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පූ. භා. 10.30  පාර්ලිවම්න්ුරව රැසන ිධය.   

නිවයෝජය කාානායකුරො ගගු ව..මම්. ආනන්ද කුොරසිරි ෙහතා  

මූලාසනාරූඪ ිධය. 
பாராளுமன்றம் மு.ப.10.30 மணிக்குக் கூடியது.   

 பிரதிச் சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண்புமிகு ம .எம். ஆனந்த 

குமாரசிறி] தகலகம வகித்தார்கள். 

The Parliament met at 10.30 a.m., 
MR. DEPUTY SPEAKER [THE HON. J.M. ANANDA 

KUMARASIRI] in the Chair. 

 
 

නිවේදන 
அறிவிப்புக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 

 
කාානායකුරොවේ සහතිකය 
சபாநாயகரது சான்றுகர 

SPEAKER'S CERTIFICATE 

 
ගු නිවයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශ්රී ක කා ප්රජාතාන්්රික සමාජතාදී ජනපජශේ  ආඩුක්රම 

තයතස්ථාශ  9  තයතස්ථාත ප්රකාපත,  211  ජුනි 21තටනි ිනන 

“ශමෝටර් තාහන (ස ශ ෝධ්න)” නමටති පන් ශකටුම්පශතහි 

සහතිකය ැරු කථානායකතුමා විසින් සටහන් කපන කද බත 

දටනුම් දීමට කටමට්ශතමි. 

 
 ලිපි වල්ඛනාදිය පිළිගැන්ීමෙ 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

ගු ගයන්ත කුණාතිලක ෙහතා තඉඩම් සහ පාර්ලිවම්න්ුර 

ප්රතිසංසනකරණ අොතයුරො හා ආණ්ු  පාර්ශ්නවවේ ප්රධාාන 

සංිධධාායකුරො   
(மாண்புமிகு கயந்த கருணாதிலக்க - காணி மற்றும் 

பாராளுமன்ற மறுசீரகமப்பு அகமச்சரும் அரசாங்கக் கட்சியின்  

முதற்மகாலாசானும்) 

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

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි,  ැරු අ්ාමාතයතුමා සහ 

ජාතික ප්රතිප්ති,  ආර්ිකක කටුතතු,  නටතත පින චි කිරීම් හා 

පුනරු්ථාපන,  උතුරු පළා් ස තර්ධ්න සහ ශයෞතන කටුතතු 

අමාතයතුමා ශතනුශතන් මම පහත සහහන් තාර්තා දිනිපප් කපමි.  

(i) 2018 තර් ය සහහා  ශ්රී ක කා ශපොසිසිශේ   කාර්ය සාධ්න 
තාර්තාත; සහ 

(ii) 2114/2115 තර්  සහහා  සීමාසහිත පෂේනා ආපෂේ ක ක කා 
සමාැශම් තාර්ෂික තාර්තාත. 

එම තාර්තා ජාතික ආපෂේ ාත පිළිබහ ආ ශික අධීෂේ ණ කාපක 

සභාත ශතත ශයොුහ කළ ුතතුයටයි මම ශයෝජනා කපමි.    
 
ප්රශ්නනය ිධෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත ිධය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ගු ගයන්ත කුණාතිලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි,  ුහද  අමාතයතුමා 

ශතනුශතන් මම පහත සහහා තාර්තා දිනිපප් කපමි. 

(i) 2017 තර් ය සහහා ශ්රී ක කා මහජන උපශයෝතාතා 
ශකොමි න් සභාශ  තාර්ෂික තාර්තාත; 

(ii)  2017 තර් ය සහහා ක කා බට කුශ  තාර්ෂික තාර්තාත; සහ 

(iii) 2118 තර් ය සහහා තෂේශසර්ු ශදපාර්තශම්න්තුශ  තාර්ෂික 
කාර්ය සාධ්න තාර්තාත.  

එම තාර්තා පජශේ  ුහද  පිළිබහ කාපක සභාත ශතත ශයොුහ 

කළ ුතතුයටයි මම ශයෝජනා කපමි.     
 
ප්රශ්නනය ිධෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත ිධය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගු ගයන්ත කුණාතිලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි,  ැරු අභයන්තප හා ස්තශශ  

කටුතතු සහ පළා් සභා හා පළා් පාකන අමාතයතුමා ශතනුශතන් 

මම 2118.12.23 සිට 2118.11.12 දෂේතා කාකයට අදාළත පජශේ  

ගිණුම් පිළිබහ කාපක සභාත විසින් 211 .14.14 ිනන 

පාර්ලිශම්න්තුත ශතත දිනිපප් කපන කද අටතටනි 

පාර්ලිශම්න්තුශ  ශතතටනි සභාතාපශේ  ශදතටනි තාර්තාශ  

බස්නාහිප පළා් සභාත,  මාතශ  මහ නැප සභාත,  

ැශකන්බිඳුනුතටත ප්රාශශීයය සභාත සහ ්රිකුණාමක නැප සභාත 

සම්බන්ධ්ශයන් සහහන් කරුණු පිළිබහත පාර්ලිශම්න්තුශ  ස්ථාතප 

නිශයෝැ 11 (4) ප්රකාපත නිරීෂේ ණ සහ ැනු කටූ  රියාමාර්ැ 

පිළිබහ තාර්තාත දිනිපප් කපමි.  

එම තාර්තාත පජශේ  ගිණුම් පිළිබහ කාපක සභාත ශතත ශයොුහ 

කළ ුතතුයටයි මම ශයෝජනා කපමි.    

 
ප්රශ්නනය ිධෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත ිධය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගු ගයන්ත කුණාතිලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි,  විුලලිබක,  බක ෂේති සහ 

තයාපාප ස තර්ධ්න අමාතයතුමා ශතනුශතන් මම පහත සහහන් 

තාර්තා දිනිපප් කපමි. 

(i) 2016 තර් ය සහහා ක කා විුලලිබක මඩුඩකශේ  තාර්ෂික 
තාර්තාත;  
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පාර්ලිශම්න්තුත 

(ii) 2016 තර් ය සහහා ශ්රී ක කා පපමාණුක බක ෂේති 
මඩුඩකශේ  තාර්ෂික තාර්තාත; සහ 

(iii) 2017 තර් ය සහහා ශ්රී ක කා පපමාණුක බක ෂේති නියාමන 
සභාශ  තාර්ෂික තාර්තාත. 

එම තාර්තා බක ෂේති පිළිබහ ආ ශික අධීෂේ ණ කාපක සභාත 

ශතත ශයොුහ කළ ුතතුයටයි මම ශයෝජනා කපමි.   

 
ප්රශ්නනය ිධෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත ිධය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගු ගයන්ත කුණාතිලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි,  මහානැප හා බස්නාහිප 

ස තර්ධ්න අමාතයතුමා ශතනුශතන් මම 2118 තර් ය සහහා ජාතික 

ශභෞතික සටකසුම් ශදපාර්තශම්න්තුශ  කාර්ය සාධ්න තාර්තාත 

දිනිපප් කපමි.  

එම තාර්තාත ආර්ිකක ස තර්ධ්න පිළිබහ ආ ශික අධීෂේ ණ 

කාපක සභාත ශතත ශයොුහ කළ ුතතුයටයි මම ශයෝජනා කපමි.    
  

ප්රශ්නනය ිධෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත ිධය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගු පී. හැරිසන් ෙහතා තකෘෂිකර්ෙ  පශු සම්පත් සංවර්ධාන  

වාරිොර්ග සහ ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධාන 

අොතයුරො  
(மாண்புமிகு பீ. ஹாிசன் - கமத்ததாைில், கால்நகட வளங்கள் 

அபிவிருத்தி, நீர்ப்பாசனம், கடற்தறாைில் மற்றும் நீரகவள 

மூலங்கள் அபிவிருத்தி  அகமச்சர்) 

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

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි,  මම 2119.1..1. සිට 

2119.12.18 දෂේතා කාකයට අදාළත පජශේ  ගිණුම් පිළිබහ කාපක 

සභාත විසින් 211 .12.21 ිනන පාර්ලිශම්න්තුත ශතත දිනිපප් කපන 

කද අටතටනි පාර්ලිශම්න්තුශ  ශතතටනි සභාතාපශේ  පළුහතටනි 

තාර්තාශ  තාිපමාර්ැ හා ජක සම්ප් කළමනාකපණ අමාතයා  ය 

සම්බන්ධ්ශයන් සහහන් කරුණු පිළිබහත පාර්ලිශම්න්තුශ  ස්ථාතප 

නිශයෝැ 11 (4) ප්රකාපත නිරීෂේ ණ සහ ැනු කටූ  රියාමාර්ැ 

පිළිබහ තාර්තාත දිනිපප් කපමි.  

එම තාර්තාත පජශේ  ගිණුම් පිළිබහ කාපක සභාත ශතත ශයොුහ 

කළ ුතතුයටයි මම ශයෝජනා කපමි.    

 
ප්රශ්නනය ිධෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත ිධය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගු පී. හැරිසන් ෙහතා  
(மாண்புமிகு பீ. ஹாிசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි,  මම 2119.19.11 සිට 

2119.1 .31 දෂේතා කාකයට අදාළත ශපොුල තයාපාප පිළිබහ කාපක 

සභාත විසින් 211 .11.24 ිනන පාර්ලිශම්න්තුත ශතත දිනිපප් කපන 

කද අටතටනි පාර්ලිශම්න්තුශ  ශතතටනි සභාතාපශේ  පළුහතටනි 

තාර්තාශ  ශහෂේටර් ශකොබ්බෑකක්ත ශැොවිකටුතතු පර්ශේ  ණ හා 

පුහුණු කිරීශම් ආයතනය සම්බන්ධ්ශයන් සහහන් කරුණු පිළිබහත 

පාර්ලිශම්න්තුශ  ස්ථාතප නිශයෝැ 121(4) ප්රකාපත නිරීෂේ ණ සහ 

ැනු කටූ  රියා මාර්ැ පිළිබහ තාර්තාත දිනිපප් කපමි.  

එම තාර්තාත ශපොුල තයාපාප පිළිබහ කාපක සභාත ශතත ශයොුහ 

කළ ුතතු යටයි මම ශයෝජනා කපමි.    
 
ප්රශ්නනය ිධෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත ිධය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගු ගයන්ත කුණාතිලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි,  අධ්යාපන අමාතයතුමා 

ශතනුශතන් මම පහත සහහන් තාර්තා දිනිපප් කපමි. 

(i) 2018 තර් ය සහහා අධ්යාපන අමාතයා  ශේ  තාර්ෂික 
කාර්ය සාධ්න තාර්තාත; සහ 

(ii) 2016 තර් ය සහහා ජාතික අධ්යාපන ආයතනශේ  තාර්ෂික 
තාර්තාත. 

එම තාර්තා අධ්යාපනය හා මානත සම්ප් ස තර්ධ්නය පිළිබහ 

ආ ශික අධීෂේ ණ කාපක සභාත ශතත ශයොුහ කළ ුතතු යටයි මම 

ශයෝජනා කපමි.   
 
ප්රශ්නනය ිධෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත ිධය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගු ගයන්ත කුණාතිලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි,  ප්රතාහන හා සිවි  ුවතන් 

ශස්තා අමාතයතුමා ශතනුශතන් මම 2118 තර් ය සහහා ප්රතාහන හා 

සිවි  ුවතන් ශස්තා අමාතයා  ශේ  කාර්ය සාධ්න තාර්තාත දිනිපප් 

කපමි. 

එම තාර්තාත ප්රතාහනය සහ සන්නිශ දනය පිළිබහ ආ ශික 

අධීෂේ ණ කාපක සභාත ශතත ශයොුහ කළ ුතතු යටයි මම ශයෝජනා 

කපමි.    
 
ප්රශ්නනය ිධෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත ිධය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගු ගයන්ත කුණාතිලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි,  ප්රාථමික කර්මාන්ත සහ 

සමාජ සවිබකැටන්වීශම් අමාතයතුමා ශතනුශතන් මම 2118 තර් ය 

සහහා සමාජ ශස්තා ශදපාර්තශම්න්තුශ  කාර්ය සාධ්න තාර්තාත  

දිනිපප් කපමි. 

එම තාර්තාත ශසෞඛ්ය සහ මානත සුභසාධ්නය,  සමාජ 

සවිබකැටන්වීම පිළිබහ ආ ශික අධීෂේ ණ කාපක සභාත ශතත 

ශයොුහ කළ ුතතු යටයි මම ශයෝජනා කපමි.    
 
ප්රශ්නනය ිධෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත ිධය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

481 482 

[ැරු ැයන්ත කරුණාතිකක මහතා] 
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அரசாங்கக் கணக்குகள் பற்றிய குழுவின் 

அறிக்கக 
REPORT OF THE COMMITTEE ON PUBLIC 

ACCOUNTS  
 

ගු ලසන්ත අලගියවන්න ෙහතා 
(மாண்புமிகு லசந்த அலகியவன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි,  පාජය ආයතන,  පළා් සභා 

සහ පළා් පාකන ආයතනතක මූකය පාකනය සහ කාර්ය සාධ්නය 

පිළිබහත පිපැණක ශතොපතුරු කළමනාකපණ පශධ්තිය මඟින් 

ඇැයීමට අදාළත,  2119 ුහද  තර් ය සම්බන්ධ්ශයන් අටතටනි 

පාර්ලිශම්න්තුශ  ශතතටනි සභාතාපය සහහා පජශේ  ගිණුම් පිළිබහ 

කාපක සභාශ  ශතතටනි තාර්තාත මම දිනිපප් කපමි. 

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි,  ශමම තාර්තාතට පජශේ  
විශ ්  තටය ඒකක 22ෂේ,  අමාතයා   48ෂේ,  ශදපාර්තශම්න්තු  3ෂේ,  

ිනස්්රිෂේ ශ කම් කාර්යාක 25ෂේ,  පළා් සභා අපුහද   ෂේ,  පළා් 
සභාතක විශ ්ෂිත වූ ඒකක 2.2ෂේ,  ප්රඥප්තති ආයතන 44ෂේ,  මහ 

නැප සභා 23ෂේ,  නැප සභා 41ෂේ සහ ප්රාශශීයය සභා 291ෂේ ඇතු  
සමස්ත පාජය ආයතන 838ෂේ ඇතුළ් ශතනතා. ශමම තාර්තාත අද 

ශම් පාර්ලිශම්න්තුතට දිනිපප් කපන්ශන්,  2119 ගිණුම් තර් යට 

අදාළතයි.  

විශ ් ශයන්ම සහහන් කපන්න ඕනෑ,  1 98 පළුහතටනි 

පාර්ලිශම්න්තුශ  සිට 2115 දෂේතාම පජශේ  ගිණුම් පිළිබහ කාපක 
සභාත ශම් පාර්ලිශම්න්තුතට දිනිපප් කප තිශබන්ශන් තාර්තා 31ෂේ 

බත. නත ගිණුම් කාපක සභාත,  මා ඇතු  අශ්ත සියු  සාමාජික 
මහ්ම මහ්මීන් විසින් ශම් දෂේතා -අවුරුුල ශදකහමාපක කාක 

සීමාත තුළ- පාර්ලිශම්න්තුතට තාර්තා  ෂේ දිනිපප් කප තිශබනතාය 

කියන එක දතා  සතුටින් සහහන් කපන්න ඕනෑ. විශ ් ශයන්ම අද 
අපි දිනිපප් කශළ්,  පජශේ  ගිණුම් පිළිබහ කාපක සභාතට පාජය 

ආයතන කටහතකා විමර් නය කිරීශමන් ශහළි වූ ශතොපතුරු 
ශනොශතයි.   එම රියාතලිය පාර්ලිශම්න්තුතට නිසි පිපින කපන්න 

පු තන්කමෂේ නටති නිසා අපි ප්ර න්ාතලියෂේ මඟින් පාජය ආයතන 
සිය කශේම ශතොපතුරු කබාශැන යම් ඇැටයීමකට කෂේ කළා. 

එම තාර්තාත තමයි අද පාර්ලිශම්න්තුතට දිනිපප් කශළ්. 

 ශම් තටඩසටහන තුළින් බකාශපොශපෝතු තන්ශන්,  
වි ශ ් ශයන්ම  මූකය පාකනය පිළිබහත පාර්ලිශම්න්තුතට තිශබන 

තැකීම හිප හටටි දටු කිරීමට උ්සාහ කිරීමයි. ඒ  අනුත ශම් 
ආයතන ශතනුශතන් ඇැයීශම් තටඩසටහනකු් අපි ජූලි මාශස ්

5තටනි දා බඩුඩාපනායක සම්මන්රණ  ාකාශ දී පටතට්වීමට 
බකාශපොශපෝතු ශතනතා. ඒ සහහා ශම් සියු පාජය ආයතනතක 

ප්රධ්ාීනන් කටහතනතා. ජනාධිපතිතුමා,  අ්ාමාතයතුමා සහ විපෂේ  

නායකතුමා ඇතු  පාර්ලිශම්න්තුශ  සියු පෂේ  නායකයන්ට් 
අපි ඒ සහහා ආපාධ්නා කපකා තිශබනතා. ඒ ඇැයීශම් 

තටඩසටහන් අපි අනිතාර්යශයන්ම රියා්මක කපන්න කටුතතු 
කපකා තිශබනතා. ශම් ප්ර ්නාතලිය තුළින් කබා ැන්නා ශතොපතුරු 

අනුත අපි කියන්න සූදානම් තන්ශන් නටහට,  "එම ආයතනතක ත චා 
දූ ණ සිශධ් ශතන්ශන් නටහට,  අරමිකතා සිශධ් ශතන්ශන් නටහට." 

කියකා. ඒ ආයතනතලින් නිසි ශස්තයෂේ නිසි පිපින දටු ශතනතාය 

කියකා සියයට සියයෂේම අපි කියන්ශන් නටති වුණ්,  
විශ ් ශයන්ම ශම් ගිණුම් රියාතලිය සම්බන්ධ්ශයන් යම්කිසි 

ආකාපයක අධීෂේ ණයෂේ සිුලවීම තුළින් ශම් ආයතනතක සිුල තන 
අක් පාක්කම් අතම කප ැටීනමෂේ සිුල තන බතට අපට වි ාක 

වි ්තාසයෂේ තිශබනතා. 2115,  211. සහ 2119 කියන තර් තක 
ශදස බටුතාම,  සමස්ත පාජය ආයතනතක ශම් ගිණුම් රියාතලිශේ  

සියයට 25ක තර්ධ්නයෂේ තිශබනතාය කියන එක දතාම සතුටින් 

අපි සහහන් කපන්න ඕනෑ. 

2018 තර් ශේ දී අපි ශම් ප්ර ්නාතලිය  හුශදෂේම ගිණුම් 

රියාතලියට පමණෂේ සීමා ශතන්ශන් නටතිත ශම් පාජය ආයතනතක 

කාර්ය සාධ්නය පිළිබහත් අපි යම් ශතොපතුරු ඇතුළ් කපන්න 

කටුතතු කපකා තිශබනතා. ඒ අනුත එම ආයතන මඟින් ජනතාතට 

කටශබන ශස්තාත පිළිබහත්,  ඒ ආයතනතක ඵකදායීතාත 

පිළිබහත් ඇැයීමකට කෂේ කපන්න නත ප්ර ්නාතලිය තුළින් අපි  

සටකසුම් කපකා තිශබනතා. 

ශම් රියාතලිය -පාර්ලිශම්න්තුත සහ පාජය ආයතන අතප ඇති 

සම්බන්ධ්තාත- අධීෂේ ණය කපමින් තත් අවුරුුල කිහිපයෂේ 

අඛ්ඩුඩත සිුල කශළෝ,  අපට පට සහ පාර්ලිශම්න්තුත 

බකාශපොශපෝතු තන පිපින ත චාශතන්,  දූ ණශයන් ශතොප දතාම  

ශහොහ පාජය ශස්තයෂේ කබා ිනය හටකි තනතා. ඒ තාශේම එම පාජය 

ආයතන මඟින් ජනතාතට උපිපම ශස්තයෂේ කබා ශදන්න 

පු තන්කමෂේ කටශබනතාය කියන එක ශම් අතස්ථාශ දී 

විශ ් ශයන්ම සහහන් කපන්න ඕනෑ.   

ශම් රියාතලිශේ දී පාර්ලිශම්න්තුශ  නිශයෝජය කථානායකතුමා 

ත ශයන් ඔබතුමා්,  ශ කම්තුමා ඇතු  අශ්ත ශ කම් 

කාර්යාකශේ  ශ කම්තුමිය ඇතු  සියුශදනා්,  විැණකාධිපති 

ශදපාර්තශම්න්තුශ  සියුශදනාම්,  අශ්ත කාපක සභාශ  සියු  

මන්ත්රීතරු් කබා ශදන සහශයෝැය හා දායක්තය මම ශම් 

අතස්ථාශ දී කෘතශ දීත සිහිප් කපන්න කටමතියි.  

දටනට අපි දකින ශදයෂේ තමයි,  අපි දිනිපප් කපපු තාර්තා 

අනුත ආඩුක් පාර් ්තශේ  ප්රධ්ාන ස විධ්ායකතුමා ඒ අදාළ 

අමාතයා   විසින් ැනු කබන රියාමාර්ැ පිළිබහත හටම දාම උශශට 

පාර්ලිශම්න්තුතට ඒ තාර්තා දිනිපප් කපන එක. ඒක දතාම  ශහොහ 

ප්රතණතාතෂේ. ශම් තාර්තා දිනිපප් කළාට ශතන්ශන් ශමොනතාද 

කියන ප්ර ්නය හටම දාම ඇහුතා.  දටන් එක පියතපෂේ විධියට අපි 

ශම් දිනිපප් කපපු තාර්තා සම්බන්ධ්ශයන්,  නිර්ශශ  

සම්බන්ධ්ශයන් නත ස්ථාතප නිශයෝැ  අනුත,  සියු පාජය ආයතන 

මාස ශදකෂේ ඇතුළත  අදාළ වි ය භාප අමාතයතපයා මඟින් ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුතට කරුණු දිනිපප් කළ ුතතුත තිශබනතා. දටන් ඒ 

ප්රතණතාත ඇති ශතකා තිශබනතා. ඒ නිසා මම හිතන හටටියට 

ශම්ක දතාම  සුබතාදී ත්්තයෂේ. ශම් ත්්තය තටඩි ිනුතණු කප 

ැටීනම සහහා අපි සියුශදනා තැකීමකින් ුතතුත කටුතතු කිරීම 

තුළින් දතාම ශහොහ ප්රතිඵක අ්ප් කප ැන්න පු තන්කම 

කටශබනතාය කියන එක ප්රකා  කපමින්,  මට ශම් අතස්ථාත 

කබාදීම ැටන ඔබතුමාට ස්තුතිතන්ත තනතා.   
 

ගු නිවයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

පජශේ  ගිණුම් පිළිබහ කාපක සභාශ  සභාපතිතපයා ත ශයන් 

ැරු කසන්ත අකගියතන්න මටතිතුමා්,  එතුමාශේ කමිටුතට 

සහශයෝැය පළ කපන ැරු මන්ත්රීතරුන් සහ මන්ත්රීතිපයන් 

සියුශදනා් ශම් පිළිබහත ැ් රියා මාර්ැය අැය කපන බත ැරු 

කථානායකතුමා ශතනුශතන් මම  සහහන් කපනතා.  
 

ගු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි,  "එම තාර්තාත ුහ්රණය කළ 

ුතතුය"යි මම ශයෝජනා කපමි.  
 

ප්රශ්නනය ිධෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත ිධය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

වාර්තාව මුද්රණය කැ යුුරයි  නිවයෝග කරන ලදී. 
அறிக்கக அச்சிடப்படக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Ordered that the Report be printed. 
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පාර්ලිශම්න්තුත 

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා වාර්තා 
 துகறசார் மமற்பார்கவக் குழுவின் 

அறிக்கககள்  
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 

 
ගු තෙහාචාර්ය  ආශු ොරසිංහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு (மபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි,  අධ්යාපනය සහ මානත 

සම්ප් ස තර්ධ්නය පිළිබහ ආ ශික අධීෂේ ණ කාපක සභාශ  

උසස් අධ්යාපනය පිළිබහ අනුකාපක සභාත විසින් සකස් කපන කද,  

“සීමාසහිත බටටිෂේශකෝ කටම්පස් ශපෞශැලික සමාැම සම්බන්ධ් 

නිරීෂේ ණ තාර්තාත” මම දිනිපප් කපමි.  

ශමම තාර්තාත දිනිපප් කිරීශම් දී ැරු මන්ත්රීතුමන්කාට 

ශකොටස් ශදකෂේ හටටියට කබා දීකා ඇති. එයින් එක ශකොටසක ශම් 

තාර්තාතට අුහණන කද ඇුහණුම් ප්රමාණයෂේ තිශබනතා. ටට 

අමතපත ශම් තාර්තාතට අදාළත පාර්ලිශම්න්තු පුස්තකාකශේ  තබා 

ඇති වි ාක ඇුහණුම් ප්රමාණයෂේ තිශබනතා. ඒතා් නිරීෂේ ණය 

කපනු ඇතටයි කියා මා වි ්තාස කපනතා. ශමම කාපක සභාත ශම් 

තාර්තාත සටකසීම සහහා  2119 තර් ශේ  අැ භාැශේ  සිට උසස් 

අධ්යාපන ආයතනයෂේ ශකස පිළි ැටීනමට උසස් අධ්යාපන 

අමාතයා  ශේ  අනුමටතිය ද කා ඇති ආයතන සම්බන්ධ්ශයන් අපි 

ිනැටම පරීෂේ ණ කපශැන ආතා. 211  මාර්තු මස 14තටනි ිනන 

පාර්ලිශම්න්තුශ  රැස් වූ අනුකාපක සභාශ  42තටනි රැස්වීශම් දී ශම් 

ආයතන සම්බන්ධ්ශයන් ඇති ැටටු අපි දටෂේකා. 

ටට පස්ශස් 211 .14.13ශතනි දා රැස් වූ සභාශ දී ශම් තටඩ 

කටුතතු,  ඒ කියන්ශන් අතසපය ශදන එක තාතකාලිකත 

නත්තන්න කියකා නිශයෝැ කළා. ඒ යටශ් දීර්ඝ ත ශයන් 

සාකච්ඡා කපකා උසස් අධ්යාපන අමාතයා  ය,  ක කා බට කුත,  ශ්රී 

ක කා ආශයෝජන මඩුඩකය,  මහතටලි අධිකාිපය,  දඩම් සහ 

පාර්ලිශම්න්තු ප්රතිස ස්කපණ අමාතයා  ය,  මඩකළපු ිනස්්රිෂේ 

ශ කම් කාර්යාකය,  සමාැම් ශපජිස්ට්රාර් ශදපාර්තශම්න්තුත 

ඇතු ත තෘතීයික අධ්යාපන හා තෘ්තීය අධ්යාපන ශකොමිසශම් 

අදාළ නිකධ්ාිපන් කටහතා තටඩිුලප විමර් නය කළා. ඒ,  විමර් නය 

තුළ කබා ැ් කාපණා තමයි ශම් තාර්තාතට ඇතුළ් කපකා 

තිශබන්ශන්. ශම් තාර්තාත අතසානශේ  දී අපි ආ ශික අධීෂේ ණ 

කාපක සභාශ  නිරීෂේ ණ සහ නිර්ශශ  දිනිපප් කපකා 

තිශබනතා. 

පු චි කාකයෂේ අපශැන මම ශම් ආයතනය සම්බන්ධ්ශයන් 

කාපණා කිහිපයෂේ දිනිපප් කපන්නට කටමටතියි. ශම් ආයතනශේ  

ලිපි ශ ඛ්න පරීෂේ ා කපන විට ුහලින්ම අපට දකින්නට කටබුණු 

ශදයෂේ තමයි,  ශම් ආයතනයට අනුමටතිය ද කකා උසස් අධ්යාපන 

අමාතයා  යට අයඳුම් පතෂේ දිනිපප් ශතනතා. ඒ සමම තමයි අපි 

ශම් සියුම ශශත  නිරීෂේ ණය කපන්ශන්. ුහලින්ම 

2113.18.15ශතනි ිනන ශ්රී ක කා හිපා පදනම සහ ශයෞතන කටුතතු 

හා නිපුණතා ස තර්ධ්න අමාතයා  ය අතප ගිවිසුමෂේ ඇති කප 

ැන්නතා. ශම් ගිවිසුම අ්සන් කපන්ශන් එතකට අමාතයතපයා 

හටටියට සිටි ැරු ඩකස් අකහ්තශපරුම මහතා සහ එතකට 

නිශයෝජය අමාතයතපශයකු හටටියට සිටි එම්.එ .ඒ.එම්. හිසබ්ු කා 

මහ්මයා. ඒ අනුත,  එම්.එ .ඒ.එම්. හිස්බු කා මහ්මයා 

නිශයෝජය ඇමතිතපශයෂේ හටටියට දහශැන පජශේ  ගිවිසුමෂේ 

අ්සන් කිරීම ප්ර ්නකාරී කියකා අපි නිරීෂේ ණය කපකා 

තිශබනතා.  

දන් පසුත ශම් ආයතනය සම්බන්ධ්ශයන් ද සිමෂේ කපනතා,  

උසස් අධ්යාපන ආයතනයෂේ හටටියට ලියා පදිංික කරන්න . 

නුහ් ඒ ද සිම කපන අතසථ්ාශ ,  සමාැම් ශපජිස්ට්රාර් 
යටශ් සමාැමෂේ හටටියට ලියා පින චි කපකා නටති සමාැමකට 
තමයි එශස් අතසප ද කන්ශන්. එශස් අතසප  ද කන ශ කාශ ්,  
නිශයෝජය ඇමතිතපශයෂේ ත ශයන් සිටිමින්,  ඒ තිශබන බකතක 
උපශයෝතා කපශැන,  ත චාකාරී ලිපියෂේ මඟින් තමයි -උසස් 
අධ්යාපන ආයතනයෂේ ශකස තතම පිහිටුතා නටති ආයතනයෂේ 
ශතනුශතන්- අතසප ද සිම සිුල කපන්ශන්.  

ශම් සම්බන්ධ්ශයන් කටබුණු ුහද  ැටන අපි විටින් විට 
පරීෂේ ණ කපනතා. ශමම ආයතනශේ  තර්තමාන සභාපති තන 
හිපාස් හිස්බු කා මහතා,  ඒ කියන්ශන් හිටපු ආඩුක්කාප හිස්බු කා 
මහතාශේ පුතණුතන් මාර්තු 14 තන ිනන පාර්ලිශම්න්තු කාපක 
සභාතට කට ශහ තා. එශස් කටහවූ අතස්ථාශ  ඔහු කි තා,  "ශම්ක 
ප්රදානයෂේ ශකස කටබුශඩු" කියකා. ප්රදානයෂේ ශකස කටබුණා 
කියකා කි ත්,  පසුත කි තා,  "නටහට. ශම්ක ණයෂේ ශකස 
කටබුශඩු" කියකා. නුහ් ණයෂේ සම්බන්ධ්ශයන් කිසිම ශ කාතක 
ණය ගිවිසුම් දිනිපප් කපන්ශන් නටහට. 211  මටයි 21 තටනි ිනන 
තමයි අපිට ශම් සම්බන්ධ්ශයන් තිශබන ණය ගිවිසුම් පහෂේ 
දිනිපප් කපන්ශන්. ශම් ණය ගිවිසුම් පහ පිළිබහත්,  ණය හටටියට 
ක කා බට කුතට ුහද  කටබුණු ආකාපය පිළිබහත් බපපතළ 
ප්ර ්නයෂේ තිශබනතා. ඒ නිසා ශම් කාපක සභාත ශයෝජනා කපනතා,  
ශම් ණය කටබුණු ආකාපය,  ශම් ුහද  කටබුශඩු ශකොශහොමද කියන 
එක ැටන විශශ  කටුතතු අමාතයා  ය සහ ශසෞින අපාබි තානාපති 
කාර්යාකය එෂේක සම්පූර්ණ පරීෂේ ණයෂේ කපන්න කියකා. 
ශමොකද,  මහ බට කුත පටහටිනලිත කියනතා,  ශමය ණයෂේ හටටියට 
කටබුණා නම්,  තටපින පාපක ඇවි කා තිශබන්ශන්; තටපින account 
එකකට ඇවි කා තිශබන්ශන්; ආපසු ශම් ණය ශැතන්න බටහට 
කියකා. ඒ නිසා ශම් ුහද  විශුශධිකපණය වුණාද,  ශකොශහොම ආතාද 
කියන එක ැටන පරීෂේ ණයෂේ කළ ුතතුයි.   

ඇ්තටම ශම්ක බපපතළ ත චාතෂේ හටටියට අපි දකිනතා. ඒ 
නිසා ශම් බපපතළ මූකය ත චාත සම්බන්ධ්ශයන් පරීෂේ ණයෂේ 
කපන්න කියන එක් අපි ද කනතා. ඒ තාශේම ශම් ආකාපශයන් 
ශම් ශශත  සිශධ් ශතකා තිශබන්ශන් ශම් පශේ පාජය ශනොතන 
ස විධ්ාන ශතත විශශ තලින් කබා ශදන විවිධ් ප්රදානයන් 
නියාමනය කිරීශම් ඇති යම් යම් අක් පාක් නිසායි. ඒ නිසා එම අක් 
පාක් සකසන්න කියන එක් අපි ද කා සිටිනතා. 

පාජය ශනොතන ස විධ්ාන හපහා කබා ැන්නා ුහද  ඇතු  ඒ 
සියුම ශශත  නියාමනය කළ ුතතුයි. "Foreign Contribution 
(Regulation) Act" කියා එකෂේ දන්ිනයාශ  හදා තිශබනතා. ශම් 
තාශේ ශදයෂේ බකා ශහෝ දෂේමනටම ශම් ශශත  නියාමනය කළ 
ුතතුයි කියා අපි වි ්තාස කපනතා. 

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි,  ශමතටන තිශබන බපපතළම 
ප්ර ්න ශම්තායි. ශම් සහහා අෂේකප 35ෂේ කබා දී තිබුණාට,  ශම් 
ආයතනය  එයට යාබද අෂේකප 8ක අනතසපශයන් දිනකප 
තිශබන්ශන්. ඒ තාශේම ශැොඩනටඟිලි දිනකිරීම සහහා ශම් 
ආයතනය කිසිම ශතකාතක අතසපයෂේ අපශැන නටහට. උතුරු 
තාකශර් ප්රාශශීයය ශ කම් කාර්යාකශේ  ශතොපතුරු අනුත ශම් 
සම්බන්ධ්ශයන් කිසිම ලිපිශැොනුතෂේ නටහට. ශම් කටුතතු කප 
තිශබන්ශන් සම්පූර්ණශයන්ම බකහ්කාපශයන්. ශම් ආයතනය 
ශැොඩනටඟිලි හදන්නත් අතසප ැ්ශ් ශකොශහොමද කියා කිසිම 
තටනක සහහන් තන්ශන් නටහට.   

උෂේත නිර්ශශ යන්ට අනුත ශම් ආයතනයට කටබුණු ුහද  
සිය ක ීනති විශපෝධි තන ශහයින්ද,  පජය මඟින් ීනතයනුූලකත 
කබා ුලන් දඩම්තකට අමතපත අනතසප දිනකිරීම් සිුලකප ඇති 
බටවින්ද,  ශමම Batticaloa Campus (Pvt) Limited ආයතනය සතු 
සියු ත්කම් හා ශැොඩනටඟිලි පජයට පතපා ැන්නා ශකස්,  එම 
ත්කම් හා ශශපළ නට ශමනහිප වි ්තවිදයාකශේ  මඩුඩපයෂේ ශකස 
පත්තාශැන යාම සිුල කළ ුතතු බත්,  අධ්යාපනය හා මානත 
සම්ප් ස තර්ධ්නය පිළිබහ ආ ශික අධීෂේ ණ කාපක සභාත විසින් 
නිර්ශශ  කපනතා. එශස් කිරීශමන් නට ශමනහිප වි ්තවිදයාකය 
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පහසුකම් සපිිප ජාතික වි ්තවිදයාකයෂේ ශකස තතුලපට් ිනුතණු 
කපන්න පු තන්. ශමම මඩුඩපය නූතන තාෂේ ණය සම්බන්ධ් 
පාඨමාකාතන් සහ ස චාපක කර්මාන්තය ැටන දැටන්ශතන 
සහජීතනශේ  විදයා මිමියෂේ බතට ප් කළ ුතතු බත් කාපක සභාත 
නිර්ශශ  කපනතා.  

අතසාන ත ශයන්,  දටනට පශේ පතතින ආපෂේ ක ත්්තය 

ැටන සකකා බකා ශමම ආයතනයට ුහද  කටබීම,  අනතසප 

දිනකිරීම්,  බකශයන් පජශේ  දඩම් අ්ප් කප ැටීනම ඇතු  ශම් 

සිය ක ීනති විශපෝධි බත නිර්ශශ  කපනතා. ශම් ශදස නිසියාකාපත 

බකනතා නම්,  ශමය සිුල කපපු අය අද නිදට ශ  දන්න් බටහට. 

ශම් ශැො කන් දන්න ඕනෑ,  හිපශැදපයි. එම නිසා අපි පජයට 

පතසා සිටිනතා,  ශම් පරීෂේ ණ සිය ක අතසන් තන ශතෂේ හිනසි 

ීනතිය යටශ් තහාම ශම් සිය ක පජයට පතපා ැන්න කියා. ශම් 

ආයතනයට ුහද  ආ විධිය ැටන ශසවීම සහහා විශශ  කටුතතු 

අමාතයා  ය හපහා විශ ් ශයන්ම සවුින අපාබි තානාපති 

කාර්යාකශේ  ශස්තය කබා ැත ුතතු තනතා.  

අපි ඒකමතිකත ද කා සිටින්ශන්,  හිනසි ීනතිය යටශ් ශම් 

ආයතනය තහාම පජයට පතපාැන්නා ශකසයි. ඒ  සහහා 

ආදර් යෂේ ත ශයන් තිශබනතා,  උතුරු ශකොළඹ ෛතදය විදයාකය 

පජයට පතපා ැ් ආකාපය.  ඒ තාශේම,  සියුම තටපිනකරුතන්ට 

එශපහිත තපාතිපම ශනොබකා,  කඩිනම් ීනතිමය පියතප ැන්නා 

ශකස් අපි ද කා සිටිනතා.  

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි,  අධ්යාපනය හා මානත 

සම්ප් ස තර්ධ්නය පිළිබහ ආ ශික අධීෂේ ණ කාපක සභාත විසින් 

දිනිපප් කපනු කබන ශමම තාර්තාත,  ආ ශික අධීෂේ ණ කාපක 

සභා නියමයන්ට අනුූලකත පාර්ලිශම්න්තුතට දිනිපප් කිරීශමන් 

අනතුරුත අමාතය මඩුඩකය ශතත ශයොුහ කපනතා. සති හයෂේ 

ඇතුළත අමාතය මඩුඩකශේ  නිරීෂේ ණය නටතත පාර්ලිශම්න්තුතට 

තාර්තා කළ ුතතු ශතනතා. අටතන පාර්ලිශම්න්තුත විසින් හඳුන්තා 

ුලන් සුවිශ ්ෂී අ ැයෂේ තන ආ ශික අධීෂේ ණ කාපක සභාතන්ශේ 

රියාකාරී්තය හිපයටම රියා්මක කපශැන යන්න නම්,  

පාර්ලිශම්න්තුතට ඒ සහශයෝැය කටශබනු ඇතටයි; විශ ් ශයන් 

අමාතය මඩුඩකය විසින් සති හයෂේ ඇතුළත තමන්ශේ ප්රතිචාපය 

දෂේතනු ඇතටයි කියා අපි බකාශපොශපෝතු තනතා. ඒ තාශේම 

අතසන් ත ශයන් ශම් තාර්තාත පාර්ලිශම්න්තුශ  විතාදයට කෂේ 

කපන්න අතස්ථාතෂේ කබා ශදන ශකස් ද කා සිටිනතා. 

අතසාන ත ශයන්,  ශම් තාර්තාත සකස් කිරීශම්දී දටෂේවූ සහාය 

පිළිබහත ආ ශික අධීෂේ ණ කාපක සභා සම්බන්ධ්ශයන් ශ කම් 

මඩුඩකයට,  නට්නම් කාපක සභා කාර්යාකශේ  ශස්තක මහ්ම 

මහ්මීන්ට අපි විශ ් ශයන් ස්තුති කපනතා. ඒ අය අතම පහසුකම් 

සහිතත තමයි ශම් තාර්තාත සකස් කප තිශබන්ශන්,  ැරු නිශයෝජය 

කථානායකතුමනි. පසුගිය ිනන තුනෂේ තිස්ශස් ිනතා රෑ ශනොබකා 

තටඩ කළා. සමහප ශතකාතට අපි් පාන්දප පහ දෂේතා හිටියා. ශම් 

විධියට අතම පහසුකම් සහිතතයි ඒ අය තටඩ කපන්ශන්. ඒ නිසා 

ඔබතුමාට විශ ් ශයන් ශම් ශමොශහොශ් මතෂේ කපනතා,  ශමපමණ 

තටඩ ශකොටසෂේ කපන ශම් ආ ශික අධීෂේ ණ කාපක සභාතකට 

කාර්ය මඩුඩකය ප්රමාණත් නටහට කියා. අක්ම තපමින් එක 

ආ ශික අධීෂේ ණ කාපක සභාතකට පස්ශදශනකුශැන් සමන්විත 

කාර්ය මඩුඩකයෂේත් ුලන්ශනෝ,  පාර්ලිශම්න්තුශ  මීට තඩා තටඩ 

කපන්න පු තන්. ඒ නිසා ඒ ැටන ඔබතුමාශේ අතධ්ානය ශයොුහ 

කපන  ශකස ද කා සිටිනතා. ඒ හපහා ආ ශික අධීෂේ ණ කාපක 

සභාතකට තටඩි බකතක කටබිකා,  තටඩිශයන් තටඩ කපන්න 

කටශබනතා.  

ිනතා රෑ ශනොබකා,  මහන්සි වී ශම් තාර්තාත ශතකාතට අපට කබා 

ශදන්නට ඔවුන්ට හටකියාත කටබීම ැටන එම කාපක සභාශ  

සියුම කාර්ය මඩුඩකයට ස්තුති තන්ත ශතනතා. ශම්ක ජාතික 

අත යතාතෂේ. ඒ නිසා තහාම හිනසි ීනතිය යටශ්,  ශම් ආයතන 

පජයට පතපා ශැන දතිිප පරීෂේ ණ ටික කප සම්පූර්ණශයන්ම 

ීනතයනුූලකත පජයට පතපා ැන්න රියා මාර්ැයට යා ුතතුයි කියා 

මා වි ්තාස කපනතා. 
 
සභාවම්සය ෙත තිබිය යුුරයි  නිවයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 

ගු නිවයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශබොශහොම ස්තුතියි. ආ ශික අධීෂේ ණ කාපක සභාතක 

රියාකාරී්තය පිළිබහත,  පාර්ලිශම්න්තුශ  නිකධ්ාරී 

මහ්තරුන්ශැන් කටශබන සහය පිළිබහත සහ අක් පාක් පිළිබහත 

ැරු කථානායකතුමා සමම් සාකච්ඡා කප,  ටට අමතපත පෂේ  

නායක රැස්වීශම්දී් සාකච්ඡා කප,  ැරු කථානායකතුමා දටනුත් 

කප තටඩ පිළිශතළෂේ සකස් කපන්න බකාශපොශපෝතු ශතනතා. 

             

ගු බිෙල් රත්නායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි,  2.තටනි ස්ථාතප නිශයෝැය 

යටශ් ැරු (මහාචාර්ය) ආශු මාපසි හ මටතිතුමා දිනිපප් කළ 

තාර්තාත ැටන මම දතාම ශකටිශයන් අදහසෂේ දිනිපප් කපන්නම්.  

එතුමා් ශයෝජනා කළ පිපින,  අප දතා වුතමනාශතන් ද කා 
සිටිනතා ශම් පිළිබහත දතාම දෂේමනින් පාර්ලිශම්න්තු විතාදයෂේ 
කබා ශදන්න කියා. ශමොකද,  ශම් නිර්ශශ  දතාම ප්රබකයි. ශම් 
සාෂේෂි මම් කියතා බටුතා. ශම්ක ආැමෂේ සම්බන්ධ් ප්ර ්නයෂේ 
ශනශතයි. ශම්ක සහුහලින්ම ශශ පාකන ක්තපම් මත,  
ශපෞශැලිකත ශඩොකර් මිලියන 52ක  ුහදකෂේ ශතන පටකින් කබා 
ශැන  කපන කද දූ ණයෂේ. ඒ නිසා ශම්ක ආැමෂේ සමම 
සම්බන්ධ් කථාතෂේ ශනොශතයි. ඒ නිසා කරුණාකප,   තහාම ශම්ක 
පජයට පතපා ැන්න කියා අපි ආඩුක්ශතන් ද කා සිටින ැමන් 
කබා ිනය හටකි දෂේමන් ිනනයක ශම් සම්බන්ධ්ශයන් පූර්ණ 
විතාදයෂේ කබා ශදන්න කියා ද කා සිටිනතා. 

 

ගු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අපි විතාදයෂේ කබා ශදන්න සූදානම්. 
 

ගු නිවයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශහොහයි,  ශබොශහොම ස්තුතියි.  
 

ගු තආචාර්ය  බන්දුල ගුණවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගු නිවයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ැරු (ආචාර්ය) බන්ුලක ුවණතර්ධ්න මන්ත්රීතුමා. 

 

ගු තආචාර්ය  බන්දුල ගුණවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි,  අශ්ත ශම්සය උඩ තබා 

තිශබනතා,  මහාමාර්ැ හා මාර්ැ ස තර්ධ්න සහ ඛ්නිජ ශත  

සම්ප් ස තර්ධ්න අමාතයා  ශේ  මිලියන .5, 111ක පිපපූපක 

487 488 



පාර්ලිශම්න්තුත 

ඇස්තශම්න්තුතෂේ. ඒක ශනොශතයි ප්ර ්නය. 211  අය තට ය 

ශ ඛ්නශයන් ශතන් කප ුලන් ුහද  මාස පහකට පමණයි 

ප්රමාණත් ශතකා තිශබන්ශන්. ුහද  පිළිබහ සම්පූර්ණ බකය 

පාර්ලිශම්න්තුතට පටතශපන නිසා,   211  අය තටය ශ ඛ්නය ැටන 

ශ්රී ක කා මහ බට කුශතන් ශතනම තාර්තාතෂේ කබා ැත ුතතුයි කියා 

නිර්ශශ යෂේ දිනිපප් ශතකා තිශබනතා.   

ශම් කාපණය ශකශපහි ඔබතුමාශේ අතධ්ානය ශයොුහ කපතන්න 
මම කටමටතියි. 211  අය තටය ශ ඛ්නය සම්බන්ධ්ශයන් ුහද  
පිළිබහ කාපක සභාත් නිර්ශශ  කප තිශබන ශ්රී ක කා මහ 
බට කුශ  තාර්තාතෂේ කබාැටීනම සහහා පාර්ලිශම්න්තුත ත ශයන් 
ඔබතුමා මටිනහ් ශතන්නය කියන ද සිම කපන්න මම කටමටතියි. 
ශමොකද,  එශහම නටති වුශණෝ අවුරුශද අතසාන තන විට පාජය 
මූකය පිළිබහ අවු  ජාකාතෂේ නිර්මාණය ශතන්න දඩ තිශබනතා. 
එය ුහ  පටට ම ශහොහ නටහට. එය නිර්ශශ  කප තිශබන නිසා 
පාර්ලිශම්න්තුත අශ්ත තැකීම නිසි ශකස ද ්ට ශනොකිරීම පිළිබහ 
ප්ර ්නයෂේ මතු ශතනතා. ශමොකද,  පාර්ලිශම්න්තුත ශනොමම 
යටවීමෂේ,  පාර්ලි ශම්න්තු තට තටරැින ශතොපතුරු දිනිපප් කිරීමෂේ,  
පාර්ලිශම්න්තුත ශනොසකකා හටරීමෂේ කියන කරුණු ඒ තාර්තාශ  
සහහන් ශතනතා. ඒ තාර්තාශ  ම නිර්ශශ  කපනතා,  211  අය තටය 
පිළිබහ ශ්රී ක කා මහ බට කුශතන් ශතතන පාර් ්තය එෂේක ඇති විය 
හටකි ප්රතිවිපාක පිළිබහ තාර්තාතෂේ කබා ැන්න කියකා. මා 
ඔබතුමාශැන් කරුණාශතන් ද කා සිටිනතා,  211  අය තටය නිසා 
ඇති විය හටකි ත්්තය පිළිබහ විමර් නයෂේ සහහා ශ්රී ක කා මහ 
බට කුත් සමම මටිනහ් ශතන්නය කියකා. 

 

ගු නිවයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ැරු සභානායකතුමා. 
 

ගු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා තරාජය වයවසාය  කන්ද 

උඩර  උුෙය සහ ෙහනුවර සංවර්ධාන අොතයුරො සහ 

පාර්ලිවම්න්ුරවේ සභානායකුරො  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல - அரச ததாைில்முயற்சிகள், 

மகலநாட்டு மரபுாிகமகள் மற்றும் கண்டி  அபிவிருத்தி 

அகமச்சரும் பாராளுமன்றச் சகப முதல்வரும்) 

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

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි,  ශමතුමා කියන ආකාපයට 

පටකටවිලි ශතන්ශන් නටහට. ශමොකද,  ුහද  ඇමතිතුමා 

පාර්ලිශම්න්තුශ  දන්නතා. පසුගිය කාකශේ  චන්ද්රිකා 

බඩුඩාපනායක මටතිනිය ජනාධිපතිතුමිය ත ශයන් සිටි කාකශේ  

ුහද  ඇමති එතුමියයි. ඒ අවුරුුල 11ක කාකය තුළ ුහද  ඇමති 

පාර්ලිශම්න්තුශ  සිටිශේ  නටහට. මහින්ද පාජපෂේ  මටතිතුමා් 

ජනාධිපති ත ශයන් සිටියා. ුහද  ඇමතිතුමා ත ශයන් එතුමා් 

පාර්ලිශම්න්තුශ  සිටිශේ  නටහට. අවුරුුල 21ෂේ ුහද  ඇමතිතරු 

පාර්ලිශම්න්තුශ  සිටිශේ  නටහට. අද ම ැක සමපවීප මටතිතුමා ුහද  

ඇමති හටටියට පාර්ලිශම්න්තුශ  දන්නතා. ශම්ක පටටකටවි කෂේ 

ශතන්න විධියෂේ නටහට. ඕනෑම ප්ර න්යෂේ ුහද  ඇමතිතුමාශැන් ම 

අහන්න පු තන්. For 20 years, there was no Finance Minister 

in Parliament. - [Interruption.] Now, there is no problem.  
 

ගු නිවයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please! මට මතක හටටියට ශම් පිළිබහත විතාදයෂේ 28 

තටනි සිකුපාදා පත්තන්න බකාශපොශපෝතු තනතා. ැරු 

සභානායකතුමනි,  ශම් කාපණය සම්බන්ධ්ශයන් කබන සතිශේ  

සිකුපාදා විතාදයෂේ පත්තන්න නියම කපකා තිශබනතා ශන්ද? 

ගු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මම හිතන විධියට 28 තටනිදා විතාදය පත්තන්ශන් Votes of 

Condolence සම්බන්ධ්ත. 29 ශතනි දා ශම් ශතනුශතන් ශතන් කශළ් 

නටහට.  
 

ගු තආචාර්ය  බන්දුල ගුණවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගු නිවයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශම් පිපපූපක ඇස්තශම්න්තුතට සම්බන්ධ් විතාදය? 
 

ගු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Then, we can agree, Sir. එිනනට කටමටතියි. හටබටයි,  ශමතටන 

ශතකා තිශබන්ශන් ශම්කයි. අවුරුුල 21ෂේ ුහද  ඇමතිතපශයකු 

පාර්ලිශම්න්තුශ  හිටිශේ  නටහට.  

 
ගු තආචාර්ය  බන්දුල ගුණවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

එශහම කියන්ශන් ශකොශහොමද? 

 
ගු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

එශහම කපපු අය. ශකටි මතකයෂේ තිශබන්ශන්. අවුරුුල 21ෂේ 

ුහද  ඇමතිතපශයෂේ ශමතටන හිටිශේ  නටහට. අපි විපෂේ ශේ  දන්න 

ශකොට ප්ර ්න ඇහුතාම, - 

 
ගු නිවයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

බන්ුලක ුවණතර්ධ්න මන්ත්රීතුමා. 

 
ගු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අවුරුුල 21ෂේ ුහද  ඇමතිතපශයකු හිටිශේ  නටහට.  

 
ගු නිවයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

බන්ුලක ුවණතර්ධ්න මන්ත්රීතුමා. 

 
ගු තආචාර්ය  බන්දුල ගුණවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ැරු කථානායකතුමනි,  ැරු සභානායකතුමා හිප සභානායක 

ශකශනෂේශන්. ශමතුමා කාපක සභාතක තිශබන නිශයෝැ 

පිළිපිනන්ශන් නටහට. "ශම් අය තටය ශ ඛ්නය ැටන ප්ර ්නයෂේ 

තිශබනතා. ඒ ප්ර ්නය ැටන බකන්න. පාර්ලිශම්න්තුත ශනොමම 

යතකා තිශබනතා. පාර්ලිශම්න්තුතට ශබොරු ප්රකා න කපකා 
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තිශබනතා. පාර්ලිශම්න්තුතට තටරැින ශතොපතුරු දීකා තිශබනතා" 

කියකා ශකොමිටියෂේ විසින් එය ශ්රී ක කා මහ බට කුශතන් අහන්න 

කියා කියනතා නම් ශමොකෂේද කපකා තිශබන්ශන් කියකා 

තුහන්නාන්ශස් දන්නතාද? 

 
ගු නිවයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ැරු සභානායකතුමා. 

 
ගු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඒක තමයි මම කියන්ශන්,  කලින් තාශේ ශනොශතයි,  ුහද  

ඇමතිතුමා පාර්ලිශම්න්තුශ  දන්නතාය කියකා. එතුමා 

පාර්ලිශම්න්තුශ  දන්නතා. 

 
ගු නිවයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශබොශහොම ස්තුතියි.  

 
ගු අනුර ප්රියදර්ශ්න යාපා ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

ශකොශහ්ද යන්ශන් කියකා ඇහුතාම ම ශ  ශපො  කියනතා 

තාශේයි. 

 
ගු නිවයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please! මීට තඩා ඒ ැටන කථා කිරීශම් අත යතාතෂේ 

නටහට. ැරු බන්ුලක ුවණතර්ධ්න මන්ත්රීතුමනි,   ශම් පිළිබහත 

විතාදයෂේ පත්තන්න 28 තටනි සිකුපාදා කෑස්ති කපකා තිශබනතා. 

එිනන පිපපූපක ඇස්තශම්න්තුත විතාදයට භාජන තනතා. ශබොශහොම 

ස්තුතියි. 

 
වපත්සම් 
மனுக்கள் 
PETITIONS 

 
ගු නිවරෝෂන් වපවර්රා ෙහතා තජාතික ප්රතිපත්ති හා 

ආර්ථික ක යුුර රාජය අොතයුරො  
(மாண்புமிகு நிமராஷன் தபமரரா - மதசிய தகாள்கககள் 

மற்றும் தபாருளாதார அலுவல்கள்  இரா ாங்க அகமச்சர்) 

(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි,  පාජකද ත,  ඇන්ටන්වී  

ත්ත යන ලිපිනශයහි පින චි එස්.ඒ.පී.ඩී. සියඹකාපිටිය මහතාශැන් 

කටබුණු ශප්සමෂේ පිළිැන්තමි.  

 
ඉදිරිපත් කරන ලද වපත්සෙ ෙහජන වපත්සම් පිළිබඳ කාරක 

සභාව  පැවරිය යුුර යි  නිවයෝග කරන  ලදී. 
 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மனுக்ககளப் தபாதுமனுக் குழுவுக்குச் சாட்டக் 

கட்டகளயிடப்பட்டது. 
 

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

ප්රශ්නනවල  වාිකක පිළිුරු 
வினாக்களுக்கு வாய்மூல விகடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

 

"උදාගම්" නිවාස වයාපෘති: ප්රතිලාීනන්  
"கிராம எழுச்சி" வீடகமப்புக் கருத்திட்டம்: 

பயனாளிகள்   
"UDAGAM" HOUSING PROJECTS : BENEFICIARIES  

 

5/’18 

1. ගු වහේෂා ිධතානවේ ෙහතා 
(மாண்புமிகு மஹசா விதானமக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

නිතාස,  දිනකිරීම් සහ ස ස්කෘතික කටුතතු අමාතයතුමාශැන් 

ඇසූ ප්ර ්නය - (3): 

(අ) (i) තර්  2111 - 2115 කාකය තුළ ආපම්භ කපනු කටූ  
"උදාැම්" නිතාස තයාපෘති ස ඛ්යාත ශකොපමණද; 

 (ii) එම නිතාස තයාපෘතිතක නිතාස ප්රතිකාීනන් ශතෝපා 
ැටීනමට අනුැමනය කපනු කටූ  රමශ දය 
කතශර්ද; 

 (iii) අදාළ තයාපෘති හපහා ප්රතිකාීනන් ශකස සහන කටූ  
ස ඛ්යාත ශකොපමණද; 

 (iv) ජාතික නිතාස ස තර්ධ්න අධිකාිපය හපහා පශේ 
නිතාස ශනොමටති ජනතාත ශතනුශතන් ප්රමාණත් 
සහශයෝැයෂේ කබාදීමට අත ය රියාමාර්ැ ැටීනම 
පටහටප හටප ඇති බත පිළිැන්ශන්ද; 

 යන්න එතුමා ශමම සභාතට දන්තන්ශන්ද? 

(ආ) ශනොඑශස ්නම්,  ඒ මන්ද? 

 
வீடகமப்பு, நிர்மாணத்துகற மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் 

அகமச்சகரக் மகட்ட வினா:  

(அ) (i )  2010 -2015 ஆம் ஆண்டு காலப்பகுதிக்குள் 

ஆரம்பிக்கப்பட்ட கிராம எழுச்சி வீடகமப்புக் 

கருத்திட்டங்களின் எண்ணிக்கக எவ்வளவு; 

 ( i i )  அந்த வீடகமப்புக் கருத்திட்டங்களின் வீடு 

தபறுனர்ககள ததாிவு தசய்வதற்கு 

பின்பற்றப்பட்ட முகறயியல் யாது; 

 ( i ii )  குறிப்பிட்ட கருத்திட்டங்கள் ஊடாக 

பயனாளிகளாக நிவாரணம் கிகடத்மதாாின் 

எண்ணிக்கக எவ்வளவு; 

 ( i v )  மதசிய வீடகமப்பு அதிகாரசகபயின் ஊடாக 

நாட்டில் வீடற்ற மக்களுக்காக மபாதியளவு 

ஒத்துகைப்பிகன வைங்குவதற்கு மதகவயான 

நடவடிக்ககககள எடுக்கத் 

தவறியுள்ளததன்பகத ஏற்றுக்தகாள்கிறாரா; 

 என்பகத அவர் இச்சகபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்மறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Housing, Construction and 

Cultural Affairs: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the total number of "Udagam" Housing 
Projects that were commenced during the 
period from 2010 to 2015; 
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පාර්ලිශම්න්තුත 

 (ii) the methodology that was adopted in 
selecting the recipients of houses of those 
housing projects; 

 (iii) the total number of persons to whom relief 
has been provided through those projects as 
beneficiaries; and 

 (iv) whether he will admit that taking necessary 
action through National Housing 
Development Authority to provide adequate 
assistance to the homeless people of the 
country has been neglected? 

(b) If not, why? 
 

ගු ගයන්ත කුණාතිලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි,  නිතාස,  දිනකිරීම් සහ 

ස ස්කෘතික කටුතතු අමාතයතුමා ශතනුශතන් මම එම ප්ර ්නයට 

පිළිතුරු ශදනතා. 

(අ) (i) 43කි. ශමම නිතාස තයාපෘති 43ම 2115 තර් ශේ  දී 
ආපම්භ කපන කදී. 

 (ii) ිනස්්රිෂේ කළමනාකරුතන්ශේ නිර්ශශ  හා 
ප්රාශශීයය ශ කම්ශේ දඩම් කච්ශච්ිප රමය තුළින් 
ශතෝපා ශැන ඇත. 

 (iii) තයාපෘති 43ෂේ තුළ ප්රතිකාිනන් 11.9කට සහන 
සකසා ඇත. 

 (iv) නටත. 

(ආ) පශේ නිතාස ශනොමටති ජනතාත ශතනුශතන් ප්රමාණත් 
සහශයෝැයෂේ ජාතික නිතාස ස තර්ධ්න අධිකාිපය විසින් 
කබාදී ඇත. 

 

ගු නිවයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔබතුමාශේ අතුරු ප්ර ්න අහන්න. 
 

ගු වහේෂා ිධතානවේ ෙහතා 
(மாண்புமிகு மஹசா விதானமக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි,  ැයන්ත කරුණාතිකක 

ඇමතිතුමාට පිළිතුරු කබා දීම සම්බන්ධ්ත ස්තුතිතන්ත ශතනතා. 

ශම්ශෂේ 2111 - 2115 කාක සීමාත ඇහුතාම ශමතුමාශේ පිළිතුශර් 

තිබුණා,  නිතාස තයාපෘති 43යි,  ඒක් 2115 තසශර් කියකා. මම ශම් 

පාර්ලිශම්න්තු සටසියට කලින් නට්නම් ශම් පාර්ලිශම්න්තු සටසියට 

දස්ශස කා තිබුණු හ්තටනි පාර්ලිශම්න්තු කාකසීමාත තුළ තමයි 

ශම් ප්ර ්නය ඇහුශ . ඒ කාකසීමාත තුළම නිතාස තයාපෘති 

එකෂේත් ආපම්භ ශතකා නටහට. නිතාස ස තර්ධ්න අධිකාිපය 

පසුගිය කාකසීමාත තුළ එක නිතාස තයාපෘතියෂේත් ආපම්භ කපකා 

නටහට,  ඔබතුමාශේ උ්තපය හටටියට. අපට දටන ැන්න ඕනෑ ශම් 

කාපණයයි. ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි,  අපි දටෂේකා පසු ගිය 

දතස්තක ශම් අදාළ ඇමතිතපයා මාධ්ය දස්සපහට ගිහි කා අුවතා. 

අඬන්න ශතන්ශන් අපට. ශම් පශේ ජාතික නිතාස ස තර්ධ්න 

අධිකාිපය හපහා එක නිතාස තයාපෘතියෂේත් ආපම්භ කශළ ්

නට්ශ් ඇයි කියන එක පිළිබහත ඒ අදාළ අධිකාිපය හපහා ශම් 

අවුරුුල පහක කාක සීමාත තුළ ශහොයන්ශන් නටතුත ශමොකෂේද 

කශළ් කියන එක පිළිබහත පශේ ජනතාතට දටන ැන්න ඕනෑ 

කාපණාතෂේ තිශබනතා. ශමොකද මිනිසුන්ට ශසතණෂේ සෑදීමට යම් 

තටඩ පිළිශතළෂේ සාදන එක තමයි නිතාස ස තර්ධ්න අධිකාිපශේ  

කාර්ය භාපය තන්ශන්. එක නිතාස තයාපෘතියෂේත් ආපම්භ 

ශනොශකොට මිනිසුන්ට ශමොකෂේද ශම්ශකන් කශළ් කියන එක ැටන 

තාර්තාතෂේ කබා ශදන්න අමාතයා  යට පු තන්ද කියකායි මම 

අහන්ශන්? 
 

ගු නිවයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ැරු ඇමතිතුමා. 
 

ගු ගයන්ත කුණාතිලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ප්ර ්නය නටතත පටහටිනලි කපන්න ශකටිශයන්. 
 

ගු වහේෂා ිධතානවේ ෙහතා 
(மாண்புமிகு மஹசா விதானமக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

මශේ ශදතටනි අතුරු ප්ර ්නය චමින්ද විශසසිිප මන්ත්රීතුමා 

අහනතා.  
 

ගු චමින්ද ිධ ව.සිරි ෙහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விம சிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි,  ශම් නිතාස,  දිනකිරීම් සහ 

ස ස්කෘතික කටුතතු අමාතයා  ය යටශ් තර්තමානශේ  වි ාක 

"උදාැම්" තටඩ පිළිශතළතකෂේ නිර්මාණය ශතනතා. මීට කලින් 

ගිණුම් කාපක සභාත තුළ් තාර්තා දිනිපප් වුණා,  ඒ තක තානුත 

තුළ ශතච්ච සිුලවීම්,  තටරැින පිළිබහත. ඒ තාශේම අපි දන්නතා,  හිටපු 

ඇමතිතපයා හටටියට ැරු විම  වීපත   මන්ත්රීතුමා ැටන. 

එතුමා ශපොශළොශ  පය ැහකා දන්න,  ශම් පටට ආදපය කපන,  

ශම් පශේ අහි සක ුලතා ුල්තප් ජනතාත ශතනුශතන් කථා කපන 

ශකශනෂේ බත අපි දන්නතා. හටබටයි,  එතුමා රියාශතන් ඒ විධියට 

කටුතතු කපකා නටහටයි කියන කාපණය තමයි ැරු නිශයෝජය 

කථානායකතුමනි,  අපට ශම් පිළිතුප තුළින් කටබිකා තිශබන්ශන්. 

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි,  ුහද  තිබිකා,  අහි සක මිනිස්සු 

දහකා,  නිතාස හදාැන්න බටිපශතච්ච ඒ රියාදාමය සම්බන්ධ්ශයන් 

අදාළ ඇමතිතපයා සහ අදාළ අමාතයා  ශේ  කඩුඩායමට දුවතමෂේ 

කටබිය ුතතුයි. ශමොකද,  පසුගිය තකතානුත තුළ ඒ කටුතතු  දටු 

ශනොකිරීම පිළිබහත. පසුගිය කාකශේ  පජශේ  ගිණුම් පිළිබහ කාපක 

සභාත තිබුණා. ඒ සම්බන්ධ්ශයන් කථා කළා. එහි තාර්තාත දටන් 

එළිදෂේතා තිශබනතා. ඒ නිසා ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි,  

ඒතා සම්බන්ධ්ශයන් දුවතමෂේ කටබිය ුතතුයි ශන්.  ැරු නිශයෝජය 

කථානායකතුමනි,  හම්බන්ශතොට ප්රශශ ශේ  අහි සක දරුශතෂේ 

කන්න ශබොන්න නටතුත මන්දශපෝ ණය නිසා නටති ශතකා තිශබන 

බත අපි ටශේ  ශපශර්දා දටෂේකා. නිසි රියාදාමයන් පසුගිය 

තකතානුත තුළ සිශධ් ශනොවුණු නිසා තමයි අද ශමතටනි ශේදීනය 

ත්්තයන්ට ශම් පට ුහහුණ ශදන්ශන්.  

ඒ අතපසුවීම්,   මැහටරීම් සහ ශතන් කාර්යයන් සහහා එම 

ආයතනය පාවිච්චි කපපු නිසා අදාළ තකතානුත තුළ ඒ ආයතනය 

නිශයෝජනය කපපු  කඩුඩායම්තකට නිසි දුවතමෂේ ශදන තටඩ 

පිළිශතළෂේ අමාතයා  ය අපශැන තිශබනතාද කියා අහන්න 

කටමටතියි. 

 

ගු ගයන්ත කුණාතිලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි,  දුවතම් ශදන තටඩ 

පිළිශතළෂේ ැටන ප්ර ්නශේ  කලින් අසා තිබුශඩු නටහට. ඒ නිසා ඒ 
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[ැරු ශහ් ා විතානශේ මහතා] 
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අතුරු ප්ර ්නයට උ්තප ශදන්න පු තන් තන්ශන් ඇමතිතුමාට. 

හටබටයි,  2115ට පස්ශස් ශම් තටඩසටහන යටශ් උදාැම්මාන 

1, 42.ෂේ දටනට ආපම්භ කපකා තිශබනතා. ප්රතිකාීන පවු  ස ඛ්යාත 

38111 ැණනෂේ තනතා.  එතුමා ඇහුතා,  2115ට ශපප නිතාස හටදීම 

ැටන. අපි කවුරු් දන්නතා මහින්ද චින්තන පුස්තකශේ  සහහන් 

කළා,  හටම තර් යකම ැමකට ශැත  25ෂේ හදනතා කියකා. ඒශෂේ 

ත්්තය අපි කවුරු් ශහොහටම දන්නතා. [බාධ්ා කිරීමෂේ] 

 
ගු නිවයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔබතුමාශේ අතුරු ප්ර ්න ශදකම අසා අතසානයි. ඒ නිසා 

ශබොශහොම කනැාටුයි. 

 
වලොකු ලූණු වගාව : ිධසනතර 

தபாிய தவங்காயச் தசய்கக: விபரம்  
BIG ONION CULTIVATION : DETAILS 

     89/’18 
2.  ගු දයාසිරි ජයවසේකර ෙහතා  

(மாண்புமிகு தயாசிறி  யமசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
කෘෂිකර්ම,  පශු සම්ප් ස තර්ධ්න,  තාිපමාර්ැ සහ ධීතප හා 

ජකජ සම්ප් ස තර්ධ්න අමාතයතුමාශැන් ඇසූ ප්ර ්නය - (1): 

(අ) (i) ශ්රී ක කාශ  තාර්ෂික පිපශභෝජනයට අත ය ශකොකු 
ලූණු ප්රමාණය ශම්රිෂේ ශටොන් ශකොපමණද; 

 (ii) එම ප්රමාණශයන් ශශීයය ත ශයන් නි ප්ාදනය 
කපනු කබන ප්රමාණය ශකොපමණද; 

 (iii) ශශීයය ත ශයන් ශකොකු ලූණු තැා කපනු කබන 
ප්රශශ  කතශර්ද; 

 (iv) ශකොකු ලූණු  තැා කපන ශැොවීන් ස ඛ්යාත 
ශකොපමණද;  

 (v) ශකොකු ලූණු තැා බිම් ප්රමාණය ශකොපමණද; 

  (vi) 2015 තර් ශේ  සිට ශම් දෂේතා තාර්ෂික ශකොකු ලූණු 
අසත්නු ප්රමාණය එෂේ එෂේ තර් ය අනුත 
ශකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ශමම සභාතට දන්තන්ශන්ද?  

(ආ) (i) ශකොකු ලූණු ශැොවීන්  ෂේතිම් කිරීම සහහා කබා 
දී ඇති සහන කතශර්ද; 

            (ii) ශකොකු ලූණු තැාත  ෂේතිම් කිරීම සහහා 
දිනිපශේ දී ැනු කබන රියාමාර්ැ කතශර්ද; 

 යන්න් එතුමා ශමම සභාතට දන්තන්ශන්ද? 

(ඇ) ශනොඑශස ්නම්,  ඒ මන්ද? 
 
கமத்ததாைில், கால்நகட வளங்கள் அபிவிருத்தி, 

நீர்ப்பாசனம், கடற்தறாைில் மற்றும் நீரகவள மூலங்கள் 

அபிவிருத்தி அகமச்சகரக்  மகட்ட வினா:  

(அ) (i )  இலங்ககயின் வருடாந்த நுகர்வுக்கு 

மதகவயான தபாிய தவங்காயத்தின் அளவு 

எத்தகன தமட்ாிக் ததான்  என்பகதயும்; 

 ( i i )  அவற்றில் உள்நாட்டில் உற்பத்தி 

தசய்யப்படுகின்ற அளவு எவ்வளதவன்பகதயும்; 

 ( i ii )  உள்நாட்டில் தபாிய தவங்காயம் தசய்கக 

மமற்தகாள்ளப்படுகின்ற பிரமதசங்கள் யாகவ 

என்பகதயும்; 

 (iv )  தபாிய தவங்காயச் தசய்ககயில் ஈடுபட்டுள்ள 

விவசாயிகளின் எண்ணிக்கக யாததன்பகதயும்; 

 (v )  தபாிய தவங்காயச் தசய்கக மமற்தகாள்ளப் 

படும் காணியின் அளவு எவ்வளதவன்பகதயும்; 

 (vi )  2015 ஆம் ஆண்டு ததாடக்கம் இது வகரயான 

வருடாந்த தபாிய தவங்காய அறுவகட 

ஒவ்தவாரு வருடத்துக்ககமய எவ்வள 

தவன்பகதயும்; 

 அவர் இச் சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i )  தபாிய தவங்காயச் தசய்ககயில் ஈடுபட்டுள்ள 

விவசாயிககள வலுவூட்டுவதற்கு வைங்கப் 

பட்டுள்ள நிவாரணங்கள் யாகவ என்பகதயும்; 

 (ii )  தபாிய தவங்காயச் தசய்ககயில் ஈடுபட்டுள்ள 

விவசாயிககள வலுவூட்டுவதற்கு எதிர்காலத்தில் 

மமற்தகாள்ளப்படும் நடவடிக்கககள் யாகவ 

என்பகதயும்; 

 அவர் இச் சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்மறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Agriculture, Livestock 

Development, Irrigation and Fisheries and Aquatic 
Resources Development: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the annual big onion requirement for 
consumption in Sri Lanka in metric tons; 

 (ii) the amount produced locally out of the said 
amount; 

 (iii) the areas where big onion cultivation is 
done locally; 

 (iv) the number of farmers who cultivate big 
onion; 

 (v) the extent of land brought under big onion 
cultivation; and 

 (vi) the annual big onion harvest in each year 
from 2015 up to now? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) the relief measures made available to big 
onion farmers to strengthen them; and 

 (ii) the measures that will be taken in future to 
promote big onion cultivation? 

(c) If not, why? 

 
ගු පී. හැරිසන් ෙහතා  
(மாண்புமிகு பீ. ஹாிசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි,  එම ප්ර ්නයට පිළිතුප 

ශමශස්ය. 

(අ) (i) දළ ත ශයන් ශම්රිෂේ ශටොන් 251, 111 ෂේ පමණ. 

 (ii) ශම්රිෂේ ශටොන් .1, 111 ෂේ පමණ. 

 (iii) මාතශ  (දඹු ක,  ැශ තක),  

  මහතටලි H1 කකාපය (හුරු තටත),  

  මහතටලි G කකාපය (බකමූණ),  
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පාර්ලිශම්න්තුත 

  මහතටලි H කකාපය (තඹු්ශ්ැම),  

  අනුපාධ්පුප,  

  තවුනියාත. 

 (iv) 10,000 ෂේ පමණ. 

 (v) ශහෂේටයාප 3, 511 ෂේ පමණ. 

 (vi)  

 

(ආ) (i) * කෘෂිකර්ම ශදපාර්තශම්න්තුත විසින් ශකොන්රා් 
ශැොවීන් මඟින් රියා්මක කපන ශකොකු ලූනු බීජ 
නි ප්ාදන තටඩසටහන සහ ුවණා්මකභාතශයන් 
උසස ්ශකොකු ලූනු බ බ කබා දීම. 

  *  කෘෂිකර්ම ශදපාර්තශම්න්තුත සහ KOPIA - Korea 
Programme on International Agriculture- 
ආයතනය මඟින් රියා්මක කපන තටඩසටහන 
යටශ් ශතෝපාැ් ශැොවීන් සහහා ආපෂේෂිත ැෘහ,  
ශකොකු ලූනු ුවණා්මක බීජ,  විසිරුම් ජක සම්පාදන 
පශධ්ති සහ නත තාෂේ ණය ශනොමිශ  කබා දීම. 

  *  ශකොකු ලූනු මිකදී ැටීනම සහහා සහතික මිකෂේ 
ශකස කිශකෝ එකකට රු. 81/-ෂේ කබා දීම. 

  *  ශකොකු ලූණු බීජ සහහා 51%ක සහනාධ්ාපයෂේ 
කබා දීම. 

  *  විශ  ් භාඩුඩ බශද ශකොකු ලූනු කිශකෝ එකකට 
රු. 21/- සිට රු. 41/- දෂේතා දහළ දටමීම. 

 (ii) ඔ . 

  * ුවණා්මකභාතශයන් උසස ් සහ දහළ අසත්නු 
විභතයන් සහිත නත ශකොකු ලූනු ප්රශදද හඳුන්තා 
දීම. 

  *  ශකොකු ලූනු ශැොවීන්ශේ නි ප්ාදන සහහා 
සාධ්ාපණ මිකෂේ සහතික කිරීමට,  අදාළ නි ප්ාදන 
ශතළහ ශපොළට එන කාක සීමා සකකා බකා 
ආනයනික ශකොකු ලූනු සහහා බුල පටනවීම. 

(ඇ) අදාළ ශනොශ . 

 
ගු දයාසිරි ජයවසේකර ෙහතා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி  யமசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ැරු ඇමතිතුමනි,  2115දී තැා කළ බිම් ප්රමාණය ශහෂේශටයාප 

8 , 323ෂේ තිබිකා තිශබනතා. මට කරුණාකපකා කියනතාද- 

 
ගු පී. හැරිසන් ෙහතා  
(மாண்புமிகு பீ. ஹாிசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
ැරු මන්ත්රීතුමනි,  ඔබතුමා අහකා තිශබන්ශන්,  "2115 තර් ශේ  

සිට ශම් දෂේතා තාර්ෂික ශකොකු ලූනු අස්තනු ප්රමාණය එෂේ එෂේ 

තර් ය අනුත ශකොපමණද?" කියකායි. 

තර් ය 
ශකොකු ලූනු නි ්පාදනය 

(ශට්රිෂේ ශටොන්) 

2015 89,323 

2016 65,223 

2017 53,603 

2018 28,047 

ගු දයාසිරි ජයවසේකර ෙහතා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி  யமசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඔ . 

 
ගු පී. හැරිසන් ෙහතා  
(மாண்புமிகு பீ. ஹாிசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
එයට පිළිතුප,  2115දී අස්තටන්න  ශම්රිෂේ ශටොන් 8 , 323යි. 

 
ගු නිවයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

අතුරු ප්ර ්න අ ක,  1. 

 
ගු දයාසිරි ජයවසේකර ෙහතා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி  யமசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි,  පිළිතුප කබා දීම ැටන අශ්ත 

ැරු ඇමතිතුමාට මම ස්තුතිතන්ත තනතා.  

ැරු ඇමතිතුමනි,  ඇ්ත ත ශයන්ම බකපුතා 2115 ශම්රිෂේ 

ශටොන් 8 , 323 තිබුණු ක කාශ  ශකොකු ලූනු නි ්පාදනය,  2118 

තනශකොට ශම්රිෂේ ශටොන් 28, 149 දෂේතා අක් ශතකා තිශබනතා. 

ඒක වි ාක ප්ර ්නයෂේ බතට ප් ශතකා තිශබනතා. එයට ප්රධ්ාන 

ශහ්තුත ශමොකෂේද කියකා අපි ශහොයකා බටුතා. ඇ්තටම ටශේ ් - 

අද් අපි මාතශ  ැශ ශතක ඇතු  මහතටලි "එච්" කකාපයට 

අය් ප්රශශ තක ත්්තය ශසොයකා බටුතා. 

ඇ්තටම,  දටන් ශකොකු ලූනු සිටුතන ප්රමාණය වි ාක ත ශයන් 

අක්ශතකා තිශබනතා. එම ප්රමාණය අක් ශතන්න ශහ්තුතෂේ තමයි,  

ශකොකු ලූනුතක තිශබන මික උච්ඡාතචනය වීශම් ප්ර ්නය. ශමොකද,  

සාමානයශයන් ජුලි මාසය තන විට ශකොකු ලූනු සහහා ආනයන 

බශද පනතන්න ඕනෑ. නුහ්,  පසුගිය අවුරුශශශ් ජුලි මාසශේ  

ශනොශතයි එම බශද පටශන ශ . අශැෝස්තු මාසය් පටනකා 

සට්තතටම්බර් මාසශේ  විතප තමයි ඒ බශද පටශන ශ . 

අශැෝස්තු මාසශේ  ුහ  සතිය තන විට ශකොකු ලූනු අස්තටන්න 

ශනළන කාකය එනතා. ඇ්තටම ජුලි මාසශේ  බශද පටශන ශතෝ 

තමයි,  අශැෝස්තු මාසශේ  ැන්න අස්තටන්න සහහා ශැොවීන්ට 

සාධ්ාපණ මිකෂේ කබා ැන්න පු තන්කම කටශබන්ශන්. ඒ නිසා,  ඒ 

බශද පනතා ශැොවීන්ත ආපෂේ ා කපන තටඩ පිළිශතළ ඔබතුමාශේ 

අමාතයා  ය හපහා සකස් කපන්ශන් කතදාද කියා මම අහන්න 

කටමටතියි. 

 
ගු පී. හැරිසන් ෙහතා  
(மாண்புமிகு பீ. ஹாிசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි,  එම ප්ර ්නය ඇසීම පිළිබහත 

ැරු දයාසිිප ජයශස්කප මන්ත්රීතුමාට මම ස්තුතිතන්ත ශතනතා. ැරු 

මන්ත්රීතුමනි,  ඔබතුමා ශසොයා බකන්න,  මීට මාසයකට කලින්,  ඒ 

කියන්ශන් ගිය මා සශේ  15තටනි දා ශතනශකොට අපි ඒ බශද 

පනතකා දතපයි. රුපිය  21ට තිබුණු බශද රුපිය  41 දෂේතා තටඩි 

කප එය ැටසේ කපකා තිශබනතා. මාස තුනකට කලින් තමයි 

ශමතප බශද පනතා තිශබන්ශන්. ශකොකු ලූනු කලින් ශැනට කා,  

ැබඩා කපකා අනත ය ශකස ශැොවීන්ත සූපා කෑමට 

ැබඩාකරුතන්ට අතස්ථාත දීකා නටහට. මාස තුනකට කලින් බශද 

පනතා තිශබනතා. 

497 498 

[ැරු පී. හටිපසන් මහතා] 
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ගු දයාසිරි ජයවසේකර ෙහතා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி  யமசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි,  මශේ ශදතටනි අතුරු ප්ර ්නය 

ශමයයි. ැරු ඇමතිතුමනි,  ඔබතුමා ශකොකු ලූනු බීජ පිළිබහත කථා 

කළා. ශම් ශතනශකොට ශකොකු ලූනු බීජ කිශකෝ්ෑම් 1, 311ෂේ විතප 

නුතපඑළිශේ  ීයත කාමපතක ැබඩා කපකා තිශබනතා. ඇ්ත 

ත ශයන්ම දටනට තිශබන අශනෂේ ප්රධ්ානම ප්ර ්නය තමයි,  ශශීයය 

ත ශයන් බීජ නි ්පාදනය කප ශැොවීන්ට කබා දීශම් තටඩ පිළිශතළ 

සකස් කපනතා කියකා ඔබතුමන්කා ශකොයි තපම් කථා කළ්,  

වි ාක ත ශයන් ශශීයයත නි ්පාදනය කපන බීජ ටිකත් ශැොවීන්ට 

කබා ැන්න පු තන් තටඩ පිළිශතළෂේ සකස් ශතකා නටහට. එම නිසා,  

පිට පටින් ශැශනන ප්රමාණය වි ාක ත ශයන් තටඩි වීමයි සිශධ් 

ශතකා තිශබන්ශන්. ඒ සහහා ඔබතුමාශේ තටඩ පිළිශතළ ශමොකෂේද? 

නුතපඑළිශේ  ශකොකු ලූනු බීජ කිශකෝ්ෑම් 1, 311ෂේ ැබඩා කප 

තිශබනතා. ඒ ටිකත් අපශැන ශැොවීන්ට කබා දීම සහහා අත ය 

රියාමාර්ැයෂේ ැන්නතාද? එශහම නට්නම් තත ුලපට් ශකොකු 

ලූනු බීජ පිට පටින්ම ශැනට කා ක කාශ  ශැොවීන්ත අනාථ කපන 

තටඩ පිළිශතළෂේද ශම් රියා්මක කපන්න හදන්ශන් කියකා මම 

අහන්න කටමටතියි. 

 
ගු පී. හැරිසන් ෙහතා  
(மாண்புமிகு பீ. ஹாிசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
ැරු කථානායකතුමනි,  සාමානයශයන් බී ලූනු බීජ ැබඩා කිරීම 

ශබොශහෝ ශතකාතට සිුල ශතන්ශන් මාතශ  ප්රශශ ය ආ්රිතතයි. 

දටනටම් ශකොකු ලූනු බීජ නි ්පාදනය කපන ශැොවිපළත  

111කට අධික ප්රමාණයෂේ තිශබනතා. ඒ සහහා පජය මඟින් සියයට 

51ක සහනාධ්ාපයකු් කබා දීකා එම බීජ ශැොවීන් අතප ශබදා 

හටරීශම් තටඩ පිළිශතළෂේ ආපම්භ කප තිශබනතා. එම නිසා එතුමා 

කියන බීජ ප්රමාණය එම ැබඩාශ  තිශබනතාද කියන එක මට 

ැටටුතෂේ. හටබටයි,  දටනට අපි ශම් රමශ දය අනුැමනය කප 

තිශබනතා. ඔබතුමා කියන තටන ඒ තපම් ප්රමාණයෂේ තිශබනතා 

නම්,  අපි ඒ ැටන් ශසොයා බකා ශැොවීන්ට කබා ශදන්න කටුතතු 

කපනතා. 

 
ගු නිවයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ප්ර ්න අ ක 3 - 138/'18 - (2),  ැරු චමින්ද විශසසිිප මහතා. 

 
ගු චමින්ද ිධ ව.සිරි ෙහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விம சிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි,  මා එම ප්ර ්නය අසනතා. 

 
ගු ගයන්ත කුණාතිලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි,  කඳුපට නත ැම්මාන,  

යටිතක පහසුකම් හා ප්රජා ස තර්ධ්න අමාතයතුමා ශතනුශතන් මා 

එම ප්ර ්නයට පිළිතුරු දීම සහහා සති ශදකක කාකයෂේ ද කා 

සිටිනතා. 

 
ගු චමින්ද ිධ ව.සිරි ෙහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விம சிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, - 

ගු නිවයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ැරු මන්ත්රීතුමනි,  අපි දිනිප ිනනයකදී එම ප්ර ්නයට පිළිතුපෂේ 

කබා ැනිුහ. 

 
ප්රශ්නනය ෙුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීෙ  නිවයෝග කරන ලදී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ගු නිවයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ප්ර ්න අ ක 4 - 219/'18 - (2),  ැරු (ෛතදය) නලින්ද ජයතිස්ස 

මහතා - [සභා ැර්භය තුළ නටත.] 
 

 
 

ප්රතිසංසනකරණය කැ වාරිොර්ග: පුත්තලෙ 

දිසනත්රික්කය 
புனரகமக்கப்பட்ட நீர்ப்பாசனத் திட்டங்கள்: 
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5.  ගු ආර්.මම්. පද්ෙ උදයශ්ාන්ත ගුණවසේකර ෙහතා 
(மாண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணமசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
කෘෂිකර්ම,  පශු සම්ප් ස තර්ධ්න,  තාිපමාර්ැ සහ ධීතප හා 

ජකජ සම්ප් ස තර්ධ්න අමාතයතුමාශැන් ඇසූ ප්ර ්නය - (1): 

(අ) (i) 2015,  211. සහ 2119 තර් තකදී පු්තකම 
ිනස්්රිෂේකශේ  ප්රතිස සක්පණය කපන කද සු ,  
මධ්යම හා මහා පිපමාණ තාිපමාර්ැ කතශර්ද; 

 (ii) එෂේ එෂේ ප්රතිස සක්පණ කටුත්ත සහහා 
ඇසත්ශම්න්තුැත ුහදක ශතන් ශතන් ත ශයන් 
ශකොපමණද; 

 (iii) එම ප්රතිස සක්පණ කටුතතු  සහහා ශටන්ඩර් 
කටහතනු කටබුශ ද; 

 (iv) එශස ් නම්,  එම ශටන්ඩර් කබාැ් 
ශකොන්රා්කරුතන්ශේ ශ ඛ්නයෂේ දිනිපප් 
කපන්ශන්ද; 

 (v) දහත එෂේ එෂේ තර් තකට අදාළ ප්රතිස සක්පණ 
කටුතතුතක ශභෞතික හා මූකය ප්රැතිය ශතන් ශතන් 
ත ශයන් කතශර්ද;  

 (vi) එම ප්රතිස සක්පණ කටුතතුතකට අදාළ  කයතා 
අධ්යයන,  පාිපසිපක සහ ද ජිශන්රු තාර්තා 
දිනිපප් කපන්ශන්ද;  

 (vii) එම ප්රතිස සක්පණ කටුතතුතකදී දත් කපන කද 
ශපොන්මඩ,  පස ්ශහෝ තටලි සහහා ශටන්ඩර් කටහතනු 
කටබුශ ද; 

 (viii) එශස ් නම්,  එම ශටන්ඩර් කබාැ් 
ශකොන්රා්කරුතන්ශේ ශ ඛ්නයෂේ දිනිපප් 
කපන්ශන්ද;   

 යන්න එතුමා ශමම සභාතට දන්තන්ශන්ද? 

(ආ) ශනොඑශස ්නම්,  ඒ මන්ද? 
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පාර්ලිශම්න්තුත 

கமத்ததாைில், கால்நகட வளங்கள் அபிவிருத்தி, 

நீர்ப்பாசனம், கடற்தறாைில் மற்றும் நீரகவள மூலங்கள் 

அபிவிருத்தி அகமச்சகரக் மகட்ட வினா:  

(அ) (i )  2015, 2016 மற்றும் 2017ஆம் ஆண்டுகளில் 

புத்தளம் மாவட்டத்தில் புனரகமக்கப்பட்ட 

சிறிய, மத்திய மற்றும் பாாிய அளவிலான 

நீர்ப்பாசனத்  திட்டங்கள் யாகவதயன்பகதயும்; 

 (ii) ஒவ்தவாரு புனரகமப்புப் பணிக்காகவும் 

மதிப்பிடப்பட்ட பணத்ததாகக தனித்தனியாக 

எவ்வளதவன்பகதயும்; 

 (iii )  மமற்படி புனரகமப்புப் பணிகளுக்காக மகள்விப் 

பத்திரங்கள் மகாரப்பட்டனவா என்பகதயும்; 

 (iv )  ஆதமனில், அக்மகள்விப் பத்திரங்ககளப் 

தபற்றுக்தகாண்ட ஒப்பந்தகாரர்களின் பட் 

டியதலான்கறச் சமர்ப்பிப்பாரா என்பகதயும்; 

 (v) மமற்படி ஒவ்தவாரு வருடத்துக்கும் ஏற்புகடய 

தான புனரகமப்புப் பணிகளின் தபௌதிக மற்றும் 

நிதிசார் முன்மனற்றம் தனித்தனியாக யாததன்ப 

கதயும்; 

 (vi) மமற்படி புனரகமப்புப் பணிகளுக்கான 

சாத்தியக்கூறு ஆய்வு, சுற்றாடல் மற்றும் 

தபாறியியல் அறிக்ககககளச் சமர்ப்பிப்பாரா 

என்பகதயும்; 

 (vii) மமற்படி புனரகமப்புப் பணிகளின்மபாது 

அகற்றப்பட்ட வண்டல் படிவு, மண் அல்லது 

மணலுக்காக மகள்விப் பத்திரங்கள் மகாரப் 

பட்டனவா என்பகதயும்; 

 (viii) ஆதமனில், அக் மகள்விப் பத்திரங்ககள 

தபற்றுக்தகாண்ட ஒப்பந்தகாரர்களின் பட்டிய 

தலான்கறச் சமர்ப்பிப்பாரா என்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்மறல், ஏன்? 

 

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

(a) Will he inform this House- 

 (i) the minor, medium and major-scale 
irrigation schemes renovated in Puttlam 
District in the years 2015, 2016 and 2017; 

 (ii)  the estimated amount for each renovation 
work, separately; 

 (iii) whether tenders were called for the said 
renovation work; 

 (iv) if so, whether a list of names of the 
contractors who obtained those tenders will 
be submitted; 

 (v) the physical and financial progress of the 
renovation work of that contract with 
relevance to each of the aforesaid years; 

 (vi) whether the feasibility study, environmental 
and engineering reports relevant to that 
renovation work will be submitted; 

 (vii) whether tenders were called for the silt, soil 
or sand removed in renovation work; and 

 (viii) if so, whether a list of names of the 
contractors who obtained those tenders will 
be submitted? 

(b) If not, why?  
 

ගු පී. හැරිසන් ෙහතා  
(மாண்புமிகு பீ. ஹாிசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි,  එම ප්ර ්නයට ශකොළ 15ක 

විතප  දීර්ඝ පිළිතුපෂේ තිශබශන් න්. ශම් පිළිතුප කියතන්න ගිශයෝ 

ශැොඩෂේ ශතකා යනතා. ැරු මන්ත්රීතුමාට අත ය  නම් මට 

කියතන්න පු තන්. ැරු මන්ත්රීතුමනි,  මම එම පිළිතුප සභාගත* 

කපන්නම්. ඔබතුමාට ශම් සම්බන්ධ්ශයන් ශමොකෂේ හිප අතුරු 

ප්ර ්නයෂේ තිශබනතා නම් අහන්න.  
 

* සභාවම්සය ෙත තබන ලද පිළිුරර: 
* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட : 

* Answer tabled: 

(අ) (i) 

 
  මධ්යම පිපමාණ තාිපමාර්ැ - පු්තකම ිනස්්රිෂේකශේ  2115,  

211. හා 2119 තසපතක මධ්ය තාිපමාර්ැ තයාපාප ශකස 
මහඅන්දප තටත,  ීනකබටම්ම,  ීනක බටම්ම සටපුතම් ඇක,  
කපවිට,  ශස ැ ඔය ස කීර්ණය,  පතඔකාඔය,  
ශකේටුකච්චිය,  එ තන්කුකම,  පාතේටාමක්ත,  තේතකන්ඩ ,  
තබ්ශබෝත සටපුතම් ඇක,  කපවිට සටපුතම් ඇක,  මහඋසත්ටත,  
පුලියන්කුකම,  ඌිපයාත,  පදවිබටින ඇක,  ශසන්ැ  ඔය 
අුහණ,  පදවිබටින ඇක,  දකුණු ඇක සහ තම් ඇක යන මධ්ය 
තාිපමාර්ැ තයාපාපතක තාිපමාර්ැ පශධ්ති ශමශහුතම් හා 
නඩ්තු,  නිර්මිත දිනකිරීම් සහ මූකසථ්ායී තටඩ 
ප්රතිස සක්පණය,  කෘෂි මාර්ැ නඩ්තු කටුතතු,  ඇක මාර්ැ 
තටඩි ිනුතණු කිරීම් කටුතතු,  ශදපාර්තශම්න්තු දඩම් හා 
අශනකු  ් ත්කම් ආපෂේ ා කප ැටීනම,  ැ  තතුප හානි 
අු්තටඩියාතන් සිුල කප ඇත. 

  මහා පිපමාණ තාිපමාර්ැ - 2115,  211. හා 2119 තසපතකදී 
තබ්ශබෝත,  දගිනිමිටිය යන මහා තාිපමාර්ැ තයාපාපතක 
තාිපමාර්ැ පශධ්ති ශමශහුතම් හා නඩ්තු,  නිර්මිත දිනකිරීම් 
සහ මූකසථ්ායී තටඩ ප්රතිස සක්පණය,  කෘෂි මාර්ැ නඩ්තු 
කටුතතු,  ඇක මාර්ැ තටඩි ිනුතණු කිරීම් කටුතතු,  
ශදපාර්තශම්න්තු දඩම් හා අශනකු් ත්කම් ආපෂේ ා කප 
ැටීනම,  ැ තතුප හානි අු්තටඩියාතන් සිුල කප ඇත. 

 (ii) අදාළ පිළිතුප පුසත්කාකශේ  තබා ඇත. 

 (iii)  සු  පිපමාණ තාිපමාර්ැ - රියා් මක කපන කද රුපිය  
මිලියන 15ට අක් තයාපෘති ුජු ශකොන්රා් ශකස අදාළ 
ශැොවි ස විධ්ාන ශතත පතපා දටු කපන කද අතප ඒ සහහා 
අත ය ප්රතිපාදන අදාළ ිනස්්රිෂේකයන් ශතත කබා ශදන අතප,  
ිනස්්රිෂේ භාප නිශයෝජය/ සහකාප ශකොමසාිපසත්රු විසින් 
අදාළ ශකොන්රා  ්පිිපනමනු කබයි. 

තර් ය සු  පිපමාණ තාිපමාර්ැ 

2015 සු  තාිපමාර්ැ ප්රතිස ස්කපණය 

2016 තට  ප්රතිස ස්කපණය 

  නිර්මිත දිනකිරීම් 
  තාිප ඇළ ප්රතිස ස්කපණය 

  එ ක ැා ප්රතිස ස්කපණය 
  අුහණු ප්රතිස ස්කපණය 

  ජකාපතාහන පශධ්ති/ ඇක මාර්ැ 

තටඩිිනුතණු කිරීම 

  ැ  තතුප හානි 

2017 තට  ප්රතිස ස්කපණය 

  තට  යටි ැ  ස තර්ධ්නය 
  තට  ැටඹුරු කිරීම් 

501 502 

[ැරු ආර්.එම්. පශම උදය ාන්ත ුවණශසක්ප මහතා] 
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  මධ්ය හා මහා පිපමාණ තාිපමාර්ැ -  ශටන්ඩර් කටහවීශමන් 
ප්රතිස සක්පණ කටුතතු සිුල කපන කද තයාපෘති කිහිපයෂේ 
ඇත.  

 (iv)   සු  පිපමාණ තාිපමාර්ැ - ඇුහණුම 11* මඟින් දෂේතා ඇත.  

         මධ්ය හා මහා පිපමාණ තාිපමාර්ැ - ඇුහණුම 12* මඟින් 
දෂේතා ඇත.  

 (v)   

  සු  පිපමාණ තාිපමාර්ැ 

  

  මහා හා මධ්ය පිපමාණ තාිපමාර්ැ  -  සියුම කාර්යයන් 
ශතන් කපන කද ප්රතිපාදන යටශ් අතසන් කප ඇති අතප,  
ශභෞතික හා ුහකය ප්රැතිය 111%කි. 

 (vi)   සු  පිපමාණ තාිපමාර්ැ - අදාළ ශනොශ . 

         මධ්ය හා මහා පිපමාණ තාිපමාර්ැ - දටනට පතතින 
තයාපාපතක ප්රතිස සක්පණ,  පුනරු්ථාපන හා අු්තටඩියා 
කිරීම් කටුතතු සහහා  කයතා අධ්යයන තාර්තා සකස ්කිරීම 
අත ය ශනොශ . සිය  ු කාර්යයන් සහහා ෂේශ ්ර 
අධ්යයනයෂේ සිුල කප සටකසුම් කිරීශමන් අනතුරුත 
ඇසත්ශම්න්තු සකස ්කප ඇත. 

 (vii)  නටත. 

 (viii)  නටත. 

(ආ)  අදාළ ශනොශ . 

 

ගු ආර්.මම්. පද්ෙ උදයශ්ාන්ත ගුණවසේකර ෙහතා 
(மாண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணமசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ැරු අමාතයතුමනි,  මම ශම් ප්ර ්නශයන් අසා තිශබන්ශන් 

තුහන්නාන්ශස්කාශේ ආඩුක්ත බකයට ප් වුණාට පසු  පු්තකම 

ිනස්්රිෂේකශේ  ත්්තය ැටනයි. ශම් ප්ර ්නශේ  (iii) ශකොටසින් 

අහනතා,  "ශම් සියු ප්රතිස ස්කපණ කටුතතු සහහා ශටන්ඩර් 

කටහතනු කටබුශ ද?" කියකා. ඒ තාශේම,  එම ප්ර ්නශේ  (iv) 

ශකොටසින් අහනතා,  "එශස් නම්,  එම ශටන්ඩර් කබාැ් 

ශකොන්රා්කරුතන්ශේ ශ ඛ්නයෂේ දිනිපප් කපන්ශන්ද?" 

කියකා. ඒ සම්බන්ධ්ශයන් ඔබතුමාට සපක උ්තපයෂේ ිනය හටකිද? 

 

ගු පී. හැරිසන් ෙහතා  
(மாண்புமிகு பீ. ஹாிசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
ඔබතුමා අහපු ප්ර ්නයට දීර්ඝ පිළිතුපෂේ තිශබනතා. ඔබතුමා 

අසා ඇති පිපින 2115 පු්තකම ිනස්්රිෂේකශේ  සු  තාිපමාර්ැ 

ප්රතිස ස්කපණ යටශ් සු  තාිපමාර්ැ කටුතතු 112ක ශ ඛ්නයෂේ 

තිශබනතා.  

 
ගු ආර්.මම්. පද්ෙ උදයශ්ාන්ත ගුණවසේකර ෙහතා 
(மாண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணமசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ඒ සිය කටම ශටන්ඩර් කටහතකා ද? 

 

ගු පී. හැරිසන් ෙහතා  
(மாண்புமிகு பீ. ஹாிசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
ඔ ,  ශටන්ඩර් කටහතකා තමයි කටුතතු කපන්ශන්. 

ගු ආර්.මම්. පද්ෙ උදයශ්ාන්ත ගුණවසේකර ෙහතා 
(மாண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணமசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ශකොන්රා්කරුතන්ශේ ශ ඛ්නය් සහිතද? 
 

ගු පී. හැරිසන් ෙහතා  
(மாண்புமிகு பீ. ஹாிசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
ශැොවි ස විධ්ානතකටයි ඒතා දීකා තිශබන්ශන්. මම ඔබතුමාට 

ඒ ශතොපතුරු් ශදන්නම්. 
 

ගු ආර්.මම්. පද්ෙ උදයශ්ාන්ත ගුණවසේකර ෙහතා 
(மாண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணமசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ශමතටනි කටුතතු කිරීශම්දී පාිපසිපක තාර්තා හා ද ජිශන්රු 

 කයතා තාර්තා ැත ුතතුයි. ඒ තාශේම,  එම ප්රතිස ස්කපණ 

කටුතතුතකදී ශපොන්මඩ,  පස් ශහෝ තටලි සහහා ශටන්ඩර් කටහතකා 

තිශබනතා ද? තාිපමාර්ැ හා ජකසම්ප් කළමනාකපණ 

අමාතයතපයා විධියට ැරු ැාමිී  විජි් විජයුහණි ශසොයිසා 

මටතිතුමා පසුගිය කාකශේ  කටුතතු කළ බත මම දන්නතා. අශ්ත 

ශමොනපාැක ිනස්්රිෂේකශේ ් ඒ විධියට තයාපෘති කපකා තිබුණා. 

තට තක තටලි,  පස් අපශැන ගියා. ඒතා අප ශැන ගිශේ  ශකොශහ්ද 

කියකාත් අපි දන්ශන් නටහට.  

පු්තකම් ිනස්්රිෂේකශේ  පසුගිය කාකශේ දී් තාර්තා වුණ පිපින -

ිපසාඩ් බිනුතදීන් මටතිතුමාට විරුශධ්ත් ශචෝදනා ශැොඩෂේ එන නිසා

- පස් ැටන්, තටලි ැටන් ප්ර ්න ටිකෂේ ඒ ිනස්්රිෂේකශේ  තිශබන 

නිසා, කටකෑ කපකා තිශබන නිසා, ශම් තයාපෘති හපහා ශම් 

ප්රතිස ස්කපණ කටුතතු කපශදී පස් ශහෝ තටලි සහහා ශටන්ඩර් 

කටහතකා තිශබනතාද?  ඒ සම්බන්ධ් ශ ඛ්නයෂේ ඔබතුමාට ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුතට දිනිපප් කළ හටකිද? 

 

ගු පී. හැරිසන් ෙහතා  
(மாண்புமிகு பீ. ஹாிசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, එතුමා ශතනම  ප්ර න්යෂේ 

ඇහුශතෝ මට විස්තපා්මකත සම්පූර්ණ ශ ඛ්නයෂේ ශදන්න 

පු තන්. එශහ් ආපම්භ කපකා තිශබන තයාපෘති අ ක 112 

සහහාම නියමානුූලකත ශකොන්රා්කරුතන්ශැන් සහ සහ ශැොවි 

ස විධ්ානතලින් ශටන්ඩර් කටහවීමෂේ කපකා තමයි ඒ කටුත්ත 

කපකා තිශබන්ශන්. 

 

ගු නිවයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ප්ර ්න අ ක .- 34./'18 - (1), ැරු ද ාෂේ පහුමාන් මහතා. 
 

ගු ඉෂාක් රහුොන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இஷாக் ரஹுமான்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 
ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, මා එම ප්ර ්නය අහනතා. 
 

ගු ගයන්ත කුණාතිලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, අභයන්තප හා ස්තශශ  

කටුතතු සහ පළා් සභා හා පළා් පාකන අමාතයතුමා ශතනුශතන් 

මා එම ප්ර ්නයට පිළිතුප දීම සහහා සති ශදකක කාකයෂේ ද කා 

සිටිනතා. 
 

ප්රශ්නනය ෙුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීෙ  නිවයෝග කරන ලදී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

503 504 

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

*  Placed in the Library. 

තර් ය වියදම (රු.) 
ුහකය 

ප්රැතිය % 

ශභෞතික ප්රැතිය 

තටඩ අතසන් අවිසශේද 

2015   8,309,640.16 93.04 22 - 

2016 87,764,181.74 85.16 90 - 

2017 36,342,203.53 83.57 21 - 



පාර්ලිශම්න්තුත 

ශ්රී ලංකාවේ ිධවද්ශ් ආවයෝජන: ප්රතිලාභ 
இலங்ககக்கான தவளிநாட்டு முதலீடுகள்: 

அனுகூலம் 
FOREIGN INVESTMENTS IN SRI LANKA : BENEFITS 
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7. ගු වාසුවද්ව නානායක්කාර ෙහතා 
(மாண்புமிகு வாசுமதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ුහද  අමාතයතුමාශැන් ඇසූ ප්ර ්නය- (2): 

(අ) තර්  2115 සහ 211. තුළදී, 

 (i) ශ්රී ක කාශ  විශශ  ආශයෝජනතලින් උපයාශැන 
පශටන් බටහටප කපශැන ශැොස ් ඇති කාභ 
ප්රමාණය එෂේස් ජනපද ශඩොකර්තලින් ශතන් 
ශතන් ත ශයන් ශකොපමණද; 

 (ii) එශස ් ුහද  බටහටප කපශැන යෑම ශහත්ුශතන් 
රුපියශ  අැය ශකොපමණ බකපෑමකට කෂේ 
වූශේ ද; 

 (iii) එෂේ එෂේ ආශයෝජනය මඟින් ශ්රී ක කාතට රැකියා 
අතසථ්ා මඟින් කටබුණු ප්රතිකාභය සහ ශතන් 
ප්රතිකාභ ශතන් ශතන් ත ශයන් කතශර්ද; 

 යන්න එතුමා ශමම සභාතට දන්තන්ශන්ද?  

(ආ) ශනොඑශස ්නම්, ඒ මන්ද? 

 

நிதி அகமச்சகரக் மகட்ட வினா:  

(அ) 2015 மற்றும் 2016 ஆம் ஆண்டுகளில், 

 (i) இலங்ககக்கான தவளிநாட்டு முதலீடுகளி 

லிருந்து ஈட்டிக்தகாள்ளப்பட்டு நாட்டிலிருந்து 

தவளியில் தகாண்டுதசல்லப்பட்டுள்ள இலாபத் 

தின் அளவானது ஐக்கிய அதமாிக்க 

தடாலர்களில் தனித்தனியாக எவ்வளதவன் 

பகதயும்; 

 (ii) அவ்வாறு பணம் தவளியில் தகாண்டு 

தசல்லப்பட்டதன் காணரமாக ரூபாயின் 

தபறுமதி மீது ஏற்பட்டுள்ள தாக்கம் எவ்வள 

தவன்பகதயும்; 

 (iii) ஒவ்தவாரு முதலீட்டின் மூலமும் இலங்ககக்கு 

ததாைில் ாீதியாக கிகடக்கப்தபற்ற அனுகூலம் 

மற்றும் மவறு அனுகூலங்கள் தனித்தனியாக 

யாகவதயன்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்மறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Finance: 

(a) Will he inform this House in relation to years 2015 
and 2016 separately- 

 (i) the value of the profits in US Dollars that 
were generated from foreign investments in 
Sri Lanka and were withdrawn from the 
country during the aforesaid years;   

 (ii) the extent of the impact that was caused to 
the value of the rupee as a result of the 
withdrawal of the profits in that manner; 
and  

 (iii) the benefit that Sri Lanka received through 
employment opportunities and the other 
benefits received from each investment?  

(b) If not, why? 

 
ගු ඉරාන් ිධක්රෙරත්න ෙහතා තමුදල් රාජය අොතයුරො  
(மாண்புமிகு இரான் விக்கிரமரத்ன - நிதி இரா ாங்க 

அகமச்சர்) 

The Hon.  Eran Wickramaratne - State Minister of Finance)  

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ුහද  අමාතයතුමා 

ශතනුශතන් මා එම ප්ර ්නයට පිළිතුප ශදනතා.  

(අ) (i) ශ්රී  ක කාශතහි සිුලකළ විශශ  ආශයෝජන සහහා 
දපටයූ කාභ ඇශමිපකන් ශඩොකර් ද්ත ශ්රී ක කා 
මහ බට කුත සතුත ශනොමටත. ශකශස ් වුතද, දපටයූ 
කාභතලින් සිුල කළ කාභා   ශැවීම් ශ්රී ක කා මහ 
බට කුත තාර්තා කපයි. ශම් අනුත, 2015 සහ 211. 
තසපතකදී කාභා   ශැවීම් පිළිශතළින් 
ඇශමිපකානු ශඩොකර් මිලියන 435ෂේ සහ 
ඇශමිපකානු ශඩොකර් මිලියන 511ෂේ විය. 

 (ii) රුපියශ  අැය ශතනසව්ීම සහහා ශශීයය විශශීයය 
ශතශළහ ශපොශළහි සිුලතන සියු ැනුශදනුතක ුහ  
බකපෑම ශහත්ු  තන බටවින් විශශ  ආශයෝජකයන් 
විසින් දපටයූ කාභ ආපසු රැශැන යෑම් තුළින් 
රුපියශකහි අැය මත සිුලතන බකපෑම ශතන් 
ත ශයන් ැණනය කළ ශනොහටක. 

 (iii) ආශයෝජන මඩුඩකය විසින් කබා දී ඇති 
ද්තතකට අනුත 2115 සහ 211. තසප 
අතසානශේ දී ආශයෝජන මඩුඩකශේ  ලියා පින චි 
සමාැම්තක රැකියා ප්රමාණය පිළිශතළින් 
476,578ෂේ සහ 4.1,227ෂේ විය. 

(ආ) පටන ශනොනඟී. 

 

ගු වාසුවද්ව නානායක්කාර ෙහතා 
(மாண்புமிகு வாசுமதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි,  පිළිතුරු දීම ැටන පාජය 

ඇමතිතුමාට ස්තුතිතන්ත තනතා. රුපියක ශකශපහි තිශබන 

බකපෑමට   මහ බට කු ගිණුම් අ  තකට බටහටපත යන ුහද තක 

බකපෑම සමස්ත ත ශයන් ැණනය කපනු කබන අතප,   ඒතා 

ඛ්ඩුඩනය ශකොට, ඒ බකපෑශම් ඛ්ඩුඩනය වූ තටිනාකශම් අැය 

ශකශස්දටයි ැණනය කිරීමට තුහන්නාන්ශස්කාශේ යාන්රණයට 

හටකියාතෂේ නටශද? 

 
ගු ඉරාන් ිධක්රෙරත්න ෙහතා  
(மாண்புமிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ඒක අශ්ත යාන්රණයෂේ ශනොශතයි. මහ බට කුත කි යන්ශන් 

ශශීයය ආයතනයෂේ. මහ බට කුත ුහද  අමාතයා  ය - 

 
ගු වාසුවද්ව නානායක්කාර ෙහතා 
(மாண்புமிகு வாசுமதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
නුහ්, අමාතයා  යෂේ යටශ් ශන් තිශබන්ශන්.  

 
ගු ඉරාන් ිධක්රෙරත්න ෙහතා  
(மாண்புமிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

සාමානයශයන් අමාතයා  යෂේ යටශ් තිශබන්ශන්  පශපෝර්තු 

කිරීමටයි. නුහ් මහ බට කුත ුහද  අමාතයා  ශයන් ස්තාධීනයි.  

505 506 
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ගු වාසුවද්ව නානායක්කාර ෙහතා 
(மாண்புமிகு வாசுமதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඒ ස්තාධීන බත කවුරු් දන්නතා. නුහ් මම අහන්ශන්  

ශම්කයි. ඕනෑම ශදයෂේ ඛ්ඩුඩනය කප ැණනය කිරීශම් 

හටකියාතෂේ තිශබනතාශන්. එම හටකියාත  නටශද ඔබතුමන්කාශේ 

මහ බට කුතට?   

 
ගු ඉරාන් ිධක්රෙරත්න ෙහතා  
(மாண்புமிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

මහ බට කුතට ඒ හටකියාත තිශබනතා. නුහ් ඔබතුමා අහන 

ප්ර ්නය මහ බට කුතට ශ්රුම් ගිහින් නටහට. ශමොකද, ප්ර න්ය 

පටහටිනලි නටහට. ඔබතුමා අහන්ශන්- 

 
ගු වාසුවද්ව නානායක්කාර ෙහතා 
(மாண்புமிகு வாசுமதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
කටූ  කාභ ප්රමාණ ශයන් රුපියක අතප්රමාණ  වීමට වූ බකපෑශම් 

අැය ප්රති තයකින් කියන්න පු තන්.  

 
ගු ඉරාන් ිධක්රෙරත්න ෙහතා  
(மாண்புமிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
මම හිතන විධියට ඒක ශකෝකශේ  ශකොශහ්ත් කියන්න බටහට. 

ශමොකද, ුහදකෂේ අතප්රමාණ වීමට ශහෝ දහළ යෑමට බකපාන්ශන් 

එක ශහ්තුතෂේ ශනොශතයි. ඒකට හුමෂේ ශහ්තු තිශබනතා. 

තයාපාපතකට ප්රාේධ්නය ශයොදතකා කටශබන කාභය පිට පට 

යට තාම, රුපියශ  අැය අතප්රමාණ ශතනතාද, තටඩි ශතනතාද 

කියන්න බටහට. ඒ ැටන ටට තටඩිය වි ාක සාධ්ක තිශබනතා. හුමෂේ 

සාධ්ක තිශබනතා. ආශයෝජනයම අශනෂේ සාධ්කතලින් එකෂේ. ඒක 

කාභය කියකාම ඒ ශැො කන්ට ැණනය කපන්න බටහට. ඒ 

ශැො කන්ට සාධ්ාපණ විධියට ඒක කියන්න අත යයි.  

 
ගු වාසුවද්ව නානායක්කාර ෙහතා 
(மாண்புமிகு வாசுமதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඔබතුමාශේ පිළිතුප අසාර්ථක පිළිතුපෂේ. ශමොකද, ක කාශ  

ුහද තලින් බටහටප වී යන කාභ ශඩොකර්තකට පිපතර්තනය 

ශතනශකොට ඒ ුහද  පිටවී යෑම් එෂේක ඇති තන යම් බකපෑමෂේ 

තිශබනතා. ඒක ශතනම ැණනය කිරීමට  පු තන්කමෂේ තිබියදී්, 

ඔබතුමා ඒක ශම් ශ කාශ  යටප් කපමින් තිශබන නිසා, මම 

අශනෂේ ප්ර ්නය අහනතා.  

ඔය කියන කාක පිපච්ශේදශේ  රැකියා නිුතෂේතිශේ  අක් වීමෂේ 

තිශබනතා ශන්ද?  

 
ගු ඉරාන් ිධක්රෙරත්න ෙහතා  
(மாண்புமிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ැරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් ප්ර ්නයට උ්තප ශදනශකොට මම  

කි තා, පිට වී ගිය  ප්රමාණය ශඩොකර් මිලියන 435යි, ශඩොකර් 

මිලියන 511යි කියකා. ඒක රුපියකට බකපෑමෂේ ඇති කශළ් 

ශකොශහොමද  කියකා ැණනය කපකා කියන්න තපම් වි ාක 

ප්රමාණයෂේ ශනොශතයි. 

ඒක නිසා තමයි මහ බට කුත ශමශහම තීපණයෂේ දීකා 

තිශබන්ශන්. ද්ත දීකා තිශබනතා. නුහ්, ඒ ශැො කන්ට ඒක 

විස්තප කපකා කියන්නට බටහට.  

