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சனொதிபதியிடமிருந்து வந்த தசய்தி: 
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පූ. භා. 10.30ට පාර්ලිගම්්දතුව රැ ප් විය.   
කථානායකතුමා [ෙුණ කුණ ජයසූරිය මහසතා] මූලා්නාරූඪ විය. 

 

  பொரொளுமன்றம் மு.ப.10.30 மணிக்குக் கூடியது.   

 சபொநொயகர்  அவர்கள்  [மொண்புமிகு கரு ஜயசூொிய] தகலகம 

வகித்தொர்கள். 

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

Chair. 
 

ජනාධිපිනතුමාගේද ලත් ්්දගේශය 
சனொதிபதியிடமிருந்து வந்த தசய்தி 

MESSAGE FROM THE PRESIDENT 
 

මහසජන ආරක්ෂක ප්රකාශනය 
தபொதுசனப் பொதுகொப்புப் பிரகடனம் 

PUBLIC SECURITY PROCLAMATION 

 
ෙුණ කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පහත සඳහ ස ස සශේ   අිගරු ජනශධිපිතුමශශග ස මශ 

ශවත කැබී ිත.  

නිගේාන 
அறிவிப்புக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 
 

 

I 
 

ඌව පළාත් ්භාගේ ්ංචාරක ්ංවර්ධාන කාර්යාංශ 

ගකටුම්පත් ප්රඥ්තිනය  
ஊவொ மொகொண சகபயின் சுற்றுலொப்பயணத்துகற 

அபிவிருத்திப் பணியகம் வகரவு நியதிச்சட்டம்  
DRAFT STATUTE OF TOURISM DEVELOPMENT BUREAU OF 

UVA PROVINCIAL COUNCIL 
 

 

ෙුණ කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

"ඌව පළශත් සභශශේ සංචශරක සංවර්ධන කශර් ශං  

ශකටුම්පත් ප්රඥප්ති   සම්බ සධශ  ස පශර්ලිශම් සතුශේ අහහස  

විමසෂන ස ඌව පළශත් සභශශව ස හැනුම්දීමක් කැබී ිි බව 

ස ථශවර නිශ ෝග 51(3)(අ) ප්රකශරව නිශේහන  කරනු 

කැමැත්ශතෂන.  

ශමම හැනුම්දීම වයවස ථශහශ ක ස ථශවර කශරක සභශව ශවත 

ශ ිමු කරනු කැශේ.  

ශමම ශකටුම්පත් ප්රඥප්තිශ  පිටපත් පශර්ලිශම් සතු 

ම සත්රීවරු සට සප ශ ිත. 
 

 

II 
 

පාර්ලිගම්්දතු කටයුතු පිළිබඳ කාරක ්භා රැ්පවීම 
பொரொளுமன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழுக் கூட்டம் 

MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS 

 
ෙුණ කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පශර්ලිශම් සතු කටයුතු පිළිබඳ කශරක සභශශේ රැස වීමක් 2019 

ජුනි මස 27වන බ්රහස පි සහශ  නනම් අහ අපර භශග 1.30ට මශශ  

නික කශමරශ දී පැවැත්වීමට නි ෂනත බැවි ස ඊට පැෂනණ සහභශතා 

වන ශකස සි ලු ගරු සභික ම සත්රීවරු ස ශවත හැනුම් දීමට 

කැමැත්ශතෂන.   

  
ලිපි ගේඛනාදිය පිළිෙැ්දවීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 
ෙුණ ෙය්දත කුණණාිනලක මහසතා (ඉඩම් ්හස 

පාර්ලිගම්්දතු ප්රින්ං ප්කරණ අමාතයතුමා හසා ආණ්ු 

පාර්ශපවගේ  ප්රධාාන ්ංවිධාායකතුමා   
(மொண்புமிகு கயந்த  கருணொதிலக்க - கொணி மற்றும் 

பொரொளுமன்ற மறுசீரகமப்பு அகமச்சரும் அரசொங்கக் 

கட்சியின்   முதற்மகொலொசொனும்) 

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

ගරු කථශනශ කතුමනි  අග්රශමශතයතුමශ සහ ජශික ප්රිපත්ි  

ආර්ථික කටයුතු  නැවත පදංචි කිරීම් හශ පුනරුත්ථශපන  යතුරු 

පළශත් සංවර්ධන සහ ශ ෞවන කටයුතු අමශතයතුමශ ශවනුශව ස 
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පශර්ලිශම් සතුව 

මම 2016 වර්ෂ  සඳහශ සමුද්රී  පසරසර ආරක්ෂණ අධිකශසරශ  

වශර්ෂික වශර්තශව ඉදසරපත් කරෂන.  

නම වශර්තශව ිරසර සංවර්ධන  සහ පසරසර සහ ස වශභශවික 

සම්පත් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කශරක සභශව ශවත ශ ිමු කළ 

යුතු ැයි මම ශ ෝජනශ කරෂන.   
 
ප්රශපනය විම්න ලදි්ද  ්භා ්ම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ෙුණ ෙය්දත කුණණාිනලක මහසතා  
(மொண்புமிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථශනශ කතුමනි   බුේධ  ශසන හශ ව ඹ සංවර්ධන 

අමශතයතුමශ ශවනුශව ස පහත සඳහ ස වර්තශ මම ඉදසරපත් කරෂන. 
 

(i)  2018 වර්ෂ  සඳහශ බුේධ  ශසන හශ ව ඹ සංවර්ධන 
අමශතයශං ශ  කශර්  සශධන වශර්තශවහ සහ  

(ii)  2018 වර්ෂ  සඳහශ ශබෞේධ කටයුතු ශහපශර්තශම් සතුශේ 
කශර්  සශධන වශර්තශව 

නම වශර්තශ තරුණ  ක්රීඩා,ශ  කකශ හශ යරුම  ස පිළිබඳ ආංශික 

අධීක්ෂණ කශරක සභශව ශවත ශ ිමු කළ යුතු ැයි මම ශ ෝජනශ 

කරෂන.    
 

ප්රශපනය විම්න ලදි්ද  ්භා ්ම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 
 

ෙුණ ෙය්දත කුණණාිනලක මහසතා  
(மொண்புமிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගරු කථශනශ කතුමනි  අභය සතර හශ ස වශේ  කටයුතු සහ 

පළශත් සභශ හශ පළශත් පශකන අමශතයතුමශ ශවනුශව ස  201  

වර්ෂ  සඳහශ අනුරශධපුර දස ත්රික් ශමකම් කශර් ශකශ  කශර්  

සශධන වශර්තශව සහ වශර්ෂික තාණුම් මම ඉදසරපත් කරෂන.  

නම වශර්තශව අභය සතර පසරපශකන  හශ රශජය 

කළමනශකරණ  පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කශරක සභශව ශවත 

ශ ිමු කළ යුතු ැයි මම ශ ෝජනශ කරෂන.    
 
ප්රශපනය විම්න ලදි්ද  ්භා ්ම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 
ෙුණ ෙය්දත කුණණාිනලක මහසතා  
(மொண்புமிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථශනශ කතුමනි  වැවිලි කර්මශ සත අමශතයතුමශ 

ශවනුශව ස 2017 වර්ෂ  සඳහශ ශ්රී කංකශ ශත් මඩලඩා,කශ  වශර්ෂික 

වශර්තශව මම ඉදසරපත් කරෂන.  

නම වශර්තශව කෘෂිකර්ම  සහ ඉඩා,ම් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 

කශරක සභශව ශවත ශ ිමු කළ යුතු ැයි මම ශ ෝජනශ කරෂන.    
 
ප්රශපනය විම්න ලදි්ද  ්භා ්ම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

ෙුණ ෙය්දත කුණණාිනලක මහසතා  
(மொண்புமிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථශනශ කතුමනි  මහශමශර්ග හශ මශර්ග සංවර්ධන සහ 

ඛනිජ ශතම සම්පත් සංවර්ධන අමශතයතුමශ ශවනුශව ස  201  

වර්ෂ  සඳහශ මහශමශර්ග හශ මශර්ග සංවර්ධන සහ ඛනිජ ශතම 

සම්පත් සංවර්ධන අමශතයශං ශ  වශර්ෂික කශර්  සශධන වශර්තශව 

මම ඉදසරපත් කරෂන.  

නම වශර්තශව ප්රවශහන  සහ ස සනිශේහන  පිළිබඳ ආංශික 

අධීක්ෂණ කශරක සභශව ශවත ශ ිමු කළ යුතු ැයි මම ශ ෝජනශ 

කරෂන.    
 

ප්රශපනය විම්න ලදි්ද  ්භා ්ම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ෙුණ ෙය්දත කුණණාිනලක මහසතා  
(மொண்புமிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථශනශ කතුමනි  නිවශස  ඉදකිරීම් සහ සංස කෘික 

කටයුතු අමශතයතුමශ ශවනුශව ස  2016 වර්ෂ  සඳහශ පුරශවිහයශ 

ශහපශර්තශම් සතුශේ කශර්  සශධන වශර්තශව මම ඉදසරපත් කරෂන.  

නම වශර්තශව තරුණ  ක්රීඩා,ශ  කකශ හශ යරුම  ස පිළිබඳ ආංශික 

අධීක්ෂණ කශරක සභශව ශවත ශ ිමු කළ යුතු ැයි මම ශ ෝජනශ 

කරෂන.    
 
ප්රශපනය විම්න ලදි්ද  ්භා ්ම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ෙුණ ෙය්දත කුණණාිනලක මහසතා  
(மொண்புமிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථශනශ කතුමනි  නිවශස  ඉදකිරීම් සහ සංස කෘික 

කටයුතු අමශතයතුමශ ශවනුශව ස මම පහත සඳහ ස වශර්තශ ඉදසරපත් 

කරෂන.  

(i) 2015 වර්ෂ  සඳහශ ඉදකිරීම් කර්මශ සත සංවර්ධන 
අධිකශසරශ  වශර්ෂික වශර්තශවහ සහ  

(ii) 2017 වර්ෂ  සඳහශ ශගිඩා,නැඟිලි ශහපශර්තශම් සතුශේ 
වශර්ෂික කශර්  සශධන වශර්තශව. 

නම වශර්තශ ශසෞඛය සහ මශනව ුබබසශධන   සමශජ 

සවිබකගැ සවීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කශරක සභශව ශවත 

ශ ිමු කළ යුතු ැයි මම ශ ෝජනශ කරෂන.    
 
ප්රශපනය විම්න ලදි්ද  ්භා ්ම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 
 

ෙුණ ෙය්දත කුණණාිනලක මහසතා  
(மொண்புமிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගරු කථශනශ කතුමනි  තැපැම ශසේවශ හශ මුස ලිම් ආගෂනක 

කටයුතු අමශතයතුමශ ශවනුශව ස 201  වර්ෂ  සඳහශ තැපැම 

ශහපශර්තශම් සතුශේ කශර්  සශධන වශර්තශව මම ඉදසරපත් කරෂන. 

නම වශර්තශව අභය සතර පසරපශකන  හශ රශජය 

කළමනශකරණ  පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කශරක සභශව ශවත 

ශ ිමු කළ යුතු ැයි මම ශ ෝජනශ කරෂන.    

 

ප්රශපනය විම්න ලදි්ද  ්භා ්ම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

669 670 

[ගරු  ග  සත කරුණශිකක මහතශ] 
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ෙුණ ෙය්දත කුණණාිනලක මහසතා  
(மொண்புமிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථශනශ කතුමනි  සංවර්ධන යපශ  මශර්ග සහ 

ජශතය සතර ශව ළඳ අමශතයතුමශ ශවනුශව ස මම පහත සඳහ ස 

නිශ ෝග ඉදසරපත් කරෂන.  
 

(i) 1979 අංක 40 හරන ශ්රී කංකශ අපන න සංවර්ධන පනශත් 
14(2) වග සි   ටශත් ශසස  බදු සම්බ සධශ  ස 
සංවර්ධන යපශ  මශර්ග හශ ජශතය සතර ශවළඳ 
අමශතයවර ශ විසි ස සශහන කදුව  2019 මශර්තු 05 දනැි 
අංක 2113/3 හරන අිවිශ ේෂ ගැසට් පත්රශ  පළ කරන කහ 
නිශ ෝග හ සහ 

(ii) 1979 අංක 40 හරන ශ්රී කංකශ අපන න සංවර්ධන පනශත් 
14(1) වග සි   ටශත් ශසස  බදු සම්බ සධශ  ස 
සංවර්ධන යපශ  මශර්ග හශ ජශතය සතර ශවළඳ 
අමශතයවර ශ විසි ස සශහන කදුව  2019 මශර්තු 05 දනැි 
අංක 2113/4 හරන අිවිශ ේෂ ගැසට් පත්රශ  පළ කරන කහ 
නිශ ෝග . 

නම නිශ ෝග ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 

කශරක සභශව ශවත ශ ිමු කළ යුතු ැයි මම ශ ෝජනශ කරෂන. 
 
ප්රශපනය විම්න ලදි්ද  ්භා ්ම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ෙුණ ෙය්දත කුණණාිනලක මහසතා  
(மொண்புமிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගරු කථශනශ කතුමනි  නගර සැකුබම්  ජකසම්පශහන සහ යසස  

අධයශපන අමශතයතුමශ ශවනුශව ස 197  අංක 16 හරන 

වි  වවිහයශක පනශත් 27(1) වග සි   ටශත් වි  වවිහයශක 

ප්රිපශහන ශකිෂනෂ ස සභශශේ නිර්ශේ   සිතතව නගර සැකුබම්  

ජකසම්පශහන සහ යසස  අධයශපන අමශතයවර ශ විසි ස සශහන කදුව  

කැකණි  වි  වවිහයශකශ  විහයශ ඨයේශ  ශභි ික විහයශ අධය න 

අං ශ  නශම  ශභෞික විහයශ හශ ඉශකක්ශරෝනික විහයශ අධය න 

අං   ශකසත්  යේභිහ විහයශ අධය න අං ශ  නශම   ශක හශ 

අණුක ජීව විහයශ අධය න අං   ශකසත් සංශ ෝධන  කරෂන ස   

(i) 2019 මශර්තු 27 දනැි අංක 2116/45 හරන අිවිශ ේෂ 

ගැසට් පත්රශ  පළ කරන කහ නි ම හ සහ 

(ii) 1978 අංක 16 හරන වි  වවිහයශක පනශත් 27(1) වග සි  

 ටශත් වි  වවිහයශක ප්රිපශහන ශකිෂනෂ ස සභශශේ 

නිර්ශේ   සිතතව නගර සැකුබම්  ජකසම්පශහන සහ යසස  

අධයශපන අමශතයවර ශ විසි ස සශහන කදුව  රුුණණ 

වි  වවිහයශකශ  ඨයේ හශ අධය න අං  නි  චිතව හක්වෂන ස 

200  සැ්තතැම්බර් 19 දනැි අංක 1567/23 හරන 

අිවිශ ේෂ ගැසට් පත්රශ  පළ කරන නි ම  සංශ ෝධන  

කරෂන ස 2019 ශපබරවශසර 1  දනැි අංක 2111/12 හරන 

අිවිශ ේෂ ගැසට් පත්රශ  පළ කරන කහ නි ම  මම 

ඉදසරපත් කරෂන.  

නම නි ම අධයශපන  හශ මශනව සම්පත් සංවර්ධන  පිළිබඳ 

ආංශික අධීක්ෂණ කශරක සභශව ශවත ශ ිමු කළ යුතු ැයි මම 

ශ ෝජනශ කරෂන.    

 
ප්රශපනය විම්න ලදි්ද  ්භා ්ම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

ෙුණ ෙය්දත කුණණාිනලක මහසතා  
(மொண்புமிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගරු කථශනශ කතුමනි  කර්මශ සත හශ වශණිජ කටයුතු  

දගුකශලීනව අවතැ සවූ පුේගක  ස නැවත පදංචි කිරීම  

සමුපක ි ශර සංවර්ධන සහ වෘත්තී  පුුණණු හශ නිපුණතශ සංවර්ධන 

අමශතයතුමශ ශවනුශව ස  මම  201 .02.23 සිට 201 .10.12 හක්වශ 

කශක ට අහශළව රජශ  තාණුම් පිළිබඳ කශරක සභශව විසි ස 

2019.04.04 දන පශර්ලිශම් සතුව ශවත ඉදසරපත් කරන කහ අටවැනි 

පශර්ලිශම් සතුශේ ශතවැනි සභශවශරශ  ශහවැනි වශර්තශශේ 

සමුපකශර සංවර්ධන ශහපශර්තශම් සතුව සම්බ සධශ  ස සඳහ ස 

කරුණු පිළිබඳව පශර්ලිශම් සතුශේ ස ථශවර නිශ ෝග 119(4) 

ප්රකශරව නිරීක්ෂණ සහ ගනු කැූ  ්රි ශමශර්ග පිළිබඳ වශර්තශව 

ඉදසරපත් කරෂන.  

නම වශර්තශව රජශ  තාණුම් පිළිබඳ කශරක සභශව ශවත ශ ිමු 

කළ යුතු ැයි මම ශ ෝජනශ කරෂන.    
 
ප්රශපනය විම්න ලදි්ද  ්භා ්ම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

  ආංශික අධීක්ෂණ කාරක ්භා වාර්තා 
 துகறசொர் மமற்பொர்கவக் குழு அறிக்கககள்  

SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 
 

 
ෙුණ (මහසාචාර්ය  ආශු මාරසංහස මහසතා 
(மொண்புமிகு (மபரொசிொியர்) ஆசு மொரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගරු කථශනශ කතුමනි  අධයශපන  හශ මශනව සම්පත් 

සංවර්ධන  පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කශරක සභශශේ අධයශපන  

පිළිබඳ අනු කශරක සභශව විසි ස සකස  කරන කහ  “පළමුවැනි 

ශරේණි ට ළමු ස ිතුළත් කරගැනීම සඳහශ අධයශපන අමශතයං   

නිකුත් කරන කහ චක්රශමඛ  පිළිබඳ වශර්තශව” මම ඉදසරපත් කරෂන.  

ගරු කථශනශ කතුමනි  ශමම වශර්තශව  ගරු ශරෝිතණී කුමශසර 

විශේරත්න ම සත්රීතුෂන ශ  සභශපිත්වශ  ස පැවැත්ණුණු 

අධයශපන  පිළිබඳ අනු කශරක සභශශේදී වර්ෂ නකහමශරක් ිස ශසේ 

සශකච්ඡශ කරකශ  විශ ේෂශ  ස පළමු වසරට ළමු ස ිතුළත් 

කිරීශම්දී ිබුණු ප්ර  න රශශි ක්  address කරකශ හහපු වශර්තශවක්. 

ශමම වශර්තශ ව සෑදීශම් අරමුණ ණුශඩල  සෑම හරුශවකුටම වඩා,ශත් 

ශහිඳ පශසකක් කබශ ගැනීම හශ ළමු ස ිතුළත් කරගැනීශම් 

්රි ශවලි  ුබමටව සිදු කිරීමයි. ගරු කථශනශ කතුමනි  ළමු ස 

ිතුළත් කර ගැනීශම්දී විදුහමපිවරු සහ අශනක් අධය න 

කශර්  මඩලඩා,ක මුුණණ ශහන ගැටලු අප සශකච්ඡශ කළශ. ඒ ගැටලු 

අවම කරකශ විශ ේෂශ  ස දුෂ කර පශසමවකට වැඩි-වැඩිශ  ස 

ළමු ස ිතුළත් කර සන  ඒ කි  සශ ස  ළඟම පශසක-ශහිඳම 

පශසක  වයශපෘි  හරහශ පශසම තව-තවත් දයුණු කිරීශම් 

අරමුණි ස තමයි අප ශම් ශ ෝජනශ ඉදසරපත් කශළේ.  

ශමම ශ ෝජනශ පිළිබඳව සශකච්ඡශ කිරීමට අපි අමශතයශං වක  

රජශ  ආ තනවක නිකධශසර ස වශශ ම  විශ ේෂශ  ස බස නශිතර  

මධයම  ව ඹ හශ හකුණු පළශත්වක පශසම 23ක විදුහමපිවරු ස 

කැ ශඳේවශහ අධයශපන නිකධශසර ස කැ ශඳේවශහ සමහර පශසමවක 

ආද ශිෂය සංගම් කැ ශඳේවශ. ශම් සි ලුශහනශම නකතු ශවකශ කළ 

සශකච්ඡශශේදී නක වසරට ළමු ස ිතුළත් කිරීශම් චක්රශමඛශ  

පැවැි දුර්වකතශ නිසශ  අපි  ශ ෝජනශ 21ක් පිළිබඳව සශකච්ඡශ 

කළශ. 

ශම් ශ ෝජනශ 21 පිළිබඳවම අපි දීර්ඝ ව ශ  ස සශකච්ඡශ 
කළශ. ශම් ශ ෝජනශ 21 පිළිබඳවම සශකච්ඡශ කළශට පස ශසේ 

671 672 



පශර්ලිශම් සතුව 

අධයශපන අමශතයශං   ඒ ශ ෝජනශවලි ස 1 කටම නකඟ ණුණශ. 
න  අපට සතුටට කරුණක්. හැම අණුරුේශේම ජුනි මශසශ  30 
ශවනි හශ ශම් චක්රශමඛ  අලුි ස නිකුත්වනවශ. ශම් චක්රශමඛ  
අලුි ස නිකුත් ව සන කලි ස අශ්ත වශර්තශව කබශ ශහ සන අපි තා  
අණුරුේශේත් යත්සශහ කළශ. නමුත්  කශරක සභශශේ ිබුණු අඩු පශඩු 
නිසශ අපට ඒක කර ග සන බැසර ණුණශ. නමුත් ශම් අණුරුේශේ 
චක්රශමඛ  ඉදසරපත් කර සන කලි ස අශ්ත කශරක සභශශේ වශර්තශව 
ඉදසරපත් කර සන අපට හැකි ශව කැබුණශ.   නම ශ ෝජනශ 21 ස  
1 කටම අධයශපන අමශතයශං ශ  අවසර කැබුණශ. අපි කමපනශ 
කරනවශ  ආංශික අධීක්ෂණ කශරක සභශව හැටි ට ශමම කටයුත්ත 
අපි කරපු ඉතශ වටිනශ වැඩා,ක් කි කශ. ඒ සම්බ සධශ  ස ඒ අනු 
කෂනටුශේ සභශපිතුෂන ට ස තුිව සත වනවශ.  

 

ගරු කථශනශ කතුමනි  මම ඔබතුමශට තව කශරණ ක් මතක් 
කර සන කැමැියි. ඒ තමයි  ආංශික අධීක්ෂණ කශරක සභශවක 
කශර්  මඩලඩා,කශ  ිශබන අඩු පශඩු. මම මීට කලි ස ගරු 
නිශ ෝජය කථශනශ කතුමශටත් ශම් සම්බ සධශ  ස කරුණු 
පැහැදලි කළශ. ශම් කශර්  මඩලඩා,ක  දවශ රෑ ශනිබකශ ඉතශ  හක්ෂ 
විධි ට වැඩා, කරනවශ. ශම් වශර්තශව හහනක ශිිශට ඒ කශර්  
මඩලඩා,කශ  නිකධශසර ස හවස  තුනක් විතර නක දගටම රශත්රි  පහ ස 
වනතුරු වැඩා, කළශ. ගරු කථශනශ කතුමනි  නම නිසශ ආංශික 
අධීක්ෂණ කශරක සභශවක කශර්  මඩලඩා,ක  වැඩි කළ යුතුයි 
කි කශ මම ඔබතුමශශග ස ඉමකශ සිටිනවශ. ශමිකහ  හැනට ිශබන 
සීෂනත සම්පත්වලි ස අපට වැඩා, කර සන බැහැ ගරු 
කථශනශ කතුමනි. ශම් ආංශික අධීක්ෂණ කශරක සභශවකට අව ය 
සම්පත් කබශ දු සශනිත්  ශම් තුළි ස මීට වඩා,ශ කශර් ක්ෂම විධි ට 
පශර්ලිශම් සතුවට විවිධ ශ ෝජනශ ඉදසරපත් ව සන පුළුව ස. අපට 
හැනට ිශබන අඩු පශඩුව කශර්  මඩලඩා,ක  අඩු වීමයි. සමහර විට 
නක නිකධශසර මහත් මශ කු ශහෝ මහත්ෂන ක් ආංශික අධීක්ෂණ 
කශරක සභශ කීප කම කටයුතු අධීක්ෂණ  කරනවශ.  ශම් 
තත්ත්ව  ශවනස  කර අපට ඒ අඩු පශඩු හහශ ශහ සන. අපි ශ ෝජනශ 
කරනවශ  ශකෝකශ  අනික් රටවක වශශ  නක ආංශික අධීක්ෂණ 
කශරක සභශවකට අඩුම තරෂන ස කශර්  මඩලඩා,ක  පස ශහශනකුවත් 
සිටි  යුතුයි කි කශ. නශහම ණුශණිත් අපට ඉතශම කශර් ක්ෂමව 
වැඩා, කර සන පුළුව ස. ඒකට ශම් පශර්ලිශම් සතුශේදී අපි අවස ථශව 
හහශ ගත යුතුයි. ගරු කථශනශ කතුමනි  ඒ අව ය නිකධශසර ස බඳවශ 
ශගන ඒ කටයුතු තවතවත්  ක්ිමත් කර සන කි කශ මම 
ඔබතුමශශග ස ඉමකශ සිටිනවශ. 

 

්භාගම්්ය මත ිනබිය යුතුයයි නිගයෝෙ කරන ලදී. 
சபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 

ෙුණ දිග්දෂප ගුණවර්ධාන මහසතා 
(மொண்புமிகு  திமனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථශනශ කතුමනි  ගරු ම සත්රීතුමශ කි පු කශරණ ට මම 
සහශ ෝග  පළ කරනවශ. අව ය නිකධශසර ස ප්රමශණ  ිතුළු 
ආංශික අධීක්ෂණ කශරක සභශවකට ිශබන අඩු පශඩු අපි සම්පූර්ණ 
කළ යුතුයි. අපට ඒ කරුණු ඒ සභශශේදී සශකච්ඡශ කර සන බැහැ.  

නමුත්  නක නක කශරක සභශවට විශ ේෂශ  ස බඳවශශගන  ඒ 
සඳහශ විශ ේෂ පුුණණුවක් දීකශ කටයුතු කශළිත් පශර්ලිශම් සතුශේ 
අනශගත  ශවනුශව ස  වි ශක ශසේවශවක් ශවනවශ. ශජයෂ ේත්ව  
අනුව  ලිපිශගිනු ශගිඩා,ක් අරශගන කටයුතු කර සන 
නක්ශකශනකුට භශර දීකශ නම් ශම් කටයුතු සශර්ථක කරග සන බැසර 
ශවනවශ. 

 

ෙුණ වාසුගේව නානායක්කාර මහසතා 
(மொண்புமிகு வொசுமதவ நொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගරු කථශනශ කතුමනි  මට  පැහැදලි කරගැනීමක් අව යයි. 
පළමුවැනි ශරේණි ට ළමු ස ිතුළත් කිරීශම් දී ඔණු සශ  පදංචි   

ඔණු සට ශේශපිළ අයිිහ කි න ප්ර  න  බරපතළ ගැටලුවක්ව 
ිබුණශ. පළමුව ප්ර  න ක්ව ිබුශඩල  ඒ නි ෂනත දුර ප්රමශණ  තුළ 
 ම් ශකශනකුශ  පදංචි  ිශබනවශහ කි න නක පිළිබඳවයි.  
පුබව ඒක  ශේශපිළ අයිි  ිි පදංචි  කි න තැනට ශවනස  
ශවකශ අකටයුතු අර්ථකථන ක් සිදු ණුණශ. ඒක නශසේම ිශබනවශහ  
නශහම නැත්නම් ඒක ශවනස  ශවකශහ?  

 

ෙුණ (මහසාචාර්ය  ආශු මාරසංහස මහසතා 
(மொண்புமிகு (மபரொசிொியர்) ஆசு மொரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගරු ම සත්රීතුමනි  ඔබතුමශ කි න කශරණ  අපි සශකච්ඡශ කළශ. 

විශ ේෂශ  ස පදංචි  කි න නක තමයි මූලිකත්ව  ගත යුතු වූශ . 
ඒ පදංචි  සඳහශ ග සන ිශබන නිර්ණශ ක විධි ට යහශහරණ ක් 
ගත්ශතිත්    බිම්සවි  ඔ්තපුවකට නීතයනුූලක පදංචි  තහණුරු 
කරන ශමඛන ක් ශකස ශමශතක් කශක ක් පිළිගැනීමක් කබශ 
දීකශ ිබුශඩල නැහැ.  පදංචි  තහණුරු කර සන අව ය ඒ  සහික  
ශම්ශක ස කබශ දීකශ ිශබනවශ. ඒක තමයි ප්රධශන කශරණ ක් 
හැටි ට ගත්ශත්. 

 

 

ෙුණ අනුර ප්රියාර්ශන යාපා මහසතා 
(மொண்புமிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொப்பொ) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

ගරු කථශනශ කතුමනි  ිත්තව ශ  සම ශමිතදී ප්රශශ ෝතාක 
ප්ර  න ක් පැනනඟිනවශ. විශ ේෂශ  සම  ආස සන පදංචි  ිබුණශ 
ණුණත්  සමහරවිට ඒ ඉඩා,ම් ිශබ සශ ස ශහමේපි  සශ  නමට. ගරු 
ආශු මශරසිංහ ම සත්රීතුමනි  ඔබතුමශ ශමිතදී  ඒ කශරණ  සකකශ 
නැහැ  කකුණු ප්රමශණ ක් අඩු කර ිශබනවශ කි ශ මට 
ශපශනනවශ. නමුත්  ිත්තටම ශහමණුපි  ස සමඟ පශසක 
ආස සනශ  පදංචිව ිතටි ත්  ඒ අ ශ  හරුව සට පශසකට 
ිතුළුවීම  ප්ර  න ක් ශවකශ ිශබනවශ. සමහරවිට පශසශම 
ශ ට්ටුශව ස නහශ පැත්ශත් ඉ සශ ස. ඒවශ අපට හැම හශම ශවනවශ. 
ඒ පිළිබඳ  වැඩා, පිළිශවළක් සකස  කර සනත් යත්සශහ ක් හරකශ 
නැහැ වශශ යි මට ශපශන සශ ස.  

 

 

ෙුණ (මහසාචාර්ය  ආශු මාරසංහස මහසතා 
(மொண்புமிகு (மபரொசிொியர்) ஆசு மொரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ශේශපිළ ිතෂනකම්වක වර්තමශන තත්ත්ව  ඔබතුමශට බක සන 

පුළුව ස. 7වැනි කශරණ   ටශත් ඒක හැම්මශ. ඔ  කි න 
කශරණ ත් අපි සකකශ බකනවශ.  අහශළ කශකසීමශව තුළ ඒ 
ප්රශේ ශ   ශේශපිළක් ිශබනවශ නම්  ඒවශට කැශබන කකුණුත් 
ිතුළත් කර සන සකකශ බකනවශ. අපි ශම් සෑම ශේම සකකශ 
බකනවශ. ගරු කථශනශ කතුමනි  ශම් පිළිබඳව විවශහ ක් ග සන 
පුළුව ස නම් ශහිඳයි. ශමිකහ  ශම්ක නච්චරට වටිනශ කශරණ ක්. 

 

ෙුණ කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

සභශනශ කතුමශට පුළුව ස  ඒ සඳහශ දන ක් ශහ සන. 

සභශනශ කතුමනි  විවශහ ක් ශහ සන පුළුව සහ? 
 

 

ෙුණ ලක්ෂපම්ද කිරිඇේල මහසතා (රාජය වයව්ාය  ක්දා 

උඩරට උුණමය ්හස මහසනුවර ්ංවර්ධාන අමාතයතුමා ්හස 

පාර්ලිගම්්දතුගේ ්භානායකතුමා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல - அரச ததொைில்முயற்சிகள், 

மகலநொட்டு மரபுொிகமகள் மற்றும் கண்டி  அபிவிருத்தி 

அகமச்சரும் பொரொளுமன்றச் சகப முதல்வரும்) 

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

ගරු කථශනශ කතුමනි  ශම් ප්ර  න  අපටත් බකපශනවශ. 

ශමිකහ  මහනුවර මහශමශ ශ විදුහක සහ ධර්මරශජ විදුහක අවට 

ිශබ සශ ස ඔක්ශකෝම නගර සභශ ඉඩා,ම්. ඒ අ  අණුරුදු 50ක් 

673 674 
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ිස ශසේ ඒ නගර සභශ ඉඩා,ම්වක පදංචිව සිටිනවශ.  නක අණුරුේහක් 

මහශමශ ශ විදුහකට සහ ධර්මරශජ විදුහකට ළමයි ස ිතුළත් කිරීශම් 

දී  ඒ නගර සභශ ඉඩා,ම්වක පදංචි අ ට කකුණු දු සනශ. තා  

අණුරුේශේ ඒ කකුණු දු සශ සම නැහැ. පුබව  ශම් අණුරුේශේ අපි 

ඉමලීමක් කරකශ කකුණු 5ක් දීකශ ිශබනවශ  ඒ පදංචි ට. නමුත් 

ඒක ප්රමශණවත් නැහැ.  ඒ නිසශ ශම් සම්බ සධශ  ස  විවශහ ක් 

ගත්ශතිත් ශහිඳයි. 

 

ෙුණ කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහිඳයි. අපට අහ ඒ ගැන සශකච්ඡශ කර සන පුළුව ස. 

 

ෙුණ ලක්ෂපම්ද කිරිඇේල මහසතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු අනුර ප්රි හර් න  ශපශ ම සත්රීතුමනි  තමු සනශ සශසේකශ 

විවශහ ක් ඉමකනවශ නම් ශහට හවශසේ ඒක ග සන පුළුව ස.   ඒ 

සඳහශ ශහට හවස ශහ සන පුළුව ස. ශමිකහ  ශහට දනශ  අශ්ත 

වැඩා,සටහ සවක ශපිඩි ශවනසක් ිශබනවශ.  
 

ෙුණ කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අපි ඒ  ගැන පක්ෂ නශ ක රැස වීශම් දී කථශ කරමු. 
 

 

ෙුණ චමි්දා වි ගේසරි මහසතා 
(மொண்புமிகு சமிந்த விமஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු කථශනශ කතුමනි - 
 

ෙුණ කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු චෂන සහ විශේසිසර ම සත්රීතුමශ. 

 

ෙුණ මහි්දා අමරවීර මහසතා 
(மொண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ගරු කථශනශ කතුමනි -  
 

ෙුණ කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු චෂන සහ විශේසිසර ම සත්රීතුමශශග ස පුබව ඔබතුමශට 

අවස ථශව  ශහ සනම්.  

 

ෙුණ චමි්දා වි ගේසරි මහසතා 
(மொண்புமிகு சமிந்த விமஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ිත්ශත සම  විපක්ෂශ  ශබිශහෝ ශහනශ ශම් පිළිබඳව කථශ 

කරනවශ. හැබැයි  ශම් සිදුවීම  ණුශඩල  ශම් අලුත් නිර්ණශ ක ආශේ 

මට මතක විධි ට පුබතා  වකවශනුව තුළයි.  ශම් පටකැවිමක දග 

හැර ග සන බැසරවයි අපි හඟක සශ ස.  ගරු කථශනශ කතුමනි   නහශ 

කැබිනට් නකට ශම් කරුණු ශගශනන විට  ශම්ක  කර සන නපශ  

ශම් විධි ට කර සන  කි කශ නතුම සකශට කි  සන ිබුණශ. නමුත්  

අශ්ත ගරු ම සත්රීවරු කඩලඩා,ශ ම අහ ශම් ප්ර  න  විසඳ සන 

යත්සශහ ක් ග සනවශ. ඒ වශශ ම   ශපෝෂිත පශසම   නිර්මශණ  

ණුණශ. ඒ හරුව ස ශපෝෂිත පශසමවකට හශකශ ුබපිසර පශසමවකට 

ිතුළු කර ග සන ක්රමශේහ . අහ ඒ ක්රම  සහමුලි සම අසශර්ථක 

ශවකශ ිශබනවශ . නම හරුව සට ශපෝෂිත පශසශම අධයශපන  

කැබීශම ස පුබ   සන ිශබන පශසක  අහ අිතෂන වන තත්ත්ව ට 

පත් ශවකශ ිශබනවශ. 

ඔ  කි න නිර්ණශ ක ිබුණත්  අවසශනශ දී ශපෝෂිත පශසම 

සංකමප  සහ ුබපිසර පශසම සංකමප  කි න සංකමප ශහකම අහ 

අසශර්ථක තත්ත්ව කට පත්ශවකශ ිශබනවශ. නිතදී අසරණ ශවකශ 

සිටි සශ ස අධයශපන  කබන අිතංසක පුංචි හරුව ස. ගරු 

ම සත්රීතුමනි  ඒකත් පුබතා  කශකශ  ්රි ශත්මක කරපු වැඩා, 

පිළිශවළක්. ශම් ආංශික අධීක්ෂණ කශරක සභශව මඟි ස ශගන  න 

වැඩා, පිළිශවළ  තුළි ස පුබතා  කශකශ  සිදුණුණු වැරැද ශේවම 

සි මක නිවැරැද තැනට ශගන   සන පුළුව ස ශවයි කි කශ මශ 

වි  වශස කරනවශ.  

 
ෙුණ කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මිත සහ අමරවීර ම සත්රීතුමශ. 

 

ෙුණ මහි්දා අමරවීර මහසතා 
(மொண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ගරු කථශනශ කතුමනි  ශම් සඳහශ විවශහ ක් වශශ ම ශහිඳ 

සශකච්ඡශවකුත් අව ය ශවනවශ. පශර්ලිශම් සතු විවශහ  පමණක් 

ප්රමශණවත් ව සශ ස නැහැ. ශකිශහිම කළත් අපි හැක්ක ශේ තමයි  

පශසකට ළමයි ස ිතුළත් කර ගැනීශම් දී බක සශ ස ආස සන 

පදංචි යි කි න නක. හැබැයි පශසකට ිතුළත් වූ  හවශසේ ඉඳකශ  

කිශකෝමීටර් 20ක්  කිශකෝමීටර් 30ක්  කිශකෝමීටර් 40ක් නහශයි ස 

පදංචිව සිටින අ  තමයි වශහනවලි ස න සශ ස. පශසම වශහන 

සංස කෘි  ිිශවකශ ිශබ සශ ස ශම් පශසමවකට බඳවශ ගැනීශම් 

ක්රමශේහශ  ිශබන වැරැේහ නිසශයි. පශසකක අමකපු වැශට් 

පදංචිශවකශ ඉ සන ළම ශට ඒ  පශසකට න සන පුළුව සකමක් 

නැහැ. ශකිශහිම කළත්  වත්කම් ිශබන අ  ඔ්තපු ිර්තපු 

සි මකම හහශග සනවශ. ඒවශට  හක්ෂ අ  ඉ සනවශ. ඒ සඳහශ වයශජ 

ශමඛන හහන කට්ටි ත් ඉ සනවශ. ඒ වශශ ම  ඒවශට අනුබක ශහන 

නිකධශසරනුත් ඉ සනවශ. ඒ නිසශ ශම් සඳහශ ශබිශහිම පුළුම 

සශකච්ඡශවක් අව යයි. ශම් කෂනටුශේ සශමශිකක  ස සි ලුශහනශටම 

මශ ප්ර ංසශ කරනවශ. ශම් කටයුතු තවත් පුළුම කරකශ  තවත් 

විමර් න  කරකශ  ශහිරු සට  සමලිකශර  සට කි කශ 

විශ ේෂත්ව ක් හක්ව සශ ස නැතුව  සශධශරණ විධි ට ළමයි සට 

පශසකක් කබශශහන වැඩා, පිළිශවළකට ප්රශේ  වන මට්ටමට නීි 

සකස  කර සන  කි කශ මශ ඉමකශ සිටිනවශ. 

 
ෙුණ (මහසාචාර්ය  ආශු මාරසංහස මහසතා 
(மொண்புமிகு (மபரொசிொியர்) ஆசு மொரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 

සි ලු ම සත්රීවරු සට මශ ස තුිව සත ශවනවශ  ශම් ශ ෝජනශ 

පිළිබඳව සැකකිලිමත්වීම ගැන. විශ ේෂශ  සම මිත සහ අමරවීර 

ම සත්රීතුමශ සඳහ ස කළ කශරණ ත් අපි ශමිතදී address කර 

ිශබනවශ. ශමිත කශරණශ 21ක් සඳහ ස කර ිශබනවශ. 

ම සත්රීවරු ස සි ලුශහනශශග සම මශ ඉමකශ සිටිනවශ  ශම් කශරණශ 

21 අධය න  කර සන  කි කශ. ශම් කශරණශ 21 අධය න  

කරකශ  ශම් සම්බ සධශ  ස පුළුම සශකච්ඡශවක් කශළිත්  මීටත් 

වඩා,ශ ශහිඳට ශම් පිළිබඳව සමශජ  හැනුවත් කර සන පුළුව ස.  

ශමිතදී  විවිධ අසශධශරණවකට කක් වූ ළමයි සට  විශ ේෂශ  ස 

දු්තපත්  බකපුළුව සකශරකමක් නැි ළමයි සට සිදු වී ිශබන 

අසශධශරණ  අපි හැක්කශ.   

ඒක තමයි  ශමතැන ිශබන ප්ර  න . ශමිකහ  පශසක 

ආස සනශ ම පදංචි ශවකශ සිටින  ිත්තටම ඒ පශසකට  ශ යුතු 

ළමයි සට ඒ පශසකට   සන බැසර තත්ත්ව ක් යහශ ශවකශ 
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පශර්ලිශම් සතුව 

ිශබනවශ. ඒ කශරණශ සි මකටම අපි ශම් තුළි ස යත්තර කබශ දී 

ිශබනවශ. අපට නැවතත් ශම් ගැන සශකච්ඡශ කර සන ිශබනවශ 

නම් ශහිඳයි  ගරු කථශනශ කතුමනි. 

 

ෙුණ කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ආංශික අධීක්ෂණ කශරක සභශ ශම් පශර්ලිශම් සතුවට අලුත් 

ශහ ක් බව මශ ශම් අවස ථශශේදී සඳහ ස කර සන ඕනෑ. නමුත් 

ප්රජශත සත්රවශහ  ස ථශපිත ණුණු රටවක ශම් කටයුතු සශමශනය 

ශහ ක්. ඒ රටවක ප්රජශත සත්රවශහ   ක්ිමත් කිරීම සඳහශ ශම් 

කෂනටුවලි ස වි ශක ශසේවශවක් කරනවශ. ශම් ආංශික අධීක්ෂණ 

කශරක සභශ අපි ළඟදී ආරම්භ කළශ ණුණත්  ඒවශ මඟි ස අිවි ශක 

ශසේවශවක් ඉටු කර ිශබන බවත් මශ ශම් අවස ථශශේදී මතක් කළ 

යුතුයි. ශමශතක් විසඳශ ගත ශනිහැකිව ිබුණු සමශජශ  වැහගත් 

කරුණු රශශි කට ශම් අණුරුදු තුන තුළ විසඳුම් කබශ දීමට කටයුතු 

කිරීම පිළිබඳව නතුම සකශට මශ  ස තුි  හශ ප්රණශම  පුහ 

කරනවශ.  

නිත සිටින කශර්  මඩලඩා,ක ත් ශහිඳ කැපවීමකි ස යුතුව 

කටයුතු කරන බව අපි හ සනවශ. පැ  අටක් ශනිව  සමහර හවස වක 

රශත්රිශ  පවශ නිද වරකශ  ඒ නිකධශසර ස ශම් වශර්තශ සකස  කර සන 

්රි ශ කළ බව මශ හ සනවශ. ඒ අව ය නිකධශසර ස ඉතශ ඉක්මනි ස 

ශම් ආංශික අධීක්ෂණ කශරක සභශවකට කබශ ශහ සන කටයුතු 

කර සන  කි ශ මශ හැනටමත් මහ ශමකම්වර ශට යපශහස  කබශ දී 

ිශබනවශ. ඒ වශශ ම  සි ලු ආංශික අධීක්ෂණ කශරක සභශවක 

ප්රධශනී සට   ස තුි කර සනත් මශ ශම  අවස ථශවක් කර ග සනවශ. 

ශකෝකශ  හැම රටකම විපක්ෂ ට ශම් කශරක සභශවක 

සභශපිත්ව  ශහ සශ ස නැහැ. ිශමසරකශශේත් ආංශික අධීක්ෂණ 

කශරක සභශවක සභශපිත්ව  කබශ දී ිශබ සශ ස ආඩලඩු පක්ෂ ට 

පමණයි. කංකශශේ පශර්ලිශම් සතුශේ ආංශික අධීක්ෂණ කශරක 

සභශවලි ස ශකිටසක සභශපිත්ව  ආඩලඩුවටත්  තවත් ශකිටසක 

සභශපිත්ව  විපක්ෂ ටත් බශර දී ිශබනවශ. ශම්ක තමයි  power 

sharing" කි න concept නක. ඒ සි ලු ශහනශශ ම කැපවීම 

කැබුශණිත් ශම් කටයුතු තවත් සශර්ථක කර ග සන පුළුව ස. 

ශමිකහ  හැනට ශම් ගැන ිශබන යන සදුව අඩුයි. ශබිශහෝ 

රැස වීම්වකට සශමශිකක  ස න සශ ස නැහැහ සමහර අවස ථශවක 

සභශපිවරු න සශ සත් නැහැ.  නමුත් අහ ඒ ගැන ශකියි තරම් 

යන සදුවක් ිබුණශහ කි කශ මශ හැක්කශ. අධයශපන  වශශ  වැහගත් 

ශහ ක් ශකශරිත අවධශන  ශ ිමු කිරීම මශ අග  කරනවශ. අශ්ත 

සභශනශ කතුමශ ශ ෝජනශ කළ පසරද  අහ පක්ෂ නශ ක රැස වීශම්දී 

ශම් ගැන සශකච්ඡශ කරකශ  හවසක විවශහ ක් පවත්වකශ  අපට ශම් 

ප්ර  න විසඳශ ග සන පුළුව ස.  

 
 

ගපත්්ම් 
மனுக்கள் 
PETITIONS 

 
ෙුණ කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මිත සහශන සහ අලුත්ගමශ  මහතශ - [සභශ ගර්භ  තුළ 
නැත.] 

 

මීළඟට  ස ථශවර නිශ ෝග 27(2)  ටශත් ප්ර  න. ග රු අනුර 

දසශනශ ක ම සත්රීතුමශ. 

ෙුණ අනුර දි්ානායක මහසතා 
(மொண்புமிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු කථශනශ කතුමනි  හැම හශම ප්ර  න ක් ඉදසරපත් කර සන 

ශපර  කලි ස කරන කහ ප්රකශ වක පිළිතරුවකට ශමිකහ ණුශඩල 

කි කශ  අහ සන ශවකශ ිශබනවශ. 

 

ෙුණ ලක්ෂපම්ද කිරිඇේල මහසතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථශනශ කතුමනි - 

 

ෙුණ අනුර දි්ානායක මහසතා 
(மொண்புமிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු සභශනශ කතුමනි  ඔබතුමශ කකබක ශව සශ ස නැිව 

ශපිඩ්ඩා,ක් ඉ සන. 

 

ෙුණ ලක්ෂපම්ද කිරිඇේල මහසතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔබතුමශ අහ සශ ස ශමිකක්හ කි කශ මම හ සනවශ.  

 

ෙුණ අනුර දි්ානායක මහසතා 
(மொண்புமிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රුපි ම කක්ෂ 3 000කට ආස සන මුහම නශස ි ක් පිළිබඳව  

හ ශ ගමශ  අමශතයවර ශශග ස මම ඉතශ පැහැදලිව ප්ර  න ක් 

විමසශ සිටි ශ. 

 

ෙුණ ලක්ෂපම්ද කිරිඇේල මහසතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මම ඒක හ සනවශ. 

 

ෙුණ අනුර දි්ානායක මහසතා 
(மொண்புமிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

අහ ඒකට පිළිතුරක් ශහනවශහ  ගරු සභශනශ කතුමනි? 
 

ෙුණ ලක්ෂපම්ද කිරිඇේල මහසතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔබතුමශශ  අහ ප්ර  න  අහ සනශකෝ.   
 

ෙුණ අනුර දි්ානායක මහසතා 
(மொண்புமிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ශම් පිළිබඳව මම අවස ථශ ගණනශවකදී ශම් පශර්ලිශම් සතුශේදී 

විමසශ ිශබනවශ. නශසේ විමසශ සිටි ශට පුබවත් නතුමශ ශම් 

පශර්ලිශම් සතුවට ිවිමකශ ිශබනවශ. ඒ වශශ ම  සශගක 

රත්නශ ක අමශතයවර ශශගනුත් මශ ප්ර  න ක් විමසශ ිශබනවශ. 

සශගක රත්නශ ක අමශතයවර ශ විශහස ගතශවකශ ඉ සන නිසශ  

නතුමශ කංකශවට ආ විගස ඒකට පිළිතුරක් කබශ ශහනවශ  කි ශ ඒ 

ශවකශශේත් සභශනශ කවර ශ කිේවශ. හැබැයි  නතුමශ විශහස ගත 

ශවකශ ඉඳකශ  කංකශවටත් ආවශ. කංකශවට ිවිමකශ 

පශර්ලිශම් සතුවටත් ආවශ. නමුත් ඒ ප්ර  න ට පිළිතුරු කබශ දු සශ ස 

නැහැ. ගරු සභශනශ කතුමනි  ඊට පුබව මශ ඔබතුමශශග ස ශම් 

ප්ර  න  ගැන ිුණවශට පස ශසේ  ඔබතුමශ පුබතා  රැස වීම් සිශ  

අවස ස දනශ දී නිශ ෝජය කථශනශ කතුමශ මුකුබන හරේදී 

නතුමශශග ස ඉමකශ සිටි ශ  ශම් අමශතයවරු සට ශහෝෂශශරෝපණ ක් 

ශගිනු කර සන කි කශ. ගරු කථශනශ කතුමනි  කර සන පුළුව ස 

677 678 

[ගරු   (මහශචශර් ) ආශු මශරසිංහ මහතශ] 
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ඒ සි ලු  ශේවම කළත්  ශම් අමශතයවරු පශර්ලිශම් සතුවට 

ිවිමකශ පිළිතුරු කබශ ශහ සශ ස නැහැ.  

හ ශ ගමශ  අමශතයවර ශ  අලුි ස සමෘේධි සහනශධශර  ශහන 

කක්ෂ 6කශග ස රුපි ම 500 ගණශ ස අරශගන  රුපි ම ෂනලි න 

300ක් -කක්ෂ 3 000ක්- නතුමශශ  ප්රචශරක වැඩා, කටයුතු සඳහශ 

ශ ිහවෂන ස සිටිනවශ. මශ ඉතශ වගකීශම ස ශම් කශරණ  කි  සශ ස. 

ඒ සඳහශ t-shirts මුද්රණ  කර ිශබනවශහ posters මුද්රණ  කර 

ිශබනවශ. ජනතශවශ  සමලි  අරශගන ශම් සඳහශ වි ශක මුහම 

ක සහරශවක් වි හම් කර ිශබනවශ. ඒ පිළිබඳව ශම් 

පශර්ලිශම් සතුශේදී පිළිතුරු කබශ ශනිදීශම ස ශප සනුම් කර සශ ස 

ශමිකක්හ ගරු කථශනශ කතුමනි? අපට ඒ පිළිබඳව ඉතශම 

සශධශරණ සැක ක් ිිවී ිශබනවශ. මුද්රණ  කරන කහ නම t-

shirts ිණණුම කබශ දු සශ ස කවර garment factory නකටහ කි ශ 

මම ඒ ශවකශශවත් ිුණවශ. නමුත් ඒක ශම් පශර්ලිශම් සතුවට 

කි  සන ඕනෑ. 

ඒකයි  ිත්ත කථශව. ගරු කථශනශ කතුමනි  මහජන ශශ  

ධන   තම සශ  අතට අරශගන  ඒවශ තම සශ  garment 

factories කරශ  වන ශම් ජශිශ  අමශතයවරු සට ශම් 

පශර්ලිශම් සතුවට මුුණණ ශහ සන බැසර තත්ත්ව ක් තමයි හැ ස යහශ 

ශවකශ තශබ සශ ස.  ඒ නිසශ සභශනශ කතුමශට මශ නැවත නැවත 

කි  සශ ස  ශගහර ශගිස  ශහෝ නතුමශ කැඳවශශගන ිවිමකශ ශම් 

පශර්ලිශම් සතුවට පිළිතුරු කබශ ශහ සන කි ශයි. හැ ස සි කී ක්හ? 

මශස කී ක්හ? ශම් පශර්ලිශම් සතුව විගඩා,මක් බවට පත් කර සන 

නපශ.   

 

ෙුණ ලක්ෂපම්ද කිරිඇේල මහසතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථශනශ කතුමනි  සභශනශ කවර ශ හැටි ට මට කර සන 

පුළුව ස ව සශ ස ඒ අ ට හැනුම්දීම පමණයි. ඊශ  කැබිනට් 

මඩලඩා,ක රැස වීශම්දීත් මම හ ශ ගමශ  ිමිතුමශට හැනුම් දු සනශ  

ශම් ප්ර  න ට යත්තර ශහ සන ඕනෑ බව. අශ්ත කශර් ශකශ  ස 

නතුමශට ලි කශ ිශබනවශහ telephone calls දීකශ ිශබනවශහ 

ශමකම්වරු සට කථශ කර ිශබනවශ. නමුත්  නතුම සකශ යත්තර 

ශහ සශ ස නැත්නම්  ඔබතුමශට පුළුව ස ඒ අ  සම්බ සධශ  ස 

ප්රකශ  ක් කර සන  ගරු කථශනශ කතුමනි.  
 

ෙුණ කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහිඳයි. මම ඒක කි  සනම්. 

ගරු නිශ ෝජය කථශනශ කතුමශ ඒ පිළිබඳව මට ලිිතතව 

හැ සනුවශ. මම ඒ සම්බ සධශ  ස ගරු අග්රශමශතයතුමශ හැනුවත් කර 

ිශබනවශ. [බශධශ කිරීමක්] 
 

ෙුණ ලක්ෂපම්ද කිරිඇේල මහසතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථශනශ කතුමනි  under the Standing Orders I can 

only request them. I can inform them, but I cannot penalize 

them. So, as Speaker, you are the one who can do that.  

ඔබතුමශ තමයි ශම් ගරු සභශව ශමශහ ව සශ ස. ඔබතුමශට 

පුළුව ස  යත්තර ශහ සශ ස නැි ිමිවරු සම්බ සධශ  ස 

ප්රකශ  ක් කර සන.  
 

ෙුණ අනුර දි්ානායක මහසතා 
(மொண்புமிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ප්රකශ  ක් කරකශ  ඊට පස ශසේ ශමිකක්හ කර සශ ස? 

ෙුණ මහි්දා අමරවීර මහසතා 
(மொண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ගරු කථශනශ කතුමනි  ශම් ශචෝහනශ ඉතශම බරපතළයි.  ශම් 
කරුණු පළමුශව සම ශහළිහරේ කරශගන  මශත් ඒවශ ශම් 
පශර්ලිශම් සතුවට ඉදසරපත් කළශ. ගරු කථශනශ කතුමනි  රුපි ම 
ෂනලි න 300 විතරක් ශනිශවයි  ඒකට නකතු ශව සන ඕනෑ තව 
ගණ ස ප්රමශණ ක් ිශබනවශ. ශම් කශරණශ දී සමෘේධි 
බැංකුවකට යපශහස   දු සනශ  ශවනම සමලි හමකශ cut-outs 
හම සන කි කශ. ඊළඟට   ශසනඟ අරශගන න සන වශහනවකට 
ශවනම සමලි වි හම් කර සන  කිේවශ. අිවි ශක මුහකක්  
ශමතැන නශස ි ශවනවශ. ශම් කශරණ  පිළිබඳව ප්රකශ  ක් 
කර සන තරම් කැබිනට් අමශතයවරු නිහතමශනි ශව සශ ස 
නැත්නම් ඒක බරපතළ තත්ත්ව ක්. ගරු කථශනශ කතුමනි  ශම් 
සඳහශ ඔබතුමශ පූර්ණව මැදහත් ශව සන. නශහම ශනිකර  හවස 
ගණශ ස ශම් පශර්ලිශම් සතුව රැස  කරකශ ශකෝටි ගණ ස වි හම් 
කළශට වැඩා,ක් ශව සශ ස නැහැ. අපි ශම් සභශවට ිවිමකශ 
ප්ර  න ක් ිුණවශම  ඒ ප්ර  න ට යත්තර ශහ සන බැසර නම්  
නතුම සකශට අමශතය ුරර හර සන අයිි ක් නැහැ. 

 

ෙුණ කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අහත් හැනුවත් කර සනම්.  

ගරු අනුර දසශනශ ක ම සත්රීතුමනි  ඔබතුමශ ස ථශවර නිශ ෝග 

27 (2)  ටශත් ප්ර  න  අහනවශහ? 
 

ෙුණ අනුර දි්ානායක මහසතා 
(மொண்புமிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

මම ප්ර  න  අහනවශ. 
 

ෙුණ චමි්දා වි ගේසරි මහසතා 
(மொண்புமிகு சமிந்த விமஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

Sir, I rise to a point of Order. 
  
ගරු කථශනශ කතුමනි  ගරු හ ශ ගමශ  ිමිතුමශ අහ ගම් 

මට්ටෂන ස ්රි ශත්මක කරන වැඩා,සටහන පක්ෂ විපක්ෂ ශයහශ  ස 
ශතිරව සිේධ වනවශ. ශහිරකම් සිේධ ශවකශ ිශබනවශ නම්  
FCID නකට පැෂනණිලි කර සන පුළුව ස. ඒ ගැන අපට ගැටලුවක් 
නැහැ.  

පුබතා  ආඩලඩුව කශකශ  සමෘේධි බැංකුවක ිබුණු මුහම 
ශකියි ශකියි ආකශර ටහ වි හම් කශළේ කි කශ අපි හැක්කශ. නහශ  
ඔරශකෝුබත් දු සනශ  සිම ශරදත් ශබදුවශ. හැබැයි  හැ ස විපක්ෂශ  
සිටින අශ්ත ිතටපු ිමිතුමශ ඒ කශකශ  නිහඬව සිටි ශ. අපි අනුර 
දසශනශ ක ම සත්රීතුමශට විශ ේෂශ  සම ස තුිව සත වනවශ. 
ශමිකහ  නතුමශ ශමවැනි ශේවම පිළිබඳව හැම හශමත් ප්ර  න කරන 
නිසශ. ඒක කර සන. හැබැයි  ශම් කරන වැඩා, අමකශශගන මඩා, 
ගහ සන විපක්ෂශ  සමහර ම සත්රීවරු යත්සශහ හරනවශ. ඒකට නම් 
ඉඩා, ශහ සන බැහැ. වැරද කර ිශබනවශ නම්  ශහිරකම් කර 
ිශබනවශ නම් හඬුවම් ශහ සන. ගරු කථශනශ කතුමනි  අපි ඒකට 
නකඟයි. 

 

ෙුණ අනුර දි්ානායක මහසතා 
(மொண்புமிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු කථශනශ කතුමනි  මම දතා ස දගටම පැටශක සන 
  සශ ස නැහැ. ශම්ක තමයි අශ්ත රටට ශවකශ ිශබන විපත්ි . 
ශමශහ ශහිරු  ශම් පැත්ශත් අ  රකිනවශ. නශහ ශහිරු  ඒ 
පැත්ශත් අ  රකිනවශ. හැබැයි  නශහහ  ශමශහහ ශනිබකශ ශම් හැම 
ශහිරශටම විරුේධ ශව සන අපට පුළුව ස නම් තමයි අශ්ත රටට 
ශහිඳ ව සශ ස. ශම  මඩා, ප්රහශර ක් ශනිශවයි. හ ශ ගමශ  
අමශතයවර ශශග ස මම නි  චිත ශකස පශර්ලිශම් සතුශේ ප්ර  න ක් 

679 680 



පශර්ලිශම් සතුව 

විමසශ ිශබනවශ. නතුමශට ිවිමකශ ඒකට පිළිතුර  ශහ සනයි 
ිශබ සශ ස. නතුමශ දතා ස දගටම පිළිතුරු කබශ ශනිදී සිටිම නිසශ 
තමයි ශම් ප්ර  න  මතු ශවකශ ිශබ සශ ස. ඒ නිසශ තමයි අපට ඉතශ 
සශධශරණ සැක ක් මතු ව සශ ස. නතුමශ පිළිතුරු කබශ ශනිදීශම ස 
ශප සනුම් කර සශ ස  නතුමශ ශමම වංචශවට ඍජු ශකස හණුම වී 
ිශබන බවත්  පශර්ලිශම් සතුවට ිවිමකශ නතුමශට පිළිතුරු කබශ 
දීමට ශනිහැකි බවත් තමයි. ඒ නිසශ නතුමශ පශර්ලිශම් සතුව මඟ 
හසරෂන ස විවිධ ශේවම කරන බවයි ශපශන සශ ස. ඒ නිසශ තමයි 
අපට සශධශරණ සැක ක් මතු ව සශ ස. මශ නැවත නැවත 
කි  සශ ස  ශම් ගරු සභශවට යත්තර ක් ශහ සන කි කශයි.  නතුමශ 
ශහන යත්තර  වැරැදයි නම් ඒ අනුව අපි ඊළඟට විවශහ ක් කරමු.  
ඒ ගනුශහනු සිේධ ශවකශ ිශබ සශ ස ශකිශහිමහ කි කශ අපට 
ඔ්තපු කර සන පුළුව ස.  

 

ෙුණ කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහිඳයි  මම අහ නතුමශ  හැනුවත් කර සනම්. මම අගමැිතුමශත් 

හැනුවත් කර  ිශබනවශ. 

 

ෙුණ අනුර දි්ානායක මහසතා 
(மொண்புமிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
අගමැිතුමශට කිේවශට වැඩා,ක් නැහැ  ගරු කථශනශ කතුමනි. 

අගමැිතුමශ කමපනශ කර සශ ස  සිසරශකිශත් විදුලි  බික ශගේශේ 
කණුහ කි කශ. ඒවශ ගැන කමපනශ කළශම ඔක්ශකෝම අමතක 
වනවශ. සිසරශකිශත් විදුලි  බික ශගවශ ග සන බැසරව සිටි කශකශ   
නතුමශ සිසරශකිශත් විදුලි  බික ශගේවශ. ඒවශට ව සද ශගව සන 
ශසවනගක ෆැක්ටසර  නතුමශට ශහ සනත් ඕනෑහ ව සද මුහම 
ශගව සනත් ඕනෑහ මහ ජන ශශ  ධන  නශස ි කර සනත් ශහ සන 
ඕනෑ. සිසරශකිශත් විදුලි  බික ශගවන ප්ර  න  ඒ ශගිමශකෝ ශේරශ 
ග සන ඕනෑ. ඒක නතුම සකශශ  ශේපළවක ප්ර  න ක්. ඒ සඳහශ 
මහ ජන ශශ  ධන  නශස ි කර සන නපශ. 

 

ෙුණ කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ම සත්රීතුමනි   ස ථශවර නිශ ෝග 27(2)  ටශත් ඔබතුමශශ    

ප්ර  න  අහ සන. 

 

ගපෞේෙලිකව  ාැනුම් දීගම්ද ඇසූ ප්රශපනය 
தனி அறிவித்தல் மூல வினொ  
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
විදුලිය පිළිබඳව ශ්රී ලංකා මහසජන උපගයෝතාතා 

ගකොමිෂ්ද ්භාවට ඇින බලය පවරා ෙැනීම  
 இலங்ககப் தபொதுப் பயன்பொடுகள் 

ஆகணக்குழுவின் மின்சொரம் ததொடர்பொன 

அதிகொரத்கத ககமயற்றல்  
TAKEOVER OF POWERS VESTED IN PUBLIC UTILITIES 

COMMISSION OF SRI LANKA RELATING TO ELECTRICITY  

 

ෙුණ අනුර දි්ානායක මහසතා 
(மொண்புமிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු කථශනශ කතුමනි, විශ ේෂශ  සම ස ථශවර නිශ ෝග 27(2) 

 ටත්  ශමම ප්ර  න  අහ සන අවස ථශව කබශ දීම පිළිබඳව ඔබතුමශට 

ස තුිව සත ශවනවශ.   

රවි කරුණශනශ ක අමශතයවර ශ හශ අපි අතර ශේ පශකන සහ 

නවැනි ශවනත් ප්ර  න ශබිශහෝ ප්රමශණ ක් ිබුණත් මම අවස ථශ 

කිිතප කදී නතුමශශග ස ප්ර  න විමුබවශ. නතුමශ නහශම 

පශර්ලිශම් සතුවට ිවිමකශ  පිළිතුරු කබශ දීගශ ිශබනවශ.  කබශ 

දු ස ඒ පිළිතුරු හසරහ, වැරදහ කි න කශරණ  ශවනම නකක්. [බශධශ 

කිරීමක්] මශ අහත් නතුමශශග ස තමයි ශම් ප්ර  න  විමසශ සිටි සශ ස, 

ගරු කථශනශ කතුමනි. 

විදුලි  ෂනකට ගැනීම අනුමත කිරීශම් බක  සහ විදුලි ගශස තු 

තීරණ  කිරීශම් බක  ශ්රී කංකශ මහජන යපශ ෝතාතශ ශකිෂනෂ ස 

සභශශව ස ඉවත්ශකිට විදුලිබක අමශතයවර ශ ශවත පවරශ ගැනීමට 

යත්සශහ හරන බවට වන පුවත් ශහේතුශව ස පැන නැඟී ිි ගැටලුව 

පිළිබඳව ශමම ගරු සභශශේ අවධශන  ශ ිමු කරනු කැමැත්ශතෂන. 

ශ්රී කංකශ විදුලිබක පනශත් 30වැනි වග සි ට අනුව විදුලි  

ගශස තු අනුමත කිරීශම් බක  ශ්රී කංකශ මහජන යපශ ෝතාතශ 

ශකිෂනෂ ස සභශවට පැවරී ිබුණශ. 2010 වසශර්දී විදුලි  ගශස තු 

සකස  කිරීම සඳහශ විනිවිහභශව කි ස යුත් ක්රමශේහ ක් හඳු සවශ දී 

2011 වසශර් සිට ගශස තු සංශ ෝධන  සඳහශ නම ක්රම  පහනම් 

කරගනු කැබුවශ.  

ඒ කි  සශ ස, මහජන යපශ ෝතාතශ ශකිෂනසශම ස සකස  කර දී 

ිබුණු ක්රම කට අනුව තමයි විදුලි  බික තීරණ  ණුශඩල.  

නම ක්රම  අනුව කංකශ විදුලිබක මඩලඩා,ක  විසි ස විදුලි  

සැපයීමට වැ  වන වි හම් පමණක් ගශස තු මඟි ස මහ 

ජනතශවශග ස අ  කර ගැනීම සඳහශ ප්රිපශහන සප ශ ිබුණශ. නම 

ක්රමශේහ ට අනුව කංකශ විදුලිබක මඩලඩා,ක  විසි ස කරනු කබන 

අනව ය හශ අසශධශරණ වි හම් විදුලි පශසරශභෝතාක ශශග ස අ  කර 

ගැනීමට ඉඩා,ක් කැබුශඩල නැහැ. නතශකිට, මහජන යපශ ෝතාතශ 

ශකිෂනසම නම සැබෑ වි හම් පිළිබඳ ඉතශම  නිවැරද හත්ත මත තමයි 

ෂනක තීරණ  කරනු කැබුශේ. න  පශසරශභෝතාක  සට වි ශක 

සහන ක් බවට පත් ණුණශ.  නබඳු විවිධ ගශස තු ශ ෝජනශ ඉදසරපත් 

කළ විට නම අනව ය වි හම් කපශ හැර, ඒවශ විදුලි  ගශස තුවට  

නකතුවීම වැළැක්වීමට ශ්රී කංකශ මහජන යපශ ෝතාතශ ශකිෂනෂ ස 

සභශව  ්රි ශ කර ිබුණශ.  පුබ තා  කශකශ දී නශකස විදුලි 

පශසරශභෝතාක ශශග ස අ  කර ගැනීමට යත්සශහ කළ  රුපි ම 

බිලි න 150ක මුහකක් කපශ හමශ මහජනතශවශ  විදුලි  ගශස තු  

ඉහළ  ෑමට  ිූ  අවස ථශ මඟ හැරවීමට  ශ්රී කංකශ මහජන 

යපශ ෝතාතශ ශකිෂනෂ ස සභශව පි වර ගනු කැබුවශ. න  ඉතශම  

වැහගත්  පි වරක්.  අසශධශරණ ශකස වි හම් කිරීම පිළිබඳව, අ ථශ 

ගනුශහනු පිළිබඳව කංකශ විදුලිබක මඩලඩා,ක ට හැම හශමත් 

ශචෝහනශවක් ිබුණශ.  ඒ වි හම් කිසිශසේත්ම පශසරශභෝතාක ශ මත 

පටව සශ ස නැිව සනට ශ්රී කංකශ මහජන යපශ ෝතාතශ ශකිෂනෂ ස 

සභශව ්රි ශත්මක ණුණශ.  

නශසේම ශ්රී කංකශ විදුලිබක මඩලඩා,ක පනශත් 43 වන වග සි  

 ටශත්  විදුලි  ෂනකදී ගැනීම් සඳහශ ශ්රී කංකශ මහජන යපශ ෝතාතශ 

ශකිෂනෂ ස සභශශේ අනුමි   කබශ ගත යුතුයි. නක පැත්තකි ස ෂනක 

තීරණ  කර සනට ඒ සභශශේ අනුමි  ග සනට  ඕනෑ. අශනක් 

පැත්ශත ස විදුලි  ෂනකදී ගැනීම සඳහශ ඒ සභශශේ අනුමි  ගත 

යුතුයි. විනිවිහභශව කි ස හශ තරගකශරී ශට සඩා,ර් ක්රම  අනුගමන  

කරෂන ස විදුලි  ෂනකදී ගැනීමට කංකශ විදුලිබක මඩලඩා,ක  කටයුතු 

කළ යුතු අතර, ඒ සඳහශ ශ්රී කංකශ මහජන යපශ ෝතාතශ ශකිෂනෂ ස 

සභශශේ අනුමි  කබශ ගත යුතුව ිශබනවශ. ශකශසේ ණුවහ, කංකශ 

විදුලිබක මඩලඩා,ක  2016 වසශර් සිට විදුලි  ෂනකදී ගැනීම්වකදී  ශ්රී 

කංකශ විදුලිබක මඩලඩා,ක පනත යමකංඝන  කරෂන ස කටයුතු කර 

ිශබනවශ. නවැනි විදුලි  ෂනකදී ගැනීම්වකදී  පශඩු  සිදු වී ිශබනවශ. 

කංකශ විදුලිබක මඩලඩා,ක  2015 වසශර්  බිලි න 20ක් කශභ කැූ  

ආ තන ක් බව හ ශමිතදී මතක් කළ යුතුව  ිශබනවශ.  

681 682 

[ගරු   අනුර දසශනශ ක මහතශ] 
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ගරු කථශනශ කතුමනි, විදුලි ක්ශෂේත්ර  පශසරශභෝතාක  සට 

ඉතශම සමීප ක්ශෂේත්ර ක්. නම නිසශ තමයි කංකශ විදුලිබක 

මඩලඩා,ක  විදුලි  ෂනකදී ගැනීශම්දීත්, විදුලි  පිළිබඳ  ෂනක තීරණ  

කිරීශම්දීත්, ඊට යඩි ස සිට,  ඊට පසරබශිතරව,  ශ්රී කංකශ මහජන 

යපශ ෝතාතශ ශකිෂනෂ ස සභශව ශම්  මැදහත් වීම කර සශ ස. 

ගරු කථශනශ කතුමනි, පශසරශභෝතාක ශශ  පැත්ශත ස නනම් 

විදුලි  පසරශභෝජන  කර සන සශ  පැත්ශත ස ප්ර  න   හකි සශ ස, 

මහජන යපශ ෝතාතශ ශකිෂනසමයි. ශකිෂනසම විදුලි  ෂනකදී ගැනීශම් 

නිර්ණශ ක  සම්බ සධවත් මැදහත් ශවනවශ; විදුලි බික තීරණ  

කිරීශම්දීත් මැදහත් ශවනවශ. මම ිතතනවශ, න  මුළුමනි සම කංකශ 

විදුලිබක මඩලඩා,ක  මත ිශබනවශ ශවනුවට නවැනි ස වශධීන 

ආ තන ක පරීක්ෂශවට භශජන වන නක ශහිඳයි කි ශ. ගරු 

ිමිතුමනි, මට මතක විධි ට 2002දී පමණ ශ්රී කංකශ මහජන 

යපශ ෝතාතශ ශකිෂනෂ ස සභශ පනත  ශම් පශර්ලිශම් සතුවට ඉදසරපත් 

කශළේත් ඔබතුමශයි.  
 

ෙුණ රවි කුණණානායක මහසතා (විදුලිබල, බලශක්ින ්හස 

වයාපාර ්ංවර්ධාන අමාතයතුමා   
(மொண்புமிகு ரவி கருணொநொயக்க - மின்வலு, எொிசக்தி மற்றும்  

ததொைில் துகற அபிவிருத்தி அகமச்சர்) 

(The Hon. Ravi Karunanayake - Minister of Power, Energy 
and Business Development)  

මම ශනිශවයි, ගරු කරු ජ සූසර  මැිතුමශයි.  
 

ෙුණ අනුර දි්ානායක මහසතා 
(மொண்புமிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු කථශනශ කතුමනි, නශහම නම්, ඒ ඔබතුමශයි. ඔබතුමශයි 

විදුලිබක අමශතයවර ශ හැටි ට 2002 වසශර්ද න  ඉදසරපත් ක ශළේ. 

ඔබතුමශ ශ්රී කංකශ මහජන යපශ ෝතාතශ ශකිෂනෂ ස සභශ පනත් 

ශකටුම්පත ඉදසරපත් කරන ශකිට අශ්තක්ෂශ කර සශ ස අ ස 

කවරක්වත් ශනිශවයි,  විදුලි  ෂනකදී ගැනීමත්, ෂනක තීරණ  

කිරීමත් විදුලිබක මඩලඩා,ක  විසි සම ශනිකළ යුතු බවයි.  

පශසරශභෝතාක ශශ  පැත්ශත් සිට ශම් ප්ර  න  හැකීම සඳහශ ස වශධීන 

ආ තන ක අව යතශව තමයි නහශත් පැන නැුණශඩල. ඒ අනුව 

තමයි මහජන යපශ ෝතාතශ ශකිෂනසමට විදුලි  ෂනකදී ගැනීශම් 

විනිවිහභශව  පිළිබඳවත්, විදුලි  ෂනක තීරණ  කිරීශම් විනිවිහභශව  

පිළිබඳවත් මැදහත් වීම සඳහශ අවස ථශව කබශ දී ිශබ සශ ස. න  

ඉතශම ශහිඳ කශර්  ක් කි ශ අපි සකකනවශ.  

කංකශ  විදුලිබක මඩලඩා,ක  2016 වසශර්දී ශමගශශවිට් 155ක් හ, 

2017 වසශර්දී ශමගශශවිට් 1 0ක් හ, 2018 වසශර්දී ශමගශශවිට් 

320ක් හ, 2019 වසශර්දී ශමගශශවිට් 720ක් හ ව ශ  ස 

ශපෞේගලික අං ශ  ස විදුලි  ෂනකට ශගන ිශබනවශ. ශම් 

තත්ත්ව ට අනුරූඨයව විදුලිබක මඩලඩා,ක  කබන පශඩුව හ ක්රමශ  ස 

ඉහළ ශගිස  ිශබනවශ. ශපෞේගලික අං ශ  ස විදුලි  ෂනකදී 

ග සනශ ප්රමශණ ටම පශඩුවත් ඉහළ ශගිස  ිශබනවශ. 2016 

වසශර්දී බිලි න 13ක් හ, 2017 වසශර්දී බිලි න 21ක් හ, 2018 

වසශර්දී බිලි න 50ක් හ, 2019 වසශර්දී බිලි න 100ක් හ ව ශ  ස 

විදුලිබක මඩලඩා,කශ  පශඩුව හඳුනශ ගැනීමට පුළුව ස වී ිශබනවශ. 

හැන ග සනට කැශබන අ සහමට ශමම නීි විශරෝධි විදුලි  ෂනකදී 

ගැනීම සඳහශ ශ්රී කංකශ මහජන යපශ ෝතාතශ ශකිෂනෂ ස සභශව 

අවසර දී නැහැ. දතා ස දගටම නීි විශරෝධි ආකශර ට විදුලි  ෂනක දී 

ගැනීශම් ්රි ශවලි ට ශ්රී කංකශ මහජන යපශ ෝතාතශ ශකිෂනෂ ස 

සභශව බශධක ක් බව විදුලිබක අමශතයශං ශ  අහ අහහස බව 

ශපශනනවශ.  

ගරු කථශනශ කතුමනි, සැබවි සම කළ යුතුව ිබුශඩල මහජන 

යපශ ෝතාතශ ශකිෂනෂ ස සභශව විසි ස ශප සවශ ශහනු කබන අඩු 

පශඩුකම් මඟ හරවශ විනිවිහභශවශ  ස යුතුව විදුලි  ෂනකදී ගැනීම 

සඳහශ ක්රමශේහ ක් සකස  කිරීමයි. හැබැයි, ගරු අමශතයවර ශ 

කටයුතු කර සන යත්සශහ කරෂන ස ිශබ සශ ස විදුලි  ෂනකදී 

ගැනීශම්දීත්, ෂනක තීරණ  කිරීශම්දීත්  ම්  ම් අවස ථශ සඳහශ 

මහජන යපශ ෝතාතශ ශකිෂනසමට මැදහත් වීමට ිශබන අයිි  

බැහැර කිරීමටයි. ගරු ිමිතුමනි, ඒ සඳහශ තමයි ඔබතුමශ 

කැබිනට් පත්රිකශව ඉදසරපත් කර ිශබ සශ ස. ඒ තත්ත්ව  තුළ 

විදුලි  ෂනකදී ගැනීම අනුමත කිරීශම් බක  ශම සම විදුලි  ගශස තු 

තීරණ  කිරීශම් බක  සූක්ෂ ම ශකස විදුලිබක අමශතයවර ශ ශවත 

පවරශ ගැනීමට යත්සශහ හරෂන ස ිි බවට ශචෝහනශ නැ ශඟෂන ස 

ිශබනවශ.  

ගරු කථශනශ කතුමනි, න  ශචෝහනශවක් පමණක් ශනිශවයි. 

ගරු ිමිතුමනි, ඔබතුමශ විසි ස 2019 අශප්රේම මශසශ  5වන දන 

ඉදසරපත් කරන කහ කැබිනට් පත්රිකශව මශ ළඟ ිශබනවශ.    

ගරු කථශනශ කතුමනි, 2019 අශප්රේම මශසශ  5ශවනි දන 

ඉදසරපත් කරන කහ කැබිනට් පත්රිකශශේ ඉතශ පැහැදලිව කි නවශ, 

විදුලිබක කර්මශ සතශ  සමස ත නි ශමක  ව ශ  ස ශ්රී කංකශ 

මහජන යපශ ෝතාතශ ශකිෂනෂ ස සභශව ශවි ස අශ්තක්ෂිත ප්රිලක 

ඉටු කර ගැනීමට ශනිහැකි වී ිි බව ශම්  වන විට පැහැදලිව වී 

ිි අතර, රශට් අශ්තක්ෂිත ආර්ථික ඉකක්ක කරශ ළඟශවීම සඳහශ 

තවදුරටත් සංූලකතශ ිි වීම වැළැක්වීම සහ කිසිදු අනිසි 

බකපෑමකි ස ශතිරව...  නුශව ස.    

අනිසි බකපෑමක් ශනිශවයි. ඒක පශසරශභෝතාක ශට වන 

බකපෑමක්. පශසරශභෝතාක  සශ  අයිතී ස ශවනුශව ස තමයි 

ශකිෂනසම ශපනී සිටිශ . නමුත්, ඔබතුමශ කි නවශ, අනිසි 

බකපෑමකි ස ශතිරව කි කශ.  විදුලි ක්ශෂේත්ර  නැවතත් නිවැරද 

මශර්ගශ  පිිතටුවීම සඳහශ රජ  විසි ස ශනිපමශව නිවැරද 

්රි ශමශර්ග ගත යුතුයි කි කශ ඔබතුමශ කි නවශ.  

ඒ සඳහශ ඔබතුමශ කි නවශ, "විදුලිබක කර්මශ සතශ  

තශක්ෂණික සහ ආර්ථික නි ශමන බකතක    විදුලිබක හශ 

බක ක්ි විෂ  භශර අමශතයවර ශ මඟි ස අමශතය මඩලඩා,ක  ශවත 

පවරෂන ස  2019 අංක 20 හරන ශ්රී කංකශ විදුලිබක පනශත් 2013 

අංක 31 හරන ශ්රී කංකශ විදුලිබක පනත සංශ ෝධන  කර සන  

කි කශ. ශම් ශකිෂනෂ ස සභශව සතුව ිශබන මැදහත්වීශම් බක  

ඉවත් කර සන, ශම් පනත සංශ ෝධන  කර සන කි කශ ඔබතුමශ 

කැබිනට් මඩලඩා,කශ  ස ඉමකශ සිටිනවශ. විදුලි  ෂනක තීරණ  

කිරීශම් බක ත්, තී සදු කිරීශම් බක ත් කැබිනට් මඩලඩා,ක ට 

ශහ සන කි කශ ඔබතුමශ කි නවශ. ඔබතුමශ හ සනවශ, පුබතා  

කශකශ  ශම් පශර්ලිශම් සතුශේත්, පශර්ලිශම් සතුශව ස  පිටතදීත් 

මහජන ශශ  ශේශපිළ වංචශ කිරීම, ශහිරකම් කිරීම පිළිබඳව 

ඉදසරපත් ශවන සෑම මත කදීම, සෑම අවස ථශවකදීම කැබිනට් 

තීරණ ශගන ිශබනවශ කි කශ. ශම් කැබිනට් තීරණවකට තමයි 

මුවශ ණුශඩල. SriLankan Airlines නකට ගුව ස  ශනශ ෂනකදී 

ගැනුශඩල කැබිනට් තීරණ කි ස කි නවශ.  SriLankan Airlines 

නකට ග සනශ කහ ගුව ස  ශනශ පිළිබඳ තාවිුබම කැ සසම  කශළේත් 

කැබිනට් තීරණ කි ස කි නවශ. හැබැයි, ඒ නිසශ ඉතශම  ශහිඳ 

අත්හැකීම් අපට ිශබනවශ. ශම් කැබිනට් මඩලඩා,ක  ජනතශවශ  

පැත්ශත් සිට ප්ර  න ශහස බකනවශ ශවනුවට තම සට කැශබන 

ශකිෂනෂ ස,  ප්රිකශභ ගැන කමපනශ කරෂන ස තී සදු ගත් 

ඉිහශස කට තමයි ිතෂනකම් කි  සශ ස. ඒ නිසශ ශම් කැබිනට් 

මඩලඩා,ක  පශසරශභෝතාක ශ ශවනුශව ස ශපනී සිටි සශ ස නැහැ. 

ඔබතුමශ කි නවශ මහජන යපශ ෝතාතශ ශකිෂනෂ ස සභශවට 

ිශබන බක ,   අමශතයවර ශට සහ කැබිනට් මඩලඩා,ක ට 

පවර සන කි කශ. ඊළඟට කි නවශ, 2002 අංක 35 හරන    රී කංකශ 

මහජන යප ශ ෝතාතශ සංශ ෝධන පනතට  අව ය සංශ ෝධන සිදු 

කර,  2002 අංක 35 හරන ශ්රී කංකශ මහජන යපශ ෝතාතශ පනත 

මඟි ස පිිතටුවන කහ    රී කංකශ මහජන යපශ ෝතාතශ ශකිෂනෂ ස 

683 684 



පශර්ලිශම් සතුව 

සභශව, විදුලිබක කර්මශ සත  සඳහශ වන ුබරක්ෂිතතශ නි ශමක  

සහ රශේ   විමර් න ආ තන බවට පත් කර සනලු. ශමච්චරයි 

ඔබතුමශ කි  සශ ස.  

ගරු කථශනශ කතුමනි,     රී කංකශ මහජන යපශ ෝතාතශ 

ශකිෂනසම විදුලි බක  ෂනකදී ගැනීශම්දීත්, විදුලි ෂනක තීරණ  

කිරීශම්දීත් මහජනතශවශ  පැත්ශත ස කමපනශ කරෂන ස නිර්ශේ  

කබශ දු සනශ.  ඒ බක  මුළුමනි සම ඉවත් ශකිට ඒ මුළු බක ම 

නැවතත් අමශත්  වර ශට සහ කැබිනට් මඩලඩා,ක ට කබශගැනීම 

සඳහශ හරන යත්සශහ ක් තමයි ශම් ිශබ සශ ස. විශ ේෂශ  ස 

රුපි ම බිලි න ගණනක වටිනශකම් ිි ගනුශහනු ශම් වග සි 

පිටුපස ිි නිසශ ශම් පිළිබඳ ගරු සභශශේ අවධශන  ශ ිමු කළ 

යුතුව ිශබනවශ. ශමම තත්ත්ව  තුළ ගරු අමශත්  තුමශ පහත 

්ත ර  නවකට පිළිතුරු කබශ ශහනු ිතැයි බකශශපිශරිත්තු ශවනවශ.  

 

1. ශ්රී කංකශ විදුලිබක පනත අනුව විදුලි  ගශස තු තීරණ  
කිරීශම්දී - තීරණ  කරනවශට වඩා,ශ අනුමත කිරීශම්දී- 

නි ශමන බක  ිතෂන වී  ිත්ශත්    රී කංකශ මහජන 
යපශ ෝතාතශ ශකිෂනෂ ස සභශවටහ? නශසේ ශනිශේ නම් 
කවර ආ තන කටහ?  

2. විදුලි ගශස තු ඉහළ හැමීම සඳහශ මීට ශපර කංකශ විදුලිබක 
මඩලඩා,ක  විසි ස කරන කහ ශ ෝජනශ ශ්රී කංකශ මහජන 
යපශ ෝතාතශ ශකිෂනෂ ස සභශව විසි ස ප්රික්ශෂේප කර 
ිශේහ? නශසේ නම් ඊට ශහේතු ව ශ  ස ශකිෂනෂ ස සභශව 
කුමන කරුණු ඉදසරපත් කර ිශේහ?   

3.  විදුලි  ෂනකට ගැනීශම් තාවිුබම් සඳහශ ශ්රී කකශ මහජන 
යපශ ෝතාතශ ශකිෂනෂ ස සභශශේ අවසර  කබශගත යුතුහ? 

නශසේ නම් නම ්රි ශවලි  කුමක්හ?  

4. පුබතා  කශකශ දී විදුලි  ෂනකදී ගැනීශම් ිතැම් තාවිුබම් 
සඳහශ අනුමැි  කබශ දීම ශ්රී කංකශ මහජන යපශ ෝතාතශ 
ශකිෂනෂ ස සභශව ප්රික්ශෂේප කරනු කැබ ිශේහ? නම 
තාවිුබම් ශමිනවශහ? නශසේ ප්රික්ශෂේප කිරීමට ශහේතු 
කවශර්හ?  

5. විදුලි  ෂනකදී ගැනීම් අනුමත කිරීශම් බක  හශ විදුලි ගශස තු 
ශ ෝජනශ අනුමත කිරීශම් බක  විදුලිබක අමශතයවර ශට 
පවරශ ගැනීම සඳහශ විදුලිබක පනත සංශ ෝධන  කිරීමට 
අමශතය මඩලඩා,ක ට ඉදසරපත් කර ිශබන කැබිනට් 
පත්රිකශව අනුමත වී ිශේහ? 

ශමම ප්ර  න සඳහශ පිළිතුරු ගරු ිමිතුමශශග ස හැන ගැනීමට 

කැමියි.  

 
ෙුණ රවි කුණණානායක මහසතා  
(மொண்புமிகு ரவி கருணொநொயக்க) 

(The Hon. Ravi Karunanayake) 
ගරු කථශනශ කතුමනි, ශබි ශහිම -[බශධශ කිරීමක්]  

 

ෙුණ වාසුගේව නානායක්කාර මහසතා 
(மொண்புமிகு வொசுமதவ நொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගරු කථශනශ කතුමනි, ශම් සම්බ සධශ  ස ිමිතුමශශග ස 

අහ සන ප්ර  න ක් ිශබනවශ. [බශධශ කිරීමක්] 

 
ෙුණ කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නතුමශශ  පිළිතුර ශකිශහිමහ කි කශ බකකශ කථශ කරමු.  

ෙුණ රවි කුණණානායක මහසතා  
(மொண்புமிகு ரவி கருணொநொயக்க) 

(The Hon. Ravi Karunanayake) 

ගරු කථශනශ කතුමනි, ස ථශවර නිශ ෝග 27(2)  ටශත් 

ශමවැනි ප්ර  න ක් ිසීම සම්බ සධශ  ස මම අනුර දසශනශ ක 

ම සත්රීතුමශට ස තුිව සත ශවනවශ.  

මම ශම් අමශතයශං   භශර ශගන හැනට දන 153ක් ශවනවශ. 

ශම් අමශතයශං ශ  ිශබන ප්ර  න මට ශපශනනවශ. ශමශහම 

කරකශ ිශබ සශ ස ියි කි කශ මම ඔබතුමශට ප්රශශ ෝතාක  

යත්තර ක් කබශ ශහ සනම්.   

ගරු කථශනශ කතුමනි, ඔබතුමශ තමයි නවකට ිමිවර ශ 

ව ශ  ස කටයුතු කශළේ. ඔබතුමශ විශ ේෂ වැඩා, පිළිශවළක් තුළි ස 

මහජන යපශ ෝතාතශ ශකිෂනසමක් ශගනශවශ. නමුත් නිත සි ලු 

කටයුතු අංග සම්පූර්ණ කර සන බැසර ණුණශ. නශසේ ශනිකිරීශම් 

ප්රිවිපශක ක් ව ශ  ස ශම්  ප්ර  න  ශමශතක් දුර ිහශගන ිවිත් 

ිශබනවශ. අනුර දසශනශ ක ම සත්රීතුමශ තනික මට්ටෂන ස ඒ 

ගැන කථශ කළශට, ප්රශශ ෝතාක මට්ටෂන ස ිශබ සශ ස 

සම්පූර්ණශ  ස ශවනස  කත සහර ක්. අහ ශම් කි න ශේ සනශථ 

කර සන මහජන යප ශ ෝතාතශ ශකිෂනසශම් වැඩා, කරන අ ත් අපට 

අහහස  ඉදසරපත් කරකශ ිශබනවශ.   කරුණශකරකශ ශවනස  

කර සන. අපට අව ය පශසරශභෝතාක ශ ආරක්ෂශ කර සනයි. 

අමශතයශං  ක් ව ශ  ස ඔබතුම සකශ විදුලි  අඩුම ෂනකට ජනන  

කර සන  කි ශ ි ශබනවශ. මතක ි ශ ග සන, කංකශ විදුලිබක 

මඩලඩා,ක  ශමවැනි තී සදු ග සනවශ. නතැන ශබිශහිම හක්ෂ 

කඩලඩා,ශ මක් සිටිනවශ. නතැන සිටින හැමශහනශම O/L pass ශවකශ 

ඉ සශ ස. ඒ අ  නිකම් ඔශහේ ඉ සන මැට්ශටෝ ශනිශවයි. ඒ නිසශ - 

[බශධශ කිරීමක්] ඒක ඔබතුම සකශට කි  සන පුළුව ස.  

 

 

ෙුණ අනුර දි්ානායක මහසතා 
(மொண்புமிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

අශ්ත  පැත්තට අත දගු කර සන ඕනෑ නැහැ. 

 

 

ෙුණ රවි කුණණානායක මහසතා  
(மொண்புமிகு ரவி கருணொநொயக்க) 

(The Hon. Ravi Karunanayake) 
දගු කරන නක ඕනෑ ශකශනකුට දගු කරනවශ. භ  නැතුව මම 

කි නවශ. නමුත් කංකශ විදුලිබක මඩලඩා,කශ   ම් කිසි 

ප්රෂනිකරණ ක් තුළ හක්ෂ  ස සිටිනවශ. ඒ ශගිමක ස ශවනම 

ශකෝක ක ඉ සන පුළුව ස. නමුත් නතැන හක්ෂ  ස ඉ සනවශ. ඒක 

ශබිශහිම අග  කරෂන ස පවස සන අව යයි. නිත ිශබන 

දුර්වකතශත්, මහජන යපශ ෝතාතශ ශකිෂනසශම් ිශබන ිඟිලි 

ගැසීම් නිසශත් අිතංසක පශසරශභෝතාක ශ තමයි තැශක සශ ස.  ඒ 

තැලීම නිවැරද කර සශ ස ශකිශහිමහ කි න නක ශවනුශව ස 

තමයි අපි කරුණු ඉදසරපත් කරකශ ිශබ සශ ස. 

ගරු ම සත්රීතුමනි, ඔබතුමශ කි න ශේ සැබෑයි. හැබැයි, නශහම 

ශවකශ ිශබනවශ නම්, ඔ  කි න ප්ර  න  තවමත් ිශබ සශ ස 

ියි? නච්චර ෂනකක් ග සනවශ නම් කංකශ විදුලිබක මඩලඩා,ක  

ශමච්චර පශඩුවක් කබ සශ ස ශකිශහිමහ? 

 
ෙුණ අනුර දි්ානායක මහසතා 
(மொண்புமிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ශම් පිළිබඳව මහජන යපශ ෝතාතශ ශකිෂනසශම ස ශහන කහ 

නිර්ශේ  සැකකිමකට භශජන කශළේ නැහැයි කි නවශ. 

685 686 

[ගරු  අනුර දසශනශ ක  මහතශ] 
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ෙුණ රවි කුණණානායක මහසතා  
(மொண்புமிகு ரவி கருணொநொயக்க) 

(The Hon. Ravi Karunanayake) 

නැහැ, ඒක වැරදයි. ඒ ශගිමක සම umpire කරනවශ, ඒ 

ශගිමක සම bowl කරනවශ, bat කරනවශ, ඒ ශගිමක සම wicket 

keeping  කරනවශ. අ සිමට ඔ  ප්ර  න  තමයි ිශබ සශ ස. ඒ 

ශගිමක සශ  කශර්   ිශබ සශ ස නිර්ශේ  කිරීම. 

කථශනශ කතුමශ අමශතයශං  පවත්වශශගන   සන තා ශ නම් 

පශර්ලිශම් සතුශේ කටයුතු සිදුශව සශ ස නැහැශ ස. අ සන ඒ වශශ  

වැඩා,ක් තමයි ශමතැනදී මහජන යපශ ෝතාතශ ශකිෂනසම කර සන 

හහ සශ ස. නතැනි ස කැශබන ප්රශ ෝතාක අහහස  තුළි ස මම 

ශ ෝජනශවක් ඉදසරපත් කළශ, සි ලුශහනශශ ම කැමැත්ත තුළි ස. 

ඒ ශගිමක සශ  බකතක නකක් ශහකක් අඩු ණුණශ කි කශ කිසිම 

දූෂණ ක් අඩු ශව සශනත් නැහැ, නැි ශව සශනත් නැහැ.  කරන 

ශකනශ ඒවශ කරනවශ. මම හවස  152ක් තුළ කබශ ගත් අත්හැකීම් 

තුළි ස unions 64 සමඟම කථශ කරකශ, ඒ ශගිමක සශ  අහහුබත් 

අරශගන තමයි ශම් ශ ෝජනශව ඉදසරපත් කරකශ ිශබ සශ ස. මම 

ශබිශහිම වගකීමකි ස කි  සශ ස, ශම් ශ ෝජනශව ඉදසරපත් කරකශ 

ිශබ සශ ස පශසරශභෝතාක ශශ  ශහිඳට ෂනසක් ශවනත් ශහේතුවක් 

නිසශ ශනිශවයි කි කශ.  

අහ ිශබනවශ අණුරුදු 4ක් ිස ශසේ ශට සඩා,ර් කරකශ ිශබන 

ඒවශ. තවම ඒවශ ගැන කටයුතු කරකශ නැහැ. මහජන යපශ ෝතාතශ 

ශකිෂනසම නකක් කි නවශ. ඊට හශත්පසි සම ශවනස  නකක් අශ්ත 

අ  කි නවශ. මහජන යපශ ෝතාතශ ශකිෂනසම කි  සශ ස 

renewable energy ශහිඳයි කි කශ. අශ්ත engineersකශ කි නවශ 

ගම අුණරු ඕනෑ කි කශ. නකක් රුපි ම 10යි, 11යි. අශනක් නක 

රුපි ම 30යි. ශම් ශහක අතශර් ඉඳකශ කි නවශ, ශම්ක කර සන 

කි කශ. අ සිමට විදුලිබක මඩලඩා,ක  පශඩු විඳිනවශ. ඊට පස ශසේ 

ශේ පශකන අධිකශසර  ෂනක වැඩි කර සනට ඉඩා, ශහ සශ ස නැහැ. 

ෂනක වැඩි ණුණශම ප්ර  න ිි ශවනවශ. නම නිසශ තමයි ගරු අනුර 

දසශනශ ක ම සත්රීතුමනි, ශම් වශශ  තත්ත්ව ක් ිි ශවකශ 

ිශබ සශ ස.  

ගරු අනුර දසශනශ ක ම සත්රීතුමනි, යත්තර  ශහ සන 

ඉස ශසමකශ මම ශම් ගැන ප්රශශ ෝතාකව පැහැදලි කර සනම්. ගරු 

කථශනශ කතුමනි, CEB නකට  මක් ග සන ඕනෑ නම් ඒ 

ශගිමක ස order  නකක් ඉදසරපත් කරනවශ. ඒ කි  සශ ස අව ය 

ිනණුම. ඊට පස ශසේ ඒ ශගිමක ස මශස තුන හතරක් ඒක 

තක්ශසේරු කරකශ,  engineers' estimate නකක් ශහනවශ. ඊට පස ශසේ   

නනවශ ශට සඩා,ර් නකට අවසර ග සනට. ඊට පස ශසේ   Cabinet 

approval නක නනවශ, හැ ස ශට සඩා,ර් නකට   සන කි කශ. ඊට 

පස ශසේ TEC නකක් පත් කරනවශ. TEC නකක් පත් කළශට පුබව 

Cabinet Appointed Negotiating Committee නකක් නනවශ. ඊට 

පස ශසේ ඒ ශගිමක ස Tender Committee නකක් පත් කරනවශ. ඊට 

පස ශසේ Appeal Board නකක් ිශබනවශ. ඊට පස ශසේ Treasury 

නශක් comments  නනවශ. ඊට පස ශසේ ආශ ත් නනවශ කැබිනට් 

නකට. කැබිනට් නකට ආවශට පස ශසේ තමයි ඒ කටයුත්තට අවසර 

ශහ සශ ස.   
 

ෙුණ අනුර දි්ානායක මහසතා 
(மொண்புமிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

හදසි අව යතශවක් ණුශණිත්? 

 

ෙුණ රවි කුණණානායක මහසතා  
(மொண்புமிகு ரவி கருணொநொயக்க) 

(The Hon. Ravi Karunanayake) 

මම ඒකටත් යත්තර ශහ සනම්. ඒ අවස ථශව ිශබනවශ. ශහට 

ිශබනවශ කි කශ ිතතමු  හදසි විදුලි  අව යතශවක්. නමුත් ශම් 

වශශ  වැඩා, පිළිශවළක්  ටශත් නම්  ඒක ග සන අණුරුදු 

නකහමශරක්  නවශ. නතශකිට ශම් අණුරුේශේ විදුලි ප්ර  න  

විතරක් ශනිශවයි කබන අණුරුේශේ විදුලි ප්ර  න ත් විසඳ සන බැසර  

ශවනවශ. ඉි ස ශකිශහිමහ ඒකට යත්තර ශහ සශ ස? අ සිමට 

ප්ර  න  අහ සන  ිශබ සශ ස ිමිවර ශශග ස ශහෝ ඉ සන 

ශමකම්වර ශශග ස. ශම් ප්ර  න ට යත්තර  ශම් අණුරුේශේ  

ශනිශවයි කබන අණුරුේශේත් ශහ සන බැසර නම්, ශමිකක්හ ශම් 

විිතළුව? ශම් වශශ  ඒවශ ශබිශහිම ශහිඳයි ප්ර  න ිි කර සනට, 

ප්ර  න මව සනට.  නමුත් ප්රශශ ෝතාකව කිසිශසේත්ම ඒවශට යත්තර 

ශහ සශ ස නැහැ. මම හැ ස කිේශේ ඒකයි. ශම් ඔක්ශකෝම ක්රමශේහ 

ිි කළශම, ශම් වැඩා, කර සන  කශක ක් ගත ශවනවශ. ශම් රටට 

ිශබන ශහණ  ශම්කයි.  

ශපෞේගලික අං   අරශගන බැලුශවිත්, CEB නකට ශම් 

කටයුතු කර සන මශස 1 ක්  නවශ නම්, ඒ ශගිමක සට මශස 

තුශන ස කර සන පුළුව ස. ඒ ශහක අතර තරග කි ස IPPsකශ අහ 

වැඩි ශවකශ ිශබ සශ ස ශම් නිසශයි. IPPsකශශ  ඒවශ ඊට වැඩි  

කශභයි; ඊට වැඩි  ඉක්ම ස. ශම් වශශ  ක්රමශේහ ක් අනුගමන  

කළශට පුබ  අපි නැවත නව සන ඕනෑ  මහජන යපශ ෝතාතශ 

ශකිෂනසමට.  PUC නකට.  ඒ ශගිමක ස අවස ථශ හතරකදී ිඟිලි 

ගහනවශ. නකක් තමයි, approval ග සනශකිට. ශම් ඔක්ශකෝම ශේ 

කළශට පුබව තාිතමකශ ඒ ශගිමක සශග ස අවසර ග සන ඕනෑ. ඊට 

පස ශසේ කැබිනට් නශක ස කරන සංශ ෝධන ඒ ශගිමක සට 

 ව සන ඕනෑ. කැබිනට් නශක් approval නක ගත්තශට පස ශසේ 

නැවතත්  ව සන ඕනෑ. ඊළඟට, PUC නක අත්ස ස කරන 

ශකිටත්   සන ඕනෑ. ශමිකක්හ  ශම් පිස ුබව? අපි ශම් පිස ුබව 

නවත්ව සනයි කටයුතු කර සශ ස. මම ශබිශහිම වගකීමකි ස ශම් 

කරුණු කි  සශ ස. ශමිකහ, හැ ස ශම් කටයුතු ිත්ත ශවකශ 

ිශබ සශ ස. මට අව ය ශවකශ ිශබනවශ, රුපි ම 14ට, රුපි ම 

1 ට විදුලි ඒකක ක් ග සන. හැබැයි, රුපි ම 72ට නිෂ පශහන  

කරනවශ. ශම්ක ශහණ ගහන අපරශධ ක්.  

ගරු අනුර දසශනශ ක ම සත්රීතුමනි, ඔබතුමශ ඊළඟ හවසක 

පශර්ලිශම් සතුශේදී, "ියි, තවම ශම් විධි ට විදුලි  ග සශ ස  

කි කශ අශප ස ිුබශවිත් අපට කි  සන ශව සශ ස, "ශම් මහජන 

යපශ ෝතාතශ ශකිෂනසම නක පැත්තකි ස, විදුලි බක  අශනක් 

පැත්ශත ස. ශම් ශහශක ස තැශකනවශ. අපි රුපි ම 72 නක 

නිෂ පශහන  කරනවශ, ඒක ිශබන නිසශ. අලුි ස ග සන බැහැ.  

කි න නකයි. ශම්ක තමයි සැබෑ තත්ත්ව .  මහජන යපශ ෝතාතශ 

ශකිෂනසශම් වැඩා, කරන කට්ටි , 43. (2) (1)  ටශත් ිශබන 

කරුණු ඉවත් කරකශ. පශසරශභෝතාක ශ ආරක්ෂශ කර සනයි අපට 

ිශබ සශ ස. නතැනි ස exploitation, ඒ කි  සශ ස අනව ය ශකස 

ඒකශධිකශර  පශවිච්චි කරකශ තක සන හහනවශ නම්, ඒක  කර සන, 

නැත්නම් ඒ තුළි ස  ම් විධි කි ස ෂනක වැඩි කර සන හහනවශ නම් 

ඒක  කර සන, ශම්වශ තමයි නතැනි ස කර සන අව ය ශව සශ ස. 

ගරු අනුර දසශනශ ක ම සත්රීතුමනි, ශම් ශවනස තමයි මම ඉමකශ 

ිශබ සශ ස.  

හැ ස CEB නශක් ිශබනවශ, ඒ ශගිමක සශ  Vision 

statement නක, policy නක. මහජන යපශ ෝතාතශ ශකිෂනසම - 

PUCSL  - සම්පූර්ණශ  ස, හශත්පසි සම ඒවශ ශවනත් පැත්තකට 

ශගන  සන හහනවශ. ශම් නිසශ තමයි වගකීමකි ස ඒක ශවනස  

කර සන ඉමකශ ිශබ සශ ස. අශ්ත කථශනශ කතුමශ තමයි ඒ 

කශකශ  මහජන යපශ ෝතාතශ ශකිෂනෂ ස සභශ පනත් ශකටුම්පත 

ඉදසරපත් කශළේ. පශසරශභෝතාක ශ ආරක්ෂශ කර සන තමයි අපි 

පශසරශභෝතාක කටයුතු පිළිබඳ අධිකශසර  ිි කශළේ. ඒක තමයි අපි 

කශළේ. ඒ ශහක තුළි ස පශසරශභෝතාක ශ ආරක්ෂශ ශවනවශ. හැබැයි, 

සැබෑ මට්ටෂන ස නවැ සනක් ශව සශ ස නැහැ. තවත් තැශකනවශ 

විතරයි; තවත් අධිකශසර ක් නකතු ශවනවශ විතරයි. ඒ ශහක අතර 

හැ්තශපන නක විතරයි ශව සශ ස.  
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පශර්ලිශම් සතුව 

ෙුණ අනුර දි්ානායක මහසතා 
(மொண்புமிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු ිමිතුමනි, ඔබතුම සකශ ඉතශම යශහයෝගශ  ස ශම් 

පනි ස පශසරශභෝතාක ශ ආරක්ෂශ ශවනවශ ; ශම්ක තමයි ිශබන 

නකම ශේ කි කශ කිේවශ. නමුත් අහ ඔබතුමශ පශර්ලිශම් සතුවට 

ිවිමකශ කි නවශ, ඒක අශනක් පැත්තටයි  ශවකශ ිශබ සශ ස 

කි කශ. 

 

ෙුණ රවි කුණණානායක මහසතා  
(மொண்புமிகு ரவி கருணொநொயக்க) 

(The Hon. Ravi Karunanayake) 

ගරු ම සත්රීතුමශ, බක සන ස වශධීන ශකිෂනෂ ස සභශ   ගැන. ඒවශ 

පත් කළශට ශමිනවශහ  ශවකශ ිශබ සශ ස? ස වශධීන ශකිෂනෂ ස 

සභශ ටික වචශනට ිශබනවශ. 

 

ෙුණ අනුර දි්ානායක මහසතා 
(மொண்புமிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඔබතුමශ කි  සශ ස, හහනවවන සංශ ෝධන ත් අයි ස කර සන 

කි කශහ? 

 

ෙුණ රවි කුණණානායක මහසතා  
(மொண்புமிகு ரவி கருணொநொயக்க) 

(The Hon. Ravi Karunanayake) 

නැහැ, නැහැ. හහනවවන සංශ ෝධන  තවත් ස ථශපිත කර සන 

ඕනෑ. මම ඒ මතශ  සම්පූර්ණශ  ස ඉ සනවශ. නමුත් වැඩා, කර සන 

පුළුව ස ව සශ ස  ම් මට්ටමකට. ශම් ඔක්ශකෝම ටික 

කථශනශ කතුමශශ  ඔළුවට හමකශ, ස වශධීන ශකිෂනෂ ස සභශ   

හසර ට වැඩා, කර සශ ස නැහැ කි කශ, බැණකශ හසර  සශ ස නැහැ.  

ශම් ස වශධීන ශකිෂනෂ ස සභශ ිි කර සන ඕනෑ. ශම් ආ තන 

තුළි ස වැඩා, කර සන පුළුව ස. හැ ස ශපිලීසිශ  හක්ෂ IGP 

ශකශනක් ඉ සනවශ. කමමුශ ස  ඉ සන ශකශනක් මශරු කර සන 

නතුමශට බැසර නම්, ශමිකක්හ තත්ත්ව ? ඒකට මශස ශහකක්  නවශ 

නම්, ශබෝම්බ ක් හශකශ මශස ශහකක්  නවශ කි  සශ සත් තව 

ශබෝම්බ ක් හම සන පුළුව ස කශක ක්. ශම් හවස වක ශහිස තර 

නලි සහ ජ ිස ස ම සත්රීතුමශත් නක්ක අපි  විශ ේෂ කශරක සභශශේදී 

ඒ සම්බ සධශ  ස ප්ර  න අහනවශ. නිතදී අපට ශපශනනවශ, ඒ අ ට 

ිශබන දුක. ඒ විශ ේෂ කශරක සභශවට පැෂනශණන සශක්ෂිකරුව ස 

කි නවශ, "අපි ශම්වශ කි නවශ, අහ සශ ස නැහැ, ිශහ සශ ස 

නැහැ යි කි කශ. ඊට පස ශසේ අපි තමයි වැඩා, කර සශ ස නැි 

ආඩලඩුවක් බවට පත්ව සශ ස. අපි ශම් තත්ත්ව  නිවැරද කර සන 

අව යයි.  

ගරු කථශනශ කතුමනි, ගරු අනුර කුමශර දසශනශ ක 

ම සත්රීතුමශ අසන කහ ප්ර  නවකට යත්තර ශමශසේයි. 

 

1.  2009 අංක 20 හරන ශ්රී කංකශ විදුලිබක පනශත් 5.(2) (1) 
(ඈ) වග සිශ  හක්වශ ිි පසරද ිරසශර ආර්ථික 
සංවර්ධන ක් සඳහශ පහුබකම් සැකැස වීමට විදුලිබක  
සැපයීම සම්බ සධශ  ස වන ෂනක ප්රිපත්ි  අමශතය 
මඩලඩා,ක  විසි ස අනුමත කළ යුතු . ඒ අනුව 2009 අංක 20 
හරන ශ්රී කංකශ විදුලිබක පනශත් ප්රිපශහන පසරද විදුලි ගශස තු 
තීරණ  කිරීශම් ප්රිපත්ිම  තීරණ  රජ  විසි ස ගනු 
කබන අතර,  ම් පශසරශභෝතාක කශඩලඩා, කට කබශ ශහන 
සහනශධශර තීරණ  කිරීම හ රජශ  කශර්  කි. නම 
ප්රිපත්ි  මත පිිතටශ 2009 අංක 20 හරන ශ්රී කංකශ 
විදුලිබක පනශත් 30 (2), (3) හශ (4) වග ස  ි අනුව විදුලි 
ගශස තු සමශශකෝචන  කිරීම, පශසරශභෝතාක  සට සහන 
සැකසීම සඳහශ  ම් පශසරශභෝතාක කශඩලඩා, කට කබශ ශහන 

රජ  විසි ස අනුමත කරන කහ සහනශධශර සඳහශ පිසරවැ  
හැරීම සඳහශ මහශ භශඩලඩා,ශගශර  විසි ස සප න කහ 
අරමුහමවක ප්රමශණශත්මකභශව  පිළිබඳව සෑීමමකට පත් 
වීශම ස පුබ සහ ඒ විෂශ ිත නි  ච  කරනු කබන  ම් 
පශසරශභෝතාක කඩලඩා,ශ මක් ශවි ස නැවත අ  කරනු 
කැබි  හැකි  ම් ප්රිසහනශධශර සැපයීම සැකකිමකට 
ගැනීශම ස පුබ බකපත්රකශභි ශ විසි ස අ  කළ යුතු නවැනි 
සහනශධශර අ  කිරීම සහ ගශස තු නි ම කළ හැක. ශමිතදී 
විදුලි ශසේවශව සැපයීමට කංකශ විදුලිබක මඩලඩා,ක  මඟි ස 
ශ ෝජනශ කර ිි වි හම සශධශරණහ   සන ශසි ශ බැලීම 
මහජන යපශ ෝතාතශ ශකිෂනෂ ස සභශශේ කශර් භශර කි.  

ශකශසේ නමුත්, සමස ත විදුලි ගශස තු පිළිබඳ නි ම   සිදු කරනු 

කබ සශ ස රජ  මඟි ස ශේ. 

ගරු කථශනශ කතුමනි, ගරු අනුර කුමශර දසශනශ ක 

ම සත්රීතුමශ ිසූ තවත් ප්ර  න කට මම යත්තර ශහ සනම්. ඒ, කංකශ 

විදුලිබක මඩලඩා,කශ  connection කබශ දීම සම්බ සධශ  ස. ශමිතදී 

ශබිශහිම අධික ෂනකක් අ  කරනවශ. ශම් තත්ත්ව  ිි කර 

ිශබ සශ ස මහජන යපශ ෝතාතශ ශකිෂනසශම ස. ිත්ත 

ව ශ  සම ශම් ගණන සි  ට 60ක්, 70ක් වැඩියි. සමහර 

ශවකශවට නක ශගහරකට three-phase අරශගන,  ඊට පුබව අනික් 

ශගහරට  විදුලි  ග සනවශ නම්, ඒ  ශපිඩි දුරට රුපි ම කක්ෂ 3ක්, 

4ක් පමණ  නවශ. ඒක three-phase කරනවශ නම්, රුපි ම කක්ෂ 

10ක් විතර  නවශ. හැබැයි, සශමශනයශ  ස ශම්කට කංකශ විදුලිබක 

මඩලඩා,කශ  ස  න වි හම කක්ෂ ශහක තුනක්. [බශධශ කිරීමක්]  

නිර්ශේ  කරකශ ිශබනවශ. හැ ස ඒක  කර සන  නශකිට තමයි 

ඔබතුමශ ශම් ගැන ප්ර  න කර සශ ස. තනිකව නතැන ිශබනවශ. 

නක පැත්තකි ස ආහශ ම අඩු ශවනශකිට, අපි නිෂ පශහන වි හම අඩු 

කරන නකත් කර සන ඕනෑ ශ ස. ඒක කර සන ඉඩා, ශහ සශ ස 

නැහැ.  කංකශ විදුලිබක මඩලඩා,කශ  අණුරුදු විස සක්, විසිනකක් 

පරණ මැෂි ස ිශබනවශ. අශ්ත ගරු කථශනශ කතුමශ ඒ කශකශ  

ඒක නිවැරැද කර සන තා ශ. නමුත් තවම කර සන බැසර ණුණශ. 

නශහම කර සන බැසර ණුණු නිසශ රුපි ම 54ක් රුපි ම 60ක්, 

රුපි ම 70ක්  නවශ ඒකක කට. අහ රුපි ම 17ට, 18ට ග සන 

පුළුව ස. නශහම ගත්ශත් නැහැයි කි  සන බැහැ. ඒක තමයි මම 

කි  සශ ස. ශම සන ශම් ශවනස කම් කළශ නම් අපි විකුණන ෂනකයි, 

ජනන  කිරීශම් ෂනකයි අතර ශවනස අඩු ශවනවශ.  

 

2. මහජන යපශ ෝතාතශ ශකිෂනෂ ස සභශව ශවත ඉදසරපත් 
කරනු කැූ  කිසිදු ගශස තු ශ ෝජනශවක් මහජන යපශ ෝතාතශ 
ශකිෂනෂ ස සභශව විසි ස ්ත රික්ශෂේප කර ශනිමැි අතර, 

න  අනුමත කර ශනිමැි බව හ ශප සවශ ශහෂන.  

ඒ වශශ ම ගරු කථශනශ කතුමශට අපි මතක් කර සන 

අව    යි, Constitutional Council නකට නම් පහක් ඉදසරපත් 

කරකශ ිශබන බව. අලුත් ශකිෂනසමක් පත් ශවනවශ. මම 

කිසිශසේත්ම කි  සශ ස නැහැ, මහජන යපශ ෝතාතශ ශකිෂනසශම් 

ිශබන සි ලු ශේම වැරදයි කි කශ. නතැන ශබිශහිම ශහිඳ 

ශේවම ිශබනවශ. නමුත්, ඕනෑ නැි තැ සවකට ිඟිලි ගැසූ නිසශ 

විදුලිබක මඩලඩා,ක  සහ මහජන යපශ ෝතාතශ ශකිෂනසම අතර 

ශකිකු සීතක යුේධ ක් ිශ නවශ. ඒ නිසශ ශම් කශරණ  

ශබිශහිම ්ත රසිේධිශ  කි  සන ශවනවශ. ඒ සීතක යුේධ  නිසශ,   

අශ්ත ඉංිකශ සරුශවෝ අණුරුදු හතරක් ිස ශසේ ශට සඩා,ර් 

ශකිෂනටිවකට තාිතමකශ නැහැ. ඒ නිසශ, ශහපැත්තම වැරැදයි. නමුත් 

ඒශක් ආරම්භ  බැලුශවිත්, ඔ  සීතක යුේධ  තමයි ශහේතුව. ඒ 

නක්ශකශනක් Engineer ශකශනක්. නතැන ඉඳකශ කංකශ විදුලිබක 

මඩලඩා,කශ  ිශ න ඒවශට  ිඟිලි ගහනවශ. ශම සන ශම් ්ත ර  න  

තමයි අපි නිවැරැද කර සන හහ සශ ස. 
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3. ඔේ. 2013 අංක 31 හරන    රී කංකශ විදුලිබක (සංශ ෝධන) 

පනශත් 13.(5), (6) හශ (7) වග සිවක ්ත රිපශහන  ටශත් 
මහජන යපශ ෝතාතශ ශකිෂනෂ ස සභශශේ අව     අනුමැි  
කබශ ගත යුතු . 

4. ඔේ. කංකශ විදුලිබක මඩලඩා,කශ  දගු කශලීන ජනන 
ේ  ශපෘි සැකැස ම  ටශත්, හඳුනශගත් ජනන බකශගශර 
හඳුනශගත් කශක සීමශව ස තුළ කඩිනෂන ස ක් සර ශත්මක කළ 
යුතු . ශකශසේ නමුත්,  ශබිශහෝ අවස ථශවක දගු කශලීන 
ජනන වයශපෘි සැකැස ම  ටශත් හඳුනශගත් ජනන 
බකශගශර ක් සර ශත්මක කිරීම විවිධ ශහේතු නිසශ ්ත රමශහ ට 
කක්වීම සිදු ශේ. ශමම තත්ත්ව  තුළ, ඉහළ  න විදුලි 
ඉමලුම  සපුරශදීම සඳහශ නම විදුලි බකශගශරවලි ස කබශ ගත 
යුතු විදුලි  ශවනත් විකමප බකශගශරවලි ස කබශ ගැනීම 
සඳහශ අවධශන  ශ ිමු ශේ. ශමිතදී 2015 වර්ෂශ දී 
වි   රශම ගැ සවීම  නිසශ පේධිශ  ස ඉවත් වූ ිඹිලිපිටි  
විදුලි බකශගශර  වසරක කශක කට දීර්ඝ කිරීම සඳහශ 
මහජන යපශ ෝතාතශ ශකිෂනෂ ස සභශව අනුමැි  ඉමකශ 
සිටි අතර, වසරක කශක කට දීර්ඝ  කිරීම සඳහශ විශරෝධ  
ශනිහක්වන බව 2016 අ්ත ශර්ම 16 වැනි දන හ සවශ ිත.  
ශකශසේ නමුත්, දගු කශලීන ජනන වයශ්ත  ිසැකැස ම  ටශත් 
හඳුනශගත් ජනන බකගශර ්රි ශත්මක කිරීම තවදුරටත් 
ප්රමශහ වීශම් තත්ත්ව  තුළ අව ය විදුලි අව යතශව 
සම්පූර්ණ කිරීම සඳහශ ශමගශශවිට් 100ක් ිඹිලිපිටි  Ace 

Power බකශගශරශ නුත්, ශමගශශවිට් 20ක් මශතර Ace 

Power බකශගශරශ නුත්, ශමගශශවට් 51ක් සපුගස ක සහ  
Asia Power බකගශරශ නුත් කබශ ගැනීම  දීර්ඝ කිරීම 
සඳහශ අමශතය මඩලඩා,ක අනුමැි  කබශ ගත්තහ, මහජන 
යපශ ෝතාතශ ශකිෂනෂ ස සභශව ඒ සඳහශ 201  වර්ෂශ දී 
අනුමැි  කබශ දු සශ ස නැත.  

නමුත්, අපි අවසර ගත්තශ. 

හකුණු පළශත සඳහශ අඛඩලඩා,ව විදුලි  කබශ දීශම් අව යතශව 

සැකකිමකට ශගන මහජන යපශ ෝතාතශ ශකිෂනෂ ස සභශශේ 

අනුමැි  ශනිමැිව ණුවහ, පේධිශ  අව යතශව හශ අඛඩලඩා,ව 

විදුලි  සම්පශහන  ශනිකිරීශම ස ිි වි  හැකි ආර්ථික බකපෑම 

සැකකිමකට ශගන ිඹිලිපිටි  Ace Power බකශගශරශ  ස විදුලි  

කබශ ගැනීම 201  මශර්තු මස සිට වසර 03ක කශක කට අමශතය 

මඩලඩා,ක අනුමැි  මත දීර්ඝ කරන කදී. 

 
ෙුණ අනුර දි්ානායක මහසතා 
(மொண்புமிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

Ace Power න ශක ස ෂනකදී ගැනීමට නකඟහ? 

 

ෙුණ රවි කුණණානායක මහසතා  
(மொண்புமிகு ரவி கருணொநொயக்க) 

(The Hon. Ravi Karunanayake) 

නැහැ, මම නකඟ නැහැ.  මුහම ිමි හැටි ට මම කලි ස 

කිේශේ ශම් බකශගශර  ග සන කි කශයි. ග සන තා ශම, බිලි න 

1.2කට විකුණ සන හැදුවත්, රජශ  තක්ශසේරුව සහ Aitken 

Spence නශක් තක්ශසේරුවයි අතර ෂනලි න 243ක ශවනසක් 

ිබුණශ. ඒ ගැන ශක්වම කිරීම නිසශ නකඟතශවකට න සන බැසර 

ණුණශ. ඒ නිසශ ගත්ශත් නැහැ. ඒ අවස ථශශේ රංිකත් සි ඹකශපිටි  

විදුලිබක අමශතයතුමශට කර සන ශහ ක් ිබුශඩල නැහැ. ඒක ග සන 

බැසර ණුණශ. ඒක අරශගන අශනක් ශහකත් අරග සන අවසර 

කැබුණශට, ්රි ශත්මක කශළේ නැහැ. හැබැයි, හැ ස අරශගන ිශබන 

ෂනක අනුව බැලුවශම, අඩුම ෂනක ිශබ සශ ස ිඹිලිපිටි  

බකශගශරශ .  1.99යි නිත ිශබන capacity charge  නක. ඒක 

අශනක් ඒවශට වැඩි  ුණඟක් අඩුයි. නමුත්, අව යතශව ිශබන නිසශ 

ඒක  ග සන ිබුණශ 2015. 

ඉිසර විදුලි අව යතශව සම්පූර්ණ කිරීම සඳහශ විසඳුම් කබශ 

දීමට හදසි විදුලි ෂනකදී ගැනීම් සිදු කිරීමට කංකශ විදුලිබක 

මඩලඩා,ක ට සිදු ණුණශ. ශමම තත්ත්ව  තුළ අිශර්ක පිසරවැ ක් 

කංකශ විදුලිබක මඩලඩා,ක ට හැරීමට සිදු ණුණශ.  ශකිළඹ වරශශ  

කංකශ විදුලිබක මඩලඩා,ක ට අ ත් බත්තකක් මත ස ථශපිත 

ශමගශශවිට් 60ක බකශගශර  සඳහශත්,  චු සනශකම් ප්රශේ ශ  ඉද 

කරන කහ ශමගශශවිට් 24ක බකශගශර  සඳහශත් ශමශතක් මහජන 

යපශ ෝතාතශ ශකිෂනෂ ස සභශශේ අනුමැි  කබශ දී නැත. ශකශසේ 

නමුත්, ශමම වර්ෂශ දී ිි වූ විදුලි ඉමලුම ඉහළ  ෑශම් 

තත්ත්ව ට මුුණණ දීම සඳහශ ශමගශශවිට් 20ක් මශතර  Ace 

Power බකශගශරශ  ස  ශමගශශවිට් 51ක් සහ සපුගස ක සහ Asia 

Power බකශගශරශ  ස ග සන  අමශතය මඩලඩා,ක අනුමැි  සිතතව 

වසර ශහකක කශක කට දීර්ඝ කර ිශබනවශ. 

මහජන යපශ ෝතාතශ ශකිෂනසම හදසි අවස ථශවකදී විදුලි 

ඒකක  රුපි ම 32ට, 33ට ග සන අවසර දීකශ ිශබනවශ.  හැනට 

කශභ ටම  න නකක් තමයි ශකිළඹ වරශශ  barge නශක් ිශබන 

ශමගශශවිට් 60ක බකශගශර .  නිත විදුලි ඒකක ක් රුපි ම 

19.21යි. නමුත් තවම ඒකට අවසර දීකශ නැහැ. ශම්වශ ගැන 

කශශග සහ අහ සන ිශබ සශ ස? අඩු ෂනකට ග සන ිබුණත් හදසි 

අවස ථශ කි කශ වැඩිපුර වි හම් කරකශ ග සන අවසර ශහනවශ.  

