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අන්වර්ගව ප්රධාාන කුු
නිවේදන:
විසිවන සංශ ෝධනය ඇතුළත් ආණ්ඩුක්රම  වයවසථාවශ
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“ම වතර සම ය” සංවිධවනය (සංසථාවගත කිරීශේ) - [ගරු
බුද්ධික පතිශරණ ම හතව] - පළුදවන වර කියවන ලදී
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பிரதான உள்ளடக்கம்
அறிவிப்புக்கள்:
இருபதாவது திருத்தம் உள்ளடக்கப்பட்ட
அரசியலகமப்பின் திருத்திய பதிப்பின் பிரதிகள்
அரசாங்கப் தபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழுவின் அறிக்கக
வினாக்களுக்கு வாய்மூல விகடகள்
தனி அறிவித்தல் மூல வினா:
முன்பள்ளிகளின் அபிவிருத்தி மற்றும் முன்பள்ளி
ஆசிாியர்களுக்கு நிகலயான சம்பளம்
உயிர்த்த ஞாயிறுத் தாக்குதல் ததாடர்பில் எடுக்கப்பட்டுள்ள
சட்டாீதியான நடவடிக்கககள்:
தபாதுமக்கள் பாதுகாப்பு அகமச்சாினது கூற்று

தனி உறுப்பினர் சட்டமூலங்கள்:
“மாத்தகறப் பருவம்” அகமப்பு (கூட்டிகைத்தல்) [மாண்புமிகு புத்திக பத்திரை] - முதன்முகற
மதிப்பிடப்பட்டது.
அத்தியாவசியப் தபாதுமக்கள் சசகவச் சட்டம்:
தீர்மானம்
ஒத்திகவப்புப் பிசரரகை:
2019 ஏப்பிரல் 21ஆம் திகதி இடம்தபற்ற குண்டுத்
தாக்குதல் ததாடர்பாக ஆராய்ந்து விசாாித்து
அறிக்கக சமர்ப்பிப்பதற்கும் சதகவயான நடவடிக்
ககககள சமற்தகாள்ளவதற்குமாக நியமிக்கப்பட்ட
ஆகைக்குழுவின் இறுதி அறிக்கக.
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පූ.වා. 10.00 පාර්ලිවම්න්තුව රැාන විය.
කථානායකතුමා [ගු මහින්ද යාපා අවේවර්ධාන මහාවා]
මූලාානාරූඪ විය.

பாராளுமன்றம் மு.ப. 10.00 மைிக்குக் கூடியது.
சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண்புமிகு மஹிந்த யாப்பா அசபவர்தன]
தகலகம வகித்தார்கள்.
The Parliament met at 10.00 a.m.,
MR. SPEAKER [THE HON. MAHINDA YAPA ABEYWARDANA]
in the Chair.

2018 වර්ෂය සඳහව ආයුර්ශ ද ශදපවර්තශේන්තුශ කවර්ය
සවධන වවර්තවව.-[ශසෞඛ්ය අම වතයතුමිය ශවුවවට ගරු
ශජොන්සථටන් ප්රනවන් ව ම හතව]

ාවාවම්ාය මව ිකබිය යුතුයයි නිවයෝග කපන ලදී.
சபாபீடத்தில் இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது.
Ordered to lie upon the Table.

ගු වනොන්ාන න් ප්රනාන්දු මහාවා මමහාාමාර්ග අමාවය ාහා
ආණ්ඩු පාර්ශ්නවවේ ප්රධාාන ාංවිධාායකතුමා

(மாண்புமிகு ச ான்ஸ்டன் பர்னாந்து - தநடுஞ்சாகலகள்
அகமச்சரும் அரசாங்கக் கட்சியின் முதற்சகாலாசானும்)

(The Hon. Johnston Fernando - Minister of Highways and
Chief Government Whip)

ගරු කාවනවයකතුම  ද, ධීවර අම වතයතුම ව ශවුවශවන් ම ම 
0ව5 වර්ෂය සඳහව ලංකව ධීවර සංසථාවශ වවර්ෂික වවර්තවව
ඉන ිකපත් කරමි.
ශම ම  වවර්තවව ධීවර කටයුතු පිළිපඳ අම වතයවං  උය ේපශද් ක
කවරක සභවව ශවත ශයොුද කළ යුතුයැයි ම ම  ශයෝජනව කරමි.

ප්රශ්නනය විමාන ලදින් ාවා ාම්මව විය.

නිවේදන

அறிவிப்புக்கள்
ANNOUNCEMENTS

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ගු වනොන්ාන න් ප්රනාන්දු මහාවා

(மாண்புமிகு ச ான்ஸ்டன் பர்னாந்து)

(The Hon. Johnston Fernando)

විසිවන ාංවශ්ෝධානය ඇතුළ ක ආණ්ඩුක්රම
වයවානථාවේ ප්රිකවශ්ෝිතව ුද්රිව ළි ප ක

இருபதாவது திருத்தம் உள்ளடக்கப்பட்ட
அரசியலகமப்பின் திருத்திய பதிப்பின் பிரதிகள்

ගරු කාවනවයකතුම  ද, ප්රවවහන අම වතයතුම ව ශවුවශවන් ම ම 
පහත සඳහන්  දශයෝග ඉන ිකපත් කරමි.
(i)

(203 අධිකවරය  බ) ශම ෝටර් වවහන පනශත් ව35(4)
වගන්තිශය සම ඟ කියවිය යුතු 37 වගන්තිශය යටශත්
ප්රවවහන හව සිවිල් ගුවන් ශසේවව අම වතයවරයව විසින් සවදන
ල වව, 0ව9 ඔක්ශතෝපර් 09 න නැතිශ අංක ව44/ව9 දරන අතිශ
විශ ෂ
ේ ගැසට් පත්රශ පළ කරන ලද  දශයෝගය සහ

(ii)

(203 අධිකවරය  බ) ශම ෝටර් වවහන පනශත් ව43 වගන්තිශය
සම ඟ කියවිය යුතු 37 වගන්තිශය යටශත් ප්රවවහන ශසේවව
කළම නවකරණ අම වතයවරයව විසින් සවදන ල වව, 0 0
ජනවවික 30 න නැතිශ අංක ව60/33 දරන අතිශ විශ ෂ
ේ ගැසට්
පත්රශ පළ කරන ලද  දශයෝග.

COPIES OF REVISED EDITION OF THE CONSTITUTION
INCORPORATING TWENTIETH AMENDMENT

ගු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

පවර්ලිශේන්තුව විසින් සේම ත කරන ලද විසිවන සංශ ෝධනය
ඇතුළත් කරන ලද ශ්රී ලංකව ප්රජවතවන්්රික සම වජවවදී ජනරජශ
ආණ්ඩුක්රම  වයවසථාවශ ප්රතිශශ ෝධිත ුද්රිත පිටපත් පවර්ලිශේන්තු
ම න්ත්රීවරයන්ට ම න්ත්රී ශසේවව කවර්යවං ශයන් ලපවගැම ම ට හැකි
පව කවරුණිකව දන්වව සිටිමි.

ශම ම   දශයෝග ප්රවවහන කටයුතු පිළිපඳ අම වතයවං  උය
ේපශද් ක කවරක සභවව ශවත ශයොුද කළ යුතුයැයි ම ම 
ශයෝජනව කරමි.

ප්රශ්නනය විමාන ලදින් ාවා ාම්මව විය.

ලිළි වල්ඛනාදිය ළිබඳගැන්වීම

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள்
PAPERS PRESENTED
2019 වර්ෂය සඳහව සම ෘද්ධි සංවර්ධන ශදපවර්තශේන්තුශ
කවර්ය සවධන වවර්තවව.-[අග්රවම වතය සහ ුදදල් අම වතය,
බුද්ධ වසන, ආගමික හව සංසථකෘතිශක කටයුතු අම වතය සහ නවගිකක
සංවර්ධන හව  දවවස අම වතයතුම ව ශවුවවට ගරු ශජොන්සථටන්
ප්රනවන් ව ම හතව]

ාවාවම්ාය මව ිකබිය යුතුයයි නිවයෝග කපන ලදී.
சபாபீடத்தில் இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது.
Ordered to lie upon the Table.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ගු වනොන්ාන න් ප්රනාන්දු මහාවා

(மாண்புமிகு ச ான்ஸ்டன் பர்னாந்து)

(The Hon. Johnston Fernando)

ගරු කාවනවයකතුම  ද, වි වලිපල අම වතයතුම ව ශවුවශවන් ම ම 
0ව9 වර්ෂය සඳහව ශ්රී ලංකව පල ක්තිශ  දයවම න සභවශ වවර්ෂික
වවර්තවව ඉන ිකපත් කරමි.
ශම ම  වවර්තවව වි වලිපල කටයුතු පිළිපඳ අම වතයවං  උය
ේපශද් ක කවරක සභවව ශවත ශයොුද කළ යුතුයැයි ම ම  ශයෝජනව
කරමි.

ප්රශ්නනය විමාන ලදින් ාවා ාම්මව විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.
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அரசாங்கப் தபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய
குழுவின் அறிக்கக
REPORT OF THE COMMITTEE ON PUBLIC
ENTERPRISES
ගු මමහාාචාර්ය චරිව වහාප ක මහාවා

(மாண்புமிகு (சபராசிாியர்) சாித்த சஹரத்)

(The Hon. (Prof.) Charitha Herath)

ගරු කාවනවයකතුම  ද, නවවන පවර්ලිශේන්තුශ පළුදවන
සභවවවරය සඳහව ශපො ව වයවපවර පිළිපඳ කවරක සභවශ පළුදවැ ද
වවර්තවව ම ම  ශේ ගරු සභවවට ඉන ිකපත් කරනවව.
ගරු කාවනවයකතුම  ද, ඉතව වැදගත් කරුණක් ශේ
අවසථාවශ දී සඳහන් කරන්න ම ම  ඔපතුම වශගන් විනවඩි ශදකක
පම ණ කවලයක් ඉල්ලව සිටිනවව. විශ ේෂශයන්ම , ශපො ව යවපවර
පිළිපඳ කවරක සභවශ අශේ සවකච්ඡව සඳහව සහභවගි  බ ගරු
ම න්ත්රීතුම න්ලවත්,
විගණකවධිපතිශතුම වත්,
ඒ
වවශ ම 
පවර්ලිශේන්තුශ ම හ ශල්කේතුම ව ේරධවන  දලධවික ම ණ්ඩලයත්
ම ව ශේ අවසථාවශ සිහිපත් කරනවව. ශම ම  පළුදවැ ද කවර්තුශ
වවර්තවවට ඉතව වැදගත් සවකච්ඡව ගණනවවක් එකතු කරන්න අපට
පුළුවන් වුණව.
විශ ේෂශයන්ම  ශේ ගරු සභවශ අවධවනය ශයොුද කළ යුතු
යැයි ම ව වි ථවවස කරන වැදගත් කරුණක් තිශශපනවව, ගරු
කාවනවයකතුම  ද. පවර්ලිශේන්තුව සතු, රවජය ූලලයය පිළිපඳ
සේපූර්ණ පවලනය යටශත් පවර්ලිශේන්තුව ශවත නනතිශකව පැවරී
තිශශපන සම හර වගකීේ ඉටු කිරීශේ ගැටලු සහගත තත්ත්ව සම හර
අවසථාවවලදී ම තු ශවලව තිශබුණව. වුහවත්ම කව, අශේ
පවර්ලිශේන්තුව සතු රවජය ූලලයය පිළිපඳ පවලනය අුවව ශපො ව
වයවපවර කළම නවකරණය කරද්දී, 2019 සම වගේ පනත යටශත්
ලියව පන ංචි  බ සම හර සම වගේ සේපන්ධශයන් ගැටලු තත්ත්වයක්
දැනට ම තු ශවලව තිශශපනවව. ගරු කාවනවයකතුම  ද, ඒ සඳහව  බ
විශ ේෂ වවර්තවවක් ඉන ිකශ දී ශේ ගරු සභවවට ඉන ිකපත් කරන්න අපි
පලවශපොශරොත්තු ශවනවව, ශේ ගරු සභවව යටශත් පවතිශන ම හජන
ුදදල් කළම නවකවිකත්වය පසු විපරම  සඳහව  බ අයිතිශය අභිශයෝගයට
ලක් කිරීශේ අවසථාව සම හර විට පැන නැශඟමින් තිශශපන  දසව.
ශේ වවර්තවශ ඉතව වැදගත් කරුණක් තිශශපනවව. ඒ ගැන
ඉන ිකශ දී සවකච්ඡව ශ
යැයි ම ම  කල්පනව කරනවව.
ශනොශරොච්ශ ෝශල් "ලක්විජය" ගල් අඟුරු පලවගවරය හව
සේපන්ධව ශේ වවර්තවශ
ඇතිශ විම සුශේදී වයවසථාවම ය
ගැටලුවකුත් ම ැන හත් ශවලව තිශශපනවව. දහතුන්වන ආණ්ඩුක්රම 
වයවසථාව සංශ ෝධනය හරහව පළවත් සභවවල පිකසර අධිකවික
 දර්ම වණය වීම ත් එක්ක "පිකසරය" කියන සංශ න  විෂයය
සේපන්ධශයන් පවව ජවතිශකම ය ව ශයන් තීන් ව තීරණ ගැම ශේ
ගැටලු සහගත තත්ත්වයක් ඇතිශ ශවලව තිශශපනවව. ඒ  දසව ශේ
වවර්තවශ එන ප්රධවන විම සුේ හය ශකශරහි ශේ ගරු සභවශ
අවධවනය ශයොුද කරන ශලස ම ව ඉල්ලව සිටිනවව. එයින්
වුත්පන්න වන සම හර කරුවලවල වුහවත්ම ක ශවනසථකේ
සහිතව ශේ රට ඉන ිකයට ශගන යන්න ශේ සවකච්ඡවව ක්තිශයක්
ශවයි කියව අපි පලවශපොශරොත්තු ශවනවව. එම  කවරණයත් ප්රකව
කරමින්, ම ව ශම ම  වවර්තවව ගරු සභවවට -ගරු කාවනවයකතුම ව
ශවත- ඉන ිකපත් කරනවව.

ගු එාන.එම්. මරික්කාර් මහාවා
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்)

(The Hon. S.M. Marikkar)

ගරු කාවනවයකතුම  ද, -
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ගු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඔ , ගරු ම ිකක්කවර් ම න්ත්රීතුම ව.

ගු එාන.එම්. මරික්කාර් මහාවා
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்)

(The Hon. S.M. Marikkar)

ගරු කාවනවයකතුම  ද, ශපො ව වයවපවර පිළිපඳ කවරක සභවශ
සභවපතිශ, අශේ ගරු ිකත ශහේරත් ම න්ත්රීතුම ව කියපු කාවව ඇත්ත.
ම ම  පළුදශවන්ම  එතුම වට සථතුතිශවන්ත ශවනවව, අපක්ෂපවතීව
එතුම ව ශකෝේ එක ශම ශහයවීම  ගැන. ඒ සේපන්ධව විපක්ෂශ
ම න්ත්රීවරයකු හැටියට ම ශ ප්රණවම ය එතුම වට පුද කරනවව. එතුම ව
කියන ආකවරයටම , ම හජන ුදදල් පිකහරණය කරන සම හර
ආයතන තිශශපනවව. ඒ ශගොල්ලන් ශකෝේ එකට ආපු ගම න්
කියන්න හදන්ශන්, "ශකෝේ එකට ශේවව පරීක්ෂව කරන්න,
 දරීක්ෂණය කරන්න පලයක් නැහැ" කියලවයි. ඇත්ත ව ශයන්ම ,
සම හර සම වගේවල ේපසම වගේ කියනවව, ඒ ශගොල්ලන්ට
ශපෞද්ගලික අං ශ
සම වගේ විධියට හැසිරීශේ අයිතිශයක්
තිශශපනවව කියලව. එශහම  කියලව, ඒ ශගොල්ලන් පවර්ලිශේන්තුවට
වග කියන්ශන් නැතිශ තත්ත්වයක්  දර්ම වණය කරන්න හදනවව.
ගරු කාවනවයකතුම  ද, ඔපතුම වශගන් ම ම  ශේ අවසථාවශ දී
ඉල්ලීම ක් කරනවව. සම හර ම තිශම ය ප්රතිශපවදනවල සිංහල, ඉං්රීසි
භවෂවවලින් තිශශපන පිටපත්වල ශවනසථකේ පවතිශන  දසව, වවශ ම 
සම හර ව නවල ශවනසථකේ පවතිශන  දසව ඒවව අල්ලවශගන
සම හර රවජය ආයතන අත්තශනෝම තිශක විධියට හැසිරීශේ සථවවධීන
පලයක් ලපව ගැම ම ට ේත්සවහ කරනවව. ශේ කටයුතු තව වරටත්
ශේ විධියටම  ඉසථසරහට යන්න ශදන්ශන් නැතිශව ඔපතුම වශ
ම ැන හත්වීම ක් සි ව කර, රවජය ුදදල් පිකහරණය කරන හැම 
ආයතනයක්ම  විගණකවධිපතිශවරයවශ විගණනයට යටත් ශකොට
ඒ සෑම  එකක්ම  පවර්ලිශේන්තුවට වග කියන ආයතන පවට පත්
කරන්න කියව ම ව ඉල්ලව සිටිනවව.

ගු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

අපි පසුගිය න නක ඒ සේපන්ධශයන් විගණකවධිපතිශවරයවත්,
ම තිශපතිශවරයවත් සම ඟ සවකච්ඡවවක් පැවැත් බවව, ගරු ම න්ත්රීතුම ව.
අශේ ගරු ම හව වර්ය ිකත ශහේරත් ම න්ත්රීතුම ව ඒ සේපන්ධ සු වසු
පියවර ග දයි කියව ම ව හිතනවව.

ගු වප්රම්නා ක . . වදොලව කව මහාවා

(மாண்புமிகு பிசரம்நாத் சி. ததாலவத்த)

(The Hon. Premnath C. Dolawatte)

ගරු කාවනවයකතුම  ද,
කිරීම ක් කරන්න තිශශපනවව.

ඒ සේපන්ධශයන් ම ටත් පැහැන ලි

ගු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

කියන්න, ගරු ම න්ත්රීතුම ව.

ගු වප්රම්නා ක . . වදොලව කව මහාවා

(மாண்புமிகு பிசரம்நாத் சி. ததாலவத்த)

(The Hon. Premnath C. Dolawatte)

ගරු කාවනවයකතුම  ද, ශකෝේ එකට අදවළ ශේ කවරණව එක්ක
පැලුවවම , පසුගිය කවලශ සි වවුවල කවරණව සේපන්ධශයන් අපි
න ගින් න ගටම  කරුවල විම සුවව. විශ ේෂශයන්ම  එතැනදී කිසි
ශ ලවවක අපි විපක්ෂයද, ආණ්ඩුවද කියන කවරණවව පලන්ශන්
නැතිශව ගරු සභවපතිශතුම වශ ප්රධවනත්වය තුළ කවරණව ගණනවවක්
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ශහ වව. ගරු කාවනවයකතුම  ද, විපක්ෂශ ඒ ගරු ම න්ත්රීතුම ව
කියපු
කවරණව
එක්ක පැලුවවම 
සම හර අවසථාවවල
පවර්ලිශේන්තුශ පලය අභිභවව යමින් සම හර ආයතන ්රියව කළ
ආකවරය අපට ශපශනන්න තිශබුණව. අපි ඒ සේපන්ධශයන් කටයුතු
කරලව, විශ ේෂශයන්ම  ශතොරතුරු තවක්ෂණය වවශ ශද්වල් [පවධව කිරීම ක්]

ගු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

එම  කවරණය තම යි එතුම න්ලවත් ම තු කශළේ, ගරු ම න්ත්රීතුම  ද.

ගු ශ්ාන්ව බණ්ඩාප මහාවා
(மாண்புமிகு சாந்த பண்டார)

(The Hon. Shantha Bandara)

Sir, I rise to a point of Order.

ගු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු වන්ත පණ්ඩවර ම න්ත්රීතුම ව, ශම ොකක්ද ඔපතුම වශ point
of Order එක?