ඒ තාශේම, ඔබතුමා රැකියා ැටන ඇහුතා. මහ බට කු තාර්තාශ  

තිශබනතා රැකියා කෂේ  3කට තටඩිය ඇතිශතකා තිශබනතා කියකා. 

නුහ්, ඒක මනින්නට තත විධියෂේ තිශබනතා. ඒ තමයි, විරැකියාත 

මනිනතා. ශම් අවුරුුල ැණනාත තුළම සියයට 4 සහ සියයට 4.5 

අතප තමයි ක කාශ  විරැකියාත තිබිකා තිශබන්ශන්. 

 

ගු වාසුවද්ව නානායක්කාර ෙහතා 
(மாண்புமிகு வாசுமதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

මශේ අතුරු ප්ර ්න ශදක දතපයි. නුහ් ඔබතුමාශැන් පටහටිනලි 

කප ැටීනමෂේ කපන්න කටමටතියි.  විරැකියාත මටීනම හපහා ශම් 

අවුරුුල ශදශෂේ රැකියා නිුතෂේතිශේ  ස ඛ්යාතන් ැණන් බටසිම 

පිළිබහත ඔබතුමා දෂේතන්ශන් මහ පටකටවිලි කථාතෂේ, ඔබතුමාශේ 

ශකළින් උ්තයෂේ නටහට.  

 

ගු ඉරාන් ිධක්රෙරත්න ෙහතා  
(மாண்புமிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ශකළින් උ්තපයෂේ තිශබනතා. මහ බට කු තාර්තාශ  ශකළින් 

උ්තපය දීකා තිශබනතා, අ ක සහිතත. ඇති කළ රැකියා කෂේ  

ැණනම මහ බට කු තාර්තාශ  තිශබනතා. [බාධ්ා කිරීමෂේ]  

 

ගු නිවයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ප්ර ්න අ ක 8 - 453/'19 - (1), ැරු ආනන්ද අු්ැමශේ 

මහතා. 

 

ගු ආනන්ද අලුත්ගෙවේ ෙහතා 
(மாண்புமிகு ஆனந்த அலுத்கமமக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, මම එම ප්ර ්නය අහනතා. 

 

ගු ගයන්ත කුණාතිලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ප්රාථමික කර්මාන්ත සහ 

සමාජ සවිබකැටන්වීම් අමාතයතුමා ශතනුශතන් මා එම ප්ර ්නයට 

පිළිතුප දීම සහහා සති ශදකක කාකයෂේ ද කා සිටිනතා. 
 
ප්රශ්නනය ෙුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීෙ  නිවයෝග කරන ලදී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

ගු නාෙල් රාජපක්ෂ ෙහතා 
(மாண்புமிகு நாமல் ரா பக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ශමම අමාතයා  යට 

අදාළත ප්ර ්නයෂේ තිශබනතා.  

 

ගු නිවයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ැරු නාම  පාජපෂේ  මටතිතුමා. 

 

ගු නාෙල් රාජපක්ෂ ෙහතා 
(மாண்புமிகு நாமல் ரா பக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

ැරු ඇමතිතුමනි, මන්දශපෝ ණය ශහ්තුශතන් 

තිස්සමහාපාමශේ  එක පවුකක දරුශතෂේ නටතිශතකා තිශබනතා.  ඒ 

තාශේම, ඔවුන්ට සමෘශධි සහනාධ්ාපය කටබුශඩු නටහටයි කියකා 

කථාතකු් තිශබනතා. ඔබතුමන්කා ශම් කාපණය සම්බන්ධ්ත වුණු 
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පාර්ලිශම්න්තුත 

මටිනහ් වීම  ශමොකෂේද? ශමොකද, ශම් පළුහශතනි තතාත ශනොශතයි 

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි. අනුපාධ්පුප ිනස්්රිෂේකශේ ් 

ශමතටනිම සිුලවීමෂේ මීට කලින් තාර්තා වුණා, ුහරු ැා ශකොළ 

තම්බාශැන කෑතා කියකා. ඒ ශතකාශ  දී ආඩුක්ත ඒ සම්බන්ධ්ත 

රියා්මක වුශඩු නටහට ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි. 

ශශ පාකන කාපණයෂේ ශනොශතයි, ශම්ක සමාජයීය ැටටුතෂේ. ශම් 

පිළිබහත ඔබතුමාශේ අතධ්ානය ශයොුහ කපනතා. ැරු ඇමතිතුමා 

ශම්කට පිළිතුපෂේ ශදන්න පු තන්ද දන්ශන් නටහට. ශමොකද, ැරු 

කෂේ ්මන් කිිපඇ ක ඇමතිතුමා නම් කලින් කියකා තිබුණා, 

සමෘශධි සහනාධ්ාපය ශදන්ශන් එෂේස් ජාතික පාෂේෂිකයන්ට 

විතපයි කියකා. ඒ ප්රතිප්තියම රියා්මකශතකා ඒ නිකධ්ාිපන්ට 

ශම් ශචෝදනාත එ ක කපනතාද කියන්න මට ශ්ශපන්ශන් නටහට. 

මටරුණ්- [බාධ්ා කිරීමෂේ] ශදන්ශන් නටහටයි කි තා. දතින් අපි ශම් 

ශතකාශ  ඔබතුමාශැන් පටහටිනලි කිරීමෂේ බකාශපොශපෝතු 

ශතනතා.  

 

ගු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, මම දස්ශස කාම මතෂේ 

කපන්නට කටමටතියි, ශම් ශැො කන් හදපු සමෘශධි සහනාධ්ාප 

කටයිස්තුත තතම ස ශ ෝධ්නය කපකා නටති බත. 

 

ගු ගයන්ත කුණාතිලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
අපි තමයි තටඩි කශළ්. 

 

ගු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

තතම ස ශ ෝධ්නය කපකා නටහට. [බාධ්ා කිරීමෂේ] 

 

ගු නාෙල් රාජපක්ෂ ෙහතා 
(மாண்புமிகு நாமல் ரா பக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

ඒක ශබොරුතෂේ. ඒක සම්පූර්ණ ශබොරුතෂේ. 

 
ගු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

නටහට, නටහට. [බාධ්ා කිරීමෂේ] නිකම් උශශ පාන්දප ශබ ශ  

තටක දා ැන්න එපා කියකා නාම  පාජපෂේ  මටතිතුමාට කියනතා. 

[බාධ්ා කිරීමෂේ] 

 
ගු නිවයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ප්ර ්න අ ක  - [බාධ්ා කිරීම්] Order, please! 

 
ගු දයාසිරි ජයවසේකර ෙහතා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி  யமசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගු නිවයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔබතුමාශේ point of Order එක ශමොකෂේද?  

ගු දයාසිරි ජයවසේකර ෙහතා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி  யமசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ැරු කෂේ ්මන් කිිපඇ ක ඇමතිතුමනි, [බාධ්ා කිරීම්] ඔබතුමා 

කියන්ශන් අපි හදපු කටයිස්තුත - [බාධ්ා කිරීම්] ැරු ඇමතිතුමා, 

ශම්ක අහන්න ශකෝ. 

 

ගු නිවයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඒක point of Order එකෂේ ශනොශතයි. ශබොශහොම කනැාටුයි. 

 

ගු දයාසිරි ජයවසේකර ෙහතා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி  யமசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මට අහන්න ශදන්න ශකෝ.  

 

ගු නිවයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඒක point of Order එකෂේ ශනොශතයි.  

 

ගු දයාසිරි ජයවසේකර ෙහතා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி  யமசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
හිප, මට ශම්ක අහන්න ශදන්න ශකෝ. 

 

ගු නිවයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

අතස්ථාත ශදන්න බටහට. 

ප්ර ්න අ ක  - 51./'19 - (2), ැරු දන්ිනක අනුරුශධ් ශහප්් 

මන්ත්රීතුමා. [සභා ැර්භය තුළ නටත.] 

ප්ර ්න අ ක 11- 541/'19 - (2), ැරු බිම  ප්නායක 

මන්ත්රීතුමා. 

 

ගු බිෙල් රත්නායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, මා එම ප්ර ්නය අහනතා. 

 

ගු ගයන්ත කුණාතිලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි,  අ්ාමාතයතුමා සහ ජාතික 

ප්රතිප්ති,  ආර්ිකක කටුතතු,  නටතත පින චි කිරීම් හා පුනරු්ථාපන,  

උතුරු පළා් ස තර්ධ්න සහ ශයෞතන කටුතතු අමාතයතුමා 

ශතනුශතන් මා එම ප්ර ්නයට පිළිතුරු දීම සහහා සති ශදකක 

කාකයෂේ ද කා සිටිනතා. 

 

ගු බිෙල් රත්නායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, මම ශම් ප්ර න්ය ශදතටනි 

තතාතටයි අසා තිශබන්ශන්.  ශමම ප්ර ්නයට සති ශදකකින් 

පිළිතුරු කබා ශදනතා කි තාට, මම දන්නා විධියට එශස ් පිළිතුරු 

කබා ැන්න බටිප ශතනතා. ඒ නිසා දටන් මම මීට අදාළ අතුරු ප්ර ්න 

ශදක අහනතා. එම අතුරු ප්ර ්න ශදකට් පිළිතුරු අසා යතන්න 

කියකා මම ආඩුක් පෂේ ශේ  ස විධ්ායකතුමාට එය ශයොුහ 

කපනතා. 
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ගු නිවයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශමොකෂේද, ඔබතුමා අහන්ශන්? 

 

ගු බිෙල් රත්නායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, මශේ පළුහතටනි අතුරු 

ප්ර ්නය තමයි - 

 

ගු නිවයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

නටහට, නටහට. මට ඒකට අතස්ථාත ශදන්න බටහට, ැරු 

මන්ත්රීතුමා. ශබොශහොම කනැාටුයි. 
 
ප්රශ්නනය ෙුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීෙ  නිවයෝග කරන ලදී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ගු නිවයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ප්ර ්න අ ක 11- 591/'19 - (1), ැරු තු ාප දඳුනි  අමපශසන් 

මන්ත්රීතුමා. [සභා ැර්භය තුළ නටත.] 

ප්ර ්න අ ක 12- .33/'18 - (1), ැරු  උදය ප්රභා් ැම්මන්පික 

මන්ත්රීතුමා.  

 
ගු උදය ප්රභාත් ගම්ෙන්පිල ෙහතා 
(மாண்புமிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, මා එම ප්ර ්නය අහනතා. 

 
ගු ගයන්ත කුණාතිලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, අභයන්තප හා සත්ශශ  

කටුතතු සහ පළා් සභා හා පළා් පාකන අමාතයතුමා ශතනුශතන් 

මා එම ප්ර ්නයට පිළිතුරු දීම සහහා මාසයක කාකයෂේ ද කා 

සිටිනතා. 
 
ප්රශ්නනය ෙුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීෙ  නිවයෝග කරන ලදී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ශ්රීලන්කන් මයාර් ලි න් සොගෙ සුර ගුවන් යානා: 

ිධසනතර  
ஸ்ரீலங்கன் விமான நிறுவனத்திற்குச் தசாந்தமான 

விமானங்கள்: விபரம்  
AEROPLANES OF SRILANKAN AIRLINES : DETAILS 
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13.ගු කනක වහේරත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு கனக மஹரத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

ුහද  අමාතයතුමාශැන් ඇසූ ප්ර ්නය- (2): 

(අ) (i) සීමාසහිත ශ්රී කන්කන් එයාර් කයින් සමාැම සතු 
ුවතන් යානා ස ඛ්යාත ශකොපමණද; 

 (ii) එම එෂේ එෂේ ුවතන් යානය භාවිත කප ඇති කාකය 
ශතන් ශතන් ත ශයන් ශකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ශමම සභාතට දන්තන්ශන්ද?   

(ආ) (i)  ක බුල ගිවිසුම් අතසන් වීශමන් පසු අදාළ සමාැම් 
ශතත නටතත කබා ුලන් ුවතන් යානා භාවිත කප ඇති 
කාකය ශතන් ශතන් ත ශයන් ශකොපමණද; 

 (ii) ශමශකස නටතත කබා ුලන් ුවතන් යානාතකට තඩා 
පටපණි ුවතන් යානා සීමාසහිත ශ්රී කන්කන් එයාර් 
කයින් සමාැම සතුත ක බුල රමය යටශ් 
තතම් භාවිතා කපනු කබන්ශන්ද; 

 (iii) එශස ්නම්, ශමතපම් පටපණි ුවතන් යානා ශමශතෂේ 
පහතා ැටීනමට ඇති අත යතාතය කතශර්ද;  

 (iv) ඒ සහහා තන නිර්ණායක කතශර්ද; 

 යන්න්  එතුමා ශමම සභාතට දන්තන්ශන්ද? 

(ඇ) ශනොඑශස ්නම්, ඒ මන්ද? 

 

நிதி அகமச்சகரக் மகட்ட வினா:  

(அ) (i) ஸ்ரீலங்கன் விமான நிறுவனத்திற்கு தசாந்தமான 

விமானங்களின் எண்ணிக்கக எவ்வளதவன் 

பகதயும்; 

 (ii) மமற்படி ஒவ்தவாரு விமானமும் பயன் 

படுத்தப்பட்டுள்ள காலம் தனித்தனிமய எவ்வள 

தவன்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) குத்தகக ஒப்பந்தம் நிகறவகடந்த பின்னர் 

குறிப்பிட்ட நிறுவனத்திற்கு மீண்டும் தபற்றுக் 

தகாடுக்கப்பட்ட விமானங்கள் பயன் 

படுத்தப்பட்டுள்ள காலம் தனித்தனிமய எவ்வள 

தவன்பகதயும்; 

 (ii) இவ்வாறு மீண்டும் தபற்றுக்தகாடுக்கப்பட்ட 

விமானங்ககள விட பகைய விமானங்கள் 

ஸ்ரீலங்கன் விமான நிறுவனத்தில் குத்தகக 

அடிப்பகடயில் இன்னும் பயன்படுத்தப் 

பட்டுவருகின்றதா என்பகதயும்; 

 (iii)  ஆதமனின், இவ்வாறு பகைய விமானங்ககள 

இற்கறவகரயில் கவத்திருப்பதற்கான காரணங் 

கள் யாகவ என்பகதயும்; 

 (iv)  இதற்குாிய பிரமாணங்கள் யாகவ என்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்மறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Finance:  

(a) Will he inform this House- 

 (i) the number of aeroplanes of SriLankan 
Airlines; and 

 (ii) separately, of the period for which aforesaid 
each aeroplane has been used?   

(b) Will he also inform this House- 

 (i) separately, of the period for which the 
aeroplanes that were returned to the 
respective airlines at the completion of lease 
agreements had been used; 
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පාර්ලිශම්න්තුත 

 (ii) whether the aeroplanes older than the ones 
which were returned are still being used by 
SriLankan Airlines under lease agreements; 

 (iii) if so, the reasons for retaining older 
aeroplanes this long; and  

 (iv) the criteria adopted in such retention? 

(c) If not, why? 

 

ගු ඉරාන් ිධක්රෙරත්න ෙහතා  
(மாண்புமிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ුහද  අමාතයතුමා 

ශතනුශතන් මා එම ප්ර ්නයට පිළිතුප කබා ශදනතා. 

(අ) (i) ුවතන් යානා විසිඅටකි. 

 (ii) ුවතන් යානා ක බුල කාක සීමාත ආපම්භක හා 
අතසාන ිනනය ඇුහණුශමහි සහහන්ත තිශබනතා. 
මම ඒක කියතන්නද? 1 සිට 28 දෂේතා අ කනය 
කළ දීර්ඝ ඇුහණුමෂේ තිශබන්ශන්. කනක ශහප්් 
මන්ත්රීතුමාට අත ය නම් මම එම ඇුහණුම 
කියතන්නම්, නට්නම් එය සභාැත කපකා දතුරු 
ප්ර න්තකට පිළිතුරු කබා ශදන්නම්. විසත්ප 
 ඔෂේශකෝම ඇුහණුශමහි  තිශබනතා. ඔබතුමාට එහි 
පිටපතෂේ කබා ශදන්න පු තන්. 

 

ගු කනක වහේරත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு கனக மஹரத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

ශහොහයි. 
 

ගු ඉරාන් ිධක්රෙරත්න ෙහතා  
(மாண்புமிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

 මම ඇුහණුම සභාගත* කපනතා. ැරු මන්ත්රීතුමාට එහි 

පිටපතෂේ කබා ශදන්නම්. 

(ආ) (i) ආපසු භාප ශදනු කටූ  ුවතන් යානා පිළිබහ විසත්ප 
පහත දටෂේශ . 

 

 (ii) ඔ . 

 (iii) ුවතන් යානා සමූහශේ  පටුබහ ුවතන් යානා 
අත යතාත සපුපා ැටීනම සහහා එකී ුවතන් යානා 
ශ්රීකන්කන් ුවතන් සමාැශම් යානා සමූහය තුළ 
පහතා ශැන තිශබ්. 

 (iv) දහත (iii) හි සහහන් අත යතාත මත පහතා ශැන 
ඇත. 

(ආ) පටන ශනොනඟී. 

ගුවන් යානා 

වර්ගය 

නි ්පාිනත 

ිනනය 

ුවතන් යානා 

භාපැ් 

ිනනය 

ුවතන් යානා 

ආපසු භාපුලන් 

ිනනය 

4R-ABK 
(A320) 

2005 

ඔෂේශතෝබර් 

2010 

ශදසටම්බර් 

2017 

සට්තතටම්බර් 

4R-ABP 
(A320) 

2012 අශප්්ර  2012 අශප්්ර  2018 අශප්්ර  

ගු කනක වහේරත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு கனக மஹரத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, මශේ පළුහශතනි අතුරු 

ප්ර ්නය ශමයයි. ැරු පාජය ඇමතිතුමනි, අපට තිශබන ුවතන් 

යානාතෂේ ක  බුල රමයට පාකිස්තානු ජාතයන්තප ුවතන් 

සමාැමට කබා දී තිබුණාද, ඒ සහහා අ්විය ුතතු ුහදක ශ්රීකන්කන් 

ුවතන් සමාැමට කටබුණාද, නටශද කියන එක පටහටිනලි කපන්න 

පු තන්ද? 

 

ගු ඉරාන් ිධක්රෙරත්න ෙහතා  
(மாண்புமிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

මට ඒකට උ්තපයෂේ ශදන්න බටහට. ඇ්තටම මම ඒක 

ශ්රීකන්කන් ුවතන් සමාැශමන්ම අහකා කියන්න ඕනෑ. 

 

ගු කනක වහේරත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு கனக மஹரத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, මශේ ශදශතනි අතුරු 

ප්ර ්නය ශමයයි. දටන් ශම් ුවතන් සමාැම කඩාශැන තටටිකා, ඒක 

බ ශකොශකෝභාතයට ප් කපන්න ඔබතුමන්කා කටුතතු කපන 

ශතකාතෂේ. ඔබතුමන්කා පසුගිය අශප්ර්  මාසශේ  දී ශම් ුවතන් 

සමාැශම් CCO කියන තනතුපට ඇශමිපකානු ජාතිකශයෂේ 

ැන්නතා. ඇෆ්ඝනිස්තානශේ  ුවතන් සමාැමෂේ බ ශකොශකෝ කප 

තසා දමා, ට ළමට ශම් අවුරුශශශ ශපබපතාිප 28 ශතනිදා 

ඇශමිපකානු සමාැමක විධ්ායක නිකධ්ාිපශයකු හටටියට කටුතතු 

කප මිලියන 11ක ශහොප ගිවිසුමෂේ අ්සන් කප ඒක ඔ්තපු ශතකා 

තිශබන අතස්ථාතක එතටනි ජාතයන්තප ශහොශපෂේත කෂේ  35කට 

තඩා තටඩි මාසික තටටුපෂේ ශැතා ශම් සමාැමට කබා ැන්න ශහ්තුත 

ශමොකෂේද? ඒ තාශේම ශම් තනතුප සහහා සුුලසුකම් තිශබන 

ශකශනකුත අශ්ත පශටන් ශහොයා ැන්න බටිපතද, ශමතටනි 

ශහොශපකුත කබා ැ්ශ් කියන එක මම අහන්න කටමටතියි.  

 

ගු ඉරාන් ිධක්රෙරත්න ෙහතා  
(மாண்புமிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ැරු මන්ත්රීතුමනි, පළුහශතන්ම මම ශම් කරුණ කියන්න 

අත යයි. ඔබතුමා කි තා, ශම් ුවතන් සමාැම කඩා තටශටන ුවතන් 

සමාැමෂේ කියකා. ශම්ශෂේ කාභාකාභ කථාත පාර්ලිශම්න්තුතට 

අුශතන් කියන්න අත ය නටහට. ශම්ක දීර්ඝ කථාතෂේ. ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශ  සිටින හටශමෝම තාශේ දන්නතා, ශම්ක අවුරුුල 

31ක කථාතෂේ කියකා.  

ැරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාශේ ප්ර ්නශයන් ඔබතුමා කරුණු 

පාශියෂේ ැටන අසා තිබුණා. ඔබතුමා long-haul routes ැටන අසා 

තිබුණා, ඒතා නතප කශළ් ඇයි කියකා අසා තිබුණා, leasing ැටන 

අසා තිබුණා, තත් ශනොශයකු් ප්ර ්න අසා තිබුණා. මම ඒතාට 

දීර්ඝත පිළිතුරු ශදන්න යන්ශන් නටහට. [බාධ්ා කිරීමෂේ] මම ඒ 

පිළිතුපට එනතා. නුහ්, මම තත එකෂේ පටහටිනලි කපන්න ඕනෑ. 

අතාසනාතකට ඔබතුමා කි තා, ශම් airline එශෂේ catering, 

ground handling මම මශේ  යා තන්ට ශබදනතා කියකා.  

මම ශම් ඔෂේශකෝම කියන්න ශහ්තුතෂේ තිශබනතා. අපි එකතු 

ශතකා ශ්රීකන්කන් ුවතන් ශස්තාත හදුහ. ශම්කට ශහ්තුත තමයි, ිනන 

51 ආඩුක්ත පිහිටුතා ැ් ශතකාශ  දී ප් කපපු,- [බාධ්ා කිරීමෂේ] 

නටහට, අහශැන දන්න. ශම්ක ශපොඩ්ඩෂේ අහශැන දන්න. එශහම 

ප් කපපු අධ්යෂේ  මඩුඩකය තමයි අද් එතටන සිටින්ශන්. 

පසුගිය ආඩුක්ත ප් කළා කියකා මම එෂේශකශනකුත් මාරු 

කපකා නටහට. මම ශම්ක පටහටිනලි කපන්න ශහ්තුත ශම්කයි. මශේ 

මතය තමයි, ශම්ක ශශ පාකනිකත එහාට ශමහාට කපකා තටඩෂේ 

513 514 

[ැරු කනක ශහ්ප් මහතා] 

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

*  Placed in the Library. 
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නටහට කියන කාපණය. ශම් ආයතනය අපි හදන්න ඕනෑ; පට 

ශතනුශතන් ශම් ආයතනය හදන්න ඕනෑ. ඒ අධ්යෂේ ,- [බාධ්ා 

කිරීමෂේ] 
 

ගු ෙහින්දානන්ද අලුත්ගෙවේ ෙහතා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

හදන්න පු තන්ද? 
 

ගු ඉරාන් ිධක්රෙරත්න ෙහතා  
(மாண்புமிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

හදන්න බටිප නම්, ශමොනතාද කපන්න ඕනෑ? ැරු 

මහින්දානන්ද අු්ැමශේ මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා කියන්න.  

හදන්න බටිප නම්,- [බාධ්ා කිරීමෂේ] ඒක තමයි එකතු ශතකා කපුහ 

කියකා කි ශ . ශම් අධ්යෂේ  මඩුඩකයමයි දන්ශන්. මම 

එෂේශකශනෂේත් මාරු කපකා නටහට. සාමානයශයන් අු් 

ඇමතිතපශයෂේ ආපු ැමන්ම ශමොනතාද කපන්ශන්? අධ්යෂේ  

මඩුඩකය මාරු කපනතා. මම ඒක කපකා නටහට. අපි එකතු ශතකා 

ශම් ආයතනය හදන්න ඕනෑ. පට ැටන හිතන්න ඕනෑ. පෂේ යෂේ 

ැටන ශනොශතයි, පට ැටන හිතකා තටඩ කපන්න ඕනෑ. 

ැරු කනක ශහ්ප් මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා ඇහුශ  සාධ්ාපණ 
ප්ර ්නයෂේ. ඔබතුමා කි තා, අු් පුශැකශයෂේ අපශැන තිශබනතා 
කියකා. ඔ . අු් පුශැකශයෂේ අපශැන තිශබනතා. ඔබතුමා අහපු 

ප්ර ්නයම තමයි මම් අධ්යෂේ  මඩුඩකශයන් ඇහුශ . ඇයි ශම් 

පුශැකයාත අපශැන තිශබන්ශන්?  එතශකොට ආපෂේ ක ශහ්තු 
කි තා ශන්. මම ඒ ප්ර ්නයම ඇහුතාම,  ශ්රීකන්කන් ුවතන් 

ශස්තශයන් දටන් සහහන් කපකා තිශබනතා, එතුමාත තබාැන්න 
ආපෂේ ක අමාතයා  ශයන් clearance එකෂේ කටබිකා තිශබනතා 

කියකා. ඔබතුමාට තිබුණු සටකයමයි මට් තිබුශඩු. ඒ නිසා තමයි 
මම් ඒ ප්ර ්නය ඇහුශ . ආපෂේ ක අමාතයා  ශයන් clearance  

එකෂේ අපශැන තමයි ඒ අය ඒ පුශැකයා ප් කපකා තිශබන්ශන්. 
[බාධ්ා කිරීමෂේ] 

 

ගු ෙහින්දානන්ද අලුත්ගෙවේ ෙහතා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

Sir, I rise to a point of Order.  

 

ගු ෙන්ත්රීවරවයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 
(An Hon. Member) 
ජාතයන්තප ශහොශපෂේ ශන්  එශහම ශකශනෂේ අධ්යෂේ  

මඩුඩකයට - [බාධ්ා කිරීමෂේ] 

 

ගු කනක වහේරත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு கனக மஹரத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

ඇමතිතුමා හටටියට ඔබතුමාට බකය තිශබනතා, එතුමාත අයින් 

කපන්න. 

 

ගු ෙහින්දානන්ද අලුත්ගෙවේ ෙහතා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඇමතිතුමා, mike එක මටයි අත ය. [බාධ්ා කිරීම්] 

 
ගු ඉරාන් ිධක්රෙරත්න ෙහතා  
(மாண்புமிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

තනි පුශැකශයෝ ප් කපකා ශශ පාකනඥපයාට ඕනෑ විධියට 

ශනොශතයි, හිප පුශැකයින් ප් කපකා  තීපණ ැන්න ඒ අයට තටන 

ශදන්න ඕනෑ. ශම් එයාර්කයින් එශෂේ A330 තිශබන්න ඕනෑද, 

A350 තිශබන්න ඕනෑද, ශකොයි ැමනද යන්න ඕනෑ කියන එක 

පාර්ලිශම්න්තුශ  තීපණය කපන්නට බටහට. අපි හිප පුශැකශයෝ 

ප් කපුහ. ප් කපකා ඒ අයට නිදහස ශදුහ, ඒ තීපණ ැන්න. ැරු 

මන්ත්රීතුමනි, ඔය අධ්යෂේ  මඩුඩකශේ  එෂේශකශනෂේ ශහෝ තටපින 

කපකා තිශබනතා නම්, ඒ එෂේශකනා මම ැකතනතා. ඔබතුමන්කා 

දිනිපප් කපන්න, මම ඒ ශකනා ැකතනතා. ඔබතුමන්කා ප් 

කපකා තිබුණ්, මම ඒ ශකනා ැකතනතා.  

 

ගු නිවයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශහොහයි, ශබොශහොම ස්තුතියි. 

 

ගු ෙහින්දානන්ද අලුත්ගෙවේ ෙහතා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගු නිවයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔබතුමාශේ point of Order එක ශමොකෂේද?  
 

ගු ෙහින්දානන්ද අලුත්ගෙවේ ෙහතා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

පටහටිනලි කප ැටීනමෂේ, ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි. 

 
ගු නිවයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

පටහටිනලි කප ැටීනමෂේ විතපයි ශන්ද? 

 
ගු ෙහින්දානන්ද අලුත්ගෙවේ ෙහතා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඔ . 
 

ගු නිවයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ැරු දපාන් විරමප්න පාජය ඇමතිතුමනි, ැරු මහින්දානන්ද 

අු්ැමශේ මන්ත්රීතුමා පටහටිනලි කප ැටීනමෂේ අත යයි කියනතා. 

ඔබතුමා අතස්ථාත ශදනතාද? 

 

ගු ඉරාන් ිධක්රෙරත්න ෙහතා  
(மாண்புமிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ශහොහයි. 

 

ගු නිවයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ැරු මහින්දානන්ද අු්ැමශේ මන්ත්රීතුමා. 

 
ගු ෙහින්දානන්ද අලුත්ගෙවේ ෙහතා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ැරු පාජය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා දටන් ශ්රීකන්කන් ුවතන් 

සමාැම ශැොඩ ැටීනම සහහා ශපෞශැලිකත මටිනහ් ශතකා 

තිශබනතා කියන එක මම අත කත පිළිැන්නතා. ඒ පිළිබහ කිසිුල 
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පාර්ලිශම්න්තුත 

තර්කයෂේ නටහට. ඔබතුමා තනියම සටනෂේ කප එහි යමෂේ කපන්න 

උ්සාහ කපනතා. ඒක පිළිැන්නතා. හටබටයි, ැරු පාජය 

ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා දන්නතා ශම් ප් කපන "බුස්ශටොස්" කියන 

පුශැකයාශේ කලින් නම ශමොශහොමඩ්  ඔමාර්. නම ශතනස් කපපු, 

පාක් කබා තහපු ුවතන් සමාැමක නිකධ්ාිපශයෂේ තමයි 

තුහන්නාන්ශස්කා ශම් ශැනටවි් තිශබන්ශන්. එතුමාශේ  නම 

ශමොශහොමඩ් ඔමාර්. ඒක තමයි ඇ්ත නම.  එතුමා නම ශතනස ්

කප, ශතනස් නමකිනුයි තුහන්නාන්ශස්කා දිනිපශේ  ශපීන 

හිටින්ශන්. ඒ තාශේම, ඔහු කලින් ශස්තය කපපු ුවතන් සමාැම 

තටහුතා. දතින් නම ශතනස් කපපු, පාක් කබා තහපු ුවතන් සමාැමක 

ශස්තය කළ ඒ තාශේ චූිනතශයෂේ ශම් තටටුණු ුවතන් සමාැශම් 

විධ්ායක නිකධ්ාිපයා හටටියට ප් කප ශමොකෂේද කපන්න 

හදන්ශන්?  ඔබතුමා ශකොශහොමද ශම් ආයතනය ශැොඩ නමන්න 

හදන්ශන්? 

 

ගු ඉරාන් ිධක්රෙරත්න ෙහතා  
(மாண்புமிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

මම ුහලින් කි තා තාශේ ඒ තීපණය ැ්ශ් ශකොතටනද, ඇයි 

ැ්ශ් කියන  ප්ර ්න ඔෂේශකෝම මම්  ඇහුතා. අපි මතක තියා 

ැන්න ඕනෑ ශදයෂේ තිශබනතා. ශ්රීකන්කන් ුවතන් සමාැශම් 

අධ්යෂේ  මඩුඩකයට ක කාශ  ුවතන් හුහදාශ  ප්රධ්ානියා් ප් 

කප තිශබනතා. මම ශනොශතයි ප් කශළ්.  සාමානයශයන් සිවි  

ුවතන් සමාැම්තක අධ්යෂේ  මඩුඩකතකට හුහදාශ  ශකශනකු ප් 

ශනොකළ ුතතුයි.  නුහ්, පසුගිය ආඩුක්ත ප් කපපු නිසා, ඔහු 

අශ්ත පශේ ුවතන් හුහදාශ  ප්රධ්ානියා නිසා එතුමා් මම තබා 

තිශබනතා. එතුමා් සිටින තටනක  ආපෂේ ාත පිළිබහත එතටනි 

තීපණයෂේ ැන්නතා නම් ඒකට විරුශධ්ත තීපණයෂේ ැන්න මම 

කවුද? ඔබතුමා තාශේම මම ප්ර ්නය ඇහුතා. ප්ර ්නයට  ආපෂේ ක 

අමාතයා  ය පිළිතුපකු් ුලන්නා. එතශකොට ඒක අපි පිළිැන්ශන් 

නටශද? ඔබතුමා මට ඒක කියන්න. නට්නම් මම හිතන විධියට ශම් 

තීපණය ැන්න ඕනෑද? ඔබතුමා මට ඒක කියන්න.  
 

ගු නිවයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශහොහයි, ශබොශහොම ස්තුතියි.  

 

ගු ෙහින්දානන්ද අලුත්ගෙවේ ෙහතා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, එතුමා කාපණයෂේ ඇහුතා. 

ඒකට - 

 

ගු නිවයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

නටහට. මීට තඩා කාකය ැන්න බටහට. 

 
ගු ෙහින්දානන්ද අලුත්ගෙවේ ෙහතා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

නම ශතනස් කපපු පුශැකශයෂේ. ත චාතෂේ කපපු පුශැකශයෂේ.  

 
ගු නිවයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඒකට ඔබතුමා ශතනම ප්ර ්නයෂේ අහන්න. මම ඔබතුමාට 

අතස්ථාත ුලන්ශන් පටහටිනලි කප ැටීනමෂේ කප ැන්න විතපයි.  

ගු ආනන්ද අලුත්ගෙවේ ෙහතා 
(மாண்புமிகு ஆனந்த அலுத்கமமக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගු නිවයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශමොකෂේද, ඔබතුමාශේ point of Order එක? 

 
ගු ආනන්ද අලුත්ගෙවේ ෙහතා 
(மாண்புமிகு ஆனந்த அலுத்கமமக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

ැරු ඇමතිතුමා කි තා, ිනන 51 කාකය තුළදී - 

  
ගු නිවයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඒක point of Order එකෂේ ශනොශතයි, ැරු මන්ත්රීතුමනි.  

 
ගු ආනන්ද අලුත්ගෙවේ ෙහතා 
(மாண்புமிகு ஆனந்த அலுத்கமமக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

පටහටිනලි කප ැටීනමකු් කප ැන්න ඕනෑ; point of Order 

එකෂේ තමයි. 

 
ගු නිවයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශමොකෂේද point of Order එක? 

   
ගු ආනන්ද අලුත්ගෙවේ ෙහතා 
(மாண்புமிகு ஆனந்த அலுத்கமமக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

ඔබතුමා මට කාකය ශදන්න. 

 

ගු නිවයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

නටහට. එශහම ශදන්න පු තන්කමෂේ නටහට.  

 
ගු ආනන්ද අලුත්ගෙවේ ෙහතා 
(மாண்புமிகு ஆனந்த அலுத்கமமக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

මම් පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීතපශයෂේ. මම්  ජනතාත 

නිශයෝජනය- 

 
ගු නිවයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මම දන්නතා. පාර්ලිශම්න්තුශ  ප්ර ්නයෂේ ඇහුතාම, අතුරු 

ප්ර ්න ශදකයි අහන්න පු තන්. කරුණාකප, ඒක මතක තියා 

ැන්න. 

ප්ර ්න අ ක 14 - 9.2/'19 - (2), ැරු සුසන්ත පු චිනිකශම් 

මන්ත්රීතුමා. [සභා ැර්භය තුළ නටත.] 

 ප්ර ්න අ ක 15 - 991/'19 - (2), ැරු  ාන්ත බඩුඩාප 

මන්ත්රීතුමා. [සභා ැර්භය තුළ නටත.] 

ශදතන තටය. 
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වෑකඩ, ජන උදානගෙ නිවාසලාීනන්: නීතයානුලල 

ඔප්පු 

மவகட,  ன உதானகமவில் வீடுககளப் தபற்மறார்: 

சட்ட ாீதியான உறுதி 
RECIPIENTS OF HOUSES IN JANA UDANAGAMA, WEKADA: 

LEGAL DEEDS  

 207/’18 
4. ගු අනුර දිසානායක ෙහතා තගු තවවදය  නලින්ද 

ජයතිසනස ෙහතා වවනුව ) 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க - மாண்புமிகு (கவத்திய 
கலாநிதி) நளிந்த  யதிஸ்ஸ சார்பாக) 

(The Hon. Anura Dissanayake on behalf of the Hon. (Dr.) 
Nalinda Jayathissa) 

අභයන්තප හා ස්තශශ  කටුතතු සහ පළා් සභා හා පළා් 

පාකන අමාතයතුමාශැන් ඇසූ ප්ර න්ය - (2):  

(අ) (i) පානුලප, තෑකඩ, ජන උදානැම නිතාසකාීනන් 35 
ශදශනෂේ 1  3 තසශර් සිට එම සථ්ානශේ  පින චිවී 
සිටින බත්; 

 (ii) 2006 තසශර්දී එතකට පානුලප නාැිපක මන්ත්රී 
පියශසන් ප්රනාන්ුල මහතා විසින් එම 
නිතාසකාීනන්ට ීනතයනුූලක ඔ්තපු කබාිනය ුතතු 
බතට පානුලප නැප සභාතට දිනිපප් කළ 
ශයෝජනාත ඒකමතිකත සම්මත වූ බත්; 

 (iii) 2014 තසශර්දී පානුලප නැප සභාත විසින් මටනුම් 
නිශයෝැයෂේ කබාශැන එම දඩම් මටන ඔ්තපු 
ප්රදානය කිරීමට සූදානම් කප තිූ  බත්;  

 (iv) 2018 තසශර් මටයි මාසශේ දී තර්තමාන පානුලප 
නැප සභාත යළි් එම ශයෝජනාත ඒකමතිකත 
සම්මත කපැ් බත්; 

 එතුමා දන්ශන්ද?  

(ආ) (i) තෑකඩ, ජන උදානැම නිතාසකාීනන්ට ශමශතෂේ 
ීනතයනුූලක ඔ්තපු කටබී ශනොමටති බත 
පිළිැන්ශන්ද;   

 (ii) එම නිතාසකාීනන්ට ඔ්තපු කබා ශදනු කබන ිනනය 
කතශර්ද;  

 යන්න එතුමා ශමම සභාතට දන්තන්ශන්ද?   

(ඇ) ශනො එශස ්නම්, ඒ මන්ද? 
 

உள்ளக, உள்நாட்டலுவல்கள், மாகாண சகபகள் மற்றும் 

உள்ளூராட்சி அகமச்சகரக் மகட்ட வினா:  

(அ) (i )  பாணந்துகற மவகட   ன உதானகம 

கிராமத்தில் வீடுககளப்தபற்ற பயனாளிகள் 35 

மபர் 1993 ஆம் ஆண்டு ததாடக்கம் அந்த 

இடத்தில் வசிக்கின்றனர் என்பகதயும்; 

 (ii )  2006 ஆம் ஆண்டு அப்மபாகதக்கு நகர சகப 

உறுப்பினராக இருந்த திரு பியமசன 

பர்னாந்துவினால் வீடுககளப்தபற்ற பயனாளி 

களுக்கு சட்டப்படியான உறுதிப்பத்திரங்கள் 

வைங்கப்பட மவண்டுதமன பாணந்துகற 

நகரசகபக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மயாசகன 

ஏகமனதாக நிகறமவற்றப்பட்டது என்பகதயும்;  

 (iii )  2 0 1 4ஆம் ஆண்டு பாணந்துகற நகர 

சகபயினால் நில அளகவக் கட்டகள 

தயான்கறப்தபற்று அந்தக் காணிககள அளந்து 

உறுதி பத்திரங்ககள வைங்க தயார் நிகலயில் 

இருந்தகதயும்; 

 ( i v )  2018 ஆம் ஆண்டு மம மாதம் தற்மபாதய 

பாணந்துகற நகரச் சகப மீண்டும் அந்த 

மயாசகனகய ஏகமனதாக நிகறமவற்றியது 

என்பகதயும்; 

 அவர் அறிவாரா ? 

(ஆ) (i )  மவகட  ன உதானகம வீடுககளப்தபற்ற 

பயனாளிகளுக்கு இதுவகர சட்டப்படியான 

உறுதிப்பத்திரங்கள் கிகடக்கவில்கல என்பகத 

அவர் ஏற்றுக் தகாள்வாரா என்பகதயும்; 

 ( i i )  அந்த வீடுககளப்தபற்ற பயனானிகளுக்கு 

உறுதிப்பத்திரங்கள் வைங்கும் திகதி யாது 

என்பகதயும்; 

 அவர் இச் சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்மறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Internal and Home Affairs and 

Provincial Councils and Local Government:  

(a) Is he aware that - 

 (i) 35 recipients of houses in Jana Udanagama, 
Wekada, Panadura have been living at that 
place from 1993; 

 (ii) the motion moved to the Panadura Urban 
Council by the then Panadura Urban 
Councillor Mr. Piyasena Fernando in 2006 
that legal deeds must be given to those 
recipients of houses was unanimously 
passed; 

 (iii) arrangements had been made by the 
Panadura Urban Council in 2014 to survey 
those lands and grant deeds upon obtaining 
a survey order; and 

 (iv) the motion was once again unanimously 
passed by the current Urban Council of 
Panadura in May, 2018? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether he admits that recipients of houses 
in Jana Udanagama, Wekada have not yet 
received deeds; and 

 (ii) the date, the deeds will be granted? 

(c) If not, why? 

 
ගු ගයන්ත කුණාතිලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ැරු නි ශයෝජය කථානායකතුමනි, අභයන්තප හා ස්තශශ  

කටුතතු සහ පළා් සභා හා පළා් පාකන අමාතයතුමා ශතනුශතන් 

මා එම ප්ර ්නයට පිළිතුප සභාගත* කපනතා. 
 

* සභාවම්සය ෙත තබන ලද පිළිුරර: 
* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) (i) ඔ . 

 (ii) ඔ . 

 (iii) පානුලප නැප සභාත විසින් 2113 තසශර්දී පමණ බකයක  ්
මිනින්ශදෝරු පී. අජි් පී. ද සි තා මහතා මඟින් වි යැත 
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පාර්ලිශම්න්තුත 

දඩම මටන අ ක 1113 හා 2113 ශනොතටම්බර් 15 ිනනටති 
සටකටසම්ෂේ පිළිශයක කප ඇත. 

 (iv) ඔ . 

(ආ) (i) ඔ . 

 (ii) අදාළ දඩම සම්බන්ධ්ශයන් පානුලප නැප සභාතට 
අයිතිතාසිකම් පිිපනටමී ඇති ආකාපය පිළිබහ ශමශතෂේ 
තහවුරු කප ැටීනමට ශනොහටකි වී ඇති බටවින් ඔ්තපු 
ප්රදානයට අදාළ දිනිප කටුතතු කිරීමට ශනොහටකිවී ඇති බත්, 
ශම් තන විට අයිතිය තහවුරු කප ැටීනම සහහා අත ය 
කටුතතු සිුල කපමින් පතතින බත්, දන්පසු ඔ්තපු ප්රදානය 
සම්බන්ධ්ශයන් දිනිප පියතප ැනු කබන බත්, බසන්ාහිප 
පළා් ප්රධ්ාන ශ කම් විසින් තාර්තා කප ඇත. 

(ඇ) අදාළ ශනොශ . 

 

ජාතික නිවාස සංවර්ධාන අිවකාරිවේ කාර්ය 

ෙණ්ඩලය: ිධසනතර 
மதசிய வீடகமப்பு அதிகாரசகபயின் பதவியணி: 

விபரம் 

STAFF OF NATIONAL HOUSING DEVELOPMENT AUTHORITY : 
DETAILS  
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9. ගු වශ්හාන්  වසේෙසිංහ ෙහතා තගු ඉන්දික අනුුද්ධා 
වහේරත් ෙහතා වවනුව   
(மாண்புமிகு தசஹான் மசமசிங்க - மாண்புமிகு இந்திக 

அநுருத்த மஹரத் சார்பாக) 

(The Hon. Shehan Semasinghe on behalf of the Hon. Indika 
Anuruddha Herath) 
නිතාස, දිනකිරීම් සහ ස ස්කෘතික කටුතතු අමාතයතුමාශැන් 

ඇසූ ප්ර ්නය - (2) : 

(අ) (i) ජාතික නිතාස ස තර්ධ්න අධිකාිපශේ  අනුමත 
ශසත්ක ස ඛ්යාත ශකොපමණද; 

 (ii) 2014.12.31 ිනනට ජාතික නිතාස ස තර්ධ්න 
අධිකාිපශේ  ශසත්ශේ  නිුතෂේත සි්කප, අනියම්, 
විශ  ් තයාපෘති හා පුහුණුතන කාර්ය මඩුඩකය 
ශතන් ශතන් ත ශයන් ශකොපමණද; 

 (iii) 2119.1 .31 ිනනට ජාතික නිතාස ස තර්ධ්න 
අධිකාිපශේ  ශසත්ශේ  නිුතෂේත සි්කප, අනියම්, 
විශ  ් තයාපෘති හා පුහුණුතන කාර්ය මඩුඩකය 
ශතන් ශතන් ත ශයන් ශකොපමණද; 

 (iv) 2017.09.30 ිනනට දහත එෂේ එෂේ කාර්ය 
මඩුඩකශේ   ශසත්ශේ  නිුතෂේත පුශැකයන්ශේ 
නම, ලිපිනය, පින චි ්ාම නිකධ්ාිප තසම සහ 
ප්රාශශීයය ශ කම් ශකොේඨාසය සහහන් 
ශ ඛ්නයෂේ දිනිපප් කපන්ශන්ද; 

 යන්න එතුමා ශමම සභාතට දන්තන්ශන්ද? 

(ආ) ශනො ශස ්නම්, ඒ මන්ද? 
 

வீடகமப்பு, நிர்மாணத்துகற மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் 

அகமச்சகரக் மகட்ட வினா:  

(அ) (i )  மதசிய வீடகமப்பு அதிகாரசகபயின் 

அங்கீகாிக்கப்பட்ட பதவியணியின் எண்ணிக்கக 

யாது; 

 (ii )  2014.12.31 ஆம் திகதியில் உள்ளவாறு மதசிய 

வீடகமப்பு அதிகாரசகபயில் பணிபுாியும் 

நிரந்தர, அமய, விமசட கருத்திட்ட மற்றும் 

பயிலுனர் பணியாட்தடாகுதி எண்ணிக்கக  

தவவ்மவறாக யாது; 

 (iii) 2017.09.30 ஆம் திகதியன்று உள்ளவாறு மதசிய 

வீடகமப்பு அதிகார  சகபயில் பணிபுாியும் 

நிரந்தர, அமய, விமசட கருத்திட்ட மற்றும் 

பயிலுனர் பணியாட்தடாகுதி எண்ணிக்கக  

தவவ்மவறாக யாது ; 

 (iv )  2017.09.30ஆம் திகதியன்று உள்ளவாறு 

குறிப்பிட்ட ஒவ்தவாரு   பணியாட்தடாகுதி 

யிலும் பணிபுாிபவர்களின் தபயர், முகவாி, 

வதியும் கிராம அலுவலர் பிாிவு மற்றும் பிரமதச 

தசயலாளர் பிாிவு ஆகியகவ உள்ளடங்கிய 

ஆவணதமான்கற சமர்ப்பிப்பாரா; 

 என்பகத அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்மறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Housing, Construction and 

Cultural Affairs:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) the approved cadre of the National Housing 
Development Authority; 

 (ii) the permanent, casual, special project  and  
trainee staff serving in the National 
Housing Development Authority as at 
31.12.2014, separately; 

 (iii) the permanent, casual, special project and 
trainee staff  in the National Housing 
Development Authority as at 30.09.2017, 
separately; and 

 (iv) whether a list of  the names, addresses of  
the persons employed in each staff  
mentioned above as at 30.09.2017 along 
with Grama Niladhari Division and the 
Divisional Secretary's Division in which 
they live will be submitted? 

(b)    If not, why? 

 

ගු ගයන්ත කුණාතිලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ැරු නි ශයෝජය කථානායකතුමනි, නිතාස, දිනකිරීම් සහ 

ස ස්කෘතික කටුතතු අමාතයතුමා ශතනුශතන් මා එම ප්ර ්නයට 

පිළිතුප සභාගත* කපනතා. 

* සභාවම්සය ෙත තබන ලද පිළිුරර: 
* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட : 

* Answer tabled: 

(අ) (i) (i) 2010 අනුමත කාර්ය මඩුඩක නිර්ණයට අනුත 
1,376ක කාර්ය මඩුඩකයෂේ අනුමත කප ඇත.  

  (ii) පසුත කළමනාකපණ ශසත්ා ශදපාර්තශම්න්තුශ  
අ ක DMS/1522/V-1 හා 211 .11.14 ිනනටති ලිපිය 
මඟින් 2,164ක කාර්ය මඩුඩකයෂේ අනුමත කප 
ඇත.  

  (iii) තතද කළමනාකපණ ශසත්ා ශදපාර්තශම්න්තුශ  
අ ක DMS/1522/V-1 හා 211 .11.24 ිනනටති ලිපිය 
මඟින් තසපක ශකොන්රා  ්කාකයෂේ සහහා 1,486ක 
කාර්ය මඩුඩකයෂේද අනුමත කප ඇත. 

 (ii) ඇුහණුම් අ ක I** මඟින් දිනිපප  ්කප ඇත. 

 (iii) ඇුහණුම් අ ක II** මඟින් දිනිපප  ්කප ඇත. 

 (iv) ඇුහණුම් අ ක III** මඟින් දිනිපප  ්කප ඇත. 

(ආ) අදාළ ශනොශ .  
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[ැරු ැයන්ත කරුණාතිකක මහතා] 

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

**  Placed in the Library. 
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ගු නිවයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ප්ර ්න අ ක 11 -591/'19- (1), ැරු තු ාප දඳුනි  අමපශස්න 

මහතා. 

 
ගු චමින්ද ිධ ව.සිරි ෙහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விம சிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ැරු තු ාප දඳුනි  

අමපශස්න මන්ත්රීතුමා ශතනුශතන් මා එම ප්ර ්නය අහනතා. 

 
ගු ගයන්ත කුණාතිලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, කර්මාන්ත හා තාණිජ 

කටුතතු, ිනුවකාසිනත අතතටන් වූ පුශැකයන් නටතත පින චි කිරීම, 

සුහපකාප ස තර්ධ්න සහ තෘ්තීය පුහුණු හා නිපුණතා ස තර්ධ්න 

අමාතයතුමා ශතනුශතන් මා එම ප්ර ්නයට පිළිතුප දීම සහහා සති 

ශදකක කාකයෂේ ද කා සිටිනතා. 

 
ප්රශ්නනය ෙුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීෙ  නිවයෝග කරන ලදී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
 

නිවාස ආධාාර වැඩස හන් : ත්රිකුණාෙලය 

දිසනත්රික්කය 
வீடகமப்பு உதவிக் கருத்திட்டம்: திருமகாணமகல 

மாவட்டம் 
 HOUSING ASSISTANCE PROGRAMMES: TRINCOMALEE 

DISTRICT 

762/’19 

14.ගු දයාසිරි ජයවසේකර ෙහතා තගු  සුසන්ත පුංිකනිලවම් 
ෙහතා වවනුව   
(மாண்புமிகு தயாசிறி  யமசகர - மாண்புமிகு சுசந்த 

புஞ்சிநிலமம சார்பாக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara on behalf of the Hon. 

Susantha Punchinilame) 
නිතාස, දිනකිරීම් සහ ස ස්කෘතික කටුතතු අමාතයතුමාශැන් 

ඇසූ ප්ර ්නය - (2) : 

(අ) ශම් තනවිට  ්රිකුණාමකය ිනස්්රිෂේකශේ  රියා්මක තන 
නිතාස ආධ්ාප, නිතාස ණය හා උපකපණ කබා දීම සහ 
නිතාස දිනකප දීම ආදී තටඩසටහන් කතශර්ද යන්න එතුමා 
සහහන් කපන්ශන්ද?  

(ආ) (i) "්ාම  ෂේති”  නමටති රුපිය  කෂේ  5ක නිතාස 
ආධ්ාප තටඩසටහන, ්රිකුණාමකය ිනස්්රිෂේකය තුළ 
රියා්මක තන ප්රාශශීයය ශ කම් ශකොේඨාස 
කතශර්ද; 

 (ii) එම තටඩසටහන යටශ් ්රිකුණාමකය 
ිනස්්රිෂේකයට ශතන් කප ඇති ුහදක ශකොපමණද; 

 (iii) ඒ සහහා ප්රතිකාීනන් ශතෝපාැන්නා රමශ දය සහ 
ඒ සහහා සපුපාලිය ුතතු අත යතා කතශර්ද; 

 (iv) එම තටඩසටහන යටශ් එෂේ එෂේ ප්රාශශීයය 
ශ කම් ශකොේඨාසය අනුත ශතෝපාශැන ඇති 
පුශැකයන්ශේ නම් හා ලිපිනයන් කතශර්ද; 

 (v) ඒ සහහා යම් යම් ශශ පාකන පෂේ තක 
ස විධ්ායකතපයන්ශේ ලිපි අනුත ප්රතිකාීනන් 

ශතෝපා ැන්නා බතට පටමිණිලි කටශබන බටවින් ඒ 
සම්බන්ධ්ශයන් ැනු කබන පියතප කතශර්ද;  

 යන්න එතුමා ශමම සභාතට දන්තන්ශන්ද? 

(ඇ) ශනො එශස ්නම්, ඒ මන්ද? 
 

வீடகமப்பு, நிர்மாணத்துகற மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் 

அகமச்சகரக் மகட்ட வினா:  

(அ) இதுவகர திருமகாணமகல மாவட்டத்தில் 

நகடமுகறப்படுத்தப்பட்டுவரும் வீடகமப்பு 

நிதியுதவி, வீட்டுக்கடன் மற்றும் உபகரணங்ககள 

தபற்றுக்தகாடுத்தல் மற்றும் வீடகமப்பு முதலிய 

நிகழ்ச்சிகள் யாகவ என்பகத அவர் குறிப்பிடுவாரா? 

(ஆ) (i )  "கிராம சக்தி" என்ற தபயாிலான ரூபா 5 இலட்ச 

வீடகமப்பு நிதியுதவி நிகழ்ச்சித்திட்டமானது 

திருமகாணமகல மாவட்டத்தில் நகடமுகறப் 

படுத்தப்படும் பிரமதச தசயலாளர் பிாிவுகள் 

யாகவ என்பகதயும்; 

 (ii) இந்நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் கீழ் திருமகாணமகல 

மாவட்டத்திற்கு ஒதுக்கப்பட்ட ததாகக 

எவ்வளவு என்பகதயும்; 

 (iii) இதற்காக பயனாளிககள ததாிவு தசய்யும் 

முகறயியல் மற்றும் இதற்காக பூர்த்தி தசய்ய 

மவண்டிய மதகவகள் யாகவ என்பகதயும்; 

 (iv )  இந்நிகழ்ச்சியின் கீழ் ஒவ்தவாரு பிரமதச தசயலக 

பிாிவிற்கு அகமவாக ததாிவு 

தசய்யப்பட்டவர்களின் தபயர்கள் மற்றும் 

முகவாிகள் யாகவ என்பகதயும்; 

 (v )  இதற்காக சில அரசியல் கட்சிகளின் அகமப் 

பாளர்களின் கடிதங்களுக்கு அகமவாக 

பயனாளிகள் ததாிவு தசய்யப்படுவதாக 

முகறப்பாடு கிகடப்பதால் இது பற்றி 

மமற்தகாள்ளப்படும் நடவடிக்கககள் யாகவ 

என்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்மறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Housing, Construction and 

Cultural Affairs :  

(a) Will he state on the programmes implemented in 
the Trincomalee District at present related to 
providing housing assistance, housing loans, 
providing equipment and constructing houses? 

(b) Will he inform this House with pertinence to the 
“Grama Shakthi” Housing Assistance Programme 
with a value of rupees five lakhs - 

 (i) the Divisional Secretary's Divisions in 
which it is implemented within the 
Trincomalee District; 

 (ii) the amount of money allocated to the 
Trincomalee District under this; 

 (iii) the methodology adopted to select the 
beneficiaries and the requirements to be 
fulfilled; 

 (iv) the names and addresses of the individuals 
who have been selected under each 
Divisional Secretary's Division; and 
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පාර්ලිශම්න්තුත 

 (v) the steps taken with pertinence to the 
complaints received to the effect that the 
beneficiaries are selected based on the 
letters issued by the organizers of certain 
political parties? 

(c) If not, why? 

 
ගු ගයන්ත කුණාතිලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ැරු නි ශයෝජය කථානායකතුමනි, නිතාස, දිනකිරීම් සහ 

ස ස්කෘතික කටුතතු අමාතයතුමා ශතනුශතන් මා එම ප්ර ්නයට 

පිළිතුප සභාගත* කපනතා. 

 

* සභාවම්සය ෙත තබන ලද පිළිුරර: 
* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) ඔ . 

 01. ිනන 111 විසිිප නත ණය තටඩසටහන 

 02. සිශමන්ති කබා දීශම් තටඩසටහන 

 03. ණය සහ ආධ්ාප තටඩසටහන 

 04. ආදර්  ැම්මාන 

 05. විසිිප ණය තටඩසටහන 

 06. පාජය ශසත්ක ආධ්ාප තටඩසටහන 

 07. සම්ප  ්ශසතණ 

 08. තකුැක් ආධ්ාප තටඩසටහන 

 09. විරු සුමිතුරු 

 10. ශසොඳුරු පියස 

 11. ්ාම ෂේති තටඩසටහන 

 12. මඩකකපුත සහ ්රිකුණාමකය ආධ්ාප තටඩසටහන 

 13. දන්ිනයානු ආධ්ාප තටඩසටහන 

(ආ) (i) ශසර්ුවික ප්රාශශීයය ශ කම් ශකොේඨාසය 

   කුච්චශ ලි ප්රාශශීයය ශ කම් ශකොේඨාසය 

   ශමොපතටත ප්රාශශීයය ශ කම් ශකොේඨාසය 

   (ඇුහණුම 11** මඟින් දෂේතා ඇත.) 

 (ii) රුපිය  මිලියන 139කි. 

 (iii) ප්රතිකාිනන් ශතෝපා ැටීනම සිුල කපනු කබන්ශන් ප්රාශශීයය 
ශ කම්තරුන් හා ජාතික නිතාස ස තර්ධ්න අධිකාිපය විසින් 
අදාළ නිර්ණායකයන්ට අනුත ඒ සහහා ප්ශකොට ඇති 
නිතාස කමිටුතෂේ මඟිනි. 

 01. පවුශ  මාසික ආදායම රුපිය  9,500.00ට අක් විය ුතතුය. 

 02. දිනශකශපන නිතාස තර්ැ අඩි 511 ශහෝ ටට තටඩි විය ුතතුය. 

 03. ශකටි කාකයෂේ තුළ නිතාස දිනකප ැටීනශම් හටකියාත තිබීම. 

 04. නිතසක අත යතාත තිබීම. 

 05. ප්රතිකාිනයාට ශහෝ පවුකට ශතන  ් නිතසක හිමිකමෂේ 
ශනොතිබීම. 

 (iv) ඇුහණුම අ ක 12** මඟින් දෂේතා ඇත. 

 (v) ඔ . 

  ්රිකුණාමකය ිනස්්රිෂේකශේ  ්ාම ෂේති තටඩසටහන 2118 හා 
211  තර් තක අතිශර්ක තටඩසටහන් ශකස ශමොපතටත, 
කුච්චශ ලි සහ ශසර්ුවික යන ප්රාශශීයය ශ කම් 
ශකොේඨාසතක රියා් මක ශ . ශම් සහහා ප්රතිකාිනන් 
ශතෝපා ැටීනම ප්රාශශීයය ශ කම්තරුන් හා ජාතික නිතාස 
ස තර්ධ්න අධිකාිපය විසින් අදාළ නිර්ණායකයන්ට අනුත ඒ 
සහහා ප්ශකොට ඇති නිකධ්ාිප කමිටුතෂේ මඟින් සිුල කපනු 
කබයි. 

(ඇ) අදාළ ශනොශ .  

 

 

පැාත් සභා නිල කාලය සහ ෙැතිවරණ : ිධසනතර 
மாகாண சகபகளின் பதவிக்காலம் மற்றும் மதர்தல்: 

விபரம்  
TENURE AND ELECTIONS OF PROVINCIAL COUNCILS: 

DETAILS 

770/’19 

15.ගු දයාසිරි ජයවසේකර ෙහතා තගු ශ්ාන්ත බණ්ඩාර 

ෙහතා වවනුව ) 
(மாண்புமிகு தயாசிறி  யமசகர - மாண்புமிகு சாந்த 

பண்டார சார்பாக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara on behalf of the Hon. 
Shantha Bandara) 

අභයන්තප හා ස්තශශ  කටුතතු සහ පළා් සභා හා පළා් 

පාකන අමාතයතුමාශැන් ඇසූ ප්ර න්ය - (2) : 

(අ) (i) ශ්රී ක කාශ  පළා් සභා අතිපන් නික කාකය 
අතසන් වීම ශහත්ුශතන් ශම් තනවිට විසුරුතා හටප 
ඇති පළා් සභා ස ඛ්යාත ශකොපමණද; 

 (ii) අදාළ පළා් සභා විසුරුතා හටරීශමන් පසුත ශම් 
තනවිට ැතවී ඇති කාකය ශතන් ශතන් ත ශයන් 
සහහන් කපන්ශන්ද;  

 (iii) විසුරුතා ඇති පළා් සභාතකට අමතපත, දතිිපත 
ඇති පළා් සභාතක නික කාකය අතසන් වීමට 
ඇති කාකය ශතන් ශතන් ත ශයන් සහහන් 
කපන්ශන්ද; 

 (iv) විසුරුතා හටප ඇති පළා් සභාතක මටතිතපණ 
පත්තා එම පළා් සභා සරිය කිරීමට කටුතතු 
කපන්ශන්ද; 

 යන්න එතුමා ශමම සභාතට දන්තන්ශන්ද? 

(ආ) ශනො එශස ්නම්, ඒ මන්ද? 

 
உள்ளக, உள்நாட்டலுவல்கள்,  மாகாண  சகபகள் மற்றும் 

உள்ளூராட்சி அகமச்சகரக் மகட்ட வினா:  

(அ) (i )  இலங்ககயில் மாகாண சகபகளில், 

உத்திமயாகபூர்வ காலம் நிகறவகடந்ததன் 

காரணமாக தற்மபாது ககலக்கப்பட்டுள்ள 

மாகாண சகபகளின் எண்ணிக்கக யாது 

என்பகதயும்; 

 (ii )  ககலக்கப்பட்டுள்ள (உத்திமயாகபூர்வ காலம் 

நிகறவகடந்துள்ள) மாகாண சகபகள் 

ககலக்கப்பட்டது முதல் கடந்துள்ள காலப்பகுதி  

தவவ்மவறாக யாது என்பகதயும்; 

 (iii )  ககலக்கப்பட்டுள்ள மாகாண சகபகளுக்கு 

மமலதிகமாக, எஞ்சியுள்ள மாகாண சகபகளின் 

உத்திமயாகபூர்வ காலம் நிகறவகடவதற்கு  

உள்ள காலப்பகுதி தவவ்மவறாக யாது 

என்பகதயும்; 

525 526 

[ැරු දයාසිිප ජයශස්කප මහතා] 

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

**  Placed in the Library. 
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 (iv )  ககலக்கப்பட்டுள்ள மமற்படி மாகாண 

சகபகளின்  மதர்தகல நடாத்தி,  அம் மாகாண 

சகபககள ததாைிற்படுத்துவதற்கான நடவடி 

க்ககககள மமற்தகாள்வாரா என்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பார? 

(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 number of provincial councils in Sri 
Lanka dissolved at the end of their tenure; 

 (ii) separately, the period of time lapsed since 
the dissolution of relevant provincial 
councils by now;  

 (iii) separately, the tenure remaining for the rest 
of the provincial councils apart from the 
dissolved provincial councils by now; and 

 (iv) whether measures will be taken to make the 
dissolved provincial councils functional by 
holding elections? 

(b) If not, why? 

 

ගු ගයන්ත කුණාතිලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ැරු නි ශයෝජය කථානායකතුමනි, අභයන්තප හා ස්තශශ  

කටුතතු සහ පළා් සභා හා පළා් පාකන අමාතයතුමා ශතනුශතන් 

මා එම ප්ර ්නයට පිළිතුප සභාගත* කපනතා. 
 

* සභාවම්සය ෙත තබන ලද පිළිුරර: 
* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) (i) පළා් සභා 1. 

 (ii)  

 
 (iii)  

 

අංකය පැාත් සභාව 
නිල කාලය 

අවසන් වූ දිනය 
ිධසුුවා හැරීවෙන් පසු වම් 

වන ිධ  ගතවූ කාලය 
01 සබපැුහත 

පළා් සභාත 
2017.09.26 අවුරුුල 11 මාස 1. 

02 නට ශමනහිප 
පළා් සභාත 

2017.09.30 අවුරුුල 11 මාස 1. 

03 උතුරු මටද 
පළා් සභාත 

2017.10.01 අවුරුුල 11 මාස 15 

04 මධ්යම පළා් 
සභාත 

2018.10.08 මාස 15 

05 තයඹ පළා් 
සභාත 

2018.10.10 මාස 15 

06 උතුරු පළා් 
සභාත 

2018.10.24 මාස 15 

අංකය        
පැාත් 

සභාව 

  නිල කාලය අවසන් 
ිධය යුුර කාලය                     

නිල කාලය අවසන් 

ීමෙ  ඇති කාලය 

   

01 ඌත පළා් සභාත 2019.10.08 මාස 1. ිනන 1. 

02 බස්නාහිප පළා් 
සභාත 

2019.04.21 ිනන 1  

03 දකුණු පළා් සභාත 2019.04.09 ිනන 19 

 (iv) පටපණි රමයට ම මටතිතපණය පටතට්වීමට ශයෝජනා 
කපමින් අතිැරු ජනාධිපතිතුමා දිනිපප් කප ඇති අමාතය 
මඩුඩක ස ශශ ය පිළිබහත අමාතය මඩුඩක තීපණය හා 
ශමයට අදාළත ශර ්්ඨාධිකපණශේ  පතපා ඇති නක්ත සහහා 
කබාශදන තීන්ුලත ප්රකාපත දිනිප රියාමාර්ැ ැටීනමට 
බකාශපොශපෝතු ශ . 

(ආ) අදාළ ශනොශ .  

 

ගු නිවයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

පාර්ලිශම්න්තුශ  ස්ථාතප නිශයෝැ 29(2) යටශ් ප්ර ්නය, ැරු 

මහින්ද පාජපෂේ  මටතිතුමා. 

 

වපෞද්ගලිකව  දැනුම් දීවෙන් ඇසූ ප්රශ්නනය 
தனி அறிவித்தல் மூல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 

උසසන අධායාපන ක්වෂේත්රවේ පවතින ගැ ලු  
உயர் கல்வித்துகறயில் நிலவும் பிரச்சிகன 

ISSUES RELATED TO HIGHER EDUCATION SECTOR   

ගු ෙහින්ද රාජපක්ෂ ෙහතා (ිධුද්ධා පාර්ශ්නවවේ 

නායකුරො) 
(மாண்புமிகு மஹிந்த ரா பக்ஷ - எதிர்க்கட்சி முதல்வர்) 

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

ැරු නි  ශයෝජය කථානායකතුමනි, ස්ථාතප නිශයෝැ 29(2) 

යටශ් මශේ ප්ර ්නය දිනිපප් කිරීමට ශපප මා ඔබතුමන්කාශේ 

අතධ්ානය ශයොුහ කපතන්න කටමටතියි,  අශප්ර්  21 ිනන පාස්කු දිපදා 

ප්රහාපය සම්බන්ධ්ශයන්. එම ම්ශ ච්ඡ ප්රහාපය පිළිබහ අශ්ත 

විශපෝධ්ය හා අප්රසාදය අද් පළ කපන අතප, එම ප්රහාපය සිුලශතකා 

මාස 2ෂේ ැත වුණ් ඒ ප්රහාපශයන් මිය ගිය අයට තන්ින කබාදීශම් 

තටඩ පිළිශතළ තතම් හිපහටටි රියා්මකශතකා නටති නිසා ඒ 

පිළිබහත ඔබතුමන්කාශේ අතධ්ානය ශයොුහ කපනතා.  

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, 2018 තසශර් අශපොස උසස් 

ශපළ විභාැයට සිසුන් ශපීන සිටීශමන් පස්ශස්, තත් සති 

කිහිපයකින් තසපෂේ සම්පූර්ණ ශතනතා.  එශහම වුණ් වි ්තවිදයාක 

ප්රශ  ය සහහා අදාළ කඩදම් කකුණු කබාදීමට ශම් දෂේතා 

ආඩුක්ශ  බකධ්ාිපන් කටුතතු කප නටහට. ශම් නිසා එම දරුතන්ශේ 

අනාැතය බපපතළ ැටටුකාිප ත්්තයකට ප්ශතකා 

තිශබනතාය කි ශතෝ එය නිතටරැිනයි. ශමම විභාැශයන් දහළ 

සාමාර්ථ කබාැ් සිසුන් වි ත්විදයාක ප්රශ  ය සහහා අයුලම්ප් 

දිනිපප් කප තතුලපට් බකා සිටින්ශන් කඩදම් කකුණු ප්රකා  

කපන තුරුයි. 

උසස් අධ්යාපනය විධිම් කිරීමට කටපතන බතට ආඩුක්ත 

ප්රකා  කළ්, 2017 තසශර් උසස් ශපළ සම් සිසුන් සහහා වූ 

පාඨමාකා ආපම්භ කිරීමද 211  ජනතාිප දෂේතා ක ැත කප 

තිශබනතා. 

තසප 2කට ආසන්න කාකයෂේ සම්පූර්ණ ශතමින් තිබුණ්, එම 

සිසුන් සහහා ශම් තන ශතෂේම සමහප පාඨමාකා ආපම්භ කප නටති 

බත තාර්තා ශතනතා. 

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, උසස් ශපළ විභාැය සහහා 

ශපීන සිටින සිසුන් තම විභාැ ප්රතිඵක කටශබන විට අවුරුුල 21ෂේ 

තයසටති තරුණ තරුණියන් බතට ප්ශතනතා. වි ්තවිදයාක 

ප්රශ  ය සහහා තත් අවුරුුල 2ෂේ ැත වීශමන් සිුල තන්ශන් තරුණ 

පිිපස පශේ ස තර්ධ්නයට ශයොදා ැටීනමට ඇති අතස්ථාත පටට අහිමි 

වීමයි.  
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පාර්ලිශම්න්තුත 

තම අධ්යාපන කටුතතු නිසි පිපින සිුල කිරීමට ශනොහටකි වීශමන් 
දටශේ  දරුතන් අශ්තෂේ ා භ ැ්තයට ප් වීම තළෂේතන්න බටහට. 
ජාතිශේ  තරුණ ජීවිත ශකශපහි ආඩුක්ශ  තැකීම් විපහිත ශමම 
රියා කකාපය තහා නතප කළ ුතතුයි. උපාධිය සම්පූර්ණ කළ 
තහාම එම දරුතන්ට ශපීන සිටිය හටකි තපැ විභාැ රැසෂේ 
තිශබනතා. ඒ සහහා ඔවුන් තයස 28කට තඩා අක් තයශස් සිටිය 
ුතතුයි. ශ්රී ක කා පිපපාකන ශස්තය,  අධ්යාපන පිපපාකන ශස්තය,  
විශශ  ශස්තය,  ශශීයය ආදායම්   ශදපාර්තශම්න්තුතට නිකධ්ාිපන් 
බහතා ැටීනශම් තපැ විභාැය,  ශ්රී ක කා මහ බට කුශ  විධ්ායක 
නිකධ්ාිපන් බහතා ැටීනශම් තපැ විභාැය,  ක කා බට කු මහජන 
බට කු විධ්ායක ශර්ණි නිකධ්ාිපන් බහතා ැටීනශම් තපැ විභාැය,  
සහකාප ශපොලිස් අධිකාිපන් බහතා ැටීනශම් තපැ විභාැය ඒ අතප 
තිශබනතා. ශමම තපැ විභාැ තසප ශදකෂේ තිස්ශස් ශනොපටතට්වීම 
උපාධිධ්ාිපන් ුහහුණ දී ඇති තත් බකත් ශේද තාචකයෂේ. එෂේ 
පට්තකින් වි ්තවිදයාක ප්රශ  ශේ  කඩදම් කකුණු නිකු් කිරීම 
ප්රමාද කපන තර්තමාන ආඩුක්ත,  තත් පට්තකින් උපාධිධ්ාිපන්ට 
පජශේ  රැකියා අතස්ථා කබා ැටීනමට තිශබන තපැ විභාැ 
ශනොපත්තා තසප ැණනෂේ ැත කපනතා. ආඩුක්ත ශම්ශකන් 
බකාශපොශපෝතු තන්ශන් කුමෂේදටයි අපි දන්ශන් නටහට. තම දරුතා 
උපාධිය කබා ැන්නා තුරු ුලෂේ මහන්සිශයන් උපයා ැ් ුහදක්,  
ශේ ශදොප,  දඩකඩම්,  කන කප ආභපණ උකස් තබා ඔවුන්ශේ 
අධ්යාපනය ශතනුශතන් වියදම් කපනතා. දන්පසු තම දරුතාශේ 
අනාැතය ආඩුක්ශ  ශනොසටකකිලිම්කම ශහ්තුශතන් විනා  තන 
බත දටක දටක ශමම දරුතන්ශේ ශදම පියන් අද දටඩි අසපණ 
ත්්තයකට ප් වී සිටිනතා. ශමම ත්්තය අධ්යාපනය හදාපන 
සමස්ත දරු පපපුපටම බකපෑමෂේ කප තිශබනතා. 

ශම් තනවිට ද ග්රීසි මාධ්යශයන් London O/L, A/L හදාපන 
දරුතන් තයස අවුරුුල 21ෂේ,  21ෂේ තනවිට තමන්ශේ උපාධිය හදාපා 
උපාධිධ්ාිපන් ත ශයන් එළියට එනතා. අශ්ත සි හක මාධ්යශයන් 
ක කාශ  වි ්තවිදයාකතක දශැන ැන්නා දරුතන් තයස ැත ශතකා 
තමයි වි ්තවිදයාකතකට ඇතු  ශතන්ශන්්.  ශම්ක අසාධ්ාපණයි. 
අපි ශකෝකශේ  පටත  සමම දිනිපයට යනතා නම් දරුතන් විභාැය 
සම් වුණු අවුරුශශශම ඔවුන්ට වි ්තවිදයාක අධ්යාපනය හදාපන්න 
අතස්ථාත කටශබන්න ඕනෑ. එශහම නටති වුශණෝ ඒ දරුතන්ට 
අසාධ්ාපණයෂේ සිුල තනතා කිය ාා මා හිතනතා. ඒ නිසා පිටපට 
වි ්තවිදයාකතකට ගිහි කා දශැන ැන්නා දරුතන්ට තිශබන 
තපප්රසාද,  අශ්ත වි ්තවිදයාකතක දශැන ැන්නා දරුතන්ට් කබා 
ිනය ුතතුයි කියන එකයි අපි කියන්ශන්. ඒ නිසා ඔවුන්ට් ඒ 
අතස්ථාත කබා ශදන ශමන් මා ද කා සිටිනතා. ඒ සහහා ආඩුක්ත 
මටිනහ් විය ුතතුයි. නිහඬ ශතකා,  ඒ ැටන කථා ශනොකප සිටීම 
එතපම් ශහොහ කාර්යයෂේ ශනොතන බත අපි ශම් අතසථ්ාශ දී මතෂේ 
කපනතා. 

 

ගු නිවයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශබොශහොම ස්තුතියි. ශම් පිළිබහත පිළිතුරු  ශදනතාද  ැරු 

සභානායකතුමා ශහෝ ැරු අමාතයතුමා? 

 
ගු ලකී ජයවර්ධාන ෙහතා තනගර සැලසුම්  හා ජල 

සම්පාදන රාජය අොතය සහ නගර සැලසුම්  ජලසම්පාදන 

සහ උසසන අධායාපන වැඩබලන අොතයුරො   
(மாண்புமிகு லக்கி  யவர்தன - நகரத் திட்டமிடல் மற்றும் நீர் 

வைங்கல் இரா ாங்க அகமச்சர்) 

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

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි,   විරුශධ් පාර් ්තශේ  නායක,   

ැරු  මහින්ද  පාජපෂේ   මටතිතුමා විසින් ස්ථාතප නිශයෝැ 29(2) 

යටශ් අසනු කටූ  ප්ර ්නයට පිළිතුප ශමශස්යි. 

2018 තසශර් අධ්යාපන ශපොුල සහතික පර (උසස් ශපළ) විභාැ 

ප්රතිඵක මත 2118/211   අධ්යයන  තර් ශේ  වි ්ත විදයාක ප්රශ  ය 

සහහා අයුලම්පර 9., 5.1ෂේ වි ්ත විදයාක ප්රතිපාදන ශකොමි න් 

සභාතට කටබුණු අතප,  එම අයුලම් ප් වි ්ශ  ණය කප  ඇතටම්  

පාඨමාකා  සහහා පටතට්විය ුතතු ප්රාශයෝගික/ශයෝැයතා පරීෂේ ණ 

අතසාන කප,  එම ප්රතිඵක ද මත පදනම් ත  2118/211  අධ්යයන 

තර් ශේ  වි ්ත විදයාක ප්රශ  ය සහහා වූ කඩදම් කකණු 211  ජූනි 

මස නිකු් කිරීමට සටකසුම් කපන කින. 

මීට ශපප  අධ්යයන  තර් ශේ  එනම් 2119/2118   අධ්යයන 

තර් ශේ  කඩදම්  කකුණු නිකු් කිරීම සිුල වූශේ   2118 ජූලි 2. තන 

ිනනයි. 

ශම් අනුත,  පසු ගිය අධ්යයන තර් ය හා සටසීමශම්දී,  ශමම 

අධ්යයන තර් ශේ දී මසකට ශපප කඩදම්   කකුණු නිකු් කිරීමට  

සටකසුම් කප තිබුණි.   කඩදම් කකුණු  නිකු් කිරීමට ප්රථමශයන්  

පටතට්විය ුතතු ඇතටම් පාඨමාකා සහහා  අත ය තන ප්රාශයෝගික/

ශයෝැයතා  පරීෂේ ණ පත්තා සම්තන සිසුන්ශේ ප්රතිඵක 

කටයිස්තු  211  අශප්ර්  මස අතසන් තන විට වි ්ත විදයාක 

ප්රතිපාදන ශකොමි න් සභාත ශතත  එතන ශමන්   වි ්ත විදයාක 

ප්රතිපාදන ශකොමි න් සභාශ  සභාපතිතුමන් විසින් වි ්ත 

විදයාකතලින්  ද ුම් කපන කින. අදාළ  ප්රාශයෝගික/ශයෝැයතා 

පරීෂේ ණ පත්තන  වි ්ත විදයාක හා අදාළ පාඨමාකා  125කට 

ආසන්නයි. 

ශකශස් ශතත්,  211  අශප්ර්  මස 21 තන දා ශනොසි  

අන්දමින් සිුල වූ අතසානාතන්ත රස්ත ප්රහාපය් සමම පශේ ඇති වු 

ත්්තය ශහ්තුශතන් වි ්ත විදයාක තසා දටමීමට සිුල විය. ඒ 

ශහ්තුශතන් ඇතටම් වි ්ත විදයාක විසින් පටතට්වීමට නියමිතත තිූ   

ප්රාශයෝගික/ශයෝැයතා පරීෂේ ණ   ක  දටමීම නිසා වි ්ත විදයාක 

ප්රතිපාදන ශකොමි න් සභාත  විසින් දටනුම් ශදන කද අතසාන ිනනය 

තන විට එම පරීෂේ ණ සම් සිසුන්ශේ කටයිස්තු  වි ්ත විදයාක 

ප්රතිපාදන ශකොමි න් සභාත ශතත කබා දීම සිුල කප ශනොතිබුණි. 

තතද වි ්ත විදයාක ප්රතිපාදන ශකොමි න් සභාත  අයුලම්ප් පරීෂේ ා 

කිරීශම්දී සටකකිය ුතතු සිසුන් ස ඛ්යාතෂේ  සිය අයුලම්ප් සමම 

කබා ිනය ුතතුත තිූ  අතයත ය  ලියකියවිලි කබා දී ශනොතිබුණු බතද  

අනාතපණය විය. එම අක්පාක් සම්පූර්ණ කපන ශමන්  වි ්ත 

විදයාක  ප්රතිපාදන ශකොමි න් සභාත අදාළ සිසුන්ට දන්තා  යටවුතද,  

පශේ පටතටති ත්්තය ශහ්තුශතන්  එම ලියකියවිලි අදාළ පාස ,  

කාර්යාක ශතතින්   සම්පූර්ණ කපතාශැන වි ්ත විදයාක ප්රතිපාදන 

ශකොමි න්  සභාත ශතත කබා දීම ද ප්රමාද  වූ  බත නිරීෂේ ණය වු 

කාපණයකි.  පාස තලින් ඒතා  කබා ැන්නට අපහසු වුණා.  

ශකශස් ශතත්,  එශස් ප්රාශයෝගික/ශයෝැයතා පරීෂේ ණ ක  

දටමූ වි ්ත විදයාක ශතත ජූලි මස 11 තන ිනනය තන විට එම 

පරීෂේ ණ සම් සිසුන්ශේ   කටයිස්තු   වි ්ත විදයාක ප්රතිපාදන 

ශකොමි න් සභාත ශතත කබා දීමට කටුතතු කපන ශකස ශම්  තන 

විට් දටනුම් දී ඇත.  

2018/2019 තර් ශය අයුලම්ප් පරීෂේ ා කිරීම  කිසිුල 

ප්රමාදයකින් ශතොපත ශම් තන විට අතසන් කප ඇති අතප ක  දටමූ 

ප්රාශයෝගික/ශයෝැයතා පරීෂේ ණ   සම් සිසුන්ශේ කටයිස්තු වි ්ත 

විදයාක  ප්රතිපාදන ශකොමි න් සභාතට කටබී සතියෂේ ඇතුළත 

කඩදම් කකුණු   නිකු් කිරීමට  හටකි තනු ඇති බත දටනුම් දීමට 

කටමට්ශතමි. ඒ අනුත පසුගිය අධ්යයන තර් ශේ  කඩදම්  කකුණු 

කබා ුලන් ිනනයට තඩා සතියකට පමණ කලින් ශමතප කඩදම් 

කකුණු කබාදීමට හටකි ශතනතා. 

තතද,  වි ්ත විදයාක සිය පාඨමාකා ආපම්භ කපන ිනනයන් 

තීපණය කපනු කබනුශේ   එෂේ එෂේ වි ්ත විදයාක විසිනි. එකතප  
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කඩුඩායම්  කිහිපයෂේ අධ්යාපනය කබන බටවින් අදාළ 

ශශ කතරුන්ශේ කාකසටහන්,   ශශ න ාකා ආිනශයහි පතතින 

දඩකඩ ආිනය සටකකි කට ශැන  ඒ ඒ වි ්ත විදයාක පාඨමාකාතන් 

ආපම්භ කපන ිනනයන්  තීපණය කපනු කබනතා.   එශස්ම වි ්ත 

විදයාක විසින් තම පාඨමාකාතන් ආපම්භ කිරීශම් ප්රමාදය අතම 

කිරීමට අත ය උපශදස් දටනටම් අදාළ වි ්ත විදයාකතක 

උපකුකපතිතරුන් ශතත දටනුම් දී ඇති අතප,   ඒ සම්බන්ධ්ශයන් 

නටතත ඔවුන්  සමම  සාකච්ඡා කප දතා දෂේමනින් සුුලසු පිළියම්  

ශයොදන ශමන් වි ්ත විදයාක ප්රතිපාදන ශකොමි න් සභාශ  

සභාපතිතුමා  ශතත දටනුම්දීමට ක ටුතතු කපන බතද දන්තා සිටිමි.  

ශ්රී ක කා පිපපාකන ශස්තයට නිකධ්ාිපන් බහතා ැටීනම,  

අධ්යාපන පිපපාකන ශස්තයට නිකධ්ාිපන් බහතා ැටීනම,  විශශ  

ශස්තයට නිකධ්ාිපන් බහතා ැටනිම,   ශශීයය ආදායම්  නිකධ්ාිපන්  

බහතා ැටීනම,  ශ්රී ක කා මහ බට කුශ   විධ්ායක නිකධ්ාිපන්  බහතා 

ැටීනම,  පාජය බට කු  සහහා විධ්ායක ශර්ණි නිකධ්ාිපන් බහතා 

ැටීනම,    සහකාප ශපොලිස ්අධිකාරීන් බහතා ැටීනම ආදී පිපපාකන 

ශස්තා තපැ විභාැ ස විධ්ාන කටුතතු උසස් අධ්යාපන අමාතයා  ය 

ශහෝ ඒ යටශ් ඇති කිසිුල ආයතනයෂේ විසින් ස විධ්ානය 

ශනොකපන බත දන්තන්න ට  කටමටතියි. 

ශමම  තපැ විභාැ  පත්තන්ශන්  අධ්යාපන අමාතයා  ය 

යටශ් ඇති  ශ්රී ක කා විභාැ ශදපාර්තශම්න්තුත තන අතප,   එම 

තපැ විභාැ ස විධ්ානය කප  පත්තන ශකස විභාැ 

ශකොමසාිපස්තපයාට අදාළ නිකධ්ාිපන් බහතා ැන්නා පාජය ආයතන 

විසින්   දටනුම් ිනය ුතතුත ඇත. 

දහත තපැ විභාැ තසප ශදකෂේ තුළ පත්තා ශනොමටති නම් ඒ 

සම්බන්ධ්ශයන් ශසොයා බටසිමට්,  එම ප්රමාදයන්ට බකපා ඇති 

ශහ්තු කතශර්ද යන්න ශසොයා බටසිමට් ඒ ඒ වි යභාප 

අමාතයතරුන් දටනුත් කිරීමට මම ශපෞශැලිකත කටුතතු කපන 

බත තටඩිුලපට් දන්තනු කටමට්ශතමි. එශමන්ම පළුහතප උසස ්

ශපළ විභාැයට ශපීන සිට සම් ශතන සිසුන් පාජය 

වි ්තවිදයාකයට ඇතුළ් වීම තයස අවුරුුල 1 ්,  21් අතප තයස ්

කාඩුඩශේ දී සිුල තන අතප ඔවුන් විශ ් ශ දී උපාධියෂේ හටදෑරුතද 

තයස අවුරුුල 25 තන විට උපාධිධ්ාිපන් බතට ප් ශතනතා. ඒ අනුත 

පිපපාකන ශස්තා විභාැ සහහා ශපීන සිටීමට හටකි තයස් සීමාතට 

අවුරුුල ශදකහමාපක පමණ කලින් උපාධිධ්ාිපන් බතට ප් ශතන 

නිසා කිසිුල පිපපාකන ශස්තා විභාැයකට ශපීන සිටීශම් බාධ්ාතෂේ 

වි ්තවිදයාක ප්රතිපාදන ශකොමි න් සභාශ  පිපපාකනය ශහෝ 

වි ්තවිදයාක පිපපාකනය තුළින් ඇති ශනොතන අතප නිදහස ්

අධ්යාපනශේ  විපුක ඵක ශනළා ැටීනමට අත ය පිපසපයෂේ දටශේ  දූ-

දරුතන් ශතත ශම් තන විට ස්ථාපිත කප ඇති බත සහහන් කපන්න 

කටමටතියි. 

ඒ පිළිතුප අශ්ත විපෂේ  නායකතුමාට සෑශහයි කියකා මා 

වි ්තාස කපනතා. 

 
ගු තආචාර්ය  බන්දුල ගුණවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගු නිවයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශමොකෂේද ඔබතුමාශේ point of Order එක? ැරු බන්ුලක 

ුවණතර්ධ්න මටතිතුමා. 

ගු තආචාර්ය  බන්දුල ගුණවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

විපෂේ  නායකතුමා දිනිපප් කපපු ශම් තටදැ් ජාතික ප්ර ්නය 

පිළිබහත තටඩ බකන ැරු උසස් අධ්යාපන අමාතයතුමාශැන් ශම් 

කාපණය මා දටන ැන්න කටමටතියි. ශමය පාස්කු ප්රහාපශයන් 

පස්ශස් ඇති වූ ප්ර ්නයෂේ ශනොශතයි. අශ්ත පශේ ජාතික ප්ර ්නයෂේ,  

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි. අශපොස උසස් ශපළ ප්රතිඵක මත 

ශි යයන් වි ්තවිදයාකයට ඇතු  කප ැටීනශම් වි ාක පමාතෂේ 

තිශබනතා.  

 
ගු නිවයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඕක point of Order එකෂේ ශනොශතයි. ඕනෑ නම් පටහටිනලි කප 

ැටීනමකට අහන්න. 

 
ගු තආචාර්ය  බන්දුල ගුණවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

මම එතුමාශැන් පටහටිනලි කිරීමෂේ කප ැන්නයි 

බකාශපොශපෝතු ශතන්ශන්. එතුමා ශම් කාපණය දන්නතාද? ශම් 

 පශේ ඇති හටකි ශදම පිශයෝ ශම් කාකශේ  දරුශතකුට සාමානය 

ශපළ දෂේතා පමණයි උැන්තන්ශන්. "The Sunday Times" පුත් 

පත ැ්ශතෝ මම ශම් කියන කාපණය බකාැන්න පු තන්. 

සාමානය ශපළ ප්රතිඵකශයන් පස්ශස් ඒ දරුතන්ට උසස් ශපළ 

නටතුත ශකෝකශේ  ඕනෑම වි ්තවිදයාකයකට යා හටකියි. ඒ අය 

ගිහි කා එක අවුරුශදෂේ ඩි්තශකෝමාතෂේ කපකා,  අවුරුුල තුනෂේ 

උපාධිය කපකා ශතන පටකදී අවුරුුල 21කදී උපාධිධ්ාිපන් ශතනතා. 

ශම් ප්ර ්නය ජාතික ත ශයන් අපි හිතන්න ඕනෑ. ඔබතුමා කියන 

විධියට අශ්ත පශේ උපාධිධ්ාිපශයෂේ බිහි ශතන්ශන් අවුරුුල 25ෂේ 

වුණාම. මනුස්ස ජීවිත කාකය තුළ අවුරුුල පහෂේ කියන්ශන් වි ාක 

කාකයෂේ. සමහප විට උපාධිය ැන්න ගියාම අවුරුුල විසි පහෂේ,  විසි 

හතෂේ ැත ශතනතා. ඇති හටකි අයශේ දරුතන්ට අත ය අශපොස 

සාමානය ශපළ කපන්න විතපයි. සාමානය ශපළ ප්රතිඵකය ැ්තු 

ැමන් එක අවුරුශදකින් ඩි්තශකෝමාතෂේ කළා. ටට පස්ශස් ශතන් 

පටක වි ්තවිදයාකයකට ගිහි කා අවුරුුල තුශනන් උපාධිය කළා. 

අවුරුුල 1.දී සාමානය ශපළ කපන්ශන්. අවුරුුල 21දී උපාධිධ්ාිප 

දරුශතෂේ ශතනතා. ශම් ප්ර ්නය ැටන වි ත්විදයාක ප්රතිපාදන 

ශකොමිසශම් දන්න සාම්ප්රදායික මහාචාර්ය,  ආචාර්යතරුන්ට 

ශ්ශපන්ශන් නටහට. තුහන්ශේ දරුශතෝ පිට පට අධ්යාපනය 

කබන්ශන්. ශමපට අධ්යාපනය කබන අවිහි සක,  ුල්තප් දරුතන් 

තමයි තටඩි ත ශයන් ශමපට වි ්තවිදයාක පශධ්තියට ඇතු  

ශතන්ශන්. ඒක නිසා තමයි ැරු විපෂේ  නායකතුමා ශම් කාපණය 

ද කා සිටින්ශන්. වි ්තවිදයාකයට දරුශතකු ඇතුළ් කිරීශම් 

පමාත අක් කිරීම සහහා විධිම් තටඩපිළිශතළකට ඔබතුමා සාකච්ඡා 

කපනතාද කියකා දටන ැන්න කටමටතියි. 

 
ගු නිවයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ැරු ඇමතිතුමා. 

 
ගු ලකී ජයවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு லக்கி  யவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 

පටහටිනලි කප ැටීනමට පිළිතුපෂේ විධියට ප්රකා  කපන්න 

පු තන්. උසස් ශපළ විභාැ පටතට්ශතන්ශන් තර් ශේ  අශැෝස්තු 

මාසශේ . ශදසටම්බර් ශතන ශකොට තමයි උසස් ශපළ ප්රතිඵක නිකු් 
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පාර්ලිශම්න්තුත 

ශතන්ශන්. උසස් ශපළ ප්රතිඵක ශදසටම්බපශේ  නිකු් වුණාට 

පස්ශස් වි ්තවිදයාකයට කපන කටහවීමට මාස ශදක,  තුනක 

කාකයෂේ ැත ශතන එක නත්තන්න බටහට. ශමශතෂේ ක  ශම් 

පශේ පටතතුශඩු් ශම් රමයම තමයි. දතින් ශම්තා ශතනස් 

කපන්න අත ය ශතකා තිශබනතා නම්,  අපි සියු ශදනාම එකතු 

ශතකා සාකච්ඡා කපකා,  අත ය කරුණු කාපණා ශයොදා ැන්නා එක 

තටදැ් කියන එක මතෂේ කපන්න ඕනෑ. 

 
ගු නිවයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ැරු නිම  කාන්සා මන්ත්රීතුමාශේ පටහටිනලි කප ැටීනම.  

 
ගු නිෙල් ලාන්සා ෙහතා  
(மாண்புமிகு நிமல் லான்சா) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

ඔබතුමාශැන් මට ශම් කාපණය පටහටිනලි කප ැන්න ඕනෑ. 

ැරු කථානායකතුමා මීට ශපප ශම් කාපණය ැටන කි තා. අද දතස 

තන විට පාස්කු ප්රහාපය සිුල ශතකා මාස ශදකෂේ ැත ශතකා 

තිශබනතා. අතිැරු ජනාධිපතිතුමා විසින් අශප්ර්  21තටනි දා 

ප්ර හාපශයන් පස්ශස් ්රිපුශැක විශ  ් විමර් න කමිටුතෂේ ප් කළා. 

ඔවුන් අතුරු තාර්තාතෂේ දීකා තිබුණා. ඒ අතුරු තාර්තාත සභාතට 

හම්බ වුණාද කියකා ඇහුතාම ැරු කථානායකතුමා කි තා,  ඒක 

හටකි දෂේමනින් ජනාධිපති ශ කම්තුමා ශදනතා කියකා 

ශපොශපොන්ුල වුණා කියකා. මට දටන ැන්න ඕනෑ,  ඒ අතුරු තාර්තාත 

පාර්ලිශම්න්තුතට කටබිකා තිශබනතාද,  ඒක සභාැත කපනතාද 

කියන එක. සම්පූර්ණ තාර්තාත් අද ශතශදී ජනාධිපතිතුමාට දීකා 

තිශබනතා. ඒක නිසා කශතෝලික මන්ත්රීතපශයෂේ විධියට මට 

දටන්න ැන්න ඕනෑ,  ඒ සම්පූර්ණ තාර්තාත සභාැත කපන්ශන්ද 

කියන එක. ටළමට මට සභානායකතුමාශැන් ශම් කාපණය දටන 

ැන්න ඕනෑ. පාස්කු ප්රහාපශයන් පස්ශස් මාස ශදකෂේ ැත ශතකා 

තිශබනතා. පාර්ලිශම්න්තුතට ශම් සම්බන්ධ්ශයන් ශැශනන්න ඕනෑ 

අණ පන් කිසිතෂේ අද දෂේතා ශැනට කා නටහට. කශතෝලික 

ජනතාත ආඩුක්ශතන් සාධ්ාපණයෂේ බකාශපොශපෝතු ශතනතා. ශම් 

ප්රහාපශයන් මටිපච්ච අය සහ තුතාක ශතච්ච අය ශතනුශතන් 

අශනකු් ජනතාත බකාශපොශපෝතු ශතනතා,  ආඩුක්ත ශම්කට 

අදාළ සම්මත කප ැන්න  අත ය අණ පන් ටික දතා දෂේමනින් 

ශැශනයි කියකා.  

ප්රහාපය සිුල ශතකා මාස ශදකෂේ සපිශපන දතශස්දී මම දටන 

ැන්න කටමටතියි,  ඒක කතදාද ශැශනන්ශන් කියන එක. 

 
ගු නිවයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔබ අසන කද පළුහ ප්ර ්නය සම්බන්ධ්ශයන් කියනතා නම්,  ශම් 

තනතුරු  පාර්ලිශම්න්තුතට ඒ තාර්තාත කටබිකා නටහට.  

ඔබතුමා අසන කද ටළම කාපණය සම්බන්ධ්ශයන් ැරු 

සභානායකතුමා පිළිතුපෂේ ශදයි. 

 
ගු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ැරු මන්ත්රීතුමාශැන් මම අහන්න කටමටතියි,  ශමොනතාද,  

අණපන් කියා. 

ගු නිෙල් ලාන්සා ෙහතා  
(மாண்புமிகு நிமல் லான்சா) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

ැරු කථානායකතුමාශේ ප්රධ්ාන්තශයන් කමිටු කාමපතක 

රැස්වීම් ැණනාතෂේ පසුගිය කාකශේ  තිබුණා. විශ ් ශයන් තිබුණා,  

එක පටෂේ,  එක ීනතියෂේ පිළිබහත; ටළමට,  ම්රසා පාස  පිළිබහත; 

ටළමට,  ඇඳුම් පිළිබහත; ටළමට,  මඩකකපුත වි ්තවිදයාකය 

පිළිබහත ආදී විවිධ් කාපණා කථා කළා. විශ ් ශයන් ුහස්ලිම් 

ඇමතිතරු් ශම්තාට එකම ශතකා තිශබනතා. ඒ තාශේම ඒ 

කමිටුතක සිටින සියු ශදනා් එකම ශතකා තිශබනතා. ඒ අනුත,  

දටන් සියුම ශශත  අතසන් කපකා තිශබනතා. ශම් ැටන කටබිනේ 

මඩුඩකයට ශයොුහ කපකා තිශබන බත එදා ැරු කථානායකතුමා 

කි තා. මට දටන ැන්න ඕනෑ,  කටබිනේ මඩුඩකයට දාපු  කාපණා 

ටික පාර්ලිශම්න්තුතට ශැශනනතාද? ඒතා සභාැත කපනතාද? 

එශහම නට්නම් පාර්ලිශම්න්තුතට ශැශනන්න ඕනෑ කපන 

අණපන් ටික දෂේමනින් ශැශනනතාද? ඒතා ශැශනන්ශන් 

කතදාද කියන එක. 

 
ගු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

කටබිනේ මඩුඩකශයන් අනුමටතිය කටබුණාම ඒතා 

ශැශනනතා. 

 
ගු නිවයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ැරු කිිපඇ ක මටතිතුමා,  ැරු අනුප ප්රියදර් න යාපා 

මටතිතුමාට් ශපොඩි පටහටිනලි කප ැටීනමෂේ තිශබන බත සහහන් 

කළා. 

ැරු අනුප ප්රියදර් න යාපා මටතිතුමා. 

 
ගු අනුර ප්රියදර්ශ්න යාපා ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි,  මම කෘෂිකර්ම,  පශු සම්ප් 

ස තර්ධ්න ඇමතිතුමාශැන් අහන්න කටමටතියි,  ක කාශ  නිතාස 

කබාදීශම් ප්රතිප්තිය යටශ් විශ ් ශයන්ම පශු සම්ප් ස තර්ධ්න 

මඩුඩකය යටශ් ශැොවිපළ සහහා ශතන් කපපු දඩම් තලින් යම් 

ශකොටස් නිතාස සහහා දීකා තිශබනතාද කියන එක. ශමොකද,  මට 

දටන ැන්න කටබිකා තිශබනතා,  වීපවික පශු සම්ප් ස තර්ධ්න 

මඩුඩකයට අය් දඩශමන් අෂේකප 11ෂේ සහ, - 

 
ගු නිවයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ැරු මන්ත්රීතුමා,  ඔබතුමා ශම් ප්ර ්නය අහන්ශන් ශමොන 

පදනමින්ද කියකා මට ශ්ශපන්ශන් නටහට. 

 
ගු අනුර ප්රියදර්ශ්න යාපා ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

පදනම කියන්ශන්,  ක කාශ  ශැොවිපළතකට, - 

 

ගු නිවයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

එශහම ශනොශතයි,  ශමොන කාපණය යටශ්ද අහන්ශන්?  අපි 

දටන් දඩ ුලන්ශන් ැරු විපෂේ  නායකතුමාශේ, - 
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ගු අනුර ප්රියදර්ශ්න යාපා ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි,   මට කෘෂිකර්ම,  පශු සම්ප් 

ස තර්ධ්න ඇමතිතුමාශැන් කාපණාතෂේ දටන ැන්න ඕනෑ. මට ශම් 

සම්බන්ධ්ශයන් පසුත උ්තප ුලන්න් කමෂේ නටහට. මම අහන්ශන් 

නිතාස දිනකිරීශම් ප්රතිප්තිය යටශ් ශැොවිතටන්තකට දීකා තිශබන 

දඩම්තලිනු් දඩම් ශදනතාද කියන කාපණයයි. 

 
ගු නිවයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ැරු මන්ත්රීතුමා,  කරුණාකපකා ඔබතුමා ඒ ැටන ශතනම 

ප්ර ්නයෂේ අහන්න. 

ැරු අනුප කුමාප ිනසානායක මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාශේ ස්ථාතප 

නිශයෝැ 29(2) යටශ් ප්ර ්නය දිනිපප් කපන්න. 

 
ගු අනුර දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි,  ස්ථාතප නිශයෝැ 29(2) 

යටශ් ප්ර ්නය දිනිපප් කිරීමට ශපප මම කාපණයෂේ දටන ැන්න 

කටමටතියි. 

ැරු සභානායකතුමනි,  ශම් සභාතට දිනිපප් කපන ප්ර න් 

සම්බන්ධ්ශයන් පිළිතුරු ශදන්ශන් නටති ත්්තයෂේ ඇති වී 

තිශබනතා. ඔබතුමා දන්නතා,  සමෘශධි උ්සත සහහා කෂේ  

3, 111ෂේ තටය කිරීම පිළිබහත ශම් පාර්ලිශම්න්තුශ දී මම විමසා 

සිටිය බත. ඔබතුමා ගිය සතිශේ  ශම් පාර්ලිශම්න්තුශ  ප්රකා  කළා,  

ශම් සතිශේ  ැරු දයා ැමශේ අමාතයතපයා එයට පිළිතුරු කබාශදන 

බත. [බාධ්ා කිරීමෂේ] මම කියා අතසන් නටහට. ශම් සතිශේ  එයට 

පිළිතුරු කබා ුලන්ශන් නටහට. ටළමට,  මම ඔබතුමාශැන් විමසා 

සිටියා නට ශමනහිප ජටටිය අශළවි කිරීම පිළිබහත.  ඒ ශ කාශ  

ඔබතුමා කි තා,  තාපාය හා නාවික කටුතතු අමාතයතපයා ක කාශ  

නටහට,  ක කාතට පටමිණි විැස පාර්ලිශම්න්තුතට ඇවි කා පිළිතුපෂේ 

කබා ශදන බත. දටන් සති තුනකට තඩා තටඩි කාකයෂේ ැතවී 

තිශබනතා. ටශේ  ඇමතිතුමා පාර්ලිශම්න්තුතට ආතා. ඒ තාශේම දයා 

ැමශේ ඇමතිතපයා් පාර්ලිශම්න්තුතට ආතා. නුහ් ැරු 

නිශයෝජය කථානායකතුමනි,  අප විසින් මහජනයාශේ ුහද  

ශහොපකම් කිරීම පිළිබහත්,  පාජය ශශපළ විකුණා දටමීම පිළිබහත් 

අසන ප්ර ්නතකට අදාළ අමාතයතරු ශම් සභාශ  පිළිතුරු කබා 

ශදන්ශන් නටහට. සභානායකතපයා අතස්ථා ැණනාතකදී ප්රකා  

කප තිබුණ්,  තතම් ඒ පිළිතුරු කබාදීකා නටහට.  

 
ගු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔබතුමාශේ ප්ර ්නය මට ශ්ශපනතා. මම අමාතයතරුන්ට 

කියකා තිශබනතා. ැරු දයා ැමශේ ඇමතිතුමා ප්ර ්න ශදකකට 

උ්තප ශදන්න තිශබනතා. මම එතුමාට කියා තිශබනතා,  

පාර්ලිශම්න්තුතට ඇවි කා උ්තප ශදන්න කියකා. අදාළ 

ඇමතිතරුන්ට අපි ිනනපතා මතෂේ කපනතා.  

 
ගු අනුර දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි,  අශ්ත ප්ර ්නය එතුමාට 

කි තාම,   එතුමාශේ ප්ර ්නය අපට කියනතා. මම අශ්තෂේ ා 

කපන්ශන් උ්තපය. 

ගු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
I have informed the Hon. Ministers to come and 

answer the Questions. So, if they do not answer - 

 
ගු නිවයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
Can we have a time frame?  

 
ගු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි,   ඒ ඇමතිතරුන්ට විරුශධ්ත 

ශදෝ ාශපෝපණයෂේ ශැශනන්න ඔබතුමාට පු තන්. 

 
ගු නිවයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

අපි යම්කිසි කාකසීමාතෂේ ශදුහ. 

 
ගු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි,  ඇමතිතරු උ්තප ශදන්ශන් 

නට්නම් ඔබතුමාට ශහෝ ැරු කථානායකතුමාට මූකාසනශේ  

දහශැන ප්රකා යෂේ කපන්න පු තන්,  "ශම් ඇමතිතරු ශම් 

ප්ර ්නතකට උ්තප ශදන්ශන් නටහට,  මැහිපනතා" කියකා. ශතන 

කපන්න ශදයෂේ නටහට.  

 
ගු නිවයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඒ කාපණය මම ශතනම ැරු කථානායකතුමා සමම සාකච්ඡා 

කපන්නම්.  

 
ගු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
If they do not answer, what can I do? I have informed 

them. If they show disrespect to Parliament, the Hon. 
Speaker can deal with them.  

 
ගු අනුර දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඔ . මට ශ්ශපනතා.  

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි,  ැරු සභානායකතුමා ුහහුණ 

දී තිශබන ුල ්කපතාතය දතාම පටහටිනලියි. 

අපට දටනුම් දීකා තිශබනතා,  අප විසින් දිනිපප් කපන  හටම 

ප්ර ්නයෂේම  ටට ශපප ිනනශේ  දත  12.11ට ශපප කබා ශදන්න 

කියකා. එශහම නිශයෝැයෂේ කබාදීකා තිශයන්ශන්ම 

අමාතයතපයාට පසු ිනන කටහටස්තිවී පටමිණ ඒ සහහා පිළිතුපෂේ 

කබාදීම සහහායි. ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි,   ටශේ  ුලන්න්,  

අද උ්තප ශනොශදනතා විතපෂේ ශනොශතයි,  දටන් මාසයකට 

ආසන්න කාකයෂේ ැත වී තිබුණ් පිළිතුරු කබා ශදන්ශන් නටහට. 

ුහද  අමාතයතපයා් ශම් ශශම කපකා තිශබනතා.  
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පාර්ලිශම්න්තුත 

ගු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි,  සභාත ශමශහයතන්ශන්  

ැරු කථානායකතුමා සහ ඔබතුමා. ඇමතිතරු පාර්ලිශම්න්තුතට 

ශදන ශපොශපොන්ුලත ද ්ට කපන්ශන් නටතිනම් ඔබතුමාට පු තන් ඒ 

අත ය පියතප ැන්න.  

 
ගු නිවයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඒ ශතනුශතන් අත ය පියතප මම ැන්නම්. ඔබතුමා දටන් 

ස්ථාතප නිශයෝැ 29(2) යටශ් ප්ර ්නය දිනිපප් කපන්න. 
 

 
II 

 

කුඩා දුවවකු ෙන්ද වපෝෂණය වහේුරවවන් මිය යාෙ 
மபாஷாக்கின்கமயினால் குைந்கத உயிாிைந்தகம   

DEATH OF A CHILD DUE TO MALNUTRITION 

 
ගු අනුර දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි,  ස්ථාතප නිශයෝැ 29 (2) 

යටශ් ශමම ප්රකා ය කිරීමට අතස්ථාත කබා දීම පිළිබහත 

ඔබතුමාට ශබශහවින්ම ස්තුතිතන්ත තනතා. 

තිස්සමහාපාම ප්රශශ ශේ  කුඩා දරුශතකු සාගින්න නිසා 

මියශැොස් තිබීම ශහ්තුශතන් ක කාශ  ශසෞඛ්ය හා ශපෝ ණ 

ෂේශ ්රය සම්බන්ධ්ශයන් මහ ජනතාත අතප පටන නටඟී ඇති 

ැටටුකාරී ත්්තය පිළිබහත ශමම ැරු සභාශ  අතධ්ානය ශයොුහ 

කපමි. මිනිස්කම තිශබන,  මනු ය්තය හඳුනන අශ්ත පශේ සෑම 

පුපතටසිශයකුම,  කිසිුල දරුශතකු ශහෝ පුපතටසිශයකු ආහාප 

ඌනතාත ශහ්තුශකොටශැන මිය ශනොයා ුතතුයි කියා සිතනතා ඇති. 

තිස්සමහාපාම ශැෝනපුප ප්රශශ ශේ  මාස 11ෂේ තයසටති දරුශතෂේ 

පසුගිය මටයි 15තටනි දා සාගින්න හා මන්ද ශපෝ ණ ත්්තය 

ශහ්තුශතන් මිය ශැොස් ඇති බත හම්බන්ශතොට ිනස්්රිෂේ 

ශ කම්තපයා විසින් අනාතපණය කප ඇතටයි පසුගිය දා ජනමාධ්ය 

විසින් තාර්තා කප තිබුණා. 

2019දී ශමම සිශධිය තාර්තා තන්ශන්,  ජනැහනයට සාශ්තෂේ ත 

දකුණු ආසියාශ  තටඩිම මන්ද ශපෝ ණය පතතින පටත  අතප 

ශදතටනි ස්ථානය ශ්රී ක කාතට හිමි තන බත එෂේස් ජාතීන්ශේ 

ආහාප හා කෘෂිකර්ම ස විධ්ානශේ  "ශකෝකශේ  ආහාප 

සුපෂේෂිතතාත හා ශපෝ ණය 2119" තාර්තාශ ද සහහන් වී ඇති 

ත්්තයෂේ තුළයි. ශසෞඛ්ය ශස්තා ශදපාර්තශම්න්තු ද්ත අනුතද 

211. තසප තන විට ක කාශ  අක් බප දරු උප් ප්රමාණය සියයට 

15.9ෂේත පටතතියා. අවුරුුල 5ට අක් දරුතන් අතප තයසට සිපකන 

උස ශනොමටති වීම සියයට 19.3ෂේද,  කෘ භාතය සියයට 15.1ෂේද,  

පෂේතහීනතාත සියයට 15.1ෂේද ත ශයන් තාර්තා වී තිබුණා. එශස්ම 

ුලර්තක ශපෝ ණය ශහ්තුශතන් ැර්ිනී  මාතාතන් අතප උසට 

සිපකන බප ශනොමටතිවීම සියයට 22.5ෂේද,  පෂේතහීනතාත සියයට 

31.8ෂේ ද ත ශයන් තාර්තා වුණා. 

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි,  අවුරුුල 5ට තඩා අක් දරුතන් 

වි ාක ප්රමාණයෂේ මන්ද ශපෝ ණශයන් ශපශළන බත්,  ැටබිනි 

මාතාතන් වි ාක ප්රමාණයෂේ අත ය ශපෝ ණ ත්්තශයන් 

ශනොමටති බත් තමයි ශම් තාර්තාතලින් ශපන්නුම් කපන්ශන්. 

නිදහසින් පසු  ආසියානු කකාපශේ  ිනුව කාසිනත ශසෞඛ්ය හා 

අධ්යාපන මේටම ආපෂේ ා කප ැ්ශ් යටයි කියනු කබන ශ්රී 

ක කාශ  තර්තමානශේ  හුහ තන ශමම ද්ත අති ය 

කනැාටුදායක බත පිළිැත ුතතුත තිශබනතා. එශස්ම 

පුශැකශයකුශේ බිලිඳු අතධිශේ  ශපෝ ණ ත්්තය ඔහුශේ ශහෝ 

ඇයශේ ජීවිත කාකයටම බකපාන සාධ්කයෂේත තිබියදී ශමම ද්ත 

අති ය අතදානම්කාරී බතද ශපන්තා ශදනු කබන බත  ශනොපහසකි. 

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි,  තතුකපශේ  පළා් ැ්ශතෝ 

ශමම ත්්තය මීට තඩා තටඩි බතයි ශපන්නුම් කපමින් 

තිශබන්ශන්. 

ශමම ත්්තය යහප් ශකස ශතනස් කිරීම සහහා ප්රමාණත් 

අතධ්ානයෂේ තතම් ශයොුහ වී ශනොමටති බත අප්රිකානු මහශවීපශේ  

පිපින දරුතන් මන්ද ශපෝ ණශයන් හා සාගින්ශනන් මිය යාම 

තුළින් හඳුනා ැත හටකියි. ශමය නි ්චිත ශකස තාර්තා වූ එෂේ සිුල 

වීමෂේ වුතද මපණ පරීෂේ ණශේ දී ශතන් ශහ්තු ශකස සහහන් 

ශතමින්,  මන්ද ශපෝ ණය ශහෝ ඒ ආ්රිත ශපෝතා ත්්තයන්ශැන්ද 

දරුතන් වි ාක ප්රමාණයෂේ මිය යමින් තිශබනතා විය හටකියි. 

 ශමොකද ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි,  මන්ද ශපෝ ණ 

ත්්තයෂේ තිශබන විට විවිධ් ශකඩ ශපෝැතකට ශැොුලරු වීශම් 

අතදානම තටඩියි. මපණය තාර්තා ශතන්ශන් යම් ශපෝැයෂේ නිසා 

කි ත්,  ශබොශහෝ ුලපට බිලිඳු මපණතකට මන්ද ශපෝ ණය ප්රධ්ාන 

සාධ්කය වී තිශබනතා.  

ශක ශස් වුතද,  ශමබඳු සිුලවීම් පිළිබහ තැකීම කවුරුන් ශහෝ පිට 

පටටවීශම් උ්සාහයන්ද ශම් ශමොශහොශ් දටකිය හටකිය. නුහ්,  

දරුතන්ට බඩ ගින්ශන් මිය යන්නට සිුල වී තිශබනතා නම් අප පටෂේ 

ශකස කසජාතට ප් විය ුතතුත තිශබනතා. 

ශම් ත්්තය තුළ පටන නඟින පහත ැටටුතකට ැරු 

අමාතයතපයා පිළිතුරු කබා ශදනු ඇතටයි  මා බකාශපොශපෝතු 

තනතා. 

1.  දහත සිුලවීම පිළිබහත විධිම් පරීෂේ ණයෂේ සිුල කපනු කටබ 
තිශබ්ද? අක් පාක් හඳුනා ැනු කටබ තිශබ්ද? එහි ශතොපතුරු 
සභාත හුහශ  තබනු කබන්ශන්ද? 

2.  ද්ත මඟින් ශහළිදප  වීශමන් පසු දරුතන්ශේ හා 
ම තරුන්ශේ ශපෝ ණ ත්්තය තටඩිිනුතණු කිරීම සහහා 
ැනු කටබ ඇති රියා මාර්ැ කතශර්ද? ඒතාශේ  ප්රතිඵකදායක 
බත කතපාකාපද? 

3.  දිනිපශේ දී ශමතටනි සිුලවීම් තළෂේතා ැටීනම සහහා ආඩුක්ත 
ැනු කබන පියතප කතශර්ද? 