හැ ස ඔබතුමශ ිුණවශ, හදසි අව යතශවක් ණුශණිත්  විදුලි  

ෂනකදී ගැනීම සම්බ සධශ  ස. නිත සඳහ ස කර ිශබනවශ, හදසි  

අව යතශවක් ණුශණිත් ිශ න නීි අනුව ිමිතුමශට ග සන 

පුළුව ස කි කශ.  අපි ඒකට අකැමැියි. නමුත් කර සන ශහ ක් 

නැහැ. ශට සඩා,ර ට මශස ගණනශවක්  නවශ  කිේවශම අපි ිතර 

ශවනවශ. විදුලි  නැතුව ඉ සනවශහ? නශහම නැත්නම් ශම් කි න 

විධි ට  විදුලි  ග සනවශහ? හදසි අව යතශවකදී  අපි විදුලි  

ෂනකදීශගන ිශබ සශ ස, අහ ජනන  කරන ෂනකට වඩා,ශ අඩුශව ස. 

හදසි අව යතශවකදී අපි ශකිම්පැනි තුනකි ස ශමගශශවිට් 100ක් 

ෂනකදීශගන ිශබනවශ. අනිවශර් ශ  සම සැ්තතැම්බර් මශස  අග 

වනශකිට අපි ඒක අවස ස කරනවශ. හැබැයි කංකශ විදුලිබක 

මඩලඩා,ක  තවම ශට සඩා,ර්   කරකශ නැහැ, ශම් කටයුතු අවස ස 

කර සන. ුබනිම හඳු සශනත්ි ම සත්රීතුමශටත් මශ ශම් කරුණු 

කිේවශ. ශකෝ්ත නකටත් මශ ආරශධනශ කරනවශ. ශහිස තර නලි සහ 

ජ ිස ස ම සත්රීතුමශටත් මශ ශම් කරුණු කිේවශ. සි ලු පක්ෂවක 

අ   කැඳවශ ශම් ප්ර  න  විසඳ සන කි කශ.  

ඔබතුමශ කිේවශ, කංකශ විදුලිබක මඩලඩා,ක  නිසශ ශම් අණුරුදු 

ගණනශවට රුපි ම බිලි න 100ක් අිතෂන ණුණශ  කි කශ. ඒක 

වැරැදයි. අණුරුදු 10කට විතර රුපි ම බිලි න 200ක් විතර අිතෂන 

ණුණශ. ශම් රුපි ම බිලි න 200 අපට ප්රශ ධන වි හම් ව ශ  ස 

පශවිච්චි කර සන ිශබන මුහකක්. න  අකශභ ක්. ශම් වශශ ම 

තමයි Ceylon Petroleum Corporation නශක් තත්ත්ව ත්. ශම්වශ 

නිවැරැද කළශ නම් රට හහන නක ප්ර  න ක් ශනිශවයි. 
 

ෙුණ කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ිමිතුමනි, කශක ශේකශව ඉක්මවශ ශගිස  ිශබන නිසශ 

ශවකශව සම්බ සධශ නුත් ඔබතුමශශ  අවධශන  ශ ිමු කරනවශ.  
 

ෙුණ රවි කුණණානායක මහසතා  
(மொண்புமிகு ரவி கருணொநொயக்க) 

(The Hon. Ravi Karunanayake) 

ඒ ගැන මශ කනගශටු ශවනවශ ගරු කථශනශ කතුමනි.  

 

ෙුණ කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

කමක් නැහැ, ඔබතුමශ පැහැදලි කර සන. අව ය ශහ ක් ශ ස.  
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පශර්ලිශම් සතුව 

ෙුණ රවි කුණණානායක මහසතා  
(மொண்புமிகு ரவி கருணொநொயக்க) 

(The Hon. Ravi Karunanayake) 

වසර ගණනශවක් පේධි ට සම්බ සධ කර විදුලි  කබශ ග සනශ 

කහ විදුලි බකශගශරවලි ස විදුලි  කබශ ගැනීම අනුමත ශනිකරන කහ 

අතර, හදසි විදුලි  ෂනකදී ගැනීම සිදු කිරීම සඳහශ ශ ිමු වීමට සිදු 

වීශම ස කංකශ විදුලිබක මඩලඩා,ක ට හැඩි ආර්ථික බකපෑමක් ිි 

වි . 

 

5. විදුලිබක ක්ශෂේත්ර   නු ශමරට ආර්ථිකශ  පහනම වන 
අතර ශමම තත්ත්ව  තුළ රජශ  ඍජු අධීක්ෂණශ  ස යුතු 
නි ශමන ්රි ශවලි ක් විදුලිබක ක්ශෂේත්ර  සම්බ සධශ  ස 
පවත්වශ ශගන  ෑශම් අව යතශශවිත වැහගත්කම 
අවධශන ට ශ ිමුව ිත. ශමම තත්ත්ව  තුළ විදුලිබක 
ක්ශෂේත්රශ  ආර්ථිකම  කටයුතු, නනම් විදුලි බකශගශර 
ඉදකිරීම වැනි තත්ත්ව  සම්බ සධශ  ස ්රි ශමශර්ග ගැනීමට 
අමශතය මඩලඩා,ක ට බක  ිබි  යුතු බවට ගරු 
අග්රශමශතයතුමශශ  ප්රධශනත්වශ  ස ඉදසරපත් වූ අමශතය 
අනුකෂනටුව මඟි ස නිර්ශේ  කර ිූ  අතර න  2019.06.04 
දනැි අමශතය මඩලඩා,ක තීරණ  මඟි ස අනුමත කර ිත. 
නශම සම 2019.06.04 දනැි අමශතය මඩලඩා,ක තීරණ  
අනුව අමශතය මඩලඩා,ක  තීරණ  කර ිත්ශත්, 

පශසරශභෝතාක අයිතී ස ුබරැකීම, ආරක්ෂශව, නි ශමන  කිරීම 
වැනි ක්ශෂේත්ර නි ශමන  කිරීශම් බක  මහජන 
යපශ ෝතාතශ ශකිෂනෂ ස සභශවට කබශ ද  යුතු බවත්, 

ආර්ථිකම  කරුණු පිළිබඳ රජශ  ප්රිපත්ි අනුව 
බක ක්ි ක්ශෂේත්ර  නි ශමන  කිරීම සඳහශ අමශතය 
මඩලඩා,කශ  ඍජු අධීක්ෂණ ක් ිබි  යුතු බවත් . ඒ අනුව 
ඒ  අමශතය මඩලඩා,ක තීරණ  මඟි ස අව ය අනුමැි  කබශ 
දී ිශේ. 

ශම් සඳහශ අව ය සංශ ෝධන විදුලිබක පනතට ිතුළත් 

කිරීමට අනුමත වී ිි අතර  ඒ සඳහශ වූ ඉමලීම නීි ශකටුම්පත් 

සම්පශහක ශහපශර්තශම් සතුවට ශ ිමු කර ිත.  

ගරු කථශනශ කතුමනි  මශ ශබිශහිම සේභශවශ  ස ශම් 

කරුණු කි  සශ ස. මට වැඩි  කථශනශ කතුමශ ශම් කශරණ  

හ සනශ නිසශයි මම බ  නැිව ශම් ගැන කි  සන ශේකශව ගත්ශත්. 

ශම් රට හහ සන විදුලිබක මඩලඩා,ක  අතයව ය ශසේව ක් ඉටු 

කරනවශ. ඒ නිසශ ිඟිලි ගැසීම් නැිව  දූෂණ නැිව ඕනෑ ශහ ක් 

කර සන. නමුත් නක ශහ ක් ිශබනවශ.  නිවැරැදව කටයුතු කිරීශම් 

ප්රශශ ෝතාක පේධි ක් ිි කළ යුතු ශවනවශ.  

 

ෙුණ කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහිඳයි.   ඒ ගැන අහ ුණඟක් වශහ විවශහ කර සන අමශරුයි. 

කශක  ඉක්මවශ ශගිස  ිශබනවශ. ගරු අනුර කුමශර දසශනශ ක 

මැිතුමශ  ප්ර  න අසශ අවසශනහ? 

 
ෙුණ අනුර දි්ානායක මහසතා 
(மொண்புமிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ශගිඩා,ක් විවශහ කර සන මශ   සශ ස නැහැ  ගරු 

කථශනශ කතුමනි. ශම් ශගිඩා,ක් ශේවම රශට් සිේධ ශවකශ 

ිශබ සශ ස මහජන යපශ ෝතාතශ ශකිෂනෂ ස සභශවට ශහෝ 

පශසරශභෝතාක කටයුතු පිළිබඳ අධිකශසර ට  ටත්ව ශනිශවයි. ශම් 

රට වි ශක ණ  ක සහකටත්  වි ශක ආර්ථික ප්රපශත කටත් ශගන 

තාශ  පැවැි කැබිනට් මඩලඩා,ක  ෂනසක් ශවන කණුරුවත් ශනිශවයි .   

ඉිහශසශ  ඉඳකශම ිබුණු කැබිනට් මඩලඩා,ක  තමයි.  ඒ නිසශ 

තමයි  කැබිනට් මඩලඩා,ක ට පමණක් ශනිදී පශසරශභෝතාක ශශ  

පැත්ශත ස සශධශරණව ශම් ප්ර  න ශහස බක සන ආ තන ක 

අව යතශව පිළිබඳව  ශප සවශ දීකශ ිශබ සශ ස. හැබැයි  කැබිනට් 

මඩලඩා,කශ ත්  අමශතයවරු සශ ත් ඉිහශසශ  records ඒ තරම් 

ශහිඳ නැහැ. ඔබතුමශ ශ  ණුණත් නශහමයි. Records ශහිඳ නැි 

ණුණශම සිේධ ව සශ ස ශමිකක්හ?  මහජන යපශ ෝතාතශ ශකිෂනෂ ස 

සභශ පශසකට හමකශ  ෂනකදී ගැනීමත්  ෂනක තීරණ  කිරීමත් කි න 

සි මක අමශතයවර ශ සහ කැබිනට් මඩලඩා,ක  අතට ග සනවශ 

කි න ශකිටම අහහස  ව සශ ස ශමිකක්හ? රවි කරුණශනශ ක 

අමශතයවර ශ මහජන යපශ ෝතාතශ ශකිෂනෂ ස සභශව සතුව ිශබන 

බකතක පැත්තකි ස ි කශ  ෂනකදී ගැනීමට නිර්ශේ  ශහ සන ඒ 

අ ට ිශබන ඉඩා,කඩා, පැත්තකි ස ි කශ   ිමිතුමශශ  අතට ඒ 

බක  ග සන හහනවශ කි න ශකිට ජනතශවට ිතශත සශ ස 

ශමිකක්හ? ශමතැනත් ශ මක් ශහ සන තමයි හහ සශ ස කි න 

නකයි ජනතශවට ිතශත සශ ස. මශ අවංකවයි ශම් කශරණ  

කි  සශ ස. ශමතැනත් ශ මක් ශහ සන තමයි ශම් හහ සශ ස කි කශ 

ජනතශවට ිතශතනවශ.  නතැන සිටි දී ශමශහම ශ මක් දු සනශ. 

කංකශ විදුලිබක මඩලඩා,ක ට තාිතමකශත් ශ මක් ශහ සන හහනවශ  

කි කශ තමයි මහජන ශ ශත්රුම් ග සශ ස.  නකයි මම ශම්  

කි  සශ ස.  මහජන ශශ  පැත්ශත ස ශම් ප්ර  න ශහස බකකශ  

සශධශරණ  ඉටු කිරීම සඳහශ පිිතටුවශ ිශබන ආ තන තවත් 

බකවත් කිරීම තමයි ම ශ  නම් ශ ෝජනශව  ගරු ිමිතුමශ. 

ශමිකහ  ඔබතුම සකශශ   records ශහිඳ නැි නිසශ. 

 

ෙුණ රවි කුණණානායක මහසතා  
(மொண்புமிகு ரவி கருணொநொயக்க) 

(The Hon. Ravi Karunanayake) 

ගරු කථශනශ කතුමනි   අශ්ත අනුර දසශනශ ක ම සත්රීතුමශට 

ශහිඳ හක්ෂතශවක් ිශබනවශ ඔළුව අතගශකශ ශහිඳ  ශටික්කක් 

ශහ සන. Records ගැන කථශ කළ නිසශ ශම් කශරණ ත් මශ 

කි  සනට ඕනෑ. තමු සනශ සශසේකශත් නීි  අතට ගත්ත යුග ක් 

ිබුණශ ශ ස. ඒවශ  නිවැරැද කරනවශ ශ ස. ශම් records  කි න නක 

ඔබතුම සකශශ ස ිි කරකශ ිශබ සශ ස.    [බශධශ කිරීමක්] 

 
ෙුණ කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

හැ ස ශේකශව පුණශවකශ ිශබ සශ ස. 

 
ෙුණ රවි කුණණානායක මහසතා  
(மொண்புமிகு ரவி கருணொநொயக்க) 

(The Hon. Ravi Karunanayake) 

මම  කි  සශ ස ශම්කයි. ඒ වශශ  ශප සනුවශම හැම ශකනශම 

ශහිරු වශශ  ශපශනනවශ. අහ සෑබෑ ශහිරු අමක සශ ස නැිව 

නිකම් ශබිරුකශර  ස පස ශසේ දුවකශ  ප්ර  න ක් ිි කරනවශ. 
 

ෙුණ කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමශ පිළිතුරු කබශ දීකශ අවස සහ? 
 

ෙුණ රවි කුණණානායක මහසතා  
(மொண்புமிகு ரவி கருணொநொயக்க) 

(The Hon. Ravi Karunanayake) 

ඒ නිසශ මම වගකීමකි ස කි  සශ ස. ඔබතුමශ කි නවශ  ශම් 

තත්ත්ව  කැබිනට් මඩලඩා,කශ  - [බශධශ කිරීමක්]  නශහම නම් 

ඔබතුමශත් කැබිනට් මඩලඩා,ක ක  සිටි ශ ශ ස. ියි  ිතටිශ  නැේහ? 

ඒ කශකශ  ප්ර  න ිි ණුශඩල නැේහ? ඒ records ඔක්ශකෝම 

ිශබනවශ. ඒක තමයි ජනතශව කි  සශ ස  ශම් 225ශහනශම නක 

වශශ  කි කශ. ශම්ක තමයි ිශබන ප්ර  න . නක්ශකශනක්  

ශහශහශනක්  තු සශහශනක් ශනිශවයි  ශම්ක යඩා, ඉඳ ස පහළටම 

ිශබන  ශබෝ වන ශරෝග ක්. ඒක අපි නිවැරැද කර සන ඕනෑ. අපි 
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හැ සවත් නකතු ශවකශ ශම් වැරද  නිවැරද කර සන ඕනෑ. මට කථශ 

කර සන ශම් අවස ථශව කැබීම මශ අග  කරනවශ. [බශධශ කිසරමක්] 

 

ෙුණ ලක්ෂපම්ද කිරිඇේල මහසතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථශනශ කතුමනි  අපි ඊළඟ කශරණ ට  මු. We will go 

to the next Item. 

 

ෙුණ කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒක තමයි  අපි ශම් ප්ර  න  ඉවර  කර සන ඕනෑ.  

 

ෙුණ වාසුගේව නානායක්කාර මහසතා 
(மொண்புமிகு வொசுமதவ நொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගරු කථශනශ කතුමනි  මට ශපිඩි ශවකශවක් ශහ සන 

කශරණ ක්   අහ සන. 

 

ෙුණ ලක්ෂපම්ද කිරිඇේල මහසතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ශම් ගැන  debate නකක් කර සන බැහැ.  

 

ෙුණ කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ම සත්රීතුමශශ  ප්ර  න ට පිළිතුරක් ශහ සන ගරු රවි 

කරුණශනශ ක ිමිතුමශ කැමැියි නම්   ඔබතුමශට ඒ ප්ර  න  

අහ සන පුළුව ස. නැත්නම්  අපි ප්රධශන වැඩා, කටයුතුවකට  මු. 

 
ෙුණ ලක්ෂපම්ද කිරිඇේල මහසතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

යශේ පශ සහර ඕපශ දූප කථශ කර සන නපශ. -[බශධශ කිරීම්]- I 

agree, but there is no time.  Now it is 11.30.    

 
ෙුණ වාසුගේව නානායක්කාර මහසතා 
(மொண்புமிகு வொசுமதவ நொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

No, I just want to raise - [Interruption.] 
 

ෙුණ ලක්ෂපම්ද කිරිඇේල මහසතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

The  Resolution under  the Public Security Ordinance 
has to be debated and passed.  -[Interruption.] 

 
ෙුණ කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

I cannot allow this.  හැ ස කීප ශහශනක්ම කථශ කර සන 

අවස ථශව ඉමකශ සිටිනවශ. අහ  ඒක කර සන අමශරුයි. We have to 

move on to the next Item.  We are already late.  

 
ෙුණ ලක්ෂපම්ද කිරිඇේල මහසතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, if they want a Debate on this, we will give it 

tomorrow.  

ෙුණ කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Education සම්බ සධ ප්ර  න ටත් අවස ථශවක් ශහ සන 

නශහනම්. 

 

ෙුණ ලක්ෂපම්ද කිරිඇේල මහසතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඒක ට Debate නකක් ඕනෑ හ? Hon. Ravi Karunanayake, 

shall we give a Debate on this tomorrow?   Are you 

agreeable to it?  

 
ෙුණ රවි කුණණානායක මහසතා  
(மொண்புமிகு ரவி கருணொநொயக்க) 

(The Hon. Ravi Karunanayake) 
I am agreeable, but there are some other matters.  

Hon. Leader of the House, I would appreciate, if you 
could give us ten minutes to resolve this matter now 
itself, because this is a very critical moment. I think 
answering them would show that -  

 
ෙුණ කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Leader of the House, we will give ten minutes.  
Then we can finish it off.  

 
ෙුණ රවි කුණණානායක මහසතා  
(மொண்புமிகு ரவி கருணொநொயக்க) 

(The Hon. Ravi Karunanayake) 

අපි lunch නකට නවත්ව සශ ස නැිව දගටම සභශශේ වැඩා, 

කටයුතු කරශගන  මු. 

 
ෙුණ කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

හසර. ගරු වශුබශේව නශනශ ක්කශර ම සත්රීතුමශ   ඔබතුමශශ  

ප්ර  න  ශකටිශ  ස අහ සන. 
 

ෙුණ වාසුගේව නානායක්කාර මහසතා 
(மொண்புமிகு வொசுமதவ நொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගරු කථශනශ කතුමනි  ඉතශ ශකටිශ  ස මම ප්ර  න  

අහ සනම්. ශපිලිස  මූකය අපරශධ විමර් න ශකිට්ේශස ට මම 

පැෂනණිමකක් කරකශ ිශබනවශ  කංකශ විදුලිබක මඩලඩා,ක ට 

විරුේධව. කංකශ විදුලිබක මඩලඩා,කශ  හදසි ෂනකදී ගැනීම් මඟි ස 

ශම් රශට් මහජන මුහම වංචශ කරකශ ිශබනවශ. ඒ වශශ ම තවත් 

පැත්තකි ස මහජන මුහම අවභශවිත කර ිශබනවශ. අහ ශපිලිස  

මූකය අපරශධ විමර් න ශකිට්ේශස  ශම් පිළිබඳව පරීක්ෂණ 

කරශගන  න බව ඔබතුමශ හ සනවශහ කි කශයි මම අහ සශ ස. 

හ සනවශ නම්  නම පරීක්ෂණශ  ස ශකරීශගන  න කරුණු 

ශහළිහරේවීමත් ඔබතුමශශ  ඔ  කශරණ ට සැකකිමකට ග සන. 

ඔබතුමශ 'මැට්ට ස' ගැන කිේවශ. ශහිරු ස හශ මැට්ට ස අතර නම් 

තී සදු කර සන ිශබ සශ ස  ශහිරු සට වඩා,ශ මැට්ට ස ශහිඳයි.  
 

ෙුණ කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු රවි කරුණශනශ ක ිමිතුමශ නම ප්ර  න ට පිළිතුරක් 

ශහනවශහ? 

695 696 



පශර්ලිශම් සතුව 

ෙුණ රවි කුණණානායක මහසතා  
(மொண்புமிகு ரவி கருணொநொயக்க) 

(The Hon. Ravi Karunanayake) 

ඒක 2015 ඉඳ ස 2016 හක්වශ වූ කශක  තුළ ණුශඩල. 

Generators ප්ර  න  ශ සහ? Generators 50යි   Ace Power නකයි -  

 
ෙුණ වාසුගේව නානායක්කාර මහසතා 
(மொண்புமிகு வொசுமதவ நொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

 Ace Power  නක සහ generators 50ක් ෂනකදී ගැනීම හශ ඒවශ 

අකර්මණය වී ිබීම. 

 
ෙුණ රවි කුණණානායක මහසතා  
(மொண்புமிகு ரவி கருணொநொயக்க) 

(The Hon. Ravi Karunanayake) 

ඒ සි ලු ශේ සම්බ සධශ  ස කරුණු හ සනවශ. ඒ generators 

50 සම්බ සධව ප්ර  න ක් ිශබනවශ. ඒක නිවැරැද කිරීශම් වැඩා, 

පිළිශවළක් අපි හැ ස ශගන නවශ. ඔබතුමශ ඒ කරුණ මතු කිරීම අපි 

අග  කරනවශ.  Ace Power Embilipitiya (Pvt) Ltd ගැන 

ප්ර  න ක් අහකශ ිශබනවශ. මම වගකීශම ස කි නවශ  නතැන 

ප්ර  න ක් ශවකශ ිශබ සශ ස ඒ කශක  අනුවයි. අපි ඒ machines  

අරශගන ිශබන වි හම අඩුයි. නමුත් ඒක විදුලි බක මඩලඩා,කශ  ස 

ගත්තශට වැඩි  ශහිඳයි. 

 
ෙුණ කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අපි විනශඩි 10කි ස ශම් කශරණ  අවස ස කර සනට ඕනෑ. 

මීළඟට  ගරු නිමම කශ සසශ මැිතුමශ. ඊට පුබව  ගරු චෂන සහ 

විශේසිසර ම සත්රීතුමශ. [බශධශ කිරීමක්]  ඔේ. ඊට පුබව අශ්ත 

විපක්ෂශ  ප්රධශන සංවිධශ ක ගරු මිත සහ අමරවීර මැිතුමශ. 

 
ෙුණ නිමේ ලා්ද්ා මහසතා  
(மொண்புமிகு நிமல் லொன்சொ) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

ගරු කථශනශ කතුමනි  මශ විදුලි පශසරශභෝතාක කු විධි ටයි 

ගරු ිමිතුමශශග ස ශම් ප්ර  න  අහ සශ ස. ගර ිමිතුමනි   

විදුලි  ෂනකදී ගැනීශම් දී ශම් රශට් ිශබන දූෂිතම ආ තන ක් 

විධි ට තමයි කංකශ විදුලි බක මඩලඩා,ක  අපි නහශ ඉඳකශ හකි සශ ස. 

හැබැයි  විදුලි පශසරශභෝතාක ශ ආරක්ෂශ කිරීම සඳහශ තමයි 

විශ ේෂශ  ස මහජන යපශ ෝතාතශ ශකිෂනසම පත් කරකශ 

ිශබ සශ ස. විදුලි බක මඩලඩා,ක  කි  සශ ස තනි monopoly 

නකක් ිශබන ආ තන ක්.  ඔබතුමශ කර සන  න ශම් වැශඩා, ස 

ෂනකදී ගත්තශට පුබව කශටවත් බැහැ  න  අඩු කර සන.  හැබැයි  

ෂනකදී ග සන ශපර ඒ පිළිබඳව ශහි කශ බකකශ කටයුතු කරන නක 

තමයි මහජන යපශ ෝතාතශ ශකිෂනසශම ස කශළේ.  ඒක අශහෝසි 

කරපු ගම ස ශව සශ ස  ඕනෑ ගණනකට ඕනෑ ශකශනකුට ෂනකදී 

ග සන පුළුව ස වීමයි. ඊට පස ශසේ විදුලි පශසරශභෝතාක  ස වන අපට 

ඒ කි න ගණන ශගව සන ශවනවශ.   ශම් monopoly  නක   

ශපිඩ්ඩා,ක් හසර පශකන  ණුශඩල මහජන යපශ ෝතාතශ ශකිෂනසම 

නිසශ. ියි ඒ ශකිෂන සශම් කටයුතු අවකංගු කර සන   සශ ස?  

ඊළඟට මම කි  සශ ස ශම්කයි.  ගරු කථශනශ කතුමශත් විදුලි 

බක අමශතයවර ශ විධි ට කටයුතු කර ිශබනවශ. ශමිත සිටින 

ිමිවරු ගණනශවක්  විදුලි බක ිමිවරු විධි ට කටයුතු කර 

ිශබනවශ.  ඒ කණුරුවත් ශම් ශකිෂනසශම් කටයුතු අවකංගු කර සන 

කටයුතු කශළේ නැහැ. ඒ නිසශ විදුලි  පසරශභෝජන  කරන 

පශසරශභෝතාක කු විධි ට මම අහ සශ ස - 

ෙුණ ලක්ෂපම්ද කිරිඇේල මහසතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 

ෙුණ කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Yes, Hon. Leader of the House, what is your point of 
Order? I will allow only two Hon. Members and then 
finish this off.  
 

ෙුණ ලක්ෂපම්ද කිරිඇේල මහසතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ශම් විධි ට ස ථශවර නිශ ෝග 27(2)  ටශත් විවශහ ි  සන 

තාශ ිත් සවස 6.00 ශවනතුරු කථශ කර සන ශවයි.   

 

ෙුණ කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Ten minutes දු සනශ  at the request of the Hon. Minister. 
 

ෙුණ ලක්ෂපම්ද කිරිඇේල මහසතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon. Lakshman Kiriella) 
This is all wrong.  

 
ෙුණ කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

At the request of the Hon. Minister, I gave 10 
minutes.  
 

ෙුණ ලක්ෂපම්ද කිරිඇේල මහසතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon. Lakshman Kiriella) 

 Sir, this procedure is wrong. You cannot allow 
debates like this.   

 
ෙුණ කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

I know that.  

 
ෙුණ ලක්ෂපම්ද කිරිඇේල මහසතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
You cannot allow it. According to the Standing 

Orders, a Question is asked and then you answer that.  
That is the end of it.  
 

ෙුණ කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

With the permission of the Hon. Minister -  

 
ෙුණ ලක්ෂපම්ද කිරිඇේල මහසතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ශම්ක වැරැදයි. ශම් වැරද ක්රම ක්.  ස ථශවර නිශ ෝග අනුව 27

(2)  ටශත් ශමශහම විවශහ ශහ සන බැහැ. 
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ෙුණ වාසුගේව නානායක්කාර මහසතා 
(மொண்புமிகு வொசுமதவ நொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

It was decided by the - [Interruption.] 
 

ෙුණ ලක්ෂපම්ද කිරිඇේල මහසතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
That is true, but- 

 
ෙුණ රවි කුණණානායක මහසතා  
(மொண்புமிகு ரவி கருணொநொயக்க) 

(The Hon. Ravi Karunanayake) 

ගරු ම සත්රීතුමශ  මට ශබිශහිම ශකටි යත්තර ක් ශහ සන 

පුළුව ස.  
 

ෙුණ කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
The Hon. Minister requested 10 minutes. So, I allowed 

the 10 minutes for him.  -[Interruption.] 

 
ෙුණ ලක්ෂපම්ද කිරිඇේල මහසතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
This is not a debate.  

 
ෙුණ කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

I know.  I know that but  I allowed it with the 
concurrence.  Let me proceed.  
 

ෙුණ රවි කුණණානායක මහසතා  
(மொண்புமிகு ரவி கருணொநொயக்க) 

(The Hon. Ravi Karunanayake) 

ගරු ම සත්රීතුමනි   ඔ  ක්රමශේහ  නැි ණුශඩල 2005 ඉඳකශ 

2015 හක්වශ. කරුණශකරකශ  මැසරකශ ඉපදුණශ වශශ  කථශ කර සන 

නපශ. ප්ර  න ිශබනවශ. අපි ඔක්ශකෝම නකට නකතුශවකශ ඒවශ 

නිවැරද කර ගනිමු. ඒවශ නිවැරද කිරීම තමයි කරකශ ිශබ සශ ස. 

විමර් න  කශළිත් ශපශනනවශ  ශකිෂනසමත් නක්ක තමයි 

ප්ර  න  ිශබ සශ ස කි න නක. ඒක නැි ණුණශ නම්  ශම් ප්ර  න 

සම්පූර්ණශ  ස අඩු ශවනවශ.  

 
ෙුණ කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීළඟට  ගරු චෂන සහ විශේසිසර මැිතුමශ. 

 
ෙුණ චමි්දා වි ගේසරි මහසතා 
(மொண்புமிகு சமிந்த விமஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු කථශනශ කතුමනි  මට ශපිඩි ඉමලීමක් කර සන 

ිශබනවශ.  

ගරු ිමිතුමනි  මම අහ බකංශගිඩා, පුබකරශගන නේදී  

කිසරශගිමක ප සසකට විදුලි  කබශදීම පිළිබඳ අර්බුහ ක් නිසශ 

වි ශක යේශඝෝෂණ කට සූහශනම් ශවකශ ඉ සනවශ.  ඔබතුමශ ඒ 

පිළිබඳව හ සනවශ නම්  ඒ ගැන ශම් සභශශේ පැහැදලි කිරීමක් 

කර සන. ශමිකහ  න  වැහගත්. 

ෙුණ සුජීව ග ේ්නසංහස මහසතා (විායා   තාක්ෂණ හසා 

පර්ගේෂණ කැබිනට් ගනොවන අමාතයතුමා  
(மொண்புமிகு சுஜீவ மசனசிங்க - விஞ்ஞொன, ததொைில்நுட்ப 

மற்றும் ஆரொய்ச்சி அகமச்சரகவ அந்தஸ்தற்ற அகமச்சர்) 

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

ගරු කථශනශ කතුමනි  - [බශධශ කිරීමක්] 

 
ෙුණ රවි කුණණානායක මහසතා  
(மொண்புமிகு ரவி கருணொநொயக்க) 

(The Hon. Ravi Karunanayake) 

ගරු කථශනශ කතුමනි  ගරු චෂන සහ විශේසිසර ම සත්රීතුමශ 

සඳහ ස කළ කශරණ  සම්බ සධශ  ස මම පැහැදලි කිරීමක් 

කර සනම්. කිසරශගිමක ප සසශම නශ ක ස වශමී ස වහ සශසේ 

හැනට මශස ගණනශවක සිට යත්සශහ හරශ ිශබනවශ  විදුලි  කබශ 

ග සන. නමුත් ඒකට අවසර කැබී නැහැ. මම අමශතයවර ශ ශකස 

පත් ණුණ ගම සම ඒ සඳහශ අවසර  කබශදු සනශ. අවසර දු සශ ස  

ුබමශන කි ස ඒ වැඩා,කටයුතු කරකශ 30වන හශ වන විට විවෘත 

කර සනයි. නමුත්  අශ්ත නිකධශසර සශග ස  ම් බශධශ නමක ශවන 

බව ශපශනනවශ. නීි  කඩා,න අ ට මම ශබිශහිම කශරුණිකව 

ශම සන ශම් කශරණ  කි  සන ඕනෑ. 30වන හශ වනශකිට ඒ 

ප සසකට විදුලි  කබශ ශහ සන අපි කෑස ියි. ඒකට බශධශ කර සන 

නපශ . 

 

ෙුණ කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ුබජීව ශසේනසිංහ ිමිතුමනි  ඔබතුමශ කි  සන හහන 

කශරණ  ශමිකක්හ?  

 

ෙුණ සුජීව ග ේ්නසංහස මහසතා  
(மொண்புமிகு சுஜீவ மசனசிங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ගරු කථශනශ කතුමනි  - [බශධශ කිරීම්] මට අවස ථශව ශහ සන. 

[බශධශ කිරීම්] 
 

ෙුණ කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අවස ථශ කබශදීකශ ඉවරයි. We will  now move on to the next 

Item.   

 

ෙුණ සුජීව ග ේ්නසංහස මහසතා  
(மொண்புமிகு சுஜீவ மசனசிங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ගරු කථශනශ කතුමනි  අපට කථශ කර සන chance නකක් 

හම්බ ශව සශ ස නැහැ ශ ස. 

 
ෙුණ රවි කුණණානායක මහසතා  
(மொண்புமிகு ரவி கருணொநொயக்க) 

(The Hon. Ravi Karunanayake) 

ඒ විදුලි  කබශශහන නකට බශධශ කරනවශ. පුරශවිහයශ 

ශහපශර්තශම් සතුව ඒක නවත්ව සන හහනවශ.  [බශධශ කිරීම්] 

 
ෙුණ සුජීව ග ේ්නසංහස මහසතා  
(மொண்புமிகு சுஜீவ மசனசிங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ගරු ිමිතුමනි  මම නක ප්ර  න යි අහ සශ ස.  

ගරු වශුබශේව නශනශ ක්කශර ම සත්රීතුමශ  ම් ශචෝහනශවක් 

කළශ. නතුමශට මම ස තුිව සත වනවශ. නතුමශශ  ඒ ශචෝහනශව 
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පශර්ලිශම් සතුව 

ශහිඳයි. ගරු  ි මිතුමනි  ශගනශපු generators 50 සම්බ සධශ  ස 

ප්ර  න ක් ිශබනවශ නම්  ඒ නිකධශසර ශ ඉමකශ අස  ශව සශ ස 

නැේහ? ශගනශපු generators පශවිච්චි කර සන බැසර නම්  ඒවශ 

අකර්මණය ශවකශ ිශබනවශ නම් ඒ වැරද අමතක කරකශ  නවශහ? 

ගරු කථශනශ කතුමනි  ශවනත් රටවක නම් නශහම ශනිශවයි 

සිේධ ශව සශ ස. පශවිච්චි කර සන බැසර තත්ත්වශ  generators 

ශගනැමකශ ිශබනවශ නම්  ඒවශ අකර්මණය නම් ඒ අහශළ 

නිකධශසර ස ඉමකශ අස  ශව සන ඕනෑ.  

 
ෙුණ කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Okay, the point is taken.   
 
ෙුණ සුජීව ග ේ්නසංහස මහසතා  
(மொண்புமிகு சுஜீவ மசனசிங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ඒවශ ශග සවනශකිට ිතටපු ිමිවර ශත්  - [බශධශ කිරීමක්]  

 
ෙුණ කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ කශරණ  හැ ස අවසශනයි. Hon. Minister replied to 

everything.    

 
ෙුණ නිමේ ලා්ද්ා මහසතා  
(மொண்புமிகு நிமல் லொன்சொ) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

අපි කිේවශ ශ ස  නළවපු ශහිරු ආශ  ග සන නපශ  කි කශ.  

 
ෙුණ රවි කුණණානායක මහසතා  
(மொண்புமிகு ரவி கருணொநொயக்க) 

(The Hon. Ravi Karunanayake) 

ඒ සම්බ සධශ  ස තවමත් පරීක්ෂණ  - [බශධශ කිරීම්]  

 
ෙුණ මහි්දා අමරවීර මහසතා 
(மொண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ගරු කථශනශ කතුමනි  - 

 
ෙුණ කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමශට හතර-පස  වතශවක් අවස ථශව දු සනශ ශ ස  ගරු 

මිත සහ අමරවීර ම සත්රීතුමනි. හැ ස අපි ඊළඟ වැඩා,කටයුතුවකට  මු. 

මට සහශ ෝග  ශහ සන. 

ප්රධශන වැඩා, කටයුතු ආරම්භශ දී ශ ෝජනශ. ගරු 

සභශනශ කතුමශ. 
 

 

ෙුණ ලක්ෂපම්ද කිරිඇේල මහසතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථශනශ කතුමනි  ඊට ශපර  ස ථශවර නිශ ෝග 27 (2) 

 ටශත් ගරු ඩා, කස  ශේවශන සහශ ම සත්රීතුමශ අසන ප්ර  න  

ිශබනවශ ශ ස. 

ෙුණ කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නතුමශ නැහැ. 

 

ෙුණ ලක්ෂපම්ද කිරිඇේල මහසතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Yes, I am sorry. Hon. Douglas Devananda is not 

there.  

 
පාර්ලිගම්්දතුගේ කටයුතු 
பொரொளுமன்ற அலுவல் 

BUSINESS OF THE PARLIAMENT 
 
 

ෙුණ ලක්ෂපම්ද කිරිඇේල මහසතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

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

"That the proceedings on Item Nos. 1, 2 and 3 of Public 
Business appearing on the Order Paper be exempted at this day’s 
sittings from the provisions of the Standing Order 27 of the 
Parliament." 

 
ප්රශපනය විම්න ලදි්ද  ්භා ්ම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

මහසජන ආරක්ෂක ආඥාපනත: ගයෝජනාව 
தபொதுமக்கள் பொதுகொப்புக் கட்டகளச் 

சட்டம்: தீர்மொனம்  
PUBLIC SECURITY ORDINANCE: RESOLUTION 

 
 

ෙුණ ලක්ෂපම්ද කිරිඇේල මහසතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon. Lakshman Kiriella) 

ගරු කථශනශ කතුමනි  අග්රශමශතයතුමශ සහ ජශික ප්රිපත්ි  

ආර්ථික කටයුතු  නැවත පදංචි කිරීම් හශ පුනරුත්ථශපන  යතුරු 

පළශත් සංවර්ධන සහ ශ ෞවන කටයුතු අමශතයතුමශ ශවනුශව ස 

මශ පහත සඳහ ස ශ ෝජනශව ඉදසරපත් කරනවශ: 

"1959 අංක   හරන පනි ස හ  ජශික රශජය සභශශේ 197  අංක 6 හරන 

පනි ස සහ 19   අංක 2  හරන පනි ස හ සංශ ෝධිත (40 වැනි 

අධිකශර  වූ) මහජන ආරක්ෂක ආඥපශපනශත් 2 වැනි වග සි   ටශත් 

ජනශධිපිතුමශ විසි ස ඉහත කී ආඥපශපනශත් II වැනි ශකිටශසේ විධිවිධශන 

2019 ජූනි 22 වැනි දන සිට ශ්රී කංකශව මුළුමශමම ්රි ශත්මක කරෂන ස 

කරන කහ ප්රකශ න  අනුමත කළ යුතු  .   

 
ප්රශපනය ්භාිමුඛඛ කරන ලදී. 
வினொ எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 

 
ෙුණ කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

විවශහ  ආරම්භ කිරීම. ගරු නලි ස බඩලඩා,ශර ජ මහ නිශ ෝජය 

අමශතයතුමශ. 

701 702 

[ගරු  ුබජීව ශසේනසිංහ  මහතශ] 
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ෙුණ නලි්ද බණ්ඩාර ජයමහස මහසතා (්ංවර්ධාන උපාය 

මාර්ෙ ්හස ජාතය්දතර ගවගළඳ නිගයෝජය අමාතයතුමා  
(மொண்புமிகு நலின் பண்டொர ஜயமஹ - அபிவிருத்தி 

உபொயமுகறகள் மற்றும் சர்வமதச வர்த்தக பிரதி அகமச்சர்)   

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha - Deputy Minister of  
Development Strategies and International Trade)  

ගරු කථශනශ කතුමනි  මට ශම් අවස ථශව කබශදීම පිළිබඳව 

පළමුශව සම ඔබතුමශට ස තුිව සත වනවශ. 

විශ ේෂශ  සම අශප්රේම මශසශ  ඒ පශස කු ඉරු දන සිදු වූ 

ප්රහශර ත් නක්ක තමයි අපට නැවත වතශවක් හදසි නීි  ශගන 

න සන සිේධ ණුශඩල. අප සි ලුශහනශම නම ප්රහශර  ශහළශ හකිනවශ. 

ඒ වශශ ම  නම සිදුවීශම ස මරණ ට පත් වූ අ ට අශ්ත කනගශටුව 

නැවත නැවතත් පළ කරනවශ. තුවශක කැූ  තවත් වි ශක පිසරසක් 

ඉ සනවශ. ඒ අ ටත් ඉක්ම ස ුබව  ප්රශර්ථනශ කරන අතර  හදසි 

නීි  නැවත දීර්ඝ කිරීශම් අව යතශව පිළිබඳව වචන කිිතප ක් 

කථශ කර සන මම කැමැියි. 

ගරු කථශනශ කතුමනි  හදසි නීි  ශගන ඒමත් නක්කම ත්රිවිධ 

හමුහශවට විශ ේෂ වගකීම් රශශි ක් පැවශරනවශ. ශමම සිදුවීශම ස 

පුබව ත්රිවිධ හමුහශව ග සනශ ්රි ශමශර්ග  ඔණු සශ  කටයුතු ඉදසර ට 

කරශගන  ෑශම් අව යතශව ිශබනවශ. ඒ නිසශ මම ිතතනවශ - 

 

ෙුණ මහි්දා අමරවීර මහසතා 
(மொண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 

ෙුණ කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමශශ  point of Order නක ශමිකක්හ  ගරු ම සත්රීතුමනි? 

 

ෙුණ මහි්දා අමරවීර මහසතා 
(மொண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ගරු කථශනශ කතුමනි  ශම් පශර්ලිශම් සතුශේ සම්ප්රහශ ක් 

ිශබනවශ. අපට ගරු නලි ස බඩලඩා,ශර ජ මහ නිශ ෝජය 

අමශතයතුමශ පිළිබඳ ප්ර  න ක් නැහැ. ආරක්ෂක අමශතයවර ශ 

ව ශ  ස ඉ සශ ස ජනශධිපිතුමශ නිසශ  සශමශනය සම්ප්රහශ ට අනුව 

රශජය අමශතයවර ශ තමයි හදසි නීි විවශහ කදී ශ ෝජනශව 

ඉදසරපත් කර සශ ස. විවශහ  සඳහශ ශ ෝජනශව ඉදසරපත් කරකශ  

සභශනශ කවර ශ  නශහම නැත්නම් ආඩලඩු පශර්  වශ  ප්රධශන 

සංවිධශ කවර ශ  නශහමත් නැත්නම් කැබිනට් අමශතයවරශ ක් ඒ 

පිළිබඳව වග කීශම ස ප්රකශ  ක් කිරීම තමයි සශමශනය සම්ප්රහශ  

ව සශ ස. නම සම්ප්රහශ ට පිටි ස තමයි හැ ස කටයුතු සිේධ ශව සශ ස. 

ගරු නලි ස බඩලඩා,ශර ජ මහ නිශ ෝජය අමශතයතුමශත් නක්ක 

ිශබන ප්ර  න ක් නිසශ මම ශම් කරුණ කි නවශ ශනිශවයි. 

 

ෙුණ කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

සභශනශ කතුමශ ශ ෝජනශව ඉදසරපත් කළශ ශ සහ? 

 

ෙුණ ලක්ෂපම්ද කිරිඇේල මහසතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මම ශ ෝජනශව ඉදසරපත් කළශ. ආරක්ෂක ිමිතුමශ ශහෝ 

රශජය ිමිතුමශ ශ ෝජනශව ඉදසරපත් කිරීම තමයි සම්ප්රහශ  

ව සශ ස. අිගරු ජනශධිපිතුමශ හැ ස ශම් ගරු සභශශේ නැහැ. 

ිත්ත ව ශ  සම රශජය ිමිතුමශ ශම් සභශශේ ඉ සන ඕනෑ. 
 

ෙුණ මහි්දා අමරවීර මහසතා 
(மொண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ඒ ශහශහනශම නැත්නම් වගකිව යුතු කැබිනට් අමශතයවරශ ක් 

විසි ස ශ ෝජනශව ශ  සන ඕනෑ. 
 

ෙුණ කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

සභශනශ කතුමශ අහ ශ ෝජනශව ඉදසරපත් කළ නිසශ අපි ඒක 

පිළිගනිමු. ඔබතුමශ කි න නක මට ශත්ශරනවශ. Your point is 

taken. ඒක තමයි නි ම ක්රමශේහ . 
 

ෙුණ ලක්ෂපම්ද කිරිඇේල මහසතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථශනශ කතුමනි  මම ශ ෝජනශව ශගනශවශ. 
 

ෙුණ මහි්දා අමරවීර මහසතා 
(மொண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ගරු කථශනශ කතුමනි  ශම් පැවැත්ශව සශ ස හදසි නීි  දීර්ඝ 

කිරීම පිළිබඳ විවශහ යි. ශම් පශර්ලිශම් සතුව ශම් තරම් බශමදු 

ශව සන ඉඩා,ශහ සන බැහැ. මීට ශපර ශම් වශශ  තත්ත්ව ක් ිි 

ණුශඩල නැහැ.   
 

ෙුණ කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

සභශනශ කතුමශ අහ ශ ෝජනශව ඉදසරපත් කළශ ශ ස. 
 

ෙුණ ලක්ෂපම්ද කිරිඇේල මහසතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ශමිකක්හ බශමදුව? මම ශ ෝජනශව ඉදසරපත් කළශ ශ ස. 
 

ෙුණ මහි්දා අමරවීර මහසතා 
(மொண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ශම්ක අවශසනශව සත තත්ත්ව ක්. 
 

ෙුණ කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

සභශනශ කතුමශ ශ ෝජනශව ඉදසරපත් කළශ ශ ස. 
 

ෙුණ ලක්ෂපම්ද කිරිඇේල මහසතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මම ශ ෝජනශව ඉදසරපත් කළශ. හැ ස විවශහ කර සන පුළුව ස. 
 

ෙුණ මහි්දා අමරවීර මහසතා 
(மொண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

අඩු ගණශ ස ඔබතුමශට ප්රකශ  ක් කර සන ිබුණශ ශ ස. 
 

ෙුණ ලක්ෂපම්ද කිරිඇේල මහසතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 හදීසි නීි  මශස කි ස දීර්ඝ කළ යුතුයි  කි න ශ ෝජනශව 

මම ඉදසරපත් කළශ. ඉි ස  ශවන ශමිනවශ කි  සනහ? 
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පශර්ලිශම් සතුව 

ෙුණ කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

හැ ස අපි විවශහ ට  මු. [බශධශ කිරීමක්] ඔබතුමශ ශකිච්චර 

කිේවත් හැ ස විවශහ  පට ස ග සන නපශ  ැ. ආරක්ෂක 

අමශතයවර ශ ශමතැන ඉ සන ඕනෑ  කි න කශරණ ට මම නකඟ  

ශවනවශ. මම ඒක පිළිග සනවශ. ඒ ශවනුවට තමයි සභශනශ කතුමශ 

විසි ස ශ ෝජනශව ඉදසරපත් කශළේ. ඔබතුමශ කි පු point  නක මම 

ගත්තශ  ගරු ම සත්රීතුමනි. 

 

ෙුණ ලක්ෂපම්ද කිරිඇේල මහසතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මට මතකයි  ඒ කශකශ  අපි විපක්ෂශ  ඉ සනශකිට ර සජ ස 

විශේරත්න මැිතුමශ ආරක්ෂක ිමිතුමශ ශවනුශව ස හැම හශම 

ශම් සභශශේ ිතටි ශ. [බශධශ කිරීමක්] 
 

ෙුණ කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහිඳයි.  මම ඒ points ගත්තශ ශ ස.  

ගරු නලි ස බඩලඩා,ශර ජ මහ නිශ ෝජය ිමිතුමනි  ඔබතුමශ 

කථශ කර සන.  

      

ෙුණ නලි්ද බණ්ඩාර ජයමහස මහසතා 
(மொண்புமிகு நலின் பண்டொர ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගරු කථශනශ කතුමනි  මට ශම් අවස ථශව කබශදීම 

සම්බ සධශ  ස ඔබතුමශට ස තුිව සත ශවනවශ. [බශධශ කිරීමක්] 

 

ෙුණ මහි්දා අමරවීර මහසතා 
(மொண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ෂන ස ඉදසර ට ශම් වශශ  ශේවම ශනිශව සන - [බශධශ කිරීමක්] 
 

ෙුණ කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ම සත්රීතුමනි  අහ පස  වරු 1.30ට පවත්වන පක්ෂ නශ ක 

රැස වීශම්දී අපි ඒ ගැන කථශ කරමු. 
       

ෙුණ නලි්ද බණ්ඩාර ජයමහස මහසතා 
(மொண்புமிகு நலின் பண்டொர ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගරු කථශනශ කතුමනි  ත්රස තවශහ  වැළැක්වීශම් පනත  ටශත් 

ශ්රී කංකශ ශපිලීසි ට කටයුතු කර සනට පුළුව ස ණුණත්  ත්රිවිධ 

හමුහශශේ කටයුතු කිරීශම්දී හදසි නීි  පැවතීම ඉතශම වැහගත් 

ශවනවශ. නම නිසශ  තවදුරටත් හදසි නීි  ්රි ශත්මක කිරීම ඉතශ  

අව යයි කි ශ අප ිතතනවශ.  

පුබතා  අශප්රේම 21වන හශ සිදුවීශම ස පස ශසේ  2 3 9 ශහශනක් 

අත්අඩා,ංගුවට ග සන කටයුතු කර ිශබනවශ. 236 ශහශනක් හැනට 

සරමශ සඩ් භශරශ  පුබ ශවනවශ. 1 9 ශහශනක් රඳවශ ගැනීශම් 

 නිශ ෝග මත තබශශගන ප්ර  න කරනවශ. ඉ ස තු සශහශනක් හදසි 

නීි   ටශත්ත්  1 6 ශහශනක් ත්රස තවශහ  වැළැක්වීශම් පනත 

  ටශත්ත් අත්අඩා,ංගුවට  ශගන ිශබනවශ. ඒ අනුව ඒ  මුළු ගණන 

425යි. නයි ස 263 ශහශනකුට නඩු හම සනට පුළුව ස වටපිටශව 

නිර්මශණ  වී ිශබනවශ. නයි ස තවත් 94 ශහශනකුශ  ශතිරතුරු 

යපශහස  සඳහශ නීිපි ශවත  වශ ිශබනවශ. තවත් හතළිස  

ශහශහශනකුශ  ශතිරතුරු නීිපිතුමශ ශවත  ැවීම සඳහශ අව ය 

කටයුතු කර ි ශබනවශ. හත්ශහශනක් නිහහස  කර ි ශබනවශ.  

 ඊළඟට  ප්රධශන වැරදකරුව ස 79 ශහශනක් CID   භශරශ  

ඉ සනවශ. TID  භශරශ  29 ශහශනක් ඉ සනවශ. ශකිළඹ අපරශධ 

ශකිට්ේශස  - CCD - භශරශ  29 ශහශනක් ඉ සනවශ. අපි කබශ 

ගත්  ශතිරතුරු අනුව  ප්රධශන සැකකරුව ස සි ලුශහනශම වශශ  

අත් අඩා,ංගුවට අරශගනයි ිශබ සශ ස. විශ ේෂශ  ස ඒ වටපිටශව 

තුළ   රශට් ආරක්ෂශව පිළිබඳව අපට තහණුරුවක් ශහ සන පුළුව ස. 

නමුත් තවදුරටත් ශම් පිළිබඳ පරීක්ෂණ පැවැත්වීම  ශම් අ ශ  

තවත් ශතිරතුරු නකතු කිරීම ඉතශම වැහගත් ශවනවශ.  

පුබතා  කශක   තුළ සහරශ සශ  ශේ නවකට සහභශතාශවකශ 

අතරමඟදී ඒ ශේ නවකට සහභශතා ශනිවී හැර තා  පිසරසක් 

ඉ සනවශ. ත්රිවිධ හමුහශව සහ ශපිලීසි  ඒ අ  පිළිබඳවත් විපරම් 

කරෂන ස සිටිනවශ. ශම්  අ  ඒ ශේ න හැර තාශ  ියි  තවදුරටත් 

ශම් අ ට ඒ  සම්බ සධතශ ිශබනවශහ කි ශ ශසි ශ බකශ කටයුතු 

කරනවශ.   

සහරශ සශ  ශේ නවකට සම්බ සධ  වූ 51 ශහශනක් 

අත්අඩා,ංගුවට අරශගන ිශබනවශ. ඔණු ස ශවන කිසි ශහ කට 

සම්බ සධ ශවකශ නැහැ. නමුත්  ඔණු සට ඊළඟට ශමිකක්හ 

කර සශ ස කි න නක ගැනත් අප හැඩි අවධශන ක් ශ ිමු කර 

ිශබනවශ. ඔණු සට නඩුවක් ශගිනු කර සනට විධි ක් නැහැ. 

ඔණු ස ශේ නවකට සහභශතා වීම විතරයි කරකශ ිශබ සශ ස. නමුත්  

ඔණු ස නිහහස  කිරීශම්දී අපට හැඩි තී සදු ග සනට ශවනවශ. ඔණු ස 

නිහහස  කරනවශ නම්  ඒ ශමින පහනම මතහ කි න නක අපට 

ිතත සන ශවනවශ. විශ ේෂශ  ස ඔණු ස පුනරුත්ථශපන   කිරීමට 

 ම්කිසි ක්රමශේහ ක් සකස  කරකශ තමයි නිහහස  කරනවශ නම්  

නිහහස  කර සන ශව සශ ස.  ශමවැනි වට පිටශවක් තමයි හැනට 

නිර්මශණ  වී ිශබ සශ ස.  

අපි ත්රිවිධ හමුහශවටත්   ශපිලීසි ටත් ස තුිව සත ශවනවශ. 

ශමිකහ  පශස කු ඉසරහශ ප්රහශරශ  ස පුබව ඒ අ  කටයුතු කළ 

ආකශර  ගැන අපට සතුටු ශව සන පුළුව ස. ඒ ප  චශත් සිදුවීම් 

සි මකම ඉතශම ඉක්මනි ස අනශවරණ කර ග සනට ඔණු සට 

පුළුව ස ණුණශ. ඉතශම කඩිනෂන ස කහ ශතිරතුරු ඔස ශසේ තාිත ස 

ඔණු ස අත්අඩා,ංගුවට ග සන පුළුව ස ණුණශ. අපි ඒ සම්බ සධශ  ස 

ඔණු සට නැවත ස තුිව සත ශවනවශ. ඒ වශශ ම  ඒ පුේගක  ස 

අත්අඩා,ංගුවට ගැනීශම්දී සමශජ  තුළි ස වි ශක සහශ ෝග ක් 

කැබුණශ. විශ ේෂශ  සම  අත්අඩා,ංගුශේ පුබවන අ ශග ස 

බුණතර ක් -සි ලුශහනශම වශශ - මුස ලිම් ජශිකශ ෝයි. ඒ අ  

අත්අඩා,ංගුවට ග සන වැඩිම සහශ ෝග ක් දු සශ සත් මුස ලිම් 

ජශිකශ ෝයි. ඔණු ස අත්අඩා,ංගුවට පත් කර ගැනීශම් අව යතශව 

නම ජනතශව සමශජ ක් විධි ට අවශබෝධ කර ගත්තශ. ඒ සඳහශ 

ත්රිවිධ හමුහශවට සහ  ද  යුතු  කි න මතශ  ඉඳශගන නම 

ජනතශව කටයුතු කළශ. ඒ නිසශ අපි ඒ සම්බ සධව නම ජනතශවටත් 

ස තුිව සත ශව සන ඕනෑ.  

ඒ සිේධිශ  ස පුබව ජශිවශද ශකෝකශහක කිිතප ක් ිි ණුණශ. 

ඒ අවස ථශවකදීත් 151ශහශනක් අත්අඩා,ංගුවට ශගන ිශබනවශ. ඒ 

අ  සම්බ සධශ නුත් නීි  ්රි ශත්මක ශවෂන ස  නවශ. අහ ඒ 

සිදුවීම ශ ිහශශගන  ඒ මඟි ස ශේ පශකන  කරකශ තම සශ  පටු 

අරමුණු ශවනුශව ස කටයුතු කරන පිසරසකුත් සිටිනවශ. අපි ඒක 

ශනිහ සනවශ ශනිශවයි. ඒ අ  තවදුරටත්  ම් අස ථශවරභශව ක් 

ිි කර සන යත්සශහ කරනවශ. විශ ේෂශ  ස මීට දන ශහකකට 

කලි ස -පුබතා  අඟහරුවශහශ- මශ  බිංතාසර  ආසනශ  යඩුබේහශව 

ප්රශශේය   ශමකම් කශර් ශක  -නහශ නතැන ශපිළ ිබුණු හවස- 

පිිතටි ඉඩා,ශම් වැශට ස ිතුළත ජීව අත් ශබෝම්බ ක් ිබුණශ.  අපට 

තවදුරටත් ශපශනනවශ   ම්  ම් පුේගක  ස ඒ වශශ  සිදුවීම් ිි 

කර සමශජ  අස ථශවර කර සන  විශ ේෂශ  සම ජන ජීවිත  නැවත 

705 706 
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වතශවක් අඩා,ශළ කර සන කටයුතු කරනවශ  කි න කශරණ . ඒ 

නිසශ මශ වි  වශස කරනවශ සමශජ ක් විධි ටත්  රටක් විධි ටත්  

හදසි නීි  ඉදසර ට පවත්වශ ශගන  ෑශම් අව යතශව ිශබනවශ 

කි ක ශි. ශමිකහ  විශ ේෂශ  ස පශසම ආද ට ආරක්ෂශව 

සැපයීශම්දී ශපිලීසි ට ප්රමශණවත් ශපිලිස  නිකධශසර ස පිසරසක් 

නැහැ. නමුත් හදසි නීි   ටශත් ්රි ශත්මක වීශම්දී ශපිලීසිශ  

සහ ට ශ්රී කංකශ ත්රිවිධ හමුහශ නිකධශසර ස ශ ිහවශ අව ය ආරක්ෂශව 

කබශ ශහ සන පුළුව සහ ආරක්ෂශව අව ය තැ සවකට හමුහශව 

ශ ිහව සන පුළුව ස. ගරු කථශනශ කතුමනි  ඒ නිසශ මශ ිතතනවශ 

හදසි නීිශ  අව යතශව තවදුරටත් ිශබනවශ කි කශ.  

ඒ ශකශසේ ශවතත්  පටු ශේ පශකන අරමුණුවලි ස කටයුතු 

කරන  ම්  ම් පුේගක  සට අප කි  සන ඕනෑ  රට  ජශි   ආගම 

යකස  කරකශ  ජශි ස අතර  ආගම් අතර අසමඟි  ිි කරකශ 

තම සශ  පටු ශේ පශකන ඉකක්ක කරශ ගම ස කරන නක ුබදුුබ 

ශහ ක් ශනිශවයි කි කශ. අප සි ලුශහනශ නක්ව නැඟී සිටිශ ිත් 

තමයි අපට ඉදසර ට   සන පුළුව ස. අප 19 3දී කර ගත් බරපතළ 

වැරැේහ නිසශ තමයි අශ්ත රශට් නමටීටීඊ සංවිධශන   ක්ිමත් 

ණුශඩල  ප්රබක ණුශඩල. ඒ නිසශ තමයි නමටීටීඊ සංවිධශන ට විශේ  

ආධශර කැබුශඩලහ අසමවැසි ඉ සද ශව පවශ යහේ කශළේ. නමුත් ශම් 

සිේධිශ  ස පුබව ිි ශව සන තා  ජශිවශද ශකෝකශහක නතර කර 

ග සන පුළුව ස වීම රටක් විධි ට කබශ ගත් ජ ග්රහණ ක් කි කශ 

අපි සිතනවශ. නමුත්  තවදුරටත් ඒ මත පහනම් ශවකශ කටයුතු 

කරන  තවදුරටත් ජශිවශද  ශකෝකශහක ශවනුශව ස තම සශ  

ශේ පශකන ශගෝක  ස ශ ිහවන අ ට කි  සන ිශබ සශ ස  'ඒ 

ශේ කර සන නපශ' කි ශයි.   ගරු කථශනශ කතුමනි  ජශිවශද 

ශකෝකශහක ශවනුශව ස තම සශ  ශේ පශකන ශගෝක  ස ශ හවීම 

ශම් රට ආපස සට  ව සන කරන කටයුත්තක්හ ත්රස තවශද ස 

ශපෝෂණ  කිරීමක්  ත්රස තවශහ   ක්ිමත් කිරීමක්හ නැවත 

සහරශ සකශ බිිත කර සන  සහරශ සකශශ  අනුගශෂනක  ස බිිත 

කර සන කරන කුම සත්රණ ක්. ඒ කුම සත්රණවකට අපි ඉඩා, ද  යුතු 

නැහැ. ශම් සශමකශෂන තත්ත්ව  රට තුළ ස ථශපිත කර සන අව ය 

කටයුතු කිරීම සම්බ සධව අපි ත්රිවිධ හමුහශවටත්  ශපිලීසි ටත් 

ස තුිව සත ශවනවශ. විශ ේෂශ  සම බුේධි අං වකට ස තුිව සත 

ශවනවශ.  

ගරු කථශනශ කතුමනි  මට කතශ කර සන ශම් අවස ථශව කබශ 

දීම පිළිබඳව ඔබතුමශටත් ස තුිව සත ශවනවශ. 

 

 

ෙුණ කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීළඟට  ගරු දශ සෂ  ගුණවර්ධන ම සත්රීතුමශ. ගරු ම සත්රීතුමනි  

ඔබතුමශට විනශඩි 10ක කශක ක් ිශබනවශ.  

ඊට ප්රථම  ගරු නිශ ෝජය කශරක සභශපිතුමශ මූකශසන ට 

පැෂනශණනවශ ිි.  
 
 

අනතුුණව ෙුණ කථානායකතුමා මූලා්නගය්ද ඉවත් වූගය්ද, 
නිගයෝජය කාරක ්භාපිනතුමා [ෙුණ ග්ේවම් අෛඩක්කලනාා්ද 
මහසතා] මූලා්නාරූඪ විය. 

 

அதன்பிறகு, மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள் அக்கிரொசனத் 

தினின்று அகலமவ, குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்  

[மொண்புமிகு தசல்வம் அகடக்கலநொதன்]  தகலகம வகித்தொர்கள். 
 

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

[පූ.භශ. 11.49] 

 
ෙුණ දිග්දෂප ගුණවර්ධාන මහසතා 
(மொண்புமிகு  திமனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිශ ෝජය කශරක සභශපිතුමනි  හදසි නීි   ළිත් දගු 

කර ගැනීමට ඉදසරපත් කර ිශබන ශ ෝජනශව සම්බ සධශ  ස 

ශහේතු සශධක ඉදසරපත් කිරීමට රජ  අශපිශහිසත් වීම ගැන මශ 

කනගශටු ශවනවශ. ගරු සභශනශ කතුමශත්  මශත් ිතුළු අපි 

හ සනවශ දීර්ඝ කශක ක සිට ආරක්ෂක අමශතයවර ශ ශහෝ 

ආඩලඩුශේ ප්රධශන අමශතයවර කු ශහෝ හදසි නීි  දගු කර 

ගැනීමට අව ය කරුණු  පශර්ලිශම් සතුවට ඉදසරපත් කරනු කැූ  

බව. නමුත්  අහ දනශ  ඒ ආකශර ට ආරක්ෂක වශර්තශවක් රජශ  

කිසිවකු ඉදසරපත් ශනිකිරීම  රජ  වගකීම අත් හැර හමශ ිබීම 

 ළිත් ප්රහර් න  කිරීමක් ශකස තමයි සකක සන ශව සශ ස.   

ගරු කථශනශ කතුමනි  නම සිේධි ිි වන විටත් අශ්ත රශට් 

ආරක්ෂක අං  සතුව නම සංවිධශන  පිළිබඳව වශර්තශවක් ිබුණශ.     

වසර ගණනශවක සිට ඒ සම්බ සධ වශර්තශවක් ිබුණශ. නමුත්  ඒ 

වශර්තශව ගැන කටයුතු කශළේ නැහැ. ඒ ගැන කටයුතු කිරීම අත් 

හැරකශ හමපු නිසශ තමයි රශට් නීි  හශ සශම  කඩා,ශ වැටුශඩල. 

රශට් නීි  හශ සශම  කඩා,ශ වැටීම ප්රශ ෝජන ට ගත් ශමම 

කඩලඩා,ශ ම පුබතා  පශස කු ඉසරහශ කළ ඒ මහශ ප්රහශර  නිසශ හදසි 

නීි  ප්රකශ  ට පත් කර සන සිදු ණුණශ. නැත්නම් හදසි නීි  

පනව සන අව ය ශව සශ ස නැහැ. පැවැි ශතිරතුරු අනුව ශම් 

අ  පශකන  කරශගන  ශමමක කරශගන  අත්අඩා,ංගුවට අරශගන 

කටයුතු කළශ නම් ශම් විනශ   සිදු ව සශ ස නැහැ.  

ගරු නිශ ෝජය කශරක සභශපිතුමනි  ඒ වශශ ම අපි හ සනවශ  

ඉ සද ශනු ඔත්තු ශසේව  ශම් පිළිබඳව අශ්ත රජ ට හැනුම් දීකශ 

ිබුණ බව. ඒ සම්බ සධවත් කටයුතු කශළේ නැහැ. ඒ ශකශසේ 

ශවතත්  ශම් සිේධි ට සම්බ සධ හසර ශකශර වශර්තශවක්  විස තර ක් 

ඉදසරපත් කිරීමට රජ  අහත් අශපිශහිසත් ශවකශ ිශබනවශ. 

සභශනශ කතුමනි  අග්රශමශතයතුමශ  ආරක්ෂක රශජය අමශතයතුමශ 

ශහෝ අමශතය මඩලඩා,කශ  ප්රධශන අමශතයවරශ ක් ආරක්ෂක 

අමශතයශං   ශවනුශව ස  හදසි නීි  දීර්ඝ  කර ගැනීමට අවසර  

කබශ ගැනීම සඳහශ පශර්ලිශම් සතුශේදී අනුගමන  කළ යුතු 

සම්ප්රහශ  ගැන සමහර විට අහ සිටින ඒ නිකධශසර ස හ සශ ස නැිව 

ිි. They are unaware that this procedure has been adopted 

right through out. Whether it is a UNP Government or a PA 

Government or a UPFA Government, we have to adopt this 

procedure. I am surprised that the Chair is allowing this type 

of an open Debate without a proper presentation of a report.  

ඒ වශශ  තත්ත්ව කට පශර්ලිශම් සතුව පත්වීම ගැන අපි කනගශටු 

ශවනවශ. නමුත්  ආඩලඩුක්රම වයවස ථශව අනුව හදසි නීි  දගු කර 

ගැනීමට අනිවශර් ශ  ස පශර්ලිශම් සතුවට ශ ෝජනශවක් 

ශගශන සන ඕනෑ නිසශ තමයි අහ   පශර්ලිශම් සතුවට ඒ ශ ෝජනශව 

ඉදසරපත් කර ිශබ සශ ස. ඒ අවසර  පශර්ලිශම් සතුශව ස කබශ 

ශනිගත්ශතිත් අහ රශත්රිශ දී  හදසි නීි  අවස ස ශවනවශ. නශහම 

ණුශණිත් ිි ශවන තත්ත්ව  ශමිකක්හ? ඒ ගැන මම දීර්ඝව කථශ 

කර සන   සශ ස නැහැ. ශම් ප්ර  න  ගැන අපට  ළිත් කි  සන 

ිශබ සශ ස ශම්කයි. නීි  හසර ශකශරව ්රි ශත්මක ශවනවශ නම්  

නීි  ්රි ශත්මක වීමට ඉඩා, ශහනවශ නම්  නීි  භශර අ ට ඒ 

කටයුතු කර සන ඉඩා, ශහනවශ නම් පරීක්ෂණ පවත්වකශ  අහශළ අ  

නීි  ඉදසර ට ශගන ඒශම් වගකීම ඉෂ ට වි  යුතුයි. ශම් 

ශේහවශචක  න නිසශ මුළු රශට්ම සිටින සිංහක  ශහමළ  මුස ලිම් 

සි ලුශහනශට  කනගශටු වීමට  සිදු ණුණශ.  නමුත් ඒ  සම්බ සධව 

අව ය කටයුතු කිරීමට ශහමසක් - මශස ශහකක් - ගතශවකශ 

ිශබනවශ. අගමැිතුමශ කි  ි ශ ිශබනවශ  “We have been able 

to bring everyone to book within two months.” කි  ි ශ.  I do 
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not think he can make such a statement.  Then, he should 

come to the House and make a statement; give all the details 

and close the inquiry. Let the Prime Minister not make 

another propaganda drive on this. We know, with difficulty, 

the Leader of the Opposition is extending support to the 

Government and therefore, we have been able, today, to win 

back the confidence of most of the countries that clamped on 

the tourist arrivals.  ඒ ගැන අපි සතුටු ශවනවශ. අපි ඒ රටවකට 

ස තුිව සත ශව සන ඕනෑ. අශ්ත රටට  වි ශක ශකස  පැෂනශණන 

චීන  සංචශරක  සට හශ යුශරෝපශ රටවලි ස පැෂනශණන 

සංචශරක  සට පනවශ ිබුණු travel advisory note has been 

removed.  

ගරු නිශ ෝජය කශරක සභශපිතුමනි  ඒ වශශ ම මම කි  සන 

කැමියි  අහ ආඩලඩුව අර්බුහ කට පත් ශවකශ ිශබන බව. අපි 

හ සශ ස නැහැ  ආඩලඩුව ශමිනවශ කරනවශහ කි කශ.  

ඊශ   Daily Mirror" පුවත් පශත්  “PSC on Easter attacks: 

A drama rehearsed at Temple Trees” කි න යපය ර්ෂ   ටශත් 

පළ වූ ජනශධිපිතුමශශ  ප්රකශ ශ  ශමශහම සඳහ ස ශවනවශ:    

    “· Says he had not been summoned before it and would never go 
before it  

      · 19A is an NGO conspiracy and a curse on the country   

      · Totally against SOFA with US ” 
  

Those are the main lines, the highlights of the 
President's statement yesterday.   

Also, he has said that the Attorney-General had 
advised him that this inquiry is sub judice and he has 
informed that to the Hon. Speaker. The House does not 
know. The Hon. Speaker has not informed us whether he 
was informed by the President of the country - 

 

ෙුණ ලක්ෂපම්ද කිරිඇේල මහසතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

We would also like to know.  

 

ෙුණ දිග්දෂප ගුණවර්ධාන මහසතා 
(மொண்புமிகு  திமனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Yes, we would like to know; both sides would like to 
know what is sub judice.  

Today, the Hon. Leader of the House raised this.  
When we get up to raise a matter under Standing Order 27
(2), the Hon. Speaker says that we have no right to 
debate. But, today we spent one hour debating some other 
issue raised under the Standing Order 27(2). So, the Chair 
has also not been consistent. It is very sad to say that the 
Chair has not been consistent in following Parliamentary 
procedure and practice. I am sorry to criticize the Chair, 
but that will be a way - if Parliament collapses, there will 
be an anarchy in this country. So, let us not bring 
Parliament to a situation of collapse.   

ඒ වශශ ම  I want to quote from “The Island” which 
has also the same interview given by His Excellency the 

President on this subject. It is worthwhile for everyone to 
give attention to the President’s statement. 

හැනට සි කට කලි ස අපි  අගමැිතුමශශ  කථශව ිුණවශ.  

නතුමශ කි නවශ  ''නකම කශර් නශක්   සන බැහැ  ඒ ශහ සනශ අතර 

හසර ට නකඟතශවක් නැහැ'' කි කශ.  ජනශධිපිතුමශ කි කශ 

ිශබනවශ   ශම් වශශ  අග්රශමශතයව රශ ක් ඉස සරහ අුබශ ස 

ි ශශගන කශර් නක පහව සන බැහැ  කි කශ. ශම් රටට ශවකශ 

ිශබන ශේ ශබිශහිම හශසය ට කක් ශවන ශහ ක් ශව සන 

පුළුව ස. අශ්ත රශට් රශජය පශකන  ශමවැනි අණුම ජශකශවක් බවට 

පත් වී ිශබන ශමිශහිතක මීට වඩා,ශ ගැඹුසර ස කටයුතු කිරීශම් 

අව යතශවක් ිශබනවශ. අශ්ත රට දහශ බකනශකිට නශසේ කටයුතු 

කිරීම  සිදුවි  යුතුයි කි කශ අපි මුළු මහත් විපක්ෂ  ශවනුශව ස 

ප්රකශ  කර සන කැමැියි.  

 

ෙුණ නිගයෝජය කාරක ්භාපිනතුමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු ම සත්රීතුමනි  ඔබතුමශට තව විනශඩි ශහකක කශක ක් 

ිශබනවශ.     
 

ෙුණ දිග්දෂප ගුණවර්ධාන මහසතා 
(மொண்புமிகு  திமனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 ශකටිශ  ස ශම් කශරණ ශහක  තුන ඉදසරපත් කරකශ මශ  

කතශව අවස ස කර සනම්. අහ ජනශධිපිතුමශ හශ අග්රශමශතයතුමශ 

අතර ිශබන ශම් වයවස ථශ අර්බුහ  හමශර ශව සශ ස අශ්ත රට 

ආර්ථික අර්බුහ කට පසරවර්තන  කරකශයි. අහ සෑම වයශපශර ක්ම 

කඩා,ශ වැටී ශහෝ නැවතී ිශබන තත්ත්ව ක් රට පුරශ ිි වී 

ිශබනවශ. ආර්ථික අර්බුහශ  යත්ස සනභශව  අඩු කර සන 

මැදහත් ශව සන මහ බැංකුව අසශර්ථක ශවකශ ිශබනවශ. විරුේධ 

පක්ෂ   නනම් විපක්ෂ නශ කතුමශ සහ අපි අග්රමශතයතුමශ සමඟ 

සශකච්ඡශ කරපු ශේකශශේ මහ බැංකුශේ අධිපිතුමශ දු ස 

ශපිශරි සදු අහ ්රි ශත්මක කර ග සන බැසර තත්ත්ව කට 

පත්ශවකශ ආර්ථික  කඩා,ශ වැටී ිශබනවශ. Billions of 

unrecovered cheques are with the Colombo business 

community. They cannot encash these cheques because the 

banks are unable to pay. නක යහශහරණ ක් පමණයි මම ශම්  

කි  සශ ස. ඒ නිසශ ශම් ප්ර  න  බරපතළ ශකස ගණ ස ග සන. 

 ගරු නිශ ෝජය කශරක සභශපිතුමනි  කළුතර GMOA නකට 

පහර දීම සම්බ සධව ශපිලීසි ට පැෂනණිලි කළශ. අශ්ත රශට් 

ප්රසිේධ GMOA නක අහ ශචෝහනශ කරනවශ  අශ්ත රශට් ශසෞඛය 

ිමිතුමශශ  ිතතවතු ස ඒ ශරෝහකට ිවිත්  GMOA නශක් 

සශමකශෂන ශපත්සමක් අත්ස ස කිරී ශම් වයශපශර ට පහර දීපු සිේධි  

සම්බ සධව ශම් වන විට කිසිම ශහ ක් කරකශ නැහැ කි කශ. ශම්වශ  

සිදු ව සශ ස හදසි නීි   ටශත්යි. සශමකශෂනව සිදු කළ   මහජන 

ශපත්සමක් අත්ස ස කිරීශම් කටයුත්තට  ප්රසිේධිශ  ිවිත් මැර 

ප්රහශර නමක කරන භ ශනක තත්ත්ව ක් රශට් ිි වී ිශබනවශ 

නම්  අපි හදසි නීි  ්රි ශත්මක කිරීම ශපිලීසි ට පවර සශ ස 

කුමක් සඳහශහ? ශම ට පිළිතුරක් කබශ ශහ සන කි කශ මම 

රජශ  ස ඉමකනවශ. මීට අහශළවව ිශබන ලිපි ක් මශ  කථශවට  

ිතුළත් කරන ශකස ඉමකෂන ස  ්භාෙත* කරනවශ.  

කිලිශනිච්චිශ  අහ ිිවී ිශබන සිේධි ක් පිළිබඳව ිතටපු 

නිශ ෝජය කශරක සභශපි  ච සද්රකුමශර් මැිතුමශ ලිපි ක් නවකශ 
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[ගරු  දශ සෂ  ගුණවර්ධන  මහතශ] 

————————— 
*  පු්පතකාලගේ තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ිශබනවශ. කිලිශනිච්චිශ  සි ලු සමෘේධිකශභී සශග ස රුපි ම 

500 ගණශ ස බකහත්කශරශ  ස  කපශ ගැනීශම් තීරණ ට නශරිතව 

කිලිශනිච්චිශ  සමෘේධිකශභී ස විශරෝධතශවක් ශගන  නවශ. නීි 

විශරෝධිව  මුහම ශරගුකශසිවකට පටහැනිව ශගන  න ශම් ්රි ශ 

මශර්ග ට  යතුරු පළශශත් කිසිම ම සත්රීවරශ කුශ  මැදහත්වීමක් 

නැහැ. යතුරු පළශශත් ජනතශව ශමවැනි තත්ත්ව කට  

බකහත්කශර ශකිමක කට මුුණණ දීකශ ිශබනවශ. රජ ට ශම් 

ගැන කටයුතු කර සන හැකි ශවක් ිශබනවශ. ඒ නිසශ රජ  

මැදහත් වී ශම් ගැන කටයුතු කරන ශකස ඉමකශ සිටිනවශ.  

 ගරු නිශ ෝජය කශරක සභශපිතුමනි  ඒ වශශ ම  පුබතා  

කශකශ  ආරක්ෂශ සිතතව පැවැි  කිලිශනිච්චි දස ත්රික්කශ   

පුනරී ස ප්රශශේය   ශමකම් ශකිට්ේශසශ  පිිතටි නකම ස ව ි ශභශවික 

සම්පත වන  ශකෞහශසරමුතන පස  ක සශහ ස අහ බකහත්කශරශ  ස 

පස  කපශශගන  න තත්ත්ව ක් ිි වී ිශබනවශ. නම ්රි ශව ශහස 

ශනිබකශ අහක බකශශගන ඉ සන කනගශටුහශ ක තත්ත්ව ක් ිි 

වී ිශබනවශ. ගරු නිශ ෝජය කශරක සභශපිතුමනි  ඔබතුමශ ඒ 

පළශශත් ම සත්රීවරශ ක්. ඔබතුමශ ශම් ගැන හ සනවශ. පස  

කපශශගන තා ශට පුබව  නැවත පස  ිි ශව සශ ස නැහැ. ශමයි ස 

ිි වන ස වශභශවික විනශ    වශ ම   ඒ ශකිමකකරුව සට ඉඩා,දී 

බකශ සිටින හදසි නීි ක් බවට  ශමම හදසි නීි  පත් කර සන 

නපශ.  ශමවැනි අත්තශනෝමික ්රි ශමශර්ග හකුශඩල ණුණත්  යතු ශර් 

ණුණත් හදසි නීි   ටශත්  නවතශ හමන ශකස ඉමකශ සිටිනවශ.  

 

ෙුණ එ ප්. ශ්රීතර්ද මහසතා 
(மொண்புமிகு சி. சிறீதரன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 
ෙුණ නිගයෝජය කාරක ්භාපිනතුමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Member, what is your point of Order? 
 

ෙුණ එ ප්. ශ්රීතර්ද මහසතා 
(மொண்புமிகு சி. சிறீதரன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
தகௌரவ உறுப்பினர் திமனஷ் குணவர்தன அவர்களொல் 

தசொல்லப்படுகின்ற இந்தக் கிளிதநொச்சி தகௌதொொிமுகன 

பற்றிய விடயம் ததொடர்பில் நொங்கள் ஏற்தகனமவ ஒத்திகவப் 

புமவகளப் பிமரரகணயில் குறிப்பிட்டிருக்கின்மறொம்.  

 

ෙුණ නිගයෝජය කාරක ්භාපිනතුමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
That is not a point of Order.  

 
ෙුණ දිග්දෂප ගුණවර්ධාන මහසතා 
(மொண்புமிகு  திமனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Hon. Shritharan also has raised this issue. I appreciate 
that he is also a Member who always raises this kind of  
issues and I hope the Government will give attention and 
follow up without being silent on all these issues where 
destruction to natural resources is taking place.    

ගරු නිශ ෝජය කශරක සභශපිතුමනි   ගරු සභශනශ කතුමශ 

සභශශේ සිටින නිසශ  අවසශන ව ශ  ස හැන ගත යුතු කශරණ ක් 

ිශබනවශ. අපි හ සනශ විධි ට  අපට ආරංචි විධි ට මැිවරණ 

ශකිමසශසරස තුමශ රජ ට හැනුම්දීකශ ිශබනවශ  හැ ස පළශත් සභශ 

මැිවරණ  පවත්ව සන පුළුව ස කි කශ. ශම් පළශත් සභශ අශට් 

මැිවරණ  ශනිපැවැත්වීම නිසශ ආඩලඩුකශරවරු ස අතට සම්පූර්ණ 

බකතක අරශගන ිශබනවශ. කංකශශේ අ  වැ  ශමඛනශ  ස 

සම්මත කරන කහ  ශහශවනි වි ශකතම වැ  ය ර්ෂ ට අයිි පළශත් 

සභශ මුහම  පළශත් සභශ නැිව ආඩලඩුකශරවරු ස අට ශහශනකු  

ප්රශ ෝජන ට ග සනශ   කළමනශකරණ  කරන ක්රම  ප්රජශත සත්ර 

විශරෝධී බවයි අප වි  වශස කර සශ ස. යතුරු පළශශත් ශේවශ  හකුණු 

පළශශත් ශේවශ  ශම් හැම පළශතක්ම අහ මුුණණ ශහන ශම් භ ශනක 

තත්ත්ව   සමන  කිරීමට මැදහත්ශවන ආකශර  පිළිබඳව 

පිළිතුරක් කබශ ශහන ශකස මම ඉතශම ඕනෑකෂන ස හශ ශගෞරවශ  ස 

ඉමකශ සිටිනවශ. 

අහ රට පුරශ ිි වීශගන  න කනගශටුහශ ක හරුණු වි ළි 

තත්ත්ව  ගැනත් මම  මක් කිව  යුතුයි. වික්ශටෝසර ශ ජකශ   අසක 

පවශ  -ගරු සභශනශ කතුමශශ  මැිවරණ ශකිට්ේශස  නිසශ 

නතුමශත්  ශම්කට නකඟ ශවයි- අහ වි ශක ජක ිතඟ ක් ිශබනවශ. 

මහ ජන ශට ශබි සන වතුර නැහැ. හදසි නීි  පශවිච්චි කරකශ 

ශහෝ ශම් ප්රශේ වකට වතුර  ව සන කි න නක තමයි අපි 

ඉමක සශ ස.  ශම් වශශ  ප්රශේ  රශශි ක් රශට් ිශබනවශ. 

ජනතශවශ  නදශනහශ ජීවිත  ශගන  ෑමට අව ය වතුර ටික දීමට 

පවශ රජ  අශපිශහිසත්ශවකශ ිශබනවශ.  

ශම් හදසි නීි   ත්රස තවශදී ස ශමමක කිරීම සහ ඔණු ස 

අත්අඩා,ංගුවට ගැනීම සඳහශ යපශ ෝතා කර ග සනවශ ෂනස  ශවනත් 

කටයුතු සඳහශ  යපශ ෝතා  කර ශනිග සනශ ශකසත් ඉමකශ 

සිටිනවශ. ඒ වශශ ම  මහජන අයිිවශසිකම්  ටපත් කිරීමට 

නශරිතව මහ ජන ශශ  පැත්ශත ස නැ ශඟන යේශඝෝෂණ  ටපත් 

කිරීම සඳහශ හදසි නීි ශරගුකශසි පශවිච්චි ශනිකරන ශකස ඉතශම 

ඕනෑකෂන ස විපක්ෂ  ශවනුශව ස ඉමකශ සිටිනවශ. ශබිශහිම 

ස තුියි. 

  
ෙුණ ලක්ෂපම්ද කිරිඇේල මහසතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, I would like to explain this. Please give me two 
minutes.  

ගරු නිශ ෝජය කශරක සභශපිතුමනි  විශ ේෂශ  සම පළශත් 

සභශ ගැන කි පු ශේට මම යත්තර ක් ශහ සන  ඕනෑ. ශමිකහ  

පළශත් සභශ ගැන තනික ප්ර  න ිශබන නිසශ. ඉස ශසමකශම 

අලුත් පළශත් සභශ ක්රම  හඳු සවශ දීකශ ඒ ශ ෝජනශව 

පශර්ලිශම් සතුවට ශගනශවශ. ඒ පනශත ස භශග යි සම්මත ණුශඩල  

ඉතුරු භශග  සම්මත ණුශඩල නැහැ. ඒ  නිර්ණශ ක සම්මත ණුශඩල 

නැහැ. [බශධශ කිරීමක්] Please let me explain.  නතශකිට  අලුත් 

පළශත් සභශවකට අහශළ නීිශ  ස භශග ක් සම්මතයි  භශග ක් 

සම්මත නැහැ. ඒ නිසශ නැවත පරණ මැිවරණ ක්රම ටම   සන 

නම් පශර්ලිශම් සතුවට පනත් ශකටුම්පතක් ඉදසරපත් කර සනට  

ඕනෑ. ශමිකහ  හැ ස පරණ ක්රම  අශහෝසි කරකශ ිශබන නිසශ. 

[බශධශ කිරීමක්]  Sir, both sides can discuss and settle this.   ඒ 

සඳහශ අව ය නීි ශ  සන  ඕනෑ. The laws have to be passed 

by Parliament.  නක්සත් ජශික පක්ෂ  හැම හශම කිේවශ  පරණ 

ක්රම ට මැිවරණ  ි මු කි කශ. තමු සනශ සශසේකශ තමයි 

කිේශේ අලුත් ක්රම  ඕනෑ කි කශ. [බශධශ කිරීමක්] ශපිඩ්ඩා,ක් 

ඉ සන  Let me explain, please.  අලුත් ක්රම  ඕනෑ කි කශ  ඒ 

අලුත් ක්රම  සම්මත කර ග සන පශර්ලිශම් සතුවට ශගනශවශම  

ඒශක ස භශග යි සම්මත කශළේ  ශකිට්ේශස කඩා,න නකට 

තමු සනශ සශසේකශ විරුේධ ණුණශ. [බශධශ කිරීමක්] ශපිඩ්ඩා,ක් ඉ සන. 

ශකිට්ේශස කඩා,න නකට පශර්ලිශම් සතුව විරුේධ ණුණශ. ඉි ස  හැ ස 

ඒ පනත් ශකටුම්පශත ස භශග ක් සම්මතයිහ භශග ක් සම්මතශවකශ 

නැහැ. ඒකයි ිශබන ප්ර  න . 
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පශර්ලිශම් සතුව 

ෙුණ ායාසරි ජයග ේ්කර මහසතා  
(மொண்புமிகு தயொசிறி ஜயமசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 

ෙුණ නිගයෝජය කාරක ්භාපිනතුමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, what is your point of Order? 

 
ෙුණ ායාසරි ජයග ේ්කර මහසතා  
(மொண்புமிகு தயொசிறி ஜயமசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිශ ෝජය කශරක සභශපිතුමනි  මට කි  සන  

ිශබ සශ ස ශම යි. ගරු අග්රශමශතයතුමශට බක  දු සනශ  මශස 

ශහකක් ිතුළත අහශළ වශර්තශව පශර්ලිශම් සතුවට ඉදසරපත් 

කර සන. නමුත් ශම් වනතුරු ඒ වශර්තශව ඉදසරපත් කශළේ නැහැ  

හැ ස මශස ගණනශවක් ගතශවකශ ිශබනවශ. 

 

ෙුණ නිගයෝජය කාරක ්භාපිනතුමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, do not go into a debate.    
 

ෙුණ ායාසරි ජයග ේ්කර මහසතා  
(மொண்புமிகு தயொசிறி ஜயமசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මට විනශඩි ක් ශහ සන ගරු නිශ ෝජය කශරක සභශපිතුමනි. 

නශහම නැත්නම්  වැරැේහක් ශවනවශ. ඔබතුම සකශ ශම් පනත් 

ශකටුම්පත ඉදසරපත් කශළේ නැි නිසශ තමයි පළශත් සභශ 

මැිවරණ  ි  සන  බැසර. මම අහ සන කැමැියි කවහශහ 

ඔබතුම සකශ න  පශර්ලිශම් සතුවට ඉදසරපත් කර සශ ස කි කශ. 
 

ෙුණ නිගයෝජය කාරක ්භාපිනතුමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you very much. The next speaker is the Hon. 

Ameer Ali Shihabdeen.    

 
[பி.ப. 12.06] 

 

ෙුණ අමීර් අලි සහසාබ්දී්ද මහසතා  
(மொண்புமிகு அமீர் அலி சிஹப்தீன்) 

(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen) 
தகௌரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கமள, 

தபொதுமக்ககளப் பொதுகொத்துக்தகொள்ள மவண்டும் என்பதற் 

கொக இன்று இந்தச் சகபயிமல அவசரகொலச் சட்டத்திகன 

மமலும் ஒரு மொதத்திற்கு நீடித்துக் தகொள்வதற்கொன 

விவொதத்திமல நொங்கள் மபசிக்தகொண்டிருக்கின்மறொம். கடந்த 

கொலங்களிமல இந்தச் சட்டத்தின்மூலம் இந்த நொட்டிமல தமிழ் 

மக்கள் அனுபவித்த மவதகனககளத் ததளிவொகக் 

கண்டவர்கள், உணர்ந்தவர்கள் நொங்கள். அந்த அடிப்பகட 

யிமல இந்தச் சட்டத்தின் மூலமொக எந்ததவொரு சமூகமும் 

தனிப்பட்ட முகறயில் பொதிக்கப்பட்டுவிடக்கூடொது என்று 

இந்தச் சகபயிமல நொன் மிகவும் கண்ணியமொக மவண்டுமகொள் 

விடுக்கின்மறன். இந்தச் சட்டத்தின் மூலமொக சொதொரண 

மக்ககளக் ககதுதசய்கின்ற மவகலத்திட்டம் கடந்த கொலத்தில் 

நடந்மதறியகதயும் ததொகலக்கொட்சிகளினூடொக, சமூக வகலத் 

தளங்களினூடொக ஒரு சமூகத்கத கமயப்படுத்தி 

நடவடிக்கககள் முன்தனடுக்கப்பட்டகதயும் இந்தச் சகபக்குத் 

ததளிவொகச் தசொல்லமவண்டிய தபொறுப்பு எனக்கு 

இருக்கின்றது.  

தகௌரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கமள, நடந்து 

முடிந்த கலவரங்கள் முஸ்லிம் சமூகத்திற்கு எதிரொகத் 

திட்டமிட்டு நடத்தப்பட்டதொகப் மபசப்பட்டது. முஸ்லிம் 

அரசியல் தகலவர்ககள அல்லது றிஸொட் பதியுதீன் என்கின்ற 

ஒருவகர கமயப்படுத்தியதொக இந்த மவகலத்திட்டத்கத 

மமற்தகொண்டு, இந்த நொட்டிமல பொொியததொரு கமளபரத்கத 

ஏற்படுத்திய எதிரணியினர்தொன் இந்த அரவசகொலச் சட்டத்கத 

நீடிக்கும் நிகல ஏற்பட்டதற்குப் தபொறுப்புக்கூற மவண்டிய 

வர்கள் என்பகத நொன் இந்த இடத்திமல தசொல்லியொக 

மவண்டும். கடந்த நொட்களில் “றிஸொட் பதியுதீன் என்பவர் 

பயங்கரவொதி. அவருக்குச் சஹ்ரொமனொடு ததொடர்பு 

இருக்கின்றது” என்று தசொன்னொர்கள்; “இப்ரொஹீமமொடு 

ததொடர்பு இருக்கின்றது” என்று தசொன்னொர்கள். ‘சததொச’ 

வொகனத்திமல றிஸொட் பதியுதீன் அவர்களும் மன்னொொிலிருந்து, 

கொத்தொன்குடியிலிருந்து, மருதமுகனயிலிருந்து தசன்றொர்கள் 

என்று மபசினொர்கள். ஆனொல், மநற்கறய தினம் பொரொளு 

மன்றத் ததொிகுழுவிமல சொட்சியமளித்த இந்த நொட்டினுகடய 

இரொணுவத் தளபதியொக இருக்கின்ற தலப்டினன்ட் தஜனரல் 

மமகஷ் மசனொநொயக்க அவர்கள், றிஸொட் பதியுதீன் அவர்கள் 

தனக்கு எந்தவிதமொன அழுத்தத்கதயும் பிரமயொகிக்கவில்கல 

என மிகவும் ததளிவொகச் தசொன்னொர். அதுமொத்திரமல்லொமல், 

சம்பந்தப்பட்ட அகமச்சின் தசயலொளரொன அமசொக ரஞ்சித் 

அவர்கள் சொட்சியமளிக்கும்மபொது, கடந்த கொலத்திமல றிஸொட் 

பதியுதீன் அவர்கள் எந்தப் பிகையொன வைிகொட்டகலயும் 

தனக்குச்  தசய்யவில்கல என்றும் குறித்த விடயங்களிமல 

அவர் மதகவயற்ற முகறயிமல இகடயூறு தசய்யவில்கல 

என்றும் இந்த நொட்டுக்குத் ததளிவொகச் தசொல்லியிருக்கின்றொர். 

எனமவ, றிசொட் பதியுதீன் அவர்களுக்கு எதிரொகக் குற்றம் 

சுமத்துபவர்கள், சுமத்தியவர்கள், சுமத்தவிருப்பவர்கள் 

எதிர்கொலத்திமல தவட்கித் தகலகுனிந்து மவதகனமயொடுதொன் 

இருக்கமவண்டியிருக்கும் என்று நொன் எதிர்பொர்க்கின்மறன்.  

இந்தக் குற்றச்சொட்டுக்ககள எல்லொம் இவர்கள் எதற்கொகக் 

கூறினொர்கள்? இது முஸ்லிம் சமூகத்திற்கு எதிரொக, அரசியல் 

மநொக்கத்துக்கொகச் தசய்யப்பட்ட ஒருமவகலத்திட்டம் 

என்பகத எங்களொல் திட்டவட்டமொகச் தசொல்ல முடியும். இது, 

எதிர்வருகின்ற மதொோ்தலிமல தவற்றிதபற்றுத் தொங்கள் 

ஆட்சிபீடம் ஏறமவண்டும் என்பதற்கொக, சிறுபொன்கமச் 

சமூகத்தினர் மத்தியிமல பிரச்சிகனகய ஏற்படுத்த மவண்டும் 

என்பதற்கொக, சிறுபொன்கமச் சமூகத்தினரொன தமிழ் 

மக்ககளயும் முஸ்லிம் மக்ககளயும் கிறிஸ்தவ மக்ககளயும் 

பிொிக்க மவண்டும் என்பதற்கொக மமற்தகொள்ளப்பட்ட ஒரு acid 

test என்பகத இந்தச் சகபக்கு நொன் தசொல்லியொக மவண்டும். 

ஓர் அமிலப் பொிமசொதகனயொக, முஸ்லிம் சமூகத்கத இதற்குள் 

தள்ளி, மூன்று சிறுபொன்கமச் சமூகங்ககளயும் மவறொக்கி, 

இவர்கள் குளிர்கொய எத்தனிக்கின்ற முயற்சி இதுதவன்பகத 

நொங்கள் ததளிவொகப் புொிந்து தகொண்டிருக்கின்மறொம்.  

கிறிஸ்தவ மதப் தபொியொர் கொர்டினல் தமல்கம் ரஞ்சித் 

ஆண்டகக அவர்கள், அரசொங்கம் இந்த விடயத்கத 

மூடிமகறக்கக்கூடொததன்று ததளிவொகச் தசொல்லுகின்றொர். 

இது ததொடர்பொன விடயங்ககள அரசொங்கம் ததளிவொக 

தவளிமய தகொண்டுவரமவண்டும் என்றும் கூறியுள்ளொர். 

இதற்குப் பின்புலத்திமல இருந்தவர்கள் யொர் என்பகத இந்தத் 

மதசியத்துக்குச் தசொல்லமவண்டும் என்று அவர் இந்த 

நொட்டிலும் தசொல்லுகின்றொர்; சர்வமதசத்திலும் மபொய்ப் 

மபசுகின்றொர். இதற்குொிய சூத்திரதொொிககள தவளிப்படுத்த 

மவண்டுதமன்றும் கூறுகின்றொர். தகௌரவ குழுக்களின் பிரதித் 

தவிசொளர் அவர்கமள, இதற்குொிய சூத்திரதொொிகள் யொர் 

என்பகத இந்தச் சகபயிலும் எதிர்கொலத்திமல தவளிக்தகொணர 

மவண்டும் என்று நொனும் இந்தச் சகபயிமல மகட்கின்மறன். 
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அதற்மகற்றொற்மபொல் பொரொளுமன்றத் ததொிகுழுவின் 

விசொரகணகள் நகடதபற்றுக் தகொண்டிருக்கின்றன. அந்த 

விசொரகணகள் ததொடர்ந்து நடத்தப்பட மவண்டும். மமதகு 

ஜனொதிபதி அவர்கள் கூறுவதுமபொன்று இகத நிறுத்திவிட 

முடியொது. அவருகடய தனிப்பட்ட கொரணத்துக்கொக அல்லது 

அரசியல் இலொபத்துக்கொக இந்தப் பொரொளுமன்றத் 

ததொிகுழுவின் விசொரகணகள் நிறுத்தப்படக்கூடொது. இந்தத் 

ததொிகுழுவின் விசொரகணககள இறுதிவகர ததொடர்ந்மதொோ்ச்சி 

யொக நடத்தி, இதற்கு யொர் கொரணகர்த்தொ? என்று 

தசொல்லமவண்டிய பொொிய தபொறுப்பு இந்தத் ததொிகுழுவுக்கு 

இருக்கின்றது. எனமவ, ததொடர்ந்மதொோ்ச்சியொக இந்த 

விசொரகணகள் நடத்தப்பட மவண்டுதமன்று நொன் இந்த 

இடத்திமல மவண்டுமகொள் விடுக்கின்மறன்.   

நகடதபற்ற சம்பவம் ததொடர்பில் சந்மதக நபர்களொக 

இதுவகரயிமல 2,389 முஸ்லிம்கள் ககது தசய்யப் 

பட்டிருந்தொர்கள். இப்தபொழுது அவர்களிமல அதிகமொமனொர் 

விடுதகலயொகியிருக்கின்றொர்கள். ஏகனயவர்களில் நூற்றுக் 

குட்பட்டவர்ககளத் தடுப்புக் கொவலில் கவத்திருக்கின்றொர்கள். 

முந்நூறுக்குட்பட்டவர்ககள remand இமல கவத்திருக்கின் 

றொர்கள். இந்த remand இமல கவத்திருக்கும் 300 மபருக்கும் 

எதிரொகச் சொட்டப்பட்டிருக்கும் குற்றச்சொட்டு என்னதவன்றொல், 

அவர்களுகடய வீடுகளிமல கத்தி, பகைய வொள், குர்-ஆன் 

மபொன்றவற்கற கவத்திருந்தொர்கள் என்பதொகும். சஹ்ரொனின் 

புககப்படத்கதக் ககயடக்கத் ததொகலமபசியிமல கவத்திருந்த 

கொரணத்துக்கொகவும் சிலர் ககது தசய்யப்பட்டிருக்கிறொர்கள். 

இப்படிச் சொதொரணமொகக் ககது தசய்யப்பட்டவர்களில் 

சஹ்ரொனுகடய புககப்படம் அடங்கிய பத்திொிகககய 

கவத்திருந்தகமக்கொகக் ககது தசய்யப்பட்டவர்களும் 

அடங்குகின்றொர்கள். இகவ அநியொயமொன ககதுகள் என்பகத 

இந்தச் சகப ததளிவொக விளங்கிக்தகொள்ள மவண்டும். இந்த 

நிகலகம இந்த நொட்டிமல மொற்றப்பட மவண்டும்.  

முஸ்லிம்கள், தமிைர்கள், கிறிஸ்தவர்கள், சிங்களவர்கள் என 

அகனவரும் இந்த நொட்டுச் சட்டத்திலும் சட்டத்கத 

அமுல்படுத்துகின்ற அரச அதிகொொிகளிலும் நம்பிக்ககயுள்ள 

சமூகமொக இருப்பதற்குப் தபரும்பொன்கமச் சமூகத் 

தகலவர்கள், அரசியல் தகலவர்கள், அதிகொொிகள் மிகவும் 

ததளிவொன பொர்கவமயொடு தசயற்பட மவண்டுதமன்று நொன் 

இந்த இடத்திமல மவண்டுமகொள் விடுக்கிமறன்.  

 
ෙුණ නිගයෝජය කාරක ්භාපිනතුමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
உங்களுக்கு இன்னும் இரண்டு நிமிடங்கள் உள்ளன.  

 

ෙුණ අමීර් අලි සහසාබ්දී්ද මහසතා  
(மொண்புமிகு அமீர் அலி சிஹப்தீன்) 

(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen) 
தகௌரவ கபஸொல் கொசிம் அவர்களுகடய நொன்கு 

நிமிடங்கள் எனக்குத் தரப்பட்டிருக்கின்றது.  

 

ෙුණ නිගයෝජය කාරක ්භාපිනතුමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
உங்களுக்கு ஒன்பது நிமிடங்கள்!  
 

ෙුණ අමීර් අලි සහසාබ්දී්ද මහසතා  
(மொண்புமிகு அமீர் அலி சிஹப்தீன்) 

(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen) 
தகௌரவ இஸ்மொயில் அவர்களின் மநரத்கதயும் நொன் 

எடுக்கிமறன்.  

எனமவ, இந்தப் பிரச்சிகனக்கும் முஸ்லிம்களுக்கும் 

ததொடர்பு கிகடயொது என்பது இப்தபொழுது இந்த நொட்டிமல 

மிகவும் ததளிவொக விளங்கிக் தகொள்ளப்பட்டிருக்கின்ற விடயம் 

என்பகத நொன் இந்த இடத்தில் தசொல்ல மவண்டும். 

சஹ்ரொனின் தசயலுக்கும் முஸ்லிம்களுக்கும் சம்பந்தம் 

கிகடயொது. முஸ்லிம்கள்தொன் அவர்ககளக் கொட்டிக் 

தகொடுத்தொர்கள்.  

ශම් ගරු සභශවට මම වගකීමකි ස කි  සන ඕනෑ, සහරශ සට 

ශම් කංකශශේ ඉ සන මුස ලිම් ජන ශ කවහශවත් කැමැි ණුශඩල 

නැහැ, කැමැත්තක් ප්රකශ  කශළේ නැහැ කි කශ. මුස ලිම් ජන ශ 

තමයි ශම් ඔක්ශකෝම තහණුරු කරගැනීමට ඔත්තු දු සශ ස. හැම 

මුස ලිම් ප්රශේ වකම ිතටපු අ  ගැන, සහරශ ස නක්ක සම්බ සධ 

ශවච්ච හැම ශහනශ ගැනම ශතිරතුරු දු සශ ස මුස ලිම් ජන ශ. 

නමුත් ශේ පශකන වශසිග සන, නැත්නම් අර හවස  52 කශකශ දී 

ආඩලඩුව පිිතටුව සන යහණු කර සන අපට බැසර ණුණ ිත සහශ, අපි ඒ  

යත්සශහ හැරුශේ නැි ිත සහශ ශමතැන ඉ සන ිමිවරු සට, 

ම සත්රීවරු සට විරුේධව  ශචෝහනශ කළශ. සරසශඩ් බදයුදී ස 

අ සතවශදයි, ත්රස තවශදයි, නතුමශ සහරශ ස නක්ක ගම ස කළශ, 

සශතිස වශහන පශවිච්චි කළශ කිේවශ. විමම වීරවං  ම සත්රීවර ශ 

මශ  අශත් ිශබන ශම සන ශම් වශශ  ශකිළ ක් ශප සනකශ 

කිේවශ, අර bubble gum වශශ  ිශබන ඔක්ශකෝම ශප සවකශ 

කිේවශ, "ශම සන, සශතිස වශහන තා  තැ ස  කි කශ. ඒවශ නතුමශ 

හහශගත්ත ශමඛන. නතුමශ හහශගත්ත ශමඛන  ශප සවකශ කිේවශ, 

"ශම සන, සරසශඩ් බදයුදී ස ිමිවර ශ ගම ස කරපු සශතිස 

වශහන  කි කශ. සශතිස වශහන නම්, රට පුරශම ගම ස 

කරනවශමයි. ඒ සශතිස වශහන ිශබ සශ ස, සශතිස ළඟ park  

කර සන ශනිශවයි. සශතිස වශහන ගම ස කර සශ ස රට පුරශම 

ිශබන  ශඛශවක පරීක්ෂණ කටයුතු කරග සනයි. නතුමශ කි පු ඒ 

කථශව අමූලික ශබිරු බව ඊශ  ඒ අමශතයශං ශ  ශමකම් රංිකත් 

අශ ෝක මැිතුමශ කි පු ප්රකශ ශ  ස අපට සි  ට සි  ක්ම ඔ්තපු 

ණුණශ; ශහළිහරේ ණුණශ. ඒ වශශ ම, තමයි Lieutenant General 

මශහේෂ  ශසේනශනශ ක මහතශ ඊශ  ප්රකශ  කළශ, "සරසශඩ් බදයුදී ස 

කවහශවත් අපට බකපෑමක් කශළේ නැහැ. කිසි ශේකශවක, කිසි 

අවස ථශවකදී නතුමශ බකපෑමක් කශළේ නැහැ. ඉතශ ුබහහව මශත් 

නක්ක කථශ කළශ, අත්අඩා,ංගුවට ගත් ශකශනක් සම්බ සධව. මම 

යත්තර  දු සනශ. අණුරුදු නකහමශරකි ස පුබව ඒ සම්බ සධව 

ආශ ත් මම කථශ කරනවශ  කි කශ. නතුමශ ඒක තමයි ඒ 

ශේකශශේදී සමහර නශළිකශවකටත් කි ශ සිටිශ . Mediaවකටත් 

නතුමශ කිේශේ ඒක තමයි.  

බක සන, හැ ස ශම්ශක ස ශේ පශකන වශසි ග සන විරුේධ 
පක්ෂශ  ඉ සන හැම ම සත්රීවරශ ක්ම යත්සශහ හැරුවශ.   මුස ලිම් 
ජන ශ ඔක්ශකිම අ සතවශදයි කි කශ ශප සවශ ශහ සන හැදුවශ. 
නශහම ශනිශවයි කි කශ ඔ්තපු ශවනශකිට, හැ ස ඒක අශනක් 
පැත්තට හරව සන හහනවශ. හැ ස ශවන ශමිකුත් කි  සන නැහැ. 
සමහර ම සත්රීවරු  කිේවශ, වශහනශ  GPS සවි කරපු ඒවශ ගැන.  ඒ 
යහවි ට ඒක ඔ්තපු කර සන බැසර ිත සහශ හැ ස සමහර ම සත්රීවරු 
විමපත්තු තාිතමකශ ඉ සනවශ, ශමිනවශ හසර  ශහි ශග සන පුළුව ස හ 
කි කශ බක සන. හැ ස විමපත්තු කථශව ඉවරයි. ඒක කශක කට 
ඉස ශසමකශ අපි කථශබහ කරකශ ඉවර කරපු subject නකක්. හැ ස 
ආශ ත් බකනවශ, විමපත්තුවලි ස ශමිනවශ හසර ශහි ශ ග සන 
පුළුව සහ කි කශ. ගශෂනණී ශකිකුශ  මැිතුමශත් ප්රකශ  කර 
ිබුණශ, ජනශපෝෂ- [බශධශ කිරීමක්]  ජනශපෝෂ project නක 
 ටශත් හවසකට 3,000කට විතර කෑම දු සනශ. 3,000ක් පමණ 
ඒශක් ප්රශ ෝජන  ගත්තශ. මහරගම Cancer Hospital නශක්, 

Kalubowila Teaching Hospital නශක්, ඒ වශශ ම Colombo 
General Hospital නශක් ශරෝතා ස 3,000ක් විතර හවසකට ආහශර 
කබශ ගත්තශ. ඒ ශේකශශේදී ඒවශට වඳ ශබශහත් කකවම් කළශ 
කි කශ නතුමශ ශබිරුවක් ප්රකශ  කරකශ. මට ආරංචියි ඒක මුස ලිම් 
ආ තන ක් සම්බ සධ ශවකශ කරපු ශහිඳ වැඩා,ක්,  නමුත්  ඒ නිසශ 
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පශර්ලිශම් සතුව 

ඒ ශගිමක ස ඒ වයශපෘි  නැවැත්වූවශ කි කශ. ශම සන, හැක්කශහ, 
ශම් ශගිමක ස කරන වැඩා,? රටට ශමිනවශ ශහෝ ශහිඳ වැඩා,ක් 
කරනවශ නම්, වඳ ශබශහත් කකවම් කරනවශ කි නවශ. ශකිත්තු 
ශරිටී කි කශ අම්පශර ප්රශේ ශ  ිි වූ ප්ර  න  පට ස ගත්ශත් 
නශහම තමයි. ශකිත්තු ශරිටීවකට වඳ ශබශහතක් කකවම් කළශ  
කිේවශ.  ගශෂනණී ශකිකුශ  ම සත්රීතුමශ ශමතැන නැහැ. මම ශහ ක් 
අහ සන කැමැියි. Middle East countriesවක කශංකිකශ ෝ කක්ෂ 
15ක් ඉ සනවශ. අණුරුදු ශහකක්, තුනක්, හතරක්, පහක් ඒ රටවක 
ඉඳකශ නන ගැහැනු ළමයි ස ශමින check-up නකහ කරග සන ඕනෑ  
කි කශ ඉමකන නක ශහිඳ නැේහ කි න නක තමයි මම අහ සශ ස.  
සණුද අරශබි , ඕමශන , කටශර , කුශේට් වශශ  මුස ලිම් රටවක 
වැඩා, කරන අශ්ත කශංකිකශ ෝ කක්ෂ ගණනක් නැවත අශ්ත රටට 
නන ශවකශශේදී පරීක්ෂශ කර සශ ස ශකිශහිමහ කි න නක ශම් 
අවස ථශශේදී මම අහ සන කැමැියි. ශම් තුළි ස පටු ශේ පශකන 
වශසි ග සන නපශ  කි කශ මම ඉමලීමක් කරනවශ. හැ ස ඔක්ශකෝම 
කරකශ ඉවරයි. ශම් කංකශශේ  සි  කට වැඩි  ගණනක් පමලි කුඩු 
කළශ. ඒ වශශ ම අරශබි මද්රසශ කුඩු කළශ, කඩා, තානි ිේබශ, ෂනනිස ුබ 
ඝශතන  කළශ. අ සිශම්දී ශම්වශ ඉවර ශව සශ ස  ශකිශහිමහ?   

හැ ස රජශ  මුහලි ස තමයි අපි ඒවශට ව සද ශගව සන අපි සූහශනම් 
ශව සශ ස.  ඒ ව සද ශගව සන ශවනවශ.  

අත්අඩා,ංගුවට ගත්ත ශම් පිසරස නිකම් ි ශශගන ඉඳකශ වැඩා,ක් 
නැහැ. ශපිඩි ශපිඩි ශචෝහනශ ිශබන අ  වහශම නිහහස  කර සන 
කි කශ ශම් අවස ථශශේදී අපි ඉමලීමක් කරනවශ. ඒ වශශ ම, තානි 
ි පු කඩා,, පමලි, මද්රසශ, ශගවමවකට  වශශ ම ඝශතන  කරපු 
ෂනනිුබ සටත් -ඒ ඔක්ශකෝටම-  අපි ව සද ඉමකනවශ.  ඒවශට ව සද 
ශගව සන ඕනෑ. ඒ ව සද ශගේශේ නැත්නම්, ඒක නක ජන 
ශකිටසකට කරන ශකිකුම අපරශධ ක් කි කශ මම ශම් 
අවස ථශ ශේදී කි නවශ.  

ඒ වශශ ම තමයි Doctor Safi අත්අඩා,ංගුවට අරශගන 
ිශබ සශ සත්. නතුමශ FR නකක් file කර ිශබනවශ. ඒ  අහශළ 
ශපිලිස  නිකධශසර ශ හැ ස ස ථශන මශරු කරකශ ිශබනවශ. අපි ඒ 
ශවකශශේදී ඉතශ පැහැදලිව  කිේවශ, ඒ මනුස ස ශ ඒකට 
සම්බ සධ ක් නැහැ කි කශ. නමුත්, විරුේධ පක්ෂශ  ඉ සන අ  
ඒක ප්රශ ෝජන ට ගත්තශ. මුස ලිම් ජන ශ ශව ස කර සන ඕනෑ, 
්රිස ි ශනි ජන ශ ශව ස කර සන ඕනෑ, ශහමළ ජන ශ ශව ස 
කර සන ඕනෑ-  

 
ෙුණ නිගයෝජය කාරක ්භාපිනතුමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
தகௌரவ உறுப்பினர் அவர்கமள, நன்றி. உங்களுகடய 

உகரகய முடித்துக் தகொள்ளவும்.  

 
ෙුණ අමීර් අලි සහසාබ්දී්ද මහසතා  
(மொண்புமிகு அமீர் அலி சிஹப்தீன்) 

(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen) 
ககதுதசய்யப்பட்டிருக்கின்ற 300க்கும் மமற்பட்டவர்கள் 

உடனடியொக விடுதகல தசய்யப்பட மவண்டும் என்று நொன் 

இந்த மநரத்திமல இந்தச் சகபயிமல மகட்டுக்தகொள்கின்மறன். 

எந்தக் கொரணமும் இல்லொமல் அவர்ககளத் தடுத்துகவக்க 

முடியொது. அவர்கள் கத்திகய கவத்திருந்தொர்கள்; Paper 

கவத்திருந்தொர்கள் என்ற கொரணங்களுக்கொக அதொவது சிறு 

சிறு குற்றங்களுக்கொக அவர்ககளத் தடுத்துகவப்பதில் எந்த 

நியொயமும் கிகடயொது. பொதிப்பகடந்த ககடகள், இைக்கப்பட்ட 

உயிர்கள், அைிக்கப்பட்ட பள்ளிவொசல்கள், மதரஸொக்கள் 

குறித்து இந்த நொட்டிமல நியொயமொன தீர்வும் அவற்றுகொன 

நஷ்டஈடும் வைங்க மவண்டுதமன்று நொன் இந்த இடத்திமல 

மவண்டுமகொள் விடுக்கின்மறன்.  

ෙුණ නිගයෝජය කාරක ්භාපිනතුමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
தகௌரவ உறுப்பினர் அவர்கமள, நன்றி. 
 

ෙුණ අමීර් අලි සහසාබ්දී්ද මහසතා  
(மொண்புமிகு அமீர் அலி சிஹப்தீன்) 

(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen) 

Sir, one more minute please.  

இந்தச் சகபயிமல நீண்ட கொலமொக நொங்கள் இந்தச் 

சமூகத்தினுகடய பிரச்சிகனககளப் பற்றிப் மபசியிருக் 

கின்மறொம்; மபசுகின்மறொம். முஸ்லிம் சமூகமொக இருக்கலொம், 

தமிழ் சமூகமொக இருக்கலொம், கிறிஸ்தவ சமூகமொக 

இருக்கலொம், இந்த நொட்டிமல எந்தச் சிறுபொன்கமச் 

சமூகத்கதயும் அரசியல் இலொபத்திற்கொக அநியொயம் 

தசய்துவிடொதீர்கள் என்று மகட்டு, விகடதபறுகின்மறன். 

நன்றி.  
 

ෙුණ නිගයෝජය කාරක ්භාපිනතුමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Next, Hon. Anura Dissanayake 

 
[අ.භශ. 12.23] 

 

ෙුණ අනුර දි්ානායක මහසතා 
(மொண்புமிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු නිශ ෝජය කශරක සභශපිතුමනි  හදසි නීි  දීර්ඝ කරන 

අවස ථශශේ කරුණු කීප ක් ඉදසරපත් කිරීමට අවස ථශව කබශ දීම 

පිළිබඳව ඔබතුමශට ශබශහවි සම ස තුිව සත වනවශ. දීර්ඝ 

කශක ක් හදසි නීි  ඉවත් කර ිබීශම ස පුබව  මීට මශස 

ශහකකට ශපර අශ්ත ර ශට් නැවත හදසි නීි  පැශනේවශ. අපට 

මතකයි  මීට ශපර හදසි නීි  ිශබන කශකශ   හදසි නීි  දීර්ඝ 

කර ගැනීශම් හැම හවසකම  විවශහ ක් පවත්වනු කැබුවශ. හැබැයි ඒ 

හැම විටම   රත්නසිසර වික්රමනශ ක ිතටපු අග්රශමශතයවර ශ ශහෝ 

නශහම නැත්නම් රශජය ආරක්ෂශව පිළිබඳ නිශ ෝජය අමශතයවර ශ 

ශහෝ නශහම නැත්නම් රශජය ආරක්ෂශව පිළිබඳ අමශතයවර ශ 

විසි ස ශහෝ  හදසි නීි  දීර්ඝ කර ගැනීම සඳහශ ිශබන 

අව යතශවත්  ශම් නි  චිත ශමිශහිශත් ආරක්ෂශවට ිි වී 

ිශබන තත්ත්ව ත්  ඒ සම්බ සධශ  ස ශගන ිශබන පි වරත් 

ශම් පශර්ලිශම් සතුවට පැහැදලි කළශ.  

සභශනශ කතුමනි  හැ ස මම ඔබතුමශශග ස ශම් කරුණ අහ සන 

කැමැියි. හැ ස අපි හදසි නීි  දීර්ඝ කිරීම පිළිබඳව විවශහ ක් 

පවත්වනවශ. හැබැයි  ආරක්ෂක අමශතයවර ශ ශහෝ ආරක්ෂක 

නිශ ෝජය අමශතයවර ශ ශහෝ අපි අසන ප්ර  නවකට ශහෝ ිි වී 

ිශබන තත්ත්ව  පිළිබඳව ශහෝ කිසිදු පැහැදලි කිරීමක් කර සන 

ශම් ගරු සභශශේ නැහැ. ගරු සභශනශ කතුමනි  ඔබතුමශ ශම් 

තත්ත්ව  අනුමත කරනවශහ? 

 
ෙුණ ලක්ෂපම්ද කිරිඇේල මහසතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අනුර කුමශර දසශනශ ක ම සත්රීතුමශ කි න ශේ මම 

පිළිග සනවශ. මම කිසිශසේත්ම ශම් තත්ත්ව  අනුමත කර සශ ස 

නැහැ. නමුත්  සභශනශ කවර ශ හැටි ට මම ශම් ශ ෝජනශව 

පශර්ලිශම් සතුවට ශගනශවශ. ඒ ශ ෝජනශව තමයි හැ ස විවශහ 

ශව සශ ස. නමුත්  ආරක්ෂක ිමිවර ශ ශහෝ නිශ ෝජය 

ිමිවර ශ ශහෝ ශම් සභශශේ ඉ සන ඕනෑ. මම පිළිග සනවශ ඒක. 
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ෙුණ අනුර දි්ානායක මහසතා 
(மொண்புமிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඔේ   අපි හැ ස කණුරු නක්කහ ශම් විවශහ  කර සශ ස? ගරු 

නිශ ෝජය කශරක සභශපිතුමනි  අපි කණුරු සමඟහ ශම් විවශහ  

කර සශ ස? කශටහ ශම් කරුණු කි  සශ ස? ශමිකටහ  ශම් හදසි 

නීි  සම්මත කර සශ ස? ශමිකක්හ හැ ස ිි වී ිශබන 

තත්ත්ව ? ශම් වන විට ආරක්ෂක අං  විසි ස ශගන ිශබන 

පි වර කවශර්හ? ඒවශ ශම් පශර්ලිශම් සතුව හැනග සන ඕනෑ.  

ගරු නිශ ෝජය කශරක සභශපිතුමනි  අහ ශම් හදසි නීි විවශහ  

ශම් පශර්ලිශම් සතුශේ පැවැත්වීම කිසි ලකක් නැි තත්ත්ව ට පත්වී 

ිශබනවශ. පශර්ලිශම් සතුවට ිවිමකශ තම සට අව ය නීි 

ප්රිපශහන  ක්ිමත් කර ගැනීමට අව ය ශ ෝජනශව  ඉදසරපත් 

කිරීශම්දී අඩුම තරෂන ස ඒ නිශ ෝජය අමශතයවර ශ ශහෝ ශම් 

සභශශේ ඉ සන ඕනෑ.  නැත්නම් ආරක්ෂක ිමිවර ශ හැටි ට 

ජනශධිපිවර ශ පශර්ලිශම් සතුවට ිවිමකශ ශම් සම්බ සධශ  ස 

කරුණු කි  සන ඕනෑ. නතුමශ නළිශ  ිි තරමට ශේවම 

කි නවශ. නළිශ  කි න ශේවම ගැනයි  රශට් ශවකශ ිශබන 

ශේවම ගැනයි නි  චිත ව ශ  ස ජනශධිපිවර ශශග ස ප්ර  න කළ 

යුතුව ිශබනවශ. නතුමශ ආරක්ෂශව පිළිබඳ අමශතයවර ශ. නතුමශ 

පශර්ලිශම් සතුවට න සශ සත් නැහැ. නිශ ෝජය ආරක්ෂක 

අමශතයවර ශ පශර්ලිශම් සතුවට න සශ සත් නැහැ. ඒ නිසශ අපි 

කණුරු නක්කහ ශම් විවශහ  පවත්ව සශ ස? අපට පිළිතුරු ශහ සශ ස 

කණුහ?   ශම්වශට  පිළිතුරු ශහ සශ ස කණුහ  අපි ශම් ප්ර  න අහ සශ ස 

කශශග සහ  පිළිතුරු ශහ සන බැඳිකශ ඉ සශ ස කණුහ කි කශ අපි 

සභශනශ කතුමශශග ස හැනග සන කැමැියි. ගරු නිශ ෝජය කශරක 

සභශපිතුමනි  ශම් හදසි නීි විවශහ   කිසිදු වැහගැම්මක් නැි 

විවශහ ක් බවට ආඩලඩුව විසි ස පසරවර්තන  කරකශ ඉවරයි. 

ඒශක ස ශප සනුම් කර සශ ස අ ස කවරක්වත් ශනිශවයි  

මහජන ශශ  ආරක්ෂශව ශහෝ ශම් රශට් ආරක්ෂශව පිළිබඳව ශම් 

පශකක  ස කිසිදු වග කීම් සිතත තැකීමක් ශනිකරන බවයි. ශම් 

පශකක  සට නවැනි වග කීමක් ිශබනවශ නම්  මහ ජන ශශ  

ආරක්ෂශව පිළිබඳවත්  රශට් ආරක්ෂශව පිළිබඳවත්  ම් බැඳීමක් 

ිශබනවශ නම් ශම් පශර්ලිශම් සතුවට පැෂනණි  යුතුව ිශබනවශ. 

අග්රශමශතයවර ශ ිවිමකශ කරුණු පැහැදලි කළ යුතුව ිශබනවශ. 

නැත්නම් ජනශධිපිවර ශ පැහැදලි කළ යුතුව ිශබනවශ. නශහමත් 

නැත්නම් ආරක්ෂක රශජය අමශතයවර ශ පැහැදලි කළ යුතුව 

ිශබනවශ. ශම් කිසිශවක් ශම් පශර්ලිශම් සතුවට කරුණු පැහැදලි 

ශනිකිරීශම ස ශප සනුම් කර සශ ස අ ස කවරක්වත් ශනිශවයි  

ශම් රශට් ආරක්ෂශව පිළිබඳව ශම් ආඩලඩුවට ිශබන වගකීම 

ශකිතරම්හ කි න නකයි.  

ගරු නිශ ෝජය කශරක සභශපිතුමනි  ශම් සිදුවීම ිි වීශම් 

තත්ත්ව  පිළිබඳවත්  සිදුවීශම ස පුබව ිශබන තත්ත්ව  

පිළිබඳවත්  අහ හදසි නීි ට ආඩලඩුව හක්වන හශ කත්වශ  ස 

ශප සනුම් කර ිශබන තත්ත්ව   පිළිබඳවත් අපි කි  සශ ස අ ස 

කවරක්වත් ශනිශවයි  ශම් ආඩලඩුවට තවදුරටත් මහජන ශශ  

ආරක්ෂශව  රශට් ආරක්ෂශව භශර ද  යුතු නැහැ කි ශයි. ඒ නිසශ 

තමයි ශම් ආඩලඩුව ඉමකශ අස  ශව සන ඕනෑ කි කශ අපි වි  වශස 

භංග ශ ෝජනශවක් ශගනැවිත් ිශබ සශ ස. ශම් ආඩලඩුවට 

තවදුරටත් ශම් මහජන ශශ  ජීවිත සමඟ  මහජන ශශ  ශේශපිළ 

සමඟ සහ රටක් පිළිබඳව ශමවැනි විගඩා,ම්කශරී ශසමකමක නිරත 

ශව සන කිසිශසේත්ම ඉඩා, කඩා, අපි කබශ ශනිද  යුතුයි.  මශ වි  වශස 

භංග ශ ෝජනශව පිළිබඳව විවශහශ  දී ඒ පිළිබඳව වැඩිදුරටත් 

කරුණු ඉදසරපත් කර සන බකශශපිශරිත්තු වනවශ. 

ගරු නිශ ෝජය කශරක සභශපිතුමනි  අපි හ සනවශ කකමැටි  

ධීවර වරශ  ගැන. කකමැටි  ධීවර වරශශ  ශපශර්හශ රශත්රිශ  තානි 

තැබීමක් සිදු වී ිශබනවශ. නයි ස ශබෝට්ටු 21ක් මුළුමනි සම 

විනශ  ට පත් කරකශ ිශබනවශ. ශබෝට්ටු 6ක් අර්ධ හශනි ශවකශ 

ිශබනවශ. ශම් පිළිබඳව සිදුකර ිශබන පරීක්ෂණ කවශර්හ? 

අත්අඩා,ංගුවට ශගන ිශබන අ  කවශර්හ? ශමිකක්හ ඒ සිදුවීම 

කි කශ ආඩලඩුශව ස අපි හැනග සන කැමැියි. මුිකබුර් රුණමශ ස 

ම සත්රීතුමනි  ඔබතුමශට ශම් ගැන කි  සන පුළුව සහ? ඔබතුමශ 

බකශශගන ඉ සන විධි ට හ සශ සත් නැහැ වශශ යි මට නම් 

ශපශන සශ ස.  ශම් පශර්ලිශම් සතුශේදී ශම්වශට යත්තර ශහ සශ ස 

කණුහ? සභශනශ කතුමනි  කකමැටි   ිශබ සශ ස ශකිශහේහ කි කශ 

ිුණශවිත්  - [බශධශ කිරීමක්]  මම කි  සශ ස ඒක නතුමශශ  

වැරැේහක් ශනිශවයි.  අහශළ අමශතයවරු ශම් සභශශේ ඉ සන ඕනෑ. 