ගු ශ්ාන්ව බණ්ඩාප මහාවා
(மாண்புமிகு சாந்த பண்டார)

(The Hon. Shantha Bandara)

ගරු කාවනවයකතුම  ද, ම හව වර්ය ිකත ශහේරත් අශේ ගරු
ම න්ත්රීතුම ව ම තක් කළ විධියට, ශේ කවරණව සේපන්ධව COPE,
COPA එශක් ගන්න තීන් ව වි දවිදභවවශයන් යුතුව ශේ රශට්
්රියවත්ම ක ශවන පවක් ශපශනන්න නැහැ. ඒ වවශ ම  තම යි,
ම හජන ශපත්සේ පිළිපඳ කවරක සභවශවන් ශදන තීන් වත් එශහම 
වි දවිදභවවශයන් ්රියවත්ම ක වන පවක් ශපශනන්න නැහැ, ගරු
කාවනවයකතුම  ද. ඉතවම  අගතිශයට පත් වුවල ශකශනක් තම යි
ම හජන ශපත්සේ පිළිපඳ කවරක සභවවට ඇවිත් තම න්ශ
පැමිණිල්ල ඉන ිකපත් කරන්ශන්. හැපැයි, එතැ දන් ශදන තීන් ව
්රියවත්ම ක ශවන්ශන්ත් නැහැ. එම   දසව ශේවව පිළිපඳව ජනතවව
තුළ තිශශපන වි ථවවසය බිඳ වැටිලව තිශශපනවව.

වප කාම්

மனுக்கள்
PETITIONS
ගු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු ප්රසන්න රණවීර ම හතව - [සභව ගර්භය තුළ නැත.]
ගරු ජයරත්න ශහේරත් ම හතව - [සභව ගර්භය තුළ නැත.]

ගු ිකන්වක අමල් මායාදුන්න මහාවා
(மாண்புமிகு சிந்தக அமல் மாயாதுன்ன)

(The Hon. Chinthaka Amal Mayadunna)

ගරු කාවනවයකතුම  ද, පුවක්පිටිය, හිගුරල, න ගපත පවර යන
ලිපිනශයහි පන ංචි එේ.ඒ.එසථ. පද්ම සිික ම හතවශගන් ලැබුවල
ශපත්සම ක් ම ම  පිළිගන්වමි.

ගු මධුප විවානවප මහාවා

(மாண்புமிகு மதுர விதானசக)

(The Hon. Madhura Withanage)

ගරු කාවනවයකතුම  ද, ුවශ ශගොඩ, පවශගොඩ, ව වන හරසථ
වීන ය, අංක ව8/ව ඒ දරන සථාවනශයහි පන ංචි පී.ඒ.යූ. ඉලන්ශපරුම 
ම හතවශගන් ලැබුවල ශපත්සම ක් ම ම  පිළිගන්වමි.

ගු මආචාර්ය හාරිනි අමපසූරිය වමවනවිය

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) (தசல்வி) ஹாினி அமரசூாிய)

(The Hon. (Dr.) (Ms.) Harini Amarasuriya)

ගරු කාවනවයකතුම  ද, මීිකගම , හකුරුකුඹුර, ශකොටශද දයවව
පවර, අංක /43 දරන සථාවනශයහි පන ංචි ම හව වර්ය න්දන
ජයලත් ම හතවශගන් ලැබුවල ශපත්සම ක් ම ම  පිළිගන්වමි.

ඉදිරිප ක කපන ලද වප කාම් මහානන වප කාම් ළිබඳබක කාපක
ාවාව පැවරිය යුතු යයි නිවයෝග කපන ලදී.

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மனுக்ககளப் தபாதுமனுக் குழுவுக்குச் சாட்டக்
கட்டகளயிடப்பட்டது.
Petitions ordered to be referred to the Committee on Public
Petitions.

ප්රශ්නනවල වාිකක ළිබඳතුු

ගු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු ම න්ත්රීතුම  ද, අපි ඒ ගැන අවධවනය ශයොුද කර තිශශපනවව.
ආණ්ඩුක්රම  වයවසථාවව ශවනසථ කරන අවසථාවවක ඒ
සේපන්ධශයන් විශ ේෂ අවධවනය ශයොුද කරන ශලස ම ම  අශේ
අධිකරණ ඇම තිශතුම වට ම තක් කරලව තිශශපනවව.

ගු දිවන්ෂන ගුණවර්ධාන මහාවා මවිවද්ශ් අමාවය ාහා
පාර්ලිවම්න්තුවේ ාවානායකතුමා

(மாண்புமிகு திசனஷ் குைவர்தன - தவளிநாட்டு அலுவல்கள்
அகமச்சரும் பாராளுமன்றச் சகப முதல்வரும்)

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Foreign and
the Leader of the House of Parliament)

ගරු කාවනවයකතුම  ද, "එකී වවර්තවව ුදද්රණය කළ යුතුය" යි
ම ම  ශයෝජනව කරමි.

ප්රශ්නනය විමාන ලදින් ාවා ාම්මව විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

වාර්වාව ුදද්රණය කළ යුතුයයි නිවයෝග කපන ලදී.
அறிக்கக அச்சிடப்படக் கட்டகளயிடப்பட்டது.
Ordered that the Report be printed.

வினாக்களுக்கு வாய்மூல விகடகள்
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ගුවන් හාුදදාව පානය ආයවනවලින් අයවිය යුතු
හිඟ ුදදල්: විානවප

விமானப் பகடக்கு அரச நிறுவனங்களால்
தசலுத்தப்படசவண்டிய நிலுகவத் ததாகக : விபரம்
PAYMENTS DUE FROM PUBLIC INSTITUTIONS TO AIR FORCE:
DETAILS

45/2020

1. ගු වහාෂා විවානවප මහාවා

(மாண்புமிகு சஹசா விதானசக)

(The Hon. Hesha Withanage)

අග්රවම වතය සහ ුදදල් අම වතය, බුද්ධ වසන, ආගමික හව
සංසථකෘතිශක කටයුතු අම වතය සහ නවගිකක සංවර්ධන හව  දවවස
අම වතයතුම වශගන් ඇූ  ප්ර ථනය - (ව):
(අ)

(i)

ගුවන් ශසේවව සැප උම  ශවුවශවන් ශ්රී ලංකව ගුවන්
හුදදවවට රවජය ආයතනවලින් අයවිය යුතු හිඟ
ුදදල් තිශශේද
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(අ)

ම හතව]

(ii)

එශසේ නේ, එම  එක් එක් රවජය ආයතනශ නම ,
හිඟ ුදදල සහ හිඟව පවතිශන කවලය ශවන් ශවන්
ව ශයන් ඉන ිකපත් කරන්ශන්ද

(iii)

එම  හිඟ ුදදල් අයකර ගැ දම  සඳහව ශ්රී ලංකව ගුවන්
හුදදවව විසින් ගුව ලැබු ්රියවම වර්ග කවශර්ද

යන්න එතුම ව ශම ම  සභවවට දන්වන්ශන්ද?
பிரதம அகமச்சரும் நிதி அகமச்சரும் புத்தசாசன, சமய
மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் அகமச்சரும் நகர அபிவிருத்தி
மற்றும் வீடகமப்பு அகமச்சருமானவகரக் சகட்ட வினா:
( அ) (i )

இலங்கக விமானப் பகட, அரச நிறுவனங்
களுக்கு
விமானச்சசகவ
வைங்கியதன்
தபாருட்டு அறவிட சவண்டிய நிலுகவத்
ததாகக உள்ளதா என்பகதயும்;

( i i ) ஆதமனில், அந்த அரச நிறுவங்கள் ஒவ்தவான்
றினதும் தபயர், நிலுகவத் ததாகக மற்றும்
நிலுகவயாக உள்ள காலம் என்பவற்கற தவவ்
சவறாக சமர்ப்பிப்பாரா என்பகதயும்;
(iii )

அந் நிலுகவத் ததாகககய அறவிடுவதற்காக
இலங்கக விமானப் பகடயினால் எடுக்கப்பட்ட
நடவடிக்கககள் யாகவதயன்பகதயும்;

அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா?
( ஆ) இன்சறல், ஏன்?

asked the Prime Minister and Minister of Finance,
Minister of Buddhasasana, Religious and Cultural Affairs
and Minister of Urban Development and Housing:

ඔ .

(ii)

ඔ . රවජය අම වතයවං ඇතුළුව රවජය ආයතන
ව0ක් එම  ගුවන් ශසේවව පහසුකේ ලපවශගන
තිශශපනවව. ඒ සඳහව රුපියල් 9,06ව,406.70ක
වියදම ක් දරන්න සි වශවලව තිශශපනවව.

පානය ආයවනය

හිඟ ුදදල

ගුවන් වාවා
ාැපයූ දිනය

1.

කඳුරට නව ගේම වන,
යටිතල පහසුකේ හව
ප්රජව සංවර්ධන
අම වතයවං ය

595,570.23

2003.01.04

2.

 දවවස හව ඉන කිරීේ
අම වතයවං ය

836,165.00

2004.03.30

3.

ම හ නගර සභව හව
පසථනවහිර සංවර්ධන
අම වතයවං ය

542,454.59

2005.01.31

4.

කේකරු හව වෘත්තීය
සමිතිශ සපඳතව
අම වතයවං ය

720,225.52

2005.02.15

5.

ධීවර හව ජලජ සේපත්
අම වතයවං ය

75,690.00

2013.01.07

6.

වරවය හව ගුවන් ශසේවව
අම වතයවං ය

416,002.34

2006

7.

විශද් කටයුතු
අම වතයවං ය

1,621,254.34

2013.11.10
2014.08.07

8.

ජනවධිපතිශ ශල්කේ
කවර්යවලය

2,398,099.65

2014.12.31
2015.01.02

9.

ජවතිශක ප්රතිශපත්තිශ සහ
ආර්ථික සේපන්ධතව
අම වතයවං ය

1,314,166.12

2018.08.15

10.

අග්රවම වතය කවර්යවලය

541,778.91

2018.12.20

එකතුව

9,061,406.70

Will he inform this House (i)

whether there are any payments due from
public institutions to Sri Lanka Air Force
for providing air travel services;

(ii)

if so, whether the name of each such public
institution, the amount due and the period
for which such amount has been in arrears
would be submitted; and

(iii)
(b)

(i)

අනු
අංකය

(ආ) ශනොඑශසේ නේ, ඒ ම න්ද?

(a)
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the measures taken by Sri Lanka Air Force
to recover those dues?

(iii)

ගුවන් ශසේවව සැප උම  ශවුවශවන් ශ්රී ලංකව ගුවන්
හුදදවවට රවජය ආයතනවලින් අය වීම ට ඇතිශ හිඟ
ුදදල් අය කර ගැම ම  සඳහව ශ්රී ලංකව ගුවන් හුදදවව
විසින් පහත ්රියවම වර්ග ශගන ඇත.


ගුවන් හුදදවව ශවත අයවිය යුතු හිඟ ුදදල්
පියවන ශලස අදවළ අම වතයවං / රවජය
ආයතන ශවත ලිඛිතව දන්වව ඇත.



අදවළ හිඟ ුදදල් පියවන ශලස ඉල්ලව එම 
ආයතන ශවත නැවත සිහිකැඳවීේ ලිපි යවව
ඇතිශ අතරම , අදවළ අම වතයවං සහ රවජය
ආයතනවල ඉහළ  දලධවිකන් හුදවී සවකච්ඡව
කර හිඟ ුදදල් පියවීම ට ඉල්ලීේ කර ඇත.



ශම ම  හිඟ ුදදල් දීර්ඝ කවලයක් ුදළුල්ශල්
පැවතීම ත්, හිඟ ුදදල්  දසි පිකන  අයකර
ශනොගැම ම ත් සේපන්ධශයන් ශසොයව පැලීම 
සඳහව පරීක්ෂණ අධිකරණයක් 0ව5 වර්ෂශ
ගුවන් හුදදවව ම ඟින් පත් කරන ලද අතර, ඒ
අුවව අදවළ අම වතයවං සහ රවජය ආයතන
ම ඟින් හිඟ ුදදල් අයකර ගැම ම ට අව ය
පියවර තව වරටත් ගන්නව ශලසත්, එශසේ
අයකර ගැම ම ට අපහසු හිඟ ුදදලක් ඇත්නේ
ඒවව ශපොත්වලින් කපව හැරීම ටත් එම 
පරීක්ෂණ අධිකරණය විසින්  දර්ශද් කර
ඇත.

If not, why?

ගු චමල් පානපක්ෂ මහාවා මවාරිමාර්ග අමාවය පානය
ආපක්ෂක හාා ආපදා කළමනාකපණ පානය අමාවය ාහා
ානවවද්ශ් ක යුතු පානය අමාවයතුමා

(மாண்புமிகு சமல் ரா பக்ஷ - நீர்ப்பாசன அகமச்சரும் அரச
பாதுகாப்பு மற்றும் அனர்த்த முகாகமத்துவ இரா ாங்க
அகமச்சரும் உள்நாட்டலுவல்கள் இரா ாங்க அகமச்சரும்)

(The Hon. Chamal Rajapaksa - Minister of Irrigation, State
Minister of National Security and Disaster Management and
State Minister of Home Affairs)

ගරු කාවනවයකතුම  ද, අග්රවම වතය සහ ුදදල් අම වතය,
බුද්ධ වසන, ආගමික හව සංසථකෘතිශක කටයුතු අම වතය සහ නවගිකක
සංවර්ධන හව  දවවස අම වතයතුම ව ශවුවශවන් ම ව එම  ප්ර ථනයට
පිළිතුර ලපව ශදනවව.
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තවද, ආරක්ෂක අම වතයවං ශ
 දර්ශද්
සහිතව ඉහත පරීක්ෂණ අධිකරණ වවර්තවව
අුවම ැතිශය සඳහව රවජය ුදදල් අධයක්ෂ
ජනරවල් ශවත 0ව8 වර්ෂශ දී ඉන ිකපත්
කිරීශම න් අනතුරුවද අදවළ හිඟ ුදදල් අයකර
ගැම ම  සඳහව තව වරටත් අව ය ේත්සවහයන්
ගන්නව ශලසට ගුවන් හුදදවව ශවත ේපශදසථ
ලපව දී ඇත.
එශසේම , ශේ සේපන්ධශයන් 0ව8.06. ව වන
න න පැවැතිශ රවජය ුදදල් කවරක සභවශ
තුන්වන කවර්තුශ රැසථවීශේදී ගන්නව ලද
තීරණයකට අුවව අදවළ අම වතයවං වල
ශල්කේවරුන් කැඳවව ගුවන් හුදදවව ශවත
පියවීම ට ඇතිශ හිග ුදදල්  දරවුල් කරන ශලස
ුදදල් අම වතයවං ශ ශල්කේවරයව විසින්
ේපශදසථ ලපව දී ඇත.
අම වතයවං වල විෂය පාය ශවනසථවීම , නව
අම වතයවං වල හිඟ ුදදල් ශගවීම ට අදවළ
ූලලික ශල්ඛ්න ශනොම ැතිශවීම , ප්රතිශපවදන
ශනොම ැතිශකම  යනවදී විවිධ අපහසුතවවන්
ශහේතුශවන් අදවළ හිඟ ුදදල් ශගවීම ට
හැකියවවක් ශනොම ැතිශ පව ඇතැේ අම වතයවං
විසින් ශේ වන විට ගුවන් හුදදවව දැුවවත් කර
ඇත.
එපැවින්, ශම වන් තත්ත්වයක් ම ත අදවළ හිඟ
ුදදල් අයකර ගැම ම ට ශවනත් කිසි ව
විකල්පයක් ශනොම ැතිශ පැවින් අයකර ගැම ම ට
හැකියවවක් ශනොම ැතිශ ආයතනවලින් පවතිශන
හිඟ ුදදල් ශපොත්වලින් කපව හැරීම ට අුවම ැතිශය
ඉල්ලව ඇත.

(ආ) පැන ශනොනඟී.

ගු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු ශහේෂව විතවනශ
අහන්න.

ම න්ත්රීතුම ව, පළුද අතුරු ප්ර ථනය

ශපශනනවව, එතුම ව යනශකොට ශහලිශකොේටර් ශදකක් යන පව.
ඒක සදව වරවත්ම කද කියලව ම ම  අහනවව.

ගු චමල් පානපක්ෂ මහාවා

(மாண்புமிகு சமல் ரா பக்ஷ)
(The Hon. Chamal Rajapaksa)

ඔපතුම වශ ශද් නවලට පිළිතුරු ශදන්න ම ට පැහැ. ඔපතුම ව
ඍජුව ප්ර ථනයක් අහන්න. ම ම  ලපව  වන් පිළිතුශරන් පැන නඟින
කරුණකට පිළිතුරු ශදන්න ම ට පුළුවන්.

ගු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

හිකයට හික. ගරු ම න්ත්රීතුම ව ශකළින් ප්ර ථනය අහන්න.

ගු චමල් පානපක්ෂ මහාවා

(மாண்புமிகு சமல் ரா பக்ஷ)
(The Hon. Chamal Rajapaksa)

ම ම  ලපව  වන් පිළිතුරට අදවළව ගරු ම න්ත්රීතුම වට යම ක් ප්ර ථන
කළ යුතුව තිශශපනවව නේ, කරුණවකර ශකටිශයන් අහන්න.
ම ම  ඒකට පිළිතුරු ශදන්නේ. ගරු ම න්ත්රීතුම  ද, ඔපතුම ව
දන්නවවය කියපු ශතොරතුරු සඟවන්ශන් නැතිශව වහවම  අපට ලපව
ශදන්න කියලව ම ම  ඔපතුම වශගන් ඉල්ලව සිටිනවව. ඒ පිළිපඳව අපි
පරීක්ෂණයක් පවත්වන්නේ. ශතොරතුරු දැනශගන සැඟවීම ත්
වරදක්.

ගු වහාෂා විවානවප මහාවා

(மாண்புமிகு சஹசா விதானசக)

(The Hon. Hesha Withanage)

ශතොරතුරු දැනගැම ම  වරදක් ශනොශවයි. ගරු ඇම තිශතුම  ද,
සතය ශතොරතුරු ඉන ිකපත් ශනොකිරීම  වරදක් කියලවයි ම ම 
හිතන්ශන්. රවජය ආයතන විසින් ශ්රී ලංකව ගුවන් හුදදවවට
ශගවන්න තිශශපන්ශන් රුපියල් ලක්ෂ 90යි කියන එක ඇම තිශවරයව
හැටියට ඔපතුම ව පිළිගන්නවව නේ, -

ගු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගු වහාෂා විවානවප මහාවා

ගරු ම න්ත්රීතුම  ද, ශදවැ ද අතුරු ප්ර ථනය අහන්න.

(The Hon. Hesha Withanage)

ගු වහාෂා විවානවප මහාවා

(மாண்புமிகு சஹசா விதானசக)

ගරු කාවනවයකතුම  ද, අශේ ගරු ඇම තිශතුම ව කියපු ශේ ගණන
ගැන සතුටු ශවන්න පුළුවන්. ගරු ඇම තිශතුම ව කියපු ආකවරයට, හිඟ
ුදදල විධියට තිශශපන්ශන් රුපියල් ලක්ෂ 90යි. නුදත්, ශේ ගැන
 දවැරන  දත්ත එකතු කරලව දීර්ඝ අධයයනයක් කශළොත් ඔය ගණන
රුපියල් ලක්ෂ 90ක් ශවන්න පැහැ කියව ම ම  හිතනවව. ගරු
ඇම තිශතුම වට ශේ පිළිතුර ලපව  වන් රවජය  දලධවිකයව ශනොම ඟ
යවනසුළු පිළිතුරක් ලපව  වන්නවය කියන එක ම ම  වගකීශම න්
කියනවව. අව ය නේ, ඉන ික න නයකදී ඒ ගැන ශේ පවර්ලිශේන්තුවට
ඊට වඩව වැඩි ශතොරතුරු ලපව ශදන්න ම ට පුළුවන්.
ගරු කාවනවයකතුම  ද, ම ශ පළුදවැ ද අතුරු ප්ර ථනය ශම යයි.
ශේ ුදදල් අය කර ගන්න පැහැ කියනවව නේ, ඉන ිකශ දීත් ගුවන්
හුදදවශවන් ජනවධිපතිශ ශල්කේ කවර්යවලයට, අග්රවම වතය ශල්කේ
කවර්යවලයට ශේ ශසේවවව සැප උම ට කටයුතු කරනවවද? ශේ ුදදල්
ශගවව ගන්න පැහැයි කියලව සම හර ආයතන කියනවවශන්.
ගරු ඇම තිශතුම  ද, අතිශගරු ජනවධිපතිශතුම ව ඔපතුම වශ
සශහෝදරයව හින්දවම  ශේ ප්ර ථනයටම  එකතු කරලව එතුම ව ගැනත්
ම ම  ප්ර ථනයක් අහනවව. එතුම ව ශපොශරොන් ව වුණව, එතුම ව ඉතව
අරපිිකම ැසථශම න් ුදදල් පවවිච්චි කරනවව කියලව. නුදත් අපට
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(மாண்புமிகு சஹசா விதானசக)

(The Hon. Hesha Withanage)

ම ශ ප්ර ථනයට ඇම තිශතුම ව පිළිතුරක්  වන්ශන් නැහැ ශන්. ම ම 
එතුම වශගන් ශකළින්ම  ශේ ප්ර ථනය අහන්නේ. අතිශගරු
ජනවධිපතිශතුම ව කි වව, "ම ම  ශේ රශට් ුදදල් අවභවවිත කරන්ශන්
නැහැ. අනව ය විධියට පිකහරණය කරන්ශන් නැහැ" කියලව.
නුදත් අපි දැකලව තිශශපනවව, අතිශගරු ජනවධිපතිශතුම ව යන ශපොශහෝ
තැන්වලට ශහලිශකොේටර් ශදකක් යනවව. ඉසථසර සිටි
ජනවධිපතිශවරුත් එශහම  ගියව. වත්ම න් ජනවධිපතිශතුම ව ඒ සේප්රදවය
ශවනසථ කශළේ නැද්ද? එතුම ව ඉන ිකයටත් ඒක කර ශගන යනවවද?