 

ගු තවවදය  රාිතත වසේනාරත්න ෙහතා තවසෞඛය  

වපෝෂණ හා වද්ශීය වවදය අොතයුරො  
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரா ித மசனாரத்ன - 

சுகாதாரம், மபாசகண மற்றும் சுமதச மருத்துவ அகமச்சர்) 

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

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි,  එෂේස් ජාතීන්ශේ ආහාප 

හා කෘෂිකර්ම ස විධ්ානශේ  ද්ත පිළිබහත යම් ැටටුතෂේ 

තිශබනතා. ඒ ද්ත නිතටපින කපකා,  අශ්ත අමාතයා  ශේ  

ශපෝ ණශ දී අ  ශයන් පසුගිය කාකශේ දී තාර්තා කපකා 

තිශබනතා,  ඒ ද්ත කබා ැටීනශම් රමශ දශේ  තිශබන තටපින 

නිසායි ශම් ත්්තයන් ඇති ශතකා තිශබන්ශන් කියකා. ශමම 

ප්ර ්නයට පිළිතුරු සපයා ැන්න මට තිබුශඩු සු  කාකයෂේ නිසා,  

මශේ නිකධ්ාිපන් තමයි ශම් පිළිතුප සකස් කශළ්. ඒ නිසා මම මන්ද 

ශපෝ ණය ැටන ශතනම තාර්තාතෂේ පසුත දිනිපප් කපන්නම්. 

ැරු මන්ත්රීතුමා දිනිපප් කපපු ප්ර ්න තුනට මම පිළිතුරු 

ශදන්නම්. 
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1.  ශමම සිුලවීම පිළිබහත විධිම් පරීෂේ ණයෂේ සිුල කප ඇත. 
ශම් සම්බන්ධ් නිසි බකධ්ාිපයා තන හම්බන්ශතොට ප්රාශශීයය 
ශසඛ්්ය ශසත්ා අධ්යෂේ තපයාශේ ශමශහය වීම මත ිනස්්රිෂේ 
තාෂේ ණික නිකධ්ාිපන් විසින් 211  ජුනි 19 ිනන විධිම් 
පරීෂේ ණයෂේ ආපම්භ කප,  එම පරීෂේ ණය අතසන් කප 
ඇත. එහිදී හඳුනාැ් පහත සහහන් ශතොපතුරු ඔබ හුහශ  
තබමි. 

ශමම 42 හටවිිපින කාන්තාතට දරුතන් .ශදශනකු සිටි අතප,  මිය 
ශැොස් ඇ්ශ් එයින් ළා බාකම දරුතාය. පළුහ විතාහශයන් 
දරුතන් ශදශදශනකු හා ශදතන විතාහශයන් දරුතන් 4 ශදශනෂේ 
ශ . ඔවුන්ශේ තයස අවුරුුල 15,  13,  11,  8,  4,  සහ මාස 11 
ත ශයන් ශ . මියගිය දරුතා 2118 ජුනි 13තන ිනන සාමානය උප් 
බපෂේ සහිතත,  ඒ කියන්ශන් කිශකෝ්ෑම් 2යි,  ්ෑම් 825ෂේ සහිතත 
ශපෝහශ දී සිුල වූ සාමානය ප්රසූතියකින් දපදී ඇත. දරුතාට මාස 2දී 
පමණ තර්ධ්නශේ  අක් වීමෂේ දටක,  -තයසට අදාළ බප ුණ 2SDට 
අක් වීම- ෂේශ ්ර ශසෞඛ්ය කාර්ය මඩුඩකය විසින් දරුතා ශපෝහක 
ශතත ශයොුහ කප ඇති නුහ්,  මත ශමම දරුතා ශපෝහකට රැශැන 
ශැොස් නටත. එන්න් සහහාද පටමිණ ඇ්ශ් පවු  ශසෞඛ්ය ශස්තා 
නිකධ්ාිපනියශේ බකත් උ්සාහය මත තන අතප,  තපමෂේ පමා 
වීශමන් පසුතයි. ශකශස් ශහෝ තයසට නිසි ප්රති ෂේතිකපණය කබා 
දීමට ශසෞඛ්ය කාර්ය මඩුඩකය සම් වී ඇත. 

දරුතාට මාස 4 පසුතන විට,  ඒ කියන්ශන් 2118 ශනොතටම්බර් 2 
තන විට  නටතත් අක් බප ත්්තය -ුණ 3SDට තඩා අක් වී ඇත
- නිසා ශසෞඛ්ය ෛතදය නිකධ්ාිප විසින් දරුතා ළමා ශපෝැ ෛතදය 
විශ ් ඥප ශතත ශයොුහ කප ඇත. නටතත මාස  දී ද ශසෞඛ්ය කාර්ය 
මඩුඩකය විසින් තිනන් අතතාද කිරීම හා පසු විපපමින් පසුත අක් 
බප ත්්තය නිතටපින වී නටති නිසා මාස   එන්නත - MMR 1 - 
කබා දීශම් ුහතාශතන් දරුතා යළි ශපෝහක ශතත ශයොුහ කපන කද 
අතප,  පවු  ශසෞඛ්ය ශස්තා නිකධ්ාිපනිය ශම් සහහා ප්රතාහන ැාස්තු 
ශකස ුහද ද මතට කබා දී ඇත. 

දරුතා තිස්සමහාපාම මූලික ශපෝහකට 211  මාර්තු 2. ිනන 
රැශැන ශැොස් ඇති අතප,  එහිදී WBC 1831/2019 අ කය යටශ් 
සායනයට ලියා පින චි වී ඇත. ළමා ශපෝැ විශ ් ඥප ෛතදයතපයා 
විසින් ශමම දරුතාට ඖ ධීය ආහාප - BP 100 - ඇතු  ප්රතිකාප 
නියම කප ඇත. අත ය ඖ ධීය ආහාප ශතොැ ශපෝහශ  අත ය 
පිපින තිබී ඇති බත තහවුරු වී ඇත. දරුතාශේ එන්න් තාප සහහාද 
උ්සුක ශනොවූ මත,  ශමම ප්රතිකාපය ශපෝහලින් කබාශැන නටති 
බත ශපීන යයි. 

තිස්සමහාපාම ශසෞඛ්ය ෛතදය නිකධ්ාිප කාර්ය මඩුඩකය 
විසින් 211  මාර්තු මාසය දෂේතාම තාප  කදී මතට හා දරුතාට 
්රිශපෝ ද කබා දී ඇත. මත ්රිශපෝ  ැටීනමට ශනොපටමිී ම නිසා 
පවු  ශසෞඛ්ය ශස්තා නිකධ්ාිපනිය මතශේ නිතසට ශැොස් ඒතා කබා 
දීමට කටුතතු කප ඇත. ෂේශ ්ර ළදරු මපණ විමර් නශයන් 
අනතුරුත,  ශසෞඛ්ය ෛතදය නිකධ්ාිප විසින් ශමම පවුශ  සමාජ 
ආර්ිකක ැටටු පිළිබහත සහ ශමම පවුක පිළිබහත ලිඛිතත ප්රාශශීයය 
ශ කම් කාර්යාකය දටනුත් කප ඇත. සමෘශධි ආධ්ාප කබා දීමට 
උ්සාහ කප ඇත්,  පියා එය ප්රතිෂේශ ්ප කප ඇති බතද ශහළි වී 
ඇත. ආදායම සහහා මා  ශතශළහාශම් ශයශදන පියා,  ශසෞඛ්ය 
කාර්ය මඩුඩකශේ  අතතාදතකට අනුැත ශනොතන බතද පටහටිනලි වී 
ඇත. ශසෞඛ්ය කාර්ය මඩුඩකය විසින් දරුතාශේ පියාශේ මානසික 
ත්්තය ඇැටයීමෂේ සහහා මශනෝ ෛතදය විශ ් ඥපතපයාශේ 
උපශදස්ද කබාශැන ඇත. 

මපණයට ිනන 3කට පමණ ශපප ශමම දරුතාට පාචන 
ශපෝැයෂේ තටළීම ඇති අතප,  ප්රතිකාප සහහා ශයොුහ වී නටත. ජීතීන 
ප්රතිකාපයත් නිතශස්දී කබා දී නටත. 211  මටයි 14තන ිනන දරුතා 
නිතශස්දී නින්ශශදීම මියශැොස් ඇති අපත,  ශදම පියන් විසින් 
මියගිය දරුතා ශපෝහකට ශැනශැොස් ඇත. පාචනය සහහා ප්රතිකාප 
කබා ැටීනමට මතට අත ය වුතද,  පියා එය අනත ය බත පතසා 
ඇත. 

අධිකපණ ෛතදය නිකධ්ාිප විසින් ප ්චා් මපණ 

පරීෂේ ණශේ දී ශහළි වූ ශතොපතුරු මත සහ ශදම පියන්ශැන් කද 

ශතොපතුරුද ඇතු ත,  මපණයට ශහ්තුත මන්දශපෝ ණය ශකස 

සහහන් කප තිබුණ්,  එයට ආසන්නම ශහ්තුත පාචන ත්්තය 

නිසා ඇති වූ ස කුකතාතෂේ තන බත්,  -විජකනය තටනි ත්්තයෂේ 

යටයි සටක කළ හටකිය- එයට පාදක ශහ්තුතෂේ ත ශයන් 

මන්දශපෝ ණ ත්්තය බකපාන්නට ඇති බත අනුමාන කළ 

හටකිය. 

2 සහ 3 ප්ර ්නතකට පිළිතුරු ශමශස්යි. 

ශසෞඛ්ය අමාතයා  ය ශ්රී  ක කාශ  මාතෘ හා ළමා ශසෞඛ්ය 

ස පෂේ ණ තටඩසටහන යටශ් මාතෘ හා ළමා ශපෝ ණය 

න තාසිමට ිනතයින පුපා පහත සහහන් තටඩසටහන් පත්තාශැන 

යනු කටශබ්. 

ශම් දෂේතා අප පශේ ශමතටනි මන්දශපෝ ණ ත්්ත තාර්තා වී 

ඇති නුහ්,  දහත තටඩසටහන්තක ප්රතිඵකයෂේ ත ශයන් 

ශසෞඛ්යමය පිිපහීමෂේ ශහෝ මපණ තාර්තාවීමෂේ සිුල වී නටති අතප,  

ශමම දරුතාශේ මපණය,  ස ූලකතා මන්දශපෝ ණ ත්්තයට එහා 

ගිය සමාජ හා ආර්ිකක ැටටු පාශියෂේ නිසා සිුල වී ඇති බත 

පටහටිනලිය. 

එම තටඩසටහන් සටශකවින් පහත දටෂේශ . 

 
 

 
III 

 
කිලිවනොච්ිකය ශ්රී ලංකා - ජර්ොනු තාක්ෂණික පුහුණු 

ආයතනවේ  ශිෂයයන් මුහුණ වදන ගැ ලු  
கிளிதநாச்சி, இலங்கக - ம ர்மன் ததாைில்நுட்பப் 

பயிற்சி நிறுவன மாணவர்கள் எதிர்மநாக்கும் 

தநருக்கடிகள்  
DIFFICULTIES FACED BY STUDENTS OF SRI LANKA-GERMAN 

TECHNICAL TRAINING INSTITUTE, KILINOCHCHI 

 
ගු ඩේලසන වද්වානන්දා ෙහතා 
(மாண்புமிகு டக்ளஸ் மதவானந்தா) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தகௌரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கமள, ககத்ததாைில், 

வாணிப அலுவல்கள், நீண்ட காலமாக இடம்தபயர்ந்த 

நபர்களின் மீள்குடிமயற்றம், கூட்டுறவுத்துகற அபிவிருத்தி 

1 අවුරුුල 5ට අක් දරුතන්ශේ රමානුූලක තර්ධ්න ඇැයීම (බප,  ිනැ/උස) 

2 ළදරුතන් සහ කුඩා දරුතන් සහහා ම කිිප දීම සහ අමතප ආහාප දීම 

ප්රතර්ධ්නය කිරීශම් තටඩසටහන 

3 අවුරුුල 5ට අක් දරුතන්ට විටමින් ඒ අධිමාරාත කබාදීශම් තටඩසටහන 

4 ෂේෂු්ර ශපෝ ක අතිශර්ක කබාදීශම් තටඩසටහන (Multiple micronu-
trient sachets) 

5 පණු ප්රතිකාපය (Deworming treatment to prevent soil transmit-
ted worm infection) 

6 මන්දශපෝ ණය සහහා ්රිශපෝ  අතිශර්කය 

7 ශපෝහ  මඟින් ඖ ධීය ආහාප තටඩසටහන (BP 100) 

8 ශපෝහ  මඟින් පාචන ශපෝැතලින් ශපශළන දරුතන්ට සින්ෂේ 

අතිශර්කය කබා දීම. 

9 ශසෞඛ්ය ෛතදය නිකධ්ාිප විසින් පත්තන ශපෝ ණ සායන 
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පාර්ලිශම්න්තුත 

மற்றும் ததாைில் பயிற்சி, திறன்கள் அபிவிருத்தி பதில் 

அகமச்சர் தகௌரவ புத்திக பதிரண அவர்களிடம் மகள்வி 

மகட்க அனுமதித்ததற்கு நன்றி. 

கிளிதநாச்சி, அறிவியல் நகர் பகுதியில் சுமார் 800 

மில்லியன் ரூபாய் தசலவில் 25 ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் இலங்கக 

அரசாங்கத்துடனான பங்காண்கம அடிப்பகடயில் ம ர்மன் 

அபிவிருத்தி கூட்டாண்கம அகமப்பினால் நிறுவப்பட்டு, 

கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு யூகல மாதம் திறந்து கவக்கப்பட்ட 

இலங்கக - ம ர்மன் பயிற்சி நிறுவனம் திகறகமயற்ற 

நிருவாகம் மற்றும் ஆளணிப் பற்றாக்குகற காரணமாக 

மூடப்படுகின்ற நிகலகமக்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளதாகத் 

ததாியவருகின்றது. இந்தப் பயிற்சி நிறுவனமானது, நவீன 

வசதிகளுடன்கூடிய துகறசார் விாிவுகர மண்டபங்கள், தவளி 

மாவட்ட மாணவர்களுக்கான தங்குமிட வசதிகள் 

ஆகியவற்கறக் தகாண்டதாக நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ள 

மபாதிலும் திட்டமிட்ட தவகணப் பாீட்கசகள்கூட மநரசூசிக்கு 

அகமவாக நகடதபறுவதில்கல என்றும், நகடதபறுகின்ற 

பாீட்கசகளின் தபறுமபறுகள்கூட ஆறு மாதங்களின் பின்னமர 

மாணவர்களுக்கு வைங்கப்படுவதாகவும், இதன் காரணமாக 

சித்தி தபறாத மாணவர்கள் தபாிதும் பாதிக்கப்படுவதாகவும் 

கடந்த மூன்று வருட காலமாக இயங்கி வருகின்ற மமற்படி 

பயிற்சி நிகலயத்தில் NVQ தரம் 5 ஐப் பூர்த்தி தசய்துள்ள எந்த 

மாணவர்களுக்கும் இதுவகரயில் ததாைில்வாய்ப்புகள் 

வைங்கப்படவில்கல என்றும் NVQ தரம் 4 ஐப் பூர்த்தி 

தசய்துள்ள மாணவர்களுக்கு வைங்கப்பட்டுள்ள சான்றிதழ் 

களில் இலங்கக - ம ர்மன் பயிற்சி நிறுவனத்தில் கல்வி 

கற்றதற்கான குறிப்பீமடா, தசால்மலா இல்கல என்றும், 

இதனால் தாங்களாகமவ ததாைில்வாய்ப்புககளத் மதட 

முயற்சிக்கின்ற மாணவர்களுக்குக்கூட ததாைில்வாய்ப்புககளப் 

தபற முடியாத நிகல ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் பாதிக்கப்பட்ட 

மாணவர்கள் ததாிவிக்கின்றனர்.  

90 விாிவுகரயாளர்ககளக் தகாண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்ட 

மமற்படி பயிற்சி நிகலயத்தில் தற்மபாது 40 விாிவுகர 

யாளர்கமள பணியாற்றி வருவதாகவும், இத்தககய பிரச்சிகன 

கள் காரணமாக எஞ்சியிருந்த 50 வீத மாணவர்கள் தங்களது 

கற்றல் தசயற்பாடுககளக் ககவிட்டுள்ளனர் என்றும் மமலும் 

ததாிய வருகின்றது.  

அந்த நிறுவனமானது, இங்கு எனது பின் வாிகசயிமல 

அமர்ந்திருக்கின்ற தகௌரவ டலஸ் அைஹப்தபரும அவர்களால் 

22.03.2012ஆம் ஆண்டு அடிக்கல் நாட்டி ஆரம்பித்து 

கவக்கப்பட்டது. அன்று எனக்கும் அவர் அகைப்பு 

விடுத்திருந்தார்; நானும் அவமராடு மசர்ந்து அந்த அடிக்கல் 

நாட்டுகின்ற நிகழ்வில் கலந்துதகாண்டிருந்மதன். இருந்தாலும், 

இன்று அந்த நிகழ்வு ததாடர்பாகப் பத்திாிகககளில்கூட தபாிய 

அளவில் தசய்தி தவளிவந்திருக்கின்றது. அது ததாடர்பாக 

அவரும் தன்னுகடய கவகலகயத் ததாிவித்திருந்தார்.  

இந்த நிறுவனம் ததாடர்பான பின்வரும் மகள்விககள நான் 

மகட்கின்மறன்.  
 

1. மமற்படி இலங்கக - ம ர்மன் ததாைில்பயிற்சி 

நிறுவனத்தின் தசயற்பாடுகளுக்குத் தகடமயற்படாத 

வககயில், அதகன தவற்றிகரமாக 

தசயற்படுத்துவதற்காக விகனத்திறன் தகாண்ட 

நிர்வாகக் கட்டகமப்பு ஒன்றிகன விகரவாக 

ஏற்படுத்த முடியுமா? 

2. மமற்படி பயிற்சி நிகலயத்தில் பயிற்சிதநறிககளப் 

பூர்த்தி தசய்கின்ற மாணவர்களுக்குத் ததாைில் 

வாய்ப்புககளப் தபற்றுக் தகாடுப்பதற்கும், 

அம்மாணவர்கள் தாமாகமவ ததாைில்வாய்ப்புககளத் 

மதடிப் தபற்றுக்தகாள்வதற்கும் ஏற்ற வககயில் 

சான்றிதழ்ககள வைங்குவதற்கும் நடவடிக்கக எடுக்க 

முடியுமா? 

3. மமற்படி பயிற்சி நிகலயத்தின் ஆளணிப் பற்றாக் 

குகறகய உடனடியாகப் பூர்த்தி தசய்ய முடியுமா? 

4. மமற்படி பயிற்சி நிகலயத்கத மூடிவிடக்கூடிய 

மநாக்கம் ஏதும் அரசாங்கத்திற்கு இருக்கின்றதா? 

மமற்படி எனது மகள்விகளுக்கான பதில்ககள தகௌரவ 

பதில் அகமச்சர் அவர்கள் வைங்குவார் என எதிர்பார்க் 

கின்மறன்.  

 
ගු නිවයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ැරු නිශයෝජය ඇමතිතුමා. 

 
ගු කුණාරත්න පරණිධතාන ෙහතා තනිපුණතා 

සංවර්ධාන හා වෘත්තීය පුහුණු නිවයෝජය අොතයුරො  
(மாண்புமிகு கருணாரத்ன பரணவிதான - திறன்கள் 

அபிவிருத்தி மற்றும் ததாைில் பயிற்சி பிரதி அகமச்சர்) 

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

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ැරු ඩේකස් ශශතානන්දා 

මන්ත්රීතුමා විසින් ස්ථාතප නිශයෝැ 29 (2) යටශ් අසන කද 

ප්ර ්නයට පිළිතුරු පහත පිපින ශ .  

1. ඔ . දටනට ශ්රී ක කා - ජර්මානු පුහුණු ආයතනශේ  අනුමත 
පාකක තුහයෂේ ඇති අතප, එහි ප්රධ්ාන්තය දපනු 
කබන්ශන් අධ්යෂේ /විුලහ පති ත ශයන් කටුතතු කපනු 
කබන ජර්මානු ජාතික නිකධ්ාිපශයකි. ආයතනශේ  
පිපපාකන කටුතතු ඔහු විසින් සිුල කපනු කබයි. එශමන්ම, 
ශමම ආයතනශේ  කටුතතු ප්රධ්ාන කාර්යාකය මඟින් 
ශසොයා බටසිම සහහා අධ්යෂේ  මේටශම් නිකධ්ාිපශයකු ප් 
කප ඇත. පිපපාකන රමශ දය තතුලපට්  ෂේතිම් කිරීම 
සහහා ශමම ආයතනශේ  කටුතතු නියාමනය කප ජාතික 
ආධුනික්ත හා කාර්මික පුහුණු කිරීශම් අධිකාිපයට තාර්තා 
කිරීම සහහා කර්මාන්ත ෂේශ ්රශේ  ප්රවීණයන් ඇතුළ් 
පාකක මඩුඩකයෂේ ප් කිරීමට අදහස ්කප ඇත. 

2. ඔ . ශමම ආයතනශේ  පාඨමාකා සම්පූර්ණ කපන 
ශි  ්යයන් සහහා රැකියා අතසථ්ා කබා ැටීනමට හටකිතන 
පිපින තෘතීයික හා තෘ්තීය අධ් යාපන ශකොමි න් සභාත - 
TVEC - මඟින් ජාතික තෘ්තීය සුුලසුකම් NVQ  4 හා 5 
සහතික නිකු් කපනු කටශබ්. 

3. ඔ . ශමම ආයතනශේ  ශසත්ක පුප්තපාක් පිපවීම සහහා 
දටනටම් ්ත පසිශධ් පුත් ප් දටන්වීම් මඟින් අයුලම්ප් 
කටහතා ඇති අතප, සුුලසුකම් සපුපන කද අයුලම්කරුතන් 
සම්ුහඛ් පරීෂේ ණය තුළින් ශතෝපා ැටශන්. ශමම සම්ුහඛ් 
පරීෂේ ණය 2019 ජූලි මස පටතට්වීමට සටකසුම් කප ඇත. 

4.  නටත. 

ැරු නිශයෝස ය කථානායකතුමනි, මම ැරු මන්් රීතුමාට 

පටහටිනලි කිරීමෂේ කපන්න කටමටතියි. ඔබතුමා සහහන් කපපු 

ආකාපයට කිලිශනොච්චිය German Tech ආයතනය ආපම්භ කළ 

කාකශේ  හිටපු අමා් යතුමා් අද ශමතටන දන්නතා. මම් ඒ 

අමා් යා  යට සම්බන්ධ් ශතකා හිටියා. NAITA ආයතනය් 

සම්බන්ධ් කපශැන තමයි කිලිශනොච්චිය German Tech 

541 542 

[ැරු ඩේකස් ශශතානන්දා මහතා] 
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ආයතනය පටන් ැ්ශ්. ඒශෂේ පිපපාකන ෂේ පමශ දය් එෂේකම 

එහි කිසියම් පසුබෑමෂේ ඇති වුණා. ශහ්තුත තමයි, ශම්ක NAITA 

ආයතනය් එෂේක සම්බන්ධ් කපපු නිසා. දටන් ජර්මානු පජශේ  

මටිනහ්වීමකු් එෂේකම අපි බකාශපොශපෝතු ශතනතා, සමස්ත 

German Tech තුහයම එකම පිපපාකන තුහයකට ශේන්න. අපි 

මාතප එකෂේ පටන් ැන්න හදනතා. ඒ තාශේම, දටනට කටුබටශශශ 

German Tech ආයතනයෂේ තිශබනතා. කිලිශනොච්චිශේ  

ආයතනයෂේ තිශබනතා. ශම් තුනම ඒකාපාීය කපකා German Tech 

සමස්තයටම එක පිපපාකන තුහයෂේ ඇති කපකා ශම්ක යළි සකස් 

කපන්න අපට බකාශපොශපෝතුතෂේ තිශබනතා. ශම්තා තසා දමන්න 

කිසිම බකාශපොශපෝතුතෂේ ඇ්ශ් නටහට. අපි පිළිැන්නතා, 

NAITA ආයතනය් එෂේක ශම්ක සම්බන්ධ්වීම නිසා ශමහි යම් 

පසුබෑමෂේ ඇති ශතකා තිශබනතා කියකා. දටන් අමාතයා  ය ඒ 

සම්බන්ධ්ශයන් තටඩ පිළිශතළෂේ සකස් කපමින් යනතා, පිපපාකන 

තුහය විධිම් කපන්න. 

 
ගු නිවයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශබොශහොම ස්තුතියි, ැරු නිශයෝජය ඇමතිතුමනි. ැරු 

සභානායකතුමනි, ඔබතුමාශේ ප්රකා ය දිනිපප් කපන්න.  

 

ගු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, මම අද උශශ ඔබතුමාට 

මතෂේ ශකරුතා,- 

 

ගු ඩේලසන වද්වානන්දා ෙහතා 
(மாண்புமிகு டக்ளஸ் மதவானந்தா) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
 

නැඟී සිටිවේය. 
எழுந்தார்.  

rose. 

 

ගු නිවයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please! The Hon. Douglas Devananda, please. 

 

ගු ඩේලසන වද්වානන්දා ෙහතා 
(மாண்புமிகு டக்ளஸ் மதவானந்தா) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தகௌரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கமள, நான் இன்னும் 

ததளிவுபடுத்த மவண்டியிருக்கின்றது. தயவுதசய்து 

அனுமதிக்கவும்.  
 

ගු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

දටන් දහත  12.15යි.  

 
ගු නිවයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Member, your clarification, please. 

 
ගු ඩේලසන වද්වානන්දා ෙහතා 
(மாண்புமிகு டக்ளஸ் மதவானந்தா) 

(The Hon. Douglas Devananda) 

Okay.  

தகௌரவ  பிரதி அகமச்சர் அவர்கமள, உங்களுகடய 

பதிலுக்கு நன்றி.  

அது ம ர்மன் நிறுவனத்தினுகடய தகலகமயில் 

தசயற்படுகின்றபடியினால், உள்ளூர் நிறுவனமான NAITA 

உடன் ததாடர்பில்லாதபடியினால் குைப்பங்கள் இருப்ப 

தாகச் தசால்லப்படுகின்றது. அந்த வககயில், NAITA 

நிறுவனத்திற்கு அந்தப் தபாறுப்கபக் தகாடுத்தால் 

அவர்கள் அகதத் திறம்படச் தசய்வார்கள் என்பது 

என்னுகடய ஆமலாசகனயாகும்.  

அடுத்து, இந்த தடகவயும் மபாதியளவு நிதி 

கிகடக்கவில்கல. கல்விசார் மற்றும் கல்விசாரா 

ஊைியர்களுக்குாிய ஆளணிப் பற்றாக்குகற இருப்பதாலும் 

அரசியல் தகலயீடுகள் இருப்பதாலும் அந்த நிறுவனத்கதச் 

சாியாக இயக்க முடியாததனச் தசால்லப்படுகின்றது. 

அங்கிருக்கமவண்டிய கிட்டதட்ட 28 விாிவுகரயாளர்களில் 

18 விாிவுகரயாளர்களும், 17 பயிற்றுவிப்பாளர்களில் 07 

பயிற்றுவிப்பாளர்களும்தான் இருக்கின்றார்கள். 

அமதமபான்று, ஆய்வுகூட உதவியாளர்கள் 14 மபர் 

மதகவ. ஆனால், 06 மபர்தான் இருக்கின்றார்கள். 

அத்மதாடு, அரசியல் தகலயீடு இல்லாமல் அது 

சுதந்திரமாகச் தசயற்பட மவண்டுதமன்பகதயும் நான் 

இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் மகட்டுக்தகாள்ள விரும்புகின்மறன். 

நன்றி.   

 

ගු නිවයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ැරු නිශයෝජය අමාතයතුමා,  ඒකට පිළිතුප කබා ශදන්න.  

 
ගු කුණාරත්න පරණිධතාන ෙහතා  
(மாண்புமிகு கருணாரத்ன பரணவிதான) 

(The Hon. Karunarathna Paranawithana) 

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි,  මා ශකටිශයන් පටහටිනලි 
කපන්නම්. ැරු මන්ත්රීතුමනි,  දටනට ශමහි පිපපාකන කටුතතු 
ශකශපන්ශන් NAITA ආයතනයට සම්බන්ධ්තයි. මා කි ශ ,  එහි 
කිසියම් ුලර්තකකමෂේ අශ්ත අමාතයා  ය විසින් නිරීෂේ ණය කප 
තිශබන නිසා කිලිශනොච්චිය,  කටුබටශද සහ මාතප ශයෝජිත 
German Tech ආයතන තුනම එක පිපපාකන තුහයකට ශැන 
එන්න අප සාකච්ඡා පත්තාශැන යන බතයි. ස්තාධීන ආයතන 
හටටියට තිශබන කටුබටශද German Tech ආයතනය ශහොඳින් 
ශකශපනතා. NAITA එකට සම්බන්ධ්ද,  නටශද කියන කාපණය 
මත ශනොශතයි එය සිශධ් ශතන්ශන්. ශකොශහොම වුණ්,  German 
Tech අධ්යාපන තුහයට ශපොුල පිපපාකන තුහයෂේ අත යයි කියන 
අදහස තමයි අප දපන්ශන්. ටළම කාපණය  ශම්කයි. ශස්තක 
අධ්යයන කාර්ය මඩුඩකතක සහ අනධ්යයන කාර්ය මඩුඩකතක 
යම්කිසි පුප්තපාක් තිශබනතා. සමහප ශතකාතට සුුලසුකම් ඇති 
ුවරුතරුන් ශසොයා ැටීනශම් ුල ්කපතාතෂේ අපට තිශබනතා. ඒ 
සුුලසුකම් තිශබන ශැොඩෂේ අය ශම් පශේ දන්ශන් නටහට; පිට 
පටතකට යනතා. ශකොශහොම වුණ්,  කිසිම ශශ පාකන බකපෑමකට 
අපි දඩ ශදන්ශන් නටහට,  ඒ පුප්තපාක්තකට ශස්තකයන් බහතා 
ැටීනශම්දී. අප එය දතාම පටහටිනලිත  සහහන් කපනතා. ප්රසිශධ් 
පුත් ප් මඟින් දටන්වීම් පළ කප තිශබනතා,  ඒ තනතුරුතකට 
ද ුම් කපන්න කියා. ඒ අනුත,  සම්ුහඛ් පරීෂේ ණයෂේ පත්තා 
ශශ පාකන බකපෑම්තලින් ශතොපත සුුලසු කාර්ය මඩුඩක බහතා 
ැටීනමට අපි තටඩ කටුතතු කපන බත නටතත් මතෂේ කපන්න 
කටමටතියි. 

 

ගු නිවයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශබොශහොම ස්තුතියි.    
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පාර්ලිශම්න්තුත 

ගු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි,  මා අද උශශ ඔබතුමාශැන් 
අතසපයෂේ කබා ැ්තා,  අද ිනන "Daily Mirror" ප්තපශේ  පළ වූ 
ලිපියෂේ පිළිබහත කරුණු දෂේතන්නට.  එහි සහහන් ශතනතා,  "JVP 
seeks detailed explanation on Kiriella's house, MR's bullet-
proof vehicle" කියා. ශම් සිශධිය ඇති වූ ිනනශේ  හටන්දෑ තරුශ  
මා පාර්ලිශම්න්තුතට පටහටිනලි කිරීමෂේ කළා ඔබතුමාට මතක ඇති. 
"පාජය තයතසාය ඇමතිතපයා හටටියට මම නිතසෂේ අපශැන නටහට. 
මා දන්ශන් මශේ ශැදප. ඒ ශැදප දන්ශන් ැරු කබීර් හෂීම් 
ඇමතිතුමා" කියකා මම පටහටිනලිත ප්රකා  කළා. එශස් ප්රකා  කප 
තිබියදී් අද "Daily Mirror" ප්තපශේ  ශමතටනි ලිපියෂේ පළ කප 
තිශබනතා,  "Kiriella's house" කියකා. ශම්ක බකත් අපහාසයෂේ. 
මා එම පුත් පතට කියනතා,  එය තහාම නිතටරැින කපන්න කියකා. 
ඒ ශැදප දන්ශන් මා ශනොශතයි. හිටපු පාජය තයතසාය ඇමති කබීර් 
හෂීම් මටතිතුමායි. ශම් සම්බන්ධ්ශයන් පටහටිනලි කිරීමෂේ කපන්න 
ැරු දපාන් විරමප්න පාජය අමාතයතුමාට විනාඩි 5ෂේ කබා 
ශදන්න කියා මා ද කා සිටිනතා.  

 

ගු නිවයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශහොහයි. ැරු දපාන් විරමප්න පාජය අමාතයතුමා.  

 
ගු ඉරාන් ිධක්රෙරත්න ෙහතා තමුදල් රාජය අොතයුරො  
(மாண்புமிகு இரான் விக்கிரமரத்ன - நிதி இரா ாங்க 

அகமச்சர்) 

The Hon.  Eran Wickramaratne - State Minister of Finance)  

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි,  විපෂේ  නායකතුමාශේ 
bullet-proof vehicle එක ැටන ප්ර ්නයෂේ අහන්න නියමිතත 
තිබුශඩු් නටහට කියායි මා හිතන්ශන්. ශමොකද,  විපෂේ  නායකයා 
ශනොශතයි,  මහින්ද පාජපෂේ  වුණ් ජීවිත කාකයටම ආපෂේ ා 
කපන්න අපි කෑස්තියි. එශහම තමයි ශම් පශේ නයාය පරශේ  
තිශබන්න ඕනෑ. [බාධ්ා කිරීම්] ශම්තා අහන්නත් අත ය  නටති 
ශශත . අශ්ත ශම් පාජය තයතසාය,  කන්ද උඩපට උරුමය සහ 
මහනුතප ස තර්ධ්න ඇමතිතුමා සම්බන්ධ්ශයන් අහපු ප්ර ්නය ැටන 
මා කියන්නම්. එතුමා නික නිතසක පින චිත නටහට. එම නික නිතස 
පාජය තයතසාය අමාතයා  යට අයිති නික නිතසෂේ. එය,  211.,  
2119 කාකශේ  දී අු්තටඩියා කපපු නික නිතසෂේ. නික නිතසෂේ 
කියන්ශන්,  පජශේ  සම්පතෂේ.  ඒ සම්බන්ධ්ශයන් රුපිය  මිලියන 
1 . ක අතිශර්ක ප්රතිපාදනයෂේ තමයි තිබිකා තිශයන්ශන්. ශමය 
ශම් අවුරුශශශ ශන්. [බාධ්ා කිරීමෂේ] ඔ ,  කලින්- [බාධ්ා කිරීමෂේ] 
හිපයට හිප. ශම් අවුරුශශශ -211  තර් ශේ - තමයි ශමය බටප කප 
ැන්න යන්ශන්. ඒ නිසා තමයි ශමය අතිශර්ක ප්රතිපාදනයෂේ 
හටටියට 211  තර් ශේ  දී දිනිපප් කපකා තිශබන්ශන්.  එම 
අමාතයා  ශේ  නම ශතනස් ශතකා තිශබනතා,  "පාජය තයතසාය,  
කන්ද උඩපට උරුමය සහ මහනුතප ස තර්ධ්න අමාතයා  ය" 
නමින්. ශම් ැරු ඇමතිතුමා එම නික නිතශස් නටහට කියන එක අප 
ශම් අතස්ථාශ  දී සහහන් කපන්න අත යයි. ශමතුමා එය පාවිච්චි 
කපකා නටහට. මම දන්ශන් නටහට,  පාර්ලිශම්න්තුශ  සභානායක 
හටටියට ත් ශමතුමාට නික නිතසෂේ තිශබනතාද කියා. මම හිතන 
විධියට ශමතුමාට සභානායක හටටියට ත් නික නිතසෂේ නටහට.  

 

ගු නිවයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශබොශහොම ස්තුතියි.  
 

ගු බිෙල් රත්නායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

Sir, I rise to a point of Order.  

ගු නිවයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ැරු බිම  ප්නායක මන්ත්රීතුමා,  ශමොකෂේද ඔබතුමාශේ 

point of Order එක?  

 

ගු බිෙල් රත්නායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි,  මමයි ටශේ  ශම් ප්ර ්නය මතු 

කශළ්. ඒ නිසා මා ුහද  පාජය ඇමතිතුමාශැන් කාපණයෂේ 

දටනැන්න කටමටතියි. ඒ නික නිතසට අමතප ප්රතිපාදනය තමයි,  

රුපිය  කෂේ  1  . මා දටනැන්න කටමටතියි,  ශම් නික නිතස 

අු්තටඩියාතට සම්පූර්ණශයන් ශතන් කප තිශබන ුහදක කීයද 

කියකා. එදා හතස මා මූකාසනශේ  සිටිශදී ැරු කිිපඇ ක 

ඇමතිතුමා කි තා,  ඒ නික නිතස අු්තටඩියාතට ුහලින් ශතන් කප 

තිබුණු ුහදක රුපිය  කෂේ  9..යි කියා. ුහද  පාජය 

ඇමතිතුමාශැන් මා දටනැන්න කටමටතියි,   එම රුපිය  කෂේ  

9..්,  ශම් කියපු රුපිය  කෂේ  1  ් එකතු වුණාම එන රුපිය  

කෂේ  1, 111කට ආසන්න ුහදලින් එම නික නිතස ප්රතිස ස්කපණය 

ශකශපන්ශන් කියකා.  

 
ගු ඉරාන් ිධක්රෙරත්න ෙහතා  
(மாண்புமிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

මට ඒ,  ැණන ැටන හිපයටම කියන්න බටහට. නුහ්,  මම ුහද  

අමාතයා  ශයන් අහකා ඔබතුමාට සහතික කප කියන්නම්,  ුහ  

වියදම කීයද කියා.     

 
ගු නිවයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

අමාතයා   නිශ දන. ැරු (ෛතදය) පාජිත ශස්නාප්න 

මටතිතුමා. 

 

 

2019 ජුනි 20 දින "ලංකාදීප" පුවත්පත් 
වාර්තාව: වසෞඛය  වපෝෂණ හා වද්ශීය 

වවදය අොතයුරොවේ ප්රකාශ්ය 
2019 யூன் மாதம் 20ஆம் திகதிய “லங்காதீப” 

பத்திாிகக அறிக்கக :  சுகாதாரம், 

மபாசகண மற்றும் சுமதச மருத்துவ 

அகமச்சாினது கூற்று  
"LANKADEEPA"  REPORT OF 20TH JUNE, 2019 : 

STATEMENT BY MINISTER OF HEALTH, 
NUTRITION AND INDIGENOUS MEDICINE 

 
ගු තවවදය  රාිතත වසේනාරත්න ෙහතා තවසෞඛය  

වපෝෂණ හා වද්ශීය වවදය අොතයුරො  
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரா ித மசனாரத்ன - 

சுகாதாரம், மபாசகண மற்றும் சுமதச மருத்துவ அகமச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Health, 
Nutrition and Indigenous Medicine)  
ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි,  ටශේ  -211 .1..21 තන ිනන 

- 'ක කාදීප' පුත්පශ් සහහන්ත තිබුණා,  "ශසෞඛ්ය අමාතයා  යට 

තාහන 24ෂේ තටඩිපුප නිකු් කපකා. විශ ්  විැණනයකින් 

ශහළිශතයි." කියා. ශම් පිළිබහත මම තිැටස්සිකායි හිටිශේ ,  මට 

තාහන 14ෂේත් තිශබනතා ද කියා. ශමොකද,  මශේ ශැදප  නම් 
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එතටනි තාහන ැණනෂේ නටහට. මම ප්රතාහන අ  යට කථා කළාම 

කි තා,  "ශම් සම්පූර්ණ තටපින ශතොපතුරු. ශම් විැණන විමසුමෂේ 

විතපයි. ශම්කට පිළිතුරු ලියකා තිශබනතා." කියා. නුහ්,  ශමම 

විැණන විමසුම මතම මිනිස්සු හිතනතා අපි ශම් විධියටයි රියා 

කපන්ශන් කියා. ශමහි ශබොශහෝ කරුණු තටපිනයි. ඒ නිසා මම 

ඔබතුමාශැන් අතසප ද ුතා,   ශම් පිළිබහ ප්රකා යෂේ කපන්න 

ඕනෑ කියා. මම එකින් එකට උ්තප ශදන්නම්. 

  
ගු සනත් නිශ්ාන්ත වපවර්රා ෙහතා 
(மாண்புமிகு சனத் நிசாந்த தபமரரா)  

(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 

ඇමතිතුමනි,  ප්තශර් දමා තිබුණා. 
 
ගු තවවදය  රාිතත වසේනාරත්න ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரா ித மசனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

හිප. ඒකට කමෂේ නටහට.  

ක කා දීප පුත්පශ් සහහන් තන පළුහ කාපණාත ශමශස්යි: 

"පාජය වියදම් කළමනාකපණය චරශ ඛ්ය උ ක ඝණය කපමින් පජය 

ශසෞඛ්ය ඇමතිතපයාට ඔහුශේ සහායක කාර්ය මඩුඩකයට සහ නිශයෝජය 

ඇමටතිතපයා ශතනුශතන් තාහන 24ෂේ තටඩිපුප නිකු් කප ඇතටයි විැණකාධිපති 

ශදපාර්තශම්න්තුත කළ විශ ්  විැණනයකදී අනාතපණය වී ඇත."  

එයට පිළිතුප ශමශස්යි. 

2017 තර් ශේ  ශසෞඛ්ය,  ශපෝ ණ හා ශශීයය ෛතදය 

අමාතයතුමා ශතත හා කාර්ය මඩුඩකය ශතත අනුුතෂේත කපන කද 

තාහන.  

 

1. KW -  5357    -ැරු අමාතයතුමා 

2. KQ  - 2409     -ැරු අමාතයතුමා 

3. KF  - 0819      -ැරු අමාතයතුමා 

4. CAF- 1170     - ශපෞශැලික ශ කම් 

5. KB  - 4879     - මාධ්ය ශ කම් 

6. PE  - 0369         - සම්බන්ධීකපණ ශ කම් 

7. KC  - 4864     - මහජන සම්බන්ධ්තා නිකධ්ාිප 

ැරු අමාතයතුමා ශතත හා කාර්ය මඩුඩකය ශතත නික තාහන 

18ෂේ කබාැත හටකි අතප,  තාහන 19ෂේ පමණෂේ කබා දී ඇත. 

2017 තර් ශේ  ශසෞඛ්ය,  ශපෝ ණ හා ශශීයය ෛතදය නිශයෝජය 

අමාතයතුමා ශතත හා කාර්ය මඩුඩකය ශතත අනුුතෂේත කපන කද 

තාහන. 

1. KV  - 2214 - ැරු නිශයෝජය අමාතයතුමා 

2. KX  - 8060  - ැරු නිශයෝජය අමාතයතුමා 

3. PF  - 9455  - ැරු නිශයෝජය අමාතයතුමා 

4. PG  -1317  - ශපෞශැලික ශ කම් 

5. PG  - 1405  - සම්බන්ධීකපණ ශ කම් 

6. PF  - 9418  - සම්බන්ධීකපණ ශ කම් 

7. PF  - 9441  - මාධ්ය ශ කම් 

8. PG  - 1321  - මහජන සම්බන්ධ්තා නිකධ්ාිප 

එම පුත්පශ් සහහන් තන ශදතන කාපණාත ශමශස්යි: 

"එශහ් තර්තමාන ශසෞඛ්ය අමාතයතපයා ශතනුශතන් තාහන 18ෂේ කබා දී 

ඇති බතද ඇමතිතපයාශේ මහජන සම්බන්ධ්තා නිකධ්ාිපයාට තාහන ශදකෂේ 

කබා දී ඇතටයි ද එම තාර්තාශ  සහහන් ශ . " 

එයට පිළිතුප ශමශස්යි. 

නික පථයෂේ හිමි අමාතයා   අමාතය කාර්ය මඩුඩකශේ  

නිකධ්ාිපන්ශේ තාහන ආපදාතට කෂේ වූ අතස්ථාතකදී පමණෂේ 

ශතන් පථයෂේ තාතකාලිකත කබා දීම සිුල කපනු කබන අතප,  

නිතය නික පථය අු්තටඩියා කිරීශමන් පසු තාතකාලිකත කබා 

ුලන් පථය ප්රතාහන ස චිතය ශතත භාපදීම සිුල කපනු කටශබ්. මහජන 

සම්බන්ධීකපණ නිකධ්ාිපයාශේ නික පථය ආපදාතට කෂේ වූ 

අතස්ථාශ දී තාතකාලිකත ශතන් පථයෂේ කබාදී ඇති අතප,  එම 

පථය අු්තටඩියා කළ පසු තාතකාලිකත කබා ුලන් පථය නටතත 

භාප දී ඇත.  

එම පුත්පශ් සහහන් තන තුන්තන කාපණාත ශමශස්යි: 

"නිශයෝජය ඇමතිතපයකු ශතනුශතන් නිකු් කළ හටකි තාහන ස ඛ්යාත 

3ෂේ වුතද තර්තමාන ශසෞඛ්ය නිශයෝජය ඇමතිතපයා ශතනුශතන් තාහන 11ෂේ 

කබා දී ඇතටයි ද එම තාර්තාශ  දටෂේශ ." 

එයට පිළිතුප ශමශස්යි. 

2017 තර් ශේ දී ශසෞඛ්ය,  ශපෝ ණ හා ශශීයය ෛතදය 

න ා ශයෝජය අමාතයතුමා ශතත හා කාර්ය මඩුඩකය ශතත 

අනුුතෂේත කපන කශශශ මම ුහකදී ප්රකා  කපන කද තාහන 18 

විතපයි. තාහන 11ෂේ නටහට. 

එම පුත්පශ් සහහන් තන හතපතන කාපණාත ශමශස්යි:  

"ශමෝටර් පථ ප්රතාහන ශදපාර්තශම්න්තු තාර්තාතන්ට අනුත ශසෞඛ්ය 

අමාතයා  ය සතුත තාහන 555.ෂේ තිබිය ුතතු වුතද අමාතයා  ය සතුත ඇ්ශ් 

තාහන 5354ෂේ බතද විැණකාධිපති තාර්තාශ  සහහන් ශ ." 

එයට පිළිතුප ශමශස්යි. 

ශසෞඛ්ය අමාතයා  ය ශතත මිකදී ැනු  කබන සියු තාහන 

ශසෞඛ්ය ශ කම් නමින් ලියා පින චි කපනු කටශබ්. නුහ්,  

විශශ ාධ්ාප යටශ් රියා්මක තන විවිධ් තයාපෘති මඟින් ප්රතාහන 

අ  ය ශතත ශතොපතුරු කබා දීමකින් ශතොපත ුජුතම තාහන මිකදී 

ැටීනම් සිුල කප තාහන ලියා පින චි කිරීම ශහ්තුශතන් අමාතයා  ය 

සතු තාහන ශ ඛ්නශේ  හා විැණන අ  ශයන් දිනිපප් කළ තාහන 

ශ ඛ්නශේ  පපස්පපතාතයෂේ ඇති වී ඇත. ශමම ශදෝ ය 2115 

තර් යට ශපප සිට පතතින නුහ්,  ශම් තන විට එම ශදෝ  නිතටපින 

කප ඇත. 

එහි සහහන් තන පස්තන කාපණාත ශමශස්යි: 

" හිටපු ශසෞඛ්ය නිශයෝජය අමාතයතපශයකු සහ අමාතය කාර්ය මඩුඩක 

නිකධ්ාිපයකු තම ධුප කා කශයන් පසුත යතුරුපටින ශදකෂේ හා ශමෝටර් 

පථයෂේරැශැන ශැොස් ඇති බතද එහිදී අනාතපණය වී ඇත." 

එයට පිළිතුප ශමශස්යි. 

ජක සම්පාදන හා ජකාපතහන අමාතයා  ය ශතත රැශැන යන 

කද පථය නටතත ශමම අමාතයා  ය ශතත කබා ැන්නා කින. 

පුත්පශ් සහහන් තන හයතන කාපණාත ශමශස්යි: 

"අදාළ චරශ ඛ්තකට පටහටනිත අමාතයතපයා,  නිශයෝජය අමාතයතපයා 

සහ ඔවුන්ශේ කාර්යාක සහහා ශතන් කළ තාහන ශතනුශතන් රුපිය  මිලියන 

...2ක අමතප දන්ධ්න නිකු් කප තිශබන බත විැණකාධිපති 

ශදපාර්තශම්න්තුත නිරීෂේ ණය කළ බතද එහි සහහන් ශ ." 
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පාර්ලිශම්න්තුත 

 එයට පිළිතුප ශමශස්යි. 

ශසෞඛ්ය ශස්තාත පු   පපාසයෂේ තුළ විහිශදන සුවිශ ්  

ශස්තාතෂේ තන අතප,  එය ප්ර ස්ත මේටමකින් පත්තා ැටීනශම්දී 

නිපන්තපශයන් ශකොළඹ හා ශකොළඹින් බටහටප පාජකාිප කිරීමට 

සිුල ශ . එතටනි අතස්ථාතකදී විශ  ් පාජකාිප සහහා ශයොදතන කද 

තාහන සහහා දන්ධ්න නිකු් කප ඇත.  

පුත් පශ් සහහන් තන හ්තන කාපණාත ශමශස්යි:  

"අමාතයා  ශේ  ප්රතාහන අ  ශේ  අධ්යෂේ  යටශ් කාර්ය මඩුඩකශේ  

33ශදශනකු ශස්තය කළද,  තාහන පාකනය හා විධිම් පිපින ශපෝ 

පත්තාශැන යෑම සිුලවී ශනොමටති බත තහවුරු වී යටයි ද විැණකාධිපති 

ශදපාර්තශම්න්තුත නිකු් කළ එම තාර්තාශ  සහහන් ශ .   

එයට පිළිතුප ශමශස්යි. 

ප්රතාහන අ  ශේ  කාර්ය මඩුඩකය  

 අධ්යෂේ  (ප්රතාහන)  -01 

 මාඩුඩලික සහකාප  -01 

 ප්රතාහන නිකධ්ාිප  -01 

 ප්රතාහන තටඩමූලික  -01 

 කළමනාකපණ සහකාප -09 

 කා.කා. සහායක  -01 

 ශසෞ.කා.ස.  -07  
  

දහත පිපින ප්රතාහන අ  ශේ  කාර්ය මඩුඩකය 21 තන අතප,  

තාහන කළමනාකපණය සහහා නිකධ්ාිපන් 13 ශදශනකු පමණෂේ 

සම්බන්ධ් ශ . 

 පුත් පශ් සහහන් තන අටතන කාපණාත ශමශස්යි:  

"තාහන 19 4ෂේ අස්ථාන ැතවී තිබීම්,  අමාතයා  ශයන් බාහිප පාර් ්ත 

ශතත පතපා තිූ  තාහන 25 ෂේ අතුශපන් 199ක පටතරීම්තක ීනතයනුූලකතාත 

තහවුරු ශනොවීම්,  ශමෝටර් පථ ප්රතාහන ශදපාර්තශම්න්තුශ  ලියාපින චි වී 

තිබුණද,  අමාතයා   ශ ඛ්නශේ  ඇතුළ් ශනොවූ තාහන 212න් තාහන 191ක 

ශභෞතික පටතට්ම තහවුරු ශනොවීම් ශහ්තුශතන් නි ්චිතත ැණනය කළ 

ශනොහටකි අකාභයෂේ පජයට සිුලවී ඇති බත ද විැණකාධිපති ශදපාර්තශම්න්තුත 

නිැමනය කප තිශබ්." 

එයට පිළිතුප ශමශස්යි. 

2015 තර් ය තන විට තාහන 85 ෂේ ශභෞතිකත සතයාපනය 

කප ැටීනමට පටතති අතප,  අතිශර්ක ශ කම් (ස තර්ධ්න) ශේ 

ප්රධ්ාන්තශයන් ුතතු කමිටුතෂේ ප් කප එම තාහන සතයාපනය 

කිරීශම් කටුතතු සිුල කපන කදී. ඒ අනුත,  තාහන 295ෂේ ශම් තන විට 

ශභෞතිකත සතයාපනය කපශැන ඇත. අශනකු් තාහන 

සතයාපනය කප ැටීනශම් කටුතතු ශමෝටර් පථ ප්රතාහන 

ශකොමසාිපස් කාර්යාකය හා එෂේත ශම් තන විට් සිුල කපමින් පතතී.  

 

ගු නිවයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please! ැරු සභානායකතුමා,  ිනතා ආහාපය සහහා 

දහත  12.31ට සභාශ  කටුතතු අ්හිටුතන්න තිශබනතා. නුහ්  

අතයත ය කාපණ ශදකෂේ තිශබන නිසා කාකය කබා ැටීනමට 

අත යයි. 

ගු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, there are two other Statements to be made. 

 
ගු නිවයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඒ සහහා සභාත එකමද?  

 
ගු ෙන්ත්රීවු  
(மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள்) 

 (Hon. Members) 

Aye. 

 
ගු නිවයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශබොශහොම ස්තුතියි.  

 
ගු තවවදය  රාිතත වසේනාරත්න ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரா ித மசனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි,  ශම් පුත් ප් - 

 
ගු ඉරාන් ිධක්රෙරත්න ෙහතා  
(மாண்புமிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

Sir, I rise to a point of Order.   

 
ගු තවවදය  රාිතත වසේනාරත්න ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரா ித மசனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ශපොඩ්ඩෂේ දන්න. මශේ කරුණු දිනිපප් කිරීම අතසන් නටහට.   
 
ගු නිවයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශමතුමාට අතසන් කිරීමට අතස්ථාත ශදන්න.  

 
ගු තවවදය  රාිතත වසේනාරත්න ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரா ித மசனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි,  ටශේ  ප්තශර්් ශම් 

විධියට දමකා,  අද ප්තශර්් ුහ  පිටුශ  ශම් විධියටම දමකා 

තිශබනතා.  මම ඒ පුත් ප්තකට්  මාධ්යතකට් කියනතා,  ඒ 

ුලන්න ප්රසිශධියම,   ඒ ුලන්න ප්රචාපයම මශේ කරුණු දටෂේවීමට් 

කබා ශදන්නය කියා.   

 
ගු නිවයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
ඒ පිළිබහත දටනුත් කිරීමට කටුතතු කපන්නම්. ැරු 

සභානායකතුමා,  තත කාපණයෂේ තිශබනතා කියා මාත දටනුත් 

කළා.  

 
ගු පියල් නිශ්ාන්ත ද සිල්වා ෙහතා 
(மாண்புமிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 

Sir, I rise to a point of Order. 
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ගු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

නටහට,  නටහට. There is no time. - [Interruption.] Please. - 

[Interruption.] ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි,  -[බාධ්ා කිරීමෂේ] 

එශහම බටහට,  ශම් පාර්ලිශම්න්තුශ  තටඩ කපන රමයෂේ තිශබනතා. 

[බාධ්ා කිරීමෂේ]  

 

ගු නිවයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
ැරු සභානායකතුමා,  ඔබතුමා කාපණය දිනිපප් කපන්න.  

 

ගු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

පාර්ලිශම්න්තුශ  තටඩ කපන රමයෂේ තිශබනතා. [බාධ්ා 

කිරීමෂේ]  ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි,  විශශ  උපශශ ක - 

මම හිතන්ශන් ශම්ක කාසින මාතෘකාතෂේ කියායි. විශශ  

උපශශ කයකුශේ ප්වීම සම්බන්ධ්ශයන් 211  ජුනි මස 1 තටනි 

බදාදා පාර්ලිශම්න්තුශ දී මතු කපන කද කරුණු සම්බන්ධ්ශයන් 

ැරු මන්ත්රීතුමන්කා දටනුත් කිරීමට අත යත ඇත.  

ශ්රී ක කා පාර්ලිශම්න්තුත කකක පටන් ස තර්ධ්න 

පාර් ්තකරුතන් හා සමම ඒකත කටුතතු කළ අතප,  තර්තමාන 

කථානායක එම තනතුශපහි තටඩ භාප ැටීනමට ශපප පතා එය සිුලවී 

තිශබ්.  

තර්තමාන කථානායකතුමා ප්වීමට කලින් ශමශහම සිුල වී 

තිශබනතා.  

තර්  2113 එෂේස් ජාතීන්ශේ ස තර්ධ්න තටඩසටහන ආපම්භ 

කළ තයාපෘතියෂේ යටශ් ද උපශශ කතරුන්ශේ ශස්තය 

පාර්ලිශම්න්තුතට කබා ුලන් අතප,  පසුගිය පජය සමශයහි ද එම 

තටඩසටහන එශස් උපශශ කයින්ශේ ශස්තය කබා දී ඇත.  

ශකශස් ශතත් 2115 පටන් ප්රජාතන්රතාදය  ෂේතිම් කිරීශම් 

තයාපෘතිය ආපම්භ කළ අතප සුවිස  ප්රතිස ස්කපණ හුහශ  ශපප 

ශනොවූ අුතිපන් ස තර්ධ්න හවු කාප ආයතන රැසක සහාය කබා 

ැටීනමට ශ්රී ක කා පාර්ලිශම්න්තුත සම් විය. දටන් අපට 

ජාතයන්තප ආධ්ාප කටශබනතා. දසස්ප තාශේ ශනොශතයි.  

තර්තමානශේ දී ශ්රී ක කා පාර්ලිශම්න්තුත පහත දටෂේශතන 

ආයතන/ස විධ්ාන හා සහශයෝතා්තශයන් බටීම සිටින බත සහහන් 

කපමි.  

1. එෂේස් ජාතීන්ශේ ස තර්ධ්න තටඩසටහන (UNDP) 

2. එෂේස් ජනපද ආධ්ාප USAID, (DAI ආයතනය හපහා)  

3. ශතසේ්මිනිසට්ර් පදනම - බ්රිතානය   

4.  ජාතයන්තප ජනපජ ආයතනය - International Republican 
Institute - ඇශමිපකා එෂේස් ජනපදය  

5. ශපඩ්ිපෂේ නිවුමාන් පදනම - ජර්මනිය  

6. ජාතික ප්රජාතාන්රතාදී ආයතනය- National Democratic 
Institute, NDI - එෂේස් ජනපදය   

දහත කී සියු ආධ්ාප තටඩසටහන් එෂේස් ජාතීන්ශේ 

ස තර්ධ්න තටඩසටහන - UNDP - මඟින් සම්බන්ධීකපණය 

ශකශර්. එම සහශයෝගිතා කටුතතු අධීෂේ ණය හා ිනය් කිරීම 

සහහා එම ආයතන මඟින් ශශීයය ශහෝ විශශීයය උපශශ කයින්ශේ 

ශස්තය අත ය පිපින කබා ැටශන්. 

මීට අතිශර්ක ත ශයන් අප විසින් ශ්රී කා කික 
නශතෝ්පාදකයෂේ ශකස පාජතාන්්රික පාර්ලිශම්න්තු සහජීතනය - 
parliamentary diplomacy - නමින් අු් ස ක පයෂේ ිනය් 
කපනු කටූ  අතප,  ශමම ස ක පය 2119 ශකොළඹ දී පත්තන කද 
සාර්ෂේ පාර්ලිශම්න්තු කථානායකතරුන්ශේ සම්මන්රණශේ දී 
ඒකමතිකත පිළිැටනිණ. 211 දී කටාර්හිදී පත්තන කද 
ජාතයන්තප පාර්ලිශම්න්තු ස ැමශේ  තාර්ෂික රැස්වීම් තාපශේ දී එම 
තයාපෘතිය ඒකමතිකත අනුමත කපන කදී. 

ඒ අනුත අප විසින් ශකොත පාර්ලිශම්න්තු පාශියෂේ හා සමීප 
සබහතා පත්තනු කබන අතප,  ැරු මන්ත්රීතරුන් හා කාර්ය 
මඩුඩකය සහහා හුතමාරු තටඩසටහන් පත්තනු කටශබ්. 

එෂේස් ජනපද තටඩසටහන්,  DAI ආයතනය,   තම- [බාධ්ා 
කිරීමෂේ] ඇශමිපකාශතන් ආධ්ාප ැන්න එක නපක නම්,  
ශැෝඨාභය පාජපෂේ  ඇශමිපකානු පුපතටසිශයෂේ ශන්. එතශකොට 
ඒක ශහොහද? [බාධ්ා කිරීමෂේ] ඒක ශහොහද? [බාධ්ා කිරීමෂේ] අශන් 
නිකම් දන්න. පවුකම ඇශමිපකානු පුපතටසිශයෝ. [බාධ්ා කිරීමෂේ] 
පවුකම  

 
ගු නිවයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ැරු විපෂේ  නායකතුමා. 

 

ගු ෙහින්ද රාජපක්ෂ ෙහතා  
(மாண்புமிகு மஹிந்த ரா பக்ஷ) 

(The Hon. Mahinda Rajapaksa) 

මශේ  නම සහහන් වුණු නිසා කියන්නට ඕනෑ. අපි ශමතුමාත 

උපශශ කශයෂේ ත ශයන් ැන්නතාට විරුශධ් වුශඩු නටහට. අපි 

කි ශ   ශතන් පටකින් පඩි අපශැන ශම් නිදහස්,  උ්තරීතප 

පාර්ලිශම්න්තුත තුළ රැකියාතෂේ කපන්නට බටහට කියකා. ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශ  මහ ශ කම්තපයා දන්නතා. දටන් ශ කම් 

මඩුඩකශේ  හතප ශදශනකු දන්නතා. ශම් අයශැන් ශකශනකුට 

පු තන් ඒ කටුත්ත කපන්න. ඕනෑ තපම්  දෂේ කම් තිශබන අය 

දන්ශන්. නිකම් ශබොරු කියකා ජනතාත පතේටන්න එපා.  

 

ගු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

නටහට,  නටහට. මම කි ශ  පාර්ලිශම්න්තුත පත්තාශැන යන්න 

ඇශමිපකානු ආධ්ාප ැටීනම තටපින නම් ඇශමිපකානු පුපතටසිශයෂේ 

හටටියට- [බාධ්ා කිරීමෂේ] ඇශමිපකානු පුපතටසියන්ට පින් පඩි හම්බ  

ශතනතා. [බාධ්ා කිරීමෂේ] ඇශමිපකානු පුපතටසියන්ට dole එකෂේ 

හම්බ ශතනතා; ෛතදය ප්රතිකාප හම්බ ශතනතා. [බාධ්ා කිරීමෂේ] 

ඒක හිප,  අවුරුුල 21ෂේ එශහම කප ැ්තා. [බාධ්ා කිරීමෂේ] අවුරුුල 

21ෂේ,  ඇශමිපකානු ආධ්ාප. පවුක පිටින් ඇශමිපකානු පුපතටසිශයෝ,  

 Green Card කාපශයෝ. ශම් සභාශ ම කී ශදශනකු දන්නතාද? 

[බාධ්ා කිරීමෂේ] ශම් සභාශ  කී ශදශනකු දන්නතාද? ඒක ශහොහයි. 

[බාධ්ා කිරීමෂේ] 

එෂේස් ජනපද තටඩසටහන් යටශ් තම රියාකාපකම් තුළින් 
ප්රජාතන්රතාදී ප්රතිස ස්කපණ,  ආ ශික අධීෂේ ණ කමිටු හා මානත 

සම්ප් ස තර්ධ්නය  ෂේතිම් කිරීම සිය අිනප්රාය ශකොට ඇති 

අතප,  ඇතටම් ස්තාධීන ශකොමි න් සභාතක තටඩසටන්තකදීද වි ාක 
සහායෂේ කබා දී ඇත. ශමම තටඩසටහන ැටන 2119දී පෂේ  

නායකයින් දටනුත් කප ඇති අතප,  ශමම කටුතතු අධීෂේ ණය 
සහහා සියුම පෂේ  නිශයෝජනය තන ආකාපයට අධීෂේ ණ 

කමිටුතෂේද පිහිටුතා ඇත. ශමම කමිටුත අතස්ථානුූලකත රැස් වී 
අත ය තීපණ ැීන. ශතොපතුරු තාෂේ ණය,  පුස්තකාක හා කුසකතා 

තර්ධ්නය ආදී ෂේශ ්රයන්හි තර්ධ්නයෂේ කබාැටීනශම් ද ඔවුන්ශේ 

සහාය කටශබ්. 
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පාර්ලිශම්න්තුත 

දටනට DAI ආයතනශේ  ශස්තය කබා ැන්නා උපශශ කයින් 

ශදශදශනකු පාර්ලිශම්න්තුතට සහාය තන අතප ඔවුන් තනුශේ ,  
 

i. පාජය පිපපාකන අමාතයා  ශේ  හිටපු අතිශර්ක ශ කම් හා 
ආයතන අධ්යෂේ  (මානත සම්ප් පිළිබහ ආතයන්තප 
වි ාපද) ජී. ශහේටිආපච්චි මහතා එෂේ අශයකි. 

 ශ්රී ක කා පාර්ලිශම්න්තුත තුළ කකෂේ තිසශ්ස ්මානත සම්ප් 
ස තර්ධ්න අ  යක අක්ත පතතී. ඒ සහහා විශ ෂ්ිත අ  යෂේ 
පිහිටුවීමට සටකසුම් කපමින් පතතී. එය ශබොශහෝ ප්රමාද වූ 
අත යතාතකි. 

ii. අශනෂේ නිකධ්ාිපයා තනුශේ  විශශ  කටුතතු අමාතයා  ශේ  
හිටපු ශ කම් හා විශශ  කිහිපයක හිටපු ශජය ඨ් 
තානාපතිතපශයකු වූ ප්රසාශ කාිපයතසම් මහතායි. 

 ඔහුශේ කාර්ය භාපය තනුශේ  ප්රජාතන්රතාදී ප්රතිස සක්පණ 
රියාතලිය අධීෂේ ණය කිරීම,  අප පටට නත ස ක පයෂේ 
තන ආ ශික අධීෂේ ණ කමිටු  ෂේතිම් කිරීම,  ශමන්ම ශ්රී 
ක කාත විසින් හඳුන්තා ුලන් "පාජය තාන්්රික පාර්ලිශම්න්තු 
සහජීතන - Parliamentary diplomacy - තයාපෘතියට අත ය 
තන්නා වූ සහාය වීම්ය. ශමම ප්වීම් දටනට අශැෝසත්ු 
මස දෂේතා බකපත්තයි. ශමොවුන් ශදශදනාම දපනුශේ  
උපශශ ක තනතුරුය. 

DAI ආයතනය විසින් ශමම තනතුරු සහහා ුහලින් ශතෝපා ප් 

කපන කශශශ හිටපු විශශ  ශ කම්තපයකු හා කීර්තිම් 

තානාපතිතපයකු වූ ආචාර්ය අුහණුැම මහතාය. එශහ් ප්වීම 

භාප ැටීනමට ිනනකට ශපප එතුමා අභාතප්රා්තත විය. ප්රසාශ 

කාිපයතසම් මහතා ප් ශකරුශඩු ආචාර්ය අුහණුැම මහතා 

ශතනුශතනි. ස තර්ධ්න හවු කාප හා ප්රජාතාන්්රික ආයතන සමම 

අප පත්තනු කටූ  සබහතා මත ක් අනු්හය ශහ්තුශතන් 2118 

තසප ශතශදී නවීන හා ආදර් ම් පාර්ලිශම්න්තුතෂේ බතට අප ප් 

වූ බත පටහටිනලි කරුණකි.  

අශ්ත ැරු මන්ත්රීතරුන් සහහා්,  ශමම කාර්ය මඩුඩකය 

සහහා් ශශීයය සහ විශශීයය පුහුණු පාඨමාකා පාශියෂේ ිනය් 

කපනු කටූ  අතප,  ඒතා ශමම ශදශකොටශසහිම  ෂේනුතාත තර්ධ්නය 

- capacity building - සහහා ශහ්තු විය.  

ැරු මන්ත්රීතරුන් විශශ  පුහුණුත සහහා අපි දන්ිනයාතට යතකා 

තිශබනතා. ඒ තාශේම,  මහජන චීනය,  ඇශමිපකා එෂේස් ජනපදය,  

එෂේස් පාජධ්ානිය,  ජර්මනිය,  ශනෝර්ශ ,  ුතශපෝපා ස ැමය,  

දපානය,  කටනඩාත,  ඕමානය සහ ස්විේසර්කන්තයට යතකා 

තිශබනතා. ශම් ඔෂේශකොම ශම් ආධ්ාපතලින්. [බාධ්ා කිරීමෂේ] 

එතශකොට ශහොහයි. ශහොශපන් කථානායකතුමාශේ කාමපයට 

ගිහි කා කියනතා,  "බබාත අිපන්න" කියකා. [බාධ්ා කිරීම්] 

එතශකොට ශහොහයි. [බාධ්ා කිරීම්] 

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි,  ශ කාත මින නිසා,  මශේ 

කථාශ  දතිිප ශකොටස හටන්සාඩ් තාර්තාතට ඇතුළ් කිරීම සහහා 

සභාගත* කපනතා. 

 

* සභාවම්සය ෙත තබන ලද කාාවේ ඉතිරි වකො ස: 

* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட உகரயின் எஞ்சிய பகுதி:: 

* Rest of the speech tabled: 

 

පාර්ලිශම්න්තු කාර්ය මඩුඩකය නිකධ්ාිපන් පාශියකට ශශීයය හා 

විශශීයය පුහුණුත කබා දීමට හටකි වීම ැටන අපි සතුටු ශතුහ. ශමම පුහුණු 

පාඨමාකා පාර්ලිශම්න්තුතට තටය බපෂේ ශනොවූ ඒතා ය. තත ද ශමම 

තටඩසටහන් පාර්ලිශම්න්තුතට ශබශහවින් ඵකදායක වූ බත ශනොපහසකි. 

පාස්කු සිශධිශයන් පසු මික අධික ආපෂේ ක ආම්පන්න පාශියෂේ ද 

ුවතන් මගින් මිර පාර්ලිශම්න්තු අපට සපයා ඇත. මීට අමතපත 

පාර්ලිශම්න්තු තාර්තාකපණශේ  නිුතතු තාර්තාකරුතන් පිිපසෂේ ද විශශ  

අ්දටකීම් කබා ැටන්මට සම් වූහ. 

ශකොත ප්රුහඛ් ශපළ ප්රජාතාන්්රික ආයතන හා පාර්ලිශම්න්තු සමැ 

සමීප සුහද සබහතා පත්තා ැටන්මට හටකි වීම පිළිබහ පාර්ලිශම්න්තුතෂේ 

ශකස අපි සතුටු ශතුහ. 

ටශේ  එනම් ජූනි 21 ිනන පත්තන කද පාර්ලිශම්න්තු කටුතතු පිළිබහ 

කමිටු රැස්වීශම්දී දටනට රියා්මක තන ශමම තටඩසටහන් සහහා 

සාමාජිකයන්ශේ පූර්ණ සහාය පළ විය. 

ශකෝකශේ  ආදර් ත් නවීන පාර්ලිශම්න්තුතෂේ ත ශයන් අප උපයා 

ැ් ශැෞපතය ආපෂේ ා කප ැනිමින් ප්රජාතන්රතාදය  ෂේතිම් කිරීම 

සහහා ශ්රී ක කා පාර්ලිශම්න්තුත පූර්ණ ත ශයන් කටප තන බතට ප්රතිඥපා 

ශදුහ.  

 
ගු නිවයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශහොහයි,  ශබොශහොම ස්තුතියි. 

 
ගු රනිල් ිධක්රෙසිංහ ෙහතා තඅ්ාොතයුරො සහ ජාතික 

ප්රතිපත්ති  ආර්ථික ක යුුර  නැවත පදිංික කිරීම් හා 

පුනුත්ාාපන  උුරු පැාත් සංවර්ධාන සහ වයෞවන 

ක යුුර අොතයුරො  
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அகமச்சரும் 

மதசியக் தகாள்கககள், தபாருளாதார அலுவல்கள், 

மீள்குடிமயற்றம், புனர்வாழ்வளிப்பு, வடக்கு மாகாண 

அபிவிருத்தி மற்றும் இகளஞர் அலுவல்கள் அகமச்சரும்) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister and 
Minister of National Policies, Economic Affairs, 
Resettlement and Rehabilitation, Northern Province 
Development and Youth Affairs.) 

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි,  කාපණා ශදකෂේ තිශබනතා. 

එකෂේ තමයි,  ශමතුමා කිසි දතසක ශම් ආඩුක්ත කාකශේ දී,  

ආඩුක්ශ  නිතසක සිටිශේ  නටහට. ඒක මම කියන්න කටමටතියි. 

ශදතටනි කාපණය තමයි,  ශම් පාර්ලිශම්න්තුතට,  පාර්ලිශම්න්තුශතන් 

ුහද  හම්බශතනතා,  ඒ තාශේම විශශ  ුහද  හම්බශතනතා. [බාධ්ා 

කිරීම්] ශම් කාපණය ැටන කියන්ශන්.   ශම් ශදශකන්ම කටශබන 

ුහද තලින් සම්මන්රණ තියනතා; පට යනතා; ඒ තාශේම,  ශම් 

ශ කම්තුමන්කාශැන් අමතප  කාර්ය මඩුඩකය ශයොදතා 

තිශබනතා.  

ශමතටනදී පළුහශතන් කියන්න ඕනෑ,  සමහප විට 

පාර්ලිශම්න්තුතට  යම් යම් ආයතනතලින් ශකළින්ම ුහද  කටශබන 

බත. සමහප විට ආපාධ්නා කටශබනතා. අපි ඇශමිපකාශ  

ආපාධ්නාතලින්,  ුතශපෝපීය ස ැමශේ  ආපාධ්නාතලින්,  චීනශේ  

ආපාධ්නාතලින් පිට පට ගිහින් තිශබනතා. මින් පසුත අපි ඒ 

ආපාධ්නා අනුත පිට පට යනතාද,  නටශද? [බාධ්ා කිරීම්] ශම් මන්ත්රී 

කඩුඩායම කියනතා,  "එපා" කියකා. [බාධ්ා කිරීම්] ඒ ශැො කන් 

යන්ශන් නටහට කියනතා. හිප. [බාධ්ා කිරීම්] මින් පසුත - [බාධ්ා 

කිරීම්] හිප,  අශැෝස්තු මාසශේ  සහ සට්තතටම්බර් මාසශේ  යන්න 

එපා. [බාධ්ා කිරීම්]  ශමතුමාට එපා කි තා.  [බාධ්ා කිරීම්] එපා 

කි තා.  [බාධ්ා කිරීම්] හිප,  හිප. මට ඕනෑ එපා කියන අයයි. හිප. 

[බාධ්ා කිරීම්]  

 
ගු ගාමිණී වලොකුවේ ෙහතා 
(மாண்புமிகு காமினி தலாக்குமக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

Sir, I rise to a point of Order. - [Interruption.]  
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ගු දිවන්ෂන ගුණවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு  திமனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

මශහ්න්්රන් හම්බ ශතන්න -[බාධ්ා කිරීම්]  

 

ගු රනිල් ිධක්රෙසිංහ ෙහතා  
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ඒකට එශහන් ආධ්ාප ශදන්ශන් නටහට. ශමශහන් ශැතකා 

යන්න ශතයි. [බාධ්ා කිරීම්] ශකොශහොම හිප මම අහන්ශන් ශම්කයි. 

චීශනට යන්න ශම් අය විරුශධ් නම්,  අද ලියාැන්න. 

භාපැන්නශකොට,  ශම් පෂේ ශයන් අපැන්ශන් නටතුත අශනෂේ 

අදාළ පෂේ තලින් ශතෝපන්න කියකා මම දස්ශස කාම කියනතා. 

[බාධ්ා කිරීම්] ශදතනුත,   සම්මන්රණ තියනතා. ශම් තියන 

සම්මන්රණතකට අපි සහභාගි ශතනතාද-නටශද,  ශතන් 

ආයතනතලින් ුහද  ශදනතා නම්?  

 
ගු ගාමිණී වලොකුවේ ෙහතා 
(மாண்புமிகு காமினி தலாக்குமக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

Sir, I rise to a point of Order. - [Interruption.]   
 
ගු රනිල් ිධක්රෙසිංහ ෙහතා  
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

Point of Order එකට අතස්ථාත ැන්න පු තන්,  මශේ 

කථාශතන් පස්ශස්. තුන්තනුත මම අහන්ශන්,  එන උපශශ කතරුන් 

ැටනයි. මම දන්ශන් නටහට,  මශැන් ඇහුශ  නටහට,  ශහේටිආපච්චි 

ප් කපනශකොටත්,  අුහණුැම ප් කපනශකොටත්,  කාිපයතසම් 

ප් කපනශකොටත්. ඒක මශේ ශනොශතයි,  පෂේ  නායකයින්ශේ 

තටඩ කටුත්තෂේ. ඒ ප් කපපු අතස්ථාශ දී පෂේ  නායකයින්ට 

විරුශධ් ශතන්න පු තන්. එන සුමානශේ  ශහෝ කථානායකතුමා 

ුහණ ැටශහන්න පු තන්. ශමතටන ප්ර ්නයෂේ තිශබනතා නම්,  

කාිපයතසම් කියන්ශන් American agent ශකශනෂේ කියකා - අපි 

ශනොශතයි,  ප් කශළ්. එයාත ඇශමිපකාතට ප් කශළ්,  ශම් 

ආඩුක්ත. දතින් ඇයි,  American agent ශකශනෂේ - [බාධ්ා කිරීම්] 

ප් කපන්ශන්?  

 

ගු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඇශමිපකාශ  තානාපති. [බාධ්ා කිරීම්]   

 
ගු රනිල් ිධක්රෙසිංහ ෙහතා  
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ශමතටනට ඇවි කා කෑ ැහකා තටඩෂේ නටහට. [බාධ්ා කිරීම්] 

ටළමට,  ACSA ගිවිසුම. ACSA ගිවිසුම,  ඇ්ත ත ශයන්ම 

එතුමාශේ ආඩුක්ත කාකශේ දී -2119- අ්සන් කශළ්. අපි ඒකට 

විරුශධ් වුශඩු නටහට. ඒක ආපසු දීර්ඝ කපන එකට විතපයි අපි 

අ්සන් කශළ්. ශම්ශෂේ ශමොකෂේද,  තිශබන ශතනස?  [බාධ්ා කිරීම්] 

ඔබතුමා අ්සන් කපපු එකෂේ. ඔබතුමා අ්සන් කපන ශකොට,  

ශහොහයි. අපි අ්සන් කපන ශකොට,  ශහොහ නටහට. අන්න එච්චපයි 

කියන්ශන් ශමතටන. අශනක,  ශමතටන කෑ ැහන්ශන් ශම් එන අය 

American agentsකා කියකායි. ඔබතුමා American agent 

ශකශනෂේ ඇශමිපකානු තානාපති කළාට අපි ශමොනතා කපන්නද? 

අපියට,  ප් කශළ්? ඔබතුමා දටන් අපට කියන්න,  ඇයි,  ප් කශළ් 

කියකා; ඇයි,  විශශ  අමාතයා  ශේ  ශ කම් කශළ් කියකා. ඔය 

ටික අපට කියන්න. ඇශමිපකානු පුපතටසිශයෝ විතපෂේ ශනොශතයි,  

දටන් American agentsකා් දමා තිශබනතා. [බාධ්ා කිරීම්] ඔය ටික 

අපට කියන්න. [බාධ්ා කිරීම්] ඕනෑ නම් - [බාධ්ා කිරීම්] නි ් බ්ද 

ශතකා දහකා - මට පිළිතුරු දීකා කියන්න,  "අපි ප් කපනශකොට 

American agent ශකශන ෂේ ශනොශතයි" කියකා. ඇයි,  ශම්ක කශළ් 

කියකා එශහම නම් අපි ශම් ැටන විතාදයෂේ තියුහ. අපිට කිසිම 

ප්ර ්නයෂේ නටහට. [බාධ්ා කිරීම්] Who is your man in 

Washington? Our man in Havana is also the man in 

Washington. අන්න,  ඒ තාශේ ශන්,  යන්ශන්. [බාධ්ා කිරීම්] 

තුහන්නාන්ශස්කා භාප ුලන්නා,  ුහ  විශශ  ප්රතිප්තියම 

ඇශමිපකාතට. [බාධ්ා කිරීම්] එදා භාප දීකා,  දටන් ශමතටන කෑ 

ැහනතා,  කථානායකතුමා එෂේශකශනෂේ ප් කපයි. මම නම් 

දන්ශන් නටහට. එශහම නම් අපි ශම් කරුණ ැටන සම්පූර්ණශයන් 

ශහොයා බකුහ,  ශමතුමන්කා විශශ  කටුතතු අමාතයා  ය භාප 

ුලන්නාද,  කියකා ඇශමිපකාතට.  
 

ගු නිවයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශබොශහොම ස්තුතියි. ැරු ැාමිී  ශකොකුශේ මන්ත්රීතුමනි,  

ඔබතුමාශේ point of Order එක ශමොකෂේද? 
 

ගු දිවන්ෂන ගුණවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு  திமனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගු නිවයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශපොඩ්ඩෂේ දන්න. ැරු ැාමිී  ශකොකුශේ මන්ත්රීතුමා ටික 

ශ කාතක දහකා අතස්ථාත ද කන්ශන්. 
 

ගු ගාමිණී වලොකුවේ ෙහතා 
(மாண்புமிகு காமினி தலாக்குமக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි,  පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීතරුන් 
විශශ  ැමන්තකට යතන එක අද ශනොශතයි,  හටම දාම් සිශධ් 

ශතකා තිශබනතා. ඒ,   ශම් පාර්ලිශම්න්තු දතිහාසය පටන් ැ් 
දතශස් දහකාම. විශශ  පටතලින් කටශබන ආපාධ්නාතලින්,  විශශ  

පටතක සම්බන්ධ්කම්තලින්,  ශම් පාර්ලිශම්න්තුත තුළින් පට යතා 

තිශබනතා. ඒක අුතින් ඇති ශතච්ච සිශධියෂේත්,  ඇශමිපකාශ  
ස ලි හින්දා ඇති ශතච්ච සිශධියෂේත් ශනොශතයි. අැමටතිතුමා 

අහනතා,  අපි යන්න අකමටතිද කියකා. අපි කියන්ශන්,  
රමශ දයකට යතන්න කියකායි. ඒ තාශේම - 

 

ගු නිවයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශහොහයි,  ශහොහයි. 
 

ගු ගාමිණී වලොකුවේ ෙහතා 
(மாண்புமிகு காமினி தலாக்குமக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

තත දතප නටහට. [බාධ්ා කිරීම්] දතප නටහට,  දතප නටහට. 
 

ගු දිවන්ෂන ගුණවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு  திமனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගු නිවයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ැරු ිනශන් ් ුවණතර්ධ්න මන්ත්රීතුමනි,  ඔබතුමාශේ point of 

Order එක ශමොකෂේද? 
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පාර්ලිශම්න්තුත 

ගු දිවන්ෂන ගුණවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு  திமனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

අැමටතිතුමා සහ කිිපඇ ක මටතිතුමා සහහන් කළා,  ප්රසාශ 

කාිපයතසම් මහතා ප් කිරීම සම්බන්ධ්ත. අපි එදා පටහටිනලිත 

ඇහුතා,  ශම් තනතුප අනුමත ශනොවුණු තනතුපෂේ ශන්ද කියකා. 

නුහ්,  ඒකට අද තනතුරු පිළිතුපෂේ නටහට. විශශ  කටුතතු 

අමාතයා  ශේ  හිටපු ශ කම්තපශයකු විරාම ගියාට පසුත අනුමත 

ශනොවුණු තනතුපකට ප් කපනතා. අැමටතිතුමා දන්නතා,  එතුමා 

විශශ  කටුතතු අමාතයා  ශේ  ශ කම්තපයා ත ශයන් ශස්තය 

කිරීම නිසා අනිතාර්යශයන් එතුමාත තානාපති කාර්යකයකට යතන 

බත. That is, according to the seniority.  උදාහපණයෂේ විධියට 

අ් විනි ්චයකාපතපයා විරාම ගියාට පසුත ශතන සමාැමක 

රැකියාතෂේ කපන එක එතුමාශේ හෘදය සාෂේෂිය අනුත විය ුතතු 

ශදයෂේ ශනොශතයි. ඒක නිසා තමයි,  ශම් ප්රසාශ කාිපයතසම් කියන 

පුශැකයා adviser ශකශනකු හටටියට ප් කපනතා නම්,  ඔහුශේ 

තනතුප ශමොකෂේද,  ඒ තනතුප අනුමත වුශඩු ශකොශහොමද කියන 

එක අපි දටනැන්න ඕනෑ. භාඩුඩාැාපශයන් ඕනෑ තපම් ස ලි 

අනුමත කප දීකා තිශබනතා,  පාර්ලිශම්න්තුත අනුමත කප ැන්නා 

ඕනෑම ශකශනකුට පඩි ශැතන්න. පාර්ලිශම්න්තුත අනුමත කප 

දීකා තිශබනතා,  පාර්ලිශම්න්තුශ  තටඩ කපන්න අතිශර්කත ැන්නා 

නිකධ්ාිපන්ට පඩි ශැතන්න. ඒකයි අපි නටඟූ ප්ර ්නය. 

පාර්ලිශම්න්තුශ  ස්තාධීන්තයට සම්පූර්ණශයන් පටහටනිත විශශ  

ුහදකෂේ කබා ැන්නා ත්්තශයන්,  අනුමත ශනොවුණු 

පාජකාිපයකට -තනතුපකට- ශමම පුශැකයා ශැන ඒශමන් අපට 

භයානක සටකයෂේ මතුතනතා. ශමොකද,  ශම් පුශැකයාශේ තිශබන 

සම්බන්ධ් ජාකාත අනුත. නුහ්,  අශ්ත ශම් එක ප්ර ්නයකටත් 

ශමතුමන්කා උ්තප ශදන්ශන් නටහට. පාර්ලිශම්න්තුත පටන් ැ් 

දතශස් සිට මන්ත්රීතරු පිට පට ගිහි කා තිශබනතා. ශම්  පශේ 

විරුශධ් පෂේ ය සහ ආඩුක් පෂේ ය ඇශමිපකා එෂේස් ජනපදශේ  

හිටපු ජනාධිපතිතපශයකු වූ ශජෝන් එෆ්. ශකනඩි හම්බ තන්න් 

එදා ගියා. මන්ත්රීතරු පිට පට යන පළුහතන තතාත ශමය ශනොශතයි. 

හටම කථානායකතපශයකුම මන්ත්රීතරු පිට පට යතා තිශබනතා. 

ශමතටන තිශබන ප්ර ්නය ඒක ශනොශතයි. අශ්ත ප්ර ්නයට හිපයට 

උ්තපයෂේ ශනොශදන එකටයි අපි ශම් උ්සාහ දපන්ශන්.  

අශ්ත පළුහ ප්ර ්නය,  ඔබතුමන්කා හිපයට කියන්න,  ශමොන 

ශස්තක ඇස්තශම්න්තුශ ද ශම් පදවිය තිශබන්ශන් කියකා. ශදශතනි 

ප්ර ්නය,  ශම් පදවියට ුහද  ශැවීම සහහා භාඩුඩාැාපශයන් ශහෝ 

පාර්ලිශම්න්තුශතන් අනුමටතිය කබා ැන්න බටිපද? අශ්ත CPA 

තිශබනතා,  IPU තිශබනතා,  SAARC තිශබනතා,  ශම්තාට වි ාක 

ුහදකෂේ කටශබනතා. ශම්තාශයන් කටශබන ුහද තලින් තමයි ශම් 

මන්ත්රීතරු ශනොශයෂේ සම්ශම්කනතකට  පිට පට යන්ශන්්. ඒ 

ආයතන තිශයශින අතිශර්ක තනතුපෂේ ඇති කශළ් ශමොකටද? ඒකට 

පිළිතුපෂේ ශනොදී ශතන් කරුණු ප්රකා  කිරීශමන් සිුලතන්ශන් ශම් 

සභාත ශනොමම යටවීමෂේ. අැමටතිතුමාශැන් අපි ද කන්ශන් 

අත ය කාපණයට පිළිතුරු ශදන්න කියකායි.  

 
ගු නිවයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශබොශහොම ස්තුතියි. ස්ථාතප නිශයෝැ 29.(8) යටශ් 

පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රී ැරු ිපසාඩ් බිනුතදීන් මටතිතුමාශේ ශපෞශැලික 

කරුණු පටහටිනලි කිරීම. 

 
ගු උදය ප්රභාත් ගම්ෙන්පිල ෙහතා 
(மாண்புமிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

Sir, I rise to a point of Order. 

ගු නිවයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔබතුමන්කාට මම අතස්ථාත කබා ුලන්නා. මීට තඩා කාකය 

කබා ශදන්න බටහට. ශබොශහොම කනැාටුයි.  

ැරු ිපසාඩ් බිනුතදීන් මටතිතුමනි,  ඔබතුමාශේ කරුණු පටහටිනලි 

කිරීම කපන්න. ඔබතුමා දිනිපප් කපන කාපණය කථානායකතුමා 

ශතත දිනිපප් කළ කාපණයට සම්බන්ධ් තන්න ඕනෑ. 

 
ගු රිසාඩ් බදියුදීන් ෙහතාවේ වපෞද්ගලික 

කුණු පැහැදිලි කිරීෙ 
மாண்புமிகு றிஸாட் பதியுதீன் அவர்களது 

தசாந்த விளக்கம்  
PERSONAL EXPLANATION BY HON. RISHAD 

BATHIUDEEN 
 

ගු රිසාඩ් බදියුදීන් ෙහතා  
(மாண்புமிகு றிஸாட் பதியுதீன்) 
(The Hon. Rishad  Bathiudeen) 

බිස්මි කාහිර් පහ්මානිර් පහීම්. 

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි,  ශම් උ්තරීතප සභාශ දී 

පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීතරුන්ට තමන්ශේ අදහස් දිනිපප් කපන්න 

සම්පූර්ණ නිදහස තිශබනතා. හටබටයි,  චිපතය ඝාතනය කපන,  

ජාතීන් අතප ෛතපය,  ශරෝධ්ය තපුපන අසතය ප්රකා  කිරීම ශම් 

උ්තරීතප පාර්ලිශම්න්තුතට අශැෞපතයෂේ කියකා මම ශම් 

අතස්ථාශ දී ප්රකා  කප සිටිනතා.  

පසුගිය රස්තතාදී ප්රහාපශේ දී ශදමටශැොඩ මහ  නිතසකදී 

මපාශැන මටරුශඩු මශේ මතශේ සශහෝදපයාශේ ිනයණිය යටයි 

කියමින් මා රස්තතාදය හා සම්බන්ධ් කපමින් ැරු විම  වීපත   

මන්ත්රීතුමා පසුගිය 18තන ිනන මාශේ චිපතය ඝාතනය කිරීශම් 

අපුහශණන් දතාම් අසතය ශචෝදනාතෂේ ශම් සභාතට දිනිපප් 

කප තිශබනතා. එම ශචෝදනාත සම්පූර්ණශයන්ම අසතයයෂේ බත 

නටතත නටතත් මම තැ කීශමන් ුතතුත ප්රකා  කප සිටිනතා. මශේ 

මතට කිසිුල සශහෝදපශයකු නටති බත මම ශම් සභාතට තැ කීශමන් 

ුතතුත ප්රකා  කප සිටිනතා. ඒ තාශේම මම ැරු විම  වීපත   

මන්ත්රීතුමාට ප්රසිශධිශේ  අිනශයෝැ කපනතා,  එතුමා කළ ශමම 

ප්රකා ය සතය බත ඔ්තපු කපනතා නම්,  මම පාර්ලිශම්න්තුශතන් හා 

ශශ පාකනශයන් සුහැන්න සූදානම් කියකා. හටබටයි,  එතුමාට එම 

ප්රකා ය සතය යටයි ඔ්තපු කපන්න බටිප වුශණෝ,  එතුමා 

ශශ පාකනශයන් දත්තන්න සූදානම්ද කියකා මම එතුමාශැන් 

අහන්න කටමටතියි.  

ිනගින් ිනැටම ශමම උ්තරීතප සභාශ දී මා ඇතු  ුහස්ලිම් 

ජනතාතට විරුශධ්ත අප ශකශපහි ෛතපය හා ශරෝධ්ය ඇති 

කපතන අසතය ප්රකා  කපකා ජාතීන් අතප අසමඟිය ඇති කපන 

ශමම කුජීත රියාත මම තපශේ  ශහළා දකිනතා. 

ශශ පාකකශයකුශේ තැකීම තන්ශන් ජාතීන් අතප ෛතපය,  

ශරෝධ්ය තපුපා ඔවුන් අතප අසමඟියෂේ ඇතිකප ඡන්ද පදනමෂේ 

ශැොඩ නමා ැටීනම ශනොශතයි. ශමතටනි අතස්ථාතක පටට හිතකාමී 

ශශ පාකකශයකුශේ ප්රධ්ාන තැකීම තන්ශන් ජාතීන් අතප සමඟිය 

සහ සහජීතනය ශැොඩ නටඟීම උශදසා තටඩ කටුතතු කිරීමයි.  

මම දරුතන් තුන්ශදශනකුශේ පිශයකි. මට් පවුකෂේ සිටිනතා; 

පෂේ යෂේ තිශබනතා. ඒ හා වි ාක ජනතාතෂේ එෂේවී බටීම දන්නතා. 

ෛතපය හා ශරෝධ්ය ඇති කපන ශමතටනි අසතය ප්රකා  කිරීශමන් 
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මා හා සම්බන්ධ් සියුශදනාම පීඩාතට ප් ශතනතා. මශේ එකම 

තැකීම ඔවුන් හට ශස්තය කිරීම සහ සහජීතනශයන් සහ 

නිදහශසන් ශම් පශේ ඔවුන් හට ජීත් වීමට දඩ සකස්තා දීමයි. අප 

කිසි ිනනක රස්තතාදයට උද  කපන්ශන් නටහට. අපට අත ය ශම් 

පු චි පශේ සමගිශයන් සහ සහජීතනශයන් ජීත් වීමයි.  

අතසාන ත ශයන්,  සියුම ආැම්තක දර් නය අනුත කතදා 

ශහෝ සතයය ජය ැන්නතා යටයි කියමින් මම නිහඬ තනතා. ස්තුතියි. 

 

ගු නිවයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශබොශහොම ස්තුතියි.  

මීළමට,  ප්රධ්ාන තටඩ කටුතතු ආපම්භශේ දී ශයෝජනා පිළිබහ 

දටනුම් දීම. අ ක. 1 පාර්ලිශම්න්තුශ  සභානායකතුමා. 

 
ගු ඉරාන් ිධක්රෙරත්න ෙහතා  
(மாண்புமிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගු නිවයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ැරු පාජය ඇමතිතුමනි,  ඔබතුමාශේ point of Order එක 

ශමොකෂේද? 

 
ගු ඉරාන් ිධක්රෙරත්න ෙහතා  
(மாண்புமிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි,  කෂේ ්මන් කිිපඇ ක 

මටතිතුමා ඇමති ශකශනෂේ හටටියටත් නික නිතසක දහකා නටහට. 

එතුමාට සභාශ  ශකොකු තැකීම් තිශබනතා. එශහ් නික නිතසක 

දහකා නටහට කියන එක මම පටහටිනලි කපන්න අත යයි. 

 

ගු නිවයෝජය කාානායකුරො 
( மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශබොශහොම ස්තුතියි. ැරු සභානායකතුමා. ශයෝජනා අ ක. 1 
 

 
පාර්ලිවම්න්ුරවේ රැසනීමම් 
பாராளுமன்ற அமர்வு 

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 

 
I 

 

ගු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, I move,  
 
"That  notwithstanding the provisions of Standing Order 8 of 

the Parliament, the Parliament shall sit on Thursday 27th and Friday 
28th June, 2019."  

 

ප්රශ්නනය ිධෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත ිධය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

II 
 

ගු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

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

"That notwithstanding the provisions of Standing Order 8 of the 
Parliament, the hours of sittings of Parliament on Thursday 27th and 
Friday 28th June, 2019 shall be 10.30 a.m. to 12.30 p.m. and 1.30 
p.m. to 6.30 p.m. At 6.30 p.m., Mr. Speaker shall adjourn the 
Parliament without question put." 

 

ප්රශ්නනය ිධෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත ිධය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 III 

 

ගු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, I move,  
 

"That this Parliament at its rising this day do adjourn until 10.30 
a.m. on Thursday 27th June, 2019." 

 
ප්රශ්නනය ිධෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත ිධය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ගු නිවයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ිනනට නියමිත කරුණු යටශ් ශයෝජනා අ ක 1.  
 
 
 

ත්රසනතවාදය වැැැක්ීමවම් තතාවකාලික 
ිධිවිධධාාන  පනත: නිවයෝග 

பங்கரவாதத் தடுப்பு (தற்காலிக ஏற்பாடுகள்) 

சட்டம்: ஒழுங்குவிதிகள்  
PREVENTION OF TERRORISM 

(TEMPORARY PROVISIONS) ACT: REGULATIONS 

 
[අ.භා.12.4 ] 

 
ගු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ැරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි,  මා අ්ාමාතයතුමා සහ 

ජාතික ප්රතිප්ති,  ආර්ිකක කටුතතු,  නටතත පින චි කිරීම් හා 

පුනරු්ථාපන,  උතුරු පළා් ස තර්ධ්න සහ ශයෞතන කටුතතු 

අමාතයතුමා ශතනුශතන් පහත සහහන් ශයෝජනාත දිනිපප් 

කපනතා: 
 

" ආඩුක්රම තයතස්ථාශ  විධිවිධ්ාන සමම කියවිය ුතතු 1 9  අ ක 48 

දපන රස්තතාදය තටළටෂේවීශම් (තාතකාලික විධිවිධ්ාන) පනශ් 29 

තැන්තිය යටශ් ජනාධිපතිතපයා විසින් සාදන කුලත,   

 

2019 මටයි 13 ිනනටති අ ක 2123/3 දපන අති විශ ්  ැටසේ පරශේ  

පළ කපනු කටබ,  211 .15.21 ිනන දිනිපප් කපන කද නිශයෝැ අනුමත කළ 

ුතතු ය." 
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පාර්ලිශම්න්තුත 

ශම් පන් ශකටුම්පශ් ශමශස් සහහන් තනතා: 

"පට තුළ සාමය අඛ්ඩුඩත පත්තා ශැන යාම තහවුරු කිරීශම් 

කාර්යය සහහා ශ්රී ක කා පජය විසින් සශභාතශයන් දපන කද ප්රය්නයන් 

තටඩි ිනුතණු කපැටීනශම් අපුහණ සහ ජාතික ආපෂේ ාත, මහජන සාමය සහ 

ීනතිශේ  ආධිපතයශේ  හිතසුත පිණිස ශමහි උපශ ඛ්නශේ  නි ්චිතත 

සහහන් ස විධ්ාන ශමයින් තහනම් කපනු කටශබ්."  

අපි ශමම පන් ශකටුම්පත ශැන එන්ශන් ස විධ්ාන තුනෂේ 

තහනම් කිරීමටයි. 

උපශ ඛ්නශේ  සහහන් ස විධ්ාන තුන තමයි,  ජාතික ත හිශ 

ජමා් ස විධ්ානය - NTJ -, ජමාශ් මිකාශ් ටබ්රාහිම්  -JMI -, 

විකයා් අස් ශසයිකානි . ශම් ස විධ්ාන තුන තහනම් කිරීම සහහා 

තමයි ශම් ීනතිය ශැශනන්ශන්. 
 

ප්රශ්නනය සභාිමමුඛ කරන ලදී. 
வினா எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 

 

ගු නිවයෝජය කාානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ිනතා ආහාපශයන් පසුත විතාදය පත්තනතා. 

පස්තරු 1.31 දෂේතා සභාශ  තටඩ කටුතතු තාතකාලිකත නතප 

කපනතා.  
 

රැසනීමෙ ඊ  අනුලලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්, අ.භා. 
1.30  නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරො (ගු වසල්වම් 

අවඩක්කලනාදන් ෙහතා ) වේ සභාපතිත්වවයන් නැවත පවත්වන 
ලදී. 

அதன்படி, அமர்வு பி.ப. 1.30 மணிவகர இகடநிறுத்தப்பட்டு 
மீண்டுந் ததாடங்கிற்று. குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 

[மாண்புமிகு தசல்வம் அகடக்கலநாதன்] தகலகம வகித்தார்கள்.   

Sitting accordingly suspended till  1.30  p.m. and then resumed, 
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON.SELVAM 
ADAIKKALANATHAN] in the Chair. 

 
[අ.භා.1.31] 

 

ගු නිවරෝෂන් වපවර්රා ෙහතා තජාතික ප්රතිපත්ති හා 
ආර්ථික ක යුුර රාජය අොතයුරො  
(மாண்புமிகு நிமராஷன் தபமரரா - மதசிய தகாள்கககள் 

மற்றும் தபாருளாதார அலுவல்கள்  இரா ாங்க அகமச்சர்) 

(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 

ැරු නිශයෝජය කාපක සභාපතිතුමනි, රසත්තාදය තටළටෂේවීශම් 

(තාතකාලික විධිවිධ්ාන) පනත යටශ් ශැන එන නිශයෝැ 

සම්බන්ධ්ශයන් විතාද කපන ශම් අතස්ථාශ දී මට් කථා කපන්න 

අතස්ථාතෂේ දීම ැටන ඔබතුමාට සත්ුතිතන්ත ශතනතා.  

ශම් පශේ සමස්ත ජනතාතම දකෂේක කප ැනිමින්, කශතෝලික, 

රිස්තියානි ශශතස්ථාන තාශේම විවිධ් ශහෝට  දකෂේක කප 

ැනිමින් පසුගිය පාස්කු දිපදා ඒ ප්රහාප එ ක කපපු ඒ ස විධ්ාන 

තහනම් කිරීමශම් අද කටුතතු කපකා තිශබනතා. ජාතික ත හිශ 

ජමා් ස විධ්ානය තාශේම JMI ඇතු  ISIS රසත්තාදී ක ලිය ශම් 

පශේ වි ාක පිිපසෂේ ඝාතනය කපන්නට, වි ාක පිිපසකට තුතාක 

කපන්නට තාශේම, අපි ශම් පශේ බුෂේති විඳින සාමය විනා  

කපමින්, ආර්ිකක ත ශයන් සහ සමාජීය ත ශයන් අශ්ත පට විනා  

කපමින්, ශ්රී ක කාත දස්කාම් පාජයශේ  ශකොටසෂේ හටටියට නම් 

කපශැන, ශම් පට යටප් කිරීශම් අපුහණින් තමයි එදා ඒ ප්රහාපය 

එ ක වුශඩු.  

අද තන ශකොට් ජනතාත ඒ ශශතස්ථානතකට බිශයන් 

යන්ශන්. තතුලපට් ඒ ස්ථානතක ආපෂේ ක අ   මගින් ආපෂේ ක 

විධිවිධ්ාන රියා්මක ශතනතා. ඒ තාශේම, පාස  ඇතු  ශපොුල 

ස්ථානතක තිශබන ආපෂේ ාත තතුලපට්  රියා්මක කපමින්, 

හිනසි ීනතිය රියා්මක කපමින් පට  නටතත් සාමානය අතට ප් 

වීමට උ්සාහ දපන ශමොශහොතක තමයි ශම් විතාදයට සහභාගි 

ශතන්ශන්.  

විශ ් ශයන්ම ඒ කටුතතුතකට දායක වූ පජයට තාශේම 

ආපෂේ ක අ  තකට අපි ස්තුතිතන්ත ශතනතා. ප්රහාපයට කෂේ වුණු 

ශශතස්ථාන ශම් තන විට ප්රතිස ස්කපණය කපකා තිශබනතා; 

කපමින් යනතා. ඒ තාශේම, මපණයට ප් වූ,  තුතාක කටූ  ඒ සියු 

ජනයා හට තන්ින කබා ශදන බතට පජය ශපොශපොන්ුල වුණා. දටන් 

තන විට ඒ ශපොශපොන්ුල වූ පිපින, රුපිය  මිලියන 22 ෂේ  තන්ින 

ත ශයන් කබා දීමට කටුතතු කපකා තිශබනතා. දිනිපශේ දී් ඒ 

තන්ින ුහද  කබා දීමට කටුතතු කපනතා. 

ැරු නිශයෝජය කාපක සභාපතිතුමනි, ශම් ප්රහාපය ිනය් ශතකා 

ිනන කිහිපයකට පසුත අතිැරු ජනාධිපතිතුමා ශම් පශේ ශස්නාධි 

නායකයා හටටියට, ඒ තාශේම ආපෂේ ක අමාතයතපයා හටටියට 

ශපොශපොන්ුල වුණා, ශම් ප්රහාපය පිළිබහත පූර්ණ පරීෂේ ණයෂේ 

කපනතාය කියකා. සති ශදකකින් අපට ඒ පිළිබහ අතුරු තාර්තාතෂේ 

කබා ශදනතා කි තා. ටට පස්ශස් පූර්ණ තාර්තාතෂේ කබා ශදනතාය 

කි තා.  අද් අපි පාර්ලිශම්න්තුශ  ඒ ැටන ප්ර ්න කළා. ඒ 

තාර්තාත තතම ශම් පාර්ලිශම්න්තුතට කටබී නටහට. ශම් ප්රහාපය 

ශතකා අදට මාස ශදකෂේ ැත ශතකා තිශබනතා. ඒ කියන්ශන්, දතස ්

.1කට තටඩියි. ශම් ප්රහාපය ිනය් ශතකා අද තන විට පටය 1,440ෂේ  

ැත ශතකා තිශබනතා.  ශම් පශේ ශම් පාර්ලිශම්න්තුත විතපෂේ 

ශනොශතයි, සමස්ත ජනතාතටම අයිතියෂේ තිශබනතා ශම් ප්රහාපය 

තළෂේතා ැන්න තිබුණාද, ශම් ප්රහාපය සිශධ් වුශඩු ශකොශහොමද, ඒ 

තාශේම ශම් ප්රහාපය පිටුපස දන්ශන් කවුද කියන එක දටන ැන්න.  

සහපාන් ඇතු  කිහිප ශදනාශේ නම් විතපෂේ ශනොශතයි, මීට තඩා 

පු   ස විධ්ානයෂේ පු   ජාකයෂේ  ශම් රස්තතාිනන් පිටුපස 

උන්නාද කියකා අපි අනිතාර්යශයන් ශහොයා ැන්න ඕනෑ.  

නට්නම්, අනාැතශේ දී ශම් ස විධ්ාන නටතත් රියාකාරී ශතකා  

බිහිසුණු ප්රහාපයෂේ අපට එ ක කපන්න පු තන්.   

ටශේ   ීනතිපතිතුමා උපශදස් දීකා තිබුණා, ශපොලිස ්නිකධ්ාිපන් 

1  ශදනකු සම්බන්ධ්ශයන් අත ය ීනතිමය කටුතතු කපන්න 

කියකා. අපට ුලන්ශන් නටති වුණාට ජනාධිපතිතුමා අශ් ඒ 

තාර්තාත තිශබනතා.  

ජනාධිපතිතුමාට කටබුණු ඒ තාර්තාතට අනුත ශපොලිස් 

නිකධ්ාිපන්  ශදනකු - DIG of Colombo, Lalith Pathinayake; 
DIG of Western Province - North, Deshabandu Thennakoon; 
DIG of SPR Priyalal Dassanayake; SSP of Negombo; SP of 
Colombo North; ASP of Negombo III; ASP of Negombo IV; 

OIC of Katana සහ OIC Jampettah Street -  සම්බන්ධ්ශයන් 

අත ය ීනතිමය කටුතතු කපන්න  කියකා තිශබනතා. ශමතටනි 

නිකධ්ාිපන්  ශදනකු විතපයි ීනතිපතිතුමා නම් කපකා තිශබන්ශන්. 

නුහ්  ශම් පශේ ආපෂේ ණ යාන්රණය, ඒ තාශේම බුශධි අ   

යන්රණය කියන්ශන් දතාම පු   යන්රණයෂේ. ඒ තාශේම, 

ශශ පාකන නායකයන් සම්බන්ධ්තන Security Council තටනි 

ශශත  තිශබනතා. විශ ් ශයන්ම ශම් නිකධ්ාිපන්  ශදනා ැටන 

විතපෂේ ශනොශතයි, ශම් පිළිබහත පූර්ණ ශකස නික ත ශයන් 

ශතොපතුපෂේ අපට අත යයි. අපි දන්නතා, සමහප බුශධි ශතොපතුරු 

අනාතපණ කපන්න බටහටයි කියකා. සමහප විට ජනාධිපතිතුමාට 

කටබුණු තාර්තාශ ් ඒ ශතොපතුරු  ඇති. එතුමාට පු තන්, ඒ 

ශතොපතුරු අයින් කපකා යම්කිසි තාර්තාතෂේ එතකා ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුත දටනුත් කපන්න. ඒ තාශේම, ශම් පිළිබහත අශ්ත 

පට දටනුත් කපන්න් ඕනෑ.  

561 562 

[ැරු කෂේ ්මන් කිිපඇ ක මහතා] 
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මූකාසනාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමනි, පාර්ලිශම්න්තු විශ  ් කාපක 

සභාත ැටන කියනතා නම්, ඒ තුළින් යම්කිසි කරුණු අනාතපණ 

කිරීමෂේ කපන්න පු තන්. ජනතාතට ශම් සිශධිය පිළිබහත දටන 

ැටීනමට ශතන් රමයෂේ නටති නිසා, ශම් විශ  ් කාපක සභාත 

දිනිපයට එන නිකධ්ාිපන් හපහා ශම් සිශධිය පිළිබහත සජීවීත යම් 

දටනුත් වීමෂේ වුණා. නුහ් අශ්ත පශේ ශපොසිසිය ශහෝ ආපෂේ ක 

අ   විසින් කපනු කබන  ැටඹුරු සහ පු   පරීෂේ ණයෂේ විශ ්  

කාපක සභාතෂේ තුළින් කපන්න බටහට.  ශම් තනශකොට ඒ පරීෂේ ණ 

කටුතතු් රියා්මක ශතනතාය කියකා අපි වි ්තාස කපනතා. ඒ 

පරීෂේ ණතක ප්රැතිය ශමොකෂේද කියන එක පිළිබහත් අපි 

අතධ්ානශයන් දන්න ඕනෑ. ශමොකද, එහි ප්රැතිය ශමොකෂේද කියා 

අපි දන්ශන් නට්නම්, ඒ පරීෂේ ණ කටුතතු  ශකොශහොමද කපශැන 

යන්ශන් කියකා අපි දන්ශන් නටහට. 

 
ගු නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ැරු පාජය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තත විනාඩි ශදකක කාකයෂේ 

තිශබනතා. 

 
ගු නිවරෝෂන් වපවර්රා ෙහතා  
(மாண்புமிகு நிமராஷன் தபமரரா) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ැරු නිශයෝජය කාපක සභාපතිතුමනි, මට තත මිනි්තුතක 

කාකයෂේ කබාශදන්න.  

ශම් සිශධියට පසු හිටපු ආපෂේ ක ශ කම්තුමා අස්ශතකා 

තිශබනතා, ශපොලිස්පතිතුමා අනිතාර්ය නිතාක් යතා තිශබනතා. 

ටශේ ් අශ්ත අති උතුම් කාිනන  හිමිපාශණෝ ශපොයිටර් පුත් ප් 

ශස්තයට කියා තිශබනතා අපි දටෂේකා, ශම් පරීෂේ ණ පිළිබහත 

උන්තහන්ශස්ශේ කිසිම වි ්තාසයෂේ නටහටයි කියකා. අපශේ 

ආැමික නායකයන් විශශ  මාධ්ය හපහා එතටනි සටක පළ කපශදී, 

පජයෂේ හටටියට ශම් පිළිබහත අතධ්ානය ශයොුහ කපකා, ශම් 

පරීෂේ ණ හිපහටටි දිනිපයට ශැන යන්නට කටුතතු කපන්න ඕනෑය 

කියකා මා හිතනතා.  ැශම් සාමානය මනු යශයෂේ ශපො  ශැඩි 

11ෂේ ශහොපකම් කශළෝ, ඒ සම්බන්ධ්ශයන් ශපොසිසියට 

පටමිණි කෂේ කටබුශණෝ, ශපොලිස් ජී්ත එක ගිහින් ඒ මනු යයා 

අ කාශැන ඇවි් ූලක්ශ  දමා ප්ර න් කපනතා.  මා දන්නතා, ශම් 

සිශධිය පිළිබහත යම් යම් අමාතයතරුන් ැටන,   ආඩුක්කාපතරුන් 

ැටන පටමිණිලි කළ්, ඒ අයශැන් තතම් ප්ර ්න කපකාත් 

නටහටයි කියකා. ඒ ශැො කන්ශේ ුලපකථන භාවිතය පිළිබහත 

ශතොපතුරු ශසොයා තිශබනතාද? ඒ නිසා කරුණාකප අපට වි ත්ාස 

කපන්න පු තන් ආකාපයට  ශම් පරීෂේ ණ කපන්න  කියකා අපි 

ද කා සිටිනතා.  

රස්තතාදය හා සම්බන්ධ්ත  පටතිරීශැන යන ආැමික 

අන්තතාදය හපහා තමයි ශම් කටුතතු පු   ශකස ශම් පශේ 

පටතිරුශඩු. අපි කථා කපනශකොට සමහප විට අපට් ශචෝදනා 

කපනතා, එක ආැමකට විරුශධ්ත, එශහම නට්නම් එක 

ජාතියකට විරුශධ්ත කථා කපනතාය කියකා. එා්ක තටරැිනයි. අපි ශම් 

කපන්ශන් ශම් පශේ රස්තතාදය පටති රීම තටළටෂේවීශම් රියාතෂේ. 

එශහම නටතුත ප්රහාපයෂේ එ ක වුණාට පස්ශස් ශම්තා ැටන කථා 

කපකා තටඩෂේ නටහට, මිනිසුන් මිය ගියාට පසශ්ස ්ශම්තා ැටන කථා 

කපකා තටඩෂේ නටහට, මිනිසුන් තුතාක වුණාට පසශ්ස,් දරුතන්ට 

අම්මකා, තා්තකා නටති වුණාට පස්ශස් ශම් ැටන කථා කපකා 

තටඩෂේ නටහට. අශ්ත මන්ත්රීතරුන් 225ශදනාටම තිශබන ශචෝදනාත 

තමයි, දිනිපශේ දී පත්තන මටතිතපණය දකෂේක කපශැන ශම් 

පරීෂේ ණ කටුතතු හිපහටටි කපන්ශන් නටහටයි කියන එක. ශම් 

තුළින් ශශ පාකනය කපනතාය කි තා. සමහප විට ුහ  පටම 

කි තා, ශම් මන්ත්රීතරුන් 225ශදනා ම එපා  කියකා. 

ශම් පාර්ලිශම්න්තුත සරියත තටඩ කපකා, ශම් පරීෂේ ණ 

දස්සපහට ශැන යනතා ශතනුතට,  ශශ පාකන ත ශයන් ශබිනකා, 

කුළ  කාශැන එකිශනකාට ශචෝදනා කපැන්නා ත්්තයට 

ප්වුණා.  ඒ නිසා ජනතාත තීපණයෂේ ැ්තා,  ජනතාතශේ 

ආපෂේ ාතට තඩා දිනිපශේ  එන ජනාධිපතිතපණය, දිනිපශේ  එන මහ 

මටතිතපණය  ිනනන්ශන් ශකොශහොමද, ශශ පාකන තාසි ැන්ශන් 

ශකොශහොමද කියකා ක පනා කපන ශම් කේටියත එපා,  අපි ශතන 

අතකට යනතා  කියකා. 

 

ගු නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ැරු පාජය ඇමතිතුමා, ඔබතුමාට කටබී ඇති කාකය අතසානයි. 

 

ගු නිවරෝෂන් වපවර්රා ෙහතා  
(மாண்புமிகு நிமராஷன் தபமரரா) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

මට තත විනාඩියෂේ ශදන්න, ැරු නිශයෝජය කාපක 

සභාපතිතුමනි. ඒ කාපණය පිළිබහත අපි දටඩි අතධ්ානය ශයොුහ 

කපන්න ඕනෑ. දන්ිනයාත සහ ශ්රී ක කාත දකෂේක කපශැන 

නටතත් ප්රහාපයෂේ සහහා ශම් ISIS ස විධ්ානය රියා්මක තනතා 

කියකා දන්ිනයානු බුශධි අ  ය ටශේ  - ශපශර්දා නටතත අනතුරු 

අමතා තිශබන බත මා නටතත මතෂේ කපනතා. ශම් කාපණය 

සම්බන්ධ්ශයන් අශ්ත පශේ ආපෂේ ක ශ කම්තුමාත දටනුත් කළා, 

එතුමා දටනුත් ශතකා දන්නතාය කියකා කියනතා. වි ශ ් ශයන්ම 

ශම් පශේ ජාතික ආපෂේ ාත පිළිබහත දටඩි ශකස අතධ්ානය ශයොුහ 

කපකා, නටතත් ශම් පට සුපෂේෂිත කපකා, දසස්පහට යන්න අපි 

බකාශපොශපෝතු තනතා.  

අද ශම් පාර්ලිශම්න්තුතට නට ශමනහිප  ිපයා වි ්තවිදයාකය 

පිළිබහත තාර්තාත දිනිපප් කළා. විශ ් ශයන්ම හිස්බු කා 

ආඩුක්කාපතුමා  ටට මටිනහ් ශතමින්  කපපු ීනති විශපෝධී 

රියාකාපකම් පිළිබහත අද ශම් පාර්ලිශම්න්තුත දටනුත් කළා. ඒ 

පිළිබහත් රියා්මක ශතන්න කියකා ශම් අතස්ථාශ  දී මතෂේ 

කපමින් මශේ කථාත අතසන් කපනතා. 
 

[අ.භා.1.42] 
 

ගු වශ්හාන්  වසේෙසිංහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு தசஹான் மசமசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

ැරු නිශයෝජය කාපක සභාපතිතුමනි,  1979 අ ක 48 දපන 

රස්තතාදය තටළටෂේවීශම් (තාතකාලික විධිවිධ්ාන) පනශ් 29 

තැන්තිය යටශ් ජනාධිපතිතපයා විසින් සාදනු කබන නිශයෝැ 

සම්බන්ධ්ශයන් විතාද කපන අද දතශස් ටට සම්බන්ධ් ශතන්න 

කටබීම ැටන මා සතුටු තනතා. ඒ තාශේම නි ශපෝ න් ශපශර්පා පාජය 

අමාතයතුමාශේ කථාතට පසුත මට කථා කිරීමට කටබීම 

සම්බන්ධ්ශයනු් මා එෂේතපා විධියකින් සතුටු තනතා.  

ශමොකද, එතුමා පජය නිශයෝජනය කපමින්, ශම් පාසක්ු ප්රහාපය 

සම්බන්ධ්ශයන් සිුල තන පරීෂේ ණ ිනගින් ිනැටම සාධ්ාපණත, 

කඩිනමින් සිුල විය ුතතු යි කියන පදනශම් සිටිමින් කටුතතු කපපු 

ඇමතිතපශයෂේ.  ශම් පරීෂේ ණ සාධ්ාපණත සිුල ශතන්ශන් නටහට 

කියන මතය තමයි අද පට තුළ තිශබන්ශන්. ශමොකද, පාසක්ු 

ප්රහාපයට සම්බන්ධ් චූිනතයන්ට දුවතම් කබා දීමට ආඩුක්ත කටුතතු 

කපයි කියකා අපට වි ත්ාස කපන්න බටහට. ඒ තාශේම ටශේ  ිනනශේ  

අතිඋතුම් කාර්ිනන තුමා ශපෝමශේ  දී ශම් සම්බන්ධ්ශයන් 

ප්රකා යෂේ කපකා තිශබනතා. අද  ඒ සම්බන්ධ්ශයන් පුත් ප් 

තාර්තා කපකා තිශබනතා. වි ශ ් ශයන්ම ශපොයිටර් පුත් 

ශස්තශයන් කබා ැ් කාර්ිනන තුමාශේ ප්රකා ය අද   "Daily FT" 

පුත් පශ් ශමශස් සහහන් තනතා: 

563 564 



පාර්ලිශම්න්තුත 

“The Head of the Catholic Church in Sri Lanka on Thursday issued 
a scathing criticism of the Government over the Easter attacks that 
killed more than 250 people, decrying a “total lack of interest” in 
determining why intelligence reports were ignored.  

තතුලපට් කාර්ිනන තුමා ශමශස් ප්රකා  කප තිශබනතා. 

“‘There was a serious lack of responsibility on the part of the 
Government,’ Cardinal Ranjith told reporters. ‘Now they have 
appointed all kinds of committees and commissions, and there is 
bickering going on between the sides, you know, (about) who is 
responsible.’  

President Maithripala Sirisena had criticized a parliamentary 
investigation, where some have accused him of mishandling 
national security.”  

එෂේ පට්තකින් පජය නිශයෝජනය කපන ඇමතිතරුන් ශම් සිුල 

තන පරීෂේ ණ සම්බන්ධ්ශයන් සතුටු ශතන්ශන් නටති බත අපට 

දතාම පටහටිනලිත ශපශනන්න තිශබනතා. අශනෂේ පට්ශතන් 

කාර්ිනන තුමා ශම් ැටටුශ  දී ශශ පාකනඥපයකු ැත ුතතු 

තැකීමට එහා ගිහි කා, පශේ නායක්තය ැත ුතතු තැකීමට එහා 

ගිහි කා, ශම් පශේ ඇති ශතච්ච ත්්තය සමනය කපන්න කටුතතු 

කළා. උන් තහන්ශස් ඒ සිුලවීම සම්බන්ධ්ශයන් සතුටු ශතන්ශන් 

නටහට. ඒ නිසා ශපොුලශ  පජය ශනොපිළිැ්තාට, පාසක්ු ිනන ප්රහාපය 

සම්බන්ධ්ශයන් අද සාධ්ාපණ පරීෂේ ණයෂේ සිුල ශතන්ශන් නටහට. 

ශදපට්තට කඹ ඇින කෂේ අපට ශපශනන්න තිශබනතා. කවුද 

තටරැිනකරු කියකා ශදපාර් ්තයම කියන්න උ්සාහ කපනතා. 

ශකශස් ශතත් කරුණාකපකා සාධ්ාපණය දටු කපන්න කියකා අපි 

නටතත් ආඩුක්තට කියනතා.  ටශේ  ිනනය තනශකොට දන්ිනයාශ  

බුශධි අ   විසින් තාර්තා කපපු ශතොපතුප අශ්ත මාධ්ය තුළ පළ 

වුණා. 

විශ ් ශයන්ම ශෂේපළ ප්රාන්තය පදනම් කපශැන  ශම් 

ස විධ්ානය විසින් නටතත ප්රහාපයෂේ සටකසුම් කපන බතට්, ඒ 

තාශේම දන්ිනයාත තුළ් ඒ ැටටුත ඇති කපන්න ඔවුන් කටුතතු 

කපන බතට් බුශධි අ   කබා ුලන් තාර්තා සම්බන්ධ්ශයන් ශම් 

ශතන විට දටනුත් කපකා තිශබනතා. ඒ නිසා අපි හිතනතා, තැ කිත 

ුතතු පජයෂේ හටටියට ශම් ැටන අතධ්ානය ශයොුහ කපකා, ශශ පාකන 

ත ශයන් එහාට - ශමහාට ශචෝදනා කප ැන්ශන් නටතිත ශම් 

කටුතතු සිුල කපයි කියකා. අද ශැශනන පන් ශකටුම්පත තුළ ශම් 

ස විධ්ාන තුනෂේ තහනම් කිරීම සිුල ශතනතා. ජාතික තවුහිශ ජමා් 

ස විධ්ානය, ජමාශ් මිකාශ් ටබ්රාහිම් ස විධ්ානය, විකයා් අස ්

ශසයිකානි ස විධ්ානය තහනම් කිරීම සම්බන්ධ්ත අශ්ත කිසිම 

විශපෝධ්තාතෂේ නටහට. හටබටයි, ඒ තහනම් කිරීමට කටුතතු කිරීමට 

ශබොශහෝ ප්රමාද වුණා කියන කාපණාත් කියන්න ඕනෑ. අද අපි ශම් 

කථා කපන්ශන් එම අමිහිිප අ්දටකීම ශම් පට අ්විහකා මාස 

ශදකකට පසුතයි. දතස ් .1ෂේ ගිහි කා තමයි අපි ශම් කථා 

කපන්ශන්. එතශකොට ප්රහාපය සිුල ශතච්ච අශප්ර ් 21තටනිදා්, අපි 

අද කථා කපන ජූනි 21 තටනි දා දෂේතා් සිුල ශතච්ච පරීෂේ ණ කිසිුල 

වි ්තාසයකින් ශතොපත තමයි සිුල ශතන්ශන් කියන කාපණාත තමයි 

අපි කියන්න හදන්ශන්.  

ිපසාඩ් බිනුතදීන් හිටපු ඇමතිතුමා අද ප්රකා යෂේ සිුල කළා. මම 

ශම් කාපණය දතාම පටහටිනලිත කියන්න ඕනෑ. ශම් පශේ කිසිම 

කඩුඩායමෂේ සියුම ුහස්ලිම් ප්රජාත දකෂේක කපශැන ශම් 

ශචෝදනාත එ ක කපන්ශන් නටහට. ිපසාඩ් බිනුතදීන් හිටපු 

ඇමතිතුමා කියන්න උ්සාහ කළා, එතුමා ුහසල්ිම් නිසා, ුහසල්ිම් 

ප්රජාත දකෂේක කපශැන තමයි ශම් ශචෝදනා සිය ක එකතු 

ශතන්ශන් කියකා. නටහට. එශහම කථාතෂේ ශනොශතයි. ශම් ප්රහාපයට 

සම්බන්ධ් ශතච්ච අයට තාශේම අශනෂේ පට්ශතන් ිපසාඩ් බිනුතදීන් 

හිටපු ඇමතිතුමාට ශචෝදනා එ ක ශතකා තිශබනතා. ඒ ශචෝදනා 

එ ක ශතච්ච අය සම්බන්ධ්ශයන් පටහටිනලි පරීෂේ ණයෂේ කිරීශම් 

අත යතාත සම්බන්ධ්ශයන් පශේ ජනතාත ශමන්ම ආඩුක් 

පෂේ ශේ ්, විපෂේ ශේ ් මන්ත්රීතරුන් හටටියට අපි කථා කපනතා 

මිසෂේ එක ජාතියෂේ දකෂේක කපශැන ශනොශතයි ශම් කටුත්ත 

කපන්ශන්. ඒක නිසා ඔවුන් ශම් පරීෂේ ණතකට ුහහුණ ිනය ුතතුයි. 

ඔවුන් හිතනතා නම් ජාතියෂේ දකෂේක කපශැනයි ශම් පරීෂේ ණ 

සිුල තන්ශන් කියකා, එශහම මතතාදයෂේ ශම් පට තුළ 

ශැොඩනටඟීමට හටදීම් අසාධ්ාපණ රියාතෂේ. හටබටයි, එතුමාට 

එශහම හිශතනතා නම්, එතුමා කළ ුත්ශ් ශම් පරීෂේ ණ කඩිනම් 

කිරීමට අත ය පියතප ැන්න එකයි. ිපසාඩ් බිනුතදීන් හිටපු 

ඇමතිතුමා කළ ුත්ශ් ශම් පරීෂේ ණ සාධ්ාපණත, කඩිනමින්, 

ස්තාධීනත ශකශපනතා කියන වි ්තාසය ශම් පට තුළ ශැොඩනටඟීම 

සහහා කටුතතු කිරීම.  ඒ තාශේම එම පරීෂේ ණතකට එතුමා 

ස්ශ ච්ඡාශතන් දිනිපප් වීමයි. හටබටයි, එශහම සිුල ශතනතා අපි 

දකින්ශන් නටහට. ශම් සියු තටරැින පාජය නිකධ්ාිපන් පිට දාකා, 

පාජය නිකධ්ාිපන්ට දුවතම් කිරීශම් ප්රතිප්තියෂේ තමයි අපි 

දකින්ශන්.  

පාස්කු ප්රහාපශයන් පසු සිුල වූ එක ශේදතාචකයෂේ වුශඩු, අශ්ත 

පශේ බුශධි අ  තක රියාකාිප්තය, ්රිවිධ් හුහදාශ  රියාකාිප්තය 

තාශේම ශපොසිසිශේ  රියාකාිප්තය තර්තමාන ආඩුක්ත අතින් 

කිසියම් ුලර්තකතාතකට කෂේ වුණු එකයි. ශම් කබා දීපු පහසුකම්, 

ඔවුන්ට කබා දීපු පුහුණු කටුතතු සම්බන්ධ්ශයන් දතාම උදාසීන 

ප්රතිප්තියෂේ ආඩුක්ත අනුැමනය කළා. ශමොකද පජය 

පත්තාශැන  යෑම සහහා අත ය බහුතපය පාර්ලිශම්න්තුත තුළ 

නිර්මාණය කපන්න අශ්ත පශේ ජාතික ආපෂේ ාත බපපතළ විධියට 

කටප කපන්න ශම් ආඩුක්ත කටුතතු කළා. ශකෝකශේ  හටම පටෂේම 

පශේ ජාතික ආපෂේ ාත ප්රුහඛ්ස්ථානය හටටියට සකකශදී තර්තමාන 

ආඩුක්ශ  ප්රුහඛ්තා ශ ඛ්නශේ  අතසානයටයි ජාතික ආපෂේ ාත 

තිබුශඩු. හටබටයි, ඒ පුහුණුවීම් කටුතතුතකට, ඒ අත ය පහසුකම් 

ටික කබා ශදන්න පජය ඒ අත ය විය-හියදම් ශනොකප,  පජය ිනගින් 

ිනැටම මාධ්ය ස දර් න අපශැන යන ආකාපය අපට ශපශනන්න 

තිශබනතා. මාධ්ය ස දර් න හපහා තමන්ශේ පජය පත්තාශැන 

යන්න තමයි තර්තමාන ආඩුක්ත කටුතතු කශළ්.  

මම එක උදාහපණයෂේ ශම් අතස්ථාශ  අශ්ත ැරු සභාතට 

කියන්න කටමටතියි. අපි දන්නතා, සජි් ශප්රම්දාස ඇමතිතුමා මාධ්ය 

ස දර් නතකට ප්රසිශධ් ඇමතිතපශයෂේ කියකා. එතුමාට නටති 

නායක්තයෂේ, නටති ශපෞරු යෂේ එතුමා මාධ්ය හපහා ශැොඩනමා 

ැන්න උ්සාහ කපනතා. ඒ ශතනුශතන් ශම් පශේ බුල ශැතන 

ජනතාතශේ ුහද  ශකෝටි ැණනෂේ තටය කපනතා. ශම්ක දතාම 

අසාධ්ාපණ රියාතලියෂේ. සජි් ශප්ර්මදාස මටතිතුමාශේ ශපෞරු ය 

ශැොඩනටඟිම සහහා 2118 මාර්තු මස සිට 211  ජූනි මාසය දෂේතා 

රූපතාහිනි ස ස්ථාතට කිසිුල ශැවීමෂේ ශනොකප ුවතන් කාකය 

භාවිත කප තිශබනතා.  එතුමා ශම් පශේ නායකශයෂේ ශතන්න 

ඕනෑ කියකා, එතුමාට ශපෞරු යෂේ ශැොඩනටඟීම සහහා රුපිය  

74,530,000ක  ුවතන් කාකයෂේ භාවිත කප තිශබනතා.  

තමන්ශේ ප්රචාපණ කටුතතු සහහා  ශ්රී ක කා රූපතාහිනි 

ස ස්ථාතට කිසිුල ශැවීමෂේ ශනොකප සජි් ශප්ර්මදාස මටතිතුමා 

ුවතන් කාකය භාවිත කපනතා. ඒතා එතුමාශේ ප්රචාපණ පුතරුත 

ඇතු  ුහ ැ තක වියදමට අමතපතයි. අපි දටෂේකා, 2018 

පළුහශතනි මාස 11 වියදම රුපිය  කෂේ  3,000ෂේ බත. එක 

පුශැකශයකුශේ ප්රතිරූපය ශැොඩනටඟීම සහහා 2118 තර් ශේ  

පළුහ මාස දහශේ  පජශේ  ුහද  රුපිය  කෂේ  3,000ෂේ වියදම් 

කපනතා. අනිෂේ පට්ශතන් ශම් මාස පහශළොතක කාකය තුළ 

වියදම් කපනතා, රුපිය  94,530,000ක ුහදකෂේ. ටට අමතපත 

බකන්න, ජාතික ආපෂේ ාත  ෂේතිම් ශනොකප ශම් ආඩුක්ත 

කපන විනා ය. ශම් ශතනශකොට , හම්බන්ශතොට මිිපසජවික කපපු 

565 566 

[ැරු ශ හාන්  ශස්මසි හ මහතා] 
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අප ශබොරු ආශයෝජනය අපි දටෂේකා. අපි අද් ඒක හඳුන්තන්ශන්  

මහ බට කුශ  බටඳුම්කප ත චාත හපහා අැමටතිතුමා ඇතු  

කඩුඩායම, මලිෂේ සමපවිරම ඇමතිතුමා ඇතු  කඩුඩායම, ඒ 

තාශේම කබීර් හෂීම් ඇමතිතුමා ඇතු  කඩුඩායම මහ බට කුතට 

උශශ ගිහි කා breakfast meeting  එකෂේ තියකා, ශම් මහ බට කුත 

ශහොපකම් කපන විධිය ැටන ක පනා කප ,  2015 ශපබපතාිප 

මාසශේ  29 ශතනිදා සිුලශතන මහ බට කු බටඳුම්කප ත චාත  හපහා 

උපයා ැ් ශම් පශේ ජනතාතශේ ුහද ,  ුහද  විශුශධිකපණය 

තටළටෂේවීශම් පනත යටශ් ශම් පටට ශැශනන්න කපපු  ශහොප 

ආශයෝජනයෂේ ත ශයනුයි.  ඒ ශහොප ආශයෝජනය ශතනුශතනු් 

රූපතාහිීන ස ස්ථාත කබාදීකා තිශබනතා, පටය ශදකක ුවතන් 

කාකයෂේ. කිසිුල ශැවීමෂේ ශනොකප ඒ ුහ ැ  තටබීශම් උ්සතය  

ප්රචාපණය සහහා පටය ශදකක කාකයෂේ භාවිත කප  තිශබනතා. ඒ 

ශතනුශතන් ුහද  තටය කිරීමෂේ සිුල කප තිශබනතා. ඒ විතපෂේ 

ශනොශතයි.  211  මාර්තු මාසශේ  31 ශතනිදා සජි් ශප්ර්මදාස 

මටතිතුමාට ම තතු මහා විහාපශයන් කබා දීපු ශැෞපතනාමය 

සජිවීත ප්රචාපය කිරීම සහහා රුපිය  කෂේ  අටෂේ තටිනා ුවතන් 

කාකය කිසිුල ශැවීමෂේ ශනොකප භාවිත කප තිශබනතා. අපි 

ආඩුක්ශතන් අහන්න කටමටතියි, ශම් ආකාපයට එක 

ඇමතිතපශයකුශේ ප්රතිරූපය ශැොඩනටඟීම සහහා පජශේ  

ආයතනයෂේ තන ශ්රී ක කා රූපතාහිීන ස ස්ථාත ශම් විධියට කිසිුල 

ශැවීමකින් ශතොපත භාවිත කපන්න පු තන්ද කියා? ශම්ක 

බපපතළ කාපණයෂේ.  අපි  විශ ් ශයන්ම ශ්රී ක කා රූපතාහිීන 

ස ස්ථාශ  සභාපතිතුමියශැන් ශම් ැටන විමසීමෂේ කපනතා. ශම් 

ආකාපයට එක පුශැකශයකුශේ ප්රතිරූපය ශැොඩනටඟීම සහහා  ශම් 

පශේ බුල ශැතන මහජනතාතශේ ශකෝටි ැණනක ුහද  තටය 

කිරීමට ඇයට නිශයෝැය කටබුශඩු ශකොශහන්ද? ඒ හටකියාත 

කටබුශඩු ශකොශහන්ද කියන කාපණාත ැටන අපි එතුමියශැන් 

විමසීමෂේ කපනතා. ශම්තා ශපොුල ශශපළ අතභාවිතාත යටශ්, 

මහජන ුහද  අතභාවිතාත යටශ් පරීෂේ ණ කටුතතු සිුල කප 

දුවතම් කටබිය ුතතු තපදත . ශමොකද, අපි දටෂේකා පසුගිය ආඩුක්ත 

යටශ් විවිධ් ප්රචාපණ කටුතතු සහහා පාජය ආයතන පාවිච්චි කප, 

ඒ ශැවීම් කප තිශබන අතස්ථාතක පතා තර්තමාන ආඩුක්ත 

ශශ පාකන ත ශයන් පළිැටීනම සහහා මහින්ද පාජපෂේ  මටතිතුමා 

ඇතු  කඩුඩායම දකෂේක කපශැන ශකොමි න් සභා ප් කප, ඒ 

ැටන මහා පු   ප්රචාපයෂේ කබා දීකා ඒ සම්බන්ධ්ශයන් කටුතතු 

කපන බත.  සජි් ශප්ර්මදාස මටතිතුමා  නායකශයෂේ ශතන්න 

උ්සාහ කපනතා ඇති. හටබටයි, අපි දකින්ශන් එතුමා දතාම ුලර්තක 

නායකශයෂේ හටටියටයි. එතුමා තයාජ නායකශයෂේ හටටියට තමයි 

අපි දකින්ශන්. ශමොකද, එතුමාට දටෂේමෂේ නටහට. දිනිපශේ දී 

ශමොකෂේද කපන්ශන් කියන කාපණාත සම්බන්ධ්ශයන් එතුමා 

දන්ශන් නටහට. එතුමා කිසිුල කටුත්තෂේ සම්බන්ධ්ශයන් 

අතශබෝධ්ශයන් කටුතතු කපන්ශන් නටහට. හටබටයි, මහජන ුහද , 

බුල ශැතන ජනතාතශේ ුහද  තමන්ශේ ප්රතිරූපය ශැොඩනැා 

ැටීනම සහහා සජි් ශප්ර්මදාස මහ්තයා භාවිත කපනතා.  එතුමා 

සභාශ  සිටින අතස්ථාතක ශම්තා කියන්න තිබුණා නම් ශහොහයි. 

ශමොකද, එතුමා ශම් ැටන ප්රකා යෂේ කිරීම  තටදැ් ශතයි කියා මා 

වි ්තාස කපනතා. ශම්ක මහ වි ාක තයසනයෂේ. අනිෂේ පට්ශතන් 

අපි දකිනතා,  නිතාස හදනතා කියා  අශ්ත පශේ දඩම් 

සම්පූර්ණශයන් විනා  කපමින් පතතින බත. දඩම් විනා යෂේ, 

ම ශකො කයෂේ සිුලශතමින් පතතිනතා. එතුමා මිමිපා ශතෂේ 

හටටියට පශේ ජනතාත හඳුන්තනතා. ශම්තා ශහ්න් කපන දඩම්, 

ශැොවිතටන් කපන දඩම්, තමන්ට ආදායමෂේ කටශබන්න තිශබන 

දඩම්, පුපා විදයා දඩම්, තනජීවි අමාතයා  යට අය් දඩම්. 

ශම්තාශේ  කිසිුල අනුමටතියකින් ශතොපත ැස් කපනතා, තමන්ශේ 

හිතතතුන්ට කබා ශදනතා. ශම් පශේ ීනති පශධ්තිය මහ දත   අුහ 

අුහශ  උ ක ඝනය කපමින් කටුතතු කපනතා.  ශම් විධියට සජි් 

ශප්ර්මදාස ඇමතිතුමා කටුතතු කිරීම පිළිබහත අශ්ත විශපෝධ්ය පළ 

කපනතා. 

ැරු නිශයෝජය කාපක සභාපතිතුමනි, ආපෂේ ක අ   

 ෂේතිම් කපන්න තිබුණු ුහද , පශේ ජනතාතශේ ආපෂේ ාත 

තහවුරු කපන්න තිබුණු ුහද , ආඩුක්තට බුල ශැතපු ජනතාතශේ 

ුහද , එතුමා ශපෞශැලික නයාය පරයෂේ අනුත තමන්ශේ 

ප්රතිරූපය ශැොඩනමා ැටීනම ශතනුශතන් ශයොදා ැටීනම 

සම්බන්ධ්ශයන් අශ්ත කනැාටුත ප්රකා  කපනතා. ඒ විතපෂේ 

ශනොශතයි. දටන් අපට ආප චි ශතකා තිශබනතා වීපවික 

ශැොවිපශළන් සහ  මිශශදනිය ශැොවිපශළන් නිතාස තයාපෘතියකට 

අෂේකප  11ක ප්රමාණයෂේ කබා ැන්න එතුමා සටකසුම් කපන බත. 

ඒ අනුත ශපශනන්ශන්, සජි් ශප්රම්දාස මටතිතුමා තත් විනා යෂේ 

සහහා කටුතතු කපන බතයි. ශම් විධියට කටුතතු කපශදී, ජනතාත 

පජයෂේ තුළින් බකාශපොශපෝතු වුණු කාර්ය දටු කිරීමට අපහසු 

තනතා. එක පට්තකින් ුහද  අමාතයා  ය චරශ ඛ්යෂේ නිකු් 

කප කියනතා, "සියුම අමාතයා    තමන්ශේ ප්රාේධ්න වියදම් 

සියයට 15කින් කපා හටිපය ුතතුයි." කියා. එශස ්තිබියදී, තමන්ශේ 

ප්රතිරූපය ශැොඩනමා ැටීනම සහහා ශම් විධියට ශකෝටි ැණන් 

ුහද  භාවිත කිරීම දතාම කනැාටුදායක ත්්තයෂේ. ඒ නිසා ශ්රී 

ක කා රූපතාහිනි ස ස්ථාත ශම් සම්බන්ධ්ශයන් තාර්තාතෂේ ශම් ැරු 

සභාතට කබා ශදන්න ඕනෑ. ඒ තාශේම සජි් ශප්ර්මදාස මටතිතුමා 

ශම් ුහද  භාවිත කිරීම සම්බන්ධ්ත ප්රකා යෂේ කපන්න ඕනෑ. 

ශමය, මහජන ුහද  අතභාවිතයෂේ; ශපොුල ශශපළ අතභාවිතයෂේ 

කියන එක අපි දතාම පටහටිනලිත කියන්න ඕනෑ.  

ැරු නිශයෝජය කාපක සභාපතිතුමනි, මට තත එක 

කාපණාතෂේ දිනිපප් කපන්න තිශබනතා. ඒ තමයි, ආඩුක්ත 

නිශයෝජනය කපන ඇතටම් මටති ඇමතිතරු ශම් ආඩුක්ත පිහිටතපු 

කාකශේ  තාශේම දටනු් අධිකපණය සම්බන්ධ්ශයන් විවිධ් ප්රකා  

කපමින් පතතිනතා. මම එතටනි ප්රකා යෂේ කනැාටුශතන් වුත් 

දිනිපප් කපනතා. "cnnlanka.com" කියන ශතබ් අඩවිශේ  දතා 

පටහටිනලිත සහහන් තනතා, ශම් පශේ අධිකපණ ඇමතිතුමියශේ 

ප්රකා යෂේ. එහි තාර්තා කප තිශබන විධියට ශමොකෂේද එතුමිය 

කියා තිශබන්ශන්, "... තතද 2121 ශපොශහොේටු පෂේ ශයන් 

ජනාධිපති වීමට සිහින මතන පාජපෂේ තපශයෂේ හට නුුලශර්දීම සිප 

දුවතම් විීමමට සිුල තන බත අමාතයතිපය පටතසීය." කියා. හිටපු 

ආපෂේ ක ශ කම්තපශයකු තන ශැෝඨාභය පාජපෂේ  මහතා 

දකෂේක කපශැන අධිකපණ ඇමතිතුමිය ශම් ආකාපශේ  ප්රකා  

නිකු් කපන්ශන් ශකොශහොමද? එතශකොට අපට අහන්න 

තිශබන්ශන් ශමයයි. ආඩුක්ත ශම් තනශකොටම එතුමා සිපැත 

කිරීම සහහා සටකසුමෂේ රියා්මක කප දතපද? ඒශෂේ එක 

ප්රතිඵකයෂේද ශම් එන්ශන්? පශේ අධිකපණ ඇමතිතුමිය කියනතා 

නම්, "පශේ ටළම ජනාධිපති අශ්තෂේ කශයෂේත අප සිපැත 

කපන්න සූදානම් කප තිශබනතා" කියා, එය අශ්ත පශේ 

අධිකපණශේ  ස්තාධීන්තයට බපපතළ හානියෂේ බතට ප් තනතා. 

ඒ විතපෂේ ශනොශතයි. ශම් පශේ ජනතාත අද ශම් ආඩුක්ත ශකශපහි 

බපපතළ කකකිරීමකට ප් ශතකා සිටිනතා. ආඩුක්ත කශළ් 

ශමන්න ශම් තාශේ පළිැටීනම්. දටන් බකන්න  ඒ පළි ැටීනම් ශකොයි 

තපම් ුලපට ගිහි කා තිශබනතාද කියා.  

2015 පාර්ලිශම්න්තු සභා ැටබ තුළම අපි දටෂේකා, ශකොශහොමද 

අදහස් නිශයෝජනය වුශඩු කියා. පටතටති ආඩුක්ත නිශයෝජනය 

කපපු මහජන නිශයෝජිතයන් 2125 දෂේතා සිපැත කපන බත, 

සිපැත කිරීශම් කාක සීමාත පතා, කාක සටහන පතා, දුවතම පතා 

ශම් ආඩුක්ශ  මටති ඇමතිතරු ශම් සභා ැර්භය භාවිත කපමින් 

පටතසුතා. ශම්ක අශ්ත පශේ අධිකපණ පශධ්තියට හානියෂේ.  

 
ගු නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ැරු මන්ත්රීතුමා, තත විනාඩි ශදකයි තිශබන්ශන්. 
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පාර්ලිශම්න්තුත 

ගු වශ්හාන්  වසේෙසිංහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு தசஹான் மசமசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

ැරු අනුප ප්රියදර් න යාපා මන්ත්රීතුමාට ශතන් කපපු ශතකාත 

මට කබා ශදන්න කියා - 

 
ගු නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ඒ ඔෂේශකෝම දතපයි. 

 
ගු වශ්හාන්  වසේෙසිංහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு தசஹான் மசமசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

ශම් කාපණය කියා මම අතසන් කපන්නම්, ැරු නිශයෝජය 

කාපක සභාපතිතුමනි. 

මම ශම් කියාශැන ආශ , ශම් විධියට පශේ අධිකපණ 

පශධ්තියට් බාධ්ා කපමින්, අධිකපණය කබා දීමට නියමිත තීන්ුල 

ශම් ආඩුක්ශ  ඇමතිතරු ඇවි කා ටට කලින් ප්රකා  කපශදී, 

ශකොශහොම ත්්තයෂේද අශ්ත පශේ නිර්මාණය ශතන්ශන් කියා. 

ැරු කෂේ ්මන් කිිපඇ ක ඇමතිතුමනි, දටන් ඔබතුමාට් හිටපු 

ආපෂේ ක ශ කම් ශැෝඨාභය පාජපෂේ  මහ්තයා සම්බන්ධ්ශයන් 

ප්ර ්නයෂේ තිශබනතා. ශමොකද, ඔබතුමා් එෂේස් ජාතික 

පෂේ ශයන් ජනාධිපති අශ්තෂේ කයා හටටියට දිනිපප් ශතන්න 

සිහින මතාශැන සිටිනතා කියා අපි දටෂේකා පුත් ප්තක 

තිශබනතා. එෂේස් ජාතික පෂේ ය තුළ කුක  කා ැටීනමෂේ 

තිශබනතා, කවුද ජනාධිපති අශ්තෂේ කයා කියා. දටන් සජි් 

ශප්ර්මදාස මටතිතුමා ජනාධිපති අශ්තෂේ කයා ශතන්න තමයි, 2018 

අවුරුශද ශතශින මහජන බුල ුහද  කෂේ  3,000ෂේ ප්රචාපක වියදමට 

ැන්ශන්්; අශනෂේ පට්ශතන් කෂේ  945ෂේ රූපතාහිනි ස සථ්ාතට 

ශනොශැතා තමන්ශේ ප්රතිරූපය ශැොඩනමා ැන්න හදන්ශන්. 

එතශකොට අපට අහන්න සිුල තනතා, "අද එෂේස් ජාතික පෂේ ය 

තුළ පනි  විරමසි හ අැමටතිතුමාට තටනෂේ නටශද? පනි  

විරමසි හ අැමටතිතුමා සම්බන්ධ්ශයන් කිසිම අතධ්ානයෂේ එෂේස් 

ජාතික පෂේ ය ශයොුහ කපන්ශන් නටශද?" කියා. ැරු නිශයෝජය 

කාපක සභාපතිතුමනි, මහජන ුහද  තමන්ශේ ශපෞශැලික නයාය 

පරය තුළ භාවිත කිරීමට අශ්ත විශපෝධ්තාත ශම් අතස්ථාශ දී 

ප්රකා  කපනතා. ශමොකද, ඒක යහ පාකනය ශනොශතයි. ඒක යහ 

පාකනය අුහ අුහශ  උ ක ඝනය කිරීමෂේ.  

ජනතාත සහන ද කනතා.  එක පට්තකින්  සමෘශධිය කබා 

දීම හපහා අශ්ත පශේ ආර්ික කශේ  කඩා තටටීමෂේ, ිනළිඳු බශ  දහළ 

යාමෂේ සම්බන්ධ්ත් අපට කියන්නට පු තන්.  කෂේ   හයකට 

සමෘශධිය කබා ශදනතා. එය කබා ශදනතාට අපි විරුශධ් නටහට. 

හටබටයි සමෘශධිය කබා ශදන්ශන් එෂේස් ජාතික පාෂේෂිකයන්ට 

නම්, නිකධ්ාිපන් විසින් කබා ුලන් ප්රුහඛ්තා කටයිසත්ුත ශතනස ්කප ඒ 

සමෘශධිය කටබිය ුතතු පුශැකයන්ශේ ශශ පාකන පෂේ ය 

බකාශැන නම්   ඒක අසාධ්ාපණයි.  එම නිසා එතටන තටරැශදෂේ 

ශතකා තිශබනතා. අපි ශම් තන විට ඒ සම්බන්ධ්ත ශතොපතුරු රැස ්

කපමින් පතතිනතා. එම නිසා ශශ පාකනය පදනම් කප ශැන 

සමෘශධි ප්වීම් කබා ුලන්නාට පස්ශස්  ඒ හපහා අසාධ්ාපණයෂේ 

ශතච්ච ඒ ිනළිඳු ජනතාතට 2121 අපි පිහිටුතන  ආඩුක්ත හපහා  

සාධ්ාපණය කපන්නට  අත ය කටුතතු කපනතා. 

  එම නිසා  ශමම ප්රහාපශේ  තැ කීම ආඩුක්ත භාප ැන්න ඕනෑ 

තාශේම මීට පසුත  එතටනි ත්්තයෂේ ශම් පට තුළ නිර්මාණය 

ශනොශතන්නට  අත ය තටඩ පිළිශතළෂේ රියා්මක කපන්නට 

ඕනෑ. ඒ සහහා අද කිසිුල සාකච්ඡාතෂේ කපන්ශන් නටහට. ඒ 

ශතනුතට අපි දකින්ශන් ශම් ආඩුක්ත එම ප්රහාපය සම්බන්ධ්ශයන්  

ආපෂේ ක අ  තක නිකධ්ාිපන්ට දුවතම් කප, ශම් ආඩුක්ශ  

ශශ පාකනඥපයන් අත ශසෝදා  ශැන නිදහස් වීම පමණයි අපි 

දකින්ශන්. එය කපන්නට එපාය කියන  ද සිම කපනතා.  

විශ ් ශයන් ජාතික  ආපෂේ ාතට ප්රුහඛ්තාත ශකස සකකන්න කියා 

ද කමින්  මම නිහඬ ශතනතා. ශබොශහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 2.12] 

 
ගු ඉරාන් ිධක්රෙරත්න ෙහතා තමුදල් රාජය අොතයුරො  
(மாண்புமிகு இரான் விக்கிரமரத்ன - நிதி இரா ாங்க 

அகமச்சர்) 

The Hon.  Eran Wickramaratne - State Minister of Finance)  
ැරු  නිශයෝජය කාපක සභාපතිතුමනි,  අද අපි කථා කපන්ශන් 

රස්තතාදය තටළටෂේවීශම්(තාතකාලික විධිවිධ්ාන)  පනත  යටශ්  

නිශයෝැ පිළිබහතයි. එම නිසා පශේ ත්මන් ත්්තය ැටන්,  

ආපෂේ ාත ැටන් කථා කපන්නට සිුල ශතනතා.  

නුහ් මට ප්රථමශයන් කථා කළ ැරු මන්ත්රීතුමා හුමෂේම කථා 

කශළ් ශම් ැරු සජි් ශප්ර්මදාස  මටතිතුමා ැටනයි. මම දටනශැන 

සිටිශේ  නටහට,  ැරු සජි් ශප්ර්මදාස මටතිතුමා ැටන එපමණ බියෂේ 

තිශබනතාය කියා. එක එක ශශත  කි තා,  ඒ තාශේම 

ශචෝදනාතන් කළා.     සජි් ශප්ර්මදාස මටතිතුමාම  එම 

ශචෝදනාතකට  පිළිතුරු ශදයි කියන එක  ැටන අනුමානයෂේ නටහට.  

එතුමාශේ කථාත අතසානශේ දී සමෘශධිය  ැටන් සහහන් කළා,  

සමෘශධිය  සුුලසු නටති අයට ශදනතාය කියා. ශම් පජය ප් වූ දා 

සිටම,  පසුගිය අවුරුුල ැණනාතටම,  සමෘශධිය කටබිය ුතතු අය ැටන 

අපට සාධ්ාපණ්තය  කපන්නට බටිප වී  තිශබනතා. 

මම සහහන් කපනතා,  ශම් පශේ ුල්තප් කවුරු ශහෝ  දන්නතා 

නම්,   තතම්  කටයිස්තුතකට ඇතුළ්ත නට්නම්,  ඒ අය  එම 

නිර්ණායක  තුළ සිටිනතා නම් අපි  ඒ අයත් ඇතු  කපන්නට 

කටහටස්තියි; අසාධ්ාපණයෂේ කපන්ශන් නටහට. ශමොකද ුල්තප්කමට 

අසාධ්ාපණයෂේ කපන්නට බටහට.  

ැරු නිශයෝජය කාපක සභාපතිතුමනි,  අද ශම් පශේ තිශබන  

ආපෂේ ක ත්්තය ැටන ශනොශයකු් ශශත   සහහන් කළා. 

අනිතාර්යශයන්ම අන්තතාදයට තිත තියන්නට ඕනෑ. ඒශෂේ ශදකෂේ 

නටහට.  මට ප්රථමශයෂේ  කථා කළ  ැරු නිශපෝ න්  ශපශර්පා 

ඇමතිතුමා්  එය සහහන් කළා. අපි අන්තතාදයට තිත තියනතාය 

කියා. ශමොකද අන්තතාදී ස විධ්ාන,  රස්තතාදී ස විධ්ාන දටනටම 

තහනම් කපකා  තිශබනතා.  අපි පජයෂේ හටටියට  ඒ  ශතොපතුරු 

ශසොයා ශැන යනතා. ටශේ  ශතන ශකොට ීනතිපති ශදපාර්තශම්න්තුත  

ශම්කට තැ කිත ුතතු අය නම් කප තිශබනතා,  ඒ අයට නක් දාන්න 

කියක්  සහහන් කප තිශබනතා.  ශම්  සිුලවීම සිුලශතකා  මාස 

ශදකයි ැත වී තිශබන්ශන්. ශම් මාස ශදක තුළ සිුල වී තිශබන 

රියාතලිය ැටනයි මම ශමහිදී සදහන් කශළ්. රස්තතාදයට 

විරුශධ්ත රියා කපනශකොට  අපි ප්රශ  ම් ශතන්නට ඕනෑ,   සිවි  

සමාජශේ  තිශබන නිදහස් ආපෂේ ා කපන්න. අපි දන්නතා,  

පසුගිය කාකයකදී  රස්තතාදයට පහප ශදනශකොට ශබොශහෝ 

ශතකාතට සිවි  සමාජශේ   අයට වි ාක පීඩාතෂේ තිබුණා. සමහප 

අයශේ  ජීවිත් පිපතයාැ කපන්නට වුණා.  විශ ් ශයන්  

මාධ්යශ දීන් ැ්ත් එදා ඒැටටු  තිබුණා.  සමහප මාධ්යශ දීන් 

මරු ුහතට ප් වුණා,   සමහප අයට සුුල තෑන් එ තා. උතුශර්් 

මාධ්යශ දීන් රැසකට ජීවිත අහිමි වුණා.  එදා පජශයන්  ඒතා ැටන 

කථා කශළ් නටහට. අපි  පජය   ඇතුශළ් දහශැන ශම් ැටන කථා 

කපනතා. ආපෂේ ාත තිශබන්න්  ඕනෑ,  පුශැකයන්ශේ නිදහස 

ශතනුශතනු් අපි කථා කපනතා.  
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කුස  ශපශර්පා කියන මාධ්ය ශ ිනයා ැටන මම විශ ් ශයන් 

කථා කපන්නට කටමටතියි. කුස  ශපශර්පාශේ ශබොශහෝ 

ශශ පාකන හා සමාජ අදහස් මශේ අදහස්තකට තඩා ශතනස්. ඒ 

වුණ්,  ඔහුට ශචෝදනා එ ක කපකා ඔහුත අ් අඩ ුවතට ැන්න 

තිශබන තෑයම පිළිබහත ප්තපතක සහහන් ශතකා තිශබනතා. මටයි 

මාසශේ  19තන සිකුපාදා “Daily Mirror” ප්තශර් සහහන් 

ශතනතා,  පාස්කු දරු ිනන ශබෝම්බ ප්රහාපය ැටන ඔහු ලියපු ලිපියෂේ 

පාවිච්චි කපකා ICCPR පනත යටශ් ඔහුත අ් අඩ ුවතට ැන්න 

තිශබනතා කියකා. කුස  ශපශර්පා කියන පුශැකයා ජාතිතාදයටයි,  

අන්තතාදයටයි ශනොබියත සහ ස්තාධීනත ද ක ැණනාතෂේ තිස්ශස් 

සටන් කප තිශබන මාධ්යශ ිනශයෂේ. මා දන්නා තපමට සි හක 

මාධ්යශේ ්,  ද ග්රීසි මාධ්යශේ ් ශදශෂේම සිටින එතන් එකම 

මාධ්යශ ිනයා තමයි කුස  ශපශර්පා කියන්ශන්. ඔහු “Daily 

Mirror” එකට විතපෂේ ශනොශතයි,  "කෂේබිම" සහ "ක කාදීප" පුත් 

ප්තකට් ලියනතා. අපි අනිතාර්යශයන්ම රස්තතාදයට තිත 

තියන්න ඕනෑ. එම නිසා,  ඒ සහහා ැත ුතතු සියුම රියාමාර්ැ අපි 

ැන්න ඕනෑ. නුහ්,  අපි මාධ්ය නිදහස් ආපෂේ ා කළ ුතතුයි.  

This article, "From Islamic extremism to marauding 
Sinhala-Buddhist violence” written by Kusal Perera 
appeared  in the "Daily Mirror" of 17th of May, 2019. 

Mr. Kusal Perera states in his statement, “I have 
always been against religious and racial extremism and 
always standing for unity, peace and democracy, on 
which they mobilize the lobby against me in attempting to 
suppress my freedom of expression.”  Many people and 
the civil society in this country have actually made 
statements standing up for him. Mr. Perera further states, 
“The President told me that a complaint was made by a 
retired Wing Commander about my having to be arrested” 
and thereafter he says, “I tweeted after the President’s 
phone call in response and then Mr. Rathna tweeted back 
saying that the complainant, the retired Wing 
Commander, is accused of money laundering with Mr. 
Jaliya Wickramasuriya who is accused of stealing US 
Dollars 332,000 from the Sri Lankan Embassy in 
Washington ”. I do not have to tell you about Jaliya 
Wickramasuriya and what his connections are because it 
is well known. But, these are matters that are in the public 
domain. These are nothing very secretive; these are in the 
public domain. Mr. Kusal Perera goes on to say that the 
article in the “Daily Mirror” of 17th May, 2019 had a 
political critique of Cardinal Malcom Ranjith, as to how 
the whole school system was left in crisis. As I said, I do 
not agree with everything that Mr. Kusal Perera says. The 
question is not what he says, but whether we are 
protecting his freedom to say so. So, these are politically 
motivated and you see, the connections to put Mr. Kusal 
Perera under arrest are coming from those who were in 
the former Government; it is connected with the former 
Government. If I am ever questioned, I have more 
information which I can give.  

ඒ තාශේම මම ශම් කාපණය් සහහන් කපන්නට ඕනෑ.  ාෆි 

කියකා ෛතදයතපශයෂේ පිළිබහත ශකොකු කථාතෂේ ගියා. ඔහු 

කුරුණෑැක ශපෝහශ  තටඩ කපපු ෛතදයතපශයෂේ. එතුමාට හුමාෂේ 

ශචෝදනා තිබුණා. එතුමා අශ්ත කාන්තාතන්ට තහ සට්කම් කප 

තිශබනතා කියා නක් දමනතා කියා ශචෝදනා කප තිශබනතා. ඒ 

පිළිබහත ිනගින් ිනැටම මාධ්යතක පළ වුණා. එම ෛතදයතපයා 

විසින් කාන්තාතන් 4, 111කට තහ සට්කම් කප ඇති බතට 

"ිනතයින" පුත් පශ් තාර්තා කප තිබුණා. ිනතයින පුත් පශ් එක 

නමෂේත් සහහන් කශළ් නටහට. නුහ්,  ශම් තාශේ තාර්තාතෂේ 

දිනිපප් කපකා තිබුණා. ඇ්තටම ශමොනතාද ශතන්ශන්? 

මාධ්යශයන් ශමශහම ශදයෂේ කළාම,  මාධ්ය අධිකපණයෂේ 

ශතනතා.  ාෆි කියන ෛතදයතපයා ජයතර්ධ්නපුප 

වි ්තවිදයාකශයන් උපාධිය කබාශැන,  ුහකදී කුරුණෑැක මහ 

ශපෝහශ  තටඩ කළා. ටට පස්ශස් ැශ ශතක ිනස්්රිෂේ ශපෝහශ  

ශස්තය කළා. ටට පස්ශස් නටතත් කුරුණෑැක මහ ශපෝහකට 

ආතා. දන් අනතුරුත Dambulla Base Hospital එශෂේ ශස්තය 

කළා. දන් පසු ඔහු ශකටි කාකයකට ෛතදය තෘ්තිශයන් දත් 

ශතකා 2115දී ඡන්දය ද ුතා. 211.දී නටතත් පාජය ශස්තයට 

බටඳුණා. 

ඔහු සට්කම් කපනශකොට සාමානයශයන්,  there has to be a 

consultant VOG because his position is only as a Senior 

House Officer. He works under a consultant when surgeries 

are done; he works under the supervision of a consultant. ඒ 

කියන්ශන්,  consultant ශකශනෂේ යටශ් තමයි එම සට්කම් සිුල 

ශතන්ශන්. එම සට්කම් කපනශකොට අක්ම ත ශයන් ෛතදයතරු 

තුන්ශදශනෂේ පමණ සහ ශහද ශස්විකාතන් ශදතුන්ශදශනෂේ එතටන 

දන්නතා.  ාෆි කියන ෛතදයතපයා තටඩ කපකා තිශබන්ශන්,  

Consultant VOGsකා යටශ්යි. ඔහු,  උපාලි ජයතර්ධ්න 

ෛතදයතපයා යටශ්,  ශපිපය්තශපරුම ෛතදයතපයා යටශ්,  

ුවණසි හ ෛතදයතපයා යටශ්,  එස්.බී. ඒකනායක ෛතදයතපයා 

යටශ්,  ශ්ත ක ද ැ ක ෛතදයතපයා යටශ්,  සුසන්ත අමපසි හ 

ෛතදයතපයා යටශ්,  සුමි් තර්ණකුකසූිපය ෛතදයතපයා යටශ් 

තටඩ කපකා තිශබනතා. ඒ තාශේම ඔහු අ් අඩ ුවතට ැන්නශකොට 

Consultant VOG, Dr. Pathinisekara යටශ් තමයි තටඩ කපකා 

තිශබන්ශන්. ඔහු තපදෂේ කප තිශබනතා නම්,  අ් අඩ ුවතට ැන්න 

එක ැටන,  අධිකපණයට ශයොුහ කපන එක ැටන අශ්ත කිසිම 

විශපෝධ්තාතෂේ නටහට. නුහ්,  එතටන ශමොකෂේද වුශඩු? හිනසි 

ීනතිය යටශ් ුහද  අතභාවිතාතෂේ කළා කියකා -ුහද  රැස්කප 

තිශබනතා කියකා- ඔහුත අ් අඩ ුවතට අපශැන,  ටට පස්ශස් ඔහු 

සම්බන්ධ්ශයන් ශමතටනි මතයෂේ ශැොඩ නමන්නට ශයොුහ වුණා. 

Dr. Shafi’s wife is also a doctor - Dr. M.N.F. Imara - 

who holds an MBBS Degree from the Sri Jayewardenepura 
University. She is in the Nephrology Unit at the Teaching 

Hospital in Kurunegala. දමාපා කියන්ශන්,   ාෆි 

ෛතදයතපයාශේ බිිපහයි. එතුමිය තටඩ කපන්ශන්් ඒ 

ශපෝහශ මයි. ඒ ශදපළට දරුතන් තුන්ශදශනෂේ දන්නතා. ඒ 

ෛතදයතපයා්,  ඔහුශේ බිිපහ තන ඒ ෛතදයතුමිය් ඒ දරුතන් 

තුන්ශදනාම ප්රසිශධ් සි හක ශබෞශධ් පාසකකටයි යතන්ශන්. 

ඇ්තටම ශමතටනදී සිුල ශතකා තිශබන්ශන් ශමොකෂේද? දස්සප 

ශතකාම මාධ්යශයන් කතාතෂේ හදනතා. ටට පසුත ඔහු අ් 

අඩ ුවතට ැන්නතා. ටට පසුත මිනිසුන්ට කියනතා,  "ශචෝදනා 

දිනිපප් කපශැන දිනිපප් කපශැන යන්න. ඒ ැටන ශසොයා 

බකන්න" කියා. ශම්ක ඇ්තටම සාධ්ාපණ ද,  ශම්ක ඇ්තටම 

අධිකපණ රමශ දයෂේ ද කියන එක අප අහන්න ඕනෑ.   

ැරු නිශයෝජය කාපක සභාපතිතුමනි,  ශම් කතාත අහන ශකොට 

ශබොශහොම ුලකයි. ෛතදයතපයාට නිතශසන් යන්න වුණා. ඒ 

විතපෂේ ශනොශතයි. ඒ දරුතන්ට තිශබන පීඩනය ශකොශතෂේද? ඒ 

දරුතන් තුන්ශදනාටම පාසකට යන්න බටිප ත්්තයෂේ ඇති වුණා. 

ඇයි ඒ?  මාධ්යශයන් ශම් ත්්තය ඇති කපපු නිසායි. ඒ දරුතන්ට 

පාසකට යන්න බටිප ත්්තයෂේ ඇති වුණා. කුස  ශපශර්පා 

මාධ්යශ ිනයා ැටන කතා කපන ශකොට මා කි ශ ,  මාධ්ය නිදහස 

ැටනයි. ඒ තාශේම,  අශනෂේ අයශේ නිදහස නටති කපන්න් අපට 

බටහට. අපි සාධ්ාපණත රියා කපන්න ඕනෑ. තපදෂේ කප තිශබනතා 

නම් ීනතිමය රම අනුත රියා කපන්න ඕනෑ.     
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පාර්ලිශම්න්තුත 

The allegation of forceful sterilization led to a big issue 

in the hospital and the society. Due to personal harassments 

through Facebook, Dr. Imara had to leave the residence. I am 

now quoting Dr. Imara, the wife of Dr. Shafi. She says, “I 

am scared to report for duty. My children are undergoing 

mental trauma as they are unable to attend school due to the 

threatening situation. බකන්න, සිුල ශතකා තිශබන ශශ. එතුමිය 

කියන්ශන් ශමොකෂේද? එතුමිය කාන්තාතෂේ, අම්මා ශකශනෂේ; 

දරුතන් තුන්ශදශනකු සිටින අම්මා ශකශනෂේ. එතුමිය කියනතා, 

"මට තටඩට යන්න් බටහට. ඒ විතපෂේ ශනොශතයි. මශේ දරුතන් 

තුන්ශදනාටම ආපෂේ ාතෂේ නටහට" කියා. එතුමිය එශස් සහහන් 

කපනතා. ෛතදය  ාෆිට එශපහිත ජනමාධ්ය ඔස්ශස් නමා තිශබන 

සියුම ශචෝදනාතකට පදනමෂේ තිශබනතා නම් ඇ්තටම ඒ 

ශචෝදනා ැටන ුහලින්ම කියන්න තිබුශඩු ශපොසිසියටයි. 

ශපොසිසියට කි තාම, ශපොසිසිය ඒ ැටන ශසොයා බකා තපදෂේ කපකා 

තිශබනතා නම් අනිතාර්යශයන්ම දුවතම් කපන්න ඕනෑ. ඒශෂේ 

ශදකෂේ නටහට. විදයා්මක පරීෂේ ණ පත්තා තමයි ඒ ැටන 

නිැමනයකට එන්න පු තන් තන්ශන්. දටන් ඒ අතස්ථාත සකසා දී 

තිශබනතා. විශ ් ශයන්ම ශකොළඹ තිශබන ප්රසිශධ් ශපෝහ තක 

අදාළ පරීෂේ ණ කපකා, ඒ පරීෂේ ණ ශතොපතුරු සතය නම් ඒතා 

අධිකපණයට දිනිපප් කපන්න. හිනසි ීනතිය ය ටශ්ය කියකා, 

රස්ත ප්රහාපය නිසාය කියකා ශබොරු ශතොපතුරු මත පුශැකයන් 

ීනති විශපෝධිත අ් අඩ ුවතට ැන්නා එක අපි සම්පූර්ණශයන් 

ශහළා දකිනතා. ජනමාධ්ය මඟින් ප්රසිශධිශේ  නමා ඇති ශචෝදනා 

කිසිතෂේ අධිකපණය දිනිප පිට ඔ්තපු කළ ශනොහටකි වුශණෝ, කවුද 

ඒකට තැ කියන්ශන් කියා් මා අහන්න කටමටතියි. ස්තුතියි, මට 

ශතකාත කබා ුලන්නාට. 
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ගු බිෙල් රත්නායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ැරු නිශයෝජය කාපක සභාපතිතුමනි,  අද ිනනශේ  පටතට්ශතන 

ශම් විතාදශේ දී කරුණු කීපයෂේ දිනිපප් කපන්න කටමටතියි. මශේ 

මූලික අදහස් දටෂේවීමට එන්න කලින් මා ුහලින්ම කියන්න 

කටමටතියි,  පාස්කු දිපදා ප්රහාපය ැටන. අදට හිපයටම මාස ශදකෂේ 

පිශපනතා,  දස්කාමීය අන්තතාින රස්තතාිනන් පාස්කු දිපදා 

ශශතස්ථානතකට සහ අශනකු් ස්ථානතකට ප්රහාප එ ක කපකා. 

ටශේ  තමයි අප ුලටුශ ,  ශම් සම්බන්ධ්ශයන් ශපොසිසිශේ   ශදනකුට 

අදාළත නක් කටුතතු,  අධිකපණ කටුතතු ආපම්භ කපන්න කියා  

ීනතිපතිතපයා නිශයෝැ කප තිශබනතා කියා.  

ැරු නිශයෝජය කාපක සභාපතිතුමනි,  ශ්රීම් කාපක සභාත 

මඟිනු් දතාම පටහටිනලිත පාර්ලිශම්න්තුතට කරුණු ඔ්තපු ශතකා 

තිශබනතා. ශම් ප්රහාපශේ  පළුහ තැ උ්තපකරුතන් බතට ප් 

තන්ශන් ඒ මපාශැන මටශපන ශබෝම්බකරුතන් කඩුඩායම වුණාට 

ඒ හා සමාන තැකීමෂේ ඒ ශබෝම්බකරුතන්ශේ ප්රහාපශයන් 

ජනතාත ආපෂේ ා කිරීම පටහටප හටිප ජනාධිපතිතපයා,  

අැමටතිතපයා,  පාජය ආපෂේ ක ඇමතිතපයා,  ආපෂේ ක 

කවුන්සකශේ  ප්රධ්ානින් කියන සියුශදනාම තැ කියන්න ඕනෑ 

කියන එක දටන් සියයට 11, 111 තතාතෂේ ඔ්තපු ශතකා අතසානයි 

කියකායි මා හිතන්ශන්.   

ැරු නිශයෝජය කාපක සභාපතිතුමනි,  ඇ්තටම 

සහපාන්කාශේ ශබෝම්බ ප්රහාපශේ  අක්තකට තිබුශඩු ඒක live 

telecast ශනොකපපු එක විතපයි. ශමොකද,  අපි ුලටුතා බුශධි 

අ  තලින් නිකු් කපපු විවිධ් ශ ඛ්න 21තටනි දා උශශ් අපපාධ් 

පරීෂේ ණ ශදපාර්තශම්න්තුශ  letterheadsතකම යතකා තිශබනතා,  

ශම් පුශැකයාශේ නම්,  ැම් ශටලිශපෝන් අ ක ඔෂේශකොම එෂේක. 

ඔවුන් ගිය ශැත  ඇතු   සියු විස්තප ඒතාශේ  තිශබනතා. 

ආපෂේ ක ශ කම් පාර්ලිශම්න්තුශ දී සාෂේෂි ශදන අතස්ථාශ දී 

කි තා,  21තටනි දා උශශ් ඔහුශැන් බුශධි අ   ප්රධ්ානියා කථා 

කපකා ඇහුතා කියකා ශකොළඹ තිශබන ශමශතෝිනස්ත ප ලි 

ප්රමාණය. ඒ  අනුත,  live telecast එකෂේ ශනොුලන්න එක විතපයි 

ශම් ප්රහාපශේ  අක්ත. අශනෂේ සිය ක ආපෂේ ක අ   සහ එහි 

ප්රධ්ාීනන් දටනශැන සිටියා. නුහ් ීනතිපතිතුමා නිශයෝැ දීකා 

තිශබන්ශන්,  ශම් පශේ ශපොසිසිශේ  යම් පිිපසකට -ශජය ්ඨ සහ 

නිකධ්ාිපන් පිිපසකට- නක් දමන්න කියකායි. ශම් සාපපාධී මනු ය 

ඝාතනය අුහ අුහශ  ඔ්තපුශතකා තිශබනතා. ඒ විතපෂේ ශනොශතයි,  

ඇ්තටම ඒශකන් අශ්ත ුහ  පටම සහුහලින්ම දණ ැටස්සුතා. අශ්ත 

පට දණ ැටස්සුතා. ඒ තටනට අශ්ත පට ප් කශළ් ශම් ප්රහාපශේ  තැ 

කිතුත්තන් තන ශම් මපාශැන මටශපන ශබෝම්බකරුතන් නත 

ශදනා පමණෂේ ශනොශතයි. ඒ නිසා අපි ීනතිපතිතුමාට සහ 

ආඩුක්තට කියන්න කටමතියි,  ශම් අපපාධ්ශේ  පළුහතටනි 

තැඋ්තපකරුතන්ට -  දටන් ඒ නත ශදනාට නක් දමකා තටඩකු් 

නටහට- තාශේම,  ශම් බුශධි ශතොපතුරු කබා ුලන් පුශැකයන්ට නක් 

දටමීශමන් පමණෂේ ශම් ප්ර ්නය විසශහන්ශන් නටහට කියකා. ඒ 

නිසා අනිතාර්යශයන්ම ජනාධිපති,  අැමටති ඇතු  ආපෂේ ක 

ප්රධ්ාීනන්ට් ශමයට අදාළ ශචෝදනා ශැොනු විය ුතතුයි. නටතිනම් 

ශම්ක,  "පහ් තටනින් යයි ැකා ජශ " තාශේ එකෂේ ශතනතා.  ශම් 

අපපාධ්ය සිුල ශතකා අදට මාස ශදකෂේ පිශපන දතශස්දීත් අක් 

ැණශන් අතම සාධ්ාපණ්තයත් දටු විය ුතතුයි.  එය දටු ශනොකප 

ශම් පාකකයන්ට දස්සපහට යන්න ශදන්න බටහට.  

ැරු නිශයෝජය කාපක සභාපතිතුමනි,  ශම් රස්තතාදී රියාතට 

සම්බන්ධ් ස විධ්ාන තුනෂේ මීට කලින්ම තහනම් කළා. ඒ 

සම්බන්ධ්ත විතාදයෂේ තමයි අද පටතට්ශතන්ශන්. නුහ් අපට 

ශපශනන ශදය තමයි,  ශම් රස්තතාදී ස විධ්ාන තහනම් කිරීශමන් 

පමණෂේ ශම් අන්තතාදය නිම ශතන්ශන් නටහට කියන එක. අපි 

ජනතා විුහෂේති ශපපුහණ ත ශයන් කිසිුල ජාතිතාදයෂේ,  

ආැම්තාදයෂේ වි ්තාස ශනොකපන ශශ පාකන පෂේ යෂේ. අපි 

ආැම් අදහන අයට් ැරු කපනතා,  ආැම් අදහන්ශන් නටති 

අයිතිය් පිළිැන්නතා. අපි ශම් පශේ උපිනන ඕනෑම ශකශනකුට 

තිශබන ස ස්කෘතික අයිතිය,  ආැමික අයිතිය පිළිැන්නා 

පෂේ යෂේ. ඒ තාශේම අපට ජාතිතාදය,  ආැම්තාදය ශකොකු වුණ් 

තටපිනයි,  ශපොඩි වුණ් තටපිනයි. ශම් ධ්ශන් ්තප පාකනය ඇතුශළ්,  

ඕනෑම ජපා ශදයෂේ තුහන්ශේ ශශ පාකන තාසියට පාවිච්චි කප 

ැන්න ශශ පාකනයෂේ ඇතුශළ්,  පටට ශනොශතයි,  ුහ මහ් මනු ය 

ස හතියටම වුණ් හානිකප ශදයෂේ තුහන්ශේ ශශ පාකන 

ජය්හණ ශතනුශතන්,  තුහන්ශේ තයාපාිපක කාභ ශතනුශතන්,  

තුහන්ශේ ජනමාධ්යතක ratings තටඩි කප ැටීනම ශතනුශතන් 

පාවිච්චි කපන පටක,  අපි හිතන්ශන් නටහට සමස්තයෂේ ත ශයන් 

ශම් අන්තතාදය ුහලිනුපුටා දමන්න පු තන් කියකා. නුහ් අපි 

දකින මූලික කාපණා කීපයෂේ තිශබනතා. අතම ත ශයන් ශම් 

අන්තතාදී,  ජාතිතාදී ත්්තය ප්රකා යට ප්ශතකා තිශබන ශම් 

ශමොශහොශ්,  දස්කාම් ආැම වි ත්ාස කපන,   දස්කාම් අන්තතාදී 

කඩුඩායම්තලින්  ශම් ප්ර ්නය මතු ශතකා තිශබන ශමොශහොශ්  

අපි ශම් ත්්තය පාකනය ශනොකශළෝ,  පසුත ඒක දස්කාමීය 

ශකස එන්න් පු තන්,  ශතන ආැම් ශකස එන්න් පු තන්. දටනට 

ක කාත සහ ශකෝකය පුපා ඒක ඇවි කා තිශබන්ශන් දස්කාමීය 

රස්තතාදය හපහා. ඒ නිසා පළුහශතන්ම ආඩුක්තෂේ සහ පටෂේ 

ත ශයන් අපට තැකීමෂේ තිශබනතා,  ශම් පශේ ජනතාත 

අන්තතාදයට ත ු කපන සෑම ආකාපයකම ශශත  උපිපම 

ත ශයන් පාකනය කිරීමට අත ය  ීනති රීති,  පිපපාකන ත්්තය,  

ස ස්කෘතිය ත්්තය,  සමාජ තට පිටාත හදන එක.  

අපි දන්නතා,  ශම්ක  එක පට්තකින් ශම් ජාතයන්තප 

රස්තතාදශේ  ප්ර ්නයෂේ බත. ඒ තාශේම,  ශම්ක ජාතයන්තප 

573 574 

[ැරු දපාන් විරමප්න මහතා] 
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අධිපාජයතාදශේ  ප්ර ්නයෂේ. විශ ් ශයන්ම එෂේස් ජනපදය 

ශකෝකය පුපාම රස්තතාදය ඇති කපනතා. ඔවුන් ශබෝම්බ ශදනතා,  

ස ලි ශදනතා,  රස්තතාදීන් පුහුණු කපනතා. ශකෝකශේ  ශකොකුම 

රස්තතාදී කටුතතු කපන්ශන් එෂේස් ජනපද ආඩුක්ත. මම 

කියන්ශන්,  එෂේස් ජනපද පුපතටසියන් ැටන ශනොශතයි. එෂේස් 

ජනපද ආඩුක්තයි ඒක කපන්ශන්. ඒක ශකෝකය දන්නා ශදයෂේ.  

නුහ්,  ඒ සිය කම තිබියදී අපි ශ්රුම් ැත ුතතු ශදයෂේ 

තිශබනතා. අපි එෂේස් ජනපදයයි,  අන්තර් ජාතික දස්කාමීය 

අන්තතාදයයි පමණෂේ විශ චනය කපකා තටඩෂේ නටහට.  අශ්ත පට 

ඇතුශළ් ශම් ප්ර ්නය ශබ්පා ැන්ශන් ශකොශහොමද කියකා් අපි 

හිතන්න ඕනෑ. විශ ් ශයන්ම ජනතා විුහෂේති ශපපුහණ ත ශයන් 

අපි දටකපු ශශ තමයි,  අශ්ත පට ඇතුශළ් ජාතිතාදී මශනෝභාතයෂේ  

ිනැටම තිබුණු බත. ඒක ශශ පාකනය විසින් නඩ්තු කළා. ඒක 

ුතශධ්ය විසිනු් නඩ්තු වුණා. නුහ්,    අපි දකින හටටියට ශම්  

ශබෝම්බ ප්රහාපශයන් පසු,  ශමතටනි අන්තතාදී ත්්තයෂේ ඇති 

වුශඩු ශකොශහොමද,  ඒතාට පාවිච්චි ශතන තටපිටාත ශමොකෂේද 

කියන කරුණු අතම කපන්ශන් ශකොශහොමද යන්න පිළිබහත යම් 

කිසි සාකච්ඡාමය තටපිටාතක  අත යතාතෂේ අද ශම් පටට ඇති 

ශතකා තිශබනතා.  අද එතටනි අත යතාතෂේ ඇති ශතකා තිශබනතා. 

ඒ,  ජාතිතාදී පට්ශතන් ශනොශතයි.  රස්ත විමර් න අ  ශේ  හිටපු 

අධ්යෂේ      නාකක සි තා මහතා ශම් පාර්ලිශම්න්තුශ  විශ ්  

කාපක සභාශ දී සාෂේෂි ුලන්නා. එතුමා කි තා,  "ශම් අන්තතාදී 

දස්කාමීය රස්තතාදී ස විධ්ානතකට සාමාජිකයන් එකතුවීම ිනැන 

ප්රහාපශයන් පසුත තටඩි වුණා" කියකා. මා කියන්ශන් නටහට,  

දස්කාමීය අන්තතාදය ඇති වුශඩු අු්ැමට ැහපු නිසාත්,  

ිනැනට ැහපු නිසාත් පමණයි කියකා. ඒක ටට කලින් දහන්ම 

ඇති ශතකා තිශබනතා. ඒ කියන්ශන්,  සමහප දස්කාමීය ස විධ්ාන 

සහ දස්කාමීය සමාජය අධිපාජයතාදශේ  කණුත නියශමට කාකා 

තිශබනතා. ඒ ුහස්ලිම්  සියුශදනාම  ශනොශතන්න පු තන්. 

දස්කාමීය සමාජය ඇතුශළන් ශම් ත්්තයට විරුශධ්ත සටනෂේ 

තිශබනතා. ඒ,  දස්කාමීය සමාජතක සටකකිය ුතතු ශකොටසෂේ ශම් 

රියාතට හිත යටින් ආශිර්තාද කපන ත්්තයකු් තිශබනතා. 

ඒක් ශකෝකය පුපාම තිශබනතා. ඇ්තටම,  දස්කාම් ආැශම් 

නාමශයන් තමයි ශම්තා ශතන්ශන් කියන එක නි ්චිත කරුණෂේ. ඒ 

නිසා දස්කාම් ආැම ඇතුශළ් සාමය වි ්තාස කපන,  ස හිඳියාත 

වි ්තාස කපන ශකොටස්තකට අද ශකොකු තැකීමෂේ තිශබනතා,   

සාමය පිළිබහත,  සහජීතනය පිළිබහත ඔවුන් වි ්තාස කපන ඒ 

ආැම අධිපාජයතාදීන්ශැන්  ආපෂේ ා කපනතා කියකා ඇවි කා 

දන්න කඩුඩායම්තක අන්තතාදී  පුහුණුවීම්තලින්,  -මම ශම් 

කියන්ශන් military training ශනොශතයි- ඒ අන්තතාදී 

මානසික්තය ශැොඩනටඟීශමනු් තළෂේතා ැන්න ඕනෑය කියකා. 

ඒ නිසායි මම කි ශ   ිනැනට,  අු්ැමට ශනොැටහුත් දස්කාමීය 

රස්තතාදයෂේ,  අන්තතාදයෂේ තිශබනතා කියකා.  

ටශේ   විශ ්  කාපක සභාත හුහශ  සාෂේෂි ුලන්න පුශැකයා 

තමයි 2113 තාශේ කාකයකදී ශබෞශධ් ආැමට විරුශධ්ත,  ශබෞශධ් 

 ාස්තෘාෘතපයාට විරුශධ්ත ප්රකා  නිකු් කශළ්. මට මතක විධියට 

අවුරුුල 12 පු චි ැටහටණු ළමයාට කසාද  බඳින්න ශදන්න ඕනෑ 

කියකා,  ඒ අයිතීන් ශතනුශතන් ශපළපාළි ගිශේ ් ඔහුම තමයි. ඒ 

අතස්ථාශ  ිනැනට ැහකා් නටහට,  අු්ැමට ැහකා් නටහට. 

ටශේ  සාෂේෂි ුලන්න පුශැකයා බුශධ්ාැශම්  ාස්තෘාෘතපයා ැටන 

ප්රකා  කපශදී ිනැනට ැහකා් නටහට,  අු්ැමට ැහකා් නටහට. 

නුහ්,  නි ්චිත කරුණෂේ තිශබනතා. ඒ  ශම්කයි. රස්ත විමර් න 

අ  ශේ  ප්රධ්ානියා කියනතා,  ශම් රස්තතාදීන්ට,  අන්තතාදීන්ට පිිපස 

එකතු කප ැන්න ිනැන ප්රහාපය හවු  වුණා කියකා. මා දටෂේකා,  

මාතනට ශ  බුුල පිළිම කඩපු ශහ්තුශතන් අ් අඩ ුවතට අපශැන 

තිශබන අයශේ සාෂේෂි ප්තපතක පළ ශතකා තිශබනතා. ඔවුනු් 

කියකා තිබුණා,  ිනැන ප්රහාපශයන් පසුත අන්තතාදී රස්තතාදී 

ස විධ්ානයට කේටිය එකතු කප ැන්න පහසු වුණා කියකා. ඒ නිසා 

අපි ක කාශ  සි හක,  ශදමළ,  ුහසල්ිම් ශපොුල ජනතාත විධියට පටට 

ආදශපයි නම්,  අපි ශම් පට තුළ සාමකාමී ්්්තයෂේ 

බකාශපොශපෝතු ශතනතා නම් මහජනතාත විධියට අපට ශකොකු 

තැකීමෂේ තිශබනතා,  ඒ අන්තතාදීන්ට අත ය කපන තටපිටාත 

හදකා ශනොදී සිටීම. දස්කාමීය අන්තතාදය කියකා ුහස්ලිම් සමාජය 

විශ චනය  කපන,  සි හක,  ශදමළ ශකොටස් වි ාක ත ශයන් සිටින 

නිසා,  සි හක,  ශදමළ සමාජයට ශකොකු තැකීමෂේ තිශබනතා,  

සාමානය ුහස්ලිම් මිනිස්සු ඒ අන්තතාදයට ත ු ශනොකප 

දන්න්,  ඒ ශතනුශතන් සි හක සහ ශදමළ සමාජතලින් කළ හටකි 

හටම ශදයෂේම කපන්න්. එශහම ශනොකප ශම් ත්්තය 

තළෂේතන්න බටහට.  

ැරු නිශයෝජය කාපක සභාපතිතුමනි,   උතුශර් තිබු ණ එ ටීටීට 

ස විධ්ානය මර්දනය කපන එකට තඩා ශම් දස්කාමීය අන්තතාදය 

මර්දනය කපන එක ශතනස්. ඒ නිසා ඒ මිනිස්සු ඒ ත්්තයට 

ත ු ශනොකප සිටීශම් තැකීම පශේ ශපොුල ජනතාතට තිශබනතා. 

"ශශ පාකනඥපයන් පට කෑතා,  විනා  කළා,  ජාතිතාදය ඇශදා" 

කියමින්,  ශශ පාකනඥපයන් කපපු හානියම කපන්න ජනතාතට 

අයිතියෂේ නටහට. සමහප මිනිස්සු,  "ශතාාපි පට කෑතා" කියකා 

ශශ පාකනඥපයන්ට බණිණතා. හටබටයි,  ශශ පාකනඥපයාට බටණ 

බටණ ශශ පාකනඥපයා කපන එකම ඒ අය් කපනතා. අපි ශම් 

පශේ ජනතාතට ශම්කයි කියන්ශන්. ශශ පාකනඥපයන්ට dual 

citizenship තිශබනතා. ඔබකාට dual citizenship නටහට. 

ශශ පාකනඥපයාට,  ශම් පෂේ තක දන්නා ශබොශහෝ ශකොෂේකන්ට  

ශකෝකය පුපාම apartments  ඇතු   ශැොඩා ෂේ ශශපළ තිශබනතා.  

ඒ ශැො කන්ශේ දරුශතෝ ඔෂේශකොම දශැන ැන්ශන් 

පිටපටතක. හටබටයි,  පන්දම් ප්තු කපශැන ප ලිතකට ැහන්න 

යන,  කඩ කඩන්න යන තරුණයන්ට -සි හක ශහෝ කුමන ශහෝ 

ජාතියක - අක් ැණශන් හිපයකට ශැයෂේත් නටහට. ශහේටිශපොළ  

තියා,  මිනුතන්ශැොඩත් ශැයෂේ නටහට.  අපි කියන්ශන් ඒකයි. 

ජාතිතාින ශශ පාකන මිමිකාතට බටණ බටණ; ශශ පාකනඥපයන්ශේ 

මිමිකාතට බටණ බටණ ඒකම අනුැමනය කපන්න පශේ ජනතාතට 

අයිතියෂේ නටහට. ජනතා විුහෂේති ශපපුහණ ත ශයන් අපි යම් 

කරුණෂේ සහහන් කපන්න කටමටතියි. ශම් අන්තතාින ත්්තයට 

ුහස්ලිම් සමාජය ශැොුලරු වීමට අදාළ ප්රධ්ාන ශහ්තු ශදකෂේ 

තිශබනතා. ඒ ශමොකෂේද? ැරු නිශයෝජය කාපක සභාපතිතුමනි,  

යම් කිසි රමයකට,  යම් කිසි අතශබෝධ්යෂේ මත,  සමාජයීය 

ත්්තයන් එෂේක,  ආර්ිකක ත්්තයන් එෂේක හටම සමාජයෂේම 

පිපතර්තනය වුශඩු නට්නම් ඕනෑම සමාජයෂේ වි ාක විනා යකට 

කෂේ ශතනතා.  එක ුහස්ලිම් විශතශතෂේ ලියකා තිශබනතා මම 

දටෂේකා,  "දස්කාම් ධ්ර්මය ශමතපම් දරුණු ශදයෂේ විධියට 

තිශබනතා නම්,  කුඩා ළමයින් කසාද බන්හතනතා නම්,   

කාන්තාතන්ශේ සම අයිතිය පිළිැන්ශන් නට්නම්,   අශනෂේ ආැම් 

අදහන අය මපන්න කියනතා නම්,  ශම් ආැම කවුරු වි ්තාස 

කපාවිද?" කියකා. ඒ දස්කාමීය උැතාශේ තර්කය තමයි,  දස්කාම් 

ආැම එශහම ශනොශතයි,   හටබටයි දස්කාම් ආැම අදහන ශැොඩෂේ 

අය  ශම් කියපු සමහප ඒතා වි ත්ාස කපනතා කියන එක.  

ැරු නිශයෝජය කාපක සභාපතිතුමනි,  අපි පු චි කාකශේ  

රූපතාහිනිශයන් බකපු "ශපොබින් හුඩ්" කථාත මට මතෂේ ශතනතා. 

"ශපොබින් හුඩ්" කථාත රූපතාහිනිශයන් බකශදී අපට ශපනුණා,  

රිස්තියානි ධ්ර්මය රිස්තු තර්  511 සිට රිස්තුතර්  1, 511 දෂේතා - 

 
ගු නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ැරු මන්ත්රීතුමනි,  ඔබතුමාට තත විනාඩි ශදකක කාකයෂේ 

තිශබනතා.   
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පාර්ලිශම්න්තුත 

ගු බිෙල් රත්නායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
රිස්තියානි ධ්ර්මය මත පදනම් වූ රිස්තියානි පූජකයන්ශේ 

පාකනයෂේ තිබුණා. ඒකට විරුශධ්ත තමයි ශපොබින් හුඩ්කා fight 

කශළ්. මම ශම් සාමානය ජනතාතට ශ්ශපන්න ඕනෑ නිසායි 

කියන්ශන්. රිස්තියානි ධ්ර්මයයි,  ශපෝම අධිපාජය ීනතියයි එකට 

එකතු කපකා හදාැ්ත අුහ ුලර්දාන්ත රමයෂේ තිබුණා. ඒශකන් 

තමයි ැටලිලිශයෝකා හිශර් දටම්ශම්; ඒශකන් තමයි බෘශනෝකා පණ 

පිටින් පිච්චුශ . ැරු නිශයෝජය කාපක සභාපතිතුමනි,   ඒ නිසා 

ශමොකෂේද වුශඩු? මිනිසුන් රිස්තියානි ආැම අතහටිපයා. 

ැටලිලිශයෝකා හිශර් දමපු,  බෘාෘශනෝකා ගිනි තියපු,  විදයාතට,  

කකාතට දඩෂේ නටති ආැමකට ශකෝකශේ  තිශබන දඩ කඩ 

ශමොකෂේද කියකා ඇහුතා? ඒශකන් පසුත තමයි රිස්තියානි ආැම 

ශතනස් වුශඩු. ධ්නපති රමය් එෂේක ශතනස් වුණා. අද ුහස්ලිම් 

සමාජශේ ් ශබොශහෝ සමාජ ශතනස් ශතකා තිශබනතා. සමහප 

සමාජ ශතනස් ශතන්න ශදන්ශන් නටහට. ආැමික නායකයන් මූලික 

ආැමික හපයට අමතපත,  ඒතා එශකසම ශැනියන්න ඕනෑ කියකා 

ඒ ආැමට අදාළත ශනොශයකු් ශශත  කියකා තිශබනතා.  

අපි ශයෝජනා කපනතා,  දරුශතෂේ ුහස්ලිම් වීම නිසා තයස 
අවුරුුල 18ට අක්ශතන් විතාහ විය ුතතු නටහට කියකා. ුහස්ලිම් වීම 
නිසා කාන්තාතන් හතපශදශනකු විතාහ කප ැටීනමට ුහස්ලිම් 
සමාජයට - ඒක සි හක සමාජශේ ් තිබුණා. 1 21,  1 31 තන 
ශතෂේ කෑැ ක,  නුතප තටනි උඩපට ීනතිය තිබුණු ප්රශශ තක බහු 
විතාහ සිුල වුණු බත අපි දන්නතා.  අද ශබෞශධ්-සි හක ජනතාත ඒක 
කපන්ශන් නටහට. ශහොශපන් කපනතා ඇති. ශහොශපන් කපන එකයි,  
ීනතියයි ශදකෂේ ශන්. ශකෝකශේ  හටම සමාජයකම බහු විතාහ 
තිබිකා තිශබනතා. ශන්පාකශේ  දටනු් කාන්තාතන්ට පිිපමි ශැොඩෂේ 
විතාහ කප ැත හටකි  ැම් ප්රශශ යෂේ තිශබනතා. දරුතන් ුහස්ලිම්ද,  
සි හකද,  ශදමළද කියකා ප්ර ්නයෂේ නටහට. ඔවුන් දරුතන් නම්,  
ඔවුන්ට තයස අවුරුුල 18 තන ශතෂේ,  අවුරුුල 13ක අධ්යාපනය කබා 
දීශම් අයිතිය සහතික කළ ුතතුයි. ුහස්ලිම් කාන්තාතකට තඩා 
ැටහටණුකම ශකොකුයි. ැටහටණියෂේ ත ශයන් ඇයට හිමි 
අයිතිතාසිකම අශ්ත ආඩුක්රම තයතස්ථාශ  12, 13, 14  
තයතස්ථාතක තිශබනතා. ඒක කිසිම ීනතියකට යට් කපන්න 
බටහට. ටළමට,  ලි ැ ශේදනය කපනතා. ලි ැ ශේදයට කෂේ වුණු 
ුහස්ලිම් කාන්තාතෂේ ශම් පාර්ලිශම්න්තුශ  සාෂේෂි දීකා තිශබනතා. 
කාන්තාතෂේ වීම නිසා,  ඇය ුහස්ලිම් වීම නිසා - ඒක ඇයශේ 
choice එකකු් ශනොශතයි. අම්මාශේ බශඩ් උපිනන්ශන් තමන් 
ශතෝපා ශැන ශනොශතයි. ඒ නිසා අපි කියන්ශන් ශම් ීනති 
ස ශ ෝධ්නය විය ුතතුයි. ශම් පශේ ුහස්ලිම් ජනතාතට දස්කාම් 
ධ්ර්මය අදහන්න තිශබන අයිතිය සියයට දහස්තතාතෂේ 
පිළිැන්නතා. මිනිසා ජීත් ශතන්ශන් ආැමෂේ ශතනුශතන් 
ශනොශතයි,  ැරු නිශයෝජය කාපක සභාපතිතුමනි. මිනිසාශේ 
ජීවිතයට උදවුතෂේ තමයි ආැම තුළින් කපැන්න ඕනෑ. 

 

ගු නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ැරු මන්න්රීතුමනි,  ඔබතුමාට නියමිත කාකය අතසානයි.    

  

ගු බිෙල් රත්නායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ැරු නිශයෝජය කාපක සභාපතිතුමනි,  මට තත විනාඩියක 

කාකයෂේ ශදන්න. දස්කාම් ධ්ර්මය පමණෂේ ශනොශතයි,   අවුරුුල 

2, 111කට කලින් ඇති වුණු හුමෂේ ආැම්  හදකා තිශබන්ශන් 

ැටහටණිය පහ්ශකොට සකකකා.  

මම ශම් ැටන එක ුහස්ලිම් නායකශයකු සමම කථා කළා. 

එතුමා කියනතා,  "මිනිස්සුන්ට හටඟීම් තිශබනතා. කිහිප ශදශනකු 

සමම විතාහ වුණාම ශමොකද ශතන්ශන්" කියකා. එතශකොට 

කාන්තාතන්ට හටඟිම් නටශද? ශමතටනි ය  පටන ගිය ීනති රීති 

දස්කාම් ආැශම් නමින් පත්තාශැන යන්න ගිශයෝ,      දස්කාම් 

ආැම දතාම් නපක ආැමෂේය,  ුහස්ලිම් මිනිස්සු දතාම්ම දරුණු 

පුශැකශයෝය කියකා සි හක සහ ශදමළ ජාතිතාදීන් සහ 

අන්තර්ජාතික අධිපාජයතාදීන් හදන මතය තහවුරු කපන්නට එය 

අනිතාර්ශයන්ම  උදවු ශතනතා. එම නිසා අපි කියන්ශන් පාස  

අධ්යාපනශේ  දී වුණ්,  සියුම පාස  ආැමික ශදදයකින් 

ශතොපත  කටුතතු කපන්නට ඕනෑ කියන එකයි. [බාධ්ා කිරීමෂේ] 

ැරු නිශයෝජය කාපක සභාපතිතුමනි,  ඒ තාශේම පාස තක එෂේ 

ආැමෂේ විතපෂේ ශනොශතයි,   හටම ආැමකම හපය දරුතන්ට 

උැන්තන්නට ඕනෑ.  බුශධ්ාැශම් දරුතා දටන ැන්න ඕනෑ දස්කාම් 

ආැශම් මිීන මපන්න කියකා නටහට,  එහි උැන්තන්ශන් සාමය ැටන 

කියකා. එත ශකොට ුහස්ලිම් මනුස්සයා ැටන ෛතපශයන් හිතන්ශන් 

නටහට. ඒ තාශේම ුහස්ලිම් දරුතන්  බුශධ්ාැශම් හපය දශැන 

ැන්නතා නම් ඒ අය දටන ැන්නතා,  සිවුරු දපාශැන මිීන මපන්න 

කියන,  ැ  ැහන්න කියන,  හාුහුලරුශතෝ කියන ශශත  ශනොශතයි 

බුශධ්ාැශම් උැන්තන්ශන් ටට තඩා ශතනස් ශදයෂේ තන  ෛම්රිය 

ැටන  කියකා. එම නිසා අශ්ත පශේ දරුතන්ට ආැම් හතශර්ම හපය 

උැන්තන වි යෂේ ඇතු  කපන්නට ඕනෑ. එශහම අධ්යාපන 

ප්රතිස ස්කපණ,  එශහම ීනති ප්රතිස ස්කපණ මාකාතෂේ තුළින් තමයි 

අපට ශද පට්ශ්,  තුන් පට්ශ්ම තිශබන අන්තතාදය තළෂේතා 

ැන්නට පු තන් ශතන්ශන්. විශ ් ශයන්ම ුහස්ලිම් සමාජය 

ශබ කටම හිප කපකා,  බි්තියටම හිප කපකා,  දතාම දරුණු 

ත්්තයට ප් කපකා තිශබන නිසා,     ුහස්ලිම් නායකයන්ශැන් 

විශ ් ශයන්ම ද කා සිටිනතා ඔබතුමන්කාශේ ආැම ශමොකෂේද 

කියන එක ශපන්තා සිටින්න කියකා. තුර්කිය ුහස්ලිම් පටෂේ,  

මිලියන  1ෂේ දන්නතා.  ිපයා කියන පටපණි ීනතිය ඒ ශැො කන් 

ශතනස් කපකා තිශබන්ශන් 1 2.දී.   

මශේ කථාත අතසන් කපනතා,  ශබොශහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා.2.35]  
 

ගු කුණාරත්න පරණිධතාන ෙහතා තනිපුණතා 

සංවර්ධාන හා වෘත්තීය පුහුණු නිවයෝජය අොතයුරො  
(மாண்புமிகு கருணாரத்ன பரணவிதான - திறன்கள் 

அபிவிருத்தி மற்றும் ததாைில் பயிற்சி பிரதி அகமச்சர்) 

The Hon. Karunarathna Paranawithana - Deputy Minister of  
Skills Development and Vocational Training) 
ැරු නිශයෝජය කාපක සභාපතිතුමනි,  රස්තතාදය තටළටෂේවීශම් 

(තාතකාලික විධිවිධ්ාන) පනත යටශ් නිශයෝැ සම්බන්ධ්ශයන් 

කථා කපන අද දතශස් පශේ ජාතික ආපෂේ ාත සම්බන්ධ්ශයන් 

කරුණු කිහිපයෂේ කථා කපන්නට මා බකාශපොශපෝතු ශතනතා. 

පාස්කු ප්රහාපයට දටන් මාස ශදකෂේ පිශපනතා. රස්තතාදී රියා 

මර්දනය කපකා,  රස්තතාදී කඩුඩායම් අ් අඩ ුවතට අපශැන ඒ 

කටුතතු ආපෂේ ක අ   විසින් දතාම්ම ශහොඳින් කපකා 

තිශබනතා,  ශම් මාස ශදක ඇතුළත. ඒ සම්බන්ධ්ශයන්  ආපෂේ ක 

හුහදාතන්ට්,  ශපොසිසියට් අශ්ත ස්තුතිය පුද කපන්නට 

කටමටතියි.  

දටන් ප්ර ්න ශදකෂේ දතිිපශතකා තිශබනතා. පළුහශතනි 

කාපණය තමයි,  ශම් මාස ශදක ඇතුළත ආපෂේ ක අ  තක ප්රැතිය 

ශහොහ වුණ්,  ශම් තාශේ ප්රහාපයෂේ ඇති වීමට බකපෑ ආපෂේ ක 

හිඩටස සම්බන්ධ්ශයන් ශමොකද කපන්ශන් කියන කාපණය.  

පසුගිය මටයි මාසශේ  19තටනි දා පටතටති  විතාදශේ  දී මම තමයි 

දස්ශස කාම පාර්ලිශම්න්තුතට ශයෝජනා කශළ්,  අපි ශම් 

සම්බන්ධ්ත ශ්රීම් කාපක සභාතෂේ ප් කපුහ කියකා. දන් පසුත 

මන්ත්රීතරුන්ශැන් ශයෝජනාතෂේ ආපු බත ඇ්ත. දටන්,  එම ශ්රීම් 
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කාපක සභාතට විවිධ් ශචෝදනා,  අතකාද එ ක වුණ් දතාම් 

ප්රශයෝජනත් කරුණු පාශියෂේ ඒ තුළින් ශහළිදපවු ශතමින් 

තිශබනතා. ශම් ආපෂේ ාශ  හිඩටස,  ශම් අිනපහස ශමොකෂේද කියකා 

කාපේ යට හ ැන්ශන් නටතිත,  තැකිත ුත්ශතෝ කවුද කියකා 

දතාම්ම දෂේමනට ශහළිදපවු ශතයි. ඒක ජාතික ආපෂේ ාත 

තහවුරු කිරීමට දතාම්ම තටදැ් පියතපෂේ. ඒ ආපෂේ ාශ  හිඩටස 

සම්බන්ධ්ශයන් කරුණු කාපණා් ශසොයාශැන,  තර්තමානශේ  

තිශබන ආපෂේ ාශ  හිඩටස් දටන් තහකා තිශබනතා. සමහප අය 

උ්සාහ ැ්තා හටමදාම පාස  තහකා තියන්න,  ආපෂේ ාත කඩා 

තටටිකා කියකා පට අක්රීය කපන්නට. දටන් ඒ ුල ්ට ප්රය්නය 

තළෂේතා තිශබනතා. පට යථා ත්්තයට ප් ශතමින් තිබුණ්  

ශම් පශේ ශමතටනි රස්තතාදී ප්රහාප,  රස්තතාදී ක ලි ැටසීම් සහ 

ශැෝසිය රස්තතාදයට අත ය සරු පස අශ්ත පශේ හටුලණා,  ඒකට 

අදාළ තුහයන් අශ්ත පශේ හටිනකා තිබුණා කියන එක අපට 

පිළිැන්නට සිශධ්ශතකා තිශබනතා. ඒ නිසා තමයි  දතාම්ම 

කඩිනමින්,  දෂේමනින්,  ශබොශහෝම බටරෑරුම්ත හිතකා සකස ්කපන 

යම්කිසි තුහා්මක ප්රතිස ස්කපණ රැසෂේ අපට අත යශතකා 

තිශබන්ශන්. අධ්යාපනික ප්රතිස ස්කපණ,  ීනති ප්රතිස ස්කපණ 

යනාදී ත ශයන් ප්රතිස ස්කපණ රැසෂේ අපට අත යශතකා 

තිශබනතා. ැරු කථානායකතුමාශේ මටිනහ් වීම් එෂේක ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුත ඒ ශතනුශතන් යම්  දිනිප පියතප රැසෂේ ශැන 

තිශබනතා.  අපි අශ්ත ශයෝජනා් දිනිපප් කපකා තිශබනතා.  අපි 

දටන් ශම් පාර්ලිශම්න්තුශ  දී අදාළ ීනති රීති සම්මත කපකා,  

ශමන්න ශම් තුහා්මක ප්රතිස ස්කපණ දතාම්ම දෂේමනින් 

රියා්මක කිරීමට පියතප ැටීනම අත ය ශතනතා. 

ශම් ශ කාශ  මම කථා කපන්නට කටමටතියි,  ඇ්ශතන්ම ශම් 

පශේ ශකොකු සාකච්ඡාතෂේ බතට ප්ශතකා තිශබන "එක පටෂේ - 

එක ීනතියෂේ" කියන කාපණය සම්බන්ධ්ශයන්. ශම්ක බටලූ 

බට මට දතාම සුන්දප,  කස්සන ස ක පයෂේ වුණ්,  ශම්තා ශදස 

අපි බටලිය ුත්ශ් කිසියම් සබුශධික ආකාපයටයි. එක අපපාධ් 

ීනතියෂේ තිශබන්නට ඕනෑ කියා අපි කියනතා. පශේ සමස්ත 

ජනතාතටම බකපාන අපපාධ් ීනතිය එකෂේ බතට ප් ශතන්නට 

ඕනෑ. සිවි  ීනති වි ය ැ්තාම,  අශ්ත පශේ විතපෂේ ශනොත 

ශකෝකශේ  හටම තටනකම ශතනස් ස ස්කෘතික අනනයතා සහිතත 

ජීත් ශතන විවිධ් ජන ශකොටස් සිටින ජන සමාජතක සිවි  ීනතිශේ  

විවිධ් තර්ැ තිශබනතා. ශම් සම්බන්ධ්ත ශකොකු ීනතිමය විතාදයෂේ 

ශකෝකය පුපාම තිශබනතා. ක කාශ ් එශහමයි.  ක කාශ  විශ ්  

ීනති තිශබනතා. ශ්සතකශම් ීනතිය,  ුහස්ලිම් ීනතිය සහ උඩපට 

ීනතිය ත ශයන් විතාහ-ිනෂේකසාදවීම් යනාින පුශැක කරුණුතකට 

අදාළත අශ්ත ීනති පශධ්තිශේ  විශ ්  ීනති පිළිශැන තිශබනතා. ඒතා 

එශහම පිළිැටීනමට බකපෑ ඓතිහාසික,  ස ස්කෘතික ශහ්තු සාධ්ක 

පාශියෂේ තිශබනතා. ශම් පුශැක ීනති සමස්තයම එකතප,  එක පෑන් 

පහිපන් අශහෝසි කප දමන්න කිය ාා ශකොපමණ කි ත් අපට ඒක 

කපන්න අමාරුයි. නුහ් ඒ විශ ්  පුශැක ීනති තිශබන නිසා,  ශම් 

තාශේ රස්තතාදයට,  ශම් තාශේ අන්තතාදයට,  ශම් තාශේ තාර්ගික 

ජාතිතාදයට සහ ජාතීන් අතප අසහනය,  ආතතිය ඇති ශතන්න් 

ශහ්තු බකපා තිශබනතා. එශහම නම් අපි කපන්නට අත ය 

ශතන්ශන් ශමොකෂේද? අපිට කපන්න පු තන් ශශ තමයි,  ශපොුල 

අපපාධ් ීනතියෂේ පටට හදාැන්නා අතශර්,  ශම් සියුම පුශැක ීනති 

මානත හිමිකම් ීනතියකට යට් කිරීම. අන්න ඒ තාශේ ීනතියෂේ 

දස්ශස කා ශැශනන්නට ඕනෑ. සියුම පුශැක ීනති මානත 

හිමිකම් ීනතියට,  මූලික අයිතිතාසිකම් ීනතියට යට් කපන්න 

ඕනෑ. එතශකොට ළමා අයිතිතාසිකම්,  කාන්තා අයිතිතාසිකම් යනාින 

ත ශයන් ැ්තාම ඒ හටම අයිතිතාසිකමෂේම මානත අයිතිතාසිකම් 

ීනතිශේ  ප්රධ්ාන ීනතියෂේ හටටියට සකස් ශතකා තිශබන නිසා,  

පුශැක ීනතිශේ  ැටටු ටික අපිට ශබොශහොම කඩිනමින් විසහා 

ැටීනශම් හටකියාතෂේ තිශබනතා කියන එකයි මා වි ්තාස 

කපන්ශන්.   

අධ්යාපන ප්රතිස ස්කපණ ැ්තාම,  අශ්ත ආැම් අධ්යාපනය 
සම්බන්ධ්ශයන් ැටටු පාශියෂේ තිශබන බත අපට ශපශනනතා. 
දස්කාම් ආැම සම්බන්ධ්ශයන් ැ්ශතෝ - මම ටශේ  දතාම ශහොහ 
ුහස්ලිම් විශත් මහ්මශයෂේ පුත් පතකට ලියපු ලිපියෂේ කියතා 
බටුතා. "පසි " කියන ඒ මහ්මයා මම හිතන විධියට නුතපඑළිය 
නැප සභාශ  ශශ පාකනශේ ් නිුතෂේත ශකශනෂේ. එතුමා 
පටහටිනලිත ප්රකා  කප තිශබනතා,  ජම්දයියතු  උකමා සභාත ශම් 
ප්ර ්නය විසහන්නට ඕනෑ කියා. එක දස්කාම් ආැමික 
කඩුඩායමෂේ ඇඳුම්-පටළඳුම් සම්බන්ධ්ශයන් කියනතා,  "ුහහුණ 
තසාශැන අඳින්න ඕනෑ. ිනැ ශකෝුව අඳින්න ඕනෑ. රැවුක තතන්න 
ඕනෑ"ය කියා. තත කේටියෂේ කියනතා,  "නටහට,  නටහට. එශහම 
කපන්න ඕනෑ නටහට." කියා. ශම්තාශේ  එක මතයෂේ නටහට. 
විවිධ්ාකාප මතිමතාන්තප පාශියෂේ තමයි තිශබන්ශන්. දටන් ශම්ක 
විසහන්නට දස්කාම් විශතතුන් දස්සපහට එන්න ඕනෑ. එශස් 
දිනිපයට ඇවි කා ශම් කාපණාත සම්බන්ධ්ශයන් කිසියම් මතයෂේ 
ශම් ආැමික සභාතට දිනිපප් ශනොකපන තාෂේුලපට වි ාක 
ආතතියෂේ ශම් සමාජශේ  ඇති ශතනතා. ශම්ක අශනෂේ 
ආැම්තකට් අදාළයි. ශබෞශධ්යින්ට් අදාළයි,  කිතුනුතන්ට් 
අදාළයි. ශම් ප්ර ්නය ශදස අපි බකන්න ඕනෑ,  අශ්ත ස ස්කෘතික 
ෂේශ ්රශේ  ඇති කප ැතුතතු ප්රතිස ස්කපණ පාශියෂේ තිශබනතාය 
කියන අදහස ඇතිතයි. ඒ අදහස හිතට අපශැන ආැමික 
නායකශයෝ සහ විශතතුන් දස්සපහට එන්නට අත යයි. අධ්යාපන 
ප්රතිස ස්කපණයෂේ ැ්ශතෝ,  ආැමික අධ්යාපනශේ  තිශබන 
ශකොකුම ප්ර ්නය තමයි ආැමට - අශ්ත පටපණි ආැමික ්න්ථතකට 
විවිධ් අර්ථ කථන තිශබන්නට පු තන්. ඒතාශේ  විවිධ්ාකාප අර්ථ 
කථන තිශබනතා. නුහ් කිසියම් නවීකාපක අර්ථ කථනයෂේ සමම 
ආැම ිනහා් විචාපා්මකත බකන්න පු තන් දටනුමෂේ අධ්යාපන 
පශධ්තිය ඇතුළත තිශබන්නට අත යයි. 

 

ගු නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ැරු නිශයෝජය ඇමතිතුමනි,  ඔබතුමාට තත විනාඩි ශදකක 

කාකයෂේ තිශබනතා. 

 
ගු කුණාරත්න පරණිධතාන ෙහතා  
(மாண்புமிகு கருணாரத்ன பரணவிதான) 

(The Hon. Karunarathna Paranawithana) 

 ශබොශහොම ස්තුතියි. එම නිසා අද හටම පාසකකම තටඩිහිටි 

ශි යයින්ට ජාති,  ආැම් ශදදයකින් ශතොපත සමය-සමයාන්තප 

ඥපානය කබාදීම අත ය ශතකා තිශබනතා. සමය-සමයාන්තප දටනුම 

කියන වි ය උැන්තන්නට අත යයි. ඒකට අපිට ද ග්රීසි 

භා ාශතන්,  "comparative religion" කියන්න පු තන්. 

තුකනා්මක ආැම කියන වි ය අධ්යාපන පශධ්තියට ඇතුළ් 

කපන්නට කටුතතු කපන්න ඕනෑ. ශම් පටපණි ආැමික ්න්ථතක 

විචාපා්මකත තිශබන්ශන් ශමොනතාද,  එම නායකයින් ශමොනතාද 

කියා තිශබන්ශන්,  එම  ාස්තෘතරුන් ශමොනතාද කියා තිශබන්ශන්,  

ඇ්ත භාවිතශේ  තිශබන්ශන් ශමොනතාද කියන එක 

සම්බන්ධ්ශයන් පුපතටසි අධ්යාපනයෂේ ශම් දරුතන්ට කබා 

ුලන්ශනෝ,  අශ්ත අනාැත පපම්පපාත ශම් තාශේ ශ  ද කන 

අන්තතාදීන්ශේ ශැොුලපෂේ බතට ප්ශතන්ශන් නටහට.  

 ජනමාධ්ය,  ීනතිය රියා්මක කපන ආයතන සහ 
තෘ්තිකයන්ශේ තැකීම පිළිබහත මම ශකටිශයන් මතෂේ කපන්න 
කටමටතියි. ඒකට අදාළ ප්ර ්නයෂේ තමයි,  කුරුණෑැක 
ෛතදයතපයාශේ ප්ර ්නය. ශම් තෘ්තික තැකීම ද ්ට කප 
නට්ශ් ශම් ෛතදයතපයාද,  තමන්ශේ තෘ්තික තැකීම ද ්ට 
කප නට්ශ් අ් අඩ ුවතට ැ් ශපොලිස් නිකධ්ාිපයාද,  එශහම 
නට්නම් තමන්ශේ තෘ්තික තැකීම ද ්ට කප නට්ශ් 'ිනතයින' 
ප්තපශයන් පටන් ැ් ජනමාධ්යද කියන කාපණය අපි තතම 
දන්ශන් නටහට. ඒ ැටන විවිධ් ශචෝදනා තිශබනතා. ජනමාධ්යම 
ශචෝදනා කප,  ජනමාධ්යම නක් අහකා,  ජනමාධ්යම දුවතම් ශදනතා 

579 580 



පාර්ලිශම්න්තුත 

නම්,  ශම් පාජයයෂේ තබාශැන ඇති ශ්රුමෂේ නටහට,  ආඩුක්තෂේ 
තබාශැන ශ්රුමෂේ නටහට,  අධිකපණයෂේ තබාශැන ශ්රුමෂේ 
නටහට. අනිෂේ අ  තකට් ඒක අදාළයි.  

විශ ් ශයන්ම මම ශම් ශතකාශ  තත් ශදයෂේ අහන්න 

කටමටතියි. දතාම් ැරු කටුතතු තෘ්තීයක නියටශකන ෛතදය 

තෘ්තිකශයකුට ශමතටනි බපපතළ ශචෝදනාතෂේ එ ක ශතකා 

තිශයශින ෛතදයතරුන්ශේ විනය පාකනය භාපත සිටින ෛතදය 

මඩුඩකය කප තිශබන්ශන් ශමොකෂේද? ෛතදයතරුන්ශේ විනය 

පාකනය අයිති තන්ශන් ශ්රී ක කා ෛතදය සභාතට ශන්ද? ශ්රී ක කා 

ෛතදය සභාත ශම් තාෂේ ුලපට ශම් සම්බන්ධ්ශයන් ශැන තිශබන 

පියතප ශමොකෂේද? ඒ ආඥපා පනශ් විධිවිධ්ාන ඇතුළ් 

ශ ඛ්නයෂේ මා ළම තිශබනතා. ශ්රී ක කා ෛතදය සභාත පිහිටුවීශම් 

ීනතිය ක කාශ  සම්මත වුශඩු 1 15දීයි. එදා දහකා 

ීනතයනුූලකතම ෛතදයතරුන්ශේ විනය පාකනය භාප ශතකා 

තිශබන්ශන් ශ්රී ක කා ෛතදය සභාතට. 1  3දී එතටනි 

පරීෂේ ණයකට අදාළ විධිවිධ්ාන සකස් කප දී තිශබනතා. නුහ්,  

දබි ැමනින් තමයි ශ්රී ක කා ෛතදය සභාත කටුතතු කපන්ශන්. අක් 

ැණශන් තමන්ශේ තෘ්තීය ආපෂේ ා කප ැන්න සිශධ්ශතකා 

තිශබනතාය කියා හටඟීමෂේත් ඒ අයට නටශද? එම නිසා CID 

පරීෂේ ණ ශතන්න පු තන්,  ඇමතිතුමාශේ පරීෂේ ණ ශතන්න 

පු තන්,  ජනාධිපතිතුමාශේ පරීෂේ ණ ශතන්න පු තන්,  එතටනි 

ශතන් පරීෂේ ණ කපන අතශර් ශ්රී ක කා ෛතදය සභාත දතාම්ම 

කඩිනම් හිනසි කාපණයෂේ හටටියට ශම් කාපණය අතට ැන්න 

ඕනෑය කියා ශයෝජනා කපන්න මම කටමටතියි. ැරු නිශයෝජය 

කාපක සභාපතිතුමනි,  එය ප්රකා  කපමින්,  මශේ අදහස් දටෂේවීම 

ශමතටනින් අතසන් කපනතා. 

 

ගු නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

தகௌரவ டக்ளஸ் மதவானந்தா அவர்கள். Order, please! 

Before he starts, will an Hon. Member propose the Hon. 
Tharaka Balasuriya to the Chair? 

 

ගු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I propose that the Hon. Tharaka Balasuriya do 

now take the Chair. 
 

ප්රශ්නනය ිධෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත ිධය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරුව ගු නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරො මූලාසනවයන් 

ඉවත් වුවයන්  ගු තාරක බාලසූරිය ෙහතා මුලාසනාරූඪ ිධය. 
அதன் பிறகு, மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்று அகலமவ, மாண்புமிகு   தாரக்க பாலசூாிய 
அவர்கள்  தகலகம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES 
left the Chair, and THE HON. THARAKA BALASURIYA took the Chair. 

 
[பி.ப. 2.45] 
 

ගු ඩේලසන වද්වානන්දා ෙහතා 
(மாண்புமிகு டக்ளஸ் மதவானந்தா) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
சகபக்குத் தகலகமதாங்கும் தகௌரவ உறுப்பினர் 

அவர்கமள, அண்கமயில் நடத்தப்பட்ட உயிர்த்த ஞாயிறு 

தற்தகாகலத் தாக்குதல் ததாடர்பில் பல்மவறு தரப்பினரும் 

பல்மவறு கருத்துக்ககளத் ததாிவித்து வருகின்றனர். இதில் 

குறிப்பாக முஸ்லிம் தரப்பினாில் தபரும்பாலானவர்கள் 

ததாிவிக்கின்ற ஒரு விடயம், குறித்த முஸ்லிம் 

அடிப்பகடவாதக் குழு பற்றித் தாங்கள் ஏற்தகனமவ 

பாதுகாப்பு அகமச்சு உள்ளடங்கலாகப் தபாறுப்புக் கூற 

மவண்டியவர்களுக்கு அறிவித்திருந்மதாம் என்பது. இதில் ஓர் 

உச்சக்கட்டமாக, மாவனல்ல, தனாகம பகுதியில் வாழ்ந்து 

வருகின்ற தமாஹமட் ராசிக் தமாஹமட் தஸ்லிம் என்பவர் 

மீதான முஸ்லிம் அடிப்பகடவாதிகளது தகாகல முயற்சிகய 

எடுத்துக்தகாள்ள முடியும். அடிப்பகடவாதிகளின் தசயற் 

பாடுகளுக்கு எதிர்ப்புத் ததாிவித்து, அந்தச் தசயற்பாடுகள் 

ததாடர்பில் பாதுகாப்புத் தரப்பினருக்கு அறிவித்திருந்த 

நிகலயிமலமய இவர்மீது துப்பாக்கிப் பிரமயாகம் 

மமற்தகாள்ளப்பட்டிருந்தது. இந்தச் சம்பவம் கடந்த மார்ச் 

மாதம் 09ஆம் திகதி அதிகாகல 4.30 மணிக்கு இடம் 

தபற்றிருந்தது. ஆனால், இந்தச் சம்பவம் ததாடர்பில் உாிய 

அவதானங்கள் தசலுத்தப்படவில்கல. மனித உாிகமகள் 

ஊடாகச் சுதந்திரத்கதக் காப்பதற்கான இலங்கக 

முஸ்லிம்களின் அகமப்பினர் கடந்த வருடம்  ுன் மாதம் 

19ஆம் திகதி ஓர் ஊடக மகாநாட்கட நடத்தி, முஸ்லிம் 

அடிப்பகடவாத அகமப்புக்கள் குறித்து எச்சாித்து, அந்த 

அகமப்புகள் தகடதசய்யப்பட மவண்டும் எனவும், அத்தககய 

அகமப்புகளின் தசயற்பாடுகள் நாட்டிலுள்ள முஸ்லிம் 

மக்களுக்கும் ஏகனய இனங்களுக்கும் இகடயில் பாாிய 

சிக்கல்ககளத் தூண்டிவருவதாகவும் குறிப்பிட்டிருந்தனர். அது 

ததாடர்பிலும் உாிய அவதானங்கள் மமற்தகாள்ளப் 

படவில்கல.   

மமலும், இத்தாக்குதல் ததாடர்பில் இந்த வருடம் ஏப்பிரல் 

மாதம் 4ஆம் திகதியும் 20ஆம் திகதியும் இந்தியப் புலனாய்வுப் 

பிாிவினரால் இலங்ககப் புலனாய்வுப் பிாிவினருக்கு 

அறிவிக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகின்றது. அது ததாடர்பிலும் 

உாிய அவதானங்கள் எடுக்கப்படவில்கல. ஆனால், 

தற்தகாகலத் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டுப் பல உயிர்கள் 

காவுதகாள்ளப்பட்டதன் பின்னமர இப்மபாது நீங்கள் 

இத்தககய முயற்சிககள எடுத்துவருகின்றீர்கள். கத்தி, வாள், 

அாிவாள், மகாடாி, குண்டுகள், துப்பாக்கிகள் என 

ஆயுதங்ககளக் கண்டுபிடித்தும், பகடயினகரயும், 

தபாலிஸாகரயும் அதிகளவில் குவித்து, மசாதகனககள 

நடாத்தியும், வீதிச் மசாதகனககள மமற்தகாண்டும் மாத்திரம் 

மதசிய பாதுகாப்பிகன உறுதி தசய்துதகாள்ள முடியாது 

என்பகத இந்த இடத்தில் மீண்டும் கூறிக்தகாள்ள 

விரும்புகின்மறன். ஆகமவ, எல்லாவற்கறயும் கண்டுபிடித் 

மதாம், அடிப்பகடவாத அகமப்புகளுடன் ததாடர்புகடய 

எல்மலாகரயும் ககதுதசய்மதாம், அடிப்பகடவாத 

அகமப்புக்ககளத் தகடதசய்மதாம் என்பமதாடு மட்டும் 

நின்றுவிடக்கூடாது. இத்தககய அகமப்புக்கமளா, 

குழுக்கமளா, தனி நபர்கமளா அத்தககய நிகலக்குத் 

தள்ளப்பட்டுவிடுகின்ற சூழ்நிகலகள் கண்டறியப்பட்டு, 

அவற்கறயும் முதலில் இல்லாது ஒைிக்க மவண்டும் 

என்பகதமய நான் வலியுறுத்த விரும்புகின்மறன். அதாவது, 

இந்த நாட்டில் இன, மத வன்முகறககளத் தூண்டுகின்ற 

அகனத்துத் தரப்பினரதும் தசயற்பாடுகள் முற்றுமுழுதாக 

ஒைிக்கப்பட மவண்டும்.  

இந்த நாட்டில் தனிச் சிங்கள தமாைிச் சட்டம் 

தகாண்டுவரப்பட்டு, சிங்கள தமாைி அரச கரும தமாைியாகப் 

பிரகடனப்படுத்தப்பட்டகத அடுத்மத இன முரண்பாடுகள் 

உத்மவகம் தகாண்ட என்பது வரலாறு. தமிழ் மக்கள் சிங்கள 

தமாைிகயயும், சிங்கள மக்கள் தமிழ் தமாைிகயயும் 

கற்கமவண்டும் என்ற இரு தமாைிக் தகாள்கக அன்மற 
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சட்டமாக்கப்பட்டிருக்க மவண்டும். "தமிழ் மபசும் மக்கள் 

சிங்களத்கதக் கற்க மவண்டும் என்றால் சிங்கள மக்களும் தமிழ் 

தமாைிகயக் கற்க மவண்டும்" - இவ்வாறு அன்று 

நாடாளுமன்றத்தில் உகரத்தவர் இலங்கக கம்யூனிஸ்ட் 

கட்சியின் பருத்தித்துகற நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மதாைர் 

தபான். கந்கதயா அவர்கள். அதுமபாலமவ "ஒரு தமாைி இரு 

நாடுகள்! இரு தமாைிகள் ஒரு நாடு!" என நாடாளுமன்றத்தில் 

தீர்க்கதாிசனமாக உகரத்தவர் மதாைர் தகால்வின் ஆர். டி 

சில்வா அவர்கள். இந்த இருவாினதும் ததாகலதூர 

சிந்தகனகயத் தமிழ், சிங்கள அரசியல் தகலகமகள் அன்மற 

ஏற்றிருந்தால் இங்கு இனப்பிரச்சிகன மதான்றியிருக்காது; 

இரத்தக்காடாக இலங்ககத் தீவு மாறியிருக்காது.  

1956இல் தனிச் சிங்களச் சட்டம் நிகறமவற்றப்படும்வகர 

இலங்ககயின் ஆட்சி தமாைியாக ஆங்கில தமாைிமய இருந்து 

வந்திருக்கின்றது. ஆங்கில தமாைி ஆட்சிகய மாற்றி 

இலங்ககத் தீவில் சுமதச தமாைிச் சட்டத்கதமய அன்று 

தகாண்டுவர நிகனத்தார்கள். சிங்களமும் தமிழும் என இரண்டு 

தமாைிகளுமம இந்த நாட்டின் சுமதச தமாைிகள். இந்த 

நிகலயில், அன்று தமிழ் மக்களின் தகலவர்களாக இந்த 

நாடாளுமன்றத்தில் அங்கம்வகித்த  ீ. ீ. தபான்னம்பலம், 

எஸ்.ம .வி. தசல்வநாயகம் ஆகிமயார் எடுத்திருந்த தீர்மானம் 

மாதபரும் வரலாற்றுத் தவறு என்பகத நான் 

ஏற்றுக்தகாள்கின்மறன். ஆங்கிலத்தில் சிந்தித்து, ஆங்கிலத்தில் 

சிாித்து, ஆங்கில மமாகத்தில் மூழ்கியிருந்த  ீ. ீ. தபான்னம் 

பலமும் தசல்வநாயகமும் அன்று தகாண்டுவரப்படவிருந்த 

சுமதச தமாைிச் சட்டத்கத எதிர்த்திருந்தார்கள். இகதத் தமக்குச் 

சாதகமாகப் பயன்படுத்திய ததன்னிலங்கக அரசியலின் 

கடும்மபாக்காளர்கள் தனிச் சிங்களச் சட்டத்கத நிகறமவற் 

றினார்கள். அன்று ஆங்கில மமாகத்திலிருந்து விடுபட்டு, எமது 

மூத்த அரசியல் தகலவர்கள் சுமதச தமாைிச் சட்டத்கத 

ஏற்றிருந்தால், அன்மற சிங்கள தமாைிக்கு நிகராகத் தமிழ் 

தமாைியும் இந்த நாட்டின் ஆட்சி தமாைியாக இருந்திருக்கும். 

அந்த மூத்த தகலவர்களின் வைிவந்த சக தமிழ்த் தகலகமகள் 

"தமிழ் மக்கள் சிங்களம் கற்கக்கூடாது" என்று அடம்பிடித்து, 

தாமும் தமது பிள்களகளும் மட்டும் சிங்கள தமாைிகயக் 

கற்றுக்தகாண்டனர். தமக்தகாரு நியாயம்! தமிழ் மக்களுக்கு 

இன்தனாரு நியாயம்! மபாலித் தமிழ்த் மதசியம் மபசும் 

இவர்கள், இன்று சிங்களத்தில் சிந்தித்து, சிங்களத்தில் மபசி, 

சிங்களத்தில் குறட்கடவிட்டுத் தூங்கிக்தகாண்டும் இருக் 

கிறார்கள். தமிழ்த் தகலகமகள்விட்ட தவறுகளுக்காக 

சாதாரண தமிழ் மபசும் மக்கள் ஒருமபாதும் தண்டிக் 

கப்பட்டுவிடக்கூடாது.  