ආ!  ශ සතම් ශකිශහේ හසර ඉඳකශ රශජය ිමි රුව ස 

විශේවර්ධන මැිතුමශ නනවශ.  ඔබතුමශ නැඟිටි සශ ස කී ටහ? ශම් 

ඔබතුමශශ  අමශතයශං  ට අහශළ විවශහ . ඒක මතක තබශග සන. 

ශම් රශට් මහජන ශශ  ආරක්ෂශව පිළිබඳව විවශහ . අඩුම තරෂන ස 

අහවත් ශම් සභශවට ිවිමකශ වග කීශම ස පිළිතුරු කබශ ශහ සන 

බැඳී සිටි සන ඕනෑ. ආරක්ෂශව සම්බ සධශ  ස ිි වී ිශබන 

තත්ත්ව  පිළිබඳව ඔබතුමශ පළමුව පශර්ලිශම් සතුවට වශර්තශවක්  

ඉදසරපත් කර සන. නම වශර්තශව මත පහනම්ව තමයි සශමශනයශ  ස 

විවශහ ක් ආරම්භ ව සශ ස. සශමශනයශ  ස ශම් විවශහ  ආරම්භ 

ශව සශ ස නශහම. ඔබතුමශ පශර්ලිශම් සතුවට ඒත්තු ග සව සන 

ඕනෑ  තවදුරටත් හදසි නීි  දීර්ඝ කර ගැනීම සඳහශ ිශබන 

අව යතශව ශමිකක්හ කි කශ. 
 

ෙුණ නිගයෝජය කාරක ්භාපිනතුමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු ම සත්රීතුමනි  හහවම 12.30ට lunch break  ග සන ඕනෑ. 

 

ෙුණ අනුර දි්ානායක මහසතා 
(மொண்புமிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

දවශ විශේක  සඳහශ සභශශේ කටයු  ිතු නවත්ව සශ ස නැහැ 

කිේවශ ශ සහ? රවි කරුණශනශ ක ිමිතුමශශග ස ප්ර  න  අහපු 

ශවකශශේ  අපි කිේවශ lunch break   නැිව සභශශේ කටයුතු කරමු 

කි කශ. නශහම ශ සහ  සභශනශ කතුමනි? 

 

ෙුණ ලක්ෂපම්ද කිරිඇේල මහසතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අපි දවශ විශේක  ග සශ ස නැිව විවශහ  දගටම පවත්වමු. 

We will continue.   

 

ෙුණ නිගයෝජය කාරක ්භාපිනතුමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

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

 

ෙුණ ම්දත්රීවුණ  
(மொண்புமிகு உறுப்பினர்கள்) 

(Hon. Members) 
Aye.  

 
ෙුණ අනුර දි්ානායක මහසතා 
(மொண்புமிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු නිශ ෝජය කශරක සභශපිතුමනි   විශ ේෂ කශරක සභශව 

පිළිබඳව මතු වී ිශබන තත්ත්ව  තමයි ඊළඟ කශරණ . 

විශ ේෂශ  සම මශ හැක්කශ ජනශධිපිවර ශ විසි ස ප්රකශ  ට පත් 

කරකශ ිබුණශ  ශමම විශ ේෂ කශරක සභශව අරලි ගහම සදරශ  ස 

ශකශරන  විගඩා,ම් නශටක ක් කි කශ.  නම  විශ ේෂ කශරක සභශව 

අපිත් නිශ ෝජන  කරනවශ. නම විශ ේෂ කශරක සභශව විගඩා,ම් 
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පශර්ලිශම් සතුව 

නශටක ක් බවට පත් වී ිශබ සශ ස ශකශසේහ කි න නක ශම් 

පශර්ලිශම් සතුවට ිවිමකශ ජනශධිපිවර ශ විසි ස ප්රකශ  ට පත් 

කළ යුතුයි. ඒක පශර්ලිශම් සතුශේ කටයුත්තක්හ පශර්ලිශම් සතුශේ 

්රි ශහශම ක්. රශට් ජනශධිපිවර ශ පශර්ලිශම් සතුශේ ්රි ශහශම  

සැකකිමකට භශජන කර සශ ස නැත්නම්  නතුමශ තුළ ිශබ සශ ස 

ඒ ්රි ශහශම  පිළිබඳව ශවනස  අහහසක් නම්  ඒ ගැන ශම් 

පශර්ලිශම් සතුශේ අපි විවශහ කරමු.  විශ ේෂ කශරක සභශව හරහශ ශම් 

රටට ඉදසරපත් වි  යුතු  ශම් රශට් ජනතශව හැනගත යුතු  ශම් 

අපරශධශ  සැබෑ අපරශධකරුව ස ශහළිහරේවීම වැළැක්වීමට 

කිසිශසේත්ම ඉඩා, කඩා, කබශ ශනිද  යුතුයි.  

ඒ වශශ ම අපි හ සනවශ    ශම් විශ ේෂ කශරක සභශව තුළ ශවන 

ශේ පශකන සූදුවක් ආඩලඩුවට ිශබන බව. ශවන ශේ පශකන 

සූදුවක් ආඩලඩුවට ිශබනවශ. හැබැයි  ඒ සූදුවට කිසිශසේත්ම  ටත් 

ශනිවී  මහජන ශශ  අව යතශව ශවනුශව ස කරුණු ඉදසරපත් 

කිරීම සඳහශ අපි අශ්ත මැදහත්වීම කරනවශ. 

ගරු නිශ ෝජය කශරක සභශපිතුමනි  ශපිලිස  නිකධශසර ස 

නවශහනකු සම්බ සධව විමර් න කටයුතු ආරම්භ කර ිශබනවශ  

කි කශ ප්රවෘත්ි ක් පළ කර ිබුණශ  මශ හැක්කශ. විශ ේෂශ  සම 

ශකිළඹ ප්රශේ   භශර  බස නශිතර යතුරු ප්රශේ   භශර සහ විශ ේෂ 

ආරක්ෂක දසශව භශර  නිශ ෝජය ශපිලිස පිවරු ස ිශහනශ 

ශම සම  කටශන සහ ජම්පටශවීද  ශපිලිස  ස ථශන භශරව කටයුතු 

කළ ශපිලිස  නිකධශසර ස ිතුළු නවශහනකු පිළිබඳව  ශමම 

ශචෝහනශවට අහශළව විමර් න කටයුතු කර ිශබනවශ .  

ආරක්ෂක ශමකම්වර ශ  ශපිලිස පිවර ශ  නිශ ෝජය 

ශපිලිස පිවරු  අහශළ ප්රශේ  භශර  ශපිලිස  නිකධශසර ස ශම් 

සිේධි ට වගකිව යුතු නම්  ඔණු ස සම්බ සධශ  ස පරීක්ෂණ ක් 

පැවැත්වීම පිළිබඳව අශ්ත විවශහ ක් නැහැ. හැබැයි  අපි පළමුශකිට 

අහ සශ ස   ශම් නිකධශසර ස පිළිබඳව විමර් න  කර සන 

තමු සනශ සශසේකශට සහශචශරශත්මක අයිි ක් ිශබනවශහ  කි න 

නකයි. කවර  ශහෝ ශකනකුට තව කශශ  ශහෝ වැරැේහක් පිළිබඳව 

විමර් න  කර සන සහශචශර සම්ප සන අයිි ක් ිශබනවශ   

තම ස ඒ වැරැේහට හණුම වී නැත්නම්. හැබැයි  ශම් ආඩලඩුව කණුහ? 

ශම් ආඩලඩුව  ශම් ඝශතනශ  අපරශධකරුව ස.  වළක්වශ ගත හැකිව 

ිබුණු ඝශතන ක අපරශධකරුව ස. ඒ අපරශධකරුව ස හැටි ට 

ජනශධිපිවර ශ නි  චිත ශකස සඳහ ස කළ යුතුයිහ ඒ 

අපරශධකරුව ස හැටි ට අග්රශමශතයවර ශ නි  චිත ශකස සඳහ ස 

කළ යුතුයි.  ඒ   ශචෝහනශශව ස අමශතය මඩලඩා,ක ට ගැකශව සන 

බැහැ. ශමිකහ  අමශතයවරු ශම් කරුණු හැනශගන ිතටි ශ.   

ශගිඩා,ක් ප්රවෘත්ිවක කි ැණුණශ ඒ ශතිරතුරු ශම් 

පශර්ලිශම් සතුශේ 225ශහනශම හැනශගන ිතටි ශ කි කශ.  ආරක්ෂශව 

පිළිබඳ හැනුම අි ස ශකකපැෂනණි අ කු  යි කි න  ශරිහශ ස 

ගුණරත්න පුබතා  හශ කි ශ ිබුණශ   පශර්ලිශම් සතුශේ 225ශහනශම 

ශම් ශතිරතුර හැනශගන ිතටි ශ කි කශ.  නතුමශට ආරක්ෂශව 

පිළිබඳව ිශබන විහයශත්මක හැනුම අපට ශත්රුම් ග සන පුළුව ස. 

ශමිකහ  ඒ ගැනවත් හසර ට හ සශ ස නැි නිසශ. ජනතශ විමුක්ි 

ශපරමුශණ ස පශර්ලිශම් සතුශේ ඉ සන අපි  හ  ශහනශ නම්  ඒ ගැන 

හැනශගන ිතටිශ  නැහැ.  අශනක් අ  ගැන මම වග කි  සශ ස 

නැහැ. අපි හ  ශහනශ  හ සශ ස නැත්ශත් ියි? අපි  කවර වර්ගශ  

ශහෝ ශපිලිස  නිකධශසරශ කුශග ස   ප්රභූ  ආරක්ෂක කුශග ස 

ආරක්ෂශව අරශගන නැහැ.  මහජනතශව ළඟට  ේදී ශපිලීසි  

අරශගන   සන ඕනෑ නැහැයි කි කශ අපි ිතතනවශ. මහජනතශව 

ළඟට  ශශම්දී ආරක්ෂශව සිතතව  ශ යුතුයි කි කශ අපි වි  වශස 

කර සශ ස නැහැ. මහජන ශශ  ඡ සහශ  ස අපි පශර්ලිශම් සතුවට 

ිවිමකශ ිශබනවශ නම්  මහජන ශශ  වි  වශස  අපි රකිනවශ 

නම් මහජන ශ ළඟට ආරක්ෂක නිකධශසර ස  අවිආයුධ නැිව 

  සන පුළුව ස. මහජන වි  වශස   රකි සශ ස නැි ශකනශට තමයි 

ඒවශ අව ය ව සශ ස.  

ගරු රුව ස විශේවර්ධන ිමිතුමනි  පුබතා  හවසක  

ෂනනුව සශගිඩා, ප්රශේ ශ දී bikesවලි ස  jeepsවලි ස  ශපළපශළි ක් 

තා  හැටි මශ හැක්කශ. ශමින රංගන ක්හ ශම්?  ඊට පස ශසේ   ටණු ස 

ශහෝම  ප්රශේ ශ ත් නවැනි සිේධි ක් ණුණශ. ඒ ශචෝහනශව නමක 

ණුශණත් ඔබතුමශටහ හ සශ ස නැහැ. ඒ කණුහ කි  සන මම හ සශ ස 

නැහැ. මශ හැක්කශ  ඔබතුමශ ගැනත් සඳහ ස ශවකශ ිබුණශ.  නශහම 

ශනිශවයි නම් මම න  නිවැරද කර සනම්. ශමිකක්හ ශම්? 

තමු සනශ සශසේකශට ආරක්ෂශව සංහර් න ක්.  [බශධශ කිරීමක්] ඒ  

ඔබතුමශ  ශනිශවයි  කි නවශ නම්  මම පිළිග සනම්.    

 

ෙුණ ුණව්ද විගේවර්ධාන මහසතා (ජනමාධාය කැබිනට් 

ගනොවන අමාතයතුමා ්හස ආරක්ෂක රාජය අමාතයතුමා  
(மொண்புமிகு ருவன் விஜயவர்தன - தவகுசன ஊடக 

அகமச்சரகவ அந்தஸ்தற்ற அகமச்சர் மற்றும் பொதுகொப்பு 

இரொஜொங்க அகமச்சர்) 

(The Hon. Ruwan Wijewardene - Non Cabinet Minister of 
Mass Media and State Minister of Defence) 

"ටණු සශහෝම  වක සිේධි ට අහශළ ශකනශ නම් මම ශනිශවයි.  

 
ෙුණ අනුර දි්ානායක මහසතා 
(மொண்புமிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒ කණුහ? 

 
ෙුණ ුණව්ද විගේවර්ධාන මහසතා  
(மொண்புமிகு ருவன் விஜயவர்தன) 

(The Hon. Ruwan Wijewardene) 

ඒක නම් මම ිත්තටම හ සශ ස නැහැ. 

 
ෙුණ අනුර දි්ානායක මහසතා 
(மொண்புமிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඔබතුමශ ඒක හැන ග සන නපශ ැ. ඔබතුමශ ආරක්ෂශව පිළිබඳව 

රශජය අමශතයවර ශ ශ ස. 

 

ෙුණ ුණව්ද විගේවර්ධාන මහසතා  
(மொண்புமிகு ருவன் விஜயவர்தன) 

(The Hon. Ruwan Wijewardene) 

මම ශපිලිස පිතුමශශගනුත් ිුණවශ කණුහ ඒ තාශ  කි කශ.   

ශපිලිස පිතුමශත් CCTV බකකශ කි  සනම් කිේවශ. තවමත් මට- 

 

ෙුණ අනුර දි්ානායක මහසතා 
(மொண்புமிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

කංකශශේ ශපිලීසි  ශ සහ නතැනට හශකශ ිබුශඩල? 

 
ෙුණ ුණව්ද විගේවර්ධාන මහසතා  
(மொண்புமிகு ருவன் விஜயவர்தன) 

(The Hon. Ruwan Wijewardene) 

කංකශශේ ශපිලීසි  තමයි. 

 
ෙුණ අනුර දි්ානායක මහසතා 
(மொண்புமிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

නතශකිට කංකශශේ ශපිලිස පිවර ශ ශනිහ සන තව අතුරු 

ශපිලීසි ක් ිශබනවශහ? 
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ෙුණ ුණව්ද විගේවර්ධාන මහසතා  
(மொண்புமிகு ருவன் விஜயவர்தன) 

(The Hon. Ruwan Wijewardene) 

ගරු ම සත්රීතුමනි  ඒ කණුහ කි කශ මට නම්  තවම කි කශ නැහැ.  

ෂනනුව සශගිඩා, ප්රශේ ශ  ිි වූ සිේධි ත්  ිත්තටම  මශ  

අව යතශව යඩා, සිදුණුණු ශහ ක් ශනිශවයි. ත්රිවිධ හමුහශශේ ඒ 

ප්රශේ   නිශ ෝජන  කරපු අ ට න සන කි කශ ිබුණශ  ඒ 

ප්රශේ ශ  ආරක්ෂශව පිළිබඳව ප්රශශේය   ශමකම් කශර් ශකශ  

පැවැත්ණුණු සශකච්ඡශවකට. මම ෂනනුව සශගිඩා,ට  න ශකිට ඒ 

සි ලුශහනශම මශ පිළිග සන නතැනට ිවිමකශ ිබුණශ. ඒ 

ශගිමක ස තමයි ආශේ.  මම හැනුවත්ව ශනිශවයි න  සිදු ණුශඩල.  

මම ඉමලීමක් කරකශවත් ශනිශවයි. මශ  නම් කවහශවත් ඔ  

වශශ  සංහර් න කර සන කැමැත්තක් නැහැහ අව යත් නැහැ.  

 

ෙුණ අනුර දි්ානායක මහසතා 
(மொண்புமிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒක ශහිඳයි. 

 

ෙුණ ුණව්ද විගේවර්ධාන මහසතා  
(மொண்புமிகு ருவன் விஜயவர்தன) 

(The Hon. Ruwan Wijewardene) 

ිත්තටම මම ඉමලීමක් කරපු ශහ ක් ශනිශවයි ඒක. නතැනට 

ඒ සි ලුශහනශම ආපු නිසශ තමයි ඒ වශශ  ශකිකු ශපළපශළි ක් 

හැටි ට ඒක තාශ . 

 

ෙුණ අනුර දි්ානායක මහසතා 
(மொண்புமிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ශහිඳයි. ඔබතුමශශ  පැහැදලි කිරීම මම පිළිග සනවශ. ශකශසේ 

ණුණත්  මම කි  සන යත්සශහ කශළේ ශම් ම සත්රීවරු 225 ශහනශම 

හැන ශගන ිතටි ශ  කි න ශචෝහනශව අපට අහශළ ව සශ ස නැහැ 

කි න නකයි.  ශමිකහ   කිසිදු ප්රභූ  ආරක්ෂක නිකධශසරශ ක් අශ්ත 

ආරක්ෂශව ශවනුශව ස අපි අරශගන නැහැ.  අපි ජනතශවශග ස 

ඡ සහ අරශගන පශර්ලිශම් සතුවට ිවිමකශ ිශබනවශ නම්  අපට 

ජනතශව ළඟට   සන අවි ආයුධ සිතත ආරක්ෂශවක් අව ය නැහැ.   

මශ කි ෂන ස ිතටිශ  ආඩලඩුශේ අමශතයවරු වි ශක පිසරසක් 

නි  චිත ව ශ  ස ශම් අපරශධ  හැන ශගන ිතටි ශ  කි න නකයි. 

නශහනම්  ජම්පටශවීදශ  OIC මහත්ම ශ  කටශශ ස OIC මහත්ම ශ 

හඬු ක ශඳේ ගහ සන කලි ස අමශතයවරු තම සශ  වගකීම් ඉටු කර 

ිශබනවශහ කි කශ බක සන ඕනෑ. අමශතයවරු හැටි ට ගත්ශතිත් 

නතුම සකශ තමු සශ  වගකීම භශර ශගන නැහැ.  

අග්රශමශතයවර ශටත් වගකීමක් ිශබනවශ. මම නතුමශ ගැන 

වි  වශසභංග ශ ෝජනශව විවශහ ට ගැශනන ශකිට කි  සනම්   

නතුමශ පුබව  හැසිරුශඩල ශකිශහිමහ කි කශ.  මම ඒක කි  සන 

ිතතශශගනයි ඉ සශ ස.  ජනශධිපිවර ශ තම සශ  වගකීම නිසි 

පසරද ඉටු කර නැහැ. ඒ නිසශ  නිකධශසර සට හඬුවම් කබශදීම සඳහශ 

සහශචශර සම්ප සන අයිි ක් තමු සනශ සශසේකශශ  ආඩලඩුවට 

නැහැ. ශමිකහ  අපරශධකරුවකුට තවත් අපරශධකරුවකුට හඬුවම් 

ශහ සන බැහැ. අපරශධකරුවකුට හඬුවම් ද  හැකි ව සශ ස 

අපරශධ ට හණුම ණුශඩල නැි අ ට පමණයි. හැබැයි 

තමු සනශ සශසේකශ අපරශධ ට හණුම වූ අ යි. න  ඉතශ පැහැදලිව 

ශප සනුම් කර ිශබනවශ.  

සි ලු  මුස ලිම් ජනතශව අ සතවශද ස ශකස සකක සන නපශ  

කි කශ අමීර් අලි ම සත්රීවර ශ කිේවශ. ඒක ිත්ත.  අශ්ත රශට් ශපිදු 

ජනතශව අ සතවශහ ට තමලුශවකශ නැහැ කි කශ අපි වි  වශස 

කරනවශ. සිංහක ශපිදු ජනතශවත් තම සශ  සිංහක ශබෞේධ 

සංස කෘික යරුම ක් පිළිබඳව  තම සශ  සිංහක ශබෞේධ 

ඉිහශස ක් පිළිබඳව  සිංහක ශබෞේධ ශිෂ ටශචශර ක් ශගිඩා, නැඟීම 

පිළිබඳව අභිමශනශ  ස කථශ කරනවශ. න  ඔණු සශ  

සංස කෘි යිහ ඔණු සශ  ඉිහශස යිහ ඔණු සශ  ආධයශත්ම යි. 

හැබැයි ඒ නිසශ අපි කිසිශසේත්ම ශත්රුම් ගත යුතු නැහැ  සිංහක 

ජනතශව අ සතවශදී දසශවකට තමලු වී ිශබන බව. 

 

ෙුණ නිගයෝජය කාරක ්භාපිනතුමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ඔබතුමශට තව විනශඩි ශහකක කශක ක් ිශබනවශ. 

 
ෙුණ අනුර දි්ානායක මහසතා 
(மொண்புமிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

මට විනශඩි 20ක කශක ක් ිබුණශ ශ ස.  

 
ෙුණ නිගයෝජය කාරක ්භාපිනතුමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
You have already taken 16 minutes.  

 
ෙුණ අනුර දි්ානායක මහසතා 
(மொண்புமிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

Lunch interval නක සඳහශ ශව සකර ිබුණු කශක  සභශශේ 

කටයුතු සඳහශ කැබුණශ ශ ස. ඒශක ස විනශඩි 10ක කශක ක් මට 

ශහ සන.  

 
ෙුණ ලක්ෂපම්ද කිරිඇේල මහසතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon. Lakshman Kiriella) 
Give him some more time. 

 
ෙුණ නිගයෝජය කාරක ්භාපිනතුමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Okay. ඔබතුමශට තව විනශඩි 5ක කශක ක් ශහනවශ.  

 
ෙුණ අනුර දි්ානායක මහසතා 
(மொண்புமிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒ විනශඩි 5යි  මශ  කශකශ  ස ඉිසරව ිශබන විනශඩි ශහකයි 

ගත්තශම තව විනශඩි 7ක කශක ක් ිශබනවශ. 

මශ කථශ කරෂන ස සිටිශ   සිංහක ශබෞේධ ජනතශව ඔණු සශ  

සංස කෘිශ   ආධයශත්මශ  ජීවත් ණුණශට ඔණු ස අ සතවශහ ට 

තමලුශවකශ නැහැ  කි න කශරණ යි. නමුත් අපි හ සනවශ  

අ සතවශදී කඩලඩා,ශ මක් සිටින බව. ඒ වශශ ම මුස ලිම් ශපිදු 

ජනතශවත් ශපිදුශේ මහත් අ සතවශහ කට තමලුශවකශ නැහැ. 

නමුත් මුස ලිම් සමශජ  තුළත්  ම් අ සතවශදී කඩලඩා,ශ ම් ඉ සනවශ. 

හැ ස අමීර් අලි ම සත්රීවර ශත්  අනිකුත් පශර්ලිශම් සතු ම සත්රීවරුත්  

ිමිවරුත් පුන-පුනශ කි න කශරණ  තමයි  සහරශ සශ  කමලි  

පිළිබඳව මුස ලිම් ජනතශව විටි ස-විට කරුණු කිේවශ  කි න නක. 

මශ හැන ග සන කැමැියි  කණුරු ස ශහෝ ිමිවර කු ඒ පිළිබඳව 

කරුණු කිේවශහ කි කශ. සරසශඩ් බදයුදී ස ම සත්රීවර ශ ශම් ගැන 

කවහශවත් පශර්ලිශම් සතුශේ කථශ කළශහ? මඩා,කකපුශේ  ම්  ම් 

්රි ශ  සිේධ ණුණශ. අමීර් අලි ම සත්රීතුමශ ඒ ගැන පශර්ලිශම් සතුශේ 

කථශ කළශහ? හකීම් ිමිතුමශ ශම් ගැන පශර්ලිශම් සතුශේ කථශ 

කළශහ? නැහැ. හැ ස තමු සනශ සශසේකශ ගැකශව සන යත්සශහ 

කරෂන ස ඉ සනවශ. නතුම සකශ කුමක්හ කි  සශ ස? මුස ලිම් ජනතශව 

නම් ශම් ගැන පැෂනණිලි කළශ  කි නවශ. ඔේ  ශපිදු මුස ලිම් 
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පශර්ලිශම් සතුව 

ජනතශව ශම් ගැන පැෂනණිලි කළශ. හැබැයි ශම් නශ ක  ස ශම් ගැන 

පැෂනණිලි කශළේ නැහැ. ශම් නශ ක  ස ශම් ගැන හැනශගන සිටි ශ. 

නමුත්  නතුම සකශ ශබෝම්බ අරශගන තා ශ   ශකිසරවක ශබෝම්බ 

පටවශශගන තා ශ   තම සශ  ශගහර ශබෝම්බ හංගශශගන සිටි ශ  

කි කශ මශ කිසිශසේත්ම ශචෝහනශ කර සශ ස නැහැ. ඒවශ නිකම් කට 

වශචශකකමට කි න අ ට අහශළ කරුණු. හැබැයි අපි කි නවශ  

ශමවැනි ඉස කශම් ආගෂනක අ සතවශහ ක් තම සශ  සමශජ  තුළ 

වර්ධන  ශවෂන ස ිශබන බව මුස ලිම් ශේ පශකන නශ ක  ස 

හැනශගන සිටි  බව. ඒ ශේ පශකන නශ ක  ස ශමිකක්හ කශළේ? 

නතුම සකශ ශම් පශර්ලිශම් සතුශේදී ඒ පිළිබඳව කවහශවත් කථශ 

කශළේ නැහැ. ඒ ශවනුවට නතුම සකශ කශළේ  ශම් පශර්ලිශම් සතුශේ 

විවශහ ක් පවත්වන හැම අවස ථශවකදීම ඒ අ සතවශදී ්රි ශකශරකම් 

ආරක්ෂශ කර සන ශපනී සිටි  නකයි. ඒ අ සතවශදී 

්රි ශකශරකම්වකට නශරිතව ශනිශවයි නතුම සකශ ශපනී සිටිශ . ඒ 

නිසශ ශම් සිදුවීම  ණුණශට පස ශසේ ශපිදු ජන ශ ඉදසරපත් කරන කහ 

පැෂනණිලිවක නමශකන නක සශධශරණ නැහැ. ශේ පශකන 

නශ ක  ස හැටි ට නතුම සකශ මුස ලිම් සමශජ  තුළ ඉස කශම් 

ආගෂනක අ සතවශදී ්රි ශහශම ක් ්රි ශත්මක ශවෂන ස ිශබන නකට 

නශරිතව කටයුතු කශළේ නැහැ. ඒශක ස අමීර් අලි ම සත්රීතුමශට ශහෝ 

සරසශඩ් බදයුදී ස ම සත්රීතුමශට ශහෝ හකීම් ම සත්රීතුමශට ශහෝ 

කිසිශසේත්ම ගැකශව සන අයිි ක් නැහැ.  මුිකබුර් රුණමශ ස 

ම සත්රීතුමශ ගැන මශ හ සශ ස නැහැ. බස නශිතර පළශත ශක් සද්ර 

කරශගන  වැඩිපුර සිංහක ජනතශවශ  ඡ සහවලි ස තමයි නතුමශ 

පශර්ලිශම් සතුවට පැෂනණ ිශබ සශ ස. ශකශසේ ණුවත්  ශම් අ සතවශදී 

්රි ශහශම   පිළිබඳව නතුමශට කථශ කර සන ිබුණශ.  

අපට මතකයි  ශම් පශර්ලිශම් සතුශේ අවස ථශ ගණනශවක  - 

 

ෙුණ ුඛජිබුර් රහුමා්ද මහසතා  
(மொண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ගරු නිශ ෝජය කශරක සභශපිතුමනි  පැහැදලි කිරීමක් 

කර සන මට අවස ථශවක් ශහනවශහ? 
 

ෙුණ අනුර දි්ානායක මහසතා 
(மொண்புமிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

මට ශපිඩි ශවකශවයි ිශබ සශ ස. ඔබතුමශශ  කථශශේදී 

කි  සන  ගරු ම සත්රීතුමනි.  
 

ෙුණ නිගයෝජය කාරක ්භාපිනතුමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Mujibur Rahuman. 

 

ෙුණ ුඛජිබුර් රහුමා්ද මහසතා  
(மொண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

මශ මීට කලිනුත් පශර්ලිශම් සතුශේදී ප්රකශ  කළශ  

විශ ේෂශ  සම දගන සිේධිශ  ස පස ශසේ සිකුරශහශ දන ක සහරශ ස 

ිවිමකශ ශේ න ක් කර ිශබනවශ  කි කශ. ඒ ශවකශශේදීත් ඔුණ 

හැංතාකශ ඉඳශගන තමයි ඒ ශේ න  කරකශ ිශබ සශ ස. ඒශක් 

video clip නකක් ඔුණශ  Facebook නක හරහශ WhatsAppවකට 

ිවිමකශ ි බුණශ. දගන සිේධිශ  ස පස ශසේ මම ඒ video clip නක 

බකශ  න  CD නකකට අරශගන  ශපිලිස  මූකස ථශන ට භශර 

දු සනශ. ඔුණශ  ශේ න  ඉතශම තවර  ශේ න ක්  ඔුණ  වහශම 

අත්අඩා,ංගුවට ග සන  කි කශ මම ඒ අවස ථශශේදී කිේවශ. 

නතශකිට තමයි මට හැන ග සන කැබුශඩල  ඔුණ සැඟවී සිට තමයි ඒ 

ශේ න  කරකශ ිශබ සශ ස කි කශ. දගන සිේධි  ිිශවකශ 

ුබමශන ශහකක් වැනි කශක ක් ිතුළත ඔුණ කළ තවරී ශේ න  

CD නකකට හමකශ මශ න  ශපිලිස  මූකස ථශන ට භශර දු සනශ.  

 

ෙුණ අනුර දි්ානායක මහසතා 
(மொண்புமிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඔබතුමශ නවැනි ්රි ශවක් කර ිශබනවශ නම් ශහිඳයි  ඒ 

පිළිබඳ විවශහ ක් නැහැ. නමුත් ප්ර  න   ඒක ශනිශවයි  මුිකබර් 

රුණමශ ස ම සත්රීතුමනි. සහරශ ස පිළිබඳව නි  චිත ශකස ඔත්තුවක් 

දු සනශහ  සහරශ සශ  කථශවක් පිළිබඳව නි  චිත ශකස ඔත්තුවක් 

දු සනශහ කි න නක ේවිතීයිකයි. ශමිත ප්රධශන කශරණ  බවට පත් 

ශව සශ ස  සහරශ සකශශ  අ සතවශදී  ම්ශමච්ඡ  යමතු ආගෂනක 

සංවිධශන ක ්රි ශහශම ක් සමශජ  තුළ ්රි ශත්මක ශවෂන ස 

ිශබනශකිට න ට  නශරිතව මුස ලිම් සමශජ  වැඩා, ශනිකළ 

නකයි.  ශේ පශකන නශ ක නුත් ඔබතුම සකශ ශ ස. සහරශ ස 

ශමිකක් ශහෝ කිේවශම  ඒ ගැනපැෂනණිමකක් හැම්මශට ශම් ප්ර  න  

ශේශර සශ ස නැහැ. සහරශ ස අත්අඩා,ංගුවට ග සන  කි  සන.   

ශමිකක්හ  ශම් ිශබ සශ ස? ශමවැනි අ සතවශදී ්රි ශහශම ක්  

යමතුවක් මුස ලිම් සමශජ  තුළ වර්ධන  ශවෂන ස ිබුණශ. ඒ 

යමතුවට නශරිතව තමු සනශ සශසේකශ නඟපු හඬ ශමිකක්හ? 

තමු සනශ සශසේකශ පශර්ලිශම් සතුශේදී ඒ ශවනුශව ස කළ කථශව 

ශමිකක්හ?  ඒ ශවනුශව ස අනික් ම සත්රීවරු ස නක්ක 

පශර්ලිශම් සතුවට ඉදසරපත් කළ අහහස ශමිකක්හ? 

තමු සනශ සශසේකශ නවැනි කිසිම අහහසක් පශර්ලිශම් සතුවට 

ඉදසරපත් කශළේ නැහැ. ඒ නිසශ තමු සනශ සශසේකශ ඉස කශම් ආගෂනක 

අ සතවශහ ක් මුස ලිම් සමශජ  ිතුශළේ නිහැමශම වර්ධන  

ශව සන ඉඩා, දු සනශ. අ සන ඒ වගකීශම ස අමීර් අලි 

ම සත්රීතුම සකශට ගැකශව සන පුළුව ස ශවයි කි කශ මශ ිතත සශ ස 

නැහැ.  

සිංහක ආගෂනක අ සතවශහ ක් ්රි ශත්මක වන හැම 

ශවකශවකදීම  ශේ පශකන වයශපශර ක් හැටි ට අපි න ට  නශරිතව 

කටයුතු කර ිශබනවශහ න  නළිහරණු කර ිශබනවශ. ගරු 

නිශ ෝජය කශරක සභශපිතුමනි  ශම් රශට් කිසිදු අ සතවශහ කට 

ඉඩා, ශනිද  යුතුයි කි කශ හැම හශම වි  වශස කරන ශේ පශකන 

වයශපශර ක් තමයි අපි. ඒ අ සතවශහ  සිංහක ජනතශවශග ස පැන 

නඟි සන පුළුව සහ ශහමළ  ජනතශවශග ස පැන නඟි සන පුළුව සහ 

මුස ලිම්  ජනතශවශග ස පැන නඟි සන පුළුව ස. ඒ  කවර 

ශකෝණ කි ස අශ්ත රශට් අ සතවශහ  පැන නැුණණත්  ඒ සි ලු 

වර්ගශ  අ සතවශහ  පරශජ ට පත් කළ යුතුයි කි න ස ථශවරශ  

ඉ සන ශේ පශකන වයශපශර ක් අපි.  හැබැයි  ශම් පශර්ලිශම් සතුශේ 

ශබිශහෝශහනශ ශමවැනි ජශිවශදී  අ සතවශහ  තම සශ  වශසි  

ශවනුශව ස යපශ ෝතා කරශගන ිශබනවශ. තම සශ  ඡ සහ මමක 

ශවනුශව ස ශමවැනි ජශිවශදී  අ සතවශදී ආස ථශනවකට ගම ස කර 

ිශබනවශ. අශප්රේම මශසශ  21වන හශට පුබව සමහර අ  හැසිරුණු 

ආකශර  දහශ බැලුවශම  ඔණු ස ශේ පශකනික ව ශ  ස වි ශක 

ශකස අසශර්ථකභශව ට පත් ශවකශ ිශබන ආකශර ක් අපි 

හකිනවශ  ගරු නිශ ෝජය කශරක සභශපිතුමනි. 

 

ෙුණ නිගයෝජය කාරක ්භාපිනතුමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ඔබතුමශට තව විනශඩි ශහකක කශක ක් ිශබනවශ. 

 

ෙුණ අනුර දි්ානායක මහසතා 
(மொண்புமிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ශේ පශකනික ව ශ  ස ඔණු ස වි ශක ශකස න සනත්තශර 

ශවකශ ිතටි ශ. පුබතා  ඔක්ශතෝබර් මශසශ  26වන හශ සිදු වූ 

අසශර්ථක  කුප්රකට වයවස ථශ ශේ පශකන කුම සත්රණශ  

වි රුශව ස පරශජ ට පත් ශවකශ ිතටි ශ. අ සන ඒ පරශජශ  ස 
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ෂනදීම සඳහශ   ළි ජනතශව තුළ  ම් ප්රසශහ ක් අත්පත් කර ගැනීම 

සඳහශ  වි රුශව ස සහ ජශිවශදී ශකෝණශ  ස බකශ කටයුතු 

කරෂන ස සමහර කඩලඩා,ශ ම් අශප්රේම මශසශ  21වන හශට පුබ 

්රි ශත්මක ශව සන පට ස ගත්තශ. ශම්කයි ිත්ත කථශව.  

මුස ලිම් සමශජ  ිතුළතත් ඒ වශශ ම තමයි. මුස ලිම් 

ශේ පශකන නශ ක  ස ඒ සමශජ ත් නක්ක ශේ පශකන  කරනවශ 

ශවනුවට තම සශ  ශේ පශකන පැවැත්ම ශවනුශව ස නවැනි 

ආගෂනක අ සතවශහ  ශපෝෂණ  වීම සඳහශ ඉඩා,කඩා, නිර්මශණ  කර 

ිබුණශ. ශේ පශකන බක  ආරක්ෂශ කර ගනිෂන ස  නවැනි 

අ සතවශහ කට ආරක්ෂශව ශහෂන ස  නවැනි අ සතවශහ ක් ආරක්ෂශ 

කර ගනිෂන ස  නවැනි අ සතවශහ කට යත්ශත්ජන ක් කබශ දීශම ස 

විතරයි මුස ලිම් සමශජ  තුළ තම සශ  ශේ පශකන බක  පවත්වශ 

ගැනීශම් හැකි ශව ිශබ සශ ස කි කශ මුස ලිම් නශ ක  ස 

කමපනශ කළශ. ඒ අ සතවශහ  පිළිබඳව  සමශජ  හැනුවත් කරෂන ස  

ශපිදු සමශජශ  සංඝටක ක් බවට පත් ශවනවශ ශවනුවට  ශපිදු 

සමශජ  තවත් කුකක ක් බවට පත් කරනවශ ශවනුවට  ශබිශහෝ 

මුස ලිම් ශේ පශකන නශ ක  ස ඔණු සශ  මුළු ්රි ශකශසරත්ව ම 

ශ ශහේශේ අ සතවශහ  ශපෝෂණ  කර සනයි. ඒ අ සතවශදී ගැටුශම් 

ප්රිලක ක් තමයි ශම් ිි වී ිශබ සශ ස. මශස  පතශ හදසි නීි  

පනවකශ ශම  සමන  කළ හැකිහ? 

ගරු නිශ ෝජය කශරක සභශපිතුමනි  ිි වූ සිදුවීම පශකන  

කර සනත්  ඒ සිදුවීම ිි වීමට තුඩු දු ස කඩලඩා,ශ ම් අත්අඩා,ංගුවට 

ග සනත් සහ ඔණු සට හඬුවම් කබශ දීමටත් ශම් හදසි නීි   ට ශත් 

අපට පුළුව ස ශේවි. හැබැයි  දීර්ඝ ශකස ශම් සමශජ  ුබවපත් කළ 

හැකි ව සශ ස ශකශසේහ? සිංහක  ශහමළ  මුස ලිම් ජන ශ අතර 

ඔණු සශ  සංස කෘික අනනයතශ  ඔණු සශ  ආගෂනක අනනයතශ 

ආරක්ෂශ කර ග සනශ ගම ස ශපිදු සමශජ ක් හැටි ට අපි 

ඉස සරහට   සශ ස ශකිශහිමහ  ඒ සඳහශ ිශබන සැකැස ම 

 කුමක්හ?   

ආඩලඩුවක් හැටි ට ඒ පිළිබඳව හක්වශ ිශබන අවධශන  

 ඉතශම අඩු බව මශ හ සනවශ. ශම් හැම ශහ ක්ම ශපිදු නීි 

පේධි ට අපි  ටත් කර ග සශ ස ශකිශහිමහ  සි ලු කශ සතශ සහ 

ළමශ අයිිවශසිකම් ආරක්ෂශ කර ගැනීම සඳහශ මැදහත් ව සශ ස 

ශකිශහිමහ  සි ලු ආගෂනක සංස ථශ ආගෂනක අ සතවශහ ක් 

ශකශරිත ශ ිමු වනවශ ශවනුවට ශපිදු ජනතශවශ  ුබව  පතශ  

කටයුතු කර සශ ස ශකිශහිමහ  ශේ පශකනඥප  ස තම සශ  ශකටි 

කශලීන බක ණුවමනශ ශවනුශව ස ශම් වපුරන ජශිවශහ  ශවනුවට 

ජශික සමතා   ශපිදු ජනතශවශ    අයිි  ශවනුශව ස ශේ පශකන 

වයශපශර ශගිඩා, නඟ සශ ස ශකිශහිමහ කි න සංවශහ යි අහ අව ය 

වී ිශබ සශ ස. හදසි නීි  මශස කි ස දීර්ඝ කර ගත්තශ  කි කශ 

ශම් ප්ර  න ට ස ථිරසශර විසඳුම් කැශබ සශ ස නැි බව ප්රකශ  

කරෂන ස  මශ  කථශව අවස ස කරනවශ.  

මට කථශ කර සන අවස ථශව කබශදු සනශට ස තුියි  ගරු 

නිශ ෝජය කශරක සභශපිතුමනි. 

 
[பி.ப. 12.45] 

 

ෙුණ මයිේවාෙනම් ිනලකරාජා මහසතා 
(மொண்புமிகு மயில்வொகனம் திலகரொஜொ) 

(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
தகௌரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கமள, 

தபொதுமக்களின் பொதுகொப்கப முன்னிறுத்தி, அவசரகொலச் 

சட்டத்கத மமலும் ஒரு மொத கொலத்துக்கு நீடித்துக்தகொள்ளும் 

இந்தப் பிமரரகண ததொடர்பில் உகரயொற்றுவதற்கு 

வொய்ப்பளித்தகமக்கொக முதலில் நன்றிககளத் ததொிவித்துக் 

தகொள்கின்மறன். இது மிக முக்கியமொன ஒரு விவொதமொகும். 

ஏதனன்றொல், கடந்த 10 ஆண்டுகளில் தபொிதளவில் 

மபசப்படொதிருந்த இந்த அவசரகொலச் சட்டம் பற்றி மீண்டும் 

கடந்த இரண்டு மொத கொலமொக அதிகமொகக் கவனதமடுக்க 

மவண்டிய மதகவமயற்பட்டிருக்கின்றது. அதற்கொன ஓர் 

அசொதொரண சூழ்நிகல - துரதிட்டவசமொன சூழ்நிகல இந்த 

நொட்டிமல எழுந்திருக்கின்றது. இந்தச் சட்டம் நகடமுகறயி 

லிருந்த 1980 இலிருந்து 2009 வகரயிலொன கொலப்பகுதியில் 

அது இயல்பொகமவ நொட்டில் மொதந்மதொறும் நீடிக்கப்பட்டு 

நகடமுகறயிலிருந்த ஒரு சட்டம் என்கின்ற வககயிமல, அந்தச் 

சட்டத்தின்கீைொகப் தபருமளவில் பொதிப்புற்ற ஒரு சமூகத்தின் 

பிரதிநிதி என்ற வககயிமல, இன்று இந்தச் சட்டம் ததொடர்பொக 

எத்தககய நடவடிக்கககள் ககயொளப்படுகின்றது என்பது 

ததொடர்பொக இந்தச் சகபயிமல நொன் உகரயொற்ற 

மவண்டியிருக்கின்றது.  

தகௌரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கமள, 

அவசரகொலச் சட்டம் என்கின்ற தபயொில் அல்லது 

தபொதுமக்ககளப் பொதுகொக்கின்ற நடவடிக்கககள் என்கின்ற 

தபயொில் இன்று நொம் கொண்கின்ற பிரதொன விடயங்களில் 

ஒன்றொக, பொடசொகலகளின் வொசல்களில் இரொணுவத்தினகர - 

ஆயுதம் தொங்கிய பகடயினகர - நிறுத்தி, எமது எதிர்கொலச் 

சந்ததியினகரச் மசொதித்துக்தகொண்டிருப்பது அகமந்திருக் 

கின்றது. எமது மொணவச் தசல்வங்கள் தகொண்டுதசல்லும் 

பொடசொகலப் கபகள் முதல் அவர்ககள உடல்ொீதியொகவும் 

மசொதகன தசய்துதொன் பொடசொகலக்குள் அனுமதித்துக் 

தகொள்ளும் துரதிட்டவசமொன ஒரு கொலப்பகுதியிமல நொங்கள் 

வொழ்ந்து தகொண்டிருக்கின்மறொம். இன்று இந்தச் தசயற்பொடு 

பொதுகொப்பு ஏற்பொடு என்ற வககயில் மமற்தகொள்ளப் 

பட்டிருந்தொலும், எமது பிள்களகள் பொதுகொப்பொகப் 

பொடசொகலகளுக்குச் தசன்றுவருகின்றொர்கள் என நொங்கள் 

நிகனத்துக்தகொண்டொலும்கூட, இதற்குப் பின்னொலுள்ள மிகத் 

துரதிட்டவசமொன உளவியல் தொக்கம் பற்றி நொங்கள் இந்தச் 

சகபயிமல மபசமவண்டிய மதகவயிருப்பதொக நொன் 

உணர்கின்மறன். குறிப்பொக, 3 பிள்களகளின் தந்கத என்கின்ற 

அடிப்பகடயில் பிள்களகள் எவ்வொறு இதகன எதிர்தகொள்கின் 

றொர்கள் என்பகதப் பற்றிச் சிந்தித்துப் பொர்க்கமவண்டிய 

நிகலயிலிருக்கின்மறன்.  

தினமும் கொகலயில் பொடசொகலக்குச் தசல்கின்ற 

மொணவர்கள் முதலில் ஆசிொியகரமயொ அல்லது அவர்கள் 

மொியொகத தசலுத்தமவண்டிய பொடசொகலப் தபொியவர் 

ககளமயொ சந்திப்பதற்கு முன்னர் அவர்கள் வொசலில் 

பொர்க்கின்ற முதலொவது கொட்சியொக ஆயுதம் தொங்கிய 

இரொணுவத்தினர் இருக்கின்றொர்கள். இது எங்களின் 

பிள்களகளின் பொதுகொப்புக்கொனதொக இருக்கலொம். ஆனொல், 

அதனூடொக அவர்கள் எதிர்தகொள்கின்ற உளவியல் ொீதியொன 

பிரச்சிகனககள நொங்கள் ஆரொய மவண்டும். குறிப்பொக, இந்தக் 

கொட்சிகய எதிர்தகொள்ளும் ஆண் மொணவர்ககளப் 

தபொறுத்தவகரக்கும் அந்த ஆயுதம் ததொடர்பொன ஈர்ப்பு 

இயல்பொகமவ அவர்களிடத்திமல ஏற்படக்கூடும் என்பகத 

நொங்கள் உணர மவண்டியவர்களொக இருக்கின்மறொம். அதன் 

கொரணமொக, அந்த ஆயுதத்கதப்பற்றி அதிகம் ததொிந்து 

தகொள்வதற்கு அவர்கள் முயற்சி தசய்கின்றொர்கள்; அதன் 

வககககளப் பற்றித் ததொிந்து தகொள்வதற்கு முயற்சி 

தசய்கின்றொர்கள். இவ்வொறு உளவியல் ொீதியொக எமது 

மொணவர்களுக்கு அந்த ஆயுதம் ததொடர்பொன ஈர்ப்பு 

ஏற்படுவதன் கொரணமொக எதிர்கொலத்தில் அவர்கள் எவ்வொறொன 

மனநிகலகயப் தபறப் மபொகின்றொர்கள் என்பது ததொடர்பொன 

சிந்தகன எமக்குத் மதகவயொக இருக்கின்றது. அமதமநரத்தில், 

தபண் பிள்களககளப் தபொறுத்தவகர, அவர்கள் இந்த 

ஆயுதங்ககளக் கண்டு பயந்தவர்களொக, பயப்படுபவர்களொக 
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இருக்கின்றொர்கள் என்பகதயும் நொங்கள் ததொிந்துதகொள்ள 

மவண்டியிருக்கின்றது.   

சொதொரணமொக சிறுபிள்களகள் வீடுகட்டி விகளயொடுவது 

வைக்கமொகும். 6 வயதுகடய என்னுகடய மகள் அவ்வொறு வீடு 

கட்டி விகளயொடுகின்றமபொது, தனது வீட்டுக்குள்மள 

வருபவர்கள் மசொதகன தசய்யப்பட மவண்டும், அகடயொள 

அட்கடகயக் கொண்பிக்க மவண்டும் என்ற வககயிலொன 

விகளயொட்கடயும் மசொோ்த்மத விகளயொடுகின்ற நிகலக்கு 

அவருகடய உளவியலில் மொற்றம் ஏற்பட்டிருக்கின்றது. 

ஆகமவ, அகடயொள அட்கட கொண்பிக்கொவிட்டொல் அல்லது 

மசொதகன தசய்யப்படொவிட்டொல் அங்கு குண்டுதவடிப் 

பதற்கொன வொய்ப்பு இருக்கின்றது என நிகனத்து பிள்களகள் 

விகளயொடுகின்ற அளவுக்கு சிறுவர்களின் உளவியல் நிகல 

இந்த நொட்டிமல மமொசமொகச் தசன்று தகொண்டிருக்கின்றது 

அகடயொள அட்கட கொண்பிக்கொவிட்டொல் என்ன? அல்லது 

மசொதகன தசய்யொவிட்டொல் என்ன? என்பகத நொங்கள் 

விகளயொட்டொகக் மகட்கின்றமபொது, அவ்வொறொன சந்தர்ப் 

பத்தில் இந்த வீட்டுக்குள் குண்டு தவடிப்பதற்கொன 

வொய்ப்பிருக்கின்றது எனப் பிள்கள பதில் கூறுகின்ற அளவுக்கு 

அவர்களது உளவியல் நிகல இந்த நொட்டிமல மமொசமொகிக் 

தகொண்டிருப்பது சம்பந்தமொக இந்தப் பொரொளுமன்றத்தில் 

நொங்கள் தீவிரமொக ஆரொய மவண்டியிருக்கின்றது. 

பொடசொகலயின் பொதுகொப்புக்கொக என்று எவ்வளவு கொலம் 

இந்த நடவடிக்ககககள நொங்கள் முன்தகொண்டு தசல்லப் 

மபொகின்மறொம் என்பது சம்பந்தமொக ஆரொயமவண்டியிருக் 

கின்றது.   

தகௌரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கமள, இது 

சம்பந்தமொகக் ககதக்கின்றமபொது நொன் ஒரு விடயத்கத இங்கு 

கூறமவண்டும். அதொவது, கடந்த கொலங்களில் இந்த அவசர 

கொலச் சட்டம் நகடமுகறயில் இருந்தமபொது, எந்தவிதத்திலும் 

பயங்கரவொத நடவடிக்ககயுடன் சம்பந்தப்படொத அல்லது 

விடுதகலப் மபொரொட்டங்களின்மபொது மநரடியொக ஆயுதப் 

மபொரொட்டங்களில் சம்பந்தப்படொத மகலயக மக்கள் 

தபருமளவில் பொதிக்கப்பட்டிருந்தொர்கள். அவசரகொலச் 

சட்டத்தின்கீழ்க் ககது தசய்யப்பட்டு, பயங்கரவொதச் சட்டச் 

சரத்துகளுக்குக்கீைொகக் குற்றப்பத்திரம் சுமத்தப்பட்ட பலர் 

இன்றும் சிகறக் ககதிகளொக வொழ்ந்துதகொண்டிருக் 

கின்றொர்கள். பல்லொயிரக்கணக்கொன முன்னொள் மபொரொளி 

ககளப் புனர்வொழ்வளித்து விடுதகல தசய்த இந்த நொட்டில், 

விடுதகலப் புலிகளுடன் ததொடர்பு கவத்திருந்தொர்கள் என்ற 

குற்றச்சொட்டின் தபயொிமல இன்னும் பல இகளஞர்ககளச் 

சிகறயிமல கவத்திருப்பகதக் கொணக்கூடியதொக இருக்கின்றது. 

அவர்களின் விடுதகலக்கொக நொங்கள் இந்த அரசொங்கத்மதொடு 

பலமுகற, பல வைிகளில் பல்மவறு மபச்சுவொர்த்கதககள 

நடத்தியும்கூட, அது சொத்தியமற்றதொக இருந்திருக்கின்றது.   

 
ෙුණ නිගයෝජය කාරක ්භාපිනතුමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
தகௌரவ உறுப்பினர் அவர்கமள, உங்களுகடய மநரம் 

முடிவகடகின்றது.  
 
ෙුණ මයිේවාෙනම් ිනලකරාජා මහසතා 
(மொண்புமிகு மயில்வொகனம் திலகரொஜொ) 

(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
தகௌரவ அகமச்சர் திகம்பரம் அவர்களுகடய மநரத்கதயும் 

நொன் எடுக்கின்மறன்.  

அவசரகொலச் சட்டத்தின் அடிப்பகடயில் ஏமதனும் ஒரு 

கொரணத்திற்கொக அவர்கள் ககது தசய்யப்பட்டிருக்கிறொர்கள். 

உதொரணமொக, ஒரு ககதியின் விடயத்கத ஞொபகப்படுத்த 

விரும்புகின்மறன். கண்டி தலதொ மொளிகக மீதொன குண்டுத் 

தொக்குதல் சம்பந்தமொக, அந்தத் தொக்குதலுடன் ததொடர்புகடய 

வர்கள் எத்தகன மபர் ககதுதசய்யப்பட்டொர்கள்? இப்மபொது, 

எத்தகன மபர் சிகறயில் இருக்கிறொர்கள்? என இந்தப் 

பொரொளுமன்றம் விசொொிக்க மவண்டும். நொன் அறிந்த வககயில், 

பிரதொன சூத்திரதொொிகள் எல்மலொரும் விடுதகலயொகி 

விட்டொர்கள். ஆனொல், அந்தத் தொக்குதலுக்கு வந்த நபருக்கு 

ககடயில் இருந்த உணவுப் தபொதிதயொன்கற விற்பகன 

தசய்ததன்மூலம் ததொடர்புபட்டொர் என்ற கொரணத்திற்கொக 

அன்று சிகறயில் அகடக்கப்பட்ட ஒருவர் இன்றும்கூட 

வயதொன நிகலயில் சிகறயில் அகடக்கப்பட்டிருக்கிறொர் 

என்பதுதொன் உண்கம! அதுமபொல அந்தத் தொக்குதலுடன் 

ததொடர்புகடயவர்கள் என்ற குற்றச்சொட்டின்மபொில் அப்பொவி 

இகளர்கள் தடுத்து கவக்கப்பட்டிருக்கின்றொர்கள். 

உதொரணமொக தொக்குதல் நடத்தியவர்கள் சம்பந்தப்பட்டவொின் 

முச்சக்கர வண்டியில் ஏறிச் தசன்றொர்கள் அல்லது ஏமதொ ஒரு 

கொரணத்திற்கொக சம்பந்தப்பட்டவருடன் ததொகலமபசி 

அகைப்கப எடுத்தொர்கள் என்ற சிறு சிறு கொரணங்களுக்கொக 

வருடக்கணக்கொக வொழ்கவத் ததொகலத்தவர்களொகத் தமிழ் 

அரசியல் ககதிகள் இன்றும் சிகறயிமல அகடக்கப்பட்டிருக் 

கின்றொர்கள். இந்த அவரசகொலச் சட்டத்தினூடொக, அதமனொடு 

ததொடர்புகடயதொகப் பயங்கரவொதத் தகடச் சட்டத்தின்கீைொக 

அவர்கள் சிகறயில் அகடக்கப்பட்ட நிகலகமகய நொங்கள் 

அவதொனிக்கக்கூடியதொக இருக்கின்றது. இந்த நிகலகமகள் 

மொற்றப்பட மவண்டும் என்ற கொரணத்திற்கொக எந்த 

வககயிலும் நொங்கள் அவசரகொலச் சட்டத்திற்கு ஆதரவொக 

வொக்களிக்க முடியொது.  

இன்று இந்த நொட்டிமல துரதிருஷ்டவசமொன நிகலகம 

ஏற்பட்டிருக்கின்றது. நொட்டின் பொதுகொப்புத் ததொடர்பில் 

கவனயீனமொகச் தசயற்பட்டகம கொரணமொக இந்த அவசர 

கொலச் சட்டத்கத நீடிப்பது ததொடர்பொக இன்று நொங்களும் 

அவதொனம் தசலுத்த மவண்டிய மதகவ இருக்கின்றது. 

இருந்தமபொதும்கூட, இதகனத் ததொடர்ச்சியொக நீட்டிக் 

தகொண்டு தசல்வதற்கு மக்கள் பிரதிநிதிகள் என்ற வககயிமல 

எங்களது அனுமதிகயக் தகொடுக்க முடியொது. அவசரகொலச் 

சட்டத்கத குறிப்பிட்ட கொலத்திற்கு நகடமுகறப்படுத்தி, 

அந்தக் குறிப்பிட்ட கொலத்திற்குள், ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய 

இந்தப் பிரச்சிகனகளுக்குத் தீர்வு கொண்பதற்கு அரசொங்கமும் 

பொதுகொப்புத் துகற சொர்ந்தவர்களும் நடவடிக்கக 

எடுக்கமவண்டுதமன நொன் மவண்டுமகொள் விடுக்கின்மறன்.  

இந்த விவொதத்தில் இன்னுதமொரு முக்கியமொன விடயத்கத 

நொன் மசர்த்துக்தகொள்ள விரும்புகின்மறன். கடந்த 

பொரொளுமன்ற அமர்வின்மபொது, முன்னொள் அகமச்சர் றவுப் 

ஹகீம் அவர்கள் புள்ளிவிபரங்களுடன் இந்த நொட்டின் 

சனத்ததொகககய இன ொீதியொகவும் மத ொீதியொகவும் 

எவ்வொதறல்லொம் கணக்தகடுத்திருக்கிறொர்கள் என்பது பற்றிக் 

கூறினொர். இப்மபொது எழுந்திருக்கின்ற சனத்ததொகக ொீதியொக 

ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய பிரச்சிகனகள் மற்றும்  குைந்கதப் 

பிறப்கபக் கட்டுப்படுத்துவதற்கு, சனத்ததொகககய இன 

ொீதியொக மமம்படுத்திக் தகொள்வதற்கு அல்லது மட்டுப்படுத்து 

வதற்கு நொட்டிமல மமற்தகொள்ளப்படுகின்ற ககங்கொியங்கள் 

குறித்துப் பல்மவறு சர்ச்கசகள் இடம்தபற்றுக் 

தகொண்டிருக்கின்றன. அந்த வககயில், அன்று அவர் 

ததொிவித்த புள்ளிவிபரங்களின் அடிப்பகடயிலும் அதற்குப் 

பின்னரொக நொனும் மதடிப் தபற்றுக்தகொண்ட புள்ளிவிபரங் 

களின் பிரகொரமும் இன்று, இன ொீதியொக சனத்ததொகககய 

729 730 

[ගරු මයිමවශගනම් ිකකරශජශ  මහතශ] 



2019 ජුනි 27 

மதிப்பிடுபவர்கள் ஒருபக்கம் இருக்க, சமகொலத்தில் 

இலங்ககயில் மத ொீதியொகச் சனத்ததொகக எவ்வொறு 

இருக்கிறது என்பது சம்பந்தமொன மபசுதபொருள் அதிகமொக 

இருக்கின்றது. அந்த வககயில், அண்ணளவொக 70% 

ஆனவர்கள் தபௌத்த மதத்கதச் மசர்ந்தவர்களும் 12.6% 

ஆனவர்கள் இந்து மதத்கதச் மசர்ந்தவர்களொகவும் 9.7% 

ஆனவர்கள் இஸ்லொமிய மதத்கதச் சொர்ந்தவர்களொகவும் 

இருப்பதொகப் புள்ளிவிபரங்கள் கொட்டிநிற்கின்றன. முன்னொள் 

அகமச்சரொன பொரொளுமன்ற உறுப்பினர் தகௌரவ றவுப் ஹகீம் 

அவர்கள் அன்று உகரயொற்றும்மபொது ஒரு நூற்றொண்டுகொல 

அடிப்பகடயில் சனத்ததொககக் கணக்தகடுப்பு ஆரம்பிக்கப்       

பட்ட நொளிலிருந்து இன்கறய கொலம்வகர எவ்வொறு 

மவறுபட்டிருக்கின்றது என்பது ததொடர்பில் மிக முக்கியமொன 

ஒரு புள்ளிவிபரத்கதச் தசொன்னொர், 1800களின் இறுதிப் 

பொகத்திமல அதொவது, சனத்ததொககக் கணக்தகடுப்கப 

ஆரம்பித்த அந்தக் கொலப்பகுதியில் 23% ஆக இருந்த இந்து 

சனத்ததொககயொனது, இப்மபொது 12.3%ஆக குகறவகடந் 

திருக்கின்றது என்கின்ற புள்ளிவிபரத்கதச் தசொன்னொர். நொன் 

இதகன இன ொீதியொகமவொ மத ொீதியொகமவொ பொர்க்கவில்கல. 

நொன் மதச் சொர்பற்றவனொக இருந்தமபொதிலும்கூட, இந்துக்கள் 

சம்பந்தப்பட்ட புள்ளிவிபரத்தின்கீழ் தமிழ் சனத்ததொகக 

வருவதன் கொரணமொக, தமிைர்களில் தபரும்பொலொனவர்கள் 

இந்துக்களொக இருப்பதன் கொரணமொக 23 சதவீதமொக இருந்த 

இந்துக்களின் சனத்ததொகக எவ்வொறு 12 சதவீதமொக 

வீழ்ச்சியகடந்தது என்பது சம்பந்தமொக நொங்கள் அவதொனிக்க 

மவண்டியிருக்கின்றது. இந்தப் பொொிய வீழ்ச்சியிகன 

அவதொனிக்கின்றமபொது, நொட்டிமல இடம்தபற்ற யுத்தம் 

கொரணமொக வடக்கு, கிைக்கிமல வொழ்ந்த தமிைர்கள் 

தபருமளவில் தவளிநொடு தசன்றதன் கொரணமொகவும் 

யுத்தத்தினொல் தபருமளவு தமிழ் மக்கள் அைிவகடந்ததன் 

கொரணமொகவுந்தொன் இந்த மொற்றம் ஏற்பட்டிருக்கின்றது என்று 

தபொதுவொகமவ நொட்டிமல ஓர் அபிப்பிரொயம் ஏற்படக்கூடும்.   
 
ෙුණ නිගයෝජය කාරක ්භාපිනතුමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
தகௌரவ உறுப்பினர் அவர்கமள, முடித்துக்தகொள்ளுங்கள்!  

 
ෙුණ මයිේවාෙනම් ිනලකරාජා මහසතා 
(மொண்புமிகு மயில்வொகனம் திலகரொஜொ) 

(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
ஒரு நிமிடத்திற்குள் முடித்துக்தகொள்கின்மறன்.  

தகௌரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கமள, 

இதற்கப்பொல் ஒரு முக்கியமொன உண்கம இருக்கின்றது. 

மகலயக மக்களுக்கு இந்த நொட்டிமல நொன்கு விதமொன 

அநீதிகள் இகைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அதில் ஒன்றுதொன் 

1948ஆம் ஆண்டு வொக்குொிகம பறிக்கப்பட்டகம! அமதமபொல, 

1964ஆம் ஆண்டு ஸ்ரீமொ - சொஸ்திொி ஒப்பந்தத்தினூடொக இந்த 

மக்கள் தகொத்துக்தகொத்தொக - இலட்சக்கணக்கொக இந்த 

நொட்டிலிருந்து நொடு கடத்தப்பட்டொர்கள். அதுமபொல, 

தபொருளொதொர ொீதியொக இவர்ககளப் பின்னகடயச் தசய்யும் 

பல்மவறு நடவடிக்ககககள மமற்தகொண்டொர்கள். அதொவது, 

தபருந்மதொட்டத்துகறகயச் சீரைிப்பதனூடொக, தபருந்மதொட்டத் 

துகறக் கட்டகமப்கப இல்லொமலொக்குவ தனூடொக, 

அவர்களுகடய தபொருளொதொரத்கத வலுவிைக்கச் தசய்வத 

னூடொக இந்த மக்ககள ஒடுக்குவதற்கொன முயற்சிகள் 

மமற்தகொள்ளப்பட்டன. இகவ எல்லொவற்றுக்கும் அப்பொல், 

1980களில் அல்லது 1985களின் பிற்பகுதியிலிருந்து 2015ஆம் 

ஆண்டு வகரக்குமொன கொலப்பகுதியில் திட்டமிட்ட அடிப் 

பகடயில் கருத்தகட தசய்கின்ற நடவடிக்கககள் இந்த 

நொட்டிமல இடம்தபற்றன என்பகத இந்த உயொிய சகபயிமல 

பதிவுதசய்ய மவண்டியிருக்கிறது. எனமவ, இன்று எவமரனும் 

ஒரு கவத்தியொினொல் LRT முகறயினூடொகச் சனத்ததொககக் 

கட்டுப்பொடு தசய்யப்பட்டிருப்பதொகச் தசொல்லப்பட்டொல், அது 

விசொொிக்கப்படுமொக இருந்தொல், மகலயக மக்கள்மீது ஏவிவிடப் 

பட்ட கட்டொயக் கருத்தகட சம்பந்தமொகவும் விசொொிக்க ஒரு 

குழுவிகன அகமத்து ஓர் ஆய்விகனச் தசய்ய மவண்டும் 

என்று மகலயக மக்களின் பிரதிநிதிகள் என்ற வககயிமல நொன் 

மகட்டுக் தகொள்கின்மறன். அந்த மக்களுக்கு இகைக்கப்பட்ட 

அநீதிக்கு அதனூடொக நியொயம் கிகடக்கமவண்டுதமன்ற 

மகொொிக்கககய முன்கவத்து, வொய்ப்புக்கு மீண்டும் நன்றி கூறி, 

விகடதபறுகின்மறன். நன்றி. வணக்கம்.  

    

[අ.භශ.12.56] 

 

ෙුණ (ෛවාය  සුාර්ශිනී ප්රනා්දදුපුේගේ මහසත්මිය  
(மொண்புமிகு (கவத்திய கலொநிதி)(திருமதி) சுதர்ஷினி 

பர்னொந்துபுள்மள) 

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

ගරු නිශ ෝජය කශරක සභශපිතුමනි  හදසි නීි  දීර්ඝ කිරීම 

පිළිබඳ විවශහ  පැවැත්ශවන ඉතශ වැහගත් අවස ථශවකදී  කථශ 

කිරීමට කශක  කබශදීම සම්බ සධශ  ස මම ඔබතුමශට ස තුිව සත 

ශවනවශ. මම ිතත සශ ස අපි නැවතත් අතීත යුග කට තා ශ 

කි කශයි. 2009 අණුරුේහට කලි ස ශම් රශට්  හදසි නීි  දීර්ඝ 

කිරීම පිළිබඳ විවශහ  මශසිකව පැවැත්ණුණශ. පුබතා  අණුරුදු 9ක් 

ිස ශසේ සම්පූර්ණශ  සම ඒ තත්ත්වශ  ස ෂනදකශ අපි සි ලුශහනශම 

ශබිශහිම සශමශ  ස  සහශ ෝගශ  ස  සතුටි ස ජීවත් ණුණශ. 

හැබැයි අහ වන විට ශම් රජ  අශපිශහිසත් ශවකශ ිශබනවශ  

ජනතශවශ  මූලික අයිිවශසිකම් ආරක්ෂශ කර සන. ජීවත් වීශම් 

නිහහස අහ ශම් රශට් ජනතශවට අිතෂන ශවකශ ිශබනවශ. ඒ වශශ ම  

තමු ස කැමැි  තමු ස වි  වශස කරන ආගමක් ිහීමශම් අයිි  අහ 

ශම් රජ  අශහෝසි කරකශ ිශබනවශ. ඒ අයිි  කබශදීමට අහ ශම් 

රජ  අශපිශහිසත් ශවකශ ිශබනවශ.  අපට නිහහශසේ ගම ස බිම ස 

 ෑමට ිබුණු අයිි  සම්පූර්ණශ  සම අහ අශප ස අයි ස ශවකශ 

ිශබනවශ. ඒ වශශ ම  හරුශවකුට භ  නැිව පශසකට තාිතමකශ  

අධයශපන කටයුතු සශර්ථකව කර ගැනීමට ිශබන අයිි ත් අහ 

අශහෝසි ශවකශ ිශබනවශ. ඒ නිසශ අහ අශ්ත රට ආර්ථිකම  

ව ශ  ස සහ ආරක්ෂශව අි ස ආපස සට තාිතමකශ ිශබනවශ  

කි න නක ඉතශම කනගශටුශව ස  කි  සන ඕනෑ. පුබතා  අශප්රේම 

21 ප්රහශර  පිළිබඳව ශම් රජ  හැනුවත් කරකශ ිබි දී  ඒ ප්රහශර ට 

ඉදසරපත් ශවන අ ශ  නශමශමඛන දීකශ ිබි දී  ප්රහශර ට 

ඉදසරපත් ශවන අ ශ  ජශික හැදුනුම්පත් අංක දීකශ ිබි දී  රජ  

අශපිශහිසත් ණුණශ  ඒ ප්රහශරශ  ස රශට් ජනතශව ආරක්ෂශ 

කරග සන. ඒ නිසශ තමයි නහශ වි ශක ජනතශවක් පමලි ට තාිතමකශ  

ිතටපු අවස ථශවක ශමවැනි සිදුවීමක් ණුශඩල. අපි ිතතුශේ පමලි  

තමයි අපට ිශබන ආරක්ෂිතම තැන කි කශ. අපට ප්ර  න ක් 

ණුණශම අපි   සශ ස පමලි ට. අපි වි  වශස කරන ආගම අහහන 

ස ථශන ට තාිතමකශ අපි ශහවි  සට ක සනකේ කරනවශ  ප්ර  නව කට 

විසඳුම් ශහි  සන. හැබැයි  අපි නශහම තා  තැශනක ිබුණ 

වි  වශස  සම්පූර්ණශ  සම බිඳිකශ  නතැනදී ජනතශවට ශබෝම්බ 

ප්රහශරවකට කක් ශව සන සිේධ ණුණශ.  

ගරු නිශ ෝජය කශරක සභශපිතුමනි  පශස කු ඉසරහශ  කි  සශ ස 

කශතෝලික  සට ඉතශම  වැහගත් දන ක්. දන 40ක් ශබිශහිම 

දුක්මනස තශප ශවකශ  ශේුබතුම සශ  යට්ේශන  සිිතපත් කරන 

2019 අශප්රේම 21හශ ජනතශවට සිේධ ණුශඩල ඉතශම  භ කට  

ත්රශස කට හශ සංශේග කට පත් ශව සනයි. අශ්ත ජනතශව තවම ඒ 

තත්ත්වශ  ස ෂනදකශ නැහැ. අහ ඒ ජනතශව ජීවත් ශව සශ ස 

භශ  ස. හැබැයි    කශතෝලික ජනතශවට සිේධ ශවච්ච ශම් 

අසශධශරණ  ගැන  කශතෝලික ජනතශව නමක කරශගන සිදු ශවච්ච 

731 732 



පශර්ලිශම් සතුව 

ශම් ම්ශමච්ඡ ප්රහශර  ගැන ශනිශවයි අහ කථශ කර සශ ස. අහ ඒ 

අවධශන   ශවන පැත්තකට ශ ිමු කරකශ  ජශතී ස අතර  ආගම් 

අතර ිශබන අසමතා  ගැනයි කථශ කර සශ ස. ඒ නිසශ ශම් හදසි 

නීි  දීර්ඝ කිරීශම් විවශහ ට නැවත නක්කශුබවීමට කැබීම පිළිබඳව 

අපි ිත්තටම කනගශටු ශවනවශ. අශ්ත කශතෝලික ජනතශව ඨයඩා,ශවට 

පත් ශවච්ච ශවකශශේ  මරණ ට පත් ශේචච ශවකශශේ සමහර 

නශ ක  ස අහහස  ප්රකශ  කරපු විධි   හැසිසරච්ච විධි  ගැන අශ්ත 

කනගශටුව අපි ිත්තටම පළ කර සන ඕනෑ.  

ඒ වශශ ම  අහ කැකිමශම නඩු තී සදු තමයි දීකශ ිශබ සශ ස. 

විශ ේෂශ  සම අශප්රේම 21 අවහශනම පිළිබඳව ආඩලඩුව හැනුවත් 

කරකශ ිශ ේදී  ආඩලඩුවට ඒ සම්බ සධශ  ස ්රි ශ කිරීමට 

අශපිශහිසත් ණුණශ. අහ පුංචිම තැනට තමයි හඬුවම දීකශ 

ිශබ සශ ස. ශපිලිස  අධිකශසරවරු ස කීප ශහශනක් ිතුළු  කටශශ ස 

ශපිලිස  ස ථශනශධිපිතුමශ  ජම්පටශවීදශ  ශපිලිස  

ස ථශනශධිපිතුමශ  තමයි අහ ශම් ශවනුශව ස ස ථශන මශරු කරකශ 

ිශබ සශ ස. ඔණු සට විරුේධව තමයි වින ශනුූලකව කටයුතු කරකශ 

ිශබ සශ ස. ශමිකක්හ ශම් කැකිමශම නඩු තී සදුව කි කශ අපි 

අහනවශ.  අශප්රේම 21වැනි හශ සිදු ණුණු ප්රහශර  පිළිබඳව විමර් න  

කර සන පශර්ලිශම් සතු විශ ේෂ කශරක සභශවක් ඉමලුවශ. 21වැනි හශ 

ප්රහශර ට ශහේතුව ශමිකක්හ  ශකිශහිමහ ඒක සිේධ ණුශඩල  ියි 

ඒක වළක්වශග සන බැසර ණුශඩල  කණුහ ඒකට වග කි  සන ඕනෑ 

කි කශ අහනවශ ශවනුවට  අහ  නම කශරක සභශව 'ළිඳ ළඟ සංගම  

වශශ ' නම සිේධි ට අහශළ නැි ශේවම තමයි කථශ කර සශ ස 

කි න නක අපි  ඉතශ කනගශටුශව ස කි  සනට ඕනෑ. 

පශස කු ප්රහශර  ශහේතුශව ස මශ  ආසන  වන කටශශ ස  

කටුවශ පිටි  ප්රශේ ශ  115ශහශනක් අහ ශවනශකිට ෂන  තාිත ස 

ිශබනවශ. නම ප්රහශර  වූ හවශසේ 113ශහශනක් සහ ඊට පස ශසේ 

තවත් ශහශහශනක් ෂන  තා ශහ 237ශහශනකුට තුවශක සිේධශවකශ 

ිශබනවශ. හැබැයි  අහ ආඩලඩුව කි නවශ   අපි ව සද ශගේවශ  

කි කශ. ව සද ශගවකශ සතුටට පත් ශව සන පුළුව සහ කි කශ අපි 

ආඩලඩුශව ස අහනවශ. ෂන  තා  අ  ශවනුශව ස රුපි ම කක්ෂ 10ක 

ව සද ක් තමයි ශහ සශ ස. අපි කනගශටු ශවනවශ  ව සද ශගවීශම් 

කටයුත්ශත්දී තවහය වශර්තශ හසර ට අර්ථ කථන  කර සන  හශනි 

පූරණ කශර් ශකශ  තවහයවරශ ක් නැි වීම ගැන. හවස  50ක් 

සිිත නැතුව හැඩි සත්කශර ඒකකශ  ිතටපු තරුණශ ක් මීට සි 

ශහකකට කලි ස ෂන  තා ශ. ඒ තරුණ ශට රුපි ම කක්ෂ ක 

ව සද ක් තමයි දීකශ ිශබ සශ ස. ශමිකහ  තවහය වශර්තශවට 

අනුව අකර්මණය තත්ත්ව  ශකිපමණ ප්රි ත කි ස ිශබනවශහ 

කි න නක බකකශ තමයි හශනි පූරණ කශර් ශකශ  ඉ සන අ  ව සද 

ශගව සශ ස. ඔුණශ  තවහය වශර්තශශේ ිශබනවශ  ශමිළ ට 

හශනිශවකශ ිශබනවශ   ථශ තත්ත්ව ට   ප්රකෘි තත්ත්ව ට පත් 

ශව සශ ස නැහැ කි කශ. නමුත්  ඒ තරුණ ශට ශගවකශ ිශබ සශ ස 

රුපි ම කක්ෂ ක ව සද ක් විතරයි. ඊට පස ශසේ ඔුණ ෂන  තා ශ. ඒ 

වශශ ම  කටශන ප්රශශේය   සභශශේ ම සත්රීවරශ කුශ  බිසරඳක් තා  

සිශ  ෂන  තා ශ. ඒ ම සත්රීතුමශත් ෂන  තා ශ  අම්මශත් ෂන  තා ශ. 

නමුත්  නතුෂන ට කිසිම ව සද ක් කැබී නැහැ. ඒ ජනතශව 

ශබිශහිම අමශරුශව ස ජීවත් ශව සශ ස  දුශක ස ජීවත් ශව සශ ස  

කනගශටුශව ස ජීවත් ශව සශ ස කි න නක අපි ආඩලඩුවට 

කි නවශ. තව අණුරුදු ගණනශවක් තා ත් ඒ ප්රශේ  ට  ඒ ජනතශවට 

සිදු  වූ  හශනිශ  ස ඒ ජනතශව මුහශ ග සන අපට හැකි ශව 

කැශබ සශ ස නැහැ. නම නිසශ ඒ ජනතශවට සශධශරණ  ඉෂ ට 

කර සන. ඒ හශනි  අපට මුහමවලි ස මනි සන බැහැ. අපි හ සනවශ  

හශනි පූරණ කටයුත්ශත්දී සමහර ශගිඩා,නැඟිලිවකට වි ශක මුහකක් 

ශහ සන රජ  පුබබට ණුශඩල නැහැ කි න නක. හැබැයි  ජීවිත අිතෂන 

වූ පණුම අහ අ සත අසරණ තත්ත්ව ට පත්ශවකශ ඉ සනවශ. සමහර 

අ ට  වයශපශර කරශගන   සන විධි ක් නැහැ. ඒ වශශ ම තව 

කශ සතශවක් ඉ සනවශ  ශමිළ ට වූ හැඩි හශනි  නිසශ  රීරශ  

වම්පස අකර්මණය ශවකශ. ි  අං භශග තත්ත්වශ  ස ඉ සශ ස. 

ි ශ  ස වශෂනපුරුෂ ශට අහ රැකි ශවට   සන විධි ක් නැහැ. 

ඔුණශ  ත්රිශරෝහ සරශ  ණ  වශසරක  ශගවශග සන විධි ක් නැහැ. ඒ 

අ  ඉතශම  අසරණ තත්ත්ව ට පත්ශවකශ ඉ සශ ස. නම නිසශ ඒ 

ජනතශව දහශ සශනුකම්පිතව බක සන. මශස ක් පශසශ හදසි නීි  

දීර්ඝ කළශට ශම් ප්ර  නවකට විසඳුම් ශසි  සන බැහැ. ශම් 

ප්ර  නවකට ශහේතු ිශබනවශ.   ඒ ශහේතු ශහි කශ ඉදසරශ දී නවැනි 

ප්රහශර වළක්වශශගන  රටක් හැටි ට ජශතී ස අතර සමඟි   ආගම් 

අතර සමඟි   සංිතඳි ශව වර්ධන  කර සන අපි සි ලුශහනශම 

නකතුශවකශ කටයුතු කරනවශ නම්  ශම් රට ඉදසරශ දී ශහෝ ශහිඳ 

තැනකට ශගන   සන  පුළුව ස කි න වි  වශස  අප තුළ ිශබන 

බවත් මතක් කරෂන ස මශ  කථශව අවස ස කරනවශ. 

 

[අ.භශ. 1.03] 

 

ෙුණ ුඛජිබුර් රහුමා්ද මහසතා  
(மொண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ගරු නිශ ෝජය කශරක සභශපිතුමනි  විශ ේෂශ  සම ගරු 

අනුර කුමශර දසශනශ ක ම සත්රීතුමශ කථශ කරනශකිට කිේවශ   

ශචෝහනශවකුත් කළශ  21වැනිහශ ප්රහශර  පිළිබඳව කණුරුවත් කලි ස 

කිේශේ නැහැයි කි කශ. නමුත් අපි හ සනශ කරුණු කශරණශ 

ඉදසරපත් කරකශ ිශබනවශ  කි න නක මම නතුමශට කි නවශ. ඒ 

වශශ ම අපටත්  ම් කශරණශ ගැන කි  සන පුළුව ස. 

ඊබ්රිතම් කි න ශවශළඳ වයශපශසරක ශ ජනතශ  විමුක්ි 

ශපරමුශඩල ජශික කැයිස තුශේ ිතටපු ශකශනක්. නතුමශශ  පුතශකශ 

ශහශහනශ තමයි අශප්රේම 21වැනි හශ ප්රහශරශ  ප්රධශනම මරශශගන 

මැශරන ශබෝම්බකරුව ස. නතශකිට  ඊබ්රිතම් මහත්ම ශ ිවිමකශ 

ජනතශ විමුක්ි ශපරමුණට  අනුර දසශනශ කට කිේශේ නැේහ  

මශ  පුතශකශ ශහශහනශ ශම් විධි ට ත්රස තවශදී කටයුතුවකට 

සම්බ සධ ශවකශ ඉ සනවශ  නම නිසශ ඒ ශහශහනශ  ඒශක ස ගකවකශ 

ශහ සන කි කශ? ශමිකහ  නතුමශ ශගශනන තර්ක  අනුව  ඒ 

විධි ට නතුමශ  හැනුවත් කශළේ නැේහ කි න ප්ර  න  අපට ශපරළශ 

නතුමශශග ස අහ සන ශවනවශ. නතුමශ ශත්රුම් ග සන ඕනෑ  මුස ලිම් 

සමශජශ  සිදු වන හැම සිේධි කටම  හැම ්රි ශහශම කටම අපි වග 

කි  සන ඕනෑ කි කශ ශකිශහවත් සඳහ ස නැහැ කි කශ.  නම 

නිසශ  මට නතුමශශගනුත් අහ සන ශහ ක් ිශබනවශ. ඊබ්රිතම් 

මහත්ම ශ නතුම සකශශ  ශේ පශකන වයශපශර  තුළ  ජනතශ 

විමුක්ි ශපරමුණත් නක්ක ඉතශම කිට්ටුශව ස වැඩා, කරපු 

ශකශනක්. නමුත්  නතුමශශ  පුතශකශ ශහශහනශම ශමම සිේධිශ  

ප්රධශනම ශබෝම්බකරුශවෝ. නම නිසශ ජනතශ විමුක්ි ශපරමුණ ශම් 

ගැන හැනශගන සිටිශ  නැේහ කි න නකත් අපට ශපරළශ 

නතුමශශග ස අහ සන පුළුව ස. නම නිසශ නතුමශ ශගශනන ඒ 

තර්ක  සශධශරණයි කි කශ මම ිතත සශ ස නැහැ. ශම් 

පශර්ලිශම් සතුව නිශ ෝජන  කරන කිසිදු මුස ලිම් නශ ක කුට 

ණුවමනශවක් නැහැ  මුස ලිම් අ සතවශහ ක් වර්ධන  කර සන ශහෝ 

ඒවශ ආරක්ෂශ කර සන. ඒවශ ගැන ශතිරතුරු හ සනවශ නම්  

අනිවශර් ශ  සම අපි ඒවශ ආරක්ෂක අං වකට කබශ ශහනවශ. 

නමුත් ශම් කශරණශ දී  ශම් සහරශ සකශශ  ්රි ශකකශපශ දී   

ුණඟක්දුරට ඔණු ස සැඟවී -හැංතාකශ- වැඩා, කළ කඩලඩා,ශ මක්  බව 

ශපශනනවශ.  ඔණු ස ප්රසිේධිශ  වැඩා, කළ ප්රමශණ ට වඩා,ශ වැඩා, 

කශළේ හැංතාකශයි.  ඔණු ස අ සතවශදී අහහස  පවශ පළ කශළේ  ඉතශම 

රහසිගතවයි. විශ ේෂශ  ස නිත ආගෂනක මුුණණුවරක් ිබුණු නිසශ 

තමයි  මුස ලිම් ආගෂනක නශ ක  ස ිවිත් ඒ පිළිබඳව ආරක්ෂක 

අං වකට හැනුම් දු සශ ස. ශමිකහ  අපට වඩා,ශ ඔණු ස ශම් පිළිබඳව 

කරුණු කශරණශ හැන ශගන ිතටි ශ. ශේ පශකන මුුණණුවරකි ස නන 

ත්රස තවශහ කට වඩා,ශ ආගෂනක මුුණණුවරක් ශමිත ිබුණු නිසශ ුණඟක් 
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ආගෂනක නශ ක  ස ශම් පිළිබඳව අහශළ අං  හැනුවත් කර ිබුණශ. 

නම නිසශ ඔබතුමශ  ශගශනන තර්ක  නතරම් සශධශරණ නැහැ.  

ගරු නිශ ෝජය කශරක සභශපිතුමනි  අහ අපි හදසි නීි  දීර්ඝ 

කිරීම සඳහශ විවශහ කරනවශ. හදසි නීි  අපි ශම් රශට් ්රි ශත්මක 

කර සශ ස අශ්ත ජශික ආරක්ෂශවට තර්ජන ක් ශවන නිසශ ජශික 

ආරක්ෂශව රැක ග සනටයි. හදසි නීි  අනුමත කරශගන ශමිකක්හ 

අපි බකශශපිශරිත්තු ශව සශ ස? හදසි නීි  අනුමත කරශගන අපි 

බකශශපිශරිත්තු ණුණශ  ශම් රශට් ත්රස ත ්රි ශවකට සම්බ සධ පිසරස  

අත්අඩා,ංගුවට ග සනහ ත්රස තවශදී ස විනශ  කර සන. හමුහශපිතුමශ  

ශපිලිස පිතුමශ ිතුළු ආරක්ෂක අං වක ප්රධශනී ස ිවිමකශ 

කිේවශ   ත්රස තවශහ ට සම්බ සධ ඒ ත්රස තවශදී සශ  අවසශන පුරුක 

හක්වශ අහ ශවනශකිට අත් අඩා,ංගුවට ශගන ිශබනවශ  කි කශ. ඒ 

අනුව අහ ත්රස වශදී සශ  ්රි ශ කකශප  අඩා,පණ කර ිශබනවශ. 

ඊශ   විශ ේෂ කශරක සභශවට හමුහශපිතුමශ ිවිත් කිේවශ   අපට  

හදසි ප්රහශර ක් නමක ශවයි කි කශ  හැ ස බකශශපිශරිත්තු ශව සන  

බැහැ. නම තත්ත්ව  අපි සමන  කරකශයි ිශබ සශ ස  කි කශ. 

ජනශධිපිතුමශත්  අගමැිතුමශත් පිටරටවක සංචශරක  සට 

කි නවශ හැ ස ශම් ර ටට න සන  කි කශ. සංචශරක  සට ශම් රටට 

න සන හැ ස කිසිම ප්ර  න ක් නැහැ. අපි හ සනවශ  අහ ශවන ශකිට 

ශකිළඹ නගරශ   ආරක්ෂක මුර කශපිලු  ශබිශහෝ ප්රමශණ ක් 

අඩු කර ිශබන බව. අහ රට  ථශ තත්ත්ව ට පත් ශවෂන ස  නවශ. 

අපි සි ලුශහනශම අහ න  හකිනවශ. 

අහ ළමයි ස වි ශක ව ශ  ස පශසමවකට  නවශ.  ජනතශවශ  

බි  සැක මීට කලි ස ිබුණශට වඩා,ශ අහ ශවනශකිට පහව තාිත ස 

ිශබනවශ. නම නිසශ අහ රට සශමශනය තත්ත්ව කට පත් ශවකශ 

ිශබනවශ  කි න නක අපි සි ලුශහනශම පිළිග සනවශ. 

ත්රස තවශදී සශග ස ප්රහශර ක් නමක ශවයි කි න ඒ සැක  

ිබුණශට   නශහම ශව සශ ස නැහැ  කි න නක අහ ශවනශකිට 

ආරක්ෂක අං  විසි ස තහණුරු කර ිශබනවශ. ඒ තහණුරු කිරීම 

මතම හදසි නීි  ශගනශ නශක් වැහගත්කම අපට අහ ශපනී  නවශහ 

ඒක  ඔ්තපු ශවකශ ිශබනවශ. 

ගරු නිශ ෝජය කශරක සභශපිතුමනි    ත්රස තවශදී කටයුතු නිසශ 
ුණඟක් රටවම  අශ්ත රටට travel bans හශකශ ිබුණශ  කංකශශේ 
සංචශර  කර සනට නපශ  කි කශ. Travel bans හමශ ිබුණු ුණඟක් 
රටවම  අහ ශවනශකිට ඒ travel bans අයි ස කර ශගන 
ිශබනවශ. නමුත් සමහර රටවම කි කශ ිශබනවශ   තවම 
කංකශශේ tense  තත්ත්ව ක් ි ශබනවශ. කකබකකශරී තත්ත්ව ක් 
ිි ශව සනට පුළුව ස. නම නිසශ කංකශවට ගම ස කිරීම ඉතශම 
අවහශනම්  කි කශ. ඊශ  ිශමසරකශව හමපු travel ban නක relax  
කර ි ශබනවශ. ඔණු ස හැමූ ඒ නීි රීි අවම කර ශගන ිශබනවශ. 
නමුත් ිශමසරකශ ව කි නවශ   තවම කංකශව තත්ත්ව  සශමශනය 
තත්ත්ව කට පත් ශවකශ නැහැ  නම නිසශ ගම ස කිරීම ගැන 
අවධශන  ශ ිමු කර සන කි කශ.   සන නපශ  කි කශ ඔණු ස 
කි  සශ ස නැහැ. නශසේ නම් කණුහ ශම් රශට් tense තත්ත්ව ක් ිි 
කර සශ ස? හමුහශපිතුමශයි  ශපිලිස පිතුමශයි කි නවශ  
 ත්රස තවශදී ස නැහැ. ත්රස තවශදී ස හැ ස අත් අඩා,ංගුවට ශගන 
ිශබ සශ ස  කි කශ. අගමැිතුමශත් කිේවශ   සහරශ සශ  කමලි  
හැ ස නැහැ  කි කශ. ජනශධිපිතුමශත් කිේවශ  ඔක්ශකිම 
ත්රස තවශදී ස අපි අමකශශගනයි ඉ සශ ස. නකසි  ගණනක් ිතටි ශ. 
නකසි  ගණනම හැ ස ඉ සශ ස ිත ශර්. හැ ස ප්ර  න ක් නැහැ  
කි කශ. ඒ නිසශ අපි හැ ස පිටරටවකට කි නවශ  කංකශවට න සන 
කි කශ. අපි නශහම න සන කි නශකිට ඒ රටවම කි නවශ  තවම 
කංකශවට   සන පුළුව ස තත්ත්ව ක් නැහැ. කංකශශේ තවම 
tension නකක් ිශබනවශ. යණුුබම් තත්ත්ව ක් ිශබනවශ  
කි කශ. හැ ස ශම් යණුුබම් තත්ත්ව  ිි කර සශ ස කණුහ? ඒක 
තමයි හැ ස ිශබන ප්ර  න . ශම් යණුුබම් තත්ත්ව  ිි කර සශ ස 
ත්රස තවශද ස  ශනිශවයි. හැ ස ශම් රශට් ඉ සන ජශිවශදී ස ටිකක්  
පශරට බැහැකශ  යපවශස කරකශ  මුස ලිම් කඩා,වකට ගහකශ  මුස ලිම් 
ශගවම තානි ි කශ  මුස ලිම් ජශික  සට නශරිතව තවර  ප්රකශ  

කරකශ  සිංහක මුස ලිම් ගැටුමක් ිි කර සන ජශිවශහ  
අණුස සනවශ. ඒ ශගිමශකෝ තමයි හැ ස ශම් රශට් tension නකක් 
ිි කර සශ ස. නමුත් හැ ස ඒ ශගිමක සට විරුේධව හදසි නීි  
්රි ශත්මක ශව සශ ස නැහැ. ඒක තමයි අහ ිශබන ප්ර  න . 

 හදසි නීි  ශගනශශේ ශම් රශට් ජශික ආරක්ෂශවට. ජශිවශදී 

අ ශ  ශම් ප්රකශ  නිසශ ශම් රශට් ජශික ආරක්ෂශවට තර්ජන ක් 

නැේහ?  ශම් රට තුළ  සමශජ  තුළ ජශිවශදී ශකස තවරී ප්රකශ  

කරන නශක ස ජශික ආරක්ෂශවට තර්ජන ක් ශව සශ ස නැේහ? 

ශම් රශට් මුස ලිම් අ ශ  කඩා,වම  ශගවම තානි ි පු නක ජශික 

ආරක්ෂශවට තර්ජන ක් ශනිශේහ? ඒවශ නිසශ ජශික ආරක්ෂශවට 

තර්ජන ක් නැේහ? පත්තරවක ේශේ සහගත ශකස කතුවැකි 

ලි නවශ  ප්රවෘත්ි පළ කරනවශ. සමහර මශධය ඉතශම නිර්කේිකත 

ශකස ජශිවශහ  අණුස සන ප්රකශ  පළ කරනවශ. ඒවශයි ස ජශික 

ආරක්ෂශවට තර්ජන ක් නැේහ?  ත්රස තවශහ  විතරහ  ජශික 

ආරක්ෂශවට තර්ජන ක් ව සශ ස? හැ ස ත්රස තවශහ  නැහැ කි කශත් 

කි නවශ.  ත්රස තවශහ  හැ ස අවස ස කි කශ අශ්ත හමුහශපිතුමශ  

ශපිලිස පිතුමශ  ජනශධිපිතුමශ  අගමැිතුමශ ිතුළු සි ලුශහනශම 

ප්රකශ  කරනවශ. නමුත් ශම් රශට් නැවත කකබක ිි කර සන  

ශම් රශට් ජශිවශදී ගැටුම් ිි කර සන  ශම් රශට් නැවත සිංහක 

මුස ලිම් ජනවශර්තාක ගැටුම් අණුකව සන ප්රකශ  කරන  යහවි  

නිහහශසේ ඉ සනවශ. ඒ ශගිමක සට හදසි නීි  ්රි ශත්මක 

ශව සශ ස නැහැ. [බශධශ කිරීමක්] ඔේ. කි  සන ම සත්රීතුමශ. 

 

 

ෙුණ තාරක බාලසූරිය මහසතා  
(மொண்புமிகு தொரக்க பொலசூொிய) 

(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

ගරු ම සත්රීතුමනි  ඔබතුමශ කි න ශේ මම පිළිග සනවශ. 

හැබැයි  මංගක සමරවීර වශශ  ිමිවරශ ක්  කි නවශ   ශම්ක 

සිංහක ශබෞේධ රටක් ශනිශවයි  කි කශ.   ශම් නශහම කි න 

ශවකශවක් ශනිශවයි ශ ස  ගරු ම සත්රීතුමශ. 

 
ෙුණ ුඛජිබුර් රහුමා්ද මහසතා  
(மொண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

මංගක සමරවීර ිමිතුමශ ඒ වශශ  ප්රකශ  -තවරී  ප්රකශ - 

කරනවශ නම්  නතුමශට විරුේධවත් ්රි ශ කර සන. ඒ ගැන 

ගැටලුවක් නැහැ. කිසිම ප්ර  න ක් නැහැ. මම කි  සශ සත් ඒකයි. 

නීි  හැම ශකනශටම නක විධි ට ්රි ශත්මක කර සන. ජශික 

ආරක්ෂශවට තර්ජන  වන ශේවම ිශබනවශ ශ ස.  ශම් search 

operationsවකදී වැඩිම පිසරසක් අත්අඩා,ංගුවට අරශගන ිශබ සශ ස 

කුරුණෑගලි ස.   අර DIG මහත්ත ශ කුරුණෑගක ඉ සන නිසශ  ඔුණ 

තමයි වැඩිශ  සම පිසරස  අත්අඩා,ංගුවට අරශගන ිශබ සශ ස. 

250කට වැඩි පිසරසක් තවම රඳවශශගන ඉ සනවශ. ඒ ශමිකටහ 

රඳවශශගන ඉ සශ ස? සමහර අ ශ  accountsවක සමලි ිබුණශ  

කි කශ  සමහර අ ශ  ශගහර අරශබි ශපිතක් ිබුණශ  කි කශ  

සමහර අ ශ  ශගවමවක camouflage T-shirt නකක් ිබුණශ  

කි කශ  සමහර අ ශ  ශගවමවක පිිත ක් ිබුණශ  කි කශ  

ම සන ක්  කඩුවක් ිබුණශ කි කශ අත්අඩා,ංගුවට අරශගන 

ිශබනවශ. ශබමට් නකක් ිබුණශ කි කශත් නක්ශකශනක් 

අත්අඩා,ංගුවට අරශගන ිශබනවශ. ශපිලීසි  අඳින beltsවකට 

සමශන belt නකක් ිබුණශ  කි කශ නක්ශකශනක් අත්අඩා,ංගුවට 

අරශගන ිශබනවශ. ඒ මනුෂය ශ belts ශවළඳශම් කරන 

මනුෂයශ ක්. ඒ මනුෂය ශත් අරශගන තාිතමකශ DOs ගහකශ 

ිතුශළේ ි ශශගන ඉ සනවශ. ශම සන ශම් විධි ට  250කට වැඩි 

පිසරසක් කිසිම සශක්ෂි ක් නැතුව තවම රඳවශශගන ඉ සනවශ. ගරු 

නිශ ෝජය කශරක සභශපිතුමනි  අහ අපට ශපශනනවශ  ශම්වශ 

ජශික ආරක්ෂශවට තර්ජන ක් බව. ශමශහම ි ශශගන ඉ සන 

නක ජශික ආරක්ෂශවට තර්ජන ක් බව. 
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ෙුණ නිගයෝජය කාරක ්භාපිනතුමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
தகௌரவ உறுப்பினர் அவர்கமள, உங்களுக்கு இன்னும் 

இரண்டு நிமிடங்கள் உள்ளன.  

 

ෙුණ ුඛජිබුර් රහුමා්ද මහසතා  
(மொண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 
இல்கல. தகௌரவ அகமச்சர் திகம்பரம்  அவர்களின் மநரம் 

இருக்கின்றது.  

 

ෙුණ නිගයෝජය කාරක ්භාපිනතුමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
அவருகடய மநரம்  எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.   

 

ෙුණ ුඛජිබුර් රහුමා්ද මහසතා  
(மொண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 
அவருகடய time ஐ எனக்குத் தருவதொக அறிவித்திருக் 

கிறொர். 

 

ෙුණ නිගයෝජය කාරක ්භාපිනතුමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
தகௌரவ திலகரொஜொ அவர்கள் அதில் ஐந்து நிமிடங்கள் 

எடுத்துவிட்டொர். எனமவ, உங்களுக்கு ஐந்து நிமிடங்கள் 

தரலொம். 

 

ෙුණ ුඛජිබුර් රහුමා්ද මහසතා  
(மொண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 
தகௌரவ அகமச்சர் திகம்பரம் அவர்கள் அவருகடய 10 

நிமிடங்ககளயும் எனக்குத்தொன் தந்திருக்கிறொர்.  

 

ෙුණ නිගයෝජය කාරක ්භාපිනතුමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
உங்களுக்கு ஐந்து நிமிடங்கள் தரலொம்!  

 

ෙුණ ුඛජිබුර් රහුමා්ද මහසතා  
(மொண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ගරු නිශ ෝජය කශරක සභශපිතුමනි  මම කි ශශගන ආශේ 

ශම්වශ ජශික ආරක්ෂශවට තර්ජන ක් කි න නකයි.  

පුබතා  හවසක මම හැක්කශ    මුස ලිම් සංවිධශනවලි ස කෑම 

ශහන නක ගැන බක සන ඕනෑ  ශහි  සන ඕනෑ  කි කශ  ගශෂනණි 

ශකිකුශ  ම සත්රීතුමශ 'දවයින' පත්තර ට කරපු ප්රකශ  ක්. නමුත්  

ගශෂනණී ශකිකුශ  ම සත්රීතුමශ නශහම ප්රකශ  ක් කශළේ නැහැ 

කි කශ audio clip නකකුත් හැම්මශ. නතශකිට ඒක වශර්තශ කරපු 

මශධයශේද ශ ගැන  -තවරී ප්රකශ  ක් කරපු  තවරී විධි ට 

ජශිවශහ  අණුස සන  තවරී  පුවත් පළ කරපු  මශධයශේද ශ ගැන-  

හදසි නීි   ටශත් ්රි ශත්මක ශව සශ ස නැත්ශත් ියි? ඒ ගැන 

්රි ශත්මක ශව සශ ස නැහැ. ඒක තමයි මම කිේශේ  හදසි නීි  

නක පශර්  ව කට ්රි ශත්මක ශවනවශ කි කශ. නතශකිට - 

 
ෙුණ නිමේ ලා්ද්ා මහසතා  
(மொண்புமிகு நிமல் லொன்சொ) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

Sir, I rise to a point of Order. 

ෙුණ නිගයෝජය කාරක ්භාපිනතුමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
What is the point of Order, Hon. Member? 

 

ෙුණ නිමේ ලා්ද්ා මහසතා  
(மொண்புமிகு நிமல் லொன்சொ) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

ගරු ම සත්රීතුමශ  හැ ස ඔබතුම සකශශ  ආඩලඩුවක් ිශ  සශ ස.  

ඔබතුමශ ශහිස  කි  සශ ස කශටහ? විපක්ෂ ටහ? 

 

ෙුණ නිගයෝජය කාරක ්භාපිනතුමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
That is not a point of Order, Hon. Member.  

 

ෙුණ ුඛජිබුර් රහුමා්ද මහසතා  
(மொண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ගරු නිශ ෝජය කථශනශ කතුමනි  මම කි ශශගන ආශේ  නක 

පශර්  ව කට හදසි නීි  ්රි ශත්මක ශවනවශ  තව පශර්  ව කට 

හදසි නීි  ්රි ශත්මක ශව සශ ස නැහැ කි න නකයි.  ගරු 

නිශ ෝජය කශරක සභශපිතුමනි  ඊශ  අශ්ත ජනශධිපිතුමශ 

හමුශවකශ ිශ නවශ  OIC රටවක ඉ සන තශනශපිවරු. ඒ 

තශනශපිවරු හමු ණුනශම ජනශධිපිතුමශ කි කශ ිශබනවශ   ශම් 

මුස ලිම් විශරෝධ  ඡ සහ  ඉවර  වනශතක්  යි  කි කශ. නශහම 

නම්  ඡ සහ  ඉවර වනශතක් අපි ගුටි ක සන ඕනෑ? ඒක මශර 

වැඩා,ක්. ඒ කි  සශ ස  බක  ග සන ශම් රශට් ශේ පශකන පක්ෂ 

මුස ලිම් විශරෝධ ක් ිි කරනවශ. ඒ මුස ලිම් විශරෝධ  හරහශ ශම් 

රශට් ජශිවශහ  අණුස සනවශ. ඒක ඡ සහශ  ස පස ශසේ ඉවර ශවයි. 

නතශකිට  ඡ සහ  ඉවර වනශතක් අපි ගුටි ක සන ඕනෑ? ඡ සහ  

ඉවර වනශතක් අපි 'බයිට්' ශව සන ඕනෑ. ඒක මශර තර්ක ක්. ඒක 

හසර ට  ශ ි ස මැසරමක  වශශ යි. ගරු නිශ ෝජය කශරක 

සභශපිතුමනි   ශ ි ස මැසරමක  කි කශ නකක් ිශබනවශ. ඒ 

 ශ ි ස මැසරමක  වශශ  තමයි ශම් නයශ . ඒ කි  සශ ස  ශමිනවශ 

ණුණත් අවසශනශ  මැශර සශ ස මුස ලිම් නක්ශකශනක්. ඒ නිසශ 

ගරු නිශ ෝජය කශරක සභශපිතුමනි - [බශධශ කිරීමක්] 

 
ෙුණ ායාසරි ජයග ේ්කර මහසතා  
(மொண்புமிகு தயொசிறி ஜயமசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ෙුණ නිගයෝජය කාරක ්භාපිනතුමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
 What is your point of Order, Hon. Dayasiri 

Jayasekara? 

 
ෙුණ ායාසරි ජයග ේ්කර මහසතා  
(மொண்புமிகு தயொசிறி ஜயமசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු ම සත්රීතුමශ  ජනශධිපිතුමශ ශකිශහේදීහ ඒක කි කශ 

ිශබ සශ ස? 

 
ෙුණ ුඛජිබුර් රහුමා්ද මහසතා  
(மொண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

නතුමශ කරපු ප්රකශ   අහ සමශජ මශධය ජශකවක පළ ශවකශ 

ිශබනවශ.  
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ෙුණ ායාසරි ජයග ේ්කර මහසතා  
(மொண்புமிகு தயொசிறி ஜயமசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ශමිශක්හ ිශබ සශ ස? 

 

ෙුණ ුඛජිබුර් රහුමා්ද මහසතා  
(மொண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ගරු ම සත්රීතුමනි  gagana.lk කි කශ website නකක් 

ිශබනවශ. ඔබතුමශ බක සන  ඒශක් පළ ශවකශ ිශබනවශ. 

 

ෙුණ ායාසරි ජයග ේ්කර මහසතා  
(மொண்புமிகு தயொசிறி ஜயமசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
Websitesවකහ? 

 

ෙුණ ුඛජිබුර් රහුමා්ද මහසතා  
(மொண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ඔේ  websitesවක ඒක පළ ශවකශ ිශබනවශ. ඒවශශ ම මම 

ඔබතුමශට කි  සන ඕනෑ- [බශධශ කිරීමක්] 

 

ෙුණ ායාසරි ජයග ේ්කර මහසතා  
(மொண்புமிகு தயொசிறி ஜயமசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මම කි  සශ ස ශම්කයි. නතුමශ ජශිවශදී මතවක නැහැ. ඒක 

මතක ි ශ ග සන. 

 

ෙුණ ුඛජිබුර් රහුමා්ද මහසතා  
(மொண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

මම කි  සශ ස නැහැ  නතුමශ ජශිවශද මත ක ඉ සනවශ 

කි කශ. මම කිේශේ  නතුමශ තශනශපිවරු සට කරපු ප්රකශ  .  ශම් 

මුස ලිම් විශරෝධ  ඡ සහ ක් නනශතක්  යි  කි න නක. මම 

කි  සශ ස ඒකයි. මම කි  සශ ස නැහැ  ජනශධිපිතුමශ ඒ මතශ  

ඉ සනවශ කි කශ. ජනශධිපිතුමශ කරපු ප්රකශ   ගැන මට 

ශතිරතුරු හැන ග සන කැබුණ විධි ටයි මම කිේශේ. ඡ සහ ක් 

නනශතක් ශම් විශරෝධ    සන පුළුව ස.  

 

ෙුණ ායාසරි ජයග ේ්කර මහසතා  
(மொண்புமிகு தயொசிறி ஜயமசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඔ  මඩා,. 

 

ෙුණ ුඛජිබුර් රහුමා්ද මහසතා  
(மொண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ශ්රී කංකශ නිහහස  පක්ෂශ  මහ ශමකම්තුමනි  ශම  මඩා,ක් 

ශනිශවයි.   

හදසි නීි  ්රි ශත්මක කිරීම ශහවිධි කට වීම නිසශ අහ 

වනශකිට ප්ර  න ක් මතු ශවකශ ිශබනවශ. තවරී ප්රකශ  කරෂන ස 

ශම් රශට් ජනශකිටස  අතර ින ශකිටශගැනීම් ිි කර සන  ශම් 

රශට් ජශිවශහ  අණුස ස සන හශ ශපළපශළි   සන හදසි නීිශ  ස 

බශධශවක් නැහැ. ඒවශට හදසි නීිශ  ස කිසිම ප්ර  න ක් නැහැ. 

හදසි නීි  ්රි ශත්මක ශවේදී ඒවශ කර සන පුළුව ස. හදසි නීි  

තුළදීත් ඒශගිමක සට කිසිම ගැටලුවක් ිි ව සශ ස නැහැ. අශ්ත 

ත්රිවිධ හමුහශපිවරු  ශපිලිස පිතුමශ ිතුළු ආරක්ෂක ප්රධශනි ස 

කි නවශ   ශම් රශට් ත්රස තවශහ  අහ වනශකිට අවසශන කට අපි 

ශගනැමකශ ිශබනවශ. ඒ නිසශ ත්රස තවශද ප්රහශර ක් සම්බ සධව අප 

බි  වි  යුතු නැහැ  කි කශ. නශසේ කි ේදීත්  ශම් රශට් ජශික 

ආරක්ෂශවට තර්ජන ක් වන  ජශික ආරක්ෂශවට තර්ජනශත්මකව  

කරන  ප්රකශ වකට කිසිදු ආකශරශ  ස නීි  ්රි ශත්මක වීමක් අපි 

හකි සශ ස නැහැ. ගරු නිශ ෝජය කශරක සභශපිතුමනි  රටක් 

හැටි ට අපට නශහම ඉදසර ට   සන බැහැ. 

ත්රස ත විමර් න අං ශ  ිතටපු අධයක්ෂ හශ ිතටපු DIG නශකක 

හ සිමවශ මහතශ අශ්ත විශ ේෂ කශරක සභශවට ිවිමකශ ශමිකක්හ 

කිේශේ? නතුමශ විශ ේෂශ  සම කි ශ ිශබනවශ  සහරශ සකශශ  

්රි ශ කකශප  ගැන. සහරශ සකශශ  ්රි ශ කකශප  ඉක්ම ස ණුශඩල  

ඔණු සශ  ශේ නශ ත්රස ත ශේ නශ බවට පත් ණුශඩල  විශ ේෂශ  සම 

අලුත්ගම හශ දගන ප්රශේ වක ිි වූ සිදුවීම්වලි ස පස ශසේ  ඒ ්රි ශ 

ශේගවත් ණුණශ කි කශ. සහරශ ස ගැන නහශ TID නශක් ිතටපු 

අධයක්ෂ නශකක හ සිමවශ මහතශ විශ ේෂ කශරක සභශවට ිවිමකශ  

කි පු ඒ ප්රකශ   බක සන. නතශකිට තවරී ප්රකශ  කරෂන ස  

ජශිවශහ  අණුස ස සන හහ සශ ස නැවත වතශවක් ශම් රශට් 

සහරශ සකශ හහ සනහ? ශම් රශට් නැවත වතශවක් සහරශ සකශ 

හහ සන ඉඩා, ශහනවශහ කි න ගැටලුව අපට  ිශබනවශ. අපි ඒකට 

ඉඩා, ශහනවශහ? ශම් රශට් ඉ සන සමහර යහවි ට අව ය ශවකශ 

ිශබනවශ  සහරශ සකශට අව ය පුබබිම ශම් රශට් නිර්මශණ  

කර සන  සහරශ සකශට අව ය ශේ පශකන වශතශවරණ  ශම් රශට් 

හහ සන. ඒ පුේගක  සට අව ය ශේ කරග සන ඉඩා, ශහනවශහ කි න 

ප්ර  න  අපි ඉදසරපිට ිශබනවශ.  

ගරු නිශ ෝජය කශරක සභශපිතුමනි  අ සතවශහ  කිේවශම ඒක 

ශහමළහ  මුස ලිම්හ  සිංහකහ කි න නක වැහගත් නැහැ. හැම 

අ සතවශහ ක්ම අවසශන ශව සශ ස අප රට විනශ  කරකශ තමයි. 

අ සතවශහ  අශ්ත රශට් ජශික ආරක්ෂශවට තර්ජන ක්. මුස ලිම් 

අ සතවශහ  ශම් රශට් ජශික ආරක්ෂශවට තර්ජන ක් වශශ ම 

තමයි  ද්රවිඩා, අ සතවශහ ත් ශම් රශට් ජශික ආරක්ෂශවට 

තර්ජන ක්. ඒ වශශ ම තමයි හකුශඩල ිශබන අ සතවශහ ත්. 

හකුශඩල ිශබන අ සතවශහ ත් ශම් රශට් ජශික ආරක්ෂශවට 

තර්ජන ක්. නශහම නම් ශම් රශට් ජශික ආරක්ෂශව ශවනුශව ස ඒ 

සි ලු අ සතවශහ  අපි පරශජ  කළ යුතුයි. ඒ සි ලු අ සතවශහ  අපි 

වනසශ හැෂන  යුතුයි. ඒ සි ලු අ සතවශද ස අපි අත්අඩා,ංගුවට ගත 

යුතුයි. ඔණු සට විරුේධව අපි නීි  ්රි ශත්මක කළ යුතුයි. නශහම 

නැතුව නක ජනශකිටසක් ඉකක්ක කරශගන නීි  ්රි ශත්මක 

කිරීශම්දී ඒ ජනශකිටස තුළ අ සතවශද සශ  ්රි ශ කකශප  වැඩි 

වන බව අමතක කර සන නපශ. ඒක අමතක කර සන නපශ.  නීි  

ශහවිධි කට ්රි ශත්මක කර සන නපශ. නීි  ශහවිධි කට 

්රි ශත්මක කිරීම නිසශ ශම් රශට් අණුරුදු 30කට වඩා,ශ වැඩි 

යුේධ කට අපි මුුණණ දීකශ සිටි ශ. ඒ යුේධශ  අේහැකීම් අපට 

ිශබනවශ. ඒ යුේධ  හරහශ ශම් සමශජ  විනශ  වූ හැටි අපි 

හෑස වලි ස හැක්කශ. ඒ යුේධ  හරහශ අප සි ලුශහනශ ඒ ත්රස තවශහශ  

ශගිදුරක් බවට පත් වූ හැටි අපි හැක්කශ. ඒ ිත සහශ ශම් රශට් නැවත 

කිසිදු අ සතවශහ කට ඉඩා, ශහ සන නපශ. ඒ අ සතවශද සි ලු ්රි ශ  

අශ්ත ශම් සශමකශෂන සමශජ ට  අශ්ත සංිතඳි ශවට  අශ්ත ජශික 

සමඟි ට බශධශවක් කි න නක මතක් කරෂන ස මශ  වචන 

ස වමප  අවසශන කරනවශ. ශබිශහිම ස තුියි. 

 
 

[අ.භශ. 1.20] 

 

ෙුණ ගරෝහිත අගබ්ගුණවර්ධාන මහසතා  
(மொண்புமிகு மரொஹித அமபகுணவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

ගරු නිශ ෝජය කශරක සභශපිතුමනි, හදසි නීි  දීර්ඝ කිරීම 

පිළිබඳ විවශහ  පැවැත්ශවන අවස ථශශේ ඔබතුමශ මූකශසනශ  

සිටින විට කතශ කර සන කැබීම ශකිකු සතුටක්.  

2019 අශප්රේම මශසශ  21වන හශ -පශස කු ඉසරහශ- ත්රස තවශද 

ප්රහශර  නමක ණුණශට පුබ, අහ වන විට මශස ශහකකුත් දන 6ක් 

739 740 



පශර්ලිශම් සතුව 

ිස ශසේ හදසි නීි  ශම් රට තුළ ්රි ශත්මක ශවනවශ. අහ තවත් 

මශස කට හදසි නීි  දීර්ඝ කරනවශ. හදසි නීි  මශස තුනක් 

්රි ශත්මක වන තත්ත්ව ක් තුළ ශම් රශට් විපක්ෂ  වන අපට 

රශජය ආරක්ෂක නිශ ෝජය අමශතයතුමශශග ස අහ සන සිේධ 

ශවනවශ, ශම් මශස 2කුත් දන 6 තුළ ඒ ත්රස තවශද ්රි ශවලි  

සම්බ සධශ  ස හැනට ශගන ිි පි වර ශමිනවශහ කි න නක; 

 ශම් වන විට ශකිපමණ පිසරසක් අත් අඩා,ංගුශේ සිටිනවශහ, ඒ 

අ ශග ස  තවත් ශතිරතුරු කබශ ශගන ඉදසරශ දී ශකිපමණ 

පිසරසක් අත් අඩා,ංගුවට පත් කර ගැනීමට නි ෂනතව සිටිනවශ හ කි න 

නක.  

ගරු නිශ ෝජය කශරක සභශපිතුමනි, ශම් සම්බ සධශ  ස අපට 

නක් ප්ර  න ක් මතු ශවනවශ. සහරශ ස ශබෝම්බ  පුපුරවශශගන මළශ. 

ඒත් සමඟම කටුවශපිටි  පමලි ට, ශකිච්චිකශඩ් පමලි ට, 

මඩා,කකපුශේ පමලි ට තා  ශබෝම්බකරුව සහ ෂන  තා ශ, ගරු රශජය 

අමශතයතුමනි. හැබැයි ඒ ශබෝම්බකරුව ස ෂන  තා ශට, ඒ 

ශබෝම්බකරුව ස තනිවම ශනිශවයි ඒ ශබෝම්බ නිෂ පශහන  

කරගත්ශත්. ඒ ශබෝම්බකරුව ස තනිවම ශනිශවයි පමලි  

ශසි ශශගන ආශේ. ඒවශ ඒ ශබෝම්බකරුව ස තනිවම කරගත් 

ශහ ක් ශනි ශවයි කි න නක මුළු රටම හැක්කශ. සහරශ ස ිතුළු ඒ 

මරශශගන මැශරන ඒ සෑම ත්රස තවශද කුශ ම පිටුපස හැවැ සත 

බකශේග ක් ිශබනවශ, ගරු රශජය අමශතයතුමනි. හැවැ සත 

බකශේග ක්! අප අ සන ඒ බකශේග  හසර ශකශරව ශසි ශ ගත්ශත් 

නැි ණුශණිත්, මීට ශපර කතශ කරපු ම සත්රීතුමශ කි පු විධි ට 

ශනිව, නතුමශ අර්ථ කථන  කරපු විධි ට ශනිව තවත් සහරශ සකශ 

බිිත ශේවි; ශම් රශට් තවත් ෂනනිස  ජීවිත සංඛයශවක් -සංඛයශව කුඩා,ශ 

ශව සන පුළුව ස, වි ශක ශව සන පුළුව ස- බිලි ග සනශ තවත් 

සහරශ සකශ බිිත ශේවි. ඔණු ස  ම් විධි කි ස ආගෂනක 

අ සතවශහ කට  ශවි.  

ගරු රශජය අමශතයතුමනි, නමටීටීඊ සංවිධශන  ශගන බක සන. 

නිත සශමශිකක  සට අණ කැබුශඩල ඔණු සශ  නශ ක ශ වූ 

ශේළුපිමශම ප්රභශකර සශග ස. නතශකිට, ඔණු ස හ සනවශ ඔණු සශ  

ඉකක්ක  ශසි ශශගන   සන. හැබැයි, ශමිතදී අණ කැශබ සශ ස 

ශකිශහ සහ? ඔුණ අ සතවශද නම්, "ශම්ක කර සන කි කශ මට 

ශහවි  ස වහ සශසේ කිේවශ  කි කශ ඔුණ කිේශවිත්, ඔුණට තී සදුව 

ග සන පුළුව සකම ිි ශේවි. ගරු නිශ ෝජය කශරක 

සභශපිතුමනි, ඒ නිසශ විශ ේෂශ  සම රශජය ආරක්ෂශව 

සම්බ සධශ  ස අපි ඉමකශ සිටිනවශ,  හදසි නීි   ටශත් 

්රි ශත්මක ශවකශ ශම් සිදුවීම පිටුපස සිටින සි ලුශහනශ අත් 

අඩා,ංගුවට ග සන කටයුතු කර සන කි ක ි ශ.  

ගරු නිශ ෝජය කශරක සභශපිතුමනි, අප හකින ප්රශශ ෝතාක 

ප්ර  න ක් ිශබනවශ. ඒ සිේධි  සම්බ සධශ  ස ශනිශ ක් 

අවස ථශවකදී -විශ ේෂ කශරක සභශව තුළ සහ ඉ ස පිටත- විවිධ 

අ ශග ස ප්ර  න කළශම මතු වූ කරුණු කශරණශ දහශ අපි බකශශගන 

සිටි ශ.  විශ ේෂ කශරක සභශව ඉදසර ට කැඳවූ අ ශග ස ඒ සිේධි  

සම්බ සධශ  ස ප්ර  න කරන ශකිට, "අපි සහරශ ස සමඟ 

තාවිුබමකට නළඹුණශ.  කි කශ ඔණු ස පැහැදලිව කි නවශ අපි 

හැක්කශ. ඔණු ස ශම් පශර්ලිශම් සතුවට ිවිමකශ විශ ේෂ කශරක 

සභශව පැවැි කශමරශ දයි නශහම කි  සශ ස. හැ ස අපට 

ප්ර  න ක් ිශබනවශ, සහරශ ස නක්ක තාවිුබම්ගත ණුණශ නම්, ඒ 

තාවිුබම ශමිකක්හ කි කශ. ඒ තාවිුබම ශමිකක්හ කි න නක 

ශසි  සන, ගරු අමශතයතුමනි.  ඔබතුමශ ආරක්ෂක රශජය 

අමශතයවර ශ හැටි ට, ඒ තාවිුබම ශමිකක්හ, ඒ තාවිුබශම් ිශබන 

කරුණු ශමිනවශහ කි කශ ශසි ශ බක සන.  සහරශ ස සමඟ 

ශේ පශකනශ  ිතටපු නශ ක  ස  ම් තාවිුබමක්  ිි කර ගත්තශ 

නම්, අපි තවම හ සශ ස  තාවිුබම  කි න වචන  විතරයි. ඒ 

තාවිුබශම් අ සතර්ගත  ශමිකක්හ? ඒ ගැන පශර්ලිශම් සතුශේ හදසි 

නීි විවශහශ  දී ශහෝ අපට හැන ගැනීශම් අව යතශවක් ිශබනවශ. 

ඒ අ  කි නවශ, අපි ශේ පශකන ව ශ  ස මැිවරණ  කශකශ  

තමයි ශම් තාවිුබමට ආශේ කි කශ. ඒ  අ  මැිවරණ  ජ ග්රහණ  

කළශ ගරු රශජය ිමිතුමනි. ඒ අ  මැි ිමිවරු ණුණශ. නශහම 

නම්, තාවිුබම් ප්රකශරව  සහරශ ස ශපෝෂණ  කර සන අව ය  සම්පත් 

කබශ දීකශ ිශබනවශහ නැේහ කි න ප්ර  න   ිශබනවශ.  ගරු රශජය 

අමශතයතුමනි,  නශහම නම් ඔබතුමශට ශම් හදසි නීිශ  ස බකවත් 

ශවනවශ, මරශ ශගන මැශරන ශකනශ නක්ක තාවිුබමක් ිි කරගත් 

ශකනශ අත්අඩා,ංගුවට ශගන ප්ර  න කර සන.  ශම් හදසි නීි  

 ටශත් න  කර සන පුළුව ස. 

 

ෙුණ නිගයෝජය කාරක ්භාපිනතුමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු ම සත්රීතුමශ, ඔබතුමශට තව විනශඩි ශහකක් ිශබනවශ. 

 

ෙුණ ගරෝහිත අගබ්ගුණවර්ධාන මහසතා  
(மொண்புமிகு மரொஹித அமபகுணவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
හදසි නීි   ටශත් ප්ර  න කර සන පුළුව ස. ගරු රශජය 

අමශතයතුමනි, ඒ නිසශ අපි ඔබතුමශශග ස ඉමකශ සිටිනවශ, 

ආරක්ෂක රශජය ිමිවර ශ ව ශ  ස ඒ සම්බ සධව කටයුතු 

කර සන කි කශ.  

ඊශ  අිගරු ජනශධිපිතුමශ ශම් රශට් සි ලු මශධය 

ආ තනවක මශධයශේදී ස කැඳවශ ප්රකශ  ක් කළශ.  ගරු නිශ ෝජය 

කශරක සභශපිතුමනි, නම ප්රකශ  ට අනුව   හැ ස රටට අව ය 

හදසි නීි  ශනිශවයි, ිඳිසර නීි  කි කශ මට ිතශතනවශ. ඊශ  

ජනශධිපිතුමශ කළ ප්රකශ  ත් නක්ක බකේද ශම් ශවකශශේ රටට 

අව ය ශව සශ ස හදසි නීි  ශනිශවයි, ිඳිසරනීි .   ිඳිසරනීි  

ඕනෑ ශව සශ ස ියි? ජනශධිපිතුමශ කි නවශ, "මට හැට 

ශහකක්ෂ ක ජනතශව වශහන ක් කබශ දු සනශ. මම ඒක නළවශ 

ශගන  නවශ. නතශකිට ඒ නළවශ ශගන  න වශහනශ  ඉස සරහ 

සීට්  නශක් වශඩි ශවකශ ුබක්කශනම පැත්තකට අදනවශ,  තා ර් නක 

හශනවශ, නශහට ශමශහට කපනවශ" කි කශ.  නතශකිට ශමිකහ 

ශව සශ ස?   ගරු නිශ ෝජය කශරක සභශපිතුමනි, ඔබතුමශත් 

වශහන නළවකශ ිශබනවශ; පළපුරුේහ ිශබනවශ. ඔබතුමශ නළවන 

වශහනශ   ුබක්කශනම කණුරු හසර නශහට ශමශහට කැපුශවිත් 

ශමිකහ ශව සශ ස? අනිවශර්ශ  සම ඒ වශහන  හැ්තශපනවශ. ශවන 

ශකශනක් තා ර් මශරු කශළිත්  ඒ වශහන  නශහේ ශමශහේ  නවශ.  

ගරු නිශ ෝජය කශරක සභශපිතුමනි, නශහම නම් මම කිේවශ 

වශශ  ිඳිසරනීි  ඕනෑ ශව සශ ස ියි? ිඳිසරනීි  ිශබන 

ශවකශවට විතරයි ශහ සශනකුට නක වශහන  නළව සන පුළුව ස 

ව සශ ස. ශමිකහ, නතශකිට  පශශර් ශවනත් වශහන නැි නිසශ. 

පශශර් වශහන නැිශවන  තත්ත්ව ක් ිි කරශගන ිශබ සශ ස 

කණුහ? ඒ රශට් ජනශධිපි සහ අගමැි.  රශට් ජනශධිපිතුමශ 

නශහම කි නවශ නම්,  අහ අපි ශම් සම්මත කරන හදසි නීි  

 ටශත් රශට්  ආරක්ෂශව ගැන වගකීමක් ිශබ සශ ස ශකිශහිමහ? 

ජනශධිපිතුමශ නළවන වශහනශ   steering wheel නක 

අගමැිතුමශ අදනවශ නම්, ජනශධිපිතුමශ පළමුශවනි තා ර් නකට 

හශනශකිට අගමැිවර ශ reverse නකට තා ර් හශනවශ නම්    සන 

පුළුව ස ශවයිහ ගරු නිශ ෝජය කශරක සභශපිතුමනි? ඔබතුමශත් 

ඔළුව වනකශ කි  සශ ස  බැහැ  කි කශ තමයි.  ඒ නිසශ අපි නකක් 

කි නවශ. ශම් රශට් රශජය ආරක්ෂශව බිංදුවට හශපු ආඩලඩුවක් තමයි 

ශම් ආඩලඩුව. ශම්ක රශජය ආරක්ෂශව සම්පූර්ණශ  සම විනශ  

කරපු ආඩලඩුවක්. ශම් ආඩලඩුවට කේජශ නහශරයි, ිතසරකිත 

නහශරයි ි ශබනවශ නම් ඉමකශ අස  ශව සන ඕනෑ. ඒ තත්ත්ව ට 

අහ ශම් ආඩලඩුව පසරවර්තන  ශවකශ ිශබනවශ. ශම් හදසි නීි   

ශ ිහශශගන ශේ පශකන  හඩා, ම් කර සන කෑස ි ශව සන නපශ 
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කි කශ අපි ආඩලඩුවට කි නවශ. ඒක කළ යුතු නැහැ, ගරු 

නිශ ෝජය කශරක සභශපිතුමනි. අපි හැක්කශ, හදසි නීි  පශවිච්චි 

වූ විධි . නහශ නශශගිඩා, ඉස පිසරතශක ට බකහත්කශරශ  ස ිතුළු 

ශවකශ තවහයවරු සට ිතසරහැර කළශ.   ප්රජශත සත්රවශහ  රජ 

කරව සන නම්  කරුණශකරකශ  නිවැරද ශේ කර සන කි කශ ඉමකශ 

සිටිෂන ස මශ  කථශව අවස ස කරනවශ. ශබිශහිම ස තුියි.  
 