ගු චමල් පානපක්ෂ මහාවා

(மாண்புமிகு சமல் ரா பக்ஷ)
(The Hon. Chamal Rajapaksa)

සේප්රදවය ශවනසථ ශවලව. දැන් ජනවධිපතිශතුම ව ඉන්ශන්
එතුම වශ
ශගදර. ඒ වවශ ම  ආරක්ෂවවත් ශවනසථ කරලව
තිශශපන්ශන්. එතුම ව  දල රාශ ගියත් එතුම ව සම ඟ යන්ශන්
වවහන තුනයි. ජනවධිපතිශවරශයකුට ගුව දන් යන්න පැික නේ,
ශකොශහන්ද යන්ශන්? අනවගතශ සිටින අයටත් සම හර ශවලවවට
ශේ ප්ර ථනය පලපවන්න පුළුවන්.
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පවර්ලිශේන්තුව

ගු වහාෂා විවානවප මහාවා

ගු මනූෂ නානායක්කාප මහාවා

(The Hon. Hesha Withanage)

(The Hon. Manusha Nanayakkara)

(மாண்புமிகு சஹசா விதானசக)

(மாண்புமிகு மனுஷ நாைாயக்கார)

ම ම  ඇහුශ ශහලිශකොේටර් ශදකක් යන්ශන් ඇයි කියලව.

Sir, I rise to a point of Order.

ගු චමල් පානපක්ෂ මහාවා

ගු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சமல் ரா பக்ஷ)
(The Hon. Chamal Rajapaksa)
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(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශදකක් යන්ශන් ආරක්ෂවවට. [පවධව කිරීේ]

ගරු ම නූෂ නවනවයක්කවර ම න්ත්රීතුම ව, ශම ොකක්ද ිකතිශ ප්ර ථනය?

ගු කථානායකතුමා

ගු මනූෂ නානායක්කාප මහාවා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු ම න්ත්රීතුම  ද, ශදවැ ද අතුරු ප්ර ථනය අහන්න.

ගු වහාෂා විවානවප මහාවා

(மாண்புமிகு சஹசா விதானசக)

(The Hon. Hesha Withanage)

ශදවැ ද අතුරු ප්ර ථනය අහනවව. ගරු කාවනවයකතුම  ද,- [පවධව
කිරීේ]

(மாண்புமிகு மனுஷ நாைாயக்கார)

(The Hon. Manusha Nanayakkara)

ගරු කාවනවයකතුම  ද, පවර්ලිශේන්තුශ ම න්ත්රීවරුන්ට සම වන
ශලස සැලකීම  ඔපතුම වශ
යුතුකම ක්. ප්ර ථනය අහනශකොට
ඔපතුම ව ගරු ශහේෂව විතවනශ ම න්ත්රීතුම වට ුදඛ්වවඩම  දම ව ගන්න
කි වව. නුදත්, ුදඛ්වවඩම  නැතිශව ගරු ම ල් රවජපක්ෂ ඇම තිශතුම වට
ේත්තරය ශදන්න පුළුවන්. ශම ොකක්ද, කාවනවයකතුම  ද ශේ
වැශ් ? [පවධව කිරීේ]

ගු කථානායකතුමා

ගු කථානායකතුමා

(The Hon. Speaker)

(The Hon. Speaker)

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

ඔපතුම ව ුදඛ් ආවරණය පැලඳ ගන්න.

එතුම ව නැඟිට්ශට් ුදඛ්වවඩම  දම වශගන ශන්.

ගු වහාෂා විවානවප මහාවා

ගු මනූෂ නානායක්කාප මහාවා

(The Hon. Hesha Withanage)

(The Hon. Manusha Nanayakkara)

(மாண்புமிகு சஹசா விதானசக)

හික, ශපොශහොම  සථතුතිශයි. ම ම  පැළඳ ගන්නශකොට ගරු
ඇම තිශතුම ව ඒක ගලවනවව.
ම ශ ශදවැ ද අතුරු ප්ර ථනය ශම යයි, ගරු කාවනවයකතුම  ද.
ශම තුම ව ප්ර ථනය ඍජුව අහන්න කි වව ශන්. අපි දැක්කව ඊශ
ශපශර්දව ගරු නවම ල් රවජපක්ෂ ඇම තිශතුම ව විශද් සං වරයක් යන
ශවලවශ එතුම වශ අධිකරණ ්රියවම වර්ගයක් ගැන පිළිතුරක්
ලැබිලව තිශබුශණ් නැතිශ  දසව-

(மாண்புமிகு மனுஷ நாைாயக்கார)

ලජ්ජයි! [පවධව කිරීම ක්]

ගු චමින්ද විවේසිරි මහාවා

(மாண்புமிகு சமிந்த விச சிறி)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)

Sir, I rise to a point of Order.

ගු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගු කථානායකතුමා

ඔ , ගරු මින්ද විශජ්සිික ම න්ත්රීතුම ව.

(The Hon. Speaker)

ගු චමින්ද විවේසිරි මහාවා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

ඒ කරුවල ශේ ප්ර ථනයට අදවළ නැහැ ශන්, ගරු ම න්ත්රීතුම ව.

ගු වහාෂා විවානවප මහාවා

(மாண்புமிகு சஹசா விதானசக)

(The Hon. Hesha Withanage)

Airport එශක් ගුවන් යවනය නතර කර ගත්තව. [පවධව කිරීේ]
නැහැ, ශම තුම ව ඇම තිශවරයව. [පවධව කිරීේ] එතුම වට යන්න
අවසථාවව ශදන්න විනවඩි 45කින් ගුවන් යවනය ප්රම වද කළව. ශේ
රශට් සවම වනය මි දශහකුට ඔය ශද් වුණව නේ ඒ අවසථාවව ලපව
ශදනවවද, ගරු ඇම තිශතුම ව?

ගු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඔය කවරණව ඔපතුම ව අහපු ප්ර ථනයට අදවළ නැහැ, ගරු
ම න්ත්රීතුම ව. [පවධව කිරීම ක්] හික, ශපොශහොම  සථතුතිශයි.

ගු චමල් පානපක්ෂ මහාවා

(மாண்புமிகு சமல் ரா பக்ஷ)
(The Hon. Chamal Rajapaksa)

ගරු කාවනවයකතුම  ද, ම ම  ශයෝජනව කරනවව අදවළ ශනොවන
ප්ර ථන ඇහුවවම  කරුණවකර ඒවව හැන්සව්  වවර්තවශවන් කපව
හිකන්න කියලව. [පවධව කිරීේ] ශේක ශසල්ලම ක් ශවලව ශන්.

(மாண்புமிகு சமிந்த விச சிறி)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)

ගරු කාවනවයකතුම  ද, ඇත්තටම  ශේ අසවධවරණය රට
දන්නවව, කියන්න ශදයක් නැහැ.
ගරු කාවනවයකතුම  ද, ම ශ point of Order එක ශම යයි.
අශේ ගරු ඇම තිශතුම ව ශයෝජනව කරනවව අදවළ ශනොවන ප්ර ථන
ඇහුවවම  හැන්සව්  වවර්තවවට ඇතුළත් කරන්න එපව කියලව. ම ම 
දන්නව විධියට නේ, ප්ර ථන අහන්න පුළුවන්. නුදත්, ඒ ප්ර ථනය
අදවළ ශනොශවනවව නේ ගරු ඇම තිශතුම වට ඒකට ේත්තර ශනොදී
ඉන්නට පුළුවන්. හැපැයි එශහම  හැන්සව්  වවර්තවශවන් ඉවත්
කරන්න පැහැ, ගරු කාවනවයකතුම  ද.

ගු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

එතුම ව ඒ අදහසක් විතරයි කි ශ , ගරු ම න්ත්රීතුම ව.

ගු චමින්ද විවේසිරි මහාවා

(மாண்புமிகு சமிந்த விச சிறி)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)

ඔපතුම වට හැන්සව්  වවර්තවශවන් යම ක් ඉවත් කරන්න
පුළුවන්. නුදත්, ශම තැනදී ගරු ඇම තිශතුම වට ප්ර ථනයට පිළිතුරු
ශනොදී ඉන්න විතරයි පුළුවන්. [පවධව කිරීම ක්]
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ගු කථානායකතුමා

(iv)

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

தசய்த

தனித்தனியாக அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா?

දැන් ඔපතුම වශ ප්ර ථනය අහන්න.
ප්ර ථන අංක -ව94/ 0 0- (ව), ගරු මින්ද විශජ්සිික ම හතව.

ගු චමින්ද විවේසිරි මහාවා

(மாண்புமிகு சமிந்த விச சிறி)

(ஆ) சமற்படி காலப்பகுதியில் இலங்ககக்கு எதசனாகல
இறக்குமதி தசய்வதற்காகச் தசலவாகிய தமாத்தத்
ததாகக எவ்வளதவன்பகதயும் அவர் இச்சகபக்கு
அறிவிப்பாரா?
(இ)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)

ගරු කාවනවයකතුම  ද, ම ව එම  ප්ර ථනය අහනවව.

இன்சறல், ஏன்?

asked the Prime Minister and Minister of Finance:

ගු වනොන්ාන න් ප්රනාන්දු මහාවා

(a)

(மாண்புமிகு ச ான்ஸ்டன் பர்னாந்து)

(The Hon. Johnston Fernando)

ගරු කාවනවයකතුම  ද, තරුණ හව ක්රීඩව අම වතයතුම ව
ශවුවශවන් ම ම  එම  ප්ර ථනයට පිළිතුරු දීම  සඳහව සතිශ ශදකක
කවලයක් ඉල්ලව සිටිනවව.

ප්රශ්නනය මතු දිනකදී ඉදිරිප ක ිරීමම නිවයෝග කපන ලදී.

வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது.

Will he inform this House, separately, pertaining
to each of the years during the period from 2015
to 2019 of (i)

the quantity of ethanol imported into Sri
Lanka;

(ii)

the money that has been incurred on that;

(iii)

the countries from which the ethanol was
imported; and

(iv)

the companies which imported the ethanol?

Question ordered to stand down.

2015-2019 දක්වා එවවනෝල් ආනයනය: විානවප
2015-2019 வகரயான எதசனால் இறக்குமதி :
விபரம்
IMPORT OF ETHANOL FROM 2015-2019: DETAILS
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3. ගු වමොහාමඩ් ුදාම්මිල් මහාවා

(மாண்புமிகு தமாஹமட் முஸம்மில்)

(The Hon. Mohamad Muzammil)

අග්රවම වතය සහ ුදදල් අම වතයතුම වශගන් ඇූ  ප්ර ථනය - (ව):
(අ)

சமற்படி எதசனாகல இறக்குமதி
கம்தபனிகள் யாகவதயன்பகதயும்;

වර්ෂ 0ව5 සිට 0ව9 දක්වව එක් එක් වර්ෂය තුළ (i)

ශ්රී ලංකවවට ආනයනය කළ එතශනෝල් ප්රම වණය
ශකොපම ණද

(ii)

ඒ සඳහව වැය  බ ුදදල ශකොපම ණද

(iii)

එම  එතශනෝල් ආනයනය කළ රටවල් කවශර්ද

(iv)

එම  එතශනෝල් ආනයනය කළ සම වගේ කවශර්ද

(b)

Will he also inform this House of the total
expenditure on importing ethanol into Sri Lanka
during the period concerned?

(c ) If not, why?
ගු අජි ක නිවාඩ් කේපාල් මහාවා මුදදල් හාා ප්රාපධාන
වවවළක වපොළ ාහා පානය වයවාාය ප්රිකාංානකපණ පානය
අමාවයතුමා

(மாண்புமிகு அ ித் நிவாட் கப்ரால் - நிதி, மூலதனச் சந்கத
மற்றும் அரச
ததாைில்முயற்சி மறுசீரகமப்பு இரா ாங்க
அகமச்சர்)

(The Hon. Ajith Nivard Cabraal - State Minister of Money
and Capital Market and State Enterprise Reforms)

ගරු කාවනවයකතුම  ද, අග්රවම වතය සහ ුදදල් අම වතයතුම ව
ශවුවශවන් ම ව එම  ප්ර ථනයට පිළිතුර ලපව ශදනවව.
(අ)

(i)
වර්ෂය

එවවනෝල් ප්රමාණය මීට ප

2015

24,941,499

(ආ) එම  කවලසීම වව තුළ ශ්රී ලංකවවට එතශනෝල් ආනයනය
කිරීම  සඳහව වැය  බ ුදළු ුදදල ශකොපම ණද යන්නත් එතුම ව
ශම ම  සභවවට දන්වන්ශන්ද?

2016

31,031,382

2017

37,065,766

2018

29,624,187

(ඇ) ශනොඑශසේ නේ, ඒ ම න්ද?

2019

20,195,596

ුදළු ප්රමාණය

(මිලියන 142 142 858 430

යන්න ශවන් ශවන් ව ශයන් එතුම ව ශම ම  සභවවට
දන්වන්ශන්ද?

பிரதம அகமச்சரும் நிதி அகமச்சருமானவகரக் சகட்ட
வினா:
(அ)

(ii)
වර්ෂය

මි.ප.ගැ. වටිනාකම මශ්රී.ල.ු.

2015

2,564,023,002

இலங்ககக்கு இறக்குமதி தசய்யப்பட்ட எதசனா
லின் அளவு யாததன்பகதயும்;

2016

3,205,960,336

2017

3,988,094,477

(ii)

அதற்காக தசலவிடப்பட்ட பைத்ததாகக தவவ்
சவறாக யாததன்பகதயும்;

2018

3,309,148,251

2019

2,503,675,843

(iii)

சமற்படி எதசனால் எந்ததந்த நாடுகளிலிருந்து
இறக்குமதி தசய்யப்பட்டன என்பகதயும்;

ුදළු වටිනාකම

(ු.බි. 15 15 570 901 909

2015 ஆம் ஆண்டு ததாடக்கம் 2019 ஆம் ஆண்டு
வகரயிலான ஒவ்தவாரு வருடத்திலும் (i)
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පවර්ලිශේන්තුව

[ගරු අජිත්  දවව්  කේරවල් ම හතව]

(ආ)

(i)

සීම වසහිත ලංකව සශතොස ආයතනයට අශළවි ද්රවය
ලපව ගැම ශේදී ශද්ශීය  දෂථපවදකයන්ට පුද
ර ඛ්තවව
ලපව දීම ට කම 
ර ශ දයක් සකසථ කර තිශශේද

(ii)

එශසේ නේ, එම  කම 
ර ශ දය කවශර්ද

(iii)

ශනොඑශසේ නේ, කම 
ර ශ දයක් සකසථ කිරීම ට පියවර
ගන්ශන්ද

(iv)

එශසේ නේ, එම  ක්රම ශ දය සකසථ කරුව ලපන
ආකවරය කවශර්ද

(iii)
චීනය
ප්රං ය
ජර්ම  දය
ඉන්න යවව
පවකිසථතවනය
දකුවල අප්රිකවව
එක්සත් රවජධව දය
සිංගේපූරුව
දකුවල ශකොිකයවව
කැනඩවව
ශනදර්ලන්තය
ඕසථශේලියවව
සථවවසිලන්තය
සථවිට්සර්ලන්තය
(iv)

යන්න එතුම ව ශම ම  සභවවට දන්වන්ශන්ද?
(ඇ) ශනොඑශසේ නේ, ඒ ම න්ද?
வர்த்தக அகமச்சகரக் சகட்ட வினா:
(அ) (i)

சபாட்டித் தன்கமயுடன்கூடிய தவளிநாட்டு
உற்பத்திககள இறக்குமதி தசய்வதன் காரை
மாக உள்நாட்டு உற்பத்தியாளர்களுக்கு பாதக
மான தாக்கங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன என்பகதயும்;

(ii)

இதனால் அவர்களுக்கு தமது உற்பத்திககள
சந்கதப்படுத்துவதில் சிரமங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன
என்பகதயும்;

ඇුදවලම  පලන්න.

அவர் ஏற்றுக்தகாள்வாரா?

ඇුදවලම  ාවාගව* කරමි.

(ஆ) (i) வகரயறுக்கப்பட்ட லங்கா சததாச நிறுவனத்திற்கு
விற்பகனப் தபாருட்ககளப் தபற்றுக்தகாள்ளும்
சபாது
உள்ளூர்
உற்பத்தியாளர்களுக்கு
முன்னுாிகம
அளிப்பதற்கான
முகறயிய
தலான்று தயாாிக்கப்பட்டுள்ளதா;

(ආ) ුදළු ුදදල රු.ව5,570,90ව,909 (රු.බි. ව5)
(ඇ) පැන ශනොනඟී.

ගු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

අතුරු ප්ර ථන අහනවවද, ගරු ම න්ත්රීතුම ව?

ගු වමොහාමඩ් ුදාම්මිල් මහාවා

(மாண்புமிகு தமாஹமட் முஸம்மில்)

(The Hon. Mohamad Muzammil)

(ii)

அவ்வாறாயின், அந்த முகறயியல் யாது;

(iii)

இன்சறல், முகறயியதலான்கறத் தயாாிப்பதற்கு
நடவடிக்கக எடுக்கப்படுமா;

(iv)

ஆதமனில், சமற்படி முகறயியல் தயாாிக்கப்
படும் விதம் யாது;

என்பகத அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா?

නැහැ, ගරු කාවනවයකතුම  ද.

ලංකා ාවවොා ආයවනය: වද්ශීය නිෂනපාදනවල
ප්රුදඛවාව

லங்கா சததாச நிறுவனம்: உள்ளூர் உற்பத்திகளுக்கு
முன்னுாிகம
LANKA SATHOSA: PRIORITY FOR LOCAL GOODS

(இ)

இன்சறல், ஏன்?

asked the Minister of Trade:
(a)

351/2020
4. ගු බුද්ිතක පිකපණ මහාවා

(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரை)

Will he admit that (i)

importation of competitive products has a
negative impact on local manufacturers;
and

(ii)

thus, they are facing immense difficulties
when selling their products?

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ශවශළඳ අම වතයතුම වශගන් ඇූ  ප්ර ථනය - (ව):
(අ)

(i)

විශද්ශීය තරගකවරී  දෂථපවදන ආනයනය කිරීම 
ශහේතුශවන් ශද්ශීය  දෂථපවදකයන්ට අහිතකර
පලපෑේ එල්ල වී ඇතිශ පවත්

(ii)

ඒ ශහේතුශවන් ඔවුන්ට තම   දෂථපවදන අශළවි කර
ගැම ම  අපහසු වී ඇතිශ පවත්

(b)

Will he inform this House(i)

whether a mechanism is in place to give
priority to local manufacturers when
obtaining
goods
for
Co-operative
Wholesale Establishment;

(ii)

if so, what the aforesaid mechanism is;

එතුම ව පිළිගන්ශන්ද?

(iii)

—————————
* පුානවකාලවේ වබා ඇව.

if not, whether a mechanism be prepared;
and

(iv)

if so, how the mechanism will be prepared?

* நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.

(c)

If not, why?
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ගු මආචාර්ය
අමාවයතුමා
(மாண்புமிகு
அகமச்சர்)

ශ ගශයන් අශළවි වන අතර, ආනය දක කිික පිටි
අශළවි වන්ශන් ඉතව ශසමින්ය.

බන්දුල ගුණවර්ධාන මහාවා මවවවළක

(கலாநிதி)

பந்துல

குைவர்தன

-

வர்த்தக

අපි ඉල්ලන ප්රම වණය ශදන්ශන් නැතිශ එකයි
තිශශපන ප්ර න
ථ ය. ේදවහරණයක් ව ශයන්, අශේ
රශට් ඉතිශහවසය ගත්ශතොත් වී අශළවි කර ගත
ශනොහැකිව ශගොවීන් වස බී න වි නසවගත් යුගයක්
තිශබුණව. සහතිශක මිලට රජය පලවශපොශරොත්තු වන
වී ප්රම වණය රජයට ශදන්ශන් නැහැ. ශම ොකද, ඊට
වැඩි මිලකටයි ඔවුන් වී අශළවි කර ගන්ශන්. ශේ
 දසව සෑම  ශද්ශීය  දෂථපවදනයක්ම  රජය  දයම  කර
තිශශපන මිලට විකුණව ගැම ම  පිළිපඳව කිසි
ප්ර න
ථ යක් නැහැ. ශම ොකද, ඒ මිලට වඩව වැඩි මිලක්
 දෂථපවදකයවට ලැශපනවව. කලින් නේ, එශසේ වැඩි
මිලක්  දෂථපවදකයවට ලැබුශණ් නැහැ.