நான் அடிக்கடி கூறுவதுமபால், தமிழ் மபசும் மக்களின் 

பிரச்சிகனகள் மவறு! தமிழ் மபசும் மக்களின் தபயரால் 

சுயலாப அரசியல் நடத்தும் தமிழ்த் தகலகமகளின் 

பிரச்சிகனகள் மவறு! அரசியல் தீர்வின்றி அவலப்படும் எமது 

மக்களின் சார்பாக நான் மகட்கின்மறன், அன்று ஆயுதம் ஏந்திப் 

மபாராடி, இன்று சமாதானப் புறாக்ககள கககளில் ஏந்தி வந்து 

நான் மகட்கின்மறன், எமது தமாைி, எமது வரலாற்று 

வாழ்விடம், எமக்தகன இருக்கும் தபாருளாதாரம், எமது 

மக்களின் ககல, கலாசார பண்பாடுகள் என்பன 

ஒருங்மகதகாண்ட தமிழ்த் மதசிய இனத்தின் அகனத்து 

உாிகமகளுக்கும் தீர்வு காணும் திட்டதமான்கற 

நகடமுகறப்படுத்துங்கள்! இனவாதமமா, மதவாதமமா அது 

எந்த உருவில் வந்தாலும் அதகன நாங்கள் எதிர்ப்பவர்கள். 

அதில் தமிழ் இனவாதம், சிங்கள இனவாதம், முஸ்லிம் 

இனவாதம் என்மறா, இந்து மதவாதம், தபௌத்த மதவாதம், 

இஸ்லாமிய மதவாதம் என்மறா பாகுபாடு கிகடயாது. முஸ்லிம் 

ககடககளத் தவிர்க்க மவண்டுதமனச் சிலர் ஊடகங்களில் 

பகிரங்கமாகமவ கூறுகின்றனர். பதிலுக்கு முஸ்லிம் மக்களும் 

சிங்களக் ககடககளத் தவிர்க்குமாறு ஊடகங்களில் கூறப் 

மபானால், இந்த நாட்டின் எதிர்கால நிகல என்னவாகும் 

என்பது பற்றிச் சிந்தித்துப் பார்க்க மவண்டும்.  

தகௌதம புத்தாின் சிகலககளச் மசதப்படுத்துவது என்பது 

வன்கமயாகக் கண்டிக்கத்தக்க தசயல் என்பதில் எவ்விதமான 

சந்மதகமும் இல்கல. அது தபௌத்த மதத்தினகர உணர்வு 

ாீதியாகப் புண்படுத்துகின்ற தசயலாகும். அமதமபான்று 

ஏகனய மதத்தவர்களது மத வைிபாட்டுத் தலங்ககள, மத 

அகடயாளங்ககள அைிப்பதும் வன்கமயாகக் கண்டிக்கத்தக்க 

விடயமாகும். அது அந்தந்த மதத்தவர்ககளயும் உணர்வு 

ாீதியாகப் புண்படுத்தமவ தசய்கின்றது.  
 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have two more minutes. 

 

ගු ඩේලසන වද්වානන්දා ෙහතා 
(மாண்புமிகு டக்ளஸ் மதவானந்தா) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
அமதமபால், தகௌதம புத்தகர வைிபடுகின்ற மக்கமள 

இல்லாத இடங்களில், அங்மக பிற மதத்தவர்கள் மட்டும் 

வாழுகின்ற நிகலயில்,  தகௌதம புத்தரது சிகலககள 

கவப்பதும் அந்தந்த மதங்ககளச் சார்ந்த மக்களது 

உணர்வுககளப் புண்படுத்துகின்ற தசயலாகும் என்பகத 

நீங்கள் உணரமவண்டும். அமதமபால், ஏகனய மதத்தவர்களும் 

தமது மத அகடயாளங்ககள பிற மதம் சார்ந்த மக்களிடம் 

திணிப்பகதத் தவிர்ப்பமத ஆமராக்கியமான தசயற்பாடாகும். 

இன மற்றும் மத ாீதியிலான பிணக்குகள் அற்ற ஒரு 

சமுதாயத்கத நாம் உருவாக்க மவண்டுமானால், சிறுவயது 

முதமல பிள்களகளுக்கு அது ததாடர்பிலான கல்விகயப் 

மபாதிக்கக்கூடிய ஒரு தபாறிமுகறகய நாம் 

ஏற்படுத்தமவண்டும். இலங்ககயில் அந்தந்த மக்களின் 

உண்கமயான வரலாறுகள் உள்ளபடி எடுத்துக் 

கூறப்படமவண்டும். அவ்வாறின்றி, உண்கமயான 

வரலாறுககள மூடிமகறத்தும் திாிபுபடுத்தியும் நீங்கள் 

தசய்கின்ற ககங்காியங்கள், இந்த நாட்டில் மதசப்பற்றில்லாத 

ஒரு சமூகத்கதமய உருவாக்கிக் தகாண்டிருக்கிறது என்பகத 

நீங்கள் உணரமவண்டும்.  

அமதமநரம், எதிர்காலத்தில் இலங்கக மற்றும் 

இந்தியாவில் ISIS பயங்கரவாதத் தாக்குதல் இடம்தபற 

வாய்ப்புள்ளதாக இந்தியப் புலனாய்வுத்துகற மநற்கறய தினம் 

எச்சாிக்கக விடுத்துள்ளது என இந்திய ஊடகத்துகற 

ததாிவிக்கின்றது. இந்த விடயம் அவதானத்தில் 

தகாள்ளத்தக்கது. இஸ்லாமிய மத அடிப்பகடவாதக் குழுவாக 

ISIS அகமப்பு இருக் கின்றமபாதிலும், அது இலங்ககவாழ் 
முஸ்லிம்கள் சிலகரயும் இகணத்துக்தகாண்டு இத்தாக்குதகல 

நடத்தியகத அதிசயமாகமவ பார்க்கமவண்டுதமன்றும், 

இலங்கக வரலாற்கற எடுத்துப்பார்த்தால், இங்கு வாழும் 

முஸ்லிம் மக்கள் ஏகனய இனங்களுக்கு எதிராக 

வன்முகறகளில் குழுக்களாகமவா அகமப்பாகமவா 

தசயற்பட்டிருக்கவில்கல எனவும் சர்வமதச தநருக்கடிக் 

குழுவின் இலங்கக ததாடர்பான பகுப்பாய்வு நிபுணர் அலன் 

கீலன் ததாிவித்திருந்தார். அமதமநரம், இஸ்லாமிய 

அடிப்பகடவாத ஆயுதக் குழுக்களின் பிராந்தியமாகத் 

ததன்னாசியா மாறிவருகின்ற அபாயமும் இருப்பதாகமவ 

பல்மவறு ஆய்வுகள் ததாிவிக்கின்றன. இஸ்லாமியர்ககள 

அதிகமாகக் தகாண்ட நாடுகள் ததன்னாசியாவில் அதிகமாக 

இருப்பது இதற்குக் காரணமாகக் கூறப்படுகின்றது.  
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அமதமநரம், இந்த அடிப்பகடவாத அகமப்பானது ஈராக் 

மற்றும் சிாியா மபான்ற நாடுகளில் எதிர்தகாண்ட மதால்வி 

ககளயடுத்து, அது சர்வமதச தீவிரவாத அகமப்பு என்ற 

நிகலயிலிருந்து விலகிச் தசல்கின்ற நிகல காணப் 

படுவதாகவும் ததாியவருகின்றது. அந்தவககயில், அது 

ததன்னாசியாவில் நிகலதகாண்டிருப்பதற்கு முயற்சிக்கலாம் 

என்பதால், நாம் இந்த விடயத்தில் ததாடர்ந்தும் தவகு 

அவதானமாகமவ இருக்க மவண்டும் எனத் ததாிவித்துக் 

தகாண்டு, ககடசியாக கல்முகன வடக்குத் தமிழ்ப் பிரமதச 

தசயலகத்கதத் தரமுயர்த்தல் ததாடர்பாகவும் குறிப்பிட 

விரும்புகின்மறன்.   

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, your time is up. Please wind up now.  

 

ගු ඩේලසන වද්වානන්දා ෙහතා 
(மாண்புமிகு டக்ளஸ் மதவானந்தா) 

(The Hon. Douglas Devananda) 

Sir, just give me half a minute, please.  
 

கல்முகனத் தமிழ்ப் பிரமதச தசயலகத்கதத் தரமுயர்த்துவது 

என்பது அந்த மக்களது நீண்டகாலக் மகாாிக்ககயாக 

இருக்கின்றது. அது ஒரு நியாயமான விடயம். ஆனபடியினால், 

அரசாங்கம் நிச்சயமாக விகரவில் அந்தப் பிரச்சிகனகயத் 

தீர்க்க மவண்டும்.  தமிழ்த் தரப்பாக இருந்தாலும் சாி, முஸ்லிம் 

தரப்பாக இருந்தாலும் சாி, இதற்கு இனவாத சாயம் 

பூசக்கூடாது. அமதமநரத்தில், இந்த விடயத்தில் 

நிலத்ததாடர்பற்ற நிலப்பகுதிகள் பற்றி ஒரு தபாய்யான 

காரணம் தசால்லப்படுகின்றது. ஆனால், தீவுப் பகுதிககள 

எடுத்தால், அங்கு நிலத்ததாடர்பற்ற வககயிமல பிரமதச 

தசயலகங்கள் இருக்கின்றன. இந்த நாட்டிமல இவ்வாறு பல 

பிரமதச தசயலகங்ககள உதாரணமாக் காட்டலாம். வவுனியா 

ததற்குச் சிங்களப் பிரமதச தசயலகம் வவுனியாவில் பரந்து 

காணப்படுகின்ற சிங்களக் கிராமங்ககள உள்ளடக்கியதாக 

இருக்கின்றது. அங்கு தவங்கலச் தசட்டிகுளத்திலும் ஒரு 

பிரமதச தசயலகம் இருக்கின்றது. ஊவா மாகாணத்திலும் 

பண்டாரவகள, எல்ல மற்றும் ஹப்புத்தகள மபான்ற பிரமதச 

தசயலகங்களிலும் இவ்வாறான நிகலகமகயக் காணக் 

கூடியதாக இருக்கின்றது. ஆனபடியினால், நிலத்ததாடர்பற்ற 

பிரமதச தசயலகங்கள் இலங்ககயில் பல்மவறிடங்களில் 

இருக்கின்றன என்பகதயும் இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் கூறி, 

விகடதபறுகின்மறன். நன்றி.   

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Next, the Hon. (Dr.) Harsha De Silva. You have 15 

minutes.  
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ගු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා ෙහතා තආර්ථික 

ප්රතිසංසනකරණ සහ වපොදු සැපීමම් කැබින්  වනොවන 

අොතයුරො  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா - தபாருளாதார 

மறுசீரகமப்பு மற்றும் தபாதுவைங்கல் அகமச்சரகவ 

அந்தஸ்தற்ற அகமச்சர்) 

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

මූකාසනාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමනි, අද අපි ජාතික ත හිශ ජමා් 

ස විධ්ානය, ජමාශ් මිකාශ් ටබ්රාහීම් ස විධ්ානය, විකයා් අස ්

ශසයිකානි ස විධ්ානය තටනි රස්තතාදය තටළටෂේවීශම් අන්තතාදී 

ස විධ්ාන තහනම් කිරීශම් නිශයෝැය විතාදයට ැන්නා අතස්ථාශ දී 

ඒකට සහශයෝැය ශදමින් තචන කිහිපයෂේ කථා කපන්නට මම 

බකාශපොශපෝතු ශතනතා. ශම් ශශ හිතකා අද මම කපන කථාත 

ලියාශැන ඇවි කා තිශබනතා. මම හිතන විධියට ශම්ක තටදැ් 

ශදයෂේ. මම තටඩිපුප විනාඩි කිහිපයකු් ද කා ැ්ශ් ශම් ශශ 

කියන්නම ඕනෑ නිසායි.  

පටෂේ විධියට අද අපි දන්ශන් තීපණා්මක සන්ධිස්ථානයකයි. 

අපි අද කපන කියන ශශත  අනුතයි අනාැත ශ්රී ක කාශ  ැමන 

නිර්මාණය ශතන්ශන්; අශ්ත දරුතන්ශේ අනාැතය තීපණය 

ශතන්ශන්. අපි අද නිතටරැිනත කටුතතු ශනොකශළෝ අනාැතය 

යහප් ශතන්ශන් නටහට. අපි අද අතස්ථාතාදීත කටුතතු කශළෝ 

අශ්ත පශේ අනාැතයයි විනා  ශතන්ශන්. ශම් නිසා අශ්ත පශේ 

ජනතාතට නායක්තය කබා ශදන පෂේ , විපෂේ  මහ ජන 

නිශයෝජිතයන් තන අපි සියුශදනාටම ශම් අතස්ථාශ  වි ාක 

තැකීමෂේ තිශබනතා. ඩේකස් ශශතානන්දා ැරු මන්ත්රීතුමා කළ 

කථාත අහශැන දන්නවිට මට හිතුශඩු, එදා දතිහාසශේ  ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශ , එශහම් නට්නම් අශ්ත කලින් තිබුණු 

පාර්ලිශම්න්තුශ  හිටපු පෂේ , විපෂේ  මන්ත්රීතරු; 

ශශ පාකනඥපශයෝ හිප විධියට දිනිපය ැටන ුලප බකා තටඩ කළා 

නම්, අද අපට ශම් ප්ර ්නතකට ුහහුණ ශදන්න ශතන්ශන් නටහට 

කියකායි. ඒ නිසා තමයි මම ශම් සභාශ  අතධ්ාපණය කපන්න 

යන්ශන්, "ළම බකන්න එපා, ුලප බකන්න" කියන කාපණය. 

මූකාසනාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමනි, පසුගිය අශප්ර්  මාසශේ  

21ශතනි දා සහපාන් කියන ම්ශ ච්ඡ රස්තතාිනයා එ ක කළ 

ප්රහාපශයන් පසුත ජන සමාජය ීනතියට ප් වුණා. "අපත මපන්න 

තපම් අපි සහපාන්කාට කපපු තපද ශමොකෂේද?" කියකා ජනතාත 

ප්ර ්න කපනතා. ඒක සාධ්ාපණ ප්ර න්යෂේ. ශම් ප්රහාපශයන් පස්ශස් 

ුහස්ලිම් සමාජය ශදස සටකශයන් බකන්න අශනකු් ජාතීන් 

ශපළඹී තිශබනතා. අතාසනාතකට එම සටකය ිනශනන් ිනනට 

සමහරුන් තටඩි කපමින් තිශබන බත් ඔබතුමා දන්නතා. ශමයින් 

ශපන්තන්ශන් සහපාන්කාට ඕනෑ තටනට අශ්ත සමාජය ශැන 

යමින් තිශබනතාය කියන එකයි. සමස්ත ුහස්ලිම් සමාජය ශකශපහි 

සටක සහිත තටපිටාතෂේ නිර්මාණය කපකා, ඇවි ණු ගින්නට පිුලරු 

දමන්න් සි හක ජාතිතාදීන්ට අතස්ථාතෂේ නිර්මාණය කිරීම 

සහපාන්කාශේ plan එශෂේ අනිතාර්යශයන්ම තිශබන්න ඇති. 

ශමොකද, එශහම වුශණෝ විතපයි සහපාන්කාට ිනනන්න පු තන් 

ශතන්ශන්. ශම් නිසා එම නත ත්්තය බුශධිම්ත 

කළමනාකපණය කපකා සහපාන්කාශේ අන්තතාදය පපාජය 

කිරීමට අපට ශනොහටකි වුශණෝ එය තත තත් ප්ර ්න ජාකාතක 

ආපම්භයෂේ බත මම අතධ්ාපණය කපනතා. අපි සහපාන්කාශේ 

ස විධ්ානය තහනම් කළා. නුහ්, ස විධ්ානය තහනම් කපන එකට 

තඩා එහාට ගිහි කා සමාජයෂේ හටටියට අපට ශබොශහෝ ශශ 

කපන්න තිශබනතා.  

ශම් ප්රහාපය තළෂේතා ැන්න බටිප වුණා කියකා ඕනෑම 

ශකශනකුට පජයට බණින්න පු තන්. එශහම කපනතා. නුහ්, එම 

ප්රහාපශයන් පසුත ජන සමාජශේ  ශැොඩනට ශමන ශම් පිපතර්තනය 

නිසා ශ්රී ක කාශ  අනාැතය අඳුරු වුශණෝ, එහි තැකීම ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශ  සිටින අප සියුශදනාටම භාපැන්න සිශධ් 

ශතනතා. ශශ පාකනඥපයන් බුශධිම්ත කටුතතු කළා නම්, අවුරුුල 

තිහෂේ විතප අශ්ත පට විනා  කළ එ ටීටීට ුතශධ්ය ආපම්භ 

ශතන්ශන් නටහට. ඒ සම්බන්ධ්ශයන් ශශතානන්දා ැරු මන්ත්රීතුමා 

කථා කළා. එදා දකුශඩු ඡන්ද පහසුශතන් කබාැන්න දකුශඩු 

ඇතටම් ශශ පාකනඥපයන් ජාතිතාදය තපුපනශකොට, පහසුශතන් 

උතුශර් ඡන්ද කබාැන්න උතුශර් ඇතටම් ශශ පාකනඥපයන් හිප 

හිපයට ජාතිතාදය තටපිරුතා. ශම් සහහා පටෂේ විධියට තන්ින ශැතපු 

හටටි අපි හටශමෝම දන්නතා, මූකාසනාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමනි.  
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ශම් නිසා සි හක, ශදමළ, ුහස්ලිම් ජන සමාජය නිශයෝජනය 

කපන මහ ජන නිශයෝජිතයන් තන අප සියුශදනාටම ශම් 

ශමශහොශ් වි ාක තැකීමෂේ තිශබනතා. ඒ තැකීම තමයි, ළම එන 

මටතිතපණ ශපෝලිම ිනහා බකන්ශන් නටතිත; පටු ශශ පාකන තාසි 

බකන්ශන් නටතිත, පශේ අනාැතය; අශ්ත දරුතන්ශේ අනාැතය 

ිනහා බකකා කටුතතු කපන එක. ඒක තමයි මම කි ශ , "ළම 

බකන්න එපා, ුලප බකන්න" කියකා, මූකාසනාරූඪ ැරු 

මන්ත්රීතුමනි. ජාතිතාදය අවුස්සකා මටතිතපණ ිනනාැන්න උ්සාහ 

කපන පිිපසකු් ශම් සමාජශේ  දන්න බත අද පශේ සිුල ශතන 

ශශත  දටෂේකාම අපට ශපශනනතා. "මම මටරුණාට පස්ශස් මශේ 

අනුැාමිකයන් තටඩි කපකා ශදන්න" කියකා, හිපයට ශම් පිිපසට 

සහපාන් ශකොන්රා් එකෂේ දීකා ගිහි කා තාශේ ශමොවුන් 

හටසිශපන්ශන්. අපි ශම් ජාතිතාදයට සහ රස්තතාදීන්ට කිසිුල දඩෂේ 

ශදන්න ශහොහ නටහට, මූකාසනාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමනි. සි හක, 

ශදමළ, ුහසල්ිම්, බර්ැර් එකුහතුශතන්  ෂේතිම් ශ්රී ක කාතෂේ අපට 

ශැොඩනටඟීමට අත ය නම් අපි ුහලින්ම කපන්න ඕනෑ, ශමම 

ජාතිතාදීන් සහ රස්තතාදීන් පපාජය කපන එකයි. ශකෝකශේ  

බබළන ශ්රී ක කාතෂේ ඇති කිරීමට නම්, අපි මධ්යසථ් මතධ්ාිපන් 

විධියට ශ්රී කා කීය ජන සමාජය  ෂේතිම් කළ ුතතුයි. මූකාසනාරූඪ 

ැරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා දන්ශන් ඒ මධ්යස්ථ මතශේ  කියන 

කාපණය මම ශහොහට දන්නතා. 

ශම් කාපණය සි හක, ශදමළ, ුහසල්ිම්, බර්ැර් යන සෑම ජන 

සමාජයකටම ශපොුල ශතන්න ඕනෑ. ශම් පාර්ලිශම්න්තුශ  සිටින 

සියු ජාතීන්ට අය් මහජන නිශයෝජිතයින් තම ප්රජාත තුළ සිටින 

මධ්යස්ථ මතධ්ාිපන්  ෂේතිම් ශනොකශළෝ, සමාජශේ  තීපක 

බකය දිනිපශේ දී අන්තතාිනන්ශේ සහ ජාතිතාිනන්ශේ අතට ප් 

ශතනතා. එශහම වුශණෝ අශ්ත පශේ අනාැතය දතප ශතනතා. මම 

ශමශහම කියන්ශන් තර්තමානශේ  සිුල තන ශශත  ිනහා බකායි 

මූකාසනාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමනි. 

ිනුතණුතට පාප කපන මධ්යස්ථ මාතධ්ාිප ශ්රී කා කීය සමාජයෂේ 

සවිබක ැන්තන්ශන් ශකොශහොමද? පළුහශතන්ම කපන්න ඕනෑ ශශ 

තමයි ආශය් සහපාන්කාට කිසිුල දඩෂේ ශනොතටබීම. 

සහපාන්කාශේ අන්තතාදයට එකතු තන සියුම රස්තතාිනන් විනා  

කප දටමිය ුතතුයි. ඒ තාශේම, සියුම ුහසල්ිම්තරුන් රසත්තාිනන් 

ශනොතන බත අපි ශ්රුම් ැත ුතතුයි. යම් කඩුඩායමෂේ එතටනි 

අදහසෂේ දපනතා නම් අපි ඔවුන්ත  පපාජය කළ ුතතුයි. එදා එෂේස් 

ජාතික පෂේ ය ආපම්භ කපන ශකොට, ශම් පටට නිදහස කබා ැන්න 

ශකොට, සි හක, ශදමළ, ුහස්ලිම්, බර්ැර් අපි සියු ශදනාම එකට 

එකතු ශතකායි හිටිශේ . දිනිපයට් ඒ ආකාපයට එකතු ශතකා 

හිටිශයෝ විතපයි අපට සාර්ථක ැමනෂේ යන්න පු තන් ශතන්ශන්.  

ශම් නිසා අශ්ත පශේ සියුම ජනතාතට ශපොුල තන එකම 

ීනතියෂේ අපි දිනිපශේ දී හඳුන්තා ිනය ුතතුයි.  ශම් කථාත පාස්කු දිපදා 

සිුලවීශමන් පසු මා කළ පළුහ කථාශ දී් සහහන් කළා. ඒ තාශේම, 

ජාතීන් ආැම් මත පදනම් වූ පාස  රමය අශහෝසි කප, සියුම 

ජාතීන්ට එකට අධ්යාපනය කටබීමට හටකි පාස  රමයෂේ අපි 

හඳුන්තා ිනය ුතතුයි. ඩේකස් ශශතානන්ද ැරු මන්ත්රීතුමා කි තා, 

ද ග්රීසි භා ාත සම්බන්ධ්ශයන්. සි හක, ශදමළ ශතනුතට එදා ද ග්රීසි 

භා ාත පාවිච්චි කපපු හටටි කි තා. ඇ්ත ත ශයන්ම කන්නන්ැප 

මහ්මයා එදා Central Schools හපහා උ්සාහ කශළ,් ශම් පශේ 

ද ග්රීසිශයන් උැන්තන පාස  ජාකයෂේ ඇති කපන්නයි. නුහ්, 

ඒකට හටකියාතෂේ තිබුශඩු නටහට.  

විශ ් ශයන්ම තහබ්තාදී අන්තතාදය පපාජයට ප් කප, 

මධ්යස්ථ මතධ්ාරී ුහස්ලිම් සමාජශේ  බකය  ෂේතිම් කප ැටීනමට 

අප විසින් සහශයෝැය ිනය ුතතුයි මූකාසනාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමනි. 

අශ්ත පශේ සියුම ජාතීන් ශ්රී කා කීය අනනයතාතෂේ මත 

කටුතතු කශළෝ පමණයි, අපට සාර්ථක ැමනෂේ යන්න පු තන් 

ශතන්ශන්. ශසෞින අපාබිශේ  විධියට ක කාශ  දන්න යම් පිිපසෂේ 

උ්සාහ කපනතා නම් එයින් සිුලතන්ශන් ශ්රී කා කීය සමාජශයන් 

එම කඩුඩායම ිනශනන් ිනන ඈ් වීමයි. එය සමඟිය ඇති කිරීමට 

අනිතාර්යශයන්ම බාධ්ාතෂේ.  ශම් නිසා මහජන නිශයෝජිතයින් 

ශකස අප එතටනි කටුතතුතලින් ජනතාත ැකතා ැටීනමට කටුතතු 

කළ ුතතුයි. 

ශශ පාකනඥපයින් ශකස ශම් සභාශ  සිටින අප සියු 

ශදනාටම වි ාක තැකීමෂේ තිශබනතා. අපි ිනනනතා, පපිනනතා, 

උපිනනතා, මටශපනතා. හටබටයි, පටෂේ හටටියට ශ්රී ක කාත 

අනාැතයට ැමන් කපනතා. අපි පටට ආදශර් නම් කළ ුත්ශ් 

ශමතටනි තීපණා්මක අතස්ථාතක අපශේ පටු ශශ පාකන මතතාද 

අමතක කප පු  ත පට ැටන සිතීමයි.  

මූකාසනාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමනි, පටෂේ විධියට අපි දන්න තටන 

ැටන නිසි අතශබෝධ්යෂේ අපට තිබිය ුතතුයි.  අනාැතශේ දී අපට 

ඇති විය හටකි අනතුරු පිළිබහත අපට අතශබෝධ්යෂේ තිබිය ුතතුයි. 

සමාජයෂේ ශකස ශපොුලශ  එතටනි අනතුරු තළෂේතා ැටීනමට අපි 

ශශ පාකන ශදදශයන් ශතොපත කටුතතු කළ ුතතුයි. එශහමයි 

ිනුතණු බුශධිම් මිනිස්සු තටඩ කපන්ශන්. 

තසප ැණනාතෂේ පුපා ශම් පට පාකනය කපපු අප සියු 

ශදනාටම ශමපට ආර්ිකකය  ෂේතිම් කිරීමට ශනොහටකි වීම නිසා 

අපශේ සමාජය ශම් තන විට ප්ර ්න ැණනාතකට ශැොුලරු ශතකා 

තිශබනතා. ශම් ප්ර ්න අපට ජනතාත ිනනපතා දිනිපප් කපනතා. 

ඒතාට පිළිතුරු දීම ශකශහසි නටහට. නුහ්, මූකාසනාරූඪ ැරු 

මන්ත්රීතුමනි, ශම්තාට ජනතාත සනසතන ශකටි පිළිතුරු නටහට. අපි 

කළ ුත්ශ් කටපවීශමන් ශම් පට එෂේත ශැොඩ නටඟීමට කටුතතු 

කිරීමයි. නුහ්, ජනතාත පීඩනයකින් සිටින ශමතටනි සමාජයක 

ජාතිය, ආැම තටනි කාපණා මතු කප යශමකුට ශකටිකාසින  

ශශ පාකන තාසියෂේ කබා ැන්න පු තන්. ශමොකද? එතශකොට 

ජනතාත ශබශදනතා. ඒ මත ඔවුන් තීපණ ැන්න පුරුුල ශතනතා. 

නුහ්, මූකාසනාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමනි, එයින් සිශධ් ශතන්ශන් 

සමස්ත ශ්රී කා කිකයින් ශකස අපට ශම් ආර්ිකක අර්බුදශයන් ශැොඩ 

එන්න ශනොහටකි වීමයි. ශශ පාකනඥපයින් විධියට ශමතටනි ශකටි 

රමතලින් ඡන්ද ිනනන්න නම් පු තන් ශතයි. හටබටයි, ිනශනන් ිනනම 

පශේ අසමගිය සහ ශබදීම තටඩි වී එයින් පට විනා යට යාවි. 

එතශකොට ශමොකද, ශතන්ශන්? අපට ශම් තිශබන ආර්ිකක 

ත්්තය් නටති ශතකා යනතා. ඒ නිසා මා ශම් සභාශ  සිටින 

සි හක, ශදමළ, ුහස්ලිම් සියුම තැකිත ුතතු 

ශශ පාකනඥපයින්ශැන් ද කා සිටින්ශන්, ඔබකා පටට ආදශර් 

නම් ජාතිතාදය, ආැම්තාදය සාමානය මිනිස්සු අතප පතුපතන්න 

එපා කියන එකයි. මම අ්දටකීශමන් දන්නතා, සාමානය 

මිනිස්සුන්ට ඒතා ඕනෑ නටහට කියකා. ශම් තතතාද ඔවුන් මත 

බශකන් පටතන ඒතා.  

ඒක තමයි ඩේකස් ශශතානන්දා මන්ත්රීතුමාශේ කථාශ දී 

කි ශ , "ශදමළ ජනතාතශේ ප්ර ්න ශතනයි, ශදමළ ජනතාතශේ 

ප්ර ්න මත ශශ පාකනය කපන අයශේ ප්ර ්න ශතනයි" කියකා. ඒක 

ශදමළ ජනතාතට විතපෂේ ශනොශතයි, ුහස්ලිම් ජනතාතට් 

එශහමයි, සි හක ජනතාතට් එශහමයි. සාමානය මිනිසුන්ට ඕනෑ 

කාකා බීකා නිදහශස් ජීත් තන්නයි. ජාතිය, ආැම දසස්පහට 

දමාශැන මපා ැන්නතාට තඩා ප්ර ්න ඔවුන්ට තිශබනතා. ශකොළඹ 

නැපශේ  ශබොශහෝ ප්රශශ තක සි හක, ශදමළ, ුහස්ලිම් මිනිස්සු 

එකට ජීත්තනතා. එහා ශැදප සි හක, ශමහා ශැදප ුහසල්ිම්, 

නුහ් ඔවුන් එකට ජීත්තනතා. සි හක අවුරුශදට ුහස්ලිම් 

ශැත තකට කටවුම්, ශකොකිස් යතනතා. පාමසාන් උ්සතයට 

සි හක ශැත තකට තටක්තපන් එතනතා. කිසිම ප්ර ්නයෂේ නටහට. 

හටබටයි, මටතිතපණයෂේ කිේටු ශතනශකොට, ඇතටම් 

ශශ පාකනඥපයින් ශමොවුන් අතප ජාතිය, ආැම පදනම් කප ශැන 

587 588 



පාර්ලිශම්න්තුත 

විපසකයෂේ නිර්මාණය කපනතා. මූකාසනාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමනි, 

ශම් සමඟිය බිහ තටශටන්ශන් එශහමයි. ඒ නිසා ජාතීන් අතප සාමය 

ඇතිකිරීම සහහා ශශ පාකනඥපයින් තන අපට දටතටන්ත තැකීමෂේ 

දටු කපන්න තිශබනතා; දටතටන්ත කාර්ය භාපයෂේ කපන්න 

තිශබනතා. 

ඔබ සියුශදනා විවිධ් ජාතීන්ට අය් ශතන්න පු තන්. නුහ්, 

අපි ශ්රී කා කිකයින් ශකස සිතා එක ධ්ජයෂේ යටශ් එකට තටඩකප 

ශම් පට ශැොඩ නමුහ කියකා ජනතාතශැන් මම ද කා සිටිනතා. 

අතස්ථාතාදීන්ශේ ශබොරු ශසෝබන කථාතකට අහුශතකා ශම් පශේ 

අනාැතය විනා  කපන්න දඩ ශදන්න එපාය කියා් ඔබ 

සියුශදනාශැන් මා ද කා සිටිනතා. පට විනා  වුශණෝ එයින් 

එක ජාතියක, එක ආැමක පිිපසෂේ විතපෂේ ශබ්ශපන්ශන් නටහට. ඒ 

තුළින් අප සියුශදනාටම එකට තන්ින ශැතන්න සිශධ් ශතනතා. 

මූකාසනාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමනි, පසුගියදා ෛරනිකායික 

මහානාහිමිතරුන් දතාම්ම තටදැ් සාමූහික පණිවුඩයෂේ නිකු් 

කළා. අතසාන ත ශයන් මා ඒ පිළිබහත අතධ්ානය ශයොුහ කපන්න 

කටමටතියි. එහිදී ෛරනිකායික මහානාහිමිතරුන් අතධ්ාපණය කප 

සිටිශේ  සි හක, ශදමළ, ුහස්ලිම් හා අනිකු් ශ්රී කා ශෂේය ජන 

ශකොටස් එකම බටීමමකින් ුතෂේතත කටුතතු කළ ුතතු බතයි.  

පසුගිය පාස්කු දිපදා ශබෝම්බ ප්රහාපශේ  අසාධ්ාපණ ීන ණකාිප 

තර්ධ්නයෂේ සමාජය තුළ තතුලපට් තර්ධ්නය විය ුතතු නටති බත 

මහ නාහිමිතරු එහිදී ප්රකා  කළා. ශමපට ුහස්ලිම් ප්රජාත සමම 

අශ්ත කිසිුල ෛතපයෂේ, අමනාපයෂේ, ශනොශහොහ ශනොෂේකාක්තෂේ 

ශනොමටති බත්, අපි ඔවුන් සමම සමඟිශයන් ජීත් වූ බත් 

ෛරනිකායික මහ නාහිමිතරුන් ශම් පණිවුඩය මඟින් සහහන් 

කළා, මූකාසනාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමනි. 

ශමම අදහස් තුළින් ශපෝ ණය වී ෛතරී ගිනි දට තක ශනොදටවී, 

ශ්රී ක කාත ශකෝකශේ  සුන්දප පටෂේ බතට ප්කප ැටීනශම් තැකීම 

අපට භාපශතකා තිශබනතා. අ පශේ දරුතන්ශේ අනාැතය 

ආශකෝකම් කිරීශම් තැකීම අපට තිශබනතා, මූකාසනාරූඪ ැරු 

මන්ත්රීතුමනි.  ශබොශහොම  ස්තුතියි. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ටළමට ැරු ක චන විශසශස්කප මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

8ක කාකයෂේ තිශබනතා. 

 

ගු කංචන ිධව.වසේකර ෙහතා 
(மாண்புமிகு கஞ்சன விம மசகர) 
(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

මූකාසනාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමනි, මට විනාඩි 18ෂේ ශතන්කප 

තිශබනතා.  
 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශහොහයි. ඔබතුමා කථා කපන්න.  

 
[අ.භා.2.59] 

 
ගු කංචන ිධව.වසේකර ෙහතා 
(மாண்புமிகு கஞ்சன விம மசகர) 
(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

මූකාසනාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමනි, රස්තතාදය තටළටෂේවීශම් 

(තාතකාලික විධිවිධ්ාන) පනත යටශ් දිනිපප් කපන කද නිශයෝැ 

පිළිබහත සාකච්ඡා කපන ශම් ශමොශහොශ් විශ ් ශයන් මතෂේ 

කපන්න ඕනෑ, අද දතස තනවිට පාසක්ු දිපදා ප්රහාපය සිශධ්ශතකා 

හිපයටම මාස ශදකෂේ ැතශතකා තිශබන බත. ශම් සිශධිය පිළිබහත 

අපි එකිශනකාට විශ චන එ ක කප ැ්ත්, ශම් සිශධියට මූලික 

වුණු කරුණු පිළිබහත ඇ්තටම අතධ්ානය ශයොුහශතකා 

තිශබනතාද කියන එක පිළිබහත, මාස ශදකෂේ ැතතන ශම් 

ශමොශහොශ් වුණ් අපට සටකයෂේ තිශබනතා. ඒ තාශේම ශම් 

සහහා තැ කිත ුතතු පුශැකයන්, ශමය තළෂේතා ැටීනමට ශනොහටකි 

වූ කඩුඩායම්තකට එශපහිත ීනතිය රියා්මක කළ රමශ දයෂේ 

තිබුණාද කියන සටකය් අප තුළ තිශබනතා.  

මූකාසනාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමනි, පසුගිය 1  තන බදාදා 
"ම බිම" පුත් පශ් තාර්තා කපනතා, "පාසක්ු ප්රහාපශයන් තුතාක 
ක් දරුතන් හතකශේ හිස් කබ  දත් කපකා. ළමයින් 

ශතනුශතන් ආධ්ාප ශදන්නටයි ජාතික ළමාපෂේ ක අධිකාිපය 

ද කයි" කියකා. මූකාසනාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමනි, රුපිය  මිලියන 
ැණන්, රුපිය  බිලියන ැණන් සහහා පිපපූපක ඇසත්ශම්න්තු 

සම්මත කපන්න ශම් පාර්ලිශම්න්තුත පාවිච්චි කපකා තිශබනතා. 
අපි කනැාටු ශතන්න ඕනෑ, කසජා ශතන්න ඕනෑ, ජාතික 

ළමාපෂේ ක අධිකාිපශේ  සභාපති එච්.එම්.අශබ්ප්න මටතිතුමා ඒ 
දරුතන් ජීත් කපවීමට, ඒ දරුතන්ශේ ශසෞඛ්ය ත්්තය දහළ 

න තන්න මහ ජනතාතශැන් ආධ්ාප ද කන ත්්තයට අද 

ප්ශතකා තිශබන එක ැටන.  

මූකාසනාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් ප්රහාපය සිශධ්ශතකා සති 
කීපයෂේ යනශකොට ශම් ආඩුක්ත විවිධ් ප්රකා  දිනිපප් කපන්න 

කටුතතු කළා. ප්රහාපය සිුලශතකා සති තුනකට පස්ශස් 

ජනාධිපතිතපයා ප්රකා යෂේ කපකා කියනතා, "ශම් ප්ර න්ය සියයට 
  ෂේම අතසන් කපකායි තිශබන්ශන්. තත සු  ශකොටසයි කපන්න 

තිශබන්ශන්. දටනට ශම් රස්තතාදය පපාජයට ප් කපකායි 
තිශබන්ශන්" කියකා. අැමටතිතපයා් සහතිකයෂේ ශදනතා අපි 

දටෂේකා. ඒ තාශේම, රස්තතාිනන් හටටියට කටුතතු කපපු පිිපසශේ, 

ඒ ප්රහාප ිනය් කපපු පිිපසශේ ත්කම්, ශශශපොළ ඒ සියු ශශ 

තහනම් කපකා, ුහද  සමම රුපිය  බිලියන 14ක ත්කම් පාජ 

සන්තක කපකා තිශබනතාය කියකා ආඩුක්ශ  විවිධ් ඇමතිතරුන්, 

මන්ත්රීතරුන්, නායකයන් ප්රකා  කපන බත  විවිධ් මාධ්ය තාර්තා 

කපකා තිශබනතා අපි දටෂේකා. මූකාසනාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ 
රස්තතාිනන්ශේ රුපිය  බිලියන 14ක ත්කම්, ශශශපොළ ශම් 

ආඩුක්ත පාජ සන්තක කපකා තිශබනතා නම්, අපි අහන්ශන්,  

අසපණභාතයට කෂේවුණු, ප්රහාපයට කෂේවුණු දරුතන්ශේ 

අනාැතය  ෂේතිම් කපන්න ඒ ුහදකත් පාවිච්චි කපන්න බටිප 

ඇයි කියකායි. අද  තනවිට, ඒ මිය ගිය පුශැකයන්ශේ පවු තක 
සාමාජිකයන්ට කබා දී තිශබන ආධ්ාප ශමොනතාද, තුතාක කටූ  

පිිපසට කබාදී තිශබන ආධ්ාපය ශමොකෂේද, ඔවුන්ශේ අනාැත 
රැකතපණය ශතනුශතන් ශතන්කප තිශබන ුහදක ශකොපමණද? 

විශ ් ශයන්ම හර්  ද සි තා ඇමතිතුමා් ශම් සභාශ  දන්න 
ශතකාශ  මා ද සිමෂේ කපනතා. එතුමා ආර්ිකකය පිළිබහත ඒ 

අමාතයා  ය් එෂේක කටුතතු කපන ඇමතිතපශයෂේ, ඒ පිළිබහත 

කථා කපන ඇමතිතපශයෂේ. ඒ නිසා මා ද සිමෂේ කපනතා, 
ආඩුක්ශ  ප්රචාපක වියදම් සහහා ශතන් කපන ුහදලින් ශකොටසෂේ 

ශහෝ ශම් දරුතන්ශේ අනාැතය  ෂේතිම් කපන්න ශයොදා ැන්න  
කියකා.  ඒ ශතනුශතන් අතධ්ානය ශයොුහ කපන්නය කියන ද සිම 

මා කපනතා.  

මූකාසනාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමනි. පාස්කු දිපදා ප්රහාපය 

සම්බන්ධ්ශයන් ශසොයා බටසිමට ශම් පාර්ලිශම්න්තුත තුළ විශ ්  
කාපක සභාතෂේ ප් කළා.   වි ශ ්  කාපක සභාත ප්කිරීම සහහා 

ුහ  අතස්ථාශ  ශයෝජනාත එනශකොට පෂේ  විපෂේ  සියුශදනා ඒ 
සහහා අ්සන් කශළ්, ශමයට තැ කිත ුතතු, ඒ තාශේම තැකීම් 

පටහටප හටප ඇති පුශැකයන් ශතනුශතන් ශම් විශ ්  කාපක සභාත 
තුළින් පරීෂේ ණ පත්තා, ඔවුන්ට දුවතම් ශදන්න පු තන් සත්ාධීන 

කමිටුතෂේ ප්ශතයි කියන බකාශපොශපෝතුශතන්. 
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පාස්කු ප්රහාපයට තැ කිත ුතතු නුහ්, එම තැකීම පටහටප හටපපු 

පුශැකයන්ට එශපහිත ීනතිය රියා්මක කපනතා ශතනුතට, ටට 

පසුත වූ සිුලවීම් පිළිබහත පරීෂේ ණ දෂේමන් කපකා තිශබන බත අද  

සමහප මාධ්ය විසින් විකා නය කපන පාත්රී ප්රතෘ්ති බටුතාම අපට 

ශපශනන්න තිශබනතා. අපි ඒ ැටන කනැාටු තනතා. පාජය 

පිපපාකන අමාතයා  ශේ  ශ කම් ප්නසිිප මටතිතු  ශම් කමිටුතට 

කටහතකා, චරශ ඛ්යෂේ පිළිබහත පටය ැණනෂේ ප්ර න් කපන හටටි 

අපි දටෂේකා. විජිත මකකශැොඩ ජනාධිපති විමර් න කමිටුශ  

නිර්ශශ  මත ශපොලිස් නිකධ්ාිපන් නත ශදශනකුට පමණෂේ ීනතිය 

රියා්මක කපකා, ශචෝදනා ශැොනු කපන්න ීනතිපතිතපයා 

නිර්ශශ   කපකා තිශබනතාය කියකා ටශේ  මාධ්යතක තාර්තා කපකා 

තිශබනතා අපි දටෂේකා.  

මූකාසනාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් ශතොපතුරු කටබිකා 

සන්නිශ දනය ශනොවුශඩු කාශැන්ද කියන කාපණය පිළිබහත ශම් 

පශේ පාර්ලිශම්න්තුත පමණෂේ ශනොශතයි, ශම් පශේ ජනතාත පතා 

ශහොහ අතශබෝධ්යකින් දන්නතා. එදා  දන්ිනයානු ඔ්තු ශස්තශයන් 

කබා දීපු ශතොපතුරු පහළට ැකාශැන ආශ  නටති නිසා්,  ඒ 

ශතනුශතන් කටුතතු ශනොකපපු නිසා්,  ඒ කාපණයට ශශ පාකන 

නායක්තය කබා ශනොදීපු නිසා් තමයි ශම්  ප්රහාපය තළෂේතා 

ැන්න බටිප වුශඩු කියන කාපණය ශම් පශේ ුහ මහ් ජනතාතම 

දන්නා කාපණයෂේ. ආපෂේ ක කටුතතු පිළිබහ ඇමතිතපයා හටටියට 

කටුතතු කපන ජනාධිපතිතපයා, ආපෂේ ක පාජය ඇමතිතපයා, 

අැමටතිතපයා ශහෝ එකම එක කටබිනේ ඇමතිතපශයකුත් 

ශැනට කා  ප්ර ්න කපන්න අද තනතුරු ශම් විශ ්  කාපක සභාත 

අශපොශහොස් ශතකා තිශබනතා. මාස ශදකෂේ ැත ශතකා් ඒ  

කරුණු සටහන් කප ැන්න ඔවුන් අශපොශහොස් ශතකා තිශබනතා, 

මූකාසනාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමනි.  

මටද ශපපිනැ තිබුණු ශම් ISIS රස්තතාදශේ  තයා්තතිය 

දන්ිනයාතට්, ක කාතට් බකපෑමෂේ ඇති තන ත්්තයට 

ඇවි කා තිශබනතාය කියා දන්ිනයාශ  'ශපෝ' ඔ්තු ශසත්ය විසින් 

යම්කිසි නිශ දනයෂේ ටශේ  ජාතයන්තප මාධ්යයට නිකු් කපන 

තිශබන බත අපි දටෂේකා. ක කාතට එ ක ශතච්ච ප්රහාපය පිළිබහ 

මූලික ශතොපතුරු කබා ුලන්ශන්් දන්ිනයානු 'ශපෝ' ඔ්තු ශසත්යයි. 

ඒ 'ශපෝ' ඔ්තු ශස්තය අතස්ථා ැණනාතකදී අශ්ත ආඩුක්තට ඒ 

පිළිබහ විස්තප කබා දීකා තිශබනතා. අතසාන ශමොශහොශ් -21 

තටනි දා උශශ පාන්දප ..41ට්- ශම් ශතොපතුරු තාර්තා කපකා 

ුලපකථන ඇමතුමෂේ කටබුණා කියකා  කරුණු අනාතපණ වුණා. 

'ශපෝ' ඔ්තු ශස්තයම දටන් කියනතා, "දන්ිනයාතට සහ ක කාතට 

ශම් අතදානම තිශබනතා"ය කියකා. එශහම නම්, "පට ආපෂේෂිතයි. 

සියයට   ෂේ ශම් රස්තතාදය පපාජයට ප් කපකා, සියුශදනා අ් 

අඩ ුවතට අපශැන තිශබන්ශන්" කියකා ආඩුක්ශ  දන්න 

නායකයන් ශදශදනා කි තාට ශම් පශේ ආපෂේ ාත ැටන 

සහතිකයෂේ ශදන්න පු තන්ද කියකා අපි අහන්න කටමටතියි. එදා  

ශම් ශතොපතුරු අනාතපණ කිරීමට කටුතතු කපපු ඒ 'ශපෝ' ඔ්තු 

ශස්තශයන්ම නටතත තතාතෂේ  දන්ිනයාතට සහ ක කාතට 

අතදානමෂේ තිශබනතාය කියකා කියනශකොට අපට ඒ 

සම්බන්ධ්ශයන් සටකයෂේ ඇති තනතා. ඒ නිසා එම කාපණය 

පිළිබහත් මා ශම් ැරු සභාශ  අතධ්ානය ශයොුහ කපනතා.  

මූකාසනාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් පශේ පාජය පාකනයට 

ඇශමිපකාශ  මටිනහ් වීම ැටන  ශම් පාර්ලිශම්න්තුත ඇතුශළ් 

පසුගිය ිනන කීපශේ ම කථා කළා. ඇ්තටම ප්රසාශ කාිපයතසම් 

මටතිතුමා  පාර්ලිශම්න්තුශ   උපශශ කයකු හටටියට ප් කප 

ැටීනම සම්බන්ධ්ශයන් ශනොශතයි අපට  විශ චනය තිශබන්ශන්. 

පාර්ලිශම්න්තුශ  උපශශ කයකු ත ශයන් ප් කපනශකොට 

එතුමාට පඩි ශැතන්ශන් ශකොශහන්ද කියන කාපණය පිළිබහතයි 

අශ්ත විශ චනය තිශබන්ශන්. ඇශමිපකාශ  පාජය ශ කම් 

ශදපාර්තශම්න්තුතට අනුබශධ් ස විධ්ානයකින් යම්කිසි  

පුශැකශයකුට පඩි ශැතකා, ඔහු ශ්රී ක කා පාර්ලිශම්න්තුශ  

උපශශ කයකු හට ටියට ප් කපනතා නම් ශම් පාර්ලිශම්න්තුත 

ඇතුශළ් තිශබන ස්තාධීන්තයට ශමොන තාශේ බකපෑමෂේ ඇති 

තනතාද කියන කාපණය අුහතුශතන් කියන්න අත ය තන්ශන් 

නටහට. ඇශමිපකානු පාජයශේ  බකපෑම පිළිබහ ශම් කරුණු ිනගින් 

ිනැටම  අනාතපණ වුණා.  

මූකාසනාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමනි, ශජෝන් ශකරී පාජය 

ශ කම්තපයා -හිටපු තානාපතිතපයා, අතිශර්ක පාජය 

ශ කම්තපයා, ආසියානු කකාපය බාපත හිටපු පුශැකයා- 211. 

අවුරුශශශ තාර්තාතකින් කියනතා, "2015 අවුරුශශශ ශ්රී ක කාත, 

නයිජීිපයාත සහ මියන්මාපය කියන පටත  තුශන්  පාකනය 

ශතනස් කිරීම සහහා ශඩොකර් මිලියන 585ක ුහදකෂේ ඇශමිපකානු 

පාජයය වියදම් කපකා තිශබනතා"ය කියකා. ඇශමිපකානු පාජය 

ශ කම් ශදපාර්තශම්න්තුශ  තාර්තාශතන් තමයි එශහම 

කියටශතන්ශන්. ඒ තාර්තාශතන්ම එශහම කියනතා නම් අපට ඒ 

ැටන සාධ්ාපණ සටකයෂේ ඇති තනතා. ප්රසාශ කාිපයතසම් මටතිතුමා 

අශ්ත ආඩුක්ත කාකශේ  ඇශමිපකාශ  යම්කිසි තානාපති 

කාර්යයකට ප් කපන්න ඇති. නුහ් එදා තානාපති 

කාර්යභාපයෂේ ශතනුශතන් අශ්ත ආඩුක්ශතන් ප් කපශින   එතුමාට 

පඩිය ශැ ශ  ක කාශ  ආඩුක්ශතන් මිසෂේ ඇ ශමිපකාශතන් 

ශනොශතයි, මූකාසනාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමනි. අද  එතුමා ශ්රී ක කා 

පාර්ලිශම්න්තුශ  උපශශ කතපශයකු හටටියට ප් කපකා, පඩිය 

ශැතන්ශන් ඇශමිපකානු පාජය ශ කම් ශදපාර්තශම්න්තුතට 

සම්බන්ධ් සමාැමෂේ හපහායි.  

එදා ශඩොකර් මිලියන 585ෂේ වියදම් කපකා ආඩුක් ශපපළියෂේ 

ඇති කපන්න කළ කටුත්ශ් දී ප්රසාශ කාිපයතසම් මටතිතුමා් 

ශකොනක හිටියාද කියන සටකය අපට තිශබනතා.   ඇශමිපකානු 

පාජය,  ක කාශ  පාජය පාකනයට මටිනහ් ශතච්ච එක අතස්ථාතෂේ 

විතපයි. මූකාසනාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමනි,   ශම් ශතකාශ  මටතිතපණ 

ශකොමි න් සභාතට් යම් කිසි පුශැකශයකුශේ මටිනහ් වීමෂේ 

තිශබනතා කියකා අපට තාර්තා ශතකා තිශබනතා. මටතිතපණ 

ශකොමි න් සභාශ  කටුතතු ශතනුශතන් ඇශමිපකානු පාජයශේ  යම් 

කිසි ආයතනයෂේ අද දතස තන විට උපශශ  කටුතතු,  පිපැණක 

ද්ත සිය ක අු්තටඩියා කපන්න,  පිපැණක පුහුණුත කබා 

ශදන්න,  ශම් සියු ශශ කපන්න මටිනහ් ශතන ආයතනයෂේ අද 

ප් කපකා තිශබනතා. ශම් ආයතනශේ  දන්නතා,  තාසු ශමෝහන් 

කියන පුශැකශයෂේ. තාසු ශමෝහන් කියන පුශැකයා පසු ගිය 

අවුරුුල පශහ් අතස්ථා කිහිපයකදී ඇවි කා තිශබනතා. 2115දී් 

ශැන්තා ශැන තිශබනතා.  

ඇශමිපකානු පජශයන් ුහද  ශැතකා අශ්ත ක කාශ  තිශබන 

එතකට තිබුණු මටතිතපණ ශදපාර්ත ශම්න්තුතට උපශදස් ශදන්න,  

අු්තටඩියා කටුතතු කපන්න,  පිපැණක පුහුණුත ශදන්න ශම් 

සියු තටඩ කපකා තිශබනතා. ජනාධිපතිතපණයට තත මාස 

කිහිපයයි තිශබන්ශන්. නටතත ඇවි කා ශම් මටතිතපණ ශකොමි න් 

සභාත ඇතුශළ් තිශබන පිපැණකතකට ඇතුළ් ශතනතා. අු් 

මෘුලකා ැ හදනතා. අු් තාෂේ ණය ශදනතා කියකා විවිධ් තටඩුහ  

කපනතා. අපට සටකයෂේ තිශබනතා,  නටතත තතාතෂේ ශම් යන්න 

හදන්ශන් ඇශමිපකානු පාජය ශදපාර්තශම්න්තුත විසින් මටතිතපණ 

ශකොමි න් සභාත හපහා ටළම මටතිතපණශේ  දී යම් කිසි බකපෑමෂේ 

කපන්නද කියකා. ඒ පිළිබහත අශ්ත අතධ්ානය ශයොුහ කපන්න 

ඕනෑ. විශ ් ශයන්ම මටතිතපණ ශකොමිසශම් සභාපතිතපයාශැන් 

ද සිමෂේ කපනතා,  ශම් පිළිබහත ශතොපතුරු දිනිපප් කපන්න 

කියකා.  

ඇශමිපකාශ  තිශබන යම් ආයතනයෂේ එෂේක කපන 

ැනුශදනුත ශමොකෂේද? ක කාශ  තිශබන තටඩුහ තකට ක කාශ  

ආඩුක්ශතන් ුහද  ශැතකා සහභාතා කපතන තටඩුහ  තිශබනතා. 
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පාර්ලිශම්න්තුත 

නුහ් ඇශමිපකාශතන්ම ුහද  ශැතකා,  ඇශමිපකාශතන්ම 

නිශයෝජිතශයෝ එතකා ඒ පුශැකයන් ක කාතට ඇවි කා ශම් තපම් 

ආදපයකින් කපන කාර්යභාපය ශමොකෂේද? ශම් ශදතටනි අතස්ථාත. 

එපමණෂේ ශනොශතයි,  මූකාසනාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමනි. පසු ගිය 

දතස්තක උදය ැම්මන්පික මන්ත්රීතුමා්,  ශ හාන් ශස්මසි හ 

මන්ත්රීතුමා් යම් අනාතපණයෂේ කළා. එම අනාතපණශේ  ඔවුන් 

ශදශදනාම පටහටිනලිත කි තා,  ඇශමිපකානු පාජය ශ කම් 

ශදපාර්තශම්න්තුත හපහා,  ඇශමිපකානු අධිකපණ පශධ්තිය හපහා,  

ඇශමිපකානු තානාපති කාර්යාකය් එෂේක ඒකාබශධ් ශතකා 

ක කාශ  විනිසුරුතන්ට් පුහුණුත කබා ශදන තටඩුහ  කිහිපයෂේ 

පසු ගිය අවුරුුල කිහිපය ඇතුශළ් පත්තා තිශබනතා කියකා.  

මූකාසනාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමනි,   211  අවුරුශශශ ශපබපතාිප 

මාසශේ  15තටනි දා ඇශමිපකානු අධිකපණ ශදපාර්තශම්න්තුශතන් - 

US Department of Justice මඟින් - ලිපියෂේ එතනතා,  ක කාශ  

එතකට හිටපු අැවිනිසුරු එච්.එන්.ශස. ශපශර්පා මටතිතුමාට. 

එතුමාට ලිුතමෂේ එතකා ඇශමිපකානු අධිකපණ ශදපාර්තශම්න්තුත 

හපහා ද සිමෂේ කපනතා,  "ඔවුන් ුහද  වියදම් කපන්න සූදානමින් 

දන්නතා. ශර් ්ඨාධිකපණය සහ ඇපට  අධිකපණශේ  විනිසුරුතන් 

හය බටඟින් 12ශදශනෂේ ඇශමිපකාශ  පුහුණුතෂේ සහහා එතන්න" 

කියකා. 12ශදශනෂේ සහහා පුහුණුතට ආපාධ්නා කපනතා. ආපාධ්නා 

කපන්ශන් කවුද? ශම් ආපාධ්නාත කපන්ශන්,  පටේ්රිෂේ ශස. ටකස ්

කියන ඇශමිපකානු තානාපති කාර්යාකයට අනුබශධ්ත ශස්තය 

කපන පුශැකශයෂේ. ඒ ද සිම කපකා කියනතා,  

ශර ්්ඨාධිකපණශේ  විනිසුරුතන් හය ශදනායි,  ඇපට  අධිකපණශේ  

විනිසුරුතන් හය ශදනායි,   ඇශමිපකාතට පුහුණු තටඩසටහනෂේ 

සහහා එතන්න කියකා. ඒ යතන ැමන් ඒ පුශැකයා 

අැවිනිසුරුතපයාශැන් තත ද සිමෂේ කපනතා. "ශම් සහහා 

සම්බන්ධීකපණය කපන්න ඔබ සුුලසුයි කියකා හිතනතා නම්,  

විනිසුරුතන් ශදශදශනෂේත නම් කපන්නම්. ප්රීති සූපශස්න සහ 

අර්ජුන ඔශබ්ශස්කප විනිසුරුතන් ශදශදනා්  ඕනෑ නම් මම තටඩි 

ුලපට් ශමයට සම්බන්ධ් කපශැන යන්නම්" කියකා. 

මූකාසනාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමනි,  යම් කිසි කටුත්තකට 

ඇශමිපකාශ  පුහුණුත සහහා යතනතා නම්,  ඇශමිපකානු තානාපති 

කාර්යාකශේ  ශස්තය කපන පටේ්රිෂේ ශස. ටකස් කියන පුශැකයා 

"මම සම්බන්ධීකපණ කටුතතු කපන්නම්,  අහත  

විනි ්චයකාපතරුන් ශදශදනා සමම" කියකා කියන්ශන් 

ශකොශහොමද?  ඒක ශනොශතයි ැටටුත,  මූකාසනාරූඪ ැරු 

මන්ත්රීතුමනි. ශම් පුහුණුත සහහා  එතන්න කියන්ශන් 

ශර ්්ඨාධිකපණශේ  සහ ඇපට  අධිකපණශේ  විනිසුරුතන් 

12ශදශනෂේ. හටබටයි,  ක කාශතන් කවුද යතන්ශන්? ක කාශතන් 

යතන්ශන් මහාධිකපණ විනිසුරුතරුන් තුන්ශදශනෂේ. මහාධිකපණ 

විනිසුරුතරුන්  තුන්ශදනා ශතන කවුරුත් ශනොශතයි,  ශැෝඨාභය 

පාජපෂේ  හිටපු ආපෂේ  ශ කම්තපයාශේ තර්තමානශේ  විශ ්  

මහාධිකපණශේ  නක් අහන විනිසුරුතරුන් තුන්ශදනා. 

ශර ්්ඨාධිකපණශේ  විනිසුරුතරුන් හයශදශනෂේ,  ඇපට  

අධිකපණශේ  හය ශදශනෂේ යතන්න කියන ශකොට,  

මහාධිකපණශේ  විනිසුරුතරුන් තුන්ශදශනකුයි යතන්ශන්.  

 ුහකාසනාරූඪ  ැරු මන්ත්රීතුමනි,   ශම්  සටකය අප තුළ 

තතුලපට් තර්ධ්නය ශතනතා. ඇශමිපකාශ  මටිනහ්වීම තුළ එක 

පට්තකින් දටන් ශම්  පශේ පාර්ලිශම්න්තුතට  ඇඟි ක ැහකා 

තිශබනතා.  පාර්ලිශම්න්තුශ  කටුතතුතකට මටිනහ් ශතකා 

තිශබනතා පමණෂේ ශනොශතයි  තත  පට්තකින් මටතිතපණ 

ශකොමි න් සභාශ  කටුතතුතකට් මටිනහ් වී තිශබනතා.    

ඇශමිපකානු පාජය ශ කම් ශදපාර්තශම්න්තුත හපහා  ුහද  

ශපොම්ප  කපන නිසා අධිකපණයට් මටිනහ් ශතකා තිශබනතා.  

ශම් ආඩුක්තට තිශබන ඇශමිපකානු  මටිනහ්වීම ැටන  අපට 

කරුණු අනාතපණය කපන්නට  ඕනෑ නටහට. අපි ුහක දහකාම 

දටෂේකා. ශම් ආඩුක්ත බකයට ප් ශතච්ච  පළුහතන අතස්ථාශ  

එතකට විශශ  කටුතතු ඇමතිතපයා ත ශයන් සිටි ම ැක සමපවීප 

මටතිතුමා ශමොකෂේද කශළ්? ඇශමිපකාත්  එෂේක සම 

අනු්ාහක්තය  දටෂේ වු ශයෝජනාතෂේ   කටබිනේ මඩුඩකයට,  

ජනාධිපතිතපයාට කාටත් ශනොදන්තා මානත හිමිකම් 

කවුන්සිකයට ශැනාතා.   ශම් පාර්ලිශම්න්තුත දටන ශැන සිටිශේ  

නටහට.  ශම් සියු කටුතතු  එදා  සිශධ් වුශඩු එම ඇශමිපකානු 

නයාය පරයට අනුතයි.  මූකාසනාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමනි,  අද  

දතශස්් ශම් කටුතතු හපහා අපට යම් සටකයෂේ ඇති වී තිශබනතා.  

එක පට්තකින් කියනතා,  ශම්   තයා්තත ශතකා තිශබන  ISIS 

ස විධ්ානශේ    රස්තතාදය පපාජය කපන්න නම් ඇශමිපකානු 

සහාය  ඕනෑය කියකා. FBI  එශකන් ආතා අපි දටෂේකා.  විශශ  

පුහුණුත ක් ශබොශහෝ ශදශනෂේ ශමශහ ඇවි් හිටියා. හි ටන් 

ශහෝටකය මාස ශදකෂේ තිස්ශස් බුල අපශැන අද දතස ශතනවිට් 

තහශැන දන්නතා. අපි දන්ශන් නටහට,  ශමොනතාද සිශධ් ශතන්ශන් 

කියකා. ැරු සභානායකතුමා එක අතස්ථාතක  උ්තප ුලන්නා,   

තුතෂේකු බට අප ශැන එන්ශන්  නට්නම් ශම් භටශයෝ  ශකොශහොමද 

රියා්මක ශතන්ශන් කියා. පිටපට දන්න  ුතශධ් හුහදාතකට,  ශම් 

ක කා භුමියට අවි ආුතධ් අප ශැන  එන්න කාටත් එශහම 

ීනතයනූූලකත අතසප  කබා ශදන්න පු තන්කමෂේ නටහට.   අපි 

දන්නතා,  පසු  ගිය කාකය පුපාතටම ඇමිපකාත   එක පට්තකින් 

දන්ිනයන් සාැපය ශෂේන්්ර කප ැ්  ඔවුන්ශේ නාවික 

ශෂේන්්රස්ථානය ශැොඩනමා ැන්ශන් ශකොශහ්ද කියන  එක 

පිළිබහත  විපපම් කපමින්   සිටි බත.    මට මතක විධිය ට 1 32 

තර් ශේ  දී පමණ  බ්රිතානය  අධිපාජයයට කටබුණු  ුහිපසි  ුලපතට 

අය්   ිනයාශැෝ ැාෂියා  දූපත   තමයි    පළුහතන ශකෝක ුතශධ් ශේ  

දී්,  ශදතන ශකෝක ුතශධ්ශේ  දී් ඒ තාශේම    පසුගිය කාකශේ  සිුල 

වුණු මටද ශපපිනැ   ුතද ස ්ාම කටුතතුතකට්,  අෆ්ැන්ස්ථානශේ ,  

ලිබියාශ ,  සිිපයාශ   ශම්  සියු කටුතතුතකට් ඔවුන් පාවිච්චි 

කශළ්.  පසු ගිය දතශස ්  ජාතයන්තප මානත  හිමිකම් පිළිබහ   

දහළම  අධිකපණශයන් තීන්ුලතෂේ ුලන්නා,  ඒ දූපශ් අයිතිය  ුහිපසි 

පාජයයට නටතත කබා ැත ුතතුය කියා.  ඒ ුලපශ් අයිතිය නටති 

වුණාට පස්ශස් අද ඇශමිපකාතට දන්ිනයන් සාැපශේ    නාවික 

ශෂේන්්රස්ථානයෂේ ශනොමටති ශතකා තිශබනතා. පසු ගිය කාකය 

පුපාතටම  ඇශමිපකාත ශම් මටිනහ්වීම කශළ්  ශම් පටට අත ය 

සහශයෝැය කබා ශදන්නද,   නට්නම්  ඔවුන්ට අත ය ුතද 

ශෂේන්්රස්ථානයෂේ ්රිකුණාමකය ශෂේන්්ර කප ශැන ඇති කපන්නද 

කියන සාධ්ාපණ සටකය  අපට තිශබනතා.    

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමාට තත විනාඩි ශදකෂේ තිශබනතා.  
 

ගු කංචන ිධව.වසේකර ෙහතා 
(மாண்புமிகு கஞ்சன விம மசகர) 
(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

 මම ැරු  සුසි  ශප්ර්මජයන්ත මන්ත්රීතුමාශේ  කාකය් 

ැන්නතා,   ුහකාසනාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමනි.  

එම  සාධ්ාපණ සටකය අප තුළ තිශබනතා. රස්තතාදය 

තටළෂේවීශම්(තාතකාලික විධිවිධ්ාන) පනත ශතන්නට පු තන්,  

පාර්ලිශම්න්තුතට ශැනාපු ශම් පන් සිය කම පාවිච්චි කශළ්   

විපෂේ ශේ   ශශ පාකන කඩුඩායම් දඩයම් කපන්න. අද දතස ශතන 

ශකොට ප්රහාපයෂේ  එ ක ශතකා  තිශබනතා. ප්රහාපය සම්බන්ධ්   

තැ කීම් පටහටප හටප තිශබනතාය කියා කියනතා. හටබටයි,  පාජය 

නිකධ්ාිපන් හටශපන්නට අධිකපණයකින් ප්ර ්න කපන්න ශහෝ 

නක්තෂේ ශැොනු කපන්න ශහෝ ආඩුක්ශ  තැ කිත ුතතු 

ඇමතිතපශයෂේ  ශැන ගිහින්  තිශබනතාද? එදා අශ්ත ආඩුක්ශ  

593 594 

[ැරු ක චන විශසශස්කප මහතා] 
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කටුතතු කළ හිටපු ඇමතිතරුන්ට  ශචෝදනා කශළ් ශකො ශහොමද? 

කටපම් ශබෝඩ් ශතන්නට පු තන්,   සශතොස භාඩුඩ  ශතන්නට  

පු තන්,   විවිධ් ශශත  සම්බන්ධ්ශයන් ශචෝදනා කළා. නිකධ්ාිපන්ට 

විරුශධ්ත ශනොශතයි නක් දටම්ශම්.  මහින්දානන්ද  අු්ැමශේ 

ඇමතිතපයාට  විරුශධ්ත නක් දටම්මා,  ශජොන්ස්ටන් ප්රනාන්ුල 

ඇමතිතපයාට,   විම වීපත   ඇමතිතපයාට විරුශධ්ත නක් දටම්මා.  

ඇමතිතපයා තැකිත ුතතුයි කි තා. එශහම කියකා තමයි ිපමාන්ඩ් 

කපකා නක් අහන්න පටන් ැ්ශ්. අද ශතනශකොට ශපොලිස් 

නිකධ්ාිපන් ශේනතා. හටබටයි,   ශපොසිසිය භාප ඇමතිතපයාට නක් 

නටහට. අද ආපෂේ ක ශ කම්තපයාට නක් දානතා,   ආපෂේ ක 

අමාතයා  ය  භාප ඇමතිතපයාට නටහට. කටබිනේ මඩුඩකශේ  

කිසිම සාමාජිකශයකුට නටහට. සශතොස ආයතනශේ ් පුශැක යන් 

ශේනතා,  කටඋ්තප ැන්නතා.  හටබටයි සශතොස භාපත හි ටපු 

ඇමතිතපයා ශැන්තන්ශන් නටහට. ශම් ආඩුක්ත  යටශ් අපිට  

එශහම බකාශපොශපෝතු ශතන්නට  පු තන්කමකු් නටහට.  

මූකාසනාපඪ ැරු මන්ත්රීතුමනි,  අශ්ත  ප ජි් ද ශසොයිසා  

මන්ත්රීතුමාට ශම් තාශේම ශදයෂේ සිශධ් වුණා.   2111 අවුරුශශශ සිුල 

වූ  සිශධියෂේ සම්බන්ධ්ශයන්   ප ජි් ද ශසොයිසා මන්ත්රීතුමාට 

විරුශධ්ත ප්නපුප මහාධිකපණශේ  නක්තෂේ ශැොනු කළා.  2111 

අවුරුශශශ ශැොනු කපපු නක්ත සම්බන්ධ්ශයන්  2111  අවුරුශශශ 

ීනතිපතිතපයා උපශදස් ශදනතා,  ඒ නක් ත ශැනයන්න  සාෂේෂි 

නටහට,   එම නිසා ශම් නක්ත නි ්ප්රභා කපන්නය කියා. 2111 

අවුරුශශශ නි ්ප්රභා ශතනතා. ශම් ආඩුක්ත බකයට  ප් වුණාට 

පස්ශස් 2115 අවුරුශශශ   එම කරුණුම ඇතුළ්ත එම නක්ත  

නටතත  ප්නපුප මහාධිකපණශේ   ශැොනු කපනතා.  2115 ශැොනු 

කළ නක්ත සම්බන්ධ්ශයනු්  211  ජූනි  මාසශේ   12 තටනිදා 

කියනතා,  "අධිකපණශේ   නක්ත පත්තාශැන යන්න කාපණා 

නටහට,  නි ්ප්රභා කපනතා" කියකා.  

හටබටයි,  නි ්ප්රභ කපන දතශස්ම විනාඩි පහකට දස්ශස කා ඒ 

කරුණු යටශ් ඒ අධිකපණශේ ම තත නක්තෂේ ශැොනු කප අප 

තිබුණු නක්ත නි ්ප්රභ කප දමනතා. මූකාසනාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමනි,  

නි ්ප්රභ කපනතා විතපෂේ ශනොත සිතාසි යතන්ශන් නටතුත,  නක්ත 

පිළිබහ දටනුත් කපන්ශන් නටතුත එදා මහාධිකපණශේ  හිටපු 

විනිසුරුතපයා ඒ අු් නක්තට ඇප ශදන්න නියම කිරීශමන් පසු 

කියනතා,  "ඇප ුහදක තටන්ප් කශළ් නට්නම්,  ඇප ුහදක ශැ ශ  

නට්නම් අද දතශස් බන්ධ්නාැාපැත ශතනතා." කියා. ප ජි් ද 

ශසොයිසා මන්ත්රීතුමා ඇතු  නත ශදනාශේ කඩුඩායම -ශචෝදනා 

එ ක වුණු ඒ නත ශදනා- ුහද  ශහොයාශැන ඇප තටන්ප් කශළ් 

නට්නම් අද දතශස් ිපමාන්ඩ් බන්ධ්නාැාපශේ  තමයි දන්ශන්. 

පුුලම සහැත කාපණාත ඒක ශනොශතයි. 211  ජුනි 12 ශතනිදා ඒ 

නක්තට එන්න කියන්ශන් නක්ත නි ්ප්රභ කපන්නයි. හටබටයි,  211  

ජුනි මාසශේ  11 ශතනිදා පා්රි කාකශේ  ගිහි කා අු් නක්ත 

ලියාපින චි කපනතා. අප නක්ත නි ්ප්රභ කපන්න විනාඩි පහකට 

දස්ශස කා අධිකපණය ඇතුළත අු් නක්ත ශැොනු කපනතා. 

හටබටයි,  අධිකපණ කටුතතුතක යම්කිසි රමශ දයෂේ තිශබනතා. 

ඔ්ශ් අ කතකට  මහාධිකපණයෂේ ප්නපුශර් තිශබනතා. 

දපේශේ අ කතකට තත් මහාධිකපණයෂේ තිශබනතා. අ ක 1 

මහාධිකපණය සහ අ ක 2 මහාධිකපණය කියා තිශබනතා. ශම් 

නක්ත ශැොනු කප තිශබන විධියට දපේශේ අ කයෂේ තිශබන ශම් 

නක්ත යන්න ඕනෑ,  ප්නපුප අ ක 2 මහාධිකපණයට.  හටබටයි,  

ඒක් ශතනස් කප අප තිබුණු අ ක 1 මහාධිකපණශේ ම,  හිටපු 

විනිසුරුතපයා ළමම තමයි ශම් නක් කටුත්ත ශැොනු කපන්ශන්. ඒ 

නිසා අපට සාධ්ාපණ සටකයෂේ තිශබනතා. ශමොකද,  තකතා 

අතුශකෝපක ඇමතිතුමිය ප්නපුප ිනස්්රිෂේකය තමයි නිශයෝජනය 

කපන්ශන්. ඒ තාශේම එතුමිය අධිකපණ ඇමතිතුමිය. එතුමිය 

පසුගිය දතස්තක කි තා,  "ශපොශහොේටුශ  ජනාධිපති අශ්තෂේ කයා 

නියත ත ශයන්ම සිපැත කපනතා" කියා. එශස් ප්රකා යෂේ 

කපන්න අධිකපණ ඇමතිතිපයට පු තන් නම්,  අපට සාධ්ාපණ 

සටකයෂේ ඇති ශතනතා,  තමන්ශේ ිනස්්රිෂේකශේ   විරුශධ්ත 

ශශ පාකනය කපන ප ජි් ද ශසොයිසා මන්ත්රීතුමාට් ටට තටඩිය 

බකපෑමෂේ එ ක ශතනතාද කියා. ශම්ක තමයි අද පශේ 

අධිකපණයට,  පාර්ලිශම්න්තුතට,  ස්තාධීනයි කියන සියුම 

ආයතනතකට එ ක තන බකපෑම. අපි දටෂේකා,  පසුගිය කාකශේ  

ශම් ආඩුක්ත බකයට ප්ශතකා දහනත තන ආඩුක්රම තයතස්ථා  

ස ශ ෝධ්නය යටශ්  ස්තාධීන ශකොමි න් සභා බිහි කපනතා 

කියන පණිවිඩය හපහා තමයි  එදා ස්තාධීන මටතිතපණ ශකොමි න් 

සභාත,  අ කස් ශහෝ  දූ ණ ශචෝදනා විමර් න ශකොමි න් සභාත 

ඇතු  ශකොමි න් සභා ැණනාතෂේ බිහි කශළ්. මූකාසනාරූඪ ැරු 

මන්ත්රීතුමනි,  ශම් ශකොමි න් සභාතකට අපිම ගිහි කා පටමිණිලි 

කප තිශබනතා. ශම් ආඩුක්ශ  සිටින ඇමතිතරුන්ට විරුශධ්ත,  

සාෂේෂි සහිතත; ලිපි ශැොනු සහිතත අපි ගිහි කා කරුණු දිනිපප් 

කප තිශයනතා. නුහ් අද තනතුරු ඒ ීනතිය රියා්මක ශතකා 

නටහට. අක්ම තපශමන්,   අ කස ් ශහෝ  දූ ණ ශචෝදනා විමර් න 

ශකොමි න් සභාත අද දතස තනතුරු ඒ හිටපු ඇමතිතරු 

එෂේශකශනෂේ ශහෝ ශැන්තා ප්රකා යෂේ සටහන් කප ැන්න 

අශපොශහොස් ශතකා තිශබනතා.  

පාර්ලිශම්න්තුශ  තිශබන ශකෝ්ත එක එදා දතශස ්නිර්ශශ යෂේ 

ුලන්නා අැමටතිතපයා,  පවි කරුණානායක ඇමතිතපයා ඇතු  ශම් 

ආඩුක්ශ  හිටපු කීප ශදශනෂේ බටඳුම්කප ත චාතට තැකිත ුතතුයි 

කිය ාා. හටබටයි,  විශ ්  මහාධිකපණශේ  නක් පතපනතා කියා  නක් 

පතපන්ශන් කාටද?අැමටතිතපයා අයින් කපනතා. පවි 

කරුණානායක ඇමතිතපයා අයින් කපනතා. කටබිනේ මඩුඩකශේ  

සියු ශදනා අයින් කපනතා. අයින් කප නිකධ්ාිපන්ට පමණෂේ ඒ 

නක් කටුත්ත පටතශපනතා.  මූකාසනාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමනි,  

ශම්ක තමයි ශම් ආඩුක්ශ  රියා කකාපය. එදා දතශස් දහකා ශම් 

ස විධ්ාන තුන තහනම් කිරීශම් කටුතතු ශතනුශතනු් ශම් 

ආඩුක්තට සතියක පමණ කාකයෂේ ගියා. එක පට්තකින් අපි ඒ 

ැටන පුුලම ශතන්ශන් නටහට. ශමොකද,   පාස්කු දිපදා ප්රහාපය එ ක 

ශතකා පටය 18කට තටඩි කාකයෂේ යනතා,  ජනාධිපතිතපයාට 

සි ැ්තපූරුශ  සිට ක කාතට එන්න. ජනාධිපතිතපයා,  අැමටතිතපයා 

ඇවි කා,  ශම් පිළිබහත  තැකීම පජයෂේ හටටියට භාප ැන්නතා 

කියා කට ඇපකා කියන්න ිනන තුනකට තටඩි කාකයෂේ ැත 

කපනතා. හටබටයි,  අපි දටෂේකා සමහප ඇමතිතරු මාධ්ය වීපශයෝ 

ශතන්න බකන බත. සමහරු ජනාධිපති සිහින තියාශැන සිටිනතා. 

අපි දටෂේකා,  ඒ සිහින තියාශැන සිටින උදවිය ගිහි කා කියනතා,   

"අපි ශමන්න ශම් ුහදක ශදනතා.  සියු ශදනා බකා ැන්නතා.  

තන්ින ුහද  ශදනතා. ඕනෑ තපම් ශසෞඛ්ය පහසුකම් තිශයනතා. 

ශැත  හදකා ශදනතා." කියා. එශස් කියූ ආඩුක්ත අද තනතුරු 

අශපොශහොස් ශතකා තිශයනතා ඒ මියගිය පුශැකයන්ශේ 

ඥපාතීන්ට,  හිතතතුන්ට,  පවු තක සාමාජිකයන්ට,   තුතාක ශතකා අද 

දතශස් ජීවිතය් මපණය් අතප සටනෂේ කපන ඒ සියු ශදනා 

ශතනුශතන් ඒ තන්ින ුහද  කබා ශදන්න. ඒ නිසා මූකාසනාරූඪ ැරු 

මන්ත්රීතුමනි,  ආඩුක්ත ඒ ශතනුශතන් රියා්මක තන්ශන් නට්නම් 

ශමොන පන්,  ශමොන ශශ ශැනාත් තටඩෂේ තන්ශන් නටහට. 

පාර්ලිශම්න්තුත ඇතුළත  විශ ්  කාපක සභා ප් කළාට තටඩෂේ 

තන්ශන් නටහට. පටට ශදයි; විහි  සපයයි; විවිධ් පුශැකයන් 

ශැනට කා,  ඔවුන්ත ප්ර ්න කිරීම්තකට කෂේ කපයි. හටබටයි,  ශකෝ්ත 

එශෂේ තාර්තාතට වුණු ශශ,   ජනාධිපති ශකොමි න් සභාශ  

බටඳුම්කප තාර්තාතට වුණු ශශම තමයි පාර්ලිශම්න්තුශ  විශ ්  

කාපක සභාත හපහා අද දතශස් සිශධ් තන්ශන්. ශචෝදනා එ ක 

විය ුතතු පුශැකයන් අද නිදහස් ශතකා තිශයනතා. නිකධ්ාිපන් කීප 

ශදශනකුශේ ඇම උඩින් පමණෂේ අද ශම් කාපණාත  ගිහි කා 

තිශබනතා. මූකාසනාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමනි,  විපෂේ යෂේ හටටියට,  

මහින්ද පාජපෂේ  හිටපු ජනාධිපතිතුමා විපෂේ  නායකතපයා 

ත ශයන් එදා අශප්ර්  21 ප්රහාපය සිුල වුණු දතශස් දහකා අද දතස 

දෂේතා  දතාම සුුලසු ආකාපශේ  නායක්තයෂේ දීකා කටුතතු  කප 

තිශබනතා. 
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පාර්ලිශම්න්තුත 

ජාතිතාදය තටපිශපන,  අන්තතාදය තටපිශපන ආකාපශේ  කරුණු 
කිය ාා විවිධ් කඩුඩායම් ශපොකඹතන්න අපි කිසි විශටක් උ්සාහ 
කශළ් නටහට. අපි අත ය සහශයෝැය කබා ුලන්නා. කට ශහ ශ  
ජනාධිපතිතපයාද,  කට ශහ ශ  අැමටතිතපයාද,  අපි ඒ හටම 
රැස්වීමකටම ගිහි කා අත ය සහශයෝැය කබා දීකා තිශබනතා. ශම් 
ආඩුක් පාකන කාක සීමාශ  අතසාන කාකයට තමයි  ඇවි කා 
තිශබන්ශන්. ඒ නිසා අපි ආඩුක්තට කියනතා,  ශමොනම ශහ්තුතෂේ 
නිසාත් ජනාධිපතිතපණය ක  දමන්න පු තන්කමෂේ නටහට 
කියා.  

මූකාසනාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමනි,  ශ්රී ක කා විභාැ 
ශදපාර්තශම්න්තුශතන් අශපොස (සාමානය ශපළ) විභාැශේ  කාක 
සටහන නිකු් කප තිශබනතා. ශදසටම්බර් මාසශේ  2 තටනි දා සිට 
විභාැය පටතට්ශතනතා. විභාැ කාක සටහන නිකු් කප තිශබන 
ශතකාශ  පාස  පාවිච්චි කප  ශදසටම්බර් 2 තටනි දායින් එහාට 
මටතිතපණයෂේ පත්තන්න බටහට. ශදසටම්බර් මාසශේ    තටනි දාට 
ශපප මටතිතපණය පත්තන්න ඕනෑ. ශදසටම්බර් මාසශේ  2 තටනි දා 
සාමානය ශපළ විභාැය පටන් ැන්නතා නම්,  අක්ම තපශම් 
ශනොතටම්බර් මාසශේ  31 තටනි දා තනශකොට පාස  ටික භාප 
ශදන්න ඕනෑ. ඒ නිසා ශනොතටම්බර් මාසශේ  23 තටනි දායින් එහාට 
ජනාධිපතිතපණය  ශැන යන්න පු තන්කමෂේ නටහට. දටන් කකබක 
ශතකා මටතිතපණය ක  දමන්න,  සමහප විට විභාැය ක  දමයිද 
දන්ශන් නටහට. ශම්,  එශහම කපන්න පු තන් ආඩුක්තෂේ. 
පාර්ලිශම්න්තුත පාවිච්චි කප පළා් සභා මටතිතපණය ිනන නියමෂේ 
නටතිත ක  දමා තිශබනතා. පළා් පාකන මටතිතපණය අවුරුුල 
ශදකහමාපකට තටඩි කාකයෂේ ක  දටමූ ආඩුක්ත,  දටන් විභාැ 
ශදපාර්තශම්න්තුතට් කථා කප  සාමානය ශපළ විභාැය ජනතාිප 
තනශතෂේ පටතතුණාට කමෂේ නටහට කියා,  මටතිතපණය ක  
දමන්න දඩ තිශබනතා. අපි එයට දඩ තියන්ශන් නටහට. අපි පාජය 
නිකධ්ාිපන්ශැන් ද සිමෂේ කපනතා,  ශකොන්ද ශකළින් තියාශැන 
තටඩ කපන්න කියා. අශැෝස්තු මාසශේ  11 තටනි දා ශ්රී ක කා 
ශපොුලජන ශපපුහශඩු අපි ජාතික සම්ශම්කනය තියකා පෂේ ශේ  
ජාතික නායකය්,  පෂේ ශේ  අශ්තෂේ කයා් නම් කප,  අපි ටළම 
ජනාධිපතිතපණය ජය්හණය කපවීශම් කටුතතු ආපම්භ කපනතා 
කියන පණිවුඩය් කබා ශදමින්,  කාකය කබා දීම පිළිබහත 
මූකාසනාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමාට ස්තුතිතන්ත ශතමින් මා නිහඬ  
ශතනතා.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ස්තුතියි. මීළමට,  ැරු පවුෆ් හකීම් මටතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

1.ක කාකයෂේ ශතන් වී තිශබනතා. 

 

[3.37 p.m.] 
 

ගු රවුෆන හකීම් ෙහතා  
(மாண்புமிகு றவுப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 

Hon. Presiding Member, we are discussing today the 
Extraordinary Gazette that has been published banning three 
organizations as a result of the recent Easter Sunday terrorist 
attack in this country. In this regard, I must say this is an act 
of closing the stable doors after the horses have bolted.  

ඇ්තටම අපි ශම් කපන්ශන්,  අ ්තශයෝ පටන ගියාට පස්ශස් අ ්ත 

ැාක තහන විධිශේ  ශදයෂේ. ජාතික තවුහිශ ජමා් ස විධ්ානය,  

ජමාශතයි මි කතු දබ්රාහිම් ස විධ්ානය හා විශකයියා් අස ්

ශසයිකානි  කියන ශම් ස විධ්ාන තුන තහනම් කිරීම පිළිබහත වූ 

ැටසේ නිශ දනය ැටනයි අපි අද සාකච්ඡා කපන්ශන්. ුහස්ලිම් 

නායකශයෂේ හටටියට ශම් අතස්ථාශ දී මම තැ කීශමන් කිත 

ුතතුයි,  ශම් සිශධිය තන තාෂේක   ශමතටනි ස විධ්ාන ශම් පශේ 

පටතතුණාද කියාත් අප දටනශැන හිටිශේ  නටහට කියා. ශම් 

ස විධ්ාන එතපම් ප්රසිශධ් ස විධ්ාන හටටියට අපි කවුරු් දටෂේශෂේ 

නටහට. නුහ් දටන් අපි ශම් ස විධ්ාන ශම් පශේ තහනම් කපපු 

අශනකු් ස විධ්ාන සමම සමාන කපන්න හදනතා. ශම් පශේ 

එ ටීටීට ස විධ්ානය තිබුණා. තශපක අපි ජනතා විුහෂේති 

ශපපුහණ්  තහනම් කළා. එතටනි ස විධ්ානතකට ශශ පාකන 

දර් නයෂේ තිබුණා. අනුැාමිකශයෝ දහස් ැණනෂේ හිටියා. නුහ් 

සු  පිිපසකශේ ක ලියෂේ ශැන ගිය ශම් ස විධ්ාන,  දටන් බුශධි 

අ   ශතොපතුරු අනුත,  පජශේ  තැ කිතුතතු ආපෂේ ක අ  තක 

ශතොපතුරු අනුත තහනම් කපන්න යනතා.  ජනාධිපතිතුමාශේ 

ද සිම පිපින දතස් තුනකට ශපපදී ජාතික ආපෂේ ක සභාශ  

රැස්වීමට් මම සහභාගි වුණා. එතටනදී් සහහන් වුශඩු,  "අ් 

අඩ ුවතට ැත ුතතු හටම ශකනාම දටන් අ් අඩ ුවතට ප් වී 

දතපයි." කියායි. ජාතික ආපෂේ ක සභා ශ දී ඒ පණිවුඩය් අපට 

අහන්න කටබුණා. නුහ්,  දටන් තමයි අපි ඒ ස විධ්ාන තහනම් 

කපන්ශන්. ඒ ශකොශහොම වුණ්,  ජනතාත ස සුන් කපන 

වුතමනාශතන් දටන් ශම් ැටසේ නිශ දනය පළ කප තිශබනතා 

කියායි මට නම් ශපශනන්ශන්.  

නුහ්,  අපි ප්රශ  ම් විය ුතතුයි. ැරු ක චන විශසශස්කප 

තරුණ මන්ත්රීතුමා දටන් කියා සිටියා,  දන්ිනයාශ  දකුණු ප්රාන්තශේ ,  

ආන්්රා ප්රශශ ්,  ශෂේපළ,  තමි නාක් තටනි ප්රශශ තකට පතා ISIS 

ස විධ්ානශේ  රියාකාපකම් පටතිශපන ප්රතණතාතෂේ ශැොඩනටඟී 

තිශබන බතට දන්ිනයානු ඔ්තු ශස්තාත හපහා ප්රතෘ්තියෂේ කටබී 

තිශබන බත. එය දටනටම් ආප චි වී තිශබන කාපණාතෂේ බත අපි 

දකිනතා. ශම් පශේ ශමතටනි සිශධියෂේ වුණාට පස්ශස්,  අපි පසු 

කාසිනත කපශැන යන ශමශහුතම්තකදී එම රස්ත ක ලිය 

සෑශහන ුලපට මර්දනය කපන්න සම් වී තිශබන බත දටන් අපට 

ශපීන යනතා. මීට දතස ් කිහිපයකට ශපප ශපොශසොන් ශපොශහොය 

දතශස් මම ශකොළඹ දහකා නුතප යනශකොට සෑම තටනම දතාම 

විතෘතත,  දතාම සාමකාමීත ශපොශසොන් උ්සතය සමපන 

ශනොශයකු් අතස්ථා දටෂේකා; දන්ස  දටෂේකා. අශ්ත තාහන් 

නටතට්තුතා. අපට් ඒතා බුෂේති විීමශම් අතස්ථාත කටබුණා. අපි 

සතුටු වුණා. ශම් ත්්තය තබාශැන යනශකොට දටන් ශනොශයෂේ 

තටන්තක ප්ර ්න ඇති ශතනතා. 

ැරු (පූජය) අතුපලිශේ  පතන ස්තාමින්තහන්ශස් ශම් ැරු සභාත 

තුළ තටඩ සිටින අතස්ථාශ  කථා කපන්නට අතස්ථාත කටබීම 

පිළිබහත මම සතුටු ශතනතා. විශ ් ශයන්ම උන්තහන්ශස් 

ක ුහශඩු ප්රශශ යට් ගිහින් ඇවි් තිශබන බත උන්තහන්ශස් 

මට පටතසුතා. දටන් එතටන් ශනොසන්සුන් ත්්තයෂේ හටශැන 

තිශබනතා. යම් මාපාන්තික උපතාසයෂේ ශහ්තු ශකොටශැන ඒ 

පළාශ්් දටන් ශනොසන්සුන්තාතෂේ අපි  දකිනතා. ඒක තත් 

ශකෝකාහකයකට තුක් ශදයිද කියන ීනතිකාතකු් ඒ පළාශ් 

පටතතුණා. පජශේ  නිශ දනය් සමම  ැරු තජිප අශබ්තර්ධ්න 

අමාතයතුමාශේ අමාතයා  ශයන් යම් නිශ දනයෂේ කපාවි කියා 

අපි බකාශපොශපෝතු ශතනතා. ශම් පිළිබහත ශනොශයකු් ප්රකා  

පළශතකා තිබුණා,  පාර්ලිශම්න්තුශ ් කථාශතකා තිබුණා. යම් 

විධියකට මම් ඒකට එකම්තය ප්රකා  කළාය කියා තටරැින ශකස 

පළකප තිබුණා. ඒ ැටන මම විශ ් ශයන්ම පටහටිනලි කපන්නට 

ඕනෑ.  ්රවිඩ ජනතාත ශතනුශතන් ක ුහශඩු උතුප ශතනම 

ප්රාශශීයය ශ කම් ශකොේඨාසයෂේ ප්රකා යට ප් කළ ුතතුයි කියන 

ද සිම දීර්ඝ කාකයෂේ තිස්ශස් තිශබනතා. ඒ සම්බන්ධ්ශයන්  සීමා 

ීනර්ණය පිළිබහ ප්ර ්නශේ දී,  එහි යම් ශතනස්කම් සිුලවිය ුතතුයි,  

විශ ් ශයන්ම ඒ පළා්තක තිශබන පජශේ  දඩම් තාර්ගික 

ත ශයන් සීමා ීනර්ණය කිරීම ශනොකළ ුතතුයි කියන අන්දශම් 

විශ චන ුහස්ලිම් ජනතාත තුළ තිශබනතා. ඒතා ඔෂේශකෝම 

සටකකි කට අපශැන පජය මාර්ැශයන් කමිටුතෂේ ප් කපකා,  

597 598 

[ැරු ක චන විශසශස්කප මහතා] 



2019 ජුනි 21  

හටම පාර් ත්යකටම ුතෂේතියෂේ දටුතන ශස් එය කළ ුතතුයි කියන 

ස්ථාතපශේ  අපි් දන්නතා. නුහ්,  ශමතටනි අතස්ථාතකදී,  

විශ ් ශයන්ම ආපෂේ ාත පට්ශතන් ුහ  පටටම තර්ජනයෂේ 

තිශබන අතස්ථාතකදී ඒතා පිටුපස යම් ශශ පාකන හස්තයන් 

තිශබන බත අපි කිත ුතතුයි. ශම් පශේ අස්ථාතපභාතය,  ශම් පට 

නටතත් ීයඝ්රශයන් යථා ත්්තයට පටමිී ශම් තාතාතපණය 

කඩාක්තප  කිරීශම් අත යතාත ඒ ශශ පාකන හස්තයන්ට තිශබන 

බත අපට ශපීන යනතා. ඒ පිළිබහත මම තටඩි ුලපට කථා කපන්න 

යන්ශන් නටහට. ැරු (පූජය) අතුපලිශේ  පතන ස්තාමින්තහන්ශස් 

කථා කපශදී ශම් පිළිබහත් කරුණු පහදා ශදයි කියා මම 

බකාශපොශපෝතු ශතනතා. ශදපාර් ්තශේ ම කරුණු විමසා,  

ශදපාර් ්තයටම යම් ුතෂේතියෂේ දටු තන ශස් කටුතතු කළ ුතතුයි 

කියන ස්ථාතපශේ  උන්තහන්ශස් සිටින බත් දතා පටහටිනලිත මට 

ශපීන යනතා. උන්තහන්ශස් මාධ්යයට කබා ුලන් ශතොපතුරුතලින් 

මට එය අනාතපණය වුණා. උන්තහන්ශස්ට මම ස්තුතිතන්ත 

ශතනතා. 

ඒ ආකාපයටම උන් තහන්ශස් එම මාපාන්තික උපතාසය- උන් 

තහන්ශස් නම් කියන්ශන් මාපාන්තික උපතාසය කියකා ශනොශතයි,  

ජීවිත පූජාශතන් පටන් ැ්ත රියාදාමය කියකා. - අතස්ථාශ දී 

ැකශැොඩඅ්ශ් ඥපානසාප ස්තාමීන් තහන්ශස් උන් තහන්ශස් බටහට 

දටකීමට ගිය  ශතකාශ  කපපු කථාශතන් ඇති වූ ඒ කකබකකාරී 

ත්්තය මත තමයි අපි ුහස්ලිම් අමාතයතරු නත ශදශනෂේ ශම් 

පජශයන් අස්වීමට පතා සිුල වුශඩු කියන එක් මම කනැාටුශතන් 

කිත ුතතුයි. ශමොකද,  කවුරු් බකාශපොශපෝතු ශනොතන අන්දශම් 

ශනොශයකු් ප්රතිවිපාකතකට අපට ුහහුණ ශදන්න සිුල ශතයි කියන 

ීනතිකාතෂේ ඒ අතස්ථාශ දී ඇති වුණා.  දතා ීයඝ්රශයන් ශම් පශේ 

ජාතීන් අතප සමඟිය,  ශම් පශේ නම්බු නාමයට කිසිම කටකටකෂේ 

ශනොතන ශස් ඒ සාමය ඇති ශතන තකතානුත දතාම ීයඝ්රශයන් ඇති 

ශ තා කියකා අපි කවුරු් ප්රාර්ථනා කපනතා.  

ඒ එෂේකම මම තත් කරුණු කාපණා කිහිපයෂේ පිළිබහත් 

සහහන් කිරීමට ශමය අතස්ථාතෂේ කප ැත ුතතුයි,  මූකාසනාරූඪ 

ැරු මන්ත්රීතුමනි. විශ ් ශයන්ම තත කාපණාතෂේ පිළිබහත කිත 

ුතතුයි. ශම් පශේ ුහස්ලිම් ජනතාතශේ තර්ධ්නය පිළිබහත ිනගින් 

ිනැටම දටන් ශනොශයකු් කට කථා පටතිප යනතා. දටන් 

තන්ධ්යකපණය පිළිබහත කතිකාතෂේ තිශබනතා. අශ්ත 

හාුහුලරුතශන්,  ශම් තන්ධ්යකපණය පිළිබහත කතිකාත ැටන මීට 

දතස් ශදකකට ශපපදී ැරු උදය ප්රභා් ැම්මන්පික මන්ත්රීතුමා් 

යම් කථාතෂේ කපකා තිබුණා. එතුමා විශ ් ශයන්ම මාධ්යය 

කටහතකා ශම් පිළිබහත ප්රකා යෂේ කපකා තිශබනතා. ශම් පශේ 

සි හක ශබෞශධ් දරුතන්ට තඩා ුහස්ලිම් දරුතන් අතශර් යම් අසමාන 

ත්්තශේ  තර්ධ්නයෂේ තිශබන බත ස සන්දනා්මකත ඒ සහහා වූ 

ස ඛ්යාශ ඛ්න ශපන්තමින් එතුමා යම් සහහනෂේ කපකා තිබුණා. ඒ 

පිළිබහත මම දටන් ශතොපතුරු කිහිපයෂේ අපශැන තිශබනතා. මම ඒ 

පිළිබහ පටහටිනලි කළ ුතතුයි.  

මූකාසනාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමනි,  ශම් තන්ධ්යකපණය පිළිබහ 

කතිකාත ැටන කථා කපමින් ශම් පශේ සි හක ජාතිය තහවී යන 

ත්්තයෂේ ඇති ශතනතා කියන ශම් ීනතිකාත ඇ්ත ත ශයන් 

මිතයාතෂේ. ඒක මම ඔ්තපු කපන්නම්. විශ ් ශයන්ම ශම් age 

groups සම්බන්ධ්ශයන් ජනශ ඛ්න හා ස ඛ්යාශ ඛ්න 

ශදපාර්තශම්න්තුශතන් ැ්තා වූ අදාළ  ශ ඛ්න මම ශම් 

අතස්ථාශ දී  සභාැත* කිරීම සහහා දිනිපප් කපනතා. 

 

Sir, I want this also to be part of Hansard. Actually, 
the Hon. Udaya Prabhath Gammanpila, Member of 
Parliament, had shown that there is a vast difference 
between the percentage of younger age groups of 
Sinhalese and Sri Lankan Moors from four years up to 14 
years. When it has been 8.2 per cent of Sinhalese up to 
four years, the Sri Lankan Moor population is showing 
11.3 per cent. By taking this, he is trying to prove that 
there is a heavy difference or rather a big difference 
between these two age groups in the population growth 
ratio. But, it is totally a misconceived myth because this 
particular percentage is as per the entire community 
population of 1.8 million. The Sri Lankan Moor 
population is 1.8 million as per 2012 figures of the 
Department of Census and Statistics. Similarly, the 
Sinhalese figure stands at 15,250,081. As against that, 
1,892,638 is the total number of Muslims living in this 
country. This is the latest census figure, but that 
percentage is as per the total Muslim population. It 
should not be compared with the Sinhalese population. 

අපි ශම්ක ස සන්දනය කපකා බටුතා. ශම් පශේ ජන 
ස ැණනයෂේ ුහලින්ම කශළ් 1881 තර් ශේ දී. මම ශමතටන උපුටා 

ශපන්තන්නම්. අශ්ත හාුහුලරුතශන්,  එම අවුරුශශශ සි හක 
ශබෞශධ්යන්ශේ ප්රති තය සියයට .1.15යි. 1881 තර් ශේ දී ප්රථම 

තතාතට කපපු ජන ස ැණනශේ  තමයි එශස් සහහන් තන්ශන්. 
2112 තර් ය තන විට ඒක සියයට 91.12 තන ශතෂේ තර්ධ්නය වී 

තිශබනතා. ශම් කාකය තුළ සියයට 11ක ශතනසෂේ ඇති ශතකා 
තිශබනතා.  තතර් යකට තටඩි කාකයෂේ ැත ශතකා තිබියදී එශස් 

තටඩිවීමෂේ ශතකා තිශබනතා කියන එක දතා පටහටිනලිත 

ශපශනනතා. ඒ තාශේම ුහස්ලිම්තරුන්ශේ ප්රති තය සියයට 9.19 
සිට සියයට  .91 දෂේතා තර්ධ්නය ශතකා තිශබනතා. ඒකට 

සාශ්තෂේ ත ්රවිඩ හින්ුල ජනතාතශේ ප්රති තය සියයට 23.11 සිට 
සියයට 12.1. දෂේතා පහත බටස තිශබනතා. ඒ තාශේම,  කශතෝලික 

ජනතාතශේ ප්රති තය සියයට 11.14 සිට සියයට 9.14 දෂේතා 
ටිකෂේ පහත බටහටකා තිශබනතා.  

මීට සාශ්තෂේ ත අශනකු් ආැම් අදහන අය එෂේක 
ස සන්දනය කපශින,  හින්ුල භෂේතිකයන්ශේ ප්රති තශේ  ඇති වුණු 

අක්වීම් එෂේක සු  ශතනසෂේ ශම් තාර්තාශ  ශපන්තනතා. නුහ්,  
ශබෞශධ්යන්ශේ ස ඛ්යාත වි ාක ශකස තර්ධ්නය ශතමින් 

තිශබනතා. ශමම ස ැණනය අඩ ුව තාර්තාත සභාැත** කපන 

ශකස ද කා සිටිනතා.  

මම මීට තඩා වි්හයෂේ කපනතා නම් තත් කරුණු කාපණා 
කියන්න පු තන්. ඒ සහහා සෑශහන කාකයෂේ ැත ශතයි. මම 

බකාශපොශපෝතු ශතනතා,   ප්තපතකට ශම් පිළිබහ ලියකා ඔ්තපු 
කපන්න.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, you have only one more minute.  
 

ගු රවුෆන හකීම් ෙහතා 
(மாண்புமிகு றவுப் ஹகீம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

Sir, I will take the time of the Hon. Seyed Ali Zahir 
Moulana as well.  
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————————— 
*  පුසනතකාලවේ තබා ඇත. 
*  நூல் நிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 

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

**  Placed in the Library. 



පාර්ලිශම්න්තුත 

Hon. Presiding Member, there is this news item titled 
“Population: Census expert disputes anti-Muslim claim” 

in “The Island” of 18th March, 2013, which states, “A 
senior census and statistics official yesterday disputed a 
claim being propagated in the country that the Muslim 
population is likely to exceed that of the majority 
community.” ශම් සි හක ජාතිය තහ වී යාම කියන එක 
මිථයාතෂේ. ජන හා ස ඛ්යා ශ ඛ්න ශදපාර්තශම්න්තුශ  
අධ්යෂේ  ජනපා  දන්ුල බඩුඩාප මටතිනිය කියන කථාත “The 

Island” ප්තපශේ  පළ ශතකා තිශබනතා. එතුමිය දතාම 
පටහටිනලිත කියා තිශබනතා,  ශම්ක මිථයාතෂේ කියන එක. එහි 
දීර්ඝ විස්තපයෂේ තිශබනතා. මූකාසනාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමනි,  ඒ 

පුත් ප් තාර්තාත මම සභාගත*** කපනතා. අත ය නම් ශමහි 
තිශබන ශතොපතුරු බකා ැන්න පු තන්.  

ඒ විතපෂේ  ශනොශතයි,  ස සන්දනා්මකත බකන්න පු තන් 

තත් තාර්තාතෂේ මම අපශැන ඇවි කා තිශබනතා.  

That is a document titled “The Facts and Response: 
Gap Analysis”, about how the population growth has been 
happening since the first Census in 1881 up to the Censes 
in 2012. In 1881, the Sinhalese Buddhists were 1,698,100 
and the Muslims were only 197,800. So, the gap then 
between the Muslims and the Buddhists was 1,500,300. 
That gap, when it comes to 2012, has increased to 
12,255,617. So, even if there has been a hundredfold 
increase, this gap cannot be caught up. So, this is an 
unnecessary fear purposely being created in order to say 
that the birth rate of the Muslims is going to be a threat to 
the Sinhalese Buddhists in this country. Never will this 
ever be a country with a Muslim majority or the Muslims 
will perpetually be the minority. That is a fact. We are 
dependent on the goodwill and understanding of our 
majority brothers and sisters in this country. But, 
unfortunately, there are some out there all the time 
attempting to create this unnecessary xenophobia about 
Muslims trying to overtake the Sinhalese Buddhists in 
this country. 

My dear Friend, the Hon. Udaya Prabhath 
Gammanpila, too, a few days ago, brought up this 
argument.  

I would like to invite him to a debate to prove that he 
is totally wrong. He has taken only one section of the 
census and statistics details relating to age groups. In the 
entire world, when you look at the census and statistics, 
the age groups will look like a pyramid. The younger 
groups will be at the bottom. The numbers of the top 
group, when you start aging, start decreasing. But in 
developing countries, the aging population increases 
because their health facilities are better. But, in our 
country, you will see that the younger population is more, 
particularly that of the children. Of course, we should be 
happy about our ratings. As far as our health statistics are 
concerned, we have a better child mortality rate. Also, we 
are expected to be better in the way in which we look 

after our aging population, comparatively when we look 
at the region as a whole. But, with all these facts, we are 
unnecessarily being dragged into controversies at a time 
when this country needs to speedily return back to 
normalcy from this dreaded terrorism that has caused all 
these problems. I must say, this is our own country; this 
is the country which we consider as our motherland. We 
should not give in to unnecessary myths that are being 
created.  

Look at the case of Dr. Shafi. 

කුරුණෑැක ශදොස්තප සාෆි මහ්මයාශේ ප්ර ්නය පිළිබහත් 
(පූජය) අතුපලිශේ  පතන ස්තාමීන් තහන්ශස්් ශනොශයකු් 
තටන්තකදී කථා කපකා තිශබනතා. ඒ පිළිබහත් යම් කාපණා අපි 

කියන්න ඕනෑ. ඒ පිළිබහ යම් විභාැයෂේ හිපයාකාපත සිුල ශතන්න 

ඕනෑ. අද ිනන දපාන් විරමප්න මටතිතුමා් ශම් ැරු සභාශ දී ඒ 
පිළිබහත කථා කළා. එක ශදයෂේ අපි කියන්න ඕනෑ. ක කාශ  

ෛතදය සභාත තිශබනතා. ඒ තාශේම ශසෞඛ්ය,  ශපෝ ණ හා ශශීයය 
අමාතයා  ය තිශබනතා.  ආයතන ස ්හයට අනුූලකත ශසෞඛ්ය,  

ශපෝ ණ හා ශශීයය අමාතයා  ශයන් යම් පරීෂේ ණයෂේ කපන්න 
පු තන්. පජශේ  ෛතදය නිකධ්ාිපන්ශේ ස ැමය ඒකට විරුශධ් 

ශතනතා.  අධිකපණ ෛතදය අධිකාිපතුමා විසින් කාස  වීිනශේ  

කාන්තා ශපෝහශ  ඒ පිළිබහ පරීෂේ ණ කටුතතු කිරීමට දටන් 
සූදානම් ශතනතා කියකා ආප චියි.  

ඒ විතපෂේ ශනොශතයි. ශම් පරීෂේ ණය සහහා තත් 
ආයතනයෂේ තිශබනතා. ප්රසත හා නාිපශ ද විශ ් ඥප 
ෛතදයතරුන්ශේ විුලහක තිශබනතා. ප්රසත හා නාිපශ ද විශ ් ඥප 

ෛතදයතරුන්ශේ විුලහක තමයි,  ශම් ෂේශ ්රශේ  විශ ් ඥප දටනුම 

තිශබන ආයතනය. ඒ ආයතනය් ශම් ැටන යම් ප්රකා යෂේ කළ 
ුතතුයි. ශමොකද,   ශමතටන වි ාක තර්ජනයෂේ තිශබනතා. ශම් 

තන්ධ්යකපණය පිළිබහ කිකකාශ ,  සි හක ජාතිය තහ ශ ශැන 
යනතාය කියන මිතයාශ  එක ශකොටසෂේ තමයි සාෆි 

ෛතදයතපයාට විරුශධ්ත තිශබන ශම් ශචෝදනාත. ඒ ශචෝදනාත 
හිපයාකාපත විභාැ කපකා දතා දෂේමනින් එහි ප්රතිඵක ජනතාතට 

කබා ිනය ුතතුයි. ශමොකද,  ශම් කරුණ දඩමීමා කපශැන ශම් පශේ 

ුහස්ලිම් ජනතාතට විරුශධ්ත ිනගින් ිනැටම ශැන යන ශම් කිකකාත 
ජාතයන්තප ත ශයන් අශ්ත පටට හානිකපයි. අශ්ත පශේ 

තෘ්තීයශ දීන්,  විශ ් ශයන්ම ෛතදය ෂේශ ්රය  වි ාක විහි තෂේ 
බතට ප් තන ත්්තයෂේ දටන් උදා ශතකා තිශබනතා. මම ඒ බත 

තැකීශමන් ුතතුත කියනතා. අශ්ත පශේ ෛතදය ෂේශ ්රය 
ජාතයන්තප ත ශයන් හාසයජනක,  හෑ ුතට කෂේ ශතන 

ත්්තයෂේ ඇති වී තිශබන බත මම දතා තැකීශමන්  කියනතා. 

එබටවින්,  කරුණාකප ශම් පිළිබහත දටනට කපශැන යන 
පරීෂේ ණය දතා දෂේමනින් අතසන් කපන්න. තන්ධ්යකපණය 

පිළිබහ කිකකාත්,  ශම් පශේ සි හක ජනතාත තහ ශ ශැන 
යනතාය කියන කිකකාත්,  අපි අම්පාප ප්රශශ ශේ  වූ තහ ශපති 

කථාත නිසා ුහස්ලිම් තයාපාිපකයන්ට්,  ුහස්ලිම් ජනතාතට් 
ඇතිකපපු හානිය් එෂේක දටන් තත් අිනයපෂේ කුරුණෑැලින් 

පටන්ශැන තිශබනතා. කරුණාකප,  ශම් පිළිබහ නිතටපින 

පරීෂේ ණයෂේ හිපයාකාපත කපකා,  එෂේශකෝ සාෆි ෛතදයතපයාශේ 
නිර්ශදෝෂිභාතය ඔ්තපු කපන්න. එතුමන් තටරැින කළා කියකා ඔ්තපු 

ශතනතා නම්,  ඒ කපණාත පටට ශහළි කපන්න කියකා දතා 
තැකීශමන් ුතතුත ද කා සිටිමින් මශේ කථාත සමා්තත කපනතා. 

ශබොශහොම ස්තුතියි.  

  
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළමට,  ැරු (පූජය) අතුපලිශේ  පතන හිමි. ඔබතහන්ශස්ට 

විනාඩි අටක කාකයෂේ තිශබනතා. 

601 602 

[ැරු පවුෆ ්හකීම් මහතා] 

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

***  Placed in the Library. 
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ගු තපූජය  අුරරලිවේ රතන හිමි 
(மாண்புமிகு (வண.) அத்துரலிமய ரதன மதரர்) 

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
මූකාසනාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමනි,  මට ශම් අතස්ථාශ  කථා 

කිරීමට දඩ ප්රස්ථාත කබා දීම පිළිබහත සතුටු ශතනතා. මට කලින් 

පවුෆ් හකීම් හිටපු අමාතයතපයා කථා කළා. රස්තතාදය 

තටළටෂේවීශම් පනත යටශ් ස විධ්ාන තුනෂේ තහනම් කිරීම හා 

ජාතයන්තප ස විධ්ාන පිළිබහ සම්බන්ධ්තා පහසුකපවීශම් තටඩ 

පිළිශතළෂේ හටටියට තමයි අද ශම් ශයෝජනාත ශැනට් 

තිශබන්ශන්. මම හිතන විධියට ඒ ැටන අපි අතප ශකොකු විතාදයෂේ 

නටහට. නුහ් ශම් ැටන සාකච්ඡාතෂේ තිශබනතා. රස්තතාින 

ස විධ්ාන තහනම් කළ පමණින්ම ශම් ප්ර ්නය විස ශහනතාද,   

ඇ්ත ප්ර ්නය ශම් ස විධ්ාන තුනද කියා අපි සාකච්ඡා කළ ුතතුයි.  

පවුෆ් හකීම් හිටපු අමාතයතපයාට ශකෝක දස්කාම් රස්තතාදය 

පිළිබහ අතශබෝධ්යෂේ ඇතටයි කියා මා ක පනා කපනතා. අද තන 

විට බටහිප පටතකට හිතත් පටත  හටප,  මටද ශපපිනැ ශබොශහෝ 

පටත  රස්තතාදශයන් විනා  වූ පටත  බතට ප් වී තිශබනතා. 

අද ඇෆ්ැනිස්ථානය සම්පූර්ණශයන් විනා  වුණු පටෂේ. 

පාකිස්ථානය ශැොඩ නට ශමමින් පතතින පටෂේ. එශහ් ්ාමීය 

ප්රශශ ,   ශැෝ්රික ජනතාත ජීත් තන ප්රශශ  සම්පූර්ණශයන් 

රස්තතාදයට යට ශතකා තිශබනතා. ශම් තාශේ ශයෝධ් පටත ,  

වි ාක පටත   ඇයි රස්තතාදයට යට් වුශඩු?   ශමොකෂේද ශම් 

දස්කාම් රස්තතාදය කියන්ශන්? එෂේස් ජනපදශේ  ශකෝක බට කු 

මධ්යස්ථානයට පහප ුලන් ශමොශහොමඩ් අේටා ුල්තප් මිනිශහෂේ 

ශනොශතයි,  ප්රශකෝටිපතිශයෂේ. අ කයිඩා ස විධ්ානශේ  නායකයා 

ශකෝකශේ  අතිවි ාක ප්රාේධ්නයක හිමිකරුශතෂේ. ඒ තාශේම සවුින 

අපාබි පජය ශනොශතයි,  ශසෞින අපාබිශේ  සිටින විවිධ් පුශැකයන්,  

විවිධ් ස විධ්ාන විවිධ් විධියට පාකිස්ථානය බ ේකාශශ ය,  

ඇෆ්ැනිස්ථානය,  අතසානශේ  ශ්රී ක කාත දකෂේක කපශැන පසුගිය 

කාකශේ  ශයෝධ් ුහද  ප්රමාණයෂේ ශපොම්ප කපකා තිශබනතා.  

ඒතා ශකොයි විධියටද රියා්මක ශතන්ශන් කියකා අපි දන්ශන් 

නටහට. දටන් අපි කථා කපන්ශන් සහපාන්ශේ ශබෝම්බය ැටන. මම 

දකින්ශන් සහපාන්ශේ ශබෝම්බය ආශිර්තාදයෂේ විධියටයි. 

සහපාන්ශේ ශබෝම්බය නිසා තමයි ශම් අන්තතාදය එළියට එන්න 

පටන් ැ්ශ්. නට්නම් අපි කවුරුත් ශම් අන්තතාදය පිළිබහත 

දන්ශන් නටහට. දටන් සහපාන්ශේ ශබෝම්බය නිසා ශම් දස්කාම් 

රස්තතාදශේ  බපපතළකම අපි ශ්රුම් අපශැන තිශබනතා. 

සහපාන් ඇතු ත ඒ මිය ගිය ටබ්රහිම්ශේ පු්තු ශදන්නා 

බිලියනපතියන්. ටබ්රහිම් කියන්ශන් ක කාශ  කු බක් 

ශතශළහාශමන් බිලියනපතිශයෂේ වුණු මහ්මශයෂේ. ඔහුශේ 

දරුශතෝ ශදන්නා තමයි ඒ මිය ගිශේ . ඒ අය ප්රශකෝටිපතිශයෝ. ඒ අය 

ුල්තප්කම නිසා ශබෝම්බ ැහ ැ්තා ශනොශතයි. ශකොශහොමද 

ශමශහම ශතන්ශන්? ශම් අන්තතාදයට පටහටිනලි මතතාදයෂේ 

තිශබනතා. ඒ පටහටිනලි මතතාදය තමයි, අ කා ශදවියන්තහන්ශස් 

ශතනුශතන් පූජා වුණාම තමන් ශනොතන ජනතාත ස හාපය කපන්න  

පු තන් කියන මතතාදය. ැරු පවුෆ් හකීම් ඇමතිතුමනි, මම 

ඔබතුමාට කියන්නට කටමටතියි,  පටහටිනලිත කුපානශේ  තිශබනතා   

අනයාැමිකයන් තඳින පිළිම කඩන්න කියකා; ශපති පිළිම 

තඳින්නන් විනා  කපන්න කියකා. ඒ පිළිබහත "ජිහාශ" ුතශධ්යෂේ 

කපන්නට පු තන් කියකා කුපානශේ  පටහටිනලිත තිශබනතා.  