 

[අ.භශ. 1.29] 

 

ෙුණ ඒ.ඩී. සුසේ ගප්රේමජය්දත මහසතා 
(மொண்புமிகு  ஏ.டி. சுசில் பிமரமஜயந்த) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ගරු නිශ ෝජය කශරක සභශපිතුමනි, ශම් පැවැත්ශව සශ ස 

මහජන ආරක්ෂක පනශත් විධි විධශන  ටශත්, ජනශධිපිතුමශ 

විසි ස 2019 ජුනි 22ශවනි හශ සිට කංකශව මුළුමශමම ්රි ශත්මක 

කරෂන ස පනවන කහ  හදසි නීි  දීර්ඝ කිරීමට අහශළ විවශහ යි. 

සශමශනයශ  ස  පුබතා  මශසශ  හදසි නීි  පැවැි කශක  තුළ 

ජශික ආරක්ෂශවට අහශළව සිදු වූ  ඒ සි ලු සිේධි සම්බ සධ  

සංඛයශශමඛන, හත්ත  ශම් සභශවට ඉදසරපත් කරකශ තමයි හදසි 

නීි  දීර්ඝ කිරීශම්  විවශහ  පට ස ග සශ ස. හැබැයි, අහ නශහම 

නකක් ණුශඩල නැහැ. පුබතා  මශසශ  නශහම ණුශඩලත් නැහැ.   

අශප්රේම 21ශවනි පශස කු ඉසරහශ  ශම් රශට් ිි වූ  ත්රස ත ප්රහශරශ  

ිශබන භ ංකශරකම හශ ජශික ආරක්ෂශවට ිබුණු තර්ජන  

ශහේතුශව ස හදසි නීි  ්රි ශත්මක කළ යුතුයි කි න මතශ  

ඉඳශගන තමයි අපි විපක්ෂශ  ම සත්රීවරු ස හැටි ට  හදසි නීි  

දීර්ඝ කිරීමට පක්ෂව ඡ සහ  ශහ සශ ස.  අපට ඒ වගකීම ිබි  

යුතුයි. හැබැයි, ආඩලඩුශේ වගකීමක් ිශබනවශ, ශම් විවශහ  

ආරම්භ කර සන කලි ස කිව යුතු ශේවම කි  සන. පුබතා  මශස  

තුළ කී ශහශනක් අත්අඩා,ංගුවට ගත්තශහ, කී ශහශනකුට රැඳණුම් 

නිශ ෝග ගත්තශහ,  කී ශහශනක් අධිකරණ ට ඉදසරපත් කළශහ, කී 

ශහශනකුට නඩු පැවරුවශහ,  කී ශහශනක් නිහහස  කළශහ කි න 

ශතිරතුරු අපට දීකශ තමයි ශම් විවශහ  පට ස ග සන ඕනෑ. තා  

මශසශ  නශහම කිේශේත් නැහැ, අහ  කිේශේත් නැහැ. මම ඒ ගැන 

කනගශටු ශවනවශ.  

ජනශධිපිතුමශ විසි ස ශම් නිශ ෝග  නිකුත් කරනවශ.  නමුත් 
හදසි නීි  දීර්ඝ කර සන ආඩලඩු පක්ෂ ට ඕනෑකමක් ිශබනවශහ 
කි කශ මම හ සශ ස නැහැ. ශම් අවස ථශශේ  ආඩලඩු පක්ෂශ  ගරු 
රුව ස විශේවර්ධන රශජය අමශතයතුමශ ශම් ගරු සභශශේ ඉ සනවශ, 
තව ම සත්රීවරු ස ශහශහශනක් ඉ සනවශ, නච්චරයි. ඉදසරශපළ 
අුබ සවක කණුරුත් නැහැ.  

අමශතය මඩලඩා,ක ම නැහැ. රශට් ජශික ආරක්ෂශව තබකශ 
ිශබන තැන පිළිබඳව රශට් ජනතශවට තී සදු කර සන ශහිඳම 
ශේකශව තමයි ශම් විවශහ . අහ ශම් විවශහ  රශට් ජනතශව සජීවි 
ශකස නරඹනවශ. සවස ප්රවෘත්ි විකශ ශ දී  ිතරු  වැනි රූපවශිතනි 
නශලිකශ ශම්ක ඉතශම ශහිඳි ස ශප සවයි. නතශකිට  ශපශනනවශ, 
ආඩලඩු පක්ෂශ  ඉදසර ශ්තළි ශහක තුනම ිතස  බව. ශම සන ශම් 
තත්ත්ව ට තමයි රජ  අහ  ජශික ආරක්ෂශව ශගනැවිත් 
ිශබ සශ ස. අශ්ත ආඩලඩුව පැවැි කශකශ  යුේධ  ිශබනශකිට, 

මශස ක් ගණශ ස හදසි නීි  දීර්ඝ කරේදී  සි ලු සංඛයශශමඛන, 

වශර්තශ අපි ඉදසරපත් කළශ. ඒ අවස ථශශේ අපි සභශශේ රැඳී සිටිෂන ස,  

විපක්ෂ  අහන ප්ර  නවකට යත්තර දු සනශ.  ඒ විධි ටයි අපි 
කටයුතු කශළේ.  නමුත් ශම සන, අහ ජශික ආරක්ෂශවට දීකශ 
ිශබන තැන! හැ ස සමහර අ  යත්සශහ කරනවශ, ශම් ම සත්රීවරු ස 
225ටම වගකීම පවර සන. ඒක නක්තරශ විධි ක කුම සත්රණ ක්. 
ආඩලඩුක්රම වයවස ථශශේ 42(1),  42(2) අනුවයවස ථශ  මශ 
තමු සනශ සශසේකශට ශප සවශ ශහ සනම්. මම ශම් කි ව සශ ස 
ආඩලඩුක්රම වයවස ථශශේ  VIII වැනි පසරච්ශේහ ශ  ස.   නිත  
අග්රශමශතයවර ශ සහ අමශතය මඩලඩා,ක   ටශත්,   42(1) හශ 42(2)
අනුවයවස ථශවක ශමශසේ සඳහ ස ශවනවශ;  

"42. (1) ජනරජශ  ආඩලඩුශේ පශකන  ශමශහ වීම සහ ඒ පශකන  

පිළිබඳ විධශන  භශර අමශතය මඩලඩා,ක ක් ව සශ ස  .  

(2) අමශතය මඩලඩා,ක  පශර්ලිශම් සතුවට සශමූිතකව වගකීමට සහ 

පිළිතුරු බැඳීමට බැඳී සිටි සශ ස  .   

හැ ස ශකෝ, ඒ වගකීම? ශම් ගරු සභශශේ නක කැබිනට් 

අමශතයවරශ ක්වත් නැහැ. කැබිනට් ශනිවන අමශතයවරු ඒ 

වගකීමට අයිි නැහැ. ආඩලඩුක්රම වයවස ථශශේ ිශබන නක තමයි 

මම කි  සශ ස. නශහම නම් ආඩලඩුක්රම වයවස ථශශේ 42(1) 

වයවස ථශව පවශ අහ ශම් ිමි මඩලඩා,ක  ශම් ගරු සභශව තුළදීම 

යමකංඝන  කරකශ ිශබනවශ. ශකෝ රශට් පශකන ? ශකෝ 

ශමශහ වීම? ශකෝ වගවීම? ශම් කිසි ශහ ක් නැහැ. වගකීම් රිතත 

ආඩලඩුවක් පවත්වශ ශගන  නවශට වඩා,ශ ශහිඳයි, ආඩලඩුක්රම 

වයවස ථශශේ  

70 (1) proviso නක  ටශත් ශ ෝජනශවක් ශගශනන නක.  අපි 

සූහශනම් ඒකට ඡ සහ  දීකශ ශම්ක විුබරුවශ  හම සන.  

ශම් ගැන කි  සන තව ශහේතු ිශබනවශ ශ ස. ජනශධිපිතුමශ 
ශමිකහ කි  සශ ස? ජනශධිපිතුමශ ඊශ  මශධයශේදී ස අමතශ 
කි පු ශේ  හැ ස ශමතැනදී  සශකච්ඡශ ණුණශ. ඊට කලි ස අගමැිතුමශ 
කිේවශ, "වශහනශ  සර ැදුර ස ශහශහශනක් ිතටි ශම හසර ට පහව සන 
බැහැ  කි කශ. ශහශහනශම පහව සන  නවශ ලු. ජනශධිපිතුමශ 
කි පු ශේ මශධය තුළි ස  රටම හැක්කශ. ජනශධිපිවරණශ  දී, 

ජනශධිපිතුමශට තමයි කයිස ස නක කැබිකශ ිශබ සශ ස.  නතුමශ 
කිේවශ, "පශර්ලිශම් සතුශව ස කයිස ස නක ගත්ත හශහශ ක්" 
කි කශ. නශහමයි නතුමශ  කිේශේ. "පශර්ලිශම් සතුශව ස කයිස ස 
නක ගත්ත හශහශ ක් driving seat නක ළඟ වශඩි ශවකශ තා ර් මශරු 
කරනවශ;   steering wheel නකටත් අත ි නවශ" කි කශ නතුමශ 
කිේවශ.  ශම්ක තමයි ප්ර  න . ශම් ප්ර  න  විසඳශ ග සන තා ශම, 

මශනව ිතෂනකම් සම්බ සධශ  ස  ශරේෂ ේශධිකරණ ට තා ශ. 
ජනතශවට ඒ අවස ථශව දු සශ ස නැහැ. ශරේෂ ේශධිකරණශ  ස 
තී සදුවක් දු සනශ.  හැ ස ඒ ප්රිලක ශපශනනවශ ශ සහ? පශස කු ඉසරහශ 
ප්රහශරශ  ස 250කට අධික ජීවිත සංඛයශවක් බිලිගත්තශ, 
500ශහශනක් පමණ තුවශක ණුණශ.  රශට් ආර්ථික  වැශට සන 
ිරකශ,   සමශජ  අතර තවරී අහහස  ප්රකශ  ශවකශ, ජනවර්ග අතර 
ශනිස සුබ සතශවක් ිි වූ ඒ සිේධි  ගැන ශනිශවයි අහ කථශ 
කර සශ ස. අහ ඒ සිේධිශ  ප්රිලක ශකස ශවනත් කරුණු කථශ 
කරනවශ. අහ ජනතශවට ජීවත් ශව සන බැහැ. මුහම සංසරණ  අඩු 
ශවකශ. බැංකුවක ණ  ශගවශ ග සන බැහැ.  ලීසිං නශක් වශසරක  
ශගවශ ග සන බැහැ. අහ ජනතශවට ජීවත් ශව සන පුළුව ස 
වශතශවරණ ක් නැහැ. නශහ ස වැඩා, වර්ජන. නශහ ස තර්ජන  
කිරීම්. ආඩලඩුශේ ිමිවරු සශ  හැසිරීම බක සන.  සහශකශලික 
බක ක් දු සනශ  කි කශ ශම් අ  ිතතනවශ. තව මශස හතරක් 
 නශකිට ආරම්භ කරන වැඩා, පිළිශවළි ස ශහසැම්බර් මශසශ  
නවවැනි දන වන විට ශම් පශකන  ශවනස  කිරීමට ශම් රශට් 
ජනතශව පුක පුකශ බකශ ඉ සනවශ  කි න නක මතක ි ශශගන 
කටයුතු කර සන කි කශ  අපි ශම් ආඩලඩුශේ අ ට කි නවශ.  

ගරු නිශ ෝජය කශරක සභශපිතුමනි, ම සත්රීවරු සශ  ඉමලීම 
අනුව කථශනශ කතුමශ පශර්ලිශම් සතුශේ විශ ේෂ  කශරක සභශවක් 
පත් කළශ, ශම් සිේධි  ගැන ශහි  සන.  හැ ස ඒකට ශහන අර්ථ 
නිරූපණ  ශමිකක්හ? ශම්ක නශටය ක්. පශර්ලිශම් සතුශේ  විශ ේෂ 
කශරක සභශව නශටය රඟහැක්වීමක් ශවකශ. නශටය රඟහක්ව සන 
කලි ස ශපර පුුණණුවීම් කරනවශ. ඒ ශකිශහේහ? අරලි ගහ 
ම සදරශ .  

 

ෙුණ නිගයෝජය කාරක ්භාපිනතුමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු ම සත්රීතුමනි, ඔබතුමශට තව විනශඩි ශහකක කශක ක් 

ිශබනවශ.  
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පශර්ලිශම් සතුව 

ෙුණ ඒ.ඩී. සුසේ ගප්රේමජය්දත මහසතා 
(மொண்புமிகு  ஏ.டி. சுசில் பிமரமஜயந்த) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
මම ඉිසර ටික විනශඩි ශහශක ස කි  සනම්.  ශම් නශටයශ   

නිෂ පශහක ශ කණුහ, අධයක්ෂ කණුහ? නළු, නිළිශ ෝ ටික නම් ඉ සන 
බව ශපශනනවශ. නිළිශ ෝ නම් නැහැ. නළුශවෝ විතරක් ඉ සනවශ. 
හැ ස අපට නශහම ශ ස ිතත සන ශවකශ ිශබ සශ ස. රශට් 
ජනශධිපිතුමශම කි නවශ, ශම් විශ ේෂ කශරක සභශව නශටය 
රඟහැක්වීමක් කි කශ. අපි අහ සශ ස ශමිත නිෂ පශහක කණුහ, 

අධයක්ෂණ  කර සශ ස කණුහ කි කශයි. හැබැයි, ශපර පුුණණුවීම් 
ශව සශ ස නම් අරලි ගහ ම සදරශ   බව කි නවශ. ඒකට පිළිතුරු 
ශහ සනවත්  ශම් සභශශේ වගකිව යුතු අ , ිමිවරු  නැහැ. 
පශර්ලිශම් සතුශේ විශ ේෂ කශරක සභශව විතරක් ශනිශවයි, හැ ස මුළු 
රටම නශටය ක් බවට පත් කරකශ. ශමයි ස පැහැදලි ව සශ ස, ශම් 
ආඩලඩුව තම සශ  වගකීම් පැහැර හැර ිි බවයි.  

ගරු නිශ ෝජය කශරක සභශපිතුමනි, හදසි නීි  ශහවිධි කට 
්රි ශත්මක ශවනවශ  කි කශ මුිකබුර් රුණමශ ස ම සත්රීතුමශ කි නවශ. 
නතුමශ ඒක අපට කි  සශ ස ියි? හදසි නීි  ්රි ශත්මක 
කර සශ ස කණුහ? ආරක්ෂක අං , ශපිලීසි  ිතුළු නීි  
්රි ශත්මක කරන ආ තන තමයි හදසි නීි  ්රි ශත්මක 
කර සශ ස. ඒවශශ  පශකන ක් විපක්ෂශ  අපට ිශබනවශහ? ඒ 
බක  ිශබ සශ ස  ආඩලඩුවටයි; කැබිනට් මඩලඩා,ක ටයි; විෂ   
භශර ිමිවර ශටයි.  ඉි ස නතුමශ ඒ කශරණ  අහශළ අ ට 
ශනිකි ශ ශම් සභශවට ිවිත් කිේවශට වැඩා,ක් නැහැ.  නතුමශට ඒක 
කි  සන ිබු ශඩල නතුම සකශශ  කඩලඩා,ශ ම් රැස වීශම්දීයි. 
පශර්ලිශම් සතුශේදී   ඒක අපට කි කශ වැඩා,ක් නැහැ. අපට ඒකට 
විසඳුමක් ශහ සන බැහැ.  

ශවනත් විවිධ මශතෘකශ ඉදසර ට ශගනැමකශ, පශස කු ඉසරහශ සිදු  
වූ ඒ ප්රහශර ට සම්බ සධ කශරණශ  ටපත් කර සනයි 
තමු සනශ සශසේකශ ශම් යත්සශහ කර සශ ස. අහ ජනතශවශ  ඡ සහ 
අයිි  නැි කර ිශබනවශ. ජනතශවට ඕනෑ කරන ආඩලඩුවක් 
පත් කර ග සනට අවස ථශවක් ශහ සශ ස නැහැ. ජනතශ 
නිශ ෝිකත  ස නි ම විධි ට පත් කර ග සනට ඉඩා,ශනිදී, විකෘි 
ආඩලඩුවක් පවත්වශශගන  ෂන ස කරන ශම් විගඩා,ම නවත්ව සන  
කි න නකයි අපි කි  සශ ස.  

ගරු නිශ ෝජය කශරක සභශපිතුමනි, ජශික ආරක්ෂශව 
ශවනුශව ස, හදසි නීි  දීර්ඝ කර ගැනීමට අශ්ත සහශ ෝග  
කබශශහනවශ. හැබැයි, ඒ සහශ ෝග  ශහ සශ ස ජනතශව තළශ 
ශපළ සනට ශනිශවයි, නි ම ත්රස තවශදී ස අත්අඩා,ංගුවට අරශගන 
නීි  ්රි ශත්මක කර සනයි.  

නීි  ්රි ශත්මක කරන ශම් ආ තන මඟි ස නි ම 
සැකකරුව ස අත්අඩා,ංගුවට ග සනවශහ, ශමිකක්හ කර සශ ස කි න 
නක ගැන අහ ජනතශව තුළ ප්රබක අවි  වශස ක් ිිශවකශ 
ිශබනවශ. [බශධශ කිරීමක්] පශස කු ඉසරහශ සිදු වූප්රහශර  පිටුපස 
ිබුණු සි ලු ශේ ශහළි ණුශඩල නැහැ  කි න මත  ජනතශව තුළ 
ිශබනවශ. නම නිසශ, අඩුම තරෂන ස ඊළඟ මශසශ දී හදසි නීි  
දීර්ඝ කර ගැනීශම්   ශ ෝජනශව පශර්ලිශම් සතුවට ඉදසරපත් කරන 
දනශ දීවත් ඒ සි ලු ශතිරතුරු පශර්ලිශම් සතුව හමුශේ තබකශ, 
ජනතශවට ඒ ශතිරතුරු කබශ ශහ සන  කි න ඉමලීම කරෂන ස, 

මශ  කථශව අවස ස කරනවශ. ස තුියි. 
 
[பி.ப. 1.38] 

 

ෙුණ ුඛහසම්මදු ඉබ්රාහිම් ුඛහසම්මදු ම්දසූර් මහසතා 
(மொண்புமிகு முஹம்மது இப்ரொஹிம் முஹம்மது மன்சூர்)  

(The Hon. Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor) 
பிஸ்மில்லொஹிர்  ரஹ்மொனிர்  ரஹீம். 

தகௌரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கமள, 

அவசரகொலச் சட்டத்கத மீண்டும் ஒரு மொத கொலத்துக்கு 

நீடிக்கின்ற பிமரரகண ததொடர்பொன விவொதத்திமல எனக்கும் 

மபசுவதற்குச் சந்தர்ப்பம் வைங்கியகமக்கொக உங்களுக்கு 

நன்றிகயத் ததொிவித்துக் தகொள்கின்மறன். உண்கமயிமலமய 

எனக்கு முன்னர் மபசிய சிமரஷ்ட பொரொளுமன்ற உறுப்பினர் 

தகௌரவ சுசில் பிமரமஜயந்த அவர்கள் கூறியதுமபொன்று, 

இற்கறவகரக்கும் இந்த அவசரகொலச் சட்டத்கதப் பொவித்து 

சொதித்தகவ என்ன? என்று மகட்கின்மறன். இன்று மீண்டும் 

எகதச் சொதிப்பதற்கொக இந்த அவசரகொலச் சட்டத்தினுகடய 

நீடிப்பு மவண்டப்பட்டிருக்கின்றது? இதகனக் கருத்தில் 

தகொண்மட இந்தப் பிமரரகண தகொண்டுவரப்பட்டிருக்க 

மவண்டும். அதுதொன் வைக்கமும் நியொயமும்கூட. இந்த 

அவசரகொலச் சட்டத்கத நிகறமவற்றுவதற்குக் ககயுயர்த்திய 

வர்களில் நொங்களும் அடங்கியிருக்கின்மறொம். கடந்த ஏப்ரல் 

மொதம் 21ஆம் திகதி இந்த நொட்டிமல இடம்தபற்ற மிமலச்சத் 

தனமொன பயங்கரவொதத் தொக்குதலுடன் ததொடர்புகடய 

குற்றவொளிககளக் ககதுதசய்வதற்கும் அவ்வொறொன 

பிரச்சிகனகள் இன்னுமின்னும் இடம்தபறொமல் இருப்பகத 

உறுதிதசய்வதற்குமம இந்த அவசரகொலச் சட்டத்தின் மதகவ 

உணரப்பட்டது. அதற்கொகமவ நொம் ஆதரவு 

வைங்கியிருந்மதொம்; அது நிகறமவற்றப்பட்டிருந்தது. ஆனொல், 

அந்தச் சட்டம் மிக மமொசமொக, பிகையொகப் பொவிக்கப்பட்ட 

நிகலகமகயப் ஒரு பொரதூரமொன விடயமொகமவ நொம் 

பொர்க்கின்மறொம். தவறுமமன சொதொரண கொரணங்களுக்கொகக் 

ககதுதசய்யப்பட்ட அப்பொவிகள்கூட இந்த அவசரகொலச் 

சட்டத்கதப் பொவித்து அல்லது பயங்கரவொதத் தடுப்புச் 

சட்டத்கதப் பொவித்து மிக மமொசமொகத் தண்டிக்கப் 

பட்டிருக்கிறொர்கள்; தண்டிக்கப்பட்டுக் தகொண்டிருக்கிறொர்கள். 

இதகன நொங்கள் ஒரு பொரதுரமொன, கவகலயொன விடயமொகப் 

பொர்க்கிமறொம். ஆனொல், உண்கமயொக இந்தப் பயங்கர 

வொதத்மதொடு சம்பந்தப்பட்டவர்கள் ஒன்றில் மரணித்திருக் 

கிறொர்கள் அல்லது தற்தகொகல தசய்திருக்கிறொர்கள் அல்லது 

தகொல்லப்பட்டிருக்கிறொர்கள். ஏகனய அகனவரும் ககது 

தசய்யப்பட்டிருக்கிறொர்கள் என்றுதொன் இரொணுவப் புலனொய்வு 

அறிக்கக தசொல்கிறது. அவ்வொறு இருக்கத்தக்கதொக இந்த 

அவசரகொலச் சட்டத்தினுகடய நீடிப்பு எதற்கொக? என்ற 

மகள்விகய நொன் மகட்க விரும்புகின்மறன்.  

இந்தப் பயங்கரவொதச் சம்பவத்திமல ஈடுபட்ட அந்தப் 

பயங்கரவொதிகள் முஸ்லிம் சமுதொயத்கதச் மசொோ்ந்தவர்கள் என்ற 

ஒமர கொரணத்துக்கொக ஏறக்குகறய முழு முஸ்லிம் சமுதொயமும் 

மிக மமொசமொக நடொத்தப்பட்ட, ஒட்டுதமொத்த முஸ்லிம் 

சமுதொயமும் பயங்கரவொதிகளொகப் பொர்க்கப்பட்ட, பொர்க்கப் 

பட்டுக் தகொண்டிருக்கின்ற நிகலகமகள் கொணப்பட்டன; 

கொணப்பட்டுக் தகொண்டிருக்கின்றன. இதகன ஓர் 

ஆட்மசபகனக்குொிய விடயமொகமவ நொன் பொர்க்கிமறன். 

பிரச்சிகன முடிந்துவிட்டது; பிரச்சிகனக்குொியவர்கள் ஒைிந்து 

விட்டொர்கள். மக்கள் ஓரளவுக்கு ஆறுதல் தபருமூச்கச 

விட்டுக்தகொண்டிருக்கிறொர்கள் என்பகத மனமுவந்து, 

சந்மதொஷமொகப் பகிர்ந்துதகொள்ள முடியொத சிலர், இந்த 

நொட்டிமல மீண்டும் பிரச்சிகன வரமவண்டும்; இன்னுமின்னும் 

பயங்கரவொத நடவடிக்கககள் மமற்தகொள்ளப்பட 

மவண்டுதமன்ற ஆதங்கத்மதொடு, இதற்கு ஆகசப்படுகின்றவர் 

களொக இருக்கிறொர்கள். குறிப்பொக சில அரசியல் தகலகமகள் 

அவ்வொறு நடந்துதகொண்டிருக்கிறொர்கள் என்பகதப் 

பொர்க்கின்றமபொது, கடும் மவதகனயொகவும் கடும் 

கவகலயொகவும் இருக்கின்றது.  

இன்று Doctor ஷொபி என்பவர் எதற்கொகக் ககது 

தசய்யப்பட்டிருக்கிறொர்? அவர் முஸ்லிம் என்பகதத் தவிர 

மவறு எந்தக் கொரணமும் இருக்க முடியொது. அவகரக் ககது 

தசய்துவிட்டு அவர் ததொடர்பொன குற்றச்சொட்டுக்கள் பற்றிய 
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முகறப்பொடுகள் இருந்தொல் ததொிவிக்குமொறு வைகமக்கு 

மொற்றமொக மக்கள் மகொரப்பட்டிருக்கிறொர்கள். இந்த 

முகறப்பொடுகள் அதிகமொகக் கிகடக்கப்தபற்றதொக நொங்கள் 

மகள்விப்படுகிமறொம். அவ்வொறு கிகடக்கப்தபற்ற முகறப் 

பொடுகள் ததொடர்பொக அவசியமொன சகல பொிமசொதகனகளும் 

விசொரகணகளும் முடிவுற்ற பின்னர்தொன் அவர் விடுவிக்கப் 

படுவொர் என்று கூறப்படுகின்றது. ஆனொல், அவர்மீது 

சுமத்தப்பட்டிருக்கின்ற அல்லது அவர் ததொடர்பொகத் 

ததொிவிக்கப்பட்டிருக்கின்ற முகறபொடுககள ஆரொய்வதற்கு 

மிகவும் நீண்டகொலம் மதகவப்படும் என நொன் நம்புகின்மறன். 

கர்ப்பத்தகட தசய்த அதொவது குைந்கதப் மபற்கற இல்லொமல் 

தசய்த ஒரு  சதிகய அவர் தசய்ததொகச் தசொல்லப்படுகின்றது.  
 

ෙුණ නිගයෝජය කාරක ්භාපිනතුමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
உங்களுக்கு இன்னும் இரண்டு நிமிடங்கள் இருக்கின்றன.   

 

ෙුණ ුඛහසම්මදු ඉබ්රාහිම් ුඛහසම්මදු ම්දසූර් මහසතා 
(மொண்புமிகு முஹம்மது இப்ரொஹிம் முஹம்மது மன்சூர்)  

(The Hon. Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor) 
தகௌரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கமள, நொன் 

சில முக்கிய கருத்துக்ககளத் ததொிவிக்க மவண்டியிருப்பதொல் 

மமலும் ஐந்து நிமிடங்கள் தருமொறு மகட்டுக் தகொள்கின்மறன்.  
 

ෙුණ නිගයෝජය කාරක ්භාපිනතුමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
இன்னும் ஒரு நிமிடம் தரலொம்.  
 

ෙුණ ුඛහසම්මදු ඉබ්රාහිම් ුඛහසම්මදු ම්දසූර් මහසතා 
(மொண்புமிகு முஹம்மது இப்ரொஹிம் முஹம்மது மன்சூர்)  

(The Hon. Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor) 
குறித்த முகறபொட்கடச் தசய்திருக்கின்ற தபண்களுக்கு 

ஏற்தகனமவ குைந்கத கிகடத்திருந்தமபொதிலும் மீண்டும் 

குைந்கத கிகடக்கொத நிகலகம இருப்பதொகத் ததொிவிக்கப் 

படுகின்றது. மீண்டும் குைந்கத கிகடக்கொகமக்கொன சதிகய 

Doctor ஷொபி தசய்திருக்கின்றொர் என்றொல், அது ததொடர்பொன 

ஆரொய்ச்சிகள் ஒழுங்ககமக்கப்பட்ட முகறயிமல மிகத் 

தொரொளமொகச் தசய்யப்பட மவண்டியிருக்கின்றது. அதொவது, 

குைந்கத குறித்த தகப்பனுகடய குைந்கததொனொ? என்பகத 

உறுதிப்படுத்த மவண்டியிருக்கின்றது; தகப்பன் ஆண்கம 

யுகடயவரொ என்பகதப் பொிசீலிக்க மவண்டியிருக்கிறது. 

ஆண்கமக் குகறபொடு இருக்குமொனொல், அந்தக் குைந்கத 

எவ்வொறு சொத்தியமொனது? என்பது ததொடர்பில் மிக நீண்ட 

ஆய்வு தசய்ய மவண்டியிருக்கின்றது. இவ்வொறொன ஆய்வுககள 

எல்லொம் தசய்த பின்னர்தொன் Doctor ஷொபிகய விடுவிக்க 

மவண்டுமொகவிருந்தொல், வருடக் கணக்கிமல அவர் சிகறயிமல 

இருக்க மவண்டிய மதகவயிருக்கின்றது. ஆகமவ, ஒரு 

மநர்கமத் தன்கமமயொடு, ஓர் ஆமரொக்கியமொன வககயிமல 

இந்த சட்டத்கதப் பயன்படுத்த மவண்டிய அவசியமிருக்கிறது.  

இன்று சிறிய சிறிய குற்றங்களுக்கொக அதிகமொமனொர் 

தண்டிக்கப்பட்டிருக்கிறொர்கள். இந்த நொட்டிமல தர்மச் 

சக்கரத்தினுகடய நியம வடிவம் ததொியொத தபௌத்தர்கள் 

இருக்கிறொர்களொ? என்று மகள்வி மகட்கக்கூடியளவுக்கு, ஒரு 

தபொலிஸ் நிகலயப் தபொறுப்பதிகொொி, தர்மச் சக்கரத்கதப் 

மபொன்ற வடிவம் தபொறிக்கப்பட்ட ஓர் ஆகடகய அணிந்திருந் 

தகமக்கொக குறித்த ஒரு தபண்கணக்  ககது தசய்துள்ளொர். 

அந்தப் தபண் நீண்ட நொட்கள் தடுத்து கவக்கப்பட்ட பின் 

தற்மபொது விடுவிக்கப்பட்டுள்ளதொக அறிகின்மறன். இந்த 

நொட்டிமல மீண்டும் பயங்கரவொத நடவடிக்கககள் 

ஏற்பட்டுவிடக்கூடொது என்பதற்கொக இந்தச் சட்டத்கதப் 

பொவிக்க முன்வருகின்றமபொது, இந்தச் சட்டத்தினொல் 

எந்தமவொர் அப்பொவியும் பொதிக்கப்பட்டுவிடக்கூடொது என்பகத 

உறுதிதசய்யும் வககயிமல சம்பந்தப்பட்ட அதிகொொிகள் 

நிச்சயம் நடந்துதகொள்ள மவண்டிய அவசியமிருக்கின்றது.   

அன்பொர்ந்த குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கமள, 

இந்தத் தடகவ இந்த அவசரகொலச் சட்டத்திகன ஒரு மொத 

கொலம் நீடித்ததற்குப் பின்னதொக மீண்டும் நீடிப்பதற்கு 

எந்தமவொர் அவசியமும் இல்லொத வககயிமல இதர 

நடவடிக்ககககள அகமத்துக்தகொண்டு, மீண்டும் எந்தமவொர் 

அப்பொவிமீதும் குற்றம்சொட்டப்படொத வககயிமல தசயற்பட 

மவண்டும். அப்பொவிககளத் தண்டிப்பகதச் சம்பந்தப்பட்ட 

அகனவரும் தவிர்ந்து தகொள்ள மவண்டிய அவசிய 

மிருக்கின்றது. அதகன உறுதிதசய்வதற்கு இந்த உயொிய சகப 

நிச்சயமொக முன்வர மவண்டும். அதற்குொிய நடவடிக்ககககளச் 

சம்பந்தப்பட்ட அகமச்சர் முதல் அதிகொொிகள் வகர 

அகனவரும் மமற்தகொள்வொர்கள் என்ற நம்பிக்ககயுடன், 

வொய்ப்புக்கு நன்றி கூறி, விகடதபறுகின்மறன்.  

 

[பி.ப. 1.47] 
 

ෙුණ එ ප්. ශ්රීතර්ද මහසතා 
(மொண்புமிகு சி. சிறீதரன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
தகௌரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கமள, 

இன்கறய தினம் இங்கு தகொண்டுவரப்பட்டிருக்கின்ற 

அவசரகொலச் சட்ட நீடிப்புப் பிமரரகணமீதொன விவொதத்திமல 

எங்களுகடய கருத்துக்ககளயும் முன்கவப்பதற்குச் சந்தர்ப்பம் 

வைங்கியகமக்கு நன்றிகள்! இந்த நொட்டிமல கடந்த ஏப்ரல் 

மொதம் 21ஆம் திகதி நகடதபற்ற தீவிரவொதத் தொக்குதல் 

களுக்குப் பிற்பொடு, அதிகம் பொதிக்கப்படுபவர்களொக மிக 

முக்கியமொகத் தமிழ் மபசும் மக்கமள கொணப்படுகிறொர்கள். 

அதிலும் வடக்கு, கிைக்கிமல வொழுகின்ற தமிைர்கள்மீதொன 

இரொணுவக் தகடுபிடிகளும் இரொணுவ நடவடிக்கககளும் 

திட்டமிட்ட வககயிமல அதிகொித்தவண்ணமிருக்கின்றன. இந்த 

நொட்டிமல மிகப் பயங்கரமொன ஓர் அடக்குமுகறக்கு 

வித்திடுகின்ற தசயற்பொட்கடத் ததொடர்ந்தும் இரொணுவம் 

தசய்கின்றது என்பகத இது தவளிப்பகடயொகக் கொட்டி 

நிற்கின்றது.  

தகொழும்பிலும் மட்டக்களப்பிலும் என்று பல இடங்களிலும் 

குண்டுகள் தவடித்திருக்கின்றன. பல மதவொலயங்களில் இருந்த 

தமிழ் கிறிஸ்தவர்கள் தகொல்லப்பட்டிருக்கிறர்கள்; மதவொல 

யங்கள் அைிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. குறித்த சில மதவலொயங்கள் 

இப்தபொழுது புதுப்தபொலிலும் தபற்றிருக்கின்றன. இந்தத் 

தொக்குதலின் கொரணமொக வடக்கு, கிைக்கில் தற்மபொது 

பொதுகொப்புச் மசொதகனகள் நகடதபறுகின்றன. ஆனொல், வட 

பகுதியிலிருந்து வரும்மபொது மதவொச்சிக்கு அப்பொல் ததன்பகுதி 

வீதிகளில் எந்தப் பொதுகொப்புச் மசொதகனககளயும் கொண 

முடிவதில்கல; இரொணுவம் பொடசொகலகளிமல இல்கல; 

பொடசொகலகள் சுமுகமொக இயங்குகின்றன. இங்மக 

பள்ளிக்கூடம் தசல்கின்ற மொணவர்களுகடய புத்தகப் கபகள், 

உபகரணங்கள் எதுவும் மசொதகனக்கு உட்படுத்தப்படுவ 

தில்கல. ஆனொல், வடக்கிமல இருக்கின்ற பொடசொகலகளில் 

அமநகமொக எல்லொப் பொடசொகலகளிலுமம இரொணுவம் 

மசொதகனகளிமல ஈடுபடுகிறது. இரொணுவத்தினர் பொடசொகல 

களுக்கு உள்மளமய இருக்கிறொர்கள். மொணவர்கள் இரொணுவப் 

பிரசன்னத்துக்கு மத்தியில்தொன் கல்வி நடவடிக்கககளில் 

ஈடுபடமவண்டிய நிகலக்குத் தள்ளப் பட்டிருக்கிறொர்கள். இது 

ஒரு திட்டமிட்ட, தவளிப்பகடயொன இரொணுவ நடவடிக்கக! 
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அரசொங்கம் வடக்ககயும் கிைக்ககயும் தவளிப்பகடயொகமவ 

இரொணுவ ஆட்சிக்குள் கவத்திருக்க முயல்கிறது என்பகதமய 

இது ததளிவொக எடுத்துக்கொட்டுகின்றது.  

குறிப்பொக, நொன் கடந்த 2019.06.14ஆம் திகதி 

தவள்ளிக்கிைகம கிளிதநொச்சி மகொ வித்தியொலயத்திமல கொகல 

9 மணியளவில் நகடதபற்ற ஒரு கணித ஆய்வுகூட அகறயின் 

திறப்பு விைொவுக்கொகச் தசன்றிருந்மதன். நொன் முன்னர் அந்தப் 

பொடசொகலயில் அதிபரொக இருந்தவன். அங்மக தசன்ற 

தபொழுது, அந்தப் பொடசொகலயின் வொசலில் கவத்து 

இரொணுவத்தினர் என்கன உட்புகவிடவில்கல. நொன் யொர் 

என்று தசொல்லியும், என்மனொடு வந்த தமய்ப்பொதுகொவலர்கள் 

“இவர் ஒரு பொரொளுமன்ற உறுப்பினர்” என்று ததொிவித்தும்கூட 

அதகன அவர்களொல் விளங்கிக்தகொள்ள முடியவில்கல. 

அப்மபொது இரொணுவத்தினர் என்மனொடு முரண்பட்டுக் 

தகொண்டொர்கள். அவ்வளவு தூரம் குண்டு தவடிக்கொத, 

பிரச்சிகனகள் நகடதபறொத ஓர் இடத்திமல ஏன் இவ்வொறு 

இரொணுவத்தினர் நடந்து தகொள்கிறொர்கள்? அவர்களுக்கு 

அதற்கொக என்ன மதகவ இருக்கிறது? அதிலும், 

கிளிதநொச்சியிமல இவ்வொறொன சம்பவங்கள் நகடதபறொத ஓர் 

இடத்திமல - கிளிதநொச்சி மகொ வித்தியொலயத்திமல இவ்வொறு 

இடம்தபறுவது அங்கு இரொணுவத்தினுகடய பிடி 

இருக்கின்றது என்பகத மிகத் ததளிவொகக் கொட்டுகிறது.  

2019.06.17ஆம் திகதி திங்கட்கிைகம கொகல 7.30 

மணியளவில் நொன் வட்டக்கச்சி மகொ வித்தியொலயத்திற்கு 

அருகொகமயொல் ஓர் அலுவலுக்கொகச் தசன்றதபொழுது, அந்த 

வட்டக்கச்சி மகொ வித்தியொலயத்தினுகடய வொசலிமல 

இரொணுவத்தினரும் இரொணுவத் துகணப்பகடயினரொன CSD 

என்கின்ற Civil Security Department ஐச் மசர்ந்தவர்களும் 

அந்தப் பொடசொகலப் பிள்களகளுகடய புத்தகப் கபகளுள் 

இருக்கின்ற தபொருள்ககள தவளியிமல தகொட்டி, ஆரொய்ந்து 

தகொண்டிருந்தொர்கள். இந்த இடங்களிமல ஏன் இந்த 

நடவடிக்கககள் இடம்தபறுகின்றன? இவ்வொறு நகடதபறுவ 

தற்கொன கொரணம் என்ன? அமத திங்கட்கிைகம 

2019.06.17ஆம் திகதி மதியம் கிளிதநொச்சி கண்டொவகள மகொ 

வித்தியொலயத்திமல ஒரு சிறுவர் பூங்கொகவத் திறந்து 

கவப்பதற்கொகச் தசன்றிருந்மதன். நொன் அங்கு தசன்ற 

தபொழுது, அங்மக அந்த வளவிற்குள் இரொணுவம் 

குவிக்கப்பட்டது. இரொணுவத்தினர் வந்து நின்று தங்களுகடய 

நடவடிக்ககககள மமற்தகொண்டொர்கள். ஏன் இவர்கள் 

இவ்வொறு நடந்து தகொண்டொர்கள்? அதற்கொன கொரணம் 

என்ன? என்பகத எங்களொல் தசொல்ல முடியவில்கல. அந்த 

இடங்களில் இரொணுவப்பிடியும் இரொணுவப் பிரசன்னமும் 

மிகக் கூடியளவிமல இருப்பகதக் கொட்ட மவண்டும் என்பதில் 

அவர்கள் கவனமொக இருக்கின்றொர்கள்.  

அமதமபொல, 2019.06.22ஆம் திகதி சனிக்கிைகம மொகல 

3.30 மணியளவில் கிறிஸ்தவ மதகுருமொர் நொன்கு மபர் 

யொழ்ப்பொணத்திலிருந்து முல்கலத்தீவிற்கு ஒரு வொகனத்திமல 

தசன்றதபொழுது தர்மபுரம் பகுதியிமல கவத்து இரொணுவத் 

தினரொல் இறக்கிச் மசொதிக்கப்பட்டதுடன், அவர்களுகடய 

வொகனங்களும் மசொதகனயிடப்பட்டன. குண்டு தவடித்தது 

மதொவலயத்தில்! பொதிக்கப்பட்டது கிறிஸ்தவர்கள்! 

மசொதகனக்கு உட்படுத்தப்படுவது கிறிஸ்தவ மதகுருமொர்! 

இந்த நொட்டினுகடய சட்டத்திமலயும் பொதுகொப்புப் பகடகளின் 

எண்ணத்திமலயும் என்ன இருக்கின்றது என்பகத இது 

தவளிப்பகடயொகக் கொட்டுகின்றது. தர்மபுரம் பகுதியில் மொகல 

3.30 மணிக்கு நொன்கு மதகுருமொரும் அருட்தந்கதயருகடய 

சீருகடமயொடு தநஞ்சிமல சிலுகவகயத் தொங்கிய வண்ணம் 

தொன்  பயணித்திருந்தொர்கள். அப்படியிருந்தும் அவர்கள் 

வொகனத்திலிருந்து இறக்கப்பட்டுச் மசொதகனயிடப்பட்டிருக் 

கின்றொர்கள். மநற்கறய தினம் 2019.06.26ஆம் திகதி நொன் 

கிளிதநொச்சி வட்டக்கட்சி, மொயவனூொிமல அகமந்திருக்கின்ற 

அரசினர் தமிழ்க் கலவன் பொடசொகலயிமல ஒரு பூங்கொவுக்கு 

அடிக்கல் நொட்டுவதற்கொகச் தசன்றிருந்மதன். அங்மகயும் 

இரொணுவத்கதப் பொர்த்மதன். அங்மக படிக்கின்ற மொணவர்கள் 

70 மபர்; அங்கிருக்கின்ற இரொணுவத்தினர் 25 மபர். இந்தளவு 

இரொணுவத்தினர் ஏன் அந்தப் பொடசொகலக்குள் இருக்க 

மவண்டும்? அவர்கள் அந்தப் பொடசொகலக்குள் முகொமிட்டிருக் 

கின்றொர்கள். இது  மிக மமொசமொன ஒரு நிகலகயக் 

கொட்டுகின்றது.  

தகௌரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கமள, இன்று 

வடக்கும் கிைக்கும் ஓர் இரொணுவ வகலப் பின்னலுக்குள், 

இரொணுவக் கண்கொணிப்பிற்குள், இரொணுவத்தினுகடய 

பிரசன்னத்மதொடு இருப்பது தமிழ் மக்ககள அச்சுறுத்தி 

அடிகமப்படுத்தி கவத்திருப்பதற்கு என்பகத தவளிப்பகட 

யொகக் கொட்டி நிற்கின்து. முதலிமல அங்கு இரொணுவப் 

பிரசன்னங்களும் இரொணுவக் தகடுபிடிகளும் இல்லொமல்மபொக 

மவண்டும். இதகன உடனடியொக நீக்க மவண்டும். 

அவசரகொலச் சட்டம் என்ற தபயொிமல பொதிக்கப்படுபவர்கள் 

தமிைர்கள்! இங்மக ததன்பகுதியிமல எந்தச் சிங்கள 

மக்களுக்கும் அதனொல் பொதிக்கப்படவில்கல. அவர்களுகடய 

மதத்தலங்களில் குண்டுகள் தவடிக்கவில்கல அல்லது இந்தத் 

தொக்குதில் தபௌத்தர்கள் மரணிக்கவுமில்கல. இறந்தது தமிழ்க் 

கிறிஸ்தவர்கள், பொதிக்கப்பட்டகவ அவர்களுகடய மதவொல 

யங்கள், பொதுகொப்புச் மசொதகனக்கு உட்படுத்தப்படுவதும் 

தமிைர்கள்! அப்படிதயன்றொல், இதற்குப் பின்னொமல யொமரொ 

இருக்கின்றொர்கள். அவர்கள் தங்களுகடய அரசியல் இலொபம் 

கருதி, அரசியலில் அவர்கள் வர மவண்டும் என்பதற்கொக 

இதகனச் தசய்கின்றொர்களொ? என்கின்ற எண்ணம் 

எங்களுக்குத் மதொன்றுகின்றது. அரசியலுக்கொகத் தமிைர் 

ககளயும் அச்சுறுத்தி, முஸ்லிம்ககளயும் அச்சுறுத்தி இந்த 

நொட்டிமல தங்களுக்கொன ஓர் அரசியல் இலொபத்கதப் 

தபறுவதற்கொக ஒரு பிொிவினர் இந்த நடவடிக்கககய 

மமற்தகொள்கின்றொர்களொ? என்ற சந்மதகம் எழுகின்றது.  

இந்த நொட்டிமல எமது மக்கள் நிம்மதியொக வொழ்கின்ற, 

பொதுகொப்மபொடு வொழ்கின்ற நிகலகம முதலிமல உருவொக்கப் 

பட மவண்டும். அந்த நிகலகம ஏற்படொதவகர அவசரகொலச் 

சட்டம் ததொடர்ந்தும் நீடிக்கப்படுவகத நொங்கள் எதிர்ப்மபொம். 

தசன்ற மொதமும் அதற்கு எதிரொக வொக்களித்திருந்மதொம். 

இன்றும்கூட அதகன எதிர்த்து வொக்களிப்மபொம். கொரணம், 

இந்த அவசரகொலச் சட்டத்தினொல் எங்களுகடய மக்கள் 

துன்பப்படுகின்றொர்கள்; மிகக் கூடுதலொகப் பொதிக்கப்படு 

கின்றொர்கள். ஆகமவ, அவர்களுக்கு நீதி கிகடக்க 

மவண்டுதமன்றொல், இந்த அவசரகொலச்சட்டம் இந்த 

நொட்டுக்குத் மதகவயில்கல. இன்று இந்த நொட்டில் 

அச்சுறுத்தல் இல்கல என்றுதொன் எங்களுக்குத் மதொன்று 

கின்றது. இந்த அவசரகொலச்சட்டம் ததன்பகுதி, வடபகுதி 

என்று நொடு பூரொகவும் ஒமரமொதிொி அமுல் தசய்யப்பட 

மவண்டும். வடக்கு,  கிைக்கிற்கு ஒரு வககயொகவும் ததன் 

பகுதிக்கு இன்தனொரு வககயொகவும் இருக்க முடியொது.  

இங்மக, தகௌரவ திமனஷ் குணவர்தன அவர்கள் 

உகரயொற்றுகின்றமபொது, அவசரகொலச் சட்டத்கதப் பயன் 

படுத்தித்தொன் கிளிதநொச்சி மொவட்டத்தினுகடய பூநகொி பிரமதச 

தசயலொளர் பிொிவிமலயிருக்கின்ற தகௌதொொிமுகனயிமல 

அடொத்தொக மண்கண அள்ளுகின்றொர்கள் என்று 

749 750 

[ගරු  නස . ශ්රීතර ස  මහතශ] 
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குறிப்பிட்டொர். ஆனொல், அங்மக மண்கண அள்ளுகின்றவர் 

தகௌரவ திமனஷ் குணவர்தன அவர்களுகடய 

அரசொங்கத்திலிருந்த டக்ளஸ் மதவொனந்தொ அவர்களுகடய 

தசொந்தச் சமகொதரர். ஆகமவ, இதற்கு உடந்கதயொக திமனஷ் 

குணவர்தன அவர்களுகடய கட்சிகயச் சொர்ந்தவர்களும் 

இருக்கின்றொர்கள். தகௌதொொி முகனயிமலயிருக்கின்ற இந்த 

மண் எவ்வளமவொ தூரம் பொதுகொக்கப்பட்ட ஓர் இயற்கக வளம்! 

இவ்வொறொன ஒரு இயற்கக வளமொன இந்த மண்கண 

எடுப்பதொனொல், அது ததொடர்பொகத் தீர்மொனிக்க மொவட்டக் குழு 

இருக்கின்றது. அரசொங்க அதிபருகடய தகலகமயில் பிரமதச 

தசயலொளர் மற்றும் சுற்றுச்சூைல் திகணக்களம், ததொல்தபொருள் 

திகணக்களம், நீர்வைங்கல் வடிகொல் அகமப்புச்சகப, கனிய 

வளங்கள் திகணக்களம், பிரமதச சகப என எல்மலொரும் 

இகணந்த ஒரு மொவட்டக் குழுவிமல தீர்மொனம் எடுத்த 

பிற்பொடுதொன் அந்த மணகல அங்கிருந்து அள்ள முடியும்.  

நொன் இது ததொடர்பொகக் கடந்த வியொைக்கிைகம இந்த 

உயர் சகபயிமல ஓர் ஒத்திகவப்புமவகளப் பிமரரகணகயக் 

தகொண்டுவந்திருந்மதன். அதற்கு பிறகுகூட நீதி கிகடக்க 

வில்கல. அங்குள்ள பொகதயொல் ஒரு 'கியூப்' மண்தொன் 

தகொண்டுதசல்லலொம் என்று வடக்கு மொகொண வீதி 

அபிவிருத்தித் திகணக்களத்தினுகடய கிளிதநொச்சிக்கொன 

நிகறமவற்றுப் தபொறியியலொளர் குறிப்பிட்டும்கூட, அங்கு ஒமர 

நொளில் தபொிய 'ொிப்பர்' வொகனங்களில் 3 'கியூப்' மண் தகொண்டு 

தசல்லப்படுகின்றது. ஆனொல், அங்குள்ள  மக்களுக்குப் 

பொகதயில்கல; குடிப்பதற்குத் தண்ணீர் இல்கல. அமதமநரம் 

இங்கு மபசுகின்ற திமனஷ் குணவர்தன அவர்களுகடய 

கூட்டொளியொன டக்ளஸ் மதவொனந்தொ அவர்களுகடய 

சமகொதரன்தொன் அங்கிருக்கின்ற இயற்கக வளத்கத - 

மண்கண அள்ளிச் தசல்கின்றொர்.  ஆனொல், இன்று இயற்கக 

பற்றிப் மபசுகிறொர்கள்; இயற்கககயப் பொதுகொப்பதொகக் 

கூறுகிறொர்கள். இது ததொடர்பொக இரொஜொங்க அகமச்சர் அஜித் 

மொன்னப்தபரும அவர்கமளொடுகூட நொன் மபசியிருந்மதன். 

அவருகடய அலுவலகத்திமல கடந்த தவள்ளிக்கிைகம ஒரு 

கூட்டம் நகடதபற்றது. அதிமலகூட, குறித்த விடயம் பற்றித் 

தொங்கள் உடனடியொக நடவடிக்ககதயடுக்கிமறொம் என்று 

தசொன்னொர்கள். இதுவகரயும் எதுவுமம நகடதபறவில்கல.  

அமதமநரம், ஜனொதிபதி அவர்களுகடய அறிவுறுத்தலுக் 

ககமய ஜனொதிபதி தசயலகத்திலிருந்துதொன் இதற்கொன 

அனுமதி கிகடப்பதொகக் குறிப்பிடுகிறொர்கள். கடந்த 8ஆந் 

திகதி முல்கலத்தீவிற்கு மமதகு ஜனொதிபதி அவர்கள் 

வருககதந்தமபொது இயற்கககயப் பற்றிப் மபசினொர்; 

இயற்கககயப் பொதுகொக்க மவண்டும் என்றொர்; மக்கள் 

எல்மலொரும் இயற்ககமயொடு இருக்க மவண்டும் என்றொர். 

அவ்வொறு மபசுகின்றமபொதிலும், தகௌதொொிமுகனயி 

மலயிருக்கின்ற மண்கண அள்ளுவதற்கு அவருகடய 

அலுவலகத்திமலயிருந்து அனுமதி தகொடுக்கப்படுகின்றது 

என்றொல்,  

[මූලා්නගේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

அவர்களிடத்தில் இரண்டு நொக்குகள் உள்ளன? இரு முகங்கள் 

இவ்வொறு தசயற்படுகின்றதொ? ததன்பகுதியிலுள்ள வளத்துக்கு 

ஒருவிதமொன சட்டமும், வட பகுதியிலுள்ள வளத்துக்கு 

மவதறொரு விதமொன சட்டமும் ஜனொதிபதி அவர்கள் தகொண்டு 

வருகிறொரொ? ஜனொதிபதி அவர்களுகடய தசயலகத்திலிருக் 

கின்ற உத்திமயொகத்தர்கள் அவருக்குத் ததொியொமல் களவொக 

இந்த அனுமதிககள வைங்குகின்றொர்களொ? ஆகமவ, இந்த 

விடயங்ககள நொன் இந்தச் சகபயினூடொக ஜனொதிபதி 

அவர்களின் கவனத்திற்குக் தகொண்டுவருகின்மறன். ஜனொதிபதி 

அவர்கமள, தயவுதசய்து நீங்கள் இதகனப் புொிந்து 

தகொள்ளுங்கள்! அங்மகயிருக்கின்ற சுமொர் 350 குடும்பத்கதச் 

மசர்ந்த 1,750 க்கு மமற்பட்ட மக்கள்  யுத்தத்தொல் 

பொதிக்கப்பட்டு வொைமுடியொமல் திணறுகிறொர்கள். ஆனொல், 

அந்த மண்கண அள்ளுகின்றவர்கள் தொங்கள் தபொய்யொனவர் 

களல்லர்மபொல இங்மக கொட்டிக்தகொள்ள முகனகிறொர்கள்.  

அமதமபொல, இந்த அவசரகொலச் சட்டத்கதப் பயன்படுத்தி 

சமுர்த்தி பயனொளிகளிடமிருந்து 500 ரூபொய் பணம் 

அறவிடப்படுவதொக முன்னொள் பொரொளுமன்ற உறுப்பினர் 

சந்திரகுமொர் குறிப்பிட்டதொக தகௌரவ திமனஷ் குணவர்தன 

அவர்கள்  இங்கு தசொன்னொர். இமத சந்திரகுமொர், டக்ளஸ் 

மதவொனந்தொ - இவர்கள்தொன்  கடந்த ஜனொதிபதித் 

மதர்தலின்மபொது மஹிந்த ரொஜபக்ஷ அவர்களின் மதர்தல் 

பிரசொரத்திற்கொக ஒவ்தவொரு சமுர்த்தி பயனொளியிடமிருந்தும் 

2,000 ரூபொகய அறவிட்டிருந்தொர்கள். அந்த 2,000 ருபொய் 

இன்னும் அந்த மக்களுக்கு வைங்கப்படவில்கல. இப்தபொழுது 

500 ருபொய் அறவிடப்படுவகத நொங்கள் ஏற்றுக் 

தகொள்ளவில்கல. அதற்கு எதிர்ப்பு தவளியிட்டிருக்கின்மறொம். 

தகௌரவ அகமச்சர் தயொ கமமக அவர்கள், தொங்கள் அதற்குொிய 

வைிகயத் மதடுகிமறொம் என்று தசொன்னொர். அந்த மக்களுகடய 

பணத்கத எடுக்க முடியொது. அதற்கொன பூரண எதிர்ப்கப 

நொங்கள் கொட்டியிருக்கின்மறொம். ஆனொல் இம்முகற அரசியல் 

ொீதியொகப் பயனொளிகள் ததொிவு தசய்யப்படவில்கல. 

அதிகொொிகளூடொகப் பயனொளிகள் ததொிவுதசய்யப்பட்டும்கூட 

சமுர்த்தி உத்திமயொகத்தர்களின் பைிவொங்கலொல் கிளிதநொச்சி 

மொவட்டத்திமல 4,000க்கும் மமற்பட்ட பயனொளிகளுக்குப் 

பயன் கிகடக்கொமலிருக்கின்றது. கிளிதநொச்சி மொவட்டத்கதச் 

மசர்ந்த எல்லொ சமுர்த்தி உத்திமயொகத்தர்ககளயும் நொன் 

தசொல்லவில்கல. ஆனொல், சமுர்த்தி உதவுததொகககயப் தபற 

மவண்டிய பலர், கட்சி பொர்த்துப் பயனொளிககளத் ததொிவு 

தசய்ததன் அடிப்பகடயில், பல சமுர்த்தி உத்திமயொகத்தர் 

களுகடய பைிவொங்கலினொல் பொதிக்கப்பட்டிருக்கிறொர்கள்.  

தகௌரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கமள, இந்த 

சகபயிமல சிலர் உண்கமக்குப் புறம்பொன கருத்துக்ககளச் 

தசொல்வதற்கு இருக்கிறொர்கள். அவர்கள் உண்கமககள 

மகறக்க முகனகிறொர்கள். ஆனொல், இந்த நொட்டிமல 

நகடதபறுகின்ற ஏரொளமொன சம்பவங்கள் இந்த மக்களுக்கு 

விமரொதமொக நகடதபற்றுக் தகொண்டிருக்கின்றன; இந்த 

மக்ககளப் பொதிக்கக்கூடிய வககயிமல இடம்தபற்றுக் 

தகொண்டிருக்கின்றன. மொறி மொறி வருகின்ற அரசுகள் 

அவசரகொலச் சட்டம் என்ற மபொர்கவயில் வடக்ககயும் 

கிைக்ககயும் முழுக்க முழுக்க ஓர் இரொணுவ ஆட்சிக்குள் 

கவத்திருக்க நிகனத்துக் தகொண்டிருக்கின்றன. இந்த அரசுகள் 

அதகனத்தொன் தசய்கின்றன.  ததன்பகுதிகயச் மசர்ந்த சிங்கள 

மீனவர்கள் வடபகுதியிலுள்ள கடலிமல மீன்பிடிக்க  

முகனகிறொர்கள்; அங்மக அந்த மக்களுகடய வளங்ககள 

அள்ளிச் தசல்லுகிறொர்கள். இதனொல் எமது மக்கள் கடலிமல 

ததொைில் தசய்ய முடியொமல் இருக்கின்றது. 

இதகனவிட மிக முக்கியமொக, முல்கலத்தீவிமல நீரொவிப் 

பிட்டியிமல இருக்கின்ற பிள்களயொர் ஆலயம் இருக்கின்ற 

இடம் பரம்பகர பரம்பகரயொக, வரலொற்று ொீதியொகத் தமிைர்கள் 

வொழ்ந்த இடம். அந்த இடத்திமல ஒரு சிங்களவர்கூட 

வொைவில்கல. ஆனொல், இன்று அந்த நீரொவிப்பிட்டிப் 

பிள்களயொகரத் தூக்கி எறிந்துவிட்டு, அங்கு ஒரு பிக்கு புத்தர் 

சிகலகயக் கட்டுவித்துக் தகொண்டிருக்கின்றொர். அதற்கு 

ரஜமஹ விகொகர என்று ஒரு தபயகரயும் கவத்திருக்கின்றொர். 

இது எவ்வளவு நியொயம்? இந்த நொட்டிமலயிருக்கின்ற 
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தமிைினத்தின்மீது ஒரு சிங்கள பிக்கு தொன் நிகனத்தகதச் 

தசய்ய முடியுதமன்றொல், இதற்கொக தகௌரவ (வண.) 

அத்துரலிமய ரதன மதரர் அவர்கள் உண்ணொவிரதம் 

இருப்பொரொ? அல்லது அவமரொடு மசர்ந்த குழுக்கள் 

உண்ணொவிரதமிருக்குமொ? தமிைர் பக்கத்தின் நியொயத்கத 

அவர்கள் புொிந்து தகொள்வொர்களொ?  

கன்னியொ தவந்நீரூற்று என்பது, இரொவண மன்னன் 7 

குன்றுககள தவட்டித் தனது தொயின் அந்திமக் கிொிககககளச் 

தசய்த இடமொகும். இன்று அந்த இடத்திலிருந்த சிவன் 

ஆலயத்கதக் கொணவில்கல; பிள்களயொர் ஆலயத்கதப் 

பிடுங்கிவிட்டொர்கள். அங்கிருந்த பிள்களயொர் ஆலயத்கதக் 

கட்டுவதற்கு பிக்கு அனுமதிக்கிறொர் இல்கல. நயினொதீவிமல 

கடலிமல புத்தர் சிகலகயக் கட்டிக் தகொண்டிருக்கிறொர்கள். 

நொவற்குைி நூறு வீதம் தமிைர்கள் வொழ்கின்ற பிரமதசம். அந்த 

நொவற்குைி பிரமதசத்திமல - ஒரு சிங்களவர்கூட வொைொத 

இடத்திமல எவ்வொறு ஒரு விகொகரகயக் கட்டிக் தகொண்டிருக் 

கிறொர்கள்? ஆகமவ, ஓர் இனத்கதச் சுத்திகொிக்கின்ற - 

எங்களுகடய தமிழ் இனத்கத இல்லொமல் தசய்கின்ற, 

அடிகமப்படுத்துகின்ற முழு நடவடிக்கககளும் இந்தச் சிங்கள - 

தபௌத்த சிந்தகனகளின் அடிப்பகடயில் மமற்தகொள்ளப்பட்டு 

வருகின்றது என்பகத இந்த இடத்திமல நொன் பதிவுதசய்ய 

விரும்புகின்மறன். இவ்வொறொன தசயற்பொடு இன்று மநற்றல்ல, 

ததொடர்ந்தும் தமிைர்கள்மீது கட்டவிழ்த்து விடப்படுகின்றது. 

இந்த நொட்டிமல தமிைர்களும் சிங்களவர்களும் ஒற்றுகமயொக 

வொைக்கூடிய சூைல் இன்னும் ஏற்படுத்தப்படவில்கல; 

அதற்கொன புொிதல்கள் வரவில்கல. 

ஏற்தகனமவ வலிந்து கொணொமல் ஆக்கப்பட்ட மக்களின் 

உறவினர்கள் வீதிகளில் இருக்கிறொர்கள்; சிகறயிமல ககதிகள் 

இறந்திருக்கின்றொர்கள். அண்கமயில்கூட, 60 வயது நிரம்பிய 

ககதி ஒருவர் சிகறயிமல இருந்த கொரணத்தொல் 

இறந்திருக்கிறொர். அவருகடய இறப்பு மிகவும் பொதகமொனது. 

இவ்வொறு தமிைர்கள் அநொகதகளொகச் சொகின்றொர்கள். இந்த 

நொட்டிமல அவசரகொலச் சட்டம் பிரமயொகிக்கப்படுகிறது; 

தமிைர்கள் தசத்துக் தகொண்டிருக்கின்றொர்கள்; கொணொமல் 

ஆக்கப்பட்டவர்களின் உறவுகள் வீதிகளிமல இருக்கிறொர்கள்; 

அரசியல் ககதிகள் விடுதகல தசய்யப்படவில்கல. 

இகதத்தொன் இந்த நொட்டினுகடய இலட்சணமொக இந்த நொடு 

கருதுகின்றதொ? இன்னும் இந்த நொட்டின் பிரச்சிகன 

தீர்க்கப்படவில்கல. ஆகமவதொன், இந்த அவசரகொலச் 

சட்டத்கத நொங்கள்  ஏற்றுக்தகொள்ளவில்கல. கடந்த ஏப்ரல் 

23ஆம் திகதி இந்த அவசரகொலச் சட்டம் நிகறமவற்றப் 

படுவதற்கொக இந்தப் பொரொளுமன்றத்தில் தகொண்டுவரப் 

பட்டமபொது அது மிக மவகமொக நிகறமவற்றப்பட்டது. அதற்கு 

அடுத்தமுகற நொங்கள் அதகன எதிர்த்து வொக்களித்திருந்மதொம். 

இப்தபொழுதும்கூட ஒரு விடயத்கத தவளிப்பகடயொகச் 

தசொல்கின்மறொம். அதொவது, இந்த அவசரகொலச் சட்டமும் 

அதனூடொன பயங்கரவொதத் தகடச் சட்டமும் இந்த நொட்டில் 

இல்லொமல் தசய்யப்பட மவண்டும் எனச் தசொல்கின்மறொம். 

இந்த நொட்டிலுள்ள மக்கள் நிம்மதியொக வொை மவண்டு 

தமன்றொல், முதலிமல வடக்கு, கிைக்கில் தமிழ் மக்ககள 

ஆக்கிரமித்திருக்கின்ற 150,000க்கும் மமற்பட்ட இரொணுவத் 

தினரும் அங்கிருந்து அகற்றப்பட மவண்டும்.  
 
 

ෙුණ නිගයෝජය කාරක ්භාපිනතුමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
தகௌரவ உறுப்பினர் அவர்கமள, உங்களுகடய உகரகய 

நிகறவு தசய்ய மவண்டும்.   

ෙුණ එ ප්. ශ්රීතර්ද මහසතා 
(மொண்புமிகு சி. சிறீதரன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
சர்வமதச ொீதியொக ஐக்கிய நொடுகள் மனித உொிகம 

ஆகணயொளர் மற்றும் அதமொிக்கொ, இந்தியொகூட குறித்த 

விடயங்களில் கூடிய கொிசகன தசலுத்த மவண்டும். நொங்கள் 

பொதிக்கப்பட்டிருக்கிமறொம்; ததொடர்ந்தும் பொதிக்கப்பட்டுக் 

தகொண்டிருக்கிமறொம். ஆகமவ, இதற்கு நீதி கிகடக்க 

மவண்டுதமன்று இந்த இடத்தில் மகட்டு, நிகறவு தசய்கிமறன். 

நன்றி.  
 

ෙුණ නිගයෝජය කාරක ්භාපිනතුමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
நன்றி. மொண்புமிகு வடிமவல் சுமரஷ் அவர்கள்.  

 

 

[பி.ப. 2.03] 

 

ෙුණ වඩිගේේ සුගර්ෂප මහසතා (වැවිලි කර්මා්දත රාජය 

අමාතයතුමා  
(மொண்புமிகு  வடிமவல் சுமரஷ்- தபருந்மதொட்டக் ககத்ததொைில் 

இரொஜொங்க அகமச்சர்) 

(The Hon. Vadivel Suresh - State Minister of Plantation 
Industries) 
தகௌரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கமள, 

மகலயக மக்களின் பிரதிநிதி என்ற வககயில் அவசரகொலச் 

சட்ட நீடிப்புச் சம்பந்தமொக ஒரு சில விடயங்ககள இச் 

சகபயிமல பதிவுதசய்ய விரும்புகின்மறன். நொட்டின் 

பொதுகொப்புக் கருதி எவ்வொறொன நடவடிக்ககககள எடுப் 

பதற்கும் தியொகங்ககளச் தசய்வதற்கும் மகலயகத்கதச் சொர்ந்த 

நொங்கள் ஆயத்தமொக இருக்கிமறொம். நொட்டின் இகறயொண்கம, 

பொதுகொப்பு என்பகவ இன்றியகமயொதகவ. ஆனொல், 

"மவலிமய பயிகர மமய்ந்தது"மபொல அவசரகொலச் சட்டத்கதப் 

பயன்படுத்தி வடக்கு, கிைக்கொக இருந்தொலும் சொி, 

மகலயகமொக இருந்தொலும் சொி, எங்களது மக்ககளத் 

துன்புறுத்துவதற்கு இடமளிக்க முடியொது. இந்தச் 

சகபயிலுள்ளவர்களும் சொி, மமதகு ஜனொதிபதியொக 

இருந்தொலும் சொி, ஏகனயவர்களொக இருந்தொலும் சொி, 

அகனவரும் இதகனப் புொிந்துதகொள்ள மவண்டும். 

மகலயகத்தில் ஆங்கொங்மக சில இரொணுவ முகொம்கள் புதிதொக 

முகளக்கப் பொர்க்கிறது. சில இடங்களில் முகளக்கவிருந்த 

இரொணுவ முகொம்கள் என்னுகடய தகலயீடு மூலமொகத் 

தடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இந்தக் கொலகட்டத்தில் 

மகலயகத்தில் ‘கம்தபறளிய’ மவகலத்திட்டத்தின்மூலமொன 

அபிவிருத்திதொன் மதகவமய ஒைிய, இரொணுவ முகொம் 

மதகவயில்கல என்பகதத் ததளிவொகக் கூறிகவக்க 

விரும்புகின்மறன். வடக்கு, கிைக்கில் இருக்கின்ற இரொணுவ 

முகொம்ககள மூடிவிட்டு மகலயகத்திமல புதிதொக அதகன 

அகமப்பதொக இருந்தொல், அது எங்கள் மகலயக 

இகளஞர்களுக்கு ஓர் அச்சுறுத்தலொக இருக்கும். தபொலிஸ் 

பிொிவு இருக்கின்றது. அவர்களுக்கு எங்களுகடய 

முழுகமயொன ஒத்துகைப்கப வைங்கி பொதுகொப்புச் சம்பந்தப் 

பட்ட மவகலத்திட்டங்ககள தபொலிஸ் மூலமொக 

மமற்தகொள்ளலொம்.   

மநற்றிரவு பதுகளப் பிரமதசத்தில் இரண்டு ஆலயங் 

களுகடய பிள்களயொர் சிகலகள் கொணொமல் மபொயுள்ளன. 

பதுகளப் பிரமதசத்திலுள்ள உடுவகர மதொட்டத்தின் 

கீழ்ப்பிொிவிலுள்ள முருகன் ஆகலயத்தினுகடய வைிப் 

பிள்களயொர் சிகலயும் ஹப்புத்தகள, தபரககல பிரமதசத்தில் 

இருக்கின்ற கலுபஹன, கருமொொியம்மன் ஆலயத்தினுகடய 
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பிள்களயொர் சிகலயுமம கொணொமல் மபொயிருக்கின்றன. நொன் 

தபொலிஸ் தபொறுப்பதிகொொிக்கு இது குறித்துத் ததளிவொகக் 

கூறியிருக்கின்மறன். இது சம்பந்தமொக முழுகமயொக விசொொித்து, 

சதித்திட்டக்கொரர்களுகடய தீய தசயலினொல் அல்லது மவறு 

தசயலினொல் இது கொணொமல் மபொயிருக்கிறொதொ? என்பது பற்றி 

அறிந்து கூறுமொறு ததொிவித்திருக்கிமறன். ஒவ்மவொர் 

இடத்திலும் இரொணுவ checkpoint, தபொலிஸ் checkpoint 

அகமந்திருக்கும்மபொது, எவ்வொறு இந்தச் சிகலகள் கொணொமல் 

மபொகின்றன என்பது ததொடர்பில் பிரச்சிகன இருக்கின்றது. 

இது நொட்டில் குைப்பத்கத ஏற்படுத்துவதற்கொகமவ இந்தச் 

தசயற்பொடு மமற்தகொள்ளப்பட்டிருப்பதொக நொன் நிகனக் 

கின்மறன். ஆகமவ, இது சம்பந்தமொகப் பொதுகொப்புப் பிொிவினர் 

உொிய கவனம் தசலுத்த மவண்டுதமன  இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் 

ததொிவித்தக் தகொள்கின்மறன். 

அடுத்து, மகலயகத்தில் தமிழ், சிங்கள, முஸ்லிம் மக்களின் 

உறகவப் பொதிக்கின்ற வககயில் தசயற்படுவதற்கு யொருக்கும் 

எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் இடமளிக்க முடியொது. கடந்த 

கொலங்களில் அரசொங்க நிறுவனங்களிலும் சொி, அல்லது மவறு 

பிரமதசங்களிலும் சொி, முஸ்லிம் சமகொதரர்களுக்கு ஏற்பட்ட 

பிரச்சிகனகள் ததொடர்பில் நொன் மநரடியொகத் தகலயிட்டு 

அந்தப் பிரச்சிகனககளத் தீர்த்து கவத்திருக்கின்மறன். 

மகலயகத்கதப் தபொறுத்தவகரயில் அங்கு தமிழ், சிங்கள, 

முஸ்லிம் உறவுகள் நன்றொக இருக்கின்றன. கடந்தகொலச் சில 

கசப்பொன சம்பவங்ககளப் பயன்படுத்தி எவரொவது அவர்ககள 

மவறு வைியில் திகச திருப்பி தீய தசயல்களில் ஈடுபட்டொர் 

கமளயொனொல் அது ததொடர்பில்  தபொலிஸ் திகணக்களம் சட்ட 

நடவடிக்கக எடுக்க மவண்டும். அதற்குத்தொன் 

பொரொளுமன்றத்தில் இந்த அவசரகொலச் சட்டத்திற்கு ஆதரவொக 

நொங்கள் கககய உயர்த்துகின்மறொம்; அதற்கு எங்களது முழு 

ஆதரகவயும் தகொடுத்திருக்கின்மறொம். ஆனொல், அகதப் 

பயன்படுத்திக்தகொண்டு மகலயகத்திமல - தபருந் 

மதொட்டங்களிமல இருக்கின்ற இகளஞர்ககளக் ககது 

தசய்வதற்கு அதொவது, அவர்களது சிறு சிறு தவறுகளுக்கொகத் 

மதொட்ட அதிகொொி தபொலிஸ் நிகலயத்தில் முகறயீடு தசய்தொல் 

தபொலிஸ் அதிகொொி உடனடியொகக் குழுவொகச் தசன்று அந்த 

மகலயக இகளஞர்ககளக் ககது தசய்வதற்கு நொங்கள் 

ககயுயர்த்தவில்கல. மகலயக இகளஞர்கள் என்கறக்கும் 

ஆயுதம் ஏந்தொதவர்கள். மகலயக மக்கள் இந்த நொட்டில் 

சமொதொனத்கத விரும்புபவர்கள்.   

தபருந்மதொட்டத்துகறயிலுள்ள தொிசு நிலங்ககளப் 

பயன்படுத்துமொறு தபருந்மதொட்டக் ககத்ததொைில் இரொஜொங்க 

அகமச்சர் என்ற வககயில் நொன் மகலயக இகளஞர்களுக்கு 

நொன் தசொல்லியிருக்கின்மறன். மகலயக மக்கள் தொிசு 

நிலங்ககளப் பொவிக்கும்மபொது, அவர்களுக்கு எதிரொகப் 

தபொலிஸ் நிகலயத்தில் முகறப்பொடு தசய்து, அவர்ககளக் 

ககது தசய்வகதமயொ அல்லது அவர்களுக்கு எதிரொக வைக்குத் 

ததொடர்வகதமயொ நொன் வன்கமயொகக் கண்டிக்கின்மறன். 

ஏதனன்றொல், மதொட்டங்களிலுள்ள அந்த நிலங்கள் அரசொங் 

கத்துக்குச் தசொந்தமொனகவ. நொங்கள் அவற்கறக் 

கம்பனிக்கொரர்களுக்குக் குத்தககக்குக் தகொடுத்திருக்கிமறொம். 

கம்பனிக்கொரர்கள் அதன் உொிகமயொளர்கள் அல்லர் என்பகத 

அவர்கள் ததளிவொகப் புொிந்துதகொள்ள மவண்டும். மகலயக 

இகளஞர்ககளப் பொதுகொக்கமவண்டிய பொொிய தபொறுப்பு 

எமக்கிருக்கின்றது. ஆகமவ, அவசரகொலச் சட்டத்கதப் 

பயன்படுத்தி மகலயக இகளஞர்ககளக் ககதுதசய்வகத நொன் 

வன்கமயொகக் கண்டிக்கின்மறன்; அதற்கு இடமளிக்க 

முடியொது. எனமவ, “இல்லொத ஒரு பிரச்சிகனகய உருவொக்கி, 

மவறு வைியிமல மகலயக மக்ககளத் திகச திருப்பமவண்டொம்” 

என்று உடனடியொக மகலயகத்தில் இருக்கின்ற தபொலிஸ் 

நிகலயங்களுக்குத் ததொிவியுங்கள் என்று நொன் இந்தப் 

பொரொளுமன்றத்தினூடொகப் தபொலிஸ் நிகலயப் தபொறுப்பதி 

கொொிககளயும் தபொலிஸ்மொ அதிபகரயும் மகட்டுக் 

தகொள்கின்மறன். மகலயக இகளஞர்கள் மிகவும் 

அகமதியொனவர்கள்; சமொதொனத்கத விரும்புகின்றவர்கள். 

தபருந்மதொட்டத்தினுகடய நிர்வொகத்கதப் தபருந்மதொட்டக் 

கம்பனிகள் சொியொன முகறயில் தசய்தொல், அங்கு தொிசு நிலம் 

உருவொகொது; மதொட்டங்கள் கொடொகொது.  

இன்று மதொட்டக் கம்பனிகள் மதொட்டங்களிலுள்ள 

மரங்ககள தவட்டி விற்கின்றன; பல மகொடி ரூபொய் 

இலொபமகடகின்றன. ஆனொல், அதனுகடய பங்குககளப் 

தபருந்மதொட்டங்களுக்கு வைங்குவதில்கல. இரொணுவத்கதச் 

சொர்ந்த சிலர் இன்று மதொட்டக் கம்பனிகளிமல மதொட்ட 

அதிகொொிகளொக இருக்கின்றொர்கள். சம்பந்தப்பட்டவர்கள் இந்த 

அவசரகொலச் சட்டத்கதப் பிகையொகப் பயன்படுத்து 

கின்றொர்கள் என்பகத நொன் இந்தப் பொரொளுமன்றத்திமல 

கூறிகவக்க விரும்புகின்மறன். அவ்வொறு பயன்படுத்த 

முடியொது. இந்த அவசரகொலச் சட்டம் நகடமுகறக்கு வந்த 

பிறகு, மதொட்ட அதிகொொிகள், மதொட்டங்ககள நிர்வொகம் 

தசய்கின்றவர்கள், இரொணுவ அதிகொொிககள அல்லது 

தபொலிஸ் அதிகொொிககளக் தகொண்டுவந்து, மகலயக 

இகளஞர்ககள அச்சுறுத்துகின்ற தசயற்பொட்கட மகலய 

கத்திமல அரங்மகற்றுகிறொர்கள் என்பகத நொன் இந்த உயொிய 

சகபயிமல பதிவுதசய்ய விரும்புகின்மறன்.  
 

ෙුණ නිගයෝජය කාරක ්භාපිනතුමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
தகௌரவ உறுப்பினர் அவர்கமள, இன்னும் இரண்டு 

நிமிடங்கள் இருக்கின்றன.  

 

ෙුණ වඩිගේේ සුගර්ෂප මහසතා 
(மொண்புமிகு  வடிமவல் சுமரஷ்) 

(The Hon. Vadivel Suresh) 
மகலயக மக்கள் சொர்பொக ஒரு நிமிடம் கூடுதலொகத் 

தொருங்கள்!  

தகௌரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கமள, 

சமுர்த்தி என்பது இந்த நொட்டிமல வருமொனம் குகறந்தவர் 

களுக்கு வைங்கப்படும் ஒரு நிவொரணமொகும். இன்று 

தபருந்மதொட்ட மக்கள்தொன் வறுகமயில் இருக்கிறொர்கள். 

இன்று ஆறு இலட்சத்துக்கும் அதிகமொனவர்களுக்குச் சமுர்த்தி 

வைங்கப்படுகின்றது. தபருந்மதொட்ட மக்களும் இந்த 

நொட்டினுகடய பிரகஜகள்! இந்த நொட்டினுகடய 

தபொருளொதொரத்திற்கு முதுதகலும்பொகச் தசயற்படுபவர்கள் 

தபருந்மதொட்ட மக்கள்! அந்த மக்கள் வறுகமயில் இருக்கின்ற 

மபொதிலும், அவர்களுக்குச் சமுர்த்தி வைங்கப்படுவகத எதிர்த்து 

இன்கறக்கு பதுகளயில் ஆர்ப்பொட்டம் நடக்கின்றது. 

தபருந்மதொட்டம் சொர்ந்த மகலயக மக்களுக்கு சமுர்த்தி 

வைங்கப்படமவண்டும் என்று இன்கறக்கு நொன் குரல் 

தகொடுத்மதன். நிச்சயமொக வைங்கப்படமவண்டும். 

ஏதனன்றொல், வருமொனம் குகறந்தவர்கள் அவர்கள்! அன் 

கறக்குப் பொரொளுமன்றத்திமல நடந்த கூட்டத்திற்கு தகௌரவ 

அகமச்சர் தயொ கமமக அவர்கள் வந்திருந்தமபொது, மகலயக 

மக்களுக்குச் சமுர்த்தி வைங்கச் தசொல்லி நொன் குரல் 

எழுப்பிமனன். “கடவுள் வரம் தகடுத்தொலும் பூசொொி இடம் 

தகொடுப்பதில்கல” என்று கூறிமனன். யொருக்குத் ததொப்பி 

அளவொக இருக்கின்றமதொ, அவர்கள் அகதப் மபொட்டுக் 

தகொள்ள மவண்டியதுதொன்! ஆண்டவன் தகொடுக்கிறொன்; 

அரசொங்கம் அங்கீகொரம் தகொடுக்கிறது; பொரொளுமன்றம் 
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அங்கீகொரம் தகொடுக்கிறது. ஆனொல், மகலயகப் தபருந்மதொட்ட 

மக்களுக்கு சமுர்த்தி தகொடுப்பனகவக் தகொடுக்க முகனயும் 

மபொது, அதகனச் சில பூசொொிகளும் மபொலிப் பூசொொிகளும் 

தடுத்து நிறுத்துகிறொர்கள். அது சம்பந்தமொக நொன் பதுகளயில் 

நடந்த கூட்டத்தில் குரல் எழுப்பிமனன் என்பதற்கொக, 

தபருந்மதொட்ட மக்களுக்கு - மகலயக மக்களுக்குச் சமுர்த்தி 

கிகடக்கக்கூடொது என்று இன்கறக்குச் சில இனவொதிகள் 

பதுகளயிமல மபரணி தசல்கிறொர்களொம். நொனும் ஒரு 

ததொைிற்சங்கவொதி! எங்களொலும் மக்ககளத் திரட்ட முடியும்; 

மபொரொட்டம் தசய்ய முடியும். ஆனொல், மகலயக மக்களுக்குக் 

கிகடக்கின்ற வரப்பிரசொதங்ககளத் தடுத்து நிறுத்துவதற்கு 

நொங்கள் எந்த வககயிலும் இடமளிக்க முடியொது. அந்தப் 

மபரணிக்கு எப்படி இந்த அவசரகொலச் சட்டத்தின்கீழ் தபொலிஸ் 

அனுமதி தகொடுத்தது என்று எங்களுக்குத் ததொியொது. ஆகமவ, 

இவ்வொறொன விடயங்களில் தபொறுப்பொனவர்கள் தபொறுப்புடன் 

நடந்துதகொள்ள மவண்டும் என்று நொன் கூறிக்தகொள்ள 

விரும்புகின்மறன்.  

அடுத்து, கொணி உொிகம சம்பந்தமொக நொன் தபருந்மதொட்டக் 

கம்பனிகளுக்கு ஓர் உத்தரகவ இட விரும்புகின்மறன். மரங்கள் 

தவட்டப்படுவதுமபொல, கொணி சம்பந்தமொன சில விடயங்களில் 

மகலயக மக்ககளத் துன்புறுத்தும் தசயற்பொட்கடச் சில 

தபருந்மதொட்டக் கம்பனிகள் மமற்தகொண்டிருக்கின்றன. 

அவ்வொறொன தசயற்பொடுககளத் தடுத்து நிறுத்தமவண்டும். 

இந்த அவசரகொலச் சட்டத்துக்கு  மகலயக மக்கள் சொர்பொக 

நொங்கள் ஆதரவொக வொக்குக் தகொடுத்தது,  இந்த நொட்டிமல 

அகமதி நிலவமவண்டும், நொட்டிமல எந்தவிதமொன 

கலவரங்களும் ஏற்படக்கூடொது என்பகதக் கருத்திற்தகொண்மட 

தவிர, எங்களுகடய மக்களின் பொதுகொப்கப இல்லொமல் 

தசய்வதற்கு அல்ல. அகதச் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் ததளிவொகத் 

ததொிந்துதகொள்ள மவண்டுதமன்று நொன் ததொிவித்துக் 

தகொள்கின்மறன்.  

 

ෙුණ නිගයෝජය කාරක ්භාපිනතුමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
தகௌரவ இரொஜொங்க அகமச்சர் அவர்கமள, உகரகய 

நிகறவுதசய்ய மவண்டும்.  

 

ෙුණ වඩිගේේ සුගර්ෂප මහසතා 
(மொண்புமிகு  வடிமவல் சுமரஷ்) 

(The Hon. Vadivel Suresh) 
அமதமபொன்று, மகலயகத்திலுள்ள தபொலிஸ் நிகலயப் 

தபொறுப்பதிகொொிகளுக்கு நொன் இந்தப் பொரொளுமன்றத்திமல ஒரு 

விடயத்கதக் கடுகமயொகக் கூற விரும்புகின்மறன். 

மகலயகத்தில் சிறு சிறு பிரச்சிகனகளுக்தகல்லொம் தபொலிஸ் 

பதிகவ ஏற்படுத்தி, வைக்குககளப் பதிவுதசய்து, மகலயக 

இகளஞர்ககளக் ககது தசய்ய கவக்கும் நடவடிக்ககககளச் 

சில தபருந்மதொட்டக் கம்பனிகளுகடய உொிகமயொளர்கள் 

தசய்கிறொர்கள். அதற்கு அங்குள்ள தபொலிஸ் உத்திமயொகத் 

தர்கள் அவர்களுக்கு வக்கொலத்து வொங்கிக் தகொண்டிருக் 

கிறொர்கள். அவ்வொறு வக்கொலத்துவொங்கும் தசயற்பொட்கட 

நிறுத்தி, மகலயக மக்கள் சுதந்திரமொகச் தசயற்படக்கூடிய 

நிகலகமகய ஏற்படுத்த மவண்டும். அந்த மக்கள் தகொகல 

தசய்பவர்கள் அல்லர்; ஆயுதம் ஏந்துபவர்கள் அல்லர்; இந்த 

நொட்கடப் பிொித்து, ஈைம் மகட்பவர்கள் அல்லர். இவ்வொறொன 

தசயற்பொடு இடம்தபற்றொல், அதகனத் தடுத்து நிறுத்து 

வதற்குத்தொன் இந்த அவசரகொலச் சட்டத்கதப் பயன்படுத்த 

மவண்டுமம தவிர, மவறு விடயத்துக்கு அல்ல. எங்களுகடய 

மக்களுக்குக் கிகடக்கின்ற வரப்பிரசொதத்கதத் தடுத்து நிறுத்து 

வதற்மகொ அல்லது புதிதொக அங்கு இரொணுவ முகொம்ககள 

அகமப்பதற்மகொ நொங்கள் அவசரகொலச் சட்டத்திற்கு ஆதரவொக 

வொக்களிக்கத் தயொொில்கல என்பகத இந்தச் சந்தர்ப்பத்திமல 

ததொிவித்துக்தகொள்ள விரும்புகின்மறன். நன்றி.  
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ෙුණ නිමේ ලා්ද්ා මහසතා  
(மொண்புமிகு நிமல் லொன்சொ) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

ගරු නිශ ෝජය කශරක සභශපිතුමනි   ජශික ආරක්ෂශව 

පිළිබඳ  වැහගත්ම අං  ක් විධි ට සකකන හදසි නීි විවශහශ දී 

අහහස  හැක්වීමට කැබීම ගැන මශ සතුටු වනවශ. ශම් රටට ඉතශම  

වැහගත්  ජශික ආරක්ෂශවට බකපශන ශම් විෂ   පිළිබඳව කථශ 

කරේදී ආඩලඩු පක්ෂ  ශවනුශව ස ශම් ශ ෝජනශව ඉදසරපත් කළ 

ගරු සභශනශ කතුමශ ශම් සභශශේ නැහැහ ආඩලඩු පක්ෂශ  

සංවිධශ කතුමශ නැහැහ ආරක්ෂක රශජය අමශතයතුමශ නැහැහ ඉදසර 

පුටුවක කිසිම කැබිනට් ිමිවරශ ක් නැහැ. ඒ ගැන 

විශ ේෂශ  සම මම කනගශටු වනවශ. මම හ සශ ස නැහැ  නිකධශසර 

මහත්වරු සශ  කුටිශ  නිකධශසර ස ඉ සනවශහ කි කශ. හැබැයි  

ිමිවරු කිසිම ශකශනක් නැහැහ රශජය ිමිවරුත් නැහැහ 

නිශ ෝජය ිමිවරුත් නැහැහ ම සත්රීවරුත් නැහැ. මුළු ආඩලඩු 

පක්ෂ  පැත්ශත්ම ඉ සශ ස හැ ස කථශ කරපු   ම සත්රීතුමශ පමණයි. 

නතුමශ මශ  කථශව ඉවර ශවනකම  බකශශගන ඉ සශ ස    සන. ඒ 

නිසශ ඉතශම  කනගශටුහශ ක තත්ත්ව ක් තමයි ශම් රටට 

යහශශවකශ ිශබ සශ ස.  

පශස කු ප්රහශරශ  ස පුබවවත් ජශික ආරක්ෂශව පිළිබඳව 

තමු සනශ සශසේකශ අවධශන  ශ ිමු කර සශ ස නැත්නම්  තම සශ  

ආරක්ෂශව තම සට බකශග සන තමයි රශට් ජනතශවට සිේධ 

ශව සශ ස. පශස කු ප්රහශර  නිසශ කශතෝලික ජනතශව වි ශක පිසරසක් 

ෂන  තා ශහ වි ශක පිසරසක් තුවශක කැබුවශ. ඒ ප්රහශර  සිේධ ශවකශ 

මශස ශහකයි හවස  හතරක් ගතශවකශත් ආඩලඩු පක්ෂ  කටයුතු 

කර සශ ස ශමශහම නම්  ශම් රශට් ජනතශවට ශහයි  සශ ම 

පිිතටයි! 

අහ හදසි නීි  ශගනැමකශ ආඩලඩු පක්ෂශ  ම සත්රීවරු 

ශමිනවශහ කි  සශ ස?  හදසි නීි ට අපි කැමැි නැහැ  

කි නවශ. හදසි නීි  නිසශ ජනතශවට ිතසරහැර ශවනවශ ලු. 

නශහමනම් මම අහනවශ  ශමින ශකංශගඩි ටහ ආඩලඩු 

පක්ෂශ  ස හදසි නීි  පිළිබඳ ශ ෝජනශව ශගනශශේ කි කශ. 

සභශනශ කතුමශශ ස ඒ ශ ෝජනශව ශගනශශේ. විපක්ෂශ  අපි 

ශනිශවයි ඒ ශ ෝජනශව ශගනශශේ. මුස ලිම් ම සත්රීවරු සහ ආඩලඩු 

පක්ෂ ට සහශ ෝග  ශහන අශනක් ම සත්රීවරු ශමිකක්හ කිේශේ? 

නතුම සකශ කි නවශ   හදසි නීි ට අපි විරුේධයි. හදසි නීි  

්රි ශත්මක කර සශ ස නක පශර්  ව කට පමණයි  කි කශ. 

නතුම සකශ අහනවශ  ත්රස තවශහ  අවස ස කි කශ හ සවශ ිශ ේදත් 

හදසි නීි  ්රි ශත්මක කර සශ ස ියි  කි කශ. අපි ආඩලඩුශව ස 

අහනවශ   ියි  නශහනම් හදසි නීි  දීර්ඝ කර සශ ස?  කි කශ. 

ත්රස තවශදී සටන තවම ඉවර නැහැ. ඊශ  හමුහශපිතුමශ ඒක 

කිේවශ. සමහර ම සත්රීවරු සට ඕනෑ   ශම්ක ඉවරයි  කි කශ වහකශ 

හම සනයි. නශහම වහකශ හම සන බැහැ. තමු සනශ සශසේකශ 

හ සනවශ  පශස කු ප්රහශර  සිදු ශවකශ හැනට මශස ශහකක් අවස ස වී 

ිශබන බව.  

අහ යශේ පමලි ට තා ශම අශ්ත පමලි  ළඟ ිතටි  කශතෝලික 

ජනතශව මශග ස ිුණවශ   ම සත්රීතුමශ  අශ්ත ෂන  තා  අ ට 

සශධශරණ  කර සශ ස නැහැ වශශ  ශ සහ?  කි කශ. මම ිුණවශ  
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 ියි ඔබතුම සකශ නශහම කි  සශ ස?  කි කශ.  ශම් ශවන සිේධි 

හශම ත් නක්ක අපට නශහම ශපශනනවශ  කිේවශ. කශතෝලික 

ජනතශව අහ යශේ මට කි පු ශේ තමයි මම කිේශේ. ඒ නිසශ  

ආඩලඩුව   කශතෝලික ජනතශවට ශම් විධි ට සකක සන නපශ කි න 

නක මම මුලි සම කි  සන ඕනෑ. අශ්ත ෂනනිස ුබ මැරුශඩලහ අශ්ත 

ෂනනිස ුබ තුවශක කැබුශේ.  නමුත් අහ ිවිමකශ   චීත්ත  ගැන  සශසර  

ගැන    මශනව ිතෂනකම් ගැන කථශ කරනවශ. මැරුණු ෂනනිස ුබ ගැන 

ආඩලඩු පක්ෂශ  නක්ශකශනක්වත් කථශ කරනවශහ? ශම් මශස ශහක 

තුළ පළමුවැනි හවශසේ  ශහවැනි හවශසේ ඒ ගැන කථශ කළශ. ඊට 

පස ශසේ ඒ ජනතශවට සශධශරණ ක් කර සන ඕනෑ කි කශ කථශ 

කළශහ? නැහැ. ශවනත් ශේවම තමයි කථශ කර සශ ස. ඒ නිසශ ඒ 

පිළිබඳ අශ්ත හැඩි අකැමැත්ත  හැඩි විශරෝධ  ආඩලඩුවට ඉදසරපත් 

කර සන ඕනෑ.  

අපි පුබතා  මශස ශහකක පමණ කශක  ශහස නැවත  හැරී 

බකේදී ශමිකක්හ ශවකශ ිශබ සශ ස?  ඒ සිේධිහශම  ණුණශට 

පස ශසේ ශම් ආඩලඩුව විවිධ ශ ෝජනශ ශගනශවශ.  One country, one 

law" කිේවශහ මද්රසශ පශසම තහනම් කර සන ඕනෑ කිේවශහ ිඳුම් 

ගැන විවිධ නීි ශගනශවශහ විවිධ ශේවම කථශ කළශ. හැබැයි  අහ 

ශවනතුරු ඒ නක ශහ ක්වත් ශම් පශර්ලිශම් සතුශේ සම්මත කර සන  

ශගනැමකශ නැහැ. පශර්ලිශම් සතුව තුළ ඒ කශර් භශර  කර සශ ස 

නැහැ. හැබැයි  ශසවනගක සීනි කර්මශ සත ශකශව විකුණ සන  

පැමවත්ත සීනි කර්මශ සත ශකශව විකුණ සන අණ පනත් හහකශ  

දු සනශ  හ ශ ගමශ  අමශතයවර ශට ශකෝටි ගණනක් හම්බ 

කරග සන. ඒකට ිබුණු හදසි  මැරුණු කශතෝලික ජනතශව 

ශවනුශව ස නැහැ කි න නක තමයි අපට ශම් සභශශේදී කි  සන 

ිශබ සශ ස.  

ගරු නිශ ෝජය කශරක සභශපිතුමනි  මම ශම් 

පශර්ලිශම් සතුවට ඉතශ පැහැදලි අනශවැකි ක් කි  සනම්. 

පශර්ලිශම් සතුශව ස ශම් ප්රහශර  ගැන ශසි ශ බක සන විශ ේෂ 

කශරක සභශවක් පත් කරකශ ිශබනවශ. ඊශ  ජනශධිපිතුමශත් 

කිේවශ  ඒක නශටය ක්  රඟහක්ව සශ ස අරලි ගහ ම සදරශ  ස  

ඊළඟට   විශ ේෂ කශරක සභශවට ිවිමකශ මශධයවකට ශපශන සන  

රඟහක්වනවශ  rehearsals කරකශ ිවිමකශ ශම් විශ ේෂ කශරක 

සභශශේදී රඟහක්වනවශ කි කශ. හැ ස තී සදු කරකශ ිශබනවශ  ගරු 

අගමැිතුමශ ශම් විශ ේෂ කශරක සභශවට ශග සව සනහ ශපිලීසි  

භශරව ිතටපු ිමිවරු ස ශග සව සනහ ශචෝහනශ නමක වූ සමහර 

මුස ලිම් ිමිවරු ශග සව සන. නමුත්  මම ඉතශ  පැහැදලිව 

කි නවශ  ශම් විශ ේෂ කශරක සභශශව ස කවහශවත් අගමැිතුමශ 

වැරදකශරශ ක් ශව සශ සත් නැහැහ කවහශවත් ශපිලීසි  භශර 

ිමිතුම සකශ වැරදකරුව ස ශව සශ සත් නැහැ කි කශ.   ශචෝහනශ 

නමක ශවකශ ිශබන කිසිම ශකශනකු ශම් විශ ේෂ කශරක 

සභශශව ස වැරදකශර කු ශව සශ ස නැහැ. ඒ නිසශ ජනශධිපිතුමශ 

කි ශපු කථශව හසර. අපට ඉතශම පැහැදලිව ශපශනනවශ  තම සශ  

 අශත් ගෑවිකශ ිශබන මැරුණු ජනතශවශ  ශම ටික  තම සට 

වැදකශ ිශබන මඩා, ටික ශහෝහ ග සන තමයි ශම් විශ ේෂ කශරක 

සභශව පත් කර ිශබ සශ ස කි න නක. කුණු ගෑණුණශම සබ ස  

සර සශසි හශකශ ශහෝහ ග සනවශශ ස. ඒ වශශ  තම සශ  ි ශේ 

තැවරුණු ශම ටික  තම සට වැදුණු මඩා, ටික ශහෝහ ග සනයි ශම් 

විශ ේෂ කශරක සභශව පත් කරකශ ිශබ සශ ස. ිඳුම්වක කුණු 

ගෑණුණශම අපි සර සශසි හශකශ ශහෝහනවශශ ස. ඒ වශශ  ආඩලඩු 

පක්ෂ  යත්සශහ කරනවශ ශම් කශරක සභශව හරහශ තම සශ  කුණු 

ටික ශහෝහශ ග සන.  නමුත් කශතෝලික ජනතශව විතරක් ශනිශවයි  

ශම් රශට් ශවනත් කිසිම ජනතශවක් රවට සන තමු සනශ සශසේකශට 

හම්බ ශව සශ ස නැහැ. තමු සනශ සශසේකශ කුණු ටික ශහෝහශ ගනීවි. 

හැබැයි  ජනතශවශ  හහවත් තුළ තමු සනශ සශසේකශ තවරපු කුණු 

ශහෝහ සන බැහැ. ඒවශ ජනතශවශ  හහවශත් ගෑවිකශ ඉවරයි. 

විශ ේෂශ  ස කශතෝලික ජනතශවශ  හහවත් තුළ.  

කශදනම ිතෂනපශණ ස නහශ විකශනුශේදී කිේශේ ශමිකක්හ? 

 සශධශරණ ක් ශව සශ ස නැහැ. ශම් කර ශගන  න 

පරීක්ෂණශ  ස  ශම් ්රි ශහ ි ශමශ  ස අපට සශධශරණ ක් ඉටු 

ශව සශ ස නැහැ  කිේවශ. ශම් ආඩලඩුව විශ ේෂ කශරක සභශව 

තුළි ස නශටය ක් ශප සවකශ තම සශ  කුණු ටික ශහෝහශ ග සන 

යත්සශහ කළශට  තව අණුරුදු 30කට  40කට  ඒ කුණු නම් ශහෝහශ 

ග සන හම්බ ශව සශ ස නැහැයි කි න නක ඉතශම පැහැදලිව 

කි  සන ඕනෑ. ඒ නිසශ තමයි ගරු කවි සහ ශහේෂශ ස ජ වර්ධන 

ම සත්රීතුමශ විශ ේෂ කශරක සභශශව ස ඉවත් ණුශඩල. අපි ඒ ගැන 

නතුමශට ස තුිව සත ශවනවශ. තමු සනශ සශසේකශශ   ගරු 

නිශරෝෂ ස ශපශර්රශ රශජය ිමිතුමශ ආඩලඩු පක්ෂශ  ඉඳශගනම 

කිේවශ    ඊළඟ ඡ සහ  බකශශගන නම් ඉ සශ ස  ශම් වැශඩ් 

කර සන නපශ  කි කශ. ඒ නිසශ අපි ආඩලඩු පක්ෂශ  ඉ සන සි ලු 

මැි ිමිවරු සශග ස ඉතශම ශගෞරවශ  ස ඉමකශ සිටිනවශ  

ශසමකම් කර සන හහ සන නපශ කි කශ. ශම් වන විට 

තමු සනශ සශසේකශ මශස ශහකකට වැඩි කශක ක් කශතෝලික 

ජනතශව නක්ක ශසමකම් කර ිශබනවශ.  ශම් වැශඩ් හැම හශම 

කර සන නපශ.  

ඊළඟට  ශම් සමශජ  තුළි ස තමු සනශශන  සේකශ ශේශර සන 

හැදුවත්  අශ්ත ශහවි  ස වහ සශසේශග ස තමු සනශ සශසේකශට 

සමශවක් කැ ශබ සශ ස නැහැ. ඊළඟට  විශ ේෂ කශරක සභශශේ 

ඉ සන සශමශිකක  සටත් මම කි  සන ඕනෑ  ශම් විශ ේෂ කශරක 

සභශව තුළි ස තමු සනශ සශසේකශශ  ආඩලඩුව ශේරශ ග සන 

තමු සනශ සශසේකශ කටයුතු කළත්  අපි අහහන ආගම අනුව 

ශහවි  ස  වහ සශසේශග ස තමු සනශ සශසේකශට ශේශර සන හම්බ 

ශව සශ ස නැහැයි කි න නක.  

අර 'ිත්ත ිත්ත' කථශ කරන ර සජ ස රශමනශ ක මැිතුමශ ඒ 

විශ ේෂ කශරක සභශව නටන නශඩා,ගම ගැන කථශ අහ කර සශ ස 

නැහැ. ර සජ ස රශමනශ ක මැිතුමශ කි  සශ ස නැහැශ ස   ඔ  

කරන ශේවමවකට ඒ විශ ේෂ කශරක සභශශේ ඉ සන අ ට ශහණ 

ගහ සන ඕනෑ  කි කශ. ර සජ ස රශමනශ ක මහත්ම ශ ශම්වශ ගැන 

කථශ කර සශ ස නැහැ. ිත්ත ිත්ත කථශ කරපු  ශකළි ස කථශ 

කරපු ශකනශ අහ ශමිනවශහ කි  සශ ස? ජනතශව  ටීවී  නශක්  න 

නක බකශශගන ඉ සනවශ  කි නවශ. ඔේ  ජනතශව බකශශගන 

ඉ සනවශ. හැබැයි  ජනතශව ඒවශ වි  වශස කර සශ ස නැහැ. 

ජනතශව හ සනවශ  ශම්කත් ශේදකශ නශටය ක් නශහම නැත්නම් 

ෆිමම්  නකක් කි කශ.  තමු සනශ සශසේකශ අශ්ත ජනතශව රවට සන 

හැදුවශට  ඒ විශ ේෂ කශරක සභශශේ ඉ සන සි ලු සශමශිකක  සට 

අපි කි නවශ  නක්සත් ජශික පක්ෂ  ශේර සන කටයුතු කරන 

කණුරු ශහෝ නතැන ඉ සනවශ නම් ඒ අ ටත් ජනතශවශ   ශප  

වශශ ම ශහවි  ස වහ සශසේශ   ශප  කැශබ සන කි කශ. 

තමු සනශ සශසේකශට ශහණ  ගහ සනම ඕනෑ  කි කශ අපි කි නවශ. 

ර සජ ස රශමශන ක මැිතුමශ  කි නවශ ශ ස  ශම බඩා,   සන 

ඕනෑ  කි කශ. ඒකත් ශව සන ඕනෑ  කි කශ මම ප්රශර්ථනශ 

කරනවශ  ශම් කරන තුට්ටු ශහශක් 
 

[මූලා්නගේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

වැශඩ්ට. තුට්ටු ශහශක් 

 
[මූලා්නගේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
වැඩා,ක් තමයි ඒ විශ ේෂ කශරක සභශශව ස කර සශ ස. කශතෝලික 

 ජනතශවට සශධශරණ ක් කර සන ශනිශවයි ඒශක ස හහ සශ ස. ඒ 

නිසශ අපි පැහැදලිව කි නවශ  අරලි ගහ ම සදරශ  ස 
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පශර්ලිශම් සතුව 

ශමශහ වන ඔ  නශටය  වහශම නවත්වශ කශතෝලික ජනතශවට 

සශධශරණ ක් කර සන කි කශ.   

ශම් ආඩලඩුව පත් ශවකශ අණුරුදු හතරහමශරක් තා ශට පස ශසේ 

ජනශධිපිතුමශ කි නවශ  ශගනශපු හහනවවැනි ආඩලඩුක්රම 

වයවස ථශ සංශ ෝධන  නිසශ අණුරුදු හතරහමශරක් ආඩලඩුව fail 

කි කශ. නතුමශ කි නවශ ආඩලඩුව fail කි කශ. ඊළඟට  අගමැිතුමශ 

කි නවශ   කශර් නකක් ශහශහනකුට නකවර drive කරශගන   සන 

බැහැ. ඒ නිසශ අපි ජනතශව ශවනුශව ස කර සන  ිතතපු ශේවම  

කර සන බැසර ණුණශ  කි කශ. අපි ඒක කිේවශ  2015ට කලි ස. ශම්ක 

කැඳ හැලි ක් කි කශ අපි කිේවශ. ශම්ක අච්චශරුවක් ශවනවශ 

කි කශ අපි කිේවශ. හැබැයි  රශට් ජනතශව ශගිනශට ි සදුවශ. 

ජනතශව ශගිනශට ි සදුශේ කණුහ? ශම් රටට සංිතඳි ශව 

ශගශනනවශ  කි පු  සශම දූිකශවයි කි න ච සද්රිකශ කුමශරතුංග 

මැිනි . ඒ සශම දූිකශව අහ නැහැ.  ඒ නහශ ජනතශව ශගිනශට 

අ සහපු නක දූිකශවක්.  ශම් රශට් කශතෝලික ජනතශව 250කට 

වඩා,ශ මැරුණශ. නමුත් සශම දූිකශව නැහැ  ඒ ගැන කථශ කර සන.  

ඊළඟට   සශධශරණ සමශජ ක් සඳහශ වූ ජශික වයශපශර  ශකෝ? 

අහ ජශික ආරක්ෂශව වළ පමකට තාිතමකශ. ජශික සංිතඳි ශව 

හහ සන ආපු ශනෝනත් නැහැ. සශධශරණ  හහ සන ආපු ඒ 

සංවිධශනත් නැහැ. 

 

ෙුණ නිගයෝජය කාරක ්භාපිනතුමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු ම සත්රීතුමශ  ඔබතුමශට තව විනශඩි ශහකක් ිශබනවශ. 

 

ෙුණ නිමේ ලා්ද්ා මහසතා  
(மொண்புமிகு நிமல் லொன்சொ) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

ගරු නස . වි ශශම සදර ස ම සත්රීතුමශශ  විනශඩි 7ත් මට 

ිශබනවශ.  

 

ෙුණ නිගයෝජය කාරක ්භාපිනතුමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ඒ කශක ත් ඉවරයිහ that five minutes is over.  
 

ෙුණ නිමේ ලා්ද්ා මහසතා  
(மொண்புமிகு நிமல் லொன்சொ) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

නැහැ  නැහැ. ගරු නස . වි ශශම සදර ස ම සත්රීතුමශට විනශඩි 

7ක් ිශබනවශ  මම බකශශගන ආශේ.  

 
ෙුණ නිගයෝජය කාරක ්භාපිනතුමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
නැහැ  නැහැ. 

 

ෙුණ නිමේ ලා්ද්ා මහසතා  
(மொண்புமிகு நிமல் லொன்சொ) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

ශකෝ අර අලුත් පරපුශර් නළු නිළිශ ෝ ටික? 2015දී  හ පශකන 

ආඩලඩුව ශගනශව නළු නිළිශ ෝ ශකෝ? අපි අහනවශ අලුත් පරපුශර් 

නළු නිළි  සශග ස ශම් රට ශම් තත්ත්ව ට පත් කරපු 

තමු සනශ සශසේකශ ශකෝ කි කශ. ඒ වශශ ම ඒ ආචශර් වරු  

මහශචශර් වරු ශකෝ? ඊළඟට    සිවිම සංවිධශන 49ක අ . ඒ අ  

ශකෝ?  අහ කට lock ශවකශහ ඒ ශගිමක සශ ? නහශ ශම් රට විනශ  

කර සනට  ශම් රට අගශධශ  ස අගශධ ට හශ සනට වැඩා, කළ 

සි ලුශහනශට ශහණ ගහ සන ඕනෑ. 2015ට කලි ස කථශ කළ ඒ 

ශේ කශ ෝ ශම් රට නැි කරකශ ිශබ සශ ස. අහ පශරක   සන 

බැහැ. අහ යශේ මම තා ශ ශකිළ කැඳ ශබි සන.  නතශකිට ශකිළ 

කැඳ විකුණන ශකනශ අහනවශ   මහත්ත ශ ශමිකහ ශවකශ 

ිශබ සශ ස?  කි කශ.  

 

ෙුණ සී.බී. රත්නායක මහසතා 
(மொண்புமிகு  சீ.பி. ரத்நொயக்க) 

(The Hon. C.B. Rathnayake) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ෙුණ නිගයෝජය කාරක ්භාපිනතුමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, what is your point of Order?  
 

ෙුණ සී.බී. රත්නායක මහසතා 
(மொண்புமிகு  சீ.பி. ரத்நொயக்க) 

(The Hon. C.B. Rathnayake) 

සභශ ගර්භ  තුළ ගණපූර  නැහැ  ගරු නිශ ෝජය කශරක 

සභශපිතුමනි.  

 

ෙුණ නිමේ ලා්ද්ා මහසතා  
(மொண்புமிகு நிமல் லொன்சொ) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

ආඩලඩු පක්ෂශ  කණුරුත් නැහැ.  

 

ෙුණ සී.බී. රත්නායක මහසතා 
(மொண்புமிகு  சீ.பி. ரத்நொயக்க) 

(The Hon. C.B. Rathnayake) 

සභශ ගර්භශ  ආඩලඩු පක්ෂශ  කණුරුත් නැහැ. ජශික 

ආරක්ෂශව ගැනයි ශම්  කථශ කර සශ ස. ගරු නිශ ෝජය කශරක 

සභශපිතුමනි  මැි ිමිවරු ස ශකෝ? ශමිකක්හ ශම් නශඩා,ගම? 

ශම් සඳහශ ශකිච්චර වි හම් කරනවශහ  ශමිකක්හ ශම් කර සශ ස? 

 

ෙුණ නිමේ ලා්ද්ා මහසතා  
(மொண்புமிகு நிமல் லொன்சொ) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

ගරු නිශ ෝජය කශරක සභශපිතුමනි  බක සන  ආඩලඩු 

පක්ෂශ  කණුරුත් සභශ ගර්භශ  නැහැ. නක් ශකශනකුවත් නැහැ. 

ශමිකක්හ ශම්? රශට් ජශික ආරක්ෂශව ගැන තමයි හැ ස කථශ 

කර සශ ස. පශර්ලිශම් සතුව දනකට රැස  කර සන රුපි ම ශකෝටි 

ගණනක් වි හම් කරනවශ.  

 

ෙුණ නිගයෝජය කාරක ්භාපිනතුමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Quorum නක සඳහශ Division Bells නශහ 

කර සන. 
 

පාර්ලිගම්්දතුව ෙණ්ද ගකොට ෙණපූරණයක් ගනොමැින වූගය්ද  
ගබදුම් සීනු ශබ්ා කිරීමට නිගයෝෙ කරන ලදී. 

පසුව ෙණපූරණයක් ිනබුගණ්ද- 
 

பொரொளுமன்றம் கணக்கிடப்பட்டு, கூட்ட நடப்தபண் இல்கல 

தயனக் கண்டதனொல், பிொிவுமணி அடிக்கப்பட மவண்டுதமனக் 

கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 பிறகு, கூட்ட நடப்தபண் இருந்ததனொல் - 
 
Parliament counted, and a Quorum not being present, the Division 

Bells were ordered to be rung. 
Later, a Quorum being present- 
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ෙුණ නිගයෝජය කාරක ්භාපිනතුමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
හසර  Quorum නක ිශබනවශ. Hon. Nimal Lanza, please 

continue.  
 

ෙුණ නිමේ ලා්ද්ා මහසතා  
(மொண்புமிகு நிமல் லொன்சொ) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

ගරු නිශ ෝජය කශරක සභශපිතුමනි  හැ ස තමු සනශ සශසේ  

හැක්කශශ ස පශර්ලිශම් සතුවට ශවකශ ිශබන ශේ.  

 

ෙුණ ච්දදිම වීරක්ගකොඩි මහසතා  
(மொண்புமிகு சந்திம வீரக்தகொடி) 

(The Hon. Chandima Weerakkody) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ෙුණ නිගයෝජය කාරක ්භාපිනතුමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, what is your point of Order?  
 

ෙුණ ච්දදිම වීරක්ගකොඩි මහසතා  
(மொண்புமிகு சந்திம வீரக்தகொடி) 

(The Hon. Chandima Weerakkody) 

ගරු නිශ ෝජය කශරක සභශපිතුමනි  හදසි නීි  දීර්ඝ කර 

ගැනීම ශම් ශමිශහිශත් ජනතශව බකශශපිශරිත්තු වන 

අව යතශවක්. Division Bells නශහ කළශට පුබව රජ  නිශ ෝජන  

කරන ම සත්රීවරු ස තු ස ශහනශයි සභශශේ ඉ සශ ස. කිසිම 

ිමිවරශ ක්- 
 

ෙුණ නිගයෝජය කාරක ්භාපිනතුමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Nimal Lanza, please speak.   
 

ෙුණ නිමේ ලා්ද්ා මහසතා  
(மொண்புமிகு நிமல் லொன்சொ) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

ගරු නිශ ෝජ ය කශරක සභශපිතුමනි  පැහැදලිවම 

ශපශනනවශශ ස අහ රටට තාිතමකශ ිශබන කක. අහ රශට් ජනතශව 

ඉච්ඡශ භංගත්ව ට පත්ශවකශ. ශම් ආඩලඩුව ශගහර   සශ ස කවහශහ 

කි කශ ජනතශව අහ වි ශක පිපශස කි ස ශපශළනවශ. අහ ශම් 

පශර්ලිශම් සතුශේ විපක්ෂශ  ම සත්රීවරු ස නැත්නම් හදසි නීි 

විවශහ වත් කරශගන   සන බැසර තත්ත්ව ට පත් ශවකශ 

ිශබනවශ. ශම් ආඩලඩුවට ඕනෑකමක් නැහැ. ආඩලඩුවට ඕනෑ 

ශහිරකම් කර සනයි. ශහිරකම් කරන නශක් ඉවර ක් නැහැ. 

ශමින ශේවමවලි සහ ශහිරකම් කර සශ ස නැත්ශත්? සි ලු 

ශේවමවලි ස ශහිරකම් කරනවශ. අහ කශඩ්කට තා ශම ජනතශව 

අශප ස අහ සශ ස ශමිකක්හ?  මම අහ යශේ ශකිළ කැඳ ටිකක් 

ශබි සන තා ශ.  ඒ  ශකිළ කැඳ විකුණන ශකනශ  මශග ස ිුණශේ 

ශමිනවශහ හ සනවශහ?  ඔුණ අහනවශ   අශ ස! ම සත්රීතුමශ   ඡ සහ  

ි  සශ ස කවහශහ?  කි කශ. 

ඉස සර හවමට කෑම පශර්සම විකුණන ෂනනිස ුබ  හවසට වශඩ් 

විකුණකශ ජීවත් ශවන ෂනනිස ුබ  පශරවම අයිශ ස විවිධ ස ව ං රැකි ශ 

කරපු ෂනනිස ුබ අපි හැක්කශ. අහ ඒශගිමක සට සිේධශවකශ 

ිශබ සශ ස ශමිකක්හ? අහ ඒශගිමක සශ  ආර්ථික  

සම්පූර්ණශ  ස කඩා,ශශගන වැටිකශ. අහ නදශනහශ ජීවිකශව 

ශගන  සන බැසර තත්ත්ව කට ඔණු ස පත්ශවකශ. ඒ සි මකක් 

කශළේ ශම් ආඩලඩුවයි. ශම් ආඩලඩුව නක පැත්තකි ස ජශික 

ආරක්ෂශව පශවශ දීකශ. අශනක් පැත්ශත ස ආර්ථික  සම්පූර්ණශ  ස 

බිඳ වට්ටකශ. අහ ජනතශවට   නදශනහශ කටයුතු කරග සන බැහැ. අහ 

සමහර මුස ලිම් ම සත්රීවරු ස හදසි නීි  දීර්ඝ කරනවශට විරුේධයි 

කි කශ කථශ කරනවශ මම හැක්කශ. අහ අශ්ත ළමයි ස පශසම 

 නශකිට  ඔණු ස ශගන  න කෑම ශපට්ටි ත් check  කරනවශ. 

නශහම නම් ඒ ශගිමක සශ ත් මශනව ිතෂනකම් කඩා,ශවකශ 

ිශබනවශ. ඒ නිසශ අපි පැහැදලිවම ආඩලඩුවට කි  සශ ස  පශස කු 

ඉසරහශ නමක ණුණු ප්රහශරශ  ස පුබ ශවච්ච සිේධිහශම  අනුව ජනතශව 

ශහෝ රට බකශශපිශරිත්තු ණුණු ඒ කශර් භශර  ඉටුශවකශ නැහැ 

කි න නකයි. ආඩලඩුව ඉදසර මැිවරණ  ජ ග්රහණ  කිරීම සඳහශ 

කටයුතු කරෂන ස සිටිනවශ.  

බක සන  අහ තමු සනශ සශසේකශ  බැංකු ටික විකුණ සන 

හහනවශ. පශස කු ප්රහශර  නිසශ ශමච්චර ප්ර  න ිිශවකශ ිබි දී  

නහශ හ ශ ගමශ  ිමිතුමශට ශසවනගක හශ පැමවත්ත 

කර්මශ සත ශකශ ලි ශ ශහ සන පනත් ශකටුම්පතක් ශගනශවශ. අහ 

බැංකු ටික විකුණ සන හහනවශ. ශම්ක  පුදුම ආඩලඩුවක්. තව මශස 

හතරයි බක  ිශබ සශ ස.  න   කශ ශකිරහත් බිඳශගන  නවශ 

වශශ   ඔක්ශකෝම විකුණ සනයි   සශ ස. ශම් නක්සත් ජශික 

පක්ෂශ  ස බැංකු ටික ශේරශශගන ඉ සශ ස ශබිශහිම 

අමශරුශව ස කි කශ ජනශධිපිතුමශත්  ඡ සහ වයශපශර  තුළ කිේවශ. 

ඒ නිසශ අපි පැහැදලිව ආඩලඩුවට කි නවශ  ජනතශවශ  සම්පත් 

ශපෞේගලිකකරණ  කර සන හහ සන නපශ  නශහම කශළිත් අපි 

ජනතශව නක්ක තමු සනශ සශසේකශශ  ආ තන සි මක 

වටකරනවශ කි කශ. ඒ නිසශ අපි අහ පැහැදලිවම කි  සන ඕනෑ  

මහජන බැංකුවට අත ි  සන නපශ  කංකශ බැංකුවට අත ි  සන 

නපශ  ජශික ඉිසර කිරීශම් බැංකුවට අත ි  සන නපශ කි කශ. 

ඒවශට අත ි ේශබිත් තමු සනශ සශසේකශශ  විනශ   ළඟයි කි න 

නක අප කි  සන ඕනෑ. මම ිතතන විධි ට මීට පුබ ෂනනිස ුබ නක්සත් 

ජශික පක්ෂ    අඩුම ඡ සහ සංඛයශවක් ග සනශ පක්ෂ  බවට   පත් 

කරයි. ඒ කශර්   තමු සනශ සශසේකශ කරග සන නපශ. 

තමු සනශ සශසේකශ පරදනවශ. පරදන ශේකශශේ දී ජශම ශේරශශගන  

අඩුම තරෂන ස  නක්සත් ජශික පක්ෂ ට නහශ ඉඳකශ ිබුණු 

ඡ සහවලි ස ටිකක්වත් ආරක්ෂශ කරග සන කි ශ මතක් කරෂන ස  

ශම් බැංකු ටික විකුණනවශට අශ්ත විපක්ෂශ  විශරෝධ   

විපක්ෂශ  අශ්ත අකමැත්ත පැහැදලිවම ප්රකශ  කරෂන ස මශ නිහඬ 

ශවනවශ. ස තුියි. 

 

ෙුණ නිගයෝජය කාරක ්භාපිනතුමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)  
Order, please! The next speaker is the Hon. A.L.M. 

Nazeer. Before that, will an Hon. Member propose the 
Hon. Tharaka Balasuriya to the Chair? 

 

ෙුණ ලක්ෂපම්ද කිරිඇේල මහසතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, I propose that the Hon. Tharaka Balasuriya do now 

take the Chair.  
 

ප්රශපනය විම්න ලදි්ද  ්භා ්ම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුුණව ෙුණ නිගයෝජය කාරක ්භාපිනතුමා මූලා්නගය්ද 

ඉවත් වුගය්ද  ෙුණ තාරක බාලසූරිය මහසතා ුඛලා්නාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு, மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலமவ, மொண்புமிகு தொரக்க பொலசூொிய 
அவர்கள்  தகலகம வகித்தொர்கள். 

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

[பி.ப. 2.28] 

 

ෙුණ ඒ.එේ.එම්. නසීර් මහසතා  
(மொண்புமிகு ஏ.எல்.எம். நசீர்) 

(The Hon. A.L.M. Nazeer) 

பிஸ்மில்லொஹிர்  ரஹ்மொனிர்  ரஹீம். 

சகபக்குத் தகலகமதொங்கும் தகௌரவ உறுப்பினர் 

அவர்கமள, இன்று இந்தச் சகபயிமல அவசரகொலச் 

சட்டத்திகன நீடிப்பதற்கொன பிமரரகணமீதொன விவொதத்திமல 

எனக்கும் மபசச் சந்தர்ப்பம் தந்தகமக்கு இந்தச் சகபக்கு 

நன்றிகயத் ததொிவித்துக் தகொள்கின்மறன். அண்கமயில் இந்த 

நொட்டிமல நடந்மதறிய பிரச்சிகனகள் கொரணமொக 

அவசரகொலச்சட்டம் அமுல்படுத்தப்பட்டு, அதகன ஒருமொத 

கொலத்திற்கு நீடிப்பதற்கொன பிமரரகண இன்று இந்தச் 

சகபயில் முன்தமொைியப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த நொட்டில் 

ஆட்சி தசய்த எந்த அரசொங்கமொக இருந்தொலும், கடந்த 

கொலங்களிமல அவசரகொலச் சட்டத்திகன அமுல்படுத்திய 

நிகழ்வுகள் இடம்தபற்றிருக்கின்றன. குறிப்பொக, LTTE யுத்த 

கொலத்திமல அவசரகொலச் சட்டம் அமுல்படுத்தப்பட்டிருந்தது. 

அதற்கு முன்பு JVPயினுகடய கலவர கொலகட்டத்திமல 

அவசரகொலச்சட்டம் அமுலில் இருந்தது. அண்கமயில் 

கத்மதொலிக்க மக்களினுகடய இைப்புக்குக் கொரணமொக இருந்த 

குண்டுதவடிப்புச் சம்பவத்தின் பின்னர் அவசரகொலச் சட்டம் 

அமுலொக்கப்பட்டுள்ளது.  

தற்மபொது நொட்டிமல குறிப்பொக அம்பொகற மொவட்டத்தின் 

கல்முகனப் பிரமதசத்திமல உண்ணொவிரதம் மமற்தகொள்ளப் 

படுவதும், சம்பந்தப்பட்ட மக்கள் ஒன்றுகூடி சில 

பிரச்சிகனககள உருவொக்குவதற்குொிய ஆயத்தங்ககளச் 

தசய்வதுமொக இருக்கின்றமபொதிலும் இந்த அவசரகொலச் 

சட்டத்தின்மூலம் அதகனக் கட்டுப்படுத்த முடியவில்கல. 

அப்படியொனொல் எதற்கொக இந்த அவசரகொலச்சட்டம் 

இருக்கின்றது என்று நொன் இந்தப் பொரொளுமன்றத்தில் மகள்வி 

எழுப்புகின்மறன். ஆகமவ, இந்த அவசரகொலச் சட்டத்கத 

அமுல்படுத்தி, இந்த நொட்டினுகடய சட்டவிதிகளுக்கு இணங்க 

இந்த நொட்கட முன்தனடுத்துக் தசல்லமுடியொத ஒரு 

நிகலப்பொடு இன்று ஏற்பட்டுள்ளது. இன்று இந்த அவசரகொலச் 

சட்டத்கத மதிக்கொமல் கல்முகனயில், மட்டக்களப்பில் மற்றும் 

இலங்ககயின் தவவ்மவறு பொகங்களில்  உண்ணொவிரதம் 

மமற்தகொள்ளப்படுகின்ற நிகலயில், இந்த அவசரகொலச் 

சட்டத்கத எதற்கொகக் தகொண்டுவருகின்றீர்கள் என்ற 

மகள்விகய இந்த நொட்டினுகடய ஜனொதிபதியவர்களிடமும் 

பிரதமர் அவர்களிடமும் மற்றும் சகல பொரொளுமன்ற 

உறுப்பினர்களிடமும் இந்த இடத்திமல நொன் மகட்கின்மறன்.  