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana - Minister of Trade)

ගරු කාවනවයකතුම  ද, එම  ප්ර ථනයට පිළිතුර ශම ශසේයි.
(අ)

(i)

වගකිව යුතු රජයක් ශලස, සම හර අවසථාවවල
විවිධ ශහේතූන් ම ත  දෂථපවදන ආනයනය කිරීම 
අ දවවර්ය විය හැක.  දදසුනක් ව ශයන්, අහිතකර
කවලගුණය ශහේතුශවන් නැතශහොත් වක හව සත්ව
ශරෝග පැතිශරීම   දසව ශද්ශීය  දෂථපවදනය අඩු විය
හැකිය. ශම හිදී ශද්ශීය මිල හන සිශ වැඩිවීම 
ශද්ශීය පවිකශභෝගිකයන්ට අම තර පරක් වුව ඇත.
එවැ ද හන සි හව ශනොවැළැක්විය හැකි අවසථාවවකදී,
ශද්ශීය ඉල්ලුම  සපුරවලීම  සඳහව එවැ ද භවණ්ඩ
ආනයනය කළ හැකිය. ශම ය ශද්ශීය  දෂථපවදකයන්
හැකි සෑම  ආකවරයකින්ම  පලව ගන්නව අතරතුර
සි ව ශකශර්.
භවණ්ඩ ආනයනය කිරීම  සඳහව ආනය දක
ශවශළඳ භවණ්ඩ සම ඟ තරග කිරීම ට ශද්ශීය
 දෂථපවදකයවට ඔවුන්ශ
 දෂථපවදන භවවිතයන්
වඩවත් කවර්යක්ෂම  කිරීම ට අව ය විය හැකි පව
දැන සිටිය යුතුය.  දෂථපවදන ්රියවවලිශ
කවර්යක්ෂම තවව වැඩින යුවල කිරීම  එවැ ද
තරගකවිකත්වයට ුදහුණ දීම  සඳහව යතුර වුව ඇත.
අනවගතශ දී ඔවුන් ශගෝලීය තරගකවිකත්වය
අවශපෝධ කර ගැම ම ට ද එය ම ඟ පවදුව ඇත.
එශසේ අහිතකර පලපෑම ක් එල්ල ශවලව තිශබුණව,
ගරු කාවනවයකතුම  ද. පසුගිය රජය සම ශ දී
කිසි ව සීම ව කිරීම කින් -පවධව කිරීම කින්- ශතොරව
ආනයනය කිරීම   දසව ශද්ශීය  දෂථපවදකයන්ට
වි වල තර්ජනයක් එල්ල ශවලව තිශබුණව. නුදත්
අතිශගරු ජනවධිපතිශතුම ව "ශසෞභවගයශ දැක්ම "
ප්රතිශපත්තිශ ප්රකව යට අුවව ශද්ශීය ව ශයන්
 දෂථපවදනය කළ හැකි ශපොශහොම යක් භවණ්ඩ
ආනයනය කිරීම  ව977න් පසථශසේ පළුදවැ ද
වතවවට තහනේ කර තිශශපනවව. ඒ තුළින් ශද්ශීය
වයවසවයකයන්ට අලුත් පලවශපොශරොත්තුවක් ඇතිශ
ශවලව,  දෂථපවදනය වැඩි කිරීම  සඳහව රට තුළ
ේනන් වවක් ඇතිශ ශවලව තිශශපනවව. ඒ ශවශළඳ
ශපොළ අව යතව ප්රම වණවත් ශලස සපුරන්න අව ය
 දෂථපවදනයක් තවම  ඇතිශශවලව නැහැ. නුදත්
අනවගතශ දී එවැ ද තත්ත්වයක් ඇතිශ ශවයි.

(ii)

ශද්ශීය  දෂථපවදකයන් එවැ ද  වෂථකරතවවන්ට ුදහුණ
ශදන්ශන් නේ, ඔවුන්ට ේදවු කිරීම ට ශ්රී ලංකව
අපනයන සංවර්ධන ම ණ්ඩලය වැ ද ආයතන
පිහිටුවව ඇත. තරගකවික  දෂථපවදන ආනයනය
කිරීම  එවැ ද සෘණවත්ම ක පලපෑේ ඇතිශ වීම ට
එකම  ශහේතුව ශනොවිය හැකිය. අන් අය සම ඟ තරග
කිරීම  සඳහව අපශ ශද්ශීය කර්ම වන්ත සංවර්ධනය
කිරීම  හව ක්තිශම ත් කිරීම  අව ය වන  දසවත්, එය
රජශ දැක්ශම හි ප්රධවන පරම වර්ායක් වන  දසවත්,
රජය ඒ සඳහව කටයුතු කරමින් සිටී. අපශ
පවිකශභෝගිකයන් ශසොයන ප්රධවන සවධක ශදක
වන්ශන් මිල සහ ගුණවත්ම කභවවයයි. යේ
භවණ්ඩයක්  දයම  මිලකට  දවැරැන  තත්ත්වශ
තිශශේ නේ, එවැ ද  දෂථපවදනයක් කිසිශසේත්
විකිණීම  ගැටලුවක් ශනොවුව ඇත. ඊට ශහොඳ
ේදවහරණයක් වන්ශන් ශ්රී ලංකවශ කිික පිටි
ශවශළඳ ශපොළයි. ශද්ශීය  දෂථපවදන ඉතව

දැන් අපට තිශශපන ප්ර න
ථ ය, අපි ඉල්ලන මිලට ලපව
ගන්න ශනොහැකි වීම යි. දැන්, ේඳු තිශශපනවව කහ
තිශශපනවව පඩඉිකඟු තිශශපනවව.  දයම  කර
තිශශපන සහතිශක මිලට වඩව වැඩි මිලටයි ඒවව
අශළවි වන්ශන්.
(ආ)

(i)

ඔ .
ගරු ම න්ත්රීතුම  ද, එය ඔපතුම වත් දකින්න ඇතිශ.
ශම ොකද, ඔපතුම වත් ශකටි කලක් සශතොස භවරව
කටයුතු කළව ශන්. ඒ කවලශ
ශටන්ඩර්
පටිපවටියක් අුවගම නය කළව. ඒ ශටන්ඩර්
ක්රම ශ දී, සවේපල් ව ශයන් ශටන්ඩර් එශක්දී
ශපන්වන ශද් ශනොශවයි, අවසවනශ ශවළඳ
ශපොශළේ අශළවි වුශණ්. ඒ  දසව අපි ඉතිශහවසශ
ප්රාම  වතවවට ඒ ක්රම ශ දය ශවනසථ කරලව,
ශද්ශීය  දෂථපවදකයන් සහ ඍජු ආනයනකරුවන්
සම ඟ ඉන ික වි දම ය ගිවිසුම ක් ඇතිශ කර ගත්තව.
"ශම ම 
භවණ්ඩ
සපයන්න
කැම ැතිශ
සැපයුේකරුශවෝ, ආනයනකරුශවෝ ඉන්නවව නේ
මිල ගණන් ඉන ිකපත් කරන්න" කියලව, අභිලවෂය
කැඳවීශේ ප්රසිද්ධ දැන්වීේ ශදවරක් පුවත් පත්වල
පළ කළව. එක්වරක් දැන්වීේ පළ කිරීශම න් පසු,
තව කල් ශදන්න කි වවම  තවත් දැන්වීේ පළ
කරලව  ද චි
ථ ත න නයකදී ශවශළඳ අම වතයවං ශ
අම වතයවරයව
හව
ශල්කේවරයව,
රවජය
අම වතයවරයව
හව
රවජය
අම වතයවං ශ
ශල්කේවරයව, සශතොස සභවපතිශවරු සහ අශනකුත්
රවජය සංසථාව, වයවසථාවපිත ම ණ්ඩලවල
 දලධවිකන් ඉන ිකශ ඒ මිල ගණන් විවෘත කළව.
එතශකොට එක් එක් ආයතනය විසින් ශදන්න
කැම ැතිශ මිල ගණන් කි වව. ේදවහරණයක්
ව ශයන් පිකේපු ගත්ශතොත්, -එතශකොට ශවශළඳ
ශපොශළේ පිකේපු කිශලෝවක මිල රුපියල් ව90යි.එක්ශකශනක් පිකේපු කිශලෝව රුපියල් ව80යි
කි වව. තව එක්ශකනක් රුපියල් ව77යි කි වව.
තව ශකශනක් රුපියල් ව75යි කි වව. පිකේපු
වයවපවිකකශයෝ ව0ශදශනක් විතර ඒ විධියට එක
එක මිල ගණන් කි වව. ඊට පසථශසේ අපි පිකේපු
සැපයුේකරුශවෝ සියලුශදනව එක ශේසයකට
ශගනැල්ලව ඒ පිළිපඳව සවකච්ඡව කරලව මිලක්
තීරණය කර ගත්තව. ශපපරවවික, ම වර්තු, අශප්රේල්
කියන ම වස තුනටම  සෑම  සැපයුේකරුශවක්ම 
පිකේපු සපයන මිල රුපියල් ව60යි. අපි අශළවි
කරන මිල රුපියල් ව65යි. පිකේපු කිශලෝග්රෑේ
එකකින් සශතොස තිශයව ගන්ශන් රුපියල් 5යි ඒ
කියන්ශන්, කිශලෝග්රෑේ එකකින් සියයට 3යි. ඒ
 දසව අද ශවශළඳ ශපොශළේ පිකේපු කිශලෝග්රෑේ
එකක් රුපියල් ව65ට තිශශපනවව කියලව
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ගු මආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධාන මහාවා
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குைவர்தன)

ශපෞද්ගලික අං ශ සම වගේ පවව දැන්වීේ පළ
කරනවව, අපි ගත්ත ශේ ්රියවම වර්ගය  දසව. ඒ
වවශ ම , කුකුළු ම සථ කිශලෝග්රෑේ එකක් සඳහව
ශවශළඳ ශපොශළේ  දයම  කර තිශශපන මිල රුපියල්
430යි. අපි මිල අභිප්රවය කැශඳ වවම  රුපියල් 30ක්
අඩුශවන් රුපියල් 400ට ආවව. දැන් අශේ ුදළු
ශවශළඳ ශපොශළේම  කුකුළු ම සථ කිශලෝග්රෑේ එකක්
අශළවි වන්ශන් රුපියල් 400ටයි. ග්රෑේ 400ක කිික
පිටි පැකට් එකක ේපිකම  මිල රුපියල් 385ක්
ශලසයි  දයම  කර තිශශපන්ශන්. අශේ ගිවිසුම  අුවව
ඇවිල්ලව තිශශපන ගණන රුපියල් 355යි. ම ම 
හිතනවව, ශම ය ඉන ිකයටත් කවර රජයක් යටශත්
වුණත් න ගින් න ගටම  ්රියවත්ම ක කිරීම ට ශයෝගය
ක්රම යක් කියලව. ඉන ික වි දම ය ගිවිසුේ - Forward
Exchange Agreements - යටශත් භවණ්ඩ ගැම ම 
හරහව ශටන්ඩර් ක්රම ශ දී ඇතිශ වන වං ව, ූෂෂණ,
අක්රමිකතව සියල්ල නැතිශ ශවලව වි දවිදභවවයකින්
යුතුව, සියලු ශදනව ඉන ිකශ ප්රසිද්ධිශ මිල
තීරණය වීම ක් සි ව වනවව.
(ii)

සීම වසහිත ලංකව සශතොස ආයතනයට අශළවි ද්රවය
ලපව ගැම ශේදී ශද්ශීය  දෂථපවදකයන්ට ප්රුදඛ්ත්වය
ලපවදීශේ ක්රම ශ දය ඇුදුවමහි දක්වව ඇත.
ඇුදවලම  ාවාගව* කරමි.

(iii)

අදවළ ශනොශ .

(iv)

අදවළ ශනොශ .

(ඇ) පැන ශනොනඟී.

ගු බුද්ිතක පිකපණ මහාවා

(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කාවනවයකතුම  ද, ම ශ පළුදවැ ද අතුරු ප්ර ථනය ශම යයි.

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana)

ගරු ම න්ත්රීතුම  ද, එවැ ද වැඩ පිළිශවළක් සඳහව දැක්ම ක්
තිශශපනවව. ශපොඩි ප්ර ථනයකට තිශශපන්ශන් ඒ මිලට වස විස නැතිශ
ආහවර  දෂථපවදනය කර අශළවි කරගැම ම ට ශනොහැකි වීම යි.
ුවවරඑළිශ සුදපකවර සංගම ය භවණ්ඩ හදලව ඉහළ ආදවයේ
ලපන ශපෞද්ගලික අං ශ
සුපිික ශවළඳසැල්වලට සහතිශකයත්
එක්ක ඉන ිකපත් කරනවව. ඒවව සශතොස තුළ තිශබුණවයි කියලව අශේ
මිලට අශළවි කරන්න පැහැ. ශම ොකද, ඒ මිල අශේ පවිකශභෝගික
කණ්ඩවයම ට ඔශරොත්තු ශදන මිලක් ශනොශවයි. අපි එශහම 
ේත්සවහයක් ශගන තිශශපනවව. විශ ේෂශයන් නවරවශහේන්පිට
ආර්ථික ම ධයසථාවනශ ම ෑතකදී පිහිටු බ "රජවවස" ශවශළඳ
සංකීර්ණය ආරේභ කළ දවශසේ ඉඳන් වස විශසන් ශතොර ආහවර
පම ණක්  දෂථපවදනය කරන  දෂථපවදකයවට ශවළඳසැලක් ශවන් කර
 වන්නව. අද වනතුරු භවණ්ඩ අශළවි කශළේ එක දවසයි. ඒ, විවෘත
කරන දවශසේ විතරයි. දැන් එන්ශන් නැහැ. ශම ොකද, ඒ මිලට
අශළවි කර ගැම ම  පිළිපඳ ප්ර ථනයක් තිශශපනවව.

ගු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශහොඳයි. ගරු ම න්ත්රීතුම ව, ශදවැ ද අතුරු ප්ර ථනය අහන්න.

ගු බුද්ිතක පිකපණ මහාවා

(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කාවනවයකතුම  ද, ුදව ආවරණය පැළඳශගන ශේ
ම යිශක්රොශනෝනශයන් ප්ර ථනය අහනශකොට පැහැන ලිව ඇශහන්ශන්
නැතිශ පවක් ශපශනනවව. ගරු ඇම තිශතුම වත් පිළිතුරු  වන්ශන් ුදව
ආවරණශයන් ශතොරව  දසව ම ම  ඔපතුම වශගන් අවසර පතනවව ුදව
ආවරණය ඉවත් කරලව ප්ර ථනය අසන්න.

ගු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශහොඳයි. අහන්න.
ගරු ඇම තිශතුම  ද, අඩු මිලට භවණ්ඩ සැප උම , ගුණවත්ම ක
භවණ්ඩ ලපව දීම , ශද්ශීය  දෂථපවදකයවට ප්රුදඛ්තවව ලපව දීම  සහ
විශ ේෂශයන් ශද්ශීය  දෂථපවදකයව අතර ඉන්න කෘෂි  දෂථපවදකයවට
අවසථාවව ලපව දීම ත් කියන කවරණව තම යි සශතොශසේ ප්රුදඛ්තම 
පරම වර්ා හැටියට තිශශපන්ශන්.
හැපැයි ඔපතුම ව දන්නවව, ශේ ශම ොශහොත වනවිට ුදළු රටක්
price conscious වවශ ම  health conscious ශවලව තිශශපන පව.
ඒ කියන්ශන්, වස විශසන් ශතොර ආහවර - organic foods - ලපව
ගන්න ජනතවව ේනන් ව ශවනවව. ඒ ශවුවශවන් ශද්ශීය
වයවපවිකකයවශ , වයවසවයකයවශ corner එකක් සශතොස සහ
Food Cityවල තිශශපනවව වවශ ම  අශනක් පැත්ශතන් ශසෞඛ්ය
සේපන්න ආහවර ලපව දීම  සේපන්ධශයුවත් එවැ ද වැඩ
පිළිශවළක් තිශබිය යුතුයි. අද කවප දක ශපොශහොර ශයූෂ ආහවර,
වියළි ආහවර ඒ සථාවනවල අශළවි කරනවව. ඒ  දසව ශසෞඛ්යය
ගැන කල්පනව කරන සම වජයක - health-conscious society
එකක - රවජය වුහය විධියට සශතොස සහ සුදපකවරය තුළට වස
විශසන් ශතොර ආහවර රටවව සථාවපනය කරන්නත්, අශළවි
කරන්නත් ඔපතුම වශ අම වතයවං යට දැක්ම ක් තිශශපනවවද?

—————————
* පුානවකාලවේ වබා ඇව.

* நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.

ගු බුද්ිතක පිකපණ මහාවා

(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු ඇම තිශතුම  ද, 2013 අවසවන වකවවුවශ ඉඳලව ගපඩව
සහ අශළවිකරණ පිකගණකගත ක්රම ය සේපන්ධශයන් සශතොස
පරපතළ ප්ර ථනයකට ුදහුණ දීලව තිශශපනවව. අශේ ආණ්ඩුව
කවලශ දී ම ම ත් ශේකට ම ැන හත් වුණව. සශතොස භවණ්ඩ ශහොරකම 
සේපූර්ණශයන් නතර කරන්නත්, සශතොස යේකිසි වඛ්වවක යේ
භවණ්ඩයක් අඩු ශවනවව නේ ක්ෂණිකව පලව ගන්නත් වවශ ම 
කවර්යක්ෂම ව බිල්කරණය සි ව කරන්නත් ශේ පිකගණකගත ක්රම ය
ඉතව වැදගත්.
ගරු ඇම තිශතුම  ද, ඔපතුම ව ඒ ගැන ශසොයව පලන්න. ඒ ක්රම ය
තවම ත් ශලොකු අච් වරුවක් වවශ තම යි තිශශපන්ශන්. ශදතුන්
ශදශනකුශ
ඕනෑ එපවකේ ම ත, ඉතව නරක විධියට ඒක
අපහරණය කරමින් තිශශපනවව.
ම ම  ඔපතුම වශගන් දැනගන්න කැම ැතිශයි, සශතොස ආයතනශ
ශේ පිකගණකගත ක්රම ය පිළිපඳව. ඔපතුම ව කි වව වවශ , රවජය
ඇම තිශවරයව විධියට ශනොශවයි, වැඩ පලන කැබිනට් ඇම තිශවරයව
විධියට ම ව කටයුතු කළ කවලශ දීත් අල්ලසථ ශහෝ ූෂෂණ ශ ෝදනව
විම ර් න ශකොමිෂන් සභවවට ම ම  ම  පැමිණිල්ලක් ඉන ිකපත් කළව,
ශේ ගැන පරීක්ෂණයක් කරන්න කියව. ඒ සේපන්ධව ඔපතුම ව
ගන්නව ්රියව ම වර්ගය ශම ොකක්ද ?
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asked the Minister of Highways:

ගු මආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධාන මහාවා
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குைவர்தன)

(a)

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana)

Will he inform this House(i)

whether the road by the side of Hayes Tea
Factory on A-17 road towards Gongala is
developed by the Road Development
Authority;

(ii)

whether that road belongs to the Road
Development Authority;

(iii)

the amount spent on development of that
road; and

(iv)

the reason for giving priority to the
development of that road?

ඒ ගැන පරීක්ෂණය සේපූර්ණශයන් අවසන් කරලව, තව
ම වසයක් ඇතුළත දී සියලු සශතොස අශළවි සැල් ජවලය සහ ගපඩව
සියල්ල න යුවල තවක්ෂණය යටශත් පිකගණකගත කර හම වර
කරන්න තම යි ම ම  පලවශපොශරොත්තු ශවන්ශන්, ගරු ම න්ත්රීතුම  ද.

ගු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ප්ර ථන අංක 5 -589/ 0 0- (ව), ගරු ශ ලු කුම වර් ම හතව. [සභව
ගර්භය තුළ නැත.]

වහායානට් ව ක කර්මාන්වශ්ාලාව අාලින් වගොන්ගල
වදා යන මාර්ගය: ාංවර්ධානය
சஹயஸ்ட் சதயிகலத் ததாைிற்சாகலகய
அண்டியதாக தகான்கல சநாக்கிச் தசல்லும் வீதி:
அபிவிருத்தி

ROAD TOWARDS GONGALA BY THE SIDE OF HAYES TEA
FACTORY: DEVELOPMENT

667/2020

6. ගු නලින් බණ්ඩාප නයමහා මහාවා
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார

யமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ම හව ම වර්ග අම වතයතුම වශගන් ඇූ  ප්ර ථනය - (ව):
(අ)

(i)

A-17 ම වර්ගශ ශහේයසථට් ශත් කර්ම වන්ත වලවව
අසලින් ශගොන්ගල ශදසට වන ම වර්ගය, ම වර්ග
සංවර්ධන
අධිකවිකය
විසින්
සංවර්ධනය
කරන්ශන්ද

(ii)

එම  ම වර්ගය, ම වර්ග සංවර්ධන අධිකවිකයට අයත්
වන්ශන්ද

(iii)

ම වර්ගය සංවර්ධනය කිරීම  සඳහව වැය කරුව ලපන
ුදදල ශකොපම ණද

(iv)

එම  ම වර්ගය සංවර්ධනය කිරීම  සඳහව ප්රුදඛ්තවවක්
ලපව දීම ට ශහේතුව කවශර්ද

යන්න එතුම ව ශම ම  සභවවට දන්වන්ශන්ද?
(ආ) ශනො එශසේ නේ, ඒ ම න්ද?
தநடுஞ்சாகலகள் அகமச்சகரக் சகட்ட வினா:
(அ) (i)

A-17 வீதியில் சஹயஸ்ட் சதயிகலத் ததாைிற்
சாகலகய
அண்டியதாக
தகான்கலகவ
சநாக்கிச் தசல்லும் வீதியானது வீதி அபிவிருத்தி
அதிகாரசகபயினால்
அபிவிருத்தி தசய்யப்
படுமா;

(b)

If not, why?

ගු වනොන්ාන න් ප්රනාන්දු මහාවා

(மாண்புமிகு ச ான்ஸ்டன் பர்னாந்து)

(The Hon. Johnston Fernando)

ගරු කාවනවයකතුම  ද, එම  ප්ර ථනයට පිළිතුර ශම ශසේයි.
(අ)

(i)

ඔ .

(ii)

නැත.

(iii)

ශේ සඳහව ශවන් කර ඇතිශ ුදදල-

ගරු කාවනවයකතුම  ද, ශේ ප්ර ථනයට පිළිතුර දීම  සඳහව ම ම 
තවත් න නයක් ඉල්ලව සිටිනවව. ශම ොකද, ශේශක් කරුවල
හිකයවකවරව සඳහන් ශවලව නැහැ.

ගු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශහොඳයි. අපි ඊළඟ ප්ර ථනයට යුද.

ගු නලින් බණ්ඩාප නයමහා මහාවා
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார

யமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ගරු කාවනවයකතුම  ද,-

ගු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු ම න්ත්රීතුම ව, එම  පිළිතුශර් ශපොඩි ශදෝෂයක් තිශශපනවව ලු.
ගරු ඇම තිශතුම ව ඒක විසඳව ශදයි.

ගු නලින් බණ්ඩාප නයමහා මහාවා
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார

யமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ගරු ඇම තිශතුම  ද, ඊළඟ පවර්ලිශේන්තු න නශ දී ශේ ප්ර ථනයට
පිළිතුර ලපව ශදන්න පැිකද?

சமற்படி வீதியானது, வீதி அபிவிருத்தி அதிகார
சகபக்கு உாித்தானதா;

ගු වනොන්ාන න් ප්රනාන්දු මහාවා

(iii)

சமற்படி வீதிகய அபிவிருத்தி தசய்வதற்கு
தசலவாகும் பைத்ததாகக எவ்வளவு;

පුළුවන්.

(iv)

சமற்படி வீதிகய அபிவிருத்தி தசய்வதற்கு
முன்னுாிகமயளிப்பதற்கான காரைம் யாது;

(ii)

என்பகத அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்சறல், ஏன்?

( மாண்புமிகு ச ான்ஸ்டன் பர்னாந்து)

(The Hon. Johnston Fernando)

ගු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඔපතුම ව ප්ර ථනය ඇූ  ශලස අපි සටහන් කරගන්නවව, ගරු
ම න්ත්රීතුම ව. ගරු ඇම තිශතුම ව එතුම වශ ප්රකව යක් ම ඟින් එම 
ප්ර ථනයට පිළිතුර ශදයි.
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පවර්ලිශේන්තුව

ගු නලින් බණ්ඩාප නයමහා මහාවා
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார

(iv)

2015 ஆம் ஆண்டு கூட்டுத்தாபனத்தில் காைப்
பட்ட நிரந்தர மற்றும் அமய ஊைியர்களின்
எண்ைிக்கக எத்தகனதயன்பகதயும்;

(v)

2015 முதல் 2019 வகர ஆட்சசர்ப்புச் தசய்யப்
பட்டுள்ள நிரந்தர, அமய மற்றும் ஒப்பந்த
அடிப்பகடயிலான ஊைியர்களின் எண்ைிக்கக
எத்தகனதயன்பகதயும்;

யமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ගරු ඇම තිශතුම  ද, එම  පිළිතුර ශදන්න කලින් ඔපතුම ව ඒ ගැන
ම වව දැුවවත් කරන්න.

පානය ඉංජිවන්ු ාංානථාවේ වාවකයන් : විානවප

அரச தபாறியியல் கூட்டுத்தாபன ஊைியர்கள்: விபரம்
EMPLOYEES OF STATE ENGINEERING CORPORATION:
DETAILS

அவர் இச்சகபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i )

2015 முதல் 2019 வகரயான காலப்பகுதியில்
ஏகனய அகமச்சுக்களுக்கு விடுவிக்கப்பட்டி
ருந்த கூட்டுத்தாபனத்கதச் சசர்ந்த ஊைியர்
களின் எண்ைிக்கக எத்தகனதயன்பகதயும்;
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7. ගු අමපකීර්ික අතුවකෝපළ මහාවා

(மாண்புமிகு அமரகீர்த்தி அதுசகாரல)

( i i ) அவர்களுக்குச் தசலுத்தப்பட்ட
உாிய
அகமச்சுக்களிலிருந்து
தசய்யப்பட்டுள்ளதா என்பகதயும்;

(The Hon. Amarakeerthi Athukorala)

අග්රවම වතය
සහ නවගිකක
අම වතයතුම වශගන් ඇූ  ප්ර ථනය - (ව):
(අ)

සංවර්ධන

හව

 දවවස

(i)

රවජය ඉංජිශන්රු සංසථාවව සඳහව අුවම ත ශසේවක
සංඛ්යවවක් ඇතිශ පව දන්ශන්ද

(ii)

එශසේ නේ, එම  සංඛ්යවව ශකොපම ණද

(iii)

එම  සංඛ්යවව
ශකොපම ණද

(iv)

2015 වර්ෂශ දී සංසථාවශ සථථිර සහ අ දයේ
ශසේවක සංඛ්යවව ශකොපම ණද

(v)

වර්ෂ 0ව5 සිට 0ව9 දක්වව පඳවවශගන ඇතිශ සථථිර,
අ දයේ සහ ශකොන්ත්රවත් ශසේවක සංඛ්යවව
ශකොපම ණද

සථථිර හව

அவர் இச்சகபயில் அறிவிப்பாரா?
(இ) (i )

சமற்படி நிறுவனத்திற்கு ஆட்சசர்ப்புச் தசய்யப்
பட்டிருந்த 98 ஊைியர்கள், 2015 தபாதுத்
சதர்தகல இலக்காகக் தகாண்டு சவறு அகமச்
சுக்களுக்கு விடுவிக்கப்பட்டிருந்தனர் என்பதகன
அறிவாரா என்பகதயும்;

(ii )

ஆதமனில், அந்த ஊைியர்களுக்குச் தசலுத்தப்
பட்டுள்ள சம்பளங்கள் மற்றும் சமலதிக சநரக்
தகாடுப்பனவுகளின் தபறுமதி எவ்வளதவன்
பகதயும்;

(iii )

அக்தகாடுப்பனவுகள்
மீள்நிரப்பல்
பட்டுள்ளனவா என்பகதயும்;

(iv )

சமற்படி
ஊைியர்ககள
விடுவிப்பதற்கு
நடவடிக்ககககள
சமற்தகாண்ட
அதிகாாி
களுக்கு எதிராக எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கககள்
யாகவ என்பகதயும்;

අ දයේ ව ශයන්

යන්න එතුම ව ශම ම  සභවවට දන්වන්ශන්ද?
(ආ)

(i)

වර්ෂ 0ව5 සිට 0ව9 දක්වව  බ කවලශ දී ශවනත්
අම වතයවං වලට ුදදව හැර සිටි සංසථාවශ
ශසේවකයන් සංඛ්යවව ශකොපම ණද

(ii)

ඔවුන්ට ශග බ වැටුේ අදවළ අම වතයවං වලින්
ප්රතිශපූරණය කරශගන තිශශේද

යන්නත් එතුම ව ශම ම  සභවවට දන්වන්ශන්ද?
(ඇ)

(i)

එම  ආයතනයට පඳවවශගන සිටි ශසේවකයන් 98ක්,
0ව5 ම හ ම ැතිශවරණය ඉලක්ක කරග දමින්
ශවනත් අම වතයවං ශවත ුදදව හැර සිටි පව
දන්ශන්ද

(ii)

එශසේ නේ, එම  ශසේවකයන්ට ශගවව ඇතිශ වැටුේ සහ
අතිශකවල දීම නවවල වටිනවකම  ශකොපම ණද

(iii)

එම  ුදදල් ප්රතිශපූරණය කර ශගන තිශශේද

(iv)

එම  ශසේවකයන් ුදදව හැරීම ට කටයුතු කළ
 දලධවිකන්ට එශරහිව ගත් ්රියව ම වර්ග කවශර්ද

(ஈ)

(a)

பிரதம அகமச்சரும் நகர அபிவிருத்தி மற்றும் வீடகமப்பு
அகமச்சருமானவகரக் சகட்ட வினா:
அரச தபாறியியல் கூட்டுத்தாபனத்திற்தகன
அங்கீகாிக்கப்பட்ட பதவியைி உள்ளததன்பகத
அவர் அறிவாரா என்பகதயும்;
ஆதமனில், அந்த
தயன்பகதயும்;

எண்ைிக்கக

எத்தகன

(iii)

சமற்படி எண்ைிக்ககயானது நிரந்தர மற்றும்
அமய அடிப்பகடயில் எத்தகனதயன்பகதயும்;

இன்சறல், ஏன்?

asked the Prime Minister and Minister of Urban
Development and Housing:

(ඈ) ශනො එශසේ නේ, ඒ ම න්ද?

(ii)

தசய்யப்

அவர் குறிப்பிடுவாரா?

යන්න එතුම ව සඳහන් කරන්ශන්ද?

(அ) (i)

சம்பளங்கள்
மீள்நிரப்பல்

(b)

Will he inform this House(i)

whether he is aware that the State
Engineering Corporation has an approved
cadre;

(ii)

if so, what that number is;

(iii)

that number as permanent and casual
employees;

(iv)

the number of permanent and casual
employees in the Corporation in 2015; and

(v)

the number of permanent, casual and
contract employees that had been recruited
from 2015 to 2019?

Will he also inform this House(i)

the number of employees of the
Corporation who had been released to the
other Ministries from 2015 to 2019; and
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(ii)
(c)

whether the salaries paid to them had been
reimbursed from the relevant ministries?

(ඇ)

(i)

ශ්රී ලංකව රවජය ඉංජිශන්රු සංසථාවවට පඳවව ශගන
සිටි ශසේවකයන් 98 ශදශනක්, 0ව5 ම හ
ම ැතිශවරණය ඉලක්ක කර ග දමින් ශවනත්
අම වතයවං ශවත ුදදව හැරීම ට කටයුතු කර
ශනොම ැත.

(ii)

අදවළ ශනොශ .

(iii)

අදවළ ශනොශ .

(iv)

අදවළ ශනොශ .

Will he state(i)

whether he is aware that 98 employees who
had been recruited to that institution had
been released to other ministries targeting
the 2015 General Election;

(ii)

if so, the value of the salaries and
allowances that had been paid to them;

(iii)

whether those funds have been recovered;
and

(iv)

the steps taken against the officers who had
made arrangements to release those
employees?

( d) If not, why?

(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த சஹரத் - கிராமிய வீடகமப்பு
மற்றும்
நிர்மாைத்துகற
மற்றும்
கட்டிடப்தபாருள்
ககத்ததாைில் இரா ாங்க அகமச்சர்)

(The Hon. Indika Anuruddha Herath - State Minister of
Rural Housing and Construction and Building Material
Industries)

ගරු කාවනවයකතුම  ද, අග්රවම වතය සහ නවගිකක සංවර්ධන හව
 දවවස අම වතයතුම ව ශවුවශවන් ම ව එම  ප්ර ථනයට පිළිතුර ලපව
ශදනවව.
(i)

ඔ .

(ii)

2,339කි. ( 0 ව.0 . 8 න නට)

(iii)

සථථිර පදනම  ම ත අුවම ත තනතුරු ,339ක් වන
අතර, අ දයේ පදනම  ම ත තනතුරු අුවම ත වී
ශනොම ැත. (ඇුදුම I පලන්න.)

(iv)

2015.12.31 න නට සංසථාවශ ,
සථථිර ශසේවක සංඛ්යවව - 2,524
අ දයේ ශසේවක සංඛ්යවව

(v)

-

ගරු කාවනවයකතුම  ද, ඇුදවලම  I සහ II ාවාගව* කරනවව.

ගු අමපකීර්ික අතුවකෝපළ මහාවා

(மாண்புமிகு அமரகீர்த்தி அதுசகாரல)

2018

ගු ඉන්දික අනුුද්ධා වහාප ක මහාවා
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த சஹரத்)

(The Hon. Indika Anuruddha Herath)

ගරු කාවනවයකතුම  ද, අපි ශේ සියලු කරුවල පිළිපඳ ශසොයව
පැලුවව. රවජය ඉංජිශන්රු සංසථාවව කියන්ශන් රශට් ඉන කිරීේ
ක්ශෂේත්රශ ශපොශහොම  ඉහළින් තිශබුවල ආයතනයක්. ඒ  දසව එහි
අව යතවව ම ත ද පඳවවගැම ේ කශළේ කියන එක ශසොයන්න අපි
වර්ගීකරණයක් කළව. එම  වර්ගීකරණයට අුවව, එම  වකවවුවව
තුළ අුවම ත කරවවශගන පඳවවශගන තිශබූ ශේ එක්දහසථ ගණනක
ශසේවක පිිකස තුළ ඉංජිශන්රුවරු, වැඩ පරීක්ෂකවරු නැහැ වැ ද
අය නැහැ කියලව අපිට ශපුවණව. එශසේ ශකොන්ත්රවත් පදනම ට ගත්
අය අතර ශේසන් පවසථසුන්නැශහේලව වැ ද අයත් නැහැ. ඒ අය අතර
වැඩි හිකයක් ඉන්ශන් කේකරු ශරේණිශ අය. ේස නේ සිකියුිකටි
ගන්නවව කියව මිටි නේ කේකරු ගන්නවව කියව ශපෝලිේ ගසථවව
පඳවව ගත් අය තම යි ඉන්ශන්. එශසේ ශපෝලිේ ගසථවව පඳවව ගත් අය
ශපෝලිම ටම  තපව අපට සථථිර කරන්න පැික  දසවත්, ඒ
ශගොල්ලන්ශ ශසේවව අව යතවවක් ශනොම ැතිශ  දසවත් දැන් ඒ අය
ඉවත් කරමින් පවතිශනවව.

ගු අමපකීර්ික අතුවකෝපළ මහාවා

(மாண்புமிகு அமரகீர்த்தி அதுசகாரல)

ශකොන්ත්රවත් පදනම  ම ත - 3ව0
2017

ගරු රවජය ඇම තිශතුම  ද, ශකොන්ත්රවත් පදනම  යටශත් පඳවව ගත්
ඒ ශසේවකයන් සේපන්ධශයන් දැනට ශගන තිශශපන තීන් වව
කුම ක්ද කියන එක ම ව දැන ගන්න කැම ැතිශයි.

65

අ දයේ පදනම  ම ත - 736

2016

(ඈ) අදවළ ශනොශ .

(The Hon. Amarakeerthi Athukorala)

ගු ඉන්දික අනුුද්ධා වහාප ක මහාවා මග්රාමීය ය නිවාා හාා
ඉදිිරීමම් හාා වගොඩනැගිලි ද්රවය කර්මාන්ව ප්රවර්ධාන පානය
අමාවයතුමා

(අ)

184

2021 ම වර්තු ව0

(The Hon. Amarakeerthi Athukorala)

වර්ෂය

2015

2019

එකතුව

සථථිර

2015 සිට 0ව9 දක්වව සථථිර ශලස පඳවවශගන නැත.

අ දයේ

67

374

245

11

39

736

ශකොන්
ත්රවත්

25

39

79

86

81

310

එකතුව

92

413

324

97

120

1,046

(ආ)

(i)

16කි.

(ii)

ශේ වනවිට ප්රතිශපූරණය කරශගන ඇතිශ ුදදල
රුපියල් වව,753,8ව3.65ක් (මිලියන වව.75ක්) වන
අතර, ුදදවහැර ඇතිශ ව6 ශදශනකු සඳහව ප්රතිශපූර්ණය
කිරීම ට ඇතිශ ුදදල රුපියල් ව6,ව4ව,587. 9ක් රුපියල් මිලියන ව6.ව4ක් ශ . එම  විසථතරය
ඇුදුම IIහි දක්වව ඇත.

ගරු රවජය ඇම තිශතුම  ද, ඒ අය පඳවවශගන තිශශපන්ශන් එකම 
න සථ්රික්කයකින් ද, එශහම  නැත්නේ එක න සථ්රික්කයක ලිපින
ශයොදව ශවනත් න සථ්රික්කවලින් ද?

ගු මහින්දානන්ද
අමාවයතුමා
(மாண்புமிகு
அகமச்சர்)

අලු කගමවප

மஹிந்தானந்த

මහාවා

அலுத்கமசக

මකෘෂිකර්ම

-

கமத்ததாைில்

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage Agriculture)

Minister of

ගරු රවජය ඇම තිශතුම  ද, විපක්ෂ නවයකතුම වට ඔපතුම ව කියන
ඒවව ඇශහන්ශන් නැහැ. හයිශයන් කියන්න.

—————————
* පුානවකාලවේ වබා ඇව.

* நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.
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පවර්ලිශේන්තුව

ගු ඉන්දික අනුුද්ධා වහාප ක මහාවා
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த சஹரத்)

(The Hon. Indika Anuruddha Herath)

ඇත්තටම  ම ම  හැම  දවම  කියන්ශන් ඒකයි. විපක්ෂ නවයකතුම ව
ශේකට ේත්තර ශදන්න ඕනෑ. විපක්ෂ නවයකතුම  ද, ේස නේ
සිකියුිකටි, මිටි නේ කේකරු කියලව ඒ කවලශ පඳවව ගත්
ශසේවකයන් ගැනයි ශේ කාව කරන්ශන්. [පවධව කිරීම ක්] ඒක ගැන
තම යි කි ශ . ගරු විපක්ෂ නවයකතුම වට ඒ සේපන්ධශයන්
ශම ොකුත් ේත්තරයක් තිශශපනවවද, දන්ශන් නැහැ. ඒ ගැන අදහසක්
නැද්ද? [පවධව කිරීේ] ඒ ශහේතුව  දසව ශේ වනවිට රවජය ඉංජිශන්රු
සංසථාවව වි වල ව ශයන් ූලලයම ය අපහසුතවවකට පත් ශවලව
තිශශපනවව. [පවධව කිරීම ක්]

ගු මන්ත්රීවපවයක්

(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்)

මහායියාව ගම්මානය: නව නිවාා වයෝනනා ක්රමය
மஹய்யாவ கிராமம்: புதிய வீடகமப்புத் திட்டம்
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5. ගු බුද්ිතක පිකපණ මහාවා මගු වේලු කුමාර් මහාවා
වවනුව

(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரை - மாண்புமிகு சவலு குமார்
சார்பாக)

(The Hon.
Kumar)

(අ)

ම හුවවර ම හ නගර සභවශ ශසේවශ  දයුතු කේකරුවන්
පන ංචි වී සිටින ම හයියවව ගේම වනය ම හ නගර සභව
පලප්රශද් ය තුළ පිහිටව ඇතිශ පව එතුම ව දන්ශනහිද?

(ආ)

ගු ඉන්දික අනුුද්ධා වහාප ක මහාවා
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த சஹரத்)

(i)

එම  ගේම වනය ආරේභ කරන අවසථාවශ දී
ඉන කරන ලද  දවවස සංඛ්යවව;

(ii)

එම  අවසථාවශ දී පන ංචි කරන ලද පවුල් සංඛ්යවව

(iii)

ශේ වනවිට එම  ගේම වනශ පවතිශන ලියවපන ංචි
අංක සහිත වි වලි පහසුකේ ඇතිශ  දවවස සංඛ්යවව

(iv)

එම   දවවසවල පන ංචිව සිටින පවුල් සංඛ්යවව

(The Hon. Indika Anuruddha Herath)

ඔ , වැඩිම  පිිකසක් ඇවිල්ලව තිශශපන්ශන් හේපන්ශතොට
න සථ්රික්කශයන් තම යි. ඒ කියන්ශන්, ශවනත් න සථ්රික්කවල නේ
දම ලව හේපන්ශතොට න සථ්රික්කශ
සම හර අය පඳවවශගන
තිශශපනවව, ගරු කාවනවයකතුම  ද.

Velu

රවජය ශසේවව පළවත් සභව හව පළවත් පවලන අම වතයතුම වශගන්
ඇූ  ප්ර ථනය - (ව)

(An Hon. Member)

ඒ අය එකම  න සථ්රික්කශයන් ද පඳවවශගන තිශශපන්ශන් කියවත්
ඇහුවව.

Buddhika Pathirana on behalf the Hon.

ශකොපම ණද යන්න එතුම ව ශම ම  සභවවට දන්වන්ශනහිද?
(ඇ)

(i)

පසුගිය කවලශ දී ම හයියවව ගේම වනය සඳහව  බ
නව  දවවස ශයෝජනව ක්රම යක් සැලසුේ කළ පව
දන්ශන්ද

(ii)

එශසේ නේ, එම   දවවස ශයෝජනව ක්රම ය පිළිපඳව
විසථතර කරන්ශන්ද

(iii)

එම  ශයෝජනව ක්රම ය ්රියවත්ම ක කිරීම ට පියවර
ගන්ශන්ද;

ගු මහින්දානන්ද අලු කගමවප මහාවා

(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமசக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

එශහම  කරලවත් එතුම ව හේපන්ශතොට න සථ්රික්කශයන් පරවද
වුණව ශන්. [පවධව කිරීම ක්]

යන්නත් එතුම ව ශම ම  සභවවට දන්වන්ශනහිද?

ගු මන්ත්රීවපවයක්

(ඈ) ශනොඑශසේ නේ, ඒ ම න්ද?

(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்)

(An Hon. Member)

විළිලජ්ජයි.

அரசாங்க
சசகவகள், மாகாை
சகபகள்
உள்ளூராட்சி அகமச்சகரக் சகட்ட வினா:
(அ)

ගු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

අදවළ ේත්තරය ශදන්න, ඒ ඇතිශ.

மற்றும்

கண்டி மாநகர சகபயில் பைியாற்றும் ததாைிலா
ளர்கள் குடியமர்ந்துள்ள
மஹய்யாவ
கிராம
மானது கண்டி மாநகர சகப ஆளுககப் பிரசதசத்தில்
அகமந்துள்ளததன்பகத அவர் அறிவாரா?

(ஆ) (i)

சமற்படி கிராமம் உருவாக்கப்பட்ட சந்தர்ப்
பத்தில்
நிர்மாைிக்கப்பட்டுள்ள
வீடுகளின்
எண்ைிக்கக யாது;

(ii)

அச்சந்தர்ப்பத்தில் குடியமர்த்தப்பட்ட குடும்பங்
களின் எண்ைிக்கக யாது;

(iii)

தற்சபாது இக்கிராமத்தில் காைப்படும் பதிவு
இலக்கத்கதக் தகாண்ட மின்சார வசதியுடன்
கூடிய வீடுகளின் எண்ைிக்கக யாது;

ගු කථානායකතුමා

(iv)

சமற்படி வீடுகளில் குடியமர்ந்துள்ள குடும்பங்
களின் எண்ைிக்கக யாது;

(The Hon. Speaker)

என்பகத அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா?

ගු ඉන්දික අනුුද්ධා වහාප ක මහාවා
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த சஹரத்)

(The Hon. Indika Anuruddha Herath)

ගරු කාවනවයකතුම  ද, එතුම වශගන් තම යි ේත්තරය ගන්න
ඕනෑ.

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

ප්ර ථන අංක 8 -ව0 0/ 0 0- (ව), ගරු ප්රමිත පණ්ඩවර
ශතන්නශකෝන් ම හතව. [සභව ගර්භය තුළ නැත.]
ශදවැ ද වටය.

(இ) (i )

கடந்த காலத்தில் மஹய்யாவ கிராமத்திற்தகன
புதிய வீடகமப்புத் திட்டதமான்று வடிவகமக்கப்
பட்டததன்பகத அவர் அறிவாரா?
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(ii)

ஆதமனில், சமற்படி வீட்டுத் திட்டம் ததாடர்பில்
ததளிவுபடுத்துவாரா;

(iii)

அத்திட்டத்கத தசயற்படுத்துவதற்கு நடவடிக்கக
சமற்தகாள்ளப்படுமா;

(ඇ)

(i)

නවගිකක ජනවවවස සංවර්ධන අධිකවිකය එක් පවර් ව
ථ යක්
ශලසත්, ම හුවවර ම හව නගර සභවව අශනක් පවර් ව
ථ ය
ශලසත් සේපන්ධ ශවමින් නවගිකක ජනවවවස සංවර්ධන
අධිකවිකය විසින් වයවපෘතිශ ශයෝජනවව සැලසුේ කර ඇත.

(ii)

නවගිකක සංවර්ධන, ශවරළ සංරක්ෂණ, අපද්රවය පැහැරලීම 
හව ප්රජව පවිත්රතව කටයුතු රවජය අම වතයවං ය යටශත්  බ
නවගිකක ජනවවවස සංවර්ධන අධිකවිකය විසින් සැලසුේ කළ
ශම ම  වයවපෘතිශය පිළිපඳව නවගිකක සංවර්ධන හව  දවවස
විෂය භවර ගරු අම වතයතුම ව ශවතිශන් පිළිතුරු ලපව ගැම ම 
සු වසු ශ .

(iii)

ඉහත පිළිතුරම  අදවළ ශ .

என்பகதயும் அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஈ)

இன்சறல், ஏன்?

asked the Minister of Public Services, Provincial
Councils and Local Government:
(a)

(b)

(c)

(d)

Is he aware that Mahaiyyawa village where the
labourers serving at Kandy Municipal Council
reside is situated within the area of Kandy
Municipal Council?
Will he inform this House of (i)

the number of houses constructed when that
village was created;

(ii)

the number of families settled there at that
time;

(iii)

the number of houses in that village with
registration numbers and electricity facility
by now; and

(iv)

the number of families residing in those
houses?

Will he also inform this House (i)

whether he is aware of the fact that a new
housing scheme was planned for
Mahaiyyawa village in the recent past;

(ii)

if so, whether he will provide details about
the said housing scheme; and

(iii)

whether steps will be taken to implement
the said scheme?

If not, why?

ගු වපොෂාන් පණසිංහා මහාවා මපළා ක ාවා හාා පළා ක
පාලන ක යුතු පානය අමාවයතුමා

(ඇ)

අදවළ ශනොශ .

ගු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ප්ර ථන අංක 8 -ව0 0/ 0 0- (ව), ගරු ප්රමිත පණ්ඩවර
ශතන්නශකෝන් ම හතව.

ගු වමොහාමඩ් ුදාම්මිල් මහාවා

(மாண்புமிகு தமாஹமட் முஸம்மில்)

(The Hon. Mohamad Muzammil)

ගරු කාවනවයකතුම  ද, ගරු ප්රමිත පණ්ඩවර ශතන්නශකෝන්
ම න්ත්රීතුම ව ශවුවශවන් ම ව එම  ප්ර න
ථ ය අහනවව.

ගු මආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධාන මහාවා
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குைவர்தன)

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana)

ගරු කාවනවයකතුම  ද, ශම ය ඉතවම  වැදගත් ප්ර ථනයක්. එම 
 දසව එතුම ව ඉන්න දවසක ශේකට පිළිතුර ශදන්න පුළුවන් නේ
ශහොඳයි.

ගු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඔපතුම ව පිළිතුර සභවගත කරන්න.

ගු මආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධාන මහාවා
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குைவர்தன)

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana)

එම  ප්ර ථනයට පිළිතුර දීම  සඳහව ම ම  කවලය ඉල්ලව සිටිනවව.

(மாண்புமிகு தராஷான் ரைசிங்க - மாகாை சகபகள் மற்றும்
உள்ளூராட்சி அலுவல்கள் இரா ாங்க அகமச்சர்)

ගු මන්ත්රීවපවයක්

(The Hon. Roshan Ranasinghe - State Minister of Provincial
Councils and Local Government)

(An Hon. Member)

ගරු කාවනවයකතුම  ද, රවජය ශසේවව, පළවත් සභව හව පළවත්
පවලන අම වතයතුම ව ශවුවශවන් ම ව එම  ප්ර ථනයට පිළිතුර ාවාගව*
කරනවව.

* ාවාවම්ාය මව වබන ලද ළිබඳතුප:

* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட :
* Answer tabled:

(අ)
(ආ)

ම හයියවව ගේම වනය ම හුවවර ම හව නගර සභව පල ප්රශද් ය තුළ පිහිටව
ඇත.

(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்)

ප්ර ථනය අහලව ශන්, තිශශපන්ශන්.

ගු මආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධාන මහාවා
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குைவர்தன)

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana)

ප්ර ථනය අහන්න අවසථාවව  වන්නවට, ේත්තරය ශදන්න පැහැ
ශන්. ගරු කාවනවයකතුම  ද, ශේක ඉතව වැදගත් ප්ර ථනයක්  දසව
ඊට පිළිතුරු දීම  සඳහව ම ව සතිශයක කවලයක් ඉල්ලව සිටිනවව.

ප්රශ්නනය මතු දිනකදී ඉදිරිප ක ිරීමම නිවයෝග කපන ලදී.

(i)

 දවවස සංඛ්යවව 50 (ශදසිය පනහක්) පම ණි.

(ii)

පවුල් සංඛ්යවව 50 (ශදසිය පනහක්) පම ණි.

Question ordered to stand down.

(iii)

ලියවපන ංචි අංක සහිත වි වලි පහසුකේ ඇතිශ  දවවස සංඛ්යවව
73 (හත්සිය තිශසථශදකක්) පම ණි.

ගු කථානායකතුමා

(iv)

ූලලික පවුල් 73 (හත්සිය තිශසථශදකක්) පම ණි. අුව පවුල් 43
(හවරසිය තිශසථශදකක්) පම ණි. ( 0ව7 වර්ෂශ නවගිකක
ජනවවවස සංවර්ධන අධිකවිකය විසින් කරන ලද සමීක්ෂණය
අුවව.)

வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது.

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

මීළඟට, සථාවවර  දශයෝග 7( ) යටශත් ප්ර ථනය, විපක්ෂ
නවයක ගරු සජිත් ශප්රේම දවස ම හතව.
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පවර්ලිශේන්තුව

වපෞද්ගලිකව දැනුම් දීවමන් ඇසූ ප්රශ්නනය
தனி அறிவித்தல் மூல வினா

QUESTION BY PRIVATE NOTICE

වපප පාාල් ාංවර්ධානය ාහා වපප පාාල්
ගුුවුන් ානථිප වැම්පක්

முன்பள்ளிகளின் அபிவிருத்தி மற்றும் முன்பள்ளி
ஆசிாியர்களுக்கு நிகலயான சம்பளம்
DEVELOPMENT OF PRESCHOOLS AND FIXED SALARY FOR
PRESCHOOL TEACHERS

ගු ාජි ක
නායකතුමා

වප්රමදාා

මහාවා

මවිුද්ධා

ශම ම  තත්ත්වය යටශත් ජවතිශක වැදගත්කම කින් යුතු කරුණක්
ව ශයන් සලකව පහත ප්ර ථනවලට  ද ථචිත පිළිතුරු සහ පැහැන ලි
කිරීේ රජශයන් පලවශපොශරොත්තු ශවනවව.
ඒ වවශ ම  එම  ප්ර ථන අසන්නට ශපර "ඔපට රටක් - රටට
ශහටක්" ශලස ශසෞභවගයශ දැක්ම  ප්රතිශපත්තිශ ප්රකව නය තුළින්
ශපර පවසල් ක්ශෂේත්රයට අදවළව ඉන ිකපත් කළ ඒ ශපොශරොන් ව
සියල්ලක්ම  හැන්සව්  වවර්තවවට ඇතුළත් කිරීම  සඳහව ම ම  ශේ
ශම ොශහොශත් ාවාගව* කරනවව.
(1)

ශම රට පවතිශන ශපර පවසල් ඇතුළු ුදල් ළම ව විය සංවර්ධන
ම ධයසථාවන සංඛ්යවව ශකොපම ණද? එයින් පළවත් පවලන
ආයතන ම ඟින්, ආගමික සථාවන ම ඟින් සහ රවජය ශනොවන
සංවිධවන ම ඟින් පවලනය වන
ශපර පවසල් සහ
ශපෞද්ගලික ශපර පවසල් සංඛ්යවව ශවන් ශවන් ව ශයන්
ශකොපම ණද? රජය විසින් ශපර පවසල් සංවර්ධනය සඳහව
ශම ම  වර්ෂශ ශවන් කර ඇතිශ ප්රතිශපවදන ප්රම වණය
ශකොපම ණද?

(2)

සෑම  ග්රවම   දලධවික වසම කටම   දයමිත ප්රමිතිශයකින් යුත්
එක් ශපර පවසලක් සථාවපනය කිරීම ට රවජය අුවග්රහය ලපව
ශදන පවට රජය ශපොශරොන් ව වී තිශශපනවව. එශසේ රවජය
අුවග්රහය ලපව  වන් ශපර පවසල් සංඛ්යවව ශකොපම ණද? එම 
ශපර පවසල් ලැයිසථතුව සභවගත කිරීම ට රජය කටයුතු
කරන්ශන්ද? ශනො එශසේ නේ ඒ ම න්ද?

(3)

ශපර පවසල් ජවතයන්තර ප්රමිතිශයකින් යුතුව පවත්වවශගන
යෑම ත්, ශභෞතිශක පහසුකේ සැප උම ත් ම ධයම  රජශ
වගකීම  පවට පත් කිරීම ට රජය ශපොශරොන් ව වී තිශශපනවව.
ශම ම  ශපර පවසල් ප්රමිතිශගත කිරීම ට රජය විසින් ගුව ලැබූ
්රියවම වර්ග ශම ොනවවද? නැතශහොත් සැලසුේ කරුව ලැබූ
්රියවම වර්ග ශම ොනවවද? එම  ්රියවම වර්ග සැලසුේ පම ණක්ද?
ඒවව ්රියවත්ම ක කරන්ශන් නේ ඒ කවදව සිටද?

(4)

සියලු ශපර පවසල් ගුරුවරුන්ට ම ශනෝවිදයවත්ම ක දැුවම 
සහිත විධිම ත් පුහුවලවක් ලපව ශදන පවද රජය විසින් සිය
ප්රතිශපත්තිශ ප්රකව නශ දක්වව තිශශපනවව. ශම ම  පුහුවලව
ආරේභ කර තිශශේද? එශසේ නේ ශම ශතක් පුහුවල කරන ලද
ශපර පවසල් ගුරුවරුන් සංඛ්යවව ශකොපම ණද? පුහුවලශවන්
පසු සථථිර වැටුේ ක්රම යක පිහිටුවුව ලැබූ ගුරුවරුන්
සංඛ්යවව ශකොපම ණද? එම  සථථිර වැටුේ පිකම වණය කුම ක්ද
යන්න ශම ම  සභවවට ශහළි කරන්ශන්ද? එශසේ වැටුේ
ශගවීම  සඳහව රජය විසින් ශවන් කර ඇතිශ ප්රතිශපවදන
ශකොපම ණද?

(5)

ශකො ්  වසංගත තත්ත්වය හුදශ
(විශ ෂ
ේ ශයන්ම 
පසථනවහිර පළවත තුළ) ශපර පවසල් අධයවපන කටයුතු
ආරේභ කිරීම  සඳහව න න වකවවුව  දයම  වී ශනොම ැතිශ
පැවින් ශපර පවසල් ගුරුවරුන්ට සිය ආදවයේ අහිමි වී දැඩි
අසරණ තත්ත්වයකට පත් වී තිශශපනවව. ශේ  දසව ශපර
පවසල් නඩත්තු කිරීම ටද ශනොහැකි තත්ත්වයක් ේදව වී ඇතිශ
අතර ශපොශහෝ ශපර පවසල් ශේ වන විට වැසී යෑශේ
අවදවනම කටද ලක් වී ඇතිශ පව වවර්තව ශවනවව. ශපර
පවසල් ආරේභ කිරීශේ න න වකවවුව  ද චි
ථ තව දැුවේ දීම ට
රජය කටයුතු කරන්ශන්ද?

(6)

සථථිර වැටුපක් ශනොලපන ශහයින් ශපර පවසල් ගුරුවරුන්
සඳහව පැංකු ණය ලපව ගැම ම ටද ශපොශහෝ විට අපහසුකේ
ඇතිශ  දසව ඒ සඳහව  දසි ක්රම ශ දයක් ්රියවත්ම ක
කරන්නට රජය කටයුතු කරනවවද?

පාර්ශ්නවවේ

(மாண்புமிகு ச ித் பிசரமதாஸ - எதிர்க்கட்சி முதல்வர்)

(The Hon. Sajith Premadasa -Leader of the Opposition)

ගරු කාවනවයකතුම  ද, පවර්ලිශේන්තු සථාවවර  දශයෝග 7( )
යටශත් ම ව පහත සඳහන් ප්ර ථනය ඉන ිකපත් කරනවව.
දරුවන්ශ ුදල් ළම වවිය, එනේ වයස අවුරු ව 3ත්, 5ත් අතර
අවධිශ ළම යින්ශ අධයවපනය, ශපෞරුෂත්ව සංවර්ධනය සහ
සම වජවුවශයෝජනය සි ව කිරීම  සඳහව ශලෝකයම  පිළිගත් ආයතන
වුහයක් ශලස ශපර පවසල්, ශම ොන්ටිශසෝික ඇතුළු පූර්ව ළම වවිය
සංවර්ධන ම ධයසථාවන හැිනන්විය හැකියි. විධිම ත් පවසල්
අධයවපනය ආරේභ කිරීම ට ප්රාම  දරුවන්ශ ප්රකව න හැකියවව
න යුවල කිරීම , ආ වර ධර්ම , සිිකත් විිකත් ඉශගම ම ,
 දර්ම වණශීලිත්වය සංවර්ධනය සහ ම ශරෝගි ම වනසික සහ වරීිකක
වර්ධනය ශම ම  ශපර පවසල් අධයවපනය තුළින් ඉටු ශකශරනවව.
 දවැරන  ශපර පවසල් අධයවපනයක් සඳහව ශපර පවසල්
ගුරුවරුන්ශ කවර්ය භවරය ඉතවම  වැදගත් වන අතර, ඒ සඳහව
ශපර පවසල් ගුරුවරුන්  දසැකශයන්ම  ආකල්ප හව කුසලතවවලින්
පිිකපුන් වීම  ශම න්ම , ළම ව ම නස, ළම ව අධයවපන ක්රම ය හව  දර්න ෂථට
සියලු සු වසුකේ සපුරවලන ලද අශයකු ද විය යුතු ශවනවව. ශම ම 
ගුරුවරුන් පුහුවල කිරීම  සහ ඔවුන් රජශ ශහෝ ශපෞද්ගලික සථථිර
වැටුේ ක්රම යක පිහිටුවීම  සහ  දයවම නය කිරීම  රජය සතු වගකීම ක්
ශවනවව.
පළවත් පවලන ආයතන යටශත් පවලනය වන ශපර පවසල්වල
ඉගැන්වීේ කටයුතු සි ව කරුව ලපන ගුරුවරුන්ට දීම නවවක්
ලැශපන නුදත් එම  දීම නවව ප්රම වණවත් ශනොවන පව වවර්තව ශ .
ආගමික ආයතන සහ රවජය ශනොවන සංවිධවන ම ඟින්
පවත්වවශගන යුව ලපන ශපර පවසල්වල ගුරුවරුන් සඳහව යේකිසි
දීම නවවක් ලැබුණ ද, ශපෞද්ගලිකව ශපර පවසල් පවත්වවශගන යුව
ලපන ගුරුවරු සඳහව කිසි ව සථථිර දීම නවවක් හිමි වන්ශන් නැහැ.
"ශසෞභවගයශ
දැක්ම " ප්රතිශපත්තිශ ප්රකව ශ
ප්රධවන
ශපොශරොන් වවක් වන සෑම  ග්රවම   දලධවික වසම කම   දයමිත
ප්රමිතිශශයන් යුත් ුදල් ළම ව විය සංවර්ධන ම ධයසථාවනයක්
පිහිටුවීම ත්, ශපර පවසල් ගුරුවරුන්ට  ද ථචිත පුහුවලවක් සහ සථථිර
වැටුපක් ලපවදීම ත් ශකශරහි ශේ දක්වව කිසි ව පියවරක් ශගන
ශනොම ැතිශ අතර, 0 ව වසර සඳහව ඉන ිකපත් කරන ලද අය වැය
ම ඟින්ද කිසි ව පියවරක් ශපර පවසල් අධයවපනය නැංවීම  සඳහව
ශගන ශනොම ැත.
ශකොවි් -ව9 වසංගත තත්ත්වය  දසව ශපර පවසල් වසව දැමීම ට
සි වවීශම න් ශපර පවසල් අධයවපනය කඩව වැටී ඇතිශ අතර, ශපර
පවසල් ගුරුවරුන් ද ආදවයේ අහිමි වීම   දසව දැඩි ශලස
අපහසුතවවට පත් වී තිශශපනවව.

—————————
* පුානවකාලවේ වබා ඇව.

* நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.
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ගරු කාවනවයකතුම  ද, ශම ය ජවතිශක ව ශයන් වැදගත්
ප්ර ථනයක්. ශේ අවසථාවශ දී ම ව ශම යට  ද චි
ථ ත පිළිතුරක්
පලවශපොශරොත්තු ශවනවව. ශපොශහොම  සථතුතිශයි.

ගු දිවන්ෂන ගුණවර්ධාන මහාවා

(மாண்புமிகு திசனஷ் குைவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කාවනවයකතුම  ද, විපක්ෂ නවයකතුම ව විසින් සථාවවර
 දශයෝග 7 ( ) යටශත් නඟන ලද ප්ර ථනයට මීළඟ න නශ දී
පිළිතුරු ලපව දීම ට ගරු අම වතයතුම ව පලවශපොශරොත්තු ශවනවව.

ගු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

මීළඟට, අම වතයවං
ඇම තිශතුම ව.

 දශ දන, ගරු ආ වර්ය සරත් වීරශසේකර

පාානකු ඉරිදා ප්රහාාපය ළිබඳබක ගනු ලබන
ෛනිකක ්රියාමාර්ග : මහානන ආපක්ෂක
අමාවයතුමාවප ප්රකාශ්ය

உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல் ததாடர்பில்
எடுக்கப்பட்டுள்ள சட்ட ாீதியான
நடவடிக்கககள் : தபாதுமக்கள் பாதுகாப்பு
அகமச்சாினது கூற்று
LEGAL ACTION TAKEN ON EASTER SUNDAY
ATTACK : STATEMENT BY MINISTER OF PUBLIC
SECURITY
ගු මආචාර්ය ාප ක වීපවාකප මහාවා මමහානන ආපක්ෂක
අමාවයතුමා
(மாண்புமிகு (கலாநிதி)
பாதுகாப்பு அகமச்சர்)

சரத்

வீரசசகர

-

தபாதுமக்கள்

(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekera - Minister of Public
Security)

ගරු කාවනවයකතුම  ද, පවසථකු ප්රහවරයට ලක්ව මිය ගිය අශේ
අහිංසක සශහෝදර ජනතවව ශවුවශවන්, එම  ඝවතකයන්ට සහ එය
සැලසුේ කළ අපරවධකරුවන්ට ම තිශ ප්රකවරව ේපිකම  දුවවේ ලපව
දීම ට ම හජන ආරක්ෂක අම වතයවං ශයන් ගන්නව ්රියවම වර්ග, එහි
ප්රගතිශය සහ අශේ ජනතවවශ ඉන ික ආරක්ෂවව සඳහව වර්තම වන
රජය විසින් ගුව ලපන ්රියවම වර්ග සේපන්ධශයන් ශේ ගරු
පවර්ලිශේන්තුව දැුවවත් කිරීම  ම ශ යුතුකම ක් ශසේ සලකනවව.
පවසථකු ප්රහවරයට අදවළව ශේ දක්වව ශම රටදී පුද්ගලයන්
676ශදශනකු අත්අඩංගුවට ශගන ඇතිශ අතර, ඉන් 00ශදශනකු
පන්ධනවගවරගත කර, 66ශදශනකු රඳවව තපවශගන විම ර් න
කටයුතු කරනවව. ඔවුන්ශගන් 408ශදශනකු ශම රට ම තිශය යටශත්
ඇප පිට  දදහසථව සිටියද, ඔවුන් සේපන්ධශයන් ද අඛ්ණ්ඩව
විම ර් න කටයුතු කරනවව.
ප්රහවරශයන් පසු හිටපු ජනවධිපතිශතුම ව ප්රහවරයට සේපන්ධ
ප්රධවන සංවිධවන 3ක් තහනේ කිරීම ට කටයුතු කර තිශබුණව. ඒවව
නේ, නැෂනල් ත හී්  ජම වත්, ජම වශක මිල්ලවශත් ඉබ්රවහීේ,
විල්ලයවත් අසථ ශසේලව ද යන සංවිධවනයි. ඉන්පසු පසුගිය රජය
0ව9 වර්ෂශ ම ැයි ම ස
වන න න ශේ ගැන ශසොයන්න
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පවර්ලිශේන්තු විශ ේෂ කවරක සභවවක් පත් කළව. ඉන්පසු ජවතිශක
ආරක්ෂවව පිළිපඳ ආංශික අධීක්ෂණ කවරක සභවව පිහිශට වව.
ඊටත් පසු පවසථකු ප්රහවරය සේපන්ධශයන් විම ර් නය කර වවර්තව
කිරීම ට 0ව9 වර්ෂශ
සැේතැේපර් වවන න න ජනවධිපතිශ
පරීක්ෂණ ශකොමිෂන් සභවවක් පිහිටවුව ලැබුවව. ශම ම  ප්රහවරය
වළක්වව ගැම ම ට ඉතව පහසුශවන් හැකියවව තිශබුණත්,
අවවසනවවන්ත ශලස ඒ සේපන්ධශයන්  දසි පියවර ශගන ශනොතිශබූ
පව සි ව කර ශගන යන විම ර් නවලින් පැහැන ලි ශවනවව.
පවසථකු ප්රහවරයට ශපර සි වවීේ ගණනවවක් වුණව. ඒවව  දසි
පිකන  වි ථශල්ෂණය කළව නේ සැකකරුවන් අත් අඩංගුවට ශගන
ශම ම  ප්රහවරය වළක්වවලීම ට ශපොශහෝ ඉඩ තිශබුණව. නුදත්, බුද්ධි
අං
සේපූර්ණශයන්ම  අකර්ම ණයශකොට, හුදදවශ
චිත්ත
නධර්යය බින් වවට පහත ශහළව, අපරවධ පරීක්ෂණ
ශදපවර්තශේන්තුව ශද් පවලම කරණය කරමින්, ජවතිශක ආරක්ෂවව
බින් වවටම  දම ව තිශබූ  දසව ඉතව පහසුශවන් ඝවතකයන්ට ශම ම 
ප්රහවරය න යත් කිරීම ට හැකිවුණව.
පවසථකු ප්රහවරයට ශපර  බ විශ ේෂ සිද්ධි ශම න්න ශේවවයි. 0ව8
වර්ෂශ ශපපරවවික 06 වන න න යහ පවලනය සඳහව  බ ජවතිශක
ශපරුදශණ් සවම වජික අේ වල් නර්ෂව් ශ
 දවසට ශපෝේප
ප්රහවරයක් එල්ල කළව. ඊට න න 6කට පසු කවත්තන්කුඩිශ පිහිටි
යහ පවලනය සඳහව  බ ජවතිශක ශපරුදශණ් කවර්යවලයට
කවලශපෝේප ප්රහවරයක් එල්ල කළව. ඊට ම වස 6 කට පසු
ම ඩකලපුව, පවලුදශන්දී සි ව කළ පුපුරණ ද්රවය අත්හදව පැලීම කදී
සහරවන්ශ ශසොයුරු ිකල්වවන් පරපතළ තුවවල ලැබුවව. ඊට ම වස
ශදකහම වරකට පසු ුවවරඑළිශ පුහුවල කඳවුර පරීක්ෂව කිරීම ට
ශගොසථ  දසි විම ර් නයකින් ශතොරව නැවත පැමිණියව. ඊට සතිශ
කට පසු වවුනතිශ හිදී ශපොලිසථ  දලධවිකන් ශදශදශනකු ඝවතනය
කළව. ඊට ම වසයකට පසු ම වවනැල්ල බු වපිළිම වලට හව ද කළව.
ඊටත් සුම වන 3කට පසු වනවතවිල්ලුශ දී පුපුරන ද්රවය වි වල
ශතොගයක් ශසොයව ගත්තව. ඊට ම වස කට පසු - 0ව9 වර්ෂශ
ම වර්තු 08 වන න න- අපරවධ පරීක්ෂණ ශදපවර්තශේන්තුශ
ශතොරතුරුකරුවකු  බ තසථලිේට ශවඩි තැබුවව. ඊට සතිශ 5කට පසු 0ව9 වර්ෂශ අශප්රේල් ව6 වන න න- කවලංකුඩවහිදී යතුරු පැන 
පුපුරවව අත්හදව පැලුවව. ශේ පවසථකු ප්රහවරය සි ව වුශණ් ඊට හිකයටම 
න න 5කට පසුවයි. එශසේ නේ, එවක පැවැතිශ රජශ ජවතිශක
ආරක්ෂවව පිළිපඳව තිශබූ ම න්දගවමි ආකල්පය, එම  කවලශ අපරවධ
පරීක්ෂණ ශදපවර්තශේන්තුව සහ ත්රසථත ම ර්දන හව විම ර් න
ශකොට්ඨවසය බුද්ධි ශතොරතුරු සේපන්ධ  දසි විම ර් න සි ව
ශනොකිරීම  සහ ඒවව අතර  දසි සේපන්ධීකරණයක් ශනොතිශබීම   දසව
ශම ම  ප්රහවරය වළක්වව ගන්නට තිශබූ අවසථාව නවයක් අහිමි වී
තිශශපන පව ඉතව පැහැන ලියි.
වර්තම වන රජය පලයට පත්  බ පසු නැවතත් බුද්ධි අං
ක්තිශම ත්ශකොට ජවතිශක ආරක්ෂවවට ුදල් තැන ශදුව ලැබුවව. බුද්ධි
අං හව විම ර් න අං කිසි ව ශද් පවලන ම ැන හත්වීම කින් ශතොරව
ක්තිශම ත් කිරීම ට අපි පියවර ගත්තව. ශේ රජය පලයට පත්  බ පසු
පවසථකු ප්රහවරයට ඍජුව හව වක්රව සේපන්ධ  බ පුද්ගලයන්
99ශදශනකු ශ්රී ලංකවව තුළදීද, විශද් රටවල රැ ස සිටි ශම රට
පුද්ගලයන් 35ශදශනකුද අත්අඩංගුවට ශගන විම ර් න කටයුතු සි ව
කළව. විශද් බුද්ධි අං සම ඟ සේපන්ධීකරණය ශවමින් රවජය
බුද්ධි ශසේවවව ම ඟින් විශද් රටවල් පහකින් ප්රහවරය සේපන්ධව
අත්අඩංගුවට ගත් සැකකරුවන් 54ශදනවශගන් 50ශදශනක් ශේ
වන විට ලංකවවට ශගන්වව තිශශපනවව. ඉතිශික හතරශදනව එරට නඩු
කටයුතු අවසන්  බ වහවම  ශම රටට ශගන්වනවව. ශම ම  පුද්ගලයන්
එම  රටවල අන්තවවදය ශපෝෂණය කරමින් අන්තවවදී ප්ර වරණ
රැසථවීේ සඳහව ශම රටට ුදදල් එවව තිශශපනවව. ශම ම  ශතොරතුරු සහ
විම ර් න අුවව ප්රහවරයට ඇතිශ ඔවුන්ශ සේපන්ධතවව අුවව
වර්ගීකරණය කර නඩු පැවරීම ට කටයුතු කර තිශශපනවව. ඉන ිකශ දී
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විශදසථගත ශ්රී ලවංකිකයන්ශ ශම වැ ද ්රියවකවරකේ අධීක්ෂණය
සඳහව රවජය බුද්ධි ශසේවවව, අදවළ විශද්ශීය බුද්ධි ශසේවව සම ඟ
සේපන්ධ වීම ට  ද ථචිත ක්රම ශ දයක් අපි දැන් සකසථ කර
තිශශපනවව.
සහරවන් නැම ැතිශ සථවයං ඝවතකයව යටශත් පුහුවල වී ඇතිශ
කවන්තව අං යක් සේපන්ධශයන් 0 0 වර්ෂය ුදල් භවගශ දී
ශම රට බුද්ධි අං ශතොරතුරු අනවවරණ කර ගත්තව. එශසේ පුහුවල
 බ කවන්තවවන් ව7ශදශනක් ම රවශගන ම ැශරන ප්රහවර සඳහව  බ
ප්රතිශා ව -පයියත්- ලපව දී තිශශපනවව. දැනට ඉන් පසථශදශනකු මිය
ශගොසථ ඇතිශ අතර, තිශශදශනකුට ශ ෝදනව ශගොුවශකොට
පන්ධනවගවරගත කර තිශශපනවව. තවත් හත්ශදශනකු අත්අඩංගුශ
තපවශගන විම ර් න කටයුතු කරනවව. ඉතිශික ශදශදනව අත්අඩංගුවට
ගැම ම ට ඉන ිකශ දී කටයුතු කරනවව.
2015 වර්ෂශ දී ලවංකික සම වගම ක් ම ඟින් චීනශයන් කඩු
ව,440ක් ශම රටට ආනයනය කර තිශශපනවව. 0ව8 වර්ෂශ දී
ශදම ටශගොඩ ඊබ්රවහිේ සශහෝදරයන්ශ ශම ශහයවීම  ම ත ඉහත
සම වගශම න් විවිධ කඩවලට විකුණව ඉතිශික  බ කඩු 300ක් මිලදී
ශගන තිශශපනවව. එම  කඩු ශකොේපඤථඤවීන ය, කවත්තන්කුඩි සහ
ශේරුවල ප්රශද් වල පුද්ගලයන්ට ලපව දී තිශශපනවව. එශසේම 
මීගුදව, කුරුණෑගල ප්රශද් වල කේහල්වලින් කඩු 7ක් සකසථ කර
ශගන තිශශපනවව. ශේ පිළිපඳව කළ දීර්ඝ විම ර් නයකින් පසුව
එයට සේපන්ධ පුද්ගලයන් 35ශදශනක් ශපොලීසිය විසින්
අත්අඩංගුවට ශගන දැනට ඒ හත්ශදශනකුට විරුද්ධව නඩු
පැවරීම ට කටයුතු කර තිශශපනවව. එශසේම , කඩු ශම රටට ආනයනය
කළ ආයතනශයන් 0ව5 සිට කඩු මිලදී ගත් පුද්ගලයන්
සේපන්ධව අනවවරණය කිරීම ට දැන් පරීක්ෂණ පවත්වනවව.

“Save the Pearl” නේ  බ රවජය ශනොවන සංවිධවනය ශම රට
ආරේභ වී ඇත්ශත් 0ව5 වර්ෂශ දීයි. ම රවශගන ම ැශරන
ප්රහවරවලට සේපන්ධ  බ ඊබ්රවහිේ සශහෝදරයන්, ජමීල් සහ දැනට
අත්අඩංගුශ සිටින ජමීල්ශ සශහෝදරයව ශේ සංවිධවනය සම ඟ
අඛ්ණ්ඩව හව ස්රිය ශලස සේපන්ධශවලව තිශශපනවව. “Save the
Pearl” නේ  බ රවජය ශනොවන සංවිධවනය විසින් න යත් කර ඇතිශ
අරවබි පවසල්වල ඉශගුවම  ලපන කුඩව දරුවන් අන්තවවදී
ම තවවදයට නැඹුරු කිරීම  සේපන්ධශයන් ශේ අය ඉගැන්වීේ
කටයුතු සිද්ධ කර තිශශපනවව. පවසථකු ප්රහවරයට සේපන්ධ  බ
සහරවන් ඇතුළු පුද්ගලයන් ශම ම  වි වහශල් සිසුන්ට ශද් න ද
පවත්වව තිශශපනවව. වි වහශල් සිසුන් විසින් එය සනවා කර
තිශශපනවව. ඉල්හවේ ඊබ්රවහිේශ ූලලය දවයකත්වශයන් තවත් අරවබි
විදයවලයක් ශගොඩ නැඟීම ට ම  වරන්කුලිය ප්රශද් ශයන් ඉඩම ක්
මිලදීශගන තිශශපනවව. ඊට අම තරව 0ව8 වර්ෂශ දී ම වවනැල්ල
බු ව පිළිම වලට හව ද කිරීම  සේපන්ධව අත් අඩංගුවට ගත් අයට
සහරවන් හරහව ම තිශම ය සහවය දීම ටද ශම ම  සංවිධවනය
ූලලිකශවලව තිශශපනවව.
එශසේම  පවසථකු ප්රහවරයට වගකිවයුත්තන් හව එහි ූලලික පසුබිම 
සැකසුවල ආකවරය පිළිපඳව ශසොයව පැලීශේදී ශම ම  ප්රහවරය
ශම ශහය බ අය, ඔවුන්ට අව ය පහසුකේ සැලූ  අය, ප්රහවරය න යත්
කරන්න "අයිඑසථඅයිඑසථ" ම තවවදය ඔසථශසේ ප්රහවරකයන්
අභිශප්රේරණය සහ ශම යට ඍජු සහ වක්රව සේපන්ධ අය සහ එම 
පවහිර සේපන්ධතව පිළිපඳ පුළුල් විම ර් නය ඉතවම  වැදගත්
ශවනවව. එම ඟින් අදවළ අපරවධකරුවන්ට දුවවේ ලපවදීම ට හව
ඉන ිකශ දී ශම වැ ද ප්රහවර වැළැක්වීම ටද හැකි ශවනවව. ඒ සඳහව
ම ම  පහත සඳහන් කරුවල ශම ම  ගරු සභවශ දැනගැම ම  සඳහව
ඉන ිකපත් කරනවව.



ඉරවකශ
සිටි අබුපක්කර් අල් පැ ඩෑ්  විසින්
0ව4.06. 9 න න සිිකයවව සහ ඉරවකය ශක්න්ද්ර කර ශගන
ඉසථලවේ රවජයයක් ප්රකව යට පත් කරමින් සිිකයවවට ශහෝ
ඉරවකයට පැමිශණන ශලසට සහ ඉසථලවේ රවජයය
ශවුවශවන් සටන් කරන ශලසට ුදලින් ප්රකව කර
තිශශපනවව.



ISIS නවයක පැ ඩෑ් ශ ශම ම  ප්රකව ශයන් පසු 0ව5
ජනවවික ම වසශ කණ්ඩවයේ ශලස ශම රට පුද්ගලයන්
37ක් පම ණ සිිකයවවට ශගොසථ IS සංවිධවනය සම ඟ එක්ව
කටයුතු කර තිශශපනවව.



මීට අම තරව ඉසථලවේ රවජයය ශහවත් IS ශවත කැම ැත්ත
දක්වන ශම රට පුද්ගලයන් ජම වශත් මිල්ලශත් ඊබ්රවහීේ
ශහවත් JMI නමින් සංවිධවනය වන පව ූලලිකව යුද හුදදව
බුද්ධි අං ය හව රවජය බුද්ධි ශසේවවව එම  වකවවුවශ
හඳුනව ශගන තිශබුණව.



ඒ අුවව, බුද්ධි ශසේවව ම ඟින් ශතොරතුරුකරුවන් ශයොදවව
ශතොරතුරු රැසථකර, සිිකයවවට ගිය කණ්ඩවයම , ඔවුන්
එරටට ගිය ආකවරය, ඒ සඳහව ඔවුන් හට ුදදල් ලැබුවල
ම වර්ගය හව ඉන්පසු ශම රට JMI සංවිධවනය පිළිපඳවත්
0ව5 වර්ෂශ සිට වවචිකව හව ලිඛිතව ආරක්ෂක
ම ණ්ඩලය හව අශනකුත් වගකිව යුතු  දලධවිකන් දැුවවත්
කිරීම ට කටයුතු කර තිශබුණව.



එහිදී ඉන ිකශ දී ශ්රී ලංකවවට ඇතිශ විය හැකි තර්ජන හව ඒවව
වැළැක්වීම ට රජය හව රජශ අදවළ ආයතන/අම වතයවං
ගතයුතු ්රියව ම වර්ග පිළිපඳවත් වවර්තව කර තිශබුණව. ශේ
පිළිපඳව පවසථකු ප්රහවරය සේපන්ධශයන් පත් කළ
ජනවධිපතිශ ශකොමිෂන් සභව වවර්තවශ පැහැන ලිවම  සඳහන්
ශවනවව.

එශසේම , සහරවන්ශ
ජවලයට අම තරව ශ්රී ලංකවව තුළ
්රියවත්ම ක වන ශවනත් අන්තවවදී සංවිධවන හඳුනවශගන එහි
ප්රධවන සවම වජිකයන් අත්අඩංගුවට ගැම ම ට ත්රසථත ම ර්දන සහ බුද්ධි
අං කටයුතු කර තිශශපනවව. එම  සංවිධවන නේ, වන්ේේම ව,
හිසථබුත් තවහීර්, ුදජිර් හිදීන් අල්ලවහථ, සුපර් ුදසථලිේ යනවන යයි.
එශසේම , "අපට සහරවන් ඉසථලවේ රවජයයක්" ශවුවශවන් ශම රට
තරුණයන් ඒක රවශි කිරීම  සඳහව ම ැදවච්චිය, ම ල්වවන, ශල්වැල්ල,
හේපන්ශතොට, ුවවරඑළිය සහ හිඟුල යන ප්රශද් වල පවත්වවශගන
ගිය පුහුවල කඳවුරු 8ක් පිළිපඳ ශතොරතුරු අනවවරණ කර ගන්න
අපට පුළුවන් වුණව. එම  පුහුවල කඳවුරුවලට සේපන්ධ  බ
පුද්ගලයන්ද අත්අඩංගුවට ගැම ම ට අපි ්රියව කර තිශශපනවව.
2018 වර්ෂශ සිට සහරවන්ශ සියලු කටයුතු සඳහව අව ය
ුදදල්, වවහන, පහසුකේ ආදී සියල්ල දී ඇත්ශත් ශදම ටශගොඩ
ඊබ්රවහිේ සශහෝදරයන් වන ඉන්ෂවනථ සහ ඉල්හවේ ය. ඔවුන් 0ව8
වර්ෂශ සිට පවසථකු ප්රහවරය දක්වව රුපියල් ලක්ෂ 500කට
ආසන්න ුදදලක් සිය වයවපවරවලින් ලපව දී තිශශපනවව. ඊට අම තරව
ශම ොවුන් ශදශදනව "අයිඑසථඅයිඑසථ" සංවිධවනය සම ඟ සේපන්ධ වී
සිිකයවශ පුහුවල වුවල ලවංකික ත්රසථතයන්ට යැවීම  සඳහව 0ව8
වර්ෂශ
ශනොවැේපර් ම සදී රුපියල් ලක්ෂ 45ක් සිිකයවශ
ත්රසථතවවන යකු ශලස සටන්ශකොට මිය ගිය  දලවේ නැම ැත්තවශ
පියවට ලපව දී තිශශපනවව. ඒ ුදදල් ත්රසථත ම ර්දන විම ර් න
ශකොට්ඨවසය ම ඟින්
ශසොයවශගන තිශශපනවව. ෂැංග්රි-ලව
ශහෝටලශ දී ම රවශගන ම ැරුවල ඊබ්රවහිේ ඉල්හවේ සිය
වයවපවරශයන් රුපියල් ලක්ෂ 370ක් ලපවශගන ඉන් ශකොටසක්
ප්රහවරය සැලසුේ කිරීම ට සහ ශවනත් පහසුකේ සපයව ගැම ම ට
සහරවන්ශ සශහෝදරයව වන ිකල්වවන්ට ලපව දී තිශශපනවව. ඉන්
රුපියල් ලක්ෂ 50ක් ප්රහවරයට න න 5කට පසු සයින්දම ර ව  දවශසේදී
ශසොයව ගත්තව.
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2021 ම වර්තු ව0
ඒ අුවව, යේ පුද්ගලශයකු ආගම  පදනේ කරගත්
ම තවවදයක් ඔසථශසේ ත්රසථතවවන ශයකු පවට පිකවර්තනය
වීශේදී පළුදව ූලලධර්ම වවදයට හව ආගමික අන්තවවදයට ද,
ශදවුවව ප්ර ණ්ඩත්වයට හව ත්රසථතවවදයට ද ක්රම ක්රම ශයන්
ගම න් කරනවව.



පවසථකු ප්රහවරකයන් ඉසථලවේ රවජය සංකල්පය ශපරදැික කර
ශගන ත්රසථතවවදය දක්වව ගම න් කළ අතරම  සම හර
පුද්ගලයන් ශම හි විවිධ අවධිවල පසුවන පවට
විම ර් නවලදී හඳුනවශගන තිශශපනවව.



IS නවයක අබුපක්කර් අල් පැ ඩෑ්  විසින් 0ව4 ඉසථලවේ
රවජයයක් ප්රකව යට පත් කිරීම ත් සම ඟ ඉසථලවේ රවජය
ම තවවදශ පිහිටව කටයුතු කළ සහරවන් 0ව5 වර්ෂශ දී
ඉසථලවේ රවජයය ම තවවදය සම ඟම  දැඩි ූලලධර්ම වවදීව සිට
ආගමික අන්තවවන ශයකු පවට පිකවර්තනය වුණව.



2017 වර්ෂශ
ුදල් කවලශ
පටන් ඔහු ආගමික
අන්තවවදශ සිට ප්ර ණ්ඩත්වය කරව ගම න් කර තිශශපනවව.
ඔහුශ ුදල්ම  ප්ර ණ්ඩකවරී සි වවීම  ශලස 0ව7.03.ව0 න න
කවත්තන්තුඩි අලියවර් හන්න ශ ශවනත් ම තවවදී පිිකසකට
පහරදීම  වවර්තවවී තිශශපනවව. ශේ සම ඟ සහරවන් ිකතය
කරළියට පැමිශණනවව.



ශම ශලස යේ පුද්ගලයකු ූලලධර්ම වවන යකු, ආගමික
අන්තවවන යකු ශලස හව ප්ර ණ්ඩත්වය දක්වව පිකවර්තනය
වීශේදී ඔහු එම  කවලය තුළ ඇසුරු කරන්නන් සහ
සංවිධවන ්රියව කරන ආකවරය වි ථශල්ෂණය කිරීම  ඉතව
වැදගත් ශවනවව.

වසර ගණනවවක් කටවර් රවජයශ සිටි ශම ොශහොම ්  ඊබ්රවහීේ
ශම ොශහොම ්  නවුනර් නම ැතිශ දැනට අත්අඩංගුශ පසුවන පුද්ගලයව
-ඉතවම  වැදගත් කවරණයක් ම ම  ශේ කියන්න යන්ශන්- 0ව6 සිට
සහරවන් සම ඟ සමීපව කටයුතු කිරීම  සේපන්ධව විම ර් නය කර
තිශශපනවව. ඒ අුවව අබුපක්කර් අල් පැ ඩෑ් ශ ම තවවදයට
සහරවන් සේපන්ධ කිරීම ට නවුනර් සැලකිය යුතු කවර්ය භවරයක්
සි ව කර ඇතිශ පවට විම ර් නවලදී හඳුනවශගන තිශශපනවව.
එශම න්ම  ශම ම  නවුනර් නම ැත්තව සහරවන් සම ඟ සේපන්ධ
ශවමින් ප්රහවරය දක්වව ඔහු ම තවවදීව ශම ශහයවව ඇතිශ පවට දැනට
ත්රසථත ම ර්දන හව විම ර් න ශකොට්ඨවසශයන් සි ව කරන ලද
විම ර් නවලදී පැහැන ලි වනවව.
එශහයින් ශම ම  ප්රහවරය පිටුපස සිටි ප්රධවනතම  ූලලධර්ම වවන යව
ශම න්ම  සහරවන් ශම ම  ප්ර ණ්ඩකවිකත්වයට ශයොුද කළ ප්රධවනතම 
පුද්ගලයකු ශලස නවුනර් හඳුනවශගන තිශශපනවව.
ප්රහවරයට ප්රාම  සහරවන් ඇතුළු සථවයං ඝවතකයන් තම න්ශ
නවයකයව අබුපක්කර් අල් පැ ඩෑ්  පවට ප්රතිශා වවක් දී ශම ම 
ප්රහවරය සි ව කරන්ශන් ඉසථලවේ රවජයයක් ශවුවශවන් පවට සහතිශක
කර තිශශපනවව.
ඒ අුවව අන්තවවදී ම තවවද
සම ඟ ශපෝෂණය  බ එම 
ප්රහවරකයන්ට ප්රහවරයට න න කිහිපයකට ශපර තම න් ශම ම  ප්රහවරය
ISIS සංවිධවනශ අරුදණ ශවුවශවන් සි ව කරන පවත්, තම 
ජීවිතය Caliphate ශවුවශවන් කැප කරන පවටත් සඳහන් කරමින්
ශකොළඹදී වීඩිශයෝ පටයක්  දකුත් කිරීම ට කටයුතු කර තිශශපනවව.
එශම න්ම  0ව9.04. 6 න න සයින්දම රු වහිදී ආරක්ෂක අං
විසින් ඔවුන් සිටි සථාවනය වටලව තිශබියදී පවව ඔවුන් පිළිගන්නව ලද
ම තවවදය ශවුවශවන් සහ ISIS සංවිධවනශ අරුදණ ශවුවශවන්
තම  ජීවිතය පුද කරන පවට වීඩිශයෝ පටයක්  දකුත් කරමින් ප්රකව
කර තිශශපනවව.
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ශම ම  කරුවල අුවව ශපම  යන්ශන් ISIS ම තවවදය ඔසථශසේ
සහරවන් ප්ර ණ්ඩත්වය දක්වව ශපෝෂණය කිරීම ත්, සහරවන්ශ
අුවගවමිකයන්ද ආගමික ප්ර ණ්ඩත්වයට පත්වීම  දක්වව ශපෝෂණය
කිරීම ටත් නවුනර් සි ව කර ඇතිශ කවර්ය භවරය අතිශම හත් පවයි.
මීට අම තරව ශ්රී ලංකව ජම වත් ඉසථලවේ සංවිධවනශ හිටපු
ප්රධව දයව වන හජ්ජුල් අක්පර්ද ඉසථලවේ රවජය ම තවවදයක සිට
කටයුතු කර ඇතිශ පවත්, ඔහු ඒ ඔසථශසේ පුද්ගලයන් අභිශප්රේරණය
කිරීශේ කටයුතුවල  දරතව සිට ඇතිශ පවත්, ඔහු ප්රහවරයට
සේපන්ධ පුද්ගලයන් සම ඟ සමීප සේපන්ධතව පැවැත් බ පවටත්
අනවවරණ වී තිශශපනවව.
ශම ශලස සහරවන් ම තවවදීව නවුනර් යටශත් ශපෝෂණය වීශේදී,
ම වලන වයින් ජවතිශක ආගමික ත්රසථතවවදීන් හතර ශදශනකු සහරවන්
ශවත සේපන්ධ කිරීම ට ශ්රී ලවංකික සේභවයක් සහිත ඕසථශේලියවුව
පුරවැසියන් ශදශදනකු වන ලුක්ම වන් තවලිේ හව ඔහුශ පුත්
ලුක්ම වන් තවලිේ අහම ්  කටයුතු කර ඇතිශ පවටද ශසොයවශගන
තිශශපනවව.
තවද, පවසථකු ප්රහවරකයන් සහ ම වලන වයින් ත්රසථත සවම වජිකයන්
හතර ශදනව 0ව6 සිට ප්රහවරය දක්වව අවසථාව ගණනවවකදී
ශම රටට පැමිණ ම රණයට පත්ව ඇතිශ හව ශේ වනවිට අත්අඩංගුශ
පසුවන අන්තවවදීන් හුද වී ඇතිශ පවද, එම  සේපන්ධීකරණ කටයුතු
ලුක්ම වන් තවලිේ අහම ්  ශම රටට පැමිණ සි වකර ඇතිශ පවටද ත්රසථත
ම ර්දන හව විම ර් න ශකොට්ඨවසය සහ රවජය බුද්ධි ශසේවවව
හඳුනවශගන තිශශපනවව. ශම ම  ඕසථශේලියවුව පුරවැසි පියව වන
ලුක්ම වන් තවලිේ කටවර් රවජයශ දී අත්අඩංගුවට ශගන ඇතිශ පවටද
එරට බුද්ධි අං වවර්තව කර තිශශපනවව. එශසේ නේ, පවසථකු
ප්රහවරයට අව ය පසුබිම  සැකසී ඇත්ශත් ශම ශසේය.
ISIS හව එහි නවයක පැ ඩෑ් ශ අන්තවවදී ම තවවදය නවුනර්
ඇතුළු ම වුලවි කිහිපශදශනක් ශපෝෂණය කිරීම .
එම  ූලලධර්ම  ම තවවද ඉන ිකයට ශගනයෑම , ත්රසථතවවදයට තරුණ
ශකොටසථ නැඹුරු කිරීම  සහ අන්තවවදී ්රියවකවරකේවලදී ම තුවිය
හැකි නනතිශක ගැටලු විස සම ට නනතිශක පසුබිම ක් ඇතිශ පිිකසක්
ඇතිශ කිරීම . ශේ සඳහව “Save the Pearl” වැ ද සංවිධවනත් ේපකවරී
වී තිශශපනවව.
ප්රහවරයට අව ය සියලු ුදදල්, ශභෞතිශක සේපත් ඉල්හවේ සහ
ඉන්ෂවනථ සශහෝදරයන් තම  වයවපවරවලින්ද, විශදසථ රටවල
අන්තවවදී සංවිධවන සහ ම ැද ශපරන ග ISIS ළැන  කණ්ඩවයේ හරහවද
දී තිශශපනවව.
සහරවන්ශ නවයකත්වය යටශත් ිකල්වවන්, හසථතූන්, මිල්හවන්
සහ සවන ක් විසින් ප්රහවර සැලසුේ පුහුවල කිරීම  සහ ප්රහවර න යත් කර
තිශශපනවව.
නයිරූසථ සහ නසථරූල් විසින් ISIS ම තවවදය ප්ර වරණ කටයුතු
වීඩිශයෝ සැකසීම  සහ ේඩුගත - upload - කිරීම  කර තිශශපනවව.
දැනට අත්අඩංගුශ සිටින විවිධ තරවතිශරශේ පුද්ගලයන් හව
සථවයං ඝවතකයන් අතර  වරකාන සපඳතව හඳුනවශගන තිශශපන
අතර ඔවුන් Viber සහ WhatsApp වැ ද ම ෘ වකවංග හරහව සපඳතව
පවත්වව තිශශපනවව. ශේ සඳහව විශද්ශීය බුද්ධි අං සම ඟ අපි
සේපන්ධීකරණය ශවනවව.
එශසේම , 0ව9 ම ැයි ම වසශ පිහිටු වන ලද ජවතිශක ආරක්ෂවව
පිළිපඳ ආංශික අධීක්ෂණ පවර්ලිශේන්තු කවරක සභවව විසින්
ඉන ිකපත් කර ඇතිශ  දර්ශද් ්රියවත්ම ක කිරීම ට අව ය කටයුතු
අතිශගරු ජනවධිපතිශතුම වශ ප්රධවනත්වශයන් අම වතය ම ණ්ඩලය
හරහව සි ව ශකරනවව. එම  වවර්තවශ සම සථත ලංකව ජේමිය තුල්
ේලම ව සංවිධවනය ප්රුදඛ් Community Association of
Professionals නම ැතිශ සංවිධවනයක් සි ව කර ඇතිශ වි ථශල්ෂණයකදී
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ශපොශහෝ ම ද්රසව පවසල්වල  දසි ක්රම ශ දයක් ශනොම ැතිශ පව සඳහන්
ශවනවව. එශසේම  ලංකවශ ේපන න සියලු දරුවන්ට අවුරු ව 05 සිට
ව6 දක්වව රජශ අධයවපන ප්රතිශපත්තිශයට අුවව අධයවපනය ලපව
න ය යුතු පව අප අවධවරණය කරනවව. ඒ අුවව කටයුතු ශනොකරන
සියලු පවසල් තහනේ කිරීම ට අප කටයුතු කරනවව. අශනකුත්
ම ද්රසව පවසල් අධයවපන ශදපවර්තශේන්තුව සම ඟ එකතු වී
 දයවම නය කිරීම ටත් කටයුතු කරනවව. එශසේ වුවද, වසර
ගණනවවක් තිශසථශසේ ඉතව සවම කවමීව  දයමිත ප්රමිතීන්ට අුවව
්රියවත්ම ක වන ම ද්රසව පවසල් තිශශපන පවද ශම හිදී අපි විසින් ම තක්
කරනවව.
වර්තම වන රජය පලයට පත් බ පසු ප්රහවරයට අව ය පසුබිම 
ඍජුව සහ වක්රව  දර්ම වණය කළ ශම රට ්රියවත්ම ක වන අන්තවවදී
සංවිධවන වවක් හඳුනව ගත් අතර, එම  සංවිධවන ුව වශර්දීම  තහනේ
කිිකම ට අපි කටයුතු කරනවව. පවසල් ගුරු අත්ශපොත්වල ඇතුළත්ව
ඇතිශ ඉසථලවේ ූලලධර්ම වවදය සේපන්ධ ඉගැන්වීේ ඇතුළත්
ශපළශපොත්  දවැරැන  කිරීම ට දැනටම ත් පියවර ශගන තිශශපනවව.
ශම හිදී ව වසර සිට ව3 වසර දක්වව ගුරු අත්ශපොත්වල සහ ශපළ
ශපොත්වල අනයවගේවලට එශරහිව නැඟී සිටීම  සඳහන් වන අතර,
ආගමික සහජීවනයට හව දවන ආකවරශයන් වහේ සහ සලෆි
ූලලධර්ම වවදී ප්රතිශපත්තිශ ූ ක්ෂම  ශලස ඇතුළත් කර තිශශපනවව. ඒවව
විෂය  දර්ශද් ශයන් ඉවත් කිරීම ට දැනටම ත් කටයුතු කරමින්
සිටිනවව.
ජවතිශක ආරක්ෂවවට වර්තම වනශ සහ ඉන ිකශ දී විය හැකි
තර්ජන හඳුනවශගන ඒවව වැළැක්වීම  සඳහව පියවර ගණනවවක් ශේ
රජය ශගන ඇතිශ අතර, එයින් එක් පියවරක් ශලස බුර්කවව පැල සම 
තහනේ කිරීම ට කඩිනමින් කටයුතු කරනවව.
ඒ වවශ ම , ළම ව හව කවන්තවවන් ශවුවශවන් අඩු වයසථ විවවහ
හව න ක්කසවද පිළිපඳ ම තිශ සම සථත ජනතවවටම  පලපවන ශපො ව
ම තිශයක් යටතට ගැම ම ට අධිකරණ අම වතයවං ය සම ඟ අපි
කටයුතු කරනවව. පවසථකු වැ ද ප්රහවරවලට ශයොුදවීම ට ශපර
පුද්ගලයන් ූලලධර්ම වවදී අවධියට ශයොුද වන පවට බුද්ධි අං
ම ඟින් හඳුනව ගත් වහවම  අන්තවවදී ප්ර ණ්ඩත්වයට ශයොුදවීම ට
ශපර ඔවුන් අ දවවර්ය පුනරුත්ාවපන ්රියවවලියකට ශයොුද කිරීම ට
කටයුතු කරනවව. ඒ වවශ ම , ශම ම  ප්රහවරයට ඍජුව ශහෝ වක්රව
සේපන්ධ සියලු පිිකසථවලට ේපිකම  දුවවේ ලපවදීම ටත් කටයුතු
කරනවව.
ශේ වන විට පවසථකු ප්රහවරයක් සඳහව නැඹුරු  බ ආකවරය, ප්රහවර
සි ව කිරීශේ අරුදණ, ප්රහවරය ශම ශහය බශ කවුද, එයට ුදදල්
ලැබුශණ් ශකශසේද, එයට අදවළ ශද්ශීය-විශද්ශීය සපඳතව යන
ප්ර ථනවලට පැහැන ලි පිළිතුරු ලැබී තිශශපනවව. ඒ සේපන්ධශයන්
ම තයුවූලල ්රියව ම වර්ග ුව වශර්දීම  ගන්නවව. ශකොවි් -ව9
වසංගතය හුදශ වුවද, ආරක්ෂක අම වතයවං ය, ම හජන ආරක්ෂක
අම වතයවං ය, ශ්රී ලංකව ශපොලීසිය, යුද හුදදවව, රවජය බුද්ධි ශසේවවව,
යුද හුදදව බුද්ධි අං ඇතුළු අශනකුත් බුද්ධි අං ශම ම  ප්රහවරