනථා 21ේ 

ගිහිල් 2කේත්  වවුරුනත් වකඳක වශ ේ ශිහාි. අශේ ගරු 

වේන ශල් 2තුමේ ඉතේම මිශවින් ඒ තත්ත්නා ව මශේව ණා ව ේ. 

හාිඳියි  ශේ ආ්ඩුවනට ඳිරි වුණේ  ශේ තත්ත්නා ව මශේව ණා 

ව න්ශ. අන නශතුරුත් ඳිරි ශනකේ ිතශඳශනේ. ශේනේශාහි රිතඵක 

කිශඳන්ශන් ඉථාථ හාටයි. ඒ  ශේ  රශවෝප කිරීේ ගිශ ශශ ශනයි. 

වකඳක ගිශ ශශ ශනයි. ආර්ථිව න ශාන්  ට තන  ටත් 

අගේසාට නිශටශනේ. අ  වළුගල් 2 වර්මේන්තශේ පන්දුාාවට 

ඳකපත්ර ශිහාි. අන වළු ගල් 2 ශිහාි  ශේථන් ඳේථාකේට නිා ශිහාි  

අත් උනවවරුනන්ට නිා ශිහාි  ශව න්ත්රේත්වරුනන්ට නිා ශිහාි   

ඉාජිශන්රුනන්ට නිා ශිහාි. තන ඉථාථ හාට ඕනේ මන්ශන්.  

ථාචාේ ව නයේපේ ශේ ශාී  දුටිශ ශහාෝටල් 2හිමිාන්ශේ ණා  ථහාශ 

වේකා අවුරුේනවට න ගු ව කේ මන . ථමථාත ආර්ථිවාම ශනගුණ 

ශතගුණ න ශාන් වාේ නිටීමවට කේ ශනකේ ිතශඳශනේ. මම 

අහාශනේ  ශේවට ආ්ඩුවශව ථිකිථාම ශම වේන කිාකේ. ශේ 

පේර්ලිශේන්තුනට ඉන රිපත් ව න්ශ ඕශෑ අන්ශ ඒනේයි.  ඒනේ 

ඉන රිපත් කිරීමේ ශිහාි. තමුන්ශේන්ශථේකේ අුවම ත මින් කඳශ 

මේථශේ  හාන දු නීිතා ී ර්  ව ශ  ශව ටනත්  වලින් මේථශේ ගත් 

ක්රිාේමේර්ග ශම ශනේන කිාකේ නේර්තේනේ ඉන රිපත් ව න්ශ කිාකේ 

ගරු අගමිිතතුමේට කිාන්ශ; ගරු ඇමිතනරුන්ට කිාන්ශ; නග කින 

යුත්තන්ට කිාන්ශ. 

මශථේ ශිත්ශේ ජශතේන ඉන්ශන් අඳුශර්;  ටම ඉන්ශන් අඳුශර්.  

 ටයි ජශතේනයි තන  ටත් අඳුශර් ිතාන්ශ මපේ. ඒ ගිශ  නගකීමේ 

තමුන්ශේන්ශථේකේට ශිහාි. නගකින යුතු ආ්ඩුවනේ හාිටිාට 

හාිදුශ න්ශ කිාශ ඉල් 2ලීම ව මින් මශේ වනේන අනථන් ව ශනේ. 

හාන දු නීිතා ී ර්  ව න්ශ අශේ ථහාශාෝගා කඳේ ශනශනේ   ශ  

නීිතා ථේමා ආ ේෂේ කිරීම ශනනුශනන්. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
මී යට  ගරු  න්ජන්  ේමශේාව  ේජය අමේතයතුමේ. 

ඔඳතුමේට විශේඩි 1 ව වේකාේ ිතශඳශනේ. 

 

 

[අ.භේ.3.09] 
 

ගු රන්ජන් රාමනායක මහතා (මහාමාර්ග හා මාර්ග 

සංවර්ධාන රාජය අමාතයුරමා) 
(ேொண்புேிகு ரஞ்ென் ரொேநொயக்க - தநடுஞ்சொமலகள், வீதி 

அபிெிருத்தி இரொெொங்க அமேச்சர்) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake - State Minister of Highways 
and Road Development) 

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද  ශඳ ශහා ම ථාතුිතයි.  

හාන දු නීිතා පිිබඳවන විනේන ව ශ අනථානේශව ටට ථේඳන්ස වීම 

මශේ යුතුවමේ කිාේ මේ හිතශනේ  මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද.  

ශේ දු  වූ නයථශා ගිශ වනේ ව න්ශ  පසුගිා න ශනක මේ 

අනථානේනේ ඉල් 2ලුනත්  මශේ වනේශනන් ාේ ාේ පේර් ානනක හිත 

රිශනශනේා කිාකේ මතාේ ගිා  දථේ මශේ ශම වපකේ ිතබුණේ. 

ශමුත් මම නන්ශන් ශිහාි  වවුන ඒ පේර් ාන කිාකේ. ජශතේන 

ඳකේශප ශ  ත්තු ශනකේ හිටිාේ  ශේ රහාේ ා පිිබඳවන මශේ මතා 

ශම වේන කිාකේ නිශ ගන්ශ. මම Facebook ඇතුළු අ දකුත් 

මේසය ජේක හා හාේ ඒ පිිබඳව මශේ මතා කිවනත්   පේර්ලිශේන්තුශව 

වනේ ව න්ශ කිශඳශ රනම අනථානේන ශමායි.  

මුලින්ම කිාන්ශ ඕශෑ  2 4ශනශශකුශේ ජීවිත අහිමි ශනකේ 

ිතශඳශනේා කිාශ වේ ණා.  ද ේයුස  කිදුම ත්රථාත ථාවිසේශාවට 

ථේඳන්ස ශිිත  ාේඥේ ව න්ශට පල් 2ලිනකට ගිා ථහා ශනශත් 

ථානේශනකට ගිා අහිාථවම පිරිථේ අන   ජීවිත අහිමි ව ශගශ 

ිතශඳශනේ  ශේ ශේ පේකශ ර ාශ  දථේ; ශේ අන්තනේී න්ශේ 

රහාේ ා  දථේ. ඔවුන්ට මම ශම ේ සුන රේර්නශේ ව ශනේ;  දනන් 

සුන රේර්නශේ ව ශනේ.  

අපි අන ශව ච්චා  නේන විනේන ව ත්  ඒ ජශතේනට වනනේනත් 

ශිනත පණ මන්ශන් ශිහාි. ඒ පවුල් 2නකට තමයි  ත දව ම ඒ 

වශගේටුන ථහා  ව ිතශඳන්ශන්. ඒ අා ඒ  ව න ේශගශ 

ශවෝපශාන් ඳකේශගශ ඉන්ශනේ  ඒ අාට ශනශ යුේිතා 

ශම වේන කිාකේ.   ඒ අාට ශනශ ථේසේ ණත්නා ගිශ ඳකේශගශ 

ඉන්ශනේ. පසුගිා නනථානක අිත උතුේ මිල් 2වේ  ාජිත්  

වේන ශල් 2තුමේ රවේ  ව ේ  ශේ නයථශාට -ශේ පහා ී මට-  ඍජුන 

ථහා නක්රේවේ න ථේඳන්ස දුාලුශනශේට තශතුරු ගිශ හිතන්ශන් 

ශිතුන නඬුනේ ශනන්ශ කිාකේ.   අපි ඒ ශනථ ඳකේශගශ ඉන්ශනේ. 

කාවේශව ජශතේන තු  වි ේක ශවෝපාේ ිතශඳන්ශන්. ජශතේන 

ශේ වටයුතු න හාේ ඳකේශගශ ඉන්ශනේ. ශේ දුේධිාට අනේ   ථේේෂි 

ිතශඳශනේ; CCTV ිතශඳශනේ; ශුව භේ්ඩා ිතශඳශනේ; මිාගිා 

අාශේ විථාත  ිතශඳශනේ. ශේ දුාලු ශේනල් 2 ිතශාේී   තනම 

හාේල් 2මිථාශථෝ කිහිප ශනශශකු අත් අාාගුනට අ ශගශ ඉන්ශනේ. 

හාිම නේම ශතෝරු ශමෝරු ශේරිකේ ඉන්ශනේ. හාිම නේම ශතෝරු 

ශමෝරු ටිව   දනිල් 2ශල් 2. ශේව හාිම නේම වුණේ  මූකේථශේරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුම ද. මට මතවයි  සුශේමි නයථශා ඇිත වූ අනථානේන.  

සුශේමි නයථශා ශවකේශවී  ශම වේන  වුශ්ඩ? සුමේත්රේ දූපත්නලින් 

ඒ ගිශ නිනුේ  න්ශේ කිාකේ කිවනේ. ඒ නේශේම  ඉන් නීදුාේශනන් 

ඒ ගිශ නිනුේ  න්ශේා කිවනේ. ශමුත් අශේ නහාථා ගණශේ 

ජශතේනශේ ජීවිත අහිමි වුණේ. ශම වේන වුශ්ඩ? තන ශනශතුරු  

අත් අාාගුනට ගත් නගකින යුතු ශවශශකුශේ ශමේ ශිහාි; ගමේ 

ශිහාි.  

ඒ නේශේම මෑත යුගශේ   ඛ දජ ශතල් 2 -ශපට්රල් 2  ඩීථල් 2- හියාේ 

මත ජශතේන පු ම විධිාට  ේ වින්න ැේ. ජශතේන පේ නල් 2නක 

 ථාිතාේ ශනකේ  අේමේ ශමෝ ශිතුන කුණුහාරුපශාන් ඳින්ශේ  

ආ්ඩුවනට. මතශව ට කිවනේ  ඒ දුේධිනකට ථේඳන්ස අා අත් 

අාාගුනට ගන්ශනේ; පරීේෂණ ව ශනේ කිාකේ. අර්ජුශ  ණතුාග 

ඇමිතතුමේත් කිවනේ. ශමුත් තනම වවුරුනත් අත් අාාගුනට ගත් 

විත්ිතාේ මට ශේ ශපශශන්ශ ශිහාි.  

ඒ නේශේම තමයි කුණු වන්ශේ ර ාශා ඇිත වූ ශනකේන.   කුණු 

වන්නටත් ශක කු ඉිතහාේථාේ ිතශඳශනේ.  ඒ අනථානේශවී ත් අත් 

අාාගුනට ගන්ශනේ කිවනේ; මල් 2කශනේ කිවනේ. ඒ ශථේ ම කිවනේ. 

අශේ හිටපු ඇමිතතුමේ මතේ ව ශනේ  ථකේන දුේධිා ගිශ.  

පසුගිා වේකශේ කාවේශව වුණු ශේ දුාලු ශේනල් 2නකට වවුරුනත් 

අත් අාාගුනට ගිනීමේ  දු ගත වීමේ වුශ්ඩ ශිහාි. [ඳේසේ 

කිරීමේ] මහා ඳිාකු දුේධිශේී  ශේ  වසුන් පිබශථේශ  අර්ජුන් 

ඇශකෝදුාථා නේශේ අා අල් 2කේ ගත්තේ. මම හිතශ හාිටිාට ඒ මහාේ 

ශහා  ේ දුාගේූරරුශව හාිාගිකේ ඉන්ශනේ. ශමුත් ටට අනේ  ශඳ ශහාෝ 

මුනල් 2 ශහා ාේ ගත්තේ; ශඳ ශහාෝ ශේනල් 2 වුණේ. ශමුත් ජශේධිපිතතුමේ 

කිවනේ  මේථත් ජේිතව පේෂශේ මහා ඳිාකු නාචාේන බිලිාශ 9යි. 

අජිත්  දනේඩ් වේ ේල් 2  ූරජිත ජාසුන්න   මහින්න  ේජපේෂ 

මහාත්තාේශේ වේකශේ මහා ඳිාකු නාචාේන බිලිාශ 889යි කිාකේ. 

අිතගරු ජශේධිපිත  ෛමත්රීපේක දුරිශථශ මිිතතුමේ ඒව කිවශව 

ජශේධිපිත ශව මිෂන් ථභේ නේර්තේශව ිතබුණු හාිටිාටයි කිාශ මව 

මම කිාන්ශ ඕශෑ. ඒ ගිශ මට ඳ දන්ශ මපේ; මට disturb 

ව න්ශ  මපේ.  ඒව මතුමේ කිාපු වනේනේ.    

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද  ශේනේ න හාේ ඳකේශගශ ඉන්ශ 

ජශතේන නන්ශනේ   ාමේ  දු  වූ මුල් 2 අනථානේශව ශඳ රුනට  වෑ 

ගිහුනේට හාිම නේම  ශතෝරු ශමෝරු තල් 2මසුන් ශේරිකේ  -මිටි ති දන් 

නතු  ගකේ ශගශ ාශනේ නේශේ- ශප ඩි මේළුශනේ තමයි 

අහුශනන්ශන් කිාශ මව. වනනේනත් ශක කු ශතෝශ ේ ශමෝශ ේ 
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පේර්ලිශේන්තුන 

අත් අාාගුනට ගන්ශන් ශිහාි කිාශ මතා  ජශතේනශේ  දුත්නක 

පි පන ාේ ශනකේ ිතශඳශ  දථේ තමයි ජශතේන  මශහාම කිාන්ශන්.  

ශේ පේර්ලිශේන්තුනට ශඳෝේඳ ගහාන්ශන් වනනේන  lift මවේ 

හි ශනකේ ශේ අා මිශ න්ශන් වනනේන   පේර්ලිශේන්තුනට අකුණේ 

ගහාන්ශන් වනනේන  ශේ ව  ටිාටම ශනඩි ිතාේ නේන්ශ ශවශශේ  

මන්ශන් ශිේන කිාකේ ජශතේන ඒ නේශේ ෛන ශාන් ඉන්ශන්  

නීිතා යුේිතා හාරිාට ඉෂාට ශනන්ශන් ශිිත  දථේ; ඒ   

ශවනශේශනන්  ඉන්ශ  දථේ.  

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද  පසුගිා ටිශේම හාමුනේපිතතුමේ 

කිවනේ    ශ  ූරර්ණ ආ ේෂේනේ ිත ශඳශනේ කිාකේ.  මතුමේ මශහාම 

කිාේී   ශේ  ශනදුාවිදුපථාශනශේ ඍජුන ශහාෝ  නක්රන ශේ රහාේ ාට 

ථේඳන්ස ශනන්ශන් කිාකේ අපි ඳකමු. ශේ පේර්ලිශේන්තුශව ඉන්ශ 

ශනදුාවිදුපථා ශනශේටම PSOකේ ඉන්ශනේ.   

   
ගු බිමල් රත්නායක මහතා 
(ேொண்புேிகு பிேல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ජශතේ විමුේිත ශප මුශ්ඩ අපට ශිහාි. 

 
ගු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(ேொண்புேிகு ரஞ்ென் ரொேநொயக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ඔඳතුමන්කේට ශිහාි?  ජශතේ විමුේිත ශප මුශ්ඩ මන්ත්රීනරු 

හාා ශනශේට ඒ නේශේ අා  ශිහාි කිාකේ ගරු බිමල් 2  ත්ශේාව 

මන්ත්රීතුමේ කිාශනේ. ශේ  ශඳ ශහාෝ මන්ත්රීනරුන්ට ශපෞේගලිව 

ආ ේෂව  දකසේ රිශාේ ඉන්ශනේ. ශමශහාම රහාේ ාේ ශනශනේ  

කිාකේ  ඒ ආ ේෂව  දකසේරිාේ විදුන් කිවනේා කිාකේ කීප 

ශනශශේ  රදුේධිශේ කිවනේ. ගරු මශශෝ ගශන්ථන් ඇමිතතුමේ 

කිවනේ  නනථා නහාාවට වලින් මතුමේට කිවනේ කිාකේ. අශේ හාරින් 

රශේන්  ඇමිතතුමේ කිවනේ   මතුමේශේ පිාේට කිාේ ිතබුණේා 

කිාකේ. මතශව ට  ශහාේමදුරි රශේන්  මහාත්මාේ කිාශනේ  මාේ 

නිනුේ  න්ශේ  කිාශනේ;  ශිහාි  කිාශනේ. ූරජිත් මහාත්මාේත් 

කිාශනේ   මාේ නිනුේ කිාශනේ; ශිහාි  කිාශනේ. ජශේධිපිතතුමේ 

කිාශනේ  මතුමේ Facebook  මශවන් තමයි නිේශේ කිාකේ.  

අගමිිතතුමේ කිාශනේ  ආ ේෂව වවුන්දුකාට ාන්ශ  න්ශන් 

ශිහාි කිාකේ. හාිශමෝම මශහාම කිා කිා ඉන්ශනේ. ශමුත් මම 

නන්ශ විධිාට ශේ ශේ ශනදුා විදුපශහාන් ඳහුත ාවට ඒ අාශේ 

ආ ේෂව  දකසේරින් විදුන්  ශේ ගිශ කිාකේ ිතශඳශනේ. ඒව 

තමයි ිතත්ත ඇත්ත.  ශමුත් මශේ ශපෞේගලිව  දකසේරිාේ විදුන් 

මට කිවශව ශිහාි කිාශ  මව මම  ඔේපු  ව ශනේ. ඳන් කකේල් 2 

ඳ්ඩාේරිශග ා මන්ත්රීතුමේත් කිාශනේ මතුමේටත් කිවශව ශිහාි  

කිාකේ.  ඒ ගිශ  මම MSD  මවට පිමිණිල් 2කේ නේකේ  ිතශඳශනේ.  

මශේ PSO විදුන් ඒ ගිශ මට කිවශව ශිත.  ඒ පේථාකු දුකු ේනේ  

19නශ නේ  ඒ MSD මශේ  හාා ශනශේම මේ ශව ච්ි වශඩ් පල් 2ලිාට 

අ ශගශ ගිාේ. ශමුත් පහා  ී ම වුශ්ඩ 21 නි ද නේ.  

මූකේථශේරුඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද  ජශතේනට ිතශඳශ ශේන්ිතා 

ශඳ ශහා ම ථර්න ථේසේ ණයි.  4 නි ද නේ ඒ ආ ාි ා මශනේ. 9 නි ද 

නේ   ප්රිාකේල් 2 න ථේශේාව  ලියුමේ ගහාශනේ. ඒ ලියුම මශනේ  11 

නි ද නේ. ශමුත්  21 නි දනේ පහා  ශනශතුරු  වවුරුත් නන්ශන් ශිහාි. 

ඒ ඳන නන්ශනේ  නිශශගශ  හිටිාේ  කිාශ ඒ ශේන්ිතා තමයි  

ජශතේන අත   ිතශඳන්ශන්.  ඒව තමයි ජශතේන අත   ිතශඳශ 

ශේන්ිතා. අශශේ  ටනකත් ශේ නේශේ ශේනල් 2 දුේස වුණේ. 

ශජෝර්ේ බුෂාශේ වේකශේ 9/11 ශඳෝේඳ දුේධිශේී   ඒ අා මිනී ම ේ 

ගත්ශත් ශිහාි.  මුළු ජශතේනම මවතු ශනකේ  අල් 2වයිාේ මේව 

හාිේපුණේ. පුටින්ශේ  ශ ත් ශනන ේ ශේ නේශේ දුේධි වුණේ. 

යුශ ෝපශේ  ටනකත් ශඳ ශහාෝ ශේනල් 2  වුණේ.  ශමුත් ඒ  ටනක 

ශේ පේකශඥාන්  මිනී ම ේ ගත්ශත් ශිහාි. ආගමිව ශේාවාන්  

මවතුශනකේ  "ශේ ර ාශා විථවමු" කිවනේට  වනනේනත් 

ශේ පේකශඥාන්  මවතු ශනන්ශන් ශිිතන  ශේ හා හාේ  ශඳ  න ශේ 

මේළු  ඳේශනේ නේශේ  "අ  අා ව ේ  ශේ අා ව ේ " කිා කිාේ   

ශනපිත්තට ශඳෝකා පේථා ව  ව  ඳකාට මන්ශ හානශ  මව ගිශ  

වශගේටුනේ තමයි ජශතේන අත  ිතශඳන්ශන්.  

මුකේථශේරුඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද   ශේ පත්ත ා  මේථත් ජේිතව 

පේෂශේ පත්ත ාේ  ශශ ශනයි.  ශමන්ශ 21 නි ද නේ රහාේ ශාන් 

පසු 13 නි ද නේ වූ රහාේ ා ගිශ ිතකාග මහාත්මාේශේ "කේබිම"  

පත්ත ා කිාශ වනේන.  ඉරිනේ ''කේබිම'' පත්තශර් නහානශ පිටුශව 

ශේ විධිාට ිතශඳශනේ. 

"ශේ අත   ශප ශ  න්ශරුශව  මුන් ථමග දුාගේූරරුශව ජක ක්රීාේ 

උනයේශාේ ඳිලීමට ගිා ෛමත්රී ශිනත තමන්ශේ ගුනන් ාේශා ිතබූ 

ශවකේනට පිමිණ චීශා ඳකේ පිටත්න ගිශේා. 

ෛමත්රී චීශාට ාශ විට කාවේන අන්තනේී න්ශේ ගිටුේනලින් ගි දාේවී 

ිතබිණි. චීශාට ශග ා ඳිදු නහාේම ෛමත්රීශේ අතට පත්වූශේ බුේධි අා  

නේර්තේනකි. මම නේර්තේන මගින් කිාේ ිතබුශ්ඩ දූෂණ විශ ෝධී ඳ වේශේ 

ශේමල් 2 කුමේ   ට පු ේ ජේිතනේී  ගිටුේ ඇිතකිරීමට වටයුතු ව මින් දුටිශ 

ඳනා. කුලිාේපිටිශේ දුට ඔහු අේඳකන්ශග ා නේනේත් ශග ථා ඇිත ඳනට 

මම බුේධි අා  නේර්තේන මගින් නේර්තේ ව  ිතබුශ්ඩා. ඒ අනුන  ට පු ේම 

ජේිතනේී  ගිටුේ ඇිතවීශේ හාිකිාේනේ ිතබූ ඳන මහි නේනේ ිතබුශ්ඩා." 

ශේ වනනේන කිාන්ශන්? 2019 මියි 19ශන ද ඉරිනේ  ිතකාග 

සුමිතපේක මහාත්මාේශේ "කේබිම" පුනත් පශත් 10ශන ද පිටුශව. ඒ 

කිාන්ශන්  ISIS ත්රථාතනේී න් විදුන් 21ශන ද නේ ව  පහා  ී ම  

න ේනේ ගන්ශට ඳිරි වුණේ. ඒ හා හාේ වුණු  ටට පසුන දු වුණු ශේ 

මි  රහාේ ාන් න ේනේ ගන්ශත් ඳිරි වුණේ  දුාලුම details 

ිතබිාී ත්. Location මවත් මේවම දුාලු ශත  තුරු  කි ත ිතබුණේ.  

ඒ පුේගකාේ මශ තිශ පිිබඳවන   "ඒ පුේගකාේ අේපේශර් ඉවන් 

ශහා ටිශප  ට  මශනේ  ඉන් පසුන කුලිාේපිටිාට ාශනේ  මති දන් 

අේඳකන්ශග ාට ාශනේ" කිාශ දුාලු ශත  තුරු up-to-date 

කිාකේ ිතශඳශනේ  State Intelligence Service මව. මශහාම 

ිතබිාී  තමයි ශේ දු වීම ඇිත වුශ්ඩ. 

මට ශප  වනේ ව  ශඳ ශහාෝ ඇමිතනරුන්  මන්ත්රීනරුන් කිවනේ 

ශේවට විපේෂා ථේඳන්ස ශිහාියි කිාකේ. ශමුත් කිබිකේ ිතශඳශ 

CCTV නර් ශනලින් ශපශශශනේ   ඒ දුාල් 2කන්ම විපේෂශේ 

ව ටිා ඳන.  ම මේසන අ වින්න  නාේදුරි ජාශථේව  හිටපු ක්රීාේ 

ඇමිතතුමේ -  මතුමේ ශහා ටිශප   ශප ලීදුාට ගිහිල් 2කේ call මවේ 

ගන්ශනේ  "ඇප කිබුණේ ශන්න  හාරි ශන්න? මම නින් මශනේ" 

කිාකේ. මතුමේම ජීේ මව ම නේශගශ බිාගිරිාට ගිහිල් 2කේ   

ථිවවරුනන් හාා  ශනශශකුන  මේාචු කු ටේ පිටින් නේශගශ ාශනේ. 

මම නන්ශන් ශිහාි මන්ත්රීන ාකුට මශහාම ඳකාේ ිතශඳශනේන 

කිාකේ  ථිවවරුනන් අ ශගශ ාන්ශ. ඒව න රථේනාේ. අපි 

කිදුම අනථානේනව -  
 

ගු ශ්ාන්ත බණ්ඩාර මහතා 
(ேொண்புேிகு சொந்த பண்டொர) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(ேொண்புேிகு ரஞ்ென் ரொேநொயக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

මතුමේශේ ශවකේශනන් අුව ව න්ශ. මශේ ශවකේශනන් ගන්ශ 

මපේ. [ඳේසේ කිරීමේ] මශේ ශවකේශනන් ගන්ශ ඳිහාි  මශහාම ශේ 

ඔඳතුමේ පථාශථේ කිාන්ශ.  
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශම වේන ඔඳතුමේශේ point of Order මව? 

1303 1304 

[ගරු   න්ජන්  ේමශේාව  මහාතේ] 
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ගු ශ්ාන්ත බණ්ඩාර මහතා 
(ேொண்புேிகு சொந்த பண்டொர) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

ශේ ර ාශා ථේඳන්සශාන් මනේ නාේදුරි ජාශථේව  මිිතතුමේ 

මින හාත් වුශ්ඩ ශිත්ශේ මතිශ වි ේක විශේ ාේ ඇිත ශනශනේ. 
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඒව point of Order මවේ ශශ ශනයි.  

 

ගු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(ேொண்புேிகு ரஞ்ென் ரொேநொயக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද  මම කිාශ ශේ වි ානේථ 

ව න්ශත් මපේ   ේන්ත ඳ්ඩාේ  මහාත්මාේ කිාශ ශේ වි ානේථ 

ව න්ශත් මපේ. TV, මේසය  CCTV cameras, ඩිජිටල් 2 තේේෂණා 

ථහා advanced technology මව හා හාේ නින් වේටනත් ශඳ රු ව කේ 

හාිා ශගන්ශ ඳිහාි. හාිම තිශම CCTV cameras  ිතශඳශනේ  

mobile phonesනක recoding facility  ිතශඳශනේ  ථාඥේ කුලුනු 

ිතශඳශනේ. Court order  මවේ මල්න් ඒනේ ගන්ශ පුළුනන්. මම 

 දථේ වනනේනත්  වේටනත් ශඳ රු ව කේ ගිකශනන්ශට ඳිහාි. 

ශේනේ අල් 2කන්ශ අන ය තේේෂණා කාවේශව උපරිමශාන් 

ිතශඳශනේ. ඒ හින්නේ වනනේනත් වේටනත් ශඳ රු ව කේ  "මම 

මශහාම කිවශව ශිහාි"යි කිාකේ  කිාන්ශ ඳිහාි. ඉථාථ  ශේ 

කිාන්ශට පුළුනන්   කිවශව ශිහාියි කිාකේ. අන Facebook, 

Twitter, Imo නි ද මේසයනක හාිම ශේම register ශනකේ ගශල් 2 

ශවටූ අකුරු නේශේ ිතශඳශනේ.  

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද  ශමනි ද තත්ත්නාේ ාටශත් 

මම ශිනත ශිනතත් කිාශනේ  පුළුනන් ශේ ශපෞේගලිව 

ආ ේෂවාන් ශේ පේර්ලිශේන්තුනට ශගන්නන්ශ කිාකේ. 

ශගන්නකේ අහාන්ශ. ශම වන  අපි වවුරුත් ශේශ න්ශ ඕශෑ. ශව යි 

ශවශේටන  ශව යි ඇමිතන ාේටන කිවශව  ශව යි මන්ත්රීන ාේටන 

ශමශහාම ශනාේ ශනශනේ කිාකේ කිවශව කිාකේ අහාකේ ශේවට 

ථේසේ ණාේ ඉෂාට ව න්ශ කිාශ ඉල් 2ලීම මම ව ශනේ.  

මම ශිනත ශිනතත් කිාශනේ  අශේ ආ්ඩුවන ඉතේම ශවටි 

වකකින් ශේ දුාලුශනශේ අත් අාාගුනට ගත් ඳන. ඒ ගිශ ර ාශ 

ව මින් දුටිශනේ.  ශනශත්  ටනල් 2 මේව ථාථන්නශා ව ශ විට 

අශේ  ශ  ඒ ථේඳන්සශාන්  වි ේක රගිතාේ ිතශඳශනේ කිාකේ 

මම හිතශනේ. ථහා ේන් ඇතුළු ව්ඩාේාශේ වි ේක ථාඛයේනේ අපි 

අත් අාාගුනට ශගශ ිතශඳශනේ. වුව ශථ ාේශගශ ිතශඳශනේ  ශනඩි 

ශඳශහාත් ශථ ාේශගශ ිතශඳශනේ  detonators ශථ ාේශගශ 

ිතශඳශනේ  batteries  ශථ ාේශගශ ිතශඳශනේ  wires ශථ ාේශගශ 

ිතශඳශනේ. ඒ අනුන අන ඒ ථේඳන්සශාන් වි ේක රගිතාේ 

ිතශඳශනේ. මහි රණේමා  අපි State Intelligence Service මවට  

STF මවට  ත්රිවිස හාමුනේනට ථහා ශප ලීදුාට පුන ව ශනේ. 

ඒ නේශේම ශිනත ශිනතත් කිාන්ශට ඕශෑ  ගරු වේන ශල් 2තුමේ 

කිවනේ නේශේ අපි වේනනත් ආ ේෂේ ව න්ශන් ශිහාි. රිථේඩ් 

ඳන යුී න් මහාත්මාේන ආ ේෂේ ව න්ශන්ත් ශිහාි; හිථාබුල් 2කේ 

මහාත්මාේන ආ ේෂේ ව න්ශන්ත් ශිහාි. හිථාබුල් 2කේ මහාත්මාේ 

ශේ  යී  ශහා ව වනේනේ කිාකේ ිතබුණේ.  ඒශේ video මව 

ිතශඳශනේ  ඕශෑ ශේ මම CD මව ථභේගත ව න්ශේ. මතුමේ 

කිාකේ ිතශඳශනේ   මතුමේට විරුේසන මුථාලිේ වි දසුරුන ශාේ 

තීන් නේ  න්ශේ  මම වි දසුරුන ාේන මේරු ව කේ මතුමේට අන ය 

වි දසුරුන ාේ පත් ව කේ මතුමේට අන ය තීන් න ගත්තේ කිාකේ. 

ශමන්ශ ශමශහාමයි ආ්ඩුවවේ නරු නිා ව කේ ිතශඳන්ශන්. 

උථේවිා ගිශ කිාකේ තමයි මටත් ශුව 28ේ නිටිකේ ිතශඳන්ශන්. 

හිථාබුල් 2කේ කිාකේ ිතශඳශනේ   තමන්ට අන ය තීන් න  න්ශන්  

ශිිත  දථේ තමන් දුාහාක වි දසුරුන ාේ මේරු ව කේ  මුථාලිේ 

වි දසුරුන ශාකු නේකේ ත මන්ට අන ය judgment මව ගත්තේා 

කිාකේ. වි දසුරුනරුන්ශගන් ඳහුත ාේ  දූෂිතයි කිාකේ කිවන 

වනේන ඒශවන් ඔේපු නශනේ ශන්. ඒ කිාන්ශන්  තමන් ට අන ය 

judgment මව ශනන්ශන් ශිත්ශේ ආ්ඩුවවේ ාන් 

වි දසුරුන ාේන මේරු ව  ගන්ශනේ. මශේ ශුවනට ථේේෂිාේ. 

මශේ ඉන රි ශුවශව ී  මම ඒ ගිශත් කිාන්ශ ඳකේශප ශ  ත්තු 

නශනේ.  
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඳතුමේට කි ත ඇිත වේකා අනථේශයි  ගරු  ේජය ඇමිතතුමේ. 
 

ගු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(ேொண்புேிகு ரஞ்ென் ரொேநொயக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

මට තන විශේඩි ශනවේ ශනන්ශේ කිාකේ ථභේශේාවතුමේ 

ශප ශ  න්  ශනකේ ගිශේ. මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද  මම 

ශිනත ශිනතත් කිාශනේ - 
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ථභේශේාවතුමේ ඔඳතුමේට අමත  විශේඩි පහාව වේකාේ ී කේ 

ිතශඳශනේ. 
 

ගු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(ேொண்புேிகு ரஞ்ென் ரொேநொயக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

අපි වවුරුනත් ශමනි ද ශනාේ ඳකේශප ශ  ත්තු වුශ්ඩ ශිහාි. 

ශේව හිතපු ශිිත ශනාේ. ශේනේ ශඳ ශහාෝ  ටනක දු  ශනකේ 

ිතශඳශනේ. මශහාම කිාකේ ශේ වටයුත්ත කඝු ව න්ශ උත්ථේහා 

ව න්ශන් ශිහාි.  අපි දුාලු ශනශේම ශේ ත්රථාතනේී න්ශේ ඉකේව 

ඳන මම ශිනත ශිනතත් කිාශනේ. මේ මේව ත හා අා  ඉන්ශනේ. 

මේ මේව විමල් 2 වී නා  මහාත්මාේ ශපෞේගලිවන ත හායි; මේ 

මේව  දමල් 2 කේන්ථේ මහාත්මාේ ශපෞේගලිවන ත හායි. මේ මේව 

ත හා අා ඉන්ශනේ. ශමුත් අපි දුාලු ශනශේම ශේ ත්රථාතනේී න්ශේ 

ශග  රු. අපි දුාලු ශනශේම ශමතිශ ී  මවතු ශනන්ශ ඕශෑ. 

ශම වන  ශේ ත්රථාතනේී න්ශේ ශග  රු ඳනට අපි පත් ශනකේ 

ිතශඳශනේ. මතිශී  අපි මවතු ශනකේ ථටන් ව න්ශ ඕශෑ.  අශේ 

ශපෞේගලිව ර ාශ අපට පසුන විථවේ ගන්ශ පුළුනන්. 

 

ගු නිමල් ලාන්සා මහතා  
(ேொண்புேிகு நிேல் லொன்சொ) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

Sir, I rise to a point of Order.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! There is a point of Order being raised. 

 
ගු නිමල් ලාන්සා මහතා  
(ேொண்புேிகு நிேல் லொன்சொ) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද  මට ශමතුමේ මේව 

ශපෞේගලිවන කිදුම ත හාේ ශිහාි. මතුමේ මේ මේව ශපෞේගලිවන 

ත හා ඇිත. ශමුත් මට මතුමේ මේව ශපෞේගලිව ත හාේ ශිහාි. 

ශමතුමේ මේව මට ත හා ිතශඳන්ශන්  ශමතුමේ  දවේ වට 

විඩිච්චා ශඳ රු වනේ කිාකේ ථමේජා ශශ මය ානශ  දථයි. 
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පේර්ලිශේන්තුන 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු  න්ජන්  ේමශේාව මිිතතුමේ  ඔඳතුමේ නින් වනේන 

අනථන් ව න්ශ. 
 

ගු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(ேொண்புேிகு ரஞ்ென் ரொேநொயக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

මම කිවන මව ශඳ රුනේ කිාන්ශ කිාකේ මම මතුමේට 

අභිශාෝග ව ශනේ. 
 

ගු නිමල් ලාන්සා මහතා  
(ேொண்புேிகு நிேல் லொன்சொ) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

මට උත්ත  ශනන්ශ අනථානේන කඳේ ශනන්ශ  මූකේථශේරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුම ද. ඔඳතුමේ මට උත්ත  ශනන්ශ අනථානේන කඳේ ශනන්ශන් 

ශිහාි ශන්.  
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඳතුමේට මශහාම උත්ත  ී මට අනථානේන කඳේ ශනන්ශ ඳිහාි. 

ඔඳතුමේ ශේ ශනකේශව ී  ඒ ගිශ කිාන්ශ. ඔඳතුමේට අනථානේන 

කඳේ  න්ශේ. ශමුත් ී ර්  වනේනේ ව න්ශ අනථානේන කඳේ ශනන්ශ 

ඳිහාි.  
 

ගු නිමල් ලාන්සා මහතා  
(ேொண்புேிகு நிேல் லொன்சொ) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

අනහාථා රවේ  ව න්ශ මට අනථානේන කඳේ ශනන්ශ. 
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මශහාම අනහාථා රවේ  ව න්ශ අනථානේන කඳේ ශනන්ශ ඳිහාි. 

ඔඳතුමේ point of Order මවේ ශශ ශනයි ඇහුශව. ඔඳතුමේශේ 

ශනකේශව ී   උත්ත  ශනන්ශ.   
 

ගු නිමල් ලාන්සා මහතා  
(ேொண்புேிகு நிேல் லொன்சொ) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

අපිටත් අනථානේනේ කඳේ ශනන්ශ  මූකේථශේරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුම ද.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මශහාම ඔඳතුමේට අනථානේන කඳේ ශනන්ශ ඳිහාි. අනහාථා රවේ  

ව ශනේ ශේ  ඔඳතුමේශේ වනේශව ී  අනහාථා රවේ  ව න්ශ. 

 න්ජන්  ේමශේාව මිිතතුම ද  ඔඳතුමේට කි ත ඇිත ශවකේන 

අනථේශයි. 
 

ගු නිමල් ලාන්සා මහතා  
(ேொண்புேிகு நிேல் லொன்சொ) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

මට වනේ ව න්ශ අනථානේන කඳේ ශනන්ශ. මශේ ශම කිවනේ. ඒ 

 දථේ මට වනේ ව න්ශ අනථානේන කඳේ ශනන්ශ.  
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඳතුමේට අනථානේන කඳේ  න්ශේ. ශමුත් ී ර්  වනේනවට 

ඔඳතුමේට අනථානේන කඳේ ශනන්ශ ඳිහාි. 

ගු නිමල් ලාන්සා මහතා  
(ேொண்புேிகு நிேல் லொன்சொ) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

ඔා පුටුනට ගිාේම ථේසේ ණ ශනන්ශ.  
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඳතුමන්කේට අන ය-අන ය ශවකේනට ශවකේන ශනන්ශ ඳිහාි. 

ඔඳතුමේට ශවටි පිහාින ලි කිරීමවට අනථානේන කඳේ  න්ශේ. මශහාම 

ශිිතන අනථානේන කඳේ ශනන්ශ ඳිහාි. ගරු  න්ජන්  ේමශේාව 

මිිතතුමේ  වනේන අනථන් ව න්ශ. 

 

ගු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(ேொண்புேிகு ரஞ்ென் ரொேநொயக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද   මම ශිනත ශිනතත් ශේ 

වේ ණා කිාශනේ. අශේ ර ාශ අපි පසුන විථවේ ග දමු  -  

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු  න්ජන්  ේමශේාව මිිතතුම ද  ඔඳතුමේට කි ත ඇිත 

වේකා අනථේශයි. 

 
ගු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(ேொண்புேிகு ரஞ்ென் ரொேநொயக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

මට තන විශේඩිාේ කඳේ ශනන්ශ. 

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද  වරුණේව කේ ශේ වේ ණා 

ථේනසේශන අහාන්ශ. අශේ ර ාශ අපි පසුන විථවේ ග දමු. 

ශේ පේකශා අපි ශනශම ව මු. ශමුත් ISIS ත්රථාතනේී න්  

කිාශනේ  "තමන්ශේ ආගමට විරුේස නශ  තමන්ශේ නහාේනේනාට 

විරුේස නශ හාිශමෝම අපි ම ශනේ"යි කිාකේ. ඒ  ම ණ 

කියිථාතුශව අශේ ථතුරු-මිතුරු දුාලු ශනශේ දුටිශනේ කිාකේ මම 

හිතශනේ. අපි මිනී ම ේ ගිනීම ත්රථාතනේී න්ට ශක කු  හායිාේ 

නශනේ. අශේ ර ාශ   අශේ න ථාත්රිේවනක මශේප ශප  ා ාශ ඒ 

දුාල් 2කම පථාථට නමකේ  ශනශත්  ටනල් 2 ආනර් ාට අ ශගශ  අපි 

මවතු ශනකේ ඉථාශථල් 2කේ ISIS මව අනථන් ව කේ  පසුන අපට 

ිතශඳශ ර ාශ අපි විථවේ ග දමු කිාකේ  මම ශිනත ශිනතත් 

කිාශනේ. ශම වන  අපි ගහාශගශ ර ාශ ඇිත ව ශගශ ඒනේ 

විථවන්ශ ගිාේම අපට ශේ වටයුත්ත ව  ගන්ශ ඳිරි නශනේ. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මී යට   ගරු මථා.  රීත න් මන්ත්රීතුමේ. ඔඳතුමේට විශේඩි 10ව 

වේකාේ ිතශඳශනේ. 

 
 

[பி.ப. 3.27] 
 

ගු එසන. රීතරන් මහතා 
(ேொண்புேிகு சி. சிறீதரன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
தகௌரெ தமலமேதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கமள, 

இன்மறய தினம் தபொதுேக்கள் பொதுகொப்புக் கட்டமளச் 

சட்டத்தின் கீழொன தீர்ேொனம் ததொடர்பில் நமடதபறுகின்ற 

இந்த ெிெொதத்தின்மபொது, இந்தியொெிமல நமடதபற்ற 

மதொோ்தல்களில் தெற்றி தபற்று, ேீண்டும் பொரத மதசத்தின் 

பிரதேரொகப் பதெிமயற்க இருக்கின்ற தகௌரெ நமரந்திர மேொடி 
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அெர்களுக்கு இந்த உயர்ந்த சமபயினூடொக எங்களுமடய 

ெொழ்த்துக்கமளயும் பொரொட்டுக்கமளயும் ததொிெித்துக் 

தகொள்கின்மறொம். ேிக முக்கியேொக, கண்ைீமரொடும் தங்களு 

மடய எதிர்கொலம் பற்றிய நம்பிக்மகயின்றியும் கெமலமயொடு 

ெொழ்கின்ற ஈழத் தேிழர்களுக்கு, பொரதப் பிரதேர் தகௌரெ 

நமரந்திர மேொடி அெர்களது இரண்டொெது பதெிக் 

கொலத்திலொெது ஒரு நியொயேொன, நீதியொன, சுயநிர்ைய 

உொிமேமயொடு ெொழக்கூடிய தீர்வு கிமடக்கும் என்ற 

நம்பிக்மகமயொடு அெருக்கு இந்தச் சமபயினூடொக எங்களது 

ெொழ்த்துக்கமளத் ததொிெித்துக் தகொள்கின்மறொம். அமதமநரம், 

நமடதபற்று முடிந்த ேக்களமெத் மதொோ்தலிமல தேிழ் 

நொட்டிமலயிருந்து ததொிவு தசய்யப்பட்டிருக்கின்ற  

மு.க.ஸ்டொலின், கனிதேொழி, ததொல். திருேொெளென் 

ஆகிமயொருக்கும் தேிழ் ேக்கள் சொர்பிமல எங்களது ெொழ்த்துக் 

கமளத் ததொிெிப்பதில் நொங்கள் ேிக்க ேகிழ்ச்சியமடகின்மறொம்.   

இன்மறய தினம் நமடதபறுகின்ற இந்த ெிெொதத்தின் 

கருப்தபொருளொன "தபொதுேக்கள் பொதுகொப்புச் சட்டம்" என்பது 

கடந்த ஏப்பிரல் 21ஆம் திகதி ததன்னிலங்மகயிமலயும் கிழக்கு 

ேொகொைத்திமலயும் ஏற்பட்ட சில அசம்பொெிதங்கமள மேயப் 

படுத்தியதொக இருந்தொலும், அது ெடக்கு, கிழக்கிமல ெொழ்கின்ற 

தேிழ் ேக்கமளக் கடுமேயொக அச்சுறுத்துெதற்கும், அெர்கமள 

அச்சுறுத்தும் ெமகயிலொன இரொணுெப் பிரசன்னத்துக்கும் 

அடிமகொலியிருக்கின்றது என்பதுதொன் உண்மே. இதனொல்தொன் 

ஈழத் தேிழர்களுக்கு ஒரு சர்ெமதசப் பொதுகொப்மப 

ெழங்கமெண்டும் என்று சர்ெமதச நொடுகமள, மேற்குலக 

நொடுகமள இன்று நொங்கள் ெிநயேொகக் மகட்கின்மறொம். ஈழத் 

தேிழர்கள், சர்ெமதச நொடுகமள நம்பி, மேற்குலக நொடுகமள 

நம்பி, இன்று தண்ைீொில்லொத் தமரயிமல எறியப்பட்ட 

ேீமனப்மபொல துடிக்கின்ற நிமலமேக்குத் தள்ளப் 

பட்டிருக்கின்றொர்கள். அெர்களுமடய நம்பிக்மககளும் 

எதிர்கொலம் பற்றிய எண்ைங்களும் ஈழத்தேிழர்ேீது 

இமழக்கப்பட்ட அநீதிகளுக்கொன தீர்வுகளும் கிடப்பிமல 

மபொடப்பட்டு, அெர்கள் ஒரு ேொற்றொந்தொய் நிமலக்குத் 

தள்ளப்பட்டிருப்பமத மேற்குலக நொடுகள் புொிந்திருக்குதேன்று 

நொங்கள் நம்புகின்மறொம். இந்த நிமலயிமல அதேொிக்கொ, 

கனடொ, ஐமரொப்பிய நொடுகள் ேற்றும் அயல் நொடொன இந்தியொ 

மபொன்றமெ தேிழர்களுமடய ெிடயத்திமல அக்கமற 

தகொண்டு, ஒரு சர்ெமதச ொீதியொன பொதுகொப்மபத் 

தேிழர்களுக்குத் தரத் தெறினொல், ஒரு மபொர்ச் சூழலில் 

ெொழ்கின்றெர்கள்மபொல எந்தநொளும் இரொணுெக் தகடு 

பிடிக்குள்ளும் இரொணுெப் பிரசன்னத்துக்குள்ளும் ெொழ்கின்ற 

ஒரு துர்ப்பொக்கிய நிமலக்கு நொங்கள் தள்ளப்பட்டுெிடுமெொம்.   

இன்று இந்த நொட்டில் ஓர் அனர்த்தம் நமடதபற்றது 

உண்மே. அந்த அனர்த்தத்தொல் பொதிக்கப்பட்டெர்கள் தேிழ் 

கிறிஸ்தெர்கள். அதொெது குறித்த தொக்குதலில் இறந்தெர்களில் 

தபரும்பொலொனெர்கள் தேிழ் கிறிஸ்தெர்களொக இருந்தும், ஒரு 

தேிழரொெது இஸ்லொேிய ேக்கள்ேீமதொ அல்லது இஸ்லொேியச் 

சமகொதரர்கள்ேீமதொ எந்ததெொரு தொக்குதமலயும் நடத்த 

ெில்மல; அெர்கள்ேீது கொழ்ப்புைர்ச்சிமய தெளிக்கொட்டவு 

ேில்மல என்பமத இந்தச் சமபயிமல நொன் பதிவு தசய்ய 

ெிரும்புகின்மறன். ஆனொல், தொக்கப்பட்ட இடங்கள் இருக்க, 

பொதிக்கப்பட்டெர்கள் இருக்க, அண்மேயிமல தபௌத்த 

பிக்குேொரும் சிங்களக் கொமடயர்களும் இமைந்து இந்த 

நொட்டிமல குளியொப்பிட்டி, பண்டுெஸ்நுெர, ெொொியதபொல 

மபொன்ற இடங்களிமல முஸ்லிம் ேக்களுமடய பல ெியொபொரத் 

தலங்கமளயும் வீடுகமளயும் தொக்கிய சம்பெங்கமள இந்த 

இடத்திமல நொங்கள் நிமனத்துப் பொர்க்க மெண்டும். 

இவ்ெொறொன ஒரு சூழலில் ெடக்கு ேொகொைத்திலும் கிழக்கு 

ேொகொைத்திலும் இரொணுெத்தினருமடய தகடுபிடிகமளயும், 

இரொணுெக் கொெலரண்கமள அமேத்து நிமலதகொள்கின்ற 

தன்மேகமளயும் எங்களொல் அெதொனிக்க முடிகின்றது. 

குறிப்பொக, கடந்த 22ஆம் திகதி ெவுனியொெிலும் கிளிதநொச்சி 

யிலும் இரொணுெத்தினுமடய அைிெகுப்புகள் நடந்தன. 

அந்தப் பமடயைிகளின் அைிெகுப்பு என்பது அச்சுறுத்த 

லொன ெிடயேொகமெ எல்மலொருக்கும் தெளிப்படுத்தப் 

பட்டிருக்கின்றது.   

கடந்த 2019 மே ேொதம் 7ஆம் திகதி கொமல 9.00 

ேைியளெில் என்னுமடய சொரதியொன கிளிதநொச்சி, 

உருத்திரபுத்திலுள்ள பொரதிதொசன் எழில்மெந்தன் என்பெரு 

மடய வீட்டிற்குச் தசன்ற ஒரு தபொலிஸொர் உட்பட 25 க்கும் 

மேற்பட்ட இரொணுெத்தினர் கிட்டத்தட்ட ஒன்றமர ேைிமநரம் 

அெருமடய வீட்டில் சல்லமட மபொட்டுத் மதடியிருக் 

கின்றொர்கள். ஆனொல், ஏமனய வீடுகளில் அவ்ெொறு 

மசொதமனகள் எதுவும் மேற்தகொள்ளப்படெில்மல. அதமனத் 

ததொடர்ந்து, கடந்த 2019.05.18ஆம் திகதி, சனிக்கிழமே, 

கொமல 9.30 ேைிக்கு யொழ்ப்பொைத்திலுள்ள எனது தற்கொலிக 

இல்லத்தில் எனது ேமனெியும் ேகளும் வீட்டில் 

இருக்கக்கூடியதொக நொன்கு இரொணுெத்தினரும் ஒரு 

தபொலிஸொரும் - ஒரு தபண் தபொலிசொர்கூட இல்லொேல், 

சல்லமடமபொட்டுத் மதடியிருக்கின்றொர்கள். நொங்கள் என்ன 

கொரைங்களுக்கொக இவ்ெொறொன மசொதமனகளுக்கு உட்படுத் 

தப்படுகின்மறொம்? அண்மேயிமல ேன்னொர் ேொெட்டத்திமல 

எங்களுமடய சக பொரொளுேன்ற உறுப்பினர் சொள்ஸ் 

நிர்ேலநொதன் அெர்களுமடய வீட்மடச் சுற்றிெமளத்த 

இரொணுெத்தினர் கொமல 7.00 ேைியிலிருந்து நண்பகல் 12.00 

ேைிெமரயும் அெமர தெளிமயறெிடொது  தடுத்திருக் 

கின்றொர்கள். இவ்ெொறொன நிமலமேகள் எல்லொம் 

கொைப்படுகின்றதபொழுது, இந்த அெசரகொலச் சட்டத்திற்கு 

ஆதரெொக நொங்கள் எவ்ெொறு ெொக்களிக்க முடியும்? எவ்ெொறு 

அதமன ஏற்றுக்தகொள்ள முடியும்?  

இன்று இந்த நொட்டிமல மேற்தகொள்ளப்பட்ட தொக்குத 

லொனது ஒரு தீெிரெொதத் தொக்குதல் என்பதமன நொங்கள் 

ஏற்றுக்தகொள்கின்மறொம். அந்த ெமகயில், நொட்டினுமடய 

பொதுகொப்புக் கருதிச் சில சட்டங்கமளக் தகொண்டுெருெதும், 

இருக்கின்ற சட்டங்களூடொக அதமனக் கட்டுப்படுத்துெதும் 

இந்த நொட்டினுமடய உயர் ேட்டங்களினதும் பமடயினரதும் 

கடமேயொகும். ஆனொல், இந்த நொட்டிமல ெொழுகின்ற ஏமனய 

இனங்களுமடய ேனித உொிமேகமளயும் அெர்களுமடய 

இருப்புக்கமளயும் இல்லொேற் தசய்கின்றதொக, அெற்மறப் 

பறிக்கின்றதொக இந்தச் சட்டங்கள் அமேந்துெிடக்கூடொது. 

இன்றும்கூட, தேிழர்கள் தங்களுமடய தசொந்த நிலங்களிமல 

ெொழ முடியொேல் இருக்கின்றொர்கள். குறிப்பொக, இன்றும் 

தேிழர்களுமடய கொைிகமள இரொணுெம் மெத்திருக்கின்றது. 

அதமன அந்த ேக்களிடம் மகயளிப்பதற்கு அெர்கள் 

தயொரொயில்மல. தேிழர்கள் உள்நொட்டுக்குள்மளமய பல்மெறு 

பட்ட நிமலகளில் ஏதிலிகளொக ெொழ்ந்து தகொண்டிருக் 

கின்றொர்கள். இதமனெிட, அரசியல் மகதிகளொன குறித்த 

சிமறக்மகதிகள் ததொடர்ந்தும் சிமறயிமல ெொடிக் 

தகொண்டிருக்கின்றொர்கள். சட்டத்திற்கு முரைொக 

நீதிேன்றத்மத அெேதித்த குற்றச்சொட்டிமல மகதியொகெிருந்த 

மதரர் அெர்கள் ெிடுதமல தசய்யப்பட்டிருக்கின்றொர். 

ஞொனசொர மதரமர ெிடுதமல தசய்யமுடியுதேன்றொல், 

பயங்கரெொதத் தமடச்சட்டத்தின்கீழ் மகதுதசய்யப்பட்டு 

அரசியல் மகதிகளொகெிருக்கின்ற முன்னொள் மபொரொளிமள 

ஏன் ெிடுதமல தசய்யமுடியொது? அெர்கள் தங்களுமடய 

குடும்பத்மதொடு இமைந்து ெொழ்ெதற்கு ஏற்ற ெமகயில் இந்த 

அரசொங்கம் ஏன் தன்னுமடய நல்தலண்ைத்மத இன்னும் 

தெளிப்படுத்தத் தயொரொக இல்மல? ெலிந்து கொைொேல் 
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ஆக்கப்பட்மடொர் சொர்பொக ேக்கள் இந்த ேண்ைிமல 

ததொடர்ந்தும் மபொரொட்டம் நடத்தி ெருகின்றொர்கள். 

அெர்களுமடய மபொரொட்டம் இன்று 3 ஆண்டுகமளத் தொண்டிச் 

தசல்கின்றது. சம்பந்தப்பட்டெர்கள் தங்களுமடய மககளொல் 

பிள்மளகமள, கைெமன, குடும்பத்தினமர ஒப்பமடத் 

தொர்கள். கண்கண்ட சொட்சியங்களொக இருக்கின்ற தொய்ேொரும் 

தந்மதயரும் கைெமன ஒப்பமடத்த ேமனெிேொரும் 

ததொடர்ந்தும் மபொரொடி நியொயம் மகட்கின்றொர்கள். ேனித 

உொிமேகள் ஆமைக்குழுெிலிருந்து ஐக்கிய நொடுகள் சமப 

ெமரயும் தங்களுமடய குரல்கமள உயர்த்திக் மகட்டும், இந்த 

நொட்டிமல இன்னும் அெர்களுக்கு ஒரு நீதி கிமடக்கெில்மல. 

தகௌரெ தமலமேதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கமள, இது இந்த 

நொட்டினுமடய நீதியொன தசயற்பொடொக இருக்க முடியுேொ?  

இரொெைன் என்கின்ற தேிழ் அரசனொல் தன்னுமடய 

தொயின் அந்திேக் கிொிமயகமள மேற்தகொள்ெதற்கொக 

தெட்டப்பட்ட திருமகொைேமல ேொெட்டத்திமல உள்ள 

ெரலொற்றுப் தபருமேேிக்க கன்னியொ தெந்நீர் ஊற்றின் 

அருகில் இருந்த சிென் ஆலயம் ஏற்தகனமெ 

இடிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. பிள்மளயொர் ஆலயம் மநற்மறய 

தினம் அடிமயொடு இடிக்கப்பட்டு அந்த இடத்திமல பிக்குேொர் 

தபௌத்த ெிகொமர கட்டுகின்ற படங்கள் 

தெளியொகியிருக்கின்றன. இந்த நொட்டிமல என்ன நியொயம் 

இருக்கின்றது? இதுதொன் நொட்டிமலயுள்ள ெனநொயகேொ? 

நொங்கள் இந்த நொட்டிமல அெசரொகொலச் சட்டத்திற்கு ஆதரெொக 

ெொக்களித்துெிட்டுச் தசொந்தப் பைத்தில் எங்களுக்கு நொங்கமள 

சூனியம் தசய்த ேனிதர்களொக, எங்களுமடய தமலயிமல 

நொங்கமள ேண்மை அள்ளிப்மபொடுகின்ற ேனிதர்களொக 

ேொறுகின்ற சூழல் உருெொக்கப்பட்டிருகின்றது. ேிகவும் அபொய 

கரேொன ஒரு சூழலுக்குள் நொங்கள் தள்ளப்பட்டிருக்கின்மறொம்; 

பொரொளுேன்ற உறுப்பினர்களொக இருந்தும்கூட நொங்கள்கூட 

மசொதமனகளுக்கும் தகடுபிடிகளுக்கும் உள்ளொக்கப் 

படுகின்மறொம். இந்த நிமலயில், பொதிக்கப்பட்டெர்கள் சொர்பொக 

நொங்கள் ேீண்டும் ேீண்டும் தசொல்லிக்தகொள்ெது என்ன 

தென்றொல், இந்த நொட்டிமல தேிழர்கள் சொியொன பொதுகொப்புச் 

சூழலுக்குள் இன்னும் ெரெில்மல என்பமதத்தொன்.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ඔඳතුමේට තන විශේඩි ශනවව වේකාේ ිතශඳශනේ.  

 
ගු එසන. රීතරන් මහතා 
(ேொண்புேிகு சி. சிறீதரன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 

Sir, I have been given ten minutes.  

இது இவ்ெொறிருக்க, அண்மேயிமல சிொியொ, பொகிஸ்தொன், 

ஆப்கொனிஸ்தொன் மபொன்ற நொடுகளிமலயிருந்து ெருமகதந்த 

அந்த நொட்டினுமடய அகதிகமள இந்த நொட்டிமல ஓொிடத்தில் 

தங்கமெக்க அனுேதிக்கப்படொேல் அெர்கள் பல்மெறு 

இடங்களுக்கு நகர்த்தப்படுகின்றொர்கள்; அெர்கமளப் பம்பரம் 

மபொல சுழற்றுகின்றொர்கள். அந்த அகதிகமளப் மபொன்று, எேது 

தேிழ் ேக்கள் இந்த நொட்டிமல ெொழமுடியொேல் பல்மெறுபட்ட 

ஐமரொப்பிய நொடுகளிலும் அதேொிக்க நொடுகளிலும் 

உலகத்தினுமடய பல பொகங்களிலும் இந்தியொெிலும்கூட 

அகதிகளொக ெொழ்கின்றொர்கள். அவ்ெொறு பல நொடுகளில் 

அகதிகளொக ெொழ்கின்ற தேிழர்களுமடய சொர்பொக நொங்கள் 

ேனிதொபிேொனத்மதொடு அந்த ெிடயத்திமன அணுகுகின்மறொம்; 

அெர்கமள ேனிதொபிேொனத்மதொடு பொர்க்கின்மறொம். எேது 

நொட்டுக்குத் தஞ்சேொக ெந்த அந்த அகதிகள் பொதிக்கப் 

படக்கூடொது. அெர்கள் உண்மேயில் அந்த நொட்டிமல ISIS 
மபொன்ற தீெிரெொத நடெடிக்மககளிலிருந்து தங்களுமடய 

உயிமரப் பொதுகொத்துக் தகொள்ெதற்கொக இந்த நொட்டிற்கு 

ெருமக தந்திருந்தொல் நியொயேொன முமறயில், ஒரு கொலக் 

தகடுெின் அடிப்பமடயில் அெர்கமள நொங்கள் 

ஏற்றுக்தகொள்ெதற்குக்கூடத் தயொரொக இருக்கின்மறொம். 

அெர்களுக்குப் பொதுகொப்பளிக்கமெண்டிய ேனிதொபிேொனக் 

கடமே தேிழர்கள் என்ற ொீதியில் எங்களுக்கு இருக்கின்றது. 

இப்தபொழுதும் உள்நொட்டிலும் சொி, தெளிநொட்டிலும் சொி, 

ஏதிலிகளொக ெொழுகின்ற ஒரு ேனித இனம் என்ற 

அடிப்பமடயில் நொங்கள் அெர்கமள ஏற்றுக்தகொள்ெதற்குத் 

தயொரொகெிருக்கின்மறொம்.  

ெவுனியொெிலிருந்து யொழ்ப்பொைம் ெமரயொன பொமத, 

ேதெொச்சியிலிருந்து ேன்னொர் ெமரயொன பொமத, 

ேட்டக்களப்பிற்குச் தசல்கின்ற பொமத என ஒவ்தெொரு பொமத 

யிலும் மசொதமனச் சொெடிகள் அமேக்கப்பட்டு, பொொியளெிமல 

இன்று மசொதமன நடெடிக்மககள் இடம்தபறுகின்றன. 5 - 6 

இடங்களில் ெொகனங்களிலிருந்து இறக்கி இறக்கித் தேிழர்கள் 

மசொதமன இடப்படுகின்ற ேிகக் தகொடூரேொன சம்பெங்கமள 

நொங்கள் எங்களுமடய கண்களொல் பொர்க்கிமறொம். 

எங்களுமடய ேக்கள் எங்களிடம் அதுபற்றிக் மகட்கிறொர்கள். 

ேதெொச்சிமயத் தொண்டித் ததன் பகுதிக்கு ெந்தொல், எங்மகயும் 

மசொதமன நடெடிக்மககமளக் கொைெில்மல; மசொதமனச் 

சொெடிகள் இல்மல. இங்கு சுதந்திரேொன ெொழ்க்மக 

இருக்கிறது. இந்த நொட்டில் எந்த இடத்தில் குண்டுத் தொக்குதல் 

நமடதபற்றமதொ, அந்த இடம் பொதுகொப்பொக இருக்கின்றது.     

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුම ද  ඔඳතුමේට  දාමිත වේකා අනථේශයි.  

 

ගු එසන. රීතරන් මහතා 
(ேொண்புேிகு சி. சிறீதரன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
ஆனொல், பொதுகொப்பற்ற இடேொக எங்களுமடய இடம் 

தீர்ேொனிக்கப்படுகின்றது. ஆகமெ, ஒட்டுதேொத்தேொக இந்த 

அெசரகொலச் சட்ட நீடிப்புக்கு எதிரொக ெொக்களிப்பதொக 

நொங்கள் முடிவு எடுத்திருக்கின்மறொம். தேிழ்த் மதசியக் 

கூட்டமேப்பினுமடய முடிெொகமெ நொங்கள் இதமன எதிர்த்து 

ெொக்களிக்கவுள்மளொம் என்பமத இந்த இடத்தில் உங்களுக்குப்  

பகிரங்கேொகக் கூற ெிரும்புகின்மறன். நன்றி. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඳතුමේට ශඳ ශහා ම ථාතුිතයි. මී යට  ගරු ආශන්න 

අලුත්ගමශේ මහාතේ. ඔඳතුමේට විශේඩි පහාව වේකාේ ිතශඳශනේ. 
 

[අ.භේ.3.37]  
 

ගු ආනන්ද අලුත්ගමවේ මහතා 
(ேொண்புேிகு ஆனந்த அலுத்கேமக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද  හාන දු නීිතා ී ර්  කිරීශේ 

විනේනශේී  ශවටිශාන් ශහාෝ ශේ ගරු ථභේන ඇමතීමට අනථානේන 

කඳේ ී ම පිිබඳවන ඔඳතුමේට ථාතුිතනන්ත ශනශනේ. පේථාකු ඉරුන ශ 

ඇිත වුණු රහාේ ාත් ථමය ශේ  ශ   ඇිත වී ිතශඳශ තත්ත්නා 
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[ගරු මථා. රීත න් මහාතේ] 



2019 මියි  24  

 දථේ පේථල් 2 නරුනන් ඇතුළු ශේ  ශ  ථමථාත ථමේජාම -ශම ශ 

ආගම වුණත්  ශම ශ ජේිතා වුණත් දුාලුශනශේ- රී කේාකිවයින් 

හාිටිාට නිඩි බිාකින් ථහා වකකිරීශමන් තමයි ජීනත් නන්ශන්.  

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද  ශව  ඹ 07  විජාේ ේම 

මේනශතහි මේර්ග ඳේසව ශා නේ ඇිත රශේ ා ඇතු ත මහින්න 

 ේජපේෂ මිිතතුමේශේ  දක  දනථ පිහිටේ ිතශඳශ  දථේ  මම 

රශේ ශේ ආ ේෂව තත්ත්නා ත  කිරීමට මේර්ග ඳේසව ශාී ම 

මතුමේශේ ආ ේෂේනට පමණේ ව  ඳන හුනේ නේනමින් පසු ගිා 

නනථව මන්ත්රීන ශාේ ථහා ඇමිතන ශාේ ශේ ගරු ථභේශව අනහාථා 

රවේ  ව ශනේ මම නිේවේ. අපි නන්ශේ ත මින් ශේ රශේ ශේ 

මේර්ග ඳේසව ශා නේ ිතශඳශ ථානේශා ඇතු ත ෛත්ර දවේයිව මහාේ 

ථා  ත්ශ ශේ  දක  දනේථ ිතශඳශනේ. ඒ නේශේම විපේෂ 

ශේාවතුමේශේ  දක  දනථ ිතශඳශනේ  අමේතය ගරු ගාන්ත 

වරුණේිතකව මිිතතුමේශේ  දක  දනථ ිතශඳශනේ  අමේතය ගරු 

පේසලි චාේපිව  ණනව මිිතතුමේශේ  දක  දනථ ිතශඳශනේ. ඒ 

නේශේම පකථාතීශ තේශේපිත වේර්ාේකා හාේ  දක  දනථ ඇතුළුන 

තනත් ශේ පේකශඥාන්ට ථහා අශශකුත් රූමන්ට අාත් ථානේශාන් 

ිතශඳශනේ. ශේ ගරු ථභේශව අනසේශා ශනශතව ශා මු ව මින් 

මහින්න  ේජපේෂ හිටපු ජශේධිපිතතුමේ පමණේ ආ ේෂේන 

ත ව ශගශ දුටිශනේා  මතුමේශේ ආ ේෂේනට පමණේ barriers 

ශා නේ ිතශඳශනේ කිාශ මව හුනේ නේනමින් ජශතේන ශනත ශනශත් 

පණිවිාාේ  නිරැන  පණිවිාාේ ශගශ ාේමට ශේ ගරු ථභේශව ාේ 

පිරිථේ උත්ථේහා න ේ ිතශඳශනේ. මම  දථේ මා  දනිරැන  විා යුතුයි.  

ශම වන  හිටපු ජශේධිපිතන ාේ හාිටිාට මතුමේට ආ ේෂේන ශේ 

 ශ  ආ ේෂව ඇමිතන ාේ ඇතුළු ආ ේෂව ම්ඩාකා  කඳේ න ා 

යුතුයි. මම හිතශ විධිාට ශේ  ශ  දුටි පේකවයින්ශගන් නිඩිම 

අනසේශා ශා මු නන්ශන් මතුමේටයි. ශම වන  අවුරු  30ේ පිනිිත 

යුේසා අනථන් ව   අවුරු  30ේ ශේ  ශ  ිතබුණු ීනෂණා අනථන් 

ව  ශේාවාේ මහින්න  ේජපේෂ මිිතතුමේයි. ඒ  දථේ අපි මතුමේට 

ආ ේෂේන කඳේ න ා යුතුයි.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්ත්රීතුම ද  ඔඳතුමේට තන විශේඩි ශනවව වේකාේ 

ිතශඳශනේ.  

 
ගු ආනන්ද අලුත්ගමවේ මහතා 
(ேொண்புேிகு ஆனந்த அலுத்கேமக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

ශේ තුිබන් මේ වලින් ථවහාන් ව  අාට ආ ේෂේන ථිකසීමත්  

දු  ශනශනේ. මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද  අපි නිවපු විධිාට ශේ 

 ශ  ර ාශනකට ශේ ආ්ඩුවනට උත්ත  ශනන්ශ කිශඳන්ශන් 

ශිහාි. නීිතා හාේ ථේමා පනත්නේ ශගශ ාේම ථවහාේ  ශේ  ශ  

ආ ේෂේන ථවහාේ හාන දු නීිතා ී ර්  කිරීමට අත ඔථනකේ අශේ 

ථහාශාෝගා ශනශනේ. හාිඳියි  ශේ ආ්ඩුවනට ඒ ථහාිතවා ශනන්ශ 

ඳිරි ශනකේ ිතශඳශනේ. ශේ ආ්ඩුවශව  ඇමිතන ශාේ කිාශනේ  

"අශරේල් 2 04නි ද න ශ අපි ශේව නිශශගශ හිටිශේ." කිාේ. තන 

ඇමිතන ශාේ කිාශනේ  "අේපච්ි  මට කිවනේ. මම ශව ච්ි වශඩ් 

පල් 2ලිාට ගිශේ ශිහාි. මම ඳ ල් 2ශල් 2 ගිහින් නිවකේ ආනේ." කිා ැේ. 

ශේ නේශේ විවිස අනහාථා නිේවුනේ. ආ ේෂව  ේජය ඇමිතන ාේ 

කිාශනේ  "මම ශේව නිශශගශ හිටිශේ ශිහාි." කිා ැේ. 

අගමිිතතුමේ පේර්ලිශේන්තුශව කිාශනේ  "මම ශේව නන්ශන් 

ශිහාි." කිාේ. ජශේධිපිතතුමේත් කිාශනේ  -ජශේධිපිතතුමේ 

ඔඳතුමේශේ ශහා ව මිත්රාේ.  මුකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමේට හිශේ 

ාශනේ. මටත් හිශේ ාශනේ.- "නන්ශන් ශිහාි." කිා ැේ. මට 

විශේඩිාේ ශනන්ශ  මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද. 

පේර්ලිශේන්තුන න ගින් න ගට ඉන රිාට තල් 2ලු ව ශගශ ගිහින් තන 

මේථ හාායි ාන්ශ පුළුනන් නන්ශන්. ටට නිඩිා ඉන රිාට ාන්ශ 

පුළුනන්වමේ ශිහාි. ජශේධිපිතන ණා මශනේ. ජශේධිපිතන ණා 

න ශපු ගමන් අපි මහා මිිතන ණාවට ාශනේ. ඒ නේශේම ප ේත් 

ථභේ මිිතන ණා වල් 2 නමකේ ිතශඳශනේ. තමුන්ශේන්ශථේකේ ශේ 

දුාල් 2කශගන් ඳකේශප ශ  ත්තු නන්ශන් ආ්ඩුවන ඉන රිාට ශගශ 

ාෑමයි.    තමුන්ශේන්ශථේකේට ශම ශ විධිශාන් ශහාෝ ඳකා තඳේ 

ගත හාිකි නන්ශන් තන මේථ හාායි. ශේ මේථ හාශාන් පසුන  ශේ 

ආ්ඩුවන ශගන  ානකේ අශේ ආ්ඩුවනේ පිහිටුනශනේා කිාශ මව 

රවේ  ව මින් මම  දහාඬ ශනශනේ. ශඳ ශහා ම ථාතුිතයි.  
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඳතුමේට ථාතුිතයි. මී යට  ගරු මුජිබුර්  හුමේන් මන්ත්රීතුමේ. 

ඔඳතුමේට විශේඩි 13ව වේකාේ ිතශඳශනේ. 

 

[අ.භේ.3.42]  
 

ගු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(ேொண்புேிகு முெிபுர் ரஹுேொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද  හාන දු නීිතා මථකින් ී ර්  

කිරීම ථවහාේයි විනේනා  පනත්නන්ශන්. අපි නන්ශනේ  පසු ගිා 21නි ද 

නේ ඇිත වුණු ත්රථාතනේී  රහාේ ාත් ථමය ශේ  ශ  2 0වට අධිව 

වශතෝලිව ජශතේනවශේ ජීවිත අහිමි වුණු ඳන.   ටේ හාිටිාටත්  

ශේ  ශ  ජීනත් ශනශ දුාලු පු නිදුාන් හාිටිාටත් අපි දුාලු 

ශනශේම ඒව ශහා ේ නකිශනේ. ත්රථාතනේනා මුලිනුපුටේ නිමීම ථවහාේ 

 ජාත් ඒ නේශේම ආ ේෂව අා ත් අන ය වටයුතු ව ශගශ ාශ 

ඳන අපට නින් මශේන පිහාින ලි ශනශනේ.  ජශේ රවේ ාේ අශේ  

ආ ේෂව  ේජය ඇමිතතුමේ  රවේ  ව ේ  "අන ශනශශව ට ඒ 

ත්රථාතනේී  වටයුතුනකට ථේමේනන් වුණු  ඒනේට අනුග්රහාා නේනපු ඒ 

නේශේම ඒවට අ දාේ ආවේ ාට උනව ව  90වට නිඩි පිරිථේ 

අත් අාාගුනට අ ශගශ ිතශඳශනේ. විමර් ශ වටයුතු ව ශගශ 

ාශනේ." කිාේ. අපට පුළුනන් ශනකේ ිතශඳශනේ  පසු ගිා ථිත 

කිහිපාවට නාේ ශේ  ශ  තත්ත්නා ාේ කිදු ආවේ ාවට 

ථේමේශය තත්ත්නාවට පත් ව න්ශ.  

පේථල් 2 නේශේම  ජශේ ශශ ශාකුත් ආාතශ මන ශශනේ නිා 

වටයුතු ව ශගශ ාශ තත්ත්නාේ ශිනත උනේ ශනකේ ිතශඳශනේ. 

ඒව දුාාට දුාාේ ථේූරර්ණ ශශ වූණත්  ිතබුණේට නාේ 

තත්ත්නා ාහාපත් අතවට හාිශ මින් ිතශඳශනේ කිාශ මව අපි 

දුාලු ශනශේම පිිබගන්ශනේ. ඒ වේ ණා පිිබගන්ශ ගමන්ම 

ත්රථාතනේනා මුලිනුපුටේ නිමීම ථවහාේ  ත්රථාතනේනා ශේ  ටින් තු න් 

කිරීම ථවහාේ අන ය වටයුතු  ජාේ හාිටිාට ව  යුතුයි කිාශ 

මවත් අපි අනසේ ණා ව න්ශ ඕශෑ. ඒ තු  තමයි ශේ  ශ  දුාලු 

ජශ ශව ටථානක වි ානේථා තහාවුරු ව  ග දමින්  ටේ හාිටිාට 

අපට ඉථාථ හාට ාන්ශ පුළුනන් නන්ශන්.  අවුරු  ගණශේනේ අපි  

 ටේ හාිටිාට වි ේක යුේසාවට මුහුණ  න්ශේ. ඒ යුේසශේ අත් 

නිකීේ අපි වේටත් ිතශඳශනේ. ඒ යුේසා අනථන් ශනකේ අවුරු  

ශනාේ නේශේ ශවටි වේකාේ තු  ශිනත ශමනි ද බිහිසුණු 

ත්රථාතනේනාවට මුහුණ ී මට දු  වීම ගිශ අපි දුාලු ශනශේම 

වශගේටු ශනශනේ පමණේ ශශ න ඒව අ දනේර්ාශාන්ම ප ේජා 

ව  යුතුයි කිාශ අනහාශථත් අපි දුාලු ශනශේම දුටිශනේ.  

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද  ත්රථාතනේනා උපශාෝගී 

ව ශගශ  ත්රථාතනේී  ශඳෝේඳනකට මුනේ ශනමින් ශේ  ට පු ේ 

ශිනත වි ලි ශවෝකේහාක  ජශනේර්ගිව ගිටුේ  ආගමිව ගිටුේ 

උත්ථන්ශ ව න්ශ ාේ කිදු ව්ඩාේාමේ නිා ව ශගශ ාශනේ. 

අපි නිේවේ  අශරේල් 2 මේථශේ 21නි ද නේ ඇිත වුණු දු  වීශමන් ථිත 

ශනවවට පථාශථේ ශේ  ශ  ආගමිව ගිටුේ  ජේිතනේී  ගිටුේ 
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පේර්ලිශේන්තුන 

අවුළුනන්ශ වටයුතු ව  ආවේ ා. විශ ේෂශාන්ම කුරුණෑගක 

න ථාත්රිේවශාත්  ගේපහා මිනුනන්ශග ා රශේ නකත්  ශේත්තන්ඩිා 

රශේ නකත් ාේ කිදු ව්ඩාේාමේ ථිකසුේ ථහාගතන වි ේක 

විශේ ාේ ව ේ. ශේ විශේ ා ඉතේම ථිකසුේ ථහාගතන ව  ඳන 

අපි නිේවේ. ශේ  ශ  වේකාේ ිතථාශථේ දුාහාක - මුථාලිේ ජශතේන 

අත  ෛන ා පතුරුනමින්  දුාහාක - මුථාලිේ ගිටුේ  දර්මේණා 

ව න්ශ කිදුාේ ව්ඩාේාමේ නිා ව ේ. ඒ ගිශ අපි දුාලු 

ශනශේම නිශ ශගශ හිටිාේ.  

විශ ේෂශාන්ම අවුරු  හාත හාමේ වට වලින් ඇිත වුණු නර්ගේ 

ශග ශේ දුේධිා ශනන්ශ පුළුනන්  පසු ගිා අවුරුේශේ මේර්තු 

මේථශේ ඇිත වුණු න ගශ දුේධිා ශනන්ශ පුළුනන් ශේ නේශේ දුේධි 

ගණශේනේ තුිබන් අපි නිේවේ පසු ගිා වේකශේ ගිටුමේ 

අවුළුනන්ශ ාේ කිදු ව්ඩාේාමේ නිා ව  ඳන. ශමුත් ඒ 

ව්ඩාේාම අත් අාාගුනට ගිනීම හාේ ඒ ව්ඩාේාශේ ගමශ 

ශනත්නන්ශ  ජාේ හාිටිාට අශප ශහා ථත් වුණ ඳන මම පිහාින ලින 

කිාන්ශ ඕශෑ. න ගශ දුේධි ා ඇිත ශනකේ අවුරුේනේ ගිශේ ශිහාි. 

අවුරුේනයි  මේථායි ගිශේ ශිනත කුරුණෑගක න ථාත්රිේවායි  

මිනුනන්ශග ා  ශේත්තන්ඩිා ාශ රශේ නකයි වි ේක හාේ දාේ 

ව ේ.  ශේව ථිකසුේ ථහාගතන ව  ශනාේ කිාේ අන ශනශශව ට 

හාඳුශේශගශ ිතශඳශනේ. ශේවට ථේඳන්ස රේශේශීා න ශාන් 

දුටිශ ශේ පේකශඥශාෝ හාඳුශේශගශ ිතශඳශනේ. මශහාම රේශේශීා 

න ශාන් ක්රිාේ ව ශ ශේ පේකශඥාන් ප ේත් පේකශ 

මන්ත්රීනරුන් ශනන්ශ පුළුනන්  ප ේත් ථභේ මන්ත්රීනරුන් ශනන්ශ 

පුළුනන්. ඔවුන් හාඳුශේශගශ ිතශඳශනේ කිාේ අන ශනශශව ට 

රශේ ශේ ජශතේන මිබපිට පනථශනේ  ාේ ශචාෝනශේනන් ඉන රිපත් 

ව  ිතශඳශනේ. ශප ලීදුාට පිමිණිලි ඉන රිපත් ව  ිතශඳශනේ. 

ශමුත් තනම ඒ අා අත් අාාගුනට ගිනීම ඉතේම සීමේ ථහිතන තමයි 

දු  නන්ශන්. ත්රථාත ක්රිාේනකට ථේඳන්ස වුණු  ශේ රහාේ නකට 

ථේඳන්ස වුණු වි ේක පිරිථේ තනම අත් අාාගුනට ගන්ශන් ශිතුන 

ඔවුන්  දනහාශථේ දුටිශ තත්ත්නාේ උනේ ශනකේ ිතශඳශනේ.  

ඒ හින්නේ විෂා භේ න ඉන්ශ අශේ ජශේධිපිතතුමේශගන් මම 

විශ ේෂශාන්ම ඉල් 2කේ දුටිශනේ  නහාේම ඒ අත් අාාගුනට ගිනීශේ 

ක්රිාේනේමා ව න්ශ කිාකේ. ත ේිත ම ශශ ඳකේ නීිතා ක්රිාේත්මව 

ව න්ශ උපශනථා ශනන්ශ. ශම වන  අපි දුාලු ශනශේම ශේ 

ත්රථාතනේනාට ිතත ිතාන්ශ ඕශෑ. මශහාම ශිත්ශේ  අපට  ටේ 

හාිටිාට ඉථාථ හාට ාන්ශ ඳිහාි. අපි වේකාේ ිතථාශථේ කිවනේ  ශේ 

 ශ  ජේිතනේී  ජශනේර්ගිව ගිටුේ ශනත්නන්ශ ඕශෑ කිාකේ. 

201 න් පථාශථේ වි ේක ඳකේශප ශ  ත්තුත් මේවයි අපි ඉථාථ හාට 

ආශව. අපි කිවනේ  ෛනරී රවේ ශ -hate speech- ථේඳන්සශාන් 

අන ය නීිත රීිත ථවථා ව න්ශ කිාකේ. විශ ේෂශාන්ම අශේ 

මිිතන ණ රවේ ා තු  පනේ අපි ඒව ථවහාන් ව ේ. ෛමත්රීපේක 

දුරිශථේශ ජශේධිපිතතුමේශේ මිිතන ණ රවේ ශේත් අපි ඇතු ත් 

ව ේ  ෛනරී රවේ ශ ථේඳන්සශාන් පශත් ශවටුේපතේ ථේමත 

ව කේ ශේ ශේනල් 2 ශනත්නන්ශ ඕශෑ කිාකේ. ශමුත්  ආ්ඩුවනේ 

හාිටිාට අවුරු  හාත හාමේ ේ ගත ශනකත් තනම ඒ ෛනරී රවේ ශ 

ථේඳන්සශාන් පශත් ශවටුේපතේ පේර්ලිශේන්තුනට ඉන රිපත් 

ව න්ශ ඳිරි ශනකේ  ශව ශහාේ හාරි මුල් 2කව නින් ඒව හි ශනකේ 

ිතශඳශනේ. මශහාම ශේ  ජාේ හාිටිාට අපි තන තනත් ශේ ෛනරී 

රවේ  ව ශ ඒනේ ශනත්නන්ශ අන ය ක්රිාේ මේර්ග ගන්ශන් ශිිතන  

තන තනත් ශේ  ශ  ජේිතනේනා  ආගේනේනා අවුථාථන්ශ ශේ  ශ  

ඉන්ශ ථමහා  උනවිාට අපි තනම  දනහාථ කඳේ ී කේ ිතශඳශනේ. ඒනේ 

ථේඳන්සශාන් අත් අාාගුනට ගිනීේ දුේස ශනන්ශන් ශිහාි. 

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද  මශහාම ශේ ශේ ශචාෝනශේ ිතශඳශ 

අා නහාේම අත් අාාගුනට ගන්ශ ඕශෑ. මම නිේවේ  විශ ේෂශාන්ම 

අශේ විපේෂශේ ඉන්ශ මන්ත්රීනරුත් මේව නිා ව ශ මධුමේසන 

අ වින්න කිාශ ගේාශ ශිල් 2පිාේ - මාේ ගේාශ ශිල් 2පිශාකුත් 

ශශ ශනයි. දුන්  ශනවයි කිාකේ ිතශඳන්ශන්. මිනුනන්ශග ා 

ශේනථානේශශේ ිතශඳශ CCTV camera මශේ නර් ශ ඳකේී   ඒ 

මධුමේසන අ වින්න කිාශ පුේගකාේ මම ථානේශශේ ඉන්ශනේ මම 

නිේවේ. ඒ පහා ී ම දුේස වුණේට පථාශථේ හාරිාටම 7.2 ට 

මධුමේසන අ වින්න මිනුනන්ශග ා ශේනථානේශා ඉථාථ හින් කිහිප 

ශනශශේ මේව ගමන් ව ශනේ. මම ඒ නර් ශ CCTV camera 

මශවන් ඳිලුනේ. හාරිාටම ශනකේන 7.2  ශිත්ශේ 7.24යි. තනම 

ඔහු අත් අාාගුනට ගත්ශත් ශිහාි. මම නන්ශන් ශිහාි ඇයි කිාකේ. 

ජශේධිපිතතුමේශේ  දශාෝජිතාේ විධිාට  ේන්ත ඳ්ඩාේ  

මන්ත්රීතුමේ ශේ ථභේශව ඉන්ශ  දථේ මම ශේ ගිශ කිාන්ශ ඕශෑ. 

ජශේධිපිතතුමේ තමයි අන ශේ ආ ේෂේන ඳේ න ඉන්ශන්; ශප ලීදුා 

ඳේ න ඉන්ශන්. ශේ පුේගකාේන අත් අාාගුනට ගන්ශන් ශිත්ශත් 

ඇයි? ශමනි ද ශේ පේකශඥාන් තන ඉන්ශනේ. තන රේශේශීා 

ම ටශේ ශේ පේකශඥාන් ඉන්ශනේ. කුරුණෑගක රශේ ශේ 

වි ේක හාේ දාේ ව පු ඒ පුේගකාන්න තනම අත් අාාගුනට 

ගන්ශන් ශිත්ශත් ඇයි කිාකේ පිහාින ලි ව න්ශ ඕශෑ. 

 
ගු ශ්ාන්ත බණ්ඩාර මහතා 
(ேொண்புேிகு சொந்த பண்டொர) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද - 

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු  ේන්ත ඳ්ඩාේ  මන්ත්රීතුමේ වනේ ව න්ශ. 

 
ගු ශ්ාන්ත බණ්ඩාර මහතා 
(ேொண்புேிகு சொந்த பண்டொர) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

 මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද  මම ඒ පිිබඳවන ශවටිශාන් 

පිහාින ලි ව න්ශේ. අිතගරු ජශේධිපිතතුමේ දුාලුම ආ ේෂව 

රසේනීන්ට නීිතා ක්රිාේත්මව ව න්ශ අන ය ූරර්ණ ඳකා ී කේ 

ිතශඳශනේ. ඒ අාශේ වේර්ා භේ ා තමයි ඒ වටයුතු ව ශ මව. 

කිදුම ඳකපෑමේ ජශේධිපිතතුමේ ඒ කිදුශේවට මල් 2ක ව න්ශන් 

ශිහාි. 

 

ගු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(ேொண்புேிகு முெிபுர் ரஹுேொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ශඳ ශහා ම ථාතුිතයි  ගරු මන්ත්රීතුමේ. ඒ නේශේම තමයි  

මිනුනන්ශග ා  රශේ ශේ අත් අාාගුනට ගත්ත ිතථාශනශනශශේ 

ටශේ ඇප පිට  දනහාථා ව ේ. ශේ ත්රථාත ක්රිාේනකට ථේඳන්ස 

ශනච්චා  මිනුනන්ශග ා ශග ශේ වානල් 2 ගි ද ිතාන්ශ ථේඳන්ස 

ශනච්චා  මිනුනන්ශග ා පහා ී ේනකට ථේඳන්ස ශනච්චා 

ිතථාශනශනශශේන ටශේ ඇප පිට  දනහාථා ව ේ. මම නන්ශන් ශිහාි  

ශම වේන නීිතා කිාකේ. හාන දු නීිතා ක්රිාේත්මවන ිතශඳශ 

ශනකේන  තු ී  ශේ ශග ල් 2කන්න  දනහාථා ව ේ. මශහාම ශේ  ශේ 

 ශ  නීිතා ගිශ ිතශඳශ වි ානේථා ශම වේන? නීිතා ගිශ ශේ 

 ශ  ජශතේනශේ හිත්නක ඇිතනශ වි ානේථා ශම වේන? ශේ 

ත්රථාත ක්රිාේනන්නකට ශනන්ශ පුළුනන්; පහා ී ේ ශනන්ශ පුළුනන්; 

ගි ද ති තේ ශනන්ශ පුළුනන්; ඒ දුාලු ශේනල් 2 ත්රථාත ක්රිාේනන් 

හාිටිාට තමයි අපි ථකවන්ශ ඕශෑ. මනි ද ත්රථාත ක්රිාේනකට 

ථේඳන්ස ශනච්චා ිතථාශනශනශශේ ශප ලීදුා මගින් අත් අාාගුනට 

අ ශගශ ටශේ ඔවුන්ට උථේවිශේී  ඇප ී කේ ඔවුන්න ඇප මත 

 දනහාථා ව ේ. මශහාම ශේ  ශම වේන ශේ නීිතා? ශව ශහා මන ඒ 

නීිතා ක්රිාේත්මව වුශ්ඩ? මශහාම ශේ  ශේව පිටිපථාශථේ ඉන්ශ 

ශශ ශපශශශ හාථාතා වවුන? ශේ අා  දනහාථා ව න්ශ ශප ලීදුාට 

ඳකපෑේ ව පු ඒ ශශ ශපශශශ හාථාතා වවුන කිාකේ අපි නිශ 

ගන්ශ ඕශෑ. ශේවට නග කිාන්ශ ඕශෑ වවුන? මූකේථශේරූඪ ගරු 
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මන්ත්රීතුම ද  ශේ අා  දනහාථා ව න්ශ ඳකපෑේ වශ ේ වවුන කිාකේ 

අපට නිශ ගන්ශ අන යයි. ශම වන  ශේ  ශ  පු නිදුාන් හාිටිාට 

අන අශේ  ශ  ඇිතශනකේ ිතශඳශ තත්ත්නා ගිශ අපි දුාලු 

ශනශේම නන්ශනේ. ශේ තත්ත්නා තනත් නර්සශා ව මින්  ශේ 

තත්ත්නා තනත් ී ර්  ව මින්  ශේ  ශ  ශශ ථන්සුන්තේනේ ඇිත 

ව මින් ශේ  ශ  ජශනේර්ගිවාන් අත  ථිවා  අවි ානේථා ඇිත 

ව ශ ශමනි ද ශේනල් 2 ශත  ව  යුතුයි. මශහාම ශිිතන අපට  ටේ 

හාිටිාට ඉථාථ හාට ාන්ශ ඳිහාි. අපි වේකාේ ිතථාශථේ ශේ  ශ  

ජශනේර්ගිව ගිටුේනලින්  ආගමිව ගිටුේනලින් ඕශෑ ත ේ 

ශහාේඳත් ශනකේ ිතශඳශනේ. ථානේභේවිව විපත් මශනේ නේශේ හාිම 

අවුරුේනවම දු  නශ ශේ ජශනේර්ගිව ගිටුේ  දථේ  ආගමිව ගිටුේ 

 දථේ අහිාථව ජශතේනශේ ශේශප    ඔවුන්ශේ ජීවිත විශේ  ශනකේ 

ිතශඳශනේ. ඒ හින්නේ තන  ටත් ශේව ඉන රිාට ශග දාන්ශ ශනන්ශ 

ඳිහාි. ශේව ශත  ව  යුතුයි. ශේව ශත  ව න්ශ ශේ   ජාේ 

හාිටිාට නිඩි තීන්  ගත යුතුයි. ඒ නිඩි තීන්  ගන්ශ  ජා 

අශප ශහා ථත් ශනශනේ ශේ  ශේ ආ්ඩුවනටත් ශනයිාන්ශේම පිහිට 

තමයි කිාකයි අපට කිාන්ශ ශනන්ශන්. ශම වන  ඇත්තටම 

ජශේධිපිතතුමේත් ශේ ආ්ඩුවශව හාවුල් 2වේ ශාේ. මව පිත්තකින් 

අපිත් ශේ ආ්ඩුවශව හාවුල් 2වේ ශාෝ. 

ජශේධිපිතතුමේ ාටශත් නීිතා හාේ ථේමා ිතශඳශනේ. මශහාමශේ  

මතුමේ මා ක්රිාේත්මව ව න්ශ ඕශෑ. මතුමේ මා ක්රිාේත්මව 

ව න්ශ අශප ශහා ථත් ශනශනේ ශේ  නීිතා හාේ ථේමා 

අමේතයේා ාට ඇමිතන ශාේන පත් ව න්ශ ඕශෑ: ශේ 

ථේඳන්සන ූරර්ණ වේලීශන නිා කිරීමට ඒ ඳකා  කඳේ ශනන්ශ 

ඕශෑ ඳන මතේ ව න්ශ විමිිතයි.   

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද  අපි අන ශේ  ට පත් ශනකේ 

ිතශඳශ තත්ත්නශාන් ශග ා ාන්ශ ඕශෑ. අපි ශග ා ාන්ශ ශේ 

අපි ාේ ක්රිාේනේ මල්න් ශහාෝ ාේ නිා පිිබශන ේ මල්න් 

ඉථාථ හාට ාන්ශ ඕශෑ. ශේ  ශ  ජේිතව ථමගිා ආ ේෂේ ව  

ගන්ශ අන ය පරින  නීිතා තන න් ක්රිාේත්මව ව න්ශ ඳිරි ශේ  ශේ 

 ශ  කිදුාේ ව්ඩාේාමවට  දනහාශථේ ඔවුන්ට අන ය විධිාට 

නීිතා අතට අ ශගශ  පහා ී ේනකට  ත්රථාත ක්රිාේනන් කිරීමට ඉා 

කඳේ ශනශනේ ශේ ශිනත අප ශේ ශගශ ාන්ශන් ශගෝත්රිව 

යුගාවට කිාකේයි මම හිතන්ශන්. මශහාම ශිත්ශේ අපන  

ශිනතත් ශග දාන්ශන් අමේනුෂිව  ේශල් 2ච්ඡ තත්ත්නාවටයි 

කිාශ මව මතේ ව න්ශ ඕශෑ. මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද  

අන අශේ  ට පත් ශනකේ ිතශඳශ තත්ත්නාත් මේව ඳකේන  ශේ 

 ශ  ිතබුණු රිතරූපා ගිශ  වනේ ව  යුතු නශනේ. ශේ  ශ  නීිතා 

හාේ අධිව ණා ගිශ ිතශඳශ වි ානේථා පළු  ශනකේ ජශතේන 

අතශර් ථිවා  අවි ානේථා ඇිත ව න්ශ හානන්ශ මපේ. ශේ  ශ  

ථේමේශය ජශතේනට අනථේශ න ශාන් ිතශඳශ වි ානේථා තමයි 

අධිව ණා හාේ නීිතා පිිබඳව ිතශඳශ වි ානේථා. ථේමේශය 

ජශතේනට ඒ නීිතා හාේ අධිව ණශේ ිතශඳශ වි ානේථා අහිමි ව  

ගිනීමට ඉා ශනන්ශ මපේ. ශම වන  අපි ජශතේන මතිශට තල් 2ලු 

ව ශනේ ශේ අපි තනත් අවුශකන් අවුකට ශේ  ට ශගශ ාශනේ 

කිාකේ මම හිතශනේ.  

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද  ශේ ක්රිාේන ශහාේතුශනන් දු  

වුණු විශේ ා ඳකන්ශ. කුලිාේපිටිා  බිාගිරිා  පඬුනථානුන   

මිනුනන්ශග ා   දවනි ටිා නේශේ ආථශ තු  වි ේක විශේ ාේ 

දු  වුණේ. අපි නිේවේ  ශේනථානේශ 34ේ විශේ  ව කේ ිතබුණේ; 

 දනේථ 196වට නිඩි රමේණාේ විශේ  ව කේ ිතබුණේ; වා ථේේපු 

140වට නාේ නිඩි රමේණාේ විශේ  ව කේ ිතබුණේ; නේහාශ 4 වට 

නාේ නිඩි රමේණාේ විශේ  ව කේ ිතබුණේ. වි ේක  farms ශනවේ 

විශේ  ව කේ ිතබුණේ. න වුකපිටිා රශේ ශේ රුපිාල් 2 මිලිාශ 

700ව ආශාෝජශාේ ව පු වි ේක වර්මේන්ත ේකේනේ ගි දඳත් 

ව කේ අහිමි ව කේ නිේමේ. මිලිාශ 700ේ!  මම හිතන්ශන්  ඒ 

වර්මේන්ත ේකේශව දුාාට 90වට නාේ නිඩිා  නිා වශ ේ 

න වුකපිටිා රශේ ශේ ඉන්ශ තරුණ තරුණිශාෝ. ඒ දුාලු ශේනල් 2 

අාේක ව කේ නිේමේ. ශේ මල් 2ක ශනච්චා රහාේ ා තුිබනුත් අශේ 

ආර්ථිවා වාේ නිටිකේ ිතශඳශනේ; අශේ ආර්ථිවා ආපථාථට 

ගමන් ව ශනේ. ශේනේට නන්න  ශගනන්ශ ශනන්ශශත් ශේ  ශ  

ථේමේශය ජශතේනටයි. ශම වන  ශේ ශනච්චා අකේභ හාේ දනකට නන්න  

ශගනන්ශ ශනන්ශන් ථේමේශය ජශතේනශේ ඳ  මුනල් 2නලිනුයි. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ඔඳතුමේශේ ශනකේන අනථේශයි. 

 

ගු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(ேொண்புேிகு முெிபுர் ரஹுேொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 
මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද  මම වනේන අනථන් ව න්ශේ.  

ශමනි ද ඉතේම සුළු පිරිථේ නීිතා අතට අ ශගශ  ආයුස 

අ ශගශ ශේ ව ශ විශේ ා ශනනුශනන් ශේ  ශ  ථමථාත 

ජශතේනටම ශේවට නන්න ා ශගනන්ශ දු  ශනශනේ. ඒ නන්න ා 

ශගනශ ථමථාත ජශතේනම  දහාඬන ඳකේ දුටිශනේ ශේ  මීට නාේ 

නිඩි හාේ දාේ ශේ සුළු පිරිථ ඉන රි වේකශේී  ව න්ශ පුළුනන් 

කිාකේ මම හිතශනේ. අන්ශ  ඒ ක්රිාේන ශනත්නන්ශ ශේ  ශ  දුාලු 

ජශ ශව ටථා  මවතු ශනකේ වටයුතු ව   මා ප ේජා ව  යුතුයි 

කිාමින් මශේ නචාශ ථානල් 2පා අනථන් ව ශනේ. ශඳ ශහා ම 

ථාතුිතයි.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
මී යට  ගරු ශේ.වේනර් මථාතේන් මන්ත්රීතුමේ. ඔඳතුමේට 

විශේඩි 6ව වේකාේ ිතශඳශනේ.  

 
 

[பி.ப. 3.56] 
 

ගු වක්. කාදර් මසනතාන් මහතා 
(ேொண்புேிகு கொ. கொதர் ேஸ்தொன்) 

(The Hon. K. Kader Masthan) 
பிஸ்ேில்லொஹிர்  ரஹ்ேொனிர்  ரஹீம்! 

தகௌரெ தமலமேதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கமள, 

அெசரகொலச் சட்டத்திமன நீடிப்பது ததொடர்பொன இன்மறய 

இந்த ெிெொதத்திமல கலந்துதகொள்ெதற்கு மநரம் ஒதுக்கித் 

தந்தமேக்கொக எனது நன்றிமயத் ததொிெித்துக் 

தகொள்கின்மறன். உயிர்த்த ஞொயிறு தின பயங்கரெொதத் 

தொக்குதமலயடுத்து நொடு இயல்பு நிமலமேக்குத் திரும்பி 

னொலும், சில இனெொதிகளின் ததொடச்சியொன தூண்டுதல்கள் 

கொரைேொக ஆயிரக்கைக்கொன அப்பொெிப் தபொதுேக்கள் 

ேிகவும் மேொசேொன முமறயில் தொக்கப்பட்டுள்ளனர். குறிப்பொக 

குருநொகல், புத்தளம், கம்பஹொ ேொெட்டங்களிலுள்ள சுேொர் 25 

முஸ்லிம் கிரொேங்கமள இலக்குமெத்துத் தொக்குதல்கள் 

நடொத்தப்பட்டுள்ளன. உயிர்த்த ஞொயிறு தினப் பயங்கரெொதத் 

தொக்குதமல நொங்கள் எவ்ெொறு கண்டிக்கின்மறொமேொ 

அமதமபொல், இந்தத் தொக்குதல்களும் கண்டிக்கப்பட மெண்டி 

யமெ. ேிகுந்த ஒற்றுமேயுடன் ெொழ்ந்த இனங்களுக்கிமடயில் 

அந்தச் சூழ்நிமலமயக் குமலக்கும் ெமகயில் இத்தொக்குதல் 

நடொத்தப்பட்டிருக்கின்றது. அந்த ெமகயில், இதுவுதேொரு 

பயங்கரெொதச் தசயலொகும். அதிலும் தபொலிஸொரும் 

இரொணுெத்தினரும் பொர்த்துக் தகொண்டிருக் கத்தக்கதொக இந்தத் 

தொக்குதல்கள் நடொத்தப்பட்டிருப்பததன்பது ேிகவும் கண்டிக்கத் 

தக்க ெிடயேொகும். தொக்குதல் நடந்த முதல் நொமள அமதக் 
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கட்டுப்படுத்தியிருந்தொல், பொொிய அழிவுகமளத் 

தெிர்த்திருக்கலொம். தொக்குதல்கள் நடொத்தப்படுகின்றதபொழுது 

தபொலிஸொரும் இரொணுெத்தினரும் தெறுேமன மககமளக் 

கட்டிக்தகொண்டிருக்கின்ற புமகப்படங்கமள சில முகநூல்களில் 

பொர்க்கலொம்.  

எேது பொதுகொப்புத்துமறயும் தபொலிஸ்துமறயும் ேிகவும் 

சிறப்பொனது. அந்தத் துமறயினரொல் உயிர்த்த ஞொயிறு தின 

பயங்கரெொதத் தொக்குதலில் சம்பந்தப்பட்டெர்கள் ெிமர 

ெொகக் மகது தசய்யப்பட்டொர்கள். இந்த நொடு சகெ 

நிமலமேக்குத் திரும்பிக்தகொண்டிருந்தமபொதுதொன் இந்தப் 

தபொதுேக்கள்ேீது தொக்குதல் மேற்தகொள்ளப்பட்டது. இந்தத் 

தொக்குதலில் சம்பந்தப்பட்டெர்களில் 90 வீதேொனெர்கள் 

இன்னும் மகது தசய்யப்படெில்மலதயனத் ததொிெிக்கப் 

படுகின்றது. தொக்குதல் சம்பெங்கள் ததொடர்பொன CCTV 

camera பதிவுகள் எல்லொம் சம்பந்தப்பட்ட தரப்பினருக்குக் 

தகொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. எனமெ, சட்டத்மத யொர் 

மகயில் எடுக்க முயன்றொலும், அதற்கு நொங்கள் இடம் 

தகொடுக்கக்கூடொது. ஒரு சிறுபொன்மேச் சமூகம்தொமன என்று 

அெர்கமள அழிப்பதற்கு இடம்தகொடுக்கின்றதபொழுது, அது 

பொொிய பல பிரச்சிமனகமள உருெொக்கி ெிடும். 

ஏதனன்றொல், எேது நொடு பல்லின ேக்கள் ெொழுகின்ற ஒரு 

நொடு. நொங்கள் இந்த நொட்டில் எவ்ெளமெொ  ஒற்றுமேயொக 

ெொழ்ந்திருக்கின்மறொம் என்பமத நீங்கள் கருத்தில்தகொண்டு, 

இந்தத் தொக்குதல்களில் ஈடுபட்டும் இன்னும் மகது 

தசய்யப்படொேல் இருக்கின்றெர்கமள ெிமரெொகக் 

மகதுதசய்ய நடெடிக்மக எடுக்க மெண்டும் என்று நொன் 

இந்த உயொிய சமபயில் மகட்டுக்தகொள்கின்மறன்.  

தகௌரெ தமலமேதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கமள, 

இந்தத் தொக்குதலில் கிட்டத்தட்ட 28 பள்ளிெொசல்களும் 190 

வீடுகளும் 140 ெியொபொர நிமலயங்களும் தொக்கப்பட்டு, 

தீக்கிமரயொக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும், மநொன்பு மநொற்கும் 

இந்தப் புனித ரேழொன் ேொதத்தில் ஆயிரத்துக்கும் அதிகேொன 

ேக்கள் தங்களது ேொர்க்கக் கடமேகமளச் தசய்ய முடியொத 

அளவுக்கு இந்தத் தொக்குதல் அமேந்து இருக்கின்றது. 

நொங்கள் அங்கு தசன்று அந்த ேக்கமளச் சந்தித்ததபொழுது, 

“தபரும்பொன்மே சமூகத்மதச் மசொோ்ந்த ேக்கள் பிரதிநிதிகள் 

நிமனத்திருந்தொல் இமதத் தடுத்து இருக்கலொம்” என்று 

அெர்கள் கூறினொர்கள். ஏன், அவ்ெொறொகத் தடுகின்ற ஒரு 

நிமலமே ஏற்படொேல்மபொனது என்பமதயிட்டு நொங்கள் 

ேிகவும் ெருத்தப்படுகின்மறொம். உயிர்த்த ஞொயிறு 

தொக்குதமல எந்தெிதக் கட்சி பொகுபொடும் இல்லொேல் 

அமனெரும் கண்டித்தொர்கள். அமதமபொல், இந்தத் 

தொக்குதலும் கண்டிக்கப்பட மெண்டியதொகும். இதனுடன் 

ததொடர்புமடயெர்கள் ெிமரெொகக் மகதுதசய்யப்பட 

மெண்டும். "ஆயிரக்கைக்கொன ேக்கள் தபொலிஸ் 

நிமலயத்மதச் சுற்றிெமளத்தொல் என்ன தசய்ெது?" என்று 

சிலர் மகட்கின்றொர்கள். சட்டம் என்று ஒன்று இருக்கின்றது. 

அமத யொரும் மகயில் எடுக்க முடியொது என்றுதொன் நொங்கள் 

கூறுகின்மறொம். இவ்ெொறொன தபொருத்தேற்ற சொக்குப் 

மபொக்குகமளக் கூறுெமதெிடுத்து, இந்த நிமலமே 

ஏற்படுெதற்கு என்ன கொரைம் என்பமத ெிமரெொக அறிய 

மெண்டும். இங்கு சிறுபொன்மேச் சமூகத்தினர் இமற 

ெனுமடய பொதுகொப்புக்கு அடுத்ததொக தபரும்பொன்மேச் 

சமூகத்தினுமடய பொதுகொப்மப நம்பித்தொன் இருக்கின் 

றொர்கள். இவ்ெொறு இருக்கும்தபொழுது அங்குள்ள ேதப் 

தபொியொர்கள், கல்ெிேொன்கள், அரசியல்ெொதிகள் முன்ெந்து 

எதிர்கொலத்தில் இந்த ேக்களுமடய பொதுகொப்மப 

உறுதிப்படுத்தக்கூடிய நிமலமேயிமன ஏற்படுத்த 

மெண்டும். இந்த ேக்களுக்கு உதெி தசய்ெதில் சிெில் 

சமூகம் பொொியளவு ஆர்ெம் கொட்டினொலும், அரச அதிகொொி 

களொல் மபொதிய ஒத்துமழப்புகள் ெழக்கப்படுெதில்மல 

என்ற குற்றச்சொட்டுக்களும் இருக்கின்றன. அந்தக் குமற 

உடனடியொக நீக்கப்பட மெண்டும். சிெில் சமூகம் 

அெர்களுக்கு உதெ முன்ெரும்தபொழுது அெர்களுக் 

கூடொகமெ பொொிய மெமலத் திட்டங்கமளயும் தசய்ய 

முடியும். அெர்களுக்குொிய நட்டஈடுகமள ெிமரெொக 

அரசொங்கம் ெழங்க மெண்டும். அத்துடன், இரொணுெத் 

தினமரக் தகொண்டொெது கட்டடச் மசதங்கமள 

உடனடியொகத் திருத்திக் தகொடுக்க மெண்டும். கமடகள் 

மசதேொக்கப்பட்டதன்மூலம் ஏற்பட்டிருக்கின்ற பொொிய நிதி 

இழப்பீடுகமளயும் உடனடியொக ெழங்கி பமழய 

நிமலமேக்கு அந்த ேக்கமளக் தகொண்டு ெருெதற்குொிய 

ஏற்பொடுகமளச் தசய்ய மெண்டும்.  
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමේ  ඔඳතුමේට ශනන් වූ වේකා අනථේශයි.  

 

ගු වක්. කාදර් මසනතාන් මහතා 
(ேொண்புேிகு கொ. கொதர் ேஸ்தொன்) 

(The Hon. K. Kader Masthan) 

මි දත්තුනේ ශනන්ශ.  

மேலும், உயிர்த்த ஞொயிறு தொக்குதலின் பிறகு பலர் 

மகதுதசய்யப்பட்டிருக்கிறொர்கள். உண்மேயிமலமய தொக்கு 

தலில் சம்பந்தப்பட்டெர்களுக்கு அதிகபட்ச தண்டமன ெழங்க 

மெண்டுதேன்பதில் எந்த ேொற்றுக் கருத்துக்கும் இடேில்மல. 

அரபு தேொழியிலுள்ள குர்ஆன் பிரதிகமளயும் குர்ஆன் CDs 

இமனயும் மெத்திருந்ததற்கொகவும் சிலர் மகது தசய்யப் 

பட்டிருக்கிறொர்கள். இது எந்த அடிப்பமடயில் நியொயேொகும்? 

ேக்கள் ெொழ்ெதற்குொிய ஒரு களத்மத  நொங்கள் 

அமேத்துக்தகொடுக்க மெண்டும். இந்த நொட்டில் சிறுபொன்மேச் 

சமூகம் ெொழக்கூடிய சூழமல நொங்கள் ஏற்படுத்திக் தகொடுக்க 

மெண்டும் என்ற அடிப்பமடயில் தசயற்பட மெண்டும்.   
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමේ  වේකා අනථේශයි. වනේන අනථන් ව න්ශ. 

 

ගු වක්. කාදර් මසනතාන් මහතා 
(ேொண்புேிகு கொ. கொதர் ேஸ்தொன்) 

(The Hon. K. Kader Masthan) 
எதிர்ெரும் ஈத் தபருநொமள முஸ்லிம் சிறுபொன்மேச் சமூகம் 

சந்மதொஷேொகக் தகொண்டொடக்கூடிய சூழ்நிமலமய அரச 

தரப்பு தசய்துதகொடுக்க மெண்டுதேன்று மகட்டெனொக எனது 

உமரமய நிமறவு தசய்கின்மறன். நன்றி.  
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුම ද  ඔඳතුමේට ථාතුිතයි. මී යට  ගරු විමකවී  

න ථේශේාව මන්ත්රීතුමේ. ඔඳතුමේට විශේඩි හාාව වේකාේ 

ිතශඳශනේ. 
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ටට රනම  වවුරු ශහාෝ ගරු මන්ත්රීන ශාේ මූකේථශා ථවහාේ 

ගරු බිමල් 2  ත්ශේාව මන්ත්රීතුමේශේ ශම ශාෝජශේ ව න්ශ. 

 

ගු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(ேொண்புேிகு முெிபுர் ரஹுேொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද  "ගරු බිමල් 2  ත්ශේාව මහාතේ 

නින් මූකේථශා ගත යුතුා"යි මේ ශාෝජශේ ව ශනේ. 

 

ගු වහක් ර් අප්ුලහාිය මහතා 
(ேொண்புேிகு தஹக்டர் அப்புஹொேி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

 
විසින් සනථිර කරන ලදී. 
ஆமேொதித்தொர். 
Seconded. 

 
අනුරුව ගු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා මූලාසනවයන් ඉවත් 

වුවයන්  ගු බිමල් රත්නායක මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன்பிறகு, ேொண்புேிகு அனுர சிட்னி ெயரத்ன அெர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலமெ, ேொண்புேிகு பிேல் ரத்நொயக்க 

அெர்கள் தமலமே ெகித்தொர்கள். 
 
Whereupon THE HON. ANURA SIDNEY JAYARATHNE left the 

Chair, and THE HON. BIMAL RATHNAYAKE took the Chair. 
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුම ද  ඔඳතුමේ වනේ ව න්ශ. 

 

[අ.භේ.4.03] 
       

ගු ඩී.ටී.ඩබ්ලිේ. විමලවීර න සානායක මහතා 
(ேொண்புேிகு டீ.ொீ.டபிள்யு. ெிேலவீர திசொநொயக்க)  

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

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද  හාන දු නීිතා පිශවීම 

කිාන්ශන් ප්රීිතාට  ආාේඳ ාට හාේ ථතුටට වේ ණාේ ශශ ශනයි. 

රචා්ඩාත්නා  අථමගිා  ථේමා බිව නිටීම හාේ යුේිතා බිව නිටීශේ 

පණිවුාා තමයි  ශේ ගරු ථභේශව අපි හාන දු නීිතා ථේමත ව කේ 

 ටට ශගශ ාන්ශන්. 1983 ජූලි මේථශේ 23නි ද නේ ඉවකේ 2009 

මියි මේථශේ 19නශ නේ නශ ශතේ අවුරු  26ේ අශේ ශෑනෑශාේ 

විධිාටයි හාන දු නීිතා ජීනත් වුශ්ඩ. නරුශනෝ ඉප ශ්ඩ  නණ ගෑශව  

ඇවිේශේ  ඉථාශවෝශල් 2 ගිශේ හාේ වථේන ඳින්ශේ හාන දු නීිතාත් 

මේව. 2009 මියි මේථශේ 19නි ද නේ ඒ ඉිතහාේථා ශනශථා ව ේ. ඒ 

ඉිතහාේථා ශනශථා ව කේ  ටට ථේමා ශගශේපු  හාන දු නීිතා ශිිත 

 ටව ථේමේශය නීිතාේ ථහිත  ටව රජේතන්ත්රනේී  ථමේජාව 

ජීනත් ශනන්ශ වටයුතු හානකේ  න්නු ඒ  ජා  201  ජශනේරි 08නි ද 

නේ ශේ  ශ  ශනම   මුථාලිේ හාේ දුාහාක මි දසුන් මවතු ශනකේ 

පේකශශාන් ම නේ නිේමේ. අපි අන ආපහු ශනනි ද නතේනටත් -

ශනනි ද මේථාටත්- හාන දු නීිතා ී ර්  ව ශනේ. 

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද  හාන දු නීිතශාන් විත ේ ශේ 

 ට හානන්ශ ඳිහාි. ඒ නේශේම ශේ  ශ  ථේමා ඇිත ව න්ශ 

පුළුනන්වමේ ශිහාි. මේත ේ යුගාව උතුශ න් ශනම  

තරුණශාෝ ඇවිල් 2කේ මි දථා ශඳෝේඳ විධිාට නකුශ්ඩ පිපිරුණේ. 

නින් ආපහු මුථාලිේ තරුණශාෝ මි දථා ශඳෝේඳ විධිාට පුපු න්ශ 

පටන් අ ශගශ ිතශඳශනේ. ශේව නීිතශාන් විත ේ හානන්ශ 

පුළුනන් ශනාේ ශශ ශනයි. අපි අශේ අසයේපශ ක්රමා ශනශථා 

ව න්ශන් ශිත්ශේ  අශේ ආගමිවාේ නහාමත් මේව ශග ා 

ශයන්ශන් ශිත්ශේ  අශේ වි ානවිනයේකශේත් ඒ නේශේම 

පේථශල් 2ත්  ශප පේථශල් 2ත් අසයේපශ ක්රමා ශනශථා ව න්ශන් 

ශිත්ශේ  වනනේවනත් ආ්ඩුවක්රම නයනථානේනට පිකිථාත  නේකේ 

ශේ  ශ  රඥේනන්ත මනුථාථ නරුශනේ හානන්ශ පුළුනන් ශනන්ශන් 

ශිහාි. පසුගිා ඉිතහාේථා පු ේ ශේ ආ්ඩුවන මේථත් ජේතීන්ශේ 

මේශන හිමිවේ වවුන්ථකශේ උපශනථා පිිබපිේනේ. ශේ 

පේර්ලිශේන්තුශව නිඩිශාන් ථේමත ව කේ ිතශඳන්ශන්  ශේ  ටට 

අන ය නීිත රීිත ශශ ශනයි; සුේනන්ට ඕශෑ ශේනල් 2.  

අනථේශශේී  ශම වේන දුේස වුශ්ඩ? ශේසුථා නහාන්ශථේශේ 

උත්නේශා ථම න්ශ ගිා 300වට ආථන්ශ  ද ේයුස  අහිාථව 

නරුනන්  අේමකේ තත්ප  ගණශේ ඇතු ත මථා  ශල් 2 ඳනට  ඇට 

ථිකිලි ඳනට පත් ව ේ. අපි ඒ දු වීම ගිශ මේථාවට අධිව 

වේකාේ ිතථාශථේ ථේවච්ඡේ ව ශනේ  ආපසු ශඳෝේඳාේ 

පිපිශ ශවල් 2; ආපසු ථේමා බිව නිශටශවල් 2. හාිඳෑ ථේමාේ  හාිඳෑ 

ථාහිඳිාේනේ ඇිත ව න්ශ පුළුනන් නන්ශන් ශේ  ශ  ත ගවේරී 

විභේග ක්රමා ශේන්්රීා ව ශගශ ශනපේ ථතුන්ට කඳේශනශ 

අසයේපශා ශනශථා වශ  ත් පමණයි. ඒ අසයේපශ ක්රමශවනා 

ශනශථා ව න්ශ ඥේශාේ  නර් ශාේ  නිේමේ  ඉකේවාේ 

ශිත්ශේ අපට ආපසු ශේ ශේමයි දුේස ශනන්ශන්. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුම ද  ඔඳතුමේට තන විශේඩිාව වේකාේ 

ිතශඳශනේ. 

 

ගු ඩී.ටී.ඩබ්ලිේ. විමලවීර න සානායක මහතා 
(ேொண்புேிகு டீ.ொீ.டபிள்யு. ெிேலவீர திசொநொயக்க)  

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

මම පුාි  වේකශේ ඉවකේ මුථාලිේ මි දසුන් ඇසුරු ව පු 

ශවශශේ. මම ඒ අා ගිශ නන්ශනේ.  මුථාලිේ ථශහාෝන ාන් මේව 

මම ී ර්  වේකාේ වටයුතු ව ේ. මුථාලිේ ජශතේන ශේ  ටට 

ආශව  ශඳෝේඳ පුපු නශ ත්රථාතනේන න් විධිාට ශශ ශනයි. ඔවුන් 

ආශව නයේපේරිවාන්  ශනශ න්නන් විධිාට. ඒ  දථේ මුථාලිේ 

ථමේජශේ හාිම ශවශශකුටම මම ශනාේ කිාන්ශ විමිිතයි. 

තමුන්ශේන්ශථේකේ ඉථාකේේ සර්මා පනශේ ව ගත් ආවතිතාව 

ඉන්ශන්. ඒව ශිශනන්ශන් ශිහාි; ශනශථා ව න්ශ අමේරුයි. මම 

ථාථාවතිතා ඇතුශ ේ ඉන්ශේ මවුකවිනරුන් මශහාම ශිත්ශේ 

ූරජවනරුන්  ශේාවාන් වරුණේව කේ නගකීශමන් වටයුතු 

ව න්ශ. ඔඳ ථිවාට පේත්ර ශනකේ ිතශඳන්ශන්.  

ට යට  ශේ වේ ණේනකී  නිඩි ශනශශේ කිාන්ශට පටන් 

අ ශගශ ිතශඳශනේ  ශේ 22  ශනශේටම ශඳෝේඳ ගහාන්ශ ඕශෑා; 

ශේ 22  ශනශේම නි න වේ ාන් කිාකේ. මම කිාන්ශ විමිිතයි  

අපි නි න වේ ශාෝ ශශ ශනයි කිාකේ. අපි ශේ නිරැේශේ 

හාවුල් 2වේ ශාෝ  පේර් ානවරුශනෝ  උනවුවේ ශාෝ ශශ ශනයි. අපි ශේ 

ආ්ඩුවනට පිහාින ලින කිවනේ  ජේිතව ආ ේෂේන අශතුශර් 

ිතශඳන්ශන්  ශේ නේශේ විපතේ දුේස ශනයි කිාකේ. අශතු ේ 

ිතශඳශනේ කිාකේ බුේධි අා  නේර්තේ ව ේ. ඒ නි න නකට අපි නග 

කිාන්ශන් ශිහාි. අපි ශහා  වේ ව කේ ශිහාි. අපි දූෂිතශාෝ 

ශශ ශනයි. ශේ අත් ශනශේ ශල් 2 ගෑවිකේ ශිහාි. අපි  ත පහාේ අයුතු 

විධිාට හාේඳ ව කේ ශිහාි. අපි ම රුශනකුටනත් හිාථේනේ 

ව න්ශන් ශිහාි. ඒ  දථේ ශඳෝේඳ ගිදුා යුතුයි කිාශ 22  ශනශේ 

අත ට  අයිිත ශනන්ශ මට ශේ පුළුනන්වමේ ශිහාි. අපි 

නි න වේ ශාෝ ශශ ශනයි  ශේ ථභේශව දුටිශ ථමහා  අාත් ඒ ගිශ 

කිාශනේ. ඒ  දථේ නි න වේ ශාෝ ශනන්ශ  අපි නි න  ව පු අා 

ශශ ශනයි. අපි විත්ිතවේ ශාෝ ශශ ශනයි.  

නින් තමුන්ශේන්ශථේකේ ආ ේෂේන ගිශ වනේ ව ශනේ. පිටු 

අටකින් ථමන්විත ඇශමරිවේනු ආ ේෂව ගිවිසුම නින් පිටු අසූනට 
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පේර්ලිශේන්තුන 

හානේ ිතශඳන්ශන්. ඒව ආ ාි  වුණේම ජශේධිපිතතුමේට මන්ශ 

කිාශනේ  චීශශන්. චීශශට ශගන්නපු ජශේධිපිතතුමේ කනේ 

ආ ේෂව ගිවිසුමේ අත්ථන් ව ශනේ. ඒශේ ිතශඳන්ශන් 

ශම ශනේන කිාකේ ශේ ථභේන නන්ශනේන? ඇමිත ම්ඩාකා 

නන්ශනේන? වවුරුනත් නන්ශන් ශිහාි. ඇශමරිවේශව හාේ රී කාවේශව 

පිටු අසූශව ගිවිසුම ගිශ නන්ශනේන? නින් ශන ෂිාටශායි   තජිා 

නුන යි ශනව මවතු ශනකේ  ටට ඳකපෑේ ව කේ ආ ේෂව ගිවිසුේ 

අත්ථන් ව ගන්ශනේ. ශහාට-අ දේනේට ශනන ල් 2ලිශේ ශමෝන  අයිාේත් 

ඇවිල් 2කේ කිාේවි  "අපිත් මේවත් ගිවිසුමේ අත්ථන් ව න්ශ" 

කිාකේ. පේර්ලිශේන්තුන අඳුශර්. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුම ද  ඔඳතුමේශේ වනේන නිනගත්. ශමුත් 

ඔඳතුමේට කඳේ ී  ිතශඳශ ශවකේන අනථේශයි. 

 
ගු ඩී.ටී.ඩබ්ලිේ. විමලවීර න සානායක මහතා 
(ேொண்புேிகு டீ.ொீ.டபிள்யு. ெிேலவீர திசொநொயக்க)  

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

ශහා වමයි  මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද.  

පේර්ලිශේන්තුන අඳුශර්.  ශ  ආ ේෂේන මේව සූ  ශවිබශනේ  

ශේාවශාෝ. ටට පථාශථේ අපි නි න වේ ශාෝ ශනන්ශ ඕශෑන ඒනේට? 

අපි හාවුල් 2වේ  ශාෝන ඒනේශේ? ආ්ඩුවශව ඳිරිවමට  

ශශ හාිකිාේනට  අථමත්වමට ශේ විරුේස පේෂා නග කිාන්ශ 

ඕශෑ ශිහාි. ඒ  දථේ ශේ 22  ශනශේශගන් 224 ශනශශේ 

නි න වේ ශාෝන කිාකේ මම නන්ශන් ශිහාි. මම ශේ ශේ කිදු 

ශනාවට නි න වේ ශාේ ශශ ශනයි කිාකේ ශේ  ශ  ජශතේනට 

මම කිාන්ශ විමිිතයි. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මී යට  ගරු ශලින් ඳ්ඩාේ  ජාමහා  දශාෝජය ඇමිතතුමේ.  

ඔඳතුමේට විශේඩි නහාාව වේකාේ ශනන් ව  ිතශඳශනේ. 

 

 

 

[අ.භා.4.10]  

       

ගු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා (සංවර්ධාන උපාය 

මාර්ග සහ ජාතයන්තර වවවළඳ නිවයෝජය අමාතයුරමා) 
(ேொண்புேிகு நலின் பண்டொர ெயேஹ - அபிெிருத்தி 

உபொயமுமறகள் ேற்றும் சர்ெமதச ெர்த்தக பிரதி அமேச்சர்)   

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha - Deputy Minister of  
Development Strategies and International Trade)  

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද  හාන දු නීිතා ී ර්  කිරීශේ  

විනේනශේී  නචාශ කිහිපාේ වනේ ව න්ශට මට අනථානේන කඳේ ී ම 

ථේඳන්සශාන් ඔඳතුමේට ථාතුිතනන්ත ශනශනේ. අශේ විමකවී  

න ථේශේාව විපේෂශේ මන්ත්රීතුමේ වනේ ව ේට පසුන මට වනේ 

ව න්ශ කි තම ගිශ මම ශඳ ශහා ම විමිිතයි. මතුමේ ටිවේ විාරු 

නිටිකේ නේශේයි වනේ වශ ේ. මම හිතශ විධිාට මතුමේට විරුේසන 

මතුමේශේම ශේාව මහින්න  ේජපේෂ මහාත්මාේ නින් අලුිතන් 

ශගෝකශාේ හානේශගශ ාශනේ  මතුමේශේ ආථශශේ. ඒව  දථේන 

නන්ශන් ශිහාි මශහාම වනේ වශ ේ.  

අපි ශඳ ශහා ම වශගේටු ශනශනේ  අශරේල් 2 මේථශේ 21 නි ද නේ - 

ගු ඩී.ටී.ඩබ්ලිේ. විමලවීර න සානායක මහතා 
(ேொண்புேிகு டீ.ொீ.டபிள்யு. ெிேலவீர திசொநொயக்க)  

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

Sir, I rise to a point of Order. 

 අශේ ශලින් ඳ්ඩාේ  ජාමහා  දශාෝජය ඇමිතතුමේට 

ිතශඳන්ශන්   මහින්න  ේජපේෂ මිිතතුමේ අේපේ  න ථාත්රිේවා 

 දශාෝජශා ව ශ මට ශම වේන ව න්ශ හානන්ශන් කිාශ මව 

පිිබඳව ර ාශා. ශමුත් අපට ිතශඳන්ශන් ශේ  ශ  ජීනත් වීශේ 

ර ාශා; කේෂ ථාඛයේත මි දසුන්ශේ ශල් 2  වඳුළුනක ඉ ණම 

පිිබඳව ර ාශා. ශේව තමයි මේථත් ජේිතව පේෂශේ ිතශඳශ 

 ර්නකම කේෂණා. හාිම නේම ඕපේදූපාේ අල් 2කේශගශ වනේ 

ව ශනේ මිථේ  නිනගත් ශනාේ වනේ ව ශනේාි  ශලින් 

ඳ්ඩාේ ?  

 
ගු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(ேொண்புேிகு நலின் பண்டொர ெயேஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගරු විමකවී  න ථේශේාව මන්ත්රීතුම ද  මට ඉිතන් ඔඳතුමේ 

ගිශ ශප ඩි අනුවේපේනේ ඇිත වුණේ  ඔඳතුමේ මම ගරු ව ශ 

ශේාවාකු  දථේ. ඒවයි ඔඳතුමේට ශනශ අථේසේ ණා ගිශ මම 

කිවශව.  

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද  පේථාකු ඉරිනේ මල් 2ක වූ රහාේ ා 

 දථේ අශේ  ශ  ජශ ජීවිතාට මල් 2ක වූ ඳකපෑම තන  ටත් ඒ 

තත්ත්නශාන්ම තමයි ිතශඳන්ශන්. ඒ පවුල් 2නක උනවිා  ඒ 

පවුල් 2නක ඥේතීන්  අේමකේ ශිිත නරුනන්  නරුනන් ශිිත මවනරු  

ථිමිාන් ශිිත බිරින්නෑනරු  බිරින්නෑනරු ශිිත ථිමිාන්  ඒ ඥේතීන් 

ශිිත පවුල් 2 ාශ  ඒ දුාලුශනශේම තන  ටත් ඒ වශගේටුනේාව 

තත්ත්නා අත්විඳිමින් ඉන්ශනේ. මශහාමශේ  අපි  ඒ අාට 

ථේසේ ණා ඉෂාට ව න්ශන් ශව ශහා මන කිාශ තර්වා තමයි 

අපට මතු ව න්ශ ශනකේ ිතශඳන්ශන්.  ශේ දුේධිාට ථේඳන්ස  

ශේ ේශල් 2ච්ඡ ත්රථාතනේී  රහාේ ාට ථේඳන්ස  ශේ අන්තනේී න්ට ාේ 

පමණව ශහාෝ නේාවත්නාේ ී කේ ථහාශාෝගා  න්  ඒ දුාලුශනශේම 

අල් 2කේශගශ නඬුනේ ව කේ  අපි ශේ අන්තනේී න්ශගන්  ට  දනහාථා 

ව  ගත්තේා කිාන්ශ පුළුනන් වුශණ ත්  ශේ ේශල් 2ච්ඡ 

ත්රථාතනේී න්ට උනව ව පු දුාලුශනශේම හාඳුශේශගශ  අත් අාාගුනට  

ගත්තේා කිාශ පණිවුාා අශේ  ශ  ජශතේනට ශනන්ශ පුළුනන් 

වුශණ ත්  මම හිතශ හාිටිාට ඒ මිා ගිා ජශතේනට ව ශ ශක කුම 

ශගෞ නා ඒව තමයි. ඒ නේශේම  ඒ පවුල් 2නක අාට ශනන්ශ 

පුළුනන් ශක කුම ථහාශාත් ඒ ශේ තමයි කිාකේ මේ වි ානේථ 

ව ශනේ.  

ශේ දුේධිාත් මේව  අශේ  ට කිදුශථේත්ම ආපථාථට ාන්ශ 

ශනන්ශ ශහා ව ශිහාි. අපි  ටේ විධිාට ඉතේම ශහා ව ආර්ථිව 

ම ටමවට ගමන් ව මින් හිටිාේ. විශේ  ථාචාේ වාන්  නථ වට 

මිලිාශ 2. ේ අශේ  ටට මශ අනධිාේ ිතබුශ්ඩ. ඒ නේශේම   ඍජු 

විශේ  ආශාෝජශ ඉතේ වි ේක රමේණාකින් -201  දුට 2018 

නේනේ- නිඩි ව  ගන්ශ අපට පුළුනන් වුණේ. වර්මේන්තව ණාේ 

 ට තු  ක්රිාේත්මව ව න්ශ පුළුනන් වුණේ. ඒ තත්ත්නා ිතබිාී  

තමයි ශේ තත්ත්නා ඇිත වුශ්ඩ. විශ ේෂශාන්ම අන අශේ  ට තු   

ජශතේන තු   තන  ටත් තිිත ගින්මේ ිතශඳශනේ. අශේ 

වශතෝලිව ජශතේන තු  ශ ෝවා මුසු තිිත ගින්මේ තනමත් 

ිතශඳශනේ.   ශේ දුේධිශාන් දුාහාක-ශඳෞේස ජශතේනත් වේපේ 

ශනකේ ඉන්ශන්.  ශඳෞේසාන් කිාන්ශන් ශඳ ශහා ම ථාශවී  

පිරිථේ. ඒ අා ථශතකුටනත් -කු ේ කූල ඹිශාකුටනත්- හිාථේනේ 

ව ශ පිරිථේ ශශ ශනයි. ශේ  දථේ  වූ දුත් තිවුක තනමත් ඒ 

දුත්නක ිතශඳශනේ.  මාවකපුන රහාේ ශේී  ඒ පල් 2ලිශේී  මිා ගිා 

නිඩි පිරිථේ රවිා ජශතේන ඳන අපි නන්ශනේ. ඒ ශග ල් 2කනුත් 

වි ේක ශවනශේනවට පත් වුණේ. ශම වන  රවිා ජශතේන අවුරු  
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30ව යුේසාකින් ඳිට වේපු පිරිථේ.  ට තු  ශිනත නතේනේ 

මනි ද තත්ත්නා ඇිත ශනශනේට ඔවුන් කිදුශථේත්ම විමිිත ශිහාි.  

ඒ විත ේ ශශ ශනයි. ජශ ශව  සේථාේ විධිාට මුථාලිේ 

ජශතේනත් අන වි ේක න ශාන් පීාේනට පත්ශනකේ ඉන්ශනේ. අන මුළු 

ථමේජාම ඔවුන් න හාේ නිරැන  විධිාට ඳකශ තත්ත්නාේ උනේශනකේ 

ිතශඳශනේ. ශමා ඔවුන්ට වි ේක ශවනශේනේ; හිථ නාේ. අශේ 

රශේ නක  ගේනක මුථාලිේ ජශතේන දුාහාක ජශතේනත් මේව  

අ දකුත් ආගමිව ව්ඩාේාේ මේව ශඳ ශහා ම ථහාශාෝගශාන් 

හිටපු අා. අපි ඒව ශහා ඳින් නන්ශේ වේ ණාේ. දුාාට 1ව  

දුාාට න ම ගණශව ත්රථාතනේන  පිරිථේ ව පු ක්රිාේන  දථේ ථමථාත 

මුථාලිේ රජේනම අන මුළු ගින්විකේ ිතශඳශනේ; ාේ ම ටමවට 

ශව න්ශනකේ ිතශඳශනේ. ශේ ථෑමශනශකුටම  ථේසේ ණා ඉෂාට 

ව න්ශ පුළුනන් ශනන්ශන්  ශේ රහාේ ාට ථේඳන්ස රසේශ 

නිරැන වරුනන්  ඔවුන්ශේ රසේශ හාවුල් 2වරුනන්  ඒ නේශේම ඔවුන්ට 

නේාවත්නා  න් අා  ඔවුන්ට අනුග්රහාා නේනපු අා ඇතුළු 

දුාලුශනශේම අත් අාාගුනට ගත්ශත ත් පමණයි කිාශ වි ානේථා 

අපි  ය ිතශඳශනේ.  

පසුගිා 12 නශ නේ  13 නශ නේ අශේ බිාගිරිා රශේ ශේත්  අශේ 

කුරුණෑගක රශේ ශේත් දුේසේ කිහිපාේ  වුණේ. ශේ  දථේ මුථාලිේ 

ජශතේනශේ පල් 2ලි  නයේපේරිව ථානේශ බිව නිටීමේ දුේස වුණේ. ඒ 

ශනකේශව අපට ඒව ශනත්නේ ගන්ශ ඳිරි වුණත්  ශේ නශවිට ඒ 

රශේ ා ථේූරර්ණශාන්ම ථේමවේමී රශේ ාේ ඳනට පත් ව කේ 

ිතශඳශනේ. ඒ ථවහාේ රී කාවේ ශප ලීදුා  ත්රිවිස හාමුනේන ථහා  ේජය 

 දකසේරින් උනවු ව කේ ිතශඳශනේ. ඒ පිිබඳවන අපි ඔවුන්ට 

ථාතුිතනන්ත ශනශනේ. ඒ නේශේම ශේ පේකශ අධිවේරිශේ 

ඳහුත ාේ ඒ රශේ නකට ගිහින් ඒ ජශතේන ථේමවේමී ව න්ශ 

උනවු ව කේ ිතශඳශනේ. ශේනේට ශප ශහා   නිමූ  ශේනේ අවු නන්ශ 

උත්ථේහා ව  සුළුත ාේ ශමතිශ දුටිාත්  ශේ පේකශ 

අධිවේරිශේ ඳහුත ාේ ශමා ථමතාට පත් ව  ගන්ශ උනවු ව  

අා කිාකේ අපි නන්ශනේ. ශම වන  ිතථා අවුරු  යුේසාකින් ඳිට 

වේපු අා විධිාට අපට මතවයි  1983  ශවෝකේහාකා. ඒනේ තමයි 

රවිා ජශතේන යුේසාේ ව ේ තල් 2ලු ව න්ශ ශහාේතු වුශ්ඩ. 

අපි ඒ තත්ත්නා ශිනත ඇිත ව න්ශ ඕශෑ ශිහාි. අශේ 

ථශහාෝන  මුථාලිේ ජශතේන අන්තගේමීන්ශේ තත්ත්නාට තල් 2ලු 

ව න්ශ ඕශෑ ශිහාි. ඔවුන් දුාලු ශනශේම ථහා ේන්ශේ පිකට තල් 2ලු 

ව න්ශ අපට ඕශෑ ශිහාි. මුථාලිේ ජශතේනශගන් දුාාට 99.9ේ ඒ 

පිශල් 2 ශිහාි. මම  දථේ අපි ඒ දුාලු ජශ ව්ඩාේාේනකට ශනශ 

ථේසේ ණා තමයි  ශේ පරීේෂණ වඩිශේන ව ශ මව. ඒ විත ේ 

ශශ ශනයි   අපි නින් ශත්රීේ වේ ව ථභේනේ පත්ව  ිතශඳශනේ. ඒ 

නේශේම ජශේධිපිතතුමේ පත්ව පු ත්රිපුේගක ශව මිථමේ ිතශඳශනේ. 

අපි 21 ශන ද නේ රහාේ ාට ථතජුන නි න වරුශනෝ. ථේමූහිවන අපි 

දුාලුශනශේම ඒවට නි න වරුශනෝ. අපි ශේවට නගඋත්ත  ඳඳින්ශ 

ඕශෑ. ඒ ථේමූහිව නග කීශමන් අපි කීාටනත් පකේ ාන්ශ  මිශනන්ශ 

උත්ථේහා ව න්ශන් ශිහාි. ශමුත්  ශේවට ථතජු නි න වරුනන් 

විධිාට ඉන්ශන් වවුන කිාකේ අපි ශථ ාේ ගන්ශ ඕශෑ. ශව මිථශේ 

අතුරු නේර්තේ ශනවේ ඇවිල් 2කේ ිතශඳශනේ. මම නේර්තේ මත පනශේ 

ව  ශගශ ථතජුන ශේනේට නග කින යුතු පුේගකශාෝ වවුන කිාකේ 

ශථ ාේ ශගශ   ඔවුන්ට අනේ  නඬුනේ  පමුණුනන්ශ ඕශෑ. මශහාම 

වුශණ ත් තමයි ජේිතව ආ ේෂේන ථේඳන්සන මතු අශේගතශේ 

ී නත්  ජාේ විධිාට න න්ශ ඕශෑ රසේශ නේාවත්නා  රසේශ 

විපවීම  රසේශ අනසේශා ශා මු ව න්ශ අපට පුළුනන් නන්ශන්. 

අපි ඒ පිිබඳවන ශඳ ශහා ම විප  ශමන් ඉන්ශනේ; අනසේශශාන් 

ඉන්ශනේ. මම  දථේ ශේ පේර්ලිශේන්තුශව නගකීම තමයි  මම 

වටයුත්තට නේාවත්නා ී ම.  

ශේ ශත්රීේ වේ ව ථභේනට විපේෂා නේාවත්නා ශනන්ශන් 

ශිහාියි කිාකේ කිාශනේ  අපි නිේවේ. මේ නන්ශේ විධිාට රිථේඩ් 

ඳන යුී න් මහාත්මාේට විරුේසන වි ානේථ භාග ශාෝජශේනේ ශගශ 

ඒශමන්   මහාේ ශනාේ ව න්ශ ඳිහාි. හාිඳියි  වි ානේථ භාගාට 

ම හාේ ගිා ශනාේ ශත්රීේ වේ ව ථභේනවට ව න්ශ පුළුනන්. 

වි ානේථ භාගශාන් ඳන යුී න් මහාත්මාේ නි න වරුශනකු වුශණ ත්  

ඔහුශේ රජේ අයිිතා අශහාෝදු කිරීම පනේ ශත්රීේ වේ ව ථභේනට 

ව න්ශ පුළුනන්. හාිඳියි අපට ශපශශශනේ  ශේ ශග ල් 2කන් 

ශමති දන් ශේ පේකශා ව ශ ඳන. ශේ ශග ල් 2කන් වි ානේථ භාග 

ශාෝජශේන ශගශශන්ශ කිාකේ  වෑ ගිහුනේට   ශත්රීේ වේ ව 

ථභේනට උනව ව ශ පේටේ ශිහාි. ඒවට ඇවිල් 2කේ ථේේෂි ී කේ  නග 

උත්ත  ඳිවකේ  ිතශඳශ ශත  තුරු ී කේ ථහාශාෝගා ශනශ මව 

තමයි ශවශ න්ශ ඕශෑ. ටට අමත න ශමති දන් මහාේට ගිහිල් 2කේ 

වටයුතු ව න්ශ CID මව ිතශඳශනේ  ශප ලීදුශේ අශශකුත් අනේ  

අා  ිතශඳශනේ. ඒනේට පිමිණිලි ව න්ශ පුළුනන්. ශේ 

පේර්ලිශේන්තුශව  මශහාම ශිත්ශේ මේසය තු  වෑ ගථශ අා ශේ 

ශචාෝනශේ ථේඳන්සන ඒ තිශවට ගිහිල් 2කේ පිමිණිල් 2කේ නමේ 

ශිහාි. ඒනේත් ශනන්ශ ඕශෑ. ාේ ශවශශකු ත්රථාතනේනාට උනව ව  

ිතශඳශනේ ශේ  ඔහුට විරුේසන වි ානේථ භාගාේ පමණේ 

ශගශිල් 2කේ ඳිහාි. ඔහුට විරුේසන CID මව මල්න් අප ේස නීිතා 

ාටශත් නඬුනේ ශනන්ශ ඕශෑ. නීිතා මල්න් ශනන්ශ ඕශෑ හාිම 

ශනාේම ශනන්ශ ඕශෑ. පේථාකු ඉරිනේ මල් 2ක වූ රහාේ නලින් මිාගිා 

ජශතේනට ව ශ ථේසේ ණා ඒවයි. මම  දථේ ශේ වේ ණේ තුිබන් 

ශේ පේකශා ව ශ මව ථේසේ ණ ශිහාි. ශේ වේ ණේ අල් 2කේ 

ශගශ ශේ පේකශා ව   තමන්ශේ ශේ පේකශ ශයේා පත්රාට 

ශේව අනුගත ව ශ මව ථේසේ ණ ශිහාි. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු  දශාෝජය ඇමිතතුම ද  ඔඳතුමේට තන විශේඩි 02ේ 

ිතශඳශනේ. 

       

ගු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(ேொண்புேிகு நலின் பண்டொர ெயேஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ශඳ ශහා ම ථාතුිතයි. ශේ 22 ශනශේ න හාේම ජශතේන ඳකන්ශන් 

ෛන ශාන්. ඒව තමයි ඇත්ත. ශේ 22 ශනශේටම අන ජශතේනශේ 

ශක්රෝසා  ප  ශනකේ ිතශඳශනේ. ශේ 22 ශනශේට  දනි න  ශනන්ශ 

පුළුනන් නන්ශන්   තමන්ශේ  ශේ පේකශ ශයේා පත්ර පිත්තකින් 

තඳේ  ටේ විධිාට ඉන රිාට ාෑශමනුයි.  අපි ශේ දුේධිා අශේ  ශ  

ථාන ර්සශාට  අශේ  ශ  ාහා පේකශාට  ජේතීන් අත  ථමල්ාට  

ආගේ අත  ථාහිඳිාේනට ඳේස ව ගත යුතුයි. ශේ ශනකේන 

මිිතන ණ ගිශ වනේ ව න්ශ  ජශේධිපිත අශේේෂවාන් ගිශ 

වනේ ව න්ශ අන ය ශනකේනේ ශශ ශනයි. ශේ අනථානේන මව මව 

ජශ ශව  සේථනක ආවර්ෂණා කඳේ ගන්ශ  දුාහාක ශඳෞේස ඡන්න 

ටිව වාේ ගන්ශ  මුථාලිේ ඡන්න ටිව වාේ ගන්ශ  වශතෝලිව ඡන්න 

ටිව වාේ ගන්ශ ශහා ව අනථානේනේා කිාකේ  ඒ ථනහාේ ශේ දුේධිා 

පේවිච්ි  ව ශනේ ශේ  මා  පේථාකු ඉරිනේ රහාේ නලින් මිාගිා 

ජශතේනට ව ශ ශක කුම අශගෞ නා  කිාකේ මම හිතශනේ. අපි 

ශේ  ශ  පු නිදුාන් විධිාට -රී කේාකිවාන් විධිාට- ශේ 

අනථානේශව ී  මවට ශිඟී දුට වටයුතු ව  යුතුයි.  

අපට මතවයි  සුශේමිා ආපු ශනකේශව   දල් 2 වික්රමදුාහා 

මිිතතුමේ ඇතුළු අපි විපේෂශේ දුටිශේ. අපි ඒ ශනකේශව 

ශේ පේකශා ව න්ශ ගිශේ ශිහාි. මා ථානේභේවිව විපතේ. ඒ  

අනථානේශව අපි   ජාට ශනන්ශ පුළුනන් ථහාශාෝගා   න්ශේ. 

සුශේමිශානුත් හාේඳ ව  ශගශ වේපු අා දුටිාේ. ශමුත්  අපි ශේ 

ශනකේශව ශිඟී දුටින්ශ ඕශෑ  මවට ඉන්ශ ඕශෑ.  ශ  ජශතේනට 

අපි ඒ ආනර් ා ශනන්ශ ඕශෑ. අපි මවට ඉවශගශ ශේ අර්බුනාට -

ශේ ත්රථාතනේනාට- විරුේසන වටයුතු ව ශනේා කිාශ ආනර් ා 

 ටට ශපන්නන්ශ ඕශෑ. මශහාම ශිිතන කුහාවවමින්  වපටිවමින් 

1325 1326 



පේර්ලිශේන්තුන 

වටයුතු ව යුතු අනථානේනේ  ශශ ශනයි.  මම  දථේ බුේධිමත් 

පිරිථේ විධිාට අපි   ශ  ජශතේනට  ඒ ආනර් ා  න්ශශ ත් තමයි 

ශේ පේර්ලිශේන්තුනට ිතශඳශ ශගෞ නා ශිනත අත් පත් ව  ගන්ශ 

පුළුනන් නන්ශන් කිාකේ මේ වි ානේථ ව ශනේ. මම මීට නාේ ී ර් න 

වනේ ව න්ශන් ශිහාි. මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද   මට 

අනථානේන කඳේ ී ම ථේඳන්සශාන් ඔඳතුමේට ථාතුිතනන්ත ශනමින් 

මශේ වනේන අනථන් ව ශනේ. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඳතුමේශේ වනේන  දාමිත ශනකේනට අනථන් කිරීම 

ථේඳන්සශාන් ඔඳතුමේට ශඳ ශහා ම ථාතුිතයි.  මී යට  ගරු 

කේෂාමන් ාේපේ අශේනර්සශ මිිතතුමේ. ඔඳතුමේට විශේඩි 11ේ 

ශනන්ව  ිතශඳශනේ. 

 
[අ.භේ.4.20] 
 

ගු ලක්ෂනමන් යාපා අවබ්වර්ධාන මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன்  யொப்பொ  அமபெர்தன) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද  මේථාවට න ේ දු  ව ශ 

හාන දු නීිතා ී ර්  කිරීම මෑතවී  ශිනතත් පටන් ශගශ ශනනි ද 

න ටත් විනේනා පිනිත්ශනශ අන න ශශේ ී   මම ඉතේමත්ම වශගේටු 

නශ වේ ණාේ ිතශඳශනේ. මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද  

ඔඳතුමේත් ී ර්  වේකාේ ශේ පේර්ලිශේන්තුශව දුටිාේ. මමත්  ශේ 

පේර්ලිශේන්තුශව ගත ව ශ විදුහාාශන ද අවුරුේන. ශේ හාන දු නීිත 

විනේනශේී  ආ්ඩුව පේර් ානශේ ඉන රි ශේිබශේ කිදුම ඇමිතන ශාකු 

ශිහාි. ශේ හාන දු නීිත විනේනා ව ශ අනථානේශවී   ේජය  දකසේරින් 

රැඳී දුටිශ කුටිශේත් ආ ේෂව අමේතයේාශේ  කිදුම  දකසේරිශාකු  

ශිහාි. ඉිතහාේථශේ  හාන දු නීිතා ී ර්  කිරීම ථවහාේ විනේනා පිනිත් 

වූ  අනථානේනක  අපට ාේ පිහාින ලි ව  ගිනීමේ ව  ගන්ශ අන ය 

වුශණ ත්   ඒ ථවහාේ ශේ පේර්ලිශේන්තුශව  ේජය  දකසේරින් රැඳී 

දුටිශ කුටිශේ ආ ේෂව ශල් 2වේන ාේ දුටිාේ.   න්ජන් විශේ ත්ශ 

මිිතතුමේ ආ ේෂව ඇමිත ශනකේ දුටි අනථානේශව   මහින්න 

 ේජපේෂ මිිතතුමේ ආ ේෂව ඇමිත ශනකේ දුටි අනථානේශව  ශේ 

හාිම  දකසේරිශාකුම පේර්ලිශේන්තුනට ආනේ  ශප ලීදුශේ හාිම 

ශවශශකුම ආනේ.  

අපි නිේවේ  පසුගිා අවුරු  20 ගණශ තු   ශමශහාම හිථා ඳනේ 

ිතබුශ්ඩ ශිිත ඳන. අන අපි හාන දු නීිතා - 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුම ද  මම ඔඳතුමේ ථමය මවය ශනශනේ. මම 

ශල් 2වේ ම්ඩාකාට නිනුේ ශනශනේ  ශේ  පිිබඳවන ගරු 

වනේශේාවතුමේශේ අනසේශාට ශා මු ව න්ශ කිාකේ. ශම වන   

ඇත්තටම ශමා  මේත ේ ආවේ ාවට පේර්ලිශේන්තුන ශශ ථකවේ 

හාිරීමේ. ශේ අනථානේශව ථභේශව රැඳී දුටින්ශන් මේ  දශාෝජය 

අමේතයන ශාේ පමණයි.  

       

ගු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(ேொண்புேிகு நலின் பண்டொர ெயேஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

 
නැඟී සිටිවේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ශලින් ඳ්ඩාේ   දශාෝජය ඇමිතතුමේ. 
 

ගු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(ேொண்புேிகு நலின் பண்டொர ெயேஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද  ඔඳතුමේ ථමය මේත් මවය 

ශනශනේ. ඇත්තටම ශේ නේශේ නිනගත් අනථානේනව ආ ේෂව 

අමේතයේා ශේ ශල් 2වේන ාේ ඇතුළු රසේනීන් දුාලු ශනශේම ඉන්ශ 

ඕශෑ. මමත් ඳිලුනේ  ශත  තු ේ ශනවේ ගන්ශ. ශමුත්  වවුරුනත් 

ශිහාි  හිථා. ශේ ථේඳන්සශාන්   ආ්ඩුව පේෂා විධිාට අශපත් 

විශ ෝසා ප  ව ශනේ. ඔඳතුමේ ශේ පිිබඳවන අනේ   දකසේරින් 

වනේශේාවතුමේ හා හාේ නිනුනත් ව න්ශ. ශේ නේශේ විනේනාේ 

ිතශඳේී   අ දනේර්ාශාන් අමේතයේා  ශල් 2වේන ාේ ඇතුළු අනේ  

රසේශ  දකසේරින් දුාලු ශනශේම ථහාභේගි විා යුතුයි. 

 

ගු ලක්ෂනමන් යාපා අවබ්වර්ධාන මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன்  யொப்பொ  அமபெர்தன) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

 දකසේරින් පමණේ ශශ ශනයි   ේජය ආ ේෂව 

අමේතයේා ශේ  ේජය ඇමිතන ශාේ ඉන්ශනේ. අුව ගණශන් මම 

ඇමිතන ාේනත් ශමතිශ නේඩි ශනකේ ඉන්ශ ඕශෑ. ඒ  දථේ 

පේර්ලිශේන්තුනට ශේ විධිශේ ූරර්නේනර්  ශනන්ශ මපේ. අපි අවුරු  

26ේ ශේ පේර්ලිශේන්තුශව ඉවකේ ිතශඳශනේ. පේර්ලිශේන්තුශව 

ශමශහාම හිථා ඳනේ  නිේශේ ශිහාි.  මූකේථශේරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුම ද  ඉිතහාේථා පු ේ න ව තුශේ අපි යුේසාව හිටිාේ.  

මම 1994 නර්ෂශේ පේර්ලිශේන්තුනට ආශව. 1994 ඉවකේ අපි ගත 

ව පු වේකා තු  විපේෂාත්  ආ්ඩුවනත් අත  ාේ ාේ 

අනථානේනකී  මවයතේනන් ිතබුණේ. ඒ  දථේ විපේෂා නේදු ගන්ශ 

හානශනේ කිාශ මව වනනේනත් කිාන්ශ මපේ. ශම වන  මශහාම 

තත්ත්නාේ ශේ දුේධිා ශනකේ මුල් 2 නනථා විදු ගණශ තු  ශේ  ශ  

දුේස වුශ්ඩ ශිහාි.  ජශතේ විමුේිත ශප මුණ   රවිා ථන්සේශා  රී 

කාවේ  දනහාථා පේෂා  මේථත් ජශතේ  දනහාථා ථන්සේශා  

ඒවේඳේස විපේෂා  ශේ දුාලු ශනශේ  ඒ ශනකේශව ඒවමිතවන  

හිටිාේ. ශමුත් ශේ ආ්ඩුවශව දුටිශ ඇමිතනරු  රවේ  වශ ේ 

ශම ශනේන? අන අසයේපශ ඇමිතන ාේ ඇවිල් 2කේ කිවනේ   මයින්න 

පේථල් 2 ානන්ශ උශන්   වශ ේ ශිහාි;  අනථේශ ශම ශහා ශත් 

මහින්න  ේජපේෂ මිිතතුමේ පේථල් 2නකට ගිාේ කිාකේ. පේථක 

ආ ේෂේ ථහිතයි කිාකේ අසයේපශ ඇමිතතුමේ කිාශශව ට  ඒ 

විබිශ  මශේම ඇමිතන ශාේ කිාශනේ    "නගකින යුත්තේ මේ 

ශේ  මම පේථල් 2 අරින්ශන් ශිහාි" කිාකේ. ඉිතන් ශනමවුපිශාෝ 

නරුනන් පේථල් 2 ානයින? ශේ ආ්ඩුවශව මවයතේනේ ිතශාන්ශ 

මපේාි. ශේ ආ්ඩුවශව කිරිඇල් 2ක ඇමිතතුමේ කිාශනේ  රිථේඩ් 

ඳන යුී න් ඇමිතතුමේට විරුේසන ශචාෝනශේනේ ශිහාි කිාකේ. 

 දශ ෝෂන් ශපශර් ේ අමේතයතුමේ ශිල්ටකේ කිාශනේ  ඳ පත  

ශචාෝනශේ ිතශඳශනේ කිාකේ. මතශව ට වවුරු කිාශ ඒනේන ශේ 

 ශ  ජශතේන පිිබගන්ශන්? මතශව ට ආ්ඩුවනේ ශිහාි ශන්. 

ශමතිශ මවයතේනේ ශිහාි ශන්. ඒව තමයි ශේ ර ාශා. ඒ  දථේ 

විපේෂාට අත න ගු ව න්ශ මපේ. විපේෂාට ව න්ශ ශනාේ 

ශිහාි. අපි ශේ මුල් 2 නනථා 21 තු ම පු ම විධිශේ ථහාශාෝගාේ 

ආ්ඩුවනට  න්ශේ. ඒවමිතවන හාන දු නීිතා ී ර්  ව ේ. හාන දු 

නීිතාේ ිතබුශ්ඩ ශිහාි ශන්. 2009 මියි 19 ශන දනේ යුේසා 

අනථන් වුණේට පථාශථේ ටිව නනථකින් හාන දු නීිතා ඉනත් ව ේ ශන්.  