இன்று அம்பொகற மொவட்டத்திமல, கல்முகனப் 

பிரொந்தியத்திமல அட்டொகளச்மசகன, பொலமுகன, 

அக்ககரப்பற்று, கல்முகன, சொய்ந்தமருது மபொன்ற பிரமதசங் 

களிமல குற்றம் தசய்யொத அப்பொவி மக்ககள, மொணவச் 

தசல்வங்ககள, வீதிகளிமல நிற்கின்றவர்ககள இரொணுவத்தி 

லிருக்கின்ற ஒரு சிலர் அடிக்கின்ற, அச்சுறுத்துகின்ற 

தசயற்பொடுகள் இடம்தபறுகின்றன. இவ்வொறொன தசயற்பொடு 

ககள வன்கமயொகக் கண்டிக்கின்மறன். சம்பந்தப்பட்டவர்கள் 

எந்ததவொரு தவறும் தசய்யொதவர்களொக இருக்கின்றமபொதிலும் 

இரொணுவத்தினொில் ஒரு சிலர் இவ்வொறு நடந்து 

தகொள்கின்றனர். இது பற்றிப் மபசுவதற்கு முடியொத ஒரு 

நிகலயில், அங்குள்ள இரொணுவ முகொம் தபொறுப்பதிகொொியிடம் 

இது ததொடர்பில் நொங்கள் எடுத்துகரத்திருந்தமபொதிலும், கடந்த 

2 - 3 நொட்களுக்கு முன்பும் அவ்வொறொன தசயல்களில் 

இடம்தபற்றிருக்கின்றன. இது சம்பந்தமொக அக்ககரப்பற்றுப் 

தபொலிஸ் நிகலயத்திமல முகறப்பொடு தசய்யப்பட்டும் அதற்கு 

எந்ததவொரு நடவடிக்ககயும் எடுக்கப்படொத நிகலயில், 

இகதயறிந்த ஒரு சில இரொணுவத்தினர் இரவிமல அங்குள்ள 

வீதிகளுக்கு வந்து இகளஞர்களுக்கு அடித்துள்ள சம்பவம் 

நடந்மதறியிருக்கின்றது. அவசரகொலச் சட்டத்கத நீடிப்புச் 

தசய்து, இரொணுவத்தினருக்கு குறித்த அதிகொரங்ககளக் 

தகொடுக்கின்றமபொதிலும், எந்தமவொர் அநியொயமும் 

தசய்யொதவர்களுடனும் இரொணுவத்தினர் இவ்வொறு நடந்து 

தகொள்வகத மிகவும் கவகலக்குொிய விடயமொகமவ நொன் 

பொர்க்கின்மறன். இந்தப் பொரொளுமன்றத்தில் கடந்த 

கொலங்களில் அவசரகொலச் சட்டம் நிகறமவற்றப்பட்டமபொது, 

அது நல்லபடியொக நகடமுகறப்படுத்தப்பட்டது.  

இன்று சஹ்ரொன் என்கின்ற முஸ்லிம் நபர் பயங்கரவொதச் 

தசயற்பொட்டில் ஈடுபட்டமபொதிலும், அப்பொவி முஸ்லிம் மக்கள் 

துன்புறுத்தப்பட்டு அவர்களுக்தகதிரொகச் சட்ட 

நடவடிக்கககள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. அதொவது, குற்றம் 

தசய்யொதவர்ககளக்கூடக் ககது தசய்து தடுப்புக் கொவலிமல - 

remand இமல கொலஎல்கல இல்லொது தடுத்து கவத்திருக் 

கின்றொர்கள். இதகனப் பொர்க்கின்றமபொது, இந்த 

அரசொங்கத்துக்கு நொங்கள் பக்கபலமொக இருந்தும், இகதத் 

தட்டிக் மகட்பதற்கு யொருமில்கலயொ? என்தறொரு மகள்வி 

எங்கள் மக்கள் மத்தியிமல எழுகின்றது. இவ்வொறொன 

தசயல்கள் உடனடியொக நிறுத்தப்படுவதற்குச் தசயற்படுமொறு  

குறித்த இரொணுவ முகொம் அதிகொொிகள் பணிக்கப்படுவதற்கு 

இந்தப் பொரொளுமன்றம் - இந்த உயர் சகப மிகவும் விகரவொக 

நடவடிக்கக எடுக்க மவண்டும் என்ற மவண்டுமகொகள இந்த 

இடத்திமல மிகவும் பணிமவொடு முன்கவக்கின்மறன். இன்று 

எதிர்க்கட்சியிமலயிருக்கின்ற தகௌரவ உறுப்பினர்கள் 

மபசுகின்ற சில விடயங்கள் நியொயமொகத்தொன் இருக்கின்றன. 

இருந்தமபொதிலும் இரொணுவத்திலிருக்கின்ற ஒரு சிலர் 

தசய்கின்ற அநியொயங்கள் எங்களுகடய மனகத 

உள்ளங்ககள மநொகடித்திருக்கின்றது என்பகதக் கூறிக் 

தகொண்டு, சந்தர்ப்பம் வைங்கியகமக்கு மீண்டும் நன்றி கூறி, 

விகடதபறுகின்மறன். நன்றி.  
 

ෙුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළඟට ගරු ආන සහ අලුත්ගමශ  ම සත්රීතුමශ. ඔබතුමශට 

විනශඩි 7ක් ිශබනවශ. 

 
 

[අ.භශ.2.36] 
 

ෙුණ ආන්දා අලුත්ෙමගේ මහසතා 
(மொண்புமிகு ஆனந்த அலுத்கமமக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

මූකශසනශරූඪ ගරු ම සත්රීතුමනි  රශට් ආරක්ෂශවට ඉතශම 

වැහගත් වන  හදසි නීි  දීර්ඝ කිරීම සම්බ සධශ  ස අහ අප 

පවත්වන ශම් විවශහශ දී ආඩලඩු පක්ෂශ  ම සත්රීවරු සශ  හැසිරීම 

දහශ බැලුවශම මට ිතශතනවශ  ශවන ශහ ක් ශව සන ිරකශ 

පශඩුශේ ඉ සන තමයි ආඩලඩු පක්ෂ  යත්සශහ කර සශ ස කි කශ. 

අහ ශම් වැහගත් සභශශේ ගණපූරණ  රකි සශ ස අපියි. මීට 

ශමිශහිතකට ශපර  ගරු නිමම කශ සසශ ම සත්රීතුමශ කථශ කරන 

අවස ථශශේදී ගණපූරණ  නැි වූ විට දශ සෂ  ගුණවර්ධන 

මැිතුමශ අප සි ලුශහනශට ශපෞේගලිකව කථශ කරකශ ශම් සභශශේ 

ගණපූරණ  රැකීම සඳහශ කටයුතු කළ යුතු බව හැනුම් ශහනවශ මම 

හැක්කශ. අපි ජනතශවශ  බදු මුහමවලි ස  ැශපන අ . අපි වරප්රසශහ 

කබනවශ.  ඒ වශශ ම  ශබශහත් ටික ිතුළු සි ලු පහුබකම් 

පශර්ලිශම් සතුශව ස සප ශ ිශබනවශ. ඒ හැම ශහ ක්ම කර 

ිබි දීත් ම සත්රීවරු සට පශර්ලිශම් සතුවට න සන බැහැ. ශම් 
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අවස ථශශේදීත් ආඩලඩු පක්ෂ  නිශ ෝජන  කරෂන ස 

පශර්ලිශම් සතුශේ ඉ සශ ස ම සත්රීවරු තු සශහශනක් පමණයි. ශම  

ඉතශම කනගශටුහශ ක තත්ත්ව ක්.  

මූකශසනශරූඪ ගරු ම සත්රීතුමනි  ශම් ආඩලඩුවට තවත් ඉදසර ට 

  සන බැහැ. ශම් ආඩලඩුව හැ ස ජනතශවශ  හැඩි අප්රසශහ ට 

පත්ශවකශ අවසශනයි. ක සන විධි ක් නැි නිසශ ළමයි පශසම 

 ව සශ ස නැි ශගවම අහ ශම් රශට් ිශබනවශ. පශසකට තා ශම 

ළමයි කක සත  හමකශ ිහ වැශටනවශ. ළමයි ජීවත් ව සශ ස ඉතශම 

අමශරු තත්ත්ව කි ස. හැබැයි  ශම් ඉ සන ම සත්රීවරු සට අබ මම 

ශර්ණුවක තරෂන සවත් ඒ ගැන හැඟීමක් නැහැ. ශමිකහ  

නතුම සකශට අව ය පසරසර  ශගිඩා, නැඟී ිශබන නිසශ.  තමු සට 

තවත් ශමිනවශ ශහෝ කර ග සන පුළුව ස නම්  ඒ ශහ  කර ග සන 

බකනවශ ෂනසක්    ජනතශව ගැන ිතත සශ ස නැහැ. මට කලි ස කථශ 

කළ නිමම කශ සසශ ම සත්රීතුමශ කිේවශ වශශ   රටට ශහණ ශගඩි 

පශත් ශවකශ ිශබන අවස ථශවකට  ර ශට් ආර්ථික  කඩා,ශ වැටී  

කෘෂිකර්ම ක්ශෂේත්ර  කඩා,ශ වැටී  කෘෂි ශබෝග ෂනකට ග සශ ස නැි 

අවස ථශවකට රට පත්ශවකශ ිශ ේද විවිධ ශබිරු -ශප්රෝඩා,ශ- 

කරෂන ස ඉදසර ට   සන ශම් ආඩලඩුව යත්සශහ හරනවශ.  

නහශ මම හැක්කශ  හ ශ ගමශ  ිමිතුමශට ශසවනගක ෆැක්ට්රි  

ශහන ඒ විවශහ  මුළු හවස පුරශම පැවැත්ණුණ හැටි. අහ ශම් රට තානි 

ජශකශවක් බවට පත්ශවකශයි ිශබ සශ ස. නශහ ස කශතෝලික 

ජනතශව මැසරකශ. ශමශහ ස තවත් පිසරසක් ආශරෝගය ශකශවක දුක් 

විඳිනවශ.  අශනක් අ  ශබිශහෝ ආර්ථික අපහුබතශ මධයශ  ජීවත් 

වනවශ. ශමවැනි අවස ථශවක  විශ ේෂශ  සම ශම් රශට් ආරක්ෂශවට 

ඉතශම වැහගත් වන ශම් විවශහශ දී ගණපූරණ  රැකශගන 

ඉ සනවත් ආඩලඩු පක්ෂ ට ණුවමනශවක් නැහැ. ශම්ක තමයි අහ 

රශට් ිි ශවකශ ිශබන ිත්තම තත්ත්ව   මූකශසනශරූඪ ගරු 

ම සත්රීතුමනි.  

ජනතශව කි  සශ ස මැිවරණ ක් පවත්ව සන කි කශයි. 

පළශත් සභශ මැිවරණ  ශහට ණුණත් පවත්ව සන පුළුව ස. හැබැයි  

ඒ මැිවරණ  පවත්ව සශ ස නැහැ. ශමිකහ  නක්සත් ජශික 

පක්ෂ  -ආඩලඩු පක්ෂ - හ සනවශ  න  ශකළවර ශව සශ ස 

ශකිතැනි සහ කි කශ. ජනශධිපිතුමශ නක ශහ ක් කි නවශ. 

අගමැිතුමශ තව ශහ ක් කි නවශ. ශම්ක අහ ඊශ  ිි වූ 

තත්ත්ව ක් ශනිශවයි. ශම් ආඩලඩුව පත් වූ හවශසේ සිට ශම් 

ශහශහනශ 'ශගිනශයි  මී හරකශයි වශශ ' ශහපැත්තටයි තාශ . ශම්කයි 

ිත්ත කථශව. ශහ සනශ නකට වශඩි ශවකශ  ශම් රශට් ජනතශවශ    

ප්ර  න ගැන කථශ කළ අවස ථශවක් අපි හැක නැහැ. නම නිසශ අපට 

ශත්රුණශ  ඔ  තාශකන නැශේ ඉ සනවශට වඩා,ශ ශහිඳයි  විපක්ෂ  

පැත්තට තාිත ස ශමින ශේහනශව ශහෝ විඳින නක ශහිඳයි කි කශ. 

අපි විපක්ෂ ට නකතු ණුශඩල ඒ නිසශයි. ඒකයි  ිත්ත කථශව. 

ආඩලඩු පක්ෂශ  ඉ සන ම සත්රීවරු හ සනවශ  ඊළඟ මැිවරණශ දී 

ඒ අ ට ජ ග්රහණ  කර සන බැසර බව. නතුම සකශට නක්ශකෝ 

ශගහර   සන ශවනවශ. නැත්නම් nominations ශහෝ ශවන ශහ ක්  

නැි ශවයි කි කශ නතුම සකශ හ සනවශ. ඒවශ කබශ ගැනීශම් 

පරමශර්ථ  ිිව ෂනසක්  ජනතශව ගැන ිතතශ ඒ කිසිම 

ම සත්රීවර කු කටයුතු කර නැහැ.  

මූකශසනශරූඪ ගරු ම සත්රීතුමනි  මම අහ අසනීප තත්ත්වශ  ස 

ඉ සශ ස. හසර විධි ට නම් මම අහ ඉ සන ඕනෑ ආශරෝගය ශකශශේයි. 

හැබැයි  ජනතශව ශවනුශව ස අපි ඒ ශේවම පැත්තකට හමකශ  අහ 

පශර්ලිශම් සතුවට ිවිමකශ වචන ක් ශහෝ කථශ කරකශ ශම් 

ශ ෝජනශවට සහශ ෝග  හැක්වීශම් ණුවමනශශව ස කටයුතු 

කරනවශ. හැබැයි  සමහර පනත් ශගනශ අවස ථශවකදී ආඩලඩු 

පක්ෂශ  ම සත්රීවරු ශකඩා, නැිවත් ආශරෝගය ශකශවකට තාිත ස 

නතර ණුණශ. ඒක අපි මීට ශපරත් හැක්කශ. ඉදසරශ දීත් නවැනි 

ශේවම ඊට වඩා,ශ සිේධ ශවයි. ශමිකක් ශහෝ වැහගත් පනතක් ශගනශ 

අවස ථශවකදී නශහම ණුණශ. ශමිකහ  ශම් ආඩලඩුව නක්සත් ජශික 

පක්ෂ ටම නපශ ශවකශයි ිශබ සශ ස. හැබැයි    හෘහ  සශක්ෂි ට 

නකඟව වැඩා, කරන ම සත්රීවරු පිසරසකුත් ඉ සනවශ. කවි සහ 

ජ වර්ධන කි  සශ ස තරුණ ම සත්රීවරශ ක්. නතුමශට සෘජු අහහස  

ිශබනවශ. නතුමශ ශකළි ස කටයුතු කරයි කි න වි  වශස  අපට 

ිශබනවශ. නතුමශ ශම් වනශතක් ඒ විධි ට ඉ සනවශ. නතුමශ අහ  

පශර්ලිශම් සතුශේ නතුමශශ  පුටුශේ  රැඳී ඉ සනවශ. අපි න  අග  

කරනවශ.  

 හෘහ  සශක්ෂි ට නකඟව  තී සදු  ගත්ශත් නැත්නම්  

කශතෝලික ජනතශව නිශ ෝජන  කරන තමු සනශ සශසේකශට ඒ 

ජනතශවශග ස ගැකවීමක් කැශබ සශ ස නැහැ.   හහවතට නකඟව 

තී සදු ගත්ශතිත්  තමු සනශ සශසේකශට ආපුබ පශර්ලිශම් සතුශේ 

වශඩිශව සන පුළුව ස ශවයි. නැත්නම් කශතෝලික ජනතශව 

තමු සනශ සශසේකශට ශගහර   සන අවසර ශහනවශ.  ඒ අ  

ශවනුශව ස තමයි තමු සනශ සශසේකශ ශමතැන රැඳී ඉ සශ ස. ඒ නිසශ 

තමු සනශ සශසේකශ ශම් ප්ර  න ගැන ශකළි ස කථශ කර සන.  

 

ෙුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමශට තව විනශඩි ශහකක කශක ක් ිශබනවශ. 

 

ෙුණ ආන්දා අලුත්ෙමගේ මහසතා 
(மொண்புமிகு ஆனந்த அலுத்கமமக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

ශහිඳයි  මූකශසනශරූඪ ගරු ම සත්රීතුමනි.  

මූකශසනශරූඪ ගරු ම සත්රීතුමනි  තම සශ    ශෆිශටෝ නක 

ශපළශපිත්වකට හම සන කි කශ කිේශේ නැහැ  කි කශ ඊශ  

අකික විරශේ කශසර වසම් අමශතයතුමශ  කි නවශ මශධය තුළි ස මම 

හැක්කශ. ආඩලඩුශව ස මුහකක්   සශ ස නැත්නම් ඒක හැම්මත් 

වරහක් නැහැ ලු    ශම්කට කිසි මුහකක්   සශ ස නැහැ  ශෆිශටෝ 

නක හම සනහ?  කි කශ කණුශහෝ නිකධශසරශ ක් ිුබවශ ලු. 

නිකධශසර සට ණුවමනශවක් ිශබනවශහ  ිමිවර ශශ    ශෆිශටෝ 

නක හමකශ ිමිවර ශ ඔසවශ තබ සන?  ශම්වශ හතර බීසර කථශ 

ශ ස. ක සන නැිව  පශසමවකට   සන විධි ක් නැිව ශම් රශට් 

ළමයි ස අහ දුක් විඳිනවශ. තම සශ    ශෆිශටෝ නක හමශග සන  

ශමින නිකධශසර ශශග ස ශහෝ ඒ වැශඩ් කරග සන තමයි අකික 

විරශේ ිමිවර ශ කෑස ි ශව සශ ස. හැබැයි  ඒ ශමිනවශ කළත් 

වැඩා,ක් ශව සශ ස නැහැ. රක්ෂශ හත්-අටහහසක් දු සනශ. මම 

නක්සත් ජශික පක්ෂශ  ම සත්රීවරශ ක්. මම ආසන  

දනශශගනයි  පශර්ලිශම් සතුවට ආශේ. රක්ෂශ 14ක් දු සනශ  

අනුරුේධ කුමශර ජශික පශසකට. ශසේනශධිකශසර ජශික පශසකට 

රක්ෂශ 14ක් දු සනශ. නමුත් මශ  ආසනශ  නක්ශකශනකුටවත් ඒ 

නක රස සශවක්වත් දු සශ ස නැහැහ  නශවකපිටි  ආසනශ  

නක්ශකශනකුටවත් දු සශ ස නැහැ. ඒ   හැම රස සශවකම ඉ සශ ස 

කුලි ශපිටිශ  අ . පළශත් පශකන මැිවරණශ  ස කුලි ශපිටි  

ආසන  කුජීත ශවකශ පැරදුශඩල. ඒ  නිසශ ඔ    ශෆිශටෝ නක 

හමශශගන අකික විරශේට කවහශවත් නැඟිටි සන හම්බශව සන 

නැහැ. රනිම නක්ක ඔ  දීශ  කෑවශට  ජනතශව නක්ක ඔ  දීශ  

ක සන ආශ ත් අධයශපන ිමිවර ශට හම්බ ශව සශ ස නැහැ. 

පුබතා  පළශත් පශකන මැිවරණශ දී ඒශක් ප්රිලක  කැබුණශ.  

මූකශසනශරූඪ ගරු ම සත්රීතුමනි  ශම් රශට් සි ලු ජනතශවට ශම් 

පශකන ක්රම  පිළිබඳව හැඩි පිළිකුකක් ිශබ සශ ස.  

අහ විශ ේෂ කශරක සභශවක් හමශශගන ශමින පිස ුබවක්හ ශම් 

කර සශ ස? පශර්ලිශම් සතුවට නැවත න සන බැසර  මහ ජනතශව 

ප්රික්ශෂේප කළ පිසරසක් තමයි ඒ කශරක සභශශේ සශමශිකක  ස 
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පශර්ලිශම් සතුව 

ව ශ  ස ඉ සශ ස. සරත් ශෆි සශසේකශ ම සත්රීතුමශ ඒ කශරක 

සභශශේ සශමශිකක කු ව ශ  ස ඉ සනවශ. නතුමශ 

ජනශධිපිවරණ ට ඉදසරපත් කළශ. නමුත් දනශග සන බැසර ණුණශ. 

නතුමශ මැිවරණ ට තනි ම ඉදසරපත්ශවකශ මුළු කංකශශව සම 

ඡ සහ 2  000යි  ගත්ශත්. නතුමශශ  ශනෝනශ ිතුළු පරම්පරශශේ 

සි මක සශග සම ඡ සහ 2  000යි කැබුශඩල. ඡ සහ 2  000ක් 

කබශශගන පළශත් සභශවටවත්   සන පුළුව සහ? නතුමශහ  

ජනශධිපිවරණ ට ආපුබ ඉදසරපත් කර සන   සශ ස? අශ්ත කුමශර 

ශවමගම ම සත්රීතුමශත් ශමිකක්ශහෝ කණුවක් කශකශ  සරත් 

ශෆි සශසේකශ ම සත්රීතුමශ ජනශධිපිවරණ ට ඉදසරපත් කර සන 

ඕනෑ  කි කශ කි නවශ මශ හැක්කශ. රෑට ීමන ක් ශපනුණශම 

යශේට ඒ ගැන මශධය ට කි නවශ. සමහර මශධයවකට පළ 

කර සන ප්රවෘත්ි නැි ණුණශම ෂනනිස ුබ කුක්තපු කර සන ඒවශ පළ 

කරනවශ. නමුත් මීට වඩා,ශ වැහගත් ශේවම ශම් රශට් සිේධ ශවනවශ. 

 

ෙුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ම සත්රීතුමනි  හැ ස කථශව අවස ස කර සන.  

 
ෙුණ ආන්දා අලුත්ෙමගේ මහසතා 
(மொண்புமிகு ஆனந்த அலுத்கமமக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

මට තව තත්පර ක් ශහ සන  මූකශසනශරූඪ ගරු ම සත්රීතුමනි. 

ශම්කයි ිත්ත තත්ත්ව . අහ සන ඕනෑ ප්ර  න ශනිශවයි ඒ 

කශරක සභශශේදී අහ සශ ස. මශ හැක්කශ  යුහ හමුහශපිතුමශ ශග සවශ 

ප්ර  න කරන හැටි. ශම් රශට් බුේධි අං  ශගශනන ශතිරතුරුවක 

ආරක්ෂිතභශව   රහසිගතභශව  රැකු ශණිත් යුහ හමුහශපිතුමශත් 

ශේශරනවශ  අපිත් ශේශරනවශ. අශ්ත අගමැිතුමශ ශම් සභශශේදී 

කිේවශ  ඒ කශරක සභශශේ කටයුතු මුළු මශධය ටම විවෘත  කරකශයි   

ිශබ සශ ස කි කශ. නතශකිට  ශපිලිස පිතුමශශ  කථශව 

විවෘතයි  අනිත් අ ශ  කථශ සි මකම විවෘතයි. නමුත් යුහ 

හමුහශපිතුමශ කථශ කරනශකිට මශධය නළි ට   සන ඕනෑ.  

නිශ ෝජය කථශනශ කවර ශ පත්කිරීශම්දී මශත් නතුමශට ඡ සහ  

දු සනශ. නතුමශත් අර ශගි ස කරත්ත ට කර ගහකශ ිශබනවශ. 

නතුමශත් ශමිකක්ශහෝ මුණකකට කර ගහකශ ිශබනවශ.         

ශම් සි ලු ශේවම සිේධ ශව සශ ස ශම් රශට් ජනතශවශ  ිතත 

ුබව පිණිස ශනිශවයි කි න නක මශ ශබිශහිම පැහැදලිව 

කි නවශ. ඒ කනගශටුව ිිව තමයි අහ නක්සත් ජශික පක්ෂශ  

ම සත්රීවරු ස තම සශ  පුටුශේ වශඩිශවකශ ගණපූරණ  රකි සශ ස. 

ශම  ඉිහශසගතවන අවස ථශවක්. විපක්ෂ ට තමයි අමශරුව 

ිශබ සශ ස. විපක්ෂ  තමයි ශම් රට පශකන  කර සශ ස. විපක්ෂ  

තමයි ශම් ආඩලඩුව ශගන   සශ ස. විපක්ෂ  තමයි පනත් 

ශකටුම්පත් ආද  සම්මත කිරීමට ගණපූරණ  ශහෝ රැක ශගන ශම් 

කටයුතු   කර සශ ස කි න කශරණ  ප්රකශ  කරෂන ස   ශේකශව කබශ 

දීම සම්බ සධශ  ස මූකශසනශරූඪ ගරු ම සත්රීතුමශට ස තුිව සත 

ශවෂන ස  ම ශ  කථශව අවස ස කරනවශ. 

 

ෙුණ ලක්ෂපම්ද කිරිඇේල මහසතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මූකශසනශරූඪ ගරු ම සත්රීතුමනි  පක්ෂ නශ ක රැස වීශම්දී 

ආඩලඩු පක්ෂ  හශ විපක්ෂ  අතර නකඟතශවක් ිි ණුණශ  හදසි 

නීි  පිළිබඳ විවශහශ දී ගණපූරණ  ඉමක සශ ස නැහැ  කි කශ. 

ශම  හදසි නීි  පිළිබඳ විවශහ යි. ශම ට විරුේධව ඡ සහ  

පශවිච්චි කර සශ සත් නැහැ  කි කශත් නකඟතශවකට පැෂනණ 

ිශබනවශ. ශම  රට ශවනුශව ස කරන විවශහ ක්. ශම  Quorum 

නක ඉමකශ ප්ර  න ිි කරන විවශහ ක් ශනිශවයි. ගණපූරණ  

ඉමක සශ ස නැහැ  කි කශ නකඟතශවක් ිබුණශ. ශම ට විරුේධව 

ඡ සහ  පැවිච්චි කර සශ ස නැහැ  කි ශත් නකඟතශවක් ිබුණශ.  

 
ෙුණ ආන්දා අලුත්ෙමගේ මහසතා 
(மொண்புமிகு ஆனந்த அலுத்கமமக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

මූකශසනශරූඪ ගරු ම සත්රීතුමනි  අපි හ සනශ විධි ට නම් 

පශර්ලිශම් සතුව පවත්වශශගන   සන ගණපූරණ  ිශබ සන ඕනෑ. 

ගණපූරණ  ඉමක සශ ස නැහැ  කි කශ පක්ෂ නශ ක  සට තී සදු  

කර සන පුළුව ස  පශර්ලිශම් සතුශව ස පිටතදී. නමුත් ශමිතදී 

ගණපූරණ  අව ය ශවනවශ.  

 

ෙුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළඟට ගරු (තවහය) කවි සහ ශහේෂශ ස ජ වර්ධන ම සත්රීතුමශ. 

ඔබතුමශට විනශඩි හතක කශක ක් ිශබනවශ. 

 

ෙුණ මහි්දා යාපා අගබ්වර්ධාන මහසතා 
(மொண்புமிகு  மஹிந்த யொப்பொ அமபவர்தன) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

මූකශසනශරූඪ ගරු ම සත්රීතුමනි  - 
  

ෙුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රීි ප්ර  න ක්හ  ගරු මිත සහ  ශපශ අශේවර්ධන ම සත්රීතුමනි? 

 

ෙුණ මහි්දා යාපා අගබ්වර්ධාන මහසතා 
(மொண்புமிகு  மஹிந்த யொப்பொ அமபவர்தன) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

මූකශසනශරූඪ ගරු ම සත්රීතුමනි  ශම් ආඩලඩුව කරන නකම ශේ 

තමයි හදසි නීි  පනවශ විවශහ ක් පවත්වන නක.  අපි න ට 

ආය ර්වශහ කරකශ  සහශ ෝග  කබශ ශහනවශ  කි කශ ශම් 

අවස ථශශේදී මශ ප්රකශ  කරනවශ.  

 

[අ.භශ.2.46] 

 

ෙුණ  (ෛවාය  කවි්දා ගහසේෂා්ද ජයවර්ධාන මහසතා  
(மொண்புமிகு (கவத்திய கலொநிதி) கவிந்த மஹஷொன் 

ஜயவர்தன) 

(The Hon. (Dr) Kavinda Heshan Jayawardana)  

මූකශසනශරූඪ ගරු ම සත්රීතුමනි  හදසි නීි  දීර්ඝ කර ගැනීම 

පිළිබඳව සශකච්ඡශ කරන ඉතශම වැහගත් ශම් ශමිශහිශත්  

විශ ේෂශ  සම පශස කු ඉරු දන සිදු වූ ප්රහශරශ  ස පස ශසේ අශ්ත 

ත්රිවිධ හමුහශව සහ ශපිලීසි  කටයුතු කළ ආකශර  පිළිබඳව 

ඔණු සට ස තුිව සත ශව සන ඕනෑ. විශ ේෂශ  සම  ඔණු සශ  

රශජකශසරශ  ස ඔේබට තාිත ස  ශම් රශට් ආරක්ෂශව තහණුරු 

කර සනට අව ය කර සනශ වූ වැඩා, පිළිශවළ ්රි ශත්මක කළශ  

කි න හැඩි වි  වශස ක් අපට ිශබනවශ.  ඒ ප්රහශරශ  ස පස ශසේ 

පමලි  ප සසම  නිවශස පරීක්ෂශ කිරීශම් කටයුතු කරනවශ අපි 

හැක්කශ. ඒ පරීක්ෂණ කටයුතු කරේදී  පැෂනණි ඨයඩා,න ත් නක්ක 

ඔණු ස නිර්පශක්ෂිකව ඒ සි මකක්ම ඉෂ ට සිේධ කළශ. 

විශ ේෂශ  සම වැරැදකරුව ස නීි  ඉදසර ට ශගන  ෑමට අව ය 

කර සනශ වූ කටයුත්ත ත්රිවිධ හමුහශවත්  ශපිලීසි ත් නිතදී 

්රි ශත්මක කළශ. ශම් ආරක්ෂක වැඩා, පිළිශවළ ඉතශම  ක්ිමත්ව 

තවදුරටත් ඉදසර ට ශගන   සනට ඕනෑ  කි ශ අපි වි  වශස 

කරනවශ. අපි ශකියිම ආකශර කි සවත් අශ්ත ආරක්ෂක තත්ත්ව  

769 770 

[ගරු  ආන සහ අලුත්ගමශ   මහතශ] 
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අඩු කර සන  නශහම නැත්නම් කපශ හසර සන  ක්තපශදු කර සන 

යත්සශහ ග සන නරකයි.   න ට ශහේතුව තමයි   අපි ආරක්ෂිතයි  

කි කශ අශ්ත රශට් ජනතශව තුළ වි  වශස  ශගිඩා, නැ ශඟ සන ඕනෑ. 

අණුරුදු ිහක යුේධ ක්   අපි හැක්කශ. ඒ යුහ සමශ දී හැම පශරකම 

ආරක්ෂක මුර ශපිළවම ිබුණශ.  න නන වශහන නවත්වකශ  ඒවශ 

පරීක්ෂශවට කක් කළශහ  න නන අ ශ  හැඳුනුම්පත් පරීක්ෂශවට 

කක් කළශ. නමුත් ඒ අවස ථශශේදී ජනතශව ඔණු සට විරුේධ ණුශඩල 

නැහැ. ත්රිවිධ හමුහශවට  ශපිලීසි ට ජනතශව විරුේධ ණුශඩල නැහැ. 

ඒ අ  තම ස පරීක්ෂශවට කක් කර සන කි න ස ථශවරශ  ිතටි ශ. 

ශම් විධි ට පරීක්ෂශවට කක් ණුශණිත් තමයි ඔණු ස ආරක්ෂශ 

ශව සශ ස කි කශ ඔණු ස හ සනවශ.  

නමුත් කනගශටුවට කශරණ  ශම යි. සමහර 

ශේ පශකනඥප  ස කිේවශ   නතැන පරීක්ෂශ කර සන නපශ. ශමතැන 

පරීක්ෂශ කර සන නපශ  කි කශ. නමුත් ශම් රශට් අපි සි ලුශහනශටම 

ුබරක්ෂිතව ජීවත් ශව සන පුළුව ස පසරසර ක් නිර්මශණ  ශව සශ ස 

ආරක්ෂක අං වක රශජකශසර හසර ට ්රි ශත්මක කශළිත් පමණයි. 

යුහ මශනසිකත්ව ක් ශම් රටට අව ය නැහැ. නමුත් ආරක්ෂක මුර 

ශපිළවම හමකශ  ආරක්ෂණ වැඩා, පිළිශවළ ඉතශම සක්රී ව 

තවදුරටත් ්රි ශත්මක කර සන අශ්ත ආරක්ෂක අං වකට පුළුව ස 

නම් ඒක ඉතශම වැහගත් කි ශ මශ ිතතනවශ. ශකිළඹ ශහෝටමවකට 

අහශළ පරීක්ෂණ කටයුතු කරන බව අපට ශපශනනවශ. ඒක ඉතශම 

ශහිඳයි. ජනගහන  වැඩි  අනිකුත් ප්රශේ වකත්  ශරෝහම  පශසම   

වැනි ස ථශනවකත් ශම් පරීක්ෂණ කටයුතු සිදු වි  යුතුයි. ශම් 

පරීක්ෂණ කටයුතු අඩු කර සන ශහිඳ නැහැ. ශම් වනවිට ත්රස තවශදී 

තර්ජන  අඩු වී ිශබ සන පුළුව ස.  නමුත් ඒක අපට හසර ටම 

නිගමන  කර සන බැහැ.  ඒ නිසශ අපි කර සනශ වූ පරීක්ෂණ 

අඩා,පණ කර සනවත්  අඩු කර සනවත් ශහිඳ නැහැ කි න හැඟීම 

තමයි මට ිශබ සශ ස. ශපිලීසිශ  ස පමලි  ප සසමවකට 

ආරක්ෂශව කබශ දීකශ ිශබන බව අපි හ සනවශ. ඒක ඉදසර ටත් 

්රි ශත්මක ශව සන ඕනෑ  මූකශසනශරූඪ ගරු ම සත්රීතුමනි. ශමිකහ  

ඒ අ  නම ස ථශනවක සිටින විට ආරක්ෂශව පිළිබඳව ජනතශව තුළ 

හැඩි වි  වශස ක් ිශබනවශ.  

විශ ේෂශ  සම ෂසර ශ වි  වවිහයශක  ගැන දතා ස දගටම කථශ 

කළශ. සමහර අ ට ඒක අමතක ශවකශ ිශබනවශ. ශම්ක ෂසර ශ 

වි  වවිහයශක ක් ශනිශවයි කි කශ සමහර අ  කි නවශ. නමුත්  

ජශි   ආගම මූකශර කරගත් වි  වවිහයශක ශම් රටට අව ය   නැි 

බව අපි කි නවශ. ශම් වි  වවිහයශක  රජ ට පවරශ ග සන කි කශ 

අපි කශරුණිකව ඉමකශ සිටිනවශ. විශ ේෂශ  සම  ආශු මශරසිංහ 

ම සත්රීතුමශශ  ඒ ශ ෝජනශව ස ථිර කර  ඒ ශ ෝජනශව අනුව 

්රි ශත්මක ශව සන කි කශ මශ ශම් ගරු සභශශව ස ඉමලීමක් 

කරනවශ. අපි ජශතී ස හැටි ට ශබශහන නශක් ශත්රුමක් නැහැහ අපි 

ආගම් හැටි ට ශබශහන නශක් ශත්රුමක් නැහැහ අපි කුළම 

කශග ස න නශක් ශත්රුමක් නැහැ. අපි රටක් හැටි ට නකතු ශවකශ  

ඉදසර ට   සන ඕනෑ. නශහම රටක් හැටි ට ඉදසර ට   සන 

පුළුව ස පසරසර  නිර්මශණ  ශව සශ ස අපි පශසශම සිටම 

නකමුතුකම ශප සනුශවිත් පමණයි කි න කශරණ  මශ ශම් 

අවස ථශශේදී මතක් කර ශහනවශ.  

මූකශසනශරූඪ ගරු ම සත්රීතුමනි  සමහර අ  හහනව වන 

ආඩලඩුක්රම වයවස ථශ සංශ ෝධන  ගැන කථශ කරනවශ. හහනව 

වන ආඩලඩුක්රම වයවස ථශ සංශ ෝධන  තුළි ස ප්රජශත සත්රවශහ  

ස ථශපිත කර සන අපට පුළුව සකම කැබුණශ  කි ශ මශ වි  වශස 

කරනවශ. ප්රජශත සත්රවශහ  ස ථශපිත කරපු නකට ශහිඳම යහශහරණ  

තමයි  නහශ අිගරු ජනශධිපිතුමශ මිත සහ රශජපක්ෂ මැිතුමශ  

අගමැි බවට පත් කිරීම. නමුත් හහනව වන ආඩලඩුක්රම වයවස ථශ 

සංශ ෝධන ට  ස තුිව සත ශව සන න  නැවත වතශවක් ශවනස  

කර සන පුළුව සකම කැබුණශ.  ශම් රශට් ප්රජශත සත්රවශහශ  මූලික 

හර  ආරක්ෂශ වන වයවස ථශම  ස ි ංශ ෝධන ක් තමයි හහනව 

වන ආඩලඩුක්රම වයවස ථශ සංශ ෝධන . හහනව වන ආඩලඩුක්රම 

වයවස ථශ සංශ ෝධන  ශම් රටට අිතතකරයි කි ශ  ශමකු වි  වශස 

කරනවශ නම්  මශ ිතත සශ ස හහනව වන ආඩලඩුක්රම වයවස ථශ 

සංශ ෝධන  පිළිබඳව අවශබෝධ කි ස ශනිශවයි ඔුණ කටයුතු 

කර සශ ස.  

ශම් රශට් පරමශධිපතය  බක  ිශබ සශ ස ජනතශවටයි. ශම් 

රශට් ආඩලඩු බිිත කර සන  ආඩලඩු ශපරළ සන  පශර්ලිශම් සතුව 

විුබරුවශ හැරීශම් අයිි  ිශබ සශ ස ජනතශවටයි. අණුරුදු 

හතරහමශරකි ස තමයි පශර්ලිශම් සතුව විුබරුව සන පුළුව ස 

ව සශ ස. ඊට කලි ස පශර්ලිශම් සතුව විුබරුවනවශ නම් තුශන ස 

ශහකක බක ක් අව යයි. ඒ කි  සශ ස  ජනතශවශ  බක  

අව යයි. හහනව වන ආඩලඩුක්රම වයවස ථශ සංශ ෝධන   සමඟ 

ශම් රශට් ප්රජශත සත්රවශහ  ස ථශපිත ණුණශ  කි  ි ශ අපි වි  වශස 

කරනවශ  මූකශසනශරූඪ ගරු ම සත්රීතුමනි. ඒ වශශ ම හහඅට වන 

ආඩලඩුක්රම වයවස ථශ සංශ ෝධන  අශහෝසි කිරීම හරහශ ශම් රශට් 

ඒකශධිපි වි රුශව ස වි රු වැටී සිටින  ම්කිසි 

ශේ පශකනඥපශ කු සිටිනවශහ  ජනශධිපිවරශ කු සිටිනවශහ 

නැවත නැවතත් ශම් රශට් ජනශධිපි වීශම් ඔුණශ  සිිතන  ශබිඳ 

ණුණශ.  

අශ්ත ආඩලඩුව දන සි   කශක සීමශව තුළදී ඉතශ  වැහගත් වැඩා, 

පිළිශවළක් ්රි ශත්මක කළශ  කි ශ මශ ිතතනවශ. ඒ තමයි  හහඅට 

වන ආඩලඩුක්රම වයවස ථශ සංශ ෝධන  අශහෝසි කිරීමත්  හහනව 

වන ආඩලඩුක්රම වයවස ථශ සංශ ෝධන  සම්මත කිරීමත්.   

ශකශසේ ශවතත්  මම දීර්ඝ ව ශ  ස කථශ කර සන 

බකශශපිශරිත්තු ව සශ ස නැහැ. අපි ත්රිවිධ හමුහශවට සහ 

ශපිලීසි ට කි ශ සිටි සශ ස  ශම් ආරක්ෂණ වැඩා, පිළිශවළ ශහිඳයි  

පුළුව ස නම් මීටත් වඩා,ශ ඔේබට තාිතමකශ ්රි ශත්මක කර සන 

කි ශයි. ශම් ආරක්ෂණ වැඩා, පිළිශවළ තවදුරටත්  ක්ිමත් 

කර සන පුළුව ස නම් ඒ ශේ කර සන.  අපි ඒ අ ශ  ්රි ශහශම  

සහ ශසේවශව අග  කරනවශ. ඒ වශශ ම  අපි තුළ හැඩි වි  වශස ක් 

ඔණු ස ශකශරිත ිශබනවශ. ඒ වශශ ම  ඔණු සට අව ය කර සනශවූ 

සහශ ෝග  ශම් ආඩලඩුශේ සිටින ම සත්රීවරු හැටි ට අපි කබශ 

ශහනවශ  කි ෂන ස මශ  වචන ස වමප  අවස ස කරනවශ. 

 

ෙුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළගට  ගරු අනුරශධ ජ රත්න ම සත්රීතුමශ කථශ කර සන. 

ඔබතුමශට විනශඩි 7ක කශක ක් ිශබනවශ. 

 
[අ.භශ.2.53] 

 

ෙුණ අනුරාධා ජයරත්න මහසතා  
(மொண்புமிகு அநுரொத ஜயரத்ன) 

(The Hon. Anuradha Jayaratne) 

මූකශසනශරූඪ ගරු ම සත්රීතුමනි  හදසි නීි  දීර්ඝ කිරීම 

පිළිබඳව විවශහ  පැවැත්ශවන අවස ථශශේ අහහස  ප්රකශ  කිරීමට 

අවස ථශව කබශදීම පිළිබඳව ස තුිව සත ශවනවශ. විශ ේෂශ  සම 

සඳහ ස කළ යුතු කශරණශවක් ිශබනවශ. අහ හදසි නීි  විවශහ ට 

ග සනශ ශවකශශේ කි  සන ඕනෑ  ශම් රශට් ජනතශව ශබිශහිම 

පැහැදලිව ත්රිවිධ හමුහශවට පි ස සිේධ ශව සන සැක භ  නැිව 

ජීවත් ශවන තත්ත්ව ක්  අහ ශම් රශට් ශගිඩා, නැඟිකශ ිශබන බව. 

ශම් රශට් ආඩලඩුවක් ිබුණශට  ඒ ආඩලඩුශේ කිසිම වැඩා, 

පිළිශවළක් නැහැ. අපි හ සනවශ  ශකෝකශ  ිබුණු හැවැ සත 

ත්රස තවශහ ක් අශ්ත හමුහශව අවස ස කළ බව. රට තුළ මහශ 

වි  වශස ක් හමුහශව විසි ස ශගිඩා, නැුණවශ. ඒ වි  වශස ත් සමඟ 

විතරයි අහ ජනතශවට ජීවත් ශව සන පුළුව ස පසරසර  ශගිඩා, 

771 772 



පශර්ලිශම් සතුව 

නැඟිකශ ිශබ සශ ස. මූකශසනශරූඪ ගරු ම සත්රීතුමනි  ඊශ  

ජනශධිපිවර ශ රැස වීමකට තාිතමකශ කි නවශ  ශම් රශට් 

ුබක්කශනම ශහශහශනක් හුබරුවනවශ කි කශ. අශනක් පැත්ශත ස 

අගමැිතුමශ රැස වීමකට තාිත ස කි  සශ ස ශමිකක්හ? ශම් 

ුබක්කශනම ශහශහශනකුට හුබරුව සන පුළුව සකමක් නැහැ  ශම් 

ුබක්කශනම තනි පුේගකශ ක් ගත්ත හවසට හසර ට පහවනවශ 

කි කශ. ඉි ස ශහවි ශ ස! ශම් ුබක්කශනම් හහශ ගත්ශත් අපිහ? 

2015දී ශම් ුබක්කශනම් ශහක නකතු ශවකශ කරගත්ත 

වි සනැිත ශ ස ශම් ිශබ සශ ස. ශම්වශ අපි හහපු ශේවම ශනිශවයි. 

අහ ශම් ආඩලඩුවට කිසිදු වැඩා, පිළිශවළක් නැහැ. ත්රිවිධ හමුහශවට 

පි ස සිේධ ශව සන අහ අශ්ත රශට් ජනතශව සැක බි  නැිව ජීවත් 

ශවනවශ  කි න කශරණශව අපි විශ ේෂශ  සම සිිතපත් කර සන 

ඕනෑ. ඒ වශශ ම  කැබිනට් මඩලඩා,කශ  සිටින අමශතයවරු දහශ 

බක සන. මූකශසනශරූඪ ගරු ම සත්රීතුමනි  කැබිනට් මඩලඩා,කශ  

සිටින අමශතයවරු 30 ශහනශට නක මත ක ඉඳ  ශගන වැඩා, කර සන 

බැසර තත්ත්ව ක් ශගිඩා, නැඟිකශ ිශබනවශ. අහ සරත් ශෆිශ ස සේකශ 

ම සත්රීතුමශශමිකක්හ කි  සශ ස? සරත් ශෆි සශසේකශ ම සත්රීතුමශ 

නළි ට ිවිමකශ කි නවශ  රශට් ආරක්ෂශව පිළිබඳව කිසිදු විධි ක 

වි  වශස ක් ි  සන බැහැ කි කශ. නතුමශ යුේධ  පිළිබඳව 

අවශබෝධ ක් ිශබන නශ කශ ක්. යුේධ ට නශ කත්ව  දීපු 

පුේගකශ ක්. නතුමශ නළි ට ිවිමකශ නක කථශවක් කි නවශ. 

හැබැයි  රනිම වික්රමසිංහ අගමැිතුමශ තාිතමකශ තව ශේදකශවකට 

නැඟකශ කි නවශ   කිසිම විධි කි ස භ  ශව සන නපශ. අපි සි  ට 

සි  ක් ශම් ත්රස තවශහ  අවස ස කර ිශබනවශ  කි කශ. ශම් ප්ර  න 

සි මක අවස ස කර ිශබනවශ නම්  ශමින ශකංශගඩි ටහ අහ ශම් 

හදසි නීි  ශගශන සශ ස?  

මූකශසනශරූඪ ගරු ම සත්රීතුමනි  අහ ශම් සම්බ සධශ  ස කථශ 

කරනශකිට ශහමළ ජශික ස සධශනශ  සහ නක්සත් ජශික 

පක්ෂශ  සි ලුශහනශම වශශ  නතුම සකශශ  අහහස  ප්රකශ  කළශ. 

හැබැයි  ඒ අහහස  ප්රකශ  කරපු ඒ සි ලුශහනශම කි  සශ ස 

ශමිකක්හ? හදසි නීි  පැනවීශම්  ිශබන අවශසි  පිළිබඳවයි 

කි  සශ ස. නශහම නම් මහත්තශ ෝ හදසි නීි  ශගශන සන නපශ.   

ියි ශගශන සශ ස? අපි ඉමකකශහ හදසි නීි  ශගශන සශ ස? 

ආඩලඩුශේ සිටින මුස ලිම් ම සත්රීවරු  හෂනළ ම සත්රීවරු ිතුළු  

සි ලුශහනශ කි නවශ නම්  හදසි නීි  ශගනැමකශ 

සම්පූර්ණශ  සම ජනතශවට අසශධශරණ ක් කර සශ සහ ෂනනිස ුබ 

තව ඉ සන තත්ත්වශ  ස පමශකහශට හමන වැඩා, පිළිශවළක් 

්රි ශත්මක ශව සශ ස කි කශ  ශව සශ ස ඒ ශේවම නම්   ියි අපි 

හදසි නීි  ශගශන සශ ස? හැබැයි ශහිඳට මතක ි ශ ග සන. 

පශර්ලිශම් සතුශේ සිටින ම සත්රීවරු ස 225ශහනශ අතර සිටින ශහමළ 

ම සත්රීවරු සට හදසි නීි  සමහර විට allergic ශව සන පුළුව ස. 

අශ්ත ත්රිවිධ හමුහශවත් සමහර ශවකශවට allergic ශව සන පුළුව ස. 

හැබැයි  කංකශශේ සිටින හෂනළ ජනතශවට ත්රිවිධ හමුහශව allergic 

නැහැ කි න නක අපි ශබිශහිම පැහැදලිව සිිතපත් කර සන ඕනෑ. 

යතු ශර් සමහර බ්රිශ ඩි ර්කශ මශරුශවකශ නනශකිට හෂනක ජනතශව 

අඬපු විධි  අපි හැක්කශ. ඒ අ  ශකශරිත වි  වශස  ශගිඩා, නැඟිකශ 

ිශබනවශ. හැබැයි   පශර්ලිශම් සතුශේ ම සත්රීවරු 225 ශහනශටට 

තමයි ශම් සි ලු ප්ර  න ිවිමකශ ිශබ සශ ස.  

අශනක් පැත්ශත ස ගත්තශම හදසි නීි  හමශශගන අහ 

ශමිනවශහ කර සශ ස කි කශ බක සන  මූකශසනශරූඪ ගරු 

ම සත්රීතුමනි. නක පැත්තකි ස ත්රස තවශහ  වැළැක්වීශම් පනත් 

ශකටුම්පත ශගශන සන යත්සශහ කරනවශ. ත්රස තවශහ  

වැළැක්වීශම් පනත් ශකටුම්පත ශගශන සන යත්සශහ කරනශකිට  

මම ජශතය සතර සබඳතශ පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කශරක සභශව 

නිශ ෝජන  කළශ. ඒ ආංශික අධීක්ෂණ කශරක සභශවට අපි TID 

නශක් සහ CID නශක් අධයක්ෂවරු ශගනශවශ. ඒ සි ලුශහනශශ  

ශම් පිළිබඳ අහහස  අරශගන බක සන. ඒ අධයක්ෂවරු සි ලුශහනශ 

කි  සශ ස ත්රස තවශහ  වැළැක්වීශම් පනත් ශකටුම්පතක් අව ය 

නැහැ කි  න නක. හැබැයි  ඒක ශගශන සන හඟකන නකම ශකනශ 

ශවන කණුරුවත් ශනිශවයි. අශ්ත ගරු ුබම සිර ස ම සත්රීතුමශට 

විතරයි ත්රස තවශහ  වැළැක්වීශම් පනත ශගශන සන ඕනෑකම 

ිශබ සශ ස.  විසඳශග සන ශමපමණ ප්ර  න ිශ ේදී  ත්රස තවශහ  

වැළැක්වීම සඳහශ කළ යුතු වැඩා, පිළිශවළවම ශබිශහිම ක් 

ිශ ේදී  ඒ වැඩා, පිළිශවළ අපි ්රි ශත්මක කර සන ඕනෑ 

ශවකශශේදී ඒවශට අව ය විසඳුම් ශසි න නක ශනිශවයි අපි 

කර සශ ස. අනව ය ශවන ශවන ශමිනවශ ශහෝ ශහ ක් 

ශගනැමකශ  ඒවශ   ්රි ශත්මක කර ගැනීම තමයි කර සශ ස.  

අහ බක සන ශම් ආඩලඩුව කරන අශනක් වැඩා, පිළිශවළ දහශ.   

හදසි නීි  විවශහ ට ග සනශ අවස ථශශේ ශම් සභශවට ඉදසරපත් 

කර සන ඕනෑ පුබතා  කශක  ිතුළත කී ශහශනක්  අත්අඩා,ංගුවට 

ගත්තශහ කි න ඒ විස තර. කී ශහශනකුශ  ප්රකශ  සටහ ස 

කරශගන ිශබනවශහ  ශමින ව ි ශශ  තත්ත්ව කටහ අහ රට 

අරශගන තාිතමකශ ිශබ සශ ස කි න විස තර කි  සන ඕනෑ. රට 

තුළ වි  වශස  ශගිඩා, නැඟිකශ නම්  ශකිශහිමහ ඒ වි  වශස  ශගිඩා, 

නැඟිකශ ිශබ සශ ස? අහ අවංකවම ත්රස තවශදී ස  නැේහ? අහ ශම්  

කශරණශ පිළිබඳ විස තර පශර්ලිශම් සතුවට ඉදසරපත් කර සන ඕනෑ. 

හැබැයි  ඒ කිසිම විස තර ක් අහ ඉදසරපත් කරකශ නැහැ. ඒ 

ශවනුවට ආඩලඩුව ශමිකක්හ කර සශ ස? විශ ේෂ අධිකරණ  

හහශශගන යශේ හවස නක්ශකෝ  'ශගෝේශ   ශගෝේශ'  කි ශ ගහනවශ. 

නශහම නැත්නම් තව කණුරු ශහෝ අශ්ත ිතටපු අමශතයවරශ ක් 

අමකශශගන ගහනවශ. ශම් කත සහර අරශගන  නවශ හැර 

ත්රස තවශදී ස පිළිබඳව අහ පශර්ලිශම් සතුශේදී කථශ කළශහ? සමහරු 

කථශ කර සශ ස ඊළඟ ආඩලඩුව හහන නක ගැන  මිත සහ රශජපක්ෂ 

මහත්ත ශ බක ට නයි කි කශ ඒක නතර කිරීම සඳහශ වන වැඩා, 

පිළිශවළ ගැන.   හැබැයි  පුබතා  අශප්රේම 21 ශවනි හශ ිි වූ ඒ  

ප්ර  න  ගැන කණුරුවත් කථශ කර සශ ස නැහැ  මූකශසනශරූඪ ගරු 

ම සත්රීතුමනි. ආඩලඩුශේ සිටින අ ටත් හදසි නීි  නපශ කි නවශ. 

අනික් පැත්ශත ස ආඩලඩුවට  සහශ ෝග  ශහන අශනක් ුබළු 

පක්ෂවකටත් හදසි නීි  නපශ කි නවශ. නතශකිට ශම් රට පිළිබඳ 

ප්ර  න ිශබ සශ ස විපක්ෂශ  අපට විතරහ? ශම් ආඩලඩුශේ 

කශටවත් ඒ පිළිබඳ ප්ර  න ක් නැේහ?  අහ පශර්ලිශම් සතුශේ ඉ සන 

ම සත්රීවරු සංඛයශව කී හ බක සන.     සතම් අශ්ත රුව ස 

විශේවර්ධන රශජය අමශතයතුමශ නම් ශම් ගරු සභශශේ ඉ සනවශ.  

ප්රධශන ශපශළේ නක අමශතයවරශ ක්වත් අහ  පශර්ලිශම් සතුශේ 

නැහැ. මූකශසනශරූඪ ගරු ම සත්රීතුමනි   රශට් ආරක්ෂශව  ජශික 

ආරක්ෂශව පිළිබඳව ආඩලඩුවට ිශ න අව යතශව ශම්ශක ස 

ශපශනනවශ.   සභශනශ කතුමශ කි නවශ  පක්ෂ නශ ක රැස වීශම්දී 

තීරණ  කළශ කි කශ ගණපූරණ  -Quorum - ශනිසකකශ කටයුතු 

කර සන.  මූකශසනශරූඪ ගරු ම සත්රීතුමනි  ඒක මශර කථශවක් ශ ස.  

ඒ විධි ට තී සදු තීරණ ග සන පක්ෂ නශ ක  සට පුළුව ස නම්  

ස ථශවර නිශ ෝග ඕනෑ නැහැහ  පශර්ලිශම් සතුශේ නීි රීි ඕනෑ 

නැහැ. පක්ෂ නශ ක  ස සි ලුශේවම තීරණ  කරකශ අපට 

කි  සන. ඒක කළශම ිි. හැබැයි  නශහම කර සන පුළුව සකමක් 

නැහැ.  

මූකශසනශරූඪ ගරු ම සත්රීතුමනි  ශම් ආඩලඩුව තමයි 

ස වශමී සවහ සශසේකශ වැඩිම පිසරසක් ිතශර් හැම්ශම්. නහශ ''හංස ශ'' 

දනව සන  ශම් ආඩලඩුව හහ සන පශකයශසෝිකශ සහශ ෝග  

දු සනශ.  

අස තාසර මහනශ ක හශමුදුරුව සශ  ප්රකශ   පිළිබඳ ප්ර  න ක් 

ිබුණශ. හැබැයි   හවස  ශහකක්  නශකිට ය සවහ සශසේ නැවත 

ප්රකශ  ක් කරකශ ඒක නිවැරද කළශ. අහ ඒ නශ ක මශිතෂනපශණ ස 

වහ සශසේට සකකන විධි  බක සන. ආඩලඩුව පශකයශසෝි 

773 774 

[ගරු  අනුරශධ ජ රත්න  මහතශ] 
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සරවනමුත්තු හමකශ පැෂනණිලි ඉදසරපත් කරනවශ   මහශනශ ක 

හශමුරුව ස අත්අඩා,ංගුවට ග සන  කි කශ. ශම්වශ රශට් ජනතශව තුළ 

තවර  ිි කරවන ශේවම ශනිශවයිහ  රශට් ජශිවශදී ප්ර  න 

ිි කරවන ශේවම ශනිශවයිහ?  මූකශසනශරූඪ ගරු ම සත්රීතුමනි  

ශම් සි ලුශේවම කරකශ අහ  අස තාසර මහනශ ක හශමුදුරුශවිත් 

ිතශර්ට හම සන පුළුව ස. අස තාසර මහශනශ ක හශමුදුරුව සශ   

ප්ර  න  ජශිවශහ  ගැන ප්ර  න ක් ශනිශවයි. අස තාසර මහශනශ ක 

හශමුරුශවෝ රට පිළිබඳව ශකළි ස කථශ කරන මහශනශ ක හශමුදුරු 

නමක්. ය ස වහ සශසේ නහශ ශබිශහිම පැහැදලිව ආඩලඩුශේ වැඩා, 

පිළිශවළ පිළිබඳව කිේවශ. ආඩලඩුව ශමිනවශහ කශළේ   ආඩලඩුව 

නිසශ අහ රශට් ජශික ආරක්ෂශවට ශමිනවශහ ණුශඩල කි න නක 

ය සවහ සශසේ ශබිශහිම පැහැදලිව කිේවශ. ඒ ගැන තමයි අහ 

නක්සත් ජශික පක්ෂ ආඩලඩුවට කනගශටුව ිශ  සශ ස. ඒ නිසශ 

ශමිනවශහ කර සශ ස?  නහශ ආඩලඩුව හහ සන ආඩලඩුවට 

සහශ ෝග  දීපු NGOකශරශ ෝ  මතා ස පැෂනණිලි හමකශ  

ය සවහ සශසේ සිරගත කර සන පුළුව ස නම් ඒක කර සනයි ශම් 

යත්සශහ කර සශ ස. හැබැයි  අපි ශබිශහිම පැහැදලිව ආඩලඩුවට 

මතක් කරනවශ  මහශනශ ක හශමුදුරුශවෝ සහ අශ්ත ශගෞරවණී  

මහශ සංඝරත්න  අමකශග සන න සන ශව සශ ස අශ්ත ෂනනී යඩි ස  

බව.  

හැ ස බක සන  ශම් පත් කර ිශබන විශ ේෂ කශරක සභශව 

පිළිබඳව. නහශ ජනශධිපිතුමශ නීිපිතුමශශ  යපශහස  

පශර්ලිශම් සතුවට ඉදසරපත් කළශ   ශම් විශ ේෂ කශරක සභශව 

පවත්ව සන නපශ. රශට් බුේධි අං  පිළිබඳව  වශශ ම යසශවිශ  

ිශ න නඩු පිළිබඳව ඒක ප්ර  න ක්  කි කශ. හැබැයි   

මූකශසනශරූඪ ගරු ම සත්රීතුමනි  ඒ කිසි ශහ ක් ආඩලඩුව මශයිමකට 

ග සශ ස නැහැ. පළමු වතශවට අපි හැක්කශ  රශට් බුේධි අං  

නිකධශසර ස ශගනැමකශ  සි ලු මශධය ඉදසරශ  ඔණු සශග ස හරස  

ප්ර  න අහන හැටි. මූකශසනශරූඪ ගරු ම සත්රීතුමනි  ශමින 

විළිකේජශ නැි වැඩා,ක්හ ශම්? රශට් බුේධි අං  නිකධශසර ස 

කි  සශ ස ශමින තරම් ආරක්ෂශ කර සන ඕනෑ කඩලඩා,ශ මක්හ? 

ඔණු ස නිසශ තමයි අපි අහ නිහහශසේ ඉ සශ ස  ශම් විධි ට ජීවත් 

ශව සශ ස. ඒ ෂනනිස ුබ ටික ශගනැමකශ මශධය  ඉස සරහ ි කශ 

අහනවශ ශමිනවශහ ගත්ත තීරණ   ශකිශහ සහ news කැබුශඩල  

ශම්වශ ශකිශහිමහ ්රි ශත්මක ණුශඩල කි කශ. මූකශසනශරූඪ ගරු 

ම සත්රීතුමනි  ඒ අ  මශධය  ඉස සරහ ි ශශගන ශම්වශශ  ප්ර  න 

අහනවශහ? ශම් හදසි නීි ටත්  ත්රිවිධ හමුහශව සහ ශපිලීසි ටත් 

පි ස සිේධ ශව සන ශම් රට රැශකයි. හැබැයි  ආඩලඩුව පිළිබඳ 

 තපහක වි  වශස ක් අපට ි  සන පුළුව සකමක් නැහැ කි න 

කශරණ  සිිතපත් කරෂන ස මශ නිහඬ වනවශ. ශබිශහිම ස තුියි. 

 

ෙුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු නඩ්වඩ් ගුණශසේකර මැිතුමශ. ඔබතුමශට විනශඩි 7ක් 

ිශබනවශ. 

 
[අ.භශ.3.02] 

 

ෙුණ එඩ්වඩ් ගුණග ේ්කර මහසතා (ඉඩම් ්හස පාර්ලිගම්්දතු 

ප්රින්ං ප්කරණ නිගයෝජය අමාතයතුමා  
(மொண்புமிகு எட்வட் குணமசகர - கொணி மற்றும் பொரொளுமன்ற 

மறுசீரகமப்பு பிரதி அகமச்சர்)  

(The Hon. Edward Gunasekara - Deputy Minister of Lands 
and Parliamentary Reforms) 

මූකශසනශරූඪ ගරු ම සත්රීතුමනි   ශම් මශසශ ත්  හදසි නීි  

තවදුරටත් දගු කර ගැනීම සඳහශ පැවැත්ශවන විවශහ ට සහභශතා 

ශව සන මට කශක  කබශදීම පිළිබඳව ස තුිව සත වනවශ. ශම් රශට් 

හමුහශපිතුමශ ඊශ   විශ ේෂ කශරක සභශශේදී කි ශ ිබුණශ   ''ශම් 

රශට් නැවත ත්රස තවශහ ක් ිි ශව සන ඉඩා, ි  සශ ස නැහැ. 

නමුත් ශම් රශට් ශමවැනි ශේවම ිි ශනිශවනවශ  කි කශ 

සි  ට 100ක්  කි  සන බැහැ'' කි නවශ වශශ  අහහසක්. 

මූකශසනශරූඪ ගරු ම සත්රීතුමනි  ිත්තටම ඒක ශ ස ශව සන ඕනෑ.  

අශප්රේම 21  සිේධි  සිදුශවනවශ කි කශ ශම් රශට් කණුරු  හසර 

ශකශනක්  හසර ටම හැනශගන ිතටි ශ නම්  ඒක වළක්වනවශ ශ ස. 

න  වළක්ව සන  අව ය ශේ කරනවශ. ඒකට වගකිවයුත්ත ස ගැන 

තමයි මම කි  සශ ස. රශට් සශමශනය ජනතශව ණුණත් නශහමයි. මශ 

හැන ශගන ිබුණශ නම්  අඩුම තරෂන ස මශ ළඟ සිටින 

ආරක්ෂකශ කුශග සවත් අහනවශ  ශම්කට ශමිකක්හ කර සශ ස 

කි කශ.  නශහමවත් අහ සන අපි ඒ ගැන හැනශගන ිතටිශ  නැහැ. 

නමුත් රහස  ඔත්තු ශසේව  දයුණු නිසශ අශ්ත රට හැනුවත් කර 

ිශබනවශ   ශමවැනි සිේධි ක් වනවශ  කි කශ. හැබැයි ශම් වශශ  

ශහ ක් සිදු ශවයි කි කශ ිතතුශේ නැි බව  ිතටපු ආරක්ෂක 

ශමකම්වර ශත් කිේවශ. ඒ ප්රහශරවලි ස ෂන  තා   තු සසි  

ගණනටම අසශධශරණ ක් ණුණශට  ශම් කි න කථශවකත්  ම් 

සශධශරණ ක් ිශබනවශ.  

ශකෝකශ  ඉතශම දයුණු තශක්ෂණ ක් ිශබන ිශමසරකශශේ 

ශවච්ච සිේධි  ග සන. කණුරුවත් ිතතුවශහ ිශමසරකශවට ගහයි 

කි කශ? ශකිශහිමහ ිතත සශ ස ිශමසරකශවට ගහයි කි කශ. 

ජර්මනිශ  ශේගශ  ස වශහන ක් පහවශශගන තාිත ස pavement 

නශක් ඉ සන ෂනනිස ුබ  ට කරශගන   සන ත්රස තවශද ස නනවශ 

කි කශ ශකිශහිමහ ිතත සශ ස? ශම්ක තමයි ිත්ත. ශම්ක තමයි 

ිත්ත ණුණශට  ශම් කථශව අහශගන ඉ සන කණුරු ශහෝ මීළඟට 

කථශ කර සන ඉ සන කණුරු ශහෝ කි ශවි   නශහම නම් ආඩලඩුවක් 

ශමිකටහ?  කි කශ. ආඩලඩුවක් ශනිශවයි  ශමිනවශ ිබුණත් 

අපට ශම් වශශ  ශේවම වළක්ව සන බැසර අවස ථශත් ිශබනවශ. 

ිතටපු හමුහශපිතුමශ  විශ ේෂ කශරක සභශවට ිවිමකශ කි කශ 

ිශබ සශ සත් ඒකයි.  

ශම් රශට් ත්රස තවශහ  ඉවරයි. නමුත්   ශමවැනි ශේවම නැවත 

ශව සශ ස නැහැයි කි කශ අපට කිසිශසේත්ම කි  සන බැහැ. නක 

පුේගක කුට ණුණත් ශම්ක කර සන පුළුව ස. තවම ශහි ශ 

ශනිගත්  නකකස  කරපු ශබෝම්බ කශ ළඟ ශහෝ ිශබ සන පුළුව සහ 

කශට ශහෝ දු සනු විධශන  ිශබ සන පුළුව ස. ඒ නිසශ හදසි නීි 

විවශහශ දී මම විශ ේෂශ  සම කි  සශ ස  හදසි නීි  දගු කළ 

යුතුයි කි න නකයි. 

ශම් ප්රහශර පිළිබඳව කරුණු ශසි ේදී අශ්ත ආරක්ෂක අං  සහ 

ශම් පිළිබඳව පරීක්ෂශ කරන අං වලි ස ශසි ශ බැලි  යුතු කරුණු 

රශශි ක් හැ ස ටිශක ස ටික ඉස මතු ශේශගන නනවශ. ශ්රී කංකශ 

නිහහස  පක්ෂශ  මහ ශමකම් ගරු හ ශසිසර ජ ශසේකර අශ්ත ිතටපු 

ිමිතුමශ  ශහරණ  නශළිකශශේ  360°  වැඩා,සටහශ සදී කිේවශ  

නක්තරශ ශහෝටක කට ශබෝම්බ  අරශගන ිවිමකශ ඒ ශබෝම්බ  

පිපිශරේශේ නැත්ශත් නක්තරශ ශහේතුවක් මත කි කශ. ඒ තමයි  ඒ 

ශහෝටකශ   ම් ශකශනක් සිටි  නිසශ කි කශ. මශධයවලි ස ඊට 

කලි ස වශර්තශ කශළේ  ඒ ශබෝම්බ   පුපුරවශ ග සන  බැසර ණුණශහ ඒක 

අ්රි යි  ්රි ශත්මක ණුශඩල නැහැ කි කශයි.  නතශකිට නතුමශශ  

ප්රකශ   අනුව නතුමශ හ සන කශරණශවක් ිශබනවශ. මූකශසනශරූඪ 

ගරු ම සත්රීතුමනි   ඒ කරුණු ශනිශවයිහ අපි ශසි  සන ඕනෑ? 

ඊළඟට අශ්ත රණුෆ  හකීම් ිමිතුමශ ඊශ -ශපශර්හශ නුවර 

රැස වීමකදී කි නවශ   ශම් ප්රහශර ISIS නක භශර ගත්තශට ශම්ක 

කශළේ  ISIS නක ශනිශවයි. ISIS නකට න  භශර ග සන ණුණශ  

කි කශ. ශම් වශශ  කරුණු හැ ස ටිශක ස ටික ඉස මතු වනවශ. ඒ 

පිසරස අපි වශශ  ම සත්රීවරු සට වඩා,ශ ඉතශම ඉහළ මට්ටශම ස 

ශේ පශකන  කරන පිසරසක් ශ ස. මම කි  සශ ස  ශම් විශ ේෂ 

කශරක සභශශේ ශව සන පුළුව ස  පරීක්ෂණ කරන ශවන 

ආ තන ක් ශව සන පුළුව ස  රජශ  ඔත්තු ශසේව  ශව සන 

775 776 



පශර්ලිශම් සතුව 

පුළුව ස  හමුහශව ශව සන පුළුව ස ඒ කණුරු ස ශහෝ ශමවැනි ප්රකශ  

කරපු ගම ස ක්ෂණිකව ප්ර  න කර සන ඕනෑ. නමුත් ියි ඒක 

ශනිකර සශ ස? ඒක ශකිකු ප්ර  න ක්. මූකශසනශරූඪ ගරු 

ම සත්රීතුමනි  කළ යුතු ශේවම හැනුත් ශනිකර ඉ සනවශ වශශගයි 

මට ශපශන සශ ස.  

අශප්රේම 21 සිේධිශ දී කශටත් වැරදුණශ කි කශ අපි හ සනවශ. ඒ 

ප්රහශරවලි ස ෂන  තා  අ  පිළිබඳව අපි කනගශටු වනවශ. නමුත්  

හැනුත් නශහම ශේවමහ සිේධ ශව සශ ස? ශම් කශරණශ ශකිශහිමහ 

සිේධ ශවකශ ිශබ සශ ස? නතශකිට කණුහ ටශේ සමුද්රශ ශහෝටකශ  

ිතටිශ   ඒ ශබෝම්බ  පුපුරවශ ශනිග සන ශහේතුවක්  ශව සන? 

නතශකිට ඒ ප්රහශරවක වගකීම ISIS නකට භශර දු සශ ස කණුහ? 

ISIS නක වගකීම භශර ගත්ශත් ියි? ඒකට ශහේතු ශමිනවශහ?  

මූකශසනශරූඪ ගරු ම සත්රීතුමනි  හැ ස මශ  සිතුවිමකට නැ ශඟන  

මට ශපෞේගලිකව ිශබන ප්ර  න තමයි ඒවශ. 

මූකශසනශරූඪ ගරු ම සත්රීතුමනි  ශම් රශට් යුේධ ිි ශවකශ 

ිශබනවශහ හදසි නීි  ිබුණශ.  ඒ කශකශ  ඉඳකශ ශම් රශට් විවිධ 

විධිශ  යුේධ ිි ශවකශ ිබුණශ  විවිධ කැරලි ිි ශවකශ ිබුණශ. 

ඒවශ මැඩා, පැවැත්වීම රටක ආඩලඩුවක් විසි ස කර සන ඕනෑ 

කටයුත්තක්. ත්රස තවශද ්රි ශ මර්හන  කර සන හදසි නීි  

පනව සන වනවශ. හදසි නීි  පනව සන හශ දගු කර සන බක  

ිශබ සශ ස ශම් පශර්ලිශම් සතුවට. ඒ තමයි ප්රජශත සත්රවශදී ක්රම . 

ශම් තත්ත්ව  විශේචන  කර සන විපක්ෂ  කටයුතු කර සශ ස 

ියි? ආරක්ෂශව අඩු වැඩි ව ශ  ස ශවනස  වන අවස ථශ ිි. 

නමුත්  ශම් පශර්ලිශම් සතුව නිශ ෝජන  කරන ම සත්රීවරු 

225ශහනශටම වගකීමක් ිශබනවශ ශම් රශට් ආරක්ෂශව පිළිබඳව.    

මූකශසනශරූඪ ගරු ම සත්රීතුමනි  මට නි ෂනත කශක  අවස ස 

ශවෂන ස  න නිසශ අවසශන ව ශ  ස ශම් කශරණ  මතක් කර සන 

ඕනෑ . රට ශමවැනි තත්ත්ව කට පත්ව ිශබන අවස ථශවක 

ISISකශටත් වඩා,ශ පහත් වැඩා, කරපු පිසරසක් ිතටි ශ. ISISකශ කරපු 

තුච්ඡ වැශඩ් අපි අග  කර සශ ස නැහැ. ඒ පිළිබඳව අපි හැම හශම 

විශරෝධ  පළ කරනවශ. නමුත් සිදු වූ ඒ ප්රහශරවලි ස පස ශසේ ශම් රට 

අණුස ස සන  ශම් රශට් ිි වූ තානි හැම නිශව සන ශහ සශ ස නැතුව 

ි ශ ග සන ඕනෑකමක් ශම් රශට්  ම් පිසරසකට ිබුණශ ශ ස. 

මූකශසනශරූඪ ගරු ම සත්රීතුමනි  මශත් ජීවත් වන ෂනනුව සශගිඩා, 

ප්රශේ ශ   පුබතා  මැයි මශසශ  13 වැනි හශ ඒ කටයුත්ත කශළේ 

කණුහ? මැයි 13වන හශ යශේ ශවේද ශම් රශට්  6 000ක් මැශරන 

බවට ප්රකශ  කශළේ කණුහ?  නතශකිට  මැයි 13වැනි හශ හවස 

ෂනනුව සශගිඩා,ට ගැුණශේ කණුහ? ියි  ඒවශ ශහි  සශ ස නැත්ශත්? 

ඒ සඳහශ ව සද මුහම ශගව සන ඕනෑත් ශම් ආඩලඩුශව ස. ඒ වශශ  

වි ශක විනශ  ක් කළත්  ඒ පිළිබඳව කණුරුවත් පැෂනණිලි කශළේ 

නැහැ. ඒ පිළිබඳව කණුරුවත් කි කශ නැහැ. ඒ කශශ වත් 

ශතිරතුරක් හ සශ ස නැහැ කි කශ ඒ ගැන ශසි  සශ ස නැතුව 

නවත්ව සශ ස ශකිශහිමහ?  කඩා, විනශ  වූ ෂනනුව සශගිඩා, අ  

ශසිශහි ස දහශ බකශශගන ඉ සනවශ වශශ  ඒ කඩා,වම දහශ 

බකශශගන ඉ සනවශ. නච්චරයි. ඒකට වග කිව යුත්ශතක් නැහැ. 

අශප්රේම 21වැනි හශ සිේධිශ  ස පස ශසේ වගකීම් පැහැර හැරපු අවස ථශ 

ිශබනවශ ශ සහ? නම සිේධි සම්බ සධශ  ස වග කිව යුතු අං  

ිශබනවශ. ඒ ගැන ිමිතුමශට  ජනශධිපිතුමශට  අගමැිතුමශට 

ිඟිමක දගු කිරීම ශනිශවයි කර සන ඕනෑ. නහශ ඉඳකශ ශම් රශට් 

පැවැි  ම් ක්රම ක් ිශබනවශශ ස. ඒ වගකීම් භශරගත් නිකධශසර ස 

කඩලඩා,ශ මක් ඉ සනවශ. ඔණු ස ශම්වශ ගැන ශසි  සශ ස නැත්ශත් 

ියි? ඒ අ  කණුහ? අ සන ඒ ගැන ශහි  සන කි න නක මම නහශත් 

කිේවශහ මීට කලි ස හදසි නීි  දීර්ඝ කිරීශම් විවශහශ දීත් කිේවශහ 

අහත් කි නවශ. මැයි 13වැනි හශ  අප ජීවත් වන ෂනනුව සශගිඩා, 

ප්රශේ ශ    සශම  නැි කරපු  කඩා, තානි ි පු ඒ තුච්ච ෂනනිුබ ස 

ශසි  සන කි ක ි ශ ඉමලීමක් කරෂන ස මශ  කථශව අවස ස 

කරනවශ. 

 

ෙුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළඟට ගරු ඩී.වී. චශනක ම සත්රීතුමශ. ඔබතුමශට විනශඩි 11ක 

කශක ක් ිශබනවශ. 

  
[අ.භශ.3.09] 
 

ෙුණ ඩී. වී. චානක මහසතා 
(மொண்புமிகு டி.வீ. சொனக) 

(The Hon. D. V. Chanaka) 

මූකශසනශරූඪ ගරු ම සත්රීතුමනි  හදසි නීි  තව දුරටත් දීර්ඝ 

කිරීශම් විවශහශ දී මශ  අහහස  ඉදසරපත් කිරීමට අවස ථශව කබශ දීම 

පිළිබඳව  පළමුශව සම ඔබතුමශට ස තුි කර සන කැමැියි. 

මූකශසනශරූඪ ගරු ම සත්රීතුමනි  හදීසි නීි  රටට ශකිච්චර 

වැහගත්හ කි කශ ශම් පශර්ලිශම් සතු සභශ ගර්භ  දහශ බැලුවශම 

අපට ිතතශග සන පුළුව ස. ආඩලඩු පක්ෂ  දහශ බැලුවශම 

ශපශනනවශ  සභශනශ කවර ශ  අගමැිවර ශ ිතුළු කැබිනට් 

මඩලඩා,කශ  කිසිම අමශතයවරශ ක් හදසි නීි  දීර්ඝ කිරීශම් 

විවශහ  පැවැත්ශවන ශම් අවස ථශශේ ශම් සභශශේ නැහැ කි කශ. 

ආරක්ෂක රශජය ිමිවර ශයි  නිශ ෝජය ිමිවරු ශහශහශනකුයි 

පමණයි ශම් ශවකශශේ මුළු සභශ ගර්භ ටම ඉ සශ ස. ඒශක ස අපට 

ශපශනනවශ  ශම් ආඩලඩුවට රශට් හදසි නීි  දීර්ඝ කිරීම 

ශකිච්චර වැහගත්හ කි කශ. 

අපි හ සනවශ  අශප්රේම 21වැනි හශ ප්රහශර ට ප්රධශනම ශහේතුවක් 

තමයි  ශම් ආඩලඩුව රශට් ආරක්ෂශව ගැන අධි තක්ශසේරුවක සිටීම 

කි කශ.  ශම් රටට ිබුණු අවහශනම් තත්ත්ව  ගැන ශමතුම සකශ 

කිසිශසේත්ම ගණ ස ගැනීමක් කශළේ නැහැහ බුේධි අං  වශර්තශ 

ගණ ස ගත්ශත් නැහැ. තා  සිශ  ඉ සද ශශේ බුේධි අං   වන 

 ශරෝ  ඔත්තු ශසේව  නැවත වතශවක් කිේවශ  IS සංවිධශන  විසි ස 

කංකශවටත්  ඉ සද ශවටත් ප්රහශර නමක කිරීශම් අවහශනමක් 

ිශබනවශ කි කශ. විශ ේෂශ  සම ශක්රළ  ිතුළු ප්රශේ වකට 

මුුණද ස පහර දීමට ඉඩා, ිශබනවශ  කි කශ ආරක්ෂශව තහණුරු 

කිරීශම් වැඩා,සටහනක් ශම් ශවේදී ඉ සද ශව තුළ ්රි ශත්මක 

ශවනවශ. හැබැයි අපි හකි සශ ස නැහැ  කංකශව තුළ නවැනි 

සූහශනමක් ිශබනවශ කි කශ. ශම් ශවේදී ගුව ස ශතිටුපළවමවකට  

ඒ වශශ ම වරශ වමවකට කැබි  යුතු නිසි ආරක්ෂශව කබශ දී 

ිශබනවශහ කි කශ මම ආරක්ෂක රශජය ිමිතුමශශග ස හැන 

ග සන කැමැියි. ශමිකහ  කිසිශසේත්ම අශ්ත වරශ වකට නවැනි 

ආරක්ෂශවක් කබශ දී ිශබනවශ අපි හකි සශ ස නැහැ. අහ ශක්රළ  

අවට සීමශවට නන ශබෝට්ටුත් check කර සන පට ස අරශගන 

ිශබනවශ. නමුත් කංකශව තුළ ඒ විධිශ  ආරක්ෂශවක් කබශ 

ශහ සන කිසිම පි වරක් අරශගන ිශබනවශ  කි කශ අපට 

ශපශන සශ ස නැහැ. ඒ සඳහශ ිශබන ශහිඳම යහශහරණ  තමයි 

ඊශ   හම්බ සශතිට දස ත්රික්කශ  කකමැටි  වරශශ  ශබෝට්ටු 

27ක් තානි තැබීශම් සිේධි . ශපශර්හශ රශත්රිශ  -ඊශ  යශේ පශ සහර- 

ශබෝට්ටු 27කට තානි තබශ ිශබනවශ.  ඒ ධීවර වරශ  තුළ කිසිම 

ආරක්ෂශවක් ිබිකශ නැහැහ ශපිලිස  නිකධශසරශ ක් ඉඳකශ නැහැ. 

ශම් වනතුරු නම වරශ  තුළට විදුලි ආශකෝක වත් නැහැ. 

ශබෝට්ටුවලි ස ිවිමකශ ශහෝ ISIS ප්රහශර නමක ශව සන පුළුව ස 

කි කශ  ශරෝ  ඔත්තු ශසේව  කි ශ ිශබනවශ නම්  ශම් ශවේදීත් 

අශ්ත වරශ වකට ආරක්ෂශව සප ශ නැත්ශත් ියි කි කශ අපට 

වි ශක ගැටලුවක් ිශබනවශ. ඔබතුම සකශ ඉදසර ටවත් ඒ 

වරශ වකට ආරක්ෂශව සප නවශහ කි කශ මම රශජය 

ිමිතුමශශග ස අහ සන කැමැියි. 
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විශ ේෂශ  සම කකමැටි  වරශ  ගැන කි නවශ නම්  නම 

වරශ ට මුම ගක ි  සශ ස 2014 වර්ෂශ දීයි. ඒ සඳහශ අව ය 

ප්රිපශහන සි මකම සප කශ  අව ය මුහම ශගනැමකශ හැනට 

අණුරුදු 5ක් ශවනවශ. නමුත්  තවමත් ඒ වරශශ  වැඩා, අවස ස 

කරග සන බැසරශවකශ ිශබනවශ. ඒක ආඩලඩුශේ අහක්ෂතශව. 2016 

වර්ෂශ  තමයි නිත වැඩා, අවස ස ශව සන නි ෂනතව ිබුශඩල. 

ශමතුම සකශට අහ වන තුරුත් නම වරශශ  වැඩා, අවස ස කරග සන 

හැකි ශවක් කැබී නැහැ.  අඩුම ගණශ ස විදුලි වත් දීකශ නැහැ. 

පණුම ශහහශහකට වඩා,ශ ශම් වරශශ  ස නඩා,ත්තු ශවනවශ.  නවැනි 

පිසරසක් නඩා,ත්තු ශවන ශම් වරශ ට අහ ශවනතුරු ආරක්ෂශව කබශ 

ශනිශහ සශ ස ියි කි න නක ගැන අපට වි ශක ගැටලුවක් 

ිශබනවශ. ඒ ශබෝට්ටු 27 ස පණුම  3කට වඩා,ශ නඩා,ත්තු ණුණශ. තව 

මශස ගණනක්  නතුරු ඒ අ ට ශම් ව සද මුහම කැශබන නකක් 

නැහැ. හැකි ඉක්මනි ස ඒ ව සද  මුහම කබශ ශහ සන කි කශ අපි 

රජශ  ස ඉමලීමක් කරනවශ. ඔබතුම සකශශ  වරහ නිසශ  

ඔබතුම සකශ නිසි ආරක්ෂශව කබශ ශනිදු ස නිසශ තමයි ඒ ශබෝට්ටු   

තානි ගත්ශත්. ඒ නිසශ හැකි ඉක්මනි ස ඒ ශබෝට්ටු 27ට ව සද කබශ 

ශහ සන කි කශ ඉමලීමක් කරනවශ.  ධීවර  ස නදශනහශ මුුණදු තාිත ස 

කර්මශ සත  කරකශ මශළු අමකශශගන  ිවිමකශ ඒ කැශබන 

මුහලි ස තමයි ඔණු සශ  පණුක ජීවත් කරව සශ ස. ඒ නිසශ ව සද 

කබශ ශහනතුරු ඒ ධීවර ශට ජීවත් ශව සනට  ඒ පණුමවකට ජීවත් 

ශව සනට පුළුව ස විධි ට ආපහශ කළමනශකරණ අමශතයශං ශ  ස 

ශහෝ   ම් කිසි ආකශර ක ව සද ක් කබශ ශහ සන කි කශ අපි  

ඉමලීමක් කර සන කැමියි. ශමිකහ  ශමිත සම්පූර්ණ වරහ 

ආරක්ෂක අමශතයශං   ිතුළු ශම් රශට් ආරක්ෂශව සප න සි ලු  

ආ තන විසි ස භශරග සනට ඕනෑ නිසශ.  

මූකශසනශරූඪ ගරු ම සත්රීතුමනි  පුබතා   පශස කු ප්රහශර  ගැන 

විවිධ කථශ ප්රචශර  ණුණශ. අපි රශජය අමශතයතුමශශග ස අහ සනට 

කැමියි  ISIS  සංවිධශන  තහනම් කර සනට ශම් වනතුරු 

ඔබතුම සකශට පුළුව ස ණුණශහ කි කශ. අහ ශවනතුරු ශම් ISIS  

සංවිධශන  තහනම් කර සනට ශම් ආඩලඩුවට පුළුව සකමක් 

කැබිකශ නැහැ. ශම් ආඩලඩුව හැම හශම පනත්වක අඩුපශඩු කි නවශ. 

ඒවශශ  අඩුපශඩු ශප සවීම පමණයි ශම් ආඩලඩුවට කර සනට 

පුළුව ස. ඒ හැම ශේම  න ට සනට බැසර ෂනනිහශට ශපිශළිව ිහයි  

කිේවශ වශශ  තමයි.  

අණුරුදු ිහක් ිබුණු ශකෝකශ  භ ශනකම ත්රස තවශදී 

සංවිධශන  පරශහ කර සන ගරු මිත සහ රශජපක්ෂ මැිතුමශට ශම් 

පනත්වලි ස ඉඩා, ිබුණශ නම්  නහශ මැශමෂි ශවට තාිත ස  ශක්ඨය  කශ   

අරශගන න සන ශම් පනත්වලි ස ඉඩා, ිබුණශ නම් ියි ශම් 

ආඩලඩුවට බැසර ශවකශ ිශබ සශ ස ශම් පනත්වලි ස ISIS  

සංවිධශන  තහනම් කර සන?  ආඩලඩුවට ඒ ගැන ණුවමනශවක් 

නැහැ.  ශම්ශගිමක ස තමයි ත්රස තවශදී  සංවිධශන ශපෝෂණ  

කර සශ ස. අපට න  පැහැදලිවම ශපශනනවශ.  පත්කර ිශබන 

විශ ේෂ කශරක සභශව ශහස බැලුවශම අපට ශපශනනවශ  

 වැරදකශර ශ නළි ට ශගශනනවශ ශවනුවට   වැරදකශර ශ 

නිවැරදකශර ශ කරන තැනක් බවට ඒ විශ ේෂ කශරක සභශව පත් 

ශවකශ ිශබන බව.  

මූකශසනශරූඪ ගරු ම සත්රීතුමනි  ඊශ  හමුහශපිවර ශ විශ ේෂ 

කශරක සභශවට ිවිත් ප්රකශ  ක් ඉදසරපත් කරනවශ අපි හැක්කශ. 

හැබැයි  ඊට ස වමප ශමිශහිතකට පස ශසේ ිබුශඩල සරසශඩ් බදයුදී ස 

ම සත්රීවර ශශ  ප්රකශ   සටහ ස කර ග සනයි.  හැබැයි  

ශමතුම සකශ ශමිකක්හ කශළේ? හමුහශපිවර ශශ  ප්රකශ   

දු සනශට පස ශසේ හවස  තුනක කශක ක් සරසශඩ් බදයුදී ස 

ම සත්රීවර ශ ට  දු සනශ ඊට අනුව නතුමශශ  කටයත්තර   හහශ 

ග සනහ ඊට අනුව නතුමශශ  ප්රකශ   හහශ ග සන. ශමශහම තමයි  

ඒ අ  ශුේධ කර සශ ස. සරසශඩ් බදයුදී සකශ ශුේධ කර සන  ශම් 

ආඩලඩුවට සම්බ සධ අමශතයවරු ශුේධ  කර සන හහපු තැනක් 

තමයි ශම් විශ ේෂ කශරක සභශව. අපි හැක්කශ  කශදනමතුමශට ඒ 

වශශ ම ආගෂනක නශ ක  ස සි ලුශහනශට ශම්  කශරක සභශව 

පිළිබඳ වි  වශස ක් නැි බව. ශමිකහ  ඒ තුළි ස ශම් ශවනශකිට 

නිකධශසර සට හඬුවම් ශහන බවක් අපට ශපශනනවශහ නිකධශසර ස 

නීි  ඉස සරහට  ශගශනන බවක් අපට ශපශනනවශ. හැබැයි  ශම් 

සිේධි පිටුපස ිතටපු රශජය නශ ක  ස  අමශතයවරු නළි ට නන 

බවක් නම් අපට ශපශන සශ ස  නැහැ.  

ඒ ප්රහශරශ  ස ශම් ශවනශකිට ජීවිත  250කට වැඩිශ  ස අිතෂන 

ශවකශ ිශබනවශ. ඒ ජීවිත නැිශවකශ ශම්  රටට වූ හශනි  අහටත් 

අවසශන ශවකශ නැහැ. ඒ වශශ ම 500කට වඩා,ශ තුවශක කබශ 

ිශබනවශ.  ශම් ශවනශකිට ිබුණු  පරීක්ෂණ පිළිබඳව අපට 

කිසිම විධි කි ස සෑීමමකට පත් ශව සනට බැහැ. ශම් ආඩලඩුව 

දතා ස දගටම තම සශ  අමශතයවරු ආරක්ෂශ කරන බවක් අපට 

ශපශනනවශ.   

මුකශසනශරූඪ ගරු ම සත්රීතුමනි  නහශ  සහරශ ස විනශ  කශළේ 

ශම් රශට් සි  ට නකයි. සි  ට අනූනව ක්ම ශම් ආඩලඩුව විනශ  

කරකශයි ිබුශඩල. සහරශ ස ශබෝම්බ ප්රහශර  නමක කරනශකි ට 

ශම් රශට් සි  ට අනූනව ක්ම විනශ  කරකශයි ිබුශඩල. ජශික 

ආරක්ෂශව විනශ  කරකශයි ිබු ශඩල.  ආර්ථික  විනශ  කරකශයි 

ිබුශඩල. කංකශශේ අංක නශක් වයශපශසරක ශශ  සිට කුඩා,ශම 

වයශපශසරක ශ හක්වශ - ඒ සි ලු  ශහනශ-  වි ශක ප්ර  න රශශි කට  බදු 

රශශි කට මුුණණ ශහෂන ස ිබුශඩල. හැබැයි  සහරශ සශ  

ප්රහශරශ  ස පස ශසේ ශමිකහ ණුශඩල? නහශ වන විට ශපිඩ්ඩා,ක් ශහෝ 

නැඟිටිෂන ස සිටිශ  කංකශශේ සංචශරක වයශපශර  විතරයි. ඒකත් 

හැ ස ඉවරයි.  හැ ස ඒකත් සි  ට සි  ක්ම ඉවරයි.  සංචශරක 

වයශපශර  විතරයි ශපිඩ්ඩා,ක් ශහෝ ඉදසර ට  ආශේ. අ සිමට අහ 

ඒකත් බිමටම කඩා,ශ හැම්මශ. රශට් ආර්ථික  විනශ  කළශ. නහශ 

හකුණු ආසි ශශේ ශේගශ  සම සංවර්ධන  ශවච්ච රට තමයි ශ්රී 

කංකශව. හැබැයි අහ ශමිකක්හ ශවකශ ිශබ සශ ස? 
 

ෙුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ම සත්රීතුමශ  ඔබතුමශට තවත් විනශඩි ශහකක කශක ක් 

ිශබනවශ.  
  

ෙුණ ඩී.වී. චානක මහසතා 
(மொண்புமிகு டி.வீ. சொனக) 

(The Hon. D. V. Chanaka) 

නහශ හකුණු ආසි ශශේ ශේගශ  සම සංවර්ධන  ශවච්ච ශම් රට 

පහළට ශගනැමකශ අහ හකුණු ආසි ශශේ අ සිම ස ථශන ටම 

ශගන න සන ශම් ආඩලඩුවට හැකි ශවක් කැබුණශ. සහරශ සශ  

ප්රහශර ට කලිනුත් අණුරුදු 17කට පුබව හකුණු ආසි ශශේ සහ 

කංකශශේ අඩුම ආර්ථික වර්ධන ශේග  ණුශඩල ශම් කි න සි  ට 

3යි. ශම් රශට් ආර්ථික වර්ධන  සි  ට 3ක් හක්වශ පහළට 

ශගනශශේ සහරශ සශ  ප්රහශර ට කලි ස. හැබැයි හැ ස වන විට 

ශමිකක්හ ශවකශ ිශබ සශ ස? අහ ඒ සැබෑ ප්රි ත  නළි ට 

න සශ ස නැහැ.  

මූකශසනශරූඪ ගරු ම සත්රීතුමනි  ශම් ආඩලඩුව බක ට න සශ ස 

රැකි ශ හසකක්ෂ ක් ශහනවශ කි කශයි. හැබැයි ශමිකක්හ ශවකශ 

ිශබ සශ ස? අහ ශමතුම සකශශ ම මහ බැංකු වශර්තශශේ කි නවශ  

472 000කට ිබුණු රැකි ශත් අිතෂන ශවකශ ිශබනවශ කි කශ. 

හැබැයි  ඒ 472 000 තුළ  සහරශ සශ  ප්රහශරශ  ස පුබව 

ශහෝටමවලි ස ඉවත් කළ ශසේවක  ස නැහැ. රශට් සංචශරක 

වයශපශර ත් නක්ක නකතු ශවකශ සිටි තවත් කක්ෂ ශහකක් තුනක් 

පමණ වූ කඩලඩා,ශ මට අහ රැකි ශ අිතෂන ශවකශ ිශබනවශ. 

නතශකිට ඒ  472 000ට තවත් කක්ෂ තුනක් විතර නකතු ශවකශ අහ 

772 000ක් පශශර් ඉ සනවශ  රැකි ශ නැිව. ඒ නිසශ තමයි අහ රශට් 

779 780 



පශර්ලිශම් සතුව 

ආර්ථික  ඉතශම බරපතළ තත්ත්ව ක ිශබ සශ ස. අහ ඒ 

තරුණ  සට කර සන ශහ ක් නැහැ. 772 000ක් වූ ඒ පිසරස 

තම සශ  ජීවිත ශගන   සශ ස ශකිශහිමහ? ඒ අ ශ  පණුමවකට 

ශමිකක්හ ශව සශ ස? අහ ශමතුම සකශ ඒ අ ට ව සද කබශ ශහනවශ 

හ? හසර නම්  සංචශරක වයශපශර  තුළ  ිතටපු රැකි ශවලි ස අයි ස 

කරපු ඒ ශසේවක  සටත් ශමතුම සකශ ව සද කබශ ශහ සන ඕනෑ. 

ශමිකහ  බුේධි අං  වශර්තශ ිශ ේද තමයි ඒ ප්රහශර  නමක ණුශඩල. 

හැබැයි අහ වන විට නයි ස දුක් විඳි සශ ස අශ්ත ගශම් නංතාකශ 

මමලිකශයි. අහ ඒවශට ආඩලඩුශව ස විසඳුම් නැහැ. ඒ ශවනුවට අපි 

මශධය සංහර් න හකිනවශ. නක් පැත්තකි ස විශ ේෂ කශරක සභශශේ 

කඩලඩා,ශ මක් ිවිමකශ මශධය සංහර් න පවත්වනවශ. අරලි ගහ 

ම සදරශ  ශහිඳට train කරකශ ශමතැනට ශගනැමකශ මශධය 

සංහර් න පවත්වනවශ ෂනස ඊට වඩා,ශ ශහ ක් අපට ශපශන සශ ස 

නැහැ. හැබැයි  අපි ශම් ආඩලඩුශව ස ඉමක සන කැමැියි  රශට් 

ආරක්ෂශව ගැන මීට වඩා,ශ ිතත සන කි කශහ රශට් ආර්ථික  ගැන 

මීට වඩා,ශ ිතත සන කි කශ. මීට අණුරුදු 4කට කලි ස ශම් රට ිබුණු 

තැනට ශගන න සන ඉතශම අමශරු තත්ත්ව ක් ිි ශවකශයි 

ිශබ සශ ස. ඒ නිසශ ශම් ආර්ථික යි  ශම් රශට් ආරක්ෂශවයි  

විනශ  කර සශ ස නැිව   ඔබතුම සකශට බැසර නම් ඉමකශ අස  

ශව සන කි කශ මශ ඉමකශ සිටිනවශ. ස තුියි.   

 

ෙුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළඟට  ගරු මිත සහ අමරවීර ම සත්රීතුමශ. ගරු ම සත්රීතුමනි  

ඔබතුමශට විනශඩි 12ක කශක ක් ිශබනවශ.  
 

 

[අ.භශ.3.21] 

 

ෙුණ මහි්දා අමරවීර මහසතා 
(மொண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

මූකශසනශරූඪ ගරු ම සත්රීතුමනි, හදසි නීි  පිළිබඳ විවශහ  

පවත්වන ශම් අවස ථශශේ ප්රථමශ  සම කිව යුතු කරුණක් 

ිශබනවශ. මශ අහ මුලි සම -හවස ආරම්භශ දීම- ප්ර  න ක් මතු 

කළශ. ඒ ප්ර  නශ  ස කි ැණුණශ වශශ ම හදසි නීි  දීර්ඝ කිරීම 

පිළිබඳ ශ ෝජනශව ඉදසරපත් කර සන පශර්ලිශම් සතුශේ වග කිව යුතු 

කිසිම අමශතයවරශ ක් ඒ ශවකශශේ ඉදසරපත් ණුශඩල නැහැ. හැ ස 

නම් ආරක්ෂක රශජය අමශතයතුමශ ශම් ගරු සභශශේ ඉ සනවශ. අවම 

ව ශ  ස කැබිනට් මඩලඩා,කශ  සශමශිකක කු වත් ඒ ශ ෝජනශව 

ඉදසරපත් කළ යුතුව ිබුණශ. ඒ කටයුත්ත වත් සිේධ ණුශඩල නැහැ. 

ආරක්ෂක රශජය අමශතයතුමනි, හැ ස ශම් කථශ අසශශගන ඉ සශ සත් 

ඔබතුමශත්, තවත් රශජය ිමිවරු ශහශහශනකුත් විතරයි. ඉි ස අහ 

ශමයි සම ශපශනනවශ, ආඩලඩුව ශම් හදසි නීි විවශහ  පිළිබඳව, 

රශට් ආරක්ෂශව පිළිබඳව ශකිච්චර සැකකිලිමත් ශවනවශහ කි කශ. 

මශ හ සශ ස නැහැ, අමශතයවරු ස ශකිශහේහ ඉ සශ ස කි කශ. 

පළමුශව සම අපට කි  සන, ඒ අ  කංකශශේ ඉ සනවශ හ පිට 

රටවක ඉ සනවශ හ කි කශ. පශර්ලිශම් සතුශේද ප්ර  න ක් ිුණවශම 

යත්තර ශහ සන ශකශනක් නැහැ. සමෘේධි  තුළ සිදු වන රුපි ම 

කක්ෂ 4,000ක පමණ විනශ   පිළිබඳව ස ථශවර නිශ ෝග 27(2) 

 ටශත් ප්ර  න ක් ිුණවශ. ඊට ශපරත් ප්ර  න ගණනශවක් ිුණවශ. 

ඒවශට යත්තර ශහ සන කණුරුවත් නැහැ. සමෘේධි ිමිවර ශ 

ශසි ශ ග සනත් නැහැ. ඒකට අංජනම් අසර සන ශවකශ ිශබනවශ. 

අඩු ගණශ ස වගකිවයුතු අමශතයවරශ ක් වත් ඒ ශවනුශව ස 

යත්තර ක් ශහ සන න සශ ස නැහැ. මශ හ සශ ස නැහැ ශම් තරම් 

පශර්ලිශම් සතුව අරශිකක ශවච්ච අවස ථශවක් ගැන. ශමවැනි 

අවස ථශවක් මට නම් හකි සන කැබුශඩල නැහැ. මශත් 1994 වර්ෂශ  

ඉඳකශ පශර්ලිශම් සතුශේ ඉ සනවශ. පශර්ලිශම් සතුව ශම් තරම් 

හෑමලුවට අරශගන කටයුතු කරපු කශක ක් මට නම් හකි සන 

කැබුශඩල නැහැ.  

මූකශසනශරූඪ ගරු ම සත්රීතුමනි, අහ අපට ප්ර  න ක් ිශබනවශ. 

අහ අපට කි නවශ, "රට ආරක්ෂිතයි  කි කශ. මශත් හ සනශ විධි ට 

ආරක්ෂක අං  කි නවශ, "රට ආරක්ෂිතයි, නැවත නව ස 

ප්රහශර ක් නමක වීශම් අවහශනමක් නැහැ  කි කශ. නමුත්, ඔ  

පැත්ශත් ඉ සන තවත් ආරක්ෂක විශ ේෂඥපශ ක් කි නවශ, "ශම  

අවස ස කර ග සන තවත් අණුරුදු 3ක්  නවශ  කි කශ. නශහම නම්, 

ශම් රශට් ෂනනිුබ ස කණුරු ස හ වි  වශස කර සශ ස? ශම් රශට් 

ෂනනිුබ ස කණුරු ගැන වි  වශස කරකශ හ වැඩා, කර සශ ස? අපි ඒ 

කශරණ  ශහස බක සන ඕනෑ. විවිධ අ  විවිධ ශේවම කි නවශ. 

සමහරු සට ඕනෑකම ිශබනවශ, ශම් අස ශසේ ිමිකමක් අරශගන 

තමු ස ශමම කටයුත්ත ඉවර කළශ    කි  සන. ශම්  රශට් ජශික 

ප්ර  න ක් හෑමලුවට සකක සන ඕනෑ කශරණ ක් ශනිශවයි. ශම්ක 

ශේ පශකන පක්ෂ ක් බහශශගන කටයුතු කර සන ඕනෑ 

අවස ථශවක් ශනිශවයි.  ම් සිදුවීමක් ණුණශ. ඒ සිදුවීශම් වැරැේහ අපි 

සි ලුශහනශ භශර ග සන ඕනෑ. ශම් පශර්ලිශම් සතුශේ ඉ සන  

ම සත්රීවැරු 225 ශහනශශග ස නක සශමශිකක කු විධි ට මම ශම් 

වැරැේහ භශර ග සනවශ. ශමතැන අඩුපශඩුවක් ශවකශ ිශබනවශ. 

ශේ පශකන ව ශ  ස අඩුපශඩු ශවකශ ිශබනවශ. නිකධශසර සශ  

පැ ත්ශත ස අඩුපශඩු ශවකශ ිශබනවශ. හැබැයි, ඒවශ ගැන කථශ කර 

කර, ඒවශ ගැන විවශහ ි  ි ශ ඉ සන නක ශනිශවයි කළ යුත්ශත්. 

ඒවශ ගැන කථශ කර සන ඕනෑ. ඒවශ විවශහ කර සන ඕනෑ. නමුත් 

ඊට වඩා,ශ නහශට තාිතමකශ ඉදසර කශක  තුළදී ශම් වශශ  තත්ත්ව ක් 

ිි ශනිශවන මට්ටමට වගබකශ ගැනීශම් වගකීම 

පශර්ලිශම් සතුශේ ම සත්රීවරු 225 ශහනශටම ිශබනවශ  කි න නක 

මම පැහැදලිව සඳහ ස කර සන කැමියි.  

අහ  ිශබන ආරක්ෂශව පිළිබඳව කි  සන ඕනෑ. හැ ස  

ප්ර  නශ  ස සි  ට 99ක් ඉවරයි, සි  ට සි  ක් ඉවරයි කි කශ 

ප්රකශ  නිකුත් ශවනවශ. ඒ  ණුණශට, අහ පශර්ලිශම් සතු 

ම සත්රීවරශ කුට පශර්ලිශම් සතුව ිතුළට න සන බැහැ, වශහන  

පරීක්ෂශ කර සන ශබිශහෝ ශවකශවක් ග සනවශ. මම ශම් ගැන 

පක්ෂ නශ ක රැස වීශම්දීත් කිේවශ. නතැනදී ඒ නිකධශසර ස අපට 

දු සන යත්තර  තමයි, "ආරක්ෂක අං  තවදුරටත් ඒ පරීක්ෂණ  

කර සන  කි නවශ''   නක. අපි ඒ කශරණ  තවදුරටත් හෑමලු 

කර සශ ස නැහැ.  නශහම නම් ශමතැන ශමිනවශ ශහෝ තවත් 

ප්ර  න ක් ිශබනවශහ? ඒ ත්රස ත ්රි ශව අවස ස කළශ  කි කශ 

තවමත් නිකධශසර සට වි  වශස ක් නැේහ? ඒ නිසශ නිකම් විවිධ 

ප්රකශ  කර සශ ස නැිව, නක මත කට ිවිමකශ කණුරු ශහෝ ශම් 

පිළිබඳ අහහස  හැක්වීම වැහගත් ශවනවශ. ආරක්ෂක රශජය 

ිමිතුමශ ශමතැන ඉ සනවශ. අපි නතුමශශග ස බකශශපිශරිත්තු 

ශවනවශ   ථශ තත්ත්ව  ශමිකක්හ  කි කශ ශම් පශර්ලිශම් සතුව 

තුළදී රශට් ජනතශව හැනුවත් කරයි කි කශ.  

අශප්රේම 21 ශවනි හශ ශබෝම්බ පිපිරුවශට පස ශසේ ශම් රටම 

ආපස සට තා ශ. ශකිශහිමටත් රට ආපස සට  ෂන ස තමයි ිබුශඩල. 

පුබතා  කශක   පුරශම -මම කි  සශ ස නැහැ, ශම් ආඩලඩුව විතරක් 

කි කශ. ශම් ආඩලඩු කශකශ දී විතරක් ශනිශවයි, පුබතා  අණුරුදු 

71 ිස ශසේම- සිදු ශවකශ ිශබ සශ ස  රට ආපස සට තා  නකයි. 

අශ්ත රට නශහ ස ශමශහ ස දයුණු ණුණශ කි කශ ශප සව සන 

පුළුව ස. ඒ සඳහශ කරපු සංවර්ධන වැඩා, ශප සව සන පුළුව ස. 

හැනුත් සංවර්ධන කටයුතු කරශගන  නවශ. හැබැයි, ඒවශශ  ස 

රටක් විධි ට ඉස සරහට තා ශ කි කශ අපට සතුටු ශව සන 

පුළුව සකමක් නැහැ. ශමිකහ, අහ රශජය ආහශ ම අවසශන ශවනවශ 

ණ යි, ශපිලි යි ශගවනශකිට. ඉතශම  ශසිච්චම් මුහකක් තමයි 

අපට ඉිසර ශවකශ ිශබ සශ ස. ඒ ටිකට ශමිකහ කර සන 

හහ සශ ස? ඊළඟ මශසශ  පඩි ශගවශ ග සනත් බැසරව ඉ සන රජ  

හැනුත් සූහශනම් ශව සශ ස තවත් මුහම නශස ි ක් කරශගන 
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  සනයි. මට ශපශනන විධි ට ඒ නශස ි  හැම පැත්ශත සම 

ිශබනවශ. මම ශම් පශර්ලිශම් සතුශේ ශහළිහරේ කළශ රුපි ම 

කක්ෂ 4,000ක් විතර වැ  වන සමෘේධි ප්රචශරක වි හම ගැන. ශම් 

ශවකශශේ  තවත් අමශතයශං  ගණනශවක් ප්රිරූප හහ සන,  තම ස 

පිම්ශබ සන, නශහම නැත්නම් ආඩලඩුව ආරක්ෂශ කර සන කි කශ 

කර සශ ස ශමිකක්හ? කර සශ ස ප්රචශරණ වැඩා,. නමුත් පත්තරවක 

හැ සවීම් හශකශ, රූපවශිතනිශ  හැ සවීම් හශකශ ඒක කර ග සන 

පුළුව සකමක් නැහැ. ඒ ශවනුවට වැඩා, කරකශ ශප සව සන. 

ආහර් වත් ශව සන. නශස ි  නැි කර සන. රශට් ෂනනිස ුබ 

අමශරුශව ස ඉ සශ ස. ෂනනිස ුබ සට ජීවත් ශව සන ුබදුුබ පසරසර ක් 

නැහැ. ෂනනිස ුබ අශ්තක්ෂශ භංගත්ව ට පත් ශවකශ ිශබනවශ. නව ස 

අවස ථශවක ශම් විධි ට ප්රචශර  කරකශ -රූපවශිතනිශ  හැ සවීම් 

හශකශ, පත්තරවක හැ සවීම් හශකශ- ශම්  ිශබන අප්රසශහ  නවත්ව සන 

පුළුව සකමක් නැහැ. නශ ක  ස ආහර් වත්ව ඉඳකශ ශප සව සන 

ඕනෑ.  

ඒ අස ශසේ තව තව ඩීම  නවශ. ශකිශහිමහ  ිශබන ඒවශ 

විකුණශ ග සශ ස, ශකිශහිමහ ඒශක ස ශකිෂනස  නකක් ගහ 

ග සශ ස, ශකිශහිමහ   ටි මඩි ගහ ග සශ ස කි කශ බකන අවස ථශ 

ිශබනවශ. නිශ ෝජය අමශතය ර සජ ස රශමනශ ක මැිතුමශ 

ශබිශහෝ ශේවම ශහළිහරේ කරනවශ.  කණුරු ශකිශහිම කිේවත් ඒ 

පිළිබඳව මශ  ිශබ සශ ස ප්රසශහ ක්. ආඩලඩුශේ ඉඳශගන 

ආඩලඩුශේ වැරද  ම් ප්රමශණ ක් ශහළිහරේ කර සන නතුමශට 

ශකි සහක් ිශබනවශ. නතුමශශ  ප්රමශණ  අනුව, නතුමශට පුළුව ස 

ආකශර ට  ශහළිහරේ කිරීමක් කරනවශ. නමුත්, ඔබතුමශට ශහි ශ 

ග සන බැසර ශගිඩා,ක් ශේවම ගැන අපි ශහළිහරේ කරකශ ිශබනවශ. 

අව ය නම් අපි තවත් ශතිරතුරු ශහ සනම්. ඔබතුමශ ඒ කටයුත්ත 

කර සන. අපි ඒ කශකශ  -1994 වර්ෂශ - පශර්ලිශම් සතුශේ 

සිටි දීත් ශම් ආකශර ටම කටයුතු කළශ. අපි  මමශබසර 

කඩලඩා,ශ ම  කි කශ කඩලඩා,ශ මක් සකස  කරශගන, ඒ ආඩලඩුශේ 

ිමිවරු සශ  වංචශ, දූෂණ ශහි ශ දු සනශ. නහශ හැ ස වශශ  මහශ 

පසරමශණශ  ස ඒවශ ිබුශඩල නැහැ. ශපිඩි ට ශපිඩි ට වංචශ, 

දූෂණ කටයුතු කරශගන  නශකිට අපි ඒවශ ශහි කශ දු සනශ 

විතරක් ශනිශවයි, ඒවශ නවත්වශ ගත්තශ. අපි සමහර 

ිමිවරු සශ  වැ  ය ර්ෂ වර්ජන  කළශ. අපි ඒවශට කථශ කශළේ 

නැහැ; ඡ සහ පශවිච්චි කශළේ නැහැ. අපි ඒවශ මශධයවකටත් කිේවශ; 

රටටත් කිේවශ. ඒ නිසශ  අපට ඒවශශ  පශකන ක් ිි කර ග සන 

පුළුව ස ණුණශ. නමුත් අහ නශ ක  සට නශහම ණුවමනශවක් 

ිශබනවශහ කි න ප්ර  න  ිශබනවශ. ඒ නිසශ ශම් පිළිබඳව 

අනිවශර්ශ  සම විශ ේෂ අවධශන  ශ ිමු කර සන. නශහම නැත්නම් 

අශ්ත රට ශම් ිශබන තත්ත්වශ  ස ඉස සරහට ශගන   සන බැහැ. 

ශකිශහිමත් අශ්ත රට  බංශකිශළිත් ශවවී තමයි තාශ . ඒ 

බංශකිශළිත් ශවෂන ස  න ශවකශවක තමයි ශම් ශබෝම්බ පිපිරුශේ. 

හැ ස ඒ ශබෝම්බ පිපිරීමත් නක්ක රට තවත් විනශ  මුඛ ට  නවශ. 

අහ රටට විශේ  ආශ ෝජන න සශ ස නැහැ.    

අහ share market නක සම්පූර්ණශ  ස බැහැකශ. ඒවශශ  

ගනුශහනු සිේධ ශව සශ ස නැහැ. ශකිටස  ශවශළඳ ශපිළ අහ 

අඩා,පණ ශවකශ.   රට තුළ ආශ ෝජන ිි කිරීමට ජශතය සතර ට 

වි  වශස ක් ශගිඩා, නැඟිකශ නැහැ. සංචශරක වයශපශර  

සම්පූර්ණශ  ස ින ිතටකශ, බිඳ වැටිකශ. සංචශරක ක්ශෂේත්ර ට 

සහන package නකක් කබශ ශහනවශ කි කශ මුහම ිමිතුමශ 

කිේවශ. සංචශරක ක්ශෂේත්ර  ශවනුශව ස කි කශ ශහෝටම ටිකට 

සමලි ටිකක් දීකශ ශහෝ සහන දීකශ හසර  සශ ස නැහැ. ණ  ශගවීම 

කම හමකශ විතරක් හසර  සශ සත් නැහැ. සංචශරක වයශපශරශ  ස 

 ැශපන  ශකිපමණ පිසරසක් ඉ සනවශහ? ණ ක් අරශගන ශපිඩි 

ශපිඩි ශගවමවක කශමර ක් දයුණු කරකශ homestay කි කශ 

හහශශගන කටයුතු කරශගන තා  අ  ිතටි ශ. හැ ස ඒ ෂනනිුබ සට 

ශකිශහ සහ ආහශ මක් කැශබ සශ ස? හැ ස  ඒ අ ට ණ  වශසරක  

ශගවශ ග සනත් බැසර ශවනවශ.  

ඒ වශශ ම සංචශරක මඟ ශප සව සන ස ිතටි ශ. ඒ මශර්ගශ  ස 

හහස  ගණනක් ජීවත් ණුණශ.   ශහෝටමවක වැඩා, කරන ශසේවක  සට 

ශහ සශ සත් ශසිච්චම් පඩි ක්. ඒ ශගිමක සට සි  ට 10ක  ශසේවශ 

ගශස තුවක් - service charge  -  කැශබනවශ. ඒක ඒ ශගිමක සශ  

පඩි ට නකතු ශවනවශ. සංචශරක  ස ිවිත් කශකශ, බීකශ කී ක් 

ශහෝ දීකශ  න නශක ස තමයි ඒ ශගිමක ස නඩා,ත්තු ණුශඩල. හැ ස 

ඒකත් සම්පූර්ණශ  ස ින ිතටකශ ිශබනවශ. ඒ වශශ ම, 

සංචශරක ක්ශෂේත්ර ට අහශළව ප්රවශහන කටයුතු කරපු අ  අහ අ සත 

අසරණ තත්ත්ව ට පත් ශවකශ ිශබනවශ. ඒ අ  පිළිබඳව වැඩා, 

පිළිශවළක් නැහැ.  

මම යහශහරණ ක් කි  සනම්. ිස සමහශරශමශ ,  ශක ජශික 

ජශික වශනෝහයශන ට ජී්ත රථ 400කි ස පමණ සංචශරක  ස 

ශගනිච්චශ. හැ ස ඒ ශගිමක ස ඒ වශහන නිකම් නවත්වශශගන 

ඉ සනවශ. ඒ ෂනනිුබ සට කිසිම ආහශ ම් මශර්ග ක් නැහැ. ඒ 

ෂනනිුබ සට ජීවත් ශව සන පුළුව ස පසරසර ක් නැහැ. ශම්වශ පිළිබඳව 

රජශ  ස බකන විධි ක් ශපශන සනත් නැහැ. ඒ පිළිබඳව රජ  

අවධශන  ශ ිමු කර සන ඕනෑ. සමලි නශස ි කරන නක 

නවත්වකශ, ඒ ෂනනිුබ සට  ම් සහන ක් කබශ දීම තමයි ශව සන 

ඕනෑ කි කශ මම ශම් අවස ථශශේ කි  සන කැමැියි.  

අපි විපක්ෂශ  ශ්රී කංකශ නිහහස  පක්ෂ  නිශ ෝජන  කරනවශ. 

අපි ශම් ප්ර  න  පිළිබඳව හසර අවශබෝධ කි ස කටයුතු කරනවශ. 

අපි ආඩලඩුවට ශබිරුවට ශචෝහනශ කර කර, හැම ශහ ම 

විශේචන  කර කර ඉ සශ ස නැහැ. අපි ශහිඳ ශ ෝජනශවකට 

ආඩලඩුවට යහණු කර සන සූහශනම්. ශහිඳ වැඩා,සටහ සවකට අපි 

යහණු කරනවශ. ආඩලඩුව ශගශනන ශහිඳ ශ ෝජනශවකට විරුේධ  

ශව සනවත්, රට ශවනුශව ස ග සන තී සදුවකට විරුේධ 

ශව සනවත් අපට අව ය නැහැ. නශස ි  ට, දූෂණ ට, වංචශවට හශ 

රටට නශරිත තාවිුබම් අත්ස ස කරනවශට, රශජය ශේශපිළ විකුණශ 

හැමීමට තමයි අපි විරුේධ ශව සශ ස.  

ශබෝම්බ පුපුරකශ හවස  ශහකක් ිතුළත අශ්ත කඩලඩා,ශ ම රැස  

ශවකශ  නක රටක්, නක නීි ක්  කි කශ වැඩා,සටහනක් හැදුවශ. 

ඔබතුම සකශ ඒ ගැන හ සනවශ ශ ස. අපි විශ ේෂඥප සහශ ෝග  

අරශගන "one country, one law" කි කශ ශම් රට තුළ නක නීි 

පේධි ක් සකස  කිරීමට සි ලු ශේ පශකන පක්ෂ නශ ක  ස 

මුණ ගැිතකශ, ආගෂනක නශ ක  ස මුණ ගැිතකශ වි ශක වැඩා, 

පිළිශවළක් සකස  කළශ. මම ඒ කටයුත්ශත් දී ශම් පශර්ලිශම් සතුශේ 

ම සත්රීවරු 225ශහනශටම අශ්ත ශගෞරව  ිතෂන කරනවශ. ඒකට 

අකුම ශහළ සශ ස නැිව සි ලුශහනශ සහශ ෝග  කබශ දු සනශ. 

හැ ස ඒ කශර් ශ  සැකකි  යුතු ශකිටසක් අවස ස ශවකශ 

ිශබනවශ. ඉදසර මශස ශහක ිතුළත ශම් රටට අව ය නීි පේධි  

සකස  කරකශ ශහ සන අපි සූහශනෂන ස සිටින බව ඔබතුමශට සඳහ ස  

කර සන කැමැියි. හැ ස ශම් ගැටුම ිි ණුණශ. නැවත ගැටුමක් 

ිි ශනිවීමට අපි කටයුතු කර සන ඕනෑ. ශහමළ-මුස ලිම් 

අරගක ක් ශව සන පුළුව ස, ශහමළ-සිංහක අරගක ක් ශව සන 

පුළුව ස, මුස ලිම්-සිංහක අරගක ක් ශව සන පුළුව ස, ඒ කිසිම 

අරගක ක් ිි ශනිවන ආකශර ට, නක රටක් තුළ සි ලුශහනශට 

සමශන අයිිවශසිකම් කැශබන විධි ට, ඒ වශශ ම නකම නීි ක් 

 ටතට සි ලුශහනශ නන විධිශ  වැඩා, පිළිශවළකට අපි   සන 

ඕනෑ. අපි ඒ වැඩා, පිළිශවළ දහශ තමයි -   

 

 

ෙුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ම සත්රීතුමනි, ඔබතුමශට විනශඩි ශහකක කශක ක් 

ිශබනවශ.  
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පශර්ලිශම් සතුව 

ෙුණ මහි්දා අමරවීර මහසතා 
(மொண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

අපි ඒ වැඩා, පිළිශවළ ශවනුශව ස තමයි මහ සසි ශව සශ ස. අහ 

ශම් රශට් සිංහක අ  යඩා,රට නීි  කි කශ ශවනම නීි ක් 

හහශශගන ිශබනවශ. යතුරු ප්රශේ ශ  ශහමළ අ ට ශත්සවකශශම් 

 නීි  කි කශ නකක් ිශබනවශ. මුස ලිම් අ ට වකුෆ  නීි  

ිශබනවශ. නශහම නැත්නම් ශවනම මුස ලිම් නීි පේධි ක් 

ිශබනවශ. නක රටක ශම්වශශ  විවිධ නීි ශමිකහ? රටක් තුළ 

නකම නීි පේධි ක් ිි ණුණශම, සමශන බවක් ිි ශවනවශ. 

නතශකිට සහශ ෝගශ  ස කටයුතු කර සන පට ස ග සනවශ. 

අතීතශ  නශහම තත්ත්ව  ස ිබුණශ. සිංහක-ශහමළ ෂනනිුබ ස 

නකට ිතටි ශ. හැ ස න සන න සන ඒ තත්ත්වශ  විරසක වීමක්, 

ශව ස වීමක් ිි ශවනවශ. ශම් තත්ත්ව  නැි ශව සන ඕනෑ. ශම  

පට ස ගත්ශත් අශ්ත අධයශපන ක්රම , ඒ වශශ ම ශේ පශකනඥප  ස 

නිසශ  කි කශයි මම නම් කි  සශ ස. ජශතී ස නෂන ස, ආගම් නෂන ස, 

පළශත් නෂන ස ශේ පශකන පක්ෂ පට ස ගත්තශ. නතැනදී අපට 

වැරදුණශ. අපි ශම් තත්ත්ව   නවත්ව සන ඕනෑ. පළමුශව සම, 

අලුි ස පක්ෂ ලි ශ පදංචි කරන නක නවත්ව සන ඕනෑ. මම 

මැිවරණ ශකිමසශසරස වර ශ හමු ණුණු ශේකශශේ ශම් ගැන අහහස  

ඉදසරපත් කළශ. ඊළඟට, අපි ඒ පක්ෂවකට ශ ෝජනශ කර සන ඕනෑ   

ශම් නම් ශවනස  කර ග සන කි කශ. ඒවශ කශටත් විවෘත ශව සන 

ඕනෑ. ඒ වශශ ම අපි පශසම පේධි  සකස  කර සන ඕනෑ.  

මම වීරකුමශර දසශනශ ක ම සත්රීතුමශශ  කශකශ  ස විනශඩි 

ශහක, තුනක් ග සනවශ, මූකශසනශරූඪ ගරු ම සත්රීතුමනි.    

මූකශසනශරූඪ ගරු ම සත්රීතුමනි, අපි කුඩා,ශ කශකශ  පශසම 

 නශකිටම බැඳීම් ිි කරගත්තශ.  හැ ස ශබෞේධ විහයශක, ිතංදු 

විහයශක, කශතෝලික විහයශක, ඉස කශම් විහයශක ිශබනවශ. විවිධ 
විධි ට පශසම  නම් කරශගන ිශබනවශ. මීට අණුරුදු කීප කට 

ශපර ශමවැනි තත්ත්ව ක් ිබුශඩල නැහැ. අපි තා  පශසමවකට 
මුස ලිම් ළමයි ආවශ. රශමසශ සවකට අපි ඒ අ ශ  ශගවමවක තා ශ. 

ඒ අ  සිංහක අණුරුේහට අශ්ත ශගවමවකට ආවශ. පුබතා  කශකශ  
ඒ වශශ  ශේවම හකි සනට ිබුශඩල නැහැ. ශම් විධි ට ශව ස කර 

ගැනීම් ණුණශ. ශම් ශව ස වීම තමයි පුබතා  කශකශ ම අපට 

හකි සනට කැබුශඩල. ඒ ශව සවීම, නකතුවීම හක්වශ ශගශන සන නම් 
අපි ශම් තත්ත්ව  ශවනස  කර සනට ඕනෑ. පශසමවක නම් ශවනස  

කරන නක විතරක් ශනිශවයි, ඕනෑම ශකශනකුට ඒ පශසමවක 
අධයශපන  කබශ ග සනත් අවස ථශව කබශ ශහ සනට ඕනෑ. 

නතශකිට හරුව ස ඒ තත්ත්ව ට පත් ශේවි.  

ඒ වශශ ම, අමශතයශං  ශබහකශ ිශබන ආකශර  ගැන 

බක සන. ශබෞේධ කටයුතු අමශතයශං  , බුේධ  ශසන 
අමශතයශං  , ිතංදු ආගෂනක කටයුතු අමශතයශං  , මුස ලිම් ආගෂනක 

කටයුතු අමශතයශං  , ්රිස ි ශනි කටයුතු අමශතයශං    නුශව ස 

ශව ස කරශගන ිශබනවශ. නශහම අව යතශවක් නැහැ, ඒ 
සි මකට අමශතයශං  ක් ිි. අපි ශ ෝජනශ කරකශ ිශබනවශ, 

ආගෂනක කටයුතු කි කශ අමශතයශං  ක් හහකශ ඒක 
ජනශධිපිතුමශශ   ටශත් ි ශ ග සන කි කශ. ඒක රශජය 

නශ ක ශ  ටශත් ි ශ ග සන කි කශ. සමහරවිට අග්රශමශතයවර ශ 
 ටශත්  ශව සනත් පුළුව ස.  