 
ගු රවුෆන හකීම් ෙහතා  
(மாண்புமிகு றவுப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 

ස්තාමීන් තහන්ස, මම ඔබ තහන්ශස් හුහශතන්නට ඇවි කා 

කථා කපන්නම්, ඕනෑම අතස්ථාතක. ශම් පිළිබහත ස තාදයෂේ ඇති 

කළ ුතතුයි. ශමොකද, තටපින අතශබෝධ්යෂේ ඇතිශතකා තිශබන නිසා. 

ඇ්ත ත ශයන්ම කුපානය අර්ථකථනය කපන්ශන් තටපින 

ආකාපයට.  

 

ගු තපූජය  අුරරලිවේ රතන හිමි 
(மாண்புமிகு (வண.) அத்துரலிமய ரதன மதரர்) 

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
ැරු ඇමතිතුමනි, මම කුපානය ශහළා දටකකා ශනොශතයි 

ශමශහම කියන්ශන්. කුපානශේ  තිශබන ශශතලින් තටින ශශත  

ශමොනතාද, ැටටු තිශබන්ශන් ශමොනතාද කියකා අපට 

සාකච්ඡාතෂේ කපන්නට පු තන්. නුහ් ශබෞශධ් දර් නශේ  මූලික 

ධ්ර්ම ්න්ථතක කිසිම තටනක කියකා නටහට, ආැම පටතිපවීම 

සහහා "ජිහාශ" ිනය් කපන්න කියකා. 

මූකාසනාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමනි, කුපානශේ  කුමෂේ සහහන් 

වුණ් දන්ිනයාශ  සු තාන් ුතැය පටන් ැ්තා. දන් පසුත 

ශමෝැ  ුතැය පටන් ැ්තා. සු තාන් ුතැශයන් පසුත, ශමෝැ  

ුතැශයන් පසුත දන්ිනයානු ස සක්ෘතියට වි ාක තටදැ්කමෂේ 

ආතා. තබ්කාත ආතා. අපි කථා කපන ජාතික ඇඳුම පතා ඇවි කා 

තිශබන්ශන් ශමෝැ  ුතැශයන්. ඒතා අපට ප්ර ්න ශනොශතයි. 

ුහස්ලිම් අධිපාජයයෂේ ආසියාත පුපාම තිබුණා. අපට ඒක ප්ර ්නයෂේ 

ශනොශතයි. නුහ්, ඒ මූක ්න්ථතක තිශබන දැටන්වීම් තර්ධ්නය 

කපකා ශහෝ විකෘති කපකා අද මිීන මටරීම සහහා, තමන් ශනොතන 

ජනතාත ස හාපය කිරීම සහහා දටතටන්ත තටඩ පිළිශතළෂේ ශකෝකය 

පුපා ිනය් කපකා තිශබනතා. ඔබතුමා වි ්තාස කළ් ශනොකළ් 

මා වි ්තාස කපනතා සහපාන්ශේ ශබෝම්බශයන් අක්ම ැණශන් 

ුහස්ලිම් සමාජශයන් සියයට 11ෂේ තෘ්තතිම්ශතන  බත. සියයට 

 1ෂේ විරුශධ්යි. නුහ්, අද ශදමළ අන්තර්ජාකය විමර් නය 

කළාම, සමාජ ශතබ් අඩවි ිනහා බටුතාම, ඒතාශේ  තිශබන්ශන් 

ශමොනතාද? බුශධ් ධ්ර්මය පිළිබහත ලියන්ශන් ශමොනතාද? ඒතා ිනහා 

බටුතාම ශපශනනතා, ඔබතුමන්කා ශතන විධිශේ  ශශ පාකනයෂේ 

කපනතා, ටට එහා පට්ශ් බිශම් ශතන් ශශ පාකනයෂේ 

පතතින්ශන් කියකා. 

ටළමට ඔබතුමා  ාෆි  ාබ්දීන් ැටන කි තා. තපදෂේ කළා නම් 

දුවතම් ශදන්න කි තා. ඒ ප්රකා යට මම ස්තුතිතන්ත ශතනතා.  ාෆි 

 ාබ්දීන්ශේ සිශධිය නිසා ුහසල්ිම් සමාජයට අිනශයෝැයෂේ 

එ කශතකා තිශබනතා. මම ඒක පිළිැන්නතා.    ාෆි  ාබ්දීන්ශේ 

ප්ර ්නය තහවුරු වුශණෝ ඇ්තටම සහපාන්ශේ ශබෝම්බය තාශේ 

ශනොශතයි ුහස්ලිම් සමාජය පිළිබහත වි ාක අිනශයෝැයෂේ, වි ාක 

ප්ර ්නයෂේ එ ක  ශතනතා.  ාෆි  ාබ්දීන්ශේ ප්ර ්නය ශමොකෂේද? 

ැරු ඇමතිතුමනි, මම පටහටිනලිත කියන්නට ඕනෑ,  ාෆි  ාබ්දීශන් ේ 

සිශධිය සෑශහන ුලපකට ඔ්තපුශතන සිශධියෂේ බත. මම ඒක අද භය 

නටතිත කියනතා. එය ඔ්තපු ශතන්ශන් පටශකෝපීය නාළය - 

fallopian tube - පරීෂේ ා කිරීශමන් ශනොශතයි. ඒක ඔ්තපු 

ශතන්ශන් ඔහු operate කළ ම තරු ැණනින්. ඔහු සි හක අය 

operate කපකා තිශබනතා, ුහස්ලිම් අය operate කපකා තිශබනතා. 

දටන් ඒ නියටින පරීෂේ ණය කපකා තිශබනතා. ශම් නියටින 

පරීෂේ ණශේ  ප්රතිඵකය ශමොකෂේද? එක අවුරුශදෂේ තුළ 111ෂේ 

operations කළා නම්, දන් 31ෂේ ුහස්ලිම් අය නම්, ඒ 31 ශදනාටම 

නටතත ළමයි හම්බශතකා තිශබනතා. හටබටයි, ඔහු සිශස්ිපයන් 

සට්කම කළ සි හක ම තරුන්ට නටතත ළමයි නටහට.   

සාමානයශයන් ශම් සිශස්ිපයන් සට්කමෂේ කපන්නට විනාඩි 45ෂේ, 

පටයෂේ විතප කාකයෂේ ැත ශතනතා. නුහ්, ශම් පුශැකයාට ැත 

ශතන්ශන් විනාඩි 11කට අක් කාකයෂේ. ඒක ඒ සියු තාර්තාතක 

තිශබනතා.  

මම කියන්නට කටමටතියි, අද එෂේස් ජාතික පෂේ  ආඩුක්ශ  

හටශමෝම ශනොශතයි, බකැතු ඇමතිතරුන් එෂේශකශනකු 

ශදන්ශනකු  ාෆි  ාබ්දීන් ආපෂේ ා කපනතා. එෂේස් ජාතික 
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පාර්ලිශම්න්තුත 

පෂේ ශේ  තටඩි පිිපසෂේ  ාෆි  ාබ්දීන්ශේ සිශධිය ශහළා දකිනතා. 

නුහ්, මම තැකීශමන් කියනතා, එෂේශකශනකු ශදන්ශනකු 

ශපොසිසියට බකපෑම් කපනතා. මම එෂේස් ජාතික පෂේ ශේ  

ඇමතිතරුන්ශැන් ද කා සිටිනතා, ඒ කවුද කියකා බකකා 

ඔබතුමන්කා එෂේශකශනකු ශදන්ශනකුශේ හඬ ශනොශතයි, එෂේස් 

ජාතික පෂේ ශේ  ශපොුල හඬ ැන්න කියකා.  මම ද කා සිටිනතා 

සමස්ත හඬ එළියට ැන්න කියකා.  ාෆි  ාබ්දීන් ශකොශහොමද 

ම තරුන් 8,000කට ශම් සිශස්ිපයන් සට්කම කශළ්? සිශස්ිපයන් 

සට්කම් කළ අයශැන් 1,000ෂේ පටමිණිලි කශළ් ශකොශහොමද 

කියන කාපණය ැ්තාම ශමතටන ප්ර ්නයෂේ තිශබන බත 

ශපශනනතා. 

ැරු පවුෆ ් හකීම් ඇමතිතුමනි, එශහම නම් ඔබතුමාට 

තිශබන්ශන් ශම් පර්ශේ  ණශේ දී ඔශබ් සමාජයට අනතුපෂේ ශතයි 

කියකා සටකයෂේ ඇති කප ැන්න එක ශනොශතයි. ඔබතුමා ශම් 

පරීෂේ ණය සහහා අපි් එෂේක එකතු ශතන්න. එතශකොට 

ඔබතුමන්කා පිළිබහත තිශබන සටකය නටතිශතකා යනතා. අද 

එෂේශකශනෂේ ශදන්ශනෂේ ශම් සිශධිය සම්පූර්ණශයන්ම තහන්න 

හදනතා. 

ශසෞඛ්ය අමාතයා  ශේ  නිකධ්ාිපන් කිහිප ශදශනෂේ බය ශතකා. 

ශම්කට බය ශතන්න ඕනෑ නටහට.  ාෆි  ාබ්දීන්ශේ සිශධිශයන් 

අදහස් ශතන්ශන් නටහට, ුහ  ුහස්ලිම් සමාජයම ශමශහම අපපාධ් 

කපනතාය කියකා. හටබටයි,  ාෆි  ාබ්දීන් තටනි සියයට පහක-හයක 

පිිපසෂේ ශමතටනි දතාම දහළ තකශේ   රියාමාර්ැ පත්තා ැනිමින් 

යනතා. තත තාර්තා ැණනාතෂේ තිශබනතා.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැරු ස්තාමීන් තහන්ස, ඔබතහන්ශස්ට තත විනාඩියක කාකයෂේ 

තිශබනතා. 

 

ගු තපූජය  අුරරලිවේ රතන හිමි 
(மாண்புமிகு (வண.) அத்துரலிமய ரதன மதரர்) 

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
 ාෆි  ාබ්දීන්  යටශ්  කයකර්ම කපශදී  සිුල වූ  අපපාධ්ය ැටන  

මම ඔබතුමන්කාට කියන්නම්.  ශම් කාපණය  දතා තටදැ්. 

ක කාතම ැ්ශතෝ, ශම්  කයකර්මයට භාජන කළුතතු 

අම්මකාශැන් ශම්  කයකර්මයට භාජන තන්ශන් සියයට 38යි. 

සාමානය ශපෝහ තක සිුල ශතන්ශන් සියයට 25යි. හටබටයි,  ාෆි 

 ාබ්දීන් යටශ් සි හක ම තරුන් සියයට 58ෂේ සිශස්ිපයන් 

සට්කමට භාජන කපකා තිශබනතා. ැරු ඇමතිතුමනි, හෘදය 

සාෂේෂියෂේ තිශබනතා නම්, ශමොකෂේ හිප ආැමෂේ, ධ්ර්මයෂේ 

වි ්තාස කපනතා නම්, ශමතටන අපපාධ්යෂේ කපකා තිශබනතා 

කියන එක ශම් කරුණුතලින් අතශබෝධ් ශතනතා.  

පරීෂේ ණයක ශකොටස් ශදකෂේ තිශබනතා, පරීෂේ ණ සහ 

නිරීෂේ ණ කියකා. නිරීෂේ ණ කියන්ශන් ශමොනතාද? අපි තරු ිනහා 

බකන්ශන් laboratory එකෂේ ඇතුශළ් දී ශනොශතයි. අහස ිනහා 

බකකායි. ඒ තාශේම තමයි, සාමානය සමාජ විදයා්මක නියටින 

නිරීෂේ ණයකින් ශම් කාපණයට  ාෆි  ාබ්දීන් අද තටපිනකරු ශතකා 

දතපයි.  මම ශම් ැටන CID එශෂේ මහ්තරුන්ට් කියනතා, ශම්ක 

පු චි සිශධියෂේ ශනොශතයි. අපි අන්තර් ජාතික මධ්යසථ් 

පරීෂේ ණයට අනිතාර්යශයන් යනතා. ශම්ක ජන ස හාපයෂේ; 

සි හකයින් විනා  කිරීශම් ස හාපයෂේ. ශම්ශකන් සමස්ත ුහස්ලිම් 

සමාජයට අපි ශදෝ ාශපෝපණය පටතන්ශන් නටහට. නුහ් ශම්ක 

කපන්ශන් ස ලිතකට. ශසෞින අපාබිශේ  යම් කඩුඩායමකට ශම් 

පිස්සුත තිශබනතා. ශම් පිස්සුත නිසා තමයි ඇෆ්ැනිස්තානය තාශේ 

ශකෝකශේ  උැ්ම මිනිස්සු හිටපු පට සම්පූර්ණශයන් විනා  

කශළ්. සම්පූර්ණශයන්ම විනා  කළා. අද සිිපයාත 

සම්පූර්ණශයන්ම විනා යි. ශම් අන්තතාදයට ුහස්ලිම් ජනතාත 

ශකොටු වීශමන්, ුහස්ලිම් ජනතාතට කිසිම නිතනෂේ, කිසිම 

සහනයෂේ ශම්ශකන්  කටශබන්ශන් නටති බතට ුහස්ලිම් ජනතාත 

තුළ ජනමතයෂේ ඇති කපන්න ඕනෑ.  ාෆි  ාබ්දීන්ශේ සිශධිය 

තුළින් එය දතාම පටහටිනලි ශතනතා. 

ටළමට, හිස්බු කා ැටන කථා කළ ුතතුයි. ශමොන විධියටද 
එතුමා දඩමෂේ ැ්ශ්? 2014 දී දඩශම් ඔ්තපුත ශදනකම් එය 

තිබුශඩු එතුමාශේ Hira Foundation එකට. ඒක ප්රාශශීයය 

ශ කම් කාර්යාකයක ලියා පින චි ශතච්ච සුබසාධ්න ස විධ්ානයෂේ. 
එම Hira Foundation එකට දීපු ලියවි ක මත දඩම අපශැන, 

2017දී ඒක ඔ්තපුතකින් පතපා ැන්ශන් ශමොකටද? ඒක පතපා 
ැන්ශන් private limited company එකකට.  පවුශ  

හතපශදශනෂේ තමයි ශකොම්පටනිශේ  දන්ශන්. ස ලි කීයෂේ එතා 
තිශබනතාද? තාර්තා ශතන විධියට එම ුහදක දතා වි ාක ුහදකෂේ. 

කවුද, ශම් ස ලි ුලන්ශන්? ැරු ඇමතිතුමනි, ශම් ස ලි ුලන්ශන් 

කවුද කියකා ඔබතුමා දන්නතාද? ශම් ස ලි දීපු ශසෞින අපාබියානු 
ජාතිකයන් ැටන තාශේම, හිස්බු කා මටතිතුමා ඇඳිිපීනතිය අස්ශස ්

ගිහි කා හම්බ ශතච්ච මිනිසුන් ැටන අපි අද අන්තර් ජාතිකත 
ශසොයනතා. ශම් ජාතියට රැකතපණය ශදන්න අපි ඒ කටුත්ත 

කපනතා. අපි දතා පටහටිනලිත ඒ ැටන ශහොයාශැන ගියාම, ශම් 
ස ලි දීපු ශසෞින අපාබිශේ  අය ැටන විවිධ් තාර්තා අද අප අතට 

 ප්ශතමින් තිශබනතා. නුහ් මම ඒ ැටන කිසිතෂේ කියන්ශන් 

නටහට. මෂේනිසාද කියනතා නම්, දිනිපශේ  දී සාෂේෂි සහිතත 
ඔබතුමන්කාට ශම් ැටන කියන්න ඕනෑ.  

ශම් පරීෂේ ණශේ දී අද ශසෞඛ්ය අමාතයා  ය බය ශතකා, 

ශබොරුතට ශම්ක තහන්න කටුතතු කපනතා. පටශකෝපීය නාකයට 
පසායනික ්රතයයෂේ දමා ශම් ැටන පරීෂේ ා කපන්න බටහට. ඇයි, 

බටිප? ශමහිදී දතාම ිනුතණු විදයා්මක තාෂේ ණික පරීෂේ ණයෂේ 
අත යයි. ඒකට අත ය කපන තාෂේ ණික උපකපණ අත යයි. ඒ 

උපකපණ නටතුත ශම්ක කපන්න බටහට.  

මූකාසනාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමනි, තත එක කාපණයෂේ ැටන 

සහහන් කපමින් මශේ කථාත අතසාන කපනතා.  ාෆි  ාබ්දීන්ශේ 

ශබෝම්බය ශනොශතයි, ප්ර ්නය. ශම් තිශබන මතතාදය තමයි 

ප්ර ්නය. ශම් මතතාදය තමයි අද තිශබන දස්කාම් ආැම මත 
පදනම්ත පශේ ජාතික අධ්යාපනයට විරුශධ්ත ඇති වී තිශබන 

අධ්යාපන පදනම. ැරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා විරුශධ් ශතන්න ඕනෑ 
ශම් අධ්යාපන පසුබිමට. ඒ ළමයින්ට කියන්න, ජාතික පාස තකට 

එන්න කියකා. අද එම පාස තක ැණිතය, විදයාත උැන්තන්න 
තහනම් කපකා තිශබනතා.  ඒකට ඔබතුමා විරුශධ්  ශතන්න.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

අතසන් කපන්න, ැරු ස්තාමීන් තහන්ස. ස්තුතියි.  

මීළමට, ැරු දම්පාන් මහරූෆ් මන්ත්රීතුමා. ැරු මන්ත්රීතුමනි, 

ඔබතුමාට විනාඩි අටක කාකයෂේ ශතන් කප තිශබනතා. 

 
[பி.ப. 4.12] 

 

ගු ඉම්රාන් ෙහරූෆන ෙහතා 
(மாண்புமிகு இம்ரான் மஹ்ரூப்) 

(The Hon. Imran Maharoof) 
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, 

இன்கறய இந்த விவாதத்திமல உகரயாற்றுவதற்காக மநரம் 

605 606 

[ැරු (පූජය) අතුපලිශේ  පතන හිමි] 



2019 ජුනි 21  

ஒதுக்கித் தந்தகமக்கு முதலில் நான் நன்றிகயத் 

ததாிவித்துக்தகாள்கின்மறன். அண்கமயில் இந்த நாட்டில் 

இடம்தபற்ற உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதலுக்குப் பின்னர் இன 

ாீதியான தசயற்பாடுகள் பற்றிய விடயங்ககள முன்கவத்துப் 

பாராளுமன்றத்திமல ததாடர்ச்சியாகப் மபசப்பட்டுக் 

தகாண்டிருப்பகத நாங்கள் பார்க்கின்மறாம். குறிப்பாக, இந்த 

உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதலுக்குப் பின்னர் எங்களுகடய 

நாட்டிமல ஏற்பட்டிருக்கின்ற இந்த நிகலகமகயயிட்டு ஓர் 

இளம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் என்ற முகறயிமல 

உண்கமயில் நான் மிகவும் கவகலயகடகின்மறன். நாங்கள் 

ஒன்கற விளங்கிக்தகாள்ள மவண்டும். உயிர்த்த ஞாயிறு 

தாக்குதகல மமற்தகாண்டது சஹ்ரான் குழுவினர் என்பகத 

மறந்துவிட்டு, இன்று றிஸாட் பதியுதீன் மற்றும் 

ஹிஸ்புல்லாஹ் மபான்றவர்கள்தான் இந்தத் தாக்குதகல 

மமற்தகாண்டகதப் மபான்று விஷமப் பிரச்சாரம் தசய்கின்ற 

நடவடிக்கககள் ததாடர்ச்சியாக மமற்தகாள்ளப்படுகின்றன. 

இவ்வாறான பிரச்சாரங்கள் எதற்காக மமற்தகாள்ளப் 

படுகின்றன? இந்தப் பிரச்சாரங்களின்மூலமாக இந்த நாட்டிமல 

எகத எதிர்பார்க்கின்றார்கள் என்பதகன நாங்கள் 

விளங்கிக்தகாள்ள மவண்டியவர்களாக இருக்கின்மறாம்.  

தற்தபாழுது இங்கு மபசப்படுகின்ற விடயங்ககள அல்லது 

இந்த நாட்டிமல நகடதபறுகின்ற தசயற்பாடுககள நாங்கள் 

பார்க்கின்றமபாது, எதிர்வரும்  னாதிபதித் மதர்தலில் எப்படி 

தவற்றியீட்ட மவண்டும்; யாகர  னாதிபதியாக்க மவண்டும் 

என்பதற்காக எல்லாக் கட்சிகளும் ஒன்றுதிரண்டு மமற் 

தகாள்கின்ற ஓர் அரசியல் நடவடிக்ககயாகத்தான் இந்தச் 

தசயற்பாடுகள் முன்தனடுக்கப்படுவகதக் காணலாம். நாங்கள் 

இந்த இடத்திமல ஒன்கற விளங்கிக்தகாள்ள மவண்டும். இந்தத் 

தாக்குதகல மமற்தகாண்டவர்கள் யார் என்பகத அறிந்து, 

இதற்குப் பின்னர் எவ்வாறான தசயற்பாடுககள நாங்கள் 

மமற்தகாள்ள மவண்டும் என்பது குறித்து நடவடிக்கக 

எடுப்பகதக் விட்டுவிட்டு, மதர்தல் அல்லது அரசியல் 

இலாபங்களுக்காக ஒவ்தவாரு கட்சியினரும் கருத்துக்ககள 

முன்கவக்கின்ற அளவுக்கு எங்களுகடய நாடு காணப்படு 

கின்றது. இதுகுறித்து நாங்கள் சிந்தித்துப் பார்க்க மவண்டும்.  

இந்த நாட்டிமல எல்லா இன மக்களும் சுமுகமாக 

வாழுகின்ற ஒரு சூழ்நிகலயிமல, ஒரு குழுவினால் அல்லது ஒரு 

குறிப்பிட்ட சிலாினால் மமற்தகாள்ளப்பட்ட இந்தத் 

தாக்குதகலக் காரணமாக கவத்து இன்று ஒட்டுதமாத்த 

முஸ்லிம் சமுதாயத்கதயும் தீவிரவாதிகளாப் பார்க்கின்ற ஒரு 

நிகலப்பாடு ஏற்பட்டிருக்கின்றது. இதிலிருந்து நாங்கள் 

எவ்வாறு மீள முடியும்? இந்த நாட்கட நாங்கள் மீண்டுதமாரு 

நல்ல நிகலக்கு எவ்வாறு எடுத்துச் தசல்ல முடியும்? என்பது 

பற்றிய சிந்தகனகய விடுத்து, இன்னும் ஒவ்தவாருவர்மீதும் 

குற்றங்ககளச் சுமத்துகின்ற அல்லது இன்னும் தீவிரவாத 

அகமப்புக்ககள ஏற்படுத்துகின்ற வககயிலான தசயற் 

பாடுககள ஊக்குவிக்கின்ற மபச்சுக்கள்தான் இன்று இந்தப் 

பாராளுமன்றத்திமல மபசப்பட்டுக் தகாண்டிருக்கின்றன. 

எனக்கு முன்னர் மபசிய சங்ககக்குாிய ரதன மதரர் 

அவர்கள், குர்ஆனில் மாற்று மதத்தவர்ககள இல்லாததாைிக்க 

மவண்டும் என்று குறிப்பிட்டிருப்பதாகக் கூறியிருந்தார். 

குர்ஆனில் இல்லாத வசனங்ககளக் குர்ஆனுகடய வசனங்கள் 

மபான்று கூறியிருந்தார். குர்ஆரானில் இப்படித்தான் கூறப் 

பட்டிருக்கின்றது, குர்ஆரானில் இவ்வாறான விடயங்கள்தான் 

உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கின்றன என்பது பற்றி ரதன மதரர் 

அவர்களுக்கு யார் விளங்கப்படுத்தியது என்பகத முதலிமல 

நாங்கள் அறிந்துதகாள்ள மவண்டும். குர்ஆன் அரபு 

தமாைியிமல இருக்கின்றது. குர்ஆனிமல என்ன விடயங்கள் 

பதிவு தசய்யப்பட்டிருக்கின்றன என்பகத யார் இவர்களுக்கு 

விளங்க கவத்திருக்கின்றார்கள்? அல்லது இதுதான் இஸ்லாம் 

மதம்; இவர்கள்தான் முஸ்லிம்கள் என்ற விடயங்கள் எப்படி 

இவர்களுக்கு விளங்கப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது? என்பகத 

இன்று  உணரமவண்டிய ஒரு நிகலப்பாட்டில் நாங்கள் 

இருக்கின்மறாம்.  

சவூதி அமரபியாவிலிருந்து வருகின்ற நிதியின்மூலமாக பல 

தீவிரவாத இயக்கங்கள் தங்களுகடய தசயற்பாடுககள 

முன்தனடுக்கின்றன என்ற குற்றச்சாட்டுக்கள் தற்மபாது 

சுமத்தப்படுகின்றன. முஸ்லிம் நாடுகளுகடய நிதிதயாதுக் 

கீட்டிமல இந்த நாட்டில் எத்தகனமயா அபிவிருத்திகள் 

முன்தனடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. முஸ்லிம் நாடுகளுகடய 

முதலீட்டின்மூலம் பாலங்கள் அகமக்கப்படுகின்ற சந்தர்ப் 

பத்திமல அது முஸ்லிம் நாடுகளுகடய நிதிதயாதுக்கீட்டிமல 

நிறுவப்பட்ட பாலம் என்று புறந்தள்ளி கவக்கப்பட்டதா? 

ஆககயால், குறித்த விடயத்கதத் ததளிவாக விளங்கிக் 

தகாண்டு, ஒருசிலருகடய தசயற்பாடுகளுக்காக ஒட்டுதமாத்த 

சமுதாயத்கதயும் குகறகூறாது, இந்தச் சூழ்நிகலகயத் 

தங்களுக்குச் சார்பானதாக மாற்ற முயற்சிக்காமல், இதற்கான 

தீர்வுககளப் தபறுகின்ற நிகலகய ஏற்படுத்த மவண்டும் 

என்று நான் இந்த உயாிய சகபயிமல மகட்டுக் 

தகாள்கின்மறன்.  

இன்று எமது நாட்டிமல புதிய ஒரு கலாசாரம் 

மதாற்றுவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதாவது, பாராளுமன்றத் 

தினால் அல்லது நீதிமன்றத்தினால் தசய்ய முடியாதகத 

ஆர்ப்பாட்டங்கள், ஊர்வலங்கள் மூலமாகச் சாதிக்க 

முடியுதமன்று நிகனத்துச் சிலர் இன்று ஊர்வலங் ககளயும் 

ஆர்ப்பாட்டங்ககளயும் தசய்து தகாண்டிருக்கிறார்கள். 

குறிப்பாக, காவி உகட அணிந்த சில மதரர்ககள இகணத்துக் 

தகாண்டால் அது இன்னும் பலமாகவிருக்கும் என்பகத 

விளங்கிக் தகாண்டு, அவர்கள் வீதியிமல இறங்கி 

ஊர்வலங்கள், ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடத்துகின்றார்கள். அவர்கள் 

தங்களுகடய தசயற்பாடுகளில் தவற்றிதபறுவதற்காக 

அவ்வாறான நடவடிக்ககககள முன்தனடுக்கின்றார்கள். 

அவர்கள் இவ்வாறான தசயற்பாடுககள முன்தனடுத்தால் 

இந்தப் பாராளுமன்றத்திற்கு என்ன மாியாகதயிருக்கின்றது? 

நீதிமன்றங்களுக்கு என்ன மாியாகதயிருக்கின்றது? என்பது 

பற்றி நாங்கள் விளங்கிக்தகாள்ள மவண்டும்.  

இதிமல மிகவும் கவகலயான விடயம் என்தனதவன்றால், 

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் வியாமைந்திரன் அவர்களின் 

தசயற்பாடுகள்தான். தமிழ்த் மதசியக் கூட்டகமப்பிமல 

மபாட்டியிட்டு தவற்றிதபற்ற ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பின 

ரான அவர், 51 நாட்கள் ஆட்சியிலிருந்த அந்த மமாசமான 

அரசாங்கத்தினுகடய பங்காளியாகச் தசயற்பட்ட அவர், 

இன்று எதிர்காலத்தில் தமிழ் மக்களுகடய வாக்குககள 

எப்படிப் தபறுவததன்று ததாியாமல் ஒவ்தவாரு விடயத்திலும் 

தடுமாறிக்தகாண்டிருக்கின்ற நிகலப்பாட்கட நாங்கள் 

பார்க்கின்மறாம். இன்று இங்கு ஏற்பட்டிருக்கின்ற நிகல 

நாகள அவர்களுகடய பிரமதசத்திமல தமிழ் மக்களுக்கு 

ஏற்படும் என்பகத மறந்து சில தவறான தசயற்பாடுகளிமல 

அவர் இறங்கியிருக்கின்றார். அவர் தற்தபாழுது 

மமற்தகாள்கின்ற தசயற்பாடுககள அன்று தமிழ் மக்களுக்காக 

மமற்தகாள்ளாமல், இன்று தான் அரசியலில் அநாகத 

யாக்கப்பட்ட சந்தர்ப்பத்திமல, தான் எந்தக் கட்சிகயச் 

மசர்ந்தவன் -  னாதிபதி கமத்திாிபால சிறிமசன 

அவர்களுகடய கட்சியா? அல்லது மஹிந்த ரா பக்ஷவுகடய 

கட்சியா? - என்று ததாியாத சந்தர்ப்பத்திமல, தமிழ் மக்களின் 

வாக்குககளப் தபறுவதற்காக இவ்வாறான நாடகங்ககள 

அரங்மகற்றிக்தகாண்டிருக்கின்றார்.  
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இவ்வாறான நிகல ததாடருமாகவிருந்தால், உலகக் 

மகாப்கபப் மபாட்டிகளில் இலங்கக அணி தவல்ல மவண்டும் 

என்பதற்காகக்கூட வீதிகளிமல இறங்கி ஊர்வலங்ககள, 

ஆர்ப்பாட்டங்ககள நடத்தும் நிகலதான் இனிமமல் 

எங்களுகடய நாட்டிமல ஏற்படும் என்பகத நாங்கள் 

மறந்துவிடக்கூடாது. சுய இலாபங்களுக்காக இவ்வாறான 

தசயற்பாடுககள முன்தனடுக்கின்றவர்கள் உடன் அகத 

நிறுத்திவிட்டு இன, மத, நிற, பிரமதச மவறுபாடுகள் 

இல்லாமல் அகனவரும் ஒன்றுதிரண்டு இந்த நாட்டினுகடய 

அபிவிருத்திக்கான முன்தனடுப்புககள நல்லமுகறயிமல 

மமற்தகாள்வதற்காகச் தசயற்பட மவண்டும் என்று ததாிவித்து, 

வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி, எனது உகரகய முடித்துக் 

தகாள்கின்மறன்.   

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැරු කනක ශහ්ප් මටතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 5ක කාකයෂේ 

තිශබනතා.  

ටට ප්රථම කවුරුන් ශහෝ ැරු මන්ත්රීතපයකු ැරු මයි තාැනම් 

තිකකපාජා මන්ත්රීතුමාශේ නම මූකාසනය සහහා ශයෝජනා 

කපන්න. 

 

ගු තෙහාචාර්ය  ආශු ොරසිංහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு (மபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මූකාසනාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමනි,  "ශම් අතස්ථාශ දී ැරු 

මයි තාැනම් තිකකපාජා මන්ත්රීතුමා මූකාසනය ැත ුතතු ය"යි මා 

ශයෝජනා කපනතා. 

 
ගු වරෝහිණී කුොරි ිධව.රත්න ෙහත්මිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) மராஹினி குமாாி விம ரத்ன) 
(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 

 

ිධසින් සනථිර කරන ලදී. 
ஆமமாதித்தார். 
Seconded. 

 
ප්රශ්නනය ිධෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත ිධය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 
අනුරුව ගු තාරක බාලසූරිය ෙහතා මූලාසනවයන් ඉවත් 

වුවයන්  ගු ෙි ල්වාගනම් තිලකරාජා ෙහතා මුලාසනාරූඪ ිධය. 
அதன்பிறகு, மாண்புமிகு தாரக்க பாலசூாிய அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்று அகலமவ, மாண்புமிகு மயில்வாகனம் 
திலகரா ா அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. THARAKA BALASURIYA left the Chair, 
and THE HON. MYLVAGANAM THILAKARAJAH took the Chair. 

 
 

[අ.භා.4.23] 

 
ගු කනක වහේරත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு கனக மஹரத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

මූකාසනාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමනි,  රස්තතාදය තටළටෂේවීශම් 

(තාතකාලික විධිවිධ්ාන) පනත යටශ් ශැන එන නිශයෝැ ැටන 

කථා කපන්න දස්ශස කා අද රියා්මක තන ුලම්ිපය 

ශදපාර්තශම්න්තුශ  තටඩ තර්ජනය නිසා අශ්ත ජනතාතට සිුලතන 

අපහසුතාත ැටන විශ ් ශයන්ම මම කියන්න ඕනෑ. ශම් තෘ්තීය 

සමිති කීප තතාතෂේ ුහද  අමාතයතපයාට සාකච්ඡාතකට ආපාධ්නා 

කළා. නුහ්,  එතුමා ඒ සාකච්ඡා මම හටප සිටියා. ශම් 

සම්බන්ධ්ශයන් ටශේ  තිබුණු සාකච්ඡාත් අසාර්ථක වුණා. 

තෘ්තීය සමිතිතකට ඔවුන්ශේ ද සිම් කටබුශඩු නටහට. එම නිසා 

තටඩ තර්ජනය ිනැටම කප ශැන යන්න සිුලශතකා තිශබනතා. 

ඒශකන් ඇ්තටම පශේ මහජනතාත පීඩාතට ප්ශතකයි 

තිශබන්ශන්. ඒ පිළිබහත අපි කනැාටු තනතා. ශම් තෘ්තීය සමිතිය 

තමන්ශේ තෘ්තීය අයිතීන් ශතනුශතන්,  තමන්ශේ තටටු්ත 

තර්ධ්කයන් පිළිබහත සාකච්ඡා කප ඒ සහහා කටුතතු කපන එක 

තටදැ්. ඒ සහහා අශ්ත් සහශයෝැය තිශබනතා. ඒ ශකශස් 

ශතත් අපි කියන්න ඕනෑ කාපණය තමයි,  ශම් සාකච්ඡාතලින් 

එශහම නට්නම් ශම් තටඩ තර්ජනතලින් ශම් ආඩුක්ත ශැන යන 

තටඩ පිළිශතළ නතප කපන්න බටහටයි කියන එක. තටඩ 

තර්ජනතලින් ජනතාත ශකොයි තපම් පීඩාතට ප් වුණ් ශම් 

ශැො කන් ශම්ක නත්තන්ශන් නටහට. එශහම නට්නම් ඒ අත ය 

තෘ්තීය අයිතීන් පජය කබා ශදන්ශන් නටහටයි කියන එක අපි 

කියන්න ඕනෑ. එම නිසා ජනතාත ැටන් හිතා කටුතතු කපන්නය 

කියා අපි විශ ් ශයන්ම තෘ්තීය සමිති නායකයින්ශැන් 

ද සිමෂේ කපනතා.  

අද දතාම් තටදැ් පනතකට නිශයෝැ දිනිපප් කපනතා. 

පසුගිය අශප්ර්  මාසශේ යි රස්ත ප්රහාප එ ක වුශඩු.  දන් හිපයටම 

මාස ශදකෂේ ැතත යන ශතෂේ ශමතටනි නිශයෝැයෂේත් 

ශැශනන්න,  එශහම නට්නම් ශම් පශේ පතතින ශමතටනි රස්ත 

ස විධ්ාන අතක ුව කිරීශම් හටකියාතෂේත් ශම් පජයට කටබුශඩු 

නටහට. ඒ පිළිබහත අපි කනැාටු තනතා. ඒ තාශේම මාස ශදකෂේ 

ඇතුළත දී ශම් ප්රහාපතලින් තුතාක කබා සිටින ජනතාත,  ඒ තාශේම 

 මපණයට ප් වූ ජනතාතශේ පවු තකට සාධ්ාපණයෂේ වුණාද 

කියන එක සම්බන්ධ්ශයන් ශම් අතස්ථාශ දී අපි ප්ර ්න කපන්න 

ඕනෑ. ටශේ  ිනනය ශතශින් ශම් ප්රහාපතලින් තුතාක කටූ  

පුශැකශයකු මපණයට ප්වුණා. ඒ අනුත,  ිනශනන් ිනන ඒ 

ප්රහාපතලින් සිුලතන මපණ ස ඛ්යාත තටඩිතනතා. ඒ තාශේම පජය 

සටබෑතටම ඒ පිළිබහත කටුතතු කපනතාද කියන එක් අපට වි ාක 

ැටටුතෂේ බතට ප්වී තිශබනතා.  

ශම් නිශයෝැයට රස්ත කඩුඩායම් තුනෂේ පමණෂේ,  ඇතුළ් 

කප තිශබන්ශන් ඇයි කියා් අපි ප්ර ්න කපනතා. ජාතයන්තපශේ  

තිශබන 'අයිඑස්අයිඑස්' ස විධ්ානය ශතන්න පු තන්,  'අ කයිඩා' 

ස විධ්ානය ශතන්න පු තන්,  ඒ සිය කෂේම එකතප තහනම් කළා 

නම් අපට ඒක දතාම්ම තටදැ් තනතා. එශහම නට්නම් ශම් 

රස්ත කඩුඩායම ශනොත ශතන් රස්ත කඩුඩායමෂේ ඇවි කා 

අශ්ත පටට ශමතටනි ආකාපශේ  රස්ත ප්රහාපයෂේ එ ක කප ටට 

තත් මාස ශදකකට පසුත තමයි ශම් ස විධ්ාන තහනම් කිරීම 

සිුලතන්ශන්. ඒ තාශේම ශම් නිශයෝැශේ  විශ ් ශයන්ම 

සන්නිශ දනය පිළිබහත ඇතුළ් ශතකා නටහට. ශම් ශැො කන් 

වි ාක ත ශයන් ඔවුන්ශේ සාකච්ඡාතන් හා සම්බන්ධීකපණයන්  

ුලපකථන මාර්ැශයන් තමයි පත්තාශැන ගිශේ . ඒ 

සම්බන්ධ්ශයනු් ශම් නිශයෝැයට ඇතුළ් කපන ශකස මා ශම් 

අතස්ථාශ දී ශයෝජනා කපනතා.  

ටශේ  ිනනශේ දී ජනාධිපතිතපයා ප්රකා යෂේ කළා,  "ශම්කට 

සම්බන්ධ් නටති සියුශදනාම නිදහස් කපන්න ඕනෑ" කියා. සු  

ශශකින් ශහෝ,  ුලපකථන ඇමතුමකින් ශහෝ ශම්තාට සම්බන්ධ් 

ශතකා සිටිනතා නම්,  ඒ සෑම සියුශදනාම අක්ම තපමින් 

පුනරු්ථාපනය කප ශහෝ එළියට දමන්න ඕනෑය කියන එක් 

අපි ශම් අතස්ථාශ දී කියන්න ඕනෑ.  

ඇ්තටම අද තනශකොට ශම් සම්බන්ධ්ශයන් ශ්රීම් කාපක 

සභාතෂේ ප්කප තිශබනතා. ඒ ශ්රීම් කාපක සභාශ දී කපන්ශන් 

609 610 
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පමපෑමෂේ පමණයි. ඒශකින තමන්ශේ පෂේ යට,  එශහම නට්නම් 

එෂේස් ජාතික පෂේ යට ශමොකෂේ  ශහෝ ැටටුතෂේ තිශබනතා නම්,  

මාධ්ය එතටනින් අයින් කපනතා. ඒ අනුත,  ශම්ක මාධ්ය පමපෑමෂේ 

හටටියට තමයි අපි දකින්ශන්.  

අපට පමණෂේ ශනොශතයි,  අද ශතනශකොට ශම් පශේ ජනතාතට 

වි ්තාසයෂේ නටහට,  ඒ ශ්රීම් කාපක සභාත තුළින් ඒ කාපණා 

හිපයට රියා්මක ශතනතාද කියා. අශ්ත අපුහණ ශමොකෂේද? අශ්ත 

අපුහණ ශම් රස්ත ප්රහාපයට තැ කිතුත්තන් ීනතිය දිනිපයට ශැන 

ඒම සහ ශම් රස්ත ප්රහාපය දිනිපයට් සිුල ශනොතන ආකාපයට 

කටුතතු කිරීමයි. නුහ්,  ඒ කිසිම ශදයෂේ කපන්ශන් නටතිත 

ශශ පාකන පමපෑමෂේ පමණයි කපන්ශන්. අතසානශේ දී පාජය 

නිකධ්ාිපන්ශේ ශැොඩට තැකීම දමකා ඒ සියුශදනා අ්ශදක 

ශහෝදාැන්න තමයි කටුතතු කපන්ශන්. ඒ පිළිබහත් අපි ශම් 

අතස්ථාශ දී කනැාටුත ප්රකා  කපනතා. අපට ඒ පිළිබහත 

වි ්තාසයෂේ නටහට. ශම් ප්ර ්නය විසහාැන්න නම්,  ජාතීන් අතප 

සමගිය ඇති කපන්න නම්,  ීනතිය හිපයාකාපත රියා්මක කපකා ඒ 

රස්තතාදී ප්රහාපයට සම්බන්ධ් සෑම සියුශදනාටම එශපහිත ීනතිය 

රියා්මක කළ ුතතුයි කියා අපි හිතනතා. සියුම ජාතීන්ට එකට 

කටුතතු කපන්න පු තන් ආකාපශේ  තටඩ පිළිශතළෂේ රියා්මක 

කපන්න ඕනෑ. ඒ ශතනුශතන් ුහසල්ිම් අමාතයතරු මූලික්තය ැත 

ුතතුයි; ුහස්ලිම් අමාතයතරු තමයි ඒ සහහා සම්බන්ධ් විය ුත්ශ්. 

නුහ්,  ඒක සිුල ශතකා නටහට. අශනෂේ පට්තට,  එතුමන්කා අමාතය 

ධුප අතහටප දමා එක කඩුඩායමෂේ හටටියට දන්නතා. ඒක 

ශනොශතයි විය ුත්ශ්. අක්ම තපමින් ඒ අමාතයතරු ශමයට 

මටිනහ් ශතකා කටුතතු කපන්න ඕනෑ; ඒ තාශේම ආැමික 

නායකයන් ඒ සම්බන්ධ්ශයන් කටුතතු කපන්න ඕනෑ. එතශකොට 

තමයි අපට ශම් ප්ර ්නය නටති කපන්න හටකියාත තිශබන්ශන්. 

විශ ් ශයන්ම,  අපි සියු ජාතියකින්ම ද කා සිටින්ශන්,  ශම් පශේ 

එකට ජීත් ශතන්න හටකියාත තිශබන අතස්ථාශ ,  අන්තතාදීන්ත 

අයින් කපන්න කටුතතු කපුහ කියායි. එශස් කියමින් මම නිහඬ 

තනතා. 

 

[අ.භා. 4.2 ] 

 

ගු මසන.මම්. ෙරික්කාර් ෙහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

මූකාසනාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමනි,  අද ශම් තහනම් කළ ුතතුය 

කියකා ශයෝජනා කපන ස විධ්ාන තහනම් කළ ුතතුයි කියන 

මතශේ  අප් දටඩි ශකස දන්නතා. ඒ තාශේම,  බුශධි අ   තාර්තා 

අනුත ජාතික ආපෂේ ාතට තර්ජනයෂේ තන,  ජාතික ආපෂේ ාත 

විනා  කපන තත්  ශමතටනි ස විධ්ාන තිශබනතා නම්,  ඒ සියු 

ස විධ්ාන ශ්රී ක කා මහ ශපොශළොශතන් ුහලිනුපුටා දමන්න අශ්ත 

සහශයෝැය සම්පූර්ණශයන්ම කබා ශදනතාය කියන එක පටහටිනලිත 

කියන්න ඕනෑ. ඒ නිසාම තමයි අපි ශයෝජනාතෂේ ශැනාශ ,  පාස්කු 

දිපදා රස්ත ප්රහාපයට සම්බන්ධ් අයට පමණෂේ ශනොත,  රස්ත 

ප්රහාපතකට ආධ්ාප,  අනුබක ුලන් කඩුඩායම්තක දන්න අයට් 

මපණ දුවතම ශදන්න ඕනෑ කියකා. හටබටයි මූකාසනාරූඪ ැරු 

මන්ත්රීතුමනි,  දටන් ඒ අය අ් අඩ ුවතට ප් ශතකා තිබියදී් 

තතම් ශම් ප්ර ්නය දතප ශතන්ශන් නටහට;  ඔක් ුලතනතා. අශ්ත 

ආඩුක්තට ශකොන්ද පණ නටති හින්දා,  විපෂේ ශේ  නයාය පරයට 

ශම් රස්ත ප්රහාපශේ  ුහතාශතන් තත් විවිධ් කටපලි ශකෝකාහක 

තටන් තටන්තක සිශධ් ශතනතා. එශහම කපන්ශන් ශමොකටද? 

ආඩුක්ත තීපණ ැන්ශන් නටති නිසා මීළම ජනාධිපතිතපණය දෂේතා 

ශම්ක යනතා. ටළම ජනාධිපතිතපණය දෂේතා ශම්ක ශමශහයතකා,  

ශම් පශේ ුහස්ලිම් ජනතාතට ඒ්තු ැන්තන්න හදනතා,  "අන්න,  

ඔයශැො කන් ශැනාපු ආඩුක්ත ඇතුශළ්ම ඔයශැො ශකෝ 

අනාපෂේෂිතයි. ඒ නිසා ඔයශැො කන්ට ආපෂේ ාත තිශයන්ශන් 

අශ්ත ළම" කියකා. එශහම හිතකා,  ජනාධිපතිතපණශේ දී සියයට 

21ක විතප ුහස්ලිම් ඡන්ද කබා ැටීනශම් තයාපාපයෂේ තමයි 

මිනුතන්ශැොඩින් පටන් අපශැන ශම් දෂේතා එන්ශන්්,  ටළම 

සුමාන,  ශදක,  තුන හපහා ඔෂේශතෝබර් මාසය දෂේතා යන්ශන්් 

කියන එක අපි ශ්රුම් ැත ුතතුයි.   

මූකාසනාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමනි,  අන්තතාදයට අනුබක ුලන්නු 

කඩුඩායම් ඔෂේශකෝම අ කන්න ඕනෑ. දටන් පහස් ශපොසිසිය සහ 

ශපොලිස් මූකස්ථානය ප්රකා  කපනතා,  ඒ අය අ කකා තිශබනතා 

කියකා. ඒ තාශේම,  නිපපපාශශ අ කපු කඩුඩායමකු් දන්නතා. 

පසුගිය අමහරුතාදා ශතනශකොට 4 4 ශදශනෂේ ඇතුශළ් දන්නතා. 

ඒශකන් 151ෂේ විතප ශම්කට ුජුත සම්බන්ධ් වුණු කේටිය 

දන්නතා. දතිිප අයට ුහද  විශුශධිකපණය යටශ් නක් දටමිය හටකි 

අය සිටින අතප,  සිවි  නක් දමන්න ඕනෑ අය් දන්නතා. අපි ශම් 

තටඩ පිළිශතළට සහශයෝැය කබා ශදශදී,  ඒ පිිපස් රස්තතාදය 

තටළටෂේවීශම් පනත යටශ් අ් අඩ ුවතට අපශැන මාස තුනෂේ 

ිපමාන්ඩ් භාපශේ  තබාශැන,  විපෂේ ශේ  වුතමනාතට රියා්මක 

තන තටඩතකට අ් උද  ශදන්ශන් ඇයි කියන කාපණය අපට ශම් 

ආඩුක්ශතන් අහන්න සිශධ් ශතනතා. ඒ එෂේකම,  මිනුතන්ශැොඩ,  

ශහේටිශපොක ප ලි සම්බන්ධ්ත කවුරුත් කථා කපන්ශන් නටහට. 

මම ශමශහම කථා කළාම,  'ජාතිතාදී' කියකා කියයි. නුහ් ඇ්ත 

කථා කපන්න ඕනෑ. ඒතායින් ශශශපොළ හානි ශතච්ච අයට තතම 

තන්ින කබා දීකා නටහට; ඒකට පියතප අපශැන නටහට. එශහමනම්,  

අපි රස්තතාදයට පමණෂේ විරුශධ් ශතකා බටහට,  අන්තතාදයට් 

විරුශධ් ශතන්න ඕනෑ. ඒ අහි සක ජනතාත ඒතාට තැ කියන්න 

ඕනෑ නටහට. තැ කිතුතතු රස්තතාදීන්ත අපශැන ඔවුන්ත මපා 

දමන්න. ප්ර ්නයෂේ නටහට. හටබටයි,  ශම් හපහා ජාතිතාදයයි,  

අන්තතාදයයි පට පුපා ශැනියන්න දඩ ශදන්න එපා කියන එක අපි 

පටහටිනලිත කියන්න ඕනෑ. 

ඒ එෂේකම  කියන්න ඕනෑ,  පූජය අතුපලිශේ  පතන ස්තාමීන් 

තහන්ශස් කි තා,   මිීන මපන්න කුපානශේ  කියා තිශබනතා කියා 

උැන්තා තිශබනතාය කියකා. උන්තහන්ශස්ට නිසි ශැෞපත සහිතත,  

ඒක ශබොරුතෂේ කියකා මම කියනතා. මම් ුහස්ලිම්තපශයෂේ 

විධියට,  කතදාත් අපි එශහම දශැන ශැන නටහට; අපට එශහම 

උැන්තකා් නටහට. කුපානශේ  එශහම තිශබනතා නම් අපට 

ප්ර ්නයෂේ තිශබනතා.  

කුපානශේ  එශහම නටහට. ඒ එෂේකම උන් තහන්ශස් දතා ශහොහ 

ප්රකා යෂේ කළා. ජාතික අධ්යාපන පශධ්තියට ුහස්ලිම් තරුණ 

තරුණියන්ත ශැශනන්න කියකා කි තා. ඇ්ත,  ඒක තමයි විය 

ුත්ශ්. ශමශතෂේ ඒක ශතකා නටහට. දතිහාසශේ  හටමදාම ශම් 

තටරැශද ශතකා තිශබනතා. අපි දන්නතා,   ශම් පශේ  ුහස්ලිම් 

ජනතාතශැන් තුශනන් ශදකෂේම  ජීත් ශතන්ශන් සි හක ැම්මාන 

මටද බත.  ඒ ැම්මානතක සි හක පාස තක ශදමළ මාධ්යශයන් 

දැටන්වීම් ශකශපන්ශන්    නට්නම් ුහස්ලිම් පාස  ආපම්භ ශතකා 

තිශබනතා. ශමතටන ැටටුතෂේ තිශබනතා. ජාතික අධ්යාපන 

පශධ්තියට එන්න කියකා කි තාට එන්න ශදන්ශන් නටහට. 

උදාහපණයෂේ ැ්ශතෝ,  ශකොළඹ ආනන්ද විදයාකයට 

අවුරුශදකට ළමයින් 411ෂේ ැන්නතා. ුහස්ලිම් එක ළමයායි 

ැන්ශන්. ජන අනුපාතය ශහෝ අශනෂේ පාස තකට බකපාන පින චි 

අනුපාතය,  ආින ශි ය අනුපාතය බකපාන්ශන් නටහට. දටන් 

දම්තියාස් බාකීර් මාකාර් මහ්මයා ැටන කථා කපනතා. එතුමා 

ආනන්ද විදයාකශේ  දශැනුම කටූ  ශර් ්ඨ දරුශතෂේ කියකා 

කියනතා. ඇයි දම්තියාස් බාකීර් මාකාර්කා තත 111ෂේ හදන්ශන් 

නට්ශ්?  කුහකකම නිසා ආනන්ද,  නාකන්දා විදයාකතකට 

ුහස්ලිම් දරුතන්ට යන්න ශදන්ශන් නටහට. ඇ්ත කථාත ඒකයි.   

මම දශැන ැ්ශ් මාතප පාහුක විදයාකශේ .  ශබෞශධ් පිපසපය 

ැටන,  ශබෞශධ්යින් එෂේක ැනුශදනු කපන්න ඕනෑ විධිය ශමොකෂේද,  

 ස ස්කෘතිය ශමොකෂේද කියකා මටනවින් අතශබෝධ් කපශැන 

දන්නතා. මම තාශේ තත කිහිප ශදනකුට ඒ පාස තක දශැනුම 
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කබන්න අතස්ථාත ශදන්ශන් නට්ශ් ඇයි? ශමන්න ශමතටනයි 

ප්ර ්නය තිශබන්ශන්. ඒ නිසා සටබෑ ශකස ශම් ප්ර ්නය විසහන්න 

ඕනෑ නම්   මිර පාස තක අධ්යාපනය කබන්න අතස්ථාත කබා දීම 

දතා අතයත ය ශතනතා.  

මම උදාහපණයෂේ කියන්නම්. දටන් විපෂේ ශේ  අය ඇඟි ක 

ිනුව කපනතා,  සියු ුහස්ලිම් ජාතිකයන් ජාතිතාිනන්ය,  

අන්තතාිනන්ය,  රස්තතාිනන්ය කියමින්. මම ශශ පාකනයට එන්න 

කලින් මාධ්ය ආයතන ප්රධ්ානියකු විධියට තටඩ කපන කාකශේ  පාත්රී 

එළි තනතුරු පිිප් විකා ය තන තටඩසටහන් ුවතන් විුලලි නාළිකා 

හඳුන්තා ුලන්ශන් මමයි. මට භය නටතිත කියන්න පු තන්. රිකේ 

අිනශයෝැය තටනි තටඩසටහන් ශැනට කා අද ක කාශ  ශ ැත්ම 

පන්ුල යතන්නා තන නුතන් ප්රදී්ත බිහි කශළ්,  මශේ ඒ 

තටඩසටහනින්. ඒ,  ජාතිතාින හින්දා ද?  බටහිප ස තාතය විසින් 

ශශීයය සි හක තාතය විනා  කප තිබියදී,  ශජය ්ඨ කකාකරුතන් 

එෂේක එකතු ශතකා "මියටසි තටාකය",  "ස්ශ ත පා්රිය" තටනි 

තටඩසටහන් ශැනට කා නටතත සි හක තාතයට හිමි තටන,  නිසි 

තටන ශැශනන්න තටඩ කටුතතු කශළ්,  ජාතිතාිනශයෂේ හින්දා ද? 

ුතශධ්ය කාකශේ  "ුහප අඩවිය" තටනි තටඩසටහන් හදාශැන,  පණ 

විරුතන්ට ආීයර්තාද තටඩ සටහන් පට පුපා ශැන ශැොස ්ප්නමාසි 

ැාථාරය ුහ  ක කාශ  තිශබන ශැත තකට  ශබදන තටඩසටහන් 

කශළ් අපි ජාතිතාිනන් හින්දා ද? මූකාසනාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමනි,  

ශම්තා ැටන හෘදය සාෂේෂිශයන් අහන්න ඕනට. ුතශධ්ය කාකශේ  

කවුරුන් ශහෝ කි තාද ශදමළ ජනතාතශේ ශකෝවි  කඩන්න 

කියකා. එශහම කි ශ  නටහට. දටන් ශම් කියන්ශන් ශමොකෂේද? දටන් 

ශම්ක ශශ පාකන නයාය පරයෂේ අනුතයි සිශධ් ශතන්ශන්. 

ජනාධිපතිතපණය දකෂේක කපකයි සිශධ් ශතන්ශන්. 

ජනාධිපතිතපණය දකෂේක කපශැන රියා්මක කපන ශශ පාකන 

නයාය පරයට නැපතක දන්න තයාපාිපක තපැය් ඇතුළ් ශතකා 

තිශබනතා. ඒ නිසා ආඩුක්ත් ශම්කට මටිනහ් විය ුතතුයි. ආඩුක්ත 

ශම්කට මටිනහ් ශතකා  අත ය පියතප ැන්න ඕනෑ. බුශධි අ   

ශතොපතුරු තිශබනතා නම් බුශධි අ   ශතොපතුරු අනුත දුවතම් 

ශදන්න ඕනෑ. දටන් පිහි කෑ කෂේ ළම තිබුණ් අ කා ැන්නතා. 

ස ලි ටිකෂේ තටඩිපුප ළම තිබුණ් අ කා ැන්නතා. ඒ ඔෂේශකෝම 

අ කා ශැන  රස්ත පනත යටශ් කටුතතු කපනතා.  හටබටයි,  

මිනුතන්ශැොඩ ප්රහාපයට නායක්තය සහ අනුබක ුලන්නාය කියන 

මධුමාධ්ත අපවින්ද අ්අඩ ුවතට ැන්න ශපොසිසියට හටකියාතෂේ 

නටහට. ඒ එෂේකම ීනතිපති ශදපාර්තශම්න්තුත කියනතා,  "ශමයාත 

අ්අඩ ුවතට ැන්න ශහ්තු නටහට" කියකා. නුහ්,  අපි තැකීශමන් 

කියනතා,  මිනුතන්ශැොඩ ප ලිශේ  CCTV දර් න check කපකා 

බකන්න කියකා. ඒ විස්තප ඒශෂේ තිශබනතා. ඇයි,  ශම් ශදවිධියකට 

කටුතතු කපන්ශන්? ඇයි,  ශම් විපෂේ ශේ  වුතමනාතට ශදවිධියකට 

කටුතතු කපන්න අශ්ත ආඩුක්ත  හටඩ ැටහිකා දන්ශන්? ආඩුක්තෂේ 

පත්තාශැන යනතා කියන්ශන්,  ස තර්ධ්න තටඩ කටුතතු කිරීම 

පමණෂේ ශනොශතයි. ජාතික ආපෂේ ාත තහවුරු කිරීම,  පශේ ීනතිය 

හා සාමය රැකීම,  ඒකට අත ය සියු පියතප ැටීනම පජයක 

තැකීමෂේ. මම තත එක ශදයෂේ කියන්න ඕනෑ. ශම් පශේ බහුතප 

සි හක ජනතාත සමම එකතු ශතකා,  බහුතප ුහස්ලිම් ජනතාත්,  

ශදමළ ජනතාත් ශම් ආඩුක්ත බකයට ප් කශළ්,  ශම් තාශේ 

ශකොන්ද පණ නටතිත බකාශැන දන්න ශනොශතයි.  ඒ නිසා ශම් 

තාශේ ශකොන්ද පණ නටතිත බකාශැන දහකා ශම් ජාතිතාදයට ඔක් 

ුලතන්න දඩ ශදනතා නම්,  අන්තතාදයට ඔක් ුලතන්න දඩ ශදනතා 

නම්,  අන්තතාිනන්ට ඕනෑ විධියට හටසිශපනතා නම්,  එෂේ එෂේ 

ශකනාට ඕනෑ විධියට ප ශේ සට ණශකළි පත්තන්න දඩ ති යනතා 

නම් ශමශහම ආඩුක්තෂේ අපට තටඩෂේ නටහට. ඒ බත කියන්න අපි 

භය් නටහට. ඒ නිසා අනත ය ශකස අ්අඩ ුවශ  දන්න අය 

තහාම නිදහස් කපන්න්,  තටපින කපකා හට ගිකා දන්න ශබොරු 

ශශ ශප්ර්මී තෂේකඩි ශහොරුන්ත අ්අඩ ුවතට ැන්න් ශම් ආඩුක්ත 

කටුතතු කශළ් නට්නම් දිනිපශේ දී අපි ඒ පිළිබහත පටහටිනලි රියා 

මාර්ැයෂේ ැන්නා බත ප්රකා  කපමින් මශේ කථාත අතසන් 

කපනතා. ශබොශහොම ස්තුතියි. 
 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශබොශහොම ස්තුතියි. මීළමට,  ැරු දන්ිනක අනුරුශධ් ශහ්ප් 

මන්ත්රීතුමා. 

 
[අ.භා. 4.39] 
 

ගු ඉන්දික අනුුද්ධා වහේරත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த மஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
 ශබොශහොම්ම ස්තුතියි,  මූකාසනාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමනි. 

රස්තතාදය තටළටෂේවීශම් (තාතකාලික විධිවිධ්ාන) පනත යටශ් 

නි  ශයෝැ පිළිබහත  පාර්ලිශම්න්තුශ  සාකච්ඡාතට ැටශනන ශම් 

අතස්ථාශ දී විශ ් ශයන්ම කියන්න ඕනෑ,  තිස් තසපක කුිපරු 

ුතශධ්ය අතසන්ශතකා,  ඒ ුතශධ්ශේ  ුලෂේුහසු තටන්,  කනැාටුදායක 

තටන්,  විනා  වුණු තටන් සිය ක එෂේක,  තසප 11ෂේ හුසම් ැන්න 

පු තන් තාතාතපණයෂේ නිර්මාණය කපකා ුලන්ශන්,  අපට නිදහස්,  

නිතහ  පටෂේ දායාද කපකා ුලන්ශන් හිටපු ජනාධිපතිතුමා,  

ශැෝඨාභය පාජපෂේ  ආපෂේ ක ශ කම්තුමා,  ඒ තාශේම ්රිවිධ් 

හුහදාශ  හුහදාපතිතරුන්,  වීශපෝදාප ශසො දාුලතන් ඇතු  

සියුශදනාම එකතුශතකාය කියන එක. අද ශමොකෂේද ශතකා 

තිශබන්ශන්? අද ආඩුක්ශ ම ඇ්ශතෝ කෑ ැහනතා,  "ශම්ක 

ශකොන්ද පණ නටති ආඩුක්තෂේ"ය කියකා. ආඩුක්ශ ම ඇශ් තෝ 

කෑ ැහනතා,  "ශමශහම ගිශයෝ ජනාධිපතිතපණශේ දී 

ශකළශතනතා"ය කියකා. ආඩුක්ශ ම ඇ්ශතෝ කෑ ැහනතා,  

"ශම්ක ශනොශතයි,  අපි බකාශපොශපෝතු වුණු පට; ශම්ක ශනොශතයි,  

අපි බකාශපොශපෝතු වුණු රමය" කියකා. ශම් ආඩුක්ත පසුගිය 

අවුරුුල හතප,  අවුරුුල හතපහමාප තුළ ජාතික ආපෂේ ාතට 

ශමොකෂේද සිශධ් කශළ් කියන එක අපට දටන් ශපශනනතා.  

1950 ද කශේ  මහාචාර්ය ුවණපාක මකකශස්කප 

මහ්මයාශේ එෂේතපා ශපොතක ශමශස් සහහන් කප තිශබනතා: 

"ිපදී පටහටය ුහහුිනන් තට කපනු කටබ සිය ශකොශද  බිශම් ජීත් වුණු 

සි හකශයෝ තම සුපෂේෂිතතාත ැටන සෑහීමකට ප්ත සිටියහ. 

එශහයින් ඔවුහු තමන් සතු තසත්ුතට්,  තමන්ශේ කර්මාන්ත 

ආිනයට් නිසි රැකතපණය ශනොශයදූහ. ඔවුන්ශේ අත යතා දතා 

අ ප විය. ඔවුන් සිය ධ්නය කටප කශළ් ආැමික ප්රසාද නිර්මාණය 

කපනු උශදසාය. ඒතා පනින් හා ුහතු මටණිෂේතලින් සපසනු 

උශදසාය. එහි ප්රතිඵකය වූශේ  ආපෂේ ාත ශනොශයොදා තිබුණු ශතපළ 

තීපය ආරමණය කපන්නට අස තටසි ශකො කකාපයන්ට 

අතස්ථාත,  දඩකඩ සටකසීමය." කියකා.  

මහාචාර්යතපයා 1 51 ද කශේ දී ශම් බත ප්රකා  කපකා 

තිබියදී,  එදා අතීතශේ දී ඒ මහාචාර්යතරුන්,  උැතුන්,  බුශධිමතුන් ඒ 

බත දකිශදී,  අවුරුුල 41ෂේ,  අවුරුුල 51ෂේ පුපාතට අද අපට ශමය අ් 

දකින්න සිශධ්ශතකා තිශබනතා. ප ශේ ජාතික ආපෂේ ාතට 

ශකොතපම් තටනෂේ හිමි විය ුතතුද කියන එක 2115 දී ශම් පශේ 

බකයට පටමිණි ජනාධිපතිතපයාට සහ එදා ආඩුක්තට දටනුණු නිසා 

තමයි මාවි ආරුශතන් පටන්ශැන,  එෂේ එෂේශකනාශේ ජාතින්ට,  

එක එෂේශකනාට ඕනෑ ඕනෑ විධියට ශම් කටුතතු සිශධ් කපන්න 

යශදී අතිැරු මහින්ද පාජපෂේ  මටතිතුමා එයට මටිනහ්ශතකා,  

ශස්නාධි නායකයා ත ශයන් සියු බළ ුහ  ැන්තමින් ජය්හණය 

කපා ුතශධ්ය ශමශහයතා ශම් පට ුහදා ැ්ශ්. 

ඒ ශැෞපතය අපි භුෂේති විඳිමින් සිටියා. අන්තතාදීත එදා ශම් 

රස්තතාදීන් පට තුළ රියා්මක වීම නිසා තමයි 1 9  අවුරුශශශ 

613 614 

[ැරු එස.්එම්. මිපෂේකාර් මහතා] 
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ශම් පනත ශැනාශ . ුතශධ්ය නිමා ශතකා අවුරුුල දහයකට පස්ශස් 

ශම් රස්තතාදීන් ශැන යන තටඩසටහන් අපට ආපසු අ් දකින්න 

සිුල ශතකා තිශබනතා. ශම් පට ආපෂේ ා කප ැටීනශම් පපම,  පවිර 

තැකීම තිශබන්ශන් පශේ ජනාධිපතිතපයාට,  අැමටතිතපයාට,  

කටබිනේ මඩුඩකයට,  ආඩුක්තට සහ පාර්ලිශම්න්තු 

මන්ත්රීතරුන්ට යි. නුහ් අද සිශධ් ශතන්ශන් කුමෂේද? අද පශේ 

ආපෂේ ාතට සිශධ් ශතකා තිශබන්ශන් කුමෂේද? ආැමික රස්තතාදය 

තාශේම මිමිය කබා ැටීනශම් තර්ැතාදී රස්තතාදය රියා්මක 

තනශකොට "සාධ්ාපණ සමාජයෂේ" කියන පිිපස  එකතුශතකා,  2115 

ජනතාිප 18තටනි දා එෂේතපා කඩුඩායමෂේ බකයට ශැශනන්ශන් 

ශම් පශේ තිශබන  සිය ක ශකො ක කන්නයි. අැමටතිතපයා මූලික 

කප ැ් පිිපසෂේ 2115 ශපබපතාිප 2.තටනි දා මහ බට කු 

මූකස්ථානයට රස්තතාදී ප්රහාපයෂේ එ ක කපනතා. එය දතිහාස ශේ  

පටතති එ ටීටීට ප්රහාපයට තඩා දරුණුයි. එ ටීටීට ප්රහාපශයන් 

නටතිත ගිය ුහදකට තඩා තටඩි ුහදකෂේ ඒ රස්ත ප්රහාපශයන් -මහ 

බට කු ශකො කශයන්- අැමටතිතපයා ශම් පශේ ජාතික ධ්නශයන් 

දත් කපනතා.   

ටට පසුත ආපු හටම ඇමතිතපශයකුම එශහමයි. ශම් පශේ 

ශසෞඛ්ය ඇමතිතපශයකු දන්නතා. ශසෞඛ්ය ඇමතිතපයා ශකෝක 

ශසෞඛ්ය ස විධ්ානශේ  උපසභාපතිකම ැන්න ශම් පශේ  රුපිය  

මිලියන .1කට තටඩිය වියදම් කළා,  මූකාසනාරූඪ ැරු 

මන්ත්රීතුමනි. ශැත  හදශින,  තටසිකිළි හදශින,  හම්බන්ශතොට කිිප 

දරුතන් -අත දරුතන්- මන්ද ශපෝ ණශයන් මිය යනතා. ශම්තා 

රස්තතාදී රියා ශනොශතයිද? පශේ ශසෞඛ්ය ඇමතිතපයාට ශම් 

ශතනුශතන් රමශ දයෂේ නටශද? පශේ පෂේ  නිශයෝජනය කපන 

නායකයන්ට,  අනාැත නායක්තය ැන්න දන්න අයට 

හම්බන්ශතොට ැටන ශසොයා බකන්න තැකීමෂේ නටශද? ්රිශපෝ  

ටිකෂේ ශැනිහි කා ශදන්න බටිපද? කිිප පිටි ටිකෂේ ශදන්න බටිපද? 

ශපෝ ණ ම ක ශබදනතා කියකා තටඩසටහනෂේ ශම් ආඩුක්ශ  

තිශබනතා ශන්ද? ශම් ශැත තකට ශපෝ ණ ම ක ශබුලශ  ශම් 

විධියටද? ශම් ශපෝ ණ ම ක ශබුලශ ,  ශතෝප ශතෝපා එෂේස් 

ජාතික පාෂේෂිකයන්ට සමෘශධි සහනාධ්ාපය ශබදන විධියටද? 

විළිකසජයි,  ශම් ආඩුක්ත ඒ විධියට කටුතතු කපනතා.  

මූකාසනාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමනි,  ුහද  ඇමතිතපශයකු දන්නතා. 

ටළම රස්තතාිනයා. ඒ රස්තතාිනයා ශමොකෂේද කපන්ශන්? 

ස හිඳියාත,  ශබෞශධ් තට පිටාත,  ශබෞශධ් උරුමය තිශබන අශ්ත පට 

සි හක ශබෞශධ් පටෂේ ශනොශතයි කියා කියනතා. එතුමා් 

රස්තාිනශයකු ශනොශතයිද? ශම් ප ට සි හක ශබෞශධ් පටෂේ ශනොශතයි 

කියන ශම් ආඩුක්ශ  දන්න ුහද  ඇමතිතපයා රස්තතාිනශයකු 

ශනොශතයිද? සාධ්ාපණ සමාජයෂේ ශැනාපු ඇ්තන් ශම් විධියට 

තමයි කටුතතු කපන්ශන්. "රස්තතාදී" ඇමති මඩුඩකය 

පාර්ලිශම්න්තුතට එතකා,  රස්තතාදී ආඩුක්ත බකයට ප් කපකා,  

සාධ්ාපණ සමාජයෂේ ශැනාපු ඇ්තන් අද කියනතා,  "අපට පාශර් 

බටහටකා යන්න විධියෂේ නටහට. මිනිස්සු අපට ශහණ ද කනතා" 

කියකා. අපිම අපට සාප කප ැන්නතා කියකා මිනිස්සු කියනතා. 

ඇයි,  රස්තතාදය  දටන් පශේ හටම තටනම තිශබනතා. ුහද  

ඇමතිතපයා කියනතා,  "අශ්ත පට  සි හක ශබෞශධ් පටෂේ ශනොශතයි" 

කියකා. එතුමා ටට තටඩිය රස්තතාිනශයෂේ.  

ටළමට,  ශදොස්තප මහ්තශයෂේ දන්නතා. එතුමා තමයි,  

ශසෞඛ්ය ඇමතිතපයා. සාධ්ාපණ සමාජයක,  සාධ්ාපණය ශතනුශතන් 

කථා කපනතා කියපු ශකෝක ශසෞඛ්ය ස විධ්ානශේ  

උපසභාපතිතපයා් ශම් විධියට කටුතතු කපනතා.  

ටළමට පාඨසි චම්පික,  අනාැත ජනාධිපති සිහිනශේ  දන්න 

එෂේශකනා,  තුහන්ශේ ඒ ප්රතිරූපය ශැොඩනමා ැන්න ශකෝටි 

11කට තටඩි ුහදකෂේ තුහන්ශේ අමාතයා  යට අයිති ස ස්ථාතලින්,  

ආයතනතලින් අිනනතා. බඩුඩාපනායක සම්මන්රණ ාකාතට 

ශැනට කා "අනාැත දටෂේම" ශපන්තනතා; ශපෝ ුහ්රණය 

කපනතා; බටනර්,  කටවුේ දානතා. මීශතොටුහ ක කුණු කන්දට 

ගිහි කා තණශකොළ පිඩටලි අ කනතා. ශම් සිය ක කපකා 

තුහන්ශේ ප්රතිරූපය ශැොඩනමා ැන්න හදනතා එක එක 

නායකශයෝ;  ජනාධිපති සිහිනතක දන්න නායකශයෝ. ශම් 

සියුශදනා රස්තතාදී විධියට ශම් පට ශකො ක කනතා. එදා 

සාධ්ාපණ සමාජයෂේ,  ජාතික බකශ ැයෂේ කියකා ආපු අය ශම් පට 

ශම් ආකාපයට ශකො ක කනතා. හටබටයි,  දන්න ඇමතිතරුන්ත්,  

පට කියකා පපුතට ැහැන්න,  පිපසපය,  සමාජය කියකා පපුතට 

ැහැන්න කිසි ශකශනෂේ ශම්තා ැටන කථා කපන්ශන් නටහට; මහ 

බට කුත ැටන කථා කපන්ශන් නටහට.  

මීැුහත,  කටුතාපිටිය සිුලවීමට අදට මාස ශදකයි. 

ශපොලිස්පතිතපයා,  නිශයෝජය ශපොලිස්පතිතරුන්ශේ දහකා 

ශකොස්තාප  මහ්තයා ශතන ක  අපපාධ් ශචෝදනා ශැොනු 

කපන්න කියකා ීනතිපතිතපයා පණිවුඩයෂේ එතනතා; ශම් 

ශැො කන් ශතනුශතන් අපපාධ් ශචෝදනා ශැොනු කපන්න 

නිශයෝැයෂේ ශදනතා. හටබටයි,  අපි එකෂේ කියනතා. බස්නාහිප 

උතුප භාප නිශයෝජය ශපොලිස්පතිතුමා අඳුපන තපම්  මීැුහශ  

දන්න ශජය ්ඨ ශපොලිස ් අධිකාිපතපයාත මීැුහශ  සිටින 

කිසිශකශනෂේ අඳුපන්ශන් නටහට; ැම්පහ ිනස්්රිෂේකශේ  දන්න 

මන්ත්රීතරුන් දන්ශන් නටහට. ශම් පුශැකයා දන්ශන් ශජය ඨ් 

ශපොලිස් අධිකාිප කාර්යාකය ඇතුශළ්. ැමට යන්ශන් නටහට. 

ුහස්ලිම් ප ලියට යන්ශන් නටහට. රිස්තියානි,  කශතෝලික 

ශශතස්ථානයට යන්ශන් නටහට. ශම් පාර්ලිශම්න්තුශ  විශ ්  

කාපක සභාතට ශැනට කා ශම් ශජය ්ඨ ශපොලිස් 

අධිකාිපතපයාශැන් ප්ර ්න කපන්න කියකා මම ද සිමෂේ කපනතා. 

එතුමා දන්ශන් නටහට,  මීැුහශ  ප ලි කීයෂේ තිශබනතාද කියකා. 

එතුමා දන්ශන් නටහට,  මීැුහශ  ුහස්ලිම් ප ලි කීයෂේ තිශබනතාද 

කියකා. එතුමා දන්ශන් නටහට,  ශකෝවි  කීයෂේ තිශබනතාද කියකා. 

එතුමා දන්ශන් නටහට,  පන්ස  කීයෂේ තිශබනතාද කියකා. එතුමා 

දන්ශන් කාර්යාකය ඇතුශළ්. ඒක ඇතුශළ් දහශැන අලිබායි 

කියන තයාපාිපකයා් එෂේක එකතු ශතකා එක එක පටතකට එක 

එක ශි යශයෝ යතන්න ශහොප ගිවිසුම් ැහකා,  ශහොප ගිණුම් 

ශපන්තකා ුහද  ම ශකො ක කන තයාපාපයක ශම් ශජය ්ඨ 

ශපොලිස් අධිකාිපතපයා කටුතතු කපනතා. ශම් ශජය ්ඨ ශපොලිස් 

අධිකාිපතපයා මීැුහශ  දන්න අය අඳුපන්ශන් නටහට. ශමොනතා හිප 

ප්ර ්නයෂේ වුණාම නිශයෝජය ශපොලිස්පතිතපයාත මීැුහතට ශැන්තා 

ැන්න ඕනෑ,  ප්ර ්නය විසහන්න.  

එදා පාස්කු ප්රහාපය ශතශදී ශම් ශැො කන් දටනුත් කපකා 

තිබුණා. අපට ආප චි විධියට ශම් ශැො කන්ශේ තටඩසටහනෂේ,  

තටඩ පිළිශතළෂේ තිබුශඩු නටහට. ඒ නිසා ශම් රස්තතාදය 

තටළටෂේවීශම් පනතට ශම් ස ශ ෝධ්න ශැශනශදී,  අපි පටහටිනලිතම 

කියනතා,  ශම් ස විධ්ාන තහනම් කපනතා තාශේම කරුණාකපකා 

මීැුහත් එෂේක ජීත් ශතන්න පු තන්,  ශශ පාකන අධිකාිපය 

එෂේක සහශයෝැශයන් කටුතතු කපන්න පු තන්,  ස්තාමීන් 

තහන්ශස්කා,  පියතුමන්කා එෂේක සහශයෝැශයන් කටුතතු කපන්න 

පු තන් ශජය ්ඨ ශපොලිස ් අධිකාිපතපශයෂේ කඩිනමින් එතන්න 

කියකා. ශම් ශැො කන් පාතාකය එෂේක කටුතතු කපනතා. මම 

ශම්ක ශම් ැරු සභාශ  පටහටිනලිතම කියන්න ඕනෑ. 

පසු ගිය දතසක මට ශපෞශැලිකත සිුල ශතච්ච කරුණෂේ 

සම්බන්ධ්ශයන් ශජය ්ඨ ශපොලිස් අධිකාිපතපයාත දටනුත් 

කපන්න,  පටමිණිලි ශැොනු කපන්න මම කටුතතු කළා. ඒ 

පටමිණි කට කලින් පුශකයන් 25ෂේ,  31ෂේ ඝාතනය කපපු 

පාතාකශේ  ප්රසිශධ් පුශැකශයෂේ,  "මාස හතපක කාකයෂේ විතපයි 

දන්ිනක අනුරුශධ්ට ජීත් ශතන්න ශදන්ශන්" කියකා තර්ජනය 

කළා. ඒ තර්ජනය අනුත පරීෂේ ණ කටුතතු කපන්න කියකා 

ද කශදී්,  ශම් ශජය ්ඨ ශපොලිස් අධිකාිපතපයා පාතාකශේ  
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පාර්ලිශම්න්තුත 

පුශැකයාශේ පටමිණි ක දස්සපහට ශැනට කා මශේ ආපෂේ ාතට 

හිටපු මශේ හිතත් ැශම් තරුණශයකු අ් අඩ ුවතට අපශැන 

දතස් ශදකෂේ පුපාතට ශපොසිසිශේ  සිපකපශැන සිටියා. තටපිටාශ  

දන්න ශහ චයියන්ශේ,  තටපිටාශ  දන්න අයශේ තපදාන,  

තපප්රසාද සිය ක අපශැන ශමොහු කටුතතු කපනතා. මූකාසනාරූඪ 

ැරු මන්ත්රීතුමනි,  ශමතටනි නිකධ්ාිපන් නිසා ශම් ආඩුක්ත 

අපහසුතාතට ප් ශතනතා තාශේම පශේ ජනතාතට ශදයෂේ 

කියන්න තිශබන ශපොසිසිය් ශකොකු අපහසුතාතකට ප් ශතනතා. 

ශපොසිසිය ැටන වි ්තාසය නටතුත යනතා. ීනතිය, සාමය 

ආපෂේ ා කපන ආයතනය ැටන වි ්තාසය නටතුත යනතා. අපි 

පටහටිනලිතම කියනතා, ශම් ශජය ්ඨ ශපොලිස් අධිකාිපතපයා එක 

එෂේශකනාශැන් ක්තපම් කමින් තුහන්ශේ බඩ තප කප ැන්නතා; 

තුහන්ශේ අත යතා  ශතනුශතන් ශපීන සිටිනතා කියකා. ඒ මිසෂේ  

ඒ ප්රශශ ශේ  ජනතාතශේ ආපෂේ ාත ශතනුශතන් ශපීන සිටින්ශන් 

නටහට. ඒ නිසා අපි ද සිමෂේ කපනතා,  ශම් ශජය ්ඨ ශපොලිස ්

අධිකාිපතපයා  ැටන විශ ්  පරීෂේ ණයෂේ කපන්න කියකා.  

ශම් ශතශදී, දන්ිනයාශ  බුශධි ශස්තා මගින් පටහටිනලිතම අනතුරු 

හමතා තිශබනතා, ක කාතට ුහහුණ ශදන්න ශතන ISIS රස්ත 

සටකටස්මෂේ පිළිබහත. නුහ් අද ශතශදී ඒ සහහා මීැුහශ  

තටඩසටහනෂේ, තටඩ පිළිශතළෂේ නටහට. ශම් ආඩුක්ශ  අය 

ශකොපමණ කෑ ැටහුත්, ශකොපමණ කථා කළ් අපි පටහටිනලිතම 

කියනතා, දටන් රස්තතාදය,   තාශේම අන්තතාදය ශැොඩනටගිකා 

තිශයන්ශන් කියකා. ඒ නිසා  ඔබතුමන්කා ගිහි කා ුහස්ලිම් 

සශහෝදපයන්ශේ මතතාදය, උැ් බුශධිම් ුහස්ලිම් 

සශහෝදපයන්ශේ මතතාදය ුහස්ලිම් ජනතාතට ප්රකා  කපන්න. 

ඔබතුමන්කා අන්තතාදීත ආඩුක්ශතන් දත්වීම ශනොශතයි කළ 

ුත්ශ්. ඔබතුමන්කා අන්තතාදීත ආඩුක්ශතන් දත් වුණා.  

අන්තතාදීත මන්ත්රීතරු එක තටනකට ශැොනු වුණා. එශහම එක 

තටනකට ඇවි කා ශපන්නුතා, අපි ුහස්ලිම් ජනතාත ශතනුශතන් 

දන්නතා කියකා. හටබටයි, අපි ප්ර න් කපනතා, ඔබතුමන්කා සි හක 

ජනතාතශැන් කබාැ් ඡන්දය ශතනුශතන් ශපීන සිටිශේ  

ශකොතටනද  කියකා. 
 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැරු මන්ත්රීතුමා, ඔබතුමාට තත විනාඩියක කාකයෂේ තිශබනතා. 

 

ගු ඉන්දික අනුුද්ධා වහේරත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த மஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මූකාසනාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමනි,  මට විනාඩි 18ෂේ තිබුණා. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමාට විනාඩි 1.ක කාකයෂේ තිබුණා. 

 

ගු ඉන්දික අනුුද්ධා වහේරත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த மஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ැරු උදය ප්රභා් ැම්මන්පික මන්ත්රීතුමාශේ විනාඩි 11කු්,- 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඒක ශමතටන සහහන් ශතකා නටහට. 

ගු ඉන්දික අනුුද්ධා වහේරත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த மஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ැරු ප්රසන්න පණතු ැ මන්ත්රීතුමාශේ විනාඩි 8කු් මට කටබී 

තිබුණා. 

ඒ නිසා මූකාසනාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමනි, මට විනාඩි 18ක 

කාකයෂේ තිශයනතා. තත විනාඩි තුනකින් මම කථාත අතසන් 

කපන්නම්. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

විනාඩි 1.යි. මම ඕනෑ නම් තත- 

 
ගු ඉන්දික අනුුද්ධා වහේරත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த மஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
උදය ප්රභා් ැම්මන්පික මන්ත්රීතුමාශේ  විනාඩි 11ක කාකය් 

තිශබනතා. ඒ කාකය සම්පූර්ණශයන් මම තමයි කබා ැ්ශ්. ඒ 

තාශේම ැරු ප්රසන්න පණතු ැ මන්ත්රීතුමාශේ විනාඩි 8ෂේ 

තිශබනතා.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැරු මන්ත්රීතුමා, ඒ ශ කාශ  ස ශ ෝධ්නයෂේ තිශබනතා. ඒ 

නිසා විනාඩි ශදශකන් අතසන් කපන්න. 

 
ගු ඉන්දික අනුුද්ධා වහේරත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த மஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මූකාසනාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමනි, අපි ජාතික ආපෂේ ාත ැටන 

කථා කපනතා නම්, අපට  ජාතික ආපෂේ ාත තටදැ් ශතනතා; 

අපට රස්තතාදය නටතට්වීම තටදැ් ශතනතා.  අසහනයට ප් 

ශතච්ච මීැුහශ  ඒ සියුශදනා ශතනුශතන්  ස හිඳියාත ඇති 

කපන්න අත යයි. ඒ සහහා ඔබතුමන්කා කාර්යා   හදකා 

තිශබනතා. ඒ  ශතනුශතන් වි ාක ුහදකෂේ ශතන් කපකා තිශයනතා. 

ඒතා ශතනුශතන් තටඩ පිළි ශතළ තිශබනතා. හටබටයි, ස හිඳියා 

කාර්යා  ය භාපත දන්න සභාපතිතුමිය ශම් ශතකාශ  විශශ ැත 

ශතකායි දන්ශන්.  ඒ කාර්යා  ශේ  හිටිශේ  චන්ද්රිකා ශනෝනා. 

ස හිඳියාත හදන්න බටහට, එතුමිය විශශ ැත ශතකා දන්න නිසා. 

එතුමිය ශැන්තාශැන හිප ස හිඳියාත හදා ැන්න කියකා අපි 

ආඩුක්ශතන් ද සිමෂේ කපනතා.  

ශහොහට මතෂේ කපකා බකන්න,  2005දී අපට මහ ුහහුශදන් 

තුශනන් ශදකෂේ අහිමි ශතකායි තිබුශඩු. ශැොඩබිශමන් තුශනන් 

එකෂේ අපට නටතුත ගිහි කායි තිබුශඩු. නුහ් ඒ සිය ක නටතත 

කබාැ් පටෂේ තමයි අපි එෂේස් ජාතික පෂේ  ආඩුක්තට භාප 

ුලන්ශන්. ඒ සිය ක සමම පට ඔබතුමන්කාට භාප ුලන්න්, අද 

ඔබතුමන්කා ඒශකන් ශකොටසෂේ නටති කපකා තිශබනතා. ුහස්ලිම් 

ජනතාත අතප ශදද බින්න ඇති ශතච්ච කාපණය අතට අපශැන, 

දටන් ශම් ුහස්ලිම් නායකශයෝ ැමට ගිහි කා  සි හක ජාතිය සමම 

ඒ සියු ශදනා සමගි  කපන මතතාදය හදන්න කියකා ද කනතා.  

එක මන්ත්රීතපශයෂේ කථා කපකා කි තා, දටන් උශශඝෝ ණ 

කපනතා, සතය්හ කපනතා කියකා. එදා දහන් අශ්ත ිනෂේූනන් 

තහන්ශස්කා  පට තටපින පට්තකට යනතා නම් කපපු ශශත  තමයි 

ඒතා. ශහොහට මතෂේ කපකා බකන්න, එදා ඔබතුමන්කාට ආඩුක්ත 

අපශැන ුලන්ශන් ශසෝිනත හාුහුලරුශතෝ ශපපට ඇවි කා තමයි. 
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උන්තහන්ශස් තමයි ශම් ැමන ශතනස් කශළ්. මූකාසනාරූඪ ැරු 

මන්ත්රීතුමනි, එදා ඔය අන්තතාදී මතතාද රියා්මක ශතශදී කථා 

කපන්න අය හිටිශේ  නටහට. ඒ නිසා අපි පටහටිනලිතම ආඩුක්තට 

කියනතා, ඇඟි ක ිනුව කපකා විපෂේ යට ශචෝදනා කිරීම ශනොශතයි 

ශම් ශතකාශ  කපන්න ඕනෑ කියකා. ශම් ශ කාශ  පටහටිනකතම 

කපන්න ඕනෑ, ඔබතුමන්කාශේ තැකීම් ඔබතුමන්කා අතින් හිපයට 

සිශධ් වුණාද කියා විමසා බටසිමයි. ඔබතුමන්කා ැමට ගිහි කා 

ුහස්ලිම් ජනතාතට කථා කළාද? ුහස්ලිම් කාන්තාතට කථා කළාද? 

ඔබතුමන්කා තතම් ුහස්ලිම් කාන්තාත ශදොපුව  දාකා ඇතුශළ් 

හිපකපකා තිශයන්ශන්. ඒ  ුහසල්ිම් ීනතිශයන් දත් ශතන්න. 

ුහස්ලිම් ීනතියට අත ය විධියට කටුතතු කපන්න ගිහි කා අවුරුුල 

12, 13 දරුතන් බිලි ශදන්න එපා කියන ද සිම කපනතා. ඒ 

ශැො කන් සි හක ීනතිය් එෂේක බශධ් කපන්න. ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුතට ඇවි කා  ඔබතුමන්කා එක පට්තෂේ ැන්න එක 

ශනොශතයි කපන්න ඕනෑ. ශම්තා ශතනුශතන් ීනති හදන්න. සි හක 

ජනතාත් එෂේක සමගිශයන් සහශයෝැශයන් කටුතතු කපන්න  ඒ 

ශැො කන්ට දඩ හිපන්න. අද ශතශදී ශම් ජාතීන් ශදක අතප ශකොකු 

විපසකයෂේ නිර්මාණය ශතකා තිශබනතා.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැරු මන්ත්රීතුමා, දටන් කථාත අතසාන කපන්න. 

 

ගු ඉන්දික අනුුද්ධා වහේරත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த மஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ශහොහයි, මම අතසන් කපන්නම්. 

ශම් විපසකය නිසා ISIS රස්තතාදීන්ට ශනොශතයි, LTTE 

රස්තතාදීන්ට ශනොශතයි, ශතන් ඕනෑම පටක ශකශනකුට ශම් පට 

අ කා ැන්න පු තන්.  

හටබටයි අශ්ත පට අ කාැත ශනොහටකි තන්ශන්, අපි සමගි 

සම්පන්නත, එකුහතුත, ස හිඳියාශතන් ඒකපාීය වුශණෝ විතපයි. 

එශහම පටෂේ තත මාස හතපකින් අපි හදකා ශදනතාය කියන එක 

ඔබතුමන්කාට කියනතා. එශහම පාජයයෂේ අපි හදකා ශදනතා. ඒ 

පාජය තුළ සි හක මනුස්සයාට්, ශදමළ මනුස්සයාට්, ුහස්ලිම් 

මනුස්සයාට්, බර්ැර් මනුස්සයාට් සහශයෝැශයන් ජීත් 

ශතන්න පු තන් තට පිටාතෂේ නිර්මාණය කපකා ශදනතාය 

කියනතා. ශබොශහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා.4.59] 

 
ගු මුිතබුර් රහුොන් ෙහතා  
(மாண்புமிகு மு ிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

මූකාසනාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමනි, රස්තතාදය තටළටෂේවීශම් 

(තාතකාලික විධිවිධ්ාන) පනත යටශ් ශැන එන කද නිශයෝැ 

මඟින් ස විධ්ාන තුනෂේ තහනම් කප තිශබනතා. ඒ සම්බන්ධ්ත 

පටතට්ශතන විතාදශේ දී කථා කිරීමට අතස්ථාත කබා දීම ැටන මා 

ඔබතුමාට ස්තුතිතන්ත තනතා.  

මූකාසනාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමනි, මාස ශදකකට කලින්, අද 

තාශේ දතසක රස්තතාදීන්ශේ ශබෝම්බ ප්රහාපයට කෂේත ආබාධිත 

ශතච්ච කිතුනු බටතිමතුන් ඇතු  ඒ සියු ජනතාතට්, ඒ ප්රහාප 

නිසා මිය ගිය සියු ජන ශකොටස්තකට් අපි නටතත තතාතෂේ අශ්ත 

ශ ෝකය පළ කපන අතප, මිය ගිය සියුශදනා වි ්තාස කපන 

ආැම අනුත ඔවුන් ප්රාර්ථනා කපන තටනට යෑමට ශ තායි කියා 

ප්රාර්ථනා කපනතා.  

මූකාසනාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමනි, විශ ් ශයන්ම ඒ ශබෝම්බ 

ප්රහාපශයන් පස්ශස් ශම් පශේ ශකොකු කිකකාතෂේ ඇති ශතකා 

තිශබනතා. අද පෂේ  විපෂේ  ශදදශයන් ශතොපත අපි සියුශදනාම 

කියනතා, “one country, one law” කියකා. ඒ කියන්ශන්, "එක 

පටයි. එක ීනතියයි තිශබන්න ඕනෑ" කියන ස ක පය ැටන අපි 

නටතත කථා කපන්න පටන් අපශැන තිශබනතා. මූකාසනාරූඪ 

ැරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් පශේ ජීත් තන ප්රධ්ාන ජන ශකොටස්තකට 

අවුරුුල දහස් ැණනක දතිහාසයෂේ තිශබනතා. ශම් පශේ සි හක 

ජනතාත ැ්ත්, ුහස්ලිම් ජනතාත ැ්ත්, ්රවිඩ ජනතාත 

ැ්ත්, ශම් සියු ජන ශකොටස්තකට අවුරුුල දහස් ැණනක 

දතිහාසයෂේ තිශබනතා. ඒ අවුරුුල දහස් ැණනක දතිහාසය තුළ 

ඇති වූ බටීමමෂේ අප අතප තිශබනතා. අශ්ත ස ස්කෘතික අනනයතා, 

අශ්ත ආැමික ශතනස්කම්, ඒ තාශේම අශ්ත ශනොශයකු් ැනුශදනු, 

ශි ්ටාචාපශයන් පටතත එන ශනොශයකු් කරුණු කාපණා පිළිබහත 

ශම් පශේ දන්න සියු ජන ශකොටස් අතප ශහොහ අතශබෝධ්යෂේ 

තිශබනතා. අපට එශහම දතිහාසයෂේ තිශබනතා.  ශම් ජන ශකොටස් 

අතප විතාහ වීම් පතා සිශධ් ශතකා තිශබනතා. ඒ නිසා අශ්ත ජන 

ශකොටස් අතප කිසිම සම්බන්ධ්තාතෂේ නටහටයි කියකා කිසි 

ශකශනකුට කියන්න බටහට. ුහස්ලිම් ජනතාතයි, සි හක ජනතාතයි 

අතප දතා දීර්ඝ කාකයක සිට සම්බන්ධ්කම්  තිශබනතා. ුහස්ලිම් 

ජනතාතයි, ්රවිඩ ජනතාතයි අතප් දීර්ඝ කාකයක සිට 

සම්බන්ධ්කම් පටතත තිශබනතා. ්රවිඩ ජනතාතශේ ස ස්කෘතිශේ  

තිශබන හුමෂේ කෂේ ණ ුහස්ලිම් ජනතාතශේ ස ස්කෘතිශේ  

තිශබනතා. ඒ කෂේ ණ තතම තිශබනතා. ඒතා දත් ශතකා නටහට. 

ඒ තාශේම සි හක ජනතාතශේ ස ස්කෘතිශේ  තිශබන සමහප අ ැ, 

විශ ් ශයන්ම කන්ද උඩපට ප්රශශ තක ජීත් තන ුහස්ලිම් 

ජනතාතශේ ජන ජීවිතය තුළ අපට දකින්න පු තන්. ඒ අනුත අපට 

ශපශනන ශදයෂේ තමයි, අවුරුුල සිය දහස් ැණනක දතිහාසයක 

සිට ශම් ප්රධ්ාන ජාතීන් තුන පට තුළ ඒකාබශධ් ශතකා ජීත් තන 

ජනශකොටසෂේ බත. නුහ්, ශම් ශබෝම්බ ප්රහාපශයන් පස්ශස් හුමෂේ 

අය ශතනස් ශතකා තිශබනතා. හුමෂේ අය ශතනස් ශතකා දටන් 

කියනතා, "එක පටයි. එක ීනතියයි තිශබන්න ඕනට" කියකා. ශම් 

පශේ ශතන ීනති බටහට ු.  

මූකාසනාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් පටට ආශ ණික වූ, ශම් 

පශේ ජනශකොටස්තකට ආශ ණික වූ ශශත  තිශබනතා. ඒතා 

ආපෂේ ා ශතන්න ඕනෑ. අශ්ත ශි ්ටාචාපශයන් පටතතශැන එන 

ශශත  තිශබනතා. පාපම්පිපකත පටතතශැන එන ශශත  

තිශබනතා. ඒතා ශම් පටට බපෂේ ශනොශතයි. ශම් පශේ විවිධ්්තය 

ආපෂේ ා කප ැන්න, ශම් පශේ විවිධ්්තය උඩ කටබී තිශබන 

කස්සන ආපෂේ ා කප ැන්න, අපි සියුශදනාම කටප ශතන්න 

ඕනෑ; ඒ ශතනුශතන් ශපීන සිටින්න ඕනෑ. අද හුම ශදශනෂේ 

විශ ් ශයන්ම කථා කපනතා, "ුහස්ලිම් විතාහ ීනතිය" පිළිබහත. 

ුහස්ලිම් විතාහ ීනතිශේ  තිශබන යම් යම් කාපණා ස ශ ෝධ්නය 

ශතන්න ඕනෑය කියන ශශ පාර්ලිශම්න්තුත නිශයෝජනය කපන 

සියු  ුහස්ලිම් මන්ත්රීතරු පිළිැන්නතා. ඒ ැටන විතාදයෂේ නටහට. 

නුහ් හුමෂේ අය කියනතා, ශම් ීනතිය අයින් කපන්න ඕනෑ කියකා. 

කන්ද උඩපට ජනතාත ශතනුශතන්, කන්ද උඩපට ීනතිය 

තිශබනතා. කන්ද උඩපට සි හක ජනතාත ශතනුශතන්,  ශතනම 

ීනතියෂේ තිශබනතා. අශ්ත සභානායක කෂේ ්මන් කිිපඇ ක 

ඇමතිතුමාශැන් මම අහනතා,  උඩපට ීනතිය අයින් කපන්න 

කටමටතිද කියකා. එතුමා ඒකට කටමටති ශතයි කියකා මම හිතන්ශන් 

නටහට. ඒකට කවුරුත් කටමටති ශතන්ශන් නටහට. උඩපට සි හක 

ජනතාතට කටබුණු ඒ තපප්රසාදය, ඒ ීනතිය දත් කපනතාට 

එතුමන්කා කවුරුත් කටමටති ශතන්ශන් නටහට. මා හිතන හටටියට 

අශ්ත කෂේ ්මන් කිිපඇ ක ඇමතිතුමා කන්ද උඩපට ීනතිය යටශ් 

තමයි විතාහ ශතන්න් ඇ්ශ්. සමහප විට එතුමා ඒ ීනතිය 

යටශ්ද දන්ශන් නටහට විතාහ වුශඩු. 
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පාර්ලිශම්න්තුත 

ඒ තාශේම ශම් පශේ ශ්සතකාශම් ීනතිය තිශබනතා. 

විශ ් ශයන්ම උතුරු පළාශ් යාපනය ප්රශශ ශේ  ජීත් තන  

ජනතාත සහහා රියා්මක තන ශ්සතකාශම් ීනතිය තිශබනතා. 

ටළමට,  ශම් පශේ ුහස්ලිම් විතාහ හා ිනෂේකසාද ීනතිය තිශබනතා. 

විශ ් ශයන්ම විහාප හා ශශතාකැම් පනත තිශබනතා. ටළමට 

තකුෆ් ීනතිය තිශබනතා. ුහස්ලිම් ශශතස්ථාන පාකනය කපන ීනතිය 

තමයි තකුෆ් ීනතිය කියන්ශන්. ශම් විධියට ජන ශකොටස්තකට 

ආශ ණික වූ යම් යම් ීනති රීති ශම් ක කාශ  විතපෂේ ශනොශතයි,  

ශකෝකශේ  අශනකු් පටතක් තිශබනතා. විශ ් ශයන්ම මම 

කියන්න ඕනෑ,  අපි කථා කපන මියන්මාපය පසුගිය කාකශේ  වි ාක 

ුහස්ලිම් ඝාතනයෂේ සිශධ් වුණු පටෂේ. නුහ්,  1983දී,  ඒ කියන්ශන් 

මියන්මාපශේ  පජතරුන්ශේ පාකනය තිබුණු කාකශේ ,   ශබෝඩ පයා 

පජතුමාශේ කාකශේ  තමයි මියන්මාපයට ුහස්ලිම් ීනතිය හඳුන්තා 

ුලන්ශන්. මියන්මාපශේ  තතම් ඒ ීනතිය තිශබනතා. ටළමට 

දන්ිනයාශ  හින්ුල ීනතිය තිශබනතා. හින්ුල ජනතාතශේ ශපෞශැලික 

ීනතිය තිශබනතා. ටළමට රිස්තියානි ජනතාත ශතනුශතන් 

ඔවුන්ශේ ශපෞශැලික ීනතිය තිශබනතා. ඒ තාශේම දන්ිනයාශ  

ුහස්ලිම් විතාහ ීනතිය තිශබනතා. 

මූකාසනාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමනි,  පාකිස්තානය ැ්ශතෝ,  

පාකිස්තානය තුළ ජීත් තන හින්ුල ජනතාත ශතනුශතන් හින්ුල 

විතාහ ීනතිය රියා්මක ශතනතා. ටළමට,  බ ැලිශශ ශේ  හින්ුල 

ජනතාත ශතනුශතන් හින්ුල විතාහ ීනතිය රියා්මක ශතනතා. ඒ 

හින්ුල විතාහ ීනතිය තමයි බ ැලිශශ ය තුළ සිටින ශබෞශධ්යන් 

අනුැමනය කපන්ශන්. බ ැලිශශ ශේ  තිශබන හින්ුල ීනතිය තමයි 

ශබෞශධ් ජනතාත් පිළිශැන රියා්මක කපන්ශන්.  ඒ ීනතිය 

තුළින් තමයි අද  ඔවුන්ශේ විතාහ හා ිනෂේකසාද කපැන්ශන්. 

මූකාසනාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමනි,  ශමන්න ශම් විධියට ශකෝකශේ  

හටම පටකම විවිධ් වූ ජන ශකොටස්තකට ආශ ණික ශශත  

තිශබනතා. ඒ ආශ ණික ශශත  දත් කපන්න බටහට. අද ශම් පශේ 

තිශබන්ශන්,  එක ීනතියයි. "එක පටයි,  එක ීනතියයි." අද ශම් පශේ 

ීනති ශදකෂේ නටහට. ශම් පශේ අපපාධ් ීනතිය එකයි,  ශම් පශේ 

ආඩුක්රම තයතස්ථාත එකයි. ඒ සියු ශශත තකට අපි යට් 

ශතකා දන්නතා. එම නිසා අුතින් "එක පටෂේ,  එක ීනතියෂේ" 

හදන්න ශදයෂේ නටහට. අපි දන්ශන් එක පටක,  එක ීනතියක. 

නුහ්,  මට ශ්ශපන්ශන් නටහට,  ශබොශහෝ අය පසුගිය දා ඇති වූ 

 ශබෝම්බ සිශධිශයන් පස්ශස් නටඟිටකා ඇවි කා කියනතා,  "එක 

පටයි,  එක ීනතියයි" රියා්මක ශතන්න ඕනෑ කියකා. එක පටයි,  

එක ීනතියයි තමයි අද ශම් පශේ තිශබන්ශන්. ශතන් ආඩුක්රම 

තයතස්ථා රියා්මක ශතන්ශන් නටහට,  ශතන් අපපාධ් ීනතියෂේ 

රියා්මක ශතන්ශන් නටහට,  ශතන් මානත හිමිකම් ීනතියෂේ 

නටහට. නුහ්,  අශ්ත පශේ සිටින පාපම්පිපක ජන ශකොටස්තකට,  

ැතානුැතිකත ජීත් තන ජන ශකොටස්තකට අත ය වූ සමහප ීනති 

රීති ශම් පශේ නිදහසට කලින් දහකා අපි බුෂේති වින්දා. එතටනි ීනති 

රීති ශම් පශේ තිශබනතා. ඒක තමයි මම කි ශ ,  විශශීයය 

ආරමණතලින් පසු ශම් පට විශශශිකයන් පාකනය කපනශකොට -

බ්රිතානය පාකන කාකශේ දී,  ඒ කියන්ශන් ද ග්රීසින්ශේ පාකන 

කාකශේ දී,  ඒ තාශේම පෘතුතාසින්ශේ පාකන කාකශේ දී- යම් යම් 

ජන ශකොටස්තකට අත ය වූ ආැමික ීනති ශතන්න පු තන්,  

ඔවුන්ශේ පාපම්පිපක ීනති ශතන්න පු තන්,  ඒතා එදා ශම් පශේ 

හිටපු නායකශයෝ පිළිැ් බත. ඒතා පිළිශැන තමයි ටට උඩින් 

ආඩුක්රම තයතස්ථාතෂේ හදකා,  ඒ ආඩුක්රම තයතස්ථාතට අප 

සියුශදනාම යට් කපකා තිශබන්ශන්. ශම් පශේ ශතන් ීනතියෂේ 

නටහට. නුහ්,  ඒ එක ීනතිය අද ශදවිධියකට රියා්මක ශතනතා. 

ඒක පිළිැන්න ඕනෑ. අද තිශබන්ශන්් එක ීනතිය ශන්. ඒ,  එක 

ීනතිය අද ශදවිධියකට රියා්මක ශතනතා. ශකොශහොමද,  

ශදවිධියකට රියා්මක ශතන්ශන්?  

අපි මිනුතන්ශැොඩ,  කුරුණෑැක,  නා්තඩුඩිය තාශේ ප්රශශ  

ැ්ශතෝ,  ඒ ප්රශශ තක කකබක ඇති කපපු අයත අ් අඩ ුවතට 

ැන්ශන් නටහට. 

ඒ කඩතකට පහප දීපු අයත අ් අඩ ුවතට ැන්ශන් නටහට. ඒ 

ශැො කන් නිදට ශ  දන්නතා. ශම් පශේ තිශබන්ශන් එක 

ීනතියයි. නුහ්,  ඒක රියා්මක ශතන්ශන් නටහට. මධුමාධ්ත 

අපවින්දට ඒ ීනතිය නටහට. එම ප්රශශ තක කකබක ඇති කපපු 

පුශැකයන්ට ඒ එක ීනතිය රියා්මක කපන්ශන් නටහට. නුහ් අපි 

ශමතටන ඇවි කා ශබිපහන් ශදනතා,  "එක ීනතිය,  එක ීනතිය" 

කියකා. එක ීනතියයි තිශබන්ශන්. නුහ් එම ීනතිය සාධ්ාපණත 

ශම් පශේ සිටින සියු ශදනාටම එක හා සමානත රියා්මක 

කපන්න අපට තතම බටිප ශතකා තිශබනතා. අපි ඒක ැටනයි කථා 

කපන්ශන්. ඒ නිසා අපි කපන්න ඕනෑ,  එක පටෂේ තුළ එක ීනතියෂේ 

රියා්මක කපන එකයි. ඒක සි හකද,  ශදමළද,  ුහස්ලිම්ද කියකා 

තටදැ් නටහට. ශම් පශේ කවුරු ශහෝ තිශබන ීනතියට පටහටනිත 

රියා කපනතා නම්,  එතටනදී ීනතිය රියා්මක කපන්න ඕනෑ 

කියකා අපි ආඩුක්තට බක කපන්න ඕනෑ. ඒ ීනතිය තමයි 

ශදවිධියකට රියා්මක ශතන්ශන්. ඒ කියන්ශන්,  ප්රහාපය එ ක 

කපපු කේටිය අද අ් අඩ ුවතට ැන්ශන් නටහට. ඒ අයට ශතනම 

ීනතියෂේ රියා්මක ශතනතා. ශතන ශතන අයට ශතනම ීනතියෂේ 

රියා්මක ශතනතා.  

මූකාසනාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමනි,  අශ්ත හිත මිර ැරු උදය 

ප්රභා් ැම්මන්පික මටතිතුමා ැටන් මම කථා කපන්න ඕනෑ. උදය 

ප්රභා් ැම්මන්පික මන්ත්රීතුමා ටශේ -ශපශර්දා හිරු නාලිකාතට 

ඇවි කා කස්සන කථාතෂේ කියනතා. "සි හක ජනතාතශේ 

තහවීමෂේ තිශබනතා. ුහස්ලිම් ජනතාතශේ ජනැහනය තටඩිවීමෂේ 

තිශබනතා" කියකා එතුමා කියනතා. එතුමා 2112 තර් ශේ  දී 

ජනශ ඛ්න හා ස ඛ්යාශ ඛ්න ශදපාර්තශම්න්තුශතන් නිකු් කපපු 

අවුරුුල දහයට අක් ළමයින්ශේ තර්ධ්නය තමයි එතුමා ශම් 

ශපන්තන්ශන්. මූකාසනාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමනි,  ශම් statistics 

තිශබන්ශන් 2112 තර් ශේ . 2112දී නිකු් කපපු ඒ තාර්තාත ැටන 

අවුරුුල 19කට පස්ශස් අද එතුමා කථා කපනතා. අවුරුුල 19ෂේ 

එතුමා නිදාශැන ද සිටිශේ ? එතුමා මා් එෂේක පළා් සභාශ  

ඇමති ශකශනෂේ ශතකා සිටියා. එදා ශම් ැටන කථා කපකා,   

ආඩුක්ශතන් ීනති රීති ශැනට කා,  පවු  පාකනය කපකා,  ශම් 

පශේ එක පවුකකට ළමයි ශදශදනායි හදන්න පු තන් කියන ීනති 

රීති ශැනට කා සම්මත කපන්න එතුමාට තිබුණා ශන්. එතුමා් 

පළා් සභාශ  ඇමති ශකශනෂේ ශතකා සිටියා. 1  4 සිට ිනැටම ශ්රී 

ක කා නිදහස් පෂේ ශේ  පුුහඛ්්තය තිශබන ආඩුක්තෂේ තිබුශඩු. 

එදා එතුමා ඒ ආඩුක්ශ  නිශයෝජිතශයෂේ,  ඇමතිතපශයෂේ. එතුමාට 

ඒක එදා කපන්න තිබුණා ශන්. එදා එතුමා ඒක කශළ් නටහට. සාෆි 

ශදොස්තප මහ්මයාශේ කථාත එළියට ආපු නිසා දටන් එතුමා 

බකනතා,  ශම් කථාත ශැනට කා එතටනට join කපකා ශම් පශේ 

සි හක,  ුහස්ලිම් අය අතප ජාතිතාදය අවුකකා,  ජාතිතාදී ැටටුම් 

අවුකන්න. ඒකටයි ශම් කථා කපන්ශන්.  
 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැරු මන්ත්රීතුමාට තත විනාඩියෂේ තිශබනතා. 

 

ගු මුිතබුර් රහුොන් ෙහතා  
(மாண்புமிகு மு ிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

මට තත විනාඩි ශදකෂේ ශදන්න. මට කකී ජයතර්ධ්න 

මන්ත්රීතුමාශේ විනාඩි 4ෂේ තිශබනතා. ඒ මන්ත්රීතුමා මට කියකා 

ගිශේ . අද ශතනශකොට උදය ප්රභා් ැම්මන්පික මන්ත්රීතුමාශේ 

පවුක ශකොශහ්ද දන්ශන්? එතුමාශේ බිිපහ සහ ළමයින් දටන් 

දන්ශන් ඕස්ශේලියාශ . 
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ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැරු මන්ත්රීතුමනි,  ැරු කකී ජයතර්ධ්න මන්ත්රීතුමාට ශතන් 

කපපු  කාකයෂේ අද ිනන කිකක කටයිස්තුශ  නටහට. 

 

ගු මුිතබුර් රහුොන් ෙහතා  
(மாண்புமிகு மு ிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

එතුමා මට දටනුම් ුලන්නා. එතුමාශේ නම කටයිස්තුශ  

තිශබනතා. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශමතටන නම නටහට. නම කපකා තිශබන්ශන්. 

 

ගු මුිතබුර් රහුොන් ෙහතා  
(மாண்புமிகு மு ிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ශහොහයි. ශකශස් ශහෝ මට විනාඩි ශදකෂේ කබා ශදන්න. 

එතුමාශේ පවුක දන්ශන් ඕසශ්ේලියාශ . ළමයි ශදශදනා් 

ඕස්ශේලියාශ . එතුමාට දන්ශන් ළමයි ශදශදනායි. එතුමාශේ බිිපහ 

දන්ශන්් ඕස්ශේලියාශ . ඒ අය ඕස්ශේලියාශ  පින චි ශතකා 

දන්ශන්. උදය ැම්මන්පික මන්ත්රීතුමා තමන්ශේ බිිපහ 

ඕස්ශේලියාශ  තියකා,  ශමශහ් දහශැන කියනතා,  "සි හක ජාතිය 

තහ ශතනතා" කියකා. එයා ශමොකෂේද කපන්න ඕනෑ? බිිපහත 

ක කාතට ශැනට කා ළමයි හදන්න එපටයි. සි හක ජාතිය තහ 

ශතනතා නම් කපන්න ඕනෑ ඒක ශන්. තමන්ශේ බිිපහ 

ඕස්ශේලියාශ  තියකා එයා මාධ්ය සාකච්ඡා පත්තකා කියනතා,  

"සි හක ජාතිය තහ ශතනතා" කියකා. සි හක ජාතිය තහ ශතනතා 

නම් එතුමා කපන්න ඕනෑ ශශ තන්ශන්,  තහාම එයාශේ පවුක 

ක කාතට ශැනට කා ළමයි ශදශදනා දන්න එක ළමයි 11 කපන 

එකයි. ඒක ශන් ජාතියට ආදශපයි නම් කපන්න ඕනෑ ශශ. ඒක 

කපන්ශන් නටහට ශන්. ඒක කපන්ශන් නටතිත ජාතිතාදය අවුස්සන්න 

කථා කියනතා. එෂේශකෝ,  එතුමාට ඒක කපන්න බටිප නම් ශබශහ් 

ැන්න ඕනෑ. එශහම අමාරුතෂේ තිශබනතා නම්,  එතුමාට එශහම 

ශකඩෂේ තිශබනතා නම් ඒකට ශබශහ් ැන්න ඕනෑ. ඒකට 

ශබශහ් ැන්ශන් නටතිත එයාශේ බිිපහත ඕස්ශේලියාතට යටවීම 

ශනොශතයි විසඳුම. මූකාසනාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමනි,  ශමන්න ශම් 

තාශේ විකාප කථා කපකා ශම් පශේ ජාතිතාදය අවුස්සන්න හදනතා. 

ශම් පශේ ආැම්තාදය අවුස්සන්න හදනතා. හටමදාම බි ශකෂේ 

මතන්න උ්සාහ කපනතා. ඒ බි ක හපහා ශම් පශේ ැටටුම් 

නිර්මාණය කපන්න හදනතා.  

මූකාසනාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමනි,  පතන ස්තාමීන් තහන්ශස් 

කුපානය ැටන දතාම තටපින ප්රකා යෂේ කළා. දතාම තටරැින 

ප්රකා යෂේ. පතන ස්තාමීන් තහන්ශස් කි තා,  මිනිසුන් ඝාතනය 

කපන්න කියකා කුපානශේ  තිශබන බත. එතටනි ශදයෂේ කුපානශේ  

ශකොශහ්ත් නටහට. මම් ම්රසා අධ්යාපනය කබපු ශකශනෂේ.  

කුපානශේ  ශකොශහ්ත් එශහම කියකා නටහට. මූකාසනාරූඪ ැරු 

මන්ත්රීතුමනි,  ශම් ශකෝකශේ  ජනැහනශයන් සියයට 25ෂේ ුහස්ලිම් 

ජනතාත ජීත් ශතනතා. බිලියන 1.8කට තටඩි ප්රමාණයෂේ ුහස්ලිම් 

ජනතාත ජීත් ශතනතා. නුහ් අපි රස්තතාදීන්ත ැ්ශතෝ ඔය 

දස්කාම් ආැම කියන නාමශයන් රස්තතාදීන් කියන පිිපස ැ්තාම 

දතා සු  පිිපසෂේ තමයි ශම් රස්තතාදී තටඩතක දන්ශන්. 

කුපානශේ  එශහම කියා තිශබනතා නම්,  බිලියන 1.8ෂේ සිටින 

ුහස්ලිම් ජනතාත ඒක පිළි අපශැනයි අද තටඩ කපන්න ඕනෑ. 

එශහම එකෂේ කියා නටහට. ඒ නිසා පතන සත්ාමීන් තහන්ශස්ශැන් 

මම ද කා සිටිනතා,  "පන්සි  පද පශහන් හතපශතනි එක 

කටක්තාට කමෂේ නටහට. දතිිප ඒතා නම් කඩන්න එපා." කියා. ඒ 

නිසා පතන ස්තාමීන් තහන්ශස්ශැන් බටැෑප්ත ද කා සිටිනතා,  

"ුහසාතාදා කියන්න එපා." කියා. බුුලපජාණන් තහන්ශස් ශශ නා 

කපපු පන්සි  පද පශහන් හතපශතනි එක කටක්තට කමෂේ නටහට,  

දතිිප පන්සි  පද ටික ශහෝ   ස්තාමීන් තහන්ශස් හිපයට ආපෂේ ා 

කපන්න ඕනෑ. ශමොකද,  අපට ශම් පශේ ජාතික සමඟිය අත යයි. 

ශම් පශේ සියු ජන ශකොටස්  එකට ජීත් ශතන්න ඕනෑ. අපට ශම් 

පශේ අවුරුුල දහස් ැණනක දතිහාසයෂේ තිශබනතා. සියු ජන 

ශකොටස්තක දතිහාසය ආපෂේ ා ශතන්න ඕනෑ. මූකාසනාරූඪ ැරු 

මන්ත්රීතුමනි,  මම සි හක භා ාශතන් දශැන ැ්ත නිසා මම 

කියනතා,  "සි හක ජනතාත ආපෂේ ා ශතන්න ඕනෑ. සි හක භා ාත 

ආපෂේ ා කපන්න ඕනෑ. සි හක සාහිතය ආපෂේ ා කපන්න ඕනෑ. 

සි හක තාත ආපෂේ ා කපන්න ඕනෑ. සි හක කකාත ආපෂේ ා 

ශතන්න ඕනෑ." කියා. ශමොකද,  මම ඒතා බකකා ඒ තුළින් 

පසවින්දනයෂේ කබනතා. මම සි හක කකාත තුළින් ඒ පසවින්දනය  

කබකා තිශබනතා. සි හක ජනතාතශේ ස ස්කෘතික අ ැයන් 

ශතන්න පු තන්,  ඔවුන්ශේ ආැමික ශශත  ශතන්න පු තන්, 

ධ්ාර්මික ශශත  ශතන්න පු තන්. ඒතා අනිතාර්යශයන් අපි 

ආපෂේ ා කපන්න ඕනෑ. ඒ විවිධ්්තය අපි ආපෂේ ා කපන්න ඕනෑ. 

විවිධ්්තය තුළ තමයි අශ්ත එෂේස්කම තිශබන්ශන්. ඒ විවිධ්්තය 

තුළ එෂේස්කම හදා ැන්නා එක අපට අිනශයෝැයෂේ ශතකා 

තිශබනතා. නුහ් ඒ අිනශයෝැය ජය ැන්ශන් නටතිත අපට 

දස්සපහට යන්න බටහටයි කියන එක මතෂේ කපමින් මශේ තචන 

ස්ත පය අතසන් කපනතා. ශබොශහොම ස්තුතියි.  

 
[பி.ப. 5.11] 

 

ගු ඉ. චාල්සන නිර්ෙලනාදන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, 

பயங்கரவாதத் தகடச் சட்டத்தின்கீழ் மூன்று 

அகமப்புக்ககளத் தகட தசய்வது ததாடர்பான இன்கறய 

விவாதத்தில் மபசச் சந்தர்ப்பம் தந்தகமக்கு நன்றிகயத் 

ததாிவித்துக் தகாள்கின்மறன். குறிப்பாக, நான் இந்தப் 

பாராளுமன்றத்தில் இருக்கின்ற அகமச்சர்கள், பாராளுமன்ற 

உறுப்பினர்கள், அரசியற் கட்சிகளின் தகலவர்கள் 

ஆகிமயாருக்கு ஒரு விடயத்கதக் கூற விரும்புகின்மறன். 

இங்மக உகரயாற்றுகின்ற பல பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் 

ISIS பயங்கரவாதிகளுடன் LTTE இகன ஒப்பிட்டு 

வர்ணிக்கின்ற அல்லது ISIS இனுகடய நிகலப்பாட்டுக்கு 

LTTE இகனக் தகாண்டுமபாய், இரண்கடயும் ஒருமித்த 

இயக்கங்களாகக் காட்டுவதற்கு முயற்சி தசய்கின்றார்கள். 

எஸ்.டபிள்யு.ஆர்.டீ. பண்டாரநாயக்க அவர்களால் தனிச் 

சிங்களச் சட்டம் தகாண்டுவரப்பட்டமபாது, எங்களுகடய 

தமிழ் மக்கள் ஒடுக்கப்பட்ட நிகலயில் அப்மபாதிருந்த தந்கத 

தசல்வநாயகம் அவர்கள் எஸ்.டபிள்யு.ஆர்.டீ. பண்டாரநாயக்க 

அவர்களுடனும் டட்லி மசனநாயக்க அவர்களுடனும் 

ஒப்பந்தங்ககளச் தசய்தார். அந்த ஒப்பந்தங்கள் கிைித்ததறியப் 

பட்டதன் பின்பு, வட்டுக்மகாட்கடத் தீர்மானத்தின் பின்பு 

தமிழ் மக்ககளக் காப்பதற்காகத் தமிைீை விடுதகலப் புலிகள் 

உருவாகினார்கள் என்பதற்கப்பால், உருவாக்கப்பட்டார்கள். 

அதாவது, சிங்களத் தகலவர்களால் உருவாக்கப்பட்டார்கள். 

ஆகமவ, தமிைீை விடுதகலப் புலிகளது மபாராட்டத்துக்கு 

அடிப்பகடக் காரணங்கள் இருக்கின்றன. இந்தச் சகபயில் 

மபசுகின்ற பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களாக இருந்தாலும் சாி, 

அகமச்சர்களாக இருந்தாலும் சாி, ISIS பங்கரவாத 

அகமப்புடன் தயவுதசய்து LTTE அகமப்கப, அவர்களுகடய 

மபாராட்டத்கத, அவர்களுகடய தியாகத்கத ஒப்பிட்டுப் 

மபசமவண்டாதமன்று நான் இந்தச் சகபயில் மகட்டுக்தகாள்ள 

விரும்புகின்மறன்.   
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පාර්ලිශම්න්තුත 

அமதமநரம் உண்கமயில் நாட்டுக்குப் பாதிப்பு 

ஏற்படுதமன்றால்தான் இந்தப் பயங்கரவாதத் தகடச் 

சட்டத்கதத் ததாடர்ந்து நீடிக்க மவண்டும். கடந்த 2018ஆம் 

ஆண்டு ஒக்மராபர் மாதம் 26ஆம் திகதி அரசியல் 

சூழ்ச்சிதயான்று நடந்மதறியது. அதகனயடுத்து, நவம்பர் 

மாதம் 30ஆம் திகதி மட்டக்களப்பு, வவுணதீவுப் பிரமதசத்திமல 

02 தபாலிஸ் உத்திமயாகத்தர்கள் படுதகாகல தசய்யப்படு 

கின்றார்கள். அவர்கள் படுதகாகல தசய்யப்பட்டு 03 

தினங்களுக்குப் பிற்பாடு அ ந்தன் என்கின்ற தமிைீை 

விடுதகலப் புலிகளுகடய முன்னாள் உறுப்பினர்தான் இந்தக் 

தகாகலகயச் தசய்தாதரன்று இலங்ககயினுகடய 

புலனாய்வுத்துகறயினால் உறுதி தசய்யப்பட்டு, அவருக்குாிய 

தண்டகன வைங்குவதற்கு நடவடிக்கக மமற்தகாள்ளப்பட்டு, 

அவர் 06 மாத காலங்களாகப் பயங்கரவாதத் தகடச் 

சட்டத்தின்கீழ் பயங்கரவாதத் தடுப்புப் பிாிவினரால் தடுத்து 

கவக்கப்பட்டார். ஆனால், இந்தக் குண்டுதவடிப்புக்குப் 

பின்னர், அந்த 02 தபாலிஸ் உத்திமயாகத்தர்ககளயும் தகாகல 

தசய்தது மதசிய ததௌஹீத்  மாத்தினுகடய உறுப்பினர்கள் 

என்று ததாியவந்ததன் பிற்பாடு அ ந்தன் என்கின்ற அந்த 

முன்னாள் மபாராளி பாதுகாப்பு அகமச்சினுகடய 

பாிந்துகரயின் அடிப்பகடயில் விடுதகல தசய்யப்படுகிறார். 

நான் இங்கு கூறவருவது என்னதவன்றால், குற்றம் தசய்யாத 

ஒரு நபர் இலங்ககயினுகடய பயங்கரவாதத் தடுப்புப் 

பிாிவினால் குற்றம் தசய்யப்பட்டதாக உறுதிப்படுத்தப்பட்டு, 

கிட்டத்தட்ட 06 மாதங்களாகச் சிகறயில் அகடத்துகவக்கப் 

பட்ட நிகலயில், அவர் குற்றமிகைக்கவில்கல என்று 

ததாியவந்ததன் பின்னர் அவகர விடுதகல தசய்கின்ற 

சூழ்நிகல இலங்ககயில் காணப்படுகின்றததன்பகதச் சுட்டிக் 

காட்டத்தான். குற்றம் தசய்யாத ஒருவகரப் பயங்கரவாதத் 

தகடச் சட்டத்தின்கீழ் ககதுதசய்து தடுத்துகவப்பது என்பது 

ஏற்றுக்தகாள்ள முடியாத ஒரு விடயமாகும். அவர் குற்றம் 

தசய்திருந்தால், அது மவறு விடயம். ஆனால், குற்றம் தசய்யாத 

ஒருவகரத் தடுத்து கவத்திருப்பகத ஏற்றுக்தகாள்ள முடியாது; 

அது சர்வமதசச் சட்டதிட்டங்களுக்கு அகமவான தசயற் 

பாடல்ல.  

தமிைீை விடுதகலப் புலிகளுக்கு உதவி தசய்தார்கள் என்று, 

இலங்ககயில் யுத்த காலத்தில் அல்லது யுத்தம் முடிந்ததன் 

பின்பு பயங்கரவாதத் தடுப்புப் பிாிவினரால் குற்றம் 

சுமத்தப்பட்டு, பயங்கரவாதத் தகடச் சட்டத்தின்கீழ் ககது 

தசய்யப்பட்டு சிகறத் தண்டகன வைங்கப்பட்டவர்கள், 

விசாரகண நடந்து தகாண்டிருக்கின்றவர்கள் எனக் 

கிட்டத்தட்ட 95 நபர்கள் இன்றும் சிகறயில் இருக்கிறார்கள். 

இந்த 95 மபருக்குள் குற்றமிகைக்காத பலர், அ ந்தன்மபான்று 

குற்ற ஒப்புதல் வாக்குமூலத்தின் அடிப்பகடயில் மட்டும் 

பயங்கரவாதத் தகடச் தகடச்சட்டத்தின்கீழ் ககதுதசய்யப் 

பட்டவர்கள் இருக்கின்றார்கள். அவர்களுக்கு எதிராக 

நீதிமன்றங்களில் வைக்குத் ததாடரப்பட்டு, அதற்குச் சாட்சியாக 

100க்கும் மமற்பட்டவர்ககள உள்வாங்கியும் அந்த வைக்கக 

நீதிமன்றத்தில் சாியாகக் தகாண்டுதசல்ல முடியாத ஒரு 

சூழ்நிகலயில் இருக்கின்றார்கள். குற்ற ஒப்புதல் வாக்கு 

மூலத்தின் அடிப்பகடயில் மட்டும் பயங்கரவாதத் தகடச் 

சட்டத்தின்கீழ் ககது தசய்யப்படுகின்றவர்ககள அடித்துத் 

துன்புறுத்தினால் அவர்கள் சிங்களத்தில் type பண்ணிய 

பத்திரங்களில் ககதயழுத்து கவப்பது வைகம! அப்படி 

ககதயழுத்துக்ககள கவத்ததன்மூலம் குற்றத்கத ஒப்புக் 

தகாண்டார்கள் என்ற ாீதியில், அவர்களுக்கு எதிராக 

நீதிமன்றங்களில் வைக்குத் தாக்கல் தசய்யப்பட்டிருக்கின்றன. 

இன்று இவ்வாறு கிட்டத்தட்ட 95 நபர்கள் சிகறயில் 

இருக்கிறார்கள். இன்று பயங்கரவாதத் தகடச் சட்டத்தின்கீழ் 

ககதுதசய்யப்பட்டுச் சிகறயில் இருக்கின்றவர்களில் குற்றம் 

இகைக்காத, அ ந்தன் மபான்று ககது தசய்யப்பட்ட, குற்ற 

ஒப்புதல் வாக்குமூலத்தின் அடிப்பகடயில் மாத்திரம் 

ககதுதசய்யப்பட்ட எத்தகன மபர் இருக்கிறார்கள் என்பகதத் 

தயவுதசய்து இந்த நாட்டினுகடய பாதுகாப்புத் தரப்பு 

அறிவிக்கமவண்டும்.  
 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
தகௌரவ உறுப்பினர் அவர்கமள, உங்களுக்கு இன்னும் 

ஒரு நிமிடம் இருக்கின்றது.  

 
ගු ඉ. චාල්සන නිර්ෙලනාදන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

இவ்விடயத்தில் இந்த நாட்டினுகடய  னாதிபதியும் 

பிரதமரும் விமசட கவனதமடுத்து, அதற்தகன ஒரு குழுகவ 

அகமத்து, அந்த 95 ககதிகளில் குற்ற ஒப்புதல் 

வாக்குமூலத்தின் அடிப்பகடயில் மாத்திரம் தடுத்து 

கவக்கப்பட்டிருக்கின்றவர்ககள முதற்கட்டமாக விடுதகல 

தசய்யமவண்டும் அல்லது இந்த நாட்டின் சட்டத்துக்கு 

அகமவாக 06 மாதங்கள் புனர்வாழ்வு அளித்தாவது 

அவர்ககள விடுதகல தசய்வதற்கு இந்த அரசாங்கம் 

நடவடிக்கக எடுக்க மவண்டும். அடுத்த   னாதிபதி யார்? 

எந்த அரசாங்கம் ஆட்சி அகமக்கப்மபாகின்றது? என்ற 

எதிர்பார்ப்புச் சூழ்நிகலயில், இந்த அரசியல் ககதிகளின் 

விடயம் ததாடர்பாகவும் கூடுதல் கவனதமடுக்க மவண்டும் 

என்று மகட்டுக்தகாண்டு, எனது உகரகய 

நிகறவுதசய்கின்மறன். நன்றி.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
මීළමට,  ැරු නිම  කාන්සා මටතිතුමා.  

 
[අ.භා.5.1 ] 
 

ගු නිෙල් ලාන්සා ෙහතා  
(மாண்புமிகு நிமல் லான்சா) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

මූකාසනාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමනි,  අද ිනන ස විධ්ාන තුනෂේ 

තහනම් කිරීම ැටන සාකච්ඡා කපන ශම් අතස්ථාශ  අදහස් 

කිහිපයෂේ දිනිපප් කිරීමට කාකය කබා දීම පිළිබහත ඔබතුමාට 

ස්තුතිතන්ත ශතනතා.  

පාස්කු ප්රහාපය සිුල වී අද තන විට මාස ශදකක කාකයෂේ ැත 

ශතකා තිශබනතා. අපි පසුගිය මාස ශදක ශදස  හටරී බටුශතෝ,  

එදා පාස්කු ප්රහාපය නිසා ජීවිත අහිමි වුණු ජනතාත,  ශපෝතා වූ 

ජනතාත,  එයින් කම්පනය වු ජනතාත වි ාක පිිපසෂේ. හටබටයි,  ශම් 

මාස ශදකක කාකය තුළ ආඩුක්ත ඒ කශතෝලික ජනතාතට කිසිම 

සාධ්ාපණ්තයෂේ ද ්ට කපකා නටහට. ඒ නිසා තමයි ටශේ  අතිඋතුම්  

මට කම් කාිනන  ප ජි් හිමිපාණන් විශශ  මාධ්යතකට පටහටිනලිත 

ප්රකා  කශළ්,  "පාස්කු ිනන ප්රහාපශේ  සතයය  තසන් කිරීමට පජය 

කටුතතු කපනතා" කියකා. ශමොකද,  ක කාශ  සිටින ඕනෑම 

ශකශනකුට ශම්ක  ශපශනනතා. ශකෝකශේ  සිටින ඕනෑම 

ශකශනකුට ශම්ක ශපශනනතා. ශබෝශ  එහාට ශමහාට පාස් කප 

ැන්නතා. ආඩුක්ත ශ්රීම් කාපක සභාතෂේ දමකා ශම් ප්රහාපශේ  

තැකීශමන් නිදහස් ශතන්න පු තන් කියකා හිතනතා නම්,   ඒක 
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ශකොඩුශඩ් බටහපු චීනුන්ට තමයි කියන්න ශතන්ශන්. ටශේ  

කාිනන  හිමිපාණන් දතා පටහටිනලිත කියකා තිශබනතා,  

"කඩුඩායම් ශදකෂේ ශකොමි න් දමනතා; ශ්රීම් කාපක සභා 

දමනතා; ඔවුන් එකිශනකාට තපද පටටවීමට කටයතු කපනතා" 

කියකා. ශම් කපන්ශන් ශමොකෂේද? කාිනන  හිමිපාණන් එදා 

හටසිරුණු ආකාපය තුහන්නාන්ශස්කා දටෂේකා. එතුමා ශම් පශේ 

ප්ර ්නයෂේ ඇති ශනොවීමට කටුතතු කළා. හටබටයි,  ඒකටත් 

ැරු්තයෂේ දෂේතකා නටහට. කාිනන  හිමිපාණන් කියනතා,  "ශම් 

විනා ය නත්තා ැන්න තිබුණු එකෂේ" කියකා. ශමොකද,  දටනුම් 

දීකා මපාශැන මටශපන ප්රහාප එ ක කපකා තිශබන්ශන්  ශකො  ශහ්ද 

ශදවියශන්? නම් ටික කියකා,  ුලපකථන අ ක ටික කියකා,  

ලිපිනයන් ටික කියකා,  Facebook එශෂේ numbers ටික දීකා,  

ශශතස්ථානතකට අනිතාර්යශයන් පහප එ ක ශතනතා කියකා 

තිබියදී,  ඒක තළෂේතා ැන්න බටරුත ගිය ආඩුක්ත,  අද තමන්ශේ 

තපද පහළ නිකධ්ාිපන්ට දමන්න යනතා කියන එක තමයි අපි 

දටෂේශෂේ. ආඩුක්ත ශම් සිුලවීශම් තැකීම භාප ැන්න ඕනෑ. 

පාජපෂේ  ආඩුක්ත කාකශේ  ඕනෑම ශදයක තැකීම ැ්තා. ශම් 

ආඩුක්ත තැකීම ැන්ශන් නටතිත ජනතාත ශම් විධියට පතටන්න 

ගිශයෝ,  තුහන්නාන්ශස්කාට ටළම මටතිතපණශේ දී දතා පටහටිනලි 

ප්රතිඵක කබා ැන්න පු තන්.  

කාිනන  හිමිපාණන් කියනතා,  "ශ්රී ක කා පජශේ  තැකීම් 

විපහිතභාතය තමයි ශම්ශකන් ශපන්තන්ශන්" කියකා. ඒ නිසා අපි 

ශම් ආඩුක්තට පටහටිනලිතම  කියනතා,  "තුහන්නාන්ශස්කා තැකීම් 

විපහිතත කටුතතු කපන්න එපා" කියකා. කශතෝලික ජනතාතශේ 

ජීවිත 251කට තටඩිය නටති වුණා; වි ාක පිිපසෂේ තුතාක කටබුතා. 

හටබටයි,  ඒශෂේ කිසිම තැකීමෂේ නටහට. දටන් මාස ශදකෂේ ැත ශතකා 

තිශබනතා. තතම ටට අදාළ කිසිම පන් ශකටුම්පතෂේ දිනිපප් 

කපකාත්,  කිසිුල ීනතිමය රියාමාර්ැයෂේ අපශැනත් නටහට. 

හටබටයි,  තමන්ශේ ශහ චයියකාට,  තමන්ශේ ැජමිතුපන්ට ශම් පශේ 

සම්ප් ම ශකො ක කන්න හිනසිශේ  පන් ශකටුම්ප් ශැශනනතා 

අපි ටශේ  දටෂේකා. ඒතාට හිනසිශේ  පන් ශකටුම්ප් ශැශනන්න 

පු තන්. කශතෝලික ජනතාත 251ෂේ මටරුණු එකට කිසිම පන් 

ශකටුම්පතෂේ ශම් පාර්ලිශම්න්තුතට ශැශනන්න බටරුත ගිහින් 

තිශබනතා. හටබටයි,  නිශපෝ න් ශපශර්පා පාජය ඇමතිතුමා "ශම් 

ශ්රීම් කාපක සභාත කටුතතු කපන්ශන් ටළම ඡන්දය බකාශැන 

නම්,  ඒ පිළිබහත එතුමාශේ විශපෝධ්තාත ශපන්තනතා" කියකා  අද් 

පාර්ලිශම්න්තුශ දී කි තා.  අපි එය අැය කපනතා. කශතෝලික 

මන්්රිතපශයෂේ විධියට නිශපෝ න් ශප ශර්පා පාජය ඇමතිතුමා දතා 

පටහටිනලිත කියනතා,  "ශ්රීම් කාපක සභාත කපන තටශඩ් තටපිනයි" 

කියකා. ශ්රීම් කාපක සභාතට පාජය නිකධ්ාිපන් ශැනට් 

ශමොනතාද ඇහුශ ? ශම් ශ්රීම් කාපක සභාශ  සිටින සුමන්තිපන් 

මන්ත්රීතුමා ශමොනතාද ඇහුශ ? ශම් ශැො කන් ආශ  ශඩනිම් 

ඇහශැන,  බුර්කා ඇහශැන ශනොශතයි කි තා. ශදවියශන්,  

කශතෝලික ප ලිතකට පිිපමි ශකශනකුට බුර්කා ඇහශැන එන්න 

පු තන්ද?  ශම්ක අහු ශතනතා කියකා ඒ ප්රහාපය එ ක කපන්න 

එන අය දන්ශන් නටශද? ශ්රීම් කාපක සභාත ප් කපකා 

තිශබන්ශන් කශතෝලික ජනතාත මටරුණු එක පිළිබහත 

ශසොයන්නයි. හටබටයි,  ශමොනතාද ශසොයන්ශන්? දටන් ජීත් ශතකා 

සිටින අයශේ මානත හිමිකම් කඩ ශතනතාු.  අශ්ත ළමයි අද 

දස්ශකෝශ  යන්ශන් transparent bags අපශැන.  

දස්ශකෝශ  යන ළමයාශේ කෑම ශපේටිය ඇපකා බකනතා. 

ජාතික ආපෂේ ාත පිළිබහ ැටටුශ දී එය ශදපට්තටම බකපානතා. 

ඒක ශදපට්තම විහ දපා ැන්න ඕනෑ. අශ්ත ශපොඩි ළමයාශේ දහකා 

මානත හිමිකම් කඩ ශතකායි තිශබන්ශන්. අද පාජය ආයතනයකට 

යන්න බටහට. නැප සභාතකට ගිය්,  ප්රාශශීයය ශ කම් 

කාර්යාකයකට ගිය්,  ශපෝහකකට ගිය් පටය ැණනෂේ හිටශැන 

දහකායි මහජනතාත යන්න ශතන්ශන්; පස්තියාුල ශතනතා; Identity 

Cards ශපන්තන්න ශතකා තිශබනතා. ජාතික ආපෂේ ාත පිළිබහ 

කටුතතු කපශින එශහම තමයි. ඒ නිසා අපි පටහටිනලිතම ශ්රීම් 

කාපක සභාශ  දන්නා මන්ත්රීතරුන්ට කියනතා,  තුහන්නාන්ශස්කා 

ශ්රීම් කාපක සභාත තුළ ශස කම් දටම්මාට ජනතාතට ශම්තා 

බකාශැනයි දන්ශන් කියකා. අපි දටෂේකා,  අසාශ සාලි ශ්රීම් 

කාපක සභාතට ඇවි කා ආඩුක්තට විරුශධ්ත සමහප ප්රකා  

කපශින ඒක ප්රකා යන් කපන්න දඩ ශදන්ශන් නටහට. හටබටයි,  

ජනාධිපතිතුමාශේ පාර් ්තයට විරුශධ්ත ප්රකා  කශළෝ ඒකට දඩ 

ශදනතා. ඒකයි අපි කියන්ශන්,  ශම්ක ස්තාධීන නටහටයි කියකා. 

ස්තාධීන ශතන්න. ජනතාතට ශපන්තන්න,  ආඩුක්ත දතාම් 

ස්තාධීන පරීෂේ ණයෂේ කපනතාය කියකා. එශහම කපන්ශන් 

නටතිත මටරුණ මිනිසුන්ට සාධ්ාපණය ශතන්ශන් නටහට; තුතාක 

කබපු මිනිසුන්ට සාධ්ාපණය ශතන්ශන් නටහට; ශම්ශකන් කම්පාතට 

ප් වුණු මිනිසුන්ට සාධ්ාපණය ශතන්ශන් නටහට. අද 

තුහන්නාන්ශස්කා ගිහි කා බකන්න,  අදට් කටුතාපිටිය ප්රශශ ශේ  

සුුල ශකොඩි තිශබනතා. ශැත තක පස් හය ශදශනෂේ එෂේක එකට 

ජීත් වුණු මිනිසුන්ශැන් අද එෂේශකනයි දතිිප ශතකා දන්ශන්. 

ටශේ  කාිනන  හිමිපාණන් කි තා,  එක ශැයකට ගියාම තමන්ශේ 

පියා රැකියාත දතප ශතකා ශැදපට යශින ළමයි තුන් ශදනා ඇවි කා 

බදා ැන්නතා කියකා. අද රැකියාත අතසන් ශතකා ශැදපට යශින 

ළමයි තුන් ශදනා ශැදප නටහට. ශම්ක ශමොන ුලකෂේද? 

තුහන්නාන්ශස්කාට ශම්ක ශ්ශපන්ශන් නටශද? සමහප පවු තක 

පස් ශදනාම නටති වුණා. සමහප පවු තක පස් ශදනායි ශැදප තටඩ 

කපන ශකනායි හය ශදනාම නටති වුණා. ශැදප කවුරු් නටහට. 

ශම් අයට සාධ්ාපණය  කපන්ශන් නටතිත,  ශ්රීම් කාපක සභාශ  

දන්නා මන්ත්රීතරු ඇඳුම් ැටන කථා කපනතා; සාිපය ැටන කථා 

කපනතා; චී්තය ැටන කථා කපනතා. ශ්රීම් කාපක සභාත ප් 

කපකා තිශබන්ශන් චී්තයයි,  සාිපයයි ශහොයන්න ශනොශතයි. 

චී්තයයි,  ශපශදයි ශහොයන්නද? අපි  සුමන්තිපන් මහ්තයාට 

පටහටිනලිත කියනතා,  -சுமந்திரன் அண்கணக்கு நான் 

தசால்மலாணும்- පාස්කු ප්රහාපය සහහා ශසොයා බකන්න දාපු 

කමිටුත පාජය නිකධ්ාිපන්ත ශැනට කා මඩතන්න හදන්න එපා,  

පාජය නිකධ්ාිපයා කතා තමන්ට ඕනෑ ශශ කියා ැන්න කටුතතු 

කපන්න එපා කියන එක දතාම් පටහටිනලිත කියන්න ඕනෑ.  

අපි දටෂේකා,  ටශේ ,  අද මාධ්යතලින් ප්රකා  කපකා තිශබනතා,  

දන්ිනයාත නටතත් අනතුරු අමතකා තිශබනතා කියකා. ගිය පාප් 

ශබෝම්බ ප්රහාපයට දස්ශස කා තතාතන් ැණනාතෂේම ශම් පජයට 

අනතුරු ඇශම තා. හටබටයි,  පජය සත පහකට ැණන් ැ්ශ් 

නටහට. නටතත අනතුරු අමතකා තිශබනතා. අශ්ත පශේ දන්න 

අැමටතිතුමා් කියනතා,  "රස්තතාදී ප්ර ්නය දතපයි" කියකා. 

ජනාධිපතිතුමා් කියනතා,  "රසත්තාදී ප්ර ්නය දතපයි" කියකා. 

කටබිනේ ඇමතිතරු් කියනතා,  "රස්තතාදී ප්ර ්නය දතපයි" 

කියකා. හටබටයි,   ක කාතට පහප ශදන ISIS රස්ත සටකසුමෂේ ැටන 

ටශේ  දන්ිනයාශ  බුශධි අ   ශහළි කපකා තිශබනතා.  

ශම් ැටන ආඩුක්ශ  ස්ථාතපය ශමොකෂේද කියන එක අපි 

අහනතා. දන්ිනයාත ටශේ  නිකු් කපකා තිශබන බුශධි ශතොපතුරු 

අනුත ආඩුක්ශ  ස්ථාතපය ශතන්ශන්,  "රස්තතාදී ප්ර ්නයෂේ 

නටහට"යි කියන එකද? ආඩුක්ත ගිය තතාශ  හටසිරුණු ආකාපයට 

හටසිිපකා තත් මිනිස්සු මටශපනකම්ද දන්ශන්,  තත් ප්රහාප එ ක 

කපනකම්ද දන්ශන්? ශබොරු ශ්රීම් කාපක සභා දාශැන එහාට 

ශමහාට මඩ ැහමින්,  අඩුක්ශ  මඩ ටික ශහෝදා ැන්න ශතන අයට 

මඩ තතපන්නට හදන්න එපා. අපි දටෂේකා ටශේ  ශපොසිසිශේ  පහළ 

නිකධ්ාිපන්ට විතපෂේ ීනතිය රියා්මක කපන්නට කියකා උපශදස් 

දීකා තිශබනතා. ීනතිය රියා්මක කපන්නට ඕනෑ දහළ දහකා 

පහළට. ැරු පන්ජන් පාමනායක මහ්මයා හටම දාම කියනතාශන් 

ඒක. මම හිතන විධියට එතුමා ඒ ැටන එතුමාශේ කථාශ දී කියයි. 

එතුමා කශතෝලික මන්ත්රීතපශයකු විධියට අද ආඩුක්තට විරුශධ්ත 

ශපීන සිටියි කියකා මම බකාශපොශපෝතු ශතනතා. ශමොකද,  එතුමා 
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පාර්ලිශම්න්තුත 

විපෂේ ශේ  දන්න විට සමහප ශ කාතට ආඩුක්තට විරුශධ්ත ශපීන 

සිටියා. එතුමා කියන කාපණා ඇ්ත ශතන්න් පු තන්; ශබොරු 

ශතන්න් පු තන්. හටබටයි,  ශම්ක ඇ්ත කථාතෂේ. ශම් ආඩුක්ත 

ශමහි තැකීම ැන්න ඕනෑ. නටතත ප්රහාපයෂේ එ ක ශතනතා කියකා 

තිශබනතා. ඒ පිළිබහත පජශේ  ඇමතිතරුන් විධියට 

තුහන්නාන්ශස්කා උ්තප ශදන්න ඕනෑ. මම හිතන්ශන් ැරු 

පන්ජන් පාමනායක මහ්තයාට තමයි මීට පස්ශස් කථාත 

තිශබන්ශන්. ඔබතුමා පජය නිශයෝජනය කපන පාජය 

ඇමතිතපශයෂේ විධියට,  දන්ිනයාශ  බුශධි අ  ය කබා දීකා තිශබන 

ශතොපතුප පිළිබහත ඔබතුමාශේ ස්ථාතපය අපි දටනැන්නට 

කටමටතියි.  

විශ ් ශයන්ම අපි ශම් ශතකාශ   අහන්නට ඕනෑ,  කාවින්ද 

ජයතර්ධ්න මන්ත්රීතුමා ශ්රීම් කාපක සභාශතන් අයින් වුශඩු ඇයි 

කියකා. එතුමාට ශ්රුණා ශම් ශ්රීම් කාපක සභාශ  හිටිශයෝ 

ැම්පහ ිනස්්රිෂේකයට ගිහි කා ජනතාතශේ ඡන්දය ද කන්න හම්බ 

ශතන්ශන් නටහටයි කියකා. ඒ නිසා එතුමා ැ්ශ් දතාම් ශහොහ 

තීන්ුලතෂේ. එතුමාට මම ඒ ැටන ස්තුතිතන්ත  ශතනතා. ඒ තාශේම 

මම නිශපෝ න් ශපශර්පා මටතිතුමාට ස්තුතිතන්ත ශතනතා,  

කශතෝලික ජනතාත ශතනුශතන් ශපීන සිටීම ැටන. ඒ ශැො කන් 

කවුරුත් ුහස්ලිම් ජනතාතට හිිපහටප කපන මටති ඇමතිතරුන් 

ශනොශතයි. හටබටයි,  ඒ ශැො කන් රස්තතාදීන්ට විරුශධ්යි,  අපි් 

රස්තතාදීන්ට විරුශධ්යි. තහාබ්තාදය පතුරුතන,  අන්තතාදය 

පතුරුතන ශම් රස්තතාදීන්ට අපි විරුශධ්යි. හටබටයි,  රස්තතාදීන් 

ආපෂේ ා කපන්නට තුහන්නාන්ශස්කා යන්න එපා.  

ශපොසිසිශේ  හිටපු සමහප නිකධ්ාිපන්ත ශ්රීම් කාපක සභාතට 

ශැනට කා ප්ර ්න කපනශකොට,  තමන්ට ශතොපතුරු කටබුණා 

කි තාම,  ඇයි ඒ සම්බන්ධ්ශයන් කටුතතු ශනොකශළ් කියකා සමහප 

අයශැන් අහනතා. හටබටයි,  සමහප අයශැන් ඒක අහන්ශන් නටහට. 

ශමොකෂේද,  ශම්? ශමොකෂේද ශම් කපන සාධ්ාපණය? ටශේ  මම 

ප්රතෘ්තිතකදී දටෂේකා,  ශබෝම්බ ප්රහාපශයන් තුතාක වුණු පාස  

ළමයින්ශේ මූශඩු පට්තෂේම නටහට. ජාතික ළමාපෂේ ක 

අධිකාිපශයන් උදවු ද කනතා,  -ශබෝම්බ ප්රහාපශයන් තුතාක වුණු 

ළමයි හ් ශදශනකු දන්නතා- මහ ජනතාතශැන් උදවු ද කනතා. 

පජය ශමොනතාද කපන්ශන්? ජාතික ළමාපෂේ ක අධිකාිපය පජශේ  

ආයතනයෂේ. ශපෝහ තකදී ළමයි  හ් ශදශනකුශේම ඔ  කේට 

සම්පූර්ණශයන්ම ැකතකා තිශබනතා. ඒ පිළිබහත කවුරු් කථා  

කපන්ශන් නටහටශන්. ශදවියශන්  සාිපශේ යි,  චී්ත ශපොශේයි 

එ ළිකා දන්නතාශන් ශම් මිනිස්සු. සමහප අයට කෂේ  211ෂේ,  

311ෂේ යනතා operation එක privately කප ැන්නට. පජශේ  

hospitalsතක ඒ පහසුකම් නටහට. ශදවියශන්  ආඩුක් පෂේ ශේ  

කවුරුත් ඒ ැටන කථා කපන්ශන් නටහටශන්.  

2013,  2114දී ුහජිබුර් පහුමාන් මන්ත්රීතුමා තමයි කි ශ  

"ජිහාශ" එක නටහටයි කියකා. එතුමාට එන්න කියන්න ඕනෑම 

ශතකාතක,  එතුමාශේ කටසේ එක මම දාකා ශපන්තන්නම්. එතුමා 

කි තා අශ්ත ආඩුක් කාකශේ  "ශබොරු බි ශකෝ මතනතා" කියකා. 

ශබොරු බි ශකෝ මට ශ  නටහට. එදා,  ඒක පිළිැ්තා නම් ශම් 

රස්තතාදීන් බිහි ශතන්ශන් නටහට. කශතෝලික ආැශම් 

රස්තතාිනශයෂේ දන්නතා නම් අපි ඒකට විරුශධ්ත කථා කපනතා. 

ුහජිබුර් පහුමාන් මන්ත්රීතුමා ක කාශ ් නටති කාන්තාශතෝ ැටනයි,  

ළමයි ැටනයි කථා කපනතා; කසජා නටහට. "'ජිහාශ' නටහට,  ශබොරු 

බි ශකෝ මතනතා" කියකා එදා TNL එකට ඇවි කා කි තා. අද 

"ජිහාශ" නටති ශතකාද? අද කථා කපනතා ටශේ  ශපශර්දා දපුලනා 

තාශේ. එම නිසා ුහජිබුර් පහුමාන් මන්ත්රීතුමාට මම කියන්ශන්,  " 

තුහන්නාන්ශස්ශේ පපණ තටටි ටික අහ ැන්න එපා" කියකායි. 

මම උදය ැම්මන්පික මන්ත්රීතුමා ජාතිතාදය ැටන කථා 

කපනතා  නම් ඒකට් විරුශධ්යි; ුහජිබුර් පහුමාන් මන්ත්රීතුමා 

ජාතිතාදය ැටන කථා කපනතා නම් ඒකට් විරුශධ්යි. අපි මීැුහත 

ප්රශශ ශේ  හටසිරුණු ආකාපයෂේ තිශබනතා. අපි අහි සක ුහස්ලිම් 

ජනතාතට හිිපහටප කපන්න ුලන්ශන් නටහට. අශ්ත කාිනන  

හිමිපාශණෝ ඒ ශතනුශතන් පටහටිනලිත ශපීන සිටියා. ුහජිබුර් පහුමාන් 

මන්ත්රීතුමා කියනතා "one country, one law" බටහට කියකා. 

ශමොකෂේද ශම් ැටන ආඩුක් පෂේ ශේ  මතය? මම අහනතා ැරු 

පන්ජන් පාමනායක මහ්තයාශැන්,  ශම් "one country, one 

law" කියන එක තුහන්නාන්ශස් පිළිැන්නතාද,  නටශද?  ුහජිබුර් 

පහුමාන් මන්ත්රීතුමා කි තා පිළිැන්ශන් නටහටයි කියකා. කෂේ ්මන් 

කිිපඇ ක ඇමතිතුමාට් කි තා,  කන්ද උඩ පට ඕක කපන්න 

ශදනතා කියකා. මට දටන ැන්නට ඕනෑ ඔබතුමාශැනු්,  ශම් "one 

country, one law" කියන එකට ඔබතුමන්කා කටමටති නටශද 

කියකා. ශමොකද,  එතුමා ශම් කාපණය මතු කළා. ඒ මතු කළ 

නිසායි මම ඒ ැටන කථා කපන්ශන්. කශතෝලික ජනතාතට එ ක 

වුණු ප්රහාපය පිළිබහත සාධ්ාපණයෂේ දටු කශළ් නට්නම්,  -දටනට 

මාස ශදකෂේ දතපයි- තත ක  ශනොයතා ඒ අයට සාධ්ාපණයෂේ දටු 

කශළ් නට්නම් අනිතාර්යශයන් කශතෝලික ජනතාත එෂේක ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුත,  අපලියැහ මන්ිනපය,  ශම් සියුම කාර්යාක 

තටකනතා කියන අනතුරු හටමවීම කපමින්,  අපිට සාධ්ාපණය දටු 

කපන්න කියා ද කා සිටිමින් මම නිහඬ ශතනතා. ශබොශහොම 

ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 5.32] 

 
ගු රන්ජන් රාෙනායක ෙහතා තෙහාොර්ග හා ොර්ග 

සංවර්ධාන රාජය අොතයුරො  
(மாண்புமிகு ரஞ் ன் ராமநாயக்க - தநடுஞ்சாகலகள், வீதி 

அபிவிருத்தி இரா ாங்க அகமச்சர்) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake - State Minister of 
Highways and Road Development) 

මූකාසනාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමනි,  අද අපි රස්තතාදය 

තටළටෂේවීශම් (තාතකාලික විධිවිධ්ාන) පනත යටශ් ෛැශනන 

නිශයෝැ ැටනයි විතාද කපන්ශන්. ශම් නිශයෝැ යටශ් ශම් 

තනවිට් ස විධ්ාන තුනෂේ තහනම් කපකා තිශබනතා. ඒ තමයි  

ජාතික ත හිශ ජමා් ස විධ්ානය -NTJ-; ජමාශ් මිකාශ් 

ටබ්රාහීම් -JMI- සහ විකයා් අස ්ශසයිකානි කියන ස විධ්ාන. ප්රමාද 

වී ශහෝ ශම් කපපු ශශ ැටන ජනතාත තුළ සතුටෂේ තිශබනතා. අද 

ජුනි මස 21තටනි දා,  මූකාසනාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමනි. අදට මාස 

ශදකෂේ ශතනතා,  ඒ මහා ශේදතාචකය සිශධ්ශතකා. එදා කිසිම 

ශදයකට සම්බන්ධ් නටති,  කිසිම රස්තතාදී ස විධ්ානයකට 

සම්බන්ධ් නටති,  නිපාුතධ් 251කට-311කට ආසන්න අහි සකම 

ජනතාතෂේ ඝාතනය කළා. ඔවුන් කෑලි-කෑලිතකට කුක් ශතකා මිය 

ගියා,  ශනොකළ තපදකට. අපි උදාහණයෂේ ත ශයන් හිතුහ,  ශම් මිය 

ගිය පිිපස අතප අශ්ත අම්මා,  අශ්ත තා්තා,  අ ශ්ත දරුශතෂේ,  අශ්ත 

සශහෝද පශයෂේ,  අශ්ත ඥපාතිශයෂේ සිටියා කියකා. එශස ්සිටියා නම් 

අපට ශකොච්චප ශ දනාතෂේ දටශනයිද? ඒ මහා ශේදතාචකශයන් 

පසු,   ඒ නටතිවුණු ජීවිතතකට සාධ්ාපණ්තයෂේ,  ුතෂේතියෂේ ද ්ට 

වුණාද කියකා අපි අශපන්ම ඇහුශතෝ  අපට කියන්න 

ශතන්ශන්්,  "නටහට" කියන එක තමයි. ඒක ශකොකු ුලර්තකකමෂේ.  

සමහරු කි තා,  තැ කිත ුත්තන්ට දුවතම් කටබුශඩු නටහට 

කියකා. නුහ් මම නම් කියන්ශන් ඒ සිශධියට සම්බන්ධ් පූර්ණ 

තැ කිත ුත්තන්ට,  ඒ කියන්ශන් ඒ ආපු ශබෝම්බකරුතන්ට ශම් 

ස්තභාත ධ්ර්මශයන්ම දුවතම් කටබුණා කියකායි. ඒ අයට එහි 

ප්රතිඵකය කටබුණා; ආනිස  ය කටබුණා; කුක් ශතකා මිය ගියා. 

නුහ් ඒ සිශධිය ැටන ුජුත ශහෝ තරාකාපත දටන ශැන සිටි ශහෝ  

දටනුත් ශතකා සිටි,  තැ කිත ුතතු,  තැ විය ුතතු අය් හිපයාකාපත 

ීනතිය දිනිපයට ශැනාතාද කියන ප්ර ්නය තතම තිශබනතා. මම 

629 630 

[ැරු නිම  කාන්සා මහතා] 
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හිතන විධියට ශම් ආඩුක්ත කපපු ශහොහම ශශ තමයි ශම් ප්රහාපයට 

පසු,  ඒ ැටන ශහොයන්න විශ ්  කාපක සභාතෂේ ප්කිරීම. ශම් 

විශ ්  කාපක සභාත ැටන විවිධ් මත අද ශම් පාර්ලිශම්න්තුශ   පළ 

වුණා. නුහ් මම හිතන විධියට බහුතප ජනතාත ශම් ැටන දන්ශන් 

ශබොශහොම විනිවිද ශපශනන -transparent-  මතයක. ශම් කාපක 

සභාතත් ශනොතිබුණා නම් ශමොකද,  ශතන්ශන්? දටන් අපට 

අනාතපණ  ශතකා තිශබන පහස ් ටික් එළියට එන්ශන් නටහට 

ශන්ද? ඒ නිසා මම හිතනතා ශම් පහස් ටික්,  තත පහසු්,  තැ කිත 

ුතතු හා තැ විය ුතතු ශම් සියුශදනා් අනාතපණ කපැන්නට නම්  

ුතශපෝපීය පටතක තිශබනතා තාශේ ශම් විශ ්  කාපක සභාතට 

තත් බකය කටබිය ුතතුයි කියකා. ශම් කාපක සභාතට ඇවි කා,  

ප්ර ්න අහකා ශම් ැටටු නිපාකපණය කපැන්න කියා ශපොුල 

විපෂේ යට් මම ආපාධ්නා කපනතා. මම හිතනතා,  ශමම විශ ්  

කාපක සභාත තුළින් දතා විනිවිදත ුහ  මහ් ජනතාතටම 

ශපශනන්න,  ුහ  ශකෝකයටම ශපශනන්න කිසිම මාධ්ය 

ආතපණයෂේ,  තහනමෂේ නටතිත විතෘත කප,  ඕනෑම ප්ර ්නයෂේ 

අහන්න පු තන් විධිශේ  තාතාතපණයෂේ උදා කප තිශබනතා 

කියකා. එම නිසා ැරු කථානායකතුමාට සහ ශම් විශ ්  කාපක 

සභාත පිහිටුවීමට ශයෝජනා කළ සියු ශදනාට මශේ ප්රණාමය ශම් 

අතස්ථාශ  පුද කපනතා. 

මූකාසනාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමනි,  අපි පසුගිය දතස්තක ශමම 
විශ ්  කාපක සභාශ  මිමිකාත දටෂේකා. ශම් විශ ්  කාපක  
සභාශ  ආශු මාපසි හ මන්ත්රීතුමා් සිටිනතා. එතුමා් ශම් විශ ්  
කාපක සභාශ  ශබොශහොම ශහොඳින් ප්ර ්න අසන රියාකාිප 
පුශැකශයෂේ. මම ශම් අතස්ථාශ  ජයම්පති විරමප්න මන්ත්රීතුමා,  
ෆී ඩ් මාර්   සප් ශෆොන්ශස්කා මන්ත්රීතුමා ඇතු  සියුශදනාට 
ශයෝජනාතෂේ කපනතා.  ශතන පටතක තාශේ අපි් ශම් විශ ්  
කාපක සභාත දිනිපයට ීනතිය හා සාමය ඇමති,  ්රිවිධ් හුහදා 
ශස්නාධිපති හා අශ්ත ආපෂේ ක අමාතය අතිැරු ජනාධිපතිතුමා 
ශැන්තුහ.  අැමටතිතුමා් ශැන්තුහ. එතශකොට,  අප ලිුතම යට තා 
යටයි කියපු හිටපු ජනාධිපතිතරුන්,  හිටපු ජනාධිපතිනිය තාශේම 
අප් ශැන්තන්න. ශමොකද,  අපට් ඒ ලිුතම ඇවි් තිශබනතා ශන්.   
ැමට යන්න ඕනෑ නිසා අපට් නිතටපින ශතන්න ඕනෑ. ඇයි,  අශ්ත 
PSO අපට ඒ ලිුතම ශපන්වූශේ  නට්ශ්? අශ්ත ආපෂේ ක 
නිකධ්ාිපන් - PSOs - අපට ලිුතම ශපන්වූශේ  නටති එක ැටන 
කියන්න අප් ශැන්තන්න. හතපතටනි දා ඒ ලිුතම එනතා; නතතටනි 
දා ලිුතම එනතා,  සියු  මන්ත්රීතරුන්ට.  ඒ ලිුතම එ ශකොශළොස්තටනි 
දා තනවිට  සියුශදනාට කටබී දතපයි. පසුගිය දතස්තක මශනෝ 
ැශන්සන් ඇමතිතුමා කි තා,  එතුමා දතස් දහයකට කලින් ශම් 
ප්රහාපය ැටන දටනැ්තා කියකා. ඒ නිසා එතුමා  ශැන්තන්න,  ශම් 
විශ ්  කාපක සභාතට. "ඔබතුමා දතස් දහයකට කලින් ශම් ැටන 
දටනුත් ශතකා සිටියා නම්,  ජනතාත දටනුත් කශළ් නට්ශ් 
ඇයි?" කියකා අහන්න. මශේ හිතත් හිපන් ප්රනාන්ුල ඇමතිතුමා 
කි තා,  එතුමාශේ පියා ඒ ැටන කි තාය කියකා. ඒ නිසා එතුමා් 
ශම් වි ශ ්   කාපක සභාතට ශැන්තන්න. ඇයි,  එතුමන්කා 
දටනශැන කි ශ  නට්ශ්? පන්ජන් පාමනායක  ශැශනන්න,  ශම් 
විශ ්  කාපක සභාත දිනිපයට. මශේ ආපෂේ ක නිකධ්ාිපයාශැන් ඒ 
ලිුතම මශේ අතට ආශ  නට්ශ් ඇයි කියකා අහන්න. මහින්ද 
පාජපෂේ  මහ්මයා් ශැන්තන්න,  විශ ්  කාපක සභාතට. 
ශමොකද,  එතුමාශේ ප්රධ්ාන ආපෂේ ක නිකධ්ාිපයා - PSO -  ලිුතම 
සාෂේකුශ  දමාශැන නිතාක්තකට නුතපඑළිශේ  ගියා කියකා එතුමා 
කි තා. මට ඒක කි ශ  නාම  පාජපෂේ  මහ්තයා.  එයා ඒ 
ලිුතම සාෂේකුශ  දමාශැන ගිය හින්දා ශිපන්ති පාජපෂේ  මහ්මිය 
උශශ පූජාතට ශකොච්චිකශඩ් ප ලියට ගියා. එතටන විනා යෂේ 
වුණා නම් ශමොකද ශතන්ශන්? මම කියන්ශන් ශම් සියුශදනා 
සෘජුත හා තරාකාපත ශම් කරුණු neglect කප තිශබන බතයි. ඒක 
හින්දා තමයි ශහ්මසිිප ප්රනාන්ුල මහ්තයා ශබොශහොම පටහටිනලිත 
කි ශ  "අපි ශම් ප්රහාපය ැටන දටනශැන සිටියා,  ශමච්චප ශදයෂේ 
ශතයි කියකා හිතුශ  නටහට"යි කියකා. එතුමාශේ උ්තපය වුශඩු 
ඒක. මම කියන්ශන් ඒ සියුශශත  හිපයට අනාතපණ කප ැන්න 

කියකායි. බුල ශැතන ජනතාතට ඒ කරුණු ැටන දටනැන්න ශම් 
225ශදනාම විශ ්  කාපක සභාතට ශැන්තන්න. සාමානයශයන් ඒ 
තාශේ ශශත  ඇශමිපකාත තාශේ පටතක වුණා. එශහම ශශත  
වුශඩු් ශම් තාශේ මහා ශේදතාචක ැටන ශනොශතයි. ැටහටනු 
ළමශයෂේ එෂේක යා  ශතකා,    White House එශෂේින ඒ ැටහටනු 
ළමයා සිප තටකහැ්තාය කියකා බි  ෂේලින්ටන් උසාවියට 
ශැනාතා. ඒ,  ශමොනිකා ශකවින්ස්කි  සිප තටකහැ්තා කියකායි. ඒ 
තාශේ සු  කරුණකට් ඇශමිපකාශ  හිටපු ජනාධිපතිතපයා 
උසාවියට ශැනාතා නම්,   අශ්ත පශේ ශම් කියන යහපාකනය 
හපහා ශම් සිශධියට සම්බන්ධ් සියුශදනා ශම් විශ ්  කාපක 
සභාතට ශැන්තන්න බටිප ඇයි? ඔවුන් ශැන්තකා ශම් ැටන 
අහන්න. එතශකොට ජනතාතට හිප පින් පයෂේ බකාැන්න පු තන්,  
කවුද ශම් ශතොපතුරු දටනශැන සිටිශේ ,  කවුද ශම් ශතොපතුරු 
දටනශැන් කටුතතු අතපසු කශළ්,  කවුද ශම් ශතොපතුරු දටනශැන 
ශනොදටන සිටියා තාශේ සිටිශේ  කියකා. තැකීම,  තැවීම කියන ශම් 
සියුශශටම ජනාධිපතිතුමා,  අැමටතිතුමා,  හිටපු ජනාධිපතිනිය,  
හිටපු ජනාධිපතිතුමා බටීම සිටිනතා.   

අධිකපණ විනිසුරුතන්ට්   ශතනි දා ශතනශකොට ශම් ලිුතම 

ගිහි කා තිශබනතා. ඒ නිසා එතුමන්කා් ශැන්තන්න. මම 

කියන්ශන් ඒ සියුශදනාම විශ ්  කාපක සභාත දිනිපයට 

ශැනට කා ුහ  ජනතාතටම ශපශනන විධියට මාධ්ය හපහා ප්ර ්න 

කිරීමට කෂේ කපන්න කියකායි. ඒක තමයි කපන්න තිශබන 

ශහොහම ශශ. මම  ස්ශ ච්ඡාශතන් - voluntarily - විශ ්  කාපක 

සභාතට එනතා. ඇවි කා මම කියනතා,  අශ්ත ශැදප CCTV එශෂේ,  

ශම් ලිුතම එන එක,  ශම් ලිුතම ආපෂේ ක නිකධ්ාිපන් කියතන එක 

ඇතු  ශම් සියු ශශ තිශබනතා කියකා. මශේ ආපෂේ ක 

නිකධ්ාිපන් පාස්කු සිකුපාදා මා  ප කන්ශස්න ශකොච්චිකශඩ් 

ප ලියට එෂේකශැන ගියා. ඒ කියන්ශන් අශප්ර්  1  තන පාස්කු 

සිකුපාදා. එතශකොට් මශේ ආපෂේ ක නිකධ්ාිපන්ශේ සාෂේකුශ  

ශම් ලිුතම තිබුණා. ඔවුන් ලිුතම සාෂේකුශ  දමාශැන පාස්කු 

සිකුපාදා මා  ප ලියට ශැන ශැොස් තිශබනතා. ඒ කියන්ශන් 

අනිෂේ සියුශදනා තාශේම ඒ අය පතා  පිළිැ්ශ් නටහට,  ශම් ශශ 

සිශධ් ශතයි කියකා. ශම් විශ ්  කාපක සභාතට කවුරු 

ශදෝ ාශපෝපණ කළ්,  මම ශැෞපතශයන් ශපොුල විපෂේ යට 

ආපාධ්නා කපනතා,  කරුණාකපකා  විශ ්  කාපක සභාතට 

ඇවි කා  තාඩිශතකා,  ඔබතුමන්කාට තිශබන ප්ර ්න අහන්න,  අහකා 

ඒතා නිපාකපණය කප ැන්න කියකා.  

අද "ක කාදීප" ප්තපශේ  තිශබන ප්රතෘ්තියෂේ ැටන් මම 

කියන්න ඕනෑ. පාර්ලිශම්න්තුශ දී කීප ශදශනකුම ශම් ැටන කථා 

කළා. "දන්ිනයාතට සහ ක කාතට පහපශදන අයිඑස් රස්ත 

සටකටස්මෂේ - දන්දීය බුශධි අ   අනතුරු අමතයි." යනුශතන් 

ප්රතෘ්තියෂේ අද "ක කාදීප" ප්තපශේ  තිශබනතා. ශම් විධියටම 

දන්ිනයානු RAW  ස විධ්ානය locations විධියට ශශතස්ථාන නම් 

කපකා,  සහපාන්ශේ නම,  19. කියන  telephone number එක 

එෂේකම අශ්ත බුශධි අ  තකට ශතොපතුරු දීකා තිබුණා. නුහ්,  ඒ 

ශතනුශතන් කටුතතු ශකරුශඩු නටහට. ඒ නිසා දටන්ත් ඇස් 

ඇපකා,   ශම් තිශබන අනතුරු ඇමවීමත් හිපයට ශ්රුම් ශැන 

ජනතාත ශබ්පා ැන්න කියන ද සිම මම කපනතා.  

මූකාසනාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමනි,  තත කරුණු කීපයෂේ ශමතටනදී 

අනාතපණ වුණා. අශ්ත ක චන විශසශස්කප මටතිතුමා ඇශමිපකානු 

මටිනහ්වීමෂේ ැටන කි තා. ඇශමිපකානු මටිනහ්වීමෂේ කියකා 

එතුමා කි ශ  කා ැටනද දන්ශන් නටහට.  ඇශමිපකාශතන් පඩි 

ැන්න ශකශනෂේ ශමතටන දන්නතා කි තා. ශමතප 

ජනාධිපතිතපණයට දිනිපප් වීශම් බකාශපොශපෝතුශතන් 

ඇශමිපකානු පුපතටසියන් ශබොශහොමයකු්,  එ ැකන්ත පුපතටසියන් 

ශබොශහොමයකු් දන්නතා. අපි දන්ශන් නටහට,  ඇශමිපකාශ  CIA 

පි ලියද ශම් එන්න යන්ශන් කියකා. ඒ හින්දා ඒ ැටන් ජනතාත 

දටනුත් තන්න ඕනෑ.  

631 632 



පාර්ලිශම්න්තුත 

පසුගිය ිනනතක ීනතිපති ශදපාර්තශම්න්තුශතන් ශබොශහොම තටපින 

ප්රකා  නිකු් වුණා. පසුගිය කාකශේ  පටතටති ජනාධිපති 

ශකොමිසමක් සිටි ද්තපුක ද ලිශ පා මහ්මයා කියන්ශන් අශ්ත 

ශබොශහොම හිතත්,  අපි ැරු කපන ශකශනෂේ. එතුමා කි තා,  

මිනුතන්ශැොඩ සිශධියට සම්බන්ධ්  කවුරුත් අ කන්න විධියෂේ 

නටහට,  සාෂේෂි නටහටයි කියකා. නුහ් මම එතුමාට කියන්න 

කටමටතියි,  ශම් සිශධිතකට සම්බන්ධ් කවුද කියකා ුහ  ශකෝකයම 

දටකපු බත. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැරු පාජය ඇමතිතුමනි,  ඔබතුමාට නියමිත ශතකාත අතසන්. 

 
ගු රන්ජන් රාෙනායක ෙහතා  
(மாண்புமிகு ரஞ் ன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

මූකාසනාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමනි,  මට තත විනාඩියෂේ ශදන්න.  

13 ශතනි දා රෑ ප්රහාපයෂේ එ කතනතා කියකා ශම් සභාශ  

ුහලින්ම කි ශ  කවුද?  13තන දා රෑ ප්රහාපයෂේ ශතනතා කියකා 

කි ශ  හිටපු ජනාධිපති මහින්ද පාජපෂේ  මහ්මයාමයි. එතුමා 

කි ශ  13තන  දා ැහනතා කියකා. බුශධිමය ශශශපොළ අයිතිය - 

intellectual property rights - තිශබන්ශන් එතුමාට. එතුමා තමයි 

ඒක අනාතපණ  කශළ්. ඒක නටහට කියකා කියන්න කාටත් බටහට. 

අද කාටත් ශබොරුතෂේ කියන්න බටහට. ශමොකද,  ඒ කියපු ශස්පම 

අන්තර්ජාකශේ  තිශබනතා. ඒ නිසා විශ ්  කාපක සභා තාශේ ඒතා,  

ජනාධිපති ශකොමි න් සභා තාශේ ඒතා තත තත් පිහිටුතකා,  ශම් 

රස්තතාදී ප්රහාපය කළ,  ඒ සහහා තැ කිතුතතු,  තැ වියුතතු 

සියුශදනා අ්අඩ ුවතට ැන්න කියායි මම කියන්ශන්. ඒ තාශේම,  

නටතත ඒ තාශේ ශදයෂේ ශතන්න ශදන්න් එපා.  

ඒ අපපාධ්කාපයන් ප ලිතකට ඇවි කා ඒ ශතකාශ ම  මිය 

ගියා. නුහ්,  ශම් අපපාධ් පිටුපස දන්න මහා ශමොළකරුතා සහ 

ප්රතිපාදන කටූ  අය තතම නිදට ශ  දන්නතා. එා් නිසා 

හා මටස්සන් පමණෂේ අ්අඩ ුවතට ැන්ශන් නටතිත,  

හා මටස්සන්ට දුවතම් ශදන්ශන් නටතිත,  ටට සම්බන්ධ් ශතෝරු,  

ශමොරු සිය කන්ම ජනතාතට දිනිපයට ශැශනන්න තටඩ කපන්න 

කියන ද සිම කපමින් මා නිහඬ තනතා. 

 

[අ. භා. 5.45] 

      

ගු ිධිතත වේුවගොඩ ෙහතා 
(மாண்புமிகு வி ித மபருதகாட) 
(The Hon. Vijitha Berugoda) 

මූකාසනාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමනි,   රස්තතාදී ස විධ්ාන තුනෂේ 

තහනම් කිරීම පිළිබහත රස්තතාදය තටළටෂේවීශම් පනත යටශ් 

නිශයෝැ දිනිපප් කපන ශම් අතස්ථාශ ,  දතා තටදැ් අදහස ්

කීපයෂේ දිනිපප් ශතකා තිශබන ශම් අතස්ථාශ  අදහස් දෂේතන්නට 

මට් අතස්ථාත කබාදීම පිළිබහත ඔබතුමාට ස්තුතිතන්ත තනතා.  

විශ ් ශයන්ම ශබොශහෝශදනා  කථා කළා එක පටෂේ,  එක 

ීනතියෂේ  ැටන. ශ්රී ක කාත ැ්තාම තර්ැ කිශකෝමීටර් .5, .11ක 

මිමි ප්රමාණයෂේ තිශබන එක පටෂේ. ඒ පශේ එක පාකනයෂේ 

තිශබන්ශන්. ඒ පශේ එක ීනතියෂේ තිශබන්න  ඕනෑ. ශම් පට කෑලි,  

කෑලිතකට ශබදන්න ගිහි කා ඇති වුණු තයසනය ැටන අපි 

දන්නතා. හටබටයි,  ඒ රස්තතාදීන්ශැන් ශම් පට නිදහස් කපශැන 

එක පටෂේ විධියට,  එක ීනතියෂේ රියා්මක කපනතා. අපි දන්නතා,  

අශ්ත පශේ ජාති,  ආැම්,  කුක,  පෂේ  ආදී විවිධ් ශබදීම් තිශබන බත. 

හටබටයි,  ශම් සියුශදනා සහජීතනශයන් අවුරුුල ශදදහස්පන්සීයෂේ 

ුහ  ශ  ශම් පශේ ජීත් වුණා. තිපන්තප අශ්ත පටට දන්ිනයානු 

ආරමණ ආතා; බටහිප ජාතීන් ආරමණය කළා. ඒ තාශේම,  

එ ටීටීට රස්තතාදී ස විධ්ානය ශතනම පාජයයෂේ ශතනුශතන් ශම් 

පශේ අවුරුුල තිහෂේ ුතශධ් කළා.  

තර්තමාන ප්රතණතාත හටටියට ැ්තාම,  දස්කාම් අන්තතාදීන් 

කඩුඩායමෂේ  පසුගිය පාස්කු දිපදා -අශප්ර්  21 තටනිදා- රස්තතාදී 

ප්රහාපයෂේ ිනය් කළා. ඒශකන් මිනිස් ජීවිත 251ෂේ පමණ විනා  

වුණා විතපෂේ ශනාාශතයි,  ශම් පශේ සාමයට,  ශම් පශේ ජාතික 

ආපෂේ ාතට ප්රබක පහපෂේ තටුලණා.  

දන්ිනයාශතන් අපට ශහොහම ආදර් යෂේ ැන්න පු තන් කියා 

මම හිතනතා. දන්ිනයාශ  නශර්න්්ර ශමෝින මටතිතුමා පසුගිය 

මටතිතපණය ජය්හණය කපකා ශමන්න ශම් විධිශේ  ප්රකා යෂේ 

කළා. 

"දන්ිනයාශ  අපි ජීත් ශතන්ශන් දන්ිනයානුතන් හටටියටයි. 

ඕනෑම තටනකින් පටමිශණන සු තප ප්රජාතට දන්ිනයාශ  ජීත් 

වීමට අත ය නම්,  රැකියාතෂේ කිරීමට අත ය නම්,  කා බී සිටීමට 

අත ය නම්,  ඔවුන් දන්ිනයාශ  තිශබන ශපොුල භා ාත තන හින්ින 

භා ාත කථා කළ ුතතුයි. ඒ තාශේම,  දන්ිනයානු ීනතිතකට ැරු කළ 

ුතතුයි.  ිපයා ීනතියට කටමටති,  ුහසල්ිම් විධියට ජීත් වීමට කටමටති 

අයට මම ශයෝජනා කපනතා,  එම  ිපයා ීනතිය ජාතික ීනති 

ප්රතිප්තිය ශකස පිළිැ් පටකට යන්න කියකා. දන්ිනයාශ  අපට 

ුහස්ලිම් සු තපය අත ය නටහට. සු තපය තන ඔබටයි දන්ිනයාත 

අත ය.  ශතනස්කම් කපනතා  යටයි ඔවුන් ශකොපමණ සශශදන් කෑ 

ැටහුත් අපි ඔවුන්ට විශ ්  තපප්රසාද කබා ශදන්ශන්ත්,  ඔවුන්ශේ 

අත යතාතකට ැටළශපන විධියට ීනති ශතනස් කපන්ශන්ත් 

නටහට. අශ්ත ස ස්කෘතියට අශැෞපත තන ශශත  අපි ශකොශහ්ම 

දතසන්ශන් නටහට. පටෂේ විධියට ශනොනටසී පතතින්න නම් 

ඇශමිපකාශ ,  එ ැකන්තශේ ,  ශහෝකන්ඩ් ශහෝ ප්ර  ශේ  ඇති වූ 

ශබෝම්බ පිපිරීම්තලින් අපි පාඩම් දශැන ැත ුතතුයි. ුහස්ලිම්තරුන් 

ඒ පටත  ආරමණය කපමින් පතතිනතා. නුහ් ඔවුන්ට කතදාත් 

දන්ිනයාත අ්ප් කපැටීනමට දඩෂේ කටශබන්ශන් නටහට. 

දන්ිනයානු චාිපර සහ සම්ප්රදායයන් ශතනුතට  ිපයා ීනතිය තටනි 

පහ් ීනති ශහෝ ුහස්ලිම්තරුන්ට අනුූලකත සකස් කපන්ශන් 

නටහට." 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැරු මන්ත්රීතුමනි,  ඔබතුමාට තත විනාඩියක කාකයෂේ 

තිශබනතා. 

      

ගු ිධිතත වේුවගොඩ ෙහතා 
(மாண்புமிகு வி ித மபருதகாட) 
(The Hon. Vijitha Berugoda) 

ශහොහයි,  මූකාසනාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමනි.  

ශමන්න ශම් තාශේ ප්රකා යෂේ දන්ිනයාශ  අැමටතිතුමා   

කළා. අශ්ත පශේ ශම් ජාතීන් තුනම සශහෝදප්තශයන්,  

සහජීතනශයන් ජීත් තනතා. ඒ නිසා ශතන ශතනම ීනති 

ශැනට කා,  තමන්ශේ අනනයතාත තහවුරු කපශැන,  ජාතික 

ආපෂේ ාතට,  ජාතික සමගියට,  ස හිඳියාතට තර්ජනයෂේ තන 

විධියට කටුතතු කපනතා නම්,  ඒ විධියට පටෂේ පතතින්න බටහට. 

ක  පත්නා තිපසප සාමයෂේ ශතනුශතන් ුහ  පටම එකම 

ීනතියෂේ යටශ් තටඩ කපන්න ඕනෑය කියන කාපණය මම සිහිප් 

කපනතා. මූකාසනාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමනි,  මට තත විනාඩි ශදකෂේ 

ශදන්න. මශේ කථාත අතසන් කපන්නම්. 
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ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සමාශතන්න,  ැරු මන්ත්රීතුමනි.  තටඩිපුප කාකය කබා ශදන්න 

විධියෂේ නටහට. 

    

ගු ිධිතත වේුවගොඩ ෙහතා 
(மாண்புமிகு வி ித மபருதகாட) 
(The Hon. Vijitha Berugoda) 

එශහම නම් විනාඩියෂේ කබා ශදන්න,  අතසන් කපන්නම්.  

විශ ් ශයන්ම ශම් ආඩුක්ශ ම මන්ත්රීතපයකු කි තා,  ශම්ක 

 ශකොන්ද පණ නටති ආඩුක්තෂේ කියකා. එතුමා ඒක අද දටෂේකාට,  

ශම්ක ශකොන්ද පණ නටති ආඩුක්තෂේ කියකා අපට නම් ශපනුශඩු 

2115 අවුරුශශශ. ශම් පශේ ජාතික සම්ප් විනා  කපපු,  කුණු 

ශකො ශකට විකුණපු,  අරමිකතා,  දූ ණ සිශධ් කපපු,  ශම් පශේ 

ුල්තප්කම,  විරැකියාත,  මන්ද ශපෝ ණය දහළ මේටමට ශැනාපු 

ශම් ආඩුක්ත දතා දෂේමනින් ශැදප යා ුතතුය කියන පණිවුඩය ශම් 

ශමොශහොශ් කබා ශදනතා. ශබොශහොම ස්තුතියි. 

 
[பி.ப. 5.49] 

 

ගු රිසාඩ් බදියුදීන් ෙහතා  
(மாண்புமிகு றிஸாட் பதியுதீன்) 

(The Hon. Rishad  Bathiudeen) 
தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, 

உயிர்த்த ஞாயிறு தினத்திமல நடந்த படுதகாகலகய நாம் 

மீண்டும் மீண்டும் வன்கமயாகக் கண்டிக்கின்மறாம். அந்தக் 

தகாகலகயச் தசய்வதில் சம்பந்தப்பட்ட அத்தகன மபருக்கும் 

அதிஉச்ச தண்டகன வைங்கப்பட மவண்டுதமன்று 

மவண்டுமகாள் விடுக்கின்மறாம். இந்தத் தாக்குதலில் 

காயப்பட்டிருக்கின்றவர்கள் மிக விகரவிமல குணமகடய 

மவண்டுதமன்று நான் பிரார்த்திக்கின்மறன். இலங்ககக்குள் 

உட்புகுந்த இந்தப் பயங்கரவாதம் இரண்டு மாதங்களாக 

இனங்களுக்கிகடயில் பாாிய பிரச்சிகனகயயும் 

துன்பத்கதயும் ஏற்படுத்தியிருக்கின்ற அமதமவகள, இந்த 

நாட்டின் தபாருளாதாரம், சுற்றுலாத்துகற, மக்களுகடய 

இயல்பு வாழ்க்கக என எல்லாமம பாதிக்கப்பட்டுமிருக் 

கின்றன. இனிவரும் காலங்களில் இவ்வாறான பயங்கரவாதத் 

தாக்குதல் இந்த நாட்டிமல நடந்துவிடக்கூடாது என்று நான் 

பிரார்த்திக்கிமறன். அதற்காக, இந்த நாட்டிலுள்ள மதத் 

தகலவர்கள், அரசியல் தகலவர்கள், சிவில் அகமப்பினர், 

சாதாரண தபாதுமக்கள் என எல்மலாரும் ஒன்றுமசர்ந்து, "இது 

நமது நாடு; நாங்கள் எல்மலாரும் ஒமர குடும்பம்" என்ற 

அடிப்பகடயிமல பிாிவிகனக்கப்பால் தசயற்பட மவண்டு 

தமன்று நான் அன்பான மவண்டுமகாகள விடுக்கின்மறன். 

அப்பாவி முஸ்லிம் மக்ககள இந்தப் பயங்கரவாதத் 

தாக்குதமலாடு சம்பந்தப்படுத்தி அவர்களுகடய உள்ளங்ககள 

உகடத்து, இந்த நாட்டிலுள்ள அத்தகன முஸ்லிம்ககளயும் 

பயங்கரவாதி மபான்று காட்டுவதற்குச் சிலர் முகனகின்றார் 

கள். அவர்களுகடய அற்ப அரசியலுக்காக, சுயநல 

அரசியலுக்காக, தங்களுகடய வாக்கு வங்கிகய அதிகாிக்க 

மவண்டுதமன்பதற்காக இனவாத விஷத்கத இந்த நாட்டிமல 

கக்கிக்தகாண்டிருக்கிறார்கள். சில அரசியல்வாதிகளும் சில 

மதத் தகலவர்களும் ஊடகங்களிமல ஒவ்தவாரு நாளும் மிக 

மமாசமான நச்சு வார்த்கதககள - விஷத்கதக் கக்கிக் 

தகாண்டிருக்கிறார்கள்.  

இந்த உலக பயங்கரவாதம் இந்த நாட்டிமல 

உள்நுகைந்ததபாழுது, இந்தப் பயங்கரவாதிகளின் 

தசயற்பாடுககளப் பற்றி  ம்மிய்யதுல் உலமா சகப, சில 

அரசியல்வாதிகள், சில அகமப்புகள் பாதுகாப்புத் தரப்பிற்குச் 

தசால்லியும் அவற்கறக் கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கக 

எடுக்காமல், எமது நாட்டு கத்மதாலிக்க பிரக களுகடய, 

தவளிநாட்டுப் பிரக களுகடய உயிர்ககளப் பலிதயடுக்கும் 

வகர பார்த்துக்தகாண்டிருந்தவர்கள் தண்டிக்கப்பட 

மவண்டும். இந்தப் படுதகாகலயினால் சுமார் 250 

அப்பாவிகளின் உயிாிைந்தனர். இந்தக் தகாகலகயச் 

தசய்தவர்கள், இதற்கு உந்து சக்தியாக இருந்தவர்கள், பணம் 

தகாடுத்தவர்கள், அதற்குப் பக்கபலமாக இருந்தவர்கள் யாராக 

இருந்தாலும் எந்தத் தராதரமும் பார்க்காது அவர்கள் 

தண்டிக்கப்பட மவண்டுதமன்பதிமல மாற்றுக் கருத்து 

கிகடயாது. கத்மதாலிக்க சமுதாயம் அந்த மவதகனயிலிருந்து 

இன்னும் மீளாமல் இருக்கின்றதபாழுது, ஒரு சிலர் 

தங்களுகடய அற்ப தசாற்ப இலாபங்களுக்காக இந்த 

நாட்டிமல முஸ்லிம், சிங்களக் கலவரத்கதத் தூண்ட 

மவண்டுதமன்று நிகனக்கிறார்கள். 2009ஆம் ஆண்டு யுத்தம் 

முடிந்த நாளிலிருந்து சதி தசய்து வந்த அவர்களுக்கு இன்று 

பாகத திறந்து தகாடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. தங்களுகடய 

இலட்சியங்ககள நிகறமவற்றுவதற்காக இந்தச் சந்தர்ப் 

பத்கதப் பயன்படுத்துகின்றார்கள்.  

இன்று அப்பாவி மக்களுகடய உயிர் பறிக்கப் 

பட்டிருக்கிறது. தகௌரவ உறுப்பினர் நிமல் லான்சா அவர்கள் 

கூறியதுமபான்று, அங்கு கறுப்புக் தகாடிகள் கட்டப்பட்டிருக் 

கின்றன; காயப்பட்டவர்கள் மவதகனயில் இருக்கிறார்கள். 

இன்று அந்தச் சமூகம் சில வீடுகளிமல உறவினர்கள் பலகர 

இைந்த தவிப்புடன் மவதகனயில் இருக்கின்றதபாழுது, ஒருசில 

அரசியல்வாதிகளும் ஒருசில மதகுருமாரும் இந்த நாட்டிமல 

சட்டத்கதக் ககயில் எடுத்துக்தகாண்டு சண்டியர்கள்மபால, 

ஆட்சியாளர்கள்மபால, தபாலிஸார்மபால, பாதுகாப்புத் 

தரப்பினர்மபால, நீதிபதிமபால நடந்துதகாண்டிருக்கிறார்கள்; 

இந்த நாட்டிமல அமுலில் இருக்கின்ற அவசரகாலச் சட்டம் 

அவர்களுக்குப் தபாருந்தாததுமபால நடந்துதகாள்கிறார்கள்.  

இந்நாட்டிமல வாழ்கின்ற தபௌத்த, இந்து, கத்மதாலிக்க, 

இஸ்லாமிய சமூகங்களின் மதத் தகலவர்களும் அரசியல் 

தகலவர்களும் ஒன்றுபட்டு, ISIS என்கின்ற உலக 

பயங்கரவாதத்கத இந்த நாட்டிலிருந்து துகடத்ததறிய 

மவண்டும். ISIS நாட்டுக்குள்மள வருவதற்கு யார் காரணமாக 

இருந்தார்கள்? இந்த ISIS பயங்கரவாதச் தசயற்பாடுககள 

இந்த நாட்டில் யார் தசய்தார்கள்? அவர்களுக்கு யார் உதவி 

தசய்தார்கள்? எனச் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் அத்தகன மபகரயும் 

கண்டுபிடித்து அவர்களுக்கு அதி உச்ச தண்டகனகய 

வைங்குங்கள்! இனிமமல் இந்த நாட்டுக்குள் இந்தப் 

பயங்கரவாதம் ஊடுருவிவிடாமல் இருப்பதற்கு ஆக்க 

பூர்வமான அத்தகன நடவடிக்ககககளயும் எடுங்கள் என்று 

இந்த உயர் சகபயிமல நான்  மவண்டுமகாள் விடுக்கின்மறன்.  

இன்று நாட்டில் அவரசகாலச் சட்டம்  இருக்கின்ற 

நிகலயிலும் கல்முகனயிமல ஒரு மதகுரு உண்ணாவிரத 

மிருக்கின்றார். அதற்குச் சமாந்தரமாக முஸ்லிம் 

சமகாதரர்களும் இன்று சத்தியாக்கிரகம் இருக்கின்றார்கள். 

இவற்கறப் பார்த்து நான் மவதகனப்படுகின்மறன். இது 

சம்பந்தன் ஐயாவும் ரவுப் ஹகீம் அவர்களும் மபசித் 

தீர்க்கமவண்டிய விஷயம்! இது மகாடீஸ்வரன் எம்.பீ.உம், 

ஹாிஸ் எம்.பீ.உம் மபசித் தீர்க்க மவண்டிய விஷயம்! இன்று 

இந்த அவசரகாலச் சட்ட நிகலகமகயப் பயன்படுத்திக் 

தகாண்டு, ஒரு மதகுரு உண்ணாவிரதமிருக்க, இன்னுதமாரு 

மதகுரு இகதத் தீர்த்துகவக்க அங்மக தசல்கின்றார். இன்று 

அங்மக 100 அடி இகடதவளியில் முஸ்லிம்களும் தமிழ்ச் 

சமூகமும் இரண்டு தரப்பாகப் பிாிந்து நின்று ஒருவகர 
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தயாருவர் விமர்சித்துக் தகாண்டிருப்பகதப் பார்க்கின்றமபாது, 

நான் மவதகனப்படுகின்மறன். எனமவ, இன்று தயவுதசய்து 

இருதரப்பும் இந்தச் சத்தியாக்கிரகத்கதக் ககவிட்டுவிட்டு, 

இரண்டு தரப்பிலும் உள்ள கல்விமான்கள், புத்தி ீவிகள் என 

ஒவ்தவாரு தரப்பிலும் ஐந்து மபாோ் வீதம் அமர்ந்து மபசி, இந்தப் 

பிரச்சிகனகய நிரந்தரமாகத் தீர்ப்பதற்கு ஒன்றுபடுங்கள்! 

என்று நான் இந்த இரண்டு சமூகத்திடமும் இரண்டு தரப்பு 

அரசியல் பிரதிநிதிகளிடமும் மவண்டுமகாள் விடுக்கின்மறன். 

அந்த மதத் தகலவர்களிடம் அந்தப் பிரமதசத்கதப் 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற அத்தகன மபாிடமும் 

மவண்டுமகாள் விடுக்கின்மறன். குறித்த விடயத்கதக்  

தகாண்டுமபாய் இன்தனாருவாிடத்திமல தகாடுத்து அதற்குத் 

தீர்வு மதட, இந்தப் பிரச்சிகனகயத் தீர்க்க முகனகின்ற விதம் 

இந்த நாட்டிமல எதிர்காலத்திமல பாாிய கஷ்டங்ககள, 

துன்பங்ககளச் சிறுபான்கமச் சமூகத்துக்கு ஏற்படுத்தும் 

என்பகத நீங்கள் மறந்துவிடாதீர்கள்!   

இங்கு ஒரு மதகுரு அல்-குர்-ஆகன மிக மமாசமாக 

விமர்சிக்கின்றார். “மற்ற மதத்தினகரக் தகால்லுங்கள்” என்று 

அல்-குர்-ஆனிமல தசால்லப்பட்டுள்ளதாக இங்மக 

பாராளுமன்ற உறுப்பினராக இருக்கின்ற ஒரு மதகுரு மபசிச் 

தசன்றதாக நான் அறிகின்மறன். நான் சகபயில் 

இல்லாததபாழுது அவர் மபசியிருக்கின்றார். இன்று இந்த 

நாட்டிமல பல சமூகங்கள் ஒன்றிகணந்து வாழ்கின்றன. நமது 

நாட்டிமல தபௌத்த, இந்து, கத்மதாலிக்க, இஸ்லாமிய மக்கள் 

பாரம்பாியமாகப் பல்லாயிரக் கணக்கான வருடங்களாகச் 

சந்மதாஷமாக, ஒற்றுகமயாக வாழ்ந்தவர்கள்; ஒரு குடும்பமாக 

வாழ்ந்தவர்கள். ஆனால், அண்கமயில் இடம்தபற்ற 

தற்தகாகலத் தாக்குதல் சம்பவத்தினால் நாங்கள் இன்னும் 

மவதகனயின் விளிம்பிலிருக்கின்மறாம்.   

யுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட ஒருவன் நான். அன்று மனித 

உயிர்கள் அைிந்தமபாது பிள்களககள இைந்த தாய்மார் கதறிய 

காட்சிககள, தபற்மறாகர இைந்த பிள்களகள் அழுத 

காட்சிககளக் கண்ட நான் இன்னும் அந்த மவதகனயிலிருக் 

கின்மறன். என்னுகடய உறவுகள் 03 மபாோ் யுத்தத்திமல 

உயிர்ககளப் பறிதகாடுத்திருக்கின்றார்கள். அந்த 03 

குடும்பமும் படுகின்ற மவதகனகயப் மபான்றுதான் இந்த 250 

உயிர்ககளயும் பறிதகாடுத்த குடும்பங்கள் மவதகனப்படும் 

என்பது எனக்குப் புாிகின்றது. எனமவ, இந்தக் குண்டுத் 

தாக்குதமலாடு அத்தகன சாதாரண முஸ்லிம்ககளயும் 

சம்பந்தப்படுத்தாதீர்கள்! இந்த நாட்டுக்காக முஸ்லிம் சமூகம் 

தசய்த தியாகங்கள் எல்லாவற்கறயும் மறந்து, முஸ்லிம் 

களுகடய வியாபாரத்கத, முஸ்லிம்களுகடய மதக் 

கடகமககள, முஸ்லிம்களுகடய நகட, உகட, பாவகனகய, 

முஸ்லிம்களுகடய தசயற்பாட்கட விமர்சிக்காதீர்கள்! அடுத்த 

முகற ஆட்சிகயப் பிடிக்க மவண்டும் என்பதற்காக அல்லது 

அடுத்த முகற ஆட்சிக் கதிகரயில் அமர மவண்டும் 

என்பதற்காக அவ்வாறு தசயற்படாதீர்கள்! எந்தத் தரப்பாக 

இருந்தாலும் மனித உயிர்ககளப் பறிதகாடுத்துவிட்டுத் 

துன்பத்திலிருக்கின்ற அந்த மக்ககள கவத்து அரசியல் தசய்ய 

அவர்கள் முகனவார்களாக இருந்தால், இகறவனுகடய 

தண்டகனயும் சாபமும் அந்தத் தகலகமகளுக்கு வந்துமசரும் 

என்பகத இந்த உயர் சகபயிமல நான் தசால்லிகவக்க 

விரும்புகின்மறன்.   

இன்று அல்-குர்ஆகனப் பற்றி விமர்சிக்கின்றார்கள். புனித 

அல்-குர்ஆன் நபி ஸல்லல்லாஹு அகலஹி வஸல்லம் 

அவர்கள் எழுதியதல்ல, அல்லது அவருகடய கற்பகனயில் 

வந்ததல்ல.  இது, எங்களுகடய 'றப்பு' - அல்லாஹ்வால்  

 ிப்ாீல் அகலஹி வஸல்லம் அவர்களூடாக தூதுமூலம் 

அருளப்பட்டது. அல்-குர்ஆன் கட்டங்கட்டமாக 23 

வருடங்களாக இறக்கப்பட்டது. அதில் 6666 ஆயத்துக்கள் 

இருக்கின்றன. அந்த 6666 ஆயத்துக்களும் நல்லகதமய 

தசால்கின்றன. அதாவது மற்ற மதத்தவர்ககள மதிப்பகதப் 

பற்றி, மற்றவர்கமளாடு மசாோ்ந்து வாழ்வகதப் பற்றி, மற்ற மதத் 

தகலவர்களுக்குக் தகாடுக்கமவண்டிய தகௌரவத்கதப் பற்றி, 

மற்றவர்களுக்கு உதவுவகதப் பற்றி, மற்றவர்களுகடய 

உயிகரப் பாதுகாப்பகதப் பற்றி, மற்றவர்களுகடய உயிருக்கு 

அச்சுறுத்தல் இல்லாமல் நாங்களும் அவர்களுக்குப் 

பக்கபலமாக இருந்து அவர்ககளப் பாதுகாக்க மவண்டும் 

என்பகதப் பற்றி எல்லாம் அல் குர்ஆன் தசால்கின்றது. அந்தக் 

காலத்தில் யுத்தங்கள் நகடதபற்றன. அல்-குர்ஆனின் 30 

ஆயத்துக்கள் குறித்த யுத்தத்மதாடு சம்பந்தப்பட்ட 

விஷயங்ககளக் கூறுகின்றன. அன்கறய யுத்த காலத்திமல நபி 

ஸல்லல்லாஹு அகலஹி வஸல்லம் அவர்களும் அவகரச் 

சார்ந்த சஹாபாக்களும் எவ்வாறு நடந்துதகாள்ள மவண்டும் 

என்பகதப் பற்றி இந்த 30 ஆயத்துக்களும் தசால்கின்றன.   

பர்மாவிமல இனவாதத்கதக் கக்கிய அசின் என்கின்ற 

மதகுரு அவர்கள் இலங்கக வந்தமபாது, அந்த 30 

ஆயத்துக்களுக்குப் பிகையான விளக்கத்கதக் தகாடுத்தார். 

அகில இலங்கக த ம்மியத்துல் உலமா சகப இந்த 30 

ஆயத்துக்களுகடய உண்கமயான ததளிகவச் 

தசால்லியிருக்கின்றது. Internet இமல இஸ்லாத்துக்கு எதிராக 

எத்தகனமயா கட்டுகரகள் எழுதப்பட்டிருக்கின்றன. இந்த 30 

ஆயத்துக்ககளப் பற்றிப் பிகையான கருத்துக்கள், அர்த்தங்கள் 

தசால்லப்பட்டிருக்கின்றன. எனமவ, Internet இமல தவளிவந்த 

அந்த விடயங்ககள  கவத்துக்தகாண்டு, அகதப் 

படித்துவிட்டு, உலகத்திமல வாழ்கின்ற 1.9 பில்லியன் மக்கள் 

பிற்பற்றுகின்ற, ஏற்றுக்தகாண்டிருக்கின்ற புனித அல்-

குர்ஆகனப் பற்றி கடந்த இரண்டு மாத காலமாக, அதாவது 

இந்த மமாசமான ISIS தாக்குதல் நடந்த பிறகு, இந்தப் 

பாராளுமன்றத்திமல, இந்த நாட்டிமல மமாசமாகப் மபசி 

வருகின்றார்கள். அகதத் தயவுதசய்து நிறுத்துங்கள்! என மிக 

அன்பாக நான் மவண்டுமகாள் விடுக்கின்மறன். இது மனகத 

மிகவும் உறுத்தக்கூடிய ஒரு விடயமாகும். சமுதாயத்கத 

வைிநடத்தக்கூடிய ஓாிரு சமூகத் தகலவர்களும் இவ்வாறு 

தசய்வது மவதகன தருகின்றது. சமுதாயத்திகன 

வைிநடத்தக்கூடிய தகலவர்கள், சகவாழ்வுடன் வாழ்வது 

எப்படி என்பகதப் பற்றி மக்களுக்கு வைிகாட்ட 

மவண்டியவர்கள் இன்று அதற்கு மாறாக இவ்வாறு 

நடந்துதகாள்கின்றார்கள். ஒரு சில மதகுருமார்களின் 

மபச்சுக்கள் எங்ககள மிகவும் மவதகனப்படுத்துகின்றது. ஒரு 

மனிதன் தன்னுகடய மத நூகலப் பிறர் குற்றஞ் 

சாட்டும்மபாது, அகதப் தபாறுத்துக்தகாள்ளமாட்டான். 

தபௌத்தர்களின் அடிப்பகட நூலான ‘திாிபீடகய’ விமர்சிக்கப் 

பட்டால், தபௌத்தர்கள் சகித்துக் தகாள்ளமாட்டார்கள். 

கிறிஸ்தவர்களுகடய அடிப்பகட நூலான ‘கபபிள்’ 

விமர்சிக்கப்பட்டால், கிறிஸ்தவர்கள் சகித்துக் தகாள்ள 

மாட்டார்கள். இந்துக்களின் மவதங்கள் விமர்சிக்கப்பட்டால், 

இந்துக்கள் சகித்துக்தகாள்ளமாட்டார்கள். அமதமபான்றுதான், 

முஸ்லிம்களுக்கும் தங்களுகடய மவத நூலாகிய அல்-குர்ஆன் 

விமர்சிக்கப்படுகின்றமபாது, சகித்துக்தகாள்ள முடியாது 

என்பகத நான் இந்த உயர் சகபயிமல தசால்லிக்தகாள்ள 

விரும்புகின்மறன்.   
 

ගු ආනන්ද අලුත්ගෙවේ ෙහතා 
(மாண்புமிகு ஆனந்த அலுத்கமமக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

Sir, I rise to a point of Order. 
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ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැරු ආනන්ද අු්ැමශේ මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාශේ point of 

Order එක ශමොකෂේද? 
 

ගු ආනන්ද අලුත්ගෙවේ ෙහතා 
(மாண்புமிகு ஆனந்த அலுத்கமமக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

ැරු ිපසාඩ් බිනුතදීන් මන්ත්රීතුමනි, මම ඔබතුමාට බාධ්ා කපනතා 

ශනොශතයි. ඔබතුමා ිනගින් ිනැටම පතන ස්තාමීන් තහන්ශස් ැටන 

කථා කපනතා. මට පටහටිනලි වුණු හටටියට, පතන ස්තාමීන් 

තහන්ශස්  කි ශ  බයිබකශේ  එශහම තිශබනතා කියකා ශනොශතයි. 

 
ගු රිසාඩ් බදියුදීන් ෙහතා  
(மாண்புமிகு றிஸாட் பதியுதீன்) 

(The Hon. Rishad  Bathiudeen) 

මශේ ශතකාත. ඔබතුමාශේ ශතකාශ  දී කියන්න, ැරු 

මන්ත්රීතුමා. 

 

ගු ආනන්ද අලුත්ගෙවේ ෙහතා 
(மாண்புமிகு ஆனந்த அலுத்கமமக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

මම අහපු ප්ර ්නයට උ්තපයෂේ ශදන්න. ඔබතුමාශේ ඔය 

ශ දනාත තාශේම  බුුල පිළිම තහන්ශස්කා කඩන ශකොට අපට් - 

[බාධ්ා කිරීමෂේ]ඒක තමයි ඇති ශතකා තිශබන ශහණය. 
 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමා කථා කපන්න. 

 
ගු රිසාඩ් බදියුදීන් ෙහතා  
(மாண்புமிகு றிஸாட் பதியுதீன்) 

(The Hon. Rishad  Bathiudeen) 
மாவதனல்கலயிமல බුුල පිළිමය இகன உகடத்தவர்ககளக் 

காட்டிக்தகாடுத்தவர் இஸ்லாமிய சமகாதரர் - கபீர் ஹஷீம் 

அகமச்சருகடய இகணப்புச் தசயலாளர். இந்தப் බුුල පිළිමය 
இகன உகடத்தது தவறு. அவ்வாறு தசய்தவர்களுக்குாிய 

உச்ச தண்டகன வைங்கப்பட மவண்டுதமன்று 

அகமச்சரகவயில் இருந்த நானும் ஏகனய இஸ்லாமிய 

அகமச்சர்களும் அகமச்சரகவயிலும் இந்தப் 

பாராளுமன்றத்திலும் மபசியிருக்கின்மறாம். இந்த நாட்டிமல 

எந்த மதத்தினகரயும் தாக்குவதற்மகா அவர்களுகடய மதத்கத 

இம்சிப்பதற்மகா இஸ்லாத்திமல அனுமதி கிகடயாது. 

அவ்வாறு யாராவது தசய்வார்களாக இருந்தால், அவர்கள் 

இஸ்லாமியப் தபயகர கவத்திருந்தாலும் இஸ்லாமியர்கள் 

அல்லர். அதனால்தான் ISIS தாக்குதகலச் தசய்து 250 

அப்பாவிகளுகடய உயிகரப் பலிதயடுத்த பயங்கரவாதிகள் 

முஸ்லிம் தபயகர கவத்திருந்ததபாழுதும், முஸ்லிம்களுகடய 

' னாஸா'கவ - எங்களுகடய 'கமயத்'கத அடக்குகின்ற 

கமயவாடிகளிமல அவர்களுகடய உயிரற்ற உடகலப் 

புகதப்பதற்கு அனுமதிக்கவில்கல. ஏதனன்றால், இவர்கள் 

இஸ்லாமியர்கள் அல்லர். இஸ்லாமியப் தபயகர 

கவத்திருந்தாலும், முற்றுமுழுதாக இஸ்லாத்திற்கு மாறான 

தசயகலச் தசய்தார்கள் என்பதற்காக நாங்கள் அவர்களுகடய 

உயிரற்ற உடகல இஸ்லாமியர்களுகடய 'கமயத்' வாடியிமல 

புகதப்பதற்கு இடங்தகாடுக்கவில்கல என்பகத தகௌரவ 

உறுப்பினர் அவர்களுக்குச் தசால்லிகவக்க விரும்புகின்மறன்.  

இந்த 225 தகௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் 

நான் அன்பாக ஒரு மவண்டுமகாகள விடுக்கின்மறன். 

இஸ்லாமிய வரலாற்றில், யுத்த காலத்திமல இறக்கப்பட்ட 

குர்ஆனிலுள்ள 30 'ஆயத்'துக்களுக்கான உண்கமயான 

ததளிவான விளக்கம் அடங்கிய நூல்  ம்இய்யத்துல் உலமா 

சகபயினால் தவளியிடப்பட்டிருக்கிறது. இந்த நூலிமல 

அதுபற்றிய ததளிவான விளக்கம் இருக்கின்றது. 225 

பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் தயவுதசய்து அதன் 

உண்கமயான அர்த்தத்கதப் பாருங்கள்! இது சம்பந்தமாக 

இங்கு ததளிவுபடுத்துவதற்கு மநரம் மபாதாத காரணத்தினால் 

அதகன ஹன்சாட்டிமல மசர்த்துக்தகாள்ளுமாறு மவண்டி, 

அதகனச் சகபயில் *சமர்ப்பிக்கின்மறன்.  

இதகனவிடுத்து, Internet இல் பார்த்துவிட்மடா அல்லது 

பிகையானவர்கள் தருகின்ற அர்த்தத்கத கவத்துக்தகாண்மடா 

இஸ்லாத்கதயும் குர்ஆகனயும் விமர்ச்சிக்காதீர்கள்! என்று 

நான் மிகத் தாழ்கமயாகவும் அன்பாகவும் மவண்டுமகாள் 

விடுக்கின்மறன். "ප්රචඩුඩ්තය ප්රතර්ධ්නය කපන දස්කාමීය මූකාර" 
என்ற தகலப்பிமல அந்த 30 'ஆயத்'துக்களுக்குமான 

ததளிவான விளக்கம் சிங்கள தமாைியிமல இருக்கின்றது.  

சகபக்குத் தகலகமதாங்கும் தகௌரவ உறுப்பினர் 

அவர்கமள, இன்று டாக்டர் ஷாபி சம்பந்தமாகப் 

மபசுகின்றார்கள். டாக்டர் ஷாபி தவறு தசய்திருந்தால் 

நிச்சயமாக அவர் தண்டிக்கப்பட மவண்டும் என்பதில் எந்த 

மாற்றுக் கருத்தும் கிகடயாது. நிதிக் குற்றம் இகைத்ததாக 

அவகரக் ககது தசய்தார்கள். "இவர் operation தசய்கின்ற 

தபாழுது தவறு தசய்திருந்தால் முகறயீடு தசய்யுங்கள்!" என்று 

ஊடகங்களிமல தசால்கின்றார்கள். இந்த நாட்டிமல 

எப்தபாழுதாவது ஒரு கவத்தியருக்கு எதிராக நிதிக்குற்றச் 

சாட்கடச் சுமத்திவிட்டு, குற்றமிகைத்தார் என்று ககது 

தசய்துவிட்டு, பின்னர் "அவர் கவத்தியம் தசய்ததிமல 

தவறிருந்தால் வந்து தசால்லுங்கள்!" என்று தசான்ன வரலாறு 

இருக்கின்றதா? ஏன் அவ்வாறு தசய்கின்றார்கள்? என்று நான் 

மகட்கின்மறன். [இகடயீடு] என்னுகடய மநரத்தில் மபச 

மவண்டாம்! உண்கமயிமல டாக்டர் ஷாபி தனியாக operation 

தசய்ய முடியாது. operation ஒன்கறச் தசய்கின்றதபாழுது 

கட்டாயம் 12 மபர் அளவில் அவ்விடத்தில் இருக்க மவண்டும். 

அதாவது, ஒரு VOG இருக்க மவண்டும், ஒரு surgeon இருக்க 

மவண்டும், 2 assistant surgeons இருக்க மவண்டும், ஒரு 

paediatrician இருக்க மவண்டும், ஒரு anaesthetist இருக்க 

மவண்டும், 2 nurses இருக்க மவண்டும்,  2 male attendants 

இருக்க மவண்டும்,  2 அல்லது 3 female attendants இருக்க 

மவண்டும். அமதமநரம் அங்கு Powerful, brilliant light தவளிச்சம் 

இருக்கும். எனமவ, இவ்வாறு அங்கு சம்பந்தப்பட்டவர்கள் 

எல்லாம் இருக்கின்றமபாது அவர்களுக்குத் ததாியாமல் குறித்த 

கவத்தியர் 8,000 மபருக்கு இவ்வாறான தவகறச் தசய்தார் 

என்பதகன ஏற்றுக்தகாள்ள முடியாது. ஆனால், அவர் தவறு 

தசய்திருந்தால் தண்டியுங்கள்! அவர் ஒரு முஸ்லிம் கவத்தியர் 

என்பதற்காக முழு முஸ்லிம் கவத்திய சமுதாயத்கதயும் 

ஊடகங்களின்மூலம் மகவலப்படுத்தாதீர்கள்! இன்று 

கவத்தியசாகலகளில் மவகல தசய்கின்றவர்கள் அங்கு 

ததாப்பி அணிந்து தகாண்மடா முஸ்லிம் அகடயாளத்மதாமடா 

கவத்தியசாகலக்குப் மபாக முடியாத நிகலகம 

ஏற்பட்டுள்ளது. சம்பந்தப்பட்ட கவத்தியர் கவத்தியசாகலக் 

குள் தசல்லுகின்றதபாழுது மனமவதகனமயாடு தசல்லுகின்ற 

ஒரு துர்ப்பாக்கிய நிகலகமகய இன்று இந்த நாட்டிமல 

ஏற்படுத்திவிட்டார்கள். டாக்டர் ஷாபி தவறு தசய்தால் 

தண்டியுங்கள்! ஆனால், அவர் ஒரு முஸ்லிம் doctor 
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*  පුසනතකාලවේ තබා ඇත. 
*  நூல் நிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශම්න්තුත 

என்பதற்காக மிகவும் மமாசமாக, வீணாக விமர்சித்து முழு 

முஸ்லிம் சமூகத்தின்மீதும் அபகீர்த்திகய ஏற்படுத்தாதீர்கள் 

என்று அன்பாக மவண்டுமகாள் விடுக்கின்மறன். நன்றி. 

 
[பி.ப. 6.07] 

 

ගු වක්. කාදර් ෙසනතාන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு கா. காதர் மஸ்தான்) 
(The Hon. K. Kader Masthan) 
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள,- 

 
ගු අුන්දික ප්රනාන්දු ෙහතා  
(மாண்புமிகு அருந்திக்க பர்னாந்து) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

මූකාසනාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමනි, රීති ප්ර ්නයෂේ තිශබනතා.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

එතුමාට නියමිත ශතකාත අතසානයි.  

 

ගු අුන්දික ප්රනාන්දු ෙහතා  
(மாண்புமிகு அருந்திக்க பர்னாந்து) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

මූකාසනාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමනි, රීති ප්ර ්නයෂේ තිශබනතා.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමාශේ point of Order එක දිනිපප් කපන්න.  

 

ගු වක්. කාදර් ෙසනතාන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு கா. காதர் மஸ்தான்) 
(The Hon. K. Kader Masthan) 

දටන් මශේ ශතකාත ැතශතනතා.  

 

ගු අුන්දික ප්රනාන්දු ෙහතා  
(மாண்புமிகு அருந்திக்க பர்னாந்து) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

මා අහන්ශන් එක ප්ර ්නයයි.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමාට mike එක දීකායි තිශබන්ශන්. ඔබතුමාශේ point of 

Order එක කියන්න. 

 

ගු අුන්දික ප්රනාන්දු ෙහතා  
(மாண்புமிகு அருந்திக்க பர்னாந்து) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

ඒ ෛතදයතපයාශේ විදයා්මක පට්ත ැටන අපට ප්ර ්නයෂේ 

නටහට. ප්වීම ුලන්නු එක ැටනයි, ප්ර ්නය තිශබන්ශන්. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ැරු මන්ත්රීතුමනි, එය point of Order එකෂේ ශනොශතයි. 

தகௌரவ மஸ்தான் அவர்கமள, நீங்கள் உகரயாற்றுங்கள்! 

ගු වක්. කාදර් ෙසනතාන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு கா. காதர் மஸ்தான்) 
(The Hon. K. Kader Masthan) 
தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, ஒரு 

சில அடிப்பகடவாதிகளின் மிருகத்தனமான தசயலினால் 

அதிகமான அப்பாவி முஸ்லிம் மக்கள் அச்சத்துடனும் 

தவட்கத்துடனும் ததாடர்ந்து 02 மாதங்களாகத் தமது 

இருப்பிடங்களிலும் மவகலத்தளங்களிலும் தசால்தலாணாத் 

துயரங்ககள அனுபவித்து வருகின்றனர் என்பகத 

இச்சகபயிலுள்ள தகௌரவ உறுப்பினர்கள் அகனவரும் 

நன்கறிவர். [இகடயீடு]  

தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, 

இவர்கள் சண்கட பிடிப்பதற்காக நீங்கள் என்னுகடய 

மநரத்கதக் தகாடுக்கின்றீர்கள்!  
 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමා කථා කපන්න. 

 

ගු වක්. කාදර් ෙසනතාන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு கா. காதர் மஸ்தான்) 
(The Hon. K. Kader Masthan) 
ஏப்ரல் 21ஆம் திகதிய பயங்கரவாதத் தாக்குதல் 

சம்பவத்கத இலங்ககவாழ் முஸ்லிம்களில் தபரும்பாலாமனார் 

அங்கீகாிக்கவில்கல என்பகத இந்த நாமட அறிந்துள்ள 

மபாதிலும், சில ஊடகங்களும் அரசியல் பிரமுகர்களும் குறித்த 

சில மதகுருமாரும் ததாடர்ச்சியாக இன முரண்பாட்டிகன 

வளர்க்கும் பிரச்சாரங்களில் ஈடுபட்டு வருவது தபரும் 

மவதகனகயத் தரும் தசயற்பாடாகும்.  

தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, 

அவசரகாலச்சட்டத்கத அமுல்படுத்தி, மக்களின் இயல்பு 

வாழ்க்ககக்குப் பாதிப்பு ஏற்படும் வககயில் அரசு 

தசயற்படுவது ஒரு  னநாயக நாட்டிற்கான சிறந்த 

தசயற்பாடாக அகமயாது. இந்த அரசு இவ்வாறு 

அவசரகாலச் சட்டத்கத கவத்துக்தகாண்டு எவ்வளவு 

காலத்திற்கு ஆட்சிகய நடாத்த உத்மதசித்துள்ளது 

என்பகத மக்கள் ஆச்சாியத்துடன் அவதானித்துக் தகாண்டி 

ருக்கின்றனர். மக்கள் மனங்களிலுள்ள அச்சத்கதப் மபாக்க 

ஏதாவது முகறயான தசயற்றிட்டதமான்று நகடமுகறப் 

படுத்தப்பட்டுள்ளதா? என்ற வினாவுக்கான பதிகல 

இவ்வுயாிய சகபயிமல நான் ஆவலுடன் எதிர்பார்க் 

கின்மறன்.  

குறித்த குண்டு தவடிப்புச் சம்பவத்தின் பிரதான 

அங்கத்தவர்கள் இறந்து, எஞ்சியவர்கள் ககதுதசய்யப்பட்ட 

பின்னர் சம்பந்தப்பட்ட 3 அகமப்புக்களும் தகடதசய்யப் 

படுவகத நான் வரமவற்கின்மறன். 2012ஆம் ஆண்டு 

ததாடக்கம் இந்த நாட்டில் இனக் கலவரத்கதத் 

மதாற்றுவித்து, முஸ்லிம்ககளத் தீவிரவாதத்தினுள் 

திணித்து, சர்வமதசப் பயங்கரவாத அகமப்புக்ககள 

இலங்ககயில் ஊடுருவச் தசய்வதில் தீவிரமாக 

இயங்கிவரும் மவறு சில இனவாத அகமப்புக்கள் இன்றும் 

அரச அனுசரகணயுடன் இயங்கிவருவது கவகலக் 

கிடமான விடயமாகும். அத்தககய அகமப்புக்ககளத் 

தகடதசய்வதற்கு இதுவகர நடவடிக்கக எடுக்கப்பட 

வில்கல என்பது மிகவும் ஆச்சாியமாக இருக்கின்றது. 

ஆகமவ, இன, மத மவறுபாடின்றி அகனத்து வககயான 

641 642 

[ැරු ිපසාඩ් බිනුතදීන් මහතා] 



2019 ජුනි 21  

தீவிரவாத அகமப்புக்களும் உடனடியாகத் தகட 

தசய்யப்படமவண்டுதமன நான் இங்கு கூறிக்தகாள் 

கின்மறன். ஒரு சமூகத்கதமயா அல்லது மதத்கதமயா 

இலக்காகக்தகாண்டு, விஷமப் பிரச்சாரங்ககள 

முன்தனடுக்கும் அகமப்புக்களும் அரசியல் கட்சிகளும் 

தகடதசய்யப்பட மவண்டும். முஸ்லிம்கள்மீது நீண்ட 

காலமாக தவறுப்புணர்கவத் தூண்டி, அகமதியற்ற 

சூைகல உருவாக்கிக்தகாண்டிருந்த கடும்மபாக்கு 

வாதிகளுக்கு இன்று குறித்த தசயற்பாடுககள 

முன்தனடுப்பதற்குச் சிறந்த சந்தர்ப்பம் ஒன்று 

வாய்த்துள்ளது. பயங்கரவாதச் தசயற்பாமடாடு 

சம்பந்தமில்லாத அப்பாவி மக்கள்மீது குற்றச்சாட்டுக்ககளச் 

சுமத்தி, இந்நாட்டில் மீண்டும் ஓர் இனக் கலவரத்கத 

உருவாக்க அவர்கள் தருணம் பார்த்துக் தகாண்டிருக் 

கின்றார்கள் என்பகதயும் மிகவும் மவதகனயுடன் 

ததாிவித்துக் தகாள்கின்மறன். இந்த நிகலகம எமது 

நாட்டின் சுபிட்சத்துக்குப் தபரும் சவாலாக அகமயு 

தமன்பதில் எவ்விதச் சந்மதகமுமில்கல. தீவிரவாதத்கதத் 

தீவிரவாதத்தால் முறியடிக்கலாம் என்ற பாதகச் 

தசயற்பாமட இன்று எமது நாட்டில் அரங்மகற்றப்பட்டுக் 

தகாண்டிருக்கின்றது.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
தகௌரவ உறுப்பினர் அவர்கமள, உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு 

நிமிடம் இருக்கின்றது.  
 
ගු වක්. කාදර් ෙසනතාන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு கா. காதர் மஸ்தான்) 
(The Hon. K. Kader Masthan) 
தசன்ற ஏப்ரல் 21ஆம் திகதி இடம்தபற்ற பயங்கரவாதத் 

தாக்குதலின் பின்னர், அமநகமான அப்பாவிகளும் 

ககதுதசய்யப்பட்டுள்ளதாக அறிகின்மறாம். ஆகமவ, 

குற்றமிகைத்ததற்கான ஆதாரமற்ற சந்மதக நபர்களான  

நிரபராதிககள விசாரகண தசய்து, உடனடியாக விடுதகல 

தசய்ய ஆவன தசய்ய மவண்டுதமன்று கூறிக்தகாள்கின்மறன். 

தற்தபாழுது பயங்கரவாதத் தடுப்புச் சட்டம் ஒரு குறித்த 

இனத்கத இலக்கு கவத்துத் பிரமயாகிக்கப்படுவது மிகவும் 

மனமவதகனக்குாியது. அறபுப் புத்தகங்கள், அறபுக் 

காகிதங்கள், 'சி.டி.'க்கள் மபான்றவற்கற கவத்திருந்தார்கள் 

என்ற சிறிய சிறிய காரணங்களுக்காகக் ககதுதசய்யப்பட்ட 

500க்கும் அதிகமாமனார் இன்னும் விடுதகல தசய்யப்படாமல் 

உள்ளனர். இது மிகவும் கவகலக்குாிய விடயமாகும்.  
 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
தகௌரவ உறுப்பினர் அவர்கமள, உங்களது உகரகய 

முடித்துக்தகாள்ளுங்கள்! மவண்டுதமன்றால், உங்களது 

உகரகயச் சகபயில் சமர்ப்பிக்கலாம்.  
 
ගු වක්. කාදර් ෙසනතාන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு கா. காதர் மஸ்தான்) 
(The Hon. K. Kader Masthan) 
எனக்கு 07 நிமிடங்கள்தான் ஒதுக்கப்பட்டிருந்தன. 

அதிலிருந்தும் மநரத்கதக் குகறத்தால் மபசுவதற்கு எனக்கு 

மநரமம இருக்காது. ஒவ்தவாரு முகறயும் எனக்கு இவ்வாறான 

நிகலகமதான் ஏற்படுகின்றது. தகௌரவ அங்க ன் அவர்கள் 

கூட அவருகடய 6 நிமிடங்ககள எனக்குத் தந்திருந்தார்.  

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
அது ததாடர்பில் நீங்கள் முகறயிடலாம்! ஆனால், 

இப்தபாழுது உங்களுக்குாிய மநரம் முடிவகடந்திருக்கின்றது.  
 

ගු වක්. කාදර් ෙසනතාන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு கா. காதர் மஸ்தான்) 
(The Hon. K. Kader Masthan) 
ஒரு நாட்டில் சட்டம் என்பது எல்மலாருக்கும் சமமாக 

இருக்கமவண்டும். ஆனால், இங்கு அவ்வாறில்கல. ஒரு 

சமூகத்கத மட்டும் இலக்குகவத்து இங்கு இந்தப் 

பயங்கரவாதத் தகடச் சட்டம் பாவிக்கப்படுவது என்பது 

ஏற்றுக்தகாள்ள முடியாத ஒரு விடயமாகும்.  
 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
தகௌரவ உறுப்பினர்கள் எல்மலாருகடய மநரத்திலிருந்தும் 

குறிப்பிட்டளவு மநரம் குகறக்கப்பட்டிருக்கின்றது.  
 

ගු වක්. කාදර් ෙසනතාන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு கா. காதர் மஸ்தான்) 
(The Hon. K. Kader Masthan) 
அப்படியானால், என்னுகடய *எஞ்சிய உகரகய 

ஹன்சாட்டில் இகணத்துக்தகாள்ளும்படி மகட்டுக்தகாள் 

கின்மறன்.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
நன்றி! அடுத்து, மாண்புமிகு சிவசக்தி ஆனந்தன் அவர்கள்! 

அதற்கு முன்னர் தகளரவ உறுப்பினர் ஒருவர் தகௌரவ மு ிபுர் 

ரஹுமான் அவர்களின் தபயகர அக்கிராசனத்தில 

மர்வதற்காகப்  பிமராிக்கவும்.  
 

ගු වහක් ර් අප්පුහාමි ෙහතා 
(மாண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹாமி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

"ැරු ුහජිබුර් පහුමාන් මහතා දටන් මූකාසනය ැත ුතතුය"යි මා 

ශයෝජනා කපනතා. 
 

ගු සන්දිත් සෙරසිංහ ෙහතා  
(மாண்புமிகு சந்தித் சமரசிங்க) 

(The Hon. Sandith Samarasinghe)  
 

ිධසින් සනථිර කරන ලදී. 
ஆமமாதித்தார். 
Seconded. 

 

ප්රශ්නනය ිධෙසන ලදින්, සභා සම්ෙත ිධය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරුව ගු ෙි ල්වාගනම් තිලකරාජා ෙහතා මූලාසනවයන් 

ඉවත් වූවයන්, ගු මුිතබුර් රහුොන් ෙහතා මූලාසනාරූඪ ිධය. 
அதன்பிறகு, மாண்புமிகு மயில்வாகனம் திலகரா ா அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்று அகலமவ,  மாண்புமிகு மு ிபுர் ரஹுமான் 

அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. MYLVAGANAM THILAKARAJAH left the 
Chair, and THE HON. MUJIBUR RAHUMAN took the Chair. 
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————————— 
*  පුසනතකාලවේ තබා ඇත. 
*  நூல் நிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශම්න්තුත 

[பி.ப. 6.12] 

 

ගු සිවශ්ක්ති ආනන්දන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்) 

(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, நான் 

மநற்று மகசின் சிகறச்சாகலகயப் பார்கவயிடுவதற்காகச் 

தசன்றிருந்மதன். அந்தச் சிகறச்சாகலயிமல தமிழ் அரசியற் 

ககதிகள் எதிர்மநாக்குகின்ற பல்மவறுபட்ட பிரச்சிகனககள 

நான் இச்சகபயின் கவனத்துக்குக் தகாண்டுவர 

எண்ணியிருந்மதன். ஆனால், எனக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள மநரம் 

குறுகியதாக இருக்கின்றபடியினால், அவர்களுகடய 

பிரச்சிகனகள் ததாடர்பிலான எழுத்துமூலமான என்னுகடய 

உகரகயகய இங்கு *சமர்ப்பிக்கின்மறன். அதகன 

ஹன்சாட்டிமல பதிவு தசய்யும்படிமகட்டுக்தகாள்கின்மறன். 

கல்முகன வடக்குப் பிரமதச தசயலகத்கதத் 

தரமுயர்த்துவது ததாடர்பாகத் தற்சமயம் இடம்தபறும் உணவு 

தவிர்ப்புப் மபாராட்டம் மிக மமாசமான ஒரு நிகலகய 

மநாக்கிச் தசன்று தகாண்டிருக்கின்றது. ஆகமவ, அந்தக் 

கல்முகன வடக்குப் பிரமதச தசயலகத்கதத் 

தரமுயர்த்துவதற்குாிய நடவடிக்கககய அரசாங்கம் விகரந்து 

எடுக்கமவண்டும். உண்கமயிமல அது ஒமர தமாைி மபசுகின்ற 

இரண்டு சமூகங்கள் வாழ்கின்ற ஒரு பிரமதச தசயலகப் 

பிாிவாகும். இகதத் தரமுயர்த்துவதிமல இவ்வளவு 

பிரச்சிகனகள் இருக்குமானால், எதிர்காலத்திமல தமிைர்களும் 

முஸ்லிம்களும் எப்படி ஒற்றுகமயாக வாை முடியும்? என்ற 

மகள்வி இங்மக எழுகின்றது. ஆனால், இறுதியாக நடந்த 

கிைக்கு மாகாண சகபத் மதாோ்தலிமல தமிழ்த் மதசியக் 

கூட்டகமப்பு 11 ஆசனங்ககளப் தபற்றிருந்தும் 7 

ஆசனங்கமளாடிருந்த ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் கட்சிகயச் 

மசாோ்ந்தவகர முதலகமச்சர் ஆக்கியது. எனமவ, அந்த 

நல்லிணக்கம்கூட இப்மபாது இந்தக் கல்முகன வடக்குப் 

பிரமதச தசயலகத்கதத் தரமுயர்த்துகின்ற விடயத்திமல 

காட்டப்படவில்கல. அமதமநரத்தில், இது விடயத்தில் தகௌரவ 

உள்நாட்டலுவல்கள் அகமச்சர் அவர்கள் கூறுகின்ற 

காரணங்ககள ஏற்றுக்தகாள்ள முடியாது. இன்கறக்கு 6,000 

மக்ககளக்தகாண்ட மாந்கத கிைக்குப் பிரமதசம் ஒரு பிரமதச 

தசயலகப் பிாிவாக மாற்றப்பட்டுள்ளது. இன்று தவலிஓயாப் 

பிரமதசத்கத என்ன அடிப்பகடயில் ஒரு பிரமதச தசயலகப் 

பிாிவாக மாற்றியிருக்கின்றார்கள்? ஆகமவ, அரசாங்கம் 

இரண்டு சமூகங்களுக்கிகடமயயும் முரண்பாட்கடத் 

மதாற்றுவிக்கின்ற வககயில் நடவடிக்கக எடுக்காமல் 

கல்முகன வடக்குப் பிரமதச தசயலகத்கதத் தரமுயர்த்திக் 

தகாடுக்க மவண்டுதமன்று மகட்டுக் தகாள்கின்மறன்.   

கடந்த உயிர்த்த ஞாயிறுத் தற்தகாகலத் தாக்குதலினால் 

மக்கள் படுதகாகல தசய்யப்பட்டு, இன்மறாடு இரண்டு 

மாதங்களாகின்றன. அந்தத் தற்தகாகலத் தாக்குதமலாடு 

சம்பந்தப்பட்ட 03 அகமப்புக்கள் பயங்கரவாதத் தகடச் 

சட்டத்தின்கீழ் தகட தசய்யப்படுவதற்க இன்கறய தினம் 

அங்கீகாரம் வைங்கப்படவிருப்பது வரமவற்கப்படக்கூடிய 

விடயமாகும்.  எதிர்காலத்திமல இப்படியான பயங்கரவாதச் 

சம்பவங்கள் நடக்காமலிருக்க மவண்டுமாக இருந்தால், இந்த 

அகமப்புக்கள் தகட தசய்யப்படத்தான் மவண்டும். 

அமதமநரத்திமல, இன்று ததன்பகுதியிமலயும் இமதமபான்ற 

இனவாத அகமப்புக்கள் இருக்கின்றன. முக்கியமாக 

தபாதுபலமசனா, சிஹல ராவய, ராவண பலய மபான்ற 

அகமப்புக்கள் கடந்த பல வருடகாலமாகத் ததற்கிமல 
பல்மவறுபட்ட இனக்கலவரங்ககள ஏற்படுத்தியிருக்கின்றன. 

அதனால் அப்பாவிச் சிறுபான்கம மக்களது தசாத்துக்கள் 

அைிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஆகமவ, ததன்பகுதியிமல 

இருக்கின்ற இந்த இனவாத அகமப்புக்ககளயும் தகட 

தசய்வதற்குாிய நடவடிக்ககககள அரசாங்கம் எடுக்க 

மவண்டும்.  

தபாதுவாக, இன்று அரசியல் கலாசாரத்துக்குள்மள 

தீவிரவாதம் புகுந்திருக்கின்றது. இந்தத் தீவிரவாதத்கதக் 

கட்டுப்படுத்த மவண்டும். இங்கிருக்கின்ற அரசியற் கட்சிகள் 

இந்தத் தீவிரவாதத்துக்குப் பின்னாமல இருந்து, இவ்வாறான 

அகமப்புக்களுக்குப் பணம், வாகன வசதிகள் மபான்றவற்கற 

வைங்குகின்றன. இந்தத் தீவிரவாதம் உருவாகுவதற்கு 

முக்கியமாக இனவாதம், மதவாதம் மபான்றன காரணமாக 

அகமகின்றன. அதனுகடய உச்சக்கட்டமாகத்தான் 

அடிப்பகடவாதம் உருவாகின்றது. அமதமபான்று, அடிப்பகட 

வாதத்தினுகடய உச்சக்கட்டம்தான் பயங்கரவாதமாக 

மாறுகின்றது. ஆகமவ, இந்த நிகலகமகள் ததாடர்பாக 

அரசாங்கம் ஆராய மவண்டும். தவறுமமன இந்த 03 

அகமப்புக்ககள மாத்திரம் தகட தசய்வதனூடாக இகத 

நிறுத்த முடியாது. இந்த அடிப்பகடயிமல அரசாங்கம் ஏகனய 

இனவாத அகமப்புக்ககளயும் தகட தசய்வதற்குாிய 

நடவடிக்ககககள எடுக்கமவண்டும்.   

இதற்கப்பால், இந்த நாட்டிமல அரச பயங்கரவாத 

நடவடிக்கக காரணமாகப் பல்லாயிரக்கணக்கான 

தபாதுமக்கள் படுதகாகல தசய்யப்பட்டிருக்கின்றார்கள். அரச 

பயங்கரவாதத்தின்மூலம் படுதகாகல தசய்யப்பட்டிருக்கின்ற 

மக்கள் சார்பாக ஒரு நீதி கிகடக்க மவண்டுமாக இருந்தால், 

இலங்கக அரசாங்கம் ஐ.நா. மனித உாிகமப் மபரகவயிமல 

இணக்கம் ததாிவித்த விடயங்ககள நகடமுகறப்படுத்து 

வதற்கு உாிய நடவடிக்ககககள எடுக்கமவண்டும். 

முக்கியமாக, இந்தப் பயங்கரவாதத் தகடச் சட்டம் நீக்கப்பட 

மவண்டும். அமதமபால், இலங்கக அரசும் ஐ.நா. மனித 

உாிகமப் மபரகவயும் இணங்கிய ஏகனய விடயங்ககளயும் 

நகடமுகறப்படுத்த மவண்டும். ஆனால், இங்கு கலப்பு 

விசாரகணயும் இல்கல, சர்வமதச விசாரகணயும் இல்கல, 

உள்நாட்டு விசாரகணயும் இல்கல. இன்று அரச 

பயங்கரவாத்தின்மூலம் படுதகாகல தசய்யப்பட்டவர்கள் 

ததாடர்பில் எந்த நாட்டிமல, எந்த நீதிமன்றத்திமல மபாய் 

நீதிகயக் மகட்க முடியுதமன்ற பாாிய பிரச்சிகன 

இருக்கின்றது.   

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
தகௌரவ உறுப்பினர் அவர்கமள, உங்களுக்கு இன்னும் 

ஒரு நிமிடம் இருக்கின்றது. 

 
ගු සිවශ්ක්ති ආනන්දන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்) 

(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
ஆம்!   

மநற்கறய தினம் நான் தமிழ் அரசியற் ககதிககளப் 

பார்கவயிடுவதற்காக மகசீன் சிகறச்சாகலக்குச் 

தசன்றிருந்மதன். அங்கிருக்கின்ற தமிழ் அரசியல் ககதிகளின் 

விடுதகல ததாடர்பில் 2015ஆம் ஆண்டு மமதகு  னாதிபதி 

அவர்களும் தகௌரவ பிரதமர் அவர்களும் வைங்கிய 

645 646 

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

*  Placed in the Library. 
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வாக்குறுதிகள் எகவயுமம நிகறமவற்றப்படவில்கல. இந்த 

அரசியல் ககதிகளின் விடுதகல ததாடர்பான வைக்குகள் 

துாிதப்படுத்தப்பட மவண்டும் என்பதற்காக விமசட நீதிமன்ற 

தமான்று அகமக்கப்பட்டது. அந்த விமசட நீதிமன்றம் 

அகமக்கப்பட்டு இன்று 4 வருடங்கள் கடந்திருக்கின்றன. இந்த 

4 வருட காலத்திமல ஓர் அரசியல் ககதிகயயாவது விடுதகல 

தசய்ய முடிந்ததா? இன்று அந்த விமசட நீதிமன்றம் 

தசயற்படுகின்றதா? அதற்காக ஒரு நீதிபதி இருக்கிறாரா? 

என்று மகட்டால் எகவயுமம இல்கல. ஆகமவ, நீண்ட 

காலமாகத் தடுத்து கவக்கப்பட்டிருக்கின்ற அரசியல் 

ககதிகளுகடய வைக்கு விசாரகணகள் நகடதபறாமல், 

ததாடர்ச்சியாகத் தவகண மபாடப்பட்டு, மவண்டுதமன்மற 

இழுத்தடிக்கப்படுகின்றது.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
தகௌரவ உறுப்பினர் அவர்கமள, உங்களுக்கான மநரம் 

முடிவகடந்துள்ளது.  

 

ගු සිවශ්ක්ති ආනන්දන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்) 

(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
சிகறச்சாகல மதிலில் ‘ககதிகளும் மனிதர்கமள’ என்று 

எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. ஆனால், அங்கு அந்தக் ககதிகள் 

மனிதர்களாமவா மனிதபிமானமாகமவா நடத்தப்படுவதாகத் 

ததாியவில்கல. சுகவீனமுற்றிருக்கின்ற ககதிககள 

கவத்தியசாகலக்கு அகைத்துச் தசல்வதற்குக்கூட அங்கு 

தபாலிஸ் பாதுகாப்பு வைங்கப்படுவதில்கல என்று குற்றம் 

சுமத்தப்படுகின்றது.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
உறுப்பினர் அவர்கமள, நன்றி. உங்களுகடய மநரம் 

முடிவகடந்துவிட்டது.  

 

ගු සිවශ්ක්ති ආනන්දන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்) 

(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
ஆகமவ, அரசாங்கம் இனவாதத்கதயும் மதவாதத்கதயும் 

தூண்டுபவர்ககளச் சட்டத்தின்மூலம் தடுப்பது 

மட்டுமல்லாமல், இன்கறய பிரச்சிகனகளுக்கான 

உண்கமயான காரணம் கண்டறியப்பட மவண்டுதமன்று இந்த 

மநரத்திமல மகட்டுக்தகாள்கிமறன். நன்றி.  

 
[අ.භා. ..1 ] 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළමට ැරු අරුන්ිනක ප්රනාන්ුල මන්ත්රීතුමා. 
 

ගු අුන්දික ප්රනාන්දු ෙහතා  
(மாண்புமிகு அருந்திக்க பர்னாந்து) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

මූකාසනාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමනි,  මීට මාස ශදකකට ශපප ශම් 

පශේ ඇති වුණු ඒ මහා තයසනය නිසා විපතට ප්වුණු ආදපී ය 

ජනතාත තාශේම,  අද තනශකොට මිය ගිය සහ තුතාක කබා සිටින 

සියු ජනතාත සිහිප් කිරීම,  ජාතියෂේ,  පටෂේ හටටියට අශ්ත 

ුතතුකමෂේ හා තැ කීමෂේ බත අපි පිළිැන්නතා. මීට ශපප කථා 

කපපු ශදමළ ජාතික සන්ධ්ානශේ  මන්ත්රීතුමා් කි තා,  ශම් 

ආඩුක්ත බකයට ප්තනශකොට ශබොශහෝශදශනෂේ දටතටන්ත විධියට 

බකාශපොශපෝතු තබාශැන සිටියාය,  දටතටන්ත විධියට 

reconciliation ැටන කථා කළාය,  ස හිඳියාත ැටන කථා කළාය 

කියකා. නුහ් කියන්න කනැාටුයි,  අද තනශකොට කිසිම 

ජාතියකට,  කිසිම ප්රශශ යකට,  කිසිම ආැමිකයකුට දීපු කිසිම 

ශපොශපොන්ුලතෂේ ශම් පජය ද ්ට සිශධ් කපකා නටහට කියකා. අද 

තනශකොට ශම් පට දටතටන්ත නපක ත්්තයකට ශැන ගිහින් 

තිශබනතා.  

මහින්ද පාජපෂේ  හිටපු ජනාධිපතිතුමා ශම් පශේ පටතති ුතශධ්ය 

අතසන් කපකා උතුපට දටතටන්ත ස තර්ධ්නයෂේ කළා. ඒ තාශේම 

නට ශමනහිපට් දටතටන්ත ස තර්ධ්නයෂේ කළා. හටබටයි අද ඒ  

ශමොනත් ශකශපන්ශන් නටහට. අතසානශේ දී අවුරුුල 31ක ුතශධ්ය 

අතසන් කළාට පස්ශස් නටතත තතාතෂේ ශම් පශේ රස්තතාදය හිස 

ඔසතන ත්්තයට ප්ශතකා තිශබනතා. රස්තතාදය තටළටෂේවීම 

සහහා වූ පන් නටතත තතාතෂේ ශම් පාර්ලිශම්න්තුතට ශැශනයි 

කියකා අපි කතදාත් බකාශපොශපෝතු වුශඩු නටහට. ශම් 

රස්තතාදයට,  ශම් ුහස්ලිම් අන්තතාදයට උඩ ශැඩි ශදන සමහප 

නායකයන් අද ශම් සභාතට ඇවි් කථා කපනශකොට අපට 

ශපශනනතා,  අපට හිශතනතා,  අප සි හක කියමනක තිශබන පිපින 

''ශහොපාශේ අම්මාශැන් ශ්තන අහනතා''ය කියකා. අපට ශම් ැටන 

කියන්න කසජයි. ශම් සභාතට ඇවි් කථා කපන සමහප 

නායකයන් ැටන පසුගිය කාකශේ ම ශතොපතුරු කටබුශඩු නිකම් 

ශනොශතයි. හටම ුහස්ලිම් නායකයකු ැටනම ශම් විධියට ශතොපතුරු 

කටබුශඩු නටහට. හටම ුහස්ලිම් නායකයකුශේම නම් ශම්තා් එෂේක 

පට බටඳුශඩු නටහට. සමහප ුහස්ලිම් නායකයන්ශේ නම් ශම්තා් 

එෂේක පට බට ශහන්න ශහ්තුත තමයි,  ශම් ශබෝම්බ සිශධිය් එෂේක 

මතු වුණු කරුණු සහ තනාතවි ුත සිශධිශේ දී මතුවුණු කරුණු. 

තනාතවි ුත සිශධිය  ශතමින් පතතිනශකොට අපි ශම් ැටන කි තා. 

මා තමයි තනාතවි ුත ස තර්ධ්න කමිටුශ  සභාපති. ස තර්ධ්න 

කමිටුශ  කටුතතු කපශදී අපි දටෂේකා,  ුහසලි ප්රාශශීයය ශ කම් 

ශකොේඨාසශේ  ුහස්ලිම් ජනතාත සිටි බත. ඒ ුහස්ලිම් ජනතාත 

ශදමළ රස්තතාිනන් විසින් එශළ තා. ඒ ප්රශශ ය ශුශධ් කපකා 

ුහස්ලිම් ජනතාත එහි පින චි කපවීශම්දී ඒ ශතනුශතන් අපි ශපීන 

සිටියා. හටබටයි ටට පස්ශස් ශමොකෂේද කශළ්? ුහසලි ප්රාශශීයය 

ශ කම් ශකොේඨාසශේ  සිකාතතුප ප්රශශ ශේ  ුහස්ලිම් ජනතාත 

පින චි කපනතා ශතනුතට වි ප්තුත සම්පූර්ණශයන්ම විනා  

කපකා දටතටන්ත ස හාපයෂේ කළා. ඒතා නිසා තමයි ිපසාඩ් බිනුතදීන් 

හිටපු ඇමතිතුමාශේ නම ශම් විධියට විනා  වුශඩු.  

ටළමට,  අද කුපානය ැටන කථා කළා ශන්. කුපානශේ  කිසිම 

තටනක කියකා නටහට ශන්,  ශහොපකම් කපන්න  කියකා. කුපානශේ  

කිසිම තටනක කියකා නටහට,  ශහොපකම් කපකා ස ලි හම්බ 

කපන්න  කියකා. හටබටයි අද දටතටන්ත විධියට ශහොපකම් කපනතා. 

ශම් පශේ තිශබන සමහප ශභෝැ ැ්තාම,  ැම්මිිපස්තකට,  

පුතෂේතකට "Country of Origin" කියන certificate එක ැහකා 

ශම් පශේ නි ්පාදනයෂේ හටටියට බුල සහන කබාශැන,  ඒතා 

දන්ිනයාත තටනි පටතකට යතා ශහොපකමින් රුපිය  ශකෝටි ැණන් 

හම්බ කපනතා. ශහොපකම් කපන්න කියකා කුපානශේ  

සහහන්ශතකා නටහට. ඒතා නිසා තමයි ශම් නම් එළියට ආශ . 

මටශ සියාශතන්,  දන්ුලීනසියාශතන් ශැන්තන පුතෂේතකට 

"Country of Origin" කියන ශ බකය ැහකා ශම් පශේ පුතෂේ 

හටටියට පිට පටතකට යතනතා. ටළමට,  ැම්මිිපස්තකට් එශහම 

කපනතා. ඒතායින් රුපිය  ශකෝටි ැණනෂේ හම්බ කපනතා. 

තපාශයනු් හම්බ කපනතා. Industry and Commerce Ministry 

එශෂේ තිශබන ශශත තලිනු් හම්බ කපනතා. ඒතාට සම්බන්ධ් 

නම් එළියට එනශකොට තමයි ඒ අය ැටන මිනිසුන් තුළ තිශබන 

අප්රසාදය තටඩි වුශඩු.  අ කාැ් සමහප රස්තතාිනන්ශේ නම් 

එෂේක ඒ ශැො කන්ශේ නම් ඈඳුණු නිසා තමයි මිනිසුන්ට ඒ 

ශැො කන් ැටන තපහෂේ ඇති වුශඩු.  
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පාර්ලිශම්න්තුත 

ඒ විතපෂේ ශනොශතයි. දටන් අප ශදොස්තප මහ්මයා ැටන කථා 

කපනතා. ඒ ශදොස්තප මහ්මයා කපපු ශශත  ැටන විදයා්මකත 

ශසොයන්න. ඒ ැටන ප්ර ්නයෂේ නටහට. හටබටයි ඔහුට නටතත ප්වීම 

ුලන්ශන් ශකොශහොමද කියකා බකන්න. ඔහු එෂේස් ජාතික පෂේ  

කටයිස්තුශ  කුරුණෑැක ිනස්්රිෂේකශයන් ටළමට දන්න 

පුශැකයායි. කුරුණෑැක ිනස්්රිෂේකශේ  එෂේස් ජාතික පෂේ  

කටයිස්තුශ  ටළමට දන්ශන් ඔහුයි. හිප විධියට නම් ඔහුට නටතත 

තතාතෂේ පාජය ශස්තශේ  ප්වීමෂේ ශදන්න බටහට. ඔහුට නටතත 

තතාතෂේ පාජය ශස්තශේ  ප්වීමෂේ ශදන්ශන් ශකොශහොමද? 
සම්පූර්ණශයන්ම ආඩුක්රම තයතස්ථාත උ ක ඝනය කපකා,  

කටබිනේ ප්රිකාතෂේ දාකා එතුමාට ප්වීම ුලන්නා. ඒක තමයි 

වි ්තාසය පිළිබහ ප්ර ්නය. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැරු මන්ත්රීතුමනි,  ඔබතුමාට තත විනාඩියක පමණ කාකයෂේ 

තිශබනතා. 
 

ගු අුන්දික ප්රනාන්දු ෙහතා  
(மாண்புமிகு அருந்திக்க பர்னாந்து) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

ශහොහයි. 

මූකාසනාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමනි,  ශමතටන තිශබන්ශන් 
වි ්තාසය පිළිබහ ප්ර ්නයෂේ. ශම් අහි සක ජනතාතට ශතච්ච 
තයසනය සම්බන්ධ්ශයන් ශම් ආඩුක්ත කපශැන යන ශම් 
පරීෂේ ණ ැටන මිනිස්සු දන්ශන් පුුලම කකකිරීමකින්. 
විශ ් ශයන්ම ඒ කශතෝලික ජනතාත. ඒ තාශේම 
තුහන්නාන්ශස්කා බකපෑම් කපනතා. හිස්බු කා මන්ත්රීතුමා ශම් 
පශේ මිනිසුන්ට බකපෑමෂේ කළා,  ශකෝකශේ  තටඩිශයන්ම දන්ශන් 
ුහස්ලිම් ජාතිකයන් කියකා. ඒක් තටපිනයි. ශකෝකශේ  තටඩිශයන්ම 
දන්ශන් කශතෝලික ආැම අදහස මිනිස්සු. හටබටයි,  එශහමයි 
කියකා අපි බකපෑම් කපන්ශන් නටහට. අපි කියන්ශන් සාධ්ාපණය 
දටු කපන්න කියකායි. ඒ සාධ්ාපණය දටු කශළ් නට්නම් අපි සියු  
කශතෝලික ජනතාත ශතනුශතන් පාපට බහිනතා.  

මූකාසනාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමනි,  තත එකෂේ කියන්න ඕනෑ. ඒ 
තමයි විශ ්  කාපක සභාත. ශම් විශ ්  කාපක සභාශ  ප්ර ්න 
අහන්ශන් කවුද? ශම් විශ ්  කාපක සභාශ දී පවුෆ් හකීම් 
මටතිතුමා ප්ර ්න අහනතා,  පාජය නිකධ්ාිපන් ශැනට කා. ශම්කද අපි 
බකාශපොශපෝතු වුශඩු? ඒ තාශේම,  තුහන්නාන්ශස්කාශේ අන්ත 
ශහොරු ටික විශ ්  කාපක සභාතට එකතු ශතකා පාජය 
නිකධ්ාිපන්ශැන් ප්ර ්න කපනතා. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැරු මන්ත්රීතුමනි,  ඔබතුමාට නියමිත ශ කාත අතසන්. 
 

ගු අුන්දික ප්රනාන්දු ෙහතා  
(மாண்புமிகு அருந்திக்க பர்னாந்து) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

මූකානසනාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමනි,  මට තත විනාඩියෂේ ශදන්න,  

මම අතසන් කපනතා.  

අපි කියන්ශන් ශම්කයි. ශම් පජය අද තන ශකොට සියු ජනතාත 

දටතටන්ත විධියට  පතටා තිශබනතා. ශම් පජය නිශයෝජනය කපන 

තුහන්නාන්ශස්කා බකයට ප් කපපු සියු ජනතාත පතටා 

තිශබනතා. අද ුහස්ලිම් ජනතාත් අමාරුශ  තටටිකා තිශබන්ශන් 

ශම් පජශේ  තටඩ පිළිශතළ් එෂේක. ශම්තාට සම්පූර්ණශයන්ම තැ 

කියන්න ඕනෑ ශම් පශේ ජනාධිපතිතපයා සහ අැමටතිතපයායි. ශම් 

පශේ ශකොකුම ශකො කකෑම වූ මහබට කුත ශකො ක කාපු ශකනා 

අැමටතිතපයායි. දටන් ශම් ඇති වූ සිශධියට තැ කියන්න ඕනෑ 

ජනාධිපතිතපයායි. එශහමනම්  ඒ ශදශදනාම ශම් පටට ශකොකුම 

විනා ය කපපු නායකයන් ශදශදනා හටටියට දතිහාස ැත 

ශතනතාය  කියමින් මශේ තචන ස්ත පය අතසන් කපනතා. 
 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 මීළමට,  ැරු ආනන්ද අු්ැමශේ මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට 

විනාඩි තුනක කාකයෂේ තිශබනතා.  
 

[අ.භා. ..25] 
 

ගු ආනන්ද අලුත්ගෙවේ ෙහතා 
(மாண்புமிகு ஆனந்த அலுத்கமமக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

මූකාසනාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමනි,  මට කථා කිරීමට විනාඩි 

තුනෂේ ශහෝ කබා දීම ැටන සතුටු ශතනතා. උශශ දහකා සතස් 

තනතුරුම අපි පාර්ලිශම්න්තුශ  රැීම සිටිනතා. අන්තිමට කාකය 

කපකා,  කපකා අපට තමයි ශකළතන්ශන් ඔෂේශකෝම එකතු ශතකා. 

මම කනැාටුත ප්රකා  කපනතා ඒ පිළිබහත.    

විශ ් ශයන්ම උශශ සිට ශම් සභාශ  සියු කථාතකට සතන් 
දීපු මන්ත්රීතපයකු හටටියට ආඩුක් පෂේ ශේ  මන්ත්රීතරුන්ශේ 
අශහෝනාත මට අහන්න කටබුණා. තුහන්නාන්ශස්කා මහා 
බකාශපොශපෝතුතෂේ තියාශැන,  අපි් බකාශපොශපෝතුතෂේ 
තියාශැනයි ශම් ආඩුක්ත පිහිශට ශ . අද මිපෂේකාර් මන්ත්රීතුමා 
හකපු කඳු  ටික මම දටෂේකා. එතුමා කියනතා,  "ශම් ආඩුක්තට 
ශකොන්ද පණ නටහට. ශම් ආඩුක්ත තීන්ුල ැන්න දන්ශන් නටහට. ශම් 
ආඩුක්ත ශම් විධියට දස්සපහට ගිශයෝ අපි තීන්ුලතෂේ ැන්නතා" 
කියකා. ඇ්තටම ඒ ත්්තයට ප් ශ විය කියන වි ්තාසය 
අපට කලින් ඇති වුණා. අපි  එෂේස් ජාතික පෂේ ය අ්හටපකා  
විපෂේ ශේ  තාඩි වුශඩු   ඒ ත්්තය කලින් දටකපු නිසායි.  පාස්කු 
ප්රහාපය විතපෂේ ශනොශතයි,  ශම් පශේ තත ශමොන ප්රහාප ඇති වුණ් 
ශම් ආඩුක්තට ඒතා තළෂේතන්න බටහට. ශමොකද,  ජනාධිපතිතපයා 
එෂේ පට්තක,  අැමටතිතපයා තත පට්තක,  ඇමතිතරු තත 
පට්තක සිටින නිසා. අද උශශ අශ්ත කඩුඩායම් රැස්වීම තිබුණා. 
අශ්ත කඩුඩායම් රැස්වීශම්දී සියු මන්ත්රීතරුන් මහින්ද පාජපෂේ  
හිටපු ජනාධිපතිතුමාට බකය පටතරුතා,  ජනාධිපති අශ්තෂේ කයා 
නම් කපන්න කියකා. සියුශදනා එකමතාශතන් තටඩ කපන්න් 
එහිදී ශපොශපොන්ුල වුණා. අද ෛමත්රීපාක සිිපශස්න ජනාධිපතිතුමා 
දන්ශන් එෂේ පට්තක. "මශැන් අහන්ශන් නටතිත 
ජනාධිපතිතපණයට එන්ශන් කවුද කියකා කියන්න එපා" කියකා 
අැමටතිතපයා කියනතා. තකතා අතුශකෝපක මටතිනිය කියනතා,  
"තුහන්නාන්ශස්ශේ කථා අපට තටඩෂේ නටහට. තුහන්නාන්ශස් 
ශමොනතා කි ත් අපි ශැනන්ශන් සජි් ශප්ර්මදාස මටතිතුමා" 
කියකා. අද ප්තපතක ුහ  පිටුතක ඒ කාපණය තිශබනතා. අජි් 
පී. ශපශර්පා මටතිතුමා කියනතා,  "තුහන්නාන්ශස් අවුරුුල 25ෂේ 
හිටියා ඇති. තුහන්නාන්ශස් ශැදප යන්න. සජි් ශප්ර්මදාස 
ඇමතිතුමා් එෂේක ශම් ැමන යන්න අපට දඩ ශදන්න" කියකා. 
නුහ් සජි් ශප්ර්මදාස ඇමතිතුමාට අතස්ථාත ශදන්ශන්් නටහට; 
කෂේ ්මන් කිිපඇ ක ඇමතිතුමාට අතස්ථාත ශදන්ශන්් නටහට. 
ශමොනතා වුණ් මහනුතප ිනස්්රිෂේකශේ  මන්ත්රීතපයකු නිසා 
කිිපඇ ක ඇමතිතුමාට ශදනතා නම් අපි කටමතියි,  ැරු කෂේ ්මන් 
කිිපඇ ක ඇමතිතුමනි. ඔබතුමා අපට nomination දීපු නිසා අපි 
පාර්ලිශම්න්තුතට ආතා. තුහන්නාන්ශස්ට අශ්තෂේ ක්තය ශදනතා 
නම් අපි කටමතියි. එශහම නම් ශහොශපන් ශහෝ ඡන්දයෂේ ැහන්න් 
අපි බකාශපොශපෝතු තනතා.  

පාඨසි චම්පික පණතක මටතිතුමා රුපිය  ශකෝටි 11ෂේ කෑස්ති 
කපශැන අශ්තෂේ ක්තය ැන්න යනතාය කියකා ප්තශර් 

649 650 

[ැරු අරුන්ිනක ප්රනාන්ුල මහතා] 
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තිශබනතා මා දටෂේකා. අද ජනාධිපතිතපයාට නායක්තයෂේ නටහට; 
කඩුඩායමෂේ නටහට. අැමටතිතපයාට නායක්තය් නටහට; 
කඩුඩායමෂේ නටහට. ඇමතිතරු සීසීකඩ ගිහි කා. ඒ නිසා අද ශම් 
ශ්රී ක කාදීපශේ  එක නායක්තයයි තිශබන්ශන්. ඒ,  මහින්ද 
පාජපෂේ  මටතිතුමාශේ නායක්තයයි. අද විපෂේ ශේ  සියුශදනා 
එකතු ශතකා,  එතුමාශේ හඬට සතන් ශදනතා. එතුමා තමයි ශම් 
පශේ නායක්තයට සුුලසු කියකා අද විපෂේ ශේ  අය විතපෂේ 
ශනොශතයි,  ආඩුක් පෂේ ශේ  මන්ත්රීතරු් අපි් එෂේක කථා 
කපනතා,  "එතුමාට අශ්ත පශේ නායක්තය  කබා ිනය ුතතුයි. 
නට්නම් ශම් පට අපාජික තනතා"ය කියකා. තුහන්නාන්ශස්කා් 
එෂේක දන්ශන් නටතිත විපෂේ ශේ  තාඩිශතකා දන්න කටබීම ැටන 
හෘදය සාෂේෂියට එකමත  මම ශබොශහොම සතුටු තනතා.  මම අද  
ආඩුක් පෂේ ය පට්ශ් තාඩිශතකා හිටියා නම්,  එළියට ගිහි කා,  
පට්තකට ශතකා දන්නතා මිසෂේ මට හෘදය සාෂේෂියට එකමත 
තුහන්නාන්ශස්කා් එෂේක එකතු ශතකා දන්න බටහට. අද එක එක 
ජාතිතාදීන්ට,  ක ලිතාදීන්ට,  තමන්ශේ ජාති ය ශතනුශතන් ශතනම 
පෂේ  හදාශැන ආපු මිනිසුන්ට ආධිපතය පතුරුතන්න දීපු නිසා 
තමයි ශම් පටට ශම් විනා ය ඇති ශතකා තිශබන්ශන්. ශම් ජාතිතාදී 
පෂේ  ඔෂේශකොම තහනම් කපකා දාකා,  ආපසු සියයට ශදොළහ 
හමාශර් ප්රති තයට පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීතරු ශතෝපා ැන්න 
අතස්ථාත කබා ශදන ශකස ද කා සිටිමින්,  මට ශම්  කාකය කබා 
දීම පිළිබහත තුහන්නාන්ශස්ට  නටතත් ස්තුතිතන්ත ශතමින් මශේ 
කථාත අතසන් කපනතා. 

 

ප්රශ්නනය ිධෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත ිධය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

කල්තැබීෙ 
ஒத்திகவப்பு 

ADJOURNMENT 
 

ගු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මූකාසනාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමනි,  "පාර්ලිශම්න්තුත දටන් ක  

තටබිය ුතතුය"යි මා ශයෝජනා කපනතා. 
 

ප්රශ්නනය සභාිමමුඛ කරන ලදී. 
வினா எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 
 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සභාත ක  තබන අතස්ථාශ  ශයෝජනාත දිනිපප් කිරීම,  ැරු 

මයි තාැනම් තිකකපාජා මන්ත්රීතුමා.  

 

අධායාපන අොතයාංශ්ය ය වත් රියාත්ෙක වුරකර 

පාසල් ඒකකය ශ්ක්තිෙත් කිරීෙ සහ සම්පත් ලබා 

දීෙ  
கல்வி அகமச்சின்கீழ் இயங்கும் தபருந்மதாட்டப் 

பாடசாகலகள் அலகிகன வலுப்படுத்தலும் வள 

ஒதுக்கீடும்  
STRENGTHENING AND RESOURCE ALLOCATION OF 
PLANTATION SCHOOL UNIT UNDER MINISTRY OF 

EDUCATION 

[பி.ப. 6.30] 
 

ගු ෙි ල්වාගනම් තිලකරාජා ෙහතා 
(மாண்புமிகு மயில்வாகனம் திலகரா ா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, 

இன்கறய சகப ஒத்திகவப்புமவகளப் பிமரரகணகய 

முன்கவப்பதற்கு வாய்ப்பளித்தகமக்காக முதலில் சகப 

முதல்வர் அவர்களுக்கும் உங்களுக்கும் எனது நன்றிகயத் 

ததாிவித்துக்தகாள்வதுடன், பின்வரும் ஒத்திகவப்புமவகளப் 

பிமரரகணகய முன்கவக்கின்மறன்:  

"தபருந்மதாட்டப் பகுதிதயன்பது இந்த நாட்டில் இன்தனாரு 

தீவாக அகமந்தகதப்மபால வரலாற்று ாீதியாக மவறுபட்ட 

நிர்வாக முகறகமகயக் தகாண்டிருகின்றததன்பது பல்மவறு 

விடயங்களினூடாகப் பலமுகற சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது. 

குறிப்பாக, இலங்ககயில் மதசிய ாீதியாக 1940களில் இருந்மத 

'இலவசக் கல்வி முகறகம'யின்கீழ் அரசாங்கத்தினால் இலவசக் 

கல்வி இந்த நாட்டு மக்களுக்குப் தபற்றுக்தகாடுக்கப்பட்டமபாதும், 

'மதாட்டப் பாடசாகலகள்' எனும் முகறகமயின்கீழ் மதாட்டக் 

கம்பனிகளால் நடாத்தப்பட்டு வந்த பாடசாகலகமள 

தபருந்மதாட்டச் சமூகத்தினருக்காக நகடமுகறயில் இருந்தன.  

எனினும், 1972ஆம் ஆண்டு மதாட்டங்கள் 

அரசமயப்படுத்தப்பட்டமதாடு, மதாட்டப் பாடசாகல முகறகம 

இல்லாமல் ஆக்கப்பட்டுப் படிப்படியாக அகவ அரசாங்கப் 

பாடசாகலகள் ஆக்கப்பட்டகம வரமவற்கப்படக்கூடியது. 

எனினும், அத்தககய மதாட்டப் பாடசாகலகளாக இருந்த சுமார் 

840 பாடசாகலகளும் இன்றும்கூட கல்வியகமச்சினால் 

அவ்வாமற அகடயாளம் காணப்படுவதுடன், அவற்றின் 

மமற்பார்கவக்கும் தசயற்படுத்துககக்குதமனப் தபருந்மதாட்டப் 

பாடசாகல அலகு - Plantations School unit - எனும் ஒரு பகுதி 

இயங்கிவருகின்றது.  

மதசிய ாீதியாக வளங்ககளப் தபற்றுக்தகாடுக்கும்மபாது, 

மாகாணக் கல்வியகமச்சின்கீழ்க் தகாண்டுவரப்பட்டுள்ள இந்தப் 

தபருந்மதாட்டப் பாடசாகலகளுக்கு உாிய முகறயில் வளங்ககளப் 

தபற்றுக்தகாடுக்கும் ஏற்பாடுகள் இல்கல. உதாரணமாக, ஒரு 

கல்வி வலயத்தில்  தபருந்மதாட்டப் பாடசாகலயாக அகமந்த 

தமிழ் தமாைிமூலப் பாடசாகலகள் 75 சதவீதமாகவும் சிங்கள 

தமாைிமூலப் பாடசாகலகள் 25 சதவீதமாகவும் அகமகின்றமபாது, 

வளங்கள் அந்த விகிதாசாரத்தில் பகிரப்படுவதில்கல. கல்வி 

நிர்வாக அதிகாாிகள் நியமனத்திலும்கூட இந்த  ஒழுங்குமுகற 

பின்பற்றப்படுவதில்கல. இது தபருந்மதாட்டப் பாடசாகலகளின் 

முன்மனற்றத்திற்குப் தபரும் தகடயாக உள்ளது. இந்த நிகலயில் 

தபருந்மதாட்டப் பாடசாகலகள் பல மூடப்படுவதற்கான 

ஏற்பாடுகள் இடம்தபறுவதாகவும் தசய்திகள் வந்துள்ளன.  

எனமவ, இலவசக் கல்வி முகறகமக்குள் சுமார் 40 

ஆண்டுகாலம் தாமதமாக உள்வாங்கப்பட்ட தபருந்மதாட்டப் 

பாடசாகலகளின் முன்மனற்றத்கதயும் தசயற்பாட்கடயும் 

கருத்திற்தகாண்டு, கல்வியகமச்சின்கீழ் இயங்கும் தபருந்மதாட்டப் 

பாடசாகலகள் அலகிகன - Plantations School unit - சிறப்புப் 

பிாிவாக - affirmative action unit - வலுப்படுத்தி வள 

ஒதுக்கீடுககளச் தசய்வதுடன், மாகாண சகபகளுக்கும் இந்தப் 

பிாிவுக்கும் மநரடித் ததாடர்பிகன ஏற்படுத்தி தசயற்படுத்தும் 

வககயில் தகாள்கக ாீதியான தீர்மானதமான்கற 

நிகறமவற்றுமாறு இந்தப் பாராளுமன்றம் பிமராிக்கின்றது."  

தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, இந்தக் 

கல்வி சார்ந்த அபிவிருத்தியானது இந்த நாட்டில் மிக 

முக்கியமாகக் கவனிக்கப்பட மவண்டிய ஒன்றாகும். நான் 

ஏற்தகனமவ பிமரரகணயில் முன்கவத்தவாறு இந்த நாட்டில் 

ஏகனய சமூகங்களிலிருந்து மவறுபட்ட சில அடிப்பகடககளக் 

தகாண்ட சமூகமாக மகலயகப் தபருந்மதாட்டச் சமூகம் 

அகமவதற்குக் காரணம், அவர்கள் இந்த நாட்டின் 

தபருந்மதாட்டத்துகறயின் அபிவிருத்திக்காக இந்தியாவி 

லிருந்து வரவகைக்கப்பட்டவர்கள் என்ற வககயில்  

மநரடியாகக் காலனித்துவ ஆட்சிக்குக்கீைாக கவக்கப்பட்ட 

கமயாகும். 

1931ஆம் ஆண்டு இந்த நாட்டின் சர்வ ன 

வாக்குாிகமக்குக்கீைாக அவர்கள் வாக்குாிகம தபற்றமபாதும் 
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පාර්ලිශම්න්තුත 

கூட, 1948ஆம் ஆண்டு அவர்களுக்கிருந்த வாக்குாிகம 

பறிக்கப்பட்டது. 1977க்குப் பிறகு அது சிறிது சிறிதாகக் 

கிகடக்கப்தபற்றது. வாக்குாிகம பறிக்கப்பட்டதற்கும் அது 

மீளக் கிகடக்கப்தபற்றதற்குமான இகடப்பட்ட 4 தசாப்த - 40 

வருட - காலப்பகுதியில் இந்த நாட்டில் ஏகனய மக்களுக்குக் 

கிகடக்கக்கூடிய சகல உாிகமகளிலிருந்தும் இவர்கள் 

விலக்கப்பட்டு வந்தார்கள். அதில் பிரதானமானதுதான் இந்தக் 

கல்வித்துகற! நாமன அதற்கு ஓர் உதாரணம்! 1979ஆம் ஆண்டு 

நான் முதலாம் தரத்திற்கு உள்வாங்கப்படும்மபாது என்கன ஒரு 

மதாட்டப் பாடசாகலயிமல அனுமதித்தார்கள்.  

இந்த நாட்டின் இலவசக் கல்வியின் தந்கத எனப் 

மபாற்றப்படுகின்ற சி.டபிள்யு.டபிள்யு. கன்னங்கர 

அவர்களினால் இந்த நாட்டுப் பிரக கள் அகனவருக்கும் 

கிகடக்கப்தபற்ற இலவசக் கல்வி முகறகம தபருந்மதாட்டத் 

துகற சார்ந்த மக்களுக்குக் கிகடக்கப்தபறவில்கல. மதாட்டப் 

பாடசாகல என்கின்ற முகறகமதான் அவர்களுக்காக 

இருந்தது. நாங்கள் அரசாங்கப் பாடசாகலயிமல இலவசக் 

கல்விகயப் தபறுவதற்கு வாய்ப்பற்றவர்களாகமவ இருந் 

மதாம். பின்னரான 40 வருட காலங்களில் நாங்கள் அந்த 

உாிகமகயப் தபற்றுக்தகாண்டிருக்கின்றமபாதும்கூட, 

1977க்குப் பின்னர் இந்தப் பாடசாகலககள அரசாங்கம் 

தபாறுப்மபற்ற பின்னரும்கூட, இப்தபாதும் Plantation school 

unit - தபருந்மதாட்டப் பாடசாகல அலகு எனப்படுகின்ற ஒரு 

தனியான பிாிவு மத்திய அரசாங்கத்தின் கல்வி அகமச்சின்கீழ் 

தசயற்பட்டுக்தகாண்டிருக்கின்றது. சாதாரணமாக நமது 

நாட்டிலுள்ள பாடசாகலகள் மாகாண கல்வி அகமச்சுக்கு 

கீைாகவும் மத்திய அரசுக்குக் கீைாகவும் இயங்குகின்றன. 

இருந்தமபாதும் தபரும்பாலான தபருந்மதாட்டப் 

பாடசாகலகள் மாகாண அகமச்சுக்குக் கீைாகமவ இயங்குகின் 

றன. அந்த வககயில், மத்திய மாகாண சகபக்குக் கீைாக 

567பாடசாகலகளும் ஊவா மாகாண சகபக்குக் கீைாக 201 

பாடசாகலகளும் சப்ரகமுவ மாகாண சகபக்குக் கீைாக 200 

பாடசாகலகளும் இயங்குகின்றன. இதுதவிர, மமல் மற்றும் 

ததன் மாகாண சகபகளுக்குக் கீைாக இயங்குகின்ற 

பாடசாகலகளும் இருக்கின்றன. மாகாண சகபகளுக்குக் 

கீைாக இயங்குகின்ற தமாத்தப் பாடசாகலகளில் 840 

பாடசாகலகள் இன்றும்கூட 'மதாட்டப் பாடசாகலகள்' 

என்கின்ற நிகலயிமலமய பராமாிக்கப்படுகின்றன. எனமவ, 

இந்தப் பிமரரகணயினூடாக நான் ஒரு முன்தமாைிவிகன 

இந்தப் பாராளுமன்றத்தில் தசய்கின்மறன். ஏற்கனமவ நான் 

குறிப்பிட்டதுமபால, வளப் பகிர்விலிருந்து ஆளணிப் பகிர்வு 

வகரயான சகல விடயங்களிலும் ஏகனய சமூகங்களிலிருந்து, 

ஏகனய பிரமதசங்களிலிருந்து மவறுபடுத்தப்பட்டிருக்கின்ற 

நிகலயில்தான் இந்த மகலயகப் தபருந்மதாட்டப் பகுதிகயச் 

சார்ந்த மக்களின் கல்வி நிகலகமயானது காணப்படுகின்றது. 

ஆகமவ, இன்று நாங்கள் இந்த விடயத்திகன எவ்வாறு சாி 

தசய்வது என்ற நிகலயிலிருந்து மநாக்கமவண்டி இருக்கிறது.  

மாகாண சகபகளுக்கு நியமிக்கப்படக்கூடிய கல்வி 

அகமச்சர்களினூடாக இது சாி தசய்யப்பட மவண்டும் அல்லது 

முன்தனடுக்கப்பட மவண்டும் என்ற அடிப்பகடயில் 1988ஆம் 

ஆண்டு மாகாண சகப முகறகம அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 

இந்த மகலயகப் தபருந்மதாட்டங்கள் எங்தகங்தகல்லாம் 

அகமந்திருக்கின்றமதா அந்தந்த மாவட்டங்ககளக் தகாண்ட 

மாகாண சகபகளில் தமிழ்க் கல்விக்குப் தபாறுப்பான ஓர் 

அகமச்சிகனயும் உருவாக்கி அதனூடாக தசயற்படுத்துவது 

என்கின்ற அடிப்பகடயிமல மத்திய, ஊவா, சப்ரகமுவ 

மாகாணங்களில் தமிழ் தமாைிமூலத்திற்கான தனியான கல்வி 

அகமச்சு இருந்தது. காலப்மபாக்கில் தமிைர் அல்லாத ஒருவர் 

குறிப்பாக, முதலகமச்சமர கல்வி அகமச்சராகச் 

தசயற்படுகின்ற நிகலகம வந்த காலகட்டத்தில் அந்த 

அகமச்சில் ஓர் உப பிாிவாக - ஓர் அலகாக இந்த தமிழ் கல்விப் 

பிாிவு தசயற்பட்டது. பின்னாளில் தமிைர்கமள அந்தப் 

தபாறுப்பிகன வகித்தமபாதும்கூட, அது தனியான கல்வி 

அகமச்சாக இல்லாமல் ஏமதனும் அகமச்சின் ஒரு பிாிவாக 

நிருவகிக்கப்பட்டதன் காரணமாக அது உாிய வககயிமல 

பராமாிக்கப்படாத அல்லது நிருவகிக்கப்படாத நிகலகம 

காணப்படுகிறது.  

நான் ஹன்சாட் பதிவுக்காக இங்மக முக்கியமான ஓர் 

ஆவணத்கதச் *சமர்ப்பிக்கின்மறன். அதன் பிரகாரம் மதசிய 

கணக்காய்வு அலுவலகம் விசாரகண அறிக்ககதயான்கற - 
"මධ්යම පළා් කෘෂිකර්ම අමාතයා  ශේ  ස්ථාපිත ්රවිඩ අධ්යාපන අ  ය 
සම්බන්ධ්  පරීෂේ ාත" - மகாாியிருக்கின்றது. அதாவது, மத்திய 

மாகாண விவசாய அகமச்சுக்குக் கீைாக இயங்கிய தமிழ்க் 

கல்வி அலகு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு கணக்காய்வு அறிக்கக 

மகாரப்பட்டிருக்கிறது. ஏதனன்றால், விவசாய அகமச்சுக்குக் 

கீைாக இயங்கிய தமிழ்க் கல்விப் பிாிவினால் முகறயற்ற 

வககயில் நிதிக் ககயாளுகக நடத்தப்பட்டிருப்பதன் 

காரணமாக, இந்தக் கல்விப் பிாிவானது ஒழுங்காக 

இயங்கவில்கல என்ற குற்றச்சாட்டு முன்கவக்கப் 

பட்டிருப்பமதாடு, மாகாண சகபகளுக்குக் கீைாக அதிகாரங்கள் 

பகிரப்பட்டதாகச் தசால்லப்படுகின்றமபாதும், அதிகாரப் 

பகிர்வின்றித் தவிர்த்துக் தகாண்டிருக்கக்கூடிய மகலயக 

மக்களுக்குக் கிகடத்த மாகாணக் கல்வி அகமச்கசயும் 

முகறயாக நிர்வகிக்காததன் காரணமாக, விவசாய அகமச்சின் 

ஒரு பிாிவாக அது இயங்கியதன் காரணமாகவும் அதில் 

ஆளணி, நிதி மமாசடிகள் இடம்தபற்றிருப்பதன் 

காரணமாகவும் இன்று அந்த மாகாணக் கல்வி அகமச்கசயும் 

இைக்கமவண்டிய நிகல ஏற்பட்டிருக்கின்றது. மத்திய மாகாண 

ஆளுநர், "மத்திய மாகாணத்தில் தனியான தமிழ்க் கல்வி 

அகமச்சு ஒன்று அவசியமில்கல; அதகன இல்லாமலாக்கிப் 

தபாதுவான கல்வி அகமச்சுக்குள் தசயற்படுத்தினால் 

மபாதுமானது" என்கின்ற நிகலப்பாட்கட இன்று 

தவளிப்படுத்தி, அதற்கான ஓர் ஆரம்பப் படிகய 

இட்டிருக்கின்றார். இந்தத் மதசிய கணக்காய்வு 

அலுவலகத்தினால் முன்கவக்கப்பட்டிருக்கின்ற பிரச்சிகனகள் 

சம்பந்தமான ஆய்வறிக்ககமயாடு அதகனச் தசயற்படுத்த 

முகனகின்றார். இது பாராதூரமான தசயற்பாடாகும்.  

எனமவ, ஏற்தகனமவ 40 வருடங்கள் இலவசக் கல்வி 

வாய்ப்பின்றி, அரசாங்கப் பாடசாகலகளின் கல்வி 

வாய்ப்பின்றி, தனியார் மதாட்ட முகாகமத்துவத்தினால் 

முன்கவக்கப்பட்ட அல்லது தகாண்டுதசல்லப்பட்ட மதாட்டப் 

பாடசாகல முகறகமகளுக்குக் கீைாக இயங்கிய இந்தப் 

பாடசாகலககள இயக்குவதற்கு மாகாண ாீதியாக 

நியமிக்கப்பட்ட அகமச்சுகளும் தசயற்றிறனற்ற வககயில் 

தசயற்பட்ட நிகலயில், அந்த மாகாணத் தமிழ்க் கல்வி 

அகமச்சும் இல்லாதிருந்தால் மகலயகக் கல்வியின் நிகலகம 

இன்னும் மிக மமாசமாக மாறும் சந்தர்ப்பம் காணப்படுவதன் 

காரணமாக நான் இந்தப் பிமரரகணயினூடாக இந்தப் 

பாராளுமன்றத்தில் மிக முக்கியமான மகாாிக்ககதயான்கற 

முன்கவத்திருக்கின்மறன். மத்திய அரசாங்கத்துக்குக் கீைாக 

கல்வி அகமச்சில் இயங்கக்கூடிய இந்த Plantations School 

unit - தபருந்மதாட்டப் பாடசாகல அலகு என்று 

தசால்லப்படுகின்ற - තතුකප පාස  ඒකකය என்கின்ற அந்தப் 
பிாிவிகன affirmative action unit - ஒரு சிறப்புச் தசயற்பாட்டு 

அலகாக மாற்றி, அதகன மாகாண சகபகளுக்குக் கீழ் 

இயங்கக்கூடிய மாகாணக் கல்வி அகமச்சுடன் இகணந்து 

தசயற்படக்கூடியதாக மாற்றுவதற்கு வரவு தசலவுத் 

திட்டத்தினூடாகப் மபாதியளவு நிதிகய ஒதுக்கி - 1947ஆம் 

653 654 
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ஆண்டுக்கும் 1977ஆம் ஆண்டுக்கும் இகடமய ஏற்பட்ட 

இகடதவளிகய நிரப்புவதற்கு நிதிதயாதுக்கீட்கடச் தசய்து - 

அதகன வலுப்படுத்த மவண்டுதமன்கின்ற மகாாிக்கககய 

இந்தப் பாராளுமன்றத்தினூடாக முன்கவக்கின்மறன். இன்று 

இந்தப் பிமரரகணக்குப் பதிலளிப்பதற்கு கல்வி அகமச்சு 

சார்ந்த அகமச்சர்கள் யாரும் சகபயில் இல்கலதயன நான் 

நிகனக்கிமறன். என்கனப் தபாறுத்தவகரக்கும் மகலயகக் 

கல்வி என்பது, இவ்வாறு பராமுகமாக விடப்படமவண்டிய 

விடயதமான்றல்ல!  

கடந்த காலங்களில் வளம் சார்ந்து நிலவிய 

இகடதவளிககள நிரப்புவதற்கு எங்களுக்குப் பல்மவறு 

சந்தர்ப்பங்களில் உதவியகமக்காக நான் அரசாங்கத்துக்கும் 

அகமச்சருக்கும் நன்றி ததாிவிக்க மவண்டும். குறிப்பாக, 

இப்மபாதுகூட இரண்டு ஏக்கர் காணிககள ஒவ்தவாரு 

பாடசாகலகளுக்கும் தபற்றுக்தகாடுப்பதற்கான ஏற்பாடுககள 

நாங்கள் தசய்துவருகிமறாம். காணிககளப் தபற்றுக் 

தகாள்கின்றமபாது, நாங்கள் தவறுமமன பாடசாகலக்குக் 

காணி இருக்கின்றது என்று உாிகம தகாண்டாடிக் 

தகாண்டிருக்க முடியாது. அந்தக் காணிகளில் பாடசாகலக் 

கட்டடங்ககள அபிவிருத்தி தசய்வதற்கான நிதி எங்களுக்கு 

மதகவப்படுகின்றது. அந்தக் காணியிலிருந்து உாிய 

வளங்ககள நாங்கள் தபற்றுக்தகாள்ளமவண்டிய மதகவ 

இருக்கின்றது. கட்டடங்ககள அகமக்க மவண்டிய மதகவ 

இருக்கின்றது; பாடசாகலகள் மூடப்படுவதற்கான அபாயங் 

களிலிருந்து அவற்கற மீட்தடடுக்கமவண்டிய மதகவயிருக் 

கின்றது. எனமவ, அவற்கற நிவர்த்தி தசய்வதற்குக் கல்வி 

அகமச்சு உாிய நடவடிக்கக எடுக்க மவண்டும். எவ்வாறு 

அங்கு கல்வித்துகறகய அபிவிருத்தி தசய்யலாம் என்பது 

ததாடர்பாக கல்வித்துகறப் மபராசிாியரான மபராசிாியர் 

சந்திரமசகரன் அவர்கள் வைங்கியிருக்கக்கூடிய 

முன்தமாைிவுகள், அமதமபால, கல்வி சார்ந்த நிபுணர்கள் 

வைங்கியிருக்கக்கூடிய எழுத்துமூல முன்தமாைிவுகள் என்வசம் 

இருக்கின்றன. அவற்கற இந்த உயாிய சகபயிமல 

*சமர்ப்பிக்கின்மறன். இந்தப் பிமரரகண ஓர் ஆரம்பமாக 

இருக்க மவண்டும். மகலயகக் கல்வியின் நிகலகம 

பின்தங்கிய நிகலயில் இல்கல; மாறாக, பின்தங்கிய நிகலயில் 

கவக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நிகலகமகயச் சாிதசய்வதற்கான 

ஒரு சந்தர்ப்பமாக இதகனப் பயன்படுத்தி, முயற்சிககள 

மமற்தகாள்ள மவண்டும்.  

உதாரணத்துக்கு நான் ஒரு சில விடயங்ககளச் 

தசால்லுகிமறன். தகலநகரத்திமல சனத்ததாகக அதிகமாக 

இருப்பதற்கு வாய்ப்பிருக்கின்றது என நாங்கள் புாிந்துதகாள் 

ளலாம். நீங்களும் தகலநகரத்கதப் பிரதிநிதித்துவப் 

படுத்தக்கூடிய ஓர் உறுப்பினர். ஆனால், தகலநகருக்கு 

தவளிமய மகலயத்திமல, நுவதரலியா மாவட்டத்திமல ஒரு 

பிரமதச தசயலகப் பிாிவுக்குக் கீைாக 200,000க்கும் அதிகமான 

சனத்ததாகக வாழ்வதன் காரணமாக, பிரமதச 

தசயலாளாினால் முகறயான அரச நிர்வாகத்கத அந்தப் 

பிரமதசத்தில் தகாண்டுதசல்ல முடியாத நிகலகம காணப் 

பட்டது. அதன் காரணமாக கடந்த காலங்களிமல இதுமபான்ற 

பிமரரகணககளப் பாராளுமன்றத்தில் முன்கவத்து நாங்கள் 

மவண்டுமகாள் விடுத்ததன் அடிப்பகடயில், இப்மபாது 

ஐந்தாகவிருக்கின்ற பிரமதச தசயலகங்ககளப் பத்தாக 

உயர்த்துவதற்கு அகமதியான முகறயிமல நடவடிக்கக 

மமற்தகாண்டிருக்கின்மறாம். இன்கறய காலகட்டத்தில் 

இலங்ககயில் மிகப்தபாிய பிரச்சிகனயாக இருப்பது 

கல்முகன வடக்குப் பிரமதச தசயலகம் ததாடர்பான 

பிரச்சிகனயாகும். அந்தப் பிரமதச தசயலகத்கதத் 

தரமுயர்த்தும் விடயத்தில் 2 சமூகங்களும் வீதியில் இறங்கிப் 

மபாராடுகின்ற, அப்பிரச்சிகன முறுகல் நிகலகய 

அகடந்திருக்கக்கூடிய நிகலயில்தான் தமிழ், முஸ்லிம், சிங்கள 

மக்கள் இகணந்து வாழுகின்ற நுவதரலியா மாவட்டத்திமல 

நாங்கள் எங்களுக்குள் புாிந்துணர்மவாடு அந்த நிகலகமகய 

எட்டியிருக்கின்மறாம். 

அரச நிர்வாக அதிகாரப் பகிர்கவச் தசய்வதற்கு நாங்கள் 

எவ்வாறு அந்தப் பிரமதச தசயலகத்கதப் பிாித்துக் 

தகாண்மடாமமா அமதமபால Zonal Education Office என்று 

தசால்லக்கூடிய கல்வி வலயங்களும் பிாிக்கப்பட மவண்டிய 

மதகவயிருக்கின்றது. சாதாரணமாக பிற பிரமதசங்களிமல 30 

பாடசாகலகளுக்கு ஒரு கல்வி வலயம் காணப்படுகின்ற 

நிகலயிமல, நுவதரலியா மாவட்டத்தில் 150, 160, 180 

பாடசாகலககளக் தகாண்ட கல்வி வலயங்கமள காணப் 

படுகின்றன. இதன் காரணமாகக் கல்வி அதிகாாிகளுக்கு, 

கல்விப் பணிப்பாளர்களுக்கு அவற்கற முகறயாக 

மமற்பார்கவ தசய்வதற்மகா அல்லது தகாண்டு 

நடாத்துவதற்கான வாய்ப்புகமளா இல்கல. நுவதரலியா 

மாவட்டத்தில் மாத்திரம் அல்ல, தபருந்மதாட்டப் 

பாடசாகலகதளல்லாம் முன்பு கல்வி வலயங்களுக்குக்கீைாக, 

கல்வித் திகணக்களத்திற்குக் கீைாகச் தசயற்படவில்கல. 

எனமவ, கல்வி வலயங்கள் பிாிக்கப்படும்மபாது 

தபருந்மதாட்டப் பாடசாகலகள் ததாடர்பாக விமசடமாகக் 

கவனம் தசலுத்தி கல்வி வலயங்கள் பிாிக்கப்பட மவண்டும். 

மத்திய மாகாணத்திற்மகா அல்லது ஊவா மாகாணத்திற்மகா 

பாடசாகலகளுக்குாிய வளங்கள் ஒதுக்கப்படுகின்றமபாது, நிதி 

ஒதுக்கீடுகள் தசய்யப்படுகின்றமபாது தமிழ் தமாைிமூலப் 

பாடசாகலகளும் சிங்கள தமாைிமூலப் பாடசாகலகளும் 

காணப்படுகின்ற நிகலயில், எந்த விகிதாசாரத்தில் அந்த 

வலயங்களுக்குக்கீைாக தமாைிமூலப் பாடசாகலகள் 

இயங்குகின்றனமவா, அந்த விகிதாசாரத்தில் நிதி 

ஒதுக்கீடுககளச் தசய்யமவண்டும். ஒரு வலயத்தில் 75 சதவீதம் 

சிங்கள தமாைிப் பாடசாகலகள் இருக்குமாக இருந்தால், 

அங்கு 75 சதவீதமான வளங்கள் சிங்களப் பாடசாகலகளுக்குச் 

தசல்லமவண்டும் என்பதில் எந்தவிதமான மாற்றுக் கருத்தும் 

இல்கல. அண்கமயில், நான் ஹட்டன் ஸ்ரீபாத மகா 

வித்தியாலய எனப்படுகின்ற சிங்களப் பாடசாகலக்குச் 

தசன்மறன். தமிழ்ப் பாடசாகலகளில் இருப்பதுமபால சிங்களப் 

பாடசாகலகளிலும் பிரச்சிகனகள் இருக்கின்றன; அவற்கறச் 

சாிதசய்ய மவண்டியிருக்கின்றது. 

මම හටටන් ශ්රීපාද සි හක විුලහකට් ගියා. සි හක විුලහශ ් 

අක්පාක් තිශබනතා. ශමොකද,  නුතපඑළිය ිනස්්රිෂේකය තුළ ශභෞතික 

සම්ප් හිපයට ශබිනකා නටහට. ඒ,  සි හක ළමයින්ට පාඩම් කපන්න 

ශැොඩනටඟි කෂේ නටහට. "ැම්ශපපළිය" තටඩසටහන යටශ් ශ්රීපාද 

විදයාකශේ  තටසිකිළි පශධ්තිය සහහා ුහද  ශතන් කපන්නට මට සිුල 

වුණා. එශහම ත්්තයෂේ තිශබන්ශන්. ශමතටන තිශබන්ශන් 

පිපපාකනමය ප්ර ්නයෂේ.  

அதுமபால, 'In-service adviser' என்று தசால்லக்கூடிய 

மசகவக்கால ஆசிாிய ஆமலாசகர் நியமனத்திலும்கூட மதசிய 

ாீதியாக ஒரு நிகலகம காணப்படுகின்றமபாது மத்திய 

மாகாணத்தில் மவறுபட்ட நிகலகம காணப்படுகின்றது. 

மசகவக்கால ஆசிாிய ஆமலாசகருக்கு மாறாக 'வளவாளர்கள்' 

என்ற வககயில் தனியான அதிகாாிககள அதற்கு நியமித்துச் 

தசயற்படுகின்ற நிகலகம காணப்படுகின்றது. இவற்கறயும் 

சாி தசய்யமவண்டிய மதகவப்பாடு இருக்கின்றது. 

இதுமபான்ற பல பிரச்சிகனகள் இந்தப் தபருந்மதாட்டப் 
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————————— 
*  පුසනතකාලවේ තබා ඇත. 
*  நூல் நிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශම්න්තුත 

பாடசாகலகள் சார்ந்து காணப்படுவதன் காரணமாக இந்தப் 

பிமரரகணகய இந்தப் பாராளுமன்றம்   ஏற்றுக்தகாண்டு, 

மகலயகப் தபருந்மதாட்டப் பாடசாகலகள் சார்ந்த 

விடயங்களில் ஒரு தீர்க்கமான முடிகவ எட்டிச் தசயற்படுத்த 

மவண்டும்.  

இப்மபாகதக்கு அரசாங்கத்தினால் ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டு 

நகடமுகறக்கு வந்திருக்கும் சில விடயங்களின் 

அடிப்பகடயில் நாங்கள் அரசாங்கத்துக்கு  நன்றி 

கூறமவண்டும். ஆனால், நான் ஒரு விடயத்கதத் ததளிவாகக் 

குறிப்பிடமவண்டும். இந்த நாட்டில் வாைக்கூடிய ஏகனய 

சமூகங்கள் 40 வருடங்களுக்கு முன்பதாகப் தபற்றுக்தகாண்ட 

அந்தக் கல்வி சார்ந்த உாிகமகய 40 வருடங்கள் கைித்துப் 

தபற்ற இந்தப் தபருந்மதாட்டம் சார்ந்த சமூகங்கள், இன்று 

மபாட்டிப் பாீட்கசகளில் ஏகனய சமூகங்கமளாடு சமனான 

அளவிமல பங்குதகாள்ள மவண்டியிருக்கின்றது. இது எந்த 

நிகலகமக்கு ஒப்பானது என்றால், அஞ்சமலாட்டத்திமல முதல் 

இரண்டு சுற்றுக்ககள அல்லது மூன்று சுற்றுக்ககள ஓடி 

முடித்த அணியினகர, நான்காவது சுற்றில் மசாோ்ந்த ஓர் அணி 

தவற்றிதபறமவண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பது மபான்ற ஒரு 

நிகலகமக்கு ஒப்பானது. இந்த நிகலகமகயச் சாியாகப் 

புாிந்துதகாண்டு, மத்திய அரசாங்கத்தின் கல்வி அகமச்சு 

மகலயகப் தபருந்மதாட்டப் பாடசாகலகள் சார்ந்த வளப் 

பற்றாக்குகறகயத் தீர்ப்பதற்கும் அமதமபால அவற்கற 

அபிவிருத்தி தசய்வதற்கும் தபருந்மதாட்டப் பாடசாகலகள் 

அலகிகன அபிவிருத்தி தசய்யமவண்டுதமன்ற மகாாிக்கககய 

நான் முன்கவக்கின்மறன்.  

நாங்கள் சாதாரணமாகப் தபாதுமக்ககளச் சந்திக்கின்ற 

தினங்களில் அல்லது எங்ககளச் சந்திக்க வருகின்ற பாடசாகல 

அதிபர்கள், ஆசிாியர்கள் உட்பட தபருமளவானவர்கள் 

கட்டடங்களுக்கான மகாாிக்ககககள முன்கவக்கிறார்கள். 

அகனத்துப் பாடசாகலகளுக்கும் கட்டடங்ககள 

அகமப்பதற்கான நிதி வசதிகள் ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் 

என்ற வககயிமல எனக்குக் கிகடக்கப்மபாவதில்கல. எனமவ, 

அரசாங்கம் என்கின்ற வககயிலும் கல்வி அகமச்சு என்கின்ற 

வககயிலும் தங்கள் வசம் இருக்கின்ற இந்தப் தபருந்மதாட்டப் 

பாடசாகல அலகக - plantation schools Unitஐப் 

பலப்படுத்துவதற்கு முயற்சி தசய்யமவண்டுதமன்ற 

மகாாிக்கககய இந்தப் பாராளுமன்றத்தில் முன்கவத்து, கல்வி 

அகமச்சினதும் இந்தப் பாராளுமன்றத்தினதும் மதகவக்காக 

குறித்த ஆவணங்ககளச் *சமர்ப்பித்து, இந்தப் பிமரரகணகய 

முன்கவப்பதற்கு வாய்ப்பளித்ததற்காக உங்களுக்கு மீண்டும் 

நன்றி கூறி, விகடதபறுகின்மறன்.  

    
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශයෝජනාත ස්ිකප කිරීම, ැරු ආනන්ද අු්ැමශේ මන්ත්රීතුමා. 

 
[අ.භා 6.47] 
 

ගු ආනන්ද අලුත්ගෙවේ ෙහතා 
(மாண்புமிகு ஆனந்த அலுத்கமமக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

මූකාසනාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමනි, අශ්ත සශහෝදප තිකකපාජා 

මන්ත්රීතුමා අශ්ත පළාශ් මන්ත්රීතපයකු හටටියට ශම් ශැනටවි් 

තිශබන ශයෝජනාත ස්ථීප කපමින් මම ශකටිශයන් තචන කිහිපයෂේ 

කථා කපන්නට බකාශපොශපෝතු ශතනතා. ඇ්ශතන්ම තතුකපශේ  

ජනතාත  දහඩිය, ශ , කඳු  ශහළමින් ශම් පශේ ජාතික ආදායම 

ශතනුශතන් මහා කාර්යභාපයෂේ ද ්ට කපන ජනතාතෂේ. විවිධ් 

ැටටු මධ්යශේ  තමයි ශම් ජනතාත ජීත් ශතන්ශන්. පාස  

පිළිබහත කථා කපනතා නම්,  දතා අතම පහසුකම් යටශ් තමයි 

තතුකපශේ  දරුතන් පාස  යන්ශන්. ඒ තාශේම, ඔවුන්ශේ 

ආහාපපාන,  ඔවුන්ශේ සිතුම් - පටතුම්,   ජීතන පටාත  පිළිබහත 

ශමොන ආඩුක්ත තිබුණ් දතා අයහප් මේටමකින් තමයි  සකකා 

තිශබන්ශන්. සමස්ත පට ිනහා බටුතාම අපට ශපශනන ශදයෂේ 

තමයි, ශම් පට අද ආර්ිකක ත ශයන්, සමාජයීය ත ශයන්  දතා 

පහ් මේටමක තටටිකා තිශබනතාය කියන එක. 

තිකකපාජා මන්ත්රීතුමා එෂේස් ජාතික පෂේ  ආඩුක්ත 

පිහිටුතන්න අපි් එෂේක එකම පෂේ ශයන් තපැ කපකා 

මන්ත්රීතපයකු හටටියට ප් වුණා. එෂේස් ජාතික පෂේ ශේ  අශ්ත 

සශහෝදප මන්ත්රීතරුන් අද උශශ දහකා ශම් ශතන ක  කළ ශම් 

කථාතකදී ුලකකින් මිසෂේ, සතුටකින් කථා කශළ් නටහට. අපි 

ආඩුක් පෂේ ශේ  දහකා තිශබනතා, සභාපතිතරු ශතකා දහකා 

තිශබනතා, දීර්ඝ කාකයෂේ පළා් සභාශ  දහකා තිශබනතා. ඒ 

හටම අතස්ථාතකදීම අපි දතා සතුටින් තමයි ටළම මටතිතපණයට 

ගිශේ . පශේ සමස්ත ජනතාතශේ තීන්ුලත ශමොනතා වුණ් අපි 

ශබොශහොම සතුටින් ජනතාතට යමෂේ කළා කියන අදහස ඇතිත 

තමයි ටළම මටතිතපණයට දිනිපප් වුශඩු. හටබටයි, ශම් ආඩුක්ශ  

ජනාධිපතිතුමා යටශ්, අැමටතිතුමා යටශ්, ඇමති මඩුඩකය 

යටශ් තුහන්නාන්ශස්කා දතා ුලකින් තමයි ටළම මටතිතපණ ිනහා 

බකාශැන දන්ශන්. ශම්ක ඇ්ත කථාතෂේ. නුහ් 

තුහන්නාන්ශස්කා ශමතටන ඒ ැටන කියන්ශන් නටහට. සමහප 

මන්ත්රීතරු නම් කියනතා. කි ත්, ශනොකි ත් 

තුහන්නාන්ශස්කාශේ හද තශ් තිශබන්ශන් මහා දටතටන්ත 

ශ දනාතෂේ. ශම්ක තමයි සතයය. තුහන්නාන්ශස්කාට තටඩිය පශේ 

ජනතාත ශ දනාශතන් දන්නතා.  

 ටශේ  පාර්ලිශම්න්තුශ  උශශ දහකා රෑ ශතන ක  කාකය ැත 

කශළ් දයා ැමශේ ඇමතිතුමාශේ -ප්රාථමික කර්මාන්ත හා සමාජ 

සවිබකැටන්වීම් අමා් යතුමාශේ- ශපෞශැලික කාපණාතෂේ ැටන 

සාකච්ඡා කපන්නයි. ශබොන්න කිිප නටතුත හම්බන්ශතොට ළමශයෂේ 

මටිපකා. හටබටයි, ශම් ළමයා මහින්ද පාජපෂේ  මටතිතුමාශේ 

ආඩුක්ත කාකශේ  දපිනකා තිබුණා  නම් කියයි, "මහින්ද පාජපෂේ  

මටතිතුමාශේ කාකශේ  දපිනකා තිශබන්ශන්. මටරුණාට අපට 

කපන්න ශදයෂේ නටහට. එතුමාට ඒතා බකාැන්න ශතයි" කියකා. 

හටබටයි, ඒ දරුතාට මාස 11යි. දපිනකා තිශබන්ශන්් යහපාකන 

ආඩුක්ත යටශ්,  මටිපකා තිශබන්ශන්් යහපාකන ආඩුක්ත 

යටශ්.  

මිලියන, බිලියන ැණන් ශයෝජනා ශැනට කා තන්ින 

ද කනතා.  දයා ැමශේ මටතිතුමාට ශහලිශකෝතටර් තිශබනතා, 

උඩින් යන්න. මහජන ුහද  වි ාක ශකස විනා  කපකා, එතුමාට 

ශසතණැක ෆටෂේටිපය ශදන්න තමයි ශයෝජනා ශැනට කා 

තිශබන්ශන්. ශම්ක තමයි ඇ්ත කථාත. ශම් තාශේ පුශැකයන් 

නිසා තමයි එෂේස් ජාතික පෂේ  ය අද ශම් තටනට තටටිකා 

තිශබන්ශන්. ශබොන්න කිිප නටතිත මටශපන අහි සක ළමයින් ැටන 

හිතන්න එතුමන්කාට ශතකාතෂේ නටහට. මහ පාශර් යන ශකොට 

තිශබන මාර්ැ බාධ්ක පිළිබහත එතුමන්කාට ැටටුතෂේ නටහට. 

එතුමා යන්ශන් උඩින්. එතුමාශේ අම්මා - අ්තපාශේ ූ දකය 

පිළිබහත ශනොශතයි ටශේ  කථා කශළ්. අ්තපච්චි හම්බ කපකා තිබුණු 

ූ දකය පුතාට ුලන්ශන් නටහට කියකා ශනොශතයි ටශේ  කථා කශළ්. 

එතුමාශේ අම්මාශේ ූ දකය එතුමාට ලියකා ුලන්ශන් නටහට කියකා 

ශනොශතයි ටශේ  කථා කශළ්.  

657 658 

[ැරු මයි තාැනම් තිකකපාජා මහතා] 

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

*  Placed in the Library. 
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එතුමා රුපිය  91කින් ිනුතණු වුණු, සි හක ශබෞශධ්ශයෂේ වීම 

ැටන එක පට්තකින් අපි සතුටු ශතනතා. හටබටයි, එතුමාට රුපිය  

91කින් ශම් ජීවිත කාකය තුළ  ශම් තටනට යන්න පු තන් වුශඩු 

ශකොශහොමද කියන එක ැටන අපට දටතටන්ත සටකයෂේ තිශබනතා. 

තුහන්නාන්ශස් ශශ පාකනය කපන්ශන්, තුහන්නාන්ශස් 

ශශ පාකනයට ආශ  තත තත් ශැොඩ තටඩි කප ැන්න මිසෂේ 

කාටත් උදවු කපන්න ශනොශතයි. ඒක ශබොශහොම පටහටිනලියි. 

තුහන්නාන්ශස්කා කිඹු  කඳු  ශහළනතා; ශම් පශේ මිනිස්සු 

කන්න නටතුත මටශපනතා.  

ැරු මයි තාැනම් තිකකපාජා මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා 

තතුකපශේ  ජනතාත ශතනුශතන් අද ක  තටබීශම් ශයෝජනාත 

ශැනට කා තිශබනතා. ැරු මන්ත්රීතුමනි, තත මාස ශදකෂේ තුනෂේ 

යන්න දස්සප තතුකපශයනු් මපණයෂේ ආප චි ශතයි. ශමොකද, 

තතුකපශේ  ජනතාත් අද දතාම අමාරුශතන් තමයි ජීත් 

ශතන්ශන්. ැරු මයි තාැනම් තිකකපාජා මන්ත්රීතුමා එෂේස් 

ජාතික පෂේ ය නිශයෝජනය කපමින් කන්ද උඩපටින් ආපු 

මන්ත්රීතපශයෂේ.  තුහන්නාන්ශස් හෘදය සාෂේෂියට  එකමත 

ශනොශතයි, අද ඔය ස්ථානශේ  දන්ශන්.  අද තුහන්නාන්ශස් එෂේස් 

ජාතික පෂේ ශේ  මන්ත්රීතපයකු හටටියට ශම් ක  තටබීශම් 

ශයෝජනාත ශැශනනශකොට ඒ ශයෝජනාත ස්ිකප කප ැන්න එෂේස් 

ජාතික පෂේ ශේ  එක මන්ත්රීතපශයෂේත් තුහන්නාන්ශස් සමම ශම් 

ැරු සභාශ   නටහට. ශම්ක තමයි එෂේස් ජාතික පෂේ යට වුණු 

වින්නටහිය. ඒ වින්නටහිය දටකකා තමයි මම විපෂේ යට ගිශේ .   

ජනාධිපතිතපයාට ඡන්දය දීපු ශකශනෂේ මම. එතුමාට නටතත 

ඡන්දය ද කන්න අයිතියෂේ ඇ්ශ් නටහට. එතුමාට ඡන්දය 

ශදන්ශන් නටහට. එතුමා මටතිතපණයට ආශතෝ අපි එතුමාට තටඩ 

කපන්ශන් නටහට. එතුමා තමයි ශම් පට කාපු අන්තිමම 

ජනාධිපතිතපයා හටටියට අපි දකින්ශන්. මහින්ද පාජපෂේ  

මටතිතුමා් ඒ ශතකාශ  එතුමා සමම තපැ කළා.  මම නාතකපිටිය    

ආසනය ස විධ්ාන කපකා, ඒ ආසනය ිනනතකා මහින්ද පාජපෂේ  

මටතිතුමා පපාජය කපන්න කටුතතු කපපු ශකශනෂේ. මම ඒ ැටන 

අද එක පට්තකින්  ුලෂේ ශතනතා. එතුමා ුතශධ්ය නටති කපපු නිසා 

තමයි ැරු මයි තාැනම් තිකකපාජා මන්ත්රීතුමාට අද නිදහශස ් 

ඔය ස්ථානශේ   තාඩිශතකා ශම් තාශේ ක තටබීශම් ශයෝජනා 

ශැශනන්න පු තන් ශතකා තිශබන්ශන්. ඒ තාශේම, තතුකපය 

නිශයෝජනය කපන මන්ත්රීතපයකු හටටියට තමයි පාර්ලිශම්න්තුතට 

එන්න තුහන්නාන්ශස්ට අතස්ථාත කටබී තිශබන්ශන්.  

ැරු මහින්ද පාජපෂේ  මටතිතුමා දතිහාසැත ශතන්න  තටඩ  

කපකා තිශබනතා. ඒ තාශේම, ෛමත්රීපාක ජනාධිපතිතුමා්, ශම් 

අැමටතිතුමා්, ශම් ඇමති මඩුඩකය් දතිහාසැත ශතකා හමාපයි, 

ශම් පට කාපු  පිිපස හටටියට.  ශම් යහ පාකනය තමයි ශම් පට 

කෑශ .  ුහස්ලිම් ප්ර ්න,  ්රවිඩ ප්ර න් සහ අශනෂේ  සියු ප්ර ්නතකට 

උ්තප කබා ිනය ුත්ශ් ජනාධිපතිතුමා, අැමටතිතුමා සහ ශම් 

ඇමති මඩුඩකය සහ ආඩුක් පෂේ යයි. අපට මතක ඇති කාකයක 

ජනාධිපති, අැමටති එකට තාඩි ශතකා ශම් පශේ ජනතාත 

ශතනුශතන් කථා කපකා නටහට. අපි දටන ැ්තා, ශබොශහොම 

දෂේමනින් ශම් ආඩුක්ත කඩා තටශටනතා කියකා. එෂේස් ජාතික 

පෂේ ශේ  සමහප මන්ත්රීතරු ශපෞශැලිකත අපට කියනතා, "එදා ිනන 

51 ආඩුක්තට දස්සපහට යන්න ුලන්නා නම්, ශම් වින්නටහිය 

ශතන්ශන් නටහට" කියකා.    තුහන්නාන්ශස්කා ද කා අස්ශතකා 

මටතිතපණයකට යෑම තමයි කළ ුතතුත තිශබන්ශන්. තුශනන් 

ශදශෂේ ඡන්දයකින් සම්මත කපශැන මටතිතපණයකට යෑම තමයි 

කළ ුතතුත තිශබන්ශන්. නට්නම් ශම් පට ශැනියන්න පු තන් 

ආඩුක්තෂේ ශම් පශේ ඇ්ශ් නටහට. ශම්ක 'පාඩුක්තෂේ' ශතකායි 

තිශයන්ශන්.  අපි ශනොශතයි, එශහම කියන්ශන්. පාර්ලිශම්න්තුශ  

සිටින එෂේස් ජාතික පෂේ ශේ  -ආඩුක් පෂේ ශේ - මන්ත්රීතරු තමයි 

එශහම කියන්ශන්. ශපශර්දා කෘතයාධිකාිප මඩුඩකය රැස් කප  

අැමටතිතපයා කියනතා, ජනාධිපති අශ්තෂේ කයා ැටන කියන්න 

එපා කියකා. නුහ් අද උශශ ප්තශර් බකශදී ුහ  පිටුශ  

තිශබනතා, "අපි සජි් ශප්ර්මදාස මහ්තයා ජනාධිපතිතුමා 

කපනතා." කියකා. තත පට්තකින් චම්පික පණතක ඇමතිතපයා 

ශකෝටි දහයෂේ දීකා ජනාධිපතිතපණයට ද කන්න කෑස්ති ශතනතා. 

පවි කරුණානායක ඇමතිතුමා මට ශපෞශැලිකත කථා කපකා 

කියනතා, "සජි් ආශතෝ මම උදවු කපන්ශන් නටහට." කිය කා. 

පනි  විරමසි හ මටතිතුමා සජි්ට අතස්ථාත ශදන්ශන් නටහට; 

ආතාට උදවු කපන්ශන් නටහට. දටන් එෂේස් ජාතික පෂේ ය 

කඩුඩායම් තුන හතපකට ශබිනකා දතපයි. නුහ් අද අපි 

එකතුශතකා දතපයි. මහින්ද පාජපෂේ  කියන එක හඬින් අපි 

එකතුශතකා දතපයි. එතුමා ශමොකෂේද ැන්නා තීන්ුලත, ඒ තීන්ුලත 

ශතනුශතන් අපි එක ශපෝශ් ගිහි කා එතුමා කියන 

අශ්තෂේ කයා  -පඹශයෂේ දටම්ම්- ජය්හණය කපතනතා. ශම් 

පශේ ජනතාත කෑස්ති ශතකා දන්නතා, ශපොුලජන එෂේස් 

ශපපුහශඩු අශ්තෂේ කයා අනිතාර්යශයන් ජය්හණය කපතන්න. 

ඒකට ප්රධ්ාන ශහ්තුත එෂේස් ජාතික පෂේ ශේ  තිශබන 

ුලර්තකකමයි. ශම් අවුරුුල හතපහමාප තුළ ශැන ගිය ශම් ුලර්තක 

ආඩුක්ශ  ප්රතිඵකය පසුගිය පළා් පාකන මටතිතපණශේ දී ශම් 

පශේ ජනතාත ශබොශහොම පටහටිනලිත කබා දීකා තිශයනතා.   

මම ශබොශහොම කනැාටුශතන් ශහෝ ශමතටනදී  කාපණයෂේ 

කියන්න ඕනෑ. අපි් සමම ුහස්ලිම් ජනතාත, ්රවිඩ ජනතාත දතා 

ශළන්ැතුත ශබොශහොම සශහෝදප්තශයන් කටුතතු කපනතා. 

සමහප ්රවිඩ මුල  ශැත තකට ගියාම මම විතපයි සි හකශයකුට 

දන්ශන්. මූකාසනාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමනි, සමහප ුහස්ලිම් මුල  

ශැත තකට ගියාම මම විතපයි සි හකශයකුට හිටිශේ . ශම් ඇති වූ 

සිශධි ැටන මම ශබොශහොම කනැාටු ශතනතා. සමහප ුහස්ලිම් 

නායකශයෝ ශම්තාට තැකියන්න ඕනෑ. අද අහි සක ුහස්ලිම් 

සශහෝදපයන් තටටිකා සිටින ත්්තයට ඒ අය තැකියන්න ඕනෑ. 

සමහප සි හක ජනතාත ුහස්ලිම් කශඩ්කට යන්ශන් නටහට. ුහස්ලිම් 

ුහදකාලි සතස් තනතුරු කශඩ් ඇපශැන දන්නතා. නුහ් 

එෂේශකශනෂේත් ුහස්ලිම් කශඩ්ට යන්ශන් නටහට. ශබොශහොම 

සශහෝදප්තශයන් එක බ් එක ශබදාශැන කාකා, එක ශ් එක 

බීකා හිටපු මිනිස්සු අද අහක බකාශැන යන තටනට ප්ශතකා 

තිශබනතා.  

ශම් ශතනුශතන් තැ කියන්න ඕනෑ ශතන කවුරුත් ශනොශතයි, 

ුහස්ලිම් නායකශයෝයි. ජාතිතාදී පෂේ  හදාශැන, ශදකට තුනට 

ශබිනකා  කටුතතු කිරීම තමයි ශම් ප්ර ්නය ඇති ශතන්න ප්රධ්ාන 

ශහ්තුත වු ශඩු.  ශම් තාශේ  ප්ර ්නයෂේ පශේ ඇති තන බත ුහස්ලිම් 

නායකයන් ශනොදටන දන්න බටහට. අශ්ත ැශම් ම ශාාානතා ශහෝ 

අකටුත්තෂේ සිුල තනතා නම්, පන්සශ  ශමොනතා ශහෝ 

අකටුත්තෂේ සිුල තනතා නම්  ඒතා අපට දශතන් ශහෝ දටශනන්න 

ඕනෑ.  ජාතිතාදී ුහස්ලිම් නායකයන් මටත ශදශඩ තාට, ඒ මිනිස්සු 

ශම්තාට සම්මාදම් ශතකා තිශබනතා. ඒ මිනිස්සු ඒකට තැ කියන්න 

ඕනෑ. අද සමහප ුහස්ලිම් ජනතාත බට කුතට ණය ශතකා කශඩ්ට 

බක් ටික ශැනාත්, ඒ බක් ටික  කශඩ් දතුරු තනතා.  ඒ ැටන මම 

ශබොශහොම කනැාටු තනතා. ඔවුන්ට ඒ බක් ටික විකුණා ැන්න 

විධියෂේ නටහට. මාස ශදකෂේ ශබොශහොම අමාරුශතන් තමයි ඒ 

මිනිස්සු ඒ කටුතතු කපශැන යන්ශන්. අපි තුළ තිබුණු ඒ 

සහජීතනය නටති වීම සම්බන්ධ්ශයන් මම කනැාටුත ප්රකා  

කපනතා. 

මූකාසනාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමනි, තුහන්නාන්ශස් සි හක 

දස්ශකෝකයකට තමයි ගිශේ . ශබෞශධ්යන් පිළිබහත ශහොහ 

අ්දටකීමෂේ තිශබන තුහන්නාන්ශස් තාශේ දහ ශදශනකු -ශම් 

ඇමතිතරු නටතිත- පාර්ලිශම්න්තුශ  හිටියා නම් ශම් ප්ර ්නය ඇති 

තන්ශන් නටහට. මම හදතතට එකමතයි ශම් කාපණය කියන්ශන්. 

ශමොකද, තුහන්නාන්ශස් ැටන මම ශපෞශැලිකත දන්න නිසා.  

ජාතිතාදී පෂේ  නිශයෝජනය කපන අශනෂේ මන්ත්රීතරු නිසා තමයි 
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තුහන්නාන්ශස්කාට අද ආ්මයෂේ නටති ශතකා තිශබන්ශන්. 

තුහන්නාන්ශස්ට් දටන් එෂේස් ජාතික  පෂේ ය එපා ශතකා 

තිශබන බත මම දන්නතා.  හදතතට එකමත තුහන්නාන්ශස්ට ශම් 

පට්තට එන්න බටිප, එතටනි පදනමෂේ හදා ැන්න විධියෂේ නටති 

නිසායි. එෂේස් ජාතික පෂේ ශේ   මන්ත්රීතරු වි ාක පිිපසෂේ   අප 

සමම  කථා කපනතා. ශම් පට්තට ඇවි කා  පදනමෂේ හදා ැන්න 

කාකයෂේ නටති නිසා තමයි එතුමන්කා එන්ශන් නට්ශ්. ටශේ  

සමහප මන්ත්රීතරු දයා ැමශේ මටතිතුමා කපපු ශදයට හදතතට 

එකමත ශනොශතයි ඡන්දය ුලන්ශන්. ඒ තාශේම සමහප මන්ත්රීතරු 

ඡන්දය ශදන්න ආශ  නටහට.  

ිපසාඩ් බිනුතදීන් මටතිතුමාට එශපහි ශදෝ ාිනශයෝැය 

ශැනාශතෝ එදාට එෂේස් ජාතික පෂේ ශේ  මන්ත්රීතරු වි ාක 

පිිපසෂේ ශකඩ නිතාක් දමනතා; වි ාක පිිපසෂේ එතුමාට එශපහිත 

ඡන්දය ශදනතා. ශම්ක තමයි පශේ පතතින ඇ්ත ත්්තය.  

පශේ ුල්තප්භාතය ශ  ැශයන් තටඩි ශතකා තිශබනතා. 

ශම් තාශේ ත්්තයෂේ 1 99 - 98 කාකශේ  මටද භාැශේ දී ඇති 

වුණා මිසෂේ, ශතන කිසිම කාකයක ඇති වුශඩු නටහට. ටට එහා ගිය 

ත්්තයකට තමයි අද පට ප් ශතකා තිශබන්ශන්. මූකාසනාරූඪ 

ැරු මන්ත්රීතුමනි, තුහන්නාන්ශස්  කියන්න යන්ශන් මශේ කථාත 

නත්තන්න කියකා ශතන්න ඇති. ඒ නිසා ශම් කාපණය කියකා 

මම කථාත නත්තනතා.  

මූකාසනශේ  දන්න ැරු ුහජිබුර් පහුමාන් මන්ත්රීතුමනි, 

තුහන්නාන්ශස් කළ කථාත මම අහශැන හිටියා. තුහන්නාන්ශස් 

සි හක ජනතාත් එෂේක එකට හිටපු, ශබෞශධ් පිපසපය ැටන දන්න 

ශකශනකු නිසා තුහන්නාන්ශස්ට ඒ බටඳියාත, ඒ හටිනයාත, ඒ 

ශළන්ැතුකම, ඒ සබටඳියාත සහ ඒ උරුමය තිශබනතා. අශනයෝනය 

සහශයෝැය පිළිබහත තුහන්නාන්ශස් ශහොඳින් අතශබෝධ් කප ශැන 

තිශබන නිසා  ශම් ත්්තය තත්  ගිනි ැන්න යම් තචනයෂේ පිට 

ශතන්න කලින්,  අතශබෝධ්ශයන් කටුතතු කපන්න තුහන්නාන්ශස්ට 

තිබුණා. සමහප සි හක අයශැනු් එශහම ශශත  සිශධ් තනතා. 

හටබටයි, ිපසාඩ් බිනුතදීන් මටතිතුමා පටන් ැ් ශමොශහොශ් සිට 

අතසාන තනශතෂේ  හිත ඇතුශළ් එක ශදයෂේ තියාශැන පිට ක ශළ් 

ශතන ශදයෂේ. ඒක අපට ශ්ශපනතා. එතුමා භා ාත ශකොයි විධියට 

හටසිශප ත්, අශ්ත හදතතට දටශනනතා. අපි දන්නතා, ශැොනා 

යන්ශන් ශපො  පටළය කන්න කියකා. අපි එතුමන්කාට ආශේ   

අතස්ථාතෂේ ශදන්ශන් නටහට. ුහස්ලිම් ජනතාත නිශයෝජනය කපන, 

සි හක ජනතාත් එෂේක ශබොශහොම ශළන්ැතුත දන්න 

තුහන්නාන්ශස් මූකාසනශේ  සිටින ශම් ශමොශහොශ් අපි ශයෝජනා 

කපනතා, තුහන්නාන්ශස්කාශේ ශම් ජාතිතාදී පිිපස පට්තකට දාකා, 

අපි ශබොශහොම සශහෝදප්තශයන් ආරය කපපු 

තුහන්නාන්ශස්කාශේ අහි සක ුහස්ලිම් ජනතාත ශතනුශතන් ශපීන 

සිටින්න කියකා. 

ැරු තිකකපාජා මන්ත්රීතුමා   නිශයෝජනය කපන ප්රශශ ශේ  

අහි සක ජනතාත ශතනුශතන් යමෂේ කිරීමට අද ශයෝජනාතෂේ 

දිනිපප් කළා. ප්රාථමික කර්මාන්ත හා සමාජ සවිබකැටන්වීම් වි ය 

භාප ඇමතිතපයා හටටියට ශම් වුතමනාත තිබිය ුත්ශ්, දයා 

ැමශේ ඇමතිතුමාටයි. එතුමාට ප්රාථමික කර්මාන්තය ැටන කිසි 

අතශබෝධ්යෂේ ඇ්ශ් නටහට. අශ්ත ශැොවි ජනතාත හිමමනට ප් 

කශළ් දයා ැමශේ ඇමතිතුමායි. අවුරුුල හතපහමාපෂේ ගිහි කා් 

එෂේස් ජාතික පෂේ යට බටිප වුණා, සමෘශධි සහනාධ්ාපය ශදන්න. 

එතුමන්කා මාස තුශනන්ද සමෘශධිය ශදන්න යන්ශන්? ශම් මාස 

තුන තුළදීද "ැම්ශපපළිය" කපන්න යන්ශන්? ශම් මාස තුන 

ඇතළතදී තුහන්නාන්ශස්කාට "ැම්ශපපළිය" තටඩසටහන 

කපන්නත්, සමෘශධිය ශදන්නත් කටශබන්ශන් නටහට. 

තුහන්නාන්ශස්කාට දකින්න කටශබන්ශන් ආඩුක් ශපපළියෂේ 

විතපයි කියමින් මා නිහඬ තනතා. ස්තුතියි. 

 

[අ.භා.7.00] 

      

ගු ිධිතත වේුවගොඩ ෙහතා 
(மாண்புமிகு வி ித மபருதகாட) 
(The Hon. Vijitha Berugoda) 

මූකාසනාරූඪ ැරු මන්ත්රීතුමනි, නුතපඑළිය ිනස්්රිෂේකය 

නිශයෝජනය කපන අශ්ත ැරු තිකකපාජා මන්ත්රීතුමා අද දතා 

තටදැ් ශයෝජනාතෂේ දිනිපප් කප තිශබනතා. හටබටයි, ශමතටනි 

තටදැ් ශයෝජනාතෂේ දිනිපප් කප තිශබන ශමොශහොශ් ශම් 

පාර්ලිශම්න්තු සභා ැර්භශේ  මන්ත්රීතරු දන්ශන් අතශළොස්සෂේ 

පමණයි. ශකොශහොම වුණ් යහ පාකන පජය පටන් අපශැන 

අවුරුුල හතපහමාපෂේ ගියාට පස්ශස් ැරු තිකකපාජා 

මන්ත්රීතුමනි, තුහන්නාන්ශස් නිශයෝජනය කපන ප්රශශ ශේ  

ජනතාතශේ අත යතා සාධ්ාපණ අන්දමින් ද ්ට ශනොවීම ැටන 

තුහන්නාන්ශස් තුළ ශකොකු කම්පාතෂේ තිශබන බත අපි දන්නතා. 

තතුකපශේ  ජනතාත කියන්ශන්්, ශම් පශේ පුපතටසිශයෝ. 

හටබටයි, ඒ අය ශම් පශේ ශදතටනි ශපශළ් පුපතටසිශයෝ ශනොශතයි. 

ශම් පශේ අශනෂේ හටම ජාතියකටම හිමි අයිතිතාසිකම ඒ අයට් 

හිමි ශතන්න ඕනෑ. අධ්යාපනය කියන්ශන්, මූලික මානත 

අයිතිතාසිකමෂේ. ශම් පශේ දපශදන සෑම දරුශතකුටම පළුහතටනි 

ශරණ්ිශේ  දහකා දහතුන්තන ශර්ණිය දෂේතා නිදහශස් අධ්යාපනය 

භුෂේති විීමශම් අයිතිය තිශබනතා. ආඩුක්රම තයතස්ථාශතන් ඒ 

අයිතිය තහවුරු කපකා තිබුණ්, සටබෑ  යථාර්ථය නම් හටශමෝටම 

අධ්යාපනශේ  සමාන අතස්ථාත උරුම ශනොවීමයි.  ඒක තමයි 

එෂේතපා කාකයක "ශකොළඹට කිිප - අපට කටකිිප" කියකා ්ාමීය 

තරුණශයෝ මහා අපැළයකට ගිශේ . හටබටයි, තතුකපශේ  ජනතාත 

එතටනි අපැළයකට ගිශේ  නටහට.  

පසුගිය කාකශේ  තතුකපශේ  ජනතාතශේ ෛදනික තටටුප 

රුපිය  1,000ෂේ කප ැටීනම ශතනුශතන් ශකොකු අපැළයක නිපත 

වුණා. සමහප කම්කරු නායකශයෝ, සමහප ශශ පාකන 

නායකශයෝ එයට නායක්තය ුලන්නා. නායක්තය ුලන්නාට, ඒ 

සටන ජය්හණය කප ැන්න බටිප වුණා. තතුකපශේ  සියු 

ජනතාත අද දන්ශන් යහප් ජීතන මේටමක ශනොතන බත අපි 

දන්නතා. ඒ අයශේ නිතාසතක ත්්තය ැ්තාම, දතාම අබකන් 

මේටමක තිශබන්ශන්. සමාජ හා ආර්ිකක මේටම ැ්තාම්  

දතාම ුලර්තක මේටමක තිශබන්ශන්. ශසෞඛ්ය ත්්තය් ශහොහ 

මේටමක නටහට. ඒ නිසා තතුකපශේ  ජනතාතට් සාධ්ාපණය ද ්ට 

ශතන්න ඕනෑ. ඒ අයශේ් සමාජ හා ආර්ිකක ත්්තය උසස් 

ශතන්නට ඕනෑ. ඒ අයශේ දරුතන්ට ශහොහ අධ්යාපනයෂේ කබා 

ශදන්න ඕනෑ. "සටමට අධ්යාපනය සමානත කටශබන අතස්ථාත හටම 

තටනම නටහට" කියනශකොට, එම පහසුකම නට්ශ් තතුකපශේ  

පාස තක දශැන ැන්න දරුතන්ට විතපෂේ ශනොශතයි, ිනතයිශන් 

ශබොශහෝ ප්රශශ තක ්ාමීය මේටශම් පාස තක දරුතන්ට් නටහට. 

ඒ පාස තක අත ය පහසුකම් නටහට. ශභෞතික පහසුකම් තාශේම, 

මානත පහසුකම්  නටහට. එම පාස තකට්, මානත සම්ප් 

කටශබන්නට ඕනෑ; ශභෞතික සම්ප් කටශබන්නට ඕනෑ. දටන් 

ක කාශ  තිශබන පාස  දස දහසක පමණ ස ඛ්යාශතන්  ශබොශහෝ 

පාස තක ප්රාථමික අධ්යාපනය කබා ශදන්න ුවරුතරු නටහට. 

ද ග්රීසි අධ්යාපනය කබා ශදන්න ුවරුතරු නටහට, සමහප 

පාස තක තාෂේ ණ වි ය දැටන්වීම සහහා, විදයාත, ැණිතය 

දැටන්වීම සහහා ුවරුතරු නටහට. අත ය ුවරුතරු ශනොමටතිකම ඒ 

දරුතන්ට අ.ශපො.ස. සාමානය ශපළ  විභාැය, අ.ශපො.ස. උසස ්

ශපළ විභාැය සම් ශතන්න බකත් ප්ර ්නයෂේ ශතකා තිශබනතා. 
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හටබටයි, මා දන්නා විධියට තතුකපශේ  ජනතාතට එය තටඩිපුප බකපා 

තිශබනතා. එම නිසා තමයි අශනෂේ දරුතන්ට සාශ්තෂේ ත 

තතුකපශේ  ජනතාතශේ දරුතන් දශැන ැන්නා ප්රමාණය අක්ශතකා 

තිශබන්ශන්. ැරු මයි තාැනම් තිකකපාජා මන්ත්රීතුමා ඒ 

ශතනුශතන් කථා කිරීම ප්ර  සීනයයි. ඒ දරුතන්ට සාධ්ාපණය ද ්ට 

ශතන්නට ඕනෑය කියා අපි පිළිැන්නතා. තතුකපශේ  පාස තකට 

අත ය පහසුකම් කබා ශදන්න ඕනෑ. ඒ පහසුකම් අතපට නවීන 

තාෂේ ණය, ශැොඩනටඟිලි සහ ශතන් රතය දෘ ය උපකපණ 

සිය කම කබා ශදන්න ඕනෑ. ඒ තාශේම, ක්රීඩා කටුතතු සහහා, 

වි ය සමැාමී රියාකාපකම්තකට අත ය සියු පහසුකම් සහ 

ුවරුතරු කබා ශදන්නට ඕනෑ. එශහම කබා ුලන්ශනෝ තමයි ඒ 

දරුන්ට අනාැතය දකින්න පු තන්කම කටශබන්ශන්. ශැෝසිය 

සමාජ රමයකට යන්න නම්, වි ්ත දටනුම කබා ැන්නට නම් ශම් 

දරුතන්ට ඒ සහහා අතස්ථාත කටශබන්නට ඕනෑ. ශම් දරුතන්ශේ 

සිහින තිශබනතා. ශම් දරුන්ශේ ශදම පියන්ශේ සිහින තිශබනතා. 

අධ්යාපනය හපහා තමයි ඒ සිහින සටබෑ කප ැන්න පු තන් 

ශතන්ශන්. එම නිසා සාධ්ාපණ ශකස හටශමෝටම අධ්යාපනය කබා 

දීශම් අයිතිය, ුතතුකම පටහටප හටිපය ශනොහටකි තැ කීමෂේ. ආඩුක්ත 

ඒ තැකීම දපන්නට ඕනෑ. 

අපට මතකයි, 1988ට කලින් ක කාශ  ිනස්්රිෂේක 25ටම 

අධ්යාපන අමාතයා   එකයි තිබුශඩු, එෂේ අධ්යාපන 

ඇමතිතපශයෂේ විතපයි සිටිශේ . හටබටයි, 1988න් පස්ශස් ශමොකෂේද 

වුශඩු? පළා්  ට අධ්යාපන ඇමතිතරු  ශදශනෂේ, අධ්යාපන 

අමාතයා    ශදශනෂේ, පළා් අධ්යාපන අධ්යෂේ තරු  ශදශනෂේ  

තාශේම, කකාප අධ්යාපන අධ්යෂේ තරු, ශකොේඨාස අධ්යාපන 

අධ්යෂේ තරු, ුවරු උපශශ කතරු, වි ය ප්රධ්ාීනන් විධියට 

අධ්යාපන ෂේශ ්රය සහහා වි ාක පිිපසෂේ ප් වුණා. නුහ් අපට 

ප්ර ්නයෂේ තිශබනතා, ඒ පිිපස දන්න තපමටම අධ්යාපනශේ  

ස තර්ධ්නයට පටහටිනලි යමෂේ වුණාද කියකා. එම නිසා දශැනුම් හා 

දැටන්වීම් රියාතලියට අත ය සියු පහසුකම් කබා ශදන්නට ඕනෑ.  

නිකධ්ාිපන් සිටියාට තටඩෂේ නටහට, කකාප අධ්යාපන කාර්යාක, 

පළා් අධ්යාපන කාර්යාක ඕනෑ තපම් තිබුණාට තටඩෂේ නටහට, නිසි 

අධීෂේ ණය රියාතලියෂේ,   සුපරීෂේ ණ රියාතලියෂේ සිශධ් 

ශතන්ශන් නට්නම්. සමහප පාස තක නිසි පිපින අධ්යාපන කටුතතු 

සිුල ශතනතාද නටශද කියන එක පිළිබහත අපට ප්ර ්නයෂේ 

තිශබනතා. ඒ පිළිබහත සුපරීෂේ ණයෂේ කපන්නට ඕනෑ. ප්රතිඵක 

වි ්ශ  ණය කපනතාට අමතපත මාසයකට කිහිප තතාතෂේ ශහෝ 

ුවරු උපශශ කතරු, වි ය ප්රධ්ාීනන්, අධ්යෂේ තරු  සෑම 

පාසකකටම ගිහි කා පන්තිශයන් පන්තිය  අධීෂේ ණය කපන්න 

ඕනෑ. තිශබන අක් පාක්කම් ශමොනතාද, ුවරුතරුන්ට තිශබන අක් 

පාක්කම් ශමොනතාද,   ශැොඩනටඟිලි, පුස්තකාක, විදයාැාප  ඇතු  

අශනකු් අපහසුතා ශමොනතාද කියා ශසොයා බකන්නට ඕනෑ. 

පජය අධ්යාපනය සහහා වි ාක ශකස ුහද  වියදම් කපනතා. 

පළා් අධ්යාපන අමාතයා   හපහා,  ශර්ඛීය අධ්යාපන 

අමාතයා  ය හපහා ුහද  වියදම් කපනතා. එශස් වියදම් කපන 

ුහද තලින් ප්රතිඵකයෂේ කටශබනතාද, සෑම පාසකකටම එම 

ප්රතිපාදන යනතාද, සෑම පාසකකම පහසුකම් සහහා අතධ්ානය 

ශයොුහ කපනතාද කියා ශසොයා බකන්නට ඕනෑ. ුහද  වියදම් කළාට 

තටඩෂේ නටහට, නිකධ්ාිපන් ප් කළාට තටඩෂේ නටහට, ශැොඩනටඟිලි 

හටුලතාට තටඩෂේ නටහට, ඒතායින් ප්රතිඵකයෂේ කටශබන්ශන් නට්නම්. 

අපි ශකොච්චප ුහද  වියදම් කළ්, ශකොපමණ නිකධ්ාිපන් ප් 

කළ්, ශකොපමණ අතධ්ානය ශයොුහ කළ්, පන්ති කාමපශේ  සිටින 

ශි යයා ශකශපහි තටඩි අතධ්ානයෂේ ශයොුහ ශතන්නට ඕනෑ. ශි ය 

ශෂේන්ද්රීය අධ්යාපනයෂේ රියා්මක ශතන්නට ඕනෑ. හටබටයි, ශි ය 

ශෂේන්ද්රීය අධ්යාපනයෂේ පිළිබහත කවුරු කෑ ශමොප ුලන්න් ඒශකන් 

ප්රතිඵකයෂේ කටශබනතාද කියන එක පිළිබහත අපට ප්ර ්නයෂේ 

තිශබනතා. අපි දන්නතා දරුතන් විභාැ සම් ශතන බත. 1  1 

ැණන් ශතනශකොට අ.ශපො.ස. සාමානය ශපළ  සම් වීශම් 

ප්රති තය  විසි ැණනයි තිබුශඩු. හටබටයි, තර්තමානය තන විට එය 

සියයට 91යි.  සමහප දස්ශකෝකතක එය සියයට 111ක ප්රතිඵකයෂේ 

ශතකා තිශබනතා. අ.ශපො.ස. උසස් ශපළ  විභාැයට සාමානයශයන් 

අවුරුශදකට කෂේ  තුනහමාපෂේ විතප දරුතන් ශපීන සිටිය්, 

එයින් 195,000ක විතප පිිපසෂේ තමයි සම් ශතන්ශන්. ඒ 

175,000නු් 31,000ක පමණ පිිපසකට තමයි වි ්තවිදයාක තපම් 

කටශබන්ශන්. එතශකොට, කෂේ  තුනහමාපක පිිපශසන් 321,000ක 

පමණ පිිපසකට වි ්තවිදයාක අධ්යාපනය, නට්නම් උසස් 

අධ්යාපනය මම හටශපනතා. ඒ අය විවිධ් මාර්ැ ඔස්ශස්, 

ශපෞශැලික වි ්තවිදයාක, නට්නම් ශතන් කාර්මික සහ උසස ්

තාෂේ ණික ආයතන ඔස්ශස් අධ්යාපනය කබනතා. එශස ්

අධ්යාපනය කබන දරුතන්ට  රැකියා ශකෝකයට ැටකශපන 

අධ්යාපනයෂේ කටශබනතාද කියන එක ප්ර ්නයෂේ. 

රැකියා ප්ර ්නය අද ුහ  සමාජයම ශතළාශැන තිශබනතා. 

උපාධිධ්ාිපන් .1,000ෂේ පමණ අද රැකියා විපහිතත දන්නතා. ඒ 

අශ්ත තරුණ රමය. ඒ තරුණ රමය ශම් සමාජයට උපාැන්නට 

ඕනෑ. අද අශ්ත පශේ ආදායමට තඩා වියදම තටඩියි. ඒ නිසා අපට 

ආදායම උ්පාදනය කප ැන්නට ඕනෑ. ආදායම උ්පාදනය කප 

ැන්න නම්, පශේ නි ්පාදනය තටඩි ශතන්න ඕනෑ. පශේ 

නි ්පාදනය තටඩි කප ැන්න නම්,  පශේ සම්ප් ඵකදායී විධියට 

උපශයෝජනයට කෂේ කපන්නට ඕනෑ. ඒ සහහා පුහුණු රමය, ශම් 

පශේ බුශධිම් අය, විය් අය, දෂේ  අය -ඒ සියුශදනා-  එකතු 

කපන්න ඕනෑ. එශස් කපකා ශම් පට ශැොඩ නමන්නට ඕනෑ. 

ඒ නිසා නිතටරැින අධ් යාපනයෂේ  තිබිය ුතතු තාශේම ශම් ශතන් 

කපන ුහදලින් ්ත පතිඵක ැන්නට් ඕනෑ. ඒ නිසා තිකකපාජා 

මන්් රීතුමා සාධ්ාපණ කාපණාතෂේ තමයි මතු කශළ්. ඒක තමයි 

ඇ්ත කාපණාත.  තතුකපශේ  දරුතන්ශේ අනාැත සිහින සටබෑ 

කපතන්නට නම් ඒ දරුතන්ශේ අධ් යාපනය සහහා පජශේ  

අතධ්ානය  විශ ් ශයන්ම ශයොුහ කපතන්න ඕනෑ. අධ් යාපනය 

විතපෂේ ශනොශතයි, ඒ අයශේ ස ස්කෘතිය,   සමාජ ත්්තය, 

ශසෞඛ්ය ත්්තය, යටිතක පහසුකම් යන කරුණු සිය කටම 

අතධ්ානය ශයොුහ කපන්න ඕනෑ.  

විශ ් ශයන්ම මා නිශයෝජනය කපන ශමොනපාැක 

ිනස්්රිෂේකශේ  බිබිශ  ආසනය ැ්තාම එහි තතු කීපයෂේ 

තිශබනතා. ඒ තතුතක පාස  තිශබනතා. ඒතාශේ  ත්්තය 

බටුතාම අපට හිප කනැාටුයි. ඒ ැටන අපට් ුලකෂේ, ශ දනාතෂේ 

ඇති ශතනතා. ඇ්තටම මට පු තන්කම කටබිකා තිශබනතා  මට 

කටශබන ප්රතිපාදනතලින් ඒ තතුතකට් යම් යම් උදවු කපන්න. 

ප්රධ්ාන තතු ශදකකට  විුලලිය කබා ශදන්න මට පු තන්කම කටබිකා 

තිශබනතා. ඒ පාපත  හදන්න උදවු කපන්න අතස්ථාත කටබිකා 

තිශබනතා. ශකෝවි තකට උදවු කපන්න කටබිකා තිශබනතා. ඒ අය 

සහ අපි අතප තිශබන අන්තර් සම්බන්ධ්තාත තටඩියි. හටබටයි, ඒ 

අයශේ දරුතන් කබන අධ්යාපනය පිළිබහත අපට ප්ර ්නයෂේ 

තිබශනතා. තතුකපශේ  දරුතන් ශබොශහෝ ශදශනෂේ ද  ශැන ැන්ශන් 

නටහට. ඒ දරුතන් දශැන ැන්ශන් නට්ශ්, එකෂේ ශපළඹවීමෂේ 

නටති නිසා. අශනෂේ එක, අධ්යාපන පහසුකම් පු   විධියට ඒ 

දරුතන්ට කටශබන්ශන් නටති නිසා. ඒ නිසා ඒ පිළිබහත විශ ්  

අතධ්ානය පජය ශයොුහ කපන්න ඕනෑ. නුතපඑළිය ිනස්්රිෂේකශේ  

මන්ත්රීතපයකු විධියට තිකකපාජා මන්ත්රීතුමා දිනිපප් කපපු ශම් 

කාපණය ුහ  ක කාතටම, ුහ  ිනතයිනටම සර්ත සාධ්ාපණයි කියන 

කාපණය අපි මතෂේ කපනතා.  

ඒ නිසා  ශම් යහ පාකන ආඩුක්ශ  ඒ නිකධ්ාිපන්ට මතෂේ 

කපනතා, යහ පාකන ආඩුක්ශ  මන්ත්රීතරුන්ට අපි මතෂේ කපනතා, 

ශම් තාශේ තටදැ් ප්ර ්න සාකච්ඡා කපනශකොට පාර්ලිශම්න්තුශ  

සභා ැටබ තුළ රැ ශහන්න කියකා. අද අක් තපමින් අධ්යාපන 

ඇමතිතුමාත්, අධ්යාපන පාජය ඇමතිතුමියත් ශමතටන නටහට. ඒ  

663 664 



පාර්ලිශම්න්තුත 

ැටන මම ශබොශහොම කනැාටු ශතනතා. ඒ වුණ්, ැරු තිකකපාජා 

මන්ත්රීතුමා  දිනිපප් කපපු ශම් ශයෝජනාතට ශම් ආඩුක්ශ  විශ ්  

අතධ්ානය ශයොුහ ශතයි කියකා මා වි ්තාස කපනතා. ශබොශහොම 

ස්තුතියි.   
 

ප්රශ්නනය ිධෙසන ලදින්, සභා සම්ෙත ිධය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

පාර්ලිවම්න්ුරව ඊ  අනුලලව අ.භා. 7.10 , අද දින සභා 
සම්ෙතිය අනුව 2019 ජූනි 27වන ේ රහසනපතින්දා  පූ.භා. 10.30 වන 
වතක් කල් ගිවේය. 

 

அதன்படி பி. ப. 7.10 மணிக்கு பாராளுமன்றம், அதனது இன்கறய 

தீர்மானத்துக்கிணங்க, 2019  ுன் 27, வியாைக்கிைகம மு.ப. 10.30 

மணிவகர ஒத்திகவக்கப்பட்டது. 
 

Parliament adjourned accordingly at 7.10 p.m. until 10.30 a.m. on 
Thursday, 27th June, 2019, pursuant to the Resolution of Parliament of 
this Day.   
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[ැරු විජිත ශබ්රුශැොඩ මහතා] 



 

 

 

 
 

සැ.යු. 
 

ශමම තාර්තාශ  අතසාන ුහ්රණය සහහා ස්තකීය කථාතක නිතටපින කළ ුතතු තටන් දෂේතනු ිපසි මන්ත්රීන් මින් පිටපතෂේ ශැන 
 නිතටපින කළ ුතතු ආකාපය එහි පටහටිනලිත කකුණු ශකොට,  පිටපත කටබී ශදසතියෂේ ශනොදෂේමතා  

හැන්සාඩ් ස ස්කාපක ශතත කටශබන ශස් එවිය ුතතුය. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர்   தமது உகரயின்  இறுதிப் பதிப்பிற் தசய்யவிரும்பும் பிகை திருத்தங்ககள தமது பிரதியில் ததளிவாகக் குறித்து 

அதகனப் பிகை திருத்தப்படாத பிரதி கிகடத்த இரு வாரங்களுள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாியருக்கு அனுப்புதல் மவண்டும். 
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හැන්සාඩ් වාර්තා  

වකොැඹ 5  වපොල්වහේන්වගොඩ  කිුැපන පාර  අංක 163 දරන සනාානවයහි පිහිටි 

රජවේ ප්රවෘත්ති වදපාර්තවම්න්ුරවේ පිහිටි රජවේ ප්රකාශ්න කාර්යාංශ්වයන්  

මිල දී ගත හැක. 
 

වෙෙ හැන්සාඩ් වාර්තාව  www.parliament.lk වවේ අඩිධවයන්  

බාගත හැක. 

 

 

 

 

ஹன்சாட் அறிக்ககயின் பிரதிககள  

இல. 163, கிருலப்பகன வீதி, தபால்மஹன்தகாட,  தகாழும்பு 5இல் அகமந்துள்ள  

அரசாங்க தகவல் திகணக்களத்தின் அரசாங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்   

பணம் தசலுத்திப் தபற்றுக்தகாள்ளலாம். 

 

 

இந்த ஹன்சாட் அறிக்கககய www.parliament.lk எனும் இகணயத்தளத்திலிருந்து  

பதிவிறக்கம் தசய்ய முடியும். 
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