තමුන්ශේන්ශථේකේ වල් 2පශේ ව කේ ඳකන්ශ. ථාහිඳිාේනයි  

ජේිතව ආ ේෂේනයි කිාශ මව මවට ාන්ශ ඕශෑ ශනාේ. ජේිතව 

ආ ේෂේනේ ශිිත තිශ ථාහිඳිාේනේ ශිහාි. මතශව ට ජේිතව 

ආ ේෂේන ථාහිඳිාේනට ඳේසේනේ කිාකේ ාේ ාේ තින්නක වටයුතු 

ව පු  දථේ ශම වන වුශ්ඩ? ථාහිඳිාේන ඕශෑ.  හාිඳියි  ජේිතව 
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[ගරු ශලින් ඳ්ඩාේ  ජාමහා  මහාතේ] 
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ආ ේෂේනේ ශිත්ශේ මතිශ ථාහිඳිාේනේ ශිහාි. ඒව ශහා වට 

මතව ිතාේ ගන්ශ. අන අපට ශේ ශනකේ ිතශඳන්ශන් ඒවයි. 

වල් 2පශේ ව කේ ඳකන්ශ  විපේෂා පිත්තට අත න ගු ව කේ නිාේ 

ශිහාි.  ෂේමි වරුණේ ත්ශ බුේධි අා ශේ දුටිශ ඳන නිශ ගත්ශත් 

ශේ ආ්ඩුවන  දථේ.  හාමුනේ බුේධි අා ශේ අසයේෂවන ාකු 

හාිටිාට ෂේමි වරුණේ ත්ශ ඉවකේ   ඔහුන අත් අාාගුනට ගත්තේට 

පථාශථේ තමයි නිශගත්ශත් බුේධි අා ශේ ෂේමි වරුණේ ත්ශ දුටිශ 

ඳන. මශහාම ිතබුණු බුේධි අා ා විශේ  ව ේ. ගිරිතශ ේ නහාකේ 

නිේමේ. හාත  ශනශේන  පථා ශනශේන  හාා ශනශේන  හාත් ශනශේන  නහා 

ශනශේන රිමේන්ඩ් ව පු මව ශශ ශනයි  ර ාශා. බුේධි අා ශේ 

 දකසේරින් ශව ච්චා  මේරු ව ේන?  දුාලු බුේධි අා   දකසේරින් 

මේරු ව කේ  බුේධි අා ා  ර්නකම ව ේ. ඒව ශිහාි කිාකේ  

කිාන්ශ මපේ  ඒව පිිබගන්ශ. අපි ථතුටු ශනශනේ  ඒ බුේධි අා  

 දකසේරින්න අන විවනේ ිත තම ගිශ. ඔවුන්ශගන් රශාෝජශ ගන්ශ.  

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද  හාන දු නීිතා ාටශත් අන  

ටබ්රේහිේ ශම ශහා මඩ් අත් අාාගුනට ගත්තේ. වරුාවේ  ගේමිරිථා 

රිතඅපශාශා වශ ේ ටබ්රේහිේ ශම ශහා මඩ්. ඔහුට ඳකපත්රාේ 

ිතබුණේ. මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද  අන ශනශශව ට ශේ  ශ  

කේෂ 20ේ ශග වි ජශතේන අමේරුශව නිටිකේ ඉන්ශනේ. අන 

ශනශශව ට පරීේෂණ පනත්නශනේ. වන්ශ ශර් හි ශනකේ 

ිතශඳශනේ. වරුාවේ පිට ට ානන්ශන් ශිහාි  ගේමිරිථා ානන්ශන් 

ශිහාි. අන ගේමිරිථා මික රුපිාල් 2  00 නේනේ ඳිහාිකේ ිතශඳශනේ. 

වරුාවේ න  කේ ාශනේ. 

ඔඳතුමේ නන්ශනේ  අන ශේ  ශ  සුළු නයේපේරිවශාෝ  ශග විශාෝ 

කේෂ 20ේ ශේ ගේමිරිථා ර ාශා  දථේ අමේරුශව නිටී දුටිශ ඳන. 

ඒ විෂාා නින් රිථේඩ් ඳන යුී න් ඇමිතතුමේශගන් අ ශගශ මලිේ 

ථම වික්රම ඇමිතතුමේට භේ  ී කේ ිතශඳශනේ. මම ශේ ගිශ 

ඇමිතතුමේට ථවහාන් ව ේ. ශම වන  ශේ ගිශ පරීේෂණ ව මින් 

ඉන්ශ පුළුනන්. ඒ පිත්ත ගිශ පරීේෂණ ව න්ශා කිාන්ශ. අන 

ශේ  ශ  රිතඅපශාශා කිරීේනකට අමත න  ථේසේ ණ විධිාට 

වරුාවේ අපශාශා ව ශ  ගේමිරිථා අපශාශා ව ශ 

ශනශ න්නන්ශේ වන්ශ ශර් පිටින් හි ශනකේ ිතශඳශනේ. 

ශග වීන්ට වි ේක ඇඳිේන ාේ ශනකේ ිතශඳශනේ. අන ඔවුන්ට 

ගේමිරිථා ටිව විකුණේගන්ශ ඳිහාි; වරුාවේ ටිව විකුණේ ගන්ශ 

ඳිහාි. ගේමිරිථා ශේ ටිව නනථේ ිතාේගන්ශ පුළුනන්. ශමුත්  

වරුාවේ කුණු ශනශනේ. ආර්ථිවාට අන ශේ නේශේ වි ේක පහා ේ 

නින කේ ිතශඳශනේ. මම  දථේ ආ්ඩුවනට ශේ ථේඳන්සශාන් ක්රිාේ 

ශශ ව   දවේ ඉන්ශ ඳිහාි; ඒශවන් ඳිහාි  ශනකේ අත ශථෝනේ 

ගන්ශ ඳිහාි. ශේ නේශේ අර්බුනාේ ආනේම  දුාලුශනශේශේ 

මවයතේනන් හාරිාට ශත්රුේ ශගශ ශේ තීන්  ටිව ක්රිාේත්මව 

ව න්ශ ආ්ඩුවන නිශ ගන්ශ ඕශෑ. 

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද  අන  ශ  ිතශඳශ තත්ත්නා 

 දථේ හාන දු නීිතා ී ර්  ව ශනේ ශේ   ශ  ආ ේෂේන ශනනුශනන් 

අපි ඕශෑම අනථානේනව උනව ව ශනේ. හාිඳියි  හාන දු නීිතා 

මුනේශනන් අශශකුත් වටයුතු ශශ ව  ඉන්ශ හානශනේ ශේ  ඒ 

ශනනුශනන් අපට ථහාශාෝගා ශනන්ශ ඳිහාි. ථාචාේ ව නයේපේ ා 

වාේ නිටුණේට පථාශථේ  පසුගිා ඳනේනේ උශේ තමයි ඳිාකුනකට 

චාක්රශල් 2ඛා ානන්ශ ආ්ඩුවනට පුළුනන් වුශ්ඩ. ඒව අනුමත ශනකේ 

ශව පමණ වල් 2 ගත වුණේන? Cabinet Papers ඉන රිපත් ව කේ 

ශව ච්චා  වල් 2න? ශමුත්  අයහාරුනේනේ නශතුරු ඒව ානේගන්ශ ඳිරි 

වුණේ. මතශව ට නයේපේරිවශාෝ ඒ නිාවටයුතු ව න්ශන් 

ශව ශහා මන? ශහාෝටල් 2නකට උනව ව න්ශන් ශව ශහා මන? 

ඳිාකුනකට ගිාේම කිාශනේ  "තනම ඒ චාක්රශල් 2ඛා කිබිකේ ශිහාි" 

කිාේ. ඒ විත ේ   ශශ ශනයි  අන කුාේ පරිමේණ නයේපේරිවශාෝ 

නිටිකේ ිතශඳශනේ; ශව න්ත්රේත්වරුශනෝ  ඉන කිරීේ ථමේගේ නිටිකේ 

ිතශඳශනේ; ථානාා රැකිාේ ව ශ අා නිටිකේ ිතශඳශනේ. ඒ 

දුාලුශනශේ ශේ නශ විට ආර්ථිව න ශාන් ඉතේම  ර්නක 

තත්ත්නාවයි ඉන්ශන්. "ආර්ථිවා ශහා වයි  ආශාෝජශ මශනේ  

නින් ශහා වයි" කිාේ ආ්ඩුවන කිාශනේ. ශම ශ ශනාේ ව ත් 

නිාේ ශිහාි  මි දථාසු නහාශනශශේ ගත්ශත ත්  ශනශනශශේම 

කිාශනේ  "ආ්ඩුවන ඉන යි  ආ්ඩුවනත් මේව නිා ව න්ශ 

ඳිහාි" කිාේ. පේෂ විපේෂ දුාලුශනශේ ඳණිශනේ. ශේ ආ්ඩුවනට 

ඡන්නා ී පු මි දහාේත් ඳණිශනේ  ඡන්නා ශශ  න් මි දහාේත් 

ඳණිශනේ. මවම තිශවනත් ක්රිාේත්මවභේනාේ ශිහාි. ඒ  දථේ  

ශමම ත්රථාතනේී  ර ාශා විථවන්ශ ආ්ඩුවන ක්රිාේ ව  යුතුයි. 

මශහාම වුශණ ත් අපට ගිටලුනේ ශිහාි. ඒ පිිබඳව පරීේෂණ 

ව කේ ඉන රිාට ාන්ශ.   
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඳතුමේට තන විශේඩි ශනවව වේකාේ ිතශඳශනේ. 
 

ගු ලක්ෂනමන් යාපා අවබ්වර්ධාන මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன்  யொப்பொ  அமபெர்தன) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

හාිඳියි  ඒ මුනේශනන් අශශකුත් වේ ණේ ශශ ව  ඉන්ශ 

ඉාශනන්ශ ඳිහාි.  

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද අපි ශකෝවශේ  ටනල් 2 කීපාේ 

අ ශගශ ඳකමු. ඇශමරිවේන ආ ේෂේන ථවහාේ ශා කර් බිලිාශ 

649ේ නිා ව ශනේ. චීශා ඒ ථවහාේ ශා කර්  බිලිාශ 609ේ නිා 

ව ශනේ. ශකෝවශේ කිදුම  ටේ ආ ේෂව අා ා  ර්නක 

ව න්ශන් ශිහාි. දුාගේූරරුශව ත්රථාතනේී  ක්රිාේ ශිහාි. දුාගේූරරුන 

ආ ේෂේ ථහිතයි. හාිඳියි  දුාගේූරරුශව හාිම අා නිාවී ම 

ආ ේෂේන ථවහාේ ශනන් ව ශ මුනක නිඩි ව ශනේ මිථේ  අුව 

ව න්ශන් ශිහාි. අන ශකෝවශේ ිතශඳශ ත්රථාතනේනාට මුහුණ 

ශනන්ශ අපි සූනේශේ ශනන්ශ ඕශෑ. පසුගිා වේක පරිච්ශේනශේම 

අපි ඒ ථවහාේ සූනේශේ වුශ්ඩ ශිහාි; ඒ ශේනල් 2 ථත පහාවට ගණන් 

ගත්ශත් ශිහාි. ආ ේෂව අමේතයේා ශේ හිටපු ශල් 2වේ ථේේෂි 

කූල ුවනට ශේගශනේ   ශප ලීදුශේ හිටපු ඉහා   දකසේරින් ථේේෂි 

කූල ුවනට ශේගශනේ. ඒ ශම ශනේ ව ත් වමේ ශිහාි  

තමුන්ශේන්ශථේකේ ශේ  ශ  බුේධි අා ශේ දුටි වි ේක පිරිථවශේ 

ශේ ශහාිබ ව ේ ශන්. ආ්ඩුවනේ හාිටිාට මනි ද ශේනල් 2 ව න්ශ 

මපේ. ඒව ජේිතව අප ේසාේ. ඒ  දථේ අන ඔවුන් රවතිතමත් 

ව න්ශ දුේස ශනකේ ිතශඳශනේ. 

ආ ේෂව අමේතයේා ා ජශේධිපිතතුමේ භේ  ගත්ශත් මීට මේථ 

ශනවවට විත  වලිනුයි. "ආ ේෂව අමේතයේා ා ිතශඳන්ශන් 

ජශේධිපිතතුමේ  යයි  ශප ලීදුා අශේ භේ ශේ ශශ ශනයි 

ිතශඳන්ශන්" කිාේ ආ්ඩුවන ශමතිශට ඇවිල් 2කේ කිාශනේ. ඒනේ 

උත්ත  ශශ ශනයි. ශප ලීදුා  ආ ේෂේන කිාශ දුාල් 2කම 

ආ්ඩුවන ථතුනයි ිතශඳන්ශන්. ජශේධිපිතතුමේන  අගමිිතතුමේන 

කිාශ මව ගිශ අපට ර ාශාේ ශිහාි.  දුාලුම ශචාෝනශේ 

ිතශඳන්ශන් ආ්ඩුවනටයි. ආ්ඩුවන හාරිාට ක්රිාේ ශශ ව  අ  

පිත්තටයි  ශේ පිත්තටයි ඇන-ඇන ඉන්ශ ශව ට ශේ  ශ  

මි දසුන්ට ආ ේෂේනේ ශිහාි  ඔවුන්ට අශේගතාකුත් ශිහාි. ඒ 

වනේන ශශ ශනයි අන මහා ජශතේන ඳකේශප ශ  ත්තු ශනන්ශන්.  

අපි පසුගිා වේක පරිච්ශේනා පු ේම ශේ ශේනල් 2 ශනථ 

ඳකේශගශ දුටිාේ.  ශ  මි දසුන්ට ආ ේෂේනේ ිතශඳන්ශ ඕශෑ. 

ශිත්ශේ  මි දසුන්ශේ ආර්ථිවා  ේිතමත් ශනකේ ිතශඳන්ශ ඕශෑ. 

මශහාමත් ශිත්ශේ මි දසුන්ට ථහාශාේ ිතශඳන්ශට ඕශෑ. ඒ 

මවේනත් ශිත්ශේ මි දසුන්ශේ ජීනශ  ටේන ඉථාථ හාට ශගශ 

ාන්ශ ඳිහාි. ඒ ශේනල් 2 ඇිත කිරීම තමයි අශේ ඳකේශප ශ  ත්තුන 

නන්ශන්. මම  දථේ අපි ආ්ඩුවනට කිාන්ශන් ශේවයි. විේෂා 

ආ්ඩුවශව ථමහා  ශේනල් 2නකට විරුේස ශනන්ශ පුළුනන්. හාිඳියි  

විපේෂශේ වේර්ා භේ ශේී  පසුගිා වේකශේ අපි මශහාම ව කේ 

ශිහාි. 

1329 1330 



පේර්ලිශේන්තුන 

ඒව ශහා වට මතව ිතාේ ගන්ශ. ශහාට උනව අන ය ශේ අපි 

උනව ව ශනේ.  

 නින් ඳකන්ශ  ශේ ශත්රීේ වේ ව ථභේනට ශම වේන වශ ේ? 
අශපන් අත්ථන් ගත්ශත් ශම වවටන?  අපට කිවශව  ශේ ශත්රීේ 
ව ව ථභේන පත් ව කේ 21නශ නේ රහාේ ාට ථේඳන්ස පුේගකාන් 
පිිබඳව වරුණු ශහා ාේ ඳකේ නේර්තේනේ අ ශගශ  ඒවට අන ය 
ක්රිාේමේර්ග ගන්ශනේ කිාේයි. මශහාම කිාකේ තමයි අශපන් අත්ථන් 
ගත්ශත්. හාිඳියි  අනථේශශේ ශම වේන වශ ේ? රිථේඩ් ඳන යුී න් 
මහාත්මාේශේ වේ ණේන ඒවට ඇතු ත් ව ේ. ඒව ශගශශශනේ 
ශේ ශනශම ශගශශන්ශ මපේ ාි? ඒ ථේඳන්සශාන් අපි වි ානේථ 
භාග ශාෝජශේනේ ඉන රිපත් ව  ිතශඳශනේ ශන්. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඳතුමේට  දාමිත වේකා අනථේශයි. 
 

ගු ලක්ෂනමන් යාපා අවබ්වර්ධාන මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன்  யொப்பொ  அமபெர்தன) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

මට තන විශේඩි ශනවේ ශනන්ශ. 
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඳතුමේට නිඩිපු  විශේඩි ශනවේ කඳේ ී කේ ිතශඳශනේ. 

ඔඳතුමේ පේර්ලිශේන්තුශව ශේ ර ාශාට ගත්ත ශනකේන මම අුව 

ව ේ. 
 

ගු ලක්ෂනමන් යාපා අවබ්වර්ධාන මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன்  யொப்பொ  அமபெர்தன) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

තන සුළු ශනකේනකින් මම වනේන අනථන් ව න්ශේ.   

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද  අෂාශ   ා ඇමිතතුමේට මශ හින 
ශේ පේර්ලිශේන්තුශවී  වි ානේථ භාග ශාෝජශේනේ ශගශේනේ. 
අෂාශ   ා මිිතතුමේ ශඳ ශහා ම කථාථශට  ද ා ේනන හිටිාේ.  අනු  
ඳ්ඩාේ ශේාව මිිතතුමේ මතුමේට ශම වේන කිවශව? "ඉන  වටුනේ 
ශහා  වේ වශ  ත්  ඒවට ශනශ නඬුනම කු ේශශේ ිතශඳශනේ  
ශිනේ ශහා  වේ වශ  ත් ශව ශහා මන?" කිාේ මතුමේ ඇහුනේ. 
හාිඳියි  අෂාශ   ා ඇමිතතුමේ ථිලුශන් ශිහාි. මතුමේ ශහා ව කථාථශ 
අනථේශ වනේනේ ව කේ ශේ පේර්ලිශේන්තුශනන් මිබාට ගිශේ 
 දනි න වේ ශාේ ශනකේයි. වන ර්ගේමර් ඇමිිතතුමේ 
 දනි න වේ ශාේ ශනකේයි ගිශේ. ශථෝම හාේමු රුනන් මේව ව  
විනේනශේී  මුළු කාවේශවම මි දථාසු ඳකේශගශ හිටිාේ  ශථෝම 
ථානේමීන් නහාන්ශථේ විදුන් අෂාශ   ා ඇමිතතුමේ වි ේක අමේරුනව 
නමේවි කිාේ. මතුමේ ශඳ ශහා ම ශහා වට උත්ත   න්ශේ. 
ඇමිතන ාකුට විරුේසන වි ානේථ භාග ශාෝජශේනේ ශගශේනේම 
ඇමිතන ාේ ශහා වට උත්ත  ී කේ මිබාට ඳහින්ශ ඕශෑ. මශහාම 
ශිිතන  ඒශවන් මය හාරිශ මව ශශ ශනයි ව  යුත්ශත්. අපට 
මතුමේ මේව ර ාශාේ ශිහාි. ශමුත්  විපේෂා වි ානේථ භාග 
ශාෝජශේනේ ශගශේශව  ට ශනනුශනනුයි. ශේ ආ්ඩුවන නින් 
පේ්ඩුවනේ නේශේ ශනකේ ිතශඳන්ශන්. ඒ  දථේ ශේ ආ්ඩුවන 
මේශවෝ ඉල් 2කේ අථා ශනන්ශ ඕශෑ. මශහාම ශිත්ශේ ව න්ශ 
පුළුනන් ශව ශකුට භේ  ශනන්ශ ඕශෑ. ථාතුිතයි. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මී යට   ගරු ශහාේටර් අේපුහාේමි මන්ත්රීතුමේ. ඔඳතුමේට විශේඩි 

9ේ ිතශඳශනේ. 

[අ.භේ.4.33] 

 

ගු වහක් ර් අප්ුලහාිය මහතා 
(ேொண்புேிகு தஹக்டர் அப்புஹொேி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද, මට ශේ අනථානේන කඳේ ී ම 

ගිශ ඔඳතුමේට ථාතුිතනන්ත ශනශනේ. අන විශ ේෂශාන්ම හාන දු 

නීිතා ී ර්  කිරීම ථේඳන්සශාන් විනේනා පිනිත්ශනශ ශනකේශව, 

අපි වනේ ගණශේනවට ඇහුේවන්  න්ශේ. ඒ ශඳ ශහාෝ වනේනක 

ිතබුශ්ඩ ශේ පේකශායි. අපි ඉල් 2ලුශව ශේ අනථානේශව 

ශේ පේකශා ව න්ශ මපේ කිාේයි. ශම වන, 21නශ නේ දුේධිශාන් 

පථාශථේ, අශේ අහිාථව ජශතේන ශේ මිහි  -ශප ශ  න-  මත ශල් 2 

ශහාළුනේට පථාශථේ, ඒ ශල් 2ත් මේව අපි ඒ  ව, ශවනශේන න ේ ශගශ 

ශේ  ශ  වටයුතු ව ේී ,  අපි ප මුශනන්ම ඉල් 2කේ දුටි වේ ණේන 

තමයි, වරුණේව  ශේ වේකා තු  ශේ පේකශ ාට ිතත ිතාන්ශා 

කිාශ මව;  ශේ  ශ  ආ ේෂේන ශනනුශනන් ථහා ශේ  ශ  ඉන රි 

ථිකසුේ ශනනුශනන් හාිමශනශකුම මවට නේඩි ශනන්ශා කිාශ 

මව. හාිඳියි, මශථේ වටයුතු ව ශනේ ශනනුනට, අපි ගහා ගන්ශේ 

ආවේ ාකුයි අන  නශශව ට අපි නකින්ශන්. මතශව ට ත්රථාතනේන ාේ 

ශහා වට හිශේ ශනවී  ඉන්ශනේ. ඔහුශේ වටයුතු ටිව ශහා වට 

ව ශගශ ාශනේ. මශහාම ශේ, අශේගතශේ ඔවුන්ට ශේ  ශ  

විශේ ාේ ව න්ශ ිතශඳශ අනථානේන ශිිත ව න්ශ  වටයුතු 

ව ශනේන,  මශහාම ශිත්ශේ ශේ පේක දව න ශාන් ප ණ 

විධිාට, ඳාශව ශ  ත් විධිාට වටයුතු ව , අපි 22  ශනශේ ගිශම 

ජශතේන වනේ ව ශ විධිාට ශේ පේර්ලිශේන්තුශවත්, පිටතත්   

හාිදුශ ශනේන කිාශ මව තී ණා ව න්ශ ඕශෑ. ශමහිී  මමත් 

මවය නශ මව වේ ණේනේ ිතශඳශනේ. මශේ, අන ශේ අනථානේශවී  

ආ ේෂව අමේතයන ාේ ශේ ගරු ථභේශව ශශ දුටීම පිිබඳවනත්, 

 ේජය  දකසේරින්ශේ කුටිා තු  ආ ේෂව අමේතයේා ශේ 

ශල් 2වේන ාේ ශහාෝ ඒ ථේඳන්ස කිදු   දකසේරිාකු ශශ මිිත වීම 

පිිබඳවනත්  අපි ඉතේම වශගේටු ශනශනේ. ආ්ඩුව පේෂශේ 

ව්ඩාේාම වුණත් මට ඒ වේ ණා කිාන්ශ දුේස ශනශනේ.  

ශම වන, ශේව තමයි අපට ිතශඳශ ර ාශා. අපි ශේ ර ාශා විථවේ 

ගන්ශ ඕශෑ. අපට  ශේ අුව පේුවන ිතශඳශනේ. අපි ශේ අුව පේුවන 

 දනි න  ව  ගන්ශ ඕශෑ. මා  දනි න  ව  ගන්ශන් ශිිතන අපි 

ශව ච්චා  වෑ ගිහුනත්, නිාථටහාන් ක්රිාේත්මව ව න්ශා කිාේ 

ඉල් 2කේ දුටිාත් නිාේ ශනන්ශන් ශිහාි; ථිකසුේ හාි නත්, 

ශාෝජශේ ව ත් ඒ කිදුනේ ක්රිාේත්මව ශනන්ශන් ශිහාි. 

ආ ේෂව ශල් 2වේන ාේ පත් ව ේට පථාශථේ,  අපි අුව ගණශන් 

මතුමේ නිේශේනත් ශිහාි. මතුමේ මේව අපට කිදුම ථේවච්ඡේනවට 

අනථානේන හාේඳ ශනකේ ශිහාි. ශේවට මව පිත්තකින් 

පේර්ලිශේන්තුශව ඉන්ශ 22  ශනශේම නග කිාන්ශ ඕශෑා කිාේ 

පිට ඉන්ශ ඒ අහිාථව ජශතේන කිාශනේ. ශේ ිතශඳශ අුව පේුවවේ 

 දථේ ශමතිශ අපි ව ශ ශේනල් 2නලින් නිාේ ශිහාිා කිාශ මව 

අපි ථේේෂේත් ව ශනේ; තහාවුරු ව ශනේ.   

අපි ශේ හාන දු නීිතා ක්රිාේත්මව ව න්ශන්  ට ආ ේෂේ ව  

ගන්ශයි. හාිඳියි,  ට ආ ේෂේ ව න්ශ හාන දු නීිතා ක්රිාේත්මව 

ව ේට, ඒ හාන දු නීිතා ක්රිාේත්මව ව ශනේත් මේව  ශ  

පරිපේකශා ථහා අශශකුත් මන ශශනේ වටයුතු ශගශ ාශ ආවේ ා 

පිිබඳව ාේකිදු මවයත්නාේ අපි දුාලුශනශේ අත  ිතශඳන්ශ 

ඕශෑ. ඒ කිාන්ශන්, පේර්ලිශේන්තු මන්ත්රීනරු ථහා ආ ේෂව 

අා ශේ දුාලුශනශේ අත ම ඒ මවයතේන ිතශඳන්ශන් ඕශෑ.  

විධිමත් ක්රමාට ශේ  ට පේකශා ව ශනේ කිාන්ශන් ඒවයි. 

මතිශ අුව පේුවනේ ිතශඳශනේ කිාේ අපි නකිශනේ. ඒ  දථේ අපි ඒ 

අුව පේුවන ථේූරර්ණශාන්ම ශිිත ව  ගන්ශනේ. ඒ  දථේ තමයි අපි 

ඉල් 2ලීමේ වශ ේ, ශේ වේකා තු  ශේ පේකශ නේදු 

ඳකේශප ශ  ත්තුශනන් ව ශ ශේ පේකශා ශනත්නමු කිාේ. ශේව 

තමයි වි ානේථ භාග ශාෝජශේන ගිශත් අපට ර ාශ ඇිත වුශ්ඩ. 
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වි ානේථ භාග ශාෝජශේන  දථේ අපි නින් ශනපිත්තවට ශඳන කේ, අපි 

වි ානේථ භාග ශාෝජශේනට ගහාගන්ශ ගත්තේ. අපට ශත්රීේ වේ ව 

ථභේන ගිශ කිදුම වි ානේථාේ ශිතුන ගිාේ. වි ානේථා ශිතුන 

ගිාේම ශම වේන දු  නන්ශන්? ශේ  ශ  ශනශත් වේ ණාේ දු  

ශනශනේ. අපට ඉන රිශේී  ඒව ථේවච්ඡේ ව න්ශ පුළුනන් ශනයි. මම 

මශහාම කිාන්ශන් ශම වන? 

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද, අශරේල් 2 21නි ද නේ රහාේ ශේී  
ජීවිතා අහිමි වුණු  ශනේ ගිශ අේමේ වනේ ව ශනේ. ඒ  න ගිශ 
වනේ ව ේී  ඒ වේ ණේන අපට ඉතේමත්ම ථාශවන යි. තේත්තේ 
මුථාලිේ. අේමේ වශතෝලිව.  හාිඳියි, ශේ  න ශේසු තමයි අනහාන්ශ 
ගත්ශත්. ශේසු අනහාන්ශ ගත්තේම තේත්තේ ත හාේ ශනයි කිාේ අේමේ 
කිවනේ. හාිඳියි, ඒ නරුශනෝ ටිව ශේසු අනහාන්ශ ඕශෑ කිවනේ. ඒ  න 
මිා ාන්ශ ශප  -ශේ ශඳෝේශඳට අහු ශනන්ශ ශප - ශේසු ගිශ 
ශග ාේේ ශේනල් 2 කිාේ ිතශඳශනේ. ථමහා  ශනකේනට පු ම ථහාගත 
ශේනල් 2 ටිවේ තමයි කිාේ ිතශඳන්ශන්. ඒ විථාතශර් අේමේයි 
කිාන්ශන්. ඒව අේමේ හාිඬු වඳුිබන් තමයි කිාන්ශන්. ඒ අේමේ 
කිාශ වේ ණේ ශනථ ඳකපුනේම ශේ  ශ  ජීනත් ශනේී  අපි 
ශම ශනේන ව න්ශන් කිාේ ආපථාථට හාිරිකේ ඳකන්ශ ශනශනේ.  

ඒ නරුනේ ශේසු ගිශ ථහා ථානර්ගාට - heaven මවට - ාශ මව 
ගිශ, heaven මවට අශශේ අාන මවතු ව  ගන්ශ මව ගිශ 
වනේ ව  ිතශඳශනේ. ශේසුන නිේවේ කිාේ කිාේ ිතශඳශනේ. ඒ 
ශගන  නරුශනෝ තුන්ශනශයි. තුන්ශනශේම ශේනථානේශාට ගිාේ. 
හාිඳියි, වශගේටුනට වේ ණේන තමයි තුන්ශනශේම ශනනථානේශාට 
ගිාේ ට අ  පුාි  නරුනේ විත යි මිරුශ්ඩ. ශම වන, මිබාට ඇවිල් 2කේ 
ශිනත ඇතු ට ාශශව ට ඒ ඉවගත්ත ථානේශශේ ඉා ිතබිකේ 
ශිහාි. ඒව  දථේ ඒ නරුනේ ශනශ තිශවට ගිාේ. අ දත් ශනශනශේ 
ශනශ තිශවට ගිාේ. අ  නරුනේ මිා ගිාේ. ඒ නරුනේ මිා ගිාේම අපි 
දුාලු ශනශේටම පේාමේ කිාේ  න්ශේ. තේත්තේ මුථාලිේ, අේමේ 
වශතෝලිව. ශව ශහා මන ඒ ථේඳන්සතේන? ඒව තමයි,  ශ  
ථාහින ාේන. ඒව අපි හානකේ ිතශඳශනේන? ශිහාි.  

අන්තනේනා, ජේිතනේනා ව ට ගත්ත ව්ඩාේාමේ මව 
පිත්තකින් වෑ ගහාශනේ. ව ශතෝලිව ජශතේන මිා ගිා ශනකේශව 
අපි වශතෝලිව ජශතේන ශනනුශනන් ශපනී හිටිාේම ථමහා  අා 
අපට ඇල්ල් 2ක න ගු ව  කිාන්ශ ගත්තේ, අපි වශතෝලිව 
අන්තනේී න් කිාේ. වශතෝලිව වවුරුත් අන්තනේී  ශිහාි. අශේ 
නාේදුරි ජාශථේව  හිටපු අමේතයතුමේ රවේ  ව  ිතබුණේ, 
වශතෝලිව අන්තනේී නුත් දුටිශනේ කිාේ. අපි මතුමේට කිාශනේ, 
වශතෝලිව අන්තනේී න් ශව තිශව ශහාෝ දුටිශනේ ශේ 
ශපන්නන්ශ කිාේ. මශහාම වශතෝලිව අන්තනේී න් ශිහාි. 
වශතෝලිවශාෝ හාිම ිතථාශථේම ශේසු අනහාමින්, අශශේ දුාලු 
ශනශේට ආන ා ව ශ ව්ඩාේාමේ. අපි වනනේනත් වශතෝලිවයි 
කිාේ මිබාට ඳිහාිකේ නිා වටයුතු වශ ේ ශිහාි. අපි ශඳෞේසේගම 
ාටශත්,  විශ ේෂශාන්ම විහාේ ථානේශනක ථානේමීන් නහාන්ශථේකේශේ 
අනු ේථශේ ාටශත් ශේ නිාවටයුතු ව ශ ගමන්ම මුථාලිේ 
ජශතේන, හින්  ජශතේන ථමය අපි ඉතේමත් ථශහාෝන ත්නශාන්, 
ආන ශාන්, ශගෞ නශාන් වටයුතු ව ේ. ඒ දුාලු ශනශේට අපි 
ශගෞ න ව ේ. හාිඳියි, ඒ අා මිාගිා අනථානේශවී  ඒ අා 
ශනනුශනන් ශපනී දුටින්ශන් ශිත්ශේ, අපි අනහාශ ආගශමන් 
නිාේ ිතශඳශනේන? අපි අනහාශ ආගශමන් නිාේ ශිහාි. හාිඳියි, 
ථමහා  අා ශේ ශනකේශව අපට ඇල්ල් 2ක න ගු ව න්ශ ගත්තේ, අපි 
මුථාලිේ විශ ෝධී ව්ඩාේාේ හාිටිාට. මුථාලිේ අා මිරුණේට වමේ 
ශිහාි, දුාහාක අා ඉතුරු ශනන්ශ ඕශෑ කිා ැේ ථමහා  අා නචාශ 
හාි නේ. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුම ද, ඔඳතුමේට විශේඩි ශනවව වේකාේ 

ිතශඳශනේ.  

ගු වහක් ර් අප්ුලහාිය මහතා 
(ேொண்புேிகு தஹக்டர் அப்புஹொேி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද, ගරු චාමින්න  විශේශථේව  

මන්ත්රීතුමේශේ වේකාත් මට කඳේ ී කේයි ගිශේ. ඒශවන් මට නිඩි 

ශවකේනේ අන ය ශනශ මවේ ශිහාි. ශවටි ශනකේනේ අන ය 

වුශණ ත් කඳේ ශනන්ශ කිාේ ඉතේම ශගෞ නශාන් ඉල් 2ලීමේ 

ව ශනේ.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඳතුමේ ඔා ථටහාශ ශල් 2වේ ම්ඩාකාට මනන්ශ. 

 
ගු වහක් ර් අප්ුලහාිය මහතා 
(ேொண்புேிகு தஹக்டர் அப்புஹொேி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

විශ ේෂශාන්ම මට දුහිපත් ව න්ශ ිතශඳන්ශන් ශේ 

වේ ණායි. ශේ වරුණු වේ ණේ දුාල් 2ක අ ගත්තේම මම 

විපේෂශේ ශගෞ නනීා මන්ත්රීනරුන්ශගන් ඉල් 2ලීමේ ව ශනේ. 

ඉතේමත්ම ප පුරුේන ිතශඳශ,  ටට ආන ා ව ශ අා ශේ ගරු 

ථභේශව දුටිශනේ.  වරුණේව , ශත්රීේ වේ ව ථභේනට ගිහිල් 2කේ 

නේඩි ශනන්ශ. නේඩි ශනකේ රිථේඩ් ඳන යුී න් මිිතතුමේ විත ේ ශශ න 

නිරැන  ව පු දුාලු ශනශේම  ටට මිබ ව න්ශ. මතුමේ නි න  ශේ ඒ 

නිරැේන ශත්රීේ වේ ව ථභේන  ටටම ශපන්නන්ශ. ශත්රීේ වේ ව 

ථභේන  ටටම ශපන්නශනේ විත ේ ශශ න  නි න  ශේ, ටට පථාශථේ 

ඒ තීන්  - තී ණ ටිව අ ගන්ශ. මතුමේ ගිශ විත ේ ශශ න 

හිථාබුල් 2කේ ආ්ඩුවවේ න ාේ ගිශත් ශත්රීේ වේ ව ථභේනට 

වරුණු ඉන රිපත් ව න්ශ අපි ඳකේශප ශ  ත්තු ශනශනේ.  

ශේ  ශ  තන වනේ ව  යුතු ශඳ ශහා මාේ ශේනල් 2 ිතශඳශනේ. 

ශමතිශට ගිහිල් 2කේ ඒ දුාලු ශේ වනේ ව න්ශ. ඔඳතුමන්කේට 

වනේ ව න්ශ අනථානේනේ ී කේ ිතශඳශනේ. ශේ  දථේ තමයි 

ජශතේන කිාන්ශන්, "225  ශම ශනත් ව න්ශන් ශිහාි." කිා ැේ. 

22  ව ශ ශේ ශේ ශත්රීේ වේ ව ථභේශනන් ශපන්නන්ශ පුළුනන්. 

ඒව තමයි පේර්ලිශේන්තුශව ඳකා කිාන්ශන්, ඒව තමයි 

පේර්ලිශේන්තුශව ක්රිාේනේමා කිාන්ශන්, ඒව තමයි ජශතේන 

ශනනුශනන් පේර්ලිශේන්තුන තු  ව  යුතු ශහා වම ශේ. ඒවට 

අනථානේන ී කේ ිතශඳශනේ ශේ, ඒවට ඳකා ී කේ ිතශඳශනේ ශේ 

අපට ඕශෑම ශවශශේ ඒ ශත්රීේ වේ ව ථභේනට ශගන්නන්ශ 

පුළුනන්. ඒ  දථේ වරුණේව  ඔඳතුමන්කේ දුාලු ශනශේම මවට 

නේඩි ශනකේ ශේ  ට ගිශ හිතන්ශ,  ට ථහා ජශතේන ගිශ හිතන්ශ. 

තමුන්ශේ පේෂ ශේ පේකශා, අ  ප ණ හාේපා වුණු ඒ 

ශේ පේකශාට ාන්ශ මපේ.  

අපි නිේවේ ථමහා  ශේ පේකශඥාන් ඉථාශවෝක මු ව න්ශ 

විම ේනත් අ ශගශ ාශ ඳන. මශහාම වශ ේ නරුනන්ට ආන ශර්ටන? 

ශිහාි. ඒ ඔේශවෝම  යපෑේ තමයි ව න්ශන්. ශේ  යපෑේ නින් 

ශනත්නන්ශ. ශේ  ටට  යපෑේ නිාේ ශිහාි.  යපෑේ  දථේ තමයි 

ශේ  ටට ශහාණ ගහාශ ශේ නිා ඔේශවෝම දුේස වුශ්ඩ. මැා   දථේ 

වරුණේව කේ  යපෑේ දුාල් 2ක ශනත්නකේ ශේ  ට ශනනුශනන් ාේ 

කිදු නිා ශව ටථේ ව න්ශ. ඒව තමයි අශේ යුතුවම ථහා අශේ 

නගකීම නන්ශන්.  

මම ථහා අශේ වවින්න ශහාේෂේන් ජානර්සශ මන්ත්රීතුමේ ාේ 

ක්රිාේනේමාේ අ ගත්තේ. ශේ ක්රිාේනේමා ගන්ශ ශහාේතුනේ ිතබුණේ. 

අපි දුාලු ශනශේම අතීතාට ගිහින් ශේ  ශ  දුේස වුණු වරුණු-

වේ ණේ අ ශගශ ඳිලුනේම; ශප ගථානකේ ඳිලුනේම, ශඳ ශහාෝ 

ශනශශකුශේ නි න   ේශිාේ ිතශඳශනේ. මශහාම නි න  ව  අා 

ථමහා  ශනකේනට අන සුනශශෝ නේශේ වනේ ව මින් අශශේ අාට 
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පේර්ලිශේන්තුන 

ඇල්ල් 2ක න ගු ව මින් ාශනේ. අපි ඒ දුාලු ශේ ඉතේමත්ම ශහා ඳින් 

අධීේෂණා ව  ඳකශනේ, ශම වේන, ශව තිශන නිරැේන, ශව යි 

ආවේ ශාන්න දුේස වුශ්ඩ කිාේ. ඒ  දථේ අපට මව පිත්තකින් 

ථාහිඳිාේන හානන්ශ ිතශඳශනේ. අශේ ශේ ජශ ශව ටථා දුාල් 2කම 

මවට නේඩි ශනකේ ශව ශහා මන  ට හානන්ශන් කිාශ වේ ණා 

ිතශඳශනේ.  ශ  ථානර්සශ වටයුතු ටිව අාේක ශනකේ ිතශඳශනේ. 

මා ශව ශහා මන ශිනත පණගන්නන්ශන්; මා ශිනත ශව ශහා මන 

ඉථාථ හාට ගන්ශන් කිාශ ශේ ගිශ ඳකන්ශ ඕශෑ.  ටේ හාිටිාට 

ඉථාථ හාට ාන්ශන් ශව ශහා මන කිාේ ඳකන්ශ ඕශෑ. ජේතයන්ත  

න ශාන් අපි  අන ශේ ශනශශව ට  මව පිත්තකින්   ේශල් 2ච්ඡශාෝ 

හාිටිාට ශේ ශනකේ ඇිත. ඒව ශිිත ව න්ශ අන ය නිා පිිබශන  

ථවථා ව න්ශන් ශව ශහා මන? ඒ නේශේම අශේ නරුනන්ට ශේ  ට 

ශිනත නතේනේ  දර්මේණා ව  ශනශනේ ශේ, අ  ඳාශව ශක ත් 

වුණු ශේ පේකශාට ශශ ශනයි අපි ාන්ශ ඕශෑ, " ට හානශනේ." 

කිාශ ශත්මේන ඉථාථ හාට අ ශගශයි.  ඡන්ශන ිතශඳශ නනථට ඡන්න 

පනත්නන්ශ පුළුනන්. ඒ ඡන්ශන ිතාශ වේකාට ශවන වේනට ශියකේ 

ඕශෑ පාාගුනේ කිවනේට වමේ ශිහාි. හාිඳියි, නර්තමේශශේ ශේ 

 ශ  ව න්ශ අපට නගකීමේ ිතශඳශනේ. ඒව අපි දුාලු ශනශේ 

මවතු ශනකේ ව මු.  

මම මශශව ට මව පේථකේ  ය ශනත්තකේ ඒ ශනමවපිශා ත් 
ථමය වනේ ව  ආනේ. ඒ අාට වි ානේථා ශග ාශිල්කේ ශිහාි. 
ශහාේතුන ශම වන? ශේ ව්ඩාේාේ ශනව -අපි අපි- මව මව 
තින්නකන  ඒ වි ානේථා පලු  ව ශනේ.  ශ  නරුනන්ට ිතශාශ 
ආන ා, ජශතේනට ිතශඳශ ආන ා අපි තින් තින්නකී  පලු  
ව ශනේ. ථමහා  ශනකේනට  ශ  ිතශඳශ ආ ේෂේන අපි පලු  
ව ශනේ. ඒ  දථේ අපි දුාලු ශනශේට නගකීමේ ිතශඳශනේ. 
ආ ේෂේන, ශේ  ශ  නරුශනෝ, ශේ  ශ  ජශතේන තමන්ශේ 
ග්රහාණාට අ ශගශ ශේ පේකශා ව න්ශ මපේ කිාේ අපි කිාශනේ. 

පසු ගිා 13, 14 නනථා ශනශේ දු  වුණු දු වීේ මම නිේවේ. අපි 
ශහා ාකේ ඳකශශව ට ථමහා  තින්නක රැථාවීේ, ථේවච්ඡේ ිතබිකේ 
ිතශාශනේ. ඒ රැථාවීේ, ථේවච්ඡේ ගිශ මම ටට ශප  ශඳ ශහාෝ 
ශනකේනට මේසයාටත් කිවනේ. ශේ අා ථේවච්ඡේනකට ගිාේම, 
රැථාවීේනකට ගිාේම ශම වේන කිවශව? ශප ශහා  ටුශව ථමහා  
ව්ඩාේාේ කිවනේ, "අපට ශහා ව අනථානේනේ කිබිකේ ිතශඳශනේ. ඒ 
අනථානේශනන් රශාෝජශ ග දමු." කිාේ. ශමශහාම කිාපු තින් 
ිතශඳශනේ. ශමශහාම කිාපු ඳනට මතිශ හිටපු ශප ශහා  ටුශව 
ජශතේනත් අපට වනේ ව  කිාේ ිතශඳශනේ. ශමනි ද ශනකේනව 
වේටනත් ඇල්ල් 2ක න ගු කිරීම ශශ ශනයි ව  යුත්ශත්. ශේ  ට තු  
ශමනි ද පහාත් ශේ පේකශාට ාන්ශ මපේ. ඒ වවුන කිාේ "අ  
මන්ත්රීන ාේ, ශේ මන්ත්රීන ාේ." කිාේ ඇල්ල් 2ක න ගු ව න්ශ ත ේ 
මම පහාත් ශනන්ශන් ශිහාි. රිතපත්ිතාේ ිතශඳශ ශවශශේ 
හාිටිාට මම කිාන්ශන්, මනි ද නිාථටහාශේ ශේ  ශ  දුේස 
වුණේ. ඒව තමයි ඇත්ත වනේන. හාිඳියි, ඒව නහාගන්ශ ශනශ 
මවේ නමකේ ශේ  ශ  ජශතේන ශශ මය ානන්ශ මපේ; අශශේ 
පිත්තට ානන්ශ මපේ. ඒව නිරැන යි. අපි දුාලු ශනශේම තමන්ශේ 
හාතනා ථේේෂිාට මවයන ශේ  ශ  ජීනත් ශනන්ශ ඕශෑ. ජශතේන 
ශනනුශනන් නිා ව න්ශ පුළුනන්, ශනශත් ශනාේ ව න්ශ 
පුළුනන්. හාිඳියි, හාතනා ථේේෂිාේ ිතශඳශනේ. වේට ශහාෝ ශහාණ 
ගථානකේ, වේන ශහාෝ ම කේ, වේට ශහාෝ ගහාකේ කුුව ව කේ මනි ද 
ශේනල් 2 ව  තමුන් ථිශසීශමන් ජීනත් ශනන්ශ වවුරු ශහාෝ හිතශනේ 
ශේ ඒව නිරැන යි; අශේ ආගශේ හාිටිාට ඒව නිරැන යි. ඒවට 
අ දනේර්ාශාන්ම නඬුනේ හාේඳ ශනශනේ. ඒශවන් වේටනත් 
ශේශ න්ශ ඳිහාි. ශේ නනථානක ශඳ ශහාෝ ජශප්රිා විධිාට 
ශේ පේකශ වයිවතන්න  ාශ ඳන මම නකිශනේ. ථමහා  අා 
ශශ ම ේ මිරීමේ තමයි ඒ වයිවතන්න  තු  අපි නකින්ශන්. 
මශහාම නන්ශන් තමුන්ශේ ඉපී ශේ ඉවකේ ිතශඳශ පවුවේ  ගිතගුණ 
 දථේයි.   

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද, අපි දුාලු ශනශේශේම නගකීම 
හාරිාට ඉෂාට ව මු. අපි ශිිත ව න්ශන් ශේ  ශ  ශේශප  , අපි 
ශිිත ව න්ශන් ශේ  ශ  ශගෞ නා.  

ශේ ශවශ ථන්ශන් ශේ  ශ  ආන ණීා නරුනන්ශේ 
අශේගතා. ශේ දුාලු  ශේ ශනනුශනන්, අපි හාරි විධිාට රී 
කේාකිවශාෝ හාිටිාට මවට හිටශගශ ශප  හාිහිකේ ශේ  ට 
ආ ේෂේ ව න්ශට නිා වටයුතු ටිව ව මුයි කිාශ ශාෝජශේන 
ව මින්, අනථානේන කඳේී ම ශනනුශනන් මූකේථශේරූඪ ගරු 
මන්ත්රීතුමේට ථාතුිතනන්ත ශනමින් මශේ වනේන අනථන් ව ශනේ.  

 

 

[අ.භේ.4.46] 

 

ගු (වවදය) නලින්ද ජයතිසනස මහතා 
(ேொண்புேிகு (மெத்திய கலொநிதி) நளிந்த ெயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද, කි ත ිතශඳශ ශවටි වේකා 

තු  විශ ේෂශාන්ම අශේ න ථාත්රිේවාට ථේඳන්ස වේ ණාකුත්, 

ෛනනය ේශෂේත්රාට ථේඳන්ස වේ ණාකුත් පිිබඳවන ථභේශව 

අනසේශා ශා මු ව නන්ශට විමිිතයි.  

අන උනෑථශම නේර්තේ වුණේ, වළුත  න ථාත්රිේවශේ, මතුගම 

අසයේපශ වකේපාට අයිිත ඳ  ලිා න ේශහාේශ ව දෂාස විනයේකශේ 

ිතබිකේ අත් ශඳෝේඳ 13ේ ශහා ාේ ගත්තේ කිාකේ. ශමනි ද දු  

වීමේ ශනකේ ිතශඳශ ශනකේනව, හාන දු නීිතශේ වේකා ී ර්  ව  

ගිනීම ථවහාේ පේර්ලිශේන්තුශව විනේනා පිනිත්ශනශ අන න ශශේ 

නග කින යුතු ඇමිතන ශාේ, මේශවෝ ශප ලීදුා භේ  

අමේතයන ාේ, මේශවෝ ආ ේෂේන භේ  අමේතයන ාේ, ආ ේෂේන 

භේ   ේජය අමේතයන ාේ ශහාෝ අුවම ත මින් ථභේශේාවන ාේ ශේ 

පේර්ලිශේන්තුනට  ජා පිත්ශතන් රවේ ාේ ව  යුතුන ිතබුණේ. 

ශමුත්, අසයේපශ අමේතයන ාේ ඒ ගිශ ථවහාන් ව ශගශ ගිාේ 

මිථව ශේ  ශ  නරුනන්ශේ ආ ේෂේන පිිබඳවන හාරිහාමන් විධිාට 

නිනගත් රවේ ාේ ආ්ඩුවන පිත්ශතන් දු  වශ ේ ශිහාි.  

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද, ශේ පේථක අයිිත නශ රසේශ 

ශග ා අගකනත්ත. ශේ පේථක ිතශඳන්ශන් අගකනත්ශත් ඉවකේ 

කිශකෝමීටර් 2 ේ මහාේ, ඳ  ලිශේ දුට කිශකෝමීටර් 1 ේ මහාේයින්. 

ශේ පේථශල් 2 නරුශනෝ ඉන්ශන් 260යි; ගුරුනරු ඉන්ශන් 1  ශනශේයි. 

ඒව මහාේ ජශේකීර්ණ රශේ ාේ ශශ ශනයි. මම  දථේ අත් ශඳෝේඳ 

ිතාකේ පේථල් 2 නරුශනෝ ථහා ජශතේන භා ව න්ශට හානපු 

ව්ඩාේාම පිිබඳවන පරීේෂේ ව කේ ශල් 2දුශාන්ම ශත  තුරු 

ශථ ාේ ගන්ශට පුළුනන්. ථහා ේන් ඇතුළු ව්ඩාේාශේ අක ගිා, 

මුක ගිා තින් ශථ ාපු අශේ ආ ේෂව අා නකට ශේ දු වීමට 

ථේඳන්සශනකේ ිතශඳන්ශන් වවුන, ඔවුන්ශේ අ මුණ ශම වේන, 

ඔවුන්ශේ ශේ පේකශ පිනිත්ම ශම වේන, ඔවුන් පිටුපථාශථේ 

ඉන්ශන් වවුන කිාශ ඒනේ පිිබඳවන ශඳ ශහා ම පිහාින ලින ශථ ාේ 

ගන්ශ පුළුනන්. මම හිතශනේ, ඒව ශේ  ට නිශ ගන්ශට ඕශෑ. 

විශ ේෂශාන් ාිබත් නතේනේ ශේ  ශ  අශේ ේෂිත ඳනේ, ීනිතාේ 

හානකේ ාිබත් නරුනන්ශේ පේථල් 2 ගමශ අාේ  කිරීමට වවුරුන් ශහාෝ 

උත්ථේහා ව ශනේ ශේ, ඒව ශව යි පිත්ශතන් ආනත්, ශම ශ 

ශේ පේකශ අ මුණින් ආනත් ප ේජාට පත් ව න්ශට ඕශෑ. මම 

 දථේ ආ්ඩුවශව නගකීම තමයි ඒ දු වීම ථේඳන්සශාන් අන, ශේ 

හාන දු නීිත විනේනා පිනිත්ශනශ ශවකේශවී  ශේ පේර්ලිශේන්තුනට 

රවේ ාේ ව ශ මව.  

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද, ඒ නේශේම මම ශේ ගරු 

ථභේශව අනසේශා ශා මු ව නන්ශට විමිිතයි, ටශේ න ශශේත් 

වනේ ඳහාට කේ වුණු ශේ  ශ  ජේිතව පුනත් පතව ථවහාන් වුණු 

රසේශ පුනත නශ, "දුශථේරිාන් ථිත්වේනලින් පසු තවහිේ ජමේත් 

1335 1336 

[ගරු  ශහාේටර් අේපුහාේමි  මහාතේ] 
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ශන ථාත  දුාහාක ශඳෞේස මවනරුන් 4,000ේ නව ව කේ" කිාශ 

මව ගිශ. ශේ පිිබඳවන පේර්ලිශේන්තුශව අනසේශා ශා මු ව ේම, 

වනේශේාවන ාේ ාේ රවේ ාේ ව ේ. ශප ලිථා මේසය 

රවේ වන ාේත් ශේ පුනත රිතේශෂේප ව කේ රවේ ාේ ව ේ. මම 

හිතශනේ, ශේ ප  ව කේ ිතශඳශ පුනතට ථේශේේෂන මශහාම 

රිතේශෂේප කිරීම පමණේ රමේණනත් ශනන්ශන් ශිහාි කිාකේ. 