ශම් ශවකශශේ බක  සම්බ සධශ  ස කථශ ශවනවශ, ඉදසරශ  දී 

ජනශධිපි ක්රම  ඕනෑහ  නැේහ කි න නක ගැන කථශ ශවනවශ. 
ශම්වශ සම්බ සධව තී සදු ග සන කශක  හැ ස ිවිමකශයි 

ිශබ සශ ස. හැම හශම මශ  ස ථශවර  ණුශඩල ශම් රශට් විධශ ක 
ජනශධිපි ක්රම  අශහෝසි කරකශ පශර්ලිශම් සතුවට බක  න සන 

ඕනෑ  කි න නකයි.  ඒක තමයි ශව සනට ඕනෑ. විධශ ක 
ජනශධිපි ක්රම  තුළි ස ශම් රටට  හපතක් ණුණශ  කි කශ මම 

නම් හකි සශ ස නැහැ. සමහර විට කි  සන පුළුව ස, යුේධ  නතර 

කර ගත්ශත් විධශ ක ජනශධිපි ක්රම  නිසශ  කි කශ. හැබැයි  

යුේධ  පට ස ගත්ශත්ත්, වැඩි වර්ධන  ණුශඩලත් ශම් විධශ ක 

ජනශධිපි ක්රම  ිශබන ශවකශවකයි.  ඒ නිසශ,  හැ ස 
ශකිශහිමවත් යුේධ ක් නැි රටක අපට නශහම අව යතශවක් 

නැහැ. හැබැයි, මැිවරණ ක්රමශ  ගැටලුවක් ිශබනවශ. ශම්වශ 
පිළිබඳව පුළුමව සශකච්ඡශ කරකශ තී සදු ග සන කශක  ිවිමකශ 

ිශබනවශ  කි න නකත් සඳහ ස කර සනට කැමැියි. මම මීට 
වැඩි   මක් කථශ කර සනට බකශශපිශරිත්තු ශව සශ ස නැහැ.  

හදසි නීි  තවදුරටත් දීර්ඝ කිරීම සඳහශ අශ්ත සහශ ෝග  

කබශ ශහනවශ.  ශම්ක තමයි හදසි නීි  දීර්ඝ කිරීශම් අවසශන 
විවශහ   කි කශ මශ වි  වශස කරනවශ.  ශම් මශසශ  ස පුබව නැවත 

හදසි නීි විවශහ ක් අව ය ශව සශ ස නැහැයි කි න අහහස අප 
තුළ ිශබනවශ.   ඒ තත්ත්ව ට ශම් රට පත් කර සන  ආරක්ෂක 

අං වක සි ලුශහනශට අව ය  ක්ි  කැශබ සන කි කශ  අපි 
ප්රශර්ථනශ කරනව   අවසශන ව ශ  ස මම තව නක කශරණ ක් 

කි  සනට ඕනෑ. අර, විශ ේෂ කශරක සභශශේ පශර්ලිශම් සතු 

රංගනශ  ස ශම් ප්ර  න  විසඳ සන බැහැ.  ඒක රංගන ක් විතරයි. 
නතැන  සිේධවන ශහ ක් නැහැ;  ඒශක ස කිසිම ප්රිලක ක් 

කැශබ සශ ස නැහැ. ශම් රශට් ආරක්ෂශව සම්බ සධශ  ස  කිසිම 
වැහගත්කමක් ිි ශහ ක් නතැනි ස සිදු ව සශ ස නැහැ, රූපවශිතනී 

කැමරශ ඉදසරශ    කරන ශම් රංගනශ  ස. ප්ර  න ක් පිළිබඳව 
ශසි නවශ නම් ඒක  ශවනම ශසි  සනට ඕනෑ, පශර්ලිශම් සතුශේ 

ශගෞරව  ආරක්ෂශ ශවන විධි ට. ආරක්ෂක අං  නිකධශසර ස, බුේධි 

අං  නිකධශසර ස රූපවශිතනී කැමරශ ඉදසර ට ශගනැමකශ ශතිරතුරු 
ශහළිහරණු කිරීශම් වැහගත්කම ශමිකක්හ? අශනක් කශරණ ,  ශම් 

කශරක සභශශේ ප්ර  න අහ සශ ස කණුහ? විත්ිකශර  ස  
නඩුකශර  ස ශවකශ ප්ර  න අහනවශ.  ඒ හැශමෝම වශශ  ශචෝහනශ 

නමක ණුණු අ . ඒ අ ශ  ශචෝහනශ විභශග කරන නිකධශසර සශග ස 
තමයි ප්ර  න අහ සශ ස. ශකියිතරම් දුරට ඒක සශධශරණහ?  පහළ 

ඉ සන ඕනෑ විත්ිකරුව ස ටික තමයි අහ bench නශක් ඉ සශ ස. 

අහ විත්ිකශරුව ස  bench නකට ිවිමකශ ඉ සනවශ. ඒ නිසශ 
ඒශක ස කිසිම සශධශරණ ක් බකශශපිශරිත්තු ශව සන බැහැ. නම 

නිසශ ශම් විශ ේෂ කශරක සභශශව ස කිසිම ප්රිලක ක් නැහැ. නම 
රංගන  පැත්තක ි කශ රට ශවනුශව ස වැඩා, කර සන කි න 

ඉමලීම කරෂන ස මශ නිහඬ ශවනවශ. ස තුියි. 

 

ෙුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළඟට, ගරු වී. රශධශ්රිෂ ණ ස මැිතුමශ. ඔබතුමශට විනශඩි 

 ක් ිශබනවශ.  

ඊට ශපර කණුරු ස ශහෝ ගරු ම සත්රීවර කු මූකශසන  සඳහශ 

ගරු කංචන විශේශසේකර ම සත්රීතුමශශ  නම  ශ ෝජනශ කර සන. 

 

ෙුණ ප්ර්්දන  රණතුංෙ මහසතා  
(மொண்புமிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

මූකශසනශරූඪ ගරු ම සත්රීතුමනි, "ගරු කංචන විශේශසේකර 

ම සත්රීතුමශ හැ ස මූකශසන  ගත යුතු  යි මශ ශ ෝජනශ කරනවශ. 

 
ෙුණ විජිත ගබ්ුණගෙොඩ මහසතා 
(மொண்புமிகு விஜித மபருதகொட) 

(The Hon. Vijitha Berugoda) 

 
විස්ද ්පථිර කරන ලදී. 
ஆமமொதித்தொர். 
Seconded. 

 
ප්රශපනය විම්න ලදි්ද, ්භා ්ම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
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අනතුුණව ෙුණ තාරක බාලසූරිය මහසතා මූලා්නගය්ද ඉවත් 
වූගය්ද, ෙුණ කංචන විගේග්ේකර මහසතා මූලා්නාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மொண்புமிகு தொரக்க பொலசூொிய அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலமவ, மொண்புமிகு கஞ்சன விமஜமசகர 

அவர்கள் தகலகம வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. THARAKA BALASURIYA  left the Chair, 
and THE HON. KANCHANA WIJESEKERA took the Chair. 

 

ෙුණ (ආචාර්ය  වී. රාධාාක්රිෂපණ්ද මහසතා (විගශේෂ ප්රගේශ 

්ංවර්ධාන කැබිනට් ගනොවන අමාත් යතුමා) 
(மொண்புமிகு (கலொநிதி) வீ. இரொதொகிருஷ்ணன் - விமசட 

பிரமதசங்கள் அபிவிருத்தி அகமச்சரகவ அந்தஸ்தற்ற 

அகமச்சர்)  

(The Hon.(Dr.) V. Radhakrishnan - Non Cabinet Minister 

of Development of Special Areas) 

தகௌரவ தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, ගරු 

මිත සහ අමරවීර මැිතුමශ කි පු පසරද කබන මශසශ  මහජන 

ආරක්ෂක ආඥපශපනත  ටශත් වන  ශ ෝජනශව ශම් ගරු සභශවට  

ශගශන සන ඕනෑ නැහැ. ශම්ක ශමතැනි ස අවස ස කර සනට 

ඕනෑ. ශම් මශසශ  ස පුබව ශම්ක අවස ස ශව සන ඕනෑ  කි කශ 

අපිත් බකශශපිශරිත්තු ශවනවශ. ශමිකහ, අශ්ත රශට් නක ප්ර  න ක් 

ිබි  දී ශම් නිසශ තවත් ප්ර  න ක් ිිශවයි කි කශ අපි ිතතනවශ. 

නම නිසශ හදසි නීි  දීර්ඝ කර ගැනීම ශමතැනි ස පුබව අවස ස 

ශව සන ඕනෑ  කි කශ මශ බකශශපිශරිත්තු ශවනවශ.  

தகௌரவ தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, இந்த 

அவரசகொலச் சட்டம் இந்த நொட்டினுகடய தபொருளொதொரத்கத, 

அதனுகடய அபிவிருத்திகய மிகவும் பொதிக்கின்ற ஒரு 

சட்டமொகமவ இருந்துவருவகத நொங்கள் அவதொனிக்கக் 

கூடியதொக இருக்கின்றது. இருந்தொலும், இந்தக் கொலச் 

சூழ்நிகல கொரணமொக இவ்வொறொன ஒரு சட்டம் அமுல் 

தசய்யப்படுவகத நொங்கள் யொரும் மறுக்கவும் முடியொது. இதன் 

கொரணமொக - [இகடயீடு]   
 

ෙුණ මහි්දාාන්දා අලුත්ෙමගේ මහසතා 
(மொண்புமிகு மஹிந்தொனந்த அலுத்கமமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගරු ිමිතුමනි  ඔබතුමශ ශ  අමශතයශං   පවත්වශශගන 

 ෑමට පහුබකම් ශමිනවත් තවම හම්බ ණුශඩල නැහැ ශ සහ? 

ඔබතුමශ වශශ   ශජයෂ ේ ිමිවර කුට  -  [බශධශ කිරීමක්] 

 

ෙුණ (ආචාර්ය  වී. රාධාාක්රිෂපණ්ද මහසතා  
(மொண்புமிகு (கலொநிதி) வீ. இரொதொகிருஷ்ணன்)  

(The Hon. (Dr.) V.Radhakrishnan) 
හම්බ ශවකශ ිශබනවශ. අපි ඒ ගැන පුබව කථශ කරමු.  

 

ෙුණ මහි්දාාන්දා අලුත්ෙමගේ මහසතා 
(மொண்புமிகு மஹிந்தொனந்த அலுத்கமமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

සමශශව සන  ිමිතුමනි. ිත්තටම ඔබතුමශශ  

අමශතයශං  ට ශගිඩා,නැඟිලි ශමිකුත් දීකශ ිශබනවශහ?  

 

ෙුණ (ආචාර්ය  වී. රාධාාක්රිෂපණ්ද මහසතා  
(மொண்புமிகு (கலொநிதி) வீ. இரொதொகிருஷ்ணன்)  

(The Hon. (Dr.) V.Radhakrishnan) 
ඔේ. Red Cross නශක ස දීකශ ිශබනවශ. [බශධශ කිරීමක්] 

ශහිඳයි. Thank you.  

அப்மபொகதய கொலப்பகுதியில் அவசரகொலச் சட்டமொனது, 

மகலயக இகளஞர், யுவதிகளுக்குப் தபரும் பொதிப்கப 

ஏற்படுத்தியது என்பது எல்மலொருக்கும் ததொிந்த விடயம். 

தற்மபொது, பிரகடனப்படுத்தப்பட்டுள்ள அவசரகொலச் சட்டத்தி 

னூடொக மகலயக இகளஞர், யுவதிகளுக்கு அமதமபொன்றதொன 

ஒரு நிகலகம ஏற்படுவதற்கொன வொய்ப்பு இல்கலதயனினும், 

ஆளகடயொளப்படுத்தக்கூடிய முக்கிய ஆவணங்கள் அவர்கள் 

வசம் இல்லொகமயினொலும், குற்றமற்றவர்களொக இருந்தும் 

ஏற்தகனமவ அவசரகொலச் சட்டத்தினூடொகப் பொதிக்கப்பட்ட 

வர்களொக உள்ளகம யினொலும், இன்று அவர்களில் தகொழும்பு 

மபொன்ற பிரதொன நகரங்களிமல ததொைில்வொய்ப்புககளப் 

தபற்றுக் தகொள்வதற்கொக வருகின்றவர்களின் எண்ணிக்கக 

குகறந்துள்ளது.  
 

ෙුණ මහි්දාාන්දා අලුත්ෙමගේ මහසතා 
(மொண்புமிகு மஹிந்தொனந்த அலுத்கமமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கமள, இப்ப மதொட்டத்துல 

மக்களுக்கு 50 ரூபொ கூட தகொடுக்கிறன் என்று அரசொங்கம் 

தசொன்னொச்சு! இப்ப தசொல்லிட்டு 3 மொதம் மபொயிட்டது. இப்ப 

பொருங்க! இன்னும் 50 ரூபொ இந்த அரசொங்கம் மதொட்டத்து 

மக்களுக்குக் தகொடுக்க இயலொ. இப்ப 50 ரூபொ தகொடுக்க 

இயலொ. அரசொங்கத்கதக் தகொண்டு வொரத்துக்கு இவங்க 

எல்மலொரும் support தகொடுத்தொச்சு. இப்ப மதொட்டத்துல வந்து 

அகமச்சர் என்ன தசய்யப் மபொகிறொர்? 50 ரூபொ தகொடுக்க 

இயலொ  என்டொ என்னத்துக்கு இந்த அரசொங்கத்தில 

இருக்கிறது?  
 
ෙුණ (ආචාර්ය  වී. රාධාාක්රිෂපණ්ද මහසතා  
(மொண்புமிகு (கலொநிதி) வீ. இரொதொகிருஷ்ணன்)  

(The Hon. (Dr.) V.Radhakrishnan) 
தகௌரவ நவீன் திஸொநொயக்க அவர்கள் வந்த பிறகு, 

தகொடுப்பதொக Prime Minister அவர்கள் தசொல்லியிருக்கிறொர்.  

 
ෙුණ මහි්දාාන්දා අලුත්ෙමගේ මහසතා 
(மொண்புமிகு மஹிந்தொனந்த அலுத்கமமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
இப்ப எவ்வளவு கொலம் அகமச்சர்?  

 
ෙුණ (ආචාර්ය  වී. රාධාාක්රිෂපණ්ද මහසතා  
(மொண்புமிகு (கலொநிதி) வீ. இரொதொகிருஷ்ணன்)  

(The Hon. (Dr.) V.Radhakrishnan) 
அதுவகரக்கும் பொர்ப்மபொம்!  

 
ෙුණ මහි්දාාන්දා අලුත්ෙමගේ මහසතා 
(மொண்புமிகு மஹிந்தொனந்த அலுத்கமமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
இப்ப நீங்க என்னத்துக்கு இந்த அகமச்சரொ இருக்கிற?  
 
ෙුණ (ආචාර්ය  වී. රාධාාක්රිෂපණ්ද මහසතා  
(மொண்புமிகு (கலொநிதி) வீ. இரொதொகிருஷ்ணன்)  

(The Hon. (Dr.) V.Radhakrishnan) 
இவ்வளவு நொளும் நொங்கள் தபொறுத்திருந்மதொம்!   
 

ෙුණ මහි්දාාන්දා අලුත්ෙමගේ මහසතා 
(மொண்புமிகு மஹிந்தொனந்த அலுத்கமமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
மதொட்டத்துல மக்களுக்கு 50 ரூபொ தகொடுக்க இயலொ 

என்டொ, என்னத்துக்கு நீங்க இருக்கிற? மவகல இல்லமய 

அகமச்சர்! இந்த அரசொங்கத்துக்கு மதொட்டத்து மக்களுக்கு  50 

ரூவொ தகொடுக்க இயலொவொ? மதொட்டதுல மக்கள் எல்லொரும் 

உங்களுகடய அரசொங்கத்துக்குத்தொன் ‘மவொட்’ தகொடுத்தது!  
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ෙුණ (ආචාර්ය  වී. රාධාාක්රිෂපණ්ද මහසතා  
(மொண்புமிகு (கலொநிதி) வீ. இரொதொகிருஷ்ணன்)  

(The Hon. (Dr.) V.Radhakrishnan) 
ஆம்! அகத நொன் இல்கலதயன்று தசொல்லவில்கலமய! 
 

ෙුණ මහි්දාාන්දා අලුත්ෙමගේ මහසතා 
(மொண்புமிகு மஹிந்தொனந்த அலுத்கமமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
அப்ப அவங்களுக்கு 50 ரூபொ தகொடுக்க இயலொவொ? 50 

ரூபொக்கு சுருட்தடொன்று எடுக்க இயலுமொ? 50 ரூபொக்கு ஒரு 

றொத்தல் பொண் எடுக்க இயலுமொ?  
 

ෙුණ (ආචාර්ය  වී. රාධාාක්රිෂපණ්ද මහසතා  
(மொண்புமிகு (கலொநிதி) வீ. இரொதொகிருஷ்ணன்)  

(The Hon. (Dr.) V.Radhakrishnan) 
தகௌரவ மஹிந்தொனந்த அலுத்கமமக அவர்கமள,  நொங்கள் 

இந்த 50 ரூபொகய வொங்கிக் தகொடுப்மபொம்! அதில்  எந்த 

விதமொன மொற்றுக் கருத்துக்கும் இடமில்கல.  
 

ෙුණ මහි්දාාන්දා අලුත්ෙමගේ මහසතා 
(மொண்புமிகு மஹிந்தொனந்த அலுத்கமமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
உங்களுக்குக் தகொடுக்க இயலொ. நீங்க இந்த அரசொங்கத்தில 

இருந்து மவகல இல்ல அகமச்சர்! நீங்கள் தவளிய வொங்க!  
 

ෙුණ (ආචාර්ය  වී. රාධාාක්රිෂපණ්ද මහසතා  
(மொண்புமிகு (கலொநிதி) வீ. இரொதொகிருஷ்ணன்)  

(The Hon. (Dr.) V.Radhakrishnan) 
நொங்கள் arrears உடன் வொங்கிக் தகொடுப்மபொம். 

 

ෙුණ මහි්දාාන්දා අලුත්ෙමගේ මහසතා 
(மொண்புமிகு மஹிந்தொனந்த அலுத்கமமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
நீங்க அரசொங்கத்தில இருந்து மவகல இல்ல. உங்கட 

Ministry க்கு building இல்ல; ஒன்ணுமில்ல.  
 

ෙුණ (ආචාර්ය  වී. රාධාාක්රිෂපණ්ද මහසතා  
(மொண்புமிகு (கலொநிதி) வீ. இரொதொகிருஷ்ணன்)  

(The Hon. (Dr.) V.Radhakrishnan) 
சொி! நீங்கள் உடனடியொக அரசொங்கத்கத அகமயுங்கள்! 

அதன்பிறகு என்ன தசய்யலொதமன்று பொர்ப்மபொம். அகத ஏன் 

உங்களொல் தசய்ய முடியவில்கல? நீங்கள் அரசொங்கதமொன்கற 

அகமயுங்கள்!  
 

ෙුණ නිමේ ලා්ද්ා මහසතා  
(மொண்புமிகு நிமல் லொன்சொ) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ෙුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු නිමම කශ සසශ ම සත්රීතුමනි  ඔබතුමශශ  රීි ප්ර  න  

ශමිකක්හ? 
 

ෙුණ නිමේ ලා්ද්ා මහසතා  
(மொண்புமிகு நிமல் லொன்சொ) 

(The Hon. Nimal Lanza) 
உங்களுகடய leader திகொம்ரம் அண்ணொ தசொன்ன - 
 

ෙුණ (ආචාර්ය  වී. රාධාාක්රිෂපණ්ද මහසතා  
(மொண்புமிகு (கலொநிதி) வீ. இரொதொகிருஷ்ணன்)  

(The Hon. (Dr.) V.Radhakrishnan) 
எனக்கு leader திகொம்பரம் இல்கல.  

ෙුණ නිමේ ලා්ද්ා මහසතා  
(மொண்புமிகு நிமல் லொன்சொ) 

(The Hon. Nimal Lanza) 
உங்கட 6 மபொோ் இருக்கிறொங்கள்தொமன!  
 

ෙුණ (ආචාර්ය  වී. රාධාාක්රිෂපණ්ද මහසතා  
(மொண்புமிகு (கலொநிதி) வீ. இரொதொகிருஷ்ணன்)  

(The Hon. (Dr.) V.Radhakrishnan) 
நொங்கள் தனிக் கட்சியினொோ்! 
 

ෙුණ නිමේ ලා්ද්ා මහසතා  
(மொண்புமிகு நிமல் லொன்சொ) 

(The Hon. Nimal Lanza) 
நீங்க தசொன்ன, 50 ரூபொ தகொடுக்கொட்டி, portfolio இருந்து 

விலகிற என்று. நீங்க இன்னும் அதில இருக்கிற -  

 

ෙුණ (ආචාර්ය  වී. රාධාාක්රිෂපණ්ද මහසතා  
(மொண்புமிகு (கலொநிதி) வீ. இரொதொகிருஷ்ணன்)  

(The Hon. (Dr.) V.Radhakrishnan) 
நொன் தசொல்லவில்கல. 

 

ෙුණ නිමේ ලා්ද්ා මහසතා  
(மொண்புமிகு நிமல் லொன்சொ) 

(The Hon. Nimal Lanza) 
உங்கட 6 மபொோ் தகொண்ட கூட்டம் தசொன்ன.   
 

ෙුණ (ආචාර්ය  වී. රාධාාක්රිෂපණ්ද මහසතා  
(மொண்புமிகு (கலொநிதி) வீ. இரொதொகிருஷ்ணன்)  

(The Hon. (Dr.) V.Radhakrishnan) 
இல்கல! 

 

ෙුණ නිමේ ලා්ද්ා මහසතා  
(மொண்புமிகு நிமல் லொன்சொ) 

(The Hon. Nimal Lanza) 
நீங்கள் அப்பொவி மக்கமளொட -  
 

ෙුණ (ආචාර්ය  වී. රාධාාක්රිෂපණ්ද මහසතා  
(மொண்புமிகு (கலொநிதி) வீ. இரொதொகிருஷ்ணன்)  

(The Hon. (Dr.) V.Radhakrishnan) 
எனது time இகன நீங்கள் waste பண்ணொதீர்கள். 

உங்களுக்கு நொன் பதில் தசொல்கின்மறன். [இகடயீடு] நீங்கள் 

முதலில் நீர்தகொழும்பிலுள்ள விஷயத்கதப் பொருங்கள்! முதலில் 

உங்களது மக்களின் விஷயத்கதப் பொருங்கள்! அவர்கள் 

அடிபட்டுக் கிடக்கின்றொர்கள். அவர்களுகடய விஷயத்கதப் 

பொருங்கள்! அந்த விஷயத்கத நீங்கள் பொர்த்த பிறகு நொங்கள் 

மபசுமவொம்.  

இந்த அவசரகொலச் சட்டமொனது எல்மலொருக்கும் 

பிரச்சிகனயொனதுதொன். அது உங்களுக்கும் பிரச்சிகன, 

எங்களுக்கும் பிரச்சிகன. Christian இற்கும் பிரச்சிகன, Hindu 

இற்கும் பிரச்சிகன, Muslim இற்கும் பிரச்சிகன, Buddhist 

இற்கும் பிரச்சிகன! [இகடயீடு] எல்மலொருக்கும் பிரச்சிகன 

தொன். இல்கலதயன்று நொன் தசொல்லவில்கல. The whole 

economy has got upset now. நொங்கள் இந்த அவசரகொலச் 

சட்டத்கதப்பற்றிப் மபசும்மபொது மிக அவதொனமொகப் மபச 

மவண்டும். இன்று நொட்டிமல மமதகு ஜனொதிபதி அவர்கள் 

Prime Minister அவர்ககள விமர்சிக்கின்றொர்; தகௌரவ Prime 

Minister அவர்கள் மமதகு ஜனொதிபதி அவர்ககள 

விமர்கிக்கின்றொர். இன்று நொட்டில் இரண்டு drivers 

இருப்பதொகச் தசொல்கின்றொர்கள். ஆனொல், ஒரு driverகூட 

ஒழுங்கொக இல்கல என்று தசொல்கின்றொர்கள். அதனொல்தொன் 

நொட்டிமல பிரச்சிகன ஏற்படுகின்றது. ஒரு வொகனத்துக்கு two 

drivers மதகவயில்கல. ஒரு driver ஒழுங்கொக வொகனத்கத 
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ஓட்டும்மபொது, பக்கத்திலுள்ளவர் ஏகனய விடயங்ககள 

ஒழுங்கொகச் தசய்துதகொண்டு மபொவொர். அப்படியொனொல் 

பிரச்சிகன வரொது. இன்று நீங்கள் ஏட்டிக்குப் மபொட்டியொகப் 

மபசுவதொல், நொட்டு மக்களுகடய பிரச்சிகன பூதொகரமொன ஒரு 

பிரச்சிகனயொக உருவொகியிருக்கின்றது.   

தபொதுவொக எங்களுகடய மொவட்டத்கத எடுத்துக் 

தகொண்டொல், நுவதரலியொவில் tourism மிகவும் பொதிக்கப் 

பட்டுவிட்டது. நுவதரலியொ மக்கள் வொழ்வமத இந்த tourism 
இகன நம்பித்தொன். அடுத்ததொக, அங்மக கொய்கறி 

உற்பத்தியொளர்கள் இருக்கின்றொர்கள். இவர்களுக்தகல்லொம் 

இன்று business இல்லொமற் மபொய்விட்டது. அதனொல்தொன் 

இந்த அவசரகொலச் சட்டம் தவகுசீக்கிரத்தில் நீக்கப்பட 

மவண்டும் என்று இந்த மநரத்தில் நொன் மகட்டுக் 

தகொள்கின்மறன்.   

இன்று கிைக்குப் பகுதியிமல இருக்கின்ற முஸ்லிம் மக்களது 

பிரச்சிகன ஒரு பூதொகரமொன பிரச்சிகனயொக இருக்கின்றது. 

கல்முகன வடக்குப் பகுதியிமல இருக்கின்ற தமிைர்கள் 

தங்களுக்கு அதிகொரம் மகட்டுப் மபொரொடுகின்றொர்கள். 

அமதமநரத்தில், முஸ்லிம்கள் இன்தனொரு பக்கமிருந்து அகதக் 

தகொடுக்கக்கூடொது என்று மபொரொடுகின்றொர்கள். இரண்டு 

பக்கமும் பிரச்சிகன உருதவடுத்திருக்கின்றது. ஆகமவ, 

ஒன்றொக வொழ்ந்த தமிழ், முஸ்லிம் சமூகங்கள் இன்று 

பிொிவிகனவொதச் சக்திகளொக உருதவடுத்திருக்கின்றன. 

முஸ்லிம் சமகொதரர்கள் அல்லது முஸ்லிம் தகலவர்கள், 

தமிைர்கள் தபரும்பொன்கமயொக வொழும் கல்முகன வடக்குப் 

பகுதிகயப் தபருந்தன்கமயுடன் விட்டுக்தகொடுக்க மவண்டு 

தமன்பதுதொன் என்னுகடய கருத்தொகும். அதொவது குறித்த 

பிரமதசத்தில் தபரும்பொன்கயொக இருக்கின்ற மக்களுக்கு அகத 

விட்டுக் தகொடுக்க மவண்டும். அன்று, கிைக்கு மொகொண 

சகபயில் தமிழ்த் மதசியக் கூட்டகமப்பினருக்கு 11 

உறுப்பினர்கள் இருந்தொலும்கூட, 7 உறுப்பினர்ககளக் 

தகொண்டிருந்த ஸ்ரீ லங்கொ முஸ்லிம் கொங்கிரஸுக்கு கிைக்கு 

மொகொண முதலகமச்சர் பதவிகய தமிழ்த் மதசியக் 

கூட்டகமப்பினர் விட்டுக்தகொடுத்தொர்கள். இந்த விதத்தில் 

விட்டுக்தகொடுப்புடன் வொழ்ந்தொல் மொத்திரமம முஸ்லிம்களும் 

தமிைர்களும் ஒற்றுகமயொக வொை முடியும். குறித்த விடயத்தில் 

மூன்றொவது சக்தி உட்புகுந்து இன்று இந்த விடயத்கத 

குைப்பிக்தகொண்டிருப்பகத நொங்கள் அவதொனிக்கக் கூடியதொக 

இருக்கின்றது. இகத உடனடியொகக் கவனத்திமல தகொண்டு 

அங்கிருக்கின்ற முஸ்லிம் தரப்புத் தகலவர்களும் தமிழ்த் 

தரப்புத் தகலவர்களும் மபசி, இதகன ஒரு முடிவுக்குக் 

தகொண்டு வர மவண்டுதமன்பது  என்னுகடய கருத்தொகும்.   

அது மட்டுமல்லொமல், இன்று நுவதரலியொவிலிருந்து 

தகொழும்புக்கு வருகின்ற மக்களின் எண்ணிக்கக மிகவும் 

குகறவொக இருக்கின்றது. ஏதனனில், அவர்களுக்கு Identity 

cards இல்லொத கொரணத்தினொல் பயணம் தசய்வதற்கு மிகவும் 

பயப்படுகின்றொர்கள். இதனொல் அவர்களுகடய தபொருளொ 

தொரம் மீண்டும் மீண்டும் பொதிக்கப்படுகின்றது. விடுதகலப் 

புலிகளின் மபொரொட்டத்தின்மபொது தமிைர்கள் எப்படி 

ஒடுக்கப்பட்டொர்கமளொ அல்லது நசுக்கப்பட்டொர்கமளொ 

அமதமபொன்ற சூழ்நிகலகய மீண்டும் உருவொக்குவதற்கொன 

சந்தர்ப்பத்கத ஏற்படுத்திக் தகொடுக்கக்கூடொது என்பது 

என்னுகடய கருத்தொகும். இந்த அவசரகொல நிகலயினொல் 

இன்று மக்கள் சுதந்திரமொக நடமொட முடியொது. தபொலிஸொரும் 

இரொணுவமும் அரசொங்கத்தின் கட்டுப்பொட்டில் இருந்தொலும் 

கூட, இன்கறய சூழ்நிகல கொரணமொக அதிகொரத்கதக் ககயில் 

எடுத்துச் தசயற்பட மவண்டிய  நிகலகம ஏற்படும்.   

இலங்கக, ஜனநொயக மரபுள்ள ஒரு நொடு என்பகத நொங்கள் 

மறக்கக்கூடொது. இலங்கக ஜனநொயக மரபுள்ள ஒரு நொடொக 

உள்ள கொரணத்தினொல்தொன், நொட்டில் இவ்வளவு பிரச்சிகன 

கள் ஏற்பட்டொலும்கூட மக்கள் வீதிக்கு இறங்கொமல் இருக்கின் 

றொர்கள்; இரொணுவப் புரட்சி இல்லொமல் இருக்கின்றது. இன்று 

ஒரு தகலவருக்குப் பதிலொக இரண்டு தகலவர்கள் 

இருந்தொலும்கூட அவர்ககள மக்கள் ஏற்றுக் தகொண்டு தசயற் 

படுகின்ற நிகலகமகயயும் நொங்கள் அவதொனிக்கக்கூடியதொக 

இருக்கின்றது. இந்த நொட்டினுகடய ஜனநொயக மரபு மமலும் 

மமலும் மபணிப் பொதுகொக்கப்பட மவண்டும். இலங்கக 

உலகத்திமல ஜனநொயக மரபுள்ள பகைய நொடு என்பகத 

நொங்கள் மறக்கக்கூடொது.  

 

ෙුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ිමිතුමනි  ඔබතුමශශ  කථශව අවස ස කර සන. 

 

ෙුණ (ආචාර්ය  වී. රාධාාක්රිෂපණ්ද මහසතා  
(மொண்புமிகு (கலொநிதி) வீ. இரொதொகிருஷ்ணன்)  

(The Hon. (Dr.) V.Radhakrishnan) 
இன்று சுமொர் 125 மகொடி மக்கள் வொழ்கின்ற இந்தியொவின் 

பிரதமர் நமரந்திர மமொடி அவர்கள் உலகத்தின் சக்திமிக்க 

தகலவரொக வந்திருப்பகத இன்று நொங்கள் அவதொனிக்கக் 

கூடியதொக இருக்கின்றது. அதற்குக் கொரணம், இந்தியொ ஒரு 

ஜனநொயக நொடொகும். அந்த ஜனநொயக நொட்டிமல எல்லொ 

மதத்திற்கும் சம அந்தஸ்து தகொடுக்கப்படுகின்ற கொரணத் 

தினொல் தொன் இன்று அந்த நொடு வளர்ந்திருக்கின்றது. எனமவ, 

அங்கு ஜனநொயகம் மபணிப் பொதுகொக்கப்படுகின்றது என்பகத 

நொங்கள் மறந்துவிடக்கூடொது. ஆகமவ, அவ்வொறொன ஒரு 

சூழ்நிகலகய இந்த நொட்டிலும் உருவொக்க மவண்டும். இங்கு 

ஜனநொயகம் மபணிப் பொதுக்கப்பட மவண்டும். கடந்த 

வருடத்திமல இந்த நொட்டிமல அரசியல் புரட்சி ஏற்பட்ட 

மபொதிலும் ஜனநொயகம் பொதுகொக்கப்பட்டது. அமத ஜனநொயகம் 

ததொடர்ந்தும் நிலவுமொனொல் இந்த நொட்டிமல அவசரகொலச் 

சட்டத்கத நீக்கி, நொங்கள் எல்மலொரும் சமமொக வொை 

வைிவகுக்க முடியுதமன்பகத இந்த மநரத்தில்  கூறிக் 

தகொள்கிமறன்.  நன்றி.  

 

 
[අ.භශ.3.47] 

      

ෙුණ විජිත ගබ්ුණගෙොඩ මහසතා 
(மொண்புமிகு விஜித மபருதகொட) 

(The Hon. Vijitha Berugoda) 

මූකශසනශරූඪ ගරු ම සත්රීතුමනි  මහජන ආරක්ෂක ආඥපශපනත 

 ටශත් ශගශනන ශ ෝජනශව අනුව හදසි නීි  දීර්ඝ කිරී ම 

පිළිබඳව පවත්වන ශමම  විවශහශ දී අහහස  හක්ව සනට කැබීම ගැන 

මශ සතුටු ශවනවශ. අපි හ සනවශ  පශස කු ඉසරහශ ප්රහශර  සිදු ශවකශ 

මශස ශහකයි  දන හ ක් පමණ ගත ශවකශ ිශබන බව. පශස කු 

ඉසරහශ ප්රහශරශ  ස ෂනනිස  ජීවිත නැි ණුණශ විතරක් ශනිශවයි  ශම් 

රශට් ආර්ථික  හශ සමස ත සංස කෘික  සමශජ පසරසර ත් හැඩි 

ශහහරීමකට කක් ණුණශ.  

අපි නිර සතරවම ජශික ආරක්ෂශව ගැන කථශ කරනවශ. 

ජශික ආරක්ෂශව ිශබ සන ඕනෑ. රටක් විධි ට ගත්ශතිත් 

ජනතශවට බිශ  ස  සැශක ස ශතිරව ජීවත්වීමටත්  රශට් ආර්ථික 

සංවර්ධන  අත්පත් කරගැනීමටත්  ජනතශවශ  අභිකශෂ මුදු සපත් 

කරගැනීමටත් ජශික ආරක්ෂශව වැහගත් ශවනවශ. ජශික 

ආරක්ෂශවට තර්ජන ක් නමක ශවන ශේකශවකදී  හදසි නීි  

වශශ  නීි සම්මත කර  ආරක්ෂක හමුහශවට බකතක දීකශ  ඒ 
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පශර්ලිශම් සතුව 

තත්ත්ව  මර්හන  කර ජන ජීවිත   ථශ තත්ත්ව ට පත් 

කරග සනට ඕනෑ. සි මකටම පළමුව රට ගැන ිතතනවශ නම්  රශට් 

ජශික ආරක්ෂශවට මුමතැන ශහ සන ඕනෑ. ඒ පිළිබඳව විවශහ ක් 

නැහැ. හැබැයි  ජශික ආරක්ෂශවට මුමතැන ශහනවශ වශශ ම රශට් 

අශනක් සෑම ක්ශෂේත්ර ක් පිළිබඳවම අවධශන  ශ ිමු කර  ඒ සෑම 

ක්ශෂේත්ර කටම ආරක්ෂශව කැශබ සනට ඕනෑ.  

හැබැයි  අපි හකිනවශ අහ ශම් ජශික ආරක්ෂශව ගැන කථශ 

කරන අතශර්  රශට් ආර්ථික  පිළිබඳව ආරක්ෂශවක් නැිශවකශ 

ිශබන බව. අහ ශවනශකිට රශජය බැංකු ශපෞේගලිකකරණ  

කිරීමට ශම් ආඩලඩුශේ බරපතළ යත්සශහ ක් ිශබනවශ. ඒ නිසශ 

රශජය බැංකු බරපතළ අවහශනමකට කක් ශවකශ ිශබනවශ. රශජය 

බැංකු අටක් ිශබන බවත්  ඒ බැංකු අට ශපෞේගලීකරණ  කිරීශම් 

බරපතළ යත්සශහ ක ශම් ආඩලඩුව ශ ශහන බවත් රශජය බැංකු 

ශසේවක වෘත්තී  සෂනි සඳහ ස කරනවශ. අපි හ සනවශ  රශට් මූකය 

ස ථශවරත්ව ට වශශ ම  ආඩලඩුවට හදසි අවස ථශවකදී ණ  දීමට  

ජනතශවශ  තැ සපතු භශර ගැනීමට  ජනතශවශ  වි  වශස  

දනශශගන මූකය ක්ශෂේත්ර ට ආරක්ෂශව සප  සනට රශජය බැංකු 

වි ශක කශර් භශර ක් කරන බව. පුබතා  හවස වක ශපෞේගලික 

බැංකු කඩා,ශ වැශටනශකිට  ඒවශශ  ගනුශහනුකරුව ස අනශරක්ෂිත 

තත්ත්ව ට පත් ශවනශකිට  රශට් මහජනතශව තවතවත් කිට්ටු 

ණුශඩල  සමීප ණුශඩල රශජය බැංකුවකට බව අපි හැක්කශ.  

ජශිශ  මහශ පහ ස ටැඹ විධි ට අපි කංකශ බැංකුව 

හඳු සවනවශ. ජනතශවශ  හහවත -ජන හහ- දනශගත් බැංකුව විධි ට 

මහජන බැංකුව හඳු සවනවශ. අහ ශම් බැංකු ශපෞේගලිකකරණ  

කිරීශම් අවහශනමකට කක් ශවකශ ිශබනවශ. අහ මහජන බැංකුව 

වශශ ම කංකශ බැංකුව ිතුළු   රශජය බැංකුවක ශසේවකශ ෝ  ඒ 

වෘත්තී  සෂනි කකබක ට පත් ශවකශ ිශබනවශ. ශමිකහ  මුහම 

ිමිතුමශ ගැන වි  වශස ක් නැි නිසශ . අපි හ සනවශ  නතුමශ 

මශනව ිතෂනකම් කණු සසික ට තාිතමකශ කංකශව වරහකරුශවක් 

විධි ට පිළිගත් ිමිවර කු බව.   අ  වැ  ශ ෝජනශවකත් ඉතශ 

පැහැදලිව ිශබනවශ බැංකුවක ශකිටස  නිකුත් කිරීමක් කරනවශ 

කි කශ. අහ ශම් පිළිබඳව බැංකු වෘත්තී  සෂනි කථශ කරනශකිට  

මංගක සමරවීර මුහම ිමිතුමශ නිශේහන ක් නිකුත් කරෂන ස 

කි නවශ   ශම් බැංකු ශපෞේගලිකකරණ  කර සශ ස නැහැ. 

හැබැයි  ණ කර නිකුත් කිරීමක් කරනවශ  කි කශ. නමුත් අපි 

හ සනවශ  ශම් නිකුත් කරන ණ කර  ම්කිසි ශමිශහිතක ශකිටස  

බවට පසරවර්තන  ණුශණිත්  ශම් ශකිටස  විකුණනශකිට  

අනිවශර් ශ  සම බැංකු ශපෞේගලිකකරණ  ශවන බව. ඒකට 

තමයි ආඩලඩුව යත්සශහ කර සශ ස. ආඩලඩුව ුණඟක් ශේකශවට නංතා 

ශප සවකශ  අක්කශ ශපෝරුවට නංවන නයශ ක් තමයි අනුගමන  

කර සශ ස. ඒ නිසශ ශම් ආඩලඩුව ගැන වි  වශස ක් නැහැ.  

අපි රශට් ජශික ආරක්ෂශවට මුමතැන ශහනවශ වශශ ම  රශට් 

මූකය ක්ශෂේත්රශ  ආරක්ෂශවටත් මුමතැන ශහ සන ඕනෑ. ශම් 

ආඩලඩුශේ වග කිවයුතු ිමිවරු ස අහ ශමතැන සිටිනවශහ කි න 

නකත් ප්ර  න ක්. ශමතැන වග කිවයුතු ිමිවර කු විධි ට 

කණුරුවත් ශපශන සන නැහැ. අපි ආඩලඩු වට කි නවශ  මූකය 

ක්ශෂේත්රශ  ආරක්ෂශව ශවනුශව ස ශම් බැංකු ශපෞේගලීකරණ  

කරනවශහ  නැේහ කි න කශරණ  ගැන අපට යත්තර ක් ශහ සන 

කි කශ.   

ඒකට යත්තර ශහ සන කණුරුත් නැහැ. අහ ජශික ආරක්ෂශවට 

අහශළව  සිදුවන විශ ේෂ කශර්  ක් වන හදසි නීි  දීර්ඝ කිරීශම් 

විවශහ ට ආඩලඩු පක්ෂශ  ස යත්තර ශහ සන පුළුව ස වගකිවයුතු 

ිමිවර කු නැහැ.  

ශම් වනශකිට බැංකුවක ආරක්ෂශව නැි ශවකශ ිශබන බව 

අපට ශපශනනවශ. නම නිසශ ශම් ර ශට් මූකය ක්ශෂේත්රශ  ආරක්ෂශව 

අපට අව යයි. ආර්ථික  ඉදසර ට   සන නම්  මූකය ුබරක්ෂිතතශව 

ඉතශ වැහගත්. රශජය බැංකු ශපෞේගලිකකරණ  කිරීශම ස වැළකීම 

ශකශරිත ශම් ආඩලඩුශේ අවධශන  අපි ශ ිමු කරනවශ.  

විශ ේෂශ  ස මම ශම් අවස ථශශේදී තවත් කරුණක් මතක් 

කර සන ඕනෑ. ශසෞඛය ක්ශෂේත්ර  ගත්තත්  අධයශපන ක්ශෂේත්ර  

ගත්තත් ශම් වනශකිට ශබිශහිම අනශරක්ෂිත තත්ත්ව ක් 

ිශබ සශ ස.  පුබතා  හවස වක ශසෞඛය ක්ශෂේත්රශ  සිේධශවකශ 

ිශබන අක්රෂනකතශ  දූෂණ ගැන ශබිශහෝ මශධය කථශ කළ 

ආකශර  අපි හැක්කශ. ගර්භිණී මශතශව සට බශක ශබශහත් ශපිවන 

මට්ටමට අහ ශම් ශසෞඛය ක්ශෂේත්ර  පත්ශවකශ ිශබනවශ. ඒ 

වශශ ම පිළිකශ ඖෂධ හරහශ වි ශක ජශවශරමකුත් අහ ්රි ශත්මක 

වනවශ. ඒ තුළ රුපි ම බිලි න 20කට වඩා,ශ වැඩි වංචශවක් 

ිශබනවශ  කි කශ රජශ  තවහය නිකධශසර සශ  සංගම  අහ 

ශචෝහනශ කරනවශ. හැබැයි  ශම් ශචෝහනශවකට අහ පිළිතුරු 

කැශබ සශ ස නැහැ. ඒවශට මඩා,වලි ස පිළිතුරු සප න නක තමයි 

ශම් ආඩලඩුව කර සශ ස.  

අගමැිතුමශ ගැනත් මම විශ ේෂශ  ස මතක් කර සන ඕනෑ. 

අහ අගමැිතුමශශ  මූලිකත්වශ  ස ශම් ආඩලඩුව විශ ේෂ කශරක 

සභශවක් පත් කර ශගන ිශබනවශ. නමුත්  ආඩලඩුශේ ිශබන 

කුණු ශසෝහන ශකි සඩා,සර ක් බවට ශම් විශ ේෂ කශරක සභශව 

පත්ශවකශ ිශබනවශ. අපට මතකයි  මහ බැංකු බැඳුම්කර වංචශව 

සිදු වූ අවස ථශශේ අර්ජු ස ිශකෝසි ස ට ශචෝහනශ නමක වනශකිට  

අර්ජුන මශහේ සද්ර සට ශචෝහනශ නමක වනශකිට අර්ජුන 

මශහේ සද්ර ස ිතුළු ආඩලඩුශේ සි ලුශහනශ ශේරශ ග සන 

අගමැිතුමශ ශමිකක්හ කශළේ කි කශ. නතුමශ  පිටිපන කෂනටුව  

නෂන ස කෂනටුවක් පත් කළශ. ඒ පිටිපන කෂනටු වට තම සශ  

නීිඥප  ස හමකශ  කිසිම ශහෝෂ ක් ණුශඩල නැහැ  කිසිම වංචශවක් 

සිදු ණුශඩල නැහැ  කි කශ ශම් නිකධශසර ස සහ තම සශ  ිමිවරු   

නිර්ශහෝෂීභශව ට පත් කර ගත්තශ. හැබැයි  මහ බැංකුශේ 

බැංඳුම්කර වංචශව පිළිබඳව ශසි ශ බකන ජනශධිපි පරීක්ෂණ 

ශකිෂනෂ ස සභශ වශර්තශශේ ශතිරතුරු නළි ට නනශකිට තත්ත්ව  

කුමක්හ කි න නක අපට ශත්රුණශ. ඉ ස අනතුරුව මුහම 

ිමිතුමශටත් ඉමකශ අස ව සන සිේධ ණුණශ. ඒ අනුව බකන විට 

අහ අපි වි  වශස කරනවශ  ජශික ආරක්ෂශව බිඳ වැටීම පිළිබඳව 

ශම් ආඩලඩුව වග කි  සන ඕනෑ  කි කශ. නශහම නම්  ආඩලඩුශේ 

නිර්ශහෝෂීභශව  සඳහශ පවත්වශශගන  න ශම් විශ ේෂ කශරක සභශව 

විිතළුවක්. ඒක ශකි සඩා,සර ක් බවට ශම් ආඩල ඩුව පත් කර ශගන 

ිශබනවශ.  

අගමැිතුමශ රට හමුශේ කි  සශ ස වි ශක අසතය. ජනතශව 

හමුශේ මුසශව ස ශහිඩා,ශ ජනතශව ශනිමඟ  වන තත්ත්ව කට ශම් 

අගමැිතුමශ පත්ශවකශ ිශබනවශ. ශමිකහ  අගමැිතුමශ පුබතා  

හවස වක කිේවශ  කංකශශේ පිදුරු ශසවිලි කළ  නශහම නැත්නම් 

ශපිමඅතු ශසවිලි කළ මැටි ගහපු වසරච්චි බිත්ි ිශබන නිවශස 

හකි සන නැහැ  ඒවශ හකි සන ිශබනවශ නම් ිශබ සශ ස 

සංචශරක  සශ  ආකර්ෂණ  සඳහශ නිර්මශණ  කළ ඒවශ කි කශ.  
 

ෙුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ම සත්රීතුමනි  අවස ස කර සන.  
      

ෙුණ විජිත ගබ්ුණගෙොඩ මහසතා 
(மொண்புமிகு விஜித மபருதகொட) 

(The Hon. Vijitha Berugoda) 

මූකශසනශරූඪ ගරු ම සත්රීතුමනි  මට ජශනක වක්කුඹුර 

ම සත්රීතුමශශ  ශවකශශවනුත් විනශඩි කීප ක් ග සන කිේවශ. 
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මම අගමැිතුමශට අභිශ ෝග කරනවශ  පුළුව ස නම් 

ශමිනරශගකට න සන කි  කශ. අපි ශප සව සනම්  ශමිනරශගක 

දස ත්රික්කශ  ශපිමඅතු ශසවිලි කළ වසරච්චි බිත්ි සිතත 

නිවසක්වත් ශනිමැි ශබිශහෝ පිසරසක් සිටින බව. නතුමශ 

අභිශ ෝග කරනවශ නම්  මම වසම් ව ශ නුත් කි  සනම්.  ඒ නිසශ 

නතුමශ ප්රශශ ෝතාක ශකශනකු ශනිශවයි. නතුමශ බිම් මට්ටශම් 

ජනතශවත් සමඟ පෑශහන ශකශනකු ශනිශවයි. නම නිසශ තමයි 

නතුමශ මශධය හරහශ පට්ටපම අසතය ප්රකශ  කරෂන ස ජනතශව 

ශනිමඟ  ව සන කටයුතු කර සශ ස.  

ශම් අවස ථශශේදී මම තවත් කරුණක් මතක් කර සන ඕනෑ. 

දළිඳුකම පිටුහැකීම සඳහශ පුශරෝගශමී ශමශහවරක් කරන සමෘේධි 

වයශපශර  අහ වනශකිට බරපතළ ශේ පශකනීකරණ කට 

කක්ශවකශ ිශබනවශ. ශම් වනශකිට හ ශ ගමශ  ිමිතුමශ සමශජ 

සවිබකගැ සවීම් අමශතයශං    සමෘේධි අරමුහම  සමෘේධි වයශපශර  

තමු සශ  ජශවශරම් බවට පත් කර ශගන ිශබනවශ. අහ වනශකිට 

ඌව පළශශත් බදුමක දස ත්රික්කශ  සමෘේධි නිකධශසර ස සි ලුශහනශ 

යේශඝෝෂණ කට සම්බ සධවනවශ. ඒ අ  ශමිනවශහ කි  සශ ස? 

ඒ අ  කි  සශ ස සමෘේධි වයශපශර  ශම් ආඩලඩුශව ස  ශම් 

ිමිවර ශශග ස ශේරශ ග සන ඕනෑ  කි ශයි. ඉදසරශ දී නන 

මැිවරණ බකශශගන තම සශ  පශක්ෂික  ස සතුටු කරව සන 

සමෘේධි මුහම  සමෘේධි බැංකුවක ිශබන අරමුහම විවිධ ණ  

ශ ෝජනශ ක්රම හරහශ අනව ය ආකශරශ  ස විනශ  කරන 

මට්ටමකට අහ ශම් ිමිතුමශ පත්ශවකශ ිශබනවශ. අපි හ සනවශ  

සමෘේධි වයශපශර  ිශබ සශ ස ග්රශමී  ජීවශනෝපශ  සකස  කර 

ග සන කි කශ. සමෘේධි ප්රිකශභි සශ  ජීවන තත්ත්ව  යසස  කර 

ග සන  දයුණු කර ග සන  ඒ ශගිමක සශ  ආර්ථික  වර්ධන  

කර ග සන අව ය ශබිශහෝ ශේවම ශම් සමෘේධි වයශපශර  තුළි ස 

කබශශහනවශ. ඒ ශගිමක සට යපකරණ ශහනවශ  පැළ වර්ග 

ශහනවශ  ශමවකම් ශහනවශ. අහ ඒවශට ශමිකක්හ ව සශ ස? අහ ඒවශ 

ශමිකුත් නැහැ. අහ ශම් ිමිතුමශ යත්සශහ කර සශ ස ශමිකටහ? 

සමෘේධි අරමුහම පශවිච්චි කරකශ හ ශ ගමශ  ිමිවර ශශ  

farmsවක ිශබන අඹ පැළ සහ රඹුට ස පැළ අහ සමෘේධි 

ප්රිකශභි සට ශබහනවශ. ශම් හරහශ ශමිකක්හ ශව සශ ස? රජශ  

මුහම අවභශවිත ක් ශවනවශ. අශනක  ජනතශවට අව ය ශනිවන  

පසරසර ට  ශේ ගුණ ට  පසට ශනිගැළශපන බීජ  පැළ කබශ 

ශහනවශ. ඒශක ස කෘෂි ආර්ථික  දයුණු කරග සනත් බැහැහ ඒ 

ශගිමක සශ  ග්රශමී  ආර්ථික  දයුණු කරග සනත් බැහැ. ඒ නිසශ 

මම ඉමලීමක් කරනවශ  ශමශකස ශම් සමෘේධි වයශපශර  විනශ  

කර සන නපශ කි කශ.  

සමෘේධි ප්රිකශභ කබශ දීශම්දීත් බරපතළ අසශධශරණ ක් 

ශවනවශ. ශම් රශට් ජීවත් ශව සශ ස නක්සත් ජශික පක්ෂශ  අ  

විතරක් ශනිශවයි. ශම් රශට් පුරවැසි  ස විධි ට විවිධ පක්ෂවක 

අ  ඉ සන පුළුව ස. ශම් සි ලුශහනශටම සශධශරණ ශකස ප්රිකශභ 

කබශ ශහ සන කි න ඉමලීම අපි කරනවශ. 

ශම් ආඩලඩුවට ිශබ සශ ස තව මශස හ යි කි කශ අපි 

ආඩලඩුවට අනතුරු අඟවනවශ. ශම් මශස හ  තුළදීවත් ශම් වැරද 

නිවැරැද කර ශගන  ජනතශව ශවනුශව ස කටයුතු කර සන  කි න 

ඉමලීම  කරෂන ස මශ නිහඬ වනවශ. ශබිශහිම ස තුියි. 

 
 
[3.57 p.m.] 

 

ෙුණ ඒ.එච්.එම්. ෆවුස මහසතා 
(மொண்புமிகு  ஏ.எச்.எம். தபௌஸி) 

(The Hon.  A.H.M. Fowzie) 
Hon. Presiding Member, I am happy that I have been 

given an opportunity to speak a few words on the 

occasion of this Debate when we are discussing the 
Emergency Regulations. Let me, at the very outset, point 
out that these Regulations have been promulgated to deal 
with an extraordinary situation that has arisen as a result 
of the Easter Sunday terrorist attacks. 

It is because the ordinary laws are not sufficient in the 
context of the situation that has developed after these 
tragic incidents that the President has gazetted these 
Regulations. However, after the Emergency Regulations 
are brought into force, there is no purpose served if the 
powers given to the security forces are not used for the 
benefit of the people. The main purpose of these 
Regulations was, in the first instance, to capture and 
dismantle the terrorist network. It is with the authority of 
the President and the Prime Minister that this has been 
achieved and all those connected with the despicable 
incidents have been captured. 

The next important matter is to make sure that the 
security of the people and the country as a whole is 
ensured. As Muslim Parliamentarians, we have been 
deeply concerned about the increased targeting of the 
Muslim community after the terrorist attacks of April 
21st. Although the Muslim community had provided 
information to the authorities regarding the unacceptable 
activities of some of the individuals involved in those 
attacks since 2012, no action had been taken against those 
individuals. After the Easter Sunday attacks, the Muslim 
community cooperated fully with the security forces, so 
much so that the authorities were able to announce within 
three weeks of the incidents that the terrorist network had 
been dismantled and 99 per cent of the suspects have 
been apprehended. However, the three weeks of relative 
calm ended on May 12th and 13th when gangs of thugs in 
motor bikes roamed various villages in the Kurunegala 
District as well as Minuwangoda torching Muslim 
business places as well as mosques in an organized and 
premeditated attack. There was hardly any protection 
given to the Muslims in those areas who had to face the 
brunt of these attacks. 

Hate speech is spreading on the social media as well 
as other media giving rise to insecurity and fears among 
the Muslims living all over the country. In the meantime, 
various individuals and organizations are inciting people 
and acting in clear violation of the Emergency 
Regulations by making statements, not only against the 
Muslims, but also against Islam. Despite these violations 
of the Emergency Regulations, adequate action is not 
being taken to restrain these groups thus putting the 
safety of the Muslims at risk.  

It is in this environment of escalating tension and 
vitriolic attacks on Muslims and Governmental inaction, 
an announcement has been made that the Bodu Bala Sena 
is organizing a meeting in Kandy where they expect to 
gather 10,000 Buddhist monks. Going by past experience, 
we know what they will say at these meetings, thus 
creating an environment for breach of peace and 
undermining the safety and security of the Muslim 
community. What is of utmost concern is how such 
meetings are organized and held in total violation of the 
Emergency Regulations without the security forces taking 
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preventive action. I am happy that in the case of the 
blatant discriminatory act of the Wennappuwa Pradeshiya 
Sabha Chairman who had made an order preventing 
Muslim traders from selling their goods at the weekly 
pola, the local police have taken action. So, I wish to call 
upon the Government to take action also to prevent the 
planned meeting in Kandy organized by the Bodu Bala 
Sena and other similar gatherings, by which tension can 
be escalated. 

As you all are aware, it is worth repeating that the 
Muslim community completely disassociated itself from 
the actions of the small group of terrorists who launched 
the devastating attacks on the churches and tourist hotels. 
The Muslim community not only condemned the attacks 
with one voice, but also helped the security forces to 
identify and capture those involved with this group. 
However, we, as a community, are deeply troubled at the 
events that have taken place since the attack. There has 
been a systematic demonizing of Muslims in the past few 
weeks by feeding, through both conventional and social 
media, falsehoods and half-truths. An atmosphere has 
been created in the country where the ordinary Muslim 
people live in fear and uncertainty and are unable to get 
on with their day-to-day lives. 

What is happening is that the same forces which began 
targeting the Muslims in or around 2012 are making use 
of the situation that has arisen after the Easter Sunday 
attacks to implement their anti-Muslim agenda. Various 
attempts are being made to change the Muslim Personal 
Law, the Muslim form of dress, Muslim food habits and, 
in short, anything that is "Muslim". None of these 
practices have, in any way, harmed the non-Muslims, but 
deliberate misinformation about these practices is being 
fed to the innocent Sinhala-Buddhist community in order 
to instil fear in them. 

The cry for "one country, one law" is totally 
misleading because, in fact, there is only one law, but the 
problem is that the law is not applied equally to everyone. 
For example, innocent people are arrested for minor 
reasons like having Arabic tapes or books with Arabic 
letters and not released on bail. However, in contrast, 
hooligans, racists and religious fanatics who set fire to 
Muslim shops, houses and mosques are released on bail 
despite them being acts in the nature of terrorism. 

In fact, the Muslims have always stood for one 
country. That is why they never supported the demand for 
a separate State by the LTTE. That is why the LTTE 
drove the Muslims away from the Northern Province in 
1990, the mosques in Kattankudi and Eravur were 
attacked and worshippers were killed.  

Then there is a misunderstanding about the Sharia 
Law. The Sharia is mistakenly associated with the cutting 
of hands and similar punishments. The Sharia applies 
only to Muslims and relates to all the practices that 
Muslims have to follow. For example, Muslims are 
required to pray five times a day and this is part of the 
Sharia. Other examples where Sharia is applicable only to 

Muslims are, how one should do business; how one 
should settle all one's debts before one dies; how we are 
to look after our families; how we should treat our 
neighbours and so on. According to the Sharia, suicide is 
a grave sin, which the terrorists committed. Even killing 
innocent people, as was done by the Easter Sunday 
bombers, is a sin and is in contravention of the Sharia. 

In conclusion, let me remind this House that ensuring 
the safety and security of the people of this country 
including the Muslims is the responsibility of the 
Government. They must not fail in their duty at this 
critical time when the country is faced with 
unprecedented challenges.  

Thank you. 

 

[பி.ப. 4.04] 
 

ෙුණ ගක්. කාාර් ම ප්තා්ද මහසතා 
(மொண்புமிகு கொ. கொதர் மஸ்தொன்) 

(The Hon. K. Kader Masthan) 
பிஸ்மில்லொஹிர்  ரஹ்மொனிர்  ரஹீம். 

தகௌரவ தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, 

நொட்டின் மதசிய பொதுகொப்புக் தகொள்கக எந்தளவிற்கு 

முக்கியமொனமதொ அமதமபொன்று மக்களின் அச்சமில்லொத 

சகவொழ்வும் இன்றியகமயொததொகும். கடந்த ஏப்பிரல் 21ஆந் 

திகதிய பயங்கரவொத நிகழ்வின் பின்னர் குறிப்பொக, முஸ்லிம் 

மக்கள்மீதொன மநரடியொன, மகறமுகமொன அச்சுறுத்தல்களும் 

தவறுப்பூட்டல் சம்பவங்களும் ஆங்கொங்மக நடந்மதறிக் 

தகொண்டிருக்கின்றன. இந்நிகலகம ததொடருமொனொல் நொடு 

பொொிய வீழ்ச்சிகய மநொக்கிமய பயணிக்கும் என்பகத 

இச்சகபயில் மிகவும் மவதகனமயொடு கூறிக்தகொள்ள 

விரும்புகின்மறன். இன்று அரச நிறுவனங்களிலும் மற்றும் 

மவகலத்தலங்களிலும் பணியொற்றிய நூற்றுக் கணக்கொன 

முஸ்லிம் பணியொளர்கள் அச்சம், அச்சுறுத்தல் மற்றும் ஒருசில 

சக ஊைியர்களின் ததொல்கலகளினொல் ததொைிகல விட்டு 

விலகிச் தசன்றுள்ளதொக நொம் அறிகின்மறொம். அரசு அவ் 

வொறொனவர்களுக்கு மொற்றுத் திட்டங்களினூடொக நிவொரணம் 

தபற்றுக்தகொடுக்க ஆவன தசய்யமவண்டுதமன மிக விநயமொக 

மவண்டிக்தகொள்கின்மறன். ஏப்பிரல் 21ஆம் திகதிய நிகழ்கவ 

கமயப்படுத்தி, அந்தத் தொக்குதலுக்கு எந்த வககயிலும் 

சம்பந்தமில்லொத கொரணிககள முன்னிகலப்படுத்தி இனவொதக் 

கருத்துக்களும் மக்களின் சகவொழ்கவப் பொதிக்கும் நிகழ்வுகளும் 

இடம்தபறுவகத அரசு அதன் உச்சக்கட்ட அதிகொரங்ககளப் 

பயன்படுத்தித் தடுத்துநிறுத்த முன்வரமவண்டும். இவ்வொறு 

இடம்தபறும் சம்பவங்ககள ஓரக்கண்ணொல் பொர்த்துக் 

தகொண்டு அலட்சியப்மபொக்குடன் பரொமுகமொகச் தசயற்படுவது 

இந்நொடு இன்தனொரு மசொமொலியொவொக மொற வைிமகொலும் 

என்பதில் எவ்விதச் சந்மதகமுமில்கல.  

தகௌரவ தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, 

இந்நொடு சுதந்திரம் தபறுவதற்கொக ஒருசில சமூகத் தகலவர்கள் 

ஆங்கிமலயொிடம் சம உொிகம மகொொியமபொது சிங்கள 

சமூகத்தின்மீதிருந்த எல்கலயற்ற நம்பிக்ககயின் கொரணமொக, 

முஸ்லிம்களது உொிகமககளச் சிங்களத் தகலவர்கள் 

வைங்குவொர்கள் என்ற அளவு கடந்த நம்பிக்கககய 

அப்மபொகதய முஸ்லிம் தகலவர்கள் தவளிப்படுத்திச் சுதந்திரப் 

மபொரொட்டத்திற்கு நிபந்தகனயற்ற ஆதரகவ நல்கியமதொடு 

மொத்திரமன்றி, நொடு பொொிய சவொல்களுக்கு முகம்தகொடுத்த 
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எல்லொச் சந்தர்ப்பங்களிலும் நொட்டின் இகறகமக்கும் 

பொதுகொப்புக்கும் முழுகமயொன ஆதரகவ வைங்கியகமகய 

இன்று ஒரு சில இனவொத ஊடகங்களும் அரசியல்வொதிகளும் 

மறந்து மபசுவது தபரும் மவதகனயளிக்கின்றது. இந்நொட்டின் 

தபொருளொதொர வளர்ச்சிக்கு அந்நியச் தசலொவணிகயப் தபற்றுக் 

தகொடுப்பதில் முஸ்லிம்கள் ஆற்றும் பங்களிப்கபயும் 

அதிகமொமனொர் மறந்து மபசுவது கவகல தருகிறது. இந்த 

நொட்கட ஒல்லொந்தர், மபொர்த்துக்மகயர், ஆங்கிமலயர் 

மபொன்மறொர் ஆக்கிரமித்தமபொததல்லொம் சிங்கள மன்னர்களது 

விசுவொசிகளொகவும் நொட்டுப் பற்றொளர்களொகவும் முஸ்லிம்கள் 

திகழ்ந்தகம தற்தபொழுது இனவொதிகளொல் மறப்பிக்கச் 

தசய்யப்பட்டுள்ளது. ஆனொல், முஸ்லிம்கள் இந்நொட்கட 

ஆக்கிரமிக்கமவொ அைிக்கமவொ தசயற்படவில்கல என்பகத 

மீண்டும் ததொிவித்துக்தகொள்ள விரும்புகின்மறன்.  

தகௌரவ தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, 

இன்னும் எவ்வளவு கொலத்திற்கு இந்த அவசரகொலச் சட்டம் 

அமுலில் இருக்கப்மபொகின்றது என்ற வினொகவ தகௌரவ 

பொதுகொப்பு இரொஜொங்க அகமச்சர் அவர்களிடம் நொன் மகட்க 

விரும்புகின்மறன். இந்த நிகலகம ததொடருமமயொனொல் எமது 

நொடு உலக நொடுகளிலிருந்து தனிகமப்படுத்தப்படும் அபொயம் 

உருவொகும் என்பதகனக் கவனத்திற்தகொண்டு தசயற்படுவது 

சொலப்தபொருத்ததமன நிகனக்கின்மறன். இந்த அவசரகொலச் 

சட்டத்தின்மூலம் சொதொரண அப்பொவி மக்களின் இயல்பு 

வொழ்க்கக பொதிக்கப்படுவமதொடு ஜனநொயக விழுமியங்களும் 

சீரைிந்துவிடும் என்பதில் எவ்வித ஐயமுமில்கல.  

கடந்த ஏப்பிரல் 21ஆம் திகதிய பயங்கரவொதத் 

தொக்குதலுடன் ததொடர்புகடயவர்களுக்கு உச்ச தண்டகன 

வைங்கப்பட மவண்டும். அமதமபொல, சிறிய - சில்லகறக் 

கொரணங்களுக்கொகக் ககது தசய்யப்பட்டவர்ககள உடனடி 

யொக விடுதகல தசய்ய நடவடிக்கக எடுக்க மவண்டும். 

இனிவருங்கொலங்களில், சட்டங்ககளக் ககயிதலடுக்கின்ற 

தசயற்பொடுகள் அதொவது, அவசரகொலச்சட்டம் அமுலில் 

இருக்கின்றமபொது தொங்கள் நிகனத்தகதச் தசய்ய நிகனக்கும் 

சில இனவொதிகளின்  நடவடிக்ககககள இந்த அவசரகொலச் 

சட்டத்கதப் பயன்படுத்தித் தடுக்க மவண்டும். அவ்வொறு தடுக்க 

முடிந்ததொ? என்பது இன்று பொொிய மகள்வியொக இருக்கின்றது. 

சட்டம் எல்மலொருக்கும் சமமொகப் பயன்படுத்தப்பட மவண்டும் 

என்பகதயும் இங்கு நொன் கூறிக்தகொள்ள விரும்புகின்மறன். 

அத்மதொடு சமூக, இன நல்லுறகவப் மபண அரசியலகமப்பி 

னூடொக இறுக்கமொன ஒரு தபொறிமுகறகய நிறுவி, நொட்டில் 

நிரந்தரச் சமொதொனம், சகவொழ்வு உருவொக அரசு மொத்திரமன்றி, 

எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்களும் பொொிய பங்களிப்புச் தசய்வது 

இன்றியகமயொததொகும்.  

இன்று இந்த நொட்டில் அவசரகொல நிகல நீடிக்கப்படுவது 

மிகவும் மன மவதகனக்குொிய விடயமொகும். இலங்ககவொழ் 

அகனத்து இன மக்களும் நிம்மதியொன, சுபிட்சமொன 

மதசத்கதமய விரும்புகிறனர். அவசரகொலச் சட்டம் என்ற 

இரும்புக் கவசம் அணியப்படுவகத எந்ததவொரு தபொதுமகனும் 

விரும்பவில்கல. ஏதனனில் எமது அைகிய மதசத்துக்கு இது ஓர் 

அவமொனச் சின்னமொகும்.  
 

ෙුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have one more minute.      

ෙුණ ගක්. කාාර් ම ප්තා්ද මහසතා 
(மொண்புமிகு கொ. கொதர் மஸ்தொன்) 

(The Hon. K. Kader Masthan) 
அவசரகொலச் சட்ட நீடிப்புக் கொரணமொக எமது மதசியப் 

தபொருளொதொரம் இன்னும் சில படிகள் பின்னகடயலொம், எமது 

நொட்டுக்கொன உல்லொசப் பயணிகளின் வருகக மமலும் வீழ்ச்சி 

யகடயலொம், எமது நொட்டுக்கொன தவளிநொட்டு முதலீடுகள் 

குகறவகடயலொம், எமது நொணயப் தபறுமதி மமலும் 

வீழ்ச்சியகடந்து,  நொட்டின் அகனத்துத் துகறககளயும் 

மக்ககளயும் பொதிப்பகடயச் தசய்யலொம். ஆனொல், இன்று 

சிலர் சில திகதிககளக் குறிப்பிட்டு, இன்னும் இனவொதத்கதக் 

கக்கும் சில முயற்சிகளில் ஈடுபட்டிருக்கிறொர்கள். இந்த 

நிகலயில் இந்த அவசரகொலச் சட்டத்கதப் பயன்படுத்தி, 

குறித்த இனவொதிககளக் கட்டுப்படுத்த முடியொவிட்டொல், 

இந்தச் சட்டம் எதற்கு? நொன் முதலில் கூறியதுமபொல குறித்த 

ஒரு சமூகத்கத அடக்குவதற்கொகத்தொன் இந்த அவசரகொலச் 

சட்டம் பயன்படுத்தப்படுமொனொல் அது ஏற்றுக்தகொள்ள 

முடியொத விடயமொகும். இன்று இந்த அவசரகொலச் சட்டத்கத 

மமலும் நீடிப்பது எந்தவககயில் தபொருத்தம் என்று  ததொியொது. 

ஆனொல், இனியும் இந்த அவசரகொல நிகலகய நீடிக்கக் 

கூடொது. ஆகமவ, இதுமவ எட்டொவது பொரொளுமன்றத்தின் 

இறுதியொன அவசரகொலச் சட்ட நீடிப்பு விவொதமொக 

அகமயட்டும் என்ற பிரொர்த்தகனயுடன், எனது உகரகய 

நிகறவுதசய்துதகொள்கிமறன். நன்றி.  

 
ෙුණ ර්දජ්ද රාමනායක මහසතා (මහසාමාර්ෙ හසා මාර්ෙ 

්ංවර්ධාන රාජය අමාතයතුමා  
(மொண்புமிகு ரஞ்ஜன் ரொமநொயக்க - தநடுஞ்சொகலகள், வீதி 

அபிவிருத்தி இரொஜொங்க அகமச்சர்) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake - State Minister of 
Highways and Road Development) 

මූකශසනශරූඪ ගරු ම සත්රීතුමනි, හදසි නීි  දීර්ඝ කිරීශම් 

විවශහ  පැවැත්ශවන ශේකශශේ වචන කි ස ශහෝ න ට හශ ක 

ශව සන කැබීම ගැන මම සතුටු වනවශ. හදසි නීි  කි න 

මශතෘකශව අහ කථශ කිරීමට නි ෂනතව ිබුණත්, ශම් සභශව තුළ 

වැඩිපුරම කථශ ණුශඩල විශ ේෂ කශරක සභශව ගැනයි. ආඩලඩු 

පක්ෂ  විශ ේෂ කශරක සභශව  ශහිඳයි  කි න මතශ  ඉඳශගන 

කථශ කළශ. ශපිදු විපක්ෂ    විශ ේෂ කශරක සභශවට වැඩිපුරම 

බණි සන ගත්තශ. නතුම සකශ න  විශේචන  කළශ; ශම්ක 

නශටය ක් කිේවශ; ශම්ක ශටලි නශටය ක් කිේවශ. 

අරලි ගහම සදරශ දී ශහබස  ලි කශ දීකශ, ිර රචන , 

අධයක්ෂණ  කරකශ, rehearsals කරකශ, කට පශඩා,ම් කරකශ ප්ර  න 

අහනවශ  කිේවශ. [බශධශ කිරීමක්] හැ ස බක සන, මට විතර ශ ස 

ශම් කරහර කර සශ ස.  

මූකශසනශරූඪ ගරු ම සත්රීතුමනි, ශම් සභශශේ මීට ශපර 

ශබිශහෝ ම සත්රීවරු ස කථශ කළශ. නතුම සකශ කථශ කරේදී කිේවශ, 

නතුම සකශ කථශ කරේදී කණුරුවත් සභශශේ නැහැ කි කශ. ඒ 

වශශ ම, නතුම සකශශ  කථශවට කශශ වත් අවධශන ක් නැහැ 

කිේවශ. නීරස කථශවකට කණුරුවත් අවධශන  ශ ිමු කර සශ ස 

නැහැ. ඒ ශව සශ ස  කථශශේ ආකර්ෂණ  සහ පුේගක ශශ  

අනනයතශව මත. මිත සහශන සහ අලුත්ගමශ  ම සත්රීතුමශ, අනුර 

ප්රි හර් න  ශපශ ම සත්රීතුමශ කථශ කරේදී ඒ කථශ අහ සන ශම්    

සභශව පිරී ඉිරී  නවශ. කථශව අහ සන පිසරස න සශ ස කථික ශශ  

ආකර්ෂණ  අනුව. මම හැක්කශ සමහරු  අඬනවශ, "අශ ස, මශ  

කථශව අහ සන කණුරුවත් නැහැ. ියි මශ  කථශව අහ සශ ස 

නැත්ශත්. ියි සභශශේ Quorum නක නැත්ශත්?" කි කශ. ඒක 

ගණපූරණශ  ප්ර  න ක් ශනිශවයි, මූකශසනශරූඪ ගරු 

ම සත්රීතුමනි. ඔබතුමශ කථශ කරේදීත් අපි ඒ කථශව අහ සන නනවශ. 

ඒ කථශව ආකර්ෂණී යි; කස සනයි. සමහර අ  කථශ library නශක් 

ඉඳකශ අහනවශ; සමහර අ  canteen නශක් ඉඳ ස අහනවශ; සමහර 
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අ  යත්තර ශහ සන බැසර ිත සහශ හැංතාකශ අහනවශ; සමහර අ ශ  

කථශව බමශකකුටවත් අහශගන ඉ සන බැසර නිසශ හශකශ  නවශ. 

ඒකට කථික ශට බැණකශ වැඩා,ක් නැහැ. තම සශ  කථිකත්ව  

අනුවයි නශහම ශව සශ ස. ඒක meetingsවකදීත් නශහමයි; 

ralliesවකදීත් නශහමයි. සමහර කථික  සශ  කථශ අහ සන 

houseful ශවනවශ; කට කපකශ ශසනඟ නනවශ. සමහර අ ශ  

කථශ අහ සන ශසනඟ න සශ ස නැහැ. සමහරු කථශ කරේදී කට්ටි  

නනවශ. බණි සන හසර නනවශ. Disturb කර සන හසර නනවශ.  

මම නැවතත් මශතෘකශවට න සනම්. 

මූකශසනශරූඪ ගරු ම සත්රීතුමනි, ශම් විශ ේෂ කශරක සභශව ගැන 

අහ සමහර කථික  ස කිේවශ. විශ ේෂ කශරක සභශව ගැන කථශ 

කරේදී මට ශම් කථශව අහශගන ඉ සන ජනතශවට කි  සන 

ිශ  සශ ස නක ශහ යි. මම කිේවශ ශපිදු විපක්ෂ  විශ ේෂ කශරක 

සභශවට  බණිනවශ, ආඩලඩුව ශහිඳ කි නවශ කි කශ. අපි බකමු 

ජනතශව ශම් ගැන ශමිනවශහ කි  සශ ස කි කශ. මශධය ශම් ගැන 

හක්වන යන සදුව ශමිකක්හ? අ සන නතැන තමයි වැහගත් 

ශව සශ ස. මශධය ශකිච්චර ශම් subject නක කශර් ි ශශගන 

 නවශහ? ශම් විෂ  ශකිච්චර කශර් ි ශශගන  නවශහ? ශම් ගැන 

ශකිච්චර යන සදු ශවනවශහ? අ සන නතැන තමයි නිෂනත්ත 

ිශ  සශ ස.  

මූකශසනශරූඪ ගරු ම සත්රීතුමනි, සශමශනයශ  ස 

කසි්තපුකශරශ ෝ ුබරශබදු  නිකධශසර සට භ යි; කුඩුකශරශ ෝ 

Narcotic Bureau නකට භ යි; බීමත් සර ැදුර ස බැලුම පුම්බ සන 

භ යි. තව ශමිනවශහ? 

පශතශක ශකෝකශ  අ  STF නකට භ යි. ඒ අ  භ  ශව සශ ස 

ියි? භ  ශව සශ ස වරහක් කර ිශබන නිසශයි. ඉි ස මම 

ිතතනවශ, ශම් විශ ේෂ කශරක සභශවට භ  කණුහ, ඒ ියි කි න නක 

ශම් කථශව අහශගන ඉ සන ශපිදු ජනතශව ශත්රුම් ග සන ඕනෑ  

කි කශ. විශ ේෂ කශරක සභශවට භ  නැත්නම් ශකළි සම ිවිත් 

යත්තර ශහ සන පුළුව ස.  අපිත් නනවශ, අපිත් ප්ර  න අහනවශ, අපට 

ඕනෑ ප්ර  න අහනවශ, ඔ  dramas කර සන ශහ සශ ස නැහැ  

කි කශ කශරක සභශශේ වශඩිශව සන ිබුණශ. වශඩිශවකශ, තමු සට 

අව ය ප්ර  න අහ සන ිබුණශ. ඉි ස, ියි ශම්කට භ  ශව සශ ස? 

ශම්කට භ  ශව සන  ම්කිසි ශහේතුවක් ිශබනවශ.  

පසරසර  විනශ  කරන අ , ගස  කපන අ , පස  කපන අ  භූ  

විහයශ සමීක්ෂණ සහ පතම කශර් ශං  ට - GSMB නකට - භ යි.  

ියි භ ? ඒ ශගිමක ස අමකන නිසශ. ඒ නිසශ භ යි.  ගශම් ඉ සන 

ශහිරු, ෂනනීමරුශවෝ CID නක වශශ  ඒවශට භ යි. පුබතා  ටිශක් 

FCID - Financial Crimes Investigation Division - නකට 

සමහර අ  භ  ණුණශ. ශමිකටහ ඒ භ  ණුශඩල? භ  ණුශඩල ශහිර 

අමකන නිසශ  කි න නක මම  නැවත නැවතත් ජනතශවට 

කි නවශ.  

ශමවැනි විශ ේෂ කශරක සභශ  ගැන ඉිහශස ක් ිශබනවශ. මම 

අනුර ප්රි හර් න  ශපශ ිතටපු ිමිතුමශශගනුත් ඒ ගැන අහගත්තශ 

ශම් හැ ස. නතුමශත් කිේවශ, ශිරශනි බඩලඩා,ශරනශ ක මහත්ෂන ට 

නශරිතව ිූ  ශචෝහනශ සම්බ සධශ  ස විමර් න  කර සන පත් 

කළ විශ ේෂ කශරක සභශවට හ ශහශනක් වශඩි ණුණශ කි කශ. ඒශක් 

රශිකත ශසේනශරත්න ිමිතුමශ ිතටි ශ, විමම වීරවං  ම සත්රීතුමශ 

ිතටි ශ. අනුර ප්රි හර් න  ශපශ මැිතුමශ තමයි ඒ කෂනටුශේ සභශපි. 

තව ශබිශහෝ ශහශනක් ිතටි ශ.  ඉි ස ඒක සහ ශම් විශ ේෂ කශරක 

සභශව අතර ශවනස ශමිකක්හ? ශම් කශරක සභශශේ කටයුතු live 

ශප සවනවශ. ඒ කි  සශ ස, තවත් ටිකක් විනිවිහභශවශ  ස, 

transparent ශකස, කටයුතු ශකශරන තත්ත්ව ක්. ඉි ස මම 

ිතතනවශ, ශම් විශ ේෂ කශරක සභශවට ඒ අහශළ සි ලුශහනශ 

ශගනැමකශ ප්ර  න අහන නක ඉතශම ශහිඳ ශහ ක් කි කශ. ඒකට 

අකුම ශහක සශ ස භ , ශචෝහනශ ිශබන, වක්රශකශරව ශහෝ ඍජුව 

වැරදකශරශ ෝ වන අ  තමයි.  ඒ අ  තමයි  ශම්ක ශටලි 

නශටය ක්,  drama  නකක්, ශම්ක rehearsals කරකශ කරන 

වැඩා,ක්  කි කශ කි  සශ ස. මට ිතශතන විධි ට ශපිදු ජනතශවත් 

පුදුම යන සදුවකි ස ශම් live programme නක දහශ බකශශගන 

ඉ සනවශ. ශකෝක ම Internet නක හරහශ ශම් ශේවම බකනවශ. අහ 

ශම් විශ ේෂ කශරක සභශව හරහශ වි ශක රහස  සංඛයශවක් ශහළි 

ශවකශ ිශබනවශ.  

මම කි  සශ ස, ශම් විශ ේෂ කශරක සභශවට අිගරු මැමකම් 

රංිකත් කශදනමතුමශත් ශබිශහිම ශගෞරවශ  ස කැඳව සන 

කි කශයි. ඒ කි  සශ ස, නතුමශශග ස ප්ර  න අහ සන ශනිශවයි. 

ශමිකහ, ය සවහ සශසේ විකශනුශේ තාිතමකශ අලුත් ආරංචි 

කිිතප ක් කිේවශ. නහශ 6.45ට call නකක් ආවශ  කිේවශ. 21වැනි හශ 

- පශස කු ඉසරහශ - 6.45ටත් call නකක් ආවශ  කිේවශ.  ඒ ආකශර ට 

විවිධ කථශ ිශබනවශ; අලුත් කථශ ිශබනවශ. පරණ කථශ නම් ශම් 

ටිශක් අපි කට්ටි ම ිුණවශශ ස. ගරු හ ශසිසර ජ ශසේකර ිතටපු 

ිමිතුමශ කිේවශ, නක්තරශ ශහෝටක කට ගැුණශේ නැත්ශත් 

ිතුශළේ ිතටපු ශකනකුශ  බකවත්කම නිසශ  කි කශ. ඒ නිසශ 

න ශ ශග සව සන ඕනෑ ඒ ගැන අහ සන. මශනෝ ගශ සස ස 

මහත්ත ශ ශමිනවශහ කිේශේ? "හවස  10කට ඉස ශසමකශ මශ  

PSO ශම්  ගැන කිේවශ  යි කිේවශ. හසර ස ප්රනශ සදු ිමිතුමශ 

ශමිකක්හ කිේශේ? නතුමශශ  PSO නතුමශශ  තශත්තශට කිේවශ  

කිේවශ.  ශම් ළඟදී ශවමගම ම සත්රීතුමශ කිේශේ ශමිකක්හ? 

ම සත්රීවරු 225 ශහනශම ඒක හැනශගන ිතටි ශ  කිේවශ. ඒක අපි 

සි ලුශහනශටම බකපශන ශචෝහනශවක්. මම නම් පිළිග සශ ස නැහැ 

ඒක. අහ ඒකට විරුේධ ණුණශ, අනුර කුමශර දසශනශ ක ම සත්රීතුමශ. 

නතුමශ කිේවශ, කිසිම PSO ශකනකු, කිසිම ශපිලීසිශ  

නිකධශසර කු ඒ ශගිමක ස ආරක්ෂශවට අරශගන නැහැයි කි කශ. 

 

ෙුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු රශජය ිමිතුමනි, ඔබතුමශට තව විනශඩි ශහකක 

කශක ක් ිශබනවශ. 
 

ෙුණ ර්දජ්ද රාමනායක මහසතා  
(மொண்புமிகு ரஞ்ஜன் ரொமநொயக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

මූකශසනශරූඪ ගරු ම සත්රීතුමනි, මට තව- 
 

ෙුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

කශක  නැහැ. 
  

ෙුණ ර්දජ්ද රාමනායක මහසතා  
(மொண்புமிகு ரஞ்ஜன் ரொமநொயக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

මූකශසනශරූඪ ගරු ම සත්රීතුමනි,-[බශධශ කිරීම්] බක සන, 

ප්රිචශර . කශක  නැහැ කිේවශම මශ  ෂනත්රශ ෝ ඒකට ිතනශ ශවන 

හැටි බක සන. [බශධශ කිරීමක්] මූකශසනශරූඪ ගරු ම සත්රීතුමනි, මම 

නැවත නැවතත් කි  සශ ස, ශම් විශ ේෂ කශරක සභශවට ශපිදු 

විපක්ෂශ  සහශ ෝග  අපි බකශශපිශරිත්තු ශවනවශ කි න 

නකයි. ඒ වශශ ම මම  කි නවශ, මම අර නම් සඳහ ස කළ සි ලු 

ශහනශ ඒකට ශග සව සන කි කශ. ර සජ ස රශමනශ ක වන මශත් 

ශග සව සන. ශග සවශ අහ සන, ''ඔශේ PSO ඔබට ශම් ගැන 

කිේශේ නැත්ශත් ියි, ලියුම ශප සනුශේ නැේහ'' කි කශ.  
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ෙුණ මහි්දාාන්දා අලුත්ෙමගේ මහසතා 
(மொண்புமிகு மஹிந்தொனந்த அலுத்கமமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ජනශධිපිතුමශ ශග සවනවශහ? 
 

ෙුණ ර්දජ්ද රාමනායක මහසතා  
(மொண்புமிகு ரஞ்ஜன் ரொமநொயக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

නතුමශ ස සනේධ ශසේවශවක ශසේනශධිපි; ආරක්ෂක ිමි; 

නීි  හශ සශම  පිළිබඳ ිමි; රශට් විධශ ක ජනශධිපි. ඉි ස 

මම කි  සශ ස, නතුමශට නිවැරද ශව සන, නතුමශට නිරණුම ශව සන 

ඒක ශහිඳ අවස ථශවක් කි කශයි.  

නතුමශට විශ ේෂ කශරක සභශවට ිවිමකශ ශකළි සම කරුණු 

කි  සන පුළුව ස.  

 

ෙුණ මහි්දාාන්දා අලුත්ෙමගේ මහසතා 
(மொண்புமிகு மஹிந்தொனந்த அலுத்கமமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඊශ  කිේවශ, න සශ ස නැහැයි කි කශ.  

 

ෙුණ ර්දජ්ද රාමනායක මහසතා  
(மொண்புமிகு ரஞ்ஜன் ரொமநொயக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

මශ හ සශ ස නැහැ  නශහම කිේශේ ශමිකහ කි කශ. ශමිකහ, 

නතුමශ ශබිශහිම විනිවිහභශවශ  ස යුතු, ශබිශහිම ඍජු, නඩුවලි ස 

හැංශග සශ ස නැි, ශගෝේශභ  රශජපක්ෂ මහත්ම ශ වශශ  

බයිපශස  නකක් කි කශ නිවශඩු ග සශ ස නැි, සිංග්තපූරුශේ 

හැංතාකශ ඉ සශ ස නැි ශකශනක්. [බශධශ කිරීමක්] සිංග්තපූරුශේ 

හැංතාකශ ශනිශවයිහ ඉ සශ ස?  හසර. හසර. [බශධශ කිරීමක්]    ශ්රී කංකශ 

මහ බැංකුශේ  ශකිමකකශර  සශග ස සි  ට 90ක් ිමලුවශ ශ ස. 

[බශධශ කිරීමක්] කුබ ස පලිශසේන ිමලුවශ, ිශකෝසි ස  ිමලුවශ, 

ඔුණශ  තශත්තශ ශජෆ සර ිමලුවශ. ශම් විධි ට සි ලුශහනශ අමකශ 

ිශබනවශ. ජනශධිපිතුමශ ශ ස කිේශේ, ශ්රී කංකශ මහ බැංකුශේ 

රුපි ම බිලි න   9ක  ශකිමක ශ  ශකිකුම ශකිමකකශරශ ෝ  

අිකත් නිවශඩ් කේරශම, ඨය.බී. ජ ුබ සහර හශ මිත සහ රශජපක්ෂ 

මහත්ම ශ කි කශ. නමුත් ශම්ශක් බිලි න 11යි.  

 

ෙුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු රශජය ිමිතුමනි, ඔබතුමශට නි ෂනත කශක  අවසශනයි. 

 

ෙුණ ර්දජ්ද රාමනායක මහසතා  
(மொண்புமிகு ரஞ்ஜன் ரொமநொயக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

මට තව විනශඩි ක් ශහ සන, මූකශසනශරූඪ ගරු ම සත්රීතුමනි. 

මට disturb කළශ.  

මශ කි  සශ ස, ශම් විශ ේෂ කශරක සභශවට සහශ ෝග  ශහ සන 

කි කශයි. ඒ වශශ ම ඒ කශරක සභශවට සහභශතාශවකශ ප්ර  න 

අහ සන කි කශ මශ ඉමලීමක් කරනවශ. ඒ වශශ ම, 

මශධයශේද සටත් අවස ථශවක් ශහ සන. කශදනමතුමශ විකශනු 

රශජය ට තාිත ස කි න කථශ නක්ක ශම් කටයුතු අණුම ජශක ක් 

ශවකශයි ිශබ සශ ස. ඒ නිසශ ය සවහ සශසේත් කැඳවශ, 

ය සවහ සශසේ හ සනශ අලුත් ශතිරතුරු අරශගන විශ ේෂ කශරක 

සභශව බකවත් කර සන, strengthen කර සන. ඒ තුළි ස ශම් ිර  

පිටුපස ඉ සන, ශම් මහශ අපරශධ  පිටුපස ඉ සන, ඍජුව ශහෝ 

වක්රශකශරව  ශහෝ හැනශගන ශහෝ ශනිහැන ශම් අපරශධ ට හණුම 

ණුණු අ  අමක සන ශම  ශහිඳ අවස ථශවක් කර ග සන කි ශ 

ඉමකෂන ස මශ  කථශව අවස ස කරනවශ. 

[අ.භශ.4.22] 

 

ෙුණ අනුර ප්රියාර්ශන යාපා මහසතා 
(மொண்புமிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொப்பொ) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

මූකශසනශරූඪ ගරු ම සත්රීතුමනි, අපි අහ හදසි නීි  පිළිබඳව 

සශකච්ඡශ කර සශ ස අණුරුදු 10කට පමණ පුබවයි. මීට අණුරුදු 

10කට කලි ස අපි මශස කට නක හවසක් හදසි නීි  දීර්ඝ කිරීම 

පිළිබඳ විවශහ ක් ශම් පශර්ලිශම් සතුශේ පවත්වශ ිශබනවශ. පුබතා  

අණුරුදු හහශ ම, විශ ේෂශ  සම නමටීටීඊ ත්රස තවශහ  පරශජ  කළ 

හවශසේ සිට අශ්ත රශට් සි ලුශහනශටම ශබිශහිම ප්රීිමත්, 

ශබිශහිම නිහහස  කශක පසරච්ශේහ ක් යහශ ණුණශ. හැබැයි, පුබතා   

පශස කු ඉසරහශශව ස පස ශසේ අපි නැවත වරක් හදසි නීි  පිළිබඳව 

සශකච්ඡශ කරනවශ, නකිශනකශට ශචෝහනශ කරනවශ, නකිශනකශ 

ගැන ශසි  සන ඕනෑ  කි නවශ. ඒ වශශ ම, ර සජ ස රශමනශ ක 

රශජය ිමිතුමශ කි නවශ, නතුමශශගනුත් ඒ ගැන ප්ර  න කර සන  

කි කශ. නතුමශ තවත් අ ශ  නම් කි නවශ. නමුත් ශමිත මූලික 

කශරණ  ඒක ශනිශවයි. අපි ශසි  සන ඕනෑ ප්රධශනම කශරණ  

තමයි, අණුරුදු 10ක් ශබිශහිම නිහහශසේ ිතටපු රටකට ශමවැනි 

ප්රහශර ක් නමක ණුශඩල ියි කි න නක. ශමිකහ, ශම් ප්රහශර  

පිළිබඳව ශකශසේ ශවතත් ආගෂනක අ සතවශහ  පතුරුවන පිසරසක් 

ගැන රජ ට වශර්තශ කැබී ිබුණශ. ආරක්ෂක රශජය ිමිතුමශ ශම් 

සභශශේ ඉ සනවශ. නතුමශටත් ඒ වශර්තශ කැබී ිබුණශ. සහරශ ස 

ඉ සශ ස ශකිශහේහ කි කශ අණුරුදු ගණනක් ශපිලීසි ට ශසි ශ 

ග සන බැසර ණුණශ; හක් සශහෝහර  ස ඉ සශ ස ශකිශහේහ කි කශ 

ශසි ශ ග සන බැසර ණුණශ. විශ ේෂශ  සම බුේධි අං  වි  වශස 

ශනිකරපු නිසශත්, බුේධි අං  පිළිබඳ සැක ක් ිි ණුණු නිසශත්, 

බුේධි අං වක ප්රධශන පිසරස  අත් අඩා,ංගුවට ගැනීම්වකට වැඩි ඉඩා,ක් 

දීකශ ිබුණු නිසශත් තමු සනශ සශසේකශ ශම් ආගෂනක අ සතවශහ  

පැිශර සන ඉඩා, දු සනශ. ඒ තුළි ස ශම් ශේහවශචක ට ඉඩා, 

සැකුබණශ. ඒ පිළිබඳව තමයි අපි සශකච්ඡශ කර සන ඕනෑ.  

මූකශසනශරූඪ ගරු ම සත්රීතුමනි, ශම් අ සතවශහ  නශසේ ශමශසේ 

අ සතවශහ ක් ශනිශවයි කි කශ මශ කි  සන කැමැියි. ISIS 

සංවිධශන  ඉරශකශ  සහ සිසර ශශේ ිබුණු සංවිධශන ක්. ඒ 

සංවිධශනශ  කටයුතුවකදී ඔණු සශ  පණුශම අ  මැරුශඩල නැහැ. 

 ම්කිසි පුේගක කු ෂනනිස  ශබෝම්බ ක් මඟි ස දවි නසශ ගත්තත්, 

ශගහර ඉ සන කශ සතශව, හරුව ස, බශඩ් ඉ සන හරුවශයි මැරුශඩල 

නැහැ ශ ස. ශමිතදී ශබෝම්බ පුපුරවශශගන ස වශෂන ශත්, ඔුණශ  

භශර් ශවත්, හරුවනුත්, ඉපශහ සන ඉ සන හරුවශත් මැරුණශ. ශම් 

පිළිබඳ නිවැරැද සතය  තවම ශහළිශවකශ නැහැ. අපි තවම අඳු ශර් 

අත පත ගශෂන ස ඒ ගැන නකිශනකශට ශචෝහනශ කරෂන ස ඉ සනවශ. 

අපි කිේශේ, පුේගක  සට ශචෝහනශ නමක කර සශ ස නැතුව විශ ේෂ 

කශරක සභශවට ශම් තත්ත්ව  පිළිබඳව ශසි  සන  කි කශයි. 

නමුත් අහ ශවකශ ිශබ සශ ස නශටක ක් රඟපශන නකයි. ඒකට 

නශටක ක් කි  සශ ස නැතුව ශමිකක් කි  සනහ?  

ශමවැනි තත්ත්ව ක් නැවත මතුශව සන පුළුව ස කි කශ ඊශ  

හමුහශපිවර ශ ිවිමකශ කි නවශ මශ හැක්කශ. 

නශහම නම් ශම් පිළිබඳව ශහි  සන. ශම්කට ශහේතුව 

ශමිකක්හ? ඒකට ශහේතු ගණනශවක් ිශබනවශ කි කශ මශ 

ිතතනවශ. ඒ ගැන කි  සන මට ශේකශව නැහැ. ශකශසේ ශවතත් මශ 

ිතතන හැටි ට ප්රධශනම ශේ තමයි  අශ්ත ඔත්තු ශසේවශ අඩා,පණ 

කිරීම. අශ්ත වශශ  මුුණශහ ස වට ශවකශ ිශබන රටකට  

විශ ේෂශ  සම විවිධ ජශතී ස නකට ජීවත් වන රටකට  පුබතා  හ ක 

කීප  තුළ -අණුරුදු හහශ  ස හහ - ශන ශ කුත් ප්ර  න ිි ණුණු 

රටකට ශම් ඔත්තු ශසේවශ මඟ හැරකශ  ඒවශ සමඟ 

සම්බ සධීකරණ ක්  නැිව  ඒ ශතිරතුරු මත ශපිලීසිශ  අ  

්රි ශත්මක  ව සශ ස නැිව  ශම් කටයුතු කර සන බැහැ කි ශ මශ 
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පශර්ලිශම් සතුව 

වි  වශස කරනවශ. ඒ කශරණ  අපි පිළිග සන ඕනෑ. ඒක 

ඔබතුම සකශ අි ස ණුණු වැරැේහක්. ඒ වැරැේහ මුළු ආඩලඩුවම 

පිළිග සන ඕනෑ. වැරැේහ පිළිගනිෂන ස තමයි ශම්කට යත්තර ක් 

ශහි  සන ඕනෑ.  අශ්ත රශට් වැරැේහක් ණුශණිත් ඒක පිළිග සන 

කණුරුවත් කෑස ි නැහැ. වැරැේහක් ණුණු හැම ශවකශශේම ඒ වැරැේහ 

තව කශට ශහෝ පටවකශ  තම ස  නිහහස  වීශම් යපශ  මශර්ග  පශවිච්චි 

කර සශ ස නැිව  ශකෝකශ  දයුණු රටවම වශශ  ශම් කටයුතු 

කර සන ඕනෑ. යුශරෝප  වශශ  රටක  ශම් වශශ  ශහ ක් සිදු ණුණශ 

නම්  ශම් වනශකිට අගමැිවර ශ ිතුළු ආඩලඩුවම අස ශවනවශ. 

සමහර විට ජනශධිපිවර ශත් අස ශවනවශ. ඒක තමයි ිත්ත. අශ්ත 

රශට් ශව සශ ස නැත්ශත්ත් ඒකයි. ඒ නිසශ වැරැේහ පිළිශගන  ශම් 

වැරැේහ නැවත ිි වීම  වළක්ව සශ ස ශකිශහිමහ කි න 

කශරණ  සම්බ සධශ  ස අපි කටයුතු කර සනට ඕනෑ.  

මම ශම් සම්බ සධශ  ස කරුණු කීප ක්  ඉදසරපත් කර සන 

කැමියි. අශ්ත රශට් විවිධ ආ තන ිශබනවශ. හැ ස ශම් ගරු 

සභශශේ තවහයතුෂන කුත් ඉ සනවශ. අශ්ත රශට් පළමුවැනි වතශවට 

තවහයවරශ කුට ප්ර  න ක් ිි ණුණශ. ඒක ිත්තහ  ශබිරුහ 

කි කශ අපි හ සශ ස නැහැ. කුරුණෑගක නිසශ මශ ඒ ගැන කථශ 

කර සන ඕනෑ.  සිශසේසර  ස සැත්කම කර ග සනශ කශ සතශව ස වඳ 

කරනවශ කි කශ තමයි ඒ තවහයවර ශට ප්ර  න ක් ිි ණුශඩල. 

ඒක කර සන පුළුව සහ නැේහ කි කශ මශ හ සශ ස නැහැ  ගරු තුසිතශ 

විශේමශ සන ම සත්රීතුෂන නි. නමුත් කශ සතශව ස හශහක් විතර 

ශපෝලිශම් ිවිමකශ ඒ ගැන සශක්කි දීකශ ිශබනවශ. ඒ ප්රමශණ  

හශහකට වැඩියි. ඒ හැශමෝම ශමිකක් ශහෝ ප්ර  න ක් නිසශ තමයි 

ිවිමකශ ිශබ සශ ස.  සිශසේසර  ස සැත්කෂන ස පස ශසේ ළමශ කු 

කැබුණශ නම් කශ සතශව ස හශහක් සශක්කි ශහ සන න සශ ස 

නැහැශ ස.  

 
ෙුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ම සත්රීතුමශ  ඔබතුමශට තව විනශඩි ශහකක කශක ක් 

ිශබනවශ. 

 
ෙුණ අනුර ප්රියාර්ශන යාපා මහසතා 
(மொண்புமிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொப்பொ) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

ශබිශහිම ස තුියි.  

නත ශකිට ශම් තවහයවර ශට නශරිතව  ්රි ශත්මක ශව සන 

ඕනෑ කණුහ?  අහ ්රි ශත්මක ශව සශ ස කණුහ? ශම් ගැන ප්ර  න 

කරනශකිට ශසෞඛය ිමිතුමශ ඉතශම ශකෝපශවිෂ  ටව කථශ 

කරනවශ. ඊළඟට   ශමශහම ශව සන බැහැ  කි කශ තව අ  

කි නවශ. ිත්තටම ශම් ගැන ශහි  සන ඕනෑ කණුහ? ශහි  සන 

ඕනෑ තවහය සභශශව ස. තවහය සභශව අහ සම්පූර්ණශ  සම 

නි   ේහයි. මශ ඔබතුෂන ශග ස ප්ර  න ක් අහ සන කැමැියි. 

ඔබතුෂන  සකශශ  වින  කටයුතු කර සශ ස තවහය සභශව ශ සහ? 

වින  කටයුතු කර සශ ස තවහය සභශව ශ ස. තවහයවරශ කුට 

නශරිතව වින ශනුූලක  ප්ර  න ක් ිි ශවකශ ිබි දී  නවැනි 

ශහ ක් කංකශශේ කවහශවත් සිදු ශනිවී ිබි දීත් තවහය සභශව 

නිහඬ ියි? මට කැබිකශ ිශබන ආරංචිවකට අනුව නම් 

ඒශගිමක ස රැස ශවකශ ිශබනවශ.  අපි ශම් ගැන හැ සම  කථශ 

ශනිකර සිටිමු  කි කශ  ඔණු ස මඟ හැරකශ ිශබනවශ. ශමශහම 

ආ තන ි ශශගන රටක් පශකන  කර සන පුළුව සහ කි කශයි මම 

අහ සශ ස. අශ්ත නීිඥපවරු සට ප්ර  න ක් ආවශ නම් 

ශරේෂ ේශධිකරණ  තමයි ඒ අ ට විරුේධව ruling නකක් 

ශගනැමකශ   වැඩා, කිරීම නවත්ව සශ ස. පුබතා  කශකශ  

නශගශන සහ මහත්ම ශට නශහම ශහ ක් සිේධ ණුණශ. තව නීිඥපවරු 

ගණනශවකට නශහම ණුණශ. ශම් කටයුත්ත කර සන සිටින තවහය 

සභශව නි   ේහව ි ශශගන  ශමිනවත් කර සශ ස නැිව 

තමු සනශ සශසේකශ ශමිත ිත්ත ශහළි කර සශ ස නැත්ශත් ියි? 

කශදනමතුමශ කි  සශ සත් ඒකයි. ශමවැනි අ සතවශහ ක ිත්ත 

ශහළි කර සශ ස නැත්ශත් ියි? ශම් තවහයවර ශශ  ප්ර  න  

සම්බ සධශ  ස ිත්ත ශහළි කර සශ ස නැත්ශත් ියි? ිත්ත 

හංග සන නපශ. ෆණුසි ම සත්රීතුමශ කිේවශ වශශ  ශම්ක 

මුස ලිම්වරු සට විරුේධව කරන ශහ ක් ශනිශවයි. නතුමශ ඉතශම 

වැරැද ප්රකශ  ක් තමයි අහ සිදු කශළේ. ිත්තටම ශම් රටට ආගෂනක 

අ සතවශදී ප්රහශර ක් නමක ණුණශ. නශකස අ සතවශදී ප්රහශර ක් 

නමක ණුණශම ඒ ගැන ශහි  සන ඕනෑ. ඒක   පුේගක 

කඩලඩා,ශ මකට  ආගෂනක කඩලඩා,ශ මකට ශහෝ  ම් ජන 

ශකිට්ේශස කට නශරිතව කරන නකක් ශනිශවයි. අහ ශකිශහේවත් 

නැි ශගවමවකට ගැුණවශ කි කශ ඒ කශරණ  සම්බ සධ කරකශ  

ශම් සිේධි  සම්පූර්ණශ  ස මඟ හසරනවශ. ඒ නිසශ ශම් සිේධි  ගැන 

ශහි  සනහ ිත්ත කි  සන. ශම්  විශ ේෂ කශරක සභශවත් 

ශහි  සශ ස ිත්ත ශනිශවයි  ශවන ඒවශ. ඒ නිසශ ිත්ත කථශ 

කරන  පිළිග සන පුළුව ස සතයගරුක සභශවක් හහකශ  ශම්වශ ගැන 

ශහි කශ    අශ්ත ජශතී ස අතර ිශබන ප්ර  න විසඳ සන ්රි ශ 

කර සන. ෆණුසි ිතටපු ිමිතුමශත් කිේවශ වශශ  අ සතවශදී විධි ට 

ශම් දහශ බක සන බැහැ කි න නක ප්රකශ  කරෂන ස මශ  කථශව 

අවස ස කරනවශ.   ශබිශහිම ස තුියි. 

 
ෙුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළඟට  ගරු ප්රස සන රණතුංග ම සත්රීතුමශ.  

ඊ  ට ප්රථම කණුරු ශහෝ ගරු ම සත්රීවරශ කු ගරු (තවහය) 

තුසිතශ විශේමශ සන ම සත්රීතුෂන ශ  නම මූකශසන  සඳහශ 

ශ ෝජනශ කර සන. 

 
ෙුණ පී. හසැරි්්ද මහසතා (කෘෂිකර්ම  පශු ්ම්පත් ්ංවර්ධාන  

වාරිමාර්ෙ ්හස ධීවර හසා ජලජ ්ම්පත් ්ංවර්ධාන 

අමාතයතුමා  
(மொண்புமிகு பீ. ஹொிசன் - கமத்ததொைில், கொல்நகட வளங்கள் 

அபிவிருத்தி, நீர்ப்பொசனம், கடற்தறொைில் மற்றும் நீரகவள 

மூலங்கள் அபிவிருத்தி  அகமச்சர்) 

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

මූකශසනශරූඪ ගරු ම සත්රීතුමනි   ගරු (තවහය) තුසිතශ 

විශේමශ සන ම සත්රීතුෂන  හැ ස මූකශසන  ගත යුතු  යි මශ 

ශ ෝජනශ කරනවශ. 

 
ප්රශපනය විම්න ලදි්ද  ්භා ්ම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුුණව ෙුණ කංචන වි ගේග්ේකර මහසතා මූලා්නගය්ද ඉවත් 

වුගය්ද  ෙුණ (ෛවාය  තුසතා වි ගේමා්දන මහසත්මිය ුඛලා්නාරූඪ 
විය. 

 

அதன்பிறகு, மொண்புமிகு கஞ்சன விமஜமசகர அவர்கள் 
அக்கிரொசனத்தினின்று அகலமவ, மொண்புமிகு (கவத்திய கலொநிதி) 
(திருமதி) துஸிதொ விமஜமொன்ன அவர்கள் தகலகம வகித்தொர்கள். 

 
Whereupon THE HON. KANCHANA WIJESEKERA left the Chair, 

and THE HON. (DR.) (MRS.) THUSITHA WIJEMANNA took the 
Chair. 
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[අ.භශ.4.30] 

 

ෙුණ ප්ර්්දන රණතුංෙ මහසතා  
(மொண்புமிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

මූකශසනශරූඪ ගරු ම සත්රීතුෂන නි  හදසි නීි  පිළිබඳව 

සශකච්ඡශ කරන අහ හවශසේ ශම් හදසි නීිශ  ශගන ඒශම් 

අව යතශව ිශබ සශ ස ආඩලඩුවටහ  විපක්ෂ ටහ කි න කශරණ  

සම්බ සධශ  ස අපට ශම් පශර්ලිශම් සතුව තුළ ගැටලුවක් මතුශවකශ 

ිශබනවශ. ශමිකහ  විවශහ  ආරම්භශ  ඉඳකශ ශම් පශර්ලිශම් සතුව 

තුළ ගණපූරණ  පවත්වශශගන   සන පුළුව සකම කැබුශඩල 

විපක්ෂශ  ම සත්රීවරු ස නිසශ  කි න කශරණ  ශම් අවස ථශශේ දී 

මතක් කර සනට ඕනෑ. ඒ නිසශ ශම් හදසි නීි  ශගශන සන 

ආඩලඩුවට සේභශවශ  සම අව යතශවක් ිශබනවශහ කි න 

කශරණ  සම්බ සධශ  ස අපට ගැටලුවක් මතු වනවශ.  ආඩලඩුශේ 

අගමැිවර ශ  ආඩලඩුශේ ිමිවරු  රජශ  ආරක්ෂක අං  

ප්රධශනී ස පුබතා  හවස වක කරපු විවිධ ප්රකශ  දහශ බැලුවශම  ශම් 

හදසි නීි  ශගන ඒශම් අව යතශවක් ිශබනවශහ කි න කශරණ  

සම්බ සධශ  ස ගැටලුවක් පැන නඟිනවශ.  ශම් රශට් ආරක්ෂශව 

තහණුරුයි. ආරක්ෂශව පිළිබඳව කිසිම ගැටලුවක් නැහැ  කි කශ 

අගමැිවර ශ කි න ශකිට  ශම් රශට් ිතටපු හමුහශපිවර ශ 

වශශ ම ආඩලඩුශේ ප්රබක ම සත්රීවර කු වන සරත් ශෆි සශසේකශ 

මැිතුමශ කිේවශ   රශට් ආරක්ෂශව ප්රමශණවත් නැහැ. ආරක්ෂශව 

තහණුරු කර ිතැයි කිසිශවකුට කි  සන බැහැ  කි කශ. 

ඒ වශශ ම  යුහ හමුහශ ප්රධශනි ශ අශප්රේම 21 ප්රහශර  

සම්බ සධශ  ස පිිතටවපු පශර්ලිශම් සතු කෂනටුවට ිවිමකශ 

කි නවශ   ආරක්ෂශව තහණුරු කර සන බැහැ  ඕනෑම ශමිශහිතක 

ඕනෑම ශහ ක් ශව සන පුළුව ස  කි කශ. ශම් තු ස ශහනශම කි න 

කශරණශ දහශ බැලුවශම ශම් ගැන අවශබෝධශ  ස ඉ සන ෂනනිුබ සට 

ශම් ආඩලඩුවම විිතළුවක් බවට පත් ශවකශ ිශබනවශ. අහ ආරක්ෂශව 

තහණුරු කරකශ කි කශ අගමැිවර ශ කි නවශ. නමුත්  ශහමේපි  ස 

තාිතමකශ පශසම මුර කරනවශ. පශසම මුර කරන වයශපෘි  

ආඩලඩුශේ රැකි ශ හස කක්ෂශ  නක රස සශවක් වශශ  අම්මකශ  

තශත්තකශ තාිතමකශ තම සශ  හරුව ස ශවනුශව ස  පශසම මුර 

කරනවශ. රැකි ශ හස කක්ෂ  ශකශසේ ශවතත්  අහ ශහමණුපි  ස හස 

කක්ෂ කට වැඩි  මශස ක් ිස ශසේ පශසම මුර කරනවශ. ශම් රශට් 

ආරක්ෂශව තහණුරු කර සන අව ය නිසශ තමයි  අපි වගකීමක් හරන 

විපක්ෂ ක් හැටි ට ශම් හදසි නීි ට සහශ ෝග  ශහ සන කටයුතු 

කර සශ ස. හැබැයි  අපි ශම් කශරණශ ඉදසරපත් කර සශ ස ආඩලඩුව 

විශේචන  කරනවශට වඩා,ශ  ආඩලඩුව ශම් වැරැද නිවැරැද කරගත 

යුතු නිසශ.  

මූකශසනශරූඪ ගරු ම සත්රීතුෂන නි  පුබතා  හවසක 

අග්රශමශතයතුමශ මශධය ට ප්රකශ  ක් කළශ    සිසර ශශේ පුුණණුව 

කබපු අ  ඉ සන බව හ සනවශ   නමුත් ඒ අ  අත්අඩා,ංගුවට ග සන  

ශම් රශට් නීි නැහැ යි කි කශ. හැබැයි  ඊශ -ශප ශර්හශ ශම් 

පශර්ලිශම් සතුවට පනත් ශකටුම්පතක් ශගනැමකශ සම්මත කරකශ  

ශම් රශට් මුස ලිම් අ සතවශදී සංවිධශන කිිතප ක් හදසි නීි  

 ටශත් තහනම් කළශ. ියි නහශ ඒක කශළේ නැත්ශත්? නහශ ඒ ශේ 

ක ළශ නම්  ශම් මැසරච්ච 300ක විතර ෂනනිුබ සට අහ ජීවතු ස අතර 

ඉ සන ඉඩා, ි  සන ිබුණශ. ශම්ක ආඩලඩුශේ වගකීම් පැහැර 

හැරීමක්.  ශම් ආඩලඩුව අහ ජශික ආරක්ෂශව  විිතළුවකට ශගන 

ිශබනවශ.  ඒ නිසශ ෂන ස ඉදසර ටවත් ශම්වශ පශඩා,මට අරශගන 

කටයුතු කිරීම ආඩලඩුශේ වගකීමක්. අහ ශම් ආඩලඩුව බක ට 

ශගනශපු අ  කි න ශේවම අහපුවශම -රූපවශිතනි  දහශ බකශශගන 

ිතටි ශම- අපට ිතනශ  නවශ.  ශමිකහ  අපි ශම් ආඩලඩුව 

ශගශන සන යහේ කරපු අ  ශනිශවන නිසශ. මම හැක්කශ ඊශ -

ශපශර්හශ ශසෝභිත හශමුදුරුව ස ශවනුශව ස පැවැි යත්සව ක දී 

සරත් විශේශසේකර මහශචශර් වර ශ කිේවශ   ශම් ජනශධිපි  

අගමැි බක ට ශගශන සන කටයුතු කරපු මට  ශප ශේවශ!  

කි කශ. නතුමශට  ශප ශවනවශ. අපි හැශමෝම කි නවශ  ශතිටත් 

 ශප ශේවශ! කි කශ. අපි විතරක් ශනිශවයි  මුළු රටම කි නවශ  

මූකශසනශරූඪ ගරු ම සත්රීතුෂන නි. ඒ විතරක් ශනිශවයි  ආඩලඩුශේ 

මැි ිමිවරු සටත්  කි නවශ. ඒ තරමට අහ ෂනනිුබ සට ශම් 

ආඩලඩුව නපශ ශවකශ ිශබ සශ ස. හැබැයි  ඒ ශගිමක සට  ශප 

ණුණශ කි කශ ශවච්ච වැරැේහ නිවැරැද කර ග සන පුළුව සකමක් 

නැහැ. දන 45ක් ිතුළත තමයි තමත්රීපශක සිසරශසේන ශම් රශට් 

ජනශධිපිවර ශ ශව සශ ස. රනිම වික්රමසිංහ මහත්ම ශ දන 100 ස 

අගමැිවර ශ ශවනවශ. හැබැයි  ශම් ශහ සනශ නකතු ශවකශ අණුරුදු 

හතරක්  නශකිට රටම විනශ  කරකශ ඉවරයි. රටම කශකශ ඉවරයි. 

අනශගත හරුව ස ශවනුශව ස ර ටක් ඉිසර කර සශ ස නැි 

තත්ත්ව කට අහ පත් ශවකශ ිශබනවශ. 

පුබතා  හවස වක ශසෝභිත හශමුදුරුව සශ  අනුස මරණ ට 

ිවිමකශ රේශහිළුශේ ුබනිම අ සශතෝනි පි තුමශ ප්රකශ  ක් 

කරනවශ අපි හැක්කශ. ය සවහ සශසේ කිේශේ ශමිකක්හ? 

ය සවහ සශසේ කිේවශ   අපට වැරදුණු බව මශදුළුවශශේ ශසෝභිත 

හශමුදුරුශවෝ දනක් මට කිේවශ  කි කශ. ශසෝභිත හශමුදුරුශවෝ 

අපවත් ශව සනත් ශහේතුව ය සවහ සශසේට ිි ශවච්ච කනගශටුව 

තමයි. ය සවහ සශසේශ  බකශශපි ශරිත්තු කඩා, ශවච්ච නිසශ  

ජනතශවට මුුණණ ශහ සන බැසර කේජශවටයි අපවත් ණුශඩල. ඒකටත් 

ශම් ආඩලඩුශේ අ  වගකීම භශර ග සන ඕනෑ. අපි ආපස සට හැසරකශ 

පුබතා  අණුරුදු හතර දහශ බැලුවශම  ශම් ආඩලඩුව බක ට පත් 

කරකශ අණුරුදු හතරකට පස ශසේ අපට වැරදකශ ිශබන බව 

ය සවහ සශසේ  විතරක් ශනිශවයි   මුළු රටම  පිළිශගන ඉවරයි  

මූකශසනශරූඪ ගරු ම සත්රීතුෂන නි.  

ඊශ -ශපශර්හශ  යුනිශසෆ  සංවිධශන  කි ශ ිබුණශ  පුබතා  

පශස කු ප්රහශරශ  ස ෂන තා  අ  අතර ළමු ස 45ශහශනක් ඉ සනවශ 

කි කශ.  පුබතා  සිශ   මේබිම  පුවත් පශත් ිශබනවශ මම 

හැක්කශ   ළමයි ස 31ශහශනකුශ  ිතස  කබම අලුි ස හශ සන සිදු 

ශවකශ ිශබනවශ කි කශ. ඒ සඳහශ ආධශර ඉමකකශ ිබුණශ  යහේ 

කර සන කි කශ ිබුණශ. ශම් ආඩලඩුශේ මැි ිමිවරු සට මම 

කි නවශ  ඔබතුම සකශ හවස ගණශ ස පුවත් පත්වක හමන  හැ සවීම් 

ප්රමශණ  බක සන  ඒවශට ශකියි තරම් වි හමක් හරනවශහ කි කශ 

බක සන කි කශ. තම සශ  ප්රිරූප  ශගිඩා, නඟ සන ශම් ආඩලඩුව 

ශකියි තරම් වි හම් කරනවශහ? තම සට ශහිඳ ශේ පශකන 

ගමනක්   සන ශමින තරම් වි හම් කරනවශහ? ියි ඒ මුහම ශම් 

හරුව ස ශවනුශව ස පශවිච්චි කර සන බැසර? ියි ශම් ආඩලඩු ව ඒ 

පිළිබඳ නිහඬ ප්රිපත්ි ක් අනුගමන  කර සශ ස? ශම් ආඩලඩුශේ 

වැරැේශහ ස ශවච්ච ශම් සිේධි  නිසශ තුවශක කබපු හරුව සට  

ආධශර ක් දීකශ  ඒ හරුව ස විශේ  ශරෝහමවකට හසර ශ ිමු කරකශ   

ශබශහත් ශහේත් ටිකක් කර ග සන ශම් ආඩලඩුව කටයුතු කර සශ ස 

නැත්ශත් ියි? අහ මහශ පසරමශණශ  ශහිරකම්  මහශ පසරමශණශ  

නශස ි කිරීම් වි ශක ව ශ  ස සිදු ශවනවශ. නමුත්  පශස කු 

ප්රහශර ට කක් ශවච්ච අ  පිළිබඳව සශධශරණ ක් ඉටු කර සන ශම් 

ආඩලඩුව කටයුතු කර සශ ස නැහැ.  

මූකශසනශරූඪ ගරු ම සත්රීතුෂන නි  අශ්ත රශට් මශස 11ක 

හරුශවක් කුසතා සශ ස ෂන   න තත්ත්ව ක් ිබි දී ශම් වශශ  

ශේවම ගැන ශහි  සන ආඩලඩුව ශකියි විධි ට කටයුතු කරයිහ 

කි න නක අපට ිතතශ ග සන පුළුව ස.  

කටුවශපිටි   ශේවස ථශන ට නමක වූ ප්රහශරශ  ස කටශන 

ප්රශශේය   ශමකම් බක ප්රශේ ශ  97 ශහශනකු ෂන  තාිත ස 

ිශබනවශ. 230 ශහශනක් තුවශක කබශ ිශබනවශ. අපි හ සනශ 

තරෂන ස ශම් ෂන තා  97 ශහනශශග ස  0 ශහශනකුට විතර තමයි 

කක්ෂ හහශ  ව සද   ශහ සන කටයුතු කශළේ. ශජෝ ස අමරතුංග 

ිමිතුම සකශ ව සද ශගව සන තා ශට පස ශසේ ඒ ෂනනිස ුබ  හූ  

807 808 



පශර්ලිශම් සතුව 

කි කශ ආපුබ  වපු හැටි අපි හැක්කශ ශ ස. සමහර ිමිවරු සමලි 

ශකිළ ගණ ස කර කර තමයි ඒ ෂනනිුබ සට දු සශ ස. ප්රහශර ට කක් 

ණුණු ෂනනිස ුබ  ඒ තරම්  හෑමලුවට කක් කර සන ශමතුම සකශ 

කටයුතු කළශ.  

අශනක් කශරණ  ශම්කයි. ශම් ප්රහශරවලි ස 230 ශහශනක් 
තුවශක කබශ සිටිනවශ. නමුත් ආඩලඩුව ඒ අ ට ව සද ශගවීශම් 
කටයුතු කරකශ නැහැ. ශම් අ ටත් ව සද ශගවීම සිදු ශව සන ඕනෑ  
අග්රශමශතය කශර් ශක ට අනුබේධව ිශ න හශනිපූරණ 
කශර් ශකශ  ස. ශම් කටයුතු සම්බ සධශ  ස ඒ ලි කි විලි සකස  
කරනශකිට ඒ නිකධශසර ස තවහයවරු සශ  යපශහස වත්  
පිළිග සශ ස නැහැ. ඒ නිසශ තමයි  ශම් සිේධිශ  ස තුවශක කැූ  
අ ට ව සද ශගවශ ග සන බැසර ශවකශ ිශ  සශ ස. ප්රහශර  
සිදුශවකශ මශස ශහකක් ගතශවන ශම් අවස ථශශේත් නයි ස තුවශක 
කැූ  අ  ෂන   නවශ. ශම් ඊශ  ශපශර්හශත් ඒ ප්රහශර ට කක් ණුණු 
ශකශනක් ෂන  තා ශ. ආඩලඩුව ශම් පිළිබඳ වගකීම අරශගන කටයුතු 
කර සන ඕනෑ. ශම් පශස කු ප්රහශර  කටුවශපිටි  ශේවස ථශන ට 
විතරක් ශනිශවයි  නමක ණුශඩල. මඩා,කකපුව සහ ශකිච්චිකශඩ් 
ශේවස ථශනවකදීත් ශම් සිේධි ට මුුණණ දු ස ෂනනිුබ ස පිළිබඳව රශට් 
අවධශන  ශ ිමු කර සන ඕනෑ. ශම් ප්රහශර ත් නක්ක  ශම් 
ආඩලඩුශේ කළමනශකරණ  නිසි පසරද කරග සන බැසර ශවකශ 
ිශබන නිසශ අහ රශට් ආර්ථික  පවශ කඩා,ශ වැශටන තත්ත්ව ක් 
ිි ශවකශ ිශබනවශ. 

මූකශසනශරූඪ ගරු ම සත්රීතුෂන නි  ශම් ආඩලඩුව 
ප්රජශත සත්රවශහ  ගැන මහශ ශකිකුවට කි වනවශ. නමුත් ශම් 
ආඩලඩුශේ ප්රජශත සත්රවශහ ක් නැහැ. ශමතුම සකශ පළශත් පශකන 
මැිවරණ  අණුරුදු ගණනශවක් ිස ශසේ කම හැම්මශ. අහ පළශත් 
සභශ මැිවරණ ත් දතා ස දගටම කම හමෂන ස සිටිනවශ. ශම් 
ආඩලඩුව මැිවරණ පවත්ව සන බ යි. නශහම බ  ශවකශ 
ිශබ සශ ස  ශම්ක ප්රජශත සත්රවශහ  අමු අමුශේ යමකංඝන  කරන 
ආඩලඩුවක් නිසශයි. බක ට නනශකිට නම් ශම් අ  කිේශේ   ශම්ක 
ප්රජශත සත්රවශහ  ුබරැකීම සඳහශ ශගශනන ආඩලඩුවක්  කි ශයි. 
අගමැිවර ශ හැඳි සවූශ    ප්රජශත සත්රවශහශ  ප්රිමූර්ි   කි ශයි. 
හැබැයි  අහ ෂනනිුබ සශග ස ිුණවශම ඔණු ස ඒ ගැන ශහිඳ හැටි කි ශ 
ශහනවශ. 

ශම් සිේධි  ණුණශට පස ශසේ  වැමකම්පිටිශ  ඒ ෆැක්ටසර නක 
පිළිබඳව මම  ම් ප්රකශ  ක් කළශ. ශම්කට ආඩලඩුශේ 
ිමිවර කුශ  සම්බ සධතශවක් ිශබනවශ   ඔුණශ  
සශහෝහර කුශ  සම්බ සධතශවක් ිශබනවශ  කි කශ මම කිේවශ. 
මට කැබුණු ශතිරතුරු මත තමයි මම ඒ ප්රකශ   කශළේ. න  වැරැද 
ශව සන පුළුව ස. මම ඒ ශවකශශේදී කිේවශ  'සි ලු සංශ ෝධනවකට 
 ටත්ව මට කැබුණු ශතිරතුරු' කි කශ. අහ කෂනටුවක ශම් ගැන 
සශකච්ඡශ කරනවශ.  විශ ේෂ කශරක සභශශේ  ශම් පිළිබඳව සශකච්ඡශ 
කරේදී  ප්ර  න කරේද  මුක ඉඳ සම ඒ ෆැක්ටසර නශක් අයිිකරුව ස 
කණුහ  ඒ අ  ශවනස  ශවකශ ිශබ සශ ස කවහශහ  ඒ අ  කශශ  
කණුහ කි කශ ශහි ශ බක සන ආඩලඩුව කටයුතු කළශහ කි න 
කශරණශ විමසශ බකනවශහ කි කශ අපි අහනවශ. මූකශසනශරූඪ ගරු 
ම සත්රීතුෂන නි  ශම් කෂනටුව මඟි ස කර සන හහ සශ ස වැරදකශර  ස 
ශසි ශ බකශ ඔණු සට හඬුවම් කිරීම ශනිව  වැරදකශර  සට ුබදු ුණණු 
ගශන වැඩා, පිළිශවළක් ්රි ශත්මක කිරීමහ කි කශ ෂනනිස ුබ අතර අහ 
සැක ක් මතු වී ිශබනවශ.  