ශම වන, මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද, නින් ශේ රනතත්ිතා 

කිානේශගශ ාශශව ට ශේශනේ, ඔවුන් ථවහාන් ව කේ ිතශඳන්ශන් 

දුාහාක, ශඳෞේස මවනරුන් ප මු නරු උපත ථවහාේ දුශථේරිාන් 

ථිත්වමට භේජශ ශනේී  කිාකේ. ඒ කිාන්ශන් ශේව ලිාපු 

මේසයශවන ාේට ශත  තුරු කඳේ  න්නු ශවශේ හාරිාටම ප මු නරු 

උපත ථවහාේ දුශථේරිාන් ථිත්වමට භේජශ වුණු දුාහාක, ශඳෞේස 

මවනරුන් 4,000වට තමයි ශේව වුශ්ඩ කිාකේත් ථවහාන් ව කේ 

ිතශඳශනේ. 

මම ටශේ නිේවේ, ථමහා  ථමේජ ශනේ අාවිනක මහාේචාේර්ා 

චාන්ශ ජාසුමශ කිාකේ ශවශශකුත්, "දුාහාකයින් නව කිරීම ගිශ 

වනේ ව  විට ඒව මශශෝ නයේධිාේ ාියින, ශඳ රු ීනිතවේ 

 දර්මේණා ශශ ව න්ශ ාියි පිනසූ අශේම ථහාතනාන් ගිශ 

වශගේටුන. ගේථේ ශපිත ථහා අශන්ව විස උපත් පේකශ ශපිත 

ශම ටට ශගශ මන්ශන්න ශේ නයේපතිතශේම ශව ටථේ ශකථයි" 

කිාකේ, තමන්ශේ මහාේචාේර්ා ප ටම පේවිච්ි  ව කේ ශේ පුනත 

ථශේන ව ශ ආවේ ශේ ාේ ාේ කියුේ ශවරුේ ව කේ ිතශඳශනේ. 

මම  දථේ මම හිතශනේ, ශේ පිිබඳවන මීට නාේ ගිඹුරු 

පරීේෂණාේ ව න්ශ ඕශෑ කිාකේ. ශේව ශථ ාන්ශ මච්චා  

අමේරු මවේ ශශ ශනයි  මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද. ශේ පුනත් 

පත කිවනේ ශේ අයහාරු ග්රහාාේශේ ගශා ල් 2 ිතශඳශනේ කිාකේ, ඒව 

ශේ පේර්ලිශේන්තුනට ශථ ාන්ශට ටිවේ අමේරුයි. හාිඳියි, ශේ 

ෛනනයන ාේ අශේ  ශ  මවනරු 7,000වට දුශථේරිාන් ථිත්වේ 

ව කේ ිතශඳශනේ. මයින් 4,000ේ දුාහාක, ශඳෞේස. ඒ නේශේම ඒ 

4,000ත් ප මුශන ද නරු උපත ථවහාේ දුශථේරිාන් ථිත්වමට කේ 

වුණු අා කිාශනේ ශේ, ඒව ශථ ාන්ශට මච්චා  අපහාසුනේ ශිහාි. 

ඒ ථවහාේ ශේ 4,000ම ශගන්නන්ශට ඕශෑ ශිහාි. ශේ 

මේසයශවන ාේට ශත  තුරු කඳේ  න් මූකේශ්රා හා හාේ අුවම ත මින් 

ශේ මවනරුන්ශගන් 100ේ ශගශිල් 2කේ ඳකන්ශට පුළුනන්. 

පිශකෝපීා ශේ ශේ අනහි තේනන් ඳකශ dye test මව කිාකේ 

මවේ ිතශඳශනේ. ඒ dye test මවට ශේ මවනරුන් 100ේ ශා මු 

ව ේ ශේ, පිශකෝපීා ශේ  අනහි  ව කේන ිතශඳන්ශන් කිාකේ 

ඳකන්ශට පුළුනන්. ට යට ශහා ාන්ශට ිතශඳන්ශන් ශනශ 

ශම වේනත් ශශ ශනයි, මම මවනරුන්ශේ ශේ  අනහි  කිරීම 

ථවහාේ ථිත්වම ව පු ෛනනයන ාේ වවුන කිාශ මවයි. 

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද, ශේව ශල් 2දුශාන් අත හාරින්ශ 

ඳිහාි කිාකේ කිාන්ශන් ශේ  දථයි. දුශථේරිාන් ථිත්වමේ කිාකේ 

කිාන්ශන්, ථපත්තුනේ මහාශනේ නේශේ මවේ ශශ ශනයි; ඒව 

ත දනම ව ශ නිාේ ශශ ශනයි. ඒවට තන ව්ඩාේාමේ හාවුල් 2 

ශනශනේ. ඒ කිාන්ශන්, රසේශ ෛනනයන ාේ ඉන්ශනේ; අුව 

ගණශන් මව ථහාේාව ෛනනයන ශාේනත් ඉන්ශ ඕශෑ; ශේවට 

ථේඳන්ස  කයේගේ ශේ ශහාන වේර්ා ම්ඩ ාකාේ ඉන්ශ ඕශෑ.  

ඒවට පහාසුවේ ථපාශ සුන වේර්ා ම්ඩාකා, ශේ ආී  ාේ 

ව්ඩාේාමව වේර්ා භේ ාේ තමයි, -team work මවේ තමයි,- 

දුශථේරිාන් ථිත්වම කිාකේ කිාන්ශන්. ඒ  දථේ තවුහිත් ජමේත් 

ථාවිසේශාට ථේඳන්සයි කිාශ ශේ ෛනනයන ාේට ඳිහාි, 

වේටනත් ශහා ශ න් ශේ ශේ ව න්ශ. ඒව අශශේ ශන ථාත  

නකිශනේ; ඉන්ශ ශහාන වේර්ා ම්ඩාකා නකිශනේ; minor staff මව 

නකිශනේ. ඒ  දථේ ශමනි ද ශනාේ ව ේ ශේ, ශේ දුාලු ශනශේම 

ථේඳන්ස ශනන්ශ ඕශෑ. ඒ කිාන්ශන්, නව ථිත්වේ 4,000ේ 

ව ශවේ ඒ team මවම ඳකේශගශ ඉන්ශ වුනමශේන ිතශඳශනේ. 

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද, මශහාම ශේ ඒ ෛනනයන ාේශගන් 

පමණේ ශශ ශනයි, ඒවට ථේඳන්ස දුාලු ශනශේශගන්ම ර ාශ 

ව න්ශ ඕශෑ. ශම වන, රනතත්ිත හාිටිාට ශේනේ  දනිල් 2ශල් 2  දවේ 

පේශනන්ශ ඉා හාිරිශා ත් තමයි,  ශ  ජේතීන් අත  ථහා 

ආගමිවාන් අත  වි ථවභේනා ඇිත ශනන්ශන්.  

නිනුත් අශේ  ශ  දුාහාක, ශනම , මුථාලිේ කිාකේ පේථල් 2 

පේසිතාේ ිතශඳශනේ. ශනම  ථහා මුථාලිේ කිාශ පේෂ ිතශඳශනේ. 

දුාහාක පේෂ ිතශඳශනේ. නින් මුථාලිේ ඳිාකු පේසිතාේ ඇිත 

ශනමින් ාශනේ. ඉථාකේේ වි ානවිනයේක ඇිත ශනමින් ාශනේ. ඒ 

අතශර් ශේ රනතත්ිතා නර්සශා වුශණ ත් මශහාම ශම වන 

ශනන්ශන්? දුාහාක මවනරුන්ට, දුාහාක ශ ෝගීන්ට ාන්ශ පුළුනන් 

දුාහාක ශ ෝහාල් 2නකට විත යි; මුථාලිේ මවනරුන්ට, මුථාලිේ 

ශ ෝගීන්ට ාන්ශ පුළුනන් මුථාලිේ ශ ෝහාල් 2නකට විත යි කිාකේ 

මතාේ හාි ශණ ත්, ශේ  ශ  පේථල් 2 පේසිතා නේශේම දුාහාක 

ශ ෝහාල් 2, ශනම  ශ ෝහාල් 2, මුථාලිේ ශ ෝහාල් 2 ආී  ශ ෝහාල් 2 

පේසිතාකුත් හාිශනශනේ. ඒ  දථේ ශේ රනතත්ිත  දවේ පි  ව ශ 

ඒනේ ශශ ශනයි. ශේනේශේ ඳ ේ ිතශඳශනේ. ඒ ඳ  ආ්ඩුවන 

ශත්රුේ ගන්ශ ඕශෑවම ිතශඳශනේ. ශේ ර ාශශේී  

වනේශේාවන ාේ කිවනේට, "මම ශප ලිථාපිතතුමේට වනේ ව ේ; 

මම බුේධි අා නකට වනේ ව ේ. ඒ ශග ල් 2කන් කිවනේ, 'ශිහාි' 

කිාකේ. ශප ලිථා මේසය රවේ වත් කිාශනේ, 'ශිහාි, මශහාම මවේ 

ශිහාි' කිාකේ."  මශහාම 'ශිහාි' කිාකේ කිාශ මව විත ේ හාරි 

ාන්ශන් ශිහාි. ශම වන, ශමනි ද රනතත්ිත ථමේජගත ශනන්ශ මම 

වලින් කිාපු මහාේචාේර්ාන ාේත් ශේව ථශේන ව ශ ශේනල් 2 

කිාශශව ට, තනත් ථමහා  ෛනනයනරු ශේව ථශේන ව න්ශ 

ශේනල් 2 කිාශශව ට, ශේව මීට නාේ ඳ පත ට ගන්ශ ඕශෑවම 

ිතශඳශනේ. ඒ  දථේ ශේ ථේඳන්සශාන් නහාේම ශථෞඛය 

අමේතයේා ා රවේ ාේ ව  යුතුන ිතශඳශනේ. ඒ නේශේම මම 

ඳකේශප ශ  ත්තු ශනශනේ, Sri Lanka Medical Council මව 

නේශේම අශේ  ශ  රථන හාේ ශේරි ෛනනය විශ ේෂඥනරුන්ශේ 

ථාගමාත් -Sri Lanka College of Obstetricians and 

Gynaecologists- ශේ  ථේඳන්සශාන් ාේ නේර්තේනේ ඉන රිපත් 

ව යි කිාකේ. ශම වන, ශමා ජශතේනට තහාවුරු ශනශ ආවේ ාට 

කිාකේ ිතශඳශ රනතත්ිතාේ  දථේ ඒ ථේඳන්සශාන්  දවේම 

 දවේ රිතේශෂේප කිරීමේ ව ශනේ ශනනුනට, ශේව පිටුපථාශථේ 

ිතශඳශ හා ා, ශේශේ පිටුපථාශථේ ිතශඳශ අ මුණ, ශේව 

පිටුපථාශථේ ිතශඳශ ශේ පේකශා ශත්රුේ අ ශගශ වටයුතු ව නු 

ඇතියි කිාකේ මම ඳකේශප ශ  ත්තු ශනශනේ. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඳතුමේට  දාමිත වේකා අනථේශයි, ගරු මන්ත්රීතුමේ. 

 
ගු (වවදය) නලින්ද ජයතිසනස මහතා 
(ேொண்புேிகு (மெத்திய கலொநிதி) நளிந்த ெயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

ශහා වයි, ශඳ ශහා ම ථාතුිතයි. ශේ විනේනශේී  මම රසේශ 

න ශාන් ඉන රිපත් ව ශ වේ ණේ ශනවේ ිතශඳශනේ. ආ්ඩුවන 

පිත්ශතන් මම මාට පිිබතු ේ ඳකේශප ශ  ත්තු ශනශනේ. ඳ  ලිා 

පේථශල් 2 ඇිත ශනච්චා ර ාශාට ථේඳන්ස වවුන කිාකේ ශත  තුරු 

කිාශ අතශර්ම, අශශේ පිත්ශතන් ශේ දුශථේරිාන් ථිත්වේනකට 

ථේඳන්ස ව්ඩාේාම වවුන කිාශ මව පිිබඳවනත් ශේ 

පේර්ලිශේන්තුනට ශහාිබන ව ව නු ඇතියි ඳකේශප ශ  ත්තු 

ශනශනේ. ශඳ ශහා ම ථාතුිතයි. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශහා වයි, ඔඳතුමේට ශඳ ශහා ම ථාතුිතයි. මී යට, ගරු රථන්ශ 

 ණතුාග මන්ත්රීතුමේ වනේ ව න්ශ. 
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පේර්ලිශේන්තුන 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද,- 
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ථභේශේාවතුමේ වනේ ව න්ශ. 

 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද  මම පේර්ලිශේන්තුශව ශල් 2වේ 

ම්ඩාකාටත් කිවශව, ථේමේශයශාන් හාන දු නීිතා ගිශ ථේවච්ඡේ 

ව ශශව ට ත්රිවිස හාමුනේශව, ශප ලීදුශේ ථහා ආ ේෂව 

අමේතයේා ශේ  දකසේරින් ශේ පේර්ලිශේන්තුශව  දකසේරින්ශේ 

කුටිශේ ඉන්ශ ඕශෑ කිාකයි. ශේ අහාශ ර ාශනකට උත්ත  ශනන්ශ 

ත්රිවිස හාමුනේශව, ශප ලීදුශේ ථහා ආ ේෂව අමේතයේා ශේ 

 දකසේරින් ශමතිශ ඉන්ශ ඕශෑ. මම අශේ පේර්ලිශේන්තුශව මහා 

ශල් 2වේතුමේ ඇතුළු  දකසේරි ම්ඩාකශේ ඇහුනේ, "ඒ ව ටිා 

ශගන්නන්ශන් ශිත්ශත් ඇයි?" කිාකේ. ගිා ථිශර්ත් ඒ  දකසේරින් 

ආශව ශිහාි. Normally, they are here, Sir. The three Forces, 

the Police and the officials of the Ministry of Defence should 

be in the Officials' Box. I do not know what these officers 

are doing. We have to remind them everything.   

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ථභේශේාවතුම ද, ශේ පිිබඳවන ගරු මන්ත්රීන ාකු 

ශපන්නේ  න්ශේට පථාශථේ, ගරු වනේශේාවතුමේට ශමා නහාේම 

නන්නශ ශකථ මම නිනුේ  න්ශේ. ශම වන, හාන දු නීිත විනේන අිත 

වි ේක රමේණාවට මමත් ථහාභේගි ශනකේ ිතශඳශනේ. අපි නිවකේ 

ිතශඳශනේ, ඒ පිිබඳවන වලින් නේර්තේනේ පේර්ලිශේන්තුනට 

ඉන රිපත් ව ශනේ. ටට පසුන  දකසේරින් ථහාභේගි ශනශනේ. 

ඇමිතන ශාේ ථහාභේගි ශනශනේ. ඒ කිදුම ශනාේ ශිිතන 

පේර්ලිශේන්තුන හාේ ජශතේන හාෑල් 2ලු කිරීමේ දුේස ශනකේ 

ිතශඳශනේ. මම  දථේ පේර්ලිශේන්තුශව ශල් 2වේ ම්ඩාකා 

පිත්ශතනුත්, ගරු වනේශේාවතුමේශේ පිත්ශතනුත් ශේ 

ථේඳන්සන අන ය පිාන  ග දයි කිාකේ මම වි ානේථ ව ශනේ.  

 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මට මතවයි, 80ගණන්නක ඉන්න ාන් හාමුනේන ඉන්ශ වේකශේ, 

ශේවී පී වකඳක ිතශඳශ වේකශේ හාිමනේම ආ ේෂව ඇමිතන ාේ 

ශහාෝ  දශාෝජය ආ ේෂව ඇමිතන ාේ ඇවිල් 2කේ තමයි, මේශවෝ 

විනේනා ආ ේභ ව න්ශන්; ශිත්ශේ, විනේනා අනථන් ව න්ශන්. 

ශමුත්, නින් ිතශඳන්ශන් ඉතේමත්ම අනේථශේනන්ත තත්ත්නාේ. 

මන්ත්රීනරු අථශ ර ාශනකට උත්ත  ශනන්ශ ක්රමාේ ශිහාි. ශේ 

ර ාශා මම ඔඳතුමේශේ අනසේශාට ශා මු ව නශනේ. 

පේර්ලිශේන්තුශව  දකසේරින් නිශ ගන්ශ ඕශෑ, ඒ අන ය අා 

විවනන්ශ. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඒ වේකශේ ශේ වේශේත් ව න  ිතබුණේ. මම ශිනත නතේනේ 

පේර්ලිශේන්තුශව මහා ශල් 2වේතුමේට කිාන්ශේ, ශේ පිිබඳවන ගරු 

වනේශේාවතුමේ නිනුනත් ව න්ශ කිාකේ. 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Thank you very much.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු රථන්ශ  ණතුාග මන්ත්රීතුමේ.  

 

ගු සී.බී. රත්නායක මහතා 
(ேொண்புேிகு  சீ.பி. ரத்நொயக்க) 

(The Hon. C.B. Rathnayake) 
 
නැඟී සිටිවේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 

 

ගු ප්රසන්න රණුරංග මහතා  
(ேொண்புேிகு பிரசன்ன ரைதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ශඳ ශහා ම ථාතුිතයි, මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමේ, ශප ඩ්ාේ ඉන්ශ. ගරු සී. ත.  ත්ශේාව 

මන්ත්රීතුමේ. 

 
ගු සී.බී. රත්නායක මහතා 
(ேொண்புேிகு  சீ.பி. ரத்நொயக்க) 

(The Hon. C.B. Rathnayake) 

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද, මම විශ ේෂශාන් ථාතුිතනන්ත 
ශනශනේ, ථභේශේාව ගරු කේෂාමන් කිරිඇල් 2ක අමේතයතුමේට. අපි 
අවුරු  ගණශේනේ හාන දු නීිතා පිිබඳව විනේනනකට ථහාභේගි වී 
ිතශඳශනේ. මේ මීට ශම ශහා තවට ශප  පේර්ලිශේන්තුශව ථහාවේ  
මහා ශල් 2වේතුමිා ථමය වතේ වශ ේත් ඔා වේ ණා ගිශම තමයි. 
අප අන හාන දු නීිතා ගිශ වතේ ව ශ විට ශේ Officials' Box 
මශේ කිදුම  දකසේරිශාේ ශිහාි. තත්ත්නා ශමා ශේ, 
Committee Room මවවට  දකසේරින් ශගන්නේශගශ වතේ ව කේ 
හාන දු නීිතා ථේමතයි කිාේ කිාන්ශ පුළුනන්. අන ශමහි 
Commanders of the three forces ශිහාි; අමේතයේා  
ශල් 2වේන ාේ ශිහාි; ශප ලිථාපිත ශිහාි. අනේ   දකසේරින් වවුරුන් 
ශහාෝ අන ශමහි මන්ශ ඕශෑ. ආ ේෂව අමේතයේා ශේ 
ශල් 2වේන ාේත් ශමහි ශිහාි. ශේ වේ ණේන ථේඳන්සශාන් අප 
ථභේ ගර්භශේී  වතේ ව ශ නචාශ හාින්ථේඩ් නේර්තේනට ාශනේ 
විත යි; අපි මකිශශවේට ශන ථා කිාේ ගන්ශනේ විත යි.  ශ  
ිතශඳශ ර ාශා ශම වේන කිාේ නන්ශන් ශිහාි. ගරු 
ථභේශේාවතුම ද, මම ඔඳතුමේට ථාතුිතනන්ත ශනශනේ ශේ ර ාශා 
මතු කිරීම පිිබඳවන. මේ ශේ වේ ණා ගිශ පේර්ලිශේන්තුශවී  
වතේ ව න්ශන් ශිිතන මීට ශම ශහා තවට ශප  
ශල් 2වේතුමිාශගන් ඇහුනේ, "ශම වේන ශේ විහිළුන?" කිාකේ. 
"ගරු වනේශේාවතුමේ ශමාට මින හාත් ශනන්ශ ඕශෑ, තී ණාේ 
ගන්ශ ඕශෑ, ශේ ගිශ නිශ ගන්ශ ඕශෑ" කිාේ මම කිවනේ. මතුමේ 
හාි  අපට ශේ ගිශ කිාන්ශ ශනශත් ශවශකු ශිහාි. ශඳ ශහා ම 
ථාතුිතයි. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුම ද, ඔඳතුමේට ශඳ ශහා ම ථාතුිතයි. ගරු රථන්ශ 

 ණතුාග මන්ත්රීතුම ද, ඔඳතුමේශේ වතේනට  දාමිත ශවකේන 

නිනුයි ආ ේභ නන්ශන්. 
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ගු ප්රසන්න රණුරංග මහතා  
(ேொண்புேிகு பிரசன்ன ரைதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද, අවුරු  30ව යුේසශාන් 

පථාශථේ ථේමා පිනිිත ශේ  ශ  ශිනත නතේනේ හාන දු නීිතා 

ක්රිාේත්මව වීම ගිශ අපි වශගේටු ශනශනේ. අශරේල් 2 21නශ නේ ඉවන් 

අන නේනේ වූ ශේ වේක සීමේන තු  වූ ථෑම දු වීමවම නගකීම 

ආ්ඩුවන ඳේ  ගන්ශ ඕශෑ. අග්රේමේතයතුමේ මේසය ථේවච්ඡේනවී  

කිාශනේ අපි නිේවේ, "දුරිාේශව පුහුණුන කඳපු අා අශේ  ශ  

දුටිාේ. ශමුත් ඔවුන් අත් අාාගුනට ගන්ශ අශේ  ශ  නීිත ිතබුශ්ඩ 

ශිහාි" කිාේ. ඒ නේශේම, ශේ  ශ  ශමනි ද දු වීමේ ශනන්ශ 

ාශනේ කිාේ අශේ  ටට ආථන්ශ  ටකින් අශේ බුේධි අා  නිනුනත් 

ව ේම, අශේ ආ්ඩුවන නිනුනත් ව ේම ඒ පිිබඳවන විධිමත් විධිාට 

 ශ  ජශතේන නිනුනත් ව න්ශ වටයුතු ශශ කිරීම  දථේ 300වට 

නිඩි මි දථා ජීවිත ථාඛයේනේ විශේ  වුණේ. ඒ  දථේ ආ්ඩුවන මහි 

නගකීම අුව නිඩි න ශාන් ඳේ  ගන්ශ ඕශෑ. ශේ විනේනා 

පිනිත්ශනශ විට අපට ශපශශශනේ, ශේ විෂාා ජශේධිපිතන ාේ 

ාටශත් ිතශඳශ  දථේ ආ්ඩුවන  දශාෝජශා ව ශ මන්ත්රීනරුන් 

ශමහි අුව පේුව ශඳ ශහා මාේ ශපන්නන්ශ හානශනේ කිාේ. ඒ අා ශේ 

ශඳෝකා ජශේධිපිතන ාේ ශනථට තල් 2ලු ව න්ශ හානශනේ. අපි 

නන්ශනේ, පේර්ලිශේන්තු විශ ේෂ ශත්රීේ වේ ව ථභේනකුත් පත් 

ව කේ ඒ ශනා ව න්ශ හානශ ඳන. ඒ ථේඳන්සශාන් අපට 

ර ාශාේ ශිහාි. ශේ දු වීශේ මුක ඉවන් අගට ශථ ාශ ශව ට 

මාට නග කින යුතු අා වවුන කිාේ ශථ ාන්ශ ඕශෑ. පසු ගිා වේක 

සීමේශව ජශේධිපිතන ාේ ශේ අමේතයේා ා ඳේ  ගන්ශ ඉථාථ  

ශනකේ ශේ අමේතයේා ා ඳේ න දුටි අාශේ වේකශේත් ශේ 

ශත  තුරු කි ත ිතබිකේ ිතශාශනේ. මශහාම ශේ, ඒනේ ගණන් 

ගත්ශත් ශිත්ශත් ඇයි? අපි නිේවේ 201  නර්ෂශේ පිනිිත 

මිිතන ණශාන් පසුන, ආ්ඩුවන අලුත් වුණේට පසුන නීිත රීිත 

ශගශිල් 2කේ ශේ පේකශ න ශාන් විපේෂශේ අප මර්නශා 

ව න්ශ, FCID මව හානන්ශ නීිත රීිත ශගශ ආ හාිටි. ඒ නීිත රීිත 

ශගශ මන්ශ නිඩි වේකාේ ගත වුශ්ඩ ශිහාි. දුරිාේශව පුහුණුන 

කිබූ අා කාවේනට ඇවිත් දුටිශනේ කිාේී , ශකෝවශේ ශේ 

රනණතේන ඇිත නශ ඳන නිශ දුටිේී  ඔවුන් පිිබඳවන වටයුතු 

ව න්ශ නීිත රීිත ශගශ මන්ශ ශේ ආ්ඩුවන වටයුතු වශ ේ 

ශිත්ශත් ඇයි කිාශ ර ාශා අප හාමුශව ිතශඳශනේ. අන ාහා පේකශ 

ආ්ඩුවන ඇවිල් 2කේ මකිශශවේට ශචාෝනශේ ව  ගන්ශනේ. ශහා රු 

මකිශශවේ ගහාගන්ශ ශව ට ඳුව මේ ටු ශනශනේ නේශේ ශේ 

ජශේධිපිතන ාේ ථහා ආ්ඩුවන අත  පනිතශ වි ථවභේනා තු  

ශහා ව ශහා ව ශත  තුරු තන ඉථාථ හාට නිශගන්ශ පුළුනන් ශවවි. 

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද, අපි ආ්ඩුවශනන් ඉල් 2ලීමේ 

ව ශනේ. ශේ හාන දු නීිත විනේනශේී  අපි අශේ ථහාශාෝගා ශනශනේ. 

ශමුත්, අපි කිාශනේ හාන දු නීිතා පේවිච්ි  ව කේ විපේෂශේ 

මන්ත්රීනරුන් මර්නශා ව න්ශ, විපේෂාට ථහාශාෝගා ශනශ අා 

මර්නශා ව න්ශ වටයුතු ව ශනේ ශේ අපි ඒවට විරුේස ශනශනේ 

කිාේ. අන ශමහිී  හාන දු නීිතා ගිශ වතේ ව ශ විට ඒ ථේඳන්සන 

නග කිාශ ඉහා   දකසේරින් ශමහි ශිහාි කිාකේ කිාශනේ. 

 දකසේරින් ශගන්නේ ගිනීම අශේ නගකීමේ ශශ ශනයි. ඒව 

ආ්ඩුවශව නගකීමේ. ජශේධිපිතන ාේ, අගමිිතන ාේ,  ේජය 

අමේතයන ාේ,  දකසේරින් ඇතුළු වවුරුනත් අන ශමහි ශිහාි. මම 

 දථේ අන අපට,  ශ  ජශතේනට ථිවාේ ඇිත වී ිතශඳශනේ.  

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද, ශේ නනථානක නිඩිපු ම වතේ 

ව න්ශන් මිනුනන්ශග ා දුේධිා ගිශයි. මම නන්ශනේ ශේ නශ 

ශව ට මිනුනන්ශග ා දුේධිා පිිබඳවන ශප ලීදුා ශත  තුරු 

ශථ ාේශගශ ිතශඳශනේ කිාේ. ඒ වේක සීමේන තු  මම කාවේශව 

දුටිශේ ශිහාි. මේ විශේ ගත ශනකේයි දුටිශේ. අශේ ථමහා  

මන්ත්රීනරු කිාේ ිතබුණේ, මේ විශේ ගත ශනකේ මා ශමශහාාවූනේ 

කිාේ. විශේ ගත ශනකේ මනි ද  ශනාේ ශමශහාානන්ශ මට පුළුනන් 

ශේ, මතිශ දුටි  දශාෝජය ඇමිතනරුන්ට මා පේකශා ව  ගන්ශ 

ඳිරි වීමත් ඔවුන්ශේ  ර්නකවමේ. 

ඒ  දථේ ශේව ශේ පේකශා පිත්තට ශග දාන්ශ මපේ. අපි 

ශේ පේකශ න ශාන් ගහා ගන්ශේ ශව ට  ශේශවන් උපරිම 

රශාෝජශ ගන්ශන්  ත්රථාතනේී න් හාේ අන්තනේී න්. ඒ  දථේ ශේව 

ථතයාට ාන්ශ ඕශෑ. අශරේල් 2 මේථශේ 21ශන ද නේ 300වට නිඩි 

ගණශේ මි දසුන් මිරුණේ. පල් 2ලිනකට ගහාකේ ශහාෝටල් 2නකට 

ගහාකේ මි දසුන් මිරුණේ. නින් ඒ ගිශ වනේ ව න්ශන් ශිහාි. ටට 

පථාශථේ පල් 2ලිනක ිතබිකේ ආයුස හාේඳ වුණේ; ශඳෝේඳ හාේඳවුණේ; 

වුව හාේඳවුණේ. ඒනේ පත්ත නක ප වුණේ. ආ්ඩුවශනන් නේ ණ 

නිේමේ ඒනේ ශගශහාි  නේනන්ශ මපේ කිාකේ. වුව  තණශව   

වපන්ශ ශගශේනේ කිවනේ. නින් ඒනේ ගිශ වනේ ව න්ශන් ශිහාි. 

ශේ වේ ණේ ාට ගහාන්ශ මිනුනන්ශග ා දුේධිා ආ්ඩුවන විදුන් 

ව ේන කිාශ ථිවා අන මි දසුන් අත  ිතශඳශනේ. ඒ  දථේ ශේනේ 

ගිශ හාරිාට වි දවිනභේනශාන් යුතුන පරීේෂණ ව න්ශ. අපි ශේනේ 

ගිශ ඳකේශගශ ඉන්ශනේ. ඔා දුේධිා ශනශ අනථානේශවී  

මිනුනන්ශග ා අශේ  දශාෝජය අමේතයතුමේ -මඩ්නඩ් ගුණශථේව  

මිිතතුමේ-  මතිශ හිටිාේ; හිටපු ප ේත් ථභේ මන්ත්රීතුමේ හිටිාේ. 

ශමුත්  ඔවුන්ටත් ඒව පේකශා ව  ගන්ශ ඳිරි වුණේ. මති දන් 

ඔවුන්ට ාන්ශ ශනශ තත්ත්නාට මි දථාසු ඔවුන්ට තර්ජශා ව ේ. 

ශම වන  ඒ මි දථාසුන්ශේ ිතබුණු පීාශා  දථේ. හාිඳියි  ශේ 

දුේධිාත් මේව නි න  ව පු මි දථාසුන්ට නඬුනේ කඳේ න ා යුතුයි 

කිාශ තිශ මම ඉන්ශනේ. හාිඳියි  ශේ දුේධිා අ ශගශ අහිාථව 

මි දථාසුන්න අත් අාාගුනට ගන්ශනේ ශේ  පන්ථශල් 2 හිටිා 

මි දථාසුන්න අත් අාාගුනට අ ශගශ රිමේන්ඩ්භේ ාට පත් ව ශනේ 

ශේ අපි ඒවට මවය ශනන්ශන් ශිහාි. මතිශ මේථත් ජේිතව 

පේෂශේ මන්ත්රීන ශාේ ඉන්ශනේ. අශේ මන්ත්රීන ශාේ ඉන්ශනේ. 

පන්ථශල් 2 නේාව ථභේශව  දශාෝජිතශාෝ ඉන්ශනේ. ඔවුන්න අත් 

අාාගුනට අ ශගශ  ඔවුන්න උථේවි නේකේ මීගමුන රිමේන්ඩ් 

ඳන්සශේගේ ගත ව  ිතශඳශනේ. කඳශ මේථා නශ විට හාන දු 

නීිතා ආශාත් තන මේථාකින් න ේ ව න්ශ ශනයි. හාන දු නීිතාට 

ථහාශාෝගා ශනශනේන ශිේන කිාකේ අප තීන්  ව න්ශන් 

ඔඳතුමන්කේ ගන්ශේ වූ ක්රිාේවකේපා මතයි. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්ත්රීතුමේ  ඔඳතුමේට තනත් විශේඩිාව වේකාේ 

ිතශඳශනේ. 

 
 

ගු ප්රසන්න රණුරංග මහතා  
(ேொண்புேிகு பிரசன்ன ரைதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 
මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද  ටශේ ශපශර්නේ නනථව උශේ 

හාාට මම ශඳල් 2කන්වික පන්ථකට ගිාේ. පන්ථශල් 2 මව මි දශහාේ 

ශිහාි. මම  මශේ බිරිවත් මේව ශපශර්නේ ශව ේපඤාඤ වීන ශේ 

ිතශඳශ පල් 2ලිාට ගිාේ. පල් 2ලිා නහාකේ. අන නරුනන් පේථල් 2නකට 

ාන්ශ ගිාේම ශප ත්පත් ටිව මිබශේ ිතාකේ, ඳෑේ ටිව මිබශේ 

ිතාකේයි නරුනන් පේථකට ඇතුළු ව න්ශන්. ශනමවපිශාෝ, 

fathersකේ පල් 2ලි ඉථාථ හාට ශනකේ මු  ව ශනේ. මුථාලිේ පල් 2ලිනක 

ආගම වනේ ව න්ශ ඳශේ ඉන්ශනේ. ඒ මි දථාසු ඳා ශනකේ 

ඉන්ශනේ. අන ඒ තත්ත්නාට ශේ  ට නිටිකේ ිතශඳශනේ. ආර්ථිව 

න ශාන් ශේ  ට වාේ නිටිකේ ිතශඳශනේ. අශේ ගම වජු 

ව ාේපේ ශේ ශාශනශ මි දථාසු ඉන්ශ ගමේ. අන ශහාෝටල් 2 නිහිකේ 

 දථේ වජු නයේපේ ා ව න්ශ ඳිහාි.  
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පේර්ලිශේන්තුන 

ගු විවේපාල වහට්ටිආරච්ික මහතා 
(ேொண்புேிகு ெிமெபொல தஹட்டிஆரச்சி) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු විශේපේක ශහා ටිආ ච්ි  මන්ත්රීතුමේ. 
 

 

ගු විවේපාල වහට්ටිආරච්ික මහතා 
(ேொண்புேிகு ெிமெபொல தஹட்டிஆரச்சி) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

ගරු රථන්ශ  ණතුාග මන්ත්රීතුමේ, ප ටපල් 2 ශඳ රු කිාන්ශන්, 

පන්ථල් 2නක මේශවශශේනත් ශිහාියි කිාකේ. ශේ ථිශර් තමයි 

පන්ථල් 2නක ශනථේ උත්ථනා ශහා ඳින් ථිමරුශව.  

 

ගු ප්රසන්න රණුරංග මහතා  
(ேொண்புேிகு பிரசன்ன ரைதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද, ශමතුමේ  

 
[මූලාසනවේ අණ පරින  ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

මම කිවශව, ශපශර්නේ උශේ හාාට ශඳල් 2කන්වික පන්ථකට ගිාේම 

ශථශය හිටිශේ ශිහාි කිාකේයි.  පන්ථශල් 2 හාේමු රුනන්ශගන් 

අහාන්ශ. මම ඇහුනේ, "ශම වන ශේ?" කිාකේ.  

 
ගු විවේපාල වහට්ටිආරච්ික මහතා 
(ேொண்புேிகு ெிமெபொல தஹட்டிஆரச்சி) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

අපිත් ගිාේ ශන්. 
 

 

ගු ප්රසන්න රණුරංග මහතා  
(ேொண்புேிகு பிரசன்ன ரைதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ඔඳතුමේ 

   
[මූලාසනවේ අණ පරින  ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ගන්ශන් ශිිතන නේඩි ශනන්ශ. මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද, මම 

කිවශව මම ගිහිපු ශනකේශව මි දථාසු හිටිශේ ශිහාි කිාකේයි. 

පන්ථල් 2නක මි දථාසු ඉන්ශනේ. ශේ දුාහාක ශඳෞේසශාෝ ඉන්ශ 

 ටේ. ඔඳතුමන්කේ ඒව පිිබගත්ශත් ශිිත වුණේට මුළු  ටම 

පිිබගන්ශනේ. වේන ශල් 2 පිාතුමේත් පිිබගන්ශනේ ශේව දුාහාක 

ශඳෞේස  ටේ කිාකේ. ශේව පිිබගන්ශ ඳිරි, ආ්ඩුවශව ඉන්ශ 

ඔඳතුමන්කේට විත යි. ඔඳතුමන්කේ මුථාලිේ ජශතේන ශශ මය 

ානශනේ. රිථේඩ් ඳන යුී න්ට විරුේසන අපි වි ානේථ භාගා ශගශේනේම 

ඒව මුථාලිේ ජශතේනට විරුේසන ශගශේනේයි කිාශනේ. අපි මශහාම 

ශගශේශව ශිහාි.  
 

 

ගු විවේපාල වහට්ටිආරච්ික මහතා 
(ேொண்புேிகு ெிமெபொல தஹட்டிஆரச்சி) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

පල් 2ලිනකට ගි ද ිතාේන  ශගනල් 2නකට ශනකේ  දන . [ඳේසේ කිරීේ]  

ගු ප්රසන්න රණුරංග මහතා  
(ேொண்புேிகு பிரசன்ன ரைதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ඔඳතුමේ මශගන් අහාන්ශන් ශම වටන? ඔා ශේාවශාෝ 

ඉන්ශන්, අහාන්ශශවෝ. මඩ්නඩ් ගුණශථේව  මන්ත්රීතුමේශගන් 

අහාන්ශශවෝ. අශේ ආ්ඩුවන වේකශේ ශමනි ද දුේධීන් ඇිත වුණේ. 

වනනේනත් මිනුනන්ශග ාී  මනි ද දුේධිාේ ඇිත ශනන්ශ අපි ඉා 

 න්ශන් ශිහාි. [ඳේසේ කිරීමේ] මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද, 

ගරු විශේපේක ශහා ටිආ ච්ි  මන්ත්රීතුමේට වට නහාගන්ශ 

කිාන්ශ. මට වනේ ව න්ශ ශනන්ශ.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු විශේපේක ශහා ටිආ ච්ි  මන්ත්රීතුමේ, මතුමේට  දාමිත 

වේකාත් අනථන් ශනකේ ිතශඳන්ශන්.  
 

ගු ප්රසන්න රණුරංග මහතා  
(ேொண்புேிகு பிரசன்ன ரைதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

මට විශේඩිාව වේකාේ කඳේ ශනන්ශ මූකේථශේරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමේ. 
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රථන්ශ  ණතුාග මන්ත්රීතුම ද, ඔඳතුමේශේ වනේන අනථන් 

ව න්ශ. 
 

ගු ප්රසන්න රණුරංග මහතා  
(ேொண்புேிகு பிரசன்ன ரைதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද, ශනමවපිශාෝ 9 ශනශශේ මට 

න වුරුේ රවේ  ී කේ ිතශඳශනේ, ඔවුන්ශේ නරුනන් ශේවට 

ථේඳන්ස ශිහාියි කිාකේ. මම ශේ අනථානේශවී  මම න වුරුේ රවේ  

සභාගත* ව ශනේ.  

ඒ නරුනන්ට ථේසේ ණා ඉටු ව කේ ශනන්ශ. ශේවට 

ශේ පේකශා ගේන ගන්ශ මපේ. නි න  ව පු අාට නඬුනේ කඳේ 

ශනන්ශ. ශේ ාහා පේකශ ආ්ඩුවන ශේ  ශ  අපට ිතබුණු අභිමේශා 

ශිිත ව ශනේ. ශේ දුේධි ශනශතුරු හාමුනේන බුන ාේ ශගශ හිටිාේන, 

ශප ලීදුා බුන ාේශගශ හිටිාේන කිාකේ අන මි දථාසු අහාශ 

තත්ත්නාට පත් ශනකේ. ශකෝවශේ නරුණුම ත්රථාතනේනා විශේ  

ව පු ශේ  ශ  හාමුනේන අන ජේතයන්ත  න ශානුත් කේජේනට පත් 

ව ශනේ. ශේවට ශහාේතුන, ශේ දුේධි මේකේන ආ්ඩුවනට 

ව මශේව ණා ව  ගන්ශ පුළුනන්වමේ කිබුශ්ඩ ශිිත මවයි. 

ශේනේට ආ්ඩුවන ථේූරර්ණශාන්ම නග කිාන්ශ ඕශෑ. අන ශේ 

 ශ  ඳශාන්, ථිවශාන් ජීනත් ශනශ තත්ත්නාවට පත් ශනකේ. 

නරුශනකුට ඉථාශවෝශකවට ාන්ශ විධිාේ ශිහාි. අේමකේ, 

තේත්තකේට සුපර්මේර්ව   මවවට ාන්ශ ඳිහාි. 

 

ගු විවේපාල වහට්ටිආරච්ික මහතා 
(ேொண்புேிகு ெிமெபொல தஹட்டிஆரச்சி) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

ශඳ රු කිාන්ශ මපේ.  

1343 1344 

————————— 
*  ුලසනතකාලවේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மெக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ගු ප්රසන්න රණුරංග මහතා  
(ேொண்புேிகு பிரசன்ன ரைதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ාන්ශ මන්ත්රීතුමේ. [ඳේසේ කිරීමේ]  22 ටම ඳණින්ශන් ශිහාි. 

ආ්ඩුවශව අාට අේමකේ මතේ ව කේ ඳණින්ශන්. විශේපේක 

මන්ත්රීතුමේ අහාගන්ශ. අපිට ඳණින්ශන් ශිහාි. අපට ඕශෑ රෑව 

ගමට ගිා හාිකියි.  
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු රථන්ශ  ණතුාග මන්ත්රීතුම ද,  නින් වනේන අනථන් 

ව න්ශ. 
 

ගු ප්රසන්න රණුරංග මහතා  
(ேொண்புேிகு பிரசன்ன ரைதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

රිථේේ ඳන යුී න්ට විරුේසන ඡන්න ශශ ී  පුළුනන් ශේ ට ය 

මිිතන ණාට මුහුණ ශනන්ශ ගේනකට ාන්ශ. මත ශව ට මි දථාසු 

කිාශ ශේනල් 2 අහාගන්ශ පුළුනන්.  

අපි ශේ හාන දු නීිතා ී ර්  කිරීමට ථහාශාෝගා කඳේ ශනශනේ, 

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද.  මිනුනන්ශග ා දුේධිා ගිශ මම 

වශගේටු නශනේ. මශේ පිාේ ශේ පේකශා ව පු වේකශේ ඉවකේ -

අවුරු  ිතථා ගණශව ඉවකේ- වනනේනත් මිනුනන්ශග ා ශමනි ද 

දුේධිාේ වුශ්ඩ ශිහාි. මඩ්නඩ් ගුණශථේව  මන්ත්රීතුමේ මතිශට 

ගිහිල් 2කේ, ඒ දුේධිා පේකශා ව න්ශ උපරිම උත්ථේහාාේ ගත්ත 

ඳන මම නන්ශනේ. ශප ලීදුාත්  ය හිටිාේ. ශමුත් පේකශා ව  

ගන්ශ ඳිරි වුණේ. ශේ දුේධි පිටු පථ ඉන්ශ අා ශහා ාකේ නඬුනේ 

ව න්ශ. ඒවට අපි ථේූරර්ණ ථහාශාෝගා කඳේ ශනශනේ. හාිඳියි, 

විපේෂශේ මන්ත්රීනරුන් මර්නශා ව න්ශ හානන්ශ මපේ. මශහාම 

වුශණ ත් අපිත් තන තීන්  ගන්ශනේා කිාශ වේ ණාත් මතේ 

ව මින් මශේ වනේන අනථන් ව ශනේ. 
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ට යට, ගරු ජේශව නේකුඹු  මිිතතුමේ. ඔඳතුමේට විශේඩි 

හාතව වේකාේ ිතශඳශනේ. 
 

 

[අ.භේ.5.07] 
 

ගු ජානක වක්කුඹුර මහතා 
(ேொண்புேிகு ெொனக ெக்கும்புர) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද, ශේ වේ ණේ ගිශ වනේ 

ව කේත් නිාේ ශිිත ඳන මම මුලින්ම කිාන්ශ ඕශෑ.  ශේ 

ආ්ඩුවශව මිිත-ඇමිතනරුන්ශේ  ේගිශවිල් 2කත් ශේ ගරු 

ථභේශවී  කිාශනේ. ඒ නේශේම ථභේශේාවතුමේශේ  ේගිශවිල් 2කත් 

ඔඳතුමේට කිාශනේ. ඉිතන්, අශේ  ේගිශවිල් 2ක නින් කිාන්ශන් 

වේටන? 
 

ගු විවේපාල වහට්ටිආරච්ික මහතා 
(ேொண்புேிகு ெிமெபொல தஹட்டிஆரச்சி) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

මහින්න  ේජපේෂට. 
 

ගු ජානක වක්කුඹුර මහතා 
(ேொண்புேிகு ெொனக ெக்கும்புர) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

නින් ජශේධිපිත මතුමේන? මතුමේ හිටිාේ ශේ ශේ ශේනල් 2 

ශනන්ශන් ශිහාි. නින් ඔඳතුමේශේ  ේගිශවිල් 2කනත් කිාේ ගන්ශ 

තිශේ ශිහාි. ඒ  දථේ වට නහා ශගශ ඉන්ශ  විශේපේක 

ශහා ටිආ ච්ි  මන්ත්රීතුමේ. හාිම ශනක ැේශවම ඔඳතුමේ ඔශහා ම 

තමයි කිාන්ශන්. [ඳේසේ කිරීේ] මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද, 

අන ආ්ඩුවනේ ශිහාි.  ජශේධිපිතතුමේ  ශ  ශිිත ශනකේශව 

අගමිිතතුමේ ආ ේෂව රසේනීන් විවවනේ. ශමුත් ඔවුන් ආශව 

ශිහාි. අගමිිතතුමේ තමයි මශහාම කිාන්ශන්. අන පේර්ලිශේන්තුනට 

මන්ශ කිවනත් ඒ අා මන්ශන් ශිහාිලු. මශහාශේ ශේ ආ්ඩුවන 

ඉල් 2කේ අථා ශනකේ ශගන  ාන්ශ.  ශ  මි දථාසු ශේ ආ්ඩුවන 

පිිබශගශ ශිහාි. ඇයි  ඒ? ආ්ඩුවනට මන්ත්රීනරු 106 ශනශයි 

ඉන්ශන්. ඒශවනුත් නින් ව ටිාේ අුවයි. ආ්ඩුවනට 113ව 

ඳහුත ාේ ශිහාි. ඒ ඳහුත ා ශපන්නේ  ගන්ශ ඳිරි වුණේ. ඒ  දථේ 

ශේ  ශ  මි දසුන්ට නග කිාන්ශ ශවශශකු ශිිත ශනකේ 

ිතශඳශනේ.  

අසයේපශ ඇමිතතුමේත් කිාශනේ, "ඳා ශිිතන නරුනන් 

ඉථාශවෝශල් 2 ානන්ශ" කිාකේ. අපි නින් නරුනන් ඉථාශවෝශල් 2 

ානශනේ.  

ගරු ශලින්න ජාිතථාථ මන්ත්රීතුමේත් මේ ශේ කිාන්ශ ාශ 

වේ ණා  කිවනේ. මතුමේශේ මිිතන ණ ශව  සේථාට ශමහාේ 

පිත්ශත් තමයි මශේ මිිතන ණ ශව  සේථා ිතශඳන්ශන්.  

මට අන උශනන්ම telephone call  මවේ ී කේ අහාශනේ, "ථර්, 

ශඳෝේඳ නගාේ ිතබිකේ අහු ශනකේ ිතශඳශනේන?" කිාකේ. ''මම 

ශම කුත් නන්ශන් ශිහාි, චු ටේ ඉන්ශ, ඳකකේ කිාන්ශේ" කිාකේ  

මම කිවනේ. ශහා ාේ ඳිලුනේම ඒව ඇත්ත. ටට පථාශථේ මම කිවනේ, 

"ඒව ඇත්ත කිාකේ වනේනේ ිතශඳශනේ. ටිවේ ඒ ගිශ ශහා ාකේ 

ඳකන්ශ" කිාකේ. තන ඉථාශවෝශකව  මයි ටිවේ ශගන  ානන්ශ 

හානශ ශව ට මම කිවනේ, "මපේ. ශනමවපිාන් ඇවිල් 2කේ ඉන්ශනේ 

ශේ පරීේෂේ ව කේ  මයි ආපසු ානන්ශන් ශිිතන ිතාේ ගන්ශ" 

කිාකේ. නින් ශේ නගකීේ අපට ඳේ  ගන්ශ ඳිහාි. හාිඳියි,  

ආ්ඩුවන කිාශනේ "නගකීම ඳේ  ගන්ශනේ" කිාකේ.  

අසයේපශ ඇමිතතුමේ කිාශනේ, "ඒනේ ප ණ ශඳෝේඳ" කිාකේ. 

ආන  වේකශේ ශඳෝේඳත් පුපු ශනේ.  හාමුනේන ගිහිල් 2කේ ඒනේ 

ඔේව ශැැේම පුපුරුනකේ හාිරිාේ. ප ණ ශඳෝේඳ ශනවයි ිතබුශ්ඩ. 

ඉතුරු ශඳෝේඳ 11ම අලුත් ඒනේ. ශඳෝේඳ 13ේ මවන  ආශව 

ශව ශහාන්න? ථේමේශය මි දසුන්  ය ශඳෝේඳ ිතශඳශනේන? 

හාමුනේශව ශිත්ශේ ශප ලීදුශේ අා  ය තමයි ශඳෝේඳ 

ිතශඳන්ශන්. ශනශ අාට ශඳෝේඳ ශගශශන්ශ පුළුනන්න? ඒ   දථේ 

ශේ ශඳෝේඳ ශගශේශව ශව ශහාන්න,  ශගශේශව වවුන කිාකේ 

ශථ ාේ ඳකන්ශ ආ්ඩුවනට නගකීමේ ිතශඳශනේ.  

නින් අත්අාාගුනට අ ශගශ ඉන්ශ ව ටිා  වටඋත්ත  

අ ශගශ ානශනේ. ඉථාශවෝශල් 2 ආ ේෂේනට වවුරු ශහාෝ හිටිාේ 

ශේ ඔවුන් ඒවට නග කිාන්ශ ඕශෑ. හාමුනේපිතතුමේත් ඳා ශිිතන 

කිාශනේ, "දුාලු පේථල් 2නකට ආ ේෂේන  කඳේ ී කේ ිතශඳශනේ. ඒ 

 දථේ නරුනන් පේථල් 2 ානන්ශ" කිාකේ. ISIS මව ශහාෝ  මල් 2ටීටීටා 

ශහාෝ ශනශ වවුරු ශහාෝ ශේ ශඳෝේඳ ශගශිල් 2කේ පිපිරුනේ ශේ ශේ 

 ශ  අහිාථව නරුනන් තමයි මිශ න්ශන්. මතශව ට ඒ නරුනන්ශේ 

ආ ේෂේන ඳේ  ගන්ශන් වවුන? ISIS මව ශශ ශනයි ඒව  ව කේ 

ිතශඳන්ශන් කිාකේ නිාේ ිතශාශනේන? ඒ  දථේ ආ්ඩුවනට 

නගකීමේ පිනරිකේ ිතශඳශනේ. හාිඳියි, ආ්ඩුවන ඒ නගකීම පිහාි  

හාි කේ ිතශඳශනේ.  

ඒ නේශේම  ශව ඩිේපිලිවන්න විනයේකා ිතශඳශනේ. 

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද, ඒ ඉථාශවෝශල් 2  මයි 400ේ 

ඉන්ශනේ. උශේට ඉථාශවෝශල් 2 පටන් ගන්ශ ශව ට ශප ලීදුශාන් 

ශනන්ශශේ ාශනේ. ඒ ඉථාශවෝශල් 2 නශ ට තේේප ගහාකේ ශිහාි. 

තේේප ගහාපු ඉශථ ාවෝක ශේ  ශ  හාිම තිශම ශිහාි. ඒ 

1345 1346 



පේර්ලිශේන්තුන 

ඉථාශවෝශකට උඩින් ිතශඳන්ශන් විශ ේ. පේ  අයිශන් අේමකේ තුන් 

ශනශශකු ඉවශගශ ඉන්ශනේ. ඉිතන්, ශේ විධිාට ආ ේෂේනේ 

ිතශඳශනේන, ගරු ඇමිතතුමේ? විශ ේට උඩින් ඇවිල් 2කේ ඕශෑම 

ශනාේ ව න්ශ පුළුනන්. ශහා වයි, ආ ේෂේනට 2  ශනශශේ හිටිාේ 

කිාකේ අපි හිතමු. ම ේශගශ මිශ න්ශ  ශඳෝේඳ ඳිවශගශ මශ 

මි දහාේ ආනේම ශම වන ව න්ශන්? ම ේශගශ මිශ ශ ශවශේ  

අල් 2කේ ගන්ශ ාන්ශ වවුරුනත් ඉන්ශනේන? ඔහු  ඳනේ ගන්ශ ාන්ශ 

වවුරුනත් ඉන්ශනේන? ශිහාි.  ඔහු ඉශථා වෝ ශල් 2 ඇතු ට ායි. 

ආ ේෂේන කිාන්ශන් ඒවන? අපි ශේනේ කිාශ ශව ට කිායි, 

 "ඉථාශවෝශල් 2 ාශ  මයි ඳා ගන්නශනේ"  කිාකේ. ශිහාි. මේත් 

නරුනන් ඉථාශවෝශල් 2 ානශනේ. අපි කිාන්ශන් දුාලු  නරුනන් 

ඉථාශවෝශල් 2 ානමු කිාකේයි. ශමශහාම ඳා ශනකේ, ශේ  ශ  ජීනත් 

ශනකේ නිාේ ශිහාි. අපි වුණත් මිශ න්ශ ඳා ශිහාි. ශේ  ට 

ශනනුශනන් වනේ ව කේ, හාරිාට ඉවකේ, ඕශෑම ශනාේ ශනශනේට 

අපි විමිතයි. ඒ  දථේ අපි හාරිාට නිාේ ව මු.   

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද, අන අපි වනේ ව ශ ශේ 

අහාන්ශ වවුරුනත් ශේ ගරු ථභේශව ශිහාි. ආ ේෂව ඇමිත 

ජශේධිපිතතුමේ  දථේ මතුමේ ශේ ගරු ථභේශව ශිහාි. හාිඳියි, 

ආ ේෂව  ේජය ඇමිතතුමේට පේර්ලිශේන්තුනට මන්ශන් ශිිතන 

ව න්ශ මීට නාේ ශක කු නිාේ -නගකීමේ- ිතශඳශනේන? 

මතුමේශේ ඒ නගකීම පිහාි  හාි කේ ිතශඳශනේ. ආ ේෂව අා ශේ 

කිදු ශවශශකු ශේ  දකසේරින්ශේ කුටිශේ ශිහාි.  

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද, මහින්න  ේජපේෂ මිිතතුමේශේ 

වේකශේ -යුේසා ිතබුණු වේකශේ- ශේ ගරු ථභේශව මන්ත්රීනරු 

පිරිකේ හිටිාේ ඔඳතුමේටත් මතව ඇිත. ශමුත් අන කිදු ශවශශකු 

ශිහාි. අපි ශේ පේර්ලිශේන්තුනට මශශව ට අන නේහාශශේ ඇන්ජිම 

විත යි ගකනන්ශන් ශිත්ශත්. ඒව ශහා වයි. 

ඒ අශේ. හාිඳියි, ශේ  ශ  අහිාථව මි දසුන්ට ර ාශාේ 

වුශණ ත් ඒ නගකීම ගන්ශන් ශිහාි. අහිාථව මි දසුන්ට ර ාශාේ 

ඇිත වුණ නනථට ආ්ඩුවන කිායි, "අපි ාටශත් ශශ ශනයි ශේ 

අමේතයේා  ිතශඳන්ශන්, ජශේධිපිතතුමේ ාටශත්" කිාකේ. ශමුත් ඒ 

දුාලුශනශේම නගකීම අ ශගශ වටයුතු ව න්ශ ඕශෑ. අපට 

ව න්ශ පුළුනන් ශනාේ ිතශඳශනේ ශේ අපි හාිම ශනකේශවම ඒව 

ථේභේනශාන් යුතුන  ව ශනේ. අපි මතිශී  ශේ පේකශා  

ඳකන්ශන් ශිහාි. අපි ශේ  ශ  නරුනන්ටයි මි දසුන්ටයි ආනශ යි. 

ශේ  ශ  මි දසුන්ශේ ඡන්නශාන් තමයි අපි ශනශග ල් 2කන්ම ආ්ඩුව 

හානන්ශන්. ශේ  ශ  මි දථාසු මව ශනකේනව යූමන්පී මවට ඡන්නා 

ශනයි; තන ශනකේනව අපට ඡන්නා ශනයි.  

ජීනත් වීම මි දසුන්ශේ අයිිතා. ජීනත් ශනන්ශ මි දසුන්ට 

ිතශඳශ අයිිතා ආ ේෂේ ව  ී ම අප දුාලු ශනශේශේම නග කීමේ. 

ඒ  දථේ අපි ආ්ඩුවනට කිාන්ශන්, ඒ නගකීම මය හාරින්ශ මපේ 

කිාකේයි.   මය හාරින්ශන් ශිතුන නග කීශමන් යුතුන ශේ ර ාශාට 

උත්ත  ශනන්ශ. ගරු ශලින්න ජාිතථාථ මන්ත්රීතුමේ කිවනේ නේශේ, 

ශහා ාකේ ඳකකේ  ත්රථාතනේනා නි ිේවීශේ පශත ාටශත්ම ඒ 

ශඳෝේඳ ිතාපු අාට විරුේසන වටයුතු ව න්ශ. බුේධි අා  හා හාේ 

ආ්ඩුවනට ශේ ගිශ ශහා ාන්ශ පුළුනන්. අපි කිාශනේ, බුේධි අා ා 

පේවිච්ි  ව කේ ඒ ඉථාශවෝශල් 2 ශඳෝේඳ තිබූ අා   ටට ශහාිබ 

ව න්ශ කිාකේ.  

මම අශේ ජශමේසය ඇමිතතුමේට ශේ වේ ණා  කිාශනේ. 

ඇමිතතුම ද, අන ශේ ශනච්චා දුේධිා ගිශ රූපනේහි දශාන් ශහාෝ 

ශනශත් මේසයාේ හා හාේ වවුරු ශහාෝ රවේ ාේ ව ේ ශේ, මේසය 

මල්න් නිනුේ  න්ශේ ශේ, මි දසුන් වකඳක ශනන්ශන් ශිහාි. ශේ 

ආ ාි ා  දථේ අශේ ප ේශත් හාිම ඉථාශවෝකාේ  යටම මි දථාසු 

 නශගශ ගිාේ. ශම වන, ඇත්ත නිශ ගන්ශ විධිාේ ිතබුශ්ඩ ශිිත 

 දථේ. ඇත්ත නිශ ගන්ශ ක්රමාේ ිතබුශ්ඩ ශිහාි. ඔඳතුමන්කේ 

කිාශනේ,  ාේ ාේ ශේනල් 2 මේසය හා හාේ ශපන්නන්ශ මපේ කිාකේ. 

ඔඳතුමන්කේ මේසය නේ ණ නිේමේම මි දථාසු ශඳ රුනට 

රැනශටශනේ. ඇයි මි දසුන්ට ඇත්ත ශශ කිාන්ශන්? ශන ණ 

ශේිබවේශව "අන ශන ණ විදු හාත  පිා" ශමින් රනතත්ිත රචාේ ාේ 

ිතශඳශනේ. අුවම ගණශන් මනි ද රනතත්ිත  හා හාේනත් ශේ ශේනල් 2 

ශපන්නන්ශ ශනශනේ ශේ, ඒනේ ඳකකේ මි දථාසු ඇත්ත නිශ 

ගන්ශනේ. ඇත්ත තත්ත්නා ගිශ නිශ ගන්ශ මි දසුන්ට  අයිිතාේ 

ිතශඳශනේ. ඇත්ත නිශ ගත්තේම මි දථාසු භා ශනන්ශන් ශිහාි. 

ඇත්ත හාරිාට නන්ශන් ශිිත  දථේ  ශනමවපිාන් වකඳක ශනකේ 

ඉථාශවෝක  යට ගිහින් නට ශනකේ ඉන්ශනේ.  ශනමවුපිාන් තම 

නරුනන්ට ආනශ යි. ඉථාශවෝශල් 2 ශඳෝේඳාේ ිතශාශනේ 

කිවශන ත්, අේමේ, තේත්තේ  නශගශ ාශනේ ඉථාශවෝශකට, නරුනේ 

ගන්ශ. ඒ  දථේ අපි කිාන්ශන් ශේ ශත  තුරු නථන් ව න්ශ මපේ 

කිාකේයි. ඇත්ත නිශ ගන්ශ ජශතේනට අයිිතාේ ිතශඳශනේ. ඒ 

අයිිතා ජශතේනට ශනන්ශ.  

තමුන්ශේන්ශථේකේ ව න්ශන් ශම වේන? ාේ දුේධිාේ වුණ 

ගමන්ම Facebook  තහාශේ ව ශනේ. හාිඳියි, Facebook මශවන් 

තමයි ජශේධිපිතතුමේත් නිශ ශගශ ිතශඳන්ශන් අශරේල් 2 21 නශ නේ 

කාවේශව ර ාශාේ වුණේ කිාකේ. මතුමේ ශත  තුරු නිශ ගත්ත 

මේසයාත් තහාශේ ව ශනේ. ඒ  දථේ ජශමේසය ඇමිතතුමේට අපි 

කිාන්ශන්, ශේ තහාශම අයින් ව කේ ජශමේසයාට අයිිතා 

ශනන්ශ, ාේ දුේධිාේ වුශණ ත් ඒව ශපන්නන්ශ. 

තමුන්ශේන්ශථේකේ වශ ේ ශම වේන? පල් 2ලිනලින් වුව අහු 

ශනශශව ට, මේසය මල්න් ඒනේ ශපන්නශශව ට, "ශපන්නන්ශ 

මපේ" කිවනේ. ඔඳතුමන්කේ ව න්ශ ඕශෑ, මේසයශාන් ඒනේ 

ශපන්නන්ශ මපේ කිාශ මව ශශ ශනයි. අපි අශත් ශම ශනේ ශහාෝ 

ිත ත අහු  වුණත් ඒවත් ශපන්නන්ශ ඕශෑ. ශපන්නශ ශේ ඇත්ත 

ශේ, ඇයි මේසයාට නේ ණ නමන්ශන්? ඒ  දථේ නින් ජශතේන 

ශඳ රුනේ කිවනත් රැනශටශනේ. ශේ ශනකේශව ශඳ රුනේ රචාේ ා 

වුණත් මි දථාසු හිතන්ශන් ඒව ඇත්ත කිාකේ. ශම වන,  ශ  

පිිබගත් මේසයනලින් ථතයා ශපන්නශ මව ශනත්නකේ ිතශඳශ 

 දථේ. ඒ   දථේ මම  ඇමිතතුමේශගන් ඉල් 2කශනේ,  මේසය නේ ණා 

අයින් ව කේ ඇත්ත ඇිත ථිටිශාන් ශපන්නන්ශ මේසයාට  දනහාථ 

ශනන්ශ කිාකේ. නිරැේනේ ව කේ ිතබුශණ ත් ඒ මේසය ආාතශාට 

විරුේසන වටයුතු ව න්ශ කිාකේත් ඔඳතුමේශගන් ඉල් 2කේ දුටිමින් 

මේ  දහාඬ නශනේ. ථාතුිතයි. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
මී යට ගරු මඩ්නඩ් ගුණශථේව  මිිතතුමේ. ඔඳතුමේට විශේඩි 

9ව වේකාේ  ිතශඳශනේ. 
 
 

[අ.භේ.  .14] 
 

ගු එඩ්වඩ් ගුණවසේකර මහතා (ඉඩම් සහ පාර්ලිවම්න්ුර 

ප්රතිසංසනකරණ නිවයෝජය අමාතයුරමා) 
(ேொண்புேிகு எட்ெட் குைமசகர - கொைி ேற்றும் பொரொளுேன்ற 

ேறுசீரமேப்பு பிரதி அமேச்சர்)  

(The Hon. Edward Gunasekara - Deputy Minister of Lands 
and Parliamentary Reforms) 

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද, අන හාන දු නීිතා ී ර්  කිරීම 

පිිබඳව  විනේනා ව ශ ශම ශහා ශත් මට වනේ ව න්ශ අනථානේන 

ථකථේ  න්ශේට රනමශාන්ම ඔඳතුමේට ථාතුිතනන්ත නශනේ.  

1347 1348 

[ගරු ජේශව නේකුඹු   මහාතේ] 
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අශේ මිනුනන්ශග ා ආථශශේම ඉන්ශ,  ශප  ජශ ශප මුශ්ඩ 

ථාවිසේාව අශේ රථන්ශ  ණතුාග මන්ත්රීතුමේ මට වලින් වනේ 

ව ේ. මතුමේශේ වනේශවී  කිාිවුණ වරුණේ  මුලින්ම  දනි න  

ව න්ශ ඕශෑ.  මිනුනන්ශග ා රහාේ ා වුණ අනථානේශව මම 

මතිශට ගිාේ. අපි මතිශට ාශ විට රහාේ ා අනථන් ශනකේ 

ිතබුශ්ඩ. අවුරු   0ේ විත   මම මිනුනන්ශග ා ඉන්ශන්. මම 

පේථල් 2 ගිශේ මිනුනන්ශග ා. මම නයේපේ  වශ ේ මිනුනන්ශග ා. මම 

ගිනශථන්ශන් මිනුනන්ශග ා. මශේ වේර්ාේකා ිතශඳන්ශන් 

මිනුනන්ශග ා. මනේ ඒ දුේධිා අනථානේශව මම මිනුනන්ශග ාට 

ගිාේ. මතශව ට ඒ දු වීම හාමේ  ශනකේ ිතබුණේ. තනත් තිශවට 

රහාේ ාේ මල් 2ක ව ශනේ කිාකේ නිශගත්  දථේ, අපි ඒව ඳකන්ශ 

ඒ ථානේශාට ගිාේ. ඒ ගල් 2ඔලුන කිාශ මුථාලිේ ගම. රථන්ශ 

 ණතුාග මන්ත්රීතුමේත් ඒව නන්ශනේ. ඒ ශම ශහා ශත් තමයි ශිනත 

නතේනේ මිනුනන්ශග ා ටවුන් මවට ඇවිල් 2කේ රහාේ ාේ මල් 2ක 

ව කේ ිතශඳන්ශන්. මම ඒ ගිශ මීට නිඩිා වනේ ව න්ශන් ශිහාි. 

ඒ ගිශ වවුරුත් නන්ශනේ. මට ශේ  ටට ඒ ගිශ කිාන්ශ ඕශෑ 

ශිහාි. මම ජීනත් නශ රශේ ශේ ජශතේන ශේ වරුණු නිශ ගත්තේම 

ශහා වටම ඇිත.  ශ  ඕශෑම ශනාේ කිවනේට අපට ර ාශාේ ශිහාි. 

අපි වවුන, කින්න මන්න කිාශ මව මිනුනන්ශග ා ජශතේන නන්ශනේ. 

මට කිාන්ශ ඕශෑ ඒව ශශ ශනයි. මම ඒ රහාේ ා නිේවේ. මම 

නිේවේ නාඹී  දුේස ශනච්චා රහාේ ා. ඳයිදුවල් 2නලින් ශගනල් 2නකට 

ාශනේ, හුනවකේන ිතබුණු නතුනක ශගනල් 2නකට පිශකේ ගහාශනේ, 

ශේ ටු වාශනේ, වී රු වාශනේ නිේවේ. ශමුත් කිදු ශවශශේ 

රිත රහාේ  මල් 2ක ව න්ශන් ශිහාි. ශේ  ශ   නරුණු යුේසාේ 

ිතබුණ වේකශේනත් අපි ශේ නේශේ ශේනල් 2 නිවකේ ිතබුශ්ඩ ශිහාි, 

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද.  

ශමුත් අපි ඒව නිේවේ. ජශමේසය තු , විවිස වීඩි ශාෝනක, 

social mediaනක අපට ශේනේ නකින්ශ කිබුණේ. අපි ඒනේ ඒ ත ේ 

ගණන් ශශ ගත්තේට, ශේ ථමේජශේ දුටිශ මි දසුන් ශේනේ නිවකේ 

ශක කු බිාේ ඇිත ව  ගත්තේ. ශමනි ද තත්ත්නාේ අන ඇිතවී 

ිතශඳන්ශන් දුාහාක-මුථාලිේ ජශතේන අත  පමණයි. ශහාට 

වශතෝලිව-ශඳෞේස ශනන්ශ පුළුනන්. තන නනථව දුාහාක-ශනම  

ශනන්ශ පුළුනන්. ශිනත නතේනේ ශමනි ද ශේ දු  වුශණ ත්  අපි 

 ශව ශහා මන ජීනත් ශනන්ශන් කිාශ ඳා, ථිව මි දසුන්ට 

ිතශඳශනේ.  

මිනුනන්ශග ා දු වූ දුේධිා ගිශ මම මීට වලිනුත් කිවනේ. 

අශරේල් 2 21 ශඳෝේඳ පිපිරීේ දුේධිා ශනකේ, අශරේල් 2 22 ශේ දුේධිා 

වුණේ ශේ, අපට ර ාශාේ ශිහාි. ඒවට ශහාේතුනේ කිාන්ශ 

පුළුනන්. අශරේල් 2 මථ 21 වටුනේපිටිා පල් 2ලිාට ගිහුනේ; 

 ශව ච්ි වශඩ් පල් 2ලිාට ගිහුනේ; මාවකපු ශව පල් 2ලිාට ගිහුනේ; 

ෂිාග්රී-කේ මවට ගිහුනේ. ඒ  දථේ  ඒ වේශේ ශහාෝ ඥේතීන් ශවෝප 

ශනකේ අශරේල් 2 22 ශේ දුේධිා ඇිත ව ේ කිාකේ හිතන්ශ ිතබුණේ. 

ශමුත් ශේ දුේධිා දු  වුශ්ඩ පසුගිා 13නි ද න ශ.  මිනුනන්ශග ා 

කිදුම ශවශශකුට 13නි ද න ශ මශහාම ගහාන්ශ ශක කු වුනමශේනේ 

ිතබුණේ කිාකේ මට ශේ ශපශශන්ශ ිතබුශ්ඩ ශිහාි.  

මමත්, රථන්ශ  ණතුාග මන්ත්රීතුමේත් මනේ වටුනේපිටිා 

පල් 2ලිාට රහාේ ා මල් 2ක වූ නනශථේ  ශ ෝහාශල් 2 හිටිශේ. මතුමේයි, 

මමයි වනේ ව  ව  හිටිාේ. ශ ෝගීන් න හාේ ඳිලුනේ. අපට ව න්ශ 

පුළුනන් උනවු උපවේ  ව ේ. අපි මනේ ඒව ගිශ ශඳ ශහා ම වේපේ 

වුණේ.  නරුශනෝ, ථිමිශාෝ, ශනමවපිශාෝ මව පිට නිටිකේ හිටිාේ. අපි 

ශමශතේ නිේව හාන වේපේ ව නශ දුේධිාේ ඒව. ඒ නේශේ 

ශනාේ ශිනත ශේ  ශ  ශකෝවශේ වේටනත් නකින්ශ 

ශශ කිශඳන්ශ,  මශහාම ශනාේ ශශ ශනන්ශ කිාකේ  තමයි අපි 

රේර්නශේ වශ ේ.   ශේ දු වීේ න හාේ ඳකේී ,  ශමනි ද බිා ජශව 

දු වීේ ශේ  ශ  ඇිත ශනේී  මි දසුන් ඳා ශිිතන ජීනත් ශනන්ශන් 

ශව  ශහා මන ?  

ගරු මූකේථශේරූඪ මන්ත්රීතුම ද, අපි ශනශනේ හාන දු නීිතා ී ර්  

කිරීශේ විනේනා ශනකේනට  ශම ශනේ ගිශ ශහාෝ වනේ ව ේී , 

මූකේථශාට ශමන්ම ශප ලිථාපිත, ආ ේෂව ශල් 2වේ, හාමුනේපිත 

ඇතුළු අශශේ අා දුටිශ පිත්තට ත් අත න ගු ව කේ තමයි වනේ 

වශ ේ. ශමුත් අන ශමහි  දකසේරි කුටිශේ  ඒ වවුරුනත් ශිහාි. අශේ 

ආ්ඩුව පේෂ ථාවිසේාව වේර්ාේකශේ  දකසේරින් ටිව විත යි 

මතිශ ඉන්ශන්. ඒ  දථේ ඔඳතුමේ ශනථම ඳකේශගශ ශේ ගිශ වනේ 

ව න්ශ දු  ශනකේ ිතශඳශනේ.  

මතශව ට ශේ නිරැන වරුනන් ශවෝ? ශේ නිරැන වරුනන්ට 

ශම ශනේන ශනන්ශන්? ශේ නිරැන වේ ාන්න ශහා ාන්ශන් ශිේන? 

මිනුනන්ශග ා රශේ ශේ ිතථා ගණශවට ටශේ ශහාෝ ශපශර්නේ ඇප 

 න්ශේ. ඒව අධිව ණාට භේ යි. ඒව අපට අයිිත ශනාේ 

ශශ ශනයි. ඔවුන්  දනි න වරුනන් ශකථ හිතකේ ඇප ශනන්ශ ඇිත. 

අපට ඒශවන් ර ාශාේ ශිහාි. ශමුත් වා විුවනේ ශන්; වා ගි ද 

ිතේඳේ ශන්; මි දසුන්ට අකේභ හාේ ද වු ණේ ශන්.  වවුන ඒනේ වශ ේ? 

ශේනේ ගිශ ශථ ාන්ශන් ශිේන? ශේනේට වවුරු හාරි ගිහින් ථේේෂි 

ශනන්ශම ඕශෑන? ශේ  ශ  හාන දු නීිතා පශනේ ිතශඳශ ශවකේනව 

තමයි ශේ දුේධිා දු  වුශ්ඩ.  ශේනේ ගිශ ශථ ාන්ශ අලුත් 

තේේෂණ ක්රම ශිේන? ශේනේ ශහා ාන්ශ ශනශත් ක්රමාේ ශිේන? 

ශේ  ශ  මි දසුන්ට ශම ශනේන ශනන්ශන්? ශනශවෝටි විදුකේෂාේ 

නශ ජශතේන ශේ  ශ  පා ගහාකේ ථතුටින්, ථිශදුල් 2ශල් 2 ශගන ට 

ශනකේ අඹුනරුනන් මේව ජීනත් ශනන්ශන් ශව ශහා මන? නරුනන් 

පේථල් 2 ානන්ශන් ශව ශහා මන? ආ්ඩුවශව මන්ත්රීන ශාේ අහාන්ශ 

ඕශෑ ර ාශාේ ශශ ශනයි, මම ශේ අහාන්ශන්. ශමුත්, අන අපට 

මශහාම අහාන්ශ දු  ශනකේ ිතශඳශනේ. අන ආ ේෂව අා ශේ වවුරු 

ශහාෝ -ආ ේෂව ශල් 2වේතුමේ, ජශේධිපිතතුමේ,  දශාෝජය 

ආ ේෂව ඇමිතතුමේ- තමන්ශේ වේර්ාේකනක ඉවන් ශේනේ 

අහාශනේ ශේ, ශටලිවිෂන් මශවන් ඳකේශගශ ඉන්ශනේ ශේ  

ශේනේට ශනශ ශේ ගිශ අපට කිාන්ශ. අපට හාන දු නීිතා 

මේථශාන් මේථා න ගු ව කේ ශනන්ශ පුළුනන්. මම ශේ 

පේර්ලිශේන්තුශව අවුරු  නහාාේ  හාන දු නීිතා මේථශාන් මේථා 

ී ර්  ව න්ශ ඡන්නා  න්ශේ.  2000 නර්ෂශේ දුට  2010 නර්ෂා 

නේනේ ඡන්නා  න්ශේ. ඒ විධිාට ශේ අනථානේශවත් හාන දු නීිතා 

ී ර්  ව කේ ශනන්ශේ. හාිඳියි,  අපි ශේනේට ශම වේන ව න්ශන්? 

ශේ  ශ  පු නිදුාන්ට ගහාපු මි දසුන්ට නඬුනේ ශවෝ? අල් 2කේ 

ගත්තේන? කූල ුවශව නමකේ ඉන්ශනේන? ඒ ගිශ පුනත් පත්නක ප  

ශනකේ ිතශඳශනේන? ඒ හාි  අන    ශ  තීන්  ගන්ශන් වවුන? මම මීට 

වලිනුන් මේසය මල්න් ශේ ගිශ කිාපු ඳන වවුරුත් නන්ශනේ. 

ශේමල් 2 කුමේ  නි ද අා තමයි ශේ   ශ  දුටිශ ශක කුම මි දථාසු. 

අමිත් වී දුාහා, මධුමේසන, නාේන් ාශ අා තමයි ශේ  ශ  

ශේ පේකශ තීන්  ගන්ශන්, පේර්ලිශේන්තුන ශප  න්ශන්.  

ආ ේෂේන පිිබඳව තීන්  ගන්ශන් ඒ මි දසුන්. ශේ අා වවුන?  

විේනතුන්, උගතුන්,  විාතුන්, ඉතේ උථථා මි දසුන් ශේ  ශ  

ඉන්ශනේ. මනි ද ශවශශේ  කිාශ ශනාේ ශන්න, ශේ  ශ  

මි දසුන් පිිබගන්ශ ඕශෑ.  අන ශේ  ශ  පිිබගන්ශන් ශව ශහාේනත් 

ාශ පේනා, ශඳෝේකුනේ උා ඉවශගශ කුුව ගහාශ, මනි ද ජේිතශේ 

මි දසුන් කිාශ ශේනල් 2. අන ඒ තත්ත්නාට ශේ  ට පත් ශනකේ 

ිතශඳශනේ. මනේ 21නි ද න ශ දු  වූ රහාේ ා ගිශ,  වටුනේපිටිශේ 

මි දසුන්ශේ විශාෝන ගිශ මම මනත්  ේ වුණේ; අනත්  ේ ශනශනේ.      

අපිට ඒ දුේධිා අමතව ව න්ශ ඳිහාි. මම මිා ාශතුරු මට 

ඒ දුේධිා මතේ ශවවි. මම ටශේත්  ේගම පල් 2ලිාව උත්ථනාවට 

ගිහිල් 2කේ ආශව. මතිශ ී ත් අපි වනේ වුණේ, අපි ශමශහාම ඉවශගශ 

දුටිා ී  ශේ නේශේ ශන  කින් ශන්න ඔහු ආශව කිාකේ . ඳාවට 

ශශ ශනයි, මි දසුන්ට ඒ දුේධිා මතේ නශනේ. ශමුත් අන අපිට 

ිතශඳශ වි ානේථා ශම වේන?  

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද, ටශේ මීගමුශව ශපෞේගලිව 

පේථකේ ඉන රිපිට  ඳයිදුවකාේ ඇවිල් 2කේ ශනත්නකේ, "ශේව 
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පේර්ලිශේන්තුන 

Catholic school මවේ ශන්න?" කිාකේ ඇහුනේ ලු. මශහාම අහාකේ, 

ඒ විගථම  ඳයිදුවකා start ව ශගශ ගිාේ ලු.ශේව ථිකසුේ 

ථහාගත නිාේ. මම ඉථාශවෝශල් 2 ශම කිාන්ශන් ශිහාි, ශහා ව ශිිත 

 දථේ.  ඒව private school මවේ.  ඒ, ශනමවුපිාන් ඔේශව ම ඳා 

ශනකේ.  

අන කිාශනේ, වළුත  න හාේශව   ඉශථ ාවෝකාව ශඳෝේඳ ිතබුණේා 

කිාකේ. තනත් ශප ඩි ශප ඩි ඉථාශවෝකනක ඔා නේශේ  ශශ ශාකුත් 

දුේධීන් ගිශ වනේ පිිතරුණේ. මශේ ශේ  යත් ඉථාශවෝකාේ 

ිතශඳශනේ. "ඳයිදුවකාේ ආනේ, අ ශහාන් ගිාේ; ශමශහාන් ගිාේ,   

ශව ශහාේන ගිශේ" කිාකේ අශේ ශගනරින් ඇවිල් 2කේ අහාශනේ.   ථමහා  

මි දථාසු හිතේ මතේ වනේ  පතුරුනමින් ශේ දුේධිා තනත් න ේ ව න්ශ 

හානශනේ. ඔඳතුමේත් නන්ශනේ ඇිත, අශරේල් 2 මේථශේ 21 නි දනේ   

පුපු පු ශඳෝේඳා මල් 2 ශනඩිල් 2කේ ඳනට පත් ව  ගත් මි දථාසු 

දුටිශ ඳන.   

ඒ ඔේශව ම මවතු ශනකේ, ශේ  ශ  ආ්ඩුවන අපහාසුතේනට 

පත් ව ශනේ; ශේ  ශ  ආර්ථිවා න ටශනේ; ශකෝවශේ ආර්ථිවා 

න ටශනේ. ශේ  ට ශකෝවශේ ශහා වම ථාචාේ ව ගමශේන්තා ඳනට 

ශේ ව ේ; ශකෝවශේ කථාථශම  ට ඳනට පත් ව ේ. ශේ  ට 

මත ේ තත්ත්නාවට පත්වුණේ. ශම වන, ථාචාේ වශාෝ 

ඉන් නීදුාේනට ාන්ශ භායි. ඒ  ට ගිශ ශප ඩි අවි ද ාි ත ඳනේ 

ිතශඳශනේ. ශකෝවශේ අ දේ  ටනක, ආදුාේශව ර ාශාේ ිතබිාී  

අශේ  ට විත යි මශහාම ශේ වශ ේ. මශහාම ිතබිාී , අශේ  ටට ශේ 

ශේ දුේස කිරීම ජේතයන්ත  ම ටශේ දුේධිාේ ශනන්ශ ඇිත 

කිාකේ මේ හිතශනේ.  

ISIS කිාශ අා හාි  ශේ  ශ  න යුණුන වාේ වේපල් 2 ව ශ 

තනත් පිරිථකුත් ඉන්ශනේ. ඒ අත  තු  ඒශේ රශාෝජශා ශගශ, ඒ 

ශඳෝේඳ මල් 2 ශනඩිල් 2කේ ව ශගශ, අශේ  ශ  මන්ත්රීනරුන් 22  

ශනශේ ඇතුළු ශනශවෝටි විදුකේෂාේ ජශතේනශේ න යුණුන 

ශනනුශනන් ාශ ගමන් මයට මශ හි නශ පවවේ ානුත් ඉන්ශනේ. 

ඒ අාශගන් හාත ශනශකුශේ ශේ තමයි මේ කිවශව. අශේ උනා 

රභේත් ගේමන්පික මන්ත්රීතුමේශේ පේෂශේ ඉන්ශ මධුමේසන 

අ වින්න කිාශ මනුෂයාේ මනේ ආනේ විත ේ ශශ ශනයි, රථන්ශ 

 ණතුාග මන්ත්රීතුම ද, ටට නනථා ශනවවට වලින් ශප ල් 2නත්ශත් 

පන්ථකට ඇවිල් 2කේ දුටිාේ. මේ ශප ල් 2නත්ශත් පන්ථකට ාේී  ඔහු 

 ්ඩටේ  කුලුශ ාට හාිාගිකේයි දුටිශේ. මතිශ ඉවකේ අහාශනේලු, 

"ශම වටන, මඩ්නඩ් ආශව?" කිාකේ. මතශව ට ඒ මි දථාසු කිවනේලු, 

"මඩ්නඩ්ට ශප ල් 2නත්තට මන්ශ පුළුනන්. තමුශථටයි ශමශහාේට 

මන්ශ ඳිරි" කිාකේ. ශම වන, ඒ පන්ථශල් 2 ර ාශාේ ඇිත වුණේ, 

පන්ථශල් 2 හාේමු රුනන්ට ගිහුනේා කිාකේ. ශඳ ශහා ම සුහානනයි මේ 

ශේ වේ ණා කිාන්ශන්. ඒ විධිාට ඔහු මිනුනන්ශග ා ථිරිථිරුනේ. 

ඔහු කිවනේ, "මම ශේ සු  ඇවශගශ ගමශේ ගිාේ"යි කිාකේ. ඔහු 

නිශඩ් අවුථාථකේ ිතාකේ සු  ඇවශගශ පේශර් දුටිාේ. මනේ 

ශව ශහාේශනෝ පේටි මවේන, ශම වේන ිතබුණේ ලු, ඒවට ගිහින් මශ 

ගමන් ලු දුටිශේ. ඔවුන්ට පේටි මවේ ිතබුණේ කිාකේ කිාන්ශ, පේටි 

හානන්ශත් පුළුනන්. ඒ ත ේ වඳ ශාෝ නේශේ මි දථාසු. ජාවේ 

ව ශ මි දසුන්ට ඕශෑ ත ේ ශේනල් 2 ව න්ශ පුළුනන්. අපට හාිම 

නේම පේර්ලිශේන්තුශව ඉන්ශ ඳිහාි. හාිම නේම ජීනත් ශනන්ශත් 

ඳිහාි. මේ ඒව හාිම නේම කිාශ ශනාේ. හාිඳියි අපි හාරි ශනාේ 

ව න්ශ ඕශෑ. හාරි ශේ ශශ ව ශනේ ශේ,  අපි ශම වටන ශමතිශ 

ඉන්ශන් කිාශ මව ඔඳතුමේට මතේ ව න්ශට ඕශෑ, 

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද.   

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද, ශේ දු වීම ඉතේම 

වශගේටුනේාවයි. මතුමේ කිවනේ නේශේ; මේ මීට වලිනුත් කිවනේ 

නේශේ, මිනුනන්ශග ා කිාන්ශන් කිදුම දුේධිාේ ඇිත වුශ්ඩ ශිිත 

රශේ ාේ.  1983 වකඳක අනථානේශව ී ත් කිදු ශනාේ දු  වුශ්ඩ 

ශිිත ප රශේ ාේ. අපි නන්ශේ ඉිතහාේථශේ ඒ රශේ ාට කිදු ශනාේ 

වුශ්ඩ ශිහාි. ජේිතනේන , ආගේනේන , අන්තනේන  කිදුම ර ාශාේ දු  

ශශ වුණු ඉතේම උථථා  මි දසුන් දුටිශ ශග ාේ  මිනුනන්ශග ා. 

ශමුත් ශේ පසුගිා 13 නි ද නේ ඒ ශේ දුේස ව කේ, ඒ ිතබුණු 

සුහානත්නා, මවමුතුවම විශේ  ව කේ නිේමේ. ඒ, ජා මි දසුන් මම 

කිරි මු ටිාට මා නිේමේ; ශග ම නිේමේ. ඒ මි දසුන් වවුන කිාේ 

ශථ ාේ ශනන්ශ.  අපි හාන දු නීිතා තන  ටත් ී ර්  ව කේ ශනශනේ. 

වරුණේව කේ ඔවුන් අත් අාාගුනට ගන්ශ. මශහාම ශශ වුශණ ත් 

අපට ශප ශ  ශව පා ගහාකේ ාන්ශ ඳිරි ශවවි.  

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද, මට කඳේ ී  ිතශඳශ වේකා 

අනථන් ඳන කිාන්ශයි ඔඳතුමේ සූනේශේ නන්ශන්. මට ශේ 

අනථානේන කඳේී ම පිිබඳවන ඔඳතුමේට ථාතුිතනන්ත ශනශනේ. 

අනථේශ න ශාන්,  ටට ථේසේ ණා ඉෂාට ව න්ශ, නීිතා ඉෂාට 

ව න්ශ, ශනවුන්න  තුුවශව දුට ශේ රු තුුවන නේනේ මවම නීිතාේ 

ිතශඳශ  ටේ ඳනට ශේ  ට පත් ව න්ශ අන ය නිා ථිකසුමේ 

හානන්ශ සූනේශේ ශනන්ශා කිාශ ඉල් 2ලීම ව මින්, මශේ වනේන 

අනථන් ව ශනේ. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මී යට, ගරු  ේන්ත ඳ්ඩාේ  මන්ත්රීතුමේ. ඔඳතුමේට විශේඩි 

අටව වේකාේ ිතශඳශනේ. 
 
 

[අ.භේ. .2 ] 
 

ගු ශ්ාන්ත බණ්ඩාර මහතා 
(ேொண்புேிகு சொந்த பண்டொர) 

(The Hon. Shantha Bandara)  

 මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද, මට ශේ අනථානේන කඳේී ම 

පිිබඳවන ඔඳතුමේට ථාතුිතනන්ත ශනශනේ. 

හාන දු නීිතා පිිබඳවන විනේනා පිනිත්ශනශ ශේ ශනකේශව, 

ආ්ඩුව පේෂශේ නේශේම විපේෂශේ ගරු මන්ත්රීතුමන්කේත් රවේ  

ව  වේ ණාේ ථහා මමත් මවය නශ රසේශ වේ ණේ තමයි, 

ආ ේෂව අා නක  දශාෝජිතාන් විශ ේෂශාන්ම ශේ ථභේශව 

 ේජය  දකසේරින්ට ශනන්ව  ිතශඳශ මින රිශේ දුටිා යුතුයි කිාශ 

වේ ණා. ඇත්තටම මම ථේඳන්ධීව ණශේ ාේ අුව පේුවනේ 

ශනකේ ිතශඳශනේ. ජශේධිපිත වේර්ාේකශාන් ශේ ථේඳන්සන මම 

මීට සුළු ශම ශහා තවට ශප  විමසුනේ. ශේ ශම ශහා ත නශවිටත් 

අග්රේමේතයතුමේ, ගරු වනේශේාවතුමේ, විපේෂ ශේාවතුමේ ඇතුළු 

දුාලුශනශේශේත්, ඒ නේශේම ආ ේෂව ශල් 2වේතුමේ, ත්රිවිස 

හාමුනේපිතනරුන්, ශප ලිථාපිතතුමේ ඇතුළු ආ ේෂව අා නක 

නගකීේ න ශ දුාලුශනශේශේත් ථහාභේගිත්නශාන්, ජේිතව 

ආ ේෂව තත්ත්නා පිිබඳව ථමේශකෝචාශ ථභේන ජශේධිපිත 

ශල් 2වේ වේර්ාේකශේ පිනිත්ශනශනේ. මා පිනිත්ශනන්ශන් 

අිතගරු ජශේධිපිතතුමේශේ රසේශත්නශානුයි. ඒ  දථේ ශනන්ශ 

ඇිත, මට හිශතශ විධිාට ඒ රසේශ  දකසේරින්ට ශේ අනථානේනට 

ථහාභේගි ශනන්ශ ශශ හාිකි ශනකේ ිතශඳන්ශන්. විශ ේෂශාන්ම 

ථේරනේාේනුකූල කන, හාන දු නීිතා පිිබඳව විනේනා පිනිත්ශනශ 

ශනකේශව, මශථේ නගකින යුතු අා අ දනේර්ාශාන්ම ශමතිශ 

 දශාෝජශා විා යුතුයි කිාශ වේ ණා මමත් පිිබගන්ශනේ. ශමුත් 

අන ඒ රසේනීන්ට මම  දශාෝජශා ව න්ශ අනථානේන කි ත ශිහාි. 
 

ගු සන්න ත් සමරසිංහ මහතා  
(ேொண்புேிகு சந்தித் சேரசிங்க) 

(The Hon. Sandith Samarasinghe)  

Sir, I rise to a point of Order. 
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ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ථන්න ත් ථම දුාහා මන්ත්රීතුම ද, ඔඳතුමේශේ point of 

Order මව ශම වේන? 

 
ගු සන්න ත් සමරසිංහ මහතා  
(ேொண்புேிகு சந்தித் சேரசிங்க) 

(The Hon. Sandith Samarasinghe)  

පේර්ලිශේන්තුශව හාන දු නීිත විනේනාේ පිනිත්ශනශ ශමනි ද 

අනථානේනව මනි ද රැථාවීේ ශා නේ ශගශ ශව ශහා මන?  ශ  

ජශතේන ශේ ශේනල් 2 ඳකේශගශ ඉන්ශනේ. 

 
ගු මන්ත්රීවරවයක් 
(ேொண்புேிகு உறுப்பினர் ஒருெர்) 

(An Hon. Member) 

ශේවට ඡන්ශනකුත් ගන්ශනේ ශන්. 

 
ගු සන්න ත් සමරසිංහ මහතා  
(ேொண்புேிகு சந்தித் சேரசிங்க) 

(The Hon. Sandith Samarasinghe)  

ඔව, ඡන්ශනකුත් ගන්ශනේ.  [ඳේසේ කිරීේ] ප ථාප  විශ ෝධියි 

ශන්, ජශේධිපිතතුමේ මශහාම ශා නේගන්ශේ මව. [ඳේසේ කිරීේ] 

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඳතුමේ වනේ ව න්ශ, ගරු  ේන්ත ඳ්ඩාේ  මන්ත්රීතුම ද. 

 
ගු ශ්ාන්ත බණ්ඩාර මහතා 
(ேொண்புேிகு சொந்த பண்டொர) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

ගරු මන්ත්රීතුම ද, අන ශේ ගරු ථභේශව වනේ ව  දුාලුශනශේම 

තමන්ශේ වනේ අනථේශශේී  ථවහාන් වශ ේ ශම වේන? "අපි 

දුාලුශනශේ මවතු ශනකේ ශේ ජේිතව නයථශශාන්  ට මුනේ ගන්ශ 

ඕශෑ" කිාකේ කිාමිනුයි ඒ අා තමන්ශේ වනේ අනථන් වශ ේ. 

හාිඳියි මතිශත් විහිළුනේ ශශ ශනයි, ව න්ශන්. ශේ  ශ  

ආ ේෂේන ථේඳන්සන තමයි මතිශී  ථේූරර්ණශාන් වනේ 

ව න්ශන්. පේෂ ශේනාකින් ශත  න මතිශ විපේෂ ශේාවතුමේත් 

ඉන්ශනේ; අග්රේමේතයතුමේත් ඉන්ශනේ; ජශේධිපිතතුමේත් ඉන්ශනේ. ඒ 

නේශේම ආ ේෂව ශල් 2වේතුමේ, ත්රිවිස හාමුනේපිතනරු, 

ශප ලිථාපිතතුමේ කිාශ දුාලුශනශේම ඉන්ශනේ. මතිශත් අතයන ය 

ථේවච්ඡේනේ ව න්ශන්. ඒ අා ශිහාිා කිාශ වේ ණා අල් 2කේ 

ශගශ ශමතිශ විනේන ව න්ශ අන ය ශිහාි. [ඳේසේ කිරීේ] ඒ 

වේ ණා විනේනාේ ව ගන්ශ අන ය ශිහාි. ඒ අා ශිහාිා කිාේ 

අපට ශේව ථේමත ව න්ශ ඳිරි ර ාශාේ ශිහාි. තන සුළු 

ශවකේනකින් අිතශර්ව ශල් 2වේන ශාේ  මනශනේා කිාේ ආ ේෂව 

ශල් 2වේතුමේ කිවනේ. [ඳේසේ කිරීේ] 

 
ගු විවේපාල වහට්ටිආරච්ික මහතා 
(ேொண்புேிகு ெிமெபொல தஹட்டிஆரச்சி) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු විශේපේක ශහා ටිආ ච්ි  මන්ත්රීතුම ද, ඔඳතුමේශේ point 

of Order මව ශම වේන? 

ගු විවේපාල වහට්ටිආරච්ික මහතා 
(ேொண்புேிகு ெிமெபொல தஹட்டிஆரச்சி) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

ගරු  ේන්ත ඳ්ඩාේ  මන්ත්රීතුම ද, ඒ දුේධිා ඇත්ත ශනන්ශ 

පුළුනන්. ශමුත් හාන දු නීිතා ී ර්  ව ශනේා කිාශ මව වල් 2තඳේ 

නිනුේ ී කේ ිතශඳශනේ. ඒ  දථේ, ශේ විනේනා ථවහාේ ආ ේෂව අා  

ථහාභේගි විා යුතු ශවකේශව, මම  දකසේරින් ශමතිශ ශිිත 

වේ ණාට ශහාේතු කිාමින් ඔඳතුමේ මා ථේසේ ණීව ණා ව න්ශ 

මපේ. ජශේධිපිතතුමේට ිතබුණේ, මම රැථාවීම වලින්  පනත්නන්ශ. 

අුව ගණශන්, ශේ රැථාවීම අනථේශශේ ශහාෝ මා පනත්නන්ශ 

ිතබුණේ. අන ශේ නේන-විනේනනකී  මන්ත්රීනරුන් ශපන්නේ  න්ශන්ත් 

ඒවයි. ශේව කේජේනට වේ ණාේ. ආ ේෂව අමේතයේා ශේ 

කිදුම  දකසේරිශාේ අන  දකසේරින්ශේ මින රිා තු  ශිහාි. 

ශමතිශ වවුන ඉන්ශන් කිාේ අපට කිාන්ශ. මව  දකසේරිශාේ 

ශිහාි. ඒ  දථේ ඔඳතුමන්කේ ශේ ශේනල් 2 ථේසේ ණීව ණා ව න්ශ 

මපේ. ශේනේ ූරර්නේනර් ාට - [ඳේසේ කිරීේ] 

 

ගු ශ්ාන්ත බණ්ඩාර මහතා 
(ேொண்புேிகு சொந்த பண்டொர) 

(The Hon. Shantha Bandara)  

ථේසේ ණීව ණා ව න්ශ කිාශ මවේනත්, ශනශ 

වනේනේනත් ශශ ශනයි, මම කිවශව. මම කිවශව ඇත්ත 

තත්ත්නායි. මශහාම ශේ තමුන්ශේන්ශථේකේශේ  ේජය ඇමිතතුමේ 

ශේ ගරු ථභේශව ඉන්ශ මපේ ාි. මතුමේ ශමතිශ ඉන්ශනේන? 

මතුමේත් ශිහාි ශන්. තමුන්ශේන්ශථේකේට වුනමශේ ශනකේ 

ිතශඳන්ශන්, - 

 

ගු ප්රසන්න රණුරංග මහතා  
(ேொண்புேிகு பிரசன்ன ரைதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඳතුමේශේ point of Order මව ශම වේන, ගරු රථන්ශ 

 ණතුාග මන්ත්රීතුම ද? 

 

ගු ප්රසන්න රණුරංග මහතා  
(ேொண்புேிகு பிரசன்ன ரைதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද, ශේ විනේනා ශනථ මුළු  ටම 

ඳකේශගශ ඉන්ශනේ. ජශේධිපිතතුමේ ථහා ආ ේෂව අා   දකසේරින් 

විත ේ ශශ ශනයි, අගමිිතතුමේනත්, ආ ේෂව  ේජය 

ඇමිතතුමේනත්, විබිශ  ම්ඩාකශේ ඇමිතන ාකුනත් ශමතිශ 

ශිහාි. ශමශහාම ඳිලුනේම ශේ පේර්ලිශේන්තුනම නිාේ ශිහාි. ශේ 

ආ්ඩුවනම "පීචාා" ශනකේ ිතශඳන්ශන්.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු  ේන්ත ඳ්ඩාේ  මන්ත්රීතුම ද, ඔඳතුමේශේ වනේන 

ව ශගශ ාන්ශ.  

 

ගු ශ්ාන්ත බණ්ඩාර මහතා 
(ேொண்புேிகு சொந்த பண்டொர) 

(The Hon. Shantha Bandara)  

ශේව තමයි අශේ ිතශඳශ පහාත්වම. මූකේථශේරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුම ද, ඔඳතුමේත් රවේ  ව ේ, ශේ පිිබඳවන ඇත්තටම 

අනසේශා ශා මු ව න්ශ ඕශෑ ඳන. ඒ ථේඳන්සන ාේකිදු 

විධිමත්භේනාේ ඇිත වුණේ. අපිත් ශේ ගිශ නන්ශනේ. මීට වලින් 
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පේර්ලිශේන්තුන 

පිනිිත හාන දු නීිත විනේනනකට අපිත් ථේඳන්ස ශනකේ ිතශඳශනේ, ඒ 

අනථානේනක අපි ඉවකේ ිතශඳශනේ. ශමුත් අන, ථේඳන්ධීව ණශේ 

ාේ අුව පේුවනේ  දථේ මම  දකසේරින් ඇවිල් 2කේ ශිහාි. 

ජශේධිපිතතුමේ ශේ ශනකේශවත්  ට ශනනුශනන් තමයි ඒ ථභේන 

විවනේ වටයුතු ව න්ශන්. 

අශරේල් 2 21නශ නේ මල් 2ක වූ රහාේ ශාන් පසුන 

තමුන්ශේන්ශථේකේට ඕශෑ ශනකේ ිතශඳශනේ, ශේව 

ජශේධිපිතතුමේශේම නිරැේනේා කිාමින්, මතුමේ මත නිරැේන 

පටනන්ශ. ඒ  දථේ ආ්ඩුවන හාිටිාට තමුන්ශේන්ශථේකේ වකඳක 

ශනකේ, මේසය ථේවච්ඡේනේ පනත්නේ ප මුශනන්ම ඒ වේර්ාා ව  

ආවේ ා අපි නිේවේ. ඒව ර ාශාේ ශශ ශනයි. අපිත් නන්ශනේ, ශේ 

ශනකේශව මම  දකසේරින් ශමතිශ දුටිා යුතු ඳන. ඔවුන් ශමතිශ 

ශිිත වේ ණා ථේසේ ණීව ණා ව න්ශ ශහාෝ වවුරුනත් 

ශහාෝනන්ශ කිාශ ශනාේ ශශ ශනයි, ශේව. ශමුත් ශේ ශවකේශව 

අපිට ශේව ථේමත ව කේ ශනන්ශ පුළුනන්. මතිශත් ාන්ශන් 

ඉතේම නිනගත් ථේවච්ඡේනේ. ත්රථාතනේනා මඩින්ශ අන ය වටයුතු 

ථේවච්ඡේ ව න්ශ මිථේ, ශනශ සු ාගශේ වනේ පනත්නන්ශ ඒ 

ථභේන විවනේ ශිහාි.  

තමුන්ශේන්ශථේකේ වනේනේ ව ේන  ශේ, ශව ශහා මන ඒ වනේන 

ව න්ශන්?  "අපි දුාලුශනශේම මවතු නන්ශ ඕශෑ, අපි දුාලුශනශේ 

මවතු ශනකේ ශේව ව න්ශ ඕශෑ" කිාේ තමයි තමුන්ශේන්ශථේකේ 

වනේ ව න්ශන්. ශමුත්, වේශේ ශහාෝ පුාි  අුව පේුවනේ ශහාෝ 

ශපන්නන්ශ ිතශඳශනේ ශේ, උා පිශකේ පිනුේ ගහාකේ 

තමුන්ශේන්ශථේකේ ඒ අුව පේුවන ශපන්නේ ශනශනේ. ඒව ව න්ශ 

මපේ. විශ ේෂශාන්ම ආ ේෂව අමේතයේා ශාන් කිවනේ, අන 

පිනිත්ශනශ විනේනශේ "සීඩී" පට හාිම මවේම අසයාශා ව කේ, 

තමුන්ශේන්ශථේකේශේ නිනගත් වනේ, ඒ ශත  තුරු දුාල් 2ක 

ථේූරර්ණශාන්ම අසයාශා ව මින් අන ය වටයුතු ව ශනේා 

කිාේ.  

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද, ශේ ශනකේශව විශ ේෂශාන්ම 

මම තනත් වේ ණාේ මතේ ව න්ශ ඕශෑ. අපි නන්ශනේ, අශරේල් 2 

මථ 21නශ නේ මල් 2ක වූ රහාේ ශාන්  -ඒ ශඛ්නනේචාවශාන්-  පථාශථේ 

නයනථානේනේාව ථභේන හාිටිාට; නයනථානේනේාවා හාිටිාට, නීිත 

ථේපේනශා ව ශ අා හාිටිාට අපි දුාලුශනශේට වි ේක නග කීමේ 

පිනරී ිතශඳශ ඳන. ඒ අනුන, ශේ ත්රථාතනේනා ශේ  ටින් 

ථේූරර්ණශාන්ම තු න් ව න්ශත්, ඔවුන් අාපණ ව න්ශ අන ය 

නීිත ථේපේනශා ව න්ශත්, ඒ නේශේම නීිතනක අුව පේුව ිතශඳශනේ 

ශේ, ඒ නීිත ථාශ ෝසශා ව න්ශත් අශේ ථහාශාෝගා කඳේන ා 

යුතුයි. විශ ේෂශාන්ම ශේ හාේ ථේඳන්ස ථාවිසේශ තුශේ නිශට 

තහාශේ ව  ිතශඳශනේ.  ශේ ථාවිසේශ තහාශේ ව ේ නේශේම, මම 

ථාවිසේශ ත ේම ත්රථාතනේනාට නිඩි ශකථ ථේඳන්ස ශිිත වුණත්, 

ශේ හාේ ථමේශ ථේඳන්සතේ ිතශඳශ හාේ මනි ද වටයුතු ව ශ තනත් 

ථාවිසේශ 48ේ අශේ  ශ  ිතශඳශනේ. විශ ේෂශාන්ම ශේ ථාවිසේශ 

48 තහාශේ ව න්ශ, මශහාම ශිත්ශේ ඒනේශේ ක්රිාේවේරිත්නා 

 දාේමශා ව න්ශ අපි නීිත ථවථා ව න්ශ ඕශෑ.  
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඳතුමේට තන විශේඩිාව පමණ වේකාේ ිතශඳශනේ.  
 

ගු ශ්ාන්ත බණ්ඩාර මහතා 
(ேொண்புேிகு சொந்த பண்டொர) 

(The Hon. Shantha Bandara)  

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද, මශේ වනේනට ඳේසේ ව   දථේ 

මට තන විශේඩි තුශේ කඳේ ශනන්ශ. 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මම ඳේසේන  දථේ ඔඳතුමේට මම නිශටම විශේඩිාේ නිඩිපු  

ී කේයි ිතශඳන්ශන්. තනත් විශේඩි තුශේ කඳේ ශනන්ශ අමේරුයි. 

ඔඳතුමේ වනේන ව  ශගශ ාන්ශ. 

 

ගු ශ්ාන්ත බණ්ඩාර මහතා 
(ேொண்புேிகு சொந்த பண்டொர) 

(The Hon. Shantha Bandara)  

"මව  ටේ - මව නීිතාේ" කිාශ ශත්මේන ාටශත්, ඒ නීිත 

ථේපේනශා ව න්ශ අන ය නිා ශව ටථ අපි ව  ශගශ ාේ යුතුයි 

කිාශ වේ ණා මම මතේ ව න්ශ විමිිතයි.  

තනත් දුේධිාේ ගිශ මම වශගේටු නශනේ. ශමහිී  මම මේ 

ශවශශකුට ශචාෝනශේ ව න්ශන් ශිහාි. විශ ේෂශාන්ම විවිස 

ශේ පේකශඥාන්, තනත් විවිස අා ශේ  ට දුාහාක ශඳෞේස  ටේ 

ශශ ශනයි කිාන්ශ නිඩි ශකථ උත්ථේහා න ශ ආවේ ා අපි නිේවේ. 

මශහාම ව න්ශ මපේ. ශම වන, රී මහාේ ශඳෝධිාට ශඳෝේඳ ගථේ 

ජීවිත විශේ  ව  ශනකේශව, ශනඩි තඳේ ම පු ශනකේශව, න  නේ 

නහාන්ශථේ  ය ශඳෝේඳ ගථේ න  නේ නහාන්ශථේට හාේ ද ව  ශනකේශව 

-ඒ කිදුම අනථානේනව- දුාහාක ශඳෞේස ජශතේන උ ණ ශනකේ 

වටයුතු වශ ේ ශිහාි. ශමුත් අපි නන්ශනේ, ශේ දුාහාක ශඳෞේස 

 ශ  දුාහාක, ශනම , මුථාලිේ, ඳර්ගර්, මිශල් 2 ආී  දුාලු ජශ 

ශව ටථා මවට ජීනත් නශ ඳන. මම  දථේ ශේ තත්ත්නා අපි ශහා ඳින් 

ශත්රුේ අ ශගශ වටයුතු ව න්ශ ඕශෑ. අපි, වහා දුවු , අශේ 

හාේමු රුශනෝ, අශේ පන්ථක ආ ේෂේ ව ශනේ නේශේම, අ දකුත් 

ආගේනක ශේාවශාෝත්, ඒ ආගමිව ථානේශත් ආ ේෂේ ව න්ශ 

ඕශෑ.  

අිතගරු ජශේධිපිතතුමේට අපි ථාතුිතනන්ත ශනශනේ. 

විශ ේෂශාන්ම ශේ  ශ  ශඳෞේස ජශතේන පමණේ ශශ ශනයි, 

දුාලු ආගේ අනහාශ ජශතේන අතරින් ඳහුත ාේ අිතගරු 

ජශේධිපිතතුමේශගන් ඉල් 2කේ දුටිාේ, ගකශග ාඅත්ශත් ඥේශථේ  

හාේමු රුනන්ට ජශේධිපිත ථමේන කඳේ ශනන්ශා කිාේ. ශේ පේකශ 

ශහාේතු කීපාේ මත උන්නහාන්ශථේට දු ගත නන්ශ වේ ණේ  ේශිාේ 

ශා ණේ. ඒ නේශේම තනත් ශනශත් වේ ණේත් ිතබුණේ. ඒනේශේ 

ඇත්ත ශිත්ත ශවශථේ ශනතත්, ඳහුත  ජශතේනශේ ඉල් 2ලීමේ 

ිතබුණේ, උන්නහාන්ශථේට ථමේන කඳේ ශනන්ශා කිාේ. ඒ උතුේ 

වේර්ාා අිතගරු ජශේධිපිතතුමේ ටශේ නනශථේී  ව ේ. 

විශ ේෂශාන්ම මම  දශාෝජශා ව ශ කුරුණෑගක න ථාත්රිේවශේ 

මහාේ ථා   ත්ශාත්, ඳහුත  ජශතේනත් අිතගරු ජශේධිපිතතුමේට 

ඒ ශගෞ නා පුන ව න්ශා කිාේ මට කිවනේ. මම ශගෞ නාත් ශේ 

අනථානේශවී   මතුමේට පුන ව මින්, මශේ නචාශ ථානල් 2පා අනථන් 

ව ශනේ. ථාතුිතයි. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the  Hon. S. Viyalanderan. You 

have six minutes.  
 
 

[பி.ப. 5.34] 
 

ගු එසන. වියාවල්න්න රන් මහතා 
(ேொண்புேிகு ச. ெியொமழந்திரன்) 

(The Hon. S. Viyalanderan) 
தகௌரெ தமலமேதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கமள, இந்த 

நொட்டிமல ேிமலச்சத்தனேொன, கொமடத்தனேொன ஒரு தொக்குதல் 

இடம்தபற்றிருக்கின்றது. ஆனொல், இந்தத் தொக்குதல் இடம் 
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தபறொேல் தெிர்த்திருக்கலொம். அதற்குொிய சந்தர்ப்பங்கள் 

நிமறயமெ இருந்தன. புலனொய்வுத்துமற அல்லது பொதுகொப்புத் 

துமற முன்தனச்சொிக்மககமளக் கெனத்தில்  தகொள்ளொேல், 

அசேந்தப் மபொக்கிமல அல்லது சொியொன ெிழிப்புைர்ெில்லொேல் 

தசயற்பட்டதனுமடய ெிமளவுதொன் 21ஆம் திகதிய குண்டு 

தெடிப்பு!  

நெம்பர் ேொதம் 27ஆம் திகதி ெவுைதீெிமல இரண்டு 

தபொலிஸொர் தகொடூரேொன முமறயிமல தகொமல தசய்யப் 

பட்டொர்கள். இந்த ெிடயம் ததொடர்பில் புலனொய்வுத் 

துமறயினர் இயல்பு ெொழ்க்மகக்குத் திரும்பிய முன்னொள் 

மபொரொளி அெந்தன் என்பெமரக் மகது தசய்தொர்கள். நெம்பர் 

29ஆம் திகதி கொமல மகது தசய்யப்பட்ட அெர், ஐந்து 

ேொதங்களுக்கு மேலொகத் தடுத்து மெக்கப்பட்டுப் புலனொய்வுத் 

துமறயினரொல் ெிசொொிக்கப்பட்டொர். ஆனொல், இந்தக் 

தகொமலகமளச் தசய்தெர் 21ஆம் திகதி பயங்கரெொதத் 

தொக்குதமல நடத்திய சஹ்ரொன் என்பெருமடய சொரதியொன 

கபூர் என்பெர் என்று 21ஆம் திகதிய குண்டு தெடிப்புக்குப் 

பிறகுதொன் ததொியெந்தது.  கபூர் உட்பட்ட குழுெினர்தொன் 

ெவுைதீெிமல இந்தக் தகொமலமயச் தசய்திருந்தொர்கள். அந்தப் 

தபொலிஸொர் இருெொிடேிருந்தும் மகப்பற்றிக்தகொண்ட 

துப்பொக்கிமயக் தகொண்டுதொன் ேொெனல்மலச் சம்பெம் 

நடத்தப்பட்டது. ேொெனல்மலயிமல துப்பொக்கி மகப்பற்றப் 

பட்டது; இன்னுதேொரு துப்பொக்கி சொய்ந்தேருதிமல 

மகப்பற்றப்பட்டது. அன்று புலனொய்வுத் துமறயினர் - 

பொதுகொப்புப் பிொிெினர் சொியொன முமறயிமல 

தசயற்பட்டிருந்தொல் தசயற்பட்டிருந்தொல், 21ஆம் திகதி இந்த 

நொடு எதிர்மநொக்கிய பயங்கர அழிமெத் தடுத்திருக்கலொம். 

அவ்ெொறு தசயற்படொத புலனொய்வுத் துமறயினர் இயல்பு 

ெொழ்க்மகக்குத் திரும்பிய முன்னொள் மபொரொளிமயக் மகது 

தசய்து, ஐந்து ேொதங்களொக ெிசொரமை தசய்து, ஈற்றிமல 

அெமர ெிடுெித்தொர்கள். இந்தக் குறிப்பிட்ட கொலத்திமல 

பயங்கரெொதிகள் ெொகனங்களிமல உல்லொசேொகச் சுற்றித் 

திொிந்தொர்கள். TID ஆக இருக்கலொம், CID ஆக இருக்கலொம், 

அப்பொெிகள்ேீது சந்மதகக் கண்மைொடுதொன் புலனொய்வுத்துமற 

தசயற்பட்டது.  

கொத்தொன்குடிமய அண்ேித்த மெடுெர் குடியிருப்புப் 

பகுதியிமல கடந்த ேொதம் 16ஆம் திகதி மேொட்டொர் மசக்கிளிமல 

பொீட்சொர்த்தக் குண்டு தெடிப்புச் சம்பெம் இடம்தபற்றது. 

அந்தக் குண்டு தெடிப்புத் ததொடர்பொக குறித்த கொைி 

உொிமேயொளர் 17ஆம் திகதி கொத்தொன்குடிப் தபொலிஸ் 

நிமலயத்திமல முமறயீடு தசய்தொர். 18ஆம் திகதிதொன் 

தபொலிஸொர் அங்மக ெந்து பொர்மெயிட்டொர்கள். இந்தப் 

பொீட்சொர்த்தக் குண்டு தெடிப்பு ெிடயத்திமல சொியொன 

முமறயிமல தபொலிஸொர் தசயற்பட்டிருந்தொல், 21ஆம் திகதி 

நமடதபற்ற குண்டுத் தொக்குதமலத் தடுத்திருக்கலொம்.  அமத 

ெிட்டுெிட்டு, அப்பொெிகமளயும் இயல்பு ெொழ்க்மகக்குத் 

திரும்பிய முன்னொள் மபொரொளிகமளயும் சந்மதகக் கண்மைொடு 

பொர்த்து, அெர்கமளப் பிடித்து அமடக்கின்ற மெமலமயத்தொன் 

இந்தப் புலனொய்வுப் பிொிவு - பொதுகொப்புப் பிொிவு தசய்தது. ஏன், 

ஊடகத்துமறேீதுகூட கடந்த கொலங்களில் சில அடக்கு 

முமறகள் மேற்தகொள்ளப்பட்டன. ஊடகத்துமறமயச் 

சந்மதகத்மதொடு பொர்த்து ெிசொரமைகமள மேற்தகொண்டொர்கள். 

பொல்ரொஜ் அெர்கள் பற்றிய தசய்திமய தேிழ்த் தந்திப் 

பத்திொிமக தெளியிட்டமபொது, அந்தப் பத்திொிமகயிமன 

பல்மெறுபட்ட மகொைங்களிமல TIDஇனர் 

ெிசொரமைக்குட்படுத்தினொர்கள். கமடசியில் நீதிேன்றம்ெமர 

அந்த ெிசொரமை தகொண்டு தசல்லப்பட்டது. ஆகமெ, 

ஊடகத்துமறேீதும் சொதொரை அப்பொெி ேக்கள்ேீதும் இயல்பு 

ெொழ்க்மகக்குத் திரும்பிய மபொரொளிகளின்ேீதும்தொன் 

இெர்களுமடய பொர்மெ இருந்தது. இந்த நிமலமேதொன் 

இன்று இந்த நொட்டிமல இவ்ெொறொனததொரு பயங்கரெொத, 

தகொடூரத் தொக்குதல் அரங்மகறுெதற்கு ஏதுெொக அமேந்திருக் 

கின்றது. நொங்கள் இமதச் சற்று சிந்திக்க மெண்டும். 

இவ்ெொறொன சட்டத்தின்மூலம் மகது தசய்யப்பட்ட 

எத்தமனமயொ அரசியல் மகதிகள் இன்றும் சிமறயிமல 

இருக்கின்றொர்கள். 1993ஆம் ஆண்டு கிழக்குப் பல்கமலக் 

கழகத்திற்கு முன்னொல் மெத்து முறக்தகொட்டொச்மசமன, 

மதெபுரத்மதப் பிறப்பிடேொகவும் ெொழ்ெிடேொகவும் தகொண்ட 

தசல்லப்பிள்மள ேமகந்திரன் என்பெர் 19 ெயதிமல மகது 

தசய்யப்பட்டொர். இன்று, இெருக்கு 45 ெயதொகின்றது. அெர் 

இன்னும் ெிடுதமல தசய்யப்படெில்மல. மூன்று 

தமலமுமறயினர் பொதிக்கப்பட்டு இருக்கின்றொர்கள். ஆகமெ, 

அந்தக் மகதிகளின் ெிடுதமல ததொடர்பில் கெனம் தசலுத்த 

மெண்டிய மதமெ இந்த அரசுக்கு இருக்கின்றது.  

இது ேொத்திரேல்ல, 1990களிமல ஐக்கிய மதசிய கட்சி 

அரசொங்க கொலத்திமலமய ஊர்கொெற் பமடயினருக்கு 

ஆயுதங்கள் ெழங்கப்பட்டன. இந்த ஊர்கொெற் 

பமடயினர்தொன் பல்மெறுபட்ட இனப் படுதகொமலகமள 

கிழக்கிமல அரங்மகற்றினொர்கள். அம்பொமற ேொெட்டத்திமல 

வீரமுமன, உடும்பன்குளம், கல்முமன மபொன்ற இடங்களில் 

பல்மெறு இனப் படுதகொமலகமள இந்த ஊர்கொெற் 

பமடயினர் தசய்தொர்கள். இந்த ஊர்கொெற் பமடயினருக்கு 

ஐக்கிய மதசியக் கட்சியின் கொலத்திமலதொன் ஆயுதங்கள் 

ெழங்கப்பட்டன. இந்த ஊர்கொெற் பமடயினர்தொன் ேட்டக் 

களப்பு ேொெட்டத்தில் புதுக்குடியிருப்பு இனப்படுதகொமல, 

சத்துருக்தகொண்டொன் இனப்படுதகொமல, சவுக்கடி 

இனப்படுதகொமல என்று பல்மெறுபட்ட இனப்படுதகொமல 

களிமல முக்கியேொக ஈடுபட்டொர்கள். இத்தமகய இனப்படு 

தகொமலகமள அம்பொமற, ேட்டக்களப்பு, திருமகொைேமல 

மபொன்ற ேொெட்டங்களில் இந்த ஊர்கொெற் பமட 

மேற்தகொண்டதற்கு ஆயிரக்கைக்கொன சொட்சிகள் 

இருக்கின்றன. சம்பந்தப்பட்டெர்கள் இன்றும் உயிமரொடு 

இருக்கின்றொர்கள். அன்மறய கொலகட்டத்திமல ஐக்கிய மதசிய 

கட்சி அரசொங்கத்தினொல் இந்த ஊர்கொெற் பமடயினருக்கு 

எவ்ெளவு ஆயுதங்கள் ெழங்கப்பட்டன, எவ்ெளவு ஆயுதங்கள் 

ேீளப் தபறப்பட்டன? என்ற ெிடயங்கள் தெளிப்படுத்தப்பட 

மெண்டும். இல்லொெிட்டொல், இந்த நொடு இன்னுதேொரு 

மபரழிவுக்குள் பயைிப்பமத யொரொலும் தடுக்க முடியொது. 

ெிடுதமலப் புலிகளுக்குள் பிொிெிமன ஏற்பட்ட கொல கட்டத்தில் 

எடுக்கப்பட்ட ஆயுதங்கள் எங்மக? அது ததொடர்பொன 

ெிசொரமைகள் எந்தளவு முன்தனடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன? 

அந்தக் கொலத்தில் எடுக்கப்பட்ட அதிகளெொன ஆயுதங்கள் 

கிழக்கு ேொகொைத்தில் எங்மக தகொண்டு தசல்லப்பட்டன? யொர் 

அதமனக் தகொள்ெனவு தசய்தொர்கள்? அது ததொடர்பொன எந்த 

ெிசொரமைகளும் இல்மல. அவ்ெொறொன ெிசொரமைகமளச் 

சொியொன முமறயிமல இந்த அரசு எந்தப் பொரபட்சமும் 

இல்லொேல் முன்தனடுத்தொல்தொன் இந்த நொட்மட இன்னுமேொர் 

அழிெிலிருந்து எம்ேொல் பொதுகொக்க முடியும். இல்லொெிட்டொல் 

கடந்த 21ஆம் திகதிய இழப்புப்மபொல் ேீண்டும் ஓர் இழப்பு 

ததொடர்பொக நொங்கள் இந்தச் சமபயிமல மபசமெண்டிய 

துர்ப்பொக்கிய நிமலமே ேீளவும் ஏற்படும். இந்த நொட்டிமல 

பொதுகொப்புத்துமற ேற்றும் புலனொய்வுத்துமற என்பன 

சொதொரை ஊடகங்கள்ேீதும் அப்பொெிகள்ேீதும் கெனத்மதச் 

தசலுத்தொேல், பயங்கரெொதிகமளக் கண்டுபிடிக்க மெண்டும். 

அெர்கள் இன்னமும் உல்லொசேொக ெொகனங்களில் சுற்றித் 

திொிகிறொர்கள் என்பமத இந்தச் சமபயின் கெனத்திற்குக் 

தகொண்டுெருகின்மறன். நன்றி.  

1357 1358 



පේර්ලිශේන්තුන 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඳතුමේට ශඳ ශහා ම ථාතුිතයි.  தகௌரெ உறுப்பினர் 

கவீந்திரன் மகொடீஸ்ெரன்! you have five minutes. 
 

Order, please!  වවුරුන් ශහාෝ ගරු මන්ත්රීන ශාේ ගරු 

විශේපේක ශහා ටිආ ච්ි  මන්ත්රීතුමේශේ ශම මූකේථශා ථවහාේ 

ශාෝජශේ ව ශ ශකථ මේ ඉල් 2කේ දුටිශනේ. 

 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද   "ගරු විශේපේක ශහා ටිආ ච්ි  

මන්ත්රීතුමේ නින් මූකේථශා ගත යුතුා"යි මේ ශාෝජශේ ව ශනේ. 

 
ප්රශ්නනය විමසන ලන න්  සභා සම්මත විය. 
ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරුව ගු බිමල් රත්නායක මහතා මූලාසනවයන් ඉවත් 

වූවයන්  ගු විවේපාල වහට්ටිආරච්ික මහතා මූලාසනාරූඪ විය.  
அதன் பிறகு, ேொண்புேிகு பிேல் ரத்நொயக்க அெர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலமெ, ேொண்புேிகு  ெிமெபொல 

தஹட்டிஆரச்சி  அெர்கள்  தமலமே ெகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON.  BIMAL RATHNAYAKE left the 
Chair and  THE HON. WIJEPALA HETTIARACHCHI took the 
Chair. 

 
 
 

[பி.ப. 5.40] 

 

ගු කවීන්න රන් වකෝඩීසනවරන් මහතා 
(ேொண்புேிகு கவீந்திரன் மகொடீஸ்ெரன்) 

(The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran) 

தகௌரெ தமலமேதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கமள, 

அெசரகொலச் சட்டம் சம்பந்தேொன ெிெொதம் நமடதபற்றுக் 

தகொண்டிருக்கின்ற நிமலயில், இந்த உயர் சமபயிமல அதற்குப் 

தபொறுப்புக் கூறமெண்டிய பொதுகொப்பு அமேச்சமரொ அல்லது 

பொதுகொப்பு இரொெொங்க அமேச்சமரொ சமபயில் இல்லொே 

லிருப்பது ேிகவும் ேனமெதமனக்குொிய ெிடயேொக 

இருக்கின்றது. அதொெது, இதற்கொன பதில்கமளச் 

தசொல்லுெதற்குொியெர்கள் இந்த இடத்திமல இல்மல. கடந்த 

21ஆம் திகதி இந்த நொட்டிமல இஸ்லொேியப் பயங்கரெொதி 

களினொல் நடத்தப்பட்ட ேிமலச்சத்தனேொன தற்தகொமலக் 

குண்டுத்தொக்குதல்களினொல் அப்பொெி கிறிஸ்தெர்களும் 

ஏமனயெர்களும் தகொல்லப்பட்டொர்கள். உண்மேயிமல 

அதமன அடிப்பமடயொக மெத்துத்தொன் இந்த அெசரகொலச் 

சட்டம் பிரகடனப்படுத்தப்பட்டது. அந்த நிமலயிமல நொட்டின் 

நிமலமே கருதி எங்களது கட்சியும் அதற்கொன ஆதரமெத் 

ததொிெித்தது. இந்த அெசரகொலச் சட்டேொனது இஸ்லொேியப் 

பயங்கரெொதிகமள அல்லது அதமனொடு 

ததொடர்புமடயெர்கமளக் மகதுதசய்கின்ற மநொக்கத்தின் 

அடிப்பமடயிமல பிரகடனப்படுத்தப்பட்டொலும் தற்தபொழுது 

அது தேிழ் ேக்களின்ேீது கூடுதலொகப் பிரமயொகிக்கப்படுகின்ற 

ஒரு நிமலமே கொைப்படுகின்றது. ஆகமெ, இப்மபொது 

பிரகடனப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் அெசரகொலச் சட்டம் தேிழ் 

ேக்கமள அடக்குகின்ற, ஒடுக்குகின்ற தசயற்பொடுகமள 

முன்தனடுப்பதற்கு ஓர் அத்திெொரேொக இருக்கின்றததன்று 

நொன் கூற ெிரும்புகின்மறன்.  

உண்மேயிமல, இஸ்லொேியப் பயங்கரெொதிகள் ேற்றும் 

அதமனொடு ததொடர்புமடயெர்கள் இந்த நொட்டிமல 

உல்லொசேொக உலொெிக்தகொண்டிருக்கின்ற இந்தக் கொல 

கட்டத்திமல, அெர்கமளக் மகது தசய்கின்ற, அெர்கமள 

ெிசொரமை தசய்கின்ற நிமல ேொற்றப்பட்டு, தற்தபொழுது இந்த 

அெசரகொலச் சட்டம் தேிழர்கள்ேீது திமசதிருப்பப்பட்டதொக 

இருக்கின்றது. கூடுதலொக ெடக்கிமல அந்த நிமல 

கொைப்படுகின்றது. அதனடிப்பமடயிமல எங்களுமடய 

பொரொளுேன்ற உறுப்பினர் தகௌரெ சிறீதரன் அெர்களின் 

வீட்டிமல எந்தெித அனுேதியுேின்றிச் மசொதமனயிடப் 

பட்டிருக்கின்றது. அமதமபொல், தகௌரெ உறுப்பினர் சொள்ஸ் 

நிர்ேலநொதன் வீட்டிமல மசொதமனயிடப்பட்டிருக்கின்றது. 

ஆகமெ, இந்த அெசரகொலச் சட்டம் படிப்படியொகத் தேிழ் 

ேக்களின்ேீது பிரமயொகிக்கப்படுகின்ற ஒன்றொக இருக்கின்றது 

அல்லது இந்த அெசரகொலச் சட்டம் அமுல்படுத்தப்படுெது 

அந்த ேக்களுக்கு அழுத்தம் தகொடுக்கின்ற ஒரு தசயற்பொடொகக் 

கொைப்படுகின்றது. 30 ெருட கொலேொக எேது ேக்கள் இந்த 

அெசரகொலச் சட்டத்தின் கொரைேொக ேிகவும் 

பொதிப்புக்குள்ளொகிக் கொைப்பட்டொர்கள். ேீண்டும் இந்த 

அெசரகொலச் சட்டம் அந்த ேக்கமளப் பொதிப்புக்குள்ளொக்கு 

கின்ற நிமலமே உருதெடுத்திருக்கின்றது. இதமன நொங்கள் 

ஏற்றுக்தகொள்ள முடியொது; இதமன நிறுத்த மெண்டும்.  

ெிமசடேொக, பயங்கரேொன ததொடர்புகமள மேற்தகொண்டு, 

ேதெொதத்மத, இனெொதத்மத மேற்தகொண்டு, அதனடிப் 

பமடயிமல ேக்களின் ெொழ்க்மகமயக் கெமலக்கிடேொக்கிய 

தகௌரெ ஹிஸ்புல்லொஹ் அெர்கள் இன்று கிழக்கு ேொகொை 

ஆளுநரொக இருக்கின்றொர். அெமர ெனொதிபதி அெர்கள் 

ஆளுநரொக நியேித்திருக்கின்றொர். இந்துக் மகொெிமல 

உமடத்து market கட்டுெதொகவும் நீதிபதிமயத் தனது 

அதிகொரத்தின்படி ேொற்றி தனக்கு சொதகேொன தீர்ப்மபப் 

தபற்றதொகவும் அெர் ெொக்குமூலம் தகொடுத்திருக்கின்றொர். 

அப்படிப்பட்டெமர இன்று Governor ஆக இந்த நொட்டின் 

ெனொதிபதி அெர்கள் நியேித்திருக்கின்றொர். இப்படியொன 

இனெொதிமய அல்லது ேதெொதிமய இந்த நொட்டின் ெனொதிபதி 

அெர்கள் ஆளுநரொக நியேித்திருப்பது ேிகவும் 

கெமலக்குொியதும் மெதமனக்குொியதுேொன ெிடயேொகும். 

ஆகமெ, குறித்த ெிடயத்தில் சிறு சிறு ேீன்கமள ெிசொரமை 

தசய்ெமதொடு, திேிங்கிலங்கமளயும்  நீங்கள் ெிசொரமை 

தசய்ய மெண்டும். அந்த ெமகயில், ஆளுநர் அெர்கமள 

உடனடியொக ெிசொரமை தசய்யமெண்டும். அவ்ெொறு 

ெிசொரமை தசய்யப்படுகின்றதபொழுதுதொன் சொியொன தகெல் 

கமள நொங்கள் தபற்றுக்தகொள்ள முடியும்.  

இன்று இந்த அெசரகொலச் சட்டேொனது, சிறுபொன்மே 

ேக்களுக்கு எதிரொன ஒரு சட்டேொக ேொற்றப்பட்டிருக்கின்றது. 

இதமன நிறுத்தமெண்டும். நொங்கள் இந்த அெசரகொலச் 

சட்டத்திற்கு எதிரொகக் குரல் தகொடுக்கின்றெர்களொக 

இருக்கின்மறொம்; அதமன நொங்கள் எதிர்க்கின்மறொம். 

கல்முமன ெடக்குப் பிரமதச தசயலகம் தரமுயர்த்தப்படுெது 

இஸ்லொேியத் தீெிரெொதிகளினொமல தடுக்கப்பட்டது. அந்தப் 

பிரமதச தசயலகம் தரமுயர்த்தப்படக்கூடொததன்று அெர்கள் 

ஐக்கிய மதசியக் கட்சியிமல இருக்கின்ற அமேச்சருக்கு 

அழுத்தங்கமளக் தகொடுத்திருக்கின்றொர்கள். அதனடிப் 

பமடயில், கல்முமன ெடக்கு பிரமதச தசயலகம் தரமுயர்த்தப் 

படுெது தடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த கல்முமன ெடக்குப் 

பிரமதச தசயலகத்மதத் தரமுயர்த்தெிடொது தடுப்பதற்கு மதசிய 

ததௌஹீத் ெேொஅத் அமேப்பினருக்கு உறுதுமையொக 

இருந்தெர்கள் யொர்? என்பதமன நீங்கள் அமடயொளம் கொை 

மெண்டும்; அெர்கமள தெளிக்தகொண்டு ெரமெண்டும். 

இறுதியொக, இந்த நொட்டிமல நமடமுமறயிருக்கின்ற இந்த 
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அெசரகொலச்சட்டேொனது நீடிப்பமத நொங்கள் ஏற்றுக்தகொள்ள 

ெில்மல என்பமதக் கூறி, ெிமடதபறுகின்மறன்.  
 
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Thank you very much. Next, the Hon. (Prof.) Ashu 

Marasinghe. You have only three minutes. 

 
 

[අ.භේ. .48] 

 

ගු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(ேொண்புேிகு (மபரொசிொியர்) ஆசு ேொரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද  අන පිනිත්ශනශ හාන දු නීිතා 

ී ර්  කිරීශේ විනේනශේී  වනේ ව න්ශ ශඳ ශහාෝ වේ ණේ ිතබුණත්  

නිනගත් වේ ණේනේ ථේඳන්සශාන් පමණේ ථවහාන් ව න්ශ 

විමිිතයි. අශේ ථමහා  මන්ත්රීනරු කිවනේ නේශේ  හාන දු නීිතා 

අන ය ශනන්ශන් ශේ  ශ  ිතශඳශ ත්රථාතනේනාට විරුේසන වටයුතු 

ව න්ශයි. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! 

ශේ අනථානේශවී  ගරු වනේශේාවතුමේ මූකේථශාට 

පිමිශණශනේ ඇිත. 
 
අනුරුව ගු විවේපාල වහට්ටිආරච්ික මහතා මූලාසනවයන් 

ඉවත් වූවයන්  ගු කථානායකුරමා මූලාසනාරූඪ විය. 
 

 அதன்பிறகு, ேொண்புேிகு ெிமெபொல தஹட்டிஆரச்சி அெர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலமெ, ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள் 

அெர்கள் தமலமே ெகித்தொர்கள். 
 
Whereupon THE HON. WIJEPALA HETTIARACHCHI left the 

Chair, and THE HON. SPEAKER took the Chair. 

 
ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුම ද  වනේ ව න්ශ. ඔඳතුමේට විශේඩි තුශේ 

ිතශඳශනේ. 

 
ගු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(ேொண்புேிகு (மபரொசிொியர்) ஆசு ேொரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගරු වනේශේාවතුම ද  හාන දු නීිතා අන ය නන්ශන්  ශ  

ආ ේෂේන ත  කිරීමට ථහා ආ ේෂේන ථහාිතව කිරීමටයි. ඒ ථවහාේ 

නශ දුාලුම වේ ණේනකී  ආ්ඩුවන හාිටිාට අපි ඒ වේ ණා 

පිිබගන්ශනේ. ශමුත්  හාන දු නීිතා මුනේශනන් ශේ පේකශ පිබ 

ගිනීේ ශේ දු  ශශ විා යුතුමයි. ඒ ථේඳන්සශාන් මශනේ ශේ  

අපි ඒවටත් නිඩි ශථේ විරුේස ශනශනේ. 

ගරු වනේශේාවතුම ද  මව වේ ණාේ ගිශ පමණේ 

කිාන්ශ විමිිතයි.  ශේ න ශනක අපි විශ ේෂශාන් අසයේපශා හාේ 

මේශන ථේපත් ථානර්සශා පිිබඳව ආාශිව අධීේෂණ වේ ව ථභේන 

හා හාේ පරීේෂණාට භේජශ නශ ශි ශයශහි  පනිතශ 

වි ානවිනයේකශේ තත්ත්නා ථේඳන්සශාන් නශ පරීේෂණනකී  ථහා 

විශ ේෂශාන් වේත්තන්කුඩි රශේ ශේ දු  නශ දුේධීන් 

ථේඳන්සශාන් පරීේෂේ ව ේම අපට නිශගන්ශ කිබුණේ  ගරු 

වනේශේාවතුම ද  මාවකපුන න ථාත්රිේවශේ වේත්තන්කුඩි  

ම ේවුර්  ශවෝ ශ ේපත්තු කිාකේ ථේමේශයශාන් අසයේපශ වකේප 

තුශේ ිතශඳශ ඳන.  

මීට අමත න නින් වේත්තන්කුඩි රශේ ශේ අලුශතන් පේථල් 2 

පහාේ ථහා ශනශත් තින්නක ථමය  පේථල් 2 අටේ ශාෝජශේ ශනකේ 

ිතශඳශනේ. ශේ පේථල් 2 දුාල් 2කම "Hisbullah family" මවට අාත් 

ඒනේ. වේත්තන්කුඩිනක පේථකේ හානශනේ  Kankeyanodai 

Hisbullah Vidyalaya කිාකේ. තන මවේ හානශනේ  Dr. Hisbullah 

Vidyalaya කිාකේ. Mahamood Alim Vidyalaya කිාකේ  ඒ 

කිාන්ශන්  හිථාබුල් 2කේ මහාත්මාේශේ තේත්තේශේ ශමින් ඒව 

හානන්ශන්.  ේිතමේ ඳේලිවේ විනයේකා හානන්ශන් හිථාබුල් 2කේ 

මහාත්මාේශේ අේමේශේ ශමින්. ට යට  ම ේවුර්නක තන හිථාබුල් 2කේ 

විනයේකාේ හානශනේ. ට යට  Koralai Pattu Westනක හානශනේ 

හිථාබුල් 2කේ විනයේකාේ. ජාන්ිතාේා  ශේ ිතශඳන්ශන් අ  ශාෝජශේ 

ව කේ ිතශඳශ  වි ානවිනයේකාව අන යතේ  දථේ හානශ උථථා 

අසයේපශ ආාතශා ිතශඳශ තිශ පුතේශේ ශමින්  හි ේථා 

හිථාබුල් 2කේ කිාකේ හානශනේ.  

ගරු වනේශේාවතුම ද  ශේ ආවේ ශාන් ශේ පේකශඥාන් 

වටයුතු ව න්ශන් - 
 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ආශු මේ දුාහා මහාේචාේර්ාතුම ද  ඔඳතුමේට තන විශේඩිායි 

ිතශඳන්ශන්. 
 

ගු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(ேொண்புேிகு (மபரொசிொியர்) ஆசு ேொரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ශහා වයි  ගරු වනේශේාවතුම ද. මම විශේඩිාකින් අනථන් 

ව ශනේ. ශමනි ද ආවේ ාට ශේ  ශ  "හිථාබුල් 2කේ වකේපාේ" 
හානන්ශ උත්ථේහා ව ශනේ; ශේ ප ේතම හිථාබුල් 2කේ වකේපාේ 
ව න්ශ හානශනේ. ඒ නේශේම තමයි ශමතිශට කිබුණු මුනල් 2 
රමේණා ථේූරර්ණශාන්ම වි දමා නීිතනකට පටහාි දන 
ශගශිල් 2කේ ිතශඳන්ශන්. ථේූරර්ණ financial fraud මවේ මල්න් 
ශමතිශට මුනල් 2 ඇවිල් 2කේ ිතශඳන්ශන්. ඒ  දථේ ශේ ථේඳන්සශාන් 
නිඩි ක්රිාේ මේර්ග ගත යුතුයි කිාකේ අපි ශාෝජශේ ව ශනේ. ඒ 
ශාෝජශේන නු රු අශේගතශේී  පේර්ලිශේන්තුනට ඉන රිපත් 
ව ශනේ. ශේ ආාතශා ථේඳන්සශාන් දු  ශනකේ ිතශඳශ දුාලුම 
ශේනල් 2 නි ිේවීම ථවහාේ අන ය නීිතරීිත ථේපේනශා ව න්ශට 
පේෂ ශේනාකින් ශත  න ශේ පේර්ලිශේන්තුශව දුටිශ දුාලුම 
ශනශේ ථහාශාෝගා නේනයි කිාේ මේ වි ානේථ ව ශනේ. ථාතුිතයි. 

 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහා වයි  ශඳ ශහා ම ථාතුිතයි. මී යට  ගරු බිමල් 2  ත්ශේාව 

මිිතතුමේ. 

 දකසේරින්ශේ කුටිශේ ආ ේෂව අමේතයේා ශේ  දකසේරින් 

ශශ දුටි  දථේ අන ථභේන ාේ කිදු අපහාසුතේනවට පත් වුණේා 

කිාකේ මට ආ ාි  වුණේ. මම නිනුනත්න  ආ ේෂව වටයුතු 

ථේඳන්සශාන් ජශේධිපිත වේර්ාේකශේ තනමත් රැථාවීමේ 

පිනිත්ශනශනේ. මමත් ඒවට ගිහිල් 2කේයි ආශව. ඉන රිශේී  මම - 
        

ගු බිමල් රත්නායක මහතා 
(ேொண்புேிகு பிேல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු වනේශේාවතුම ද  ඒ පිිබඳවන විපේෂාත්  

ථභේශේාවතුමේත්  දුාලුම මන්ත්රීනරුත් ඒ ර ාශා මතු ව ේ. ඒ 
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පේර්ලිශේන්තුන 

අනුන මූකේථශා න ශාන් මට දු  වුණේ  ඒව ඔඳතුමේශේ 

අනසේශාට ශා මු ව න්ශ. ශම වන  ථේරනේා අනුන  දකසේරින් 

පිමිණිා යුතුයි. අන උශේ දුටම  දකසේරින් කිදුශනේ හිටිශේ ශිහාි. 
 
 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ ගිශ වශගේටු ශනශනේ මම.  

        
 

ගු බිමල් රත්නායක මහතා 
(ேொண்புேிகு பிேல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඒ ථේඳන්සන ඔවුන්ට 22 නි දනේ පේර්ලිශේන්තුශනන් නිනුේ 

ී කේ ිතශඳශනේ. ගරු වනේශේාවතුම ද  මශේ වනේන - 

 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔඳතුමේට විශේඩි තුශේ ිතශඳශනේ.  

 

ගු එඩ්වඩ් ගුණවසේකර මහතා  
(ேொண்புேிகு எட்ெட் குைமசகர )  

(The Hon. Edward Gunasekara ) 

 
නැඟී සිටිවේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 
 
 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශම වේන? පිහාින ලි ව න්ශ. 

 

ගු එඩ්වඩ් ගුණවසේකර මහතා 
(ேொண்புேிகு எட்ெட் குைமசகர) 

(The Hon. Edward Gunasekara) 

ගරු වනේශේාවතුම ද  ඒ නේශේ අනථානේනව ඒ ශග ල් 2කන්ශේ 

ශනනින්ශන් -deputiesකේ- පේර්ලිශේන්තුනට මනන්ශ ඳිරින? 
 
 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඇමිතතුමේත් මතිශ  ශල් 2වේතුමේත් මතිශ. ශමුත්  වවුරු හාරි 

මනන්ශ ිතබුණේ. මමත් ඒව පිිබගන්ශනේ.  

ගරු බිමල් 2  ත්ශේාව මිිතතුමේ. ඔඳතුමේට විශේඩි 03ේ 

ිතශඳශනේ. 
 

 

[අ.භේ. . 1] 
 

ගු බිමල් රත්නායක මහතා 
(ேொண்புேிகு பிேல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු වනේශේාවතුම ද   ශ  ආ ේෂේනට ථහා  ශ  විශේ  

රිතපත්ිතාට ථේඳන්ස  දථේ මට කි ත ිතශඳශ ශවටි ශවකේන 

ඇතු තී  මම ගරු ථභේශේාවතුමේශේ අනසේශාට ශේ වරුණ 

ශා මු ව නශනේ. මම ටශේත්  ද ාි ත ර ාශ රමේණාේ ඇසුනේ  

ඇශමරිවේන ශහාෝ චීශා ශහාෝ විවිස  ටනල් 2 ථමය කාවේන ම ඹී 

ිතශඳශ ථහා ම ශඹන්ශ ාශ මවයතේනන් පිිබඳවන ථහා 

විශ ේෂශාන්ම කාවේනට නිශට පිමිණ දුටිශ විශේ  ආ ේෂව 

අා නක පුේගකාන්ට ආ ේසශා වශ ේ වවුන  ඔවුන් ශවශථේන 

ආශව කිාශ මව ගිශ. ඒවට ඇමිතතුමේ පිිබතුරු  න්ශන් ශිහාි. 

ථභේශේාවතුම ද  මම  දථේ මම ඔඳතුමේශගන් ඉල් 2කේ දුටිශනේ  

වරුණේව  ආ ේෂව ඇමිතන ාේ මල්න් ඒ පිිබතු  

පේර්ලිශේන්තුනට කඳේ ශනන්ශ කිාකේ. ඒව අශේ ආ ේෂේනට 

අනේ යි.   

ගරු වනේශේාවතුම ද  ශනනි ද වරුණ විධිාට මම අන 

න ශශේත් ශේ ශවශ හි අනසේශා ශා මු ව නන්ශ විමිිතයි. 

 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු මන්ත්රීතුම ද  මම ටශේ ඔඳතුමේට උත්ත   න්ශේ.  

 

ගු බිමල් රත්නායක මහතා 
(ேொண்புேிகு பிேல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඔඳතුමේ මම අථශ කන ඒ ර ාශාට උත්ත   න්ශන් ශිහාි  

ගරු ඇමිතතුමේ. මම නින් ථවහාන් ව  ර ාශාට ඔඳතුමේ උත්ත  

 න්ශන් ශිහාි. ගරු වනේශේාවතුම ද  මට කි ත ඇිත ශවටි 

ශවකේන තු ී  තනත් වේ ණාේ ථවහාන් ව ශනේ. විශ ේෂශාන්ම 

පසුගිා 22 ශන දනේ මේථත් ජේතීන්ශේ ථාවිසේශා තු  ඡන්නාේ 

ගත්තේ. ඒ තමයි මුරිදු න නයිශට අාත් න ාේශගෝ ගේර්ෂිාේ දූපතට 

 දනහාථ කඳේ ශනන්ශ කිාශ ශාෝජශේන. න ාේශගෝ ගේර්ෂිාේ දූපත 

ථහාමුලින්ම ාටත්විජිතව ණාට කේ ව කේ ිතශඳන්ශන් බ්රිතේශය 

ථහා ඇශමරිවේන විදුන්. න ාේශගෝ ගේර්ෂිාේ දූපතට  දනහාථ කඳේ 

ශනන්ශ කිාකේ මේථත් ජේතීන්ශේ ථාවිසේශාට ශාෝජශේනේ 

ඉන රිපත් ව ේ  මේථත් ජේතීන්ශේ ථාවිසේශා විදුන්. ඒ අනුන මම 

ශාෝජශේනට  ඒ ාටත්විජිතව ණාට මශ හි ශාෝජශේනට 

ශකෝවශේ  ටනල් 2 116ේ ඡන්නා කඳේ  න්ශේ.  ටනල් 2 හාාේ 

විරුේස වුණේ.  ටනල් 2  6ේ ඡන්නා ී ශමන් නි කී දුටිාේ. ගරු 

වනේශේාවතුම ද  ඔඳතුමේ නන්ශනේ  අපිත් ාටත් විජිතාේන 

පිනතුණු  ටේ ඳන. 1960ී  මේථත් ජේතීන්ශේ ථාවිසේශාට 

ඉන රිපත් ව ශ කන ාටත් විජිතනකට මශ හි ශාෝජශේන 1960 

ශනථිේඳර් 14 ශන දනේ මේථත් ජේතීන්ශේ ථාවිසේශා ථේමත 

ව ේ. කාවේනත් ශේ ාටත්විජිතව ණාට මශ හි රිතපත්ිතාේ 

න ගුවේලීශන රැවගත්  ටේ. ශමුත් ශේ න ාේශගෝ ගේර්ෂිාේ දූපශත් 

මි දසුන් ථහාමුලින්ම ම නේ නමේ මතිශ ඇශමරිවේනු යුන 

ජශපනාේ හානකේ ිතශඳශනේ. ඒ මි දසුන් අවුරු  ිතහාේ ිතථාශථේ ශුව 

කිාකේ  ශුව න නුනේ. ගරු වනේශේාවතුම ද   ඔඳතුමේ නන්ශනේ  

මෑතවී  අන්තර් ජේිතව අධිව ණශාන් ඒ න ාේශගෝ ගේර්ෂිාේ දූපත 

ාටත්විජිතාේ ඳනට පත් කිරීම  මුරිදු න නයිශශන් ඉනත් කිරීම 

නි න යි කිාේ තීන්  ී  ිතබිාී  තමයි මේථත් ජේතීන්ශේ 

ථාවිසේශාට ශේ ශාෝජශේන ආශව  මුරිදු න නයිශට ශේ දූපත 

අයිිතයි; ඒ  දථේ න ාේශගෝ ගේර්ෂිාේන ශව ක දව ණශාන් ශත  

ව න්ශ කිාකේ. ගරු වනේශේාවතුම ද  රී කාවේ ආ්ඩුවන  අශේ 

 ශ  විශේ  වටයුතු අමේතයේා ා  ශේ ඡන්නශේී  ඡන්නා ී ශමන් 

නි කී දුටිාේ. 

 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමේ  අනථේශ මි දත්තුන ිතශඳන්ශන්. 

      

ගු බිමල් රත්නායක මහතා 
(ேொண்புேிகு பிேல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ශහා වයි. 

1363 1364 

[ගරු බිමල් 2  ත්ශේාව  මහාතේ] 
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අශේ  ට ඡන්නා ී ශමන් නි කී දුටිාේ. ගරු වනේශේාවතුම ද  

ශේ ශාෝජශේනට අනේ න ගත්ශත ත්  ඉන්න ාේන  පේකිථාතේශා  

ඳාේකේශේ ා  ශන්පේකා  ූමතේශා කිාශ  ටනල් 2 ශේ න ාේශගෝ 

ගේර්ෂිාේශව ාටත්විජිතව ණාට විරුේසන ඡන්නා කඳේ  න්ශේ. 

Norway, Ireland, Spain, Sweden, China, Singapore නශේ 

 ටනල් 2 ශේ ශාෝජශේනට ඡන්නා කඳේ  න්ශේ. දුාගේූරරුන  

අයිථාකන්තා නේශේ  ටනල් 2 ගත්ශත ත්  2017ී  ශේශේී  abstain 

ශනච්චා  ටනල් 2. ඔවුන් ාටත්විජිතව ණාට විරුේසන ඡන්නා 

ශනශනේ. ශේ න ාේශගෝ ගේර්ෂිාේ දූපත අපට ආථන්ශ වකේපශේ 

ිතශඳශ දූපතේ. ශමුත් ඒ ථේඳන්ස ශාෝජශේනට අශේ  ට ඡන්නා 

ී ශමන් නි කී දුටිශනේ. මම අනථේශ න ශාන් නිශ ගන්ශ 

විමිිතයි  ශේ ාටත්විජිතනේී  විශේ  රිතපත්ිතාේ කාවේ ආ්ඩුවන 

අනුගමශා ව න්ශන් ශවශථේන? ඒ ශාෝජශේන ථේඳන්සශාන් 

ඡන්නා ී ශමන් නි කී දුටීමට විශේ  වටයුතු අමේතයේා ශේ 

 දකසේරින්ට උපශනථා කඳේ  න්ශන් ජශේධිපිත න  අගමිිත න  විශේ  

වටයුතු ඇමිත න කිාේ ශේ පේර්ලිශේන්තුනට ශහාිබන වු ව න්ශ 

කිාේ ඉල් 2කේ දුටිශනේ. 

 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ථභේශව ඉන රි නිා වටයුතු ව ශගශ ාේමට තන විශේඩි 

කිහිපාේ අන ය ශනශනේ. ඒ ථේඳන්සශාන් ථභේන මවයන? 

 
ගු මන්ත්රීවු  
(ேொண்புேிகு உறுப்பினர்கள்) 

(Hon. Members) 

Aye. 
 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
Item No. 1 of today's Order Paper, does the House 

agree? 
 

ගු මාවව වසෝ. වසේනාධිරාජා මහතා 
(ேொண்புேிகு ேொமெ.  மசொ.  மசனொதிரொெொ) 

(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
Divide! 
 

 වබදුම් සීනුව නාද වී අවසන් වුණා  පසු- 
 பிொிவுேைி ஒலித்து ஓய்ந்த பின்- 
 At the conclusion of the division bell - 

 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඡන්නා ී ශේ අනථානේන. 

  
 (වම් අවසනථාවේදී ඡන්දය දීම ආරම්භ වකරිණි.) 
 (இச்சந்தர்ப்பத்தில் ெொக்தகடுப்பு ஆரம்பேொனது) 

 (At this stage, the Voting commenced.) 
 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඡන්නා ී මට අපහාසු වුණු මන්ත්රීන ශාේ ඉන්ශනේන? Is there 
any Hon. Member who could not Vote? Right. All the Hon. 
Members have voted. 

 
 ඡන්දය ප්රකාශ් කිරීවමන් පසුව- 
 ெொக்தகடுப்பின் பின் -  

 On conclusion of the Voting - 

(වම් අවසනථාවේ පහත සඳහන් නම් සභා ගර්භවේ ඇති ඩිජි ල් 
ුලවුවේ ප්රදර්ශ්නය වකරිණි.) 

(இவ்மெமளயில் கீழ்ெரும் தபயர்கள் சபொேண்டபத்திலுள்ள 

டிெிற்றல் திமரயில் கொண்பிக்கப்பட்டது) 

(At this stage, the following names appeared on the digital screen 
in the Chamber.) 

 
විදුත් ඡන්ද විමසීම අනුව පහත දැක්වවන පරින  - පක්ෂව 22: 

විුද්ධාව 8: වැළකී සිටි 0  යනුවවන් වබදුවණ්ය. 

இலத்திரனியல் ெொக்தகடுப்பு முமறக்கிைங்க பொரொளுேன்றம் 

பிொிந்தது: சொர்பொக 22; எதிரொக 8; ெிலகியிருந்மதொர் 0. 

According to Electronic Voting, Parliament divided: Ayes 22: Noes 
8; Abstain 0. 

 

O 018. Mavai S. Senathirajah   No 
O 021. Selvam Adaikkalanathan  No 
O 047. Duminda Dissanayake   Yes 
O 055. Lasantha Alagiyawanna   Yes 
O 058. Seeniththamby Yoheswaran  No 
O 072. Shantha Bandara    Yes 
O 077. S. Shritharan    No 
O 097. Kaveendiran Kodeeswaran   No 
O 098. I. Charles Nirmalanathan   No 
O 099. Gnanamuthu Srineshan   No 
O 113. Shanthi Sriskandarasa   No 
G 005. Gayantha Karunatileka   Yes 
G 006. Lakshman Kiriella    Yes 
G 034. Harsha De Silva    Yes 
G 038. Lucky Jayawardana  Yes 
G 048. Vadivel Suresh    Yes 
G 053. Seyed Ali Zahir Moulana   Yes 
G 055. Edward Gunasekara   Yes 
G 056. Anoma Gamage    Yes 
G 059. Nalin Bandara Jayamaha   Yes 
G 063. Piyasena Gamage    Yes 
G 074. Anura Sidney Jayarathne   Yes 
G 075. K.K. Piyadasa    Yes 
G 077. A. A. Wijethunga    Yes 
G 078. Hector Appuhamy    Yes 
G 097. Thusitha Wijemanna   Yes 
G 098. Rohini Kumari Wijerathna   Yes 
G 101. Sandith Samarasinghe   Yes 
G 103. Wijepala Hettiarachchi   Yes 
G 104. Ashu Marasinghe    Yes 
 
  
  Electronic Voting Results 
 
  YES  22 
  NO  8 
  ABSTAIN 0 

 

 

ගු මලිත් ජයතිලක මහතා 
(ேொண்புேிகு ேலித் ெயதிலக) 

(The Hon. Malith Jayathilake) 

 
නැඟී සිටිවේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 
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පේර්ලිශේන්තුන 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අපි නින්  දුාලුශනශේශේ ඡන්නා ථටහාන් ව ශගශ අනථන්. 

විනුත් ඡන්න විමසීම අනුන ශාෝජශේනට පේෂන ඡන්න 22යි; 
විපේෂන ඡන්න 8යි. ශාෝජශේන ථේමතයි. 

ථභේන වල් 2 ති තම. 

 

කල්තැබීම 
ஒத்திமெப்பு 

ADJOURNMENT 
 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු වනේශේාවතුම ද  "පේර්ලිශේන්තුන නින් වල් 2 තිබිා 

යුතුා"යි මේ ශාෝජශේ ව ශනේ. 
 

ප්රශ්නනය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
ெினொ எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 
 

ගු කථානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ථභේන වල් 2 ති තශේ ශාෝජශේන  ගරු මථා. රීත න් මන්ත්රීතුමේ. 

ටට රනම වවුරුන් ශහාෝ ගරු මන්ත්රීන ශාේ ගරු විශේපේක 

ශහා ටිආ ච්ි  මන්ත්රීතුමේශේ ශම මූකේථශා ථවහාේ ශාෝජශේ 

ව න්ශ. 
 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු වනේශේාවතුම ද  "ශේ අනථානේශව ගරු විශේපේක 

ශහා ටිආ ච්ි  මන්ත්රීතුමේ මූකේථශා ගත යුතුා"යි මේ ශාෝජශේ 

ව ශනේ. 
 
ප්රශ්නනය විමසන ලන න්  සභා සම්මත විය. 
ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරුව ගු කථානායකුරමා මූලාසනවයන් ඉවත් වූවයන්, ගු 

විවේපාල වහට්ටිආච්ික මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன்பிறகு, ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள் அக்கிரொசனத் 

தினின்று அகலமெ, ேொண்புேிகு ெிமெபொல தஹட்டிஆரச்சி 
அெர்கள் தமலமே ெகித்தொர்கள். 

 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and THE HON. 
WIJEPALA HETTIARACHCHI took the Chair. 

 
 

වජයුලරම් කුඹුු ඉඩම් ජනතාව   භාර දීම 
தெயபுரம் ெயல் கொைிகமள ேக்களிடம் மகயளித்தல் 

HAND OVER OF PADDY LANDS IN JEYAPURAM TO THE 
PEOPLE 

 

[பி.ப. 6.04] 
 

ගු එසන. රීතරන් මහතා 
(ேொண்புேிகு சி. சிறீதரன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
தகௌரெ தமலமேதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கமள, 

கிளிதநொச்சி ேொெட்டத்தின் பூநகொி பிரமதச தசயலொளர் 

பிொிெிலுள்ள தெயபுரம் ெடக்கு, தெயபுரம் ததற்கு ஆகிய 2 

கிரொே அலுெலர் பிொிவுகளிலுமுள்ள 470க்கும் மேற்பட்ட 

குடும்பங்கள் 1983ஆம் ஆண்டு இலங்மகயின் ததன்பகுதியில் 

ஏற்பட்ட யூமலக் கலெரத்தினூடொகப் பொதிக்கப்பட்டு 

கிளிதநொச்சி ேொெட்டத்தின் அகதி முகொம்களில் தஞ்சேமடந் 

திருந்தொர்கள். இவ்ெொறு தஞ்சேமடந்த ேமலயகப் பகுதிகமளச் 

மசர்ந்த ேக்கள் தெயபுரம் கிரொேத்தில் ஒன்றமர ஏக்கர் 

மேட்டுநிலக் கொைியும், ஓர் ஏக்கர் ெயல்கொைியும் 

ெழங்கப்படும் என்ற அரசொங்கத்தின் ெொக்குறுதிமயொடு 

இப்பகுதியில் குடிமயற்றப்பட்டொர்கள். 1985ஆம் ஆண்டு 

இெர்களுக்கு ஒன்றமர ஏக்கர் வீதம் மேட்டுக் கொைிகள் 

ெழங்கப்பட்டன. 1990ஆம் ஆண்டு ஒரு குடும்பத்திற்கு ஓர் 

ஏக்கர் வீதம் 548 ஏக்கர் ெயல் கொைி இம்ேக்களுக்கு 

ெழங்கப்பட்டதன் அடிப்பமடயில் அக்கொைிகமளத் துப்புரவு 

தசய்து அம்ேக்கள் பயிர்தசய்து ெந்தொர்கள். நொட்டில் ஏற்பட்ட 

ததொடர் யுத்தம் கொரைேொகவும் தபொருளொதொர ெல்லமே 

இன்மேயொலும் இெர்களொல் ததொடர்ந்து பயிர் தசய்ய 

முடியெில்மல. ேீண்டும் 2008இல் இம்ேக்கள் பூரைேொக 

இடம்தபயர்ந்து 2010ஆம் ஆண்டில் ேீளக்குடிமயறிய பின்னர் 

தங்கள் ெயல் கொைிகமளத் துப்புரவு தசய்யச் தசன்றமெமள 

அக்கொைிகளில் கண்ைிதெடி உள்ளதொகக் கூறப்பட்டு 

அெர்கள் அங்கு தடுக்கப்பட்டொர்கள். அதன் பின்னரொன 

கொலப்பகுதியில் இக்கண்ைிதெடிகள் அகற்றப்பட்டு பூநகொிப் 

பிரமதச தசயலொளொிடம் இவ்ெயல் கொைிகள் ஒப்பமடக்கப் 

பட்டன. 

அப்மபொமதய புனர்ெொழ்வு, புனரமேப்பு, ேீள் குடியேர்வு, 

ெடக்கு அபிெிருத்தி ேற்றும் இந்து ேத அலுெல்கள் அமேச்சர் 

தகௌரெ டி.எம். சுெொேிநொதன் அெர்களுக்கு தெயபுரம் 

ேக்களின் ேீள்குடிமயற்றம், ெயல் கொைிகள் ெிடுெிப்புத் 

ததொடர்பில் பொரொளுேன்ற உறுப்பினர் சிெஞொனம் சிறீதரன் 

ஆகிய என்னொல் ெிண்ைப்பம் தசய்யப்பட்டது. அதனடிப் 

பமடயில் கிளிதநொச்சி ேொெட்ட அரசொங்க அதிபர், பூநகொிப் 

பிரமதச தசயலொளர் ஆகிமயொொின் மேற்பொர்மெயில் 

புனர்ெொழ்வு, புனரமேப்பு, ேீள்குடியேர்வு, ெடக்கு 

அபிெிருத்தி, சிமறச்சொமலகள் ேறுசீரமேப்பு ேற்றும் இந்துேத 

அலுெர்கள் அமேச்சினொல் ஒதுக்கீடு தசய்யப்பட்ட இரண்டு 

ேில்லியன் ரூபொய் நிதியுடன் இவ்ெயல் கொைிகளில் திருத்த 

மெமலகள் மேற்தகொள்ளப்பட்டன. இவ்ெொறு திருத்த 

மெமலகள் நமடதபற்றமபொது இக்கொைிகள் ெனெளத் 

திமைக்களத்திற்குச் தசொந்தேொனது எனக்கூறி இெர்களது 

ெொழ்ெொதொரச் தசயற்றிட்டம் தடுக்கப்பட்டது. ஆனொல், 

இக்கொைிகள் ெனெளத் திமைக்களத்தினரொல் அமடயொளப் 

படுத்தப்படெில்மல என்பமதொடு, இமெ ெனெளத் 

திமைக்களத்திற்குச் தசொந்தேொன கொைிகள் அல்ல என்பமதக் 

கிளிதநொச்சி ேொெட்ட அரசொங்க அதிபரும் பூநகொிப் பிரமதச 

தசயலொளரும் உறுதிப்படுத்தியுள்ளொர்கள். எனமெ, ெொழ்ெொ 

தொர ெழிகமள இழந்து, பசிமயொடும் பட்டினிமயொடும் ெொழ 

நிர்ப்பந்திக்கப்பட்டுள்ள இந்த ஏமழ ேக்களின் உைர்வுகமளக் 

கெனத்தில் எடுத்து, தெயபுரம் ெடக்கு, தெயபுரம் ததற்கு 

கிரொே அலுெலர் பிொிவுகளிலுள்ள ெயல் கொைிகமள 

இம்ேக்களுக்கு ெிமரெொக ெழங்குெதற்கு நடெடிக்மக 

எடுக்கப்பட மெண்டும் என்ற பிமரரமைமய நொன் 

முன்மெக்கின்மறன். 

ேிக முக்கியேொக, நொன் கடந்த 2018.06.05ஆம் திகதி 

அதிமேதகு ெனொதிபதி மேத்திொிபொல சிறிமசன அெர்களுக்கு 

இது ததொடர்பொக எழுத்துமூல ெிண்ைப்பக் கடிததேொன்மற 

ெழங்கி இருந்மதன். ஆனொல், இதுெமர அதற்கொன நீதி 

கிமடக்கெில்மல. இதற்குப் பிற்பொடு, 2018.06.28ஆம் திகதி 

மதசிய ஒருங்கிமைப்பு, நல்லிைக்க ேற்றும் அரச கருே 
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தேொழிகள் அமேச்சர் தகௌரெ ேமனொ கமைசன் 

அெர்களுக்கும் நொன் இது ததொடர்பொக எழுத்துமூலம் 

ெிண்ைப்பித்து இருந்மதன். ஆனொல், அெொிடேிருந்தும் 

இதுெமர இந்த ேக்களுக்கொன நீதி கிமடக்கெில்மல. பின்னர், 

2019.02.12ஆம் திகதி தகௌரெ ெடக்கு ேொகொை ஆளுநர் 

சுமரன் ரொகென் அெர்களுக்கும் நொன் எழுத்துமூலம் இந்தக் 

கடிதங்கமளச் சேர்ப்பித்து இருந்மதன். ஆனொல், இதுெமர 

எந்தப் பதிலும் கிமடக்கெில்மல. இதமனெிட, அந்த 

தெயபுரம்  பகுதியினுமடய கேக்கொர அமேப்பின் தமலெரொன 

அ. ரொேன் அெர்களொல் 2019.04.24ஆம் திகதி இலங்மக ேனித 

உொிமேகள் ஆமைக்குழுெிலும் இது ததொடர்பில் ஒரு 

முமறப்பொடு தசய்யப்பட்டு, அெர்களும் இதமன 

அம்ேக்களுக்கு ெழங்குேொறு மகொொிக்மக முன்மெத்து 

இருக்கிறொர்கள்.  

இவ்ெொதறல்லொம் பல்மெறுபட்ட கொலங்களில் பொதிக்கப் 

பட்ட அந்த ேக்கள் இன்று தங்களுமடய தசொந்தக் கொைியிமல 

தசன்று ேீள்குடிமயறி, ெொழ முடியொதெொறு தடுக்கப்பட்டு 

இருக்கிறொர்கள். இெர்கள் ேட்டுேல்ல, கிளிதநொச்சி 

ேொெட்டத்தினுமடய பல்மெறுபட்ட பிரமதசங்களில் இவ்ெொறு 

ெனெளத் திமைக்களம் தன்னுமடய நிலங்கள் எனச் தசொல்லி, 

பல்மெறுபட்ட இடங்கமளச் சுவீகொித்துக் தகொள்கின்ற 

கொரைத்தினொல், அங்கிருக்கின்ற ேக்கள் ேீள்குடிமயறி 

ெொழ்ெதற்கு அல்லது தநற்தசய்மகயில் ஈடுபடுெதற்குத் 

தமடெிதிக்கப்பட்டு இருப்பது ஒரு பொரதூரேொன 

பிரச்சிமனயொகும்.  

தகௌரெ தமலமேதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கமள, 

கிளிதநொச்சி ேொெட்டத்திமல ேொடு ெளர்ப்பு, ஆடு ெளர்ப்பு 

என்று கொல்நமட ெளர்ப்புக்கொக பல்மெறுபட்ட இடங்கள் 

இருந்தும்கூட, இதுெமர ஒரு மேய்ச்சல் தமர இல்லொத ஒரு 

ேொெட்டேொக இம்ேொெட்டம் கொைப்படுகின்றது. ெிெசொயமும் 

கொல்நமட ெளர்ப்பும்தொன் அந்த ேொெட்டத்தினுமடய ேிக 

முக்கியேொன தபொருளொதொரேொக இருந்தும் ஒரு மேய்ச்சல்தமர 

இல்லொத ஒரு ேொெட்டேொக கிளிதநொச்சி ேொெட்டம் இருக்கிறது 

என்ற அந்தத் துன்பகரேொன தசய்திமயயும் நொன் இந்த 

இடத்திமல பதிவுதசய்கிமறன்.  

1983ஆம் ஆண்டிமல முழுக்க முழுக்க இலங்மகயிமல ததன் 

பகுதியில் நடந்த ென்தசயல்களொல் பொதிக்கப்பட்டு, உடுத்த 

உடுப்மபொடு கிளிதநொச்சி ேொெட்டத்திமல குடிமயறி, அந்த 

ேண்ைிமல கொடுகளொக இருந்த கொைிகமள தெட்டிக் 

கழனியொக்கி, அந்த ெயல் கொைிகளில் இந்த தெயபுரம் ேக்கள் 

தசய்மக தசய்தொர்கள். அந்தக் கொைிகமள அெர்களுக்கு 

ெழங்குெது ேிக ேிக நியொயேொனதும் ேனிதொபிேொனதுேொகும். 

அதற்கொன நிதிகூட அரசொங்கத்தினொல் ஒதுக்கப்பட்டதற்குப் 

பிற்பொடு, ெனெளத் திமைக்களம் இவ்ெொறு தடுத்து இருப்பது 

ேிக மெதமனக்குொிய ெிடயேொகும். தகௌரெ அமேச்சர் 

அெர்கமள, இந்த ெிடயத்திமல உடனடியொக அந்த ேக்களுக்கு 

நீதி கிமடக்கமெண்டும் என்பதற்கொகமெ நொன் இந்தச் 

சமபயிமல ஒத்திமெப்புமெமளப் பிமரரமை ஒன்றினூடொக 

இதமன முன்மெக்கின்மறன்.  
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ගු සීනිතම්බි වයෝවහේසනවරන් මහතා 
(ேொண்புேிகு சீனித்தம்பி மயொமகஸ்ெரன்) 

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
தகௌரெ தமலமேதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கமள, 

தகௌரெ பொரொளுேன்ற உறுப்பினர் சிறீதரன் அெர்களொல் 

முன்மெக்கப்பட்ட பிமரரமைமய நொன் ெழிதேொழிகின்மறன். 

குறிப்பொக, கடந்த கொல யுத்த சூழலொல் தபொிதும் பொதிக்கப்பட்ட 

கிளிதநொச்சி ேொெட்ட ேக்களின் ெொழ்ெொதொரம் என்பது ேிகவும் 

முக்கியேொனததொன்றொகும். அதிமல கொிசமன கொட்ட 

மெண்டியது அரசொங்கத்தின் கடமேயொக இருக்கின்றது. 

உண்மேயிமல அரசொங்க அதிபர், பிரமதச தசயலொளர் 

மபொன்றெர்கள் அமத அங்கீகொித்தும்கூட, ெனபொிபொலனத் 

திமைக்களம் தனக்குொிய கொைி என்று குறித்த கொைிகமள 

எல்மலப்படுத்தி மெத்திருப்பது ஒரு பிமழயொன 

நடெடிக்மகயொகும். ெனபொிபொலனத் திமைக்களம் ெடக்கு, 

கிழக்கில்தொன் கொைிகமளப் பிடிப்பதில் அக்கமற கொட்டி 

ெருகின்றது. ஆனொல், ஏமனய பகுதிகளில் தன்னுமடய 

கொைிகமளதயல்லொம் மெறு மெறு மதமெகளுக்கு ெழங்கி 

இருக்கின்றது. உண்மேயிமல ெனபொிபொலனத் திமைக்களம் 

எந்த ெமகயில் இயங்கிக் தகொண்டு இருக்கின்றது என்பது 

எங்களுக்குக் மகள்ெிக்குறியொக இருக்கின்றது.  

குறிப்பொக, ேட்டக்களப்பு ேொெட்டத்மத எடுத்துக் 

தகொண்டொல், அங்கு பல இடங்களில் ெனபொிபொலனத் 

திமைக்களத்துக்குொிய கொைிகளில் அத்துேீறிப் பலர் 

குடிமயறும்மபொது, குறிப்பொக முஸ்லிம் சமகொதரர்கள் 

குடிமயறும்மபொது அது தடுக்கப்படுெது இல்மல. கிரொன் 

பிரமதச தசயலொளர் பிொிெிமல ெொகமனொி என்ற பகுதிக்குப் 

பின்புறேொக ெனபொிபொலனத் திமைக்களத்தினொல் 

எல்மலப்படுத்தப்பட்டு கல் நடப்பட்ட பகுதியில் அெர்கள் 

அத்துேீறிக் குடிமயறுகிறொர்கள். ஆனொல், அது தடுக்கப்படுெது 

இல்மல. அமதமபொன்று, புனொமை என்கின்ற பகுதியிமல ஒரு 

தபௌத்த பிக்குெினொல் திட்டேிடப்பட்டு ெனபொிபொலனத் 

திமைக்களத்துக்குொிய கொைியில் சிங்கள ேக்கள் 

குடிமயற்றப்படுகின்றொர்கள்; அதுவும் தடுக்கப்படுெது 

இல்மல. ஆனொல், யுத்தத்தொல் பொதிக்கப்பட்டு, இடம்தபயர்ந்து 

தபரும் துன்பியமலச் சம்பொதித்து இருக்கின்ற இந்தத் தேிழ் 

ேக்கள் தொங்கள் ெொழ்ந்த பகுதியிமல ேீளக்குடிமயறும்மபொது, 

அமத ெனபொிபொலனத் திமைக்களம் தடுக்க முற்படுகிறது. 

ேட்டக்களப்பு ேொெட்டம் ததொடர்பில் இன்னுதேொன்மறயும் 

கூற மெண்டும். ேண் கடத்தலுக்கொக ெனபொிபொலனத் 

திமைக்களம் யொருக்கும் ததொியொேல் 30 கிமலொேீற்றர் 

வீதிமயக்கூட அமேத்திருக்கின்றது. அது யொருக்கும் 

ததொியொது. கடத்தல்கள் நமடதபறும்மபொதுதொன் கண்டு 

பிடிக்கப்பட்டது. ெனபொிபொலனத் திமைக்களம் ஒரு பக்கச் 

சொர்பொக இயங்க முடியொது. இந்த நொட்டின் சட்டம் 

எல்மலொருக்கும் ஒன்றுதொன்.  

இந்த கிளிதநொச்சி ேக்கள் நீண்டகொலேொக அங்கு 

ெொழ்ந்திருக்கின்றொர்கள்; அமதமபொன்று அெர்கள்  யுத்தம் 

கொரைேொக இடம்தபயர்ந்து தசன்றிருக்கின்றொர்கள். இது 

எல்மலொருக்கும் ததொிந்த ெிடயேொகும். அது யுத்தத்தில் தபொிதும் 

பொதிக்கப்பட்ட பகுதியொகும். அந்த ேக்களின் ெொழ்ெொதொரத்தில் 

மக மெப்பது தபொருத்தேற்றது. ஆமகயொல், கிளிதநொச்சி 

ேொெட்டப் பொரொளுேன்ற உறுப்பினர் தகௌரெ சிெஞொனம் 

சிறீதரன் அெர்கள் குறிப்பிட்ட அந்தப் பகுதிக்குொிய 

கொைிகமள அந்த ேக்களுக்கு ெழங்குெதற்கு ெனபொிபொலனத் 

திமைக்களம் முன்ெர மெண்டுதேன்று மகட்டுக் 

தகொள்கிமறன். அத்மதொடு, இந்த ெனபொிபொலத் திமைக்களம்  

சட்டத்திற்கு முரைொக குறிப்பிட்ட இனத்திற்கு 

ஆதரமெக்தகொடுக்கொது, அந்தப் பகுதியில் இருக்கின்ற பிரமதச 

தசயலொளர், அரசொங்க அதிபர் ஆகிமயொருடன் மபசி 

பொகுபொடற்ற ொீதியிமல அந்தக் கொைிகமள ெழங்குெதில் 

கூடிய அக்கமற கொட்ட மெண்டுதேன்றும் மகட்டுக் 

தகொள்கின்மறன்.  
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ெிமசடேொக, ேட்டக்களப்பு ேொெட்டத்திமல மேய்ச்சல் 

தமரயில்லொதது தபரும் குமறபொடொக இருக்கின்றது. தகௌரெ 

பொரொளுேன்ற உறுப்பினர் அெர்களும் மேய்ச்சல் தமர 

சம்பந்தேொகக் குறிப்பிட்டிருந்தொர்கள். தபொிய ேொதெமன, 

ேயிலத்த ேடு என்கின்ற பகுதியொனது கிரொன் பிரமதச 

தசயலொளர் பிொிமெயும் தசங்கலடி பிரமதச தசயலொளர் 

பிொிமெயும் இமைக்கும் பகுதியொகும். ஆனொல், இன்றுெமர 

அந்தப் பகுதியிமல கொல்நமடகமள ெளர்ப்பது தபரும் 

பிரச்சிமனயொக இருக்கிறது. ேொெட்டச் தசயலக, பிரமதச 

தசயலக அபிெிருத்திக் குழுக் கூட்டங்களிமல மேய்ச்சல் தமர 

ததொடர்பொகத் தீர்ேொனம் நிமறமெற்றப்பட்டு, அதற்கு அனுேதி 

ெழங்கியிருந்தமபொதும் ெனெிலங்குப் பொதுகொப்புப் பிொிவு, 

ெனபொிபொலனத் திமைக்களம் என்பன அந்தப் பகுதியிமல 

கொல்நமட மேய்ப்பெர்கமளக் மகதுதசய்துதகொண்டு 

தசல்கின்ற சம்பெம்தொன் இடம்தபறுகின்றது. ஆமகயொல், 

அரசொங்கம் கொல்நமடகளுக்கொன மேய்ச்சல் தமரகமள 

ெழங்குெதற்கு முன்ெர மெண்டும்.  

ெனபொிபொலனத் திமைக்களம் ெடக்கு, கிழக்கில் ேொத்திரம் 

கொைிமயப் தபறுெதில் அக்கமற கொட்டுகிறது. இன்று, 

இலங்மகயிமல ெனபொொிபொலனத் திமைக்களத்துக்குொிய 

தபரும்பொலொன கொைிகள் சுற்றுலொ ெிடுதிகளொக 

ேொற்றப்பட்டிருக்கின்றன. ெனபொிபொலத் திமைக்களத்திற்கு 

குமறந்தது 20% கொைியொெது இருக்க மெண்டும் என்ற 

ெமகயில் எங்களது ேக்கள் பூர்வீகேொக ெொழ்ந்த ெடக்கு, 

கிழக்குப் பகுதியில்தொன் மக மெக்கின்றொர்கள். ெொகமர 

பிரமதச தசயலொளர் பிொிெின் கொரமுமன என்ற பகுதியிமல 

ெனபொிபொலத் திமைக்கத்திற்குொிய கொைியில் சிலர் குடிமயறி 

இருக்கிறொர்கள். ஆனொல், அெர்கமளத் தடுக்கெில்மல. 

தேிழர்கள் எங்மக மபொகின்றொர்கமளொ அெர்கமளத் தடுப்பதில் 

ஆர்ெம் கொட்டுகிறொர்கள். ஆகமெ, தகௌரெ பொரொளுேன்ற 

உறுப்பினர் சிறீதரன் அெர்கள் தகொண்டு ெந்த இந்த 

ஒத்திமெப்புப் பிமரரமை ததொடர்பில் ெனபொிபொலனத் 

திமைக்களம் சொர்ந்த அமேச்சு கூடிய கெனத்மதச் தசலுத்தி 

அந்த ேக்களுக்கு அந்தக் கொைிமய ெழங்குெமதொடு பிரமதச 

தசயலொளர், அரசொங்க அதிபர் மபொன்றெர்களுடன் மசர்ந்து 

தசயற்படுெதற்கும் முன்ெர மெண்டுதேன்று மகட்டு, நிமறவு 

தசய்கின்மறன்.   
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මී යට  ගරු නජි  අශේනර්සශ අමේතයතුමේ.  ඔඳතුමේට විශේඩි 

1 ව පමණ වේකාේ ිතශඳශනේ.  
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ගු වජිර අවබ්වර්ධාන මහතා (අභයන්තර හා සනවවද්ශ් 

ක යුුර සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාතයුරමා) 
(ேொண்புேிகு ெெிர அமபெர்தன - உள்ளக, 

உள்நொட்டலுெல்கள், ேொகொை சமபகள் ேற்றும் உள்ளூரொட்சி 

அமேச்சர்) 

The Hon. Wajira Abeywardana - (Minister of Internal and 
Home Affairs and Provincial Councils and Local 
Government)  

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද  ගරු රීත න් මන්ත්රීතුමේ ඇතුළු 

ශේ මන්ත්රීතුමන්කේ තුන්ශනශේම මම රශේ ශේ පනිතශ ශේ ර ාශ 

කීපා විථවේ ගිනීමට ශඳශහාවින් උශන්  ශනශ ඳන මේ  නන්ශනේ. 

ගරු රීත න් මන්ත්රීතුම ද  ඔඳතුමේ ඉන රිපත් ව  ථභේන වල් 2 තඳශ 

අනථානේශව ශාෝජශේනට අනේ  ර ාශාට පිිබතු ේ කඳේ ී කේ මේ 

ශේ ගිශ ශවටි පිහාින ලි කිරීමේ ව න්ශේ.   

පුශවරි රේශේශීා ශල් 2වේ වේර්ාේකා පිහිටි ශජාපු ේ උතු  

ග්රේම ශථේනේ ශව  සේථශේ FSP 5145 දුිතාමට අනුන පන ාි  

කිරීශේ නිාථටහාශ  දම වූ පසු ශජාපු ේ නන්ශන්රි රසේශ පේ  

ථහා මන් දාේකු  පේ ට අත  මින රශේ ා ශජාපු ේ ග්රේම 

ශථේනව ශව  සේථශේ ජීනත් නශ ඉාේ ශශ මිිත රිතකේභින් ථවහාේ 

ශහාේශටාේ  100ේ කඳේ ී මට රේශේශීා ථානර්සශ 

ථේඳන්ධීව ණ වමිටු රැථාවීශේී  ඇිත ව  ගත් මවයත්නා අනුන 

2017.0 .1 නශ න ශ රේශේශීා ඉාේ හිමිාන්ශේ රැථාවීශේී  ඒ 

ථවහාේ අනුමිිතා කඳේ ී  ිතශඳශනේ. 

තනන  2017.09.28නි ද නේ ඉහාත වරුණ ථේඳන්සශාන් 

න ථාත්රිේ ඉාේ හිමිාන්ශේ රැථාවීශේ ථේවච්ඡේ කිරීශේී  ශග විතින් 

කිරීම ථවහාේ ශජාපු ේ උතු   ශජාපු ේ නකුණ රශේ නක කුඹුරු 

ඉාේ ශඳනේ ී මට රනමශාන්  මම රශේ ශේ ඉාශේ රමේණා කඳේ 

ී මටත්  ටට ශප  වඳු ථහිත ඉාේ කඳේ ගත් පන ාි වරුනන්ශේ 

ඉාේනක රමේණා ථහා ශම ථහිත පිටපතේ ශහාෝ ගේමේශශේ කඳේ 

ගත් මුල් 2 පන ාි වරුනන්ශේ විථාත  ට ය රැථාවීශේ ී  ඉන රිපත් 

කිරීමටත් මම ව්ඩාේාම තී ණා ව  ිතශඳශනේ. ඒ අනුන  

න ථාත්රිේ ඉාේ හිමිාන්ශේ රැථාවීම 2018.01.30නශ න ශ පනත්නේ 

ිතශඳශනේ. මම රැථාවීශේ ී  මම ඉාේ නශ ථා ේෂණ 

ශනපේර්තශේන්තුන ාටශත් පනිතශ ඉාමේන ාන්ශ ශථ ාේ ඳිලීම 

ථවහාේ නශ ථා ේෂණ ශනපේර්තශේන්තුශව ඉන රිපත් කිරීමට අනුන 

2018.02.1 නශ න ශ රේශේශීා ශල් 2වේ  ථහාවේ  න ථාත්රිේ නශ 

ථා ේෂණ  දකසේරි  රේශේශීා න ථාත්රිේ නශ ථා ේෂණ  දකසේරි  

ග්රේම  දකසේරි ඇතුළු ව්ඩාේාමේ විදුන් ේශෂේත්ර  දරීේෂණාේ 

දු  ව  ිතශඳශනේ. ඒ අනුන  රේශේශීා ථානර්සශ වමිටු රැථාවීශේ 

තී ණාට අනුන ඉහාත ඉාේනක ශිනත පන ාි  ව වීම ථවහාේ  

පුශරුත්නේපශ  උතුරු ථානර්සශ ථහා හින්  ආගමිව වටයුතු 

අමේතයේා ශේ රිතපේනශ ශනන් කිරීේ ාටශත් 2017.11.30නශ න ශ 

දුට පවිත්ර කිරීශේ නිා පිිබශන  ආ ේභ ව  ිතශඳශනේ. ඉහාත 

පවිත්ර කිරීශේ වටයුතු ව මින් පිනිතා ී  2018.01.19නශ න ශ 

පුශවරි රේශේශීා නශ  දකසේරි විදුන් ශමම ක්රිාේන අත් හිටුනශ 

ශකථ ලිඛිතන නිනුේ ී  ිතශඳශනේ. මම අනථානේශව ී  ඉහාත 

රශේ ශේ කුඹුරු ඉාේ ව  ඳනට ථේේෂිාේ ශශ මිිත ඳනත්  මම 

ඉාම ථේඳන්සශාන් කිදු  ලිාවිල් 2කේ ශශ මිිත ඳිවින් මම ඉාම 

 දනහාථා කිරීමට තේේෂණිව ඇගයීේ වමිටුශව  දර්ශේ ා කඳේ 

ගිනීමට අන ය ඳනත් ථහාවේ  න ථාත්රිේ නශ  දකසේරි විදුන් අප 

ශනත නිනුේ ී  ිතශඳශනේ. තනන ශේ ථේඳන්සශාන්  මම ඉාම 

නිදහසන කිරීම  වනොමැති බව නශ ථා ේෂණ ශනපේර්තශේන්තුශව 

අාව DFO/KILL/02/15/2018/133 හාේ 2018.03.09 න ශිිත ලිපිා 

මල්න් තේේෂණිව ඇගයීේ වමිටුන මල්න්  න ථේපිතන ාේට නිනුේ 

ී මේ ව  ිතශඳශනේ. 

ශේ අනථානේශව ී  න ථාත්රිේ තේේෂණිව ඇගයීේ වමිටු රැථාවීම 

න ථාත්රිේ ශල් 2වේශේ රසේශත්නශාන් 2018.0 .04නශ න ශ පනත්නේ 

ිතශඳශනේ. මහිී  රේශේශීා ශල් 2වේ ථහා නශ ථා ේෂණ  දකසේරි 

මවතු වී ේශෂේත්ර  දරීේෂණාේ දු  ව  නේර්තේනේ න ථාත්රිේ 

ශල් 2වේට ඉන රිපත් ව ශ ශකථ නිනුේ ී  ිතශඳශනේ.  

තනන  මම ඉාම TOPO PP 38 ාශ දුිතාශේ ඇතු ත් නශනේන 

ාන්ශ අනුමේශ ව  ඳිවින්  ශේ ථේඳන්සශාන් ඉාේ මිනුේ 

ශනපේර්තශේන්තුශව නේර්තේනේ ඉල් 2කේ දුටිාී  න ථාත්රිේ ඉාේ 

මිනුේ ශනපේර්තශේන්තුන විදුන් ශමම ඉාම මිනුේ ව  ශිිත ඳන 

අාව Snrss/Kill/2019 හාේ 2019.01.23 න ශිිත ලිපිා මල්න් නිනුේ 

ී  ිතශඳශනේ.  

නිශට ිතශඳශ තත්ත්නා ගිශයි මම වරුණු පිහාින ලි වශ ේ. 

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද  අශේ ශේ ගරු මන්ත්රීතුමන්කේත් 

1371 1372 

[ගරු  සී දතේබි ශාෝශහාේථාන න්  මහාතේ] 
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නන්ශනේ   මම හාත අට නේ ාවටත් නිඩි නේ  ගණශේ කිලිශශ ච්ි  

රශේ ාට ගිහිල් 2කේ ිතශඳශ ඳන. මතුමේ ථවහාන් ව ේ නේශේ ශේ 

ර ාශා ගිශ ජශේධිපිතතුමේට වරුණු ඉන රිපත් වුණේ. ටට පථාශථේ 

අග්රේමේතයතුමේශේ රසේශත්නශාන්  කිලිශශ ච්ි ශේ න ථාත්රිේ 

ශල් 2වේ වේර්ාේකශේ පිනිිත රැථාවීශේ ී  අශේ මන්ත්රීතුමන්කේ 

අනහාථා ඉන රිපත් ව ේ  ශේ ර ාශා අනථන් කිරීමට අන ය පිාන  

ගන්ශ කිාකේ. ශවශථේ ශහාෝ ශේ නේනේ මම ර ාශා අනථන් 

ශශ වීම ගිශ මේ වශගේටු ශනශනේ. ශම වන  අපි ශේ ර ාශා  

 ද ේව ණා ව න්ශට ගිාේට පසුන   නශ ථා ේෂණ 

ශනපේර්තශේන්තුන ඒ මිේනට පිමිණීම ගිශ ර ාශාේ ශිිත වුණත්  

අනේ  පිාන  ශශ ගිනීම තු  ඳ පත  ගිටලු කිහිපාේ මතු 

ශනකේ ිතශඳශනේ. ගරු මන්ත්රීතුමේ කිවනේ නේශේ 2019.01.29 නි ද 

න ශ මේශන හිමිවේ ශව මිෂන් ථභේන  ාේපශා රේශේශීා  ේඛේන 

මල්න් ඉහාත ගිටලුන ථේඳන්සශාන් විමර් ශාේ ාේපශා මේශන 

හිමිවේ ශව මිෂන් ථභේශව රේශේශීා ථේඳන්ධීවේ ව  

රසේශත්නශාන් පනත්නේ ිතශඳශනේ. 2019.02.08 න ශිිත ලිපිා 

මල්න් විමර් ශා ථේඳන්සශාන් තී ණාේ න ථාත්රිේ ශල් 2වේ ශනත 

පහාත පරින  නිනුේ ී  ිතශඳශනේ. 

මශේ  "කිලිශශ ච්ි  න ථාත්රිේ තේේෂණිව ඇගයීේ වමිටුශව 

ථභේපිත න ශාන් ශේනන්කුකේ ශග විතින් ඉාේ ථේඳන්සශාන් 

අනේ  ක්රිාේ මේර්ග ගිනීම ථවහාේ මම ඉාේ ශග විතින් කිරීමට 

හාිකින ාන්ශ වඩිශමින් ඉන රිපත් ව ශ ශකථ ඉල් 2කේ ඇිත ඳන 

වේරුණිවන නන්නේ දුටිමි.  නශ ථා ේෂණ ශනපේර්තශේන්තුන 

මල්න් අපටන පිටපතේ ථහිතන ඔඳ අමතේ මනේ ඇිත ලිපිශේ මම 

ඉාම  දනහාථා කිරීමට සු සු ශශ මිිත ඳන 2019.03.28 න ශිිත ලිපිා 

මල්න් තේේෂණිව ඇගයීේ වමිටු රැථාවීශේ ී  නිනුේ ී  ඇිත ඳන  

නේර්තේ ව  ිතශඳශනේ. 

හාිඳියි  අශේ ගරු මන්ත්රීතුමේශේ අනහාථ මම පිිබගන්ශනේ. 

ශම වන  කාවේශව ිතශඳශ වතෂිවර්මේන්තා නිඩිශාන්ම පනිතශ 

න ථාත්රිේවාේ තමයි කිලිශශ ච්ි  න ථාත්රිේවා. ඳහුත ා 

ශග විති දන් ජීනත් ශනශ  ඒ නේශේම වතෂිවර්මේන්තාට මුල් 2 තිශ 

කඳේ ී කේ ක්රිාේත්මව නශ න ථාත්රිේවාේ. මම කිහිප නතේනේ ශේ 

ර ශේ ශේ ථාචාේ ා ව  ිතශඳශනේ. රේශේශීා ශල් 2වේ ශව  සේථ 

ම ටමින් ගිහිල් 2කේ ිතශඳශනේ. ඒ මේවම අග්රේමේතය   දල් 2 

වික්රමදුාහා මිිතතුමේ ථමයත් ශේ වේ ණා අශේ මන්ත්රීතුමන්කේ  

ථේවච්ඡේ ව ේ.  ශවශථේ ශහාෝ ශේ වමිටු නේර්තේශව ිතශඳශ 

තේේෂණිව වරුණු ථහා අශශේ වරුණු න හාේ ඳිලුනේම   මම 

ථවහාන් ව  ිතශඳශ වේ ණේ   පිිබගත හාිකි වරුණු හාිටිාට මම 

පිිබගන්ශන් ශිහාි. මම රශේ ශේ පරිථ ා ථහා අශශකුත් වේ ණේ  

ගිශ ශිනත ථකවේ ඳකේ  - 

 

ගු එසන. රීතරන් මහතා 
(ேொண்புேிகு சி. சிறீதரன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
தகௌரெ அமேச்சர் அெர்கமள, நடந்த ெிடயங்கமள 

ஒவ்தெொன்றொக நீங்கள் குறிப்பிடுகின்றீர்கள். அந்தக் 

கொைியொனது இந்த ேக்கள் ஏற்கனமெ தநற்தசய்மகயில் 

ஈடுபட்ட கொைியொகும்; புதிதொகக் கொடுதெட்டி தநற் 

தசய்மகயிமல ஈடுபடப்மபொகின்ற கொைியல்ல. 1983ஆம் 

ஆண்டில் அெர்கள் அங்கு குடிமயறி, 1986ஆம் ஆண்டிலிருந்து 

அந்த இடத்திமல தநற்தசய்மகயில் ஈடுபட்டொர்கள். கடந்த 

கொலத்தில் இடம்தபற்ற யுத்தம் கொரைேொக அெர்கள் 

தசய்மகயிமல ஈடுபட முடியொேல் இடம்தபயர்ந்ததன் 

அடிப்பமடயில்தொன் சிறு பற்மறகள் ெளர்ந்திருந்தன. அதற்குப் 

பிற்பொடு அெர்கள் ேீண்டும் 2008இமல இடம்தபயர்ந்து, 

2010இமல ேீள்குடிமயறுகின்றதபொழுது ேீள்குடிமயற்ற 

அமேச்சின் நிதியுதெிமயொடு அந்தச் சிறுபற்மறகள் துப்புரவு 

தசய்யப்பட்டு இப்தபொழுது தசய்மகக்குத் தயொரொகின்ற 

தபொழுது ெனெளத் திமைக்களம் அெர்கமள ேறித்திருக் 

கின்றது. ஆனொல், இது ெனெளத் திமைக்களத்தினுமடய நில 

அளமெப் படத்திற்குள் ெரொத கொைியொகும். தங்களுமடய 

அன்றொட ெொழ்ெொதரத்திற்கொகப் மபொரொடுகின்ற ேக்கமள 

இவ்ெொறு தடுப்பது ேனிதமநயேற்ற ஒரு தசயலொகும். நொங்கள் 

இந்த நொட்டிமல மகட்கக்கூடிய எல்மலொொிடமும் 

மகட்டுள்மளொம். அதிமேதகு ெனொதிபதி, பிரதேர் 

ஆகிமயொொிடமும் மகட்டுள்மளொம். உங்களுமடய அமேச் 

சிற்குக் கீமழயிருக்கின்ற ேொெட்டச் தசயலகம், பிரமதச 

தசயலகத்தில் நமடதபறுகின்ற ஒருங்கிமைப்புக் 

குழுக்கூட்டத்தில் கூட  எல்லொ ேக்கள் சொர்பொகவும் ஏமகொபித்த 

தீர்ேொனம் எடுத்த பிற்பொடும் இந்த நொட்டிமல இதற்தகொரு 

நியொயம் கிமடக்கெில்மல. இப்தபொழுதும்கூட நீங்கள் இதற்கு 

என்ன நீதிதயன்று தசொல்லொத நிமலயில், இது அநியொய 

ேொனதொகமெ அமேந்திருக்கின்றது. ஆகமெ, தயவுதசய்து நீதி 

கிமடக்க ெழிதசய்யுங்கள்! நொங்கள் நல்லிைக்கம், சேொதொனம் 

மபசுகின்மறொம். அந்த ேக்களுக்கு அரச உத்திமயொகம் இல்மல; 

தெளிநொட்டு உதெியில்மல. அெர்கள் அங்கு அன்றொடம் 

உமழத்து ெொழுகின்ற ேக்களொெர். அெர்களுக்கு அந்தக் 

கொைிகள் கிமடப்பதற்கொன ஒரு ெழிமய நீங்கள் இப்தபொழுது 

தசொல்லமெண்டும் என்றுதொன் நொன் உங்களிடம் 

எதிர்பொர்க்கின்மறன்.  
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු අමේතයතුමේ. 
 

ගු වජිර අවබ්වර්ධාන මහතා  
(ேொண்புேிகு ெெிர அமபெர்தன) 

The Hon. Wajira Abeywardana) 

මූකේථශේරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම ද  ගරු මන්ත්රීතුමේ ඉන රිපත්  ව  

වේ ණේ දුාල් 2ක ඇත්ත. ශමතුමේ ශාෝජශේන ඉන රිපත් ව ේයින් 

පථාශථේ මමත්  අන නනශථේ ශේ ලිපි ශග නු මකිශශව අසයාශා ව  

ඳිලුනේ.  ඇත්ත න ශාන්ම ශේ දු  ශනකේ ිතශඳශ වේ ණා න හාේ 

ඳිලුනේම මට ශපශශන්ශන් මහි දුටිශ ජශතේනත් ශප ශ  ශව 

ිතශඳශ තත්ත්නා ගිශ හිතන්ශන් ශිිතන  ශේ තී ණා ශගශ 

ිතශඳශනේ කිාකයි. ගරු අගමිිතතුමේ පිමිණි ශනකේශනත් 

ඔඳතුමන්කේ ශේ ර ාශා ඉන රිපත් ව ේ. ඒ නේශේම  න ථේපිත 

ථමුළුශව ී    මුළු කා වේශවම ිතශඳශ වේ ණේ ථේඳන්සශාන් 

ථේවච්ඡේ ව න්ශ නශ ථා ේෂණ ශනපේර්තශේන්තුශව  දකසේරින් 

විවවූනේ. ඒ  අනථානේශව ී ත්  කිලිශශ ච්ි ශේ න ථාත්රිේ ශල් 2වේතුමේ 

ශේ ර ාශා ඉන රිපත් ව ේ.  

ශමා  ජශතේනට අයිිත රශේ ාේ. අශේ වලින්  දර්ශේ ශේ 

ථවහාන් ව  ිතශඳන්ශන්ත් ඒ වේ ණාමයි. ඒ වේ ණාට 

පරිඳේහි න  නශ ථා ේෂණ ශනපේර්තශේන්තුන ඉන රිපත් ව  

වේ ණා අථේසේ ණයි කිාශ මව  අශේ න ථේපිත ථමුළුශවී  නශ 

ථා ේෂණ ශනපේර්තශේන්තුශව අසයේෂ ජශ ේල් 2 ථහා අශශේ 

රසේශ  දකසේරින් පිමිණි අනථානේශව න ථාත්රිේ ශල් 2වේතුමේ විදුන් 

ඉන රිපත් ව ේ. ශවශථේ ශනතත්  ඒ ගත් අනුමිිත තී ණාට මශ හින 

අ ශගශ ිතශඳශ ශේ තී ණා ථේසේ ණ ශිහාිා කිාේ මම 

පිිබගන්ශනේ. ශම වන  ඒ රශේ ශේ ථාචාේ ා ව  ිතශඳශ 

පුේගකාකු හාිටිාට මම මහි ජීනත් ශනශ ජශතේන පිිබඳවනත්  ඒ 

රශේ ා ගිශත් නන්ශනේ. ඔඳතුමේශේ ශාෝජශේන අනුන  අපට ගත 

හාිකි ක්රිාේමේර්ග ශේනේයි. නශ ථා ේෂණ අසයේෂ 

ජශ ේල් 2තුමේත්  අමේතයේා ශේ ශල් 2වේතුමේත්  ඒ රශේ ශේ 

මන්ත්රීතුමන්කේ හාිටිාට ඔඳතුමන්කේත්  ඒ නේශේම න ථාත්රිේ 

ශල් 2වේතුමේත්  රේශේශීා ශල් 2වේතුමේත්  අනේ  ශව  සේථශේ 

ේශෂේත්ර  දකසේරිනුත් මවම ථේවච්ඡේනවට විවනකේ ශේ ගිශ 

වනේ ව න්ශ මම කඳශ ථිතශේ නනථේ ශා නේ ගන්ශේ.  
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පේර්ලිශේන්තුන 

ගු මාවව වසෝ. වසේනාධිරාජා මහතා 
(ேொண்புேிகு ேொமெ.  மசொ.  மசனொதிரொெொ) 

(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
 

නැඟී සිටිවේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Yes, Hon. Member. 

 
ගු මාවව වසෝ. වසේනාධිරාජා මහතා 
(ேொண்புேிகு ேொமெ.  மசொ.  மசனொதிரொெொ) 

(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
Hon. Minister, my view is that the Department of 

Wildlife Conservation is not a separate body.  It comes 
under the Ministry of Tourism Development, Wildlife and 
Christian Religious Affairs. So, it would be better to take 
a decision by the Government to give the land to the 
people. That is the only solution you can give us.  
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ඇමිතතුම ද  ඔඳතුමේට තන විශේඩි ශනවව වේකාේ 

තමයි ිතශඳන්ශන්. 

 
ගු වජිර අවබ්වර්ධාන මහතා  
(ேொண்புேிகு ெெிர அமபெர்தன) 

The Hon. Wajira Abeywardana) 

මම ඒ විවවීම ව ශ ශනකේනට ඔඳතුමේත් ඒවට ථහාභේගි 

ශනන්ශ. 2017ී   මේත ේ අනථානේනේ ශනශතුරු අපි ශේ ර ාශා  

විථවකේ ිතශඳශනේ. ටට පථාශථේ ශේ ගිටලුන නිරැන  විධිාට ශනශත් 

මේනතවට ශා මු ව  ිතශඳශනේ. ඔඳතුමන්කේශේ ශාෝජශේන 

 දනිරැන යි කිාේ මම පිිබගන්ශනේ. ඒ අනුන  ථිත ශනවේ ඇතු තී  

න ශාේ  දාම ව ශගශ  අනේ   දකසේරිනුත්  ේශෂේත්ර  දකසේරිනුත්  

අනේ  අශශේ ව්ඩාේාේන ඒවේඳේසන ශිනත අපි ථේවච්ඡේනේ 

ව න්ශේ. ථේවච්ඡේ ව කේ  ඒ ගන්ශේ තී ණා මම 

ජශේධිපිතතුමේටත්  අගමිිතතුමේටත්  නිනුේ ශනන්ශේ. "ශේව 

තමයි ථේසේ ණ තී ණා  ඒ අනුන ශේව දු විා යුතුයි" කිාේ මම 

මතුමන්කේට කිාන්ශේ.  

රීත න් මන්ත්රීතුමේශේ ශාෝජශේන මම පිිබගන්ශනේ. ඒව දු  

විා යුත්තේ.  ඉතේම අහිාථව ජශ ශව  සේථාේ තමයි ඒ 

රශේ ශේ ජීනත් නන්ශන්. ශග විතිශ රසේශ ජීනශශෝපේා ව ගත් 

ජශතේනේ ජීනත් ශනශ න ථාත්රිේවාේ තමයි කිලිශශ ච්ි ා 

කිාන්ශන්. මනි ද න ථාත්රිේවාේ ථේඳන්සශාන් රීත න් 

මන්ත්රීතුමේ කිාශ ශේ වේ ණා ථේූරර්ණශාන්ම ථතයාේ. අපි ඒ 

ර ාශා විථඳීමට අන ය ක්රිාේමේර්ග ගන්ශනේ. ථිත ශනවේ 

ඇතු තී  ඳකමු  අපට ගන්ශ පුළුනන් තී ණා ශම වේන කිාකේ. 

ගරු මන්ත්රීතුම ද  ඔඳතුමේටත්  ඒ ව්ඩාේාමටත්  න ථාත්රිේ 

ශල් 2වේතුමේටත්  ේශෂේත්ර  දකසේරින්ටත් මම ඒ ශනනුශනන් 

ශනකේනේ කඳේ ශනන්ශේ. ඒ වටයුතු ව කේ අපි ශේ ර ාශා 

අනථන් ව  ශනන්ශේ. 
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ථාතුිතයි  ගරු අමේතයතුම ද.  

ගරු රීත න් මන්ත්රීතුමේ විදුන් ථභේන වල් 2 තඳශ අනථානේශවී  

ශගශ මශ කන ශාෝජශේන පිිබඳව විනේනා අනථන් ව ශනේ.  
 

එකල්හි වේලාව අ.භා. 6.30 වූවයන් මූලාසනාරූඪ ගු 
මන්ත්රීුරමා විසින් ප්රශ්නනය වනොවිමසා පාර්ලිවම්න්ුරව කල් තබන ලදී. 

පාර්ලිවම්න්ුරව ඊ  අනුකූලව  2019 ජුනි 04වන අඟහුවාදා 
අ.භා. 1.00 වන වතක් කල් ගිවේ ය. 

 

அப்தபொழுது, பி.ப. 6.30 ேைியொகிெிடமெ ேொண்புேிகு 

தமலமே தொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கள் ெினொ ெிடுக்கொேமலமய 

பொரொளு ேன்றத்மத ஒத்திமெத்தொர். 

அதன்படி பொரொளுேன்றம்,  2019  யூன் 04, தசவ்ெொய்க்கிழமே   

பி.ப 1.00 ேைிெமர  ஒத்திமெக்கப்பட்டது. 
 

It being 6.30 p.m., MR. PRESIDING MEMBER adjourned 
Parliament without Question put. 

Parliament adjourned accordingly until 1.00 p.m. on Tuesday, 04th 
June, 2019. 
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සැ.යු. 
 

ශමම නේර්තේශව අනථේශ මුරණා ථවහාේ ථානකීා වනේනක  දනි න  ව  යුතු තින් නේනනු රිදු මන්ත්රීන් මින් පිටපතේ ශගශ 
  දනි න  ව  යුතු ආවේ ා මහි පිහාින ලින කකුණු ශව ට  පිටපත කි ත ශනථිතාේ ශශ ඉේමනේ  

හැන්සාඩ් ථාථාවේ ව ශනත කිශඳශ ශථේ මවිා යුතුා. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர்   தேது உமரயின்  இறுதிப் பதிப்பிற் தசய்யெிரும்பும் பிமழ திருத்தங்கமள தேது பிரதியில் ததளிெொகக் குறித்து 

அதமனப் பிமழ திருத்தப்படொத பிரதி கிமடத்த இரு ெொரங்களுள் ஹன்சொட் பதிப்பொசிொியருக்கு அனுப்புதல் மெண்டும். 
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හැන්සාඩ් වාර්තා  

වකොළඹ 5  වපොල්වහේන්වගොඩ  කිුළපන පාර  අංක 163 දරන සනථානවයහි ිළහිටි 

රජවේ ප්රවෘත්ති වදපාර්තවම්න්ුරවේ ිළහිටි රජවේ ප්රකාශ්න කාර්යාංශ්වයන්  

ියල දී ගත හැක. 
 

වමම හැන්සාඩ් වාර්තාව  www.parliament.lk වවබ් අඩවිවයන්  

බාගත හැක. 

 

 

 

 

ஹன்சொட் அறிக்மகயின் பிரதிகமள  

இல. 163, கிருலப்பமன வீதி, தபொல்மஹன்தகொட,  தகொழும்பு 5இல் அமேந்துள்ள  

அரசொங்க தகெல் திமைக்களத்தின் அரசொங்க தெளியீடுகள் அலுெலகத்தில்   

பைம் தசலுத்திப் தபற்றுக்தகொள்ளலொம். 

 
 

இந்த ஹன்சொட் அறிக்மகமய www.parliament.lk எனும் இமையத்தளத்திலிருந்து  

பதிெிறக்கம் தசய்ய முடியும். 
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රී කාවේ  ජශේ මුරණ ශනපේර්තශේන්තුශව මුරණා ව ශ කී . 