අහ ශම් රශට් ආර්ථික  කඩා,ශ වැටිකශ ිශබනවශ. කටුනශ ක 
ප්රශේ ශ  ටැක්සි වයශපශරශ  ශ ශහන කඩලඩා,ශ ම් ඊශ  ශපශර්හශ 
මශ මුණ ගැශහ සන  ආවශ. අහ ගුව ස ශතිටුපශළ ස ශම් රටට 
සංචශරක  ස න සශ ස නැහැ. ඒ නිසශ ඒ අ ට ආහශ ම් නැහැ. 
හැබැයි  ගුව ස ශතිටුපළ ඒ අ ශග ස අ  කරන මුහම අඩු කර සන 
කටයුතු කරකශ නැහැ. ඒ නිසශ ඒ ෂනනිස ුබ අසරණ තත්ත්ව ට 
පත්ශවකශ ඉ සනවශ. ශම් ප්රහශරශ  ස ෂන  තා  අ ශ  පණුමවක 
සශමශිකක  ස   තුවශක කැූ  අ  වශශ ම ශම් ශහේතුශව ස තම 

ආර්ථික  කඩා,ශ වැටීම නිසශත් ශම් රශට් වි ශක පිසරසක් අහ  අසරණ 
ශවකශ ඉ සනවශ. සංචශරක වයශපශරශ  ශ දී සිටි අ  ශකෝටි 
ගණනි ස  කක්ෂ ගණනි ස ණ  අරශගන තමයි ඒ සංචශරක 
ශහෝටම හැදුශේ. අහ ඒ ශහෝටම පවත්වශශගන   සන බැසර 
තත්ත්ව ක් ිි ශවකශ ිශබනවශ. ඉදකිරීම් කර්මශ සත ත් අහ 
මුළුමනි සම කඩා,ශ වැටී ිශබනවශ. ඉදකිරීම් ක්ශෂේත්ර  තුළි ස ජීවත් 
ණුණු ශම්ස ස බශස ට  අත්වැඩා, දු ස පුේගක ශට අහ ජීවත් ශව සන 
බැසර තත්ත්ව ක් යහශ ශවකශ ිශ නවශ. ආඩලඩුව ශම් කශරණශ 
පිළිබඳව අවධශන  ශ ිමු කර සන ඕනෑ. පුවත් පත්වලි ස නම් 
හැම හශම නක නක ශේවම කි නවශ.  ශම් අ ට සහන ශහ සන 
කටයුතු කරනවශ  කි කශ ආඩලඩුව කිේවශ. ඊළඟට  සංචශරක 
වයශපශර  දයුණු කර සන කටයුතු කරනවශ  කිේවශ. හැබැයි  ඒ 
අ ට දීකශ ිශ න සහන ශමිනවශහ කි ශ  ඔබතුම සකශ මහ 
ශපිශළිවට බැහැකශ බක සන.  ඒ කි න ශේවම ප්රශශ ෝතාකව 
සිේධ ශව සන ඕනෑ. ශම් හැම ශහ ක් ගැනම ආඩලඩුව අවධශන  
ශ ිමු කර සන ඕනෑ.  

ශම් විශ ේෂ කශරක සභශව ගැන ඊශ  ශපශර්හශ ජනශධිපිවර ශ 

ශමිනවශහ කි කශ ිබුශඩල?  ශම්ක නශටය ක්   ශම්ක පුුණණු 

කර සශ ස අරලි ගහ ම සදරශ   කි කශ නතුමශ කි ශ ිබුණශ. අපි 

ශනිශවයි  නශහම කිේශේ. ශම් ගරු සභශශේදී මීට ශපර කථශ කළ 

ම සත්රීතුමශ කිේවශ  විපක්ෂශ  ස තමයි ඒක කි  සශ ස කි කශ.  

අපි නම් නශහම කිේශේ නැහැ. තමු සනශ සශසේකශ පත් කර 

ගත්ත ජනශධිපිවර ශ තමයි නශහම කි  සශ ස. ඔබතුම සකශශ  

ප්ර  න ඔබතුම සකශ ප්ර  න විසඳශ ග සන ඕනෑ. ඒවශ අපට අහශළ 

නැහැ. නළ හරකයි  මී හරකයි කුඹුශර් වැඩා, කර සන හශපුවශම ඒ ශේ 

තමයි ශව සශ ස  මූකශසනශරූඪ ගරු ම සත්රීතුෂන නි.  ජනශධිපියි  

අගමැියි නළ හරකයි  මී හරකයි  කි කශ ශනිශවයි මම ශම් 

කි  සශ ස. මම කි  සශ ස  නශහම තමයි ශව සශ ස කි න නකයි.  

අහ ශම් ආඩලඩුව විිතළුවක් බවට පත් ශවකශ ඉවරයි. ිනස ලි  

සැමුශවම හශ බර්ටි කි  සශ ස ප්රවීණ විකට කකශකරුශවෝ 

තු සශහශනක්. ඔණු ස තු සශහනශට අශගෞරව ක් ශනිශේවශ කි ශයි 

මම ශම් කථශව කි  සශ ස. ශමිකහ  ඔණු ස ෂනනිුබ ස ිතනැස ුබශේ 

විශනෝහශස වශහ  කැශබන විධි ටයි. අහ ශම් රට පශකන  කරන 

ජනශධිපි   අගමැි සහ කථශනශ ක ගැන ෂනනිස ුබ කි  සශ ස 

ශමිනවශහ?  ිනස ලි  සැමුශවම  බර්ටි කි න තු සශහනශට වඩා,ශ 

හරුණු ශකස ශම් අ  අහ විිතළුකශරශ ෝ බවට පත් ශවකශ කි ශයි 

ෂනනිස ුබ කි  සශ ස. ඒ නිසශ ශම් තත්ත්වශ  ස රට මුහශගත යුතු 

වනවශ. ශම් ආඩලඩුවට ශම් රට පශකන  කර සන බැහැ. ශම් 

ආඩලඩුව ගැන ජනතශව තුළ වි  වශස ක් නැහැ. වි  වශස ක් තැබි  

ශනිහැකි ආඩලඩුවකට ශම් රට ශගිඩා,නඟ සන බැහැ. ශම් රශට් 

ආර්ථික  ශගිඩා,නඟ සන පුළුව ස ආඩලඩුවක් ිි කරකශ  ශම් රට 

සමෘේධිමත් රටක් බවට පත් කර සන රශට් ජනතශවට අවස ථශවක් 

කබශ ශහ සන  කි න ඉමලීම කරෂන ස  මශ  කථශව අවස ස 

කරනවශ. ස තුියි.   

 

ෙුණ ලක්ෂපම්ද කිරිඇේල මහසතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මූකශසනශරූඪ ගරු ම සත්රීතුෂන නි  ගරු ප්රස සන රණතුංග 

ම සත්රීතුමශ  විශ ේෂ කශරක සභශව ගැන කථශ කළශ. ිත්ත 

ව ශ  සම ඒ විශ ේෂ කශරක සභශව පත් කිරීම ගැන පක්ෂ නශ ක 

රැස වීශම්දී සශකච්ඡශ කරකශයි පශර්ලිශම් සතුවට ශ ෝජනශවක් 

ශගනශශේ. ඒ ශ ෝජනශව ඒකච්ඡ සහශ  ස සම්මත ණුණශ. ඒ විශ ේෂ 

කශරක සභශව පත් කිරීශම් ඒ ශ ෝජනශවට ඔබතුම සකශශ  

පැත්ශත් අ ත් අත්ස ස කළශ ශ ස  ගරු ම සත්රීතුමනි. යහ  ප්රභශත් 

ගම්ම සපික ම සත්රීතුමශ  විපක්ෂශ  ප්රබක කු වන වශුබශේව 

නශනශ ක්කශර ම සත්රීතුමශ  ටී.බී. ඒකනශ ක ම සත්රීතුමශ  අනුර 

ප්රි හර් න  ශපශ ම සත්රීතුමශ. සී.බි. රත්නශ ක ම සත්රීතුමශ  - 

809 810 

[ගරු  ප්රස සන රණතුංග  මහතශ] 
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ෙුණ මහි්දාාන්දා අලුත්ෙමගේ මහසතා 
(மொண்புமிகு மஹிந்தொனந்த அலுத்கமமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගරු සභශනශ කතුමනි  - [බශධශ කිරීමක්]  

 
ෙුණ ලක්ෂපම්ද කිරිඇේල මහසතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔබතුමශ ශපිඩ්ඩා,ක් ඉ සන. 

 

ෙුණ මහි්දාාන්දා අලුත්ෙමගේ මහසතා 
(மொண்புமிகு மஹிந்தொனந்த அலுத்கமமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගරු සභශනශ කතුමනි  අසතය ප්රකශ  කර සන නපශ. 

 

ෙුණ ලක්ෂපම්ද කිරිඇේල මහසතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Hon. Member, please sit down.  

 

ෙුණ මහි්දාාන්දා අලුත්ෙමගේ මහසතා 
(மொண்புமிகு மஹிந்தொனந்த அலுத்கமமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මූකශසනශරූඪ ගරු ම සත්රීතුෂන නි  ගරු සභශනශ කතුමශට 

කි  සන අසතය ප්රකශ  කර සන නපශ  කි කශ. ඔබතුමශ වශඩි 

ශව සන. ියි  ඔබතුමශ ශම් පශර්ලිශම් සතුශේද අසතය ප්රකශ  

කර සශ ස? තමු සනශ සශසේකශ ඒ ශ ෝජනශව ශවනස  කළශ ශ ස.   

 

ෙුණ ලක්ෂපම්ද කිරිඇේල මහසතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඒ වශශ ම  නිමම කශ සසශ ම සත්රීතුමශ - [බශධශ කිරීමක්] 

 

ෙුණ මහි්දාාන්දා අලුත්ෙමගේ මහසතා 
(மொண்புமிகு மஹிந்தொனந்த அலுத்கமமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගරු සභශනශ කතුමනි  ඔබතුමශ අසතය ප්රකශ  කර සශ ස ියි? 

ඔශහිම කි  සන නපශ. තමු සනශ සශසේකශ ඒ ශ ෝජනශව ශවනස  

කළශ. 
 

ෙුණ ලක්ෂපම්ද කිරිඇේල මහසතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අනුරශධ ජ රත්න ම සත්රීතුමශ  කක්ෂ ම ස  ශපශ අශේවර්ධන 

ම සත්රීතුමශ කි න ශම් සි ලුශහනශම ඒ ශ ෝජනශවට අත්ස ස කර 
ිශබනවශ. ඒ ඔබතුම සකශශ  පැත්ශත් අ  ශ ස  මිත සහශන සහ 
අලුත්ගමශ  ම සත්රීතුමනි. ඒ ශ ෝජනශවට අත්ස ස කරකශ  ඒක 
සම්මත ශවකශ   ඒ වැඩා, කරශගන  නශකිට ඔබතුම සකශ හැ ස 
ඒකට විරුේධව කථශ කරනවශ.- [බශධශ කිරීමක්]. 

 

ෙුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමිය 
(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට  ගරු ිතරුනිකශ ශප්රේමච සද්ර ම සත්රීතුෂන . ඔබතුෂන ට 

විනශඩි 12ක කශක ක් ිශබනවශ. 

 

[අ.භශ.4.43] 
 

ෙුණ හිුණනිකා ගප්රේමච්දර මහසත්මිය 
(மொண்புமிகு (திருமதி) ஹிருணிகொ பிமரமச்சந்திர) 

(The Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra) 
මූකශසනශරූඪ ගරු ම සත්රීතුෂන නි  මට ශම් අවස ථශව කබශ දීම 

පිළිබඳව ඔබතුෂන ට ස තුිව සත ශවනවශ.   

මශ පශර්ලිශම් සතු රැස වීම්වකට සහභශතා ව සශ ස සහ මශධය 

ඉස සරහට න සශ ස මශස ශහකකට පුබව බව පළමුශව සම කි  සන 

ඕනෑ. අශප්රේම 24වන හශ මශ  ශහවැනි හරුවශ ශමශකිවට බිිත 

ණුණශ. ඒ නිසශ  අශප්රේම 21 සිදු වූ පශස කු ප්රහශර පිළිබඳව කථශ 

කර සන ශහෝ ඒ ප්රහශරවකට මුුණණ දු ස සි ලු ජනතශව ශවනුශව ස 

සහ නම ප්රහශරවකදී ෂන  තා  අ ශ  පණුම ශවත කනගශටුව ප්රකශ  

කර සන  ශහෝ ිත්තටම මට අවස ථශවක් කැබුශඩල නැහැ. නම නිසශ 

මශ  ශම් අවස ථශව ඒ සඳහශ ශ ිහශ ග සනවශ.  

පුබතා  මශස ශහකක කශක  ිතුළතදී මශධයවක ප්රචශර  ණුණු 

ශේවම නිවශසේ ඉඳශගන බකශශගන ඉ සනශකිට මම හැඩි 

කකකිරීමකට පත් ණුණශ. ශමිකහ  ශම් රශට් ජනශධිපිවර ශ  
 

[මූලා්නගේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

විධි ට අපි පත් කර ගත්ත පුේගක ශ ඍජුව හශ වක්රව පශස කු 

ප්රහශර ට සම්බ සධයි කි කශ විශ ේෂ කශරක සභශශේදී ඔ්තපු 

වනශකිට ිත්තටම මට පුදුමශකශර කනගශටුවක් ිි ණුණශ. ශම් 

පුේගක ශ ශමවැනි ශකශනක් කි කශ අපි හැනශගන ිතටි ශ නම්  

ශමවැනි අ  ශවනුශව ස අපි නළි ට බිත සශ ස නැහැ ශ සහ කි න 

පුබතැවිමක මට ිි ණුණශ. ශකශසේ ශහෝ ශේවශ ජනශධිපිතුමශ 

කි නවශ මම හැක්කශ   විශ ේෂ කශරක සභශව අගමැිතුමශ  

අරලි ගහ ම සදර  ිතුශළේ practise කරකශ  ඊළඟ හවශසේ යශේ 

පශර්ලිශම් සතුශේ ශප සවනවශ  කි කශ. හැබැයි  ශමතැන ිශබන 

ප්ර  න  ශම්කයි. හැ ස ශම් විශ ේෂ කශරක සභශ ශේ කටයුතු 

අරලි ගහ ම සදරශ දී ඒ විධි ට practise කරනවශ  කි මු ශකෝ. 

විශ ේෂ කශරක සභශවට ශම් වනශකිට අසශත් සශලි මැිතුමශ 

කැඳවකශ ිශබනවශ. නතුමශ ජනශධිපිතුමශශ  ශගෝකශ ක්. 

ඊළඟට  ිතස බුමකශ මැිතුමශ කැ  ශඳේවශ. නතුමශත් 

ජනශධිපිතුමශශ  ශගෝකශ ක්. ඊළඟට  ශහේමසිසර ප්රනශ සදු මහතශ 

කැ ශඳේවශ. නතුමශත් ජනශධිපිතුමශ පත් කළ ශකශනක්. ඒ 

වශශ ම ිතටපු ශපිලිස පිතුමශත් කැ ශඳේවශ. නතුමශත් 

ජනශධිපිතුමශ පත් කළ ශකශනක්. ශම් සි ලුශහනශම 

අගමැිතුමශශ  ිතතවතු ස ශනිශවයි. ඒ අ  ිවිමකශ සශක්ෂි 

ශහනශකිට   ඒ අ ශග ස හරස  ප්ර  න අහනශකිට  ඒ අ  කථශ 

කරන විධිශ  ස අවසශනශ  ිඟිමක දගු ශව සශ ස  පැහැදලිවම 

ජනශධිපිතුමශටයි.  
[මූලා්නගේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

මට සැක ක් ිශබනවශ  ිත්තටම ශම් සිේධි  ශව සන දීකශ 
බකශශගන ිතටි ශහ කි කශ. ජනශධිපිතුමශ  

 
[මූලා්නගේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ශම්ක හැ නශගන කශටවත් ශනිකි ශ සේහ නැිව ිතටි ශහ? 

ිත්තටම ශම් ප්ර  න  ණුණශට පස ශසේ ශකළි සම ශචෝහනශව - 

blame  -   සශ ස අග්රශමශතයතුමශ ිතුළු කැබිනට් මඩලඩා,ක ට  

ශම් ආඩලඩුවට නිසශ නතුමශ අත් ශහක පිහහශශගන පැත්තකට 

ණුණශහ කි කශ ිත්තටම සැක ක් ිි වනවශ. ඒ සැක  මට 

විතරක් ශනිශවයි  සශමශනය ජනතශවටත් ිි වනවශ. හැබැයි  ඒක 

පශරශ වළමකක් විධි ට නතුමශටම කැරකිකශ ආවශ. ශමිකහ  යඩා, 

ඉ සනවශ ශ ස  ශහවිවරු කි කශ කට්ටි ක්. ිත්තටම ශම්වශ 

ශකිශහ ස ශහෝ කැරකිකශ න සන ඕනෑ ශ ස. නශහම නැත්නම් 

නතුමශට හැශන සශ ස නැහැ. නතුමශශ  පණුශම ශකශනකුට 

කරහර ක් ශවනවශ  කිේශවිත් තමයි ගණ ස ග සශ ස. 

සශමශනයශ  ස නශහම ශ ස  ශව සශ ස. 
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පශර්ලිශම් සතුව 

නතශකිට තමයි භ  ශව සශ ස. තම සශ  ිතතවත්ම 

කශ සතශවකට, නශහම නැත්නම් පණුශම කශට ශහෝ කරහර ක් 

ශවනවශ කිේශවිත් භ  ශවනවශ ිශර සන, රශට් ජනතශවට  ම් 

කිසි ශහ ක් ශවනවශ කිේශවිත්, තම සශ  කන ළඟ ඉඳශගන 

අඬශබර ගැුණවත්, ශබෝම්බ ක් පිපිරුණත් ගණ ස ග සනශ ජශිශ  

මනුස සශ ක් ශනිශවයි. අපි නතුමශ ගැන ටික ටික හ සනශ නිසයි 

මම ශම් කි  සශ ස. නක්ශකෝ නතුමශ ශම් ශේ ගණ ස ගත්ශත් නැහැ. 

ශම් ශහශක ස නකයි ශවකශ ිශබ සශ ස. ම සත්රීවරු 225ශහනශම 

හැනශගන සිටි ශ කි කශ හැ ස අග්රශමශතයතුමශටත්, කැබිනට් 

මඩලඩා,කශ  යහවි ටත් ටිශක ස ටික ිඟිමක දගු කරශගන  නවශ. 

මම ඒක පිළිග සශ ස නැහැ. ම සත්රීවරු 225ශහනශම ශම් තත්ත්ව  

හැන ග සන විධි ක් නැහැ. නශහම හැන ගත්තශ නම් ශහෝ පුබ ශපළ 

ම සත්රීවරු විධි ට අපට නශහම ආරංචි ක් ිවිමකශ ිබුණශ නම් 

ශහෝ නශහම නැත්නම් කණුරු ශහෝ කි ශ ිබුණශ නම්, මශධය 

සශකච්ඡශවකදී අපට mike නකක් අමකන ශවකශවකදී අපි කි නවශ, 

"අපට ශමශහම ශහ ක් ආරංචි  ශවකශ ිශබනවශ. සමහර විට ශහ ට 

ශමශහම ශහ ක් ශව සන පුළුව ස  කි  කශ. 

නහශ, අශප්රේම 21වැනි හශ සමෘේධි නි ශමකවරු සශ  අණුරුදු 

යත්සව ක් ිබුණශ. ශකිළඹ දස ත්රික්කශ  විතරක් මට අණුරුදු 

යත්සව පහකට   සන ිබුණශ. අපි නශහම ශහ ක් හ සනවශ නම් 

meetings හමශ ග සශ ස නැහැශ ස, යත්සව හමශ ග සශ ස නැහැශ ස. 

නතශකිට, ම සත්රීවරු 225ශහනශම හැන ගත්තශ  කි න කථශව 

පැහැදලිවම ශබිරුවක්. ඒක විපක්ෂ ටත් අහශළ නැහැ, ආඩලඩු 

පශර්  ව ටත් අහශළ නැහැ. 

අශනක් කශරණ  ශම්කයි. ජනශධිපිතුමශ කි නවශ, "නතුමශ 

විශ ේෂ කශරක සභශවට න සශ ස නැහැ  කි කශ. මීට අණුරුේහකට 

කලි ස විතර ඉඳකශ -මිත සහ රශජපක්ෂ මැිතුමශ අගමැි කරපු 

හවශසේ ඉඳකශ- නතුමශට මිත සහ රශජපක්ෂ ආශේ  ශවකශ ිශබනවශ. 

ඒ කි  සශ ස, මිත සහ රශජපක්ෂ මැිතුමශ තැ ස තැ සවක වීර කථශ 

කි න නක ශමතුමශත් ිඟට අරශගන ිශබනවශ. නතුමශත් ඒ 

වශශ  ශව සන හහනවශ. නතුමශට නශහම ශව සන බැහැ. නශහම 

ශව සන බැහැ කි  සශ ස, නතුමශ ශවන පුේගකශ ක්, ශමතුමශ 

ශවන පුේගකශ ක් නිසශ. ශකශසේ නමුත්  නතුමශ  ඒ වශශ  කථශ 

කි නවශ.  මම න සශ ස නැහැ. විශ ේෂ කශරක සභශවට කථශ 

කශළිත් මම   සශ ස නැහැ  කි කශ කි නවශ. නශහම   සශ ස 

නැතුව ඉ සශ ස ශකිශහිමහ? නතුමශ තමයි ඒ ප්ර  න  ශවනශකිට 

ිතටපු නීි  හශ සශම  පිළිබඳ අමශතයතුමශ. ඒ නිසශ නතුමශ 

අනිවශර් ශ  සම   සන ඕනෑ. අග්රශමශතයතුමශ  නවශ නම්, 

ජනශධිපිතුමශත් ඒ විශ ේෂ කශරක සභශව ඉදසරශ  

අනිවශර් ශ  සම කරුණු ඉදසරපත් කළ යුතුයි; යත්තර ද  යුතුයි; 

ශමිකහ ණුශඩල කි කශ කි  සන ඕනෑ.  ඒක නතුමශශ  වගකීම. ශම් 

රශට් ෂනනිස ුබ බකශශගන සිටිනවශ,  ශහසී  ගණනක් ජනතශව, - 

[බශධශ කිරීමක්] නැහැ, ඉමලීමක් කළත් නැතත්, නතුමශ   සශ ස 

නැහැයි  කිේවශ. ඒක නතුමශ පැහැදලිවම කිේවශ.  ඉමලීමක් ආවත් 

නැතත් මම   සශ ස නැහැ  කි කශ කිේවශ. මම කි  සශ ස, 

නතුමශට ඒ විධි ට විශ ේෂ කශරක සභශව ඉදසර ට   සශ ස නැතුව 

ඉ සන බැහැ කි න නක. ඒ ෂන  තා  අ ශ  පණුමවක අ ට ිතතට 

සැනසීමක් හැශන සන නම්, අඩුම ගණශ ස  රශට් ජනශධිපි විධි ට 

නතුමශ ඒ වගකීම   භශර ග සනවශහ නැේහ   කි  සන ඕනෑ. 

 

 

ෙුණ මහි්දාාන්දා අලුත්ෙමගේ මහසතා 
(மொண்புமிகு மஹிந்தொனந்த அலுத்கமமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

අගමැිතුමශ ඒ කශරක සභශවට කැඳවනවශහ? 

ෙුණ හිුණනිකා ගප්රේමච්දර මහසත්මිය 
(மொண்புமிகு (திருமதி) ஹிருணிகொ பிமரமச்சந்திர) 

(The Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra) 
අගමැිතුමශ කැ ශඳේශවිත්, නතුමශ   සන කෑස ි  ශවකශ තමයි 

ඉ සශ ස. නතුමශ අප  හැනුවත් කළශ, "කැ ශඳේශවිත් මම  නවශ  

කි කශ. නශහම නම් ජනශධිපිතුමශත් අනිවශර් ශ  සම   සන 

ඕනෑ. අගමැිතුමශ කිේවශ, " නවශ  කි කශ. නශහම නම් 

ජනශධිපිතුමශත් අනිවශර් ශ  සම   සන ඕනෑ. 

ජනශධිපිතුමශ  විශ ේෂ කශරක සභශව ඉදසර ට   සශ ස නැි 
ශහේතුව මම කි  සනහ? ගරු ර සජ ස රශමනශ ක රශජය ිමිතුමශ 
කස සනට ඒ කථශවට ප්රශේ  ණුණශ. ඉතුරු ටික මම කි  සනම්. 

CID නශක ස, STF නශක ස ිවිමකශ කුඩු අමකනවශට 
කුඩුකශරශ ෝ භ යි. නතශකිට ශහිරු භ යි FCID නකට. ඒ 
වශශ ම පස  ශහිරු භ යි, ශපිලීසි ට. ඒ වශශ ම, වි ශක 
ජනතශවක් ෂන  තා  සිේධි ට වගකිව යුතු පුේගක ශ  විශ ේෂ කශරක 
සභශවට භ යි. නපමණයි. ඒ කි  සශ ස ජනශධිපිතුමශ  

 

[මූලා්නගේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

විශ ේෂ කශරක සභශවට භ යි. ඒක තමයි ණුශඩල. ඒ නිසශ තමයි 

ජනශධිපිතුමශ  විශ ේෂ කශරක සභශවට   සශ ස නැතුව ඉ සශ ස. 

පුබතා  හවස වක මට hospital   වශශ  තැ සවකට තමයි 
වැඩිපුර   සන සිේධ ණුශඩල. නශහම  නශකිට නක පුේගකශ ක් 
ිවිමකශ මට අපූරු කථශවක් කිේවශ. මුස ලිම් ජනතශව ශවනුශව ස 
මුස ලිම් නශ ක  ස සිටිනවශ කිේවශ. ශහමළ ජනතශව ශවනුශව ස 
ශහමළ නශ ක  ස සිටිනවශ කිේවශ. සිංහක ජනතශව ශවනුශව ස 
සිංහක නශ කශ ක් නැිකම ගැන අපට හසරම කනගශටුයි කිේවශ. 
ඒ කථශව ිත්ත. ශමිකහ, සිංහක ෂනනිුබ සට සිංහක නශ කශ ක් 
නැහැ කි කශ හැශනන තත්ත්ව ට අහ පත්ශවකශ ිශබනවශ. ඕනෑම 
පුේගකශ කුට සැක  හශ අවි  වශස  කි න ශේ ිි ණුණශම තමයි  
ප්රචඩලඩා,ත්ව  ිි ශව සශ ස. ශහමළ, සිංහක ගැටුශම්දී ශහමළ 
ෂනනිුබ සට තම සශ  ප්ර  න කි  සන නිවැරද නශ කශ ක් ිතටපු 
නැි නිසශ  alternative පිළිතුරු ශසි  සන තා ශ. ඒ ශගිමශකෝ 
ශවනත් පශරක් ශසි ශ ගත්තශ. අවසශනශ  ඒක තමයි  යුේධ කි ස 
අවස ස ණුශඩල. නම නිසශ ශමතැන සිටින සි ලුශහනශශග සම මම 
ඉමලීමක් කරනවශ. අර ශගිමශකෝ ශවනුශව ස කථශ කිරීම, ශම් 
ශගිමශකෝ ශවනුශව ස කථශ කිරීම ශනිශවයි කළ යුත්ශත්. 
ශහිඳට මතක තබශ ග සන ඕනෑ, ශම් රට තමයි සිංහක භශෂශව 
කථශ කරන නකම රට. ඒ වශශ ම, ශථරවශදී  බුදු හහම හසර ට 
අහහන නකම රට. අපට   සන ශවනත් රටක් නැහැ. අපට ේවිත්ව 
පුරවැසිභශව ක් නැහැ. සිංහක මනුස ස ශට සැක  කි න ශේ ිි 
ණුශණිත් අවසශනශ  ශම් ප්ර  න ශකිතැනි ස නවියිහ හ සශ ස 
නැහැ. සැක , අවි  වශස  කි න නක හැ ස අශ්ත ෂනනිුබ සශ  ිතතට 
ිවිමකශ   ිශබ සශ ස.   අපි ශවනුශව ස කථශ කර සන 
නශ කශ ක් නැහැ. ුබදු පශට national dress නක ිඳශගන, අරවශ 
ශම්වශ කරශගන පශර්ලිශම් සතුව නිශ ෝජන  කරන නක 
නශ කශ ක්වත් ජශිවශදී නැහැ, ජශිකවශදීත් නැහැ. ඒක ශහිඳට 
මතක තබශ ග සන. ශමතැන ඉඳශගන සිටින කිසිම නශ කශ ක් 
ජශිවශදීත් නැහැ, ජශිකවශදීත් නැහැ. ශමිකහ, ජශිවශදී නම් 
නතුම සකශට පශර්ලිශම් සතුවට න සන බැහැ. ජශිකවශදී නම්, 

නතුම සකශට ඔ  විධි ට ශේ පශකන  කර සනත් බැහැ. ශමතැන 
සිටින නක්ශකශනක්වත් ජශිකවශදී ශව සශ ස ශකිශහිමහ? 

මිත සහ රශජපක්ෂ මැිතුමශ ජශිකවශදී නැහැ. මිත සහ රශජපක්ෂ 
මැිතුමශ ජශිවශදීත් නැහැ. ජශිවශදී නම්, නතුමශශ  බිසරඳ ශිර සි 
රශජපක්ෂ ශව සන විධි ක් නැහැ. නතුමශශ  පුතශශ  බිසරඳ 
ටට් ශනශ ශව සන විධි කුත් නැහැ. ශගෝේශභ  රශජපක්ෂ මැිතුමශ 
ජශිවශදී නැහැ. නතුමශ ජශිකවශදීත් නැහැ. නශහම නම් නතුමශට 
ිශමසරකශශේ ේවිත්ව පුරවැසිභශව ක් ිශබ සන විධි කුත් නැහැ. 
නතුමශශ  ළමයි ිශමසරකශශේ ඉ සන විධි කුත් නැහැ. ඒ විධි ට 
ශමතැන සිටින කිසිම ශකශනක් ජශිවශදී ශහෝ ජශිකවශදී නැහැ. 
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ශබිශහෝ අ  කි නවශශ ස අග්රශමශතයතුමශට රට, ජශි  ගැන 
කිසි කැක්කුමක් නැහැ කි  කශ. නතුමශ ඉශගන ගත්ශත් Royal 

College නශක්. නතුමශ තාශ  Colombo University නකට. ඊළඟට 
නතුමශ නීි විහයශක ට තා ශ. නතුමශ කිසිම degree නකක් කර සන 
පිට රටකට තාිතමකශවත්, පිට රට ගැහැනු ශකශනක් කසශහ 
බැඳකශවත් නැහැ. ඒ වශශ  කිසි ශහ ක් කර නැහැ. 

අ සන ඒවශ  තමයි ෂනනිස ුබ බක සශ ස. ශමතැන සිටින ුණඟ 
ශහශනකුශ  ළමයි ස පිටරටවක තමයි ඉ සශ ස. ඉි ස ඒ අ   
ජශිවශදත් නැහැ, ජශිකවශදත් නැහැ. ප්ර  න ක්  නනශකිට ශම් 
හවස වක ශහිඳම මශතෘකශව තමයි ජශිවශහ .  නම නිසශ හැම 
නක්ශකනශම  තම සශ  ඡ සහ ශගිඩා, වැඩි කර ග සන කරන 
ශහිඳම  වැශඩ්  ජශිවශහ  ගැන කථශ කරන  නකයි.  නම නිසශ මම 
ඉතශ  ණුවමනශශව ස කි නවශ, අශ්ත  කටවම නිසශමයි  ෂනනිස ුබ 
රඩලඩු ශව සශ ස කි කශ.  නළිශ  ෂනනිස ුබ ජශිවශදී ශවකශ 
ිශබ සශ ස, නළිශ  ෂනනිස ුබ රඩලඩු ශව සශ ස, අ සතවශදී ශවකශ 
ිශබ සශ ස,   පශර්ලිශම් සතුව ිතුළත ඉඳශගන අපි  ඔණු සට 
ශප සවන රූප  නිසශයි. ිත්තටම අපි  නශහම නැහැශ ස.  
තම සශ  හහවතට තට්ටු කරකශ බක සන. ශමතැන සිටින ශමින 
නශක් කනශහ මැිවරණ කර සන  මුස ලිම්  මනුස ස ශශග ස සමලි 
අරශගන නැත්ශත්?  ශමතැන ශමින නක්ශකනශහ මුස ලිම්  ෂනනිස ුබ  
සමඟ ක සශ ස ශබි  සශ ස නැත්ශත්?  ශමතැන නශසේ ශනිකරන 
කිසිම ශකශනක් නැහැ. නම නිසශ  මශ  ඉමකශ සිටිනවශ, ශම් රට 
සිංහක ශබෞේධ රටක් කි න  නක තැ ස තැ සවක කි  කි ශ මහ  
ශකිකුවට  ප්ර  න ක් ිි කර ග සන ඕනෑ නැහැ කි කශ. 
ආඩලඩුක්රම වයවස ථශව කි වශ බක සන.  ශම් රට සිංහක ශබෞේධ  
රටක්.  ඒ නිසශ ආශ ත් ඒ ගැන කථශ කර සන ශහ ක් නැහැ.  

ශම් රශට් සිටින සිංහක ෂනනිුබ ස ශවන කිසිම රටක නැහැ. 
ශහමළ භශෂශව කථශ කරන මනුස ස ශට සණුද අරශබි ට තාිත ස ශහෝ 
ඕනෑම රටකට තාිත ස ශහමළ  භශෂශව කථශ කර සන පුළුව ස.  හසරහ?    

ඔබතුම සකශ ට ශහමළ භශෂශව කථශ කර සනට පුළුව ස. අරශබි 
භශෂශව කථශ කර සනට පුළුව ස.  ඉංග්රීසි භශෂශව කථශ කරන 
මනුෂය ශට ඕනෑම රටකට  තාිත ස ඉංග්රීසි භශෂශව කථශ කර සනට 
පුළුව ස.  අශ්ත සිංහක මනුස ස ශට ශවන රටකට තාිත ස සිංහක 
භශෂශව කථශ කර සන පුළුව සහ? ශවන රටවක අ ට සිංහක 
ශත්ශරනවශහ?  අපට  ිශබ සශ ස  නකම රටයි.  නම නිසශ මශ 
ඉමකශ සිටිනවශ, ශම් රට ිතුළත ප්ර  න ිි  කර සන නපශ කි කශ.  
සිංහක මනුස ස ශශ  ිතතට  අවි  වශස  සහ සැක  න සන ශහ සන  
නපශ. නශහම  ණුශණිත් ශම් ප්ර  න නවි සශ ස ශමතැන ශනිශවයි. 

මම ඊළඟට ශම් කරුණ කි  සන ඕනෑ.  අපි තමයි 
ජනශධිපිතුමශ  පත් කර ගත්ශත්.  මට ිතතශ ග සනට බැහැ අපි 
ශමිකක් සඳහශ පත් කර ගත්තශහ කි කශ. කමක් නැහැ, තව මශස 
හතරයි පහයි ිශබ සශ ස. අපි ඒ ටිකත් විඳවමු. විඳවකශ  ඊට 
පස ශසේ අපි ශහිඳ  තීරණ කට  නමු. ශකශසේ ශවතත්  නතුමශ 
කි නවශ හහනව වන ආඩලඩුක්රම වයවස ථශ  සංශ ෝධන   රටට  
 ශප ක් ලු.  මම නළිශ  ශකශනකු  සමඟ  කථශ කර කර  ිතටි ශ. 
ඔුණ මට කි නවශ, " මැඩා,ම්,  ශම්  රූම්ස වකට තාිත ස මැි ිමිවරු  
සමඟ  කථශ කරකශ  ශෂේ්ත කර ගත්ත විධි  අපි තමයි හැක්ශක්  
කි කශ.  ශත් ශබින තැනට තාිත ස  කථශ  කළශලු, කරට අත 
හැම්මශලු, ිතනශ ණුණශලු, බහශගත්ශත් නැි ටික විතරලු, ශකිශහිම 
ශහෝ ඒකට ඡ සහ  ග සන. ඒ ඔක්ශකිම කර ඉවර ශවකශ හැ ස 
කි නවශ, හහනව වන ආඩලඩුක්රම වයවස ථශ  සංශ ෝධන  ශහිඳ 
නැහැලු. හහනව වන ආඩලඩුක්රම වයවස ථශ  සංශ ෝධනශ  වැරද 
ිශබ සනට පුළුව ස.  හැබැයි, හැට ශහකක්ෂ ක් ජනතශව නතුමශට 
ඡ සහ  දීකශ  නතුමශ driving seat නශක් වශඩි කර වූශ   හහනව වන 
ආඩලඩුක්රම වයවස ථශ සංශ ෝධන ත් ඕනෑ  කි කශ, ඒකත්  
ිතුළත් කරකශ තමයි. හහනව වන ආඩලඩුක්රම වයවස ථශ  
සංශ ෝධන ත් අව යයි කි කශ, ඒකත් සමඟයි නශසේ කශළේ. ඒ 
නිසශ  හැ ස නතුමශට ඒ විධි ට කි  සන බැහැ. රනිම වික්රමසිංහ 
මැිතුමශටත් නතුමශටත් තමයි ඒ ජනවරම දු සශ ස.  හැට 
ශහකක්ෂ ක් ජනතශව නතුමශට ඡ සහ  දු සශ ස  ජනශධිපි ක්රම  
අශහෝසි කර සන තමයි. ශසෝභිත හශමුදුරුශවෝ, අපි, ඔක්ශකිම 

කට්ටි  නක්කශුබ ශවකශ අශ්ත  " හපශකන " කි න මශතෘකශව 
 ටශත් තමයි පශකන  භශර දු සශ ස. අහ  හපශකන  විිතළුවක් 
ශවකශ ිශබ සශ ස නතුමශ  

[මූලා්නගේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

නිසශයි.  නතුමශ පත් ණුණු හැ ටිශ ම ශමිකහ කශළේ? පක්ෂශ  
නශ කත්ව  ගත්තශ. පක්ෂ නශ කත්ව  ගත්  නශක ස තමයි 
ජනශධිපිතුමශත්, අගමැිතුමශත් ශහපැත්තට ිදු ශඩල. නශහම 
නැතුව හහනව වන ආඩලඩුක්රම වයවස ථශ  සංශ ෝධන  නිසශ 
ශනිශවයි. නතුමශ පක්ෂ නශ කත්ව  ගත්ත නිසශ නතුමශශ  
පක්ෂශ  යහවි   කි න විධි ටයි වැඩා, කර සන  සිේධ ණුශඩල.   
ඒකශ ස ිත්ත කථශව. නතුමශ නිර්පශක්ෂිකව හසර  ට ශකළි ස 
සිටි ශ නම්, අහටත් අගමැිතුමශත් සමඟ කස සනට ශම් වැඩා, 
කටයුතු ටික  හසර ට කර ශගන  නවශ.   

අපි ගම් ශපරළි  වැඩා,සටහන කරනවශ. ඒක බකශශගන ඉ සන  

බැහැ.   අපි කරන නක නක සංවර්ධන කටයුතු ශහස බකශශගන 

ඉ සන බැසර නිසශ නක නක ශකිකු හමනවශ. ඒක හසර වැරදයි. ඒවශ 

හසර වැරද වැඩා,. අපි ශම් රට සංවර්ධන  කර සනට, ප්රශේ  

සංවර්ධන  කර සනට තමයි හහ සශ ස. නම නිසශ මම  

ජනශධිපිතුමශට ශම  කි  සනට කැමියි. ඔබතුමශ කි ශ ිබුණශ, 

හහනව වන ආඩලඩුක්රම වයවස ථශ  සංශ ෝධන  ශම් රටට  ශප ක් 

කි කශ. මම කි නවශ, කඩලණශඩි ක් ඉස සරහට තාිත ස  බක සන 

කි කශ.  ශප  ඔබතුමශටම ශපශ සවි. ිත්තටම ශම් රටට  ශප ක් 

ණුශඩල ඔබතුමශ.  
[මූලා්නගේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ශවන කණුරුවත් ශනිශවයි. මට ිතතශ ග සන බැහැ, ශම් 
ආඩලඩුශේ සිටින මැි ිමිවරු කට වහ   ශගන තම ස ට blame 
නක අරශගන ඉ සශ ස ියි කි කශ. මශ  නම් ි  ශේ  මශළු 
නටනවශ. පුබතා  මශස ශහක තුශ ස අශ්ත නක්ශකශනක් කථශ 
කර සශ ස නැහැ, පශස කු ප්රහශර ට ශකළි සම වගකිව යුත්ශත්  

[මූලා්නගේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

කි කශ. විශ ේෂ කශරක සභශශේදී ශපිලිස පිතුමශ 
කි නවශශ ස, ශමිකහ ණුශඩල කි කශ.  නතුමශ පත් කරපු ශහේමසිසර 
ප්රනශ සදු මැිතුමශ  කි නවශශ ස, ගඟකි ස ිවිත් මර සන ආපු  
ඒවශ ගැන රස කථශ කි  කි ශ ිතටි ශ ෂනසක්  ශමපමණ ශහ ක් 
ශවන නක ගැන කථශ කශළේ නැහැ කි කශ. මම රුව ස විශේවර්ධන 
ිමිතුමශ  ශග ස ිුණවශ, නතුමශට ආරක්ෂක කණු සසික ට  නක 
හවසක්වත් න සන කි කශ නැහැ. අශ්ත අ ශ  වැරැේහකුත් 
ිශබනවශ.  දන 52ක් බශක ස අරලි  ගහ ම සදරශ   ිතටි ශ නම් 
ආරක්ෂක කණු සසික ට   බශක ස   සන බැසර ියි? ඒකට 
අගමැිතුමශ ශහෝ  රුව ස විශේවර්ධන මැිතුමශ  තාශ  නැහැ.   
නතුම සකශට න ට   සන  ිබුණශ. අගමැිතුමශ ශ ත්  

[මූලා්නගේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ටිකක් යේධච්චකම ිශබන නිසශ තාශ  නැහැ. නතුමශට ඒකට 
  සන  ිබුණශ. දන 52ක් බශක ස අරලි  ගහ ම සදරශ   ිතටි ශ 
ශ ස. න සන කිේශේ නැි ණුණත් අපිත් ආරක්ෂක කණු සසික ට 
 නවශ කි කශ ඒ  ශහශහනශට   සන ිබුණශ; බශක ස තාිත ස වශඩි 
ශවකශ ඉ සන ිබුණශ. තා ශට ශපිමශක ස ගහකශ  නළව සශ ස 
නැහැ ශ ස. අවසශනශ  බකනශකිට, ආරක්ෂක කණු සසික  
කැඳවශ නැත්ශත් ශම් ශහශහනශට න සන කි  සන ශවන නිසශයි. ඒ 
වශශ  තත්ත්ව කට අහ ිවිත් ිශබනවශ.  

ඒ ශකශසේ ශවතත්, මට කි  සන ිශබ සශ ස ශමච්චරයි. 

හ ශසිසර අංකම- [බශධශ කිරීම්]  
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පශර්ලිශම් සතුව 

ෙුණ ම්දත්රීවරගයක් 
(மொண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 

අංකම! 
 

ෙුණ හිුණනිකා ගප්රේමච්දර මහසත්මිය 
(மொண்புமிகு (திருமதி) ஹிருணிகொ பிமரமச்சந்திர) 

(The Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra) 
I am sorry. හ ශසිසර ිතටපු ිමිතුමශ- [බශධශ කිරීමක්] නැහැ, 

නැහැ. [බශධශ කිරීමක්] සමශශව සන. හ ශසිසර ිතටපු ිමිතුමශ මශ  
තශත්තශශ   ශළුශවකු ිත සහශ පුරුේහට මට නශහම කි ැණුණශ. මට 
හ ශසිසර ිතටපු ිමිතුමශට කි  සන ිශබ සශ ස ශමච්චරයි. ශම් 
ළඟද හවසක- [බශධශ කිරීමක්] නපශ, ඔබතුමශ ජනශධිපිතුමශ 
ශවනුශව ස කතශ කර සන. නිකම් සණුත්තු ශවනවශ. ශබිරු වැඩා,ක්. 
ිත්තටම ඔබතුමශට මම හසරම ආහශරයි. මශ ළඟද  ශහරණ  
රූපවශිතනිශ  වැඩා,සටහනක් බැලුවශ. අ සිමට, ශේරශග සන 
ආවශහ, ජනශධිපිතුමශ? නැහැ. හැම හශම නතුමශ ඒක තමයි 
කර සශ ස. නතුමශ ශවනුශව ස පුළුව ස තරම් වැඩා, අරශගන, 

අරශගන- [බශධශ කිරීමක්] හැ ස ඔබතුමශට කිසිම සහශ ෝග ක් 
ශහනවශ හ? ිත්ත කි  සන. අර  දුෂන  අ  ශග ස වැඩා, අරශගන, 

අරශගන- [බශධශ කිරීමක්] දුෂන සහ දසශනශ ක මැිතුමශශග ස වැඩා, 
අර ගත්තශ; බමකකු  

[මූලා්නගේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

වශශ  පැත්තකට හැම්මශ. ඊළඟට, ඔබතුමශටත් කර සශ ස ඒක 
තමයි. මම හ සනවශ ශ ස. අපි අණුරුදු 4ක් නකට සිටි ශ ශ ස. අපට 
ඒක කිේවශ, ඉස සරත්.  

ඒ ශකශසේ ශවතත්, මට හ ශසිසර ිතටපු ිමිතුමශටත් කි  සන 
ිශබ සශ ස ශමච්චරයි. නපශ- [බශධශ කිරීමක්] ඔබතුමශ ශවනත් 
තීරණ ක් ග සන. න සන, අපිත් නක්ක ඉඳග සන.  

 

ෙුණ ම්දත්රීවරගයක් 
(மொண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 

නහශ ඔබතුෂන  අපි කි පු ශේ ිුණශේ නැහැ ශ ස.  

 
ෙුණ හිුණනිකා ගප්රේමච්දර මහසත්මිය 
(மொண்புமிகு (திருமதி) ஹிருணிகொ பிமரமச்சந்திர) 

(The Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra) 
මට අවස ථශව කබශ දු සනශට ශබිශහිම ස තුියි, මූකශසනශරූඪ 

ගරු ම සත්රීතුෂන නි.      

 

ෙුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමිය 
(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු හ ශසිසර ජ ශසේකර ම සත්රීතුමශ. ගරු ම සත්රීතුමනි, 

ඔබතුමශට විනශඩි 7ක කශක ක් ිශබනවශ. [බශධශ කිරීම්] 
   

 

[අ.භශ.4.57] 

 

ෙුණ ායාසරි ජයග ේ්කර මහසතා  
(மொண்புமிகு தயொசிறி ஜயமசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මූකශසනශරූඪ ගරු ම සත්රීතුෂන නි, මට විනශඩි කී ක් විතර 

ිශබනවශහ, කතශ කර සන?  

 
ෙුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමිය 
(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
විනශඩි 7යි. 

ෙුණ ායාසරි ජයග ේ්කර මහසතා  
(மொண்புமிகு தயொசிறி ஜயமசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මට තවත් විනශඩි කීප ක් වැඩිපුර ශහ සන ශේවි. නශහම 

නැත්නම් ශම් අහපු ප්ර  නවකට යත්තර දී ග සනත් බැහැ. 

 

ෙුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමිය 
(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
කශශග ස ශහෝ ඉමකශ ග සන. 

ෙුණ ලක්ෂපම්ද කිරිඇේල මහසතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

විනශඩි 10ක් ශහ සන.  

 

ෙුණ ායාසරි ජයග ේ්කර මහසතා  
(மொண்புமிகு தயொசிறி ஜயமசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ශබිශහිම ස තුියි.  

මූකශසනශරූඪ ගරු ම සත්රීතුෂන නි, මශ ස සශතෝෂ ශවනවශ මට 

ශම් අවස ථශව කබශ දීම ගැන. නමුත් අහ හවශසේ ස සශතෝෂ ශව සන 

විධි ක් නැහැ. ශමිකහ, රශට් ආරක්ෂක තත්ත්ව  ශවනුශව ස 

හදසි නීි  දීර්ඝ කර සන කැබීම පිළිබඳව නක් පැත්තකි ස අපි 

සි ලුශහනශම කනගශටු වි  යුතුයි.  

මූකශසනශරූඪ ගරු ම සත්රීතුෂන නි, ප්රධශන කශරණශ කීප ක් 

ගැන කි කශ මට ශපර කතශ කළ අශ්ත ගරු ම සත්රීතුෂන ටත් ශපිඩි 

යත්තර ක් ශහ සනම්. නශහම නැත්නම්, ශහිඳ නැහැ. නතුෂන ශ  

තශත්තශ මශ නක්ක ඉතශම ශහිඳි ස, ඉතශම ළඟි ස ආර  කරපු 

ශකශනක්. ඒ වශශ ම, නතුෂන ත් මශ ශබශහවි සම ආහර  කරන 

ශකශනක්. [බශධශ කිරීමක්] ද ණි ක් විධි ට. ඒක තමයි නතුෂන  

"අංකම" කි කශ කිේශේ. නශහම නැිව ශවනත් නකක් නිසශ 

ශනිශවයි. [බශධශ කිරීමක්] නශහම ශපශන සශ ස නැිව ිි කි ශ 

මශ වි  වශස කරනවශ. 

 

ෙුණ හිුණනිකා ගප්රේමච්දර මහසත්මිය 
(மொண்புமிகு (திருமதி) ஹிருணிகொ பிமரமச்சந்திர) 

(The Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra) 
නැහැ, නැහැ. 

 

ෙුණ ායාසරි ජයග ේ්කර මහසතා  
(மொண்புமிகு தயொசிறி ஜயமசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
නශහම ශපශන සශ ස නැහැ ශ ස, ශහිඳයි.   

මූකශසනශරූඪ ගරු ම සත්රීතුෂන නි, මශ වි  වශස කරන විධි ට 
හදසි නීි  දීර්ඝ කර සශ ස ශවනත් කශරණ ක් ිත සහශ ශනිව අහ 
රශට් ිශබන තත්ත්ව  සැකකිමකට ශගන ආරක්ෂක අං වලි ස 
ශක රුණු ඉමලීම මතයි. බුේධි අං වලි ස ශතිරතුරු කබශ දීශම් 
කටයුතු, ශපිලීසි  සිදු කරන පරීක්ෂණ කටයුතු, CID නක කරන 
පරීක්ෂණ කටයුතු, ඉටු කරන අශනකුත් ශසේවශව ස, හමුහශව 
කරශගන  න වැටලීම්, හමුහශව කරශගන  න ආරක්ෂක කටයුතු 
තවදුරටත්  ක්ිමත්ව ්රි ශත්මක කරශගන   සන නම් තවත් 
මශස ක විතර කශක ක් හදසි නීි  පැවතීම අව යයි කි න 
කශරණ  මත ඔණු සශග ස විශ ේෂ ඉමලීමක් ශකරුණශ. ිත්ත 
ව ශ  ස ආරක්ෂක හමුහශවක, ආරක්ෂක අං වක, ආරක්ෂක 
අමශතයශං ශ  ඉමලීම පිළිශගන තමයි අිගරු ජනශධිපිතුමශත්, 

ආඩලඩුවත් ශම් ්රි ශ හශම ට   සශ ස.  

මූකශසනශරූඪ ගරු ම සත්රීතුෂන නි, සමහර ශවකශවට විශේ  
තශනශපි කශර් ශක හැ ස ශපිලීසිශ  ආරක්ෂශව ඉමක සශ ස 
නැහැ.  ඒ අ  කි  සශ ස, "අපට හමුහශශේ ආරක්ෂශව ශහ සන  
කි කශයි. නශහම ශ සහ, අශ්ත ආරක්ෂක රශජය ිමිතුමනි?  
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ෙුණ ුණව්ද විගේවර්ධාන මහසතා  
(மொண்புமிகு ருவன் விஜயவர்தன) 

(The Hon. Ruwan Wijewardene) 

ඔේ. 

 

ෙුණ ායාසරි ජයග ේ්කර මහසතා  
(மொண்புமிகு தயொசிறி ஜயமசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මශ ිතතනවශ, නතුමශත් ශම් සම්බ සධශ  ස හ සනවශ කි කශ.  

නක පැත්තකි ස, "ශපිලීසිශ  ආරක්ෂශව නපශ. හමුහශශේ 

ආරක්ෂශව ඉමකනවශ  කි න තශනශපි කශර් ශක ම කි නවශ, "ශම් 

හදසි නීි  වහශම ඉවත් කර සන  කි කශ. මශ අහ සන කැමැියි, 

ශම් pressure නශක් අවසශන  ශමිකක්හ කි කශ? ඒ අ  පැහැදලිව 

කි නවශ, "ශපිලීසිශ  ආරක්ෂශව අව ය නැහැ. අපට ඕනෑ 

හමුහශශේ ආරක්ෂශවයි  කි කශ. හමුහශශේ ආරක්ෂශව ශහ සන නම් 

හදසි නීි  අනිවශර් ශ  සම ්රි ශත්මකව පැවි  යුතුයි. නශහම 

නැි නම් හමුහශව බැරැක්කවකට සීමශ ශවනවශ. හමුහශවට මුර 

සංචශරවක ශ දීම, තශනශපි කශර් ශකවකට ආරක්ෂශව සැපයීම, 

අශනක් ආරක්ෂක කටයුතු කිරීම ආද  කර සන නම්, ඒ සඳහශ 

ඔණු සට නළි ට බිත සන නම් ශම් රශට් හදසි නීි  පැවි  යුතුයි. 

මශ කි  සශ ස නැහැ, තශනශපි කශර් ශකවකට ආරක්ෂශව ශහ සන 

ඕනෑ නිසශ හදසි නීි  හැම හශම ිශබ සන ඕනෑ කි කශ. ඒ 

වශශ ම, තශනශපි කශර් ශකත් හැනග සන ඕනෑ කශරණ ක් 

ිශබනවශ. ශකෝකශ  අශනක් රටවක විවිධ ප්රශේ වක ිශබන 

ප්ර  නත් නක්ක කංකශශේ තත්ත්ව ත් සංස සහන  කරකශ තශනශපි 

කශර් ශක හවස ගණශ ස, යශේ ඉඳකශ රෑ වන කම pressure නක 

ශහනවශ, 'හදසි නීි  ඉවත් කර සන' කි කශ. ඒ නිසශ තමයි අහ 

TNA නශක් සමහර ම සත්රීවරු ස හදසි නීි  දීර්ඝ කරනවශට 

විරුේධ ශව සන අව ය  ශහේතුව පශහශ ශගන ිශබ සශ ස. රට 

ිතුශළේ ආරක්ෂශව පිළිබඳ ප්ර  න ක් ිශබනවශ නම්, ත්රස තවශහ  

පිළිබඳව තවදුරටත් බි ක්, සැක ක් ිශබනවශ නම් ආරක්ෂක 

හමුහශ අහශළ ්රි ශ සවිතවක අනිවශර් ශ  ස ශ ද  යුතුමයි. නශහම 

නැත්නම් වි ශක අර්බුහ ක් ශම් රට තුළ ිි ශව සන පුළුව ස. 

ශමිකක්හ නශහම කි  සන ශහේතුව? නැවත ශබෝම්බ පිපිරීමක් සිේධ 

ණුශණිත් කි ශවි, "අපි කිේවශ ශ ස හදසි නීි  ඉවත් කර සන නපශ, 

හැ ස ශමිකක්හ ණුශඩල?" කි කශ. මශ ිතතන හැටි ට ආරක්ෂක 

හමුහශවකට ්රි ශත්මක ශව සන නම් ශම් ්රි ශ හශම  

අනිවශර් ශ  ස ඉදසර ට   සන ශවනවශ.  

ඒ විතරක් ශනිශවයි, රඳවශ ගැනීම් සම්බ සධව කි නවශ නම් 

හැ ස DOs ගහකශ වි ශක පිසරසක් රඳවශ ශගන ඉ සනවශ. මම ිතතන 

හැටි ට ශගිඩා,ක් අ  රඳවශ ශගන නැහැ, . රඳවශ ශගන ිතටපු වි ශක 

පිසරසක් හැනට නිහහස  කරකශ ිශබනවශ. ඒ වශශ ම, හැ ස රඳවශ 

ශගන ඉ සන පිසරස තවදුරටත් ප්ර  න කිරීම්වකට  ටත් ශවනවශ. ශම් 

අ    ම් කිසි කශක ක් ි ශ ශගන ප්ර  න කරකශ, නිවැරද තත්ත්ව   

හශ නිවැරද ශතිරතුරු හැන ගැනීම සඳහශ අව ය  කටයුතු   කර සන 

ආරක්ෂක හමුහශවකටත්, බුේධි අං වකටත්, රහස  ශපිලීසි  ිතුළු 

සි ලු  ආරක්ෂක අං වකටත් බක  අව ය ශවනවශ.  ආරක්ෂක 

අං වක අව යතශව මත තමයි ශම් ්රි ශහශම  ්රි ශත්මක 

කර සශ ස. ආඩලඩුව ඉදසර මශස  ිතුළත හදසි නීි  ලිිතම 

කරකශ,   රශට් ජනතශවටත්  ම්  ක්ි ක් ිිව වැඩා, කර සන 

අව ය කටයුතු සකසශ ශහයි කි කශ මශ වි  වශස කරනවශ.  

අපි අණුරුදු 10ක් ිස ශසේ බුක්ි විඳපු  ම් නිහහසක් ශම් රශට් 

ිි කරකශ ිබුණශ. ඒ නිහහස නැිවීම තුළ අශ්ත අ ත් ශම් 

්රි ශහශම   තුළ වි ශක අපහුබතශ  ගණනශවකට කක් ශවනවශ. 

හැබැයි, ඉස කශම් ත්රස තවශහ  තුළි ස ිි ණුණු තත්ත්ව , 

සශමශනයශ  ස ශම් රට තුළ කවහශවත් ිි  ශනිණුණු තත්ත්ව ක් 

නිසශ  ශම් තත්ත්ව ට මුුණණ ශහ සශ ස ශකිශහිමහ කි කශ ඔණු ස 

ශත්රුම් ගනිෂන ස ඉ සනවශ. ඒ, ශම් ්රි ශහශමශ  නක පැත්තක්.  

මූකශසනශරූඪ ගරු ම සත්රීතුමනි, ශහවන කශරණ  ව ශ  ස 
මම කි  සන කැමියි,  අශ්ත කක්ෂ ම ස කිසරිමක මැිතුමශත් 
මිත සහශන සහ අලුත්ගමශ  මැිතුමශත් මතු කළ ශම්  Select 
Committee නක පත් කිරීම සම්බ සධශ  ස. නක්සත් ජශික 
පක්ෂශ  ම සත්රීවරුත්, නක්සත් ජනතශ නිහහස  ස සධශනශ  
ම සත්රීවරුත්,  ඒකශබේධ විපක්ෂශ  ම සත්රීවරුත් ඒ ශ ෝජනශවට  
අත්ස ස කරකශ ිබුණු බව කක්ෂ ම ස කිසරිමක ිමිතුමශ කිේවශ. 
හැබැයි, නහශ මම ඒ ගැන කශරණ ක් මතු කළශ. ඒ ශ ෝජනශවට 
ඔබතුම සකශ තවත්   කශරණ ක් නකතු කළශ. ඒ නකතු කශළේ ශම් 
පශර්ලිශම් සතුශේ ශ ෝජනශ සම්මත කට. මම ිුණවශ, ඒ ශේ 
කර සන කලි ස ඒ ශ ෝජනශවට අත්ස ස කරපු ම සත්රීවරු සශ   
ඉමලීමක් කරකශහ  ශම් ශේ කර සශ ස කි කශ. නමුත්, නශහම 
කශළේ නැහැ.  නශහම ශනිකර,  නවැනි ප්රහශරවකට ශපර ඒ 
සම්බ සධශ  ස බුේධි ශතිරතුරු නීි  ්රි ශත්මක කර සන 
බකධශසර ස ශවත කැබී ිබුණ ශතිරතුරු...  නශදී ව ශ  ස හශ   
"ත්රස තවශදී සට අනුබක දු සන ඕනෑම පශර්ලිශම් සතු ම සත්රීවරශ කු 
ශහෝ ආඩලඩුකශරවරශ කු ශහෝ  ඕනෑම පුේගකශ කුට විරුේධව 
ිි  ශචෝහනශ සතය හ   සනත්" පිළිබඳ කශරණ ත් ශ ෝජනශවට 
ිතුළත් කරකශ ිබුණශ. ිත්තව ශ  සම ඒක  කලි ස ශගනශ 
ශ ෝජනශවට ශගනශපු amendment නකක් හැටි ටයි ශගනශශේ.  
පශර්ලිශම් සතු ම සත්රීවරු 60 ගණනක් අත්ස ස කළ ශ ෝජනශවට ඒ 
අ ශ  අහහස  නැිව තවත් කරුණු නකතු කිරීශම ස නක 
පැත්තකි ස ඔණු සශ  අයිිවශසිකම් යමකංඝන වීමක් සිේධ 
ශවනවශ. ශමිකහ, ඔණු ස හ සශ ස නැහැශ ස ශම් අලුත් ශ ෝජනශව 
ගැන.  ඒ අනුව හැ ස ශවනත් ශ ෝජනශවක් ශගනැමකශ ශම් කශරක 
සභශව ්රි ශත්මක කරශගන  නවශ. ඒකටත් කමක් නැහැ 
කි ම ි  ශකෝ.  

මූකශසනශරූඪ ගරු ම සත්රීතුෂන නි, අශ්ත ම සත්රීතුෂන  නනම් 

අශ්ත ආහරණී  ද ණි  ිතරුණිකශ මැිනි  ප්රකශ  කළශ, "ශහි ශ 

ශගන ශහි ශ ශගන  න ශකිට තමත්රීපශක සිසරශසේන 

ජනශධිපිතුමශ ශම්  
[මූලා්නගේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

සඳහශ හැ ස වරහකරු බව ශපශනනවශ  කි කශ. මට 

ශත්ශර සශ ස නැහැ නතුෂන  ඒ ශකිෂනටිශ  ිතටි ශහ, නැත්නම් අර 

පැ  ගණනක් කථශ කරපු ඒවශශ  ස  නක නක රූපවශිතනී 

නශලිකශවක හශපු ඒවශශ  ස කෑමකක් අමකශශගන ඒ මතහ කථශ 

කර සශ ස කි කශ. තවදුරටත් ශම් පරීක්ෂණශ  කටයුතු අවස ස 

ශවකශ වශර්තශවක් දීකශ නැි තත්ත්ව ක් තුළ  ජනශධිපිතුමශ 

කි න කශරණ  හසර ට හසර කි කශ ශබිශහිම පැහැදලියි. ශමිකහ, 

ජනශධිපිතුමශ කි  සශ ස,   ශබිශහිම පැහැදලි කශරණශවක් 

විධි ට ගත්ශතිත් ශමතැන  වි ශක අර්බුහ ක් ිශබනවශ කි කශයි. 

නතුමශ කි  සශ ස ඒකයි.  ඒ නිසශ නක පැත්තකි ස නක තැනක 

rehearsals කරකශ ශමතැනට ිවිමකශ රඟපශන තත්ත්ව ක් 

ිශබනවශ  කි න නක හසර. හැ ස ශමතුෂන ම කි නවශ, "ශම්   

ිශබන තත්ත්ව  අනුව නතුමශ වැරදකරු කි කශ හැ ස 

ශපශනනවශ   කි කශ. නශසේ ශපශනන නිසශ ලු හැ ස ශම් ප්ර  න  

ිශබ සශ ස. මම කි  සන කැමියි  ආහරණී  ද ණි නි, ශම් 

කශරණශ ශත්රුම් ග සන කි කශ. මශමශ ශකනකු හැටි ටත්, 

නශහමත් නැත්නම් වැඩිිතටි කු හැටි ටත් තමයි මම ශම් 

කි  සශ ස. නතුෂන  ශම් ගරු සභශශේ හැ ස නැහැ. නමුත්, මම 

කනගශටු ශවනවශ නතුෂන  නවැනි ප්රකශ  ක් කිරීම ගැන. මම 

ිතතන හැටි ට නතුෂන  ප්රශශේය   සභශවකවත්, පළශත් සභශවකවත් 

ිතටපු නැි ශකශනක්.  

 

ෙුණ ම්දත්රීවරගයක් 
(மொண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 

පළශත් සභශශේ ිතටි ශ. 
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පශර්ලිශම් සතුව 

ෙුණ ායාසරි ජයග ේ්කර මහසතා  
(மொண்புமிகு தயொசிறி ஜயமசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
පළශත් සභශශේ ශපිඩි කශක ක් ිතටි ශ. නමුත්, පශර්ලිශම් සතුව 

ිතුශළේ කථශ කිරීශම් දී  ම්  ම් කශරණශ අනුව කථශ කළ යුතුයි. ඒ 

නිසශ මම ශම් අවවශහ ක් විධි ටයි කි  සශ ස. නතුෂන  ඒ සමහර 

කශරණශ ප්රකශ  කිරීම ගැන ශබිශහිම කනගශටුයි. මම හ සනශ 

හැටි ට නතුෂන  ජනශධිපිතුමශත් නක්ක ඉතශම ළඟි ස ිතටපු 

ශකශනක්. නතුෂන ශ  තශත්තශ නැි ණුණ ශවකශශේ සි ලු බැණුම් 

මැහ තශත්තශශ  ෂනනි  අරශගන ශගහරට තාිතමකශ  ඒ සි ලු ශේවම 

කරපු නශ කශ ක් තමයි තමත්රීපශක සිසරශසේන මැිතුමශ. ඒක නක 

කශරණ ක්. ඒක පැත්තකි ස ි මු. ශමිකහ, ඒවශ ශේ පශකන ට 

අහශළ නැහැයි කි කශ ිතත සන පුළුව සශ ස. නමුත්, අශනක් 

කශරණ  ශම්කයි. නතුමශ ශම් රශට් ජනශධිපි. ඉිහශසශ  

කවහශවත්  ජනශධිපි  කි න වචන  ශම් පශර්ලිශම් සතුව ිතුශළේ 

දී කිේශවිත්,  මට මතක හැටි ට, කිසරිමක මැිතුමශටත් මතක 

ිි, ඒ කශකශ  මම විපක්ෂශ  ඉඳකශ නශහම කි නශකිට  

මර්වි ස සිමවශ මැිතුමශ කුණුහරුප කි ශශගන පහළට නනවශ මට 

ගහ සන. අශ්ත පශලිත ශතවර්තශපරුම මැිතුමශත් ඉ සනවශ. 

නතුමශටත් මතක ිි කි කශ මම වි  වශස කරනවශ. ඒ කශකශ  

ජනශධිපි කි කශ  කිේශවිත් ඉවරයි. ගුටි ක සන ශවන 

තත්ත්ව ක් තමයි ිබුශඩල.  

හැබැයි, හැ ස ප්ර  න ක් නැහැ. හැ ස කංකශශේ ශම් 
පශර්ලිශම් සතුව ිතුශළේ ජනශධිපිතුමශට ගහ සන ිශබන සි ලු 
මඩා, ගහ සන පුළුව ස, කිසිම ප්ර  න ක් නැහැ. ඒ ප්රජශත සත්රවශහ  
නතුමශ ිි කරකශ ිශබනවශ. ඒ ප්රජශත සත්රවශහ  තමයි ිතරුනිකශ 
ශප්රේමච සද්ර මැිනි ත්, ශම් සි ලුශහනශත් ප්රශර්ථනශ කරපු නිහහස. 
ජනශධිපිතුමශ ශත් පශන  කරෂන ස හහනව වන ආඩලඩුක්රම 
වයවස ථශ සංශ ෝධන  ගැන   ම සත්රීවරු සට කථශ කර කර කටයුතු 
කශළේ ශමිකටහ? නතුමශශ  බක  වැඩි කර ග සනහ? නතුමශශ  
බක  වැඩි කර ග සන ශනිශවයි. ශම් රශට් ජනශධිපිවරශ ක් 
නතුමශශ  බක  අඩු කර ගැනීම සඳහශ රෑ 12.00  වන ශතක් 
ම සත්රීවරු ස ශපිකඹවශ ඒකට ඡ සහ  ශහ සන කිේවශ නම්, ඒ 
තමත්රීපශක සිසරශසේන ජනශධිපිතුමශ පමණයි කි කශයි මම 
ිතත සශ ස. මම නතුමශ ශවනුශව ස ශපනී සිටීම සම්බ සධව කකබක 
ශව සන නපශ. මශ  පක්ෂ නශ ක ශ ශවනුශව ස ශපනී සිටි සශ ස 
නැිව, ශවන කණුරුවත් ශවනුශව ස ශපනී සිටි සන මට බැහැ. මම 
නශ කශ ක් නක්ක වැඩා, කරනවශ නම්, ඒ නශ ක ශ ශවනුශව ස 
මම සි  ට සි  ක් ශපනී සිටිනවශ.  ශමින බැණුම් ිුණවත්, 

පක්ෂශ  මහ  ශමකම්වර ශ විධි ට මම පක්ෂශ  නශ ක ශශ   
වැරැද අඩු පශඩු නතුමශත් නක්ක කථශ කරනවශ වශශ ම, අශනකුත් 
අඩු පශඩු සම්බ සධව, නශහම නැත්නම් වැරැද සම්බ සධව නතුමශට 
ිශබන විශේචනවකදී  යත්තර ශහ සන ඕනෑ. ඒ නිසශ ඒ ගැන 
කකබක ශව සන නපශ.  

මූකශසනශරූඪ ගරු ම සත්රීතුෂන නි, මම තවත් කරුණක් 
කි  සන කැමියි. ශම් ්රි ශහශම  තුළ ශම් විශ ේෂ කෂනටුව පිළිබඳ 
වි ශක අර්බුහ ක් ිවිත්  ි ශබනවශ. අපි ශම් පශර්ලිශම් සතුශේ 
ස ථශවර නිශ ෝග පිළිග සනවශ නම්, ස ථශවර නිශ ෝග 36. (ඊ) ිත 
ශමශසේ සඳහ ස වනවශ: 

 "අධිකරණ ක විනි  ච ට භශජන ශවෂන ස පවින  ම් කශරණ ක් ශහෝ 
අධිකරණ තීරණ ක් කබශ දීමට නි ෂනත  ම් කශරණ ක් සම්බ සධශ  ස 
ප්ර  න ක සඳහනක් ශනිිබි  යුත්ශත් .   

ශම් කශරක සභශව පත් කර සශ සත් ශම් ්රි ශහශම   ටශත්. ශම් 
වන විට ශම් කශරණශව සම්බ සධශ  ස නඩු පහකට අධික 
සංඛයශවක් ශරේෂ ේශධිකරණශ  විභශග ශවෂන ස ිශබනවශ. 2019 
ජූනි මශසශ  4වැනි දන ශම් සම්බ සධව ශම් රශට් නීිපිවර ශ 
ජනශධිපි ශමකම්වර ශට ලිපි ක්  වශ ිශබනවශ. නිත “Terror 
Attacks that Took Place on 21st April, 2019"  නුශව ස සඳහ ස 
ශවනවශ. නිත ශබිශහිම පැහැදලිව නීිපිවර ශ කි න කශරණ  
ශමිකක්හ? “I am of the opinion that the said proceedings 

pending before the Select Committee of Parliament would 
have a substantial danger, a prejudicial and adverse impact 
on the ongoing criminal investigations being presently 
conducted in that regard. Further, the said proceedings 
would also have a prejudicial and adverse impact on pending 
judicial proceedings in the Supreme Court and the judicial 
proceedings impending in other judicial fora. In the 
circumstances, it would be prudent that necessary steps are 
taken to inform the relevant authorities of the above 
concerns in order to ensure that the said authorities take 
cognizance of same with regard to the matters pending 
inquiry before the aforementioned Select Committee of 
Parliament.”   

 

ෙුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමිය 
(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ම සත්රීතුමනි, ඔබතුමශට තව විනශඩි ක කශක ක් 

ිශබ සශ ස.  
 

ෙුණ ායාසරි ජයග ේ්කර මහසතා  
(மொண்புமிகு தயொசிறி ஜயமசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මූකශසනශරූඪ ගරු ම සත්රීතුෂන නි, මම මශ  කථශව ඉක්මනි ස 

අවස ස කර සනම්.  

ශමම ලිපි  ශම් පශර්ලිශම් සතුශේ කථශනශ කතුමශට නවකශ 
ිශබනවශ. නිතීපිතුමශ විසි ස නවශ ිශබන ශම් ලිපිශ  ස 
ශබිශහිම පැහැදලිව කි නවශ, "ශම් රශට් ිශබන නඩුවකට ශම්ක 
වි ශක ප්ර  න ක් ශවනවශ  කි කශ. ශම් සම්බ සධව 
කථශනශ කතුමශ ග සන පි වර ශමිකක්හ කි කශ මම අහ සන 
කැමියි. සශමශනයශ  ස ශමච්චර කශක ක් නීිපිවර ශශ  
යපශහසක් කැබුණශම, ඒක අනුගමන  කරපු කථශනශ කවරශ ක් 
තමයි ශම් පුටුශේ ිතටිශ . ියි ශමශහම කර සශ ස කි කශ මට 
ශත්ශර සශ ස නැහැ. ඒ නිසශ ශම් ශකිෂනටි  අත් ිතටුවීමට වහශම 
කටයුතු කර සන කි කශ මම කි  සන කැමියි.  

මූකශසනශරූඪ ගරු ම සත්රීතුෂන නි,  ශහට ශමම කශරක සභශවට 
මටත් න සන කි කශ ිශබනවශ. හැ ස අපත් කැඳවනවශ. ඒකශබේධ 
විපක්ෂ යි, නක්සත් ජශික පක්ෂ යි ශහශගිමක සම නකතු ශවකශ 
අත්ස ස කරකශ පත් කළ ශකිෂනටි ට පශර්ලිශම් සතුශේ ම සත්රීවරු 
කැඳව සන  නීි ක් නැහැ. හැබැයි,  අලුත් සංශ ෝධන ක් 
ශගනැත්, හැ ස මටත් ශම් ශකිෂනටි ට න සන කි කශ ිශබනවශ. 
ශම් ශකිෂනටි ට  ශ යුතුහ, නැේහ කි කශ මම හැ ස කමපනශ 
කරනවශ. ශම් පශර්ලිශම් සතු ශකිෂනටිශ  කථශ ශවන  ශේවම නිසශ 
අධිකරණ ට වි ශක ප්ර  න ක් ශවනවශ  කි කශ නීිපිවර ශ 
පශර්ලිශම් සතුවට ලිපි ක් නවකශ ිශබනවශ නම්, පශර්ලිශම් සතු 
ම සත්රීවර කු විධි ට මම ශකිශහිමහ ශම් ශකිෂනටි ට තාිත ස 
යත්තර ශහ සශ ස? ඒ නිසශ හැ ස අපට ශකිකු ප්ර  න ක් ිි ශවකශ 
ිශබ සශ ස කි කශ මම කි  සන කැමියි. මටත් ඒ ශකිෂනටි ට  
න සන කි කශ ිශබනවශ. ශහේතුව ශමිකක්හ? මම ිතතන හැටි ට 
 ටශේ සමුද්රශ ශහෝටකශ  සිේධි ක් සිදු ණුණශ. ියි  නතැන 
ශබෝම්බ ක් පිපිරුශඩල නැත්ශත්  කි පු   කථශව  සම්බ සධව 
ශව සන ඕනෑ මශ කැඳවශ ිත්ශත්. ඒ ගැන පරීක්ෂණ ක් කර සන 
කි කශ මම කිේවශ. ඒ ගැන පරීක්ෂණ ක් කර සන ඕනෑ. ඒ ගැන 
මශග ස අහකශ වැඩා,ක් නැහැ. මම ඒකම තමයි ශකිෂනටි ට ආවත් 
කි  සශ ස. හැ ස ශමිකක්හ ශම් කර සශ ස? ශම් ශකිෂනටිශ  ඉ සන 
සරත් ශෆි සශසේකශ වැනි ම සත්රීවරු පැහැදලිවම ජනශධිපිතුමශ 
ඉකක්ක කරශගන  කටයුතු කරන ශකිෂනටි ක් බවට ශම  පත් 
ශවකශ ිශබනවශ. මඩා, ගැසීශම් ශච්තනශශව ස, නතුමශ ඉකක්ක 
කරශගන හහපු ශකිෂනටි ක් බවට ශම් ශකිෂනටි  පත් කරකශ 
ිශබනවශ. ඒ නිසශ ශම් වැඩා, පිළිශවළත් නිසශ ශම් ශකිෂනටිශ  වැඩා, 
කටයුතු අවස ස කිරීමට කථශනශ කතුමශ තී සදුවක් ග සන ඕනෑ  
කි ශ මම කි  සන කැමියි.  
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ශමිකහ, පැහැදලිවම නීිපිතුමශ ශම් ලිපි  නවකශ ිශබ සශ ස 

කථශනශ කතුමශට. ජනශධිපිතුමශශ  ශමකම්වර ශට නේවශට 

පුබව නතුමශ කථශනශ කතුමශටත් නවකශ ිශබනවශ. නම නිසශ මම 

කි  සන කැමැියි, ශම් ස ථශවර නිශ ෝග අනුවත්, නීිපිතුමශශ  

නිශ ෝග අනුවත් ශම් විශ ේෂ කශරක සභශව පවත්වශශගන   සන 

විධි ක් නැි බව. කරුණශකර නක්ශකෝ ශම් කශරක සභශව අශහෝසි 

කර සන, නැත්නම් ශම් සඳහශ ශවනත් ්රි ශමශර්ග ක් ග සන.  

ඊළඟට පළශත් සභශ මැිවරණ  සම්බ සධශ  ස මම තව නක 

කශරණ ක් කි  සනට කැමැියි. හහනව ශවනි ආඩලඩුක්රම 

වයවස ථශ සංශ ෝධන   ටශත් පළශත් සභශ මැිවරණ  ි  සන  

කි කශ මැිවරණ ශකිමසශසරස තුමශ ජනශධිපිතුමශට ලිපි ක් 

නවකශ ිශබනවශ  කිේවශ. නමුත්, නතුමශට නශහම ලිපි ක් නවකශ 

නැහැ. නතුමශට කි කශ ිශබ සශ ස තාිතමකශ නඩු හශ සන කි කශයි. 

නඩු හශ සන  ශහ ක් නැහැ. ිත්ත ව ශ  සම ගරු අගමැිතුමශට 

මශස ශහකක කශක ක් ිබුණශ ඒ සඳහශ  පත් කළ කෂනටුශේ තී සදුව 

ග සන. ඒ කෂනටුශේ තී සදුව පශර්ලිශම් සතුවට ඉදසරපත් කරකශ ඒ 

ගැන පශර්ලිශම් සතුශව ස තී සදුවක් ග සනට ිබුණශ. ඒක 

පශර්ලිශම් සතුශව ස ග සන ඕනෑ තී සදුවක්. හැ ස ඒක අශනක් 

පැත්තට කරකවකශ මැිවරණ ශකිෂනසම ජනශධිපිතුමශට 

කි නවශ, ශරේෂ ේශධිකරණශ  නඩු පවර සන කි කශ. ශමිකක්හ ශම් 

කථශව? ශම් සි ලු ශේවක අවසශන ප්රිලක  බවට පත්ශවකශ 

ිශබ සශ ස ශමිකක්හ? මැිවරණ පැවැත්වීමත්, මැිවරණ 

පැවැත්වීම නැවැත්වීමත් පශර්ලිශම් සතුව විධි ට අපි ග සන ඕනෑ 

තී සදුවක් විධි ට හහ නවශවනි ආඩලඩුක්රම වයවස ථශ සංශ ෝධන  

 ටශත් අපට  බක  දීකශ ිශබනවශ. නමුත්, ඒ මත ්රි ශ කිරීම 

පැත්තකි ස ි කශ ඒකත් ජනශධිපිවර ශටම පවරකශ නිකම් ඉ සන 

්රි ශහශම ක් තමයි   සශ ස. ඒ නිසශ කරුණශකරකශ ශම් ්රි ශහශම  

පිළිබඳව නිවැරද තී සදුවක් ග සන කි කශ ඉමකශ සිටිෂන ස මශ  

කථශව අවස ස කරනවශ.  

ඔබතුෂන ට ශබිශහිම ස තුියි. 

 
ෙුණ ලක්ෂපම්ද කිරිඇේල මහසතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මූකශසනශරූඪ ගරු ම සත්රීතුෂන නි, නතුමශ ගරු ම සත්රීතුමශ දීර්ඝ 

කශක ක් ශම් පශර්ලිශම් සතුශේ ඉඳකශ ිශබනවශ; පශර්ලිශම් සතුශේ 

නීි රීි ගැන හ සනවශ. අධිකරණ ටවත්, කශටවත් 

පශර්ලිශම් සතුවට තහංචි හශ සනට බැහැ. අනුර බඩලඩා,ශරනශ ක 

මැිතුමශ කථශනශ කවර ශ හැටි ට තීරණ ක් දීකශ ිශබනවශ, 

අධිකරණ ටවත් පශර්ලිශම් සතුවට තහංචි හශ සන  බැහැයි කි කශ. 

ඔබතුමශ හ සනවශශ ස. [බශධශ කිරීමක්] නැහැ, මම නිකම් 

කි  සශ ස. නශහම කශටවත් තහංචි හශ සනට බැහැ. 

නීිපිවර ශටවත්, ශරේෂ ේශධිකරණ ටවත් පශර්ලිශම් සතුශේ 

කටයුතුවකට බකපෑමක් කර සනට බැහැ. ඒක අපියි තීරණ  

කර සශ ස. [බශධශ කිරීමක්] ඔබතුමශ හ සනවශශ ස.    

 
ෙුණ ායාසරි ජයග ේ්කර මහසතා  
(மொண்புமிகு தயொசிறி ஜயமசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මට විනශඩි ක අවසර ක් ශහ සන මූකශසනශරූඪ ගරු 

ම සත්රීතුෂන නි.  

 
ෙුණ ලක්ෂපම්ද කිරිඇේල මහසතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
You are a lawyer. So, you should know that. 

ෙුණ ායාසරි ජයග ේ්කර මහසතා  
(மொண்புமிகு தயொசிறி ஜயமசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
As a lawyer, I know that. But, I am referring to the 

Standing Orders of Parliament. Madam Chairperson, can 
I explain that? 

 

ෙුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමිය 
(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Yes. 

 

ෙුණ ලක්ෂපම්ද කිරිඇේල මහසතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඒ ගැන විවශහ ක් නැහැ, මම නිකම් පැහැදලි කිරීමක් කශළේ.  

 

ෙුණ ායාසරි ජයග ේ්කර මහසතා  
(மொண்புமிகு தயொசிறி ஜயமசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මට ඔබතුමශට කි  සනට ිශබ සශ ස ශම යි. අධිකරණ  

ශම්කට අත ගහනවශට මම කැමැි නැහැ. ඔබතුමශ වශශ ම මශත් 

ඒකට ශබිශහිම විරුේධ ශකශනක්. නමුත් ප්ර  න  ිශබ සශ ස, 

අපි විසි සම හහපු ස ථශවර නිශ ෝගවක ිශබනවශ “sub judice” 

කි කශ. ඒක ශකිශහිමහ  ශමතැනට වංකගු ශව සශ ස කි න 

නකයි මශ  ප්ර  න . නශහම නැිව ශවනත් නකක් ශනිශවයි. 

අධිකරණ ට අපට බකපෑම් කර සනට බැහැ, ඒක හසර. 

පශර්ලිශම් සතුශේ අපි හහශ ගත්ත ස ථශවර නිශ ෝගවකම ිශබනවශ 

අධිකරණ කටයුත්තක් සම්බ සධශ  ස අපට කථශ කර සනට 

බැහැයි කි කශ. ඉි ස අපි ශමිකක්හ කර සශ ස?  

 

ෙුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමිය 
(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු ශහක්ටර් අ්තපුහශෂන ම සත්රීතුමශ. ඔබතුමශට විනශඩි 

7ක කශක ක් ිශබනවශ. 
 

 
[අ.භශ.5.14] 

 

ෙුණ ගහසක්ටර් අ්තපුහසාමි මහසතා 
(மொண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹொமி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

මූකශසන  ශහිබවන ගරු ම සත්රීතුෂන නි, ඔබතුෂන ට 

ස තුිව සත ශවනවශ ශම් අවස ථශව කබශ දීම සම්බ සධව. මට 

කථශව ආරම්භ කර සන ට ශව සශ ස ිතටපු අමශතය අශ්ත ගරු 

හ ශසිසර ජ ශසේකර ම සත්රීතුමශ කි පු කශරණ ක් සම්බ සධවයි. 

නතුමශ අිගරු ජනශධිපිතුමශ ගැන කථශ කළශ. නතුමශ කිේවශ  අහ 

ප්රජශත සත්රවශහ  කැබිකශ ිශබනවශ. නහශ ජනශධිපිවර ශ කි කශ 

ප්රකශ  කර සන බැහැ. නමුත් අහ ජනශධිපිවර ශට ශම් 

පශර්ලිශම් සතුශේදී සහ ෂන ස පිටතදී ඕනෑ තරම් මඩා, ගහ සනට 

පුළුව ස  කි කශ. ගරු හ ශසිසර ජ ශසේකර ම සත්රීතුමනි, අපි 

හැමශහනශම ආපුණ හැසරකශ බක සනට ඕනෑ, අිගරු ජනශධිපිතුමශ 

නතුමශශ  ශගෞරව  ආරක්ෂශ ශවන විධි ට ශම් රට තුළ වැඩා, 

කටයුතු කළශහ, නැේහ කි න නක. මම සශමශනයශ  ස අිගරු 

ජනශධිපිතුමශට නශහම වචන කි න ශකිශනක් ශනිශවයි. 

හැබැයි, ශම් රශට් හැට ශහකක්ෂ ක් ජනතශව නතුමශට ඡ සහ  දීකශ 

ශම් රශට් ජනශධිපිවර ශ හැටි ට නතුමශ  පත් කරකශ අපට ආඩලඩු 

බක  කබශ ශහනශකිට ශම් රශට් ජනතශව නතුමශශග ස 

බකශශපිශරිත්තු ණුණු ශේ නතුමශශග ස සිේධ ශනිණුණු නිසශ තමයි, 

ඒ ිිශවකශ ිශබන  ම්කිසි දුර්වකතශ නිසශ තමයි අහ සමස ත 

823 824 



පශර්ලිශම් සතුව 

ජනතශවත්, ශම් යත්තරීතර පශර්ලිශම් සතුශේ සිටින පශර්ලිශම් සතු 

ම සත්රීවරු ස ිතුළු රශට් ශේ පශකන අධිකශසරශ  සි ලුශහනශත් 

නතුමශ ගැන  ම්කිසි විග්රහ ක් කර සශ ස.  

ඒ නිසශ කනගශටුශව ස ණුණත් කි  සන ඕනෑ, අප සි ලුශහනශම 

ආපුබ හැරී බකශ ශම් ගැන දුක් ශව සන ඕනෑ  කි කශ. ඊළඟට, 

ශම්ශක ස පශඩා,මක් ඉශගන ශගන අපි රට තුළ ඉදසරශ දී කරන වැඩා, 

පිළිශවළ ශමිකක්හ කි කශ හසර ශකශරව හඳුනශ ග සන ඕනෑ. 

අශප්රේම 21වැනි හශ නමක ණුණු ප්රහශරශ  ස අශ්ත රශට් අිතංසක 

අම්මකශ-තශත්තකශ, සශහෝහර-සශහෝහසර  ස, දූ හරුව ස  ෂන  තා ශට 

පුබව, ශම් රශට් සමස ත ප්රජශව තුළ ආ සශහෝකනශත්මක 

තත්ත්ව ක් ිි ණුණශ. ඒ වශශ ම ශනිශ ක් විධිශ  සිතුම්-පැතුම් 

ඉස සරහට න සන ගත්තශ; නළි ට න සන ගත්තශ. ශබිශහෝ 

ශේකශවට ජනතශව අතර අවි  වශස  ශගිඩා,නැුණණශ.  

මූකශසනශරූඪ ගරු ම සත්රීතුමනි, අහහන ආගම අනුව තමයි අප 

සි ලුශහනශ ශවනස  ශවකශ ිශබ සශ ස. අශප ස සමහර ශකිටසක් 

කශතෝලික ආගම අහහනවශ; ශබෞේධශගම අහහනවශ; ිත සදු ආගම 

අහහනවශ; ඉස කශම් ආගම අහහනවශ; තව ශනිශ ක් ආගම් 

අහහනවශ.  අහහන ආගම් අනුව තමයි අපි අශ්ත සමශජ ක්රම ,  අප 

ජීවත් ශවන ක්රමශේහ ශබිශහෝ ශේකශවට ශවනස  කරශගන 

ිශබ සශ ස. නමුත් ෂනනිස ුබ හැටි ට ගත්තශම, ශ්රී කශංකික  ස 

හැටි ට ගත්තශම අශ්ත ි  ශේ දුව සශ ස රතු පශට ශම; 

සම්පූර්ණශ  සම අප පිිතටශ ිශබ සශ ස නක ආකශර ට; අප ජීවත් 

ශව සශ ස, ක සශ ස-ශබි සශ ස, අඳි සශ ස සහ අශනක් ්රි ශවලි 

සි මක සිේධ ශව සශ ස නක විධි ට. හැබැයි, අපි ්රි ශත්මක කරන 

ශේ පශකන කටයුතු සහ සමශජයී  කටයුතුත්, අප ආරූඪ කරගත් 

සමහර කටයුතුත් නිසශ අප අතර ශබිශහෝ ශේකශවට ශවනස කම් 

ිශබනවශ. හැබැයි, ඒ ශවනස කම් ශේ පශකන ට පශවිච්චි කර සන 

තාිත ස තමයි රශට් ශම් ආකශරශ  විනශ කශරී තත්ත්ව ක් යහශ 

ශවකශ ිශබ සශ ස කි කශ මශ වි  වශස කරනවශ.  

අශප්රේම 21වැනි හශ නමක වූ ප්රහශරශ  ස ෂන  තා  අශ්ත ඒ 

අිතංසක ෂනනිුබ ස විකුණශශගන කන සමශජ ක් අහ ශම් රශට් 

බිිතශවකශ ිශබනවශ. අහ වනවිට අපූරු වැඩා,සටහ ස නළිශ  

පහළිශ  සිේධ ශවන බව අපි හකිනවශ.   Facebook නශක්, 

ශේදකශවක සමහර අ  අලුි ස වැඩා,සටහ ස හහශශගන ිශබනවශ. 

මුකුබන ශහිබවන ගරු ම සත්රීතුෂන නි, හැමශහනශම කථශ 

කර සශ ස ශම් පශර්ලිශම් සතුශේ සිටින ම සත්රීවරු 225 ශහනශම 

ශගහර  ව සන ඕනෑ කි කශයි. හැබැයි, සිනහවට කශරණශව 

ව සශ ස, පශර්ලිශම් සතුශේ ඉ සන 225 ශහනශම ශගහර  ව සන 

ඕනෑ කි න කඩලඩා,ශ ම, නළිශ  ඉඳශගන පශර්ලිශම් සතුවට න සන  

ශකළ හළන නක. පශර්ලිශම් සතුව ගැන, නශහම නැත්නම් 

ශේ පශකන  ගැන නක පැත්තකි ස විගණකශධිපිත් කථශ 

කරනවශ, තව පැත්තකි ස ආගෂනක නශ කශ ෝ කථශ කරනවශ, 

තවත් පැත්තකි ස වයශපශසරකශ ෝ කථශ කරනවශ, තවත් පැත්තකි ස 

නීිඥපශ ෝ කථශ කරනවශ, සමහර කඩලඩා,ශ ම් සිවිම සංවිධශන 

හහශශගන කථශ කරනවශ. හැබැයි, ශම් සි ලුශහනශම කථශ 

කර සශ ස නක්ශකෝ, ජනශධිපි ුරර  ග සන, නැත්නම් අගමැි 

ුරර  ග සනයි. නශහම නැත්නම් අඩුම තරෂන ස පශර්ලිශම් සතු 

ම සත්රීවරශ ක්වත් ශව සනයි. ශම්ක අහ ශම් රශට් විිතළුවක් ශවකශ. 

ඒ කි  සශ ස පශර්ලිශම් සතු ම සත්රීවර ශට ිඟිමක දගු කරකර, 

පශර්ලිශම් සතු ම සත්රීවර ශට මඩා, ගහන ගම සම, පශර්ලිශම් සතු 

ම සත්රී ුරර  ශකශළසන ගම සම වක්රශකශරශ  ස ඒ ශගිමක ස 

ජනතශවට ආම සත්රණ  කරනවශ, පශර්ලිශම් සතුවට ඒ අ  න සන 

ඕනෑ  කි කශ; ශම් 225 ශහනශම නළි ට තාිතමකශ, අලුි ස ශවනත් 

කඩලඩා,ශ මක් න සන ඕනෑ  කි කශ. හැබැයි, අලුත් කඩලඩා,ශ මක් 

නනවශ නම් ශහිඳයි කි කශ මශත් වි  වශස කරනවශ. නතශකිට ඒ 

අ ටත් ශම්ශක් රස ගුණ වශශ ම, ශම්ක අස ශසේ ිශබන මඩා, ටිකත් 

ශහිඳට හඳුනශ ග සන පුළුව ස ශවයි, විඳ හරශ ග සනත් හැකිශවයි 

කි කශ මශ වි  වශස කරනවශ. 

ශම් රශට් සමස ත ජනතශව හඳුනශ ගත යුතු කශරණශවක් 

ිශබනවශ. අශප්රේම 21වැනි දන නමක ණුණු ප්රහශරශ  ස ෂන  තා  

අිතංසක සශහෝහර  සශ  ඒ ෂනනී ශගිඩා, යඩා, ඉඳිෂන ස සමහර අ  

කථශ කර සශ ස ශමිනවශහ? ශම් සිේධි  ශවච්ච ගම සම අපි ශම් 

රශට් ආගෂනක නශ කත්ව ට, ශම් රට පශකන  කරන නශ ක  සට 

කි පු පළමුවැනිම කශරණ  තමයි අපි  ශේ පශකන   කි න 

වචන  සහ ඒ ්රි ශව පුංචි කශක කට අමතක කරමු  කි න නක. 

නශසේ අමතක කරකශ අපි  ම්කිසි වැඩා, පිළිශවළකට නමු කි කශ. 

ප්රධශන ව ශ  ස අපි හැම ශහනශටම වැරදුණශ කි කශ ිතතකශ, අපි 

පළපුරුේශහ ස කබශගත් අත්හැකීම් නක්ක ශම් රශට් ආරක්ෂශව 

සම්බ සධශ  ස කළ යුතු වැඩා,සටහනක් ිශබනවශ. ඒකට 

ආරක්ෂක අං  විතරක් ශනිශවයි, රශට් නශ කශ ෝ විතරක් 

ශනිශවයි, ආරක්ෂක අං  විතරක් ශනිශවයි, සමස ත ජනතශවත් 

නකට නක්කශුබ ශවකශ තමයි ආරක්ෂක වැඩා, පිළිශවළ අපි 

්රි ශත්මක කළ යුත්ශත්. මම ිතතනවශ ජනතශව හැටි ට හැම 

පුරවැසිශ කුටම ශම් හැම ශේටම හශ කත්වක් කබශ ශහ සන 

පුළුව ස කි කශ; සහභශතාත්ව ක් හක්ව සන පුළුව ස කි කශ. අපි 

සි ලුශහනශ නකතු ශවකශ සිේධ කළ යුතු ව සශ ස ඒකයි. ශම් 

පශර්ලිශම් සතුශේ ඉ සන අශ්ත ම සත්රීවරු 225 ශහනශශ  වගකීම 

ව සශ ස, ජනතශවත් නක්ක අත්වැම බැඳශගන ඉදසරශ දී රශට් 

නැවතත් විනශ  ක් ශවන නක නවත්වන නකයි; ත්රස තවශදී 

්රි ශවකට අව ය කරන ඒ  ක්ි  කබශ ශනිශහන නකයි.  

නම නිසශ තමයි අපි ිතස බුමකශශ  ෂසර ශ වි  වවිහයශක  ගැන 

විශ ේෂශ  ස කථශ කශළේ. නම නිසශ මම ිතතනවශ, ශම් කශක  තුළදී 

ශම් විශ ේෂ කශරක සභශව නිසශ අශ්ත රශට් ජනතශව  ම් කිසි 

ශහ ක් ඉශගන ගත්තශ,  ම් කිසි ශහ ක් හැන ගත්තශ කි කශ. අශ්ත 

ගශම් සිටින දු්තපත් අිතංසක ෂනනිුබ ස විශ ේෂ කශරක සභශව හරහශ 

හැන ගත්තශ, ිත්තටම රශට් ශමිනවශහ සිේධ ව සශ ස කි න 

කශරණ . ඒ විතරක් ශනිශවයි. අහ ිතස බුමකශශ  ෂසර ශ 

වි  වවිහයශක  නවත්ව සන අව ය කරන වැඩා, පිළිශවළත් ඒ   

හරහශ ්රි ශත්මක වනවශ. විශ ේෂ කශරක සභශශව ස රටට අව ය 

වැඩා, පිළිශවළ අපි ්රි ශත්මක කර ගත යුතුයි. ඒක තමයි අපි කළ 

යුත්ශත්. විශ ේෂ කශරක සභශවට මඩා, ගසෂන ස, ඒ කශරක සභශව 

තම සශ  ඡ සහ වයශපශර ට ශ ිහශ ග සශ ස නැිව, ශම් හදසි 

නීි  ්රි ශත්මක කරන ශමිශහිශත් ශම් රශට් සමස ත ජනතශවට 

අව ය විධි ට ඉදසර අනශගතශ   නිහහශසේ සශමශ  ස හශ 

සමඟිශ  ස ජීවත් ව සන පුළුව ස රටක් ශගිඩා, නඟ සන අව ය 

කරන වැඩා, පිළිශවළට අපි සි ලුශහනශ අත් වැම බැඳග සන ඕනෑ  

කි කශ මම වි  වශස කරනවශ.  

මූකශසනශරූඪ ගරු ම සත්රීතුෂන නි, මට අවස ථශව කබශ දීම 

සම්බ සධශ  ස ඔබතුෂන ට ශබිශහිම ස තුියි. 

 

ෙුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමිය 
(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
මී ළඟට, ගරු මිත සහශන සහ අලුත්ගමශ  ම සත්රීතුමශ. 

ඔබතුමශට විනශඩි 7ක කශක ක් ිශබනවශ. 
 

[අ.භශ.5.22] 

 

ෙුණ මහි්දාාන්දා අලුත්ෙමගේ මහසතා 
(மொண்புமிகு மஹிந்தொனந்த அலுத்கமமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මූකශසනශරූඪ ගරු ම සත්රීතුෂන නි, මට වශුබශේව නශනශ ක්කශර 

ම සත්රීතුමශශ  ශවකශවත් ිශබනවශ.  
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[ගරු  ශහක්ටර් අ්තපුහශෂන  මහතශ] 
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මූකශසනශරූඪ ගරු ම සත්රීතුෂන නි, අහ හදසි නීි  දීර්ඝ කිරීම 

පිළිබඳව විවශහ කරන අතරතුර මශ  ජංගම දුරකථන ට 

පණිණුඩා, ක් නනවශ, "මිත සහශන සහ අලුත්ගමශ ට අහ විශ ේෂ 

අධිකරණ  නඩු පවරයි  කි කශ. මූකශසනශරූඪ ගරු ම සත්රීතුෂන නි, 

අහ  අමකස  ශහෝ දූෂණ ශචෝහනශ විමර් න ශකිෂනෂ ස සභශව විසි ස 

විශ ේෂ මහශධිකරණශ  මිත සහශන සහ අලුත්ගමශ ට නඩුවක් 

පවරනවශ කි කශ message නකක් ිවිමකශ ිශබනවශ.  

මූකශසනශරූඪ ගරු ම සත්රීතුෂන නි, ශම් පණිණුඩා,  ජුනි මශසශ  

12 ශවනි හශ  දවයින  පත්තරශ  මුම පිටුශේ ශමශසේ පළ ශවකශ 

ිබුණශ: 

"විශ ේෂ මහශධිකරණ  හමුශේ මිත සහශන සහට නඩු පැවරීමට අගවිනිුබරු 

අනුමැි    

මූකශසනශරූඪ ගරු ම සත්රීතුෂන නි, අමකස  ශහෝ දූෂණ ශචෝහනශ 

විමර් න ශකිෂනෂ ස සභශ පනශත් 17වන වග සිශ  පැහැදලිව 

ශමශසේ සඳහ ස ශවකශ ිශබනවශ: 

"ශකිෂනෂ ස සභශශේ සෑම සශමශිකක කු විසි ස, අධයක්ෂ ජනරශමවර ශ සහ 

ශකිෂනෂ ස සභශවට සහශ  වීම සඳහශ පත් කරන කහ සෑම නිකධර කු ශහෝ 

ශසේවක කු විසි ස, ස වකී  ුරරශ  කශර්  භශර ගැනීමට ප්රථම ශම් පනශත් 

විධිවිධශන බකශත්මක කිරීශම් කශර්  සඳහශ හැර, ශම් පනත,  ටශත් 

ස වකී  බකතක ්රි ශත්මක කිරීශම් දී හශ කර්තවය ඉටු කිරීශම් දී තම ස ට 

කැශබන ශහෝ තම සට හැනගැනීමට කැශබන ශතිරතුරු කිසිවක් 

අනශවරණ  ශනිකරන බව ප්රකශ  ක්, අත්ස ස කළ යුතු  .   

ශම් අනුව, අමකස  ශහෝ දූෂණ ශචෝහනශ විමර් න ශකිෂනෂ ස 

සභශශේ සෑම නිකධශසර කුම බැඳී සිටිනවශ, අමකස  ශහෝ දූෂණ 

ශචෝහනශ විමර් න ශකිෂනෂ ස සභශව විසි ස නඩුවක් පැවරීම 

සම්බ සධශ නුත්, නයි ස කැශබන ශතිරතුරු කිසිවකුත් නළි ට 

ශනිදීමටත්. හැබැයි, හැ ස අමකස  ශහෝ දූෂණ ශචෝහනශ විමර් න  

ශකිෂනෂ ස සභශව හවස  20කට කලි ස පත්තර ට ශහනවශ, 

"මිත සහශන සහ අලුත්ගමශ ට නඩු හමනවශ  කි කශ. ශම් අමකස  

ශහෝ දූෂණ ශචෝහනශ විමර් න ශකිෂනෂ ස සභශ පනශත් 1 . (1) 

වග සි  අනුව ශකිෂනෂ ස සභශශේ සශමශිකක  ස, අධයක්ෂ 

ජනරශමවර ශ සහ ශකිෂනෂ ස සභශවට සහශ  වීම පිණිස පත්කරන 

කහ නිකධර  ස හශ ශසේවක  ස නම නීි කඩා, කශළිත් හඩලඩා, නීි 

සංග්රහ  අනුව කටයුතු කළ හැකියි.  

මූකශසනශරූඪ ගරු ම සත්රීතුෂන නි, ශම් රශට් ඕනෑම 

පුරවැසිශ කුට ශම් අයිි  ිශබනවශ. අමකස  ශහෝ දූෂණ ශචෝහනශ 

විමර් න ශකිෂනෂ ස සභශව විසි ස පරීක්ෂණ ක් පවත්වන 

අවස ථශවක ඒ කිසි ශතිරතුරක් නළි ට ශහ සන බැහැ. හැබැයි, ශම් 

අමකස  ශහෝ දූෂණ ශචෝහනශ විමර් න ශකිෂනෂ ස සභශව විසි ස ශම් 

ශතිරතුරු නළි ට ශහනවශ. මම ඒ පිළිබඳව ඉ ස නහශට කථශ 

කර සශ ස නැහැ. මූකශසනශරූඪ ගරු ම සත්රීතුෂන නි, මම කි  සශ ස 

ශම්කයි. ශම් විශ ේෂ මහශධිකරණ ශම් රශට් ස ථශපිත කශළේ ශම් 

රශට් සිදුවන මහශ පසරමශණ දූෂණ වංචශ ශහිරකම් නළි ට 

හම සනයි. ඒක ශහිඳයි. ශම් රශට් සිදුවන මහශ පසරමශණ වංචශ, මහශ 

පසරමශණ ගනුශහනු, මහශ පසරමශණ දූෂණ ශවනුශව ස අධිකරණ ක් 

පිිතටුවශ ඔණු සට හඬුවම් ශහ සන ඕනෑ. ඒක ශහිඳයි. හැබැයි, හැ ස 

ශම් විශ ේෂ මහශධිකරණශ  ශකිකුම ශචෝහනශ නමක වන 

පුේගක  ස කණුහ? 2020 ජනශධිපි, ශගෝේශභ  රශජපක්ෂ. ඒ, ශම් 

විශ ේෂ මහශධිකරණශ  නඩු ිශබන නක චූදතශ ක්. හැ ස 

ශගෝේශභ  රශජපක්ෂ තමයි ශම් රශට් වි ශකම  වැරැේහ කර ිශබන 

ශකනශ. ඊ ළඟට, ශම් රශට් වි ශකම වැරැේහ කර ිශබන පුේගක ශ 

තමයි, මිත සහශන සහ අලුත්ගමශ . ඊ ළඟ ජනශධිපිවරණ සටශ ස 

ශගෝේශභ  රශජපක්ෂත් නක්ක ළඟි සම ඉ සන ශස සපිශ කු 

තමයි මම. ඒ නිසශ තමයි මට නඩුව වැශට සශ ස. 

මූකශසනශරූඪ ගරු ම සත්රීතුෂන නි, ශම් නඩුව මට හම සශ ස 

කංකශ සශතිස ආ තන  විසි ස කැරම් ශබෝඩ් 14,000ක් 

ආන න  කිරීම සම්බ සධශ  ස. ඒ සඳහශ LC විවෘත කර සශ ස 

සශතිස, ශග සව සශ ස සශතිස, ශබහ සශ ස සශතිස. ඒ සි මක 

කර සශ ස සශතිස.  නවකට මම ක්රීඩා,ශ ිමි. ශම්ක ක්රීඩා,ශ 

භශඩලඩා, ක් නිසශ ක්රීඩා,ශ ිමිට නඩු හමනවශ. මම හ සශ ස නැහැ, 

ශම් රශට් නීි  ශම්කහ කි කශ. නම නිසශ මැිවරණ ළං ශවේදී  

විශ ේෂ මහශධිකරණ හහකශ  ඒවශශ  ශේ පශකන නඩු හමනවශ.   

ඒ නිසශ කිසරිමක මහත්තශ ෝ, අපි තමු සනශ සශසේකශශ  

වික්රමසිංහ අගමැිතුමශට කි නවශ, තමු සනශ සශසේකශ විශ ේෂ 

අධිකරණවක ශනිශවයි, නයි ස නහශට තා  අධිකරණවක නඩු 

හැම්මත් තමු සනශ සශසේකශට අප පශකන  කර සන හම්බ ශව සශ ස 

නැහැ කි කශ. තමු සනශ සශසේකශ ිතත සන නපශ, නඩු හමකශ අප භ  

කර සන පුළුව ස ශවයි කි කශ.  

මූකශසනශරූඪ ගරු ම සත්රීතුෂන නි, මම අමශතයශං ශ  ස අයි ස 

ණුණශට පස ශසේ ක්රීඩා,ශ ිමිවරු තු සශහශනක් තමු සනශ සශසේකශශ  

ආඩලඩුව  ටශත් ිතටි ශ.  ශමතැන ඉ සනවශ හ ශසිසර ජ ශසේකර 

ිතටපු ිමිතුමශ. නතුමශ ක්රීඩා,ශ ිමිවර ශ හැටි ට 

පශර්ලිශම් සතුශේ දී යත්තර ක් දීකශ කිේවශ, "ශම්කට ක්රීඩා,ශ 

අමශතයශං   කිසිම සම්බ සධ ක් නැහැ. ශමතුමශට නඩු හැම්ශමිත් 

මම ශකෝට් නක හශශගන ිවිමකශ යසශවිශ  කථශ කරනවශ යි 

කි කශ. ඊළඟට ආවශ, ෆයිසර් මුස තශපශ ිතටපු ිමිතුමශ. නතුමශ 

ජනශධිපි නීිඥපවරශ ක්. නතුමශ ශම් පශර්ලිශම් සතුශේදී කිේවශ, 

"ශම්කට ක්රීඩා,ශ අමශතයශං ශ  කිසිම මැදහත්වීමක් නැහැ  කි කශ. 

හැ ස ඉ සනවශ නක්සත් ජශික පක්ෂශ  හසර ස ප්රනශ සදු මැිතුමශ. 

නතුමශ ශම් සභශශේ දී කිේවශ, "ශම්කට ක්රීඩා,ශ අමශතයශං ශ  කිසිම 

සම්බ සධතශවක් නැහැ. ශම්කට අශ්ත සම්බ සධ ක් නැහැ. ශම්ක 

සශතිස ආ තනශ  ස කරපු ගනුශහනුවක්  කි කශ. ශම් 

ශවනුශව ස ක්රීඩා,ශ අමශතයශං    ත පහක්වත් ශගවකශ නැත්නම්, 

ක්රීඩා,ශ අමශතයවර ශ ලිිතතව ශහෝ කිසිම ශහ ක් කරකශ නැත්නම්  

ක්රීඩා,ශ ිමිවර ශට නඩු හම සශ ස ශමින පහනම මතහ?  

මූකශසනශරූඪ ගරු ම සත්රීතුෂන නි, තමු සනශ සශසේකශශ  

අගමැිවර ශට අපි ශකළි ස යත්තර ශහනවශ. 

තමු සනශ සශසේකශශ  ආඩලඩුශේ ශහිරකම්වකට විරුේධව අපි 

ශකළි ස කථශ කරනවශ. තමු සනශ සශසේකශට විරුේධව ශම් සටන 

අපි ශමශහ වනවශ. ඒක තමයි තමු සනශ සශසේකශට ිශබන 

ශකිකුම ප්ර  න . මූකශසනශරූඪ ගරු ම සත්රීතුෂන නි, ශම් සිේධි ට 

මට විරුේධව හමන හතරවැනි නඩුවයි ශම්. මශහස ත්රශත් 

අධිකරණශ  නඩු තුනක් හැම්මශ. නකම ශචෝහනශව, නකම 

චූදතශ ෝ. කිසිම සම්බ සධ ක් නැි සිේධි කට අධිකරණ හතරක 

නඩු හමකශ ිශ නවශ. අපට විශ ේෂ අධිකරණවක නඩු හමකශ 

ශගෝේශභ  රශජපක්ෂ මහත්ම ශශ  ජනශධිපිවරණ සටන 

ශේරශග සන පුළුව ස කි කශ තමු සනශ සශසේකශ ිතතනවශ නම්, ඒ 

තමයි තමු සනශ සශසේකශ කරන ශකිකුම වැරැේහ. ඒ නිසශ නඩු පිට 

නඩු වැටුණත්, ිතරශගවම හහසක තා ත්  ඒ සටන අපි 

නවත්ව සශ ස නැහැ කි න නක තමු සනශ සශසේකශට විශ ේෂශ  ස 

මතක් කරනවශ. 

මූකශසනශරූඪ ගරු ම සත්රීතුෂන නි, අපි හැක්කශ ශම් ආඩලඩුව 

බක ට පත් කර සන වැඩිම කශර්  භශර ක් කරපු පශකයශසෝි 

සරවනමුත්තු මහත්ම ශ CID නකට තාිතමකශ පැෂනණිමකක් කරකශ 

ිබුණශ, "අස තාසරශ  මහශනශ ක හශමුදුරුව ස වහශම අත් අඩා,ංගුවට 

ග සන  කි කශ. අපි සරවනමුත්තු මහත්ම ශශග ස අහනවශ, 

ශකිශහ සහ නතුමශට ඒ කයිස ස නක දු සශ ස කි කශ. අඩු ගණශ ස 

මහනුවර ඉ සන, යඩා,රට භශරව ඉ සන ිමිවර ශ හැටි ට 

කිසරිමක ිමිතුමශවත් ශම් පිළිබඳව අහ ශවනකම ප්රකශ  ක් 

කශළේ නැහැ. ඒ ගැන මම කනගශටු වනවශ. තමු සනශ සශසේකශ 
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පශර්ලිශම් සතුව 

හැමශේටම දුවශගන   සශ ස අස තාසරශ  හශ මමවතු මහශ විහශර ට. 

ගරු කක්ෂ ම ස කිසරිමක ිමිතුමනි, අඩු ගණශ ස ඔබතුමශටවත් 

බැසර ණුණශ අස තාසරශ  මහශනශ ක හශමුදුරුව ස ශවනුශව ස 

වචන ක් කථශ කර සන. අපි හ සනවශ,  අස තාසරශ  මහශනශ ක 

ස වශමී ස වහ සශසේ කි  සශ ස ශම් රශට් ශබිශහිම ශගෞරව ට, 

ආහර ට පශත්රණුණු නශ ක ස වශමී ස වහ සශසේ නමක් බව. 

ය සවහ සශසේ ශකශරිත ශම් රශට් ශබෞේධ ජනතශවශ  වි ශක 

වි  වශස ක් ිශ නවශ. ය සවහ සශසේ කිසිම අවස ථශවක මුස ලිම් 

ජනතශවට නශරිතව කථශ කශළේ  නැහැ. ය සවහ සශසේ, "ශමවැනි 

ශහ ක් ිි ණුශණිත්  කි න කශරණ  පමණයි කිේශේ.  

සරවනමුත්තු මහත්ම ශ කි  සශ ස, ශම්  හ පශකන ආඩලඩුව 

බක ට පත් කර සන වැඩිම කශර්  භශර ක් කරපු පුේගකශ ක්; 

NGOකශරශ ක්; NGOsවලි ස පඩි ග සන, NGOsවලි ස  ැශපන 

ිශමසරකශනු ගැත්ශතක්. ශම් සරවනමුත්තු මහත්ම ශ කි නවශ, 

"අස තාසරශ  මහශනශ ක හශමුදුරුශවෝ අත්අඩා,ංගුවට ග සන ඕනෑ   

කි කශ. අපි අහනවශ, ශම්ක ආඩලඩුශේ මත හ කි කශ. ආඩලඩුව 

ශවනුශව ස ිතටගත්ත මනුස සශ ක්, ආඩලඩුව හහ සන කැප ණුණු 

මනුස සශ ක් අස තාසරශ  මහශනශ ක හශමුදුරුව සට ශමවැනි 

ප්රකශ  ක් කරනවශ නම්, ශම්ක ආඩලඩුශේ මත හ කි කශ අපි 

තමු සනශ සශසේකශශග ස අහ සන කැමැියි. අහ ශවනකම 

ආඩලඩුශේ කිසි ශකශනක් ශම් පිළිබඳව ප්රකශ  ක් කශළේ නැහැ. ඒ 

නිසශ  අස තාසරශ  මහශනශ ක හශමුදුරුශවෝ අත්අඩා,ංගුවට ග සන 

ශනිශවයි, අඩු ගණශ ස ය සවහ සශසේශග ස කටයත්තර ක් ග සන 

හසර තමු සනශ සශසේකශ කටයුතු කරනවශ නම් ඒකට විරුේධව ශම් 

රශට් ෂනනිස ුබ හැඩි පි වර ගනීවි. නවැනි පහත් තත්ත්ව ට පත් 

ශව සන නපශ  කි කශ අපි ඉතශම ශගෞරවශ  ස ශම් ආඩලඩුශව ස 

ඉමලීමක් කරනවශ.  

මූකශසනශරූඪ ගරු ම සත්රීතුෂන නි, පුබතා  හශ සිදු වූ පශස කු 

ප්රහශර   සම්බ සධශ  ස කථශ කරේදී අපි හැම අවස ථශවකදීම 

කිේවශ, ශම්ක සමස ත මුස ලිම් ජනතශව කරපු ්රි ශවක් ශනිශවයි 

කි කශ. හශසරස  ම සත්රීතුමශ, අශ්ත ශබිශහිම ශහිඳ ෂනත්ර ශ. අපි 

කවහශවත් නතුමශට ශචෝහනශවක් නමක කශළේ නැහැ, නතුමශ 

අ සතවශදශ ක් කි කශ. නතුමශට නහශ පැත්ශත් ඉ සනවශ නසීර් 

ම සත්රීතුමශ. අපි කවහශවත් ඔබතුමශට කිේශේ නැහැ ඔබතුමශ 

අ සතවශදශ ක්, නශහම නැත්නම්   ජශිවශදශ ක් කි කශ. අශ්ත 

රණුෆ  හකීම් ිතටපු ිමිතුමශ, ඒ වශශ ම අශ්ත කබීර් හෂිම් 

ිමිතුමශ, අශ්ත ගශම් අිතංසක හලීම් ිමිතුමශ, ශම් කිසි 

ශකශනක් ජශිවශදී ස, අ සතවශදී ස කි කශ අපි හැඳි සවූශ  නැහැ.  

අශ්ත ගම්වක අශ්ත මුස ලිම් ජනතශවශ  ප්ර  න ගැන බක සශ ස 

අපි. ඒ ශගිමක සශ  මරණ ට  මුණකට  දුකට  සැපට ඉ සශ ස 

අපි. තමු සනශ සශසේකශ  නැ ශඟනිතර ඉඳකශ න සශ ස නැහැ. රණුෆ  

හකීම් ම සත්රීතුමශ  ඡ සහ ටික අරශගන ශකිළඹට පනිනවශ. ආශ ත් 

ගමට න සශ ස නැහැ. අපි තමයි ඒ ෂනනිුබ සශ  මුණකට  මරණ ට 

  සශ ස. අපි ඒ ෂනනිුබ සශ  තමයි පශර හහකශ ශහ සශ ස. අපි තමයි 

ඒ ඉස ශකෝක හහකශ ශහ සශ ස. අපි තමයි ඒ ළම ශ ඉස ශකෝශකට 

හශකශ ශහ සශ ස. අපි තමයි මුස ලිම් ජනතශවශ   දුශක්දී  සැශ්තදී 

හැම හශම ඒ අ ත් නක්ක ිතටපු ෂනනිස ුබ. ඒ නිසශ අපි කිසිශසේත් 

කි  සශ ස නැහැ  සමස ත මුස ලිම් ප්රජශව ශම් ්රි ශවට සම්බ සධයි 

කි කශ. හැබැයි  අපි කි නවශ ශම් සිේධි  පිටුපස  ම් පිසරසක් 

ිතටි ශ  කි න නක. ශම් අ සතවශහ  පිටුපස  ම් පිසරසක් ිතටි ශ. 

මශවනැමශම බුදු පිළිම කඩා,පු පුේගක  ස අත්අඩා,ංගුවට  ශනිග සන 

බකපෑම් කරපු ෂනනිස ුබ සට  වනශතවිමලුශේ ශබෝම්බත් නක්ක 

අත්අඩා,ංගුවට ගත්ත ෂනනිස ුබ නිහහස  කරපු අ ට    මරශශගන 

මැශරන ප්රහශර ට සම්බ සධ ෂනනිස ුබත් නක්ක ගනු ශහනු කරපු  

සරසශඩ් බදයුදී ස වශශ  තනි පුේගක කුට විරුේධවයි අපි ශම් 

ශචෝහනශව නමක කශළේ.  නතුමශට විරුේධව ශචෝහනශ කර සන අපට 

ශතිරතුරු ිබුණශ. ඒ නිසශ ශමතැනදී සරසශඩ් බදයුදී ස කි න තනි 

පුේගක ශට විරුේධව කථශ කළශම  සමස ත මුස ලිම් ජනතශවම ඒ 

ශචෝහනශව ශබහශ ගත්ත නක හසර අසශධශරණයි. අපි-

තමු සනශ සශසේකශ ශබිශහිම ශහිඳ ිතතවතු ස. අපි ශහිඳ ෂනත්රශ ෝ  

ඥපශිශ ෝ. තමු සනශශ ස සේකශ-අපි හසර ිතතවත්. ඒ නිසශ  සිංහක  

මුස ලිම් අපි-තමු සනශ සශසේකශ නකට ඉ සන සමශජ ක් තුළ නවැනි 

මතවශහ ක් හහකශ  සි ලුශහනශම තනතුරුවලි ස ඉමකශ අස ශවකශ 

ඒ කරපු ක්රමශේහ  ඉතශම වැරැදයි ගරු ිමිතුමනි.   මුස ලිම් 

ජනතශවශ  පමණක් ශනිශවයි  සිංහක ජනතශවශ ත්  ම් 

ශේහනශවක් ිශබනවශ  තමු සනශ සශසේකශ සි ලුශහනශ සරසශඩ් 

බදයුදී ස ිමිවර ශ ශවනුශව ස ිතටගත් නක පිළිබඳව. 

තමු සනශ සශසේකශට අගමැිතුමශ කණුවක් දු සනශ. 

තමු සනශ සශසේකශ ඒ කණුව කෑවශ. අගමැිතුමශ දග කඹ ක් 

දු සනශ. නතුමශ ශමිකක්හ කිේශේ?  මශස කට අයි ස ශව සන. ඕක 

මඟ හැසරකශ  ශවි  කිේවශ.   ஒரு மொசம்   කිේවශ. 

තමු සනශ සශසේකශ මශස කට ිමි තනතුරුවලි ස අයි ස ණුණශ. 

මශස කි ස පස ශසේ ආශ ත් ිමිකම් ග සන බකශශගන ිතටි ශ.  

හැ ස කර සන ශහ ක් නැහැ.  ජශික ජක සම්පශහන හශ ජකශපවහන 

මඩලඩා,කශ  ශට සඩා,ර් ටික ශම් හවස  ටිශක් කඩා,නවශ. ශට සඩා,ර් ටික 

කඩා,න ශකිට හසර වැශඩ්! ිමිතුමශ නැහැ. හැ ස හසර අමශරුවකි ස 

හැ ස ඉ සශ ස. ඒ ිමිවරු සට ිමිකම් ටික ආපුබ ග සන බැසරව 

ශබිශහිම අමශරුශව ස ඉ සශ ස. නක ශට සඩා,ර් නකකි ස 

ිමසරකශනු ශඩා,ිකර් ෂනලි න 3යි  4යි.  ඉි ස ශබිශහිම 

අමශරුශව ස ඉ සශ ස. ඒ නිසශ ඔබතුම සකශට ආඩලඩුශේ 

අගමැිතුමශ  දු සශ ස කණුවක්. තමු සනශ සශසේකශට කිේවශ  

මශස කි ස ශම් ිමිකම් භශර ග සන කි කශ. හැ ස ශමිකහ 

ණුශඩල? හලීම් ිමිතුමශ ිවිමකශ නැවත දණුරුම් දු සනශ  

අගමැිතුමශ හ සශනත් නැහැ. ඒ වශශ ම අශ්ත කෑගමශම 

ිමිතුමශත් තාිතමකශ වැඩා, භශර ගත්තශ.  තමු සනශ සශසේකශ සමස ත 

මුස ලිම් ජනතශව ශවනුශව ස තී සදුවක් ගත්තශ. හැ ස 

තමු සනශ සශසේකශත් නක මත ක නැහැ කි කශ මුස ලිම් ජනතශව 

අතර ඉ සන මශ  ිතතවත් හශේික ශර් ශකනකු කිේවශ. ඒ හශේික ශර් 

කිේවශ   බක සන  ිමිතුමනි. ඔක්ශකෝම නකට අයි ස ණුණශම අපි 

සතුටු ණුණශ. හැබැයි  අ සන ශහ ශහශනක් තාිතමකශ ආශ ත් වැඩා, 

භශර ගත්තශ  යි කි කශ.   තමු සනශ සශසේකශ නකට නකතු ශවකශ 

ගත් තී සදුව මශස ක් ි ශ ග සන බැසර ණුණශ.  

ගරු හරීස  ිතටපු ිමිතුමනි  21වැනි හශ වූ සිේධි  

සම්බ සධශ  ස වි ශක පිසරසක් අත්අඩා,ංගුවට අරශගන ඉ සනවශ. ඒ 

අතර  ත්රස තවශහ ට සම්බ සධ පිසරසකුත් ඉ සනවශ. අපි ඒක 

පිළිග සනවශ. ඒ වශශ ම සම්බ සධ නැි අිතංසක පිසරසකුත් 

ඉ සනවශ.  ඒ අ  ශවනුශව ස සශධශරණ ක් ඉෂ ට ශව සන ඕනෑ. ඒ 

අ  ත්රස තවශහ  වැළැක්වීශම්  පනත  ටශත් අත්අඩා,ංගුවට ශගන 

ිශබනවශ. ඒ අ ට සශධශරණ ක් ශව සන ඕනෑ. ඒ පිළිබඳව අපි 

කවහශවත් විරුේධ නැහැ.  හැබැයි  ඔබතුමශට කි  සන ඕනෑ  දගන 

සිේධිශ  දී සිංහක  ශබෞේධ ශහසි  ගණනක් ත්රස තවශහ  

වැළැක්වීශම් පනත  ටශත් අත්අඩා,ංගුවට අරශගන මශස 7ක් 

ිතුශළේ  ිතටි  බව. ඒ ශගිමක ස ශේර සන කණුරුවත් කථශ කශළේ 

නැහැ. ඒ ශගිමක ස ශේර සන කිසි ශකනකු ිතටිශ  නැහැ. අශ්ත 

සිංහක ශකිමශකෝ මශස 7ක් ිතුශළේ ඉඳකශයි නළි ට ආශේ. 

හැබැයි  අහ තමු සනශ සශසේකශ ශවනුශව ස ශපිලිස පිතුමශ කි ශ 

ිශබනවශ  ත්රස තවශහ  වැළැක්වීශම් පනත ඉවත් කරකශ සශමශනය 

නීිශ  ස කටයුතු කර සන කි කශ. අපි ඒකට විරුේධ නැහැ. 

හැබැයි  අපි ඔබතුම සකශට කි නවශ  ත්රස තවශද ශයි  සශමශනය 

පුේගක ශයි නකට ි කශ තී සදු ග සන නපශ කි කශ.   

ආරක්ෂශව භශර රශජය ිමිතුමනි  හැ ස ජනශධිපිතුමශ 

ඔබතුමශ ආරක්ෂක කණු සසක ට කැඳවනවශහ හ සශ ස නැහැ.  හැ ස  

829 830 

[ගරු මිත සහශන සහ අලුත්ගමශ   මහතශ] 
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ඔබතුමශට තී සදු ග සන පුළුව සහ කි කශ අපි හ සශ ස නැහැ. අපි 

ශබිශහිම ගරු කරන  ආරක්ෂක රශජය ිමිතුමනි   අපි 

ඔබතුමශට කි නවශ   ශම් නීි  ශගශනන ශකිට පැහැදලිවම 

ත්රස තවශහ ට සම්බ සධ ශවච්ච පුේගක  ස සම්බ සධශ  ස  කටයුතු 

කරනශකිට ත්රස තවශහ  වැළැක්වීශම් පනත ඉවත් කරකශ කටයුතු 

කර සන නපශ කි කශ. හරීස  ිමිතුමනි  පැහැදලිවම අිතංසක 

පිසරස  ඉ සනවශ. ඒ අ  නිහහස  කිරීම පිළිබඳව අශ්ත විශරෝධතශවක් 

නැහැ. ඒ  පිළිබඳව තමු සනශ සශසේකශශ  අවධශන  ශ ිමු 

කර සන  කි න ඉමලීම කරනවශ.  

අවසශන ව ශ  ස ශම් පත් කර ිශබන විශ ේෂ කශරක සභශව 

සම්බ සධශ නුත් වචන ක් කි  සන ඕනෑ. 

 

ෙුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමිය 
(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ම සත්රීතුමනි  ඔබතුමශට තව විනශඩි ක කශක ක් පමණයි 

ිශබ සශ ස. 

 
ෙුණ මහි්දාාන්දා අලුත්ෙමගේ මහසතා 
(மொண்புமிகு மஹிந்தொனந்த அலுத்கமமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ශහිඳයි.  

හැ ස ශම් විශ ේෂ කශරක සභශව බහශහශට ශප සවන  ශකෝපි 

කශඩ්  ශටලි නශටය  වශශගයි.  ගම්වක ෂනනිස ුබ ඔක්ශකෝම 

බකනවශ   ස වශධීන රූපවශිතනිශ     ශකෝපි කශඩ්  ශටලි නශටය  

බකනවශ වශශ . හැ ස ශම්ක විිතළුවක් බවට පත් ශවකශ. 

 
ෙුණ ලක්ෂපම්ද කිරිඇේල මහසතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

විිතළුවක් ශනිශවයි  most popular TV programme නක. 

 

ෙුණ මහි්දාාන්දා අලුත්ෙමගේ මහසතා 
(மொண்புமிகு மஹிந்தொனந்த அலுத்கமமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

Yes, the most popular TV programme. ඔබතුමශ හසර ට හසර. 

වැඩි ශහනශ බකන තත්ත්ව ක් ිශබනවශ. ශම්ක හසර විිතළුවක් 

බවට පත් ශවකශ ිශබනවශ.  තමු සනශ සශසේකශ ඒ කශරක සභශශේදී 

ප්ර  න අහේදත් තමත්රීපශක සිසරශසේන ජනශධිපිතුමශට  ශෂිට්  නක 

ශහ සන පුළුව ස ප්ර  න විතරයි අහ සශ ස.  අගමැිතුමශ ශේරකශ 

ජනශධිපිතුමශ බිත්ි ට ශහේත්තු කරකශයි ප්ර  න ටික අහ සශ ස. ඒ 

නිසශ තමු සනශ සශසේකශ ඒ පශවිච්චි කරන ක්රමශේහ  ''අමු'' වැඩියි.   

තමු සනශ සශසේකශ- [බශධශ කිරීමක්] 

ඔේ  රවි කරුණශනශ ක ිමිතුමශශග ස CID නක ප්ර  න 

අහනවශ  රවි කරුණශනශ ක ිමිතුමශ CID නශක ස ප්ර  න 

අහනවශ. ඒක තමයි වැශඩ්. යශේ රවි කරුණශනශ ක ිමිතුමශ 

CID නකට තාිත ස කටයත්තර ක් ශහනවශ. සවසට CID නක 

පශර්ලිශම් සතුශේ කශරක සභශවට ආවශම රවි කරුණශනශ ක 

ිමිතුමශ CID නශක ස ප්ර  න අහනවශ. ශමවැනි විගඩා,ම් 

ශකෝකමක් තමයි  තමු සනශ සශසේකශශ  ශම්  විශ ේෂ කශරක සභශව. 

අපි ශගෞරවශ  ස ඉමලීමක් කරනවශ  කශතෝලික ජනතශවට ණුණු 

අසශධශරණ  ගැන ශසි ශ බක සන  කි කශ. ගරු කක්ෂ ම ස 

කිසරිමක ිමිතුමනි  ඒ ප්රහශරශ  ස ෂන  තා  කශතෝලික 

ජනතශව ශවනුශව ස තවම තු ස මශසශ  හශන වත් දු සශ ස නැහැ. 

ඔණු ස ශේහනශශව ස  අමශරුශව ස ඉ සශ ස. ඒ ශගිමක සශ  තුවශක 

තවම ශේළිකශ නැහැ. ශම්කට වැරැදකරුව ස කණුහ කි කශ ඔණු ස 

බකශශගනයි ඉ සශ ස.  

ෙුණ නලි්ද බණ්ඩාර ජයමහස මහසතා 
(மொண்புமிகு நலின் பண்டொர ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගරු ම සත්රීතුමනි  ශමතැන ිශබන ගැටලුව ශම්කයි. 

ඔබතුම සකශට ශම්  විශ ේෂ කශරක සභශව වර්ජන  ශනිකර ඉ සන 

ිබුණශ. ශමම කශරක සභශවට සහභශතා වීම සඳහශ හැ ස ශහෝ 

ඔබතුම සකශට කථශනශ කතුමශශග ස ඉමලීමක් කර සන පුළුව ස. 

නතශකිට ඔබතුම සකශට ඕනෑ විධි ට ප්ර  න අහ සන පුළුව ස ශ ස. 

ඔබතුම සකශ ශම් විශ ේෂ කශරක සභශව වර්ජන  කර සශ ස ියි?  

 
ෙුණ මහි්දාාන්දා අලුත්ෙමගේ මහසතා 
(மொண்புமிகு மஹிந்தொனந்த அலுத்கமமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

අපට   ශකෝපි කශඩ් නශටයශ  රඟපශන විකට නළුව ස වශශ  

ශව සන කිසිශසේත්ම අව යතශවක් නැහැ.  අපට ඔ   ශකෝපි 

කශඩ්  විකට නළුවකු ශව සන ඕනෑ නැහැ. අපි ශම්  විශ ේෂ කශරක 

සභශව ගැන හැන ගත්තශ  ගරු නිශ ෝජය ිමිතුමනි. ඒකට 'කුරුං 

ගුරුං' චසරත  විතරයි අඩුශවකශ ිශබ සශ ස. අපි ඒකට න සන ඕනෑ 

නැහැ ශ ස. අහ තමු සනශ සශසේකශට ශපශනනවශ ශ ස  කශදනමතුමශ 

ශම් ආඩලඩුවට විරුේධව නමක කරන ශචෝහනශ ශමිනවශහ කි කශ. 

ශම්ක විිතළුවකට ග සන නපශ. ඒ ප්රහශරශ  ස කිතුනු බැිමතු ස 

තු සසි  කට ආස සන පිසරසක් ෂන  තා ශ  ප සසි  ගණනක් තුවශක 

කැබුවශ. ශම් පශර්ලිශම් සතුවත්  ශකෝපි කඩා, ක්  කරකශයි 

ිශබ සශ ස. ඒ ගැන අපි පුදුම ශව සශ ස නැහැ. කථශනශ කතුමශ 

හැ ස පශර්ලිශම් සතුව දහශ බක සශ සත්   ශකෝපි කශඩ්  දහශ 

බකනවශ වශශ  ශ ස.  ඒ නිසශ ඒ විශ ේෂ කශරක සභශවත්  ශකෝපි 

කඩා, ක්  වශශ  වන නක ගැන අප පුදුම ශව සශ ස නැහැ. ශම්වශට 

ිශමසරකශශව ස පඩි ග සනශ අ  හමශ ග සනශ කථශනශ කවරශ ක් 

තමයි අපට ඉ සශ ස. ඒ නිසශ  ශම් විශ ේෂ කශරක සභශව ශකෝකම් 

මඩුවක් බවට පත්කර ග සන නපශ  කි න ඉමලීම කරෂන ස  මශ 

නිහඬ ශවනවශ. ස තුියි. 

 
ෙුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමිය 
(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට  ගරු නච්.නම්.නම්. හරීස  ම සත්රීතුමශ. ඔබතුමශට විනශඩි 

13ක කශක ක් ිශබනවශ. 

 

 

[අ.භශ.5.3 ] 

 

ෙුණ එච්.එම්.එම්. හසරී ප් මහසතා 
(மொண்புமிகு எச்.எம்.எம். ஹொீஸ்) 

(The Hon. H.M.M. Harees) 

බිස ෂනමකශිතර් රහ මශනිර් රීමම්. 

මූකශසනශරූඪ ගරු ම සත්රීතුමනි  ශම් අවස ථශශේදී කමමුශ ස 

ප්රශශේය   ශමකම් කශර් ශකශ  ිශබන ප්ර  න පිළිබඳව කථශ 

කර සන මශ කැමියි. පුබතා  සිශ  කමමුශ ස ප රශේ ශ  ිබුණු 

යේශඝෝෂණ   යපවශස  පිළිබඳව ශම් සභශවට පැහැදලි කර සනට 

මශ කැමැියි. පුබතා  සිශ  කමමුශ ස ශහමළ සහ මුස ලිම් 

ජනතශව යේශඝෝෂණ ක්  යපවශස ක් පැවැත්වූවශ. ශහමළ 

ජනතශව යපවශස  කරනශකිට පූජය ගකශගිඩා,අත්ශත් ඥපශනසශර 

ස වශමී ස වහ සශසේ ඒ ස ථශන ට තාිත ස යපවශස  කළ ශහමළ 

ජශික ස සධශනශ  නශගසරක ම සත්රීතුමශත් නක්ක කථශ කරකශ ඒ 

යපවශස  අවස ස කළශ. ඒ වශශ ම  රජ  කබශදු ස ශපිශරි සදු 

අනුව මුස ලිම් ජනතශවශ  යපවශස   යේශඝෝෂණ  අවස ස කළශ.  

කමමුශ ස ප්රශශේය   ශමකම් කශර් ශකශ  ප්ර  න පිළිබඳව 

සශකච්ඡශ මශර්ගශ  ස විසඳුමක් කබශග සන ඕනෑ. 19 9දී -යුේධ  

ිබුණු කශකශ - නමටීටීඊ නක විසි ස බකහත්කශරශ  ස කමමුශ ස 

831 832 



පශර්ලිශම් සතුව 

ප්රශේ ශ  ශහමළ ප්රශශේය   ශමකම් කශර් ශක ක් ස ථශපිත කරනු 

කැබුවශ. ඒ අවස ථශශේදී මුස ලිම් ජනතශවශ  ගම්මශන  වයශපශසරක 

ස ථශන  කුඹුරු ඉඩා,ම්  ඒ වශශ ම වටිනශ ශේවම බකහත්කශරශ  ස 

ඒකට ිතුළු කළශ. ඒ නිසශ කමමුශ ස මුස ලිම් ජනතශව 

අසශධශරණ ට පත් ණුණශ. අණුරුදු 30ක කශක ක් ිස ශසේ අපි ශම් 

පිළිබඳව අශ්ත රට පශකන  කළ ජනශධිපිතුම සකශශග ස  

ආඩලඩුවලි ස ඉමලීමක් කළශ. කමමුශ ස මුස ලිම් ජනතශවට 

සශධශරණ ක් කර සන  කි ශ අපි කි ශ සිටි ශ. හැබැයි කණුරුත් 

නශහම කශළේ නැහැ. අශ්ත අගමැිතුමශ මීට මශස ශහකකට කලි ස 

ශහමළ ජශික ස සධශනශ ත්  ඒ වශශ ම මුස ලිම් ශකිංග්රසශ ත් 

පශර්ලිශම් සතු ම සත්රීතුම සකශ සමඟ සශකච්ඡශ කරකශ  ශම් ප්ර  න ට 

විසඳුමක් කබශග සන සීමශ නිර්ණ  ශකිෂනෂ ස සභශවක් පත් කළශ.  

ඒ කෂනටුව හරහශ ශම් ප්ර  න ට විසඳුමක් කබශ ග සන පුළුව ස 
ශවයි කි කශ අපි සි ලුශහනශම වි  වශස කළශ. හැබැයි  අපි අතශර් 
ිි ණුණු ශම් ශපිශරි සදුව කමමුශ ස ශහමළ ජශික ස සධශනශ  
නශගසරක ම සත්රීවර ශ විසි ස අවකංගු කළශ. තා  සිශ  ශකිකුව ට 
යපවශස ක්  යේශඝෝෂණ ක් කළශ. ිත්තටම කමමුශ ස ජීවත් 
වන හෂනළ  මුස ලිම් ජනතශව අතශර් ිබුණු සහජීවන ට නයි ස 
හශනි ක් සිදුශවකශ ිශබනවශ.  

ඊළඟට  ශම සන ශම් කශරණ ත් ඔබතුම සකශට මතක ිි. 
19 7 අණුරුේශේ ඉ සදු-කංකශ තාවිුබම අත්ස ස කළශ .ඉ සදු-කංකශ 
තාවිුබම අත්ස ස කශළේ ියි? ඒ කශකශ  නමටීටීඊ කඩලඩා,ශ ශම් 
බකපෑම්  නිසශ  ජශතය සතර රටවම අශ්ත රටට බකපෑම් කළශ. ඒ 
නිසශ ඉ සදු-කංකශ තාවිුබම අත්ස ස කරකශ  හහතු සවන ආඩලඩුක්රම 
වයවස ථශ සංශ ෝධන  ශගනැමකශ  පළශත් සභශ පිිතශටේවශ. 
නමඟි ස යතුර සහ නැ ශඟනිතර පළශත් ඒකශබේධ කළශ. ඒ නිසශ 
නැ ශඟනිතර පළශශත් සිටි බුණතර සිංහක ජනතශවට  මුස ලිම් 
ජනතශවට අසශධශරණ ක් සිදු ණුණශ. ඒ කශකශ  කණුරුවත් ඒ ගැන 
කථශ කශළේ නැහැ. 19 7 ඉඳකශ 2007 වන තුරු -අණුරුදු 20ක 
කශක ක්- ශම් ඒකශබේධ කිරීම නීිම  ව ශ  ස ිබුණශ. ශම් 
ඒකශබේධ කිරීම හසර ්රි ශහශම ක් කි කශ හෂනළ පක්ෂ 
නශ කවරු සට ශපනුණශ. හැබැයි  ශම් රශට් ිතටපු බුණතර සිංහක 
ශේ පශකන නශ ක  සට  මුස ලිම් නශ ක  සට අපි පැහැදලි කළශ  
ශම් ඒකශබේධ කිරීම වැරැදයි කි කශ. ශම් ඒකශබේධ කිරීම ශකිකු 
වරහක් කි කශ  නඩු හමකශ  අවසශනශ  යසශවිශ  ස තී සදුව කබශ 
ගත්තශ. යතුර  නැ ශඟනිතර ඒකශබේධ කිරීම නීිම  ව ශ  ස  
නිවැරැද බව අණුරුදු විස සක් ිස ශසේ ශම් රටට ශපනුණශ. හැබැයි 
අවසශනශ දී  ඒක ශම් රශට් නීි ට පටහැනියි කි කශ  යතුර  
නැ ශඟනිතර ඒකශබේධ කිරීම යසශවි  විසි ස අවකංගු කළශ.  

ඊළඟට  කමමුශ ස ප්රශශේය   ශමකම් කශර් ශක  ගැනත් මම 
වචන ක් කිව යුතුයි. ශම් රශට් ිශබන නීි රීිවකට විරුේධව න  
ස ථශපිත කළශ. ජශි ව ශ  ස බකකශ  නශහම නැත්නම් භූ ශගෝක 
සම්බ සධතශ ගැන බක සශ ස නැිව ප්රශ ශේය   ශමකම් කශර් ශක  
පළශත් පශකන ආ තන ස ථශපිත කර සන බැහැ කි කශ ශම් රශට් 
නීි රීිවක පැහැදලිව කි නවශ. හැබැයි  ශම් නීිරීිවකට 
විරුේධව - [බශධශ කිරීමක්] 

 

ෙුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමිය 
(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නස . ශ්රීතර ස ම සත්රීතුමශ.  

 
ෙුණ එ ප්. ශ්රීතර්ද මහසතා 
(மொண்புமிகு சி. சிறீதரன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
தகௌரவ நண்பர் ஹொீஸ் அவர்கமள, நீங்கள் முதலில் 

தசொன்னதுமபொல, இந்தப் பிரச்சிகனகயத் தமிழ் மதசியக் 

கூட்டகமப்பினரொகிய நொங்களும், நீங்களும் மபசித் 

தீர்த்துக்தகொள்வதுதொன் மிகவும் நல்லது. ஆனொல், 1989ஆம் 

ஆண்டு தமிைீை விடுதகலப் புலிகளினொல்தொன் இந்தப் 

பிரமதசச் தசயலகப் பிொிவு பிொிக்கப்பட்டது என்பகத 

ஏற்றுக்தகொள்ள முடியொது. ஏதனன்றொல், தமிைீை விடுதகலப் 

புலிகள் ஒரு கொலமும் எந்த அரசொங்கத்மதொடும் ஆட்சி 

அதிகொரங்களில் இருக்கவில்கல. ஆகமவ, இங்கு நீங்கள் ஒரு 

தவறொன கருத்கதச் தசொல்லக்கூடொது. இந்தப் பிரச்சிகனகய 

வளரவிடொமல் தீர்க்கமவண்டிய ஒரு பொொிய தபொறுப்பும் 

கடகமயும் உங்களுக்கு முன்னொல் இருக்கிறது. கல்முகனயில் 

மட்டுமல்ல, அம்பொகற மொவட்டம் முழுவதும் தமிழ், முஸ்லிம் 

மக்கள் ஒற்றுகமயொக வொை மவண்டும். மட்டக்களப்பிமல 12 

கிரொம அலுவலர் பிொிவுகளுக்கு ஒரு பிரமதச தசயலகம் 

இருக்கிறது. ஆனொல், 26 - 27 கிரொம அலுவலர் பிொிவுககளக் 

தகொண்ட குறித்த பிரமதசத்தில், அதிலும் 100 வீதம் தமிழ் 

மக்கள் வொழுகின்ற ஓர் இடத்தில் இந்தப் பிரமதச தசயலகத்கத 

அகமப்பகத நீங்கள் தடுக்கக்கூடொது. ஆகமவ, இந்த 

விடயத்தில் நீங்கள் தயவுதசய்து மொனசீகமொக, மனட்சொட்சிப் 

படி விட்டுக்தகொடுப்மபொடு நடப்பதுதொன் இந்த நொட்டில் இந்த 

இரண்டு இனங்களும் இகணந்து வொழ்வதற்குப் தபொருத்தமொன 

விடயமொக அகமயும். ஆகமவ, தயவுதசய்து, அகதக் 

கவனத்தில் எடுங்கள்! ஆனொல், நீங்கள் விடுதகலப் புலிககள 

இதற்குள் இழுப்பது சொி என்று நொன் நிகனக்கவில்கல.  
 

ෙුණ එච්.එම්.එම්. හසරී ප් මහසතා 
(மொண்புமிகு எச்.எம்.எம். ஹொீஸ்) 

(The Hon. H.M.M. Harees) 
தகௌரவ பொரொளுமன்ற உறுப்பினர் அவர்கமள, 

உண்கமயில் 1989ஆம் ஆண்டு என்பது, விடுதகலப் புலிகள் 

அன்று ஜனொதிபதி பிமரமதொஸவுடன் சமொதொனப் 

மபச்சுவொர்த்கதயில் ஈடுபட்ட கொலம்! அது மிகவும் 

சக்திவொய்ந்த ஒரு தருணம்! அன்று நொட்டில் இந்தியப் பகட 

நிகலதகொண்டிருந்தது. நொன் அன்பொன முகறயில்தொன் இந்த 

விடயங்ககள உங்களுக்குக் கூறுகின்மறன். இவ்வொறொன 

ததொரு சூழ்நிகலயில்தொன் எங்களுக்கு தநருக் குவொரம் 

ஏற்படுத்தப்பட்டது. அன்று  உண்ணொவிரதம் இருந்தொர்கள். 

அப்தபொழுது நொன் ஒரு பொடசொகல மொணவனொக இருந்மதன், 

இப்தபொழுதும் எனக்கு ஞொபகம் இருக்கின்றது. உண்கமயில் 

கல்முகனவொழ் தமிழ் மக்களுக்தகன்று பிரமதச தசயலக 

தமொன்று உருவொகுவதற்கு நொங்கள் எதிர்ப்பில்கல. ஆனொல், 

இந்த நொட்டினுகடய சட்டதிட்டங்களின்படி அது அகமய 

மவண்டும். அமதமநரம் அகத நிலத் ததொடர்பற்ற ொீதியொகவும் 

100 வீதம் தமிழ் மக்கள் வொழுகின்ற ஒரு பிரமதச 

தசயலகமொகவும் அகமக்க முடியொது. அங்கு தமிழ்ப் பிரமதச 

தசயலகப் பிொிவுக்குள் முஸ்லிம்கள் வொை மவண்டும். 

அமதமபொன்று முஸ்லிம்கள் தபரும்பொன்கமயொக வொழுகின்ற 

பிரமதசத்துக்குள் தமிழ் மக்கள் வொைமவண்டும். இதுதொன் 

எங்களுகடய நிகலப்பொடு! இப்தபொழுது, முஸ்லிம்களொகிய 

நொங்கள் கொயப்பட்டிருக்கிமறொம். இந்தத் தருணத்தில் 

ததற்கிலுள்ள தபரும்பொன்கம மக்ககளப் பிரதிநிதித்துவப் 

படுத்துகின்ற மதகுருமொர் அந்த இடத்திற்கு வந்து, குறிப்பொக 

எங்களுக்கு எதிரொக இந்தப் பிரச்சிகனகயக் ககயொளுகின்ற 

விதத்கதத் தமிழ்த் மதசியக் கூட்டகமப்பு அனுமதிக்கின்றதொ? 

என்று நொன் மகட்க விரும்புகின்மறன்.  
 

ෙුණ එ ප්. ශ්රීතර්ද මහසතා 
(மொண்புமிகு சி. சிறீதரன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 

 
නැඟී සටිගේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 
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ෙුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමිය 
(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු නස .  ශ්රීතර ස ම සත්රීතුමශ. 

 
ෙුණ එ ප්. ශ්රීතර්ද මහසතා 
(மொண்புமிகு சி. சிறீதரன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
தகௌரவ உறுப்பினர் ஹொிஸ் அவர்கமள, முஸ்லிம்கள் 

கொயப்பட்டிருக்கின்ற இந்த மநரத்தில் நொங்கள் இன்மனொர் 

இனத்மதொடு மசொோ்ந்திருந்து உங்களுக்தகதிரொன பிரச்சொரத் 

கதமயொ அல்லது உங்களுக்தகதிரொன நடவடிக்கககயமயொ 

தசய்வகத நொங்கள் ஏற்றுக்தகொள்ளவில்கல. ஆனொல், 

மொனசீகமொக நீங்கள் மயொசியுங்கள்! கிைக்கு மொகொணத்திமல 

நிலத்ததொடர்பற்ற முகறயில் பல கல்வி வலயங்கள் 

இருக்கின்றன; நிலத்ததொடர்பற்ற வககயில் பிரமதச 

தசயலகங்களும் உண்டு. அப்படியிருக்கும்தபொழுது -   
 

ෙුණ එච්.එම්.එම්. හසරී ප් මහසතා 
(மொண்புமிகு எச்.எம்.எம். ஹொீஸ்) 

(The Hon. H.M.M. Harees) 
அகத நொன் ஏற்றுக்தகொள்கின்மறன். ஆனொல், அவற்கற 

எங்களது கட்சி ஏற்படுத்தவில்கல.  

 

ෙුණ එ ප්. ශ්රීතර්ද මහසතා 
(மொண்புமிகு சி. சிறீதரன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
தயவுதசய்து நீங்களும் நொங்களும் மசர்ந்து இதற்கு ஒரு 

நீதியொன தீர்கவப் தபற்றுக் தகொடுக்க மவண்டும். தமிைர்கள் 

தங்களுகடய பிரமதசத்கத ஆளக்கூடிய வககயில் நீங்கள் 

இந்த விடயத்தில்  விட்டுக் தகொடுப்பதுதொன் இரண்டு 

இனத்துக்கும் தசௌகொியமொகும்.     
 

ෙුණ එච්.එම්.එම්. හසරී ප් මහසතා 
(மொண்புமிகு எச்.எம்.எம். ஹொீஸ்) 

(The Hon. H.M.M. Harees) 
தகௌரவ பொரொளுமன்ற உறுப்பினர் அவர்கமள, நீங்கள் ஒரு 

விடயத்கதச் தசொல்கின்றீர்கள். அதொவது, இரு தரப்பினரும் 

மபசித் தீர்க்கமவண்டும் என்று கூறுகின்றீர்கள். உண்கமயில் 

நொன் அகத வரமவற்கின்மறன். ஆனொல், நீங்கள் எங்கள் தரப்பு 

நியொயங்ககளயும் புொிந்துதகொள்ள மவண்டும். நொன் 

உண்கமக்குப் புறம்பொன விடயங்ககளச் தசொல் லவில்கல. 

அங்கு குறித்த பிரமதசத்துக்குள் முஸ்லிம்களுகடய bazaar 

உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கின்றது, வயற்கொணிகள் 

உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கின்றன, கிரொமங்கள் உள்ளடக்கப் 

பட்டிருக்கின்றன என்பகத பொரொளுமன்ற உறுப்பினர் 

மகொடீஸ்வரன் அவர்கமள ஏற்றுக்தகொண்டொர். எனமவ, 

அவற்றிகன நீங்கள் திரும்பப் தபற்றுக்தகொள்ளுங்கள் என்று 

கூறப்பட்டது. அப்தபொழுது ஓர் உடன்பொடு வந்தது. 

அப்படிதயன்றொல் எல்கல நிர்ணய ஆகணக்குழு 

நியமிக்கப்பட்டு, அதனூடொக இந்த விடயத்கதத் தீர்த்து 

கவப்மபொம் என்று அதற்கொன committee அகமக்கப்பட்டது.  

துரதிட்டவசமொக ஏப்பிரல் 21ஆம் திகதி சஹ்ரொன் 

மமற்தகொண்ட தொக்குதலினொல் நொட்டில் எந்தவித 

உத்திமயொகபூர்வக் கடகமகளும் ஒன்றகர மொதங்களொக 

இடம்தபறவில்கல. இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் மூன்றொவது சக்தி 

வந்து இந்தப் பிரமதசச் தசயலகம் பற்றிய தசயற்பொட்டில் 

இவ்வொறொன தூண்டுதகலச் தசய்தது உண்கமயில் 

மனவருத்தமொக உள்ளது. இகத நீங்கள் அனுமதிக்கொதீர்கள்!  

உண்கமயில் இப்தபொழுதும் நொங்கள் மபச விரும்புகின்மறொம். 

அதற்கு  நொங்கள் தயொரொக இருக்கின்மறொம். இதகன 

உங்களுகட தகலவர் சம்பந்தன் ஐயொவிடம் கூறுங்கள்.  

ෙුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමිය 
(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමශට නි ෂනත කශක  තව විනශඩි කි ස අවස ස ශවනවශ  

ගරු ම සත්රීතුමශ. 
 

ෙුණ එච්.එම්.එම්. හසරී ප් මහසතා 
(மொண்புமிகு எச்.எம்.எம். ஹொீஸ்) 

(The Hon. H.M.M. Harees) 

මට තව විනශඩි ක් ශහ සන  මූකශසනශරූඪ ගරු ම සත්රීතුෂන නි. 

நொன் கல்முகனயில் பிறந்து, கல்முகனயில் தமிழ் 

மொணவர்கள் தபரும்பொன்கமயொக இருந்த ஒரு பொடசொகலயில் 

கல்வி கற்றவன்.  தகொழும்புப் பல்ககலக்கைகத்தில் தமிழ் 

நண்பர்களுடன் கல்வி கற்றிருக்கின்மறன். உண்கமயில் இந்த 

விடயத்தில் நொன் படுகின்ற அவஸ்கத எனக்குத்தொன் ததொியும். 

தகௌரவ பொரொளுமன்ற உறுப்பினர் சிறீதரன் அவர்கமள, நொன் 

தமிழ் மக்களுக்கு எதிரொக நிற்கின்மறன் என்று நீங்கள் 

நிகனக்கலொம்! ஆனொல், அப்படியில்கல.  உங்களுக்கு 

ஞொபகமிருக்கும், ஒரு வருடத்துக்கு முன்பு நடந்த ஒரு சம்பவம். 

அதொவது, சொய்ந்தமருது எங்களுகடய கல்முகனத் 

ததொகுதியிலுள்ள ஒரு பிரமதசம்தொன். அன்று அங்கு இகதவிட 

மிக உக்கிரமொன நகர சகபப் மபொரொட்டம் ஆரம்பித்தது. 

ஆனொல், அகதப் மபசித் தீர்க்கமவண்டுதமன்று அந்தப் 

மபொரொட்டத்துக்கும் நொங்கள் இடம்தகொடுத்துப் மபொகவில்கல. 

“மபசித்தொன் தீர்க்கமுடியும்; இப்தபொழுது தரமுடியொது” என்று 

நின்மறொம். அப்படி நொம் ஏன் கூறிமனொம் என்றொல், 

கல்முகனயிலுள்ள எல்லொப் பிரச்சிகனககளயும் மபசித் தீர்க்க 

மவண்டும் என்பதனொலொகும். அங்கு தமிழ் மக்களுகடய 

அமதமபொன்று சொய்ந்தமருது மக்களுகடய, கல்முகன முஸ்லிம் 

மக்களுகடய, மருதமுகன மக்களுகடய, நற்பிட்டிமுகன 

மக்களுகடய பிரச்சிகன எல்லொம் மபசித்தொன் தீர்க்கப்பட 

மவண்டும். அங்கு இவ்வொறு பல கிரொமங்கள் இருக்கின்றன. 

அவற்றின் பிரச்சிகனகள் எல்லொவற்கறயும் பற்றிப் மபசி, 

அவற்றுக்கு நிரந்தரத் தீர்வு கொண மவண்டும்.  

கடந்த கொலத்தில் - 1897ஆம் ஆண்டு கல்முகனயில் 4 

நிர்வொக வலயங்கள் இருந்திருக்கின்றன; 4 உள்ளூரொட்சிச் 

சகபகள் இருந்திருக்கின்றன. அந்த எல்கலகளில் 

விட்டுக்தகொடுப்புச் தசய்வதற்கு முஸ்லிம் சமூகம் தயொரொக 

இருக்கின்றது. எனமவ, அந்த அடிப்பகடகய கவத்து நொங்கள் 

மபசுமவொம். தகௌரவ தமிழ்த் மதசியக் கூட்டகமப்புப் 

பொரொளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இதற்கொன ஒரு முயற்சிகயச் 

தசய்யமவண்டும். ஏதனன்றொல், இதுதவொரு முக்கியமொன 

தருணம்! ஒரு ஜனொதிபதித் மதொோ்தகல எதிர்மநொக்குகின்ற 

இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் மிகப் தபொறுப்புடன் இந்த இரு 

சமூகங்களும் தசயற்பட மவண்டுதமன்று நொன் இந்த இடத்தில் 

மகட்டுக்தகொள்ள விரும்புகின்மறன்.   

අවසශන ව ශ  ස මම ගරු ශම් සභශවට කි  සන කැමැියි, 

කමමුශඩල ශම් ප්ර  න  පිළිබඳව හැ ස අශ්ත අගමැිතුමශ කෂනටුවක් 

පත් කරකශ ිශබන බව. ඒ කෂනටුව හරහශ ශම් ප්ර  න ට විසඳුමක් 

ශසි  සන ඕනෑ. ඊට වඩා,ශ පිටි ස තාිතමකශ හැ ස ශවන ශවන අ  

යත්සශහ කරනවශ, ශම් ප්ර  න  ඔණු ස අතට අරශගන කමමුශඩල 

ජීවත් ශවන මුස ලිම්,  ශහමළ, ශබෞේධ, කශතෝලික ජනතශව අතර 

ප්ර  න ිි කර සන ඕනෑ,  ශම් රට විනශ  කර සන ඕනෑ කි කශ. 

ඒකට ඉඩා, ශහ සන බැහැ. ඒ නිසශ කරුණශකරකශ ශම් රශට් ඉ සන 

ජනශධිපිතුමශ, අගමැිතුමශ, සම්ප සහ ස මැිතුමශ, අශ්ත රණුෆ  

හකීම් මැිතුමශ ිතුළු සි ලුශහනශම මැදහත් ශවකශ ශම් ප්ර  න ට 

විසඳුමක් ශහ සන කි කශ අවසශන ව ශ  ස ඉමලීමක් කරෂන ස 

මශ  කථශව අවස ස කරනවශ. 
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පශර්ලිශම් සතුව 

ෙුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමිය 
(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ඊළඟට, ගරු ුබස සත පුංචිනිකශම් ම සත්රීතුමශ. ඔබතුමශට 

විනශඩි 9ක කශක ක් ිශබනවශ. 
 

[අ.භශ.5.53] 

 

ෙුණ  සු්්දත පුංචිනිලගම් මහසතා 
(மொண்புமிகு சுசந்த புஞ்சிநிலமம) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
මූකශසනශරූඪ ගරු ම සත්රීතුෂන නි, අහ හදසි නීි  දීර්ඝ කරන 

හවස. විශ ේෂශ  සම අශ්ත ආරක්ෂක රශජය ිමිතුමශ ශම් ගරු 

සභශශේ සිටින නිසශ ත්රිකුණශමක  දස ත්රික්කශ  ජීවත් වන 

පුරවැසි කු හැටි ටත්, ඡ සහහශ ක නු හැටි ටත් මම නතුමශට ශම් 

කශරණ  මතක් කර ශහ සන ඕනෑ. ඒ තමයි, ත්රිකුණශමක  

දස ත්රික්කශ  ජනතශවට ත්රිකුණශමක  වරශ  පිළිබඳව ිි ශවකශ 

ිශබන බකවත් සැක . ත්රිකුණශමක  දස ත්රික්කශ  ිශබන 

ප්රධශනම වරශ  තමයි ත්රිකුණශමක  වරශ . ඕනෑම ගැඹුරු නැවක් 

නතැනට ශගශන සන පුළුව ස. ඕනෑම නැවක් ශගනැමකශ ඒ පසරර  

තුළ කශටවත් ශනිශපශනන විධි ට හංග සන පුළුව ස විශ ේෂිත වූ 

වරශ ක් ඒක. ඒ වරශ  ආශ්රිත ත්රිකුණශමක  භූ ෂන ප්රශේ   

ිශමසරකශනු හමුහශ කඳණුරකට -නශවික ශහෝ යුහ කඳණුරකට- 

ශහ සනට  නවශ කි කශ ඒ ප්රශේ ශ  ජනතශව තුළ වි ශක භ ක් 

ිි ශවකශ ිශබනවශ. ඔබතුමශ ශම් ගරු සභශශේ සිටින නිසශ මශ 

පැහැදලිවම හැන ග සන ඕනෑ, ශම් ප්රශේ   නවැනි කටයුත්තකට 

ශහනවශ හ, නැේහ කි න නක විතරයි. විශ ේෂශ  සම 201  

අශගෝස තු මශ සශ  25වැනි දන අශ්ත රටට ිශමසරකශනු Seventh 

Fleet නශක් නැවක් ආවශ. හැ ස මශ ළඟ ඒ නැශේ පි සතූර  

ිශබනවශ. ශම්ක තමයි ඒ නැශේ පි සතූර . ශම්ක තමයි නැශේ 

commission කරපු, berth කරපු ශමබක . ශම්ක තමයි නැශේ 

ඉඳකශ ශගිඩා,බිම බකේදී Elephant Island ආදී තැ ස ශපශනන 

පි සතූර . ශම්ක තමයි ශම් නැශේ ිබුණු hovercraftවලි ස නකක්. 

ශම්කට ශගිඩා,බිමත් ගම ස කර සන පුළුව ස. ශම්ශක් ිශබන 

විශ ේෂත්ව  තමයි ඒකට ශරෝහත් ිශබනවශ. ශම්කට ශගිඩා,බිශම්දී 

ශරෝහවලි ස   සන පුළුව ස. මශ ළඟ ිශබන ශම් පි සතූරශ  

ිශබ සශ ස ඒ නැශේ නතර කර ිශබන  ශකෝකශ  නවීනතම 

ශහලිශකි්තටර්  ශනශ. ශම් නැව ිතුශළේ ිශබනවශ ඊටත් වඩා,ශ 

GPS තශක්ෂණශ  ස මුුණහ  ට, ශගිඩා,බිම ඕනෑම තැනක් scan කර 

ග සන පුළුව ස විශ ේෂිත වූ ශහලිශකි්තටර් නකක්. ශම් නැශේ, තව 

තැශනක ශහ ක් ිශබනවශ. ශම් ිශබන සි ලුශේවම අශ්ත ගුව ස 

හමුහශශේ නිකධශසර ස ිශමසරකශශේ තා ශම හැකකශ ිි. ඒ විශ ේෂිත 

වූ ශහලිශකි්තටර්  ශනශවලි ස ුණඟක් ශේවම කර සන පුළුව ස. ඒ 

අතර Hummer වර්ගශ  යුහ වශහන කිිතප ක් ිශබනවශ. ශම් 

ශගිමක ස ශම්වශ පශවිච්චි කරකශ ශම් ශගිමක සට අව ය කරන 

භූ ෂන ප්රමශණ , අශ්ත ත්රිකුණශමක අවට මුුණශේ ිශබන සම්පත් 

ශමිනවශහ කි න නක නිරීක්ෂණ  කරකශ ිශබනවශ.  

ශ්රී කංකශශේ අග්රශමශතය ගරු  රනිම වික්රමසිංහ මැිතුමශ අහ 

හවශසේ වරශ  බක සන තාිතමකශ ිශබනවශ. ශමිකට තා ශහ කි කශ 

හ සශ ස නැහැ. ඉි ස ඒ සැක  තවත් වැඩි ශවනවශ. ශම් වරශ  

ිශමසරකශවට ශහ සනම තමයි   සශ ස කි න නක තමයි ඒ 

ජනතශවශ  හහවත් තුළ ිශ  සශ ස. මතක ි ශ ග සන, 

ත්රිකුණශමක දස ත්රික්ක  ගත්තශම සි  ට 77ක් හෂනළ සහ මුස ලිම් 

ජනතශවයි ඉ සශ ස. සි  ට 23යි සිංහක ජනතශව ඉ සශ ස.  

කංකශශේ දස ත්රික්ක අතසර ස සි  ට 51ක වනගහන ක් 

ිශ  සශ ස ත්රිකුණශමකශ  පමණයි. අනිත් භූ ෂන ප්රමශණශ  තමයි 

ෂනනිස ුබ ඉ සශ ස.  අණුරුදු ිහක  යුේධ කට මැදශවකශ ිතටපු 

ජනතශවක් තමයි ඒ ප්රශේ ශ  ඉ සශ ස. සිංහක, ශහමළ, මුස ලිම් 

කි න සි ලුශහනශම  සිටින ඒ ප්රශේ   මීට අණුරුදු 10කට 

ඉස ශසමකශ මිත සහ රශජපක්ෂ මහත්ත ශ, ශගෝේශභ  රශජපක්ෂ 

මහත්ත ශ, බැසිම රශජපක්ෂ මහත්ත ශ ිතුළු අශ්ත ආඩලඩුශව ස 

නිහහස  කරශගන සංවර්ධන  කළශ. හැබැයි, ඒ ෂනනිුබ සට ශගහර 

ඉ සන ිබුණු නිහහස, නිහහශසේ මහපශශර්  ගම ස කර සන ිබුණු 

නිහහස අහ අවිතර ශවකශ ිශබනවශ. අහ මූතූර්, ශතෝපූර්වක ඉ සන 

මනුස ස ශ ශකිළඹට නනශකිට තු සශපිළක බිත සන සිේධ 

ශවනවශ, පරීක්ෂශවට. පුමමුශඩ් මනුස ස ශ ශකිළඹ නනශකිට 

හතර ශපිළක බිත සන ඕනෑ. ත්රිකුණශමකශ  ස ශකිළඹට නන 

ෂනනිස ුබ තවත් ශහපළක, තු සපළක බිත සන ඕනෑ. ඒ නිසශ අහ ඒ 

ෂනනිස ුබ සම්පූර්ණශ  ස ඨයඩා,ශවට පත්ශවකශ. ඒ වශශ ම අහ 

ශවනශකිට නළිශ  ඉ සන බැසර තරමට ඒ පළශශත් යෂ ණත්ව ත් 

ඉතශ  අධිකයි.  

ෂනනිුබ ස ශම් වශශ  ඨයඩා,ශවට පත් ණුශඩල 21 ශවනි හශ කණුරු 

ශහෝ ශේවශ කළ ඒ සිේධිශ  ස පුබවයි. ශම් රජශ  ආරක්ෂක අං  

භශර, ශපිලීසි  භශර ිමිවර ශ ණුශඩල ජනශධිපිවර ශ. නිත 

ප්රිලක හැටි ට තමයි ත්රිකුණශමක දස ත්රික්ක  ිතුළු අනික් 

දස ත්රික්කවක සිටින ජනතශව ශම් විධි ට  අහ දුක් විඳි සශ ස. ශම් 

තත්ත්ව  ඉක්මනි ස  නැි කරන බවට ආඩලඩුව  සහික ක් 

ශහ සන ඕනෑ.  ඒ ෂනනිස ුබ අණුරුදු ගණනශවක් දුක් වි සහශ. ඒ 

වශශ ම අණුරුදු ගණනක් ිස ශසේ විඳපු ඒ නිහහස අපි ආපුබ  කබශ 

ශහ සන ඕනෑ. ශම්වශ ඉටු කිරීම තමයි රජ ක වගකීම.  

ගරු රශජය ිමිතුමනි, ඔබතුමශ ආරක්ෂක රශජය ිමිතුමශ 

හැටි ට හ සනවශ, වැලිසර ගැමුණු නශවික හමුහශ කඳණුර  ගැන. 

ඒකට කි  සශ ස මැගසි ස නක කි කශ.  නතැන Army නශක් ශවඩි 

ශබශහත් ගබඩා,ශව ිශ නවශ; CEFAP Unit නක ිශ නවශ; ශවඩි 

පිටි  ිශ නවශ. ශම් කඳණුර භශරව ිශ  සශ ස MOD නකට. ශම් 

කඳණුශර් ඉ සශ ස සර ර් අේෂනරශම නශනශ ක්කශර කි න විරශෂනක 

නශවික හමුහශ නිකධශසරශ ක්. ශම් කඳණුර තුළ නිකධශසර ස 4,000ක් 

5,000ක් විතර ඉ සනවශ. ඒ වශශ ම පශර අයිශ ස petrol shed 

නකක් ිශ නවශ, ඒක අයිි නශවික හමුහශවට. න ට ආරක්ෂශව 

ශහ සශ ස නශවික හමුහශව සහ යුහ හමුහශව විසි ස. ශමිත ිතටපු බුේධි 

නිකධශසර ස 14 ශහනශ 21 ශවනි හශ  සිේධි ට මශස තුනකට ශපර 

සම්පූර්ණශ  ස ඉවත් කරකශ ිශබනවශ. ඊට කිශකෝමීටර හතරකට 

නහශයි ස   check කරනශකිට තමයි පමලි ක් ළඟ ිබිකශ 

බයිසිකක ක් හමු ණුශඩල. නමුත් ශබෝම්බ අුණණුශඩල නැහැ. 

බයිසිකක  හම්බ ණුණශ. සැකකරු කුරුණෑගක ප්රශේ ශ  සහ 

ශකිශහේහ හමු ණුණශ. ශම් 21 සිේධිශ  ස පස ශසේ නැවතත් බුේධි 

නිකධශසර ස 4 ශහශනක් නවශ ිශබනවශ. ඔබතුමශ සමහර විට ශම් 

කශරණ  හ සනවශත් ිි; ශනිහ සනවශත් ිි. හැබැයි, රශජය 

ිමි හැටි ට ඔබතුමශ ශනිහ සනවශ කි  සනත් බැහැ. ශමිත  ම් 

පිපිරීමක් සිදු ණුණශ නම්, මට කැබුණු ශතිරතුරුවකට  අනුව, 

කිශකෝමීටර් 25ක ප්රමශණ ක් සම්පූර්ණශ  සම විනශ  ට පත් 

ශවනවශ.  ඉි ස ශම් වශශ  වගකිව යුතු තැනක ඉ සන ඕනෑ බුේධි 

නිකධශසර සශ  ප්රමශණ  නැත්තටම නැි කරකශ, 21 ශවනි හශ 

ප්රහශරශ  ස පුබව නැවතත් බුේධි නිකධශසර ස 4 ශහශනක් පමණක් 

හමශ ිබීශම ස  ජශික ආරක්ෂශව පිළිබඳව නතරම් තැකීමක් 

හක්ව සශ ස නැත  කි න කශරණ  පිළිබඳව සැක ක් මතු 

ශවනවශ. ඒ ශබෝම්බ  පිපිරුවශ නම්, වි ශක විනශ  ක් සිදු වනවශ. 

කිශකෝ මීටර් 25ක් විනශ  ශවනවශ  කිේවශම, power නක වැඩියි. 

සමහර විට ශම් ප්රශේ  ටත් බකපශ සන ිබුණශ. ත්රස තවශදී ස ඒක 

හැනශගන සිටි ශ නම් ශමිකක් ශවයිහ? ශම්වශ තමයි අපි 

සැකකිමකට ග සන ඕනෑ කශරණශ.  

හැ ස අශ්ත ගරු ම සත්රීතුශමක් කිේවශ, විශ ේෂ කශරක සභශව 

ගැන. විශ ේෂ කශරක සභශවක් ිි කරපු නක ශහිඳයි. ඒශක ස 

සතය  නළි ට නනවශ. විශ ේෂ කශරක සභශව පිළිබඳව ශවන 

විධි කට හකි සනත් පුළුව ස. ඒ අනුව විශේචන කර සනත් 

පුළුව ස. අපි හකින ශේ තමයි කි  සන ඕනෑ. ශම් ආඩලඩුව බක ට 
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ආවශට පස ශසේ  ිතශර් හශපු පළමුවැනි පුේගක ශ තමයි බැසිම 

රශජපක්ෂ මහත්ත ශ. ියි, ිතශර් හැම්ශම්? සමෘේධිකශභී සට වැඩි 

පඩි ක් දු සනශට ; ප්රශශේය   සභශ සහ නගර සභශවලි ස ඉමකපු බට 

දු සනශට . ශම් රශට් ඒ විධි ට නඩු පවර සන තාශ ිත්, අනශගතශ  

ඔ  පැත්ශත් ඉ සන ිමිවරු කී ශහශනකුට විරුේධව නඩු 

පවර සන ශවයිහ? කණුරු කළත් කරපු ශේ වැරද නම්, වැරදයි. ඒ 

නිසශ ශම් රජශ  ස මම ඉමලීමක් කරනවශ. අපි මැිවරණ 

ශපිශරි සදුවක් ශහනවශ නම්, ඒක ඒ විධි ට ඉටු කර සන ඕනෑ. අපි 

ජනතශව ශවනුශව ස හසර ශේ කර සන ඕනෑ. හැ ස හදසි නීි  දර්ඝ 

කරනවශට අපට විරුේධ ශව සන බැහැ. නමුත් රජශ  ස අපට 

සහික ක් ශහ සන ඕනෑ, "ඒ පැවැි කකබකකශරී වශතශවරණ  

සම්පූර්ණශ  සම ඉවරයි  කි කශ.  

මූකශසනශරූඪ ගරු ම සත්රීතුෂන නි, ශිෂය භට බකකශ ක 
නක්තරශ කර්නමවරශ ක් මශ  ශනෝනශශ  දුරකථන ට 
ිමතුමක් දීකශ කි නවශ, "පශර්ලිශම් සතුව හරක් මඩුවක්  කි කශ. 
මම ඒ පිළිබඳ ශතිරතුරු යුහ හමුහශපිට, ආරක්ෂක ශමකම්වර ශට 
සහ අහශළ අශනකුත් ආ තනවකට  වශ ිශබනවශ. කර්නමවර කු 
හැටි ට ඔුණට නශහම කථශ කරකශ කි  සන පුළුව ස තත්ත්ව ක් 
ශම් රශට් මීට ශපර ිබුශඩල නැහැ. සමහර අ  කි යි, ශම් 
ප්රජශත සත්රවශහ  කි කශ. ශමිකහ ඉස ශසමකශ කිේවශශ ස ''හැ ස 
තමත්රීපශක සිසරශසේන ජනශධිපිතුමශටත් බණි සන පුළුව ස  
කි කශ.  විශ ේෂශ  සම ශම් වශශ  සිදුවීම් ිි ශව සශ ස ජනතශව 
තුළ වි  වශස  නැි නිසශ. හැ ස පශර්ලිශම් සතුව නිශ ෝජන  කරන 
ම සත්රීවරු ස 225 ගැන කිේවශ. ශම් 225ශහනශ තා ශට තවත් 
225ශහශනක් නනවශ ශ ස. ඒ නිසශ අපි කථශ කරේදී, අශ්ත ගරුත්ව  
සහ අනනයතශව රැශකන විධි ට කථශ කර සන ඕනෑ.  

මූකශසනශරූඪ ගරු ම සත්රීතුෂන නි, අවසශන ව ශ  ස මම 
විශ ේෂශ  සම ඉමකශ සිටිනවශ, මම ඉදසරපත් කළ ශමඛන 

හසැ්ද්ාඩ්ෙත* කර සන කි කශ. ශම් රශට් ජශික ආරක්ෂශව 
පිළිබඳව, ශම් රශට් මහ ජනතශව පිළිබඳව මීට වඩා,ශ වැඩි 
වගකීමකි ස කටයුතු කර සන කි කශ, ශම් රජශ  ජනශධිපිතුමශ, 
අගමැිතුමශ ිතුළු ආඩලඩුශව ස ඉමකශ සිටිෂන ස, මශ  වචන 
ස වමප  අවස ස කරනවශ. 

 
[අ.භශ.6.04] 

 

ෙුණ විගේපාල ගහසට්ටිආරච්චි මහසතා 
(மொண்புமிகு விமஜபொல தஹட்டிஆரச்சி) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

මූකශසනශරූඪ ගරු ම සත්රීතුෂන නි, මට ශම් අවස ථශව කබශ දීම 

සම්බ සධශ  ස ඔබතුෂන ට ස තුිව සත වනවශ. 

හදසි නීි  තවත් මසකි ස දීර්ඝ කර ගැනීම සම්මත කර 

ගැනීම සඳහශ  පැවැත්ශවන ශම් විවශහශ දී කරුණු කීප ක් ප්රකශ  

කර සනට මශ අහහස  කරනවශ. මූකශසනශරූඪ ගරු ම සත්රීතුෂන නි, 

මට ශපර කථශ කශළේ ත්රිකුණශමක දස ත්රික්කශ  ස ඡ සහ  ඉමකශ 

අහ ශපිදුජන ශපරමුශඩල ම සත්රීවර කු විධි ට ඉ සන නක්සත් 

ජශික පක්ෂශ  ිතටපු ශජයෂ ේ ම සත්රීවර කු වන ුබස සත 

පුංචිනිකශම් මැිතුමශයි. ගරු ම සත්රීතුමනි, ඔබතුමශ ගරු සභශශේ 

ඉ සන නිසශ මම කි නවශ, ඔබතුමශ ප්රකශ  කළ සමහර කරුණු 

සශවහය බව. ඒ ගැන මම කනගශටු වනවශ. ගරු අග්රශමශතයතුමශ 27 

වැනි හශ ත්රිකුණශමක දස ත්රික්කශ  නික සංචශර ක් කශළේ වරශ  

බක සන ශනිශවයි. ඔබතුමශ ඒ කරුණ ශකිශහිම ඔ්තපු කරනවශහ 

කි කශ මම හ සශ ස නැහැ. නතුමශ තඹකගමුව ප්රශශේය   ශරෝහශම 

අලුත් ශගිඩා,නැඟිමක සඳහශ මුමගක තැබීම, ස ශේච්ඡශ ගුරුවරු ස 

වි ශක පිසරසකට පත්වීම් කබශ දීම, අවතැ ස වූ 600කට නිවශස 

ිතෂනකම් පත්ර කබශ දීම විතරක් ශනිශවයි, කි සනි ශ - 

ඉලු්තශපයිකුකම් මශර්ග  ජනතශ අයිි ට පත් කිරීම වැනි 

සංවර්ධන වයශපෘි රැසක්- [බශධශ කිරීමක්] 

 
ෙුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමිය 
(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ුබස සත පුංචිනිකශම් ම සත්රීතුමශ. 

 
ෙුණ  සු්්දත පුංචිනිලගම් මහසතා 
(மொண்புமிகு சுசந்த புஞ்சிநிலமம) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
මම කිේශේ නැහැ, අගමැිතුමශ වරශ  විකුණ සන බකශශගන 

ත්රිකුණශමක ට තා ශ කි කශ. ජනතශව නශහම ිතතනවශ කි කශයි 

මම කිේශේ. නතුමශට පුළුව ස ඒක නිවැරද කර සන.  තාශ  

ඒකටහ  කි කශයි මම ිුණශේ. විකුණ සන තා ශ කි කශ මම 

කිේශේ නැහැ. 

 

ෙුණ විගේපාල ගහසට්ටිආරච්චි මහසතා 
(மொண்புமிகு விமஜபொல தஹட்டிஆரச்சி) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

නශහම ප්රකශ  කර සන නපශ. ඔබතුමශ පි සතූර ශප සවකශ 

අගමැිතුමශ ත්රිකුණශමක වරශ  විකුණ සන කටයුතු කරනවශ 

කිේවශම, ඊට පස ශසේ නතුමශ ත්රිකුණශමක ට තා ශම,- [බශධශ 

කිරීමක්] හසර. ශව සන පුළුව ස. නමුත්, ගරු ුබස සත පුංචිනිකශම් 

ම සත්රීතුමනි, ඔබතුමශ මට වඩා,ශ ශජයෂ ේශ ක්. නක්සත් ජශික 

පක්ෂශ  ඉ සනශකිට නතුමශ තමු සනශ සශසේශ ත් නශ ක ශ. 

තමු සනශ සශසේ කශක ක් නිශ ෝජය ිමිවර කු හැටි ට, 

ිමිවර කු හැටි ට ිතටපු ශකශනක්. ඔබතුමශ ශවන පක්ෂ කට 

තාිතමකශ අශ්ත නශ ක ශට සශවහය විධි ට  ම්  ම් ශචෝහනශ කිරීම 

ගැන මම කනගශටු ශවනවශ. ඒ වශශ  බශක තත්ත්ව ට පත් 

ශව සන නපශ. ශම් ආඩලඩුව ශමච්චර කශක ක් විකුණපු ඒවශ 

ශමිනවශහ කි කශ කි  සනශකෝ. ශම් ආඩලඩුව බක ට ිවිමකශ 

හැ ස අණුරුදු හතරහමශරක් ශවනවශ. මට කි  සන, විකුණපු ශේවම 

ශමිනවශහ කි කශ? ඔබතුම සකශශ  ආඩලඩුව විකුණපු ශේවම 

ගැන කි  සන මට ඕනෑ තරම් කශරණශ ිශබනවශ. කේජශ නැතුව 

ඔබතුම සකශ අහ ශමශහම කථශ කරනවශ. ඔබතුම සකශ වරශ  ගැන 

කථශ කළශ. Tri-forces මූකස ථශන  ිබුණු ඉඩා,ම ෂැංග්රි-කශ 

ශහෝටක ට විකුණුශේ කණුහ?  හහවත වශශ  ිබුණු ගශලු මුවශහිර 

ඉඩා,ම බඩලඩා,ශරනශ ක පිළිම ත් නක්ක තමු සනශ සශසේකශ 

විකුණකශ ිශබනවශ. කේජයි. අහ ශ්රී කංකශ නිහහස  පක්ෂ  

සමූකඝශතන  කරකශ කේජශ නැතුව බඩලඩා,ශරනශ ක පිළිම ත් 

නක්ක ෂැංග්රි-කශ නකට විකුණකශ ිශබනවශ. ෂැංග්රි-කශ 

ශහෝටකශ  ස බිතනශකිට, නැත්නම් නතැනි ස  න ශවකශවට 

සංචශරක  ස අහනවශලු, ශම් ඉ සශ ස චීනශ  ිතටපු නශ කශ ක්හ 

කි කශ. ඒ තරම් කේජශ නැි වැඩා, කරපු ආඩලඩුවක් නහශ ිබුශඩල. 

අහ කේජශ නැතුව ශම්වශ කථශ කරනවශ. ආන සහ අලුත්ගමශ  

ම සත්රීතුමශ ශමතැන  නැහැ. ඒ වශශ ම මිත සහශන සහ අලුත්ගමශ  

මැිතුමශ තම අත්තට ශබිරළු ගහනවශ වශශ  කථශ කරශගන 

තා ශ. තවමත් කථශ කර සශ ස මශවනැමක ගැන. මශවනැමක 

සිේධි ට සම්බ සධ නක්ශකශනක්වත් හැ ස නළිශ  නැහැ. බුදු පිළිම 

කඩා,පු ඒ ඔක්ශකෝම අ  අත් අඩා,ංගුශේ ඉ සශ ස. ශම් ශවනශකිට 

10 ශහශනක් අත්අඩා,ංගුවට අරශගන ිශබනවශ. ශම් ශවනශකිට 

ඒ අ ට විරුේධව නඩු පවර සන අව ය කටයුතු කරකශ 

ිශබ සශ ස. ඒවශ තව කශටවත් කර සන ි  සශ ස නැහැ. සි 6ක් 

තුළ ගරු අග්රශමශතයතුමශශ  නශ කත්වශ  ස මශවනැමශම 

තත්ත්ව  සම්පූර්ණශ  සම ස ථශවර කර සන පුළුව සකම කැබුණශ. 

ජනශධිපිතුමශත් ඒකට සහශ ෝග  දු සනශ. ජනශධිපිතුමශ ිතටි ත් 

නැතත්, නහශ සිේධි  ණුණු ශවකශශේ ඉඳකශ,- 
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————————— 
*  පු්පතකාලගේ තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පශර්ලිශම් සතුව 

ෙුණ අනුර ප්රියාර්ශන යාපා මහසතා 
(மொண்புமிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொப்பொ) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

ගරු ම සත්රීතුමනි,- 
 

ෙුණ විගේපාල ගහසට්ටිආරච්චි මහසතා 
(மொண்புமிகு விமஜபொல தஹட்டிஆரச்சி) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

කකබක ශව සන නපශ. ඔබතුමශ point of Order නකක් 

ශගශනනවශ නම්  කි  සන. මට බශධශ කර සන නපශ. ඔබතුමශ ිතටපු 

ශජයෂ ේ ිමිවරශ ක්ශ ස. 

 

ෙුණ අනුර ප්රියාර්ශන යාපා මහසතා 
(மொண்புமிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொப்பொ) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

නැහැ, නැහැ. මම බශධශ කර සශ ස නැහැ. මට ශපිඩි පැහැදලි 

කර ගැනීමක් අව යයි. 

මම ඔබතුමශශග ස අහ සශ ස ශම්කයි. පුණශවකශ අත්අඩා,ංගුවට 

ගත්ත නක ිත්ත. මුකදී ඒ තත්ත්ව  වළක්වශ ග සන බැසර ණුශඩල 

ියි කි කශ ශපිඩ්ඩා,ක් කි  සන බැසරහ? 

 

ෙුණ විගේපාල ගහසට්ටිආරච්චි මහසතා 
(மொண்புமிகு விமஜபொல தஹட்டிஆரச்சி) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

වළක්වශග සන බැසර ණුණු කශරණශ කිේශවිත්, කශශ  කශශ ත් 

කිමශකෝටවක ිශබන ුණණු ගැන කි  සන ශවනවශ. ඒක මතක 

තබශ ග සන. ශම්වශට විපක්ෂ ත් වග කි  සන ඕනෑ. [බශධශ කිරීම්] 

ියි, මිත සහ රශජපක්ෂ මැිතුමශ කි නවශශ ස නතුමශශ  

ආරක්ෂකයි සටත් ඒ ශතිරතුරු කැබුණශ කි කශ. අශ්ත 

ආරක්ෂක  සට නම් ඒ ආරංචි  කැබිකශ නැහැ. ශිර සි රශජපක්ෂ 

මැිනි  නහශ ශකිච්චිකශඩ් පමලි ට තාශ  නැහැ. මම හ සශ ස 

නැහැ, ඒකට ශහේතුව ශමිකක්හ කි කශ. කලි ස හැනශගන ිබුණශ 

නම්, ශම් රශට් ශමින ෂනනිහශහ ශනිකි  සශ ස? [බශධශ කිරීමක්] 

මූකශසනශරූඪ ගරු ම සත්රීතුෂන නි, කරුණශකරකශ මට බශධශ 

කර සන නපශ කි  සන. ඔබතුෂන  මට ශේකශව ශහ සන, 

ශමතුම සකශට යත්තර ශහ සන. පට්ටපම ශබිරු කි නශකිට 

අපටත් අමශරුවක් ිශබනවශ. ඒකයි අපි කථශ කර සශ ස. අපි ශම් 

කටයුතු ශවන කශටවත් කර සන ි  සශ ස නැහැ.  මම රුව ස 

විශේවර්ධන මැිතුමශශ  ළඟට තාිතමකශ කථශ කළශ. මශත් 

අධිකරණ හශ බ සධනශගශර ප්රිසංස කරණ අමශතයශං   

අධීක්ෂණ  කරන - monitor කරන- පුංචි ම සත්රීවරශ ක්. ශම සන 

ශම් වශශ  ඒවශට තමයි අපි ත්රිපුේගක මහශධිකරණ  ශගනශශේ. ශම් 

ආඩලඩුශේ ඉදසර කශක  තුළ -ආඩලඩුශේ කශක  අවස ස ශව සන 

කලි ස-  ත්රිපුේගක අධිකරණ ට ශග සවකශ ඒ අ ශ  නඩු දනපතශ 

අහනවශ. සහරශ සශ  කඩලඩා,ශ ශම් තවත් කට්ටි  ඉතුරු ශවකශ 

ඉ සනවශ නම්, -කිිතප ශහශනක් ඝශතන ට කක් ණුණශ, කිිතප 

ශහශනක් ශබෝම්බ ප්රහශරවකට අුණශවකශ මැරුණශ- ඒ අ  

ශගනැමකශ දනපතශ නඩු අහකශ ඉදසර මශස කිිතප  තුළ ඔණු සට 

ශහ සන පුළුව ස ඉහළම හඬුවම ශහ සන අපි පුබ බට ශව සශ ස 

නැහැයි කි න පණිණුඩා,  අපි කබශ ශහනවශ. අපි  ඒ වැඩා, අත  ගෑශේ 

නැහැ. 

බක සන, නහශ සංචශරක වයශපශර ට මරු පහරක් වැදුණශ. 

තමු සනශ සශසේකශ ඉඩා,ම් දීකශ හහපු ෂැංග්රි-ශහෝටකශ  ශබෝම්බ 

පිපිරුණශ. ඒ වශශ ම කිං ස බසර ශහෝටකශ , සිනම ස ග්රෑ සඩ් 

ශහෝටකශ  ශබෝම්බ පිපිරුණශ. තව ශපිඩ්ශඩා, ස ටශේ සමුද්රශ 

ශහෝටකශ ත් ශබෝම්බ ක් පිපිශරනවශ. හැබැයි මම සතුටු ශවනවශ, 

අහ වන විට ඒ සි ලු ශහෝටමවක නදශනහශ කටයුතු ්රි ශත්මක 

කිරීම ගැන. අපි-තමු සනශ සශසේකශ හ සනවශ, ශම් වන විට 

ශකෝකශ  විවිධ රටවම, විශ ේෂශ  සම චීන , ඉ සද ශව, 

නවසීක සත , ඒ වශශ ම ශවනත් රටවම, ඒ නක්කම ඊශ  වන 

විට ිශමසරකශ නක්සත් ජනපහ  කි ශ ිශබනවශ, කංකශව 

අනශරක්ෂිත නැි, සංචශර  සඳහශ ඉතශම  ශහිඳ රටක් බවට පත් 

ශවෂන ස ිශබනවශ කි කශ. ශහට අනිේහශ ශවනශකිට ජර්ම ස 

ශෆඩා,රම ජනරජ  පවශ ඒ විධි ට කි ශවි. 

ශම් විධි ට ශම් අ ට ඒවශ කර සන පුළුව ස ණුණශහ? ශම් අ ට 
ශම්වශ කර සන බැසර ණුණශ, අණුරුදු ගණනශවක් ිස ශසේ බකශ  

ඉඳකශත්. නහශ අප මත්සය තහනමට කක් ණුණශ; GSP Plus සහන  
අපට නැි ණුණශ. ශම් රශට් මිත සහ රශජපක්ෂ මැිතුමශ විදුලි 

පුටුශේ ි නවශ කි කශ කතශ කරපු ශකෝකශ  රටවම ශ්රී කංකශව 
 කළු ිතක්  කි ශ හැඳි සවූවශ. නමුත්, අපි බක ට ිවිමකශ 

අණුරුේහක් නකහමශරක් ිතුළත කීර්ි නශම ක් ිි ශකෝකශ  
රටවම පිළිග සනශ තත්ත්ව ට අශ්ත රට පත් ණුණශ. අපට 

ිශබනවශ නවැනි පුළුව සකමක්. නක්සත් ජශික පක්ෂශ  

නශ ක  සට, ශපරමුශඩල නශ ක  සට ිශබනවශ, ඒ වශශ  
ගැම්මක්. ශම් රට සංවර්ධන  කර සන වි ශක කැප කිරීමක් කරපු 

පි වරු සශ  පුතු ස තමයි නක්සත් ජශික පක්ෂශ  ඉ සශ ස. ඒ 
නිසශ අපට ශම් රට සංවර්ධන  කර සන හයි ක්, ශකි සහක්, වැඩා, 

පිළිශවළක් ිශබනවශ.  

මූකශසනශරූඪ ගරු ම සත්රීතුෂන නි, අහ ශමතුම සකශ කතශ 

කරනවශ, ශම් රශට් ආර්ථික  ගැන. ච සද්රිකශ බඩලඩා,ශරනශ ක 
මැිනි ශ  කශක  තුළ ඍණ ආර්ථික ක් ිබුශඩල. 2001 

වර්ෂශ  ගරු අගමැිතුමශ බක ට නන ශකිට රශට් ඍණ 
ආර්ථික ක් ිබුශඩල. අහ විපක්ෂශ  සිටින ම සත්රීවරු ස 

ිමිවරු ස හැටි ට ඒ කශකශ  සිටි ශ. ශ්රී කංකශ නිහහස  පක්ෂ  

අවස ස කරකශ ඒ අ  අහ ශපිශහිට්ටුව කකුණ පක්ෂ ට -ශ්රී කංකශ 
ශපිදුජන ශපරමුණට- තාිතමකශ. ඒ ගැන හසරම කනගශටුයි. ශහට 

අනිේහශ වන ශකිට ශපිදු ශපරමුශඩල නශ ක  ස ව සන ඉ සන 
ෂනනිුබ ස ශ්රී කංකශ නිහහස  පක්ෂ  කි න ෂනනී ශපට්ටි ට  කඩා, 

ිණ ගහකශ වසශ හමකශ ිවිත්  තමයි අහ කේජශ නැිව  කතශ 
කර සශ ස. ශම් රශට් ිබුණ ඒ යත්තරීතර පක්ෂ  නැි කරකශ ඒ 

තුළි ස ශම් රට තවදුරටත් අගශධ ට ිහ හම සන නතුම සකශ 

බකනවශ. නමුත්, ශවනත් රටවම දහශ බක සන. අපි හ සනවශ, 
ශහවන ශකෝක යුේධ  ශවකශශේ ශබෝම්බ පිපිරුණශම 

නංගක සතශ  අගමැිවර ශට-  

 

ෙුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමිය 
(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ම සත්රීතුමශ, ඔබතුමශට නි ෂනත කශක  අවස ස ශවනවශ.   

 

ෙුණ විගේපාල ගහසට්ටිආරච්චි මහසතා 
(மொண்புமிகு விமஜபொல தஹட்டிஆரச்சி) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

සමශ ශව සන. තවත් විනශඩි ක කශක ක් ශහ සන. 

මූකශසනශරූඪ ගරු ම සත්රීතුෂන නි, මට ගරු හර්ෂණ රශජකරුණශ 

ම සත්රීතුමශශ - 
 

ෙුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමිය 
(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ඒ කශක ත් දු සනශ. 
 

ෙුණ විගේපාල ගහසට්ටිආරච්චි මහසතා 
(மொண்புமிகு விமஜபொல தஹட்டிஆரச்சி) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

ඒ කශක ත් දු සනශහ? නශහම නම් මට තවත් ෂනනිත්තුවක් 

ශහ සන, කතශව අවස ස කර සන. මශ ඔබතුෂන ශග ස කශරුණිකව 

ඒ ඉමලීම කරනවශ. නහශ නංගක සතශ  පශර්ලිශම් සතුව ශවනත් 

තැනකට - Church House නකට - ශගන තාිතමකශ පශර්ලිශම් සතු 
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රැස වීම් පවත්වන ශකිට විපක්ෂශ  අ ත් අත ඔසවශ සහශ ෝග  

දු සනශ. නමුත්, අහ අශ්ත රශට් විපක්ෂ  බකශශගන ඉ සශ ස 

ශමිකටහ? ශම් ආඩලඩුව ශකියි ශවකශශේ හ ශගහර  ව සශ ස 

කි න නක ගැනයි බකශශගන ඉ සශ ස. ඒ සඳහශ ශනිශ ක් 

ය්තපරවැට්ටි ශ දුවශ; ශමක්හණුස  වට රණුමට ආවශ. ඒ අ  කිේශේ, 

"අපි හවස  ශහකක් ඉඳකශ ශහෝ රනිම වික්රමසිංහ ශගහර  ව සන, 

ආඩලඩුව ශගහර  ව සන කටයුතු කරනවශ  කි කශයි. නමුත් බැසර 

ණුණශ. කරපු ශනිශ ක් ශේවලි ස ඒක කර සන බැසර ණුණශ. 

අවසශනශ දී ISIS කශර  ස නමක කරපු ශබෝම්බ ප්රහශර  

අමකශශගන, ඒශක් නමලිකශ, ඒශක ස ආඩලඩුව ග සන හහනවශ.  

 
ෙුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමිය 
(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ම සත්රීතුමශ, හැ ස කතශව අවස ස කර සන.  

 

ෙුණ විගේපාල ගහසට්ටිආරච්චි මහසතා 
(மொண்புமிகு விமஜபொல தஹட்டிஆரச்சி) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

ශම තවරශ, මළ කඳ ස යඩි ස, ෂනනී ශපට්ටි යඩි ස ආඩලඩු 

ග සන කැහැස ි ශවනවශ නම් නක්සත් ජශික පක්ෂ  හැටි ට අපි 

ඒ සඳහශ මුුණණ ශහ සන සූහශනම් කි න පණිණුඩා,  කබශ ශහෂන ස, 

න ත් මතක ි ශ ග සන කි කශ ප්රකශ  කරෂන ස අහ හවශසේ තවත් 

මසකි ස දීර්ඝ කරන හදසි නීි  ඊළඟ මශස  වන ශකිට ඉවත් 

කර සන පුළුව ස තත්ත්ව ක් ශම් රශට් නිර්මශණ  කර සන ගරු 

රුව ස විශේවර්ධන මැිතුමශට, ගරු අගමැිතුමශට පුළුව සකමක් 

කැශේවි කි ශ වි  වශස කරෂන ස, ඒ සඳහශ ආය ර්වශහ කරෂන ස මශ  

කතශව අවස ස කරනවශ. ශබිශහිම ස තුියි.  

 

ෙුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමිය 
(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු ජශනක වක්කුඹුර ම සත්රීතුමශ. ඔබතුමශට විනශඩි 

4ක කශක ක් ිශබනවශ. 

 
[අ.භශ.6.14]  
 

ෙුණ ජානක වක්කුඹුර මහසතා 
(மொண்புமிகு ஜொனக வக்கும்புர) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

මූකශසනශරූඪ ගරු ම සත්රීතුෂන නි  අහ හදසි නීි  දීර්ඝ කිරීම 

පිළිබඳ ශ ෝජනශව විවශහ ට අරශගන ඡ සහ  විමසන 

අවස ථශශේදීවත් අගමැිතුමශ ශම් සභශවට ඒවි කි ශ අපි 

බකශශපිශරිත්තු ශවනවශ. ශමිකහ  රශට් අගමැිවර ශ හැටි ට 

නතුමශශ  වගකීමක්  ශම් ශ ෝජනශවට පක්ෂව ඡ සහ  ශහන නක. 

හැබැයි  අපට හැනග සන කැබී ිශබ සශ ස ශම් විවශහ  27වන හශට 

ශ ිහශ ගත්තශට පුබව නතුමශ සංචශර ක් ශ ිහශශගන ිි බවයි. 

නතුමශ ශමිනවශ ශහෝ විවෘත කර සන  නවශ ලුහ ිශමසරකශනු යුහ 

නැව බක සන  නවශ ලුහ ත්රිකුණශමක  වරශ  බක සන  නවශ ලු. 

ඒවශ බක සන  නවශට වඩා,ශ නතුමශට කර සන ිබුශඩල අහ ශම් 

ශ ෝජනශවට ඡ සහ  ශහ සන නන නකයි. ආඩලඩු පක්ෂශ  

කඩලඩා,ශ ම වත් සිතුශේ නැහැ අහ ශම් රැස වීම පවත්වශශගන   සන 

පුළුව ස ශේවි කි කශ. අප ශනිිතටි සන අහ ශම් ශ ෝජනශව සම්මත 

කරග සන ශව සශ සත් නැහැ.  

කැඩුණු පශරක් හහකශ විවෘත කරනවශ වශශ  1976 වර්ෂශ  ස 

පස ශසේ තව සි ශහකකි ස විතර ශම් රශට් නමලුම් ගහ ්රි ශත්මක 

ශවනවශ. මම ිතතනවශ  බ සධනශගශර අමශතයශං ශ  පුංචි 

අධීක්ෂණ ම සත්රීතුමශ න  විවෘත කර සන  ශවි කි කශ  අර 

ශමිකක්හ නක - lever නක- පහත් කර සන වත්  ශවි කි කශ. 

අණුරුදු 46කට විතර පුබව ශ ස ඒක කර සශ ස.  

ශම් රශට් ඒ ත්රස තවශද ප්රහශර  වැළැක්වීම අපට කර සන 

ිබුණු වැඩා,ක් කි කශ හැ ස කි නවශ. ශම් හවස වක ඒ තත්ත්ව  

පශකන  කළශම කි නවශ   ඒක අගමැිතුමශයි කශළේ  කි කශ. 

ගහන ශකිට කි නවශ  වගකීම තවත් ශකශනකුශ යි කි කශ. 

හැබැයි  ආඩලඩුව කි  සශ ස  ජනශධිපිතුමශ  අගමැිතුමශ  ිමි 

මඩලඩා,ක  සහ තමු සනශ සශසේකශ කි න ඔක්ශකෝමයි. ඒ වගකීම 

තමු සනශ සශසේකශ බශර ග සන ඕනෑ. නශහම ශනිකර 

තමු සනශ සශසේකශ ශමිත වගකීම හැම හශම නක් නක්ශකනශශ  පිට 

පටවනවශ.  

අහ වන ශකිට වීසශ නැිව ශම් රශට් 6 7 2ක් ඉ සනවශ   

කි නවශ. ශවනත් රටක පිසරසක් වීසශ නැිව ඉ සනවශ නම්-  

 

ෙුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමිය 
(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Order, please!  

ශම් අවස ථශශේදී ගරු කථශනශ කතුමශ මූකශසන  ග සනවශ 

ිි.  
 

අනතුුණව ෙුණ (ෛවාය  තුසතා විගේමා්දන මහසත්මිය 
මූලා්නගය්ද ඉවත් වූගය්ද  ෙුණ කථානායකතුමා මූලා්නාරූඪ 
විය. 

அதன்பிறகு, மொண்புமிகு (கவத்திய கலொநிதி)(திருமதி) துஸிதொ 
விமஜமொன்ன அவர்கள் அக்கிரொசனத்தினின்று அகலமவ, 
மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள் அவர்கள் தகலகம வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. (DR.) (MRS.) THUSITHA WIJEMANNA 
left the Chair, and THE HON. SPEAKER took the Chair. 

 

ෙුණ ජානක වක්කුඹුර මහසතා 
(மொண்புமிகு ஜொனக வக்கும்புர) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

ගරු කථශනශ කතුමනි   ශවනත් රටක පිසරසක් වීසශ නැිව 

අශ්ත රශට් ඉ සනවශ නම් ඒ අ  පිටුවහම කරන නක ශම් රජශ  

වගකීම. ISIS සට සකශමී ස ශකෝකශ  ශගිඩා,ක් රටවක ඉ සන 

නිසශ  ශම් පිසරස අතරත් ඔණු ස ඉ සනවශහ කි කශ අපි හ සනවශහ? ඒ 

නිසශ අපි ඉමකශ සිටිනවශ  වීසශ නැිව ඉ සන පිසරස ඉක්මනි ස  

පිටුවහම කර සන රජ  මැදහත් ශව සන ඕනෑ  කි කශ.  

 

ෙුණ කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ගරු ම සත්රීතුමශ  ඔබතුමශට තවත් විනශඩි තුනක් ිශබනවශ.  

 

ෙුණ ජානක වක්කුඹුර මහසතා 
(மொண்புமிகு ஜொனக வக்கும்புர) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 
ශබිශහිම ස තුියි  ගරු කථශනශ කතුමනි.  

ඒ කශර්   හැ ස ඉක්ම ස කර සන ඕනෑ. හැ ස ඒකට -  
 

ෙුණ කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ම සත්රීතුමනි  මට වැරදීමක් ණු ණශ. ඔබතුමශට තව  

ෂනනිත්තුවක කශක ක් පමණයි ිශබ සශ ස. මට කනගශටුයි. 

 
ෙුණ ජානක වක්කුඹුර මහසතා 
(மொண்புமிகு ஜொனக வக்கும்புர) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 
"දවයින  පත්ත රශ  පළ කරකශ ිශබනවශ   ශකිටි 

යපශේශිකශ ිශඩා,කශ බශකසිංහම් බ්රිතශනයශ  ුබවිසම මැදුරක  

843 844 



පශර්ලිශම් සතුව 

කි කශ. ශම් අ  ශග සවශ ග සන ආඩලඩුව කිසිම කටයුත්තක් 

කර සශ ස නැහැ. ශම් හදසි නීි  යප ශ ෝතා කරශගන වැඩා, වර්ජන 

වශශ   ම්  ම් ඒවශ මර්හන  කර සන ආඩලඩුව කටයුතු කරනවශ. 

නමුත්  ඒවශට වඩා,ශ ශම් ප්ර  න  විසඳ සන කටයුතු කර සන ඕනෑ 

කි කශ අපි කි නවශ. හමුහශපිතුමශම කි නවශ  ශම් ප්ර  න  

ඉක්මනි ස විසඳ සන පුළුව ස ශහ ක් ශනිවයි කි කශ. ආඩලඩුව 

කි නවශ  ශම් ප්ර  න  විසඳනවශමයි කි කශ. ආරක්ෂක අං   

කි න ශේ පිළිශගන ඒ කටයුතු ඉදසර ට කර සන ඕනෑ නිසශ තමයි 

අපි  හදසි නීි ට පක්ෂව ඡ සහ  ශහ සශ ස. නශහම නැත්නම් 

විපක්ෂශ  අපි ශම් හදසි නීි  ඉස සරහට ශගන   සන 

තමු සනශ සශසේකශට ඡ සහ  ශහ සශ ස නැහැ. හැබැයි  ශම්කට මුවශ 

ශවකශ - 
 

ෙුණ කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ම සත්රීතුමශ  හැ ස කථශව අවස ස කර සන. 

 
ෙුණ ජානක වක්කුඹුර මහසතා 
(மொண்புமிகு ஜொனக வக்கும்புர) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

ගරු කථශනශ කතුමනි  මට තව විනශඩි ක් ශහ සන.  

අශ්ත මහනශ ක ස වශමී ස වහ සශසේට විරුේධව කරන ඒ 
කටයුත්ත ආඩලඩුව මැදහත් ශවකශ ශහෝ නවත්ව සන ඕනෑ. හදසි 
නීි ට මුවශ ශවකශ තමයි ශම්වශ කර සශ ස. අස තාසර පශර්  වශ  
මහශනශ ක හශමුදුරුශවෝ ආඩලඩුව විශේචන  කරපු නිසශ තමයි ශම් 
ප්ර  න  ිි ණුශඩල. අපි ආඩලඩුවට කි නවශ  ශම් රශට් මහනශ ක 
හශමුදුරු ශකශනක් කැඳවන නක නතර කර සන ඕනෑ කි කශ.  
ඕනෑම ශකශන කුට තම සශ  අහහසක් ප්රකශ  කර සන අයිි ක් 
ිශබ සන ඕනෑ. ඒ අයිි ට ඉඩා, ශහ සන  කි ශ ඉමකෂන ස  ගරු 
කථශනශ කතුමනි  ඔබතුමශටත් ස තුිව සත ශවෂන ස මශ  කථශව 
අවස ස කරනවශ. 

 

ෙුණ කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
මීළඟට  ගරු තුෂශර ඉඳුනිම ම සත්රීතුමශ. ඔබතුමශට විනශඩි 4ක 

කශක ක් ිශබනවශ. 

 

[අ.භශ.6.1 ]  
 

ෙුණ තුෂාර ඉඳුනිේ අමරග ේ්න මහසතා 
(மொண்புமிகு துஷொர இந்துனில் அமரமசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
ශබිශහිම ස තුියි ගරු කථශනශ කතුමනි.    

හදසි නීි  දීර්ඝ කිරීම සඳහශ සංවශහ ක්  න ශම් අවස ථශශේදී 
කරපු කථශ මම අහශගන ිතටි ශ. ඒවශ ශබිශහිම කැතයි. ජශනක 
වක්කුඹුර ම සත්රීතුමශ කි නවශ  අශ්ත අගමැිතුමශ ත්රිකුණශමකශ  
තා ශලු  තමමුබ ස බක සන තා ශලු  ශමෝරු බක සන තා ශලු  නැේ 
බක සන තා ශලු. නවැනි මහ බශක ගණශ  නූගත් කථශවක් කිරීම 
ගැන මම කනගශටුවට පත් ශවනවශ. ඊට ශමහශ පැත්ශත්  
රත්නපුරශ  රංිකත් ශසියිසශ කි කශ ම සත්රීතුශමකුත් ඉ සනවශ. 
රත්නපුරශ   ඒ ශහ සනශම ශමවැනි බශක ගණශ  කථශ කීම පිළිබඳ 
මම කනගශටු ශවනවශ.  වැහගත් විවශහ ක් ිශබන ශවකශශේ -  

 

ෙුණ ජානක වක්කුඹුර මහසතා 
(மொண்புமிகு ஜொனக வக்கும்புர) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

අගමැිතුමශ තා ශ. 

ෙුණ තුෂාර ඉඳුනිේ අමරග ේ්න මහසතා 
(மொண்புமிகு துஷொர இந்துனில் அமரமசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
අගමැිතුමශට නැේ බක සන   සන ශවකශවක් නැහැ.  

 

ෙුණ ජානක වක්කුඹුර මහසතා 
(மொண்புமிகு ஜொனக வக்கும்புர) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

තා ශ. තා  නිසශ ශ ස කි  සශ ස. 

 

ෙුණ තුෂාර ඉඳුනිේ අමරග ේ්න මහසතා 
(மொண்புமிகு துஷொர இந்துனில் அமரமசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

නශහම තා ශ නම්  ජනමශධයවලි ස ඒවශ වශර්තශ කරයි.  

 
ෙුණ කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමශ කථශව කරශගන   සන. 

 
ෙුණ තුෂාර ඉඳුනිේ අමරග ේ්න මහසතා 
(மொண்புமிகு துஷொர இந்துனில் அமரமசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
ගරු ම සත්රීතුමශ  බශක ගණශ  ශහකයි පණශහේ සංවශහවකට 

න සන නපශ. මම ිතතුශේ අඩුම තරෂන ස තමු සනශ සශසේ   O/

Levelවත් පශස  පුේගක කු හැටි ටයි. ශමිනවශහ  ශම් කථශ 

කර සශ ස?  

හැ ස කි නවශ  ිශඩා,කශ බශකසිංහම් නංගක සතශ  ශකිකු 

ශහෝටක ක ඉ සනවශ ලු. ශම් රජ  ඒ ිශඩා,කශ බශකසිංහම් ශග සවශ 

ග සශ ස නැි ලු. ිශඩා,කශ බශකසිංහම් ශග සවශ ග සන නක 

ශනිශවයි කශරණ . අපි හැක්කශ ශ ස කුමර ස පේමනශහ ස ශග සවශ 

ශගන ඔබතුම සකශශ  රජ  කරපු නශඩා,ගම්. ශහමළ 

ඩා, ස ශපෝරශශේ  සමලි ටික ුබේහ කර ග සන කුමර ස පේමනශහ ස  

ශග සවශ ගත්ත හැටි අපි හැක්කශ. ඒ රත්තර ස ටිකට විද සන 

කුමර ස පේමනශහ ස ශමශහේට ශග සවකශ ශමශහේදී දු සන රජ සැප 

අපි හැක්කශශ ස.  ශක්ඨයකශ ශග සවකශ ඒ ශගිමක සට රජසැප දු සන 

තමු සනශ සශසේකශ තමයි අපට ශචෝහනශ කර සශ ස   ිශඩා,කශ 

බශකසිංහම් නශහේ ඉ සනවශ  ිශඩා,කශ බශකසිංහම් ශම් රටට 

ශග සව සශ ස නැහැ. ඒ නිසශ අපි තරහයි   කි කශ. ඒක තමයි ශම් 

කි  සශ ස. ඒ නිසශ කරුණශකරකශ තම සශ  කිමශකෝටවක ුණණු 

ි ශ ශගන ශමෝඩා, කථශ කි  සන නපශ කි න නක මම විශ ේෂශ  ස 

කි නවශ. [බශධශ කිරීමක්] ඔේ. ඔේ. කට පි ශශගන ඉ සන. වශඩි 

ශව සන. 

 

ෙුණ කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමශට තව විනශඩි යි ිශබ සශ ස. කථශව අවසශන 

කර සන. 
 

ෙුණ තුෂාර ඉඳුනිේ අමරග ේ්න මහසතා 
(மொண்புமிகு துஷொர இந்துனில் அமரமசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
ගරු කථශනශ කතුමනි  අවසශන ව ශ  ස කි  සන 

ිශබ සශ ස ශම්කයි. අනු සශ  පණු අශ්ත කශර් ි ශ ශගන අපි 

බැණුම් අහනවශ. හැ ස විශ ේෂ කශරක සභශව පවත්වශශගන  නවශ. 

ශම් විශ ේෂ කශරක සභශවට සශමශිකක  ස පත් කර සශ ස 

සිසරශකිශත ස කි කශ සමහරු කි නවශ. නැහැ.  

විශ ේෂ කශරක සභශවක් අව යයි කි න ශ ෝජනශව ශගනශශේ 

විපක්ෂශ  ස. ඒ අ  ශ  ශ ෝජනශවක් අනුව තමයි පශර්ලිශම් සතු 

845 846 

[ගරු ජශනක වක්කුඹුර මහතශ] 
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්රි ශහශම  තුළ හැ ස ශම් විශ ේෂ කශරක සභශව ්රි ශත්මක 

ශව සශ ස. පශර්ලිශම් සතුව වැහගත් සභශවක් පත් කරනශකිට  

ූලඩා,ැමකශ ශමට්ශට් ි  සන බැහැ කිේවශ වශශ   ශම් ූලඩා,ැමශකෝ 

ඒ ශමට්ශටට න සශ ස නැිව  පැනකශ පැත්තකට  නවශ. ශම් 

ූලඩා,ැමක සට ඒකට න සන බැසර ණුණශට  අපට කර සන ශහ ක් 

නැහැ. ඒ විශ ේෂ කශරක සභශවට අපි විවිධ නිකධශසර ස ශග සවනවශ.  

 

ෙුණ කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ගරු ම සත්රීතුමශ  ඔබතුමශශ  කථශව අවස ස කර සන. 

 
ෙුණ තුෂාර ඉඳුනිේ අමරග ේ්න මහසතා 
(மொண்புமிகு துஷொர இந்துனில் அமரமசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ගරු කථශනශ කතුමනි  ඒ හරහශ හවස ගණශ ස  ශරද ගැකවිකශ  

අමුඩා, කැඩිකශ  අ සිමට ිඳශගන ඉ සන ජංතා ත් 

ගැළශවනශකිට ශම්  ූලඩා,ැමක සට ඉවසශශගන ඉ සන බැහැ. 

ගැරඬි සට භූ ෂනශතම ගෑවශ වශශ .  බැඳුම්කර සිේධි ට අහශළව අර 

කෂනටු ශම් කෂනටු හමකශ  ශකිෂනෂ ස හමකශ අශ්ත ිතටපු ිමිවරු හශ 

අගමැිතුමශ පවශ ශග සවශ ප්ර  න කර සන  විභශග කර සන  මශධය 

ඉදසරශ  නිරුත්තර කර සන  මශධය ඉදසරශ  ශරද ගකව සන 

තමු සනශ සශසේකශට ශහිඳයි. නමුත් ශම් විශ ේෂ  කශරක සභශවට 

අහශළ  අ  ශග සවකශ ප්ර  න කරනශකිට නරකයි.   

කශක  කබශ දු සනශට ශබිශහිම ස තුියි ගරු 

කථශනශ කතුමනි. 

 
[අ.භශ.6.22]  
 

ෙුණ ුණව්ද විගේවර්ධාන මහසතා (ජනමාධාය කැබිනට් 

ගනොවන අමාතයතුමා ්හස ආරක්ෂක රාජය අමාතයතුමා  
(மொண்புமிகு ருவன் விஜயவர்தன - தவகுசன ஊடக 

அகமச்சரகவ அந்தஸ்தற்ற அகமச்சர் மற்றும் பொதுகொப்பு 

இரொஜொங்க அகமச்சர்) 

(The Hon. Ruwan Wijewardene - Non Cabinet Minister of 
Mass Media and State Minister of Defence) 

ගරු කථශනශ කතුමනි  ශම් අවස ථශව කබශ දීම පිළිබඳව 

ඔබතුමශට ස තුිව සත ශවනවශ. ප්රථමශ  සම  පශස කු ඉරු දන 

ප්රහශරශ  ස ඝශතන ට කක් වූ  සහ තුවශක කැූ  සි ලුශහනශට මශ  

ශ ෝක  සහ කනගශටුව අශ සක වශර ක් ප්රකශ  කරනවශ. 

ිත්ශත සම මම ඒ කනගශටුව ප්රකශ  කර සශ ස අමශතයවර කු 

හැටි ටවත්  මහජන නිශ ෝිකත කු හැටි ටවත් ශනිශවයි. ශම් 

රශට් පුරවැසි කු හැටි ට තමයි මම ඒ කනගශටුව ප්රකශ   

කර සශ ස. ශමිකහ  ඒ ශේහනශව අහටත්  අපට හැශනන නිසශ.  

ගරු කථශනශ කතුමනි   ශම් පශර්ලිශම් සතුශේ සි ලුශහනශත්  

සමස ත ක් හැටි ට ශම් රශට්  ජනතශවත් හ සනවශ ියි අපි ශම් 

හදසි නීි  ශගනශශේ කි කශ. පශස කු ඉරු දන ප්රහශරශ  ස පස ශසේ 

ශම් රට ආපුණ  ථශ තත්ත්ව ට ශගශන සනට ඉතශ ඉක්මනි ස හදසි 

නීි  ශගශන සනට  අපි රජ   හැටි ට තීරණ ක් ගත්තශ. ගරු 

කථශනශ කතුමනි  පශස කු ඉරු දන ප්රහශර ට සම්බ සධ ණුණු 

සහරශ සශ  කඩලඩා,ශ මට සහශ  දු ස අශනක් සි ලුශහනශම 

අත්අඩා,ංගුවට ග සනට ත්රිවිධ හමුහශවත්  ශපිලීසි ත්  විශ ේෂශ  ස 

ත්රස ත විමර් න කඩලඩා,ශ මත්   CID නකත් හශ කත්ව  හැක්වූවශ. ඒ  

සි ලු පසරක්ෂණ පැවැත්ණුශේ CID නශක ස. ඒ සි ලුශහනශ නකතු 

ශවකශ ුබමශන ශහකක්   සන කලි ස සහරශ සශ  කඩලඩා,ශ ශම් 

සි  ට  0ක් විතර අත්අඩා,ංගුවට ගත්තශ.  ඉ ස පස ශසේ  ඉතශම ශකටි 

කශක ක් තුළ අව ය ශතිරතුරු කබශශගන ඒකට සම්බ සධ ණුණු 

අශනක් අ ත් අත්අඩා,ංගුවට අරශගන ිශබනවශ.  

ගරු කථශනශ කතුමනි  අශප්රේම 21වැනි නක ප්රහශර ත් සමඟ 

හදසි නීි ශරගුකශසි  ටශත් අත්අඩා,ංගුවට ශගන රැඳණුම් නිශ ෝග 

මත රඳවශ ගනිෂන ස විමර් න කටයුතු කළ සැකකරුව ස සංඛයශව 

2 යි. නයි ස සැකකරුව ස තු සශහශනක් තවදුරටත් රඳවශශගන 

ිශබනවශ. ඒ වශශ ම  හැනට අපරශධ පරීක්ෂණ ශහපශර්තශම් සතුව 

මඟි ස ශම් ප්රහශර ට සම්බ සධ කශ සතශව ස නවශහශනකු ිතුළු 

සැකකරුව ස 105ශහශනක්  1979 අංක 4  හරන ත්රස තවශහ  

වැළැක්වීශම් (තශවකශලික විධිවිධශන) පනත  ටශත් අත්අඩා,ංගුවට 

ශගන  රැඳණුම් නිශ ෝග මත රඳවශ ගනිෂන ස වැඩිදුර විමර් න 

කරශගන  නවශ.  

ගරු කථශනශ කතුමනි  ශම් විමර් න කර සන අශ්ත ආරක්ෂක 

කඩලඩා,ශ මට පිටරටිනුත් සහශ ෝග  කැබුණශ. ශම් අවස ථශශේ ඒ 

අ ටත් ස තුි  පළ කර සන ඕනෑ. ශම් හවස වක ිශමසරකශ 

නක්සත් ජනපහ  ''බිමශකක්'' ශකස ශප සවෂන ස ිශබන බව මම 

හ සනවශ. නමුත් ඒ ශගිමක සහ අපට  FBI team  නකක් නවකශ 

ිබුණශ. ඒ වශශ ම  නංගක සතශ  ස  ත්රස ත විමර් න කටයුතු 

කරන ශපිලිස  නිකධශසර ස කඩලඩා,ශ මක් නවකශ ිබුණශහ 

ජපශනශ  ස නවකශ ිබුණශ. ඕස ශේලි ශශව ස තවත් කඩලඩා,ශ මක් 

ිවිමකශ ිතටි ශ. ඒ වශශ ම  United Arab Emiratesවලිනුත් 

කඩලඩා,ශ මක් නවකශ ිබුණශ. ඒ සි ලුශහනශ අපි කරන 

පරීක්ෂණවකට  විමර් නවකට සහශ ෝග  කබශ දු සනශ. ශම් 

අවස ථශශේ ඒ  ශගිමක සටත් අපි ස තුිව සත ශව සන ඕනෑ. 

 ගරු කථශනශ කතුමනි  අපි හැ ස ශම් සහරශ සශ  කඩලඩා,ශ ම 

මුළුමනි සම අමකශශගනයි ඉ සශ ස කි න නක  ඉතශ පැහැදලිව 

කි  සන ඕනෑ.  ශමිකහ  සහරශ සශග ස පුබව සිටින නශ ක ශ 

හැටි ට අපි ශබිශහෝදුරට  ිතතශශගන ිතටිශ   ඔුණශ  සශහෝහර ශ 

වන සරමවශ ස. මම ිතතන විධි ට ඔුණත් ශබෝම්බ ප්රහශර කි ස 

ජීවිතක්ෂ ට පත් ණුණශ. ඒ වශශ ම නණුෆර් කි න පුේගක ශත් ඔ  

කඩලඩා,ශ ශම් නශ කත්ව  හර සනට ිතටපු පුේගකශ ක්. ඔුණ  

හඹුමශමදී අත් අඩා,ංගුවට ගත්තශ. ඒ කි  සශ ස ඒ ශගිමක සශ  

නශ කත්ව  ග සන ිතටපු කඩලඩා,ශ ම හැ ස නැිශවකශ 

ිශබ සශ ස. සරමවශ ස නැි ණුණශ  නණුෆර් CID නශක ස අත් 

අඩා,ංගුවට අරශගන ිශබනවශ. ඒ වශශ ම අහ ප්ර  න ක් මතු කළශ  

ඒ ශබෝම්බ හහපු කට්ටි  කණුහ  ඒ කට්ටි  තවමත් ඉ සනවශ ශ සහ 

කි කශ. ඒ ශබෝම්බ හහපු තු සශහනශශග ස සරමවශ ස කි න ශකනශ 

නක් ශකශනක්. ඔුණ ඒ ශබෝම්බ හහ සනට විස තර අරශගන ශගිඩා,ක් 

වැඩා, කළ පුේගකශ ක්. අශනක් නක්ශකනශ තමයි ශමිශහිමදු 

හස තු ස කි න පුේගක ශ. ඔුණත් ශම් ශබෝම්බ ප්රහශරශ  ස ෂන  

තා ශ. 
 

ෙුණ කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු රශජය ිමිතුමනි  අපි හැ ස අවස ස කර සනට ඕනෑ  

නශහම නැත්නම් වැඩා, කටයුතු අවස ස ශවනතුරු සභශශේ කටයුතු 

කරශගන  ශමට කශක  දීර්ඝ කර ගත යුතුයි.  ඒ සඳහශ සභශශේ 

අවසර ඉමකනවශ  සභශව නකඟහ? 
 

ෙුණ ම්දත්රීවුණ  
(மொண்புமிகு உறுப்பினர்கள்) 

 (Hon. Members) 
Aye. 
  

ෙුණ ුණව්ද විගේවර්ධාන මහසතා  
(மொண்புமிகு ருவன் விஜயவர்தன) 

(The Hon. Ruwan Wijewardene) 

ඒ ශබෝම්බ හහපු ශහශනනශත් ශම් ප්රහශරවලි ස නැි ණුණශ. ඒ 

ගැන සැක ක් ි  සනට අව ය නැහැ. හැ ස ශම් මුළු 

කඩලඩා,ශ මම වශශ  අුණශවකශයි ිශබ සශ ස ගරු 

කථශනශ කතුමනි. නශහම නම් ප්ර  න ක් මතු කර සනට පුළුව ස   
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පශර්ලිශම් සතුව 

අපි හදසි නීිශ  කශක  තවත් දීර්ඝ  කර සශ ස ියි කි කශ. ශම් 

කඩලඩා,ශ ම හුබ ණුණශට අපි තවත්  විමර් න කටයුතු කරශගන 

 නවශ. ශම් ළඟදීත් අපි සහරශ සශ  සමීපතම පුේගක කු 

අත්අඩා,ංගුවට ගත්තශ. ඒ කඩලඩා,ශ මට මුහලි ස  වශහන කබශ දීශම ස 

ශහෝ කුමන ශහෝ ආකශර කට සහශ ෝග  කබශ දු ස පිසරස  සිටිනවශ 

නම් පුළුව ස තරම් ඉක්මනි ස අපි ඒ ශගිමක සව අත්අඩා,ංගුවට 

ග සනවශ. පුබතා  ආරක්ෂක කෂනටුශේදී ඉමලීමක් කළශ  තවත් 

මශස කි ස ශම් හදසි නීිශ  කශක  දක් කර ගැනීමට ඉඩා, ශහ සන 

කි කශ. නම නිසශ අපි ිතතුවශ ඒක කර සනට අව යයි කි කශ. අපි 

බකශශපිශරිත්තු ශව සශ ස නැහැ  ශම්ක තවදුරටත් ශගන   සනට. 

තවත් මශස කි ස පුබව අපට හදසි නීි  ඉවත් කර සනට 

පුළුව සශවයි කි කශ අපි වි  වශස කරනවශ.  

ිත්ශත සම ශමිත තවත් කටයුත්තක් ිශබනවශ  ගරු 

කථශනශ කතුමනි. අපි හ සනවශ   පශස කු ඉසරහශ සිදු ණුණු ප්රහශරශ  ස 

පුබව රශට් ජනතශව අතරත්  ම්කිසි බි ක් ිශබන බව  ශම් වශශ  

තවත් ප්රහශර ිි ශවයිහ කි කශ. නම නිසශ අපි ත්රිවිධ හමුහශව පශසම 

ආරක්ෂශ කර සනට  ප සසම ආරක්ෂශ කර සනට සහ පූජනී  

ස ථශන ආරක්ෂශ කර සනට ශ ිමු කරකශ ිශබනවශ. ඒ වශශ ම 

තශනශපි කශර් ශක ආරක්ෂශ කර සනට ත්රිවිධ හමුහශව ශ ිහවකශ 

ිශබනවශ. ශම් හදසි නීි  ඉවත් කශළිත් ශම් සි ලුශහනශම අපට 

ආපුණ barracksවකට  ව සනට සිේධ ශවනවශ. නම නිසශ රශට් 

ජනතශවශ  බි  පහ ශවනතුරු සහ තශනශපිවරු සශ  බි  සැක 

පහ ශවනතුරු තවත් මශස කි ස හදසි නීිශ  කශක  දීර්ඝ 

කශළිත් ශහිඳයි කි න නකයි  අපි ිතත සශ ස.  

ගරු කථශනශ කතුමනි  ඒ වශශ ම ජශික ආරක්ෂශව ගැන 

ශබිශහෝ ම සත්රීවරු ස ශහිස  කිේවශ. නමුත් නහශ ඉඳ සම අශ්ත 

අගමැිතුමශත්  අපිත් රජ ක් හැටි ට වගකීම භශර ගත්තශ. ශම් 

සිේධිශ දී අඩු පශඩු ණුණශ. ඒ වශශ ම ආරක්ෂශව පැත්ශතනුත් 

රජ ක් හැටි ට අපි වගකීම   භශර ගත්තශ. නශසේ වගකීම භශර 

ගත්තත්   ිත්ශත සම අපි ශමවැනි ප්රහශර ක් සිදු ශවන බව 

හැනශගන සිටිශ  නැහැයි කි න නක  පැහැදලිවම කි  සනට 

ඕනෑ   ගරු කථශනශ කතුමනි. මම ඒක වගකීශම ස කි  සශ ස. 

ආරක්ෂක රශජය අමශතයවර ශ විධි ට මමවත් ඒක ගැන 

හැනුවත්ශවකශ සිටිශ  නැහැ. ඒ වශශ ම ශම් සභශශේ ඉ සන 

ිමිවරු ස  ම සත්රීවරු ස හැනශගන ිතටි ශ කි කශත් මම 

ිතත සශ ස නැහැ. අපි හැනුවත්ශවකශ සිටි ශ නම් ශම් සිේධි  

නවත්ව සනට  ම්කිසි විධි කට ්රි මශර්ග ක් ග සනට ිබුණශ. 

නමුත්  ඒක සිදු ණුණශ. ිත්තටම අපි ඒක ගැන කනගශටු ශවනවශ. 

හැ ස කළ යුත්ශත් අශ්ත ජශික ආරක්ෂශව තර කරශගන නවැනි 

සිේධි ක් නැවත ිි ශනිශව සනට වැඩා, කිටයුතු කිරීමයි. අශ්ත 

හමුහශපිතුමශ කිේව නක හසර. සි  ට 100ක්ම අපට කි  සනට 

බැහැ  තවත් ශම් වශශ  ප්රහශර ක් සිේධ ශවයිහ නැේහ කි කශ.  

ශමිකහ  නමටීටීඊ සංවිධශන  වශශ  ශනිශවයි ශම් පුේගක  ස. 

ශම් ප්ර  න  ආගමත් නක්ක ිශබන අ සතවශහ ක්. පිට රටවක 

සිටින lone wolf ශකශනකු වශශ   ඒ කි  සශ ස අ සතවශදී අහහස  

ිශබන තනි පුේගක කුට ිවිමකශ කුමක් ශහෝ අපරශධ ක් 

කර සනට පුළුව ස. නංගක සතශ   ශබමික ශම් සහ යුශරිපශ  

රටවම ගණනශවක අපි නවැනි තත්ත්ව  ස හැකකශ ිශබනවශ. 

ශම් වශශ  සිේධි ඒ රටවකත් ිි ණුණශ. පංගුවක් ශේකශවට ශම් 

රශට්ත් නක පුේගකශ කුට ඒ වශශ  ශහ ක් කරග සන පුළුව ස 

ශවයි. ඒ නිසශ අපට සි  ට සි  ක් කි  සන බැහැ  ශමවැනි 

ශහ ක් කවහශවත් ආපුබ ශව සශ ස නැහැ කි කශ. නමුත් 

කඩලඩා,ශ මක් ව ශ  ස නම්  අනිවශර් ශ  සම  සහරශ සශ  

කඩලඩා,ශ ම අශ්ත ආරක්ෂක අං  මඟි ස කඩා,ශක්තපම කර 

ිශබනවශ. ආපුබ සහරශ සශ  කඩලඩා,ශ මකට ඉදසරපත් ශව සන 

අමශරුයි.  

ගරු කථශනශ කතුමනි  විශ ේෂශ  සම අශ්ත ුබස සත 

පුංචි නිකශම් ම සත්රීතුමශ මතු කළ ප්ර  න කට ශම් අවස ථශශේ දී 

පිළිතුරු කබශ ශහ සනට මශ බකශශපිශරිත්තු ශවනවශ. නතුමශ 

ිුබවශ  අපි ත්රිකුණශමකශ  අක්කර ගණනක් ිශමසරකශවට 

ශහනවශහ කි කශ  ශමහශට ිවිත් ඒ ශගිමක සශ  කඳණුරක් 

පවත්ව සනට. ගරු කථශනශ කතුමනි  ිශමසරකශවට  ශනිශවයි 

ශවන කිසිම රටකට ශම් රටට ිවිමකශ කඳණුරු පවත්ව සනට අපි 

කිසිශසේත්ම ඉඩා, ශහ සශ ස නැහැ කි න නක පැහැදලිව කි  සනට 

ඕනෑ. අපට ඒක කර සන බැහැ. ිත්ශත සම ශම් රටට ශවනත් 

රටකි ස ිවිමකශ කඳණුරක් බඳි සන ඉඩා, ශහ සන අව යතශවක් 

නැහැ.  මම ිතතන විධි ට ිශමසරකශශේ අශ්ත තශනශපිතුෂන ත් 

පැහැදලිව කි ශ ිශබනවශ  ඒක කර සශ ස නැහැ කි කශ. ඒක 

කර සන අව යතශවක් නැහැ. ශකිශහිම ශවතත්  මම ිතතන 

විධි ට ත්රිකුණශමක වරශ ට ිශමසරකශශව ස USS Anchorage 

කි න නැව තමයි ිවිමකශ ිබුශඩල. ඒ විධි ට මීට අණුරුදු ශහක-

තුනකට ඉස ශසමකශ ඕස ශේලි ශශව ස නැවක් ිවිමකශ ිබුණශ. ඒ 

විධි ට විවිධ රටවමවලි ස නැේ නනවශ. ඒ වශශ ම හම්බ සශතිට 

වරශ ටත් ජපශශන ස ආවශහ චීශන ස ආවශහ නක නක රටවලි ස 

ආවශ. ශකිළඹ වරශ ටත් නශහම ආවශ. මම ිතතන විධි ට 

ත්රිකුණශමක වරශ ට ආපු USS Anchorage නකට වඩා,ශ වි ශක 

Nimitz කි න aircraft carrier නකක් ශකිළඹ වරශ ට ආවශ. ඒක 

ිතුශළේ හහස  ගණනක් සිටි ශ  - [බශධශ කිරීමක්] ඔේ. [බශධශ 

කිරීමක්] 

 
ෙුණ කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු රශජය ිමිතුමනි  ඔබතුමශ පිළිතුරු ශහ සන කැමැියිහ? 

 
ෙුණ ුණව්ද විගේවර්ධාන මහසතා  
(மொண்புமிகு ருவன் விஜயவர்தன) 

(The Hon. Ruwan Wijewardene) 

කැමැියි. 

 
ෙුණ  සු්්දත පුංචිනිලගම් මහසතා 
(மொண்புமிகு சுசந்த புஞ்சிநிலமம) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
ගරු කථශනශ කතුමනි  නම නැව ගැන මට ශතිරතුරු දු සශ ස 

කණුහ කි කශ මට කි  සන බැහැ. නම නැව  නශවික හමුහශවත් 

නක්ක exercise නකක් කළශට කමක් නැහැ. අශ්ත නශවික හමුහශව 

හැනුවත් ශව සන  ඒක ශව සන ඕනෑ. හැබැයි  ඒ නැවට අශ්ත මුුණදු 

සීමශශේ තාලී ිශබන ශේවම පිළිබඳව විමර් න ක් කර සන 

අව යතශවක් නැහැ  ගරු රශජය ිමිතුමනි. නශසේ කළ නිසශ 

තමයි  සැක ක් මතු ණුශඩල. නම සැක  දුරු කරග සනයි ශමශහම 

අහ සශ ස. ශමිකහ  ඒ දස ත්රික්කශ  සි  ට 77ක් ඉ සශ ස හෂනළ 

සහ මුස ලිම් ජනතශව. අපි  සිංහක අ  සි  ට 23යි ඉ සශ ස. මම 

ශම් ගැන ිුබශේ  මශත් ඒ පැත්ශත් සිටින පුේගක කු හැටි ටයි. 

 
ෙුණ ුණව්ද විගේවර්ධාන මහසතා  
(மொண்புமிகு ருவன் விஜயவர்தன) 

(The Hon. Ruwan Wijewardene) 

ගරු ම සත්රීතුමනි  ඔබතුමශශ  ිතශත්  ම්කිසි සැක ක් ිි 

බව මට ශත්ශරනවශ. නමුත් ිත්ශත සම අපට නවැනි තාවිුබමක් 

නැහැ. ඒ විධි ට ත්රිකුණශමකශ  අක්කර සි  ගණනක් 

ිශමසරකශවට දීකශ ඒ ශගිමක සශ  කඳණුරු බඳින තාවිුබමකට අපි 

තාිතමකශ නැහැ. ඒක කර සශ සත් නැහැ. නමුත් ශම් විධි ට විටි ස 

විට පිට රටවක නශවික හමුහශවලි ස නනවශ. ඊට පුබව අශ්ත නශවික 

හමුහශවත් නක්ක නක්කශුබ ශවකශ නක නක exercises කරනවශ. ඒක 

849 850 

[ගරු රුව ස විශේවර්ධන මහතශ] 
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හැම අණුරුේශේම ශවනවශ. ගරු කථශනශ කතුමනි  USS 

Anchorage නශක්ත් helicopters ආද විවිධශකශර ඒවශ ිශබනවශ. 

ඒක සශමශනය ශහ ක්. ශකිළඹ වරශ ට USS Nimitz කි න නැව 

ආවශ  ගරු කථශනශ කතුමනි. මම ිතතන විධි ට ඒශක් මීටත් වඩා,ශ - 

ශම් USS Anchorage නකටත් වඩා,ශ - ප්රහශරක  ශනශ 40ක්හ  50ක්හ 

ිබුණශ. ඊට අමතරව ිශමසරකශනු නශවික හමුහශශේ නිකධශසර ස 

1 000කටත් වඩා,ශ ඒක ිතුශළේ සිටි ශ. ඒ වශශ  නැේ විටි ස විට 

නනවශ  ගරු කථශනශ කතුමනි. විශ ේෂශ  සම ගරු ුබස සත 

පුංචිනිකශම් ම සත්රීතුමශශ  සැක  දුරු කර සනයි මම ඒ ගැන 

කිේශේ. අපට කිසිශසේත්ම ඒ ශගිමක ස නක්ක නවැනි කඳණුරක් 

ශමශහේ බැඳීම සඳහශ  තාවිුබමකට   සන අව යතශවක් නැහැ.  

ශම් හවස  ටිශක්  SOFA තාවිුබම ගැනත් ශගිඩා,ක් කථශ ණුණශ. 

[බශධශ කිරීමක්] ඔේ. SOFA තාවිුබම ගැනත් ශගිඩා,ක් කථශ ණුණශ  

ගරු කථශනශ කතුමනි. අශ්ත ආරක්ෂක අං  විසි ස අණුරුදු 

ශහකකටත් ඉස ශසමකශ චීන  සමඟ  ම්කිසි තාවිුබමක් අත්ස ස 

කළශ. නිතදී අපට කලි ස චීන  ඒ ශගිමක සශ  ශ ෝජනශ නේවශ. 

නශසේ නේවශම  අපි ඒවශ බැලුවශ. නශසේ කිරීමට මශස තුන-හතරක්  

සමහර ශේකශවට මශස හ ක්  හතක්  අටක්  නවශ  ගරු 

කථශනශ කතුමනි.  

අපිත් ඒක බකකශ  අපට අව ය විධි ට ශවනස කම් කරනවශ. 

 ම්කිසි කශක කදී  ම් තාවිුබමකට නනවශ නම් නයි.  

 
ෙුණ  සු්්දත පුංචිනිලගම් මහසතා 
(மொண்புமிகு சுசந்த புஞ்சிநிலமம) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
ගරු රශජය ිමිතුමනි  ඒක රහස  තාවිුබමක් ශනිශවයි නම්  ඒ 

විස තර ශම් පශර්ලිශම් සතුවට ඉදසරපත් කරකශ ශපිඩි හැනුවත් 

කිරීමක් කශළිත් ශහිඳයි ශ සහ?  

 
ෙුණ ුණව්ද විගේවර්ධාන මහසතා  
(மொண்புமிகு ருவன் விஜயவர்தன) 

(The Hon. Ruwan Wijewardene) 

ඒක කර සන පුළුව ස.  අශ්ත ිමිතුමශ හැ ස ශම් ගරු සභශශේ 

නැහැ. නතුමශ ආශවිත් අපට ඒක කර සන පුළුව ස. ඒ ගැන කිසි 

ප්ර  න ක් නැහැ. හැබැයි  ඒ තාවිුබම අත්ස ස කර සන අපි 

කිසිශසේත්ම ඉදසරපත් ශවකශ නැහැ. නශහම තාවිුබමක් අත්ස ස 

කරකශත් නැහැ. ශම් SOFA තාවිුබම ගැන තවමත් සශකච්ඡශ 

කරනවශ පමණයි. 

 
ෙුණ  සු්්දත පුංචිනිලගම් මහසතා 
(மொண்புமிகு சுசந்த புஞ்சிநிலமம) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
න  අත්ස ස කරකශත් නැහැ  අත්ස ස කර සන 

බකශශපිශරිත්තුවකුත් නැහැ  කි කශ ඔබතුමශ වගකීමකි ස හ 

කි  සශ ස? 

 
ෙුණ ුණව්ද විගේවර්ධාන මහසතා  
(மொண்புமிகு ருவன் விஜயவர்தன) 

(The Hon. Ruwan Wijewardene) 

ඔේ  වගකීශම ස කි  සශ ස. අපි න  අත්ස ස කරකශත් නැහැ  

අත්ස ස කර සන බකශශපිශරිත්තු ව සශ සත් නැහැ. ශකිශහිම 

ණුණත් ඉදසරශ දී  ම්කිසි නකඟත්ව කට ආශවිත්  ඒ තාවිුබම 

අත්ස ස කරයි. ඒක අශ්ත රජ  කරයිහ  ඊළඟ රජ  කරයිහ කි  සන 

හ සශ ස නැහැ. ඒ සැක ත් දුරු කර සන අව යයි  ගරු 

කථශනශ කතුමනි. ශමිකහ  ශම් හවස වක SOFA තාවිුබම ගැන 

ශගිඩා,ක් කථශ වන නිසශ. 

ගරු කථශනශ කතුමනි  පශස කු ඉසරහශ නමක වූ ප්රහශරශ  ස 

පුබව  ඒ සම්බ සධ අශ්ත විමර් න වැඩා, කටයුතු කර ශගන 

 නශකිට අපි හක්කශ  ශම් රශට් ජශතී ස අතර වි ශක ප්ර  න ක් 

ිිශවකශ ිශබන හැටි. සමහර කඩලඩා,ශ ම් සමස ත මුස ලිම් 

ජනතශවම ත්රස තවශද ස හැටි ට හඳු සවශ ශහෂන ස වැඩා, කටයුතු 

කළශ. ඒ ගැන අපි කනගශටු ශවනවශ. ිත්ශත සම පශස කු ඉසරහශ 

නමක වූ ප්රහශරශ  ස පුබව  ඒ සම්බ සධ විමර් න කටයුතු 

කරනශකිට විශ ේෂශ  සම ශම් National Thowheed Jamath 

නකට විරුේධව සශක්ෂි ශහ සනත්  ශතිරතුරු ශහ සනත්  ඒ වශශ ම 

සහරශ සශ  කඩලඩා,ශ මට විරුේධව ශතිරතුරු ශහ සනත් වැඩි 

ව ශ  ස ඉදසරපත් ණුශඩල මුස ලිම් ජනතශවයි. ඒ ශගිමක ස තමයි 

ිත්ශත සම අශ්ත ආරක්ෂක අං වකට අව ය ඒ විස තර ටික 

දු සශ ස   ශම් ශගිමක ස වහශම අත්අඩා,ංගුවට ග සන  කි කශ.  

ගරු කථශනශ කතුමනි  ශම් ශවකශශේ මම තවත් විශ ේෂ 

කරුණක් කි  සන ඕනෑ. සරමවශ ස  සහරශ සශ  තශත්තශ ිතුළු 

පණුශම සි ලුශහනශම නක ශග ක හැංතාකශ ඉ සන ශකිට  ඔණු ස ඒ 

ශගහර හැංතාකශ ඉ සනවශ  කි කශ ශපිලීසි ටත් හැනුම් දු සශ ස ඒ 

ප්රශේ ශ  ජීවත් වූ මුස ලිම් ජශිකශ ක්. ඔුණ තමයි ශපිලීසි ට 

තාිතමකශ කිේශේ  ශම් වශශ  සැක කටයුතු කඩලඩා,ශ මක් ශම් 

ශගහර හැංතාකශ ඉ සනවශ  නතැනට තාිතමකශ ශමිනවශ ශහෝ 

කර සන කි කශ. ඒ අනුව නතැනට ශපිලීසි  තා ශම ශම් අ  

ශපිලීසි ට ශවඩි තැබුවශ. හමුහශවත් නතැනට තා ශ  අ සිමට 

ඔණු ස ශබෝම්බ පුපුරවශශගන මැරුණශ. සමස ත මුස ලිම් ජනතශවම 

ත්රස තවශදී ස ශනිශවයි. ිත්ශත සම හැම ජශි කම අ සතවශදී ස 

ඉ සනවශ  ගරු කථශනශ කතුමනි. මුස ලිම් අ  අතරත් අ සතවශදී ස 

ඉ සනවශහ ශබෞේධ  ස අතරත් ඉ සනවශහ ්රිස ි ශනි අ  අතරත් 

ඉ සනවශ. අපි ශම් රශට් සි ලු ජශතී ස නකතු කර ශගන ශම් ගමන 

  සන ඕනෑ  කි කශයි මම නම් ිතත සශ ස. ශමිකහ  ජශතී ස 

ව ශ  ස ශබදකශ අපි නක නක් ශකනශ සට ස කර සන තාශ ිත්  

අශ්ත ජශික ආරක්ෂශවට වි ශක ප්ර  න ක් ිිවනවශ. ශම් 

අවස ථශශේදී අපි සි ලුශහනශම ශ්රී කශංකික  ස ව ශ  ස නකතු 

ශවකශ  හැ ස මතු වී ිශබන ප්ර  න ට විසඳුම් ශසවි  යුතුයි. 

විශ ේෂශ  සම මහජන නිශ ෝිකත  ස හැටි ට අපි 

පශර්ලිශම් සතුශේදී ශම් ප්ර  න ට  ම්කිසි විසඳුමක් ශසි ශ ග සන 

නම්  අපි සි ලුශහනශම නකතු ව සන ඕනෑ  කි න කශරණ  මතක් 

කරෂන ස  මශ  වචන ස වමප  අවස ස කරනවශ. ස තුියි. 

 
ප්රශපනය විම්න ලදි්ද  ්භා ්ම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ෙුණ එ ප්. ශ්රීතර්ද මහසතා 
(மொண்புமிகு சி. சிறீதரன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 

Sir, I call for a Division.  

 
ෙුණ ම්දත්රීවරගයක් 
(மொண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
The Resolution has already been passed. 

 
ෙුණ කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

We have passed the Resolution. But, we can have 
your objections recorded. It has already been passed. 
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පශර්ලිශම් සතුව 

ෙුණ ලක්ෂපම්ද කිරිඇේල මහසතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ශමතුම සකශ හදසි නීි ටත් විරුේධ ශවනවශ ශ ස. යශේ ඉඳකශ 

රට ගැන කථශ කළශ.  

 
ෙුණ කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Leader of the House, they were supporting you. 
Hon. Shritharan, I suppose that by the time you got up, 
we have already passed the Resolution. So, I will record 
the objections from the TNA. - [Interruption.]     

 
ෙුණ ලක්ෂපම්ද කිරිඇේල මහසතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඉස සරහ ශ්තළිශ   ඉ සන අ  ශහෂනිතට කිේවශ නකඟයි කි කශ. 

කේතැබීම 
ஒத்திகவப்பு 

ADJOURNMENT 
 

එකේහි ගේලාව අ.භා. 6.30 පසු කර ිනබුගණ්ද ෙුණ  
කථානායකතුමා විස්ද ප්රශපනය ගනොවිම්ා පාර්ලිගම්්දතුව කේ 
තබන ලදී. 

පාර්ලිගම්්දතුව ඊට අනුකූලව  අ.භා. 6.41ට  2019 ජුනි 21වන 
දින ්භා ්ම්මිනය අනුව  2019 ජුනි 28වන සකුරාාා පූ.භා. 10.30 
වන ගතක් කේ තාගේය. 

அப்தபொழுது மநரம் பி.ப. 6.30 மணிக்குப் பிந்திவிட்டகமயொல் 

மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள் வினொ விடுக்கொமமலமய பொரொளு 

மன்றத்கத ஒத்திகவத்தொர். 

அதன்படி, பி.ப.6.41க்கு, பொரொளுமன்றம் அதனது 2019 யூன் 

21ஆம் திகதிய தீர்மொனத்துக்கிணங்க, 2019 யூன் 28, தவள்ளிக்கிைகம 

மு.ப.10.30 மணி வகர ஒத்திகவக்கப்பட்டது. 

And it being past 6.30 p.m., THE HON. SPEAKER adjourned 
Parliament without Question put.  

Parliament adjourned accordingly at 6.41 p.m until 10.30 a.m on 
Friday, 28th June, 2019 pursuant to the Resolution of Parliament of 
21st June, 2019.  
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්ැ.යු. 
 

ශමම වශර්තශශේ අවසශන මුද්රණ  සඳහශ ස වකී  කථශවක නිවැරද කළ යුතු තැ ස හක්වනු සරසි ම සත්රී ස ෂන ස පිටපතක් ශගන 
 නිවැරද කළ යුතු ආකශර  නිත පැහැදලිව කකුණු ශකිට  පිටපත කැබී ශහසි ක් ශනිඉක්මවශ  

හසැ්ද්ාඩ් සංස කශරක ශවත කැශබන ශසේ නවි  යුතු . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர்   தமது உகரயின்  இறுதிப் பதிப்பிற் தசய்யவிரும்பும் பிகை திருத்தங்ககள தமது பிரதியில் ததளிவொகக் குறித்து 

அதகனப் பிகை திருத்தப்படொத பிரதி கிகடத்த இரு வொரங்களுள் ஹன்சொட் பதிப்பொசிொியருக்கு அனுப்புதல் மவண்டும். 
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හසැ්ද්ාඩ් වාර්තා  

ගකොළඹ 5  ගපොේගහසේ්දගෙොඩ  කිුණළපන පාර  අංක 163 ාරන ්පථානගයහි පිහිටි 

රජගේ ප්රවෘත්ින ගාපාර්තගම්්දතුගේ පිහිටි රජගේ ප්රකාශන කාර්යාංශගය්ද  

මිල දී ෙත හසැක. 
 

ගමම හසැ්ද්ාඩ් වාර්තාව  www.parliament.lk ගවබ් අඩවිගය්ද  

බාෙත හසැක. 

 

 

 

 

ஹன்சொட் அறிக்ககயின் பிரதிககள  

இல. 163, கிருலப்பகன வீதி, தபொல்மஹன்தகொட,  தகொழும்பு 5இல் அகமந்துள்ள  

அரசொங்க தகவல் திகணக்களத்தின் அரசொங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்   

பணம் தசலுத்திப் தபற்றுக்தகொள்ளலொம். 

 
 

இந்த ஹன்சொட் அறிக்கககய www.parliament.lk எனும் இகணயத்தளத்திலிருந்து  

பதிவிறக்கம் தசய்ய முடியும். 
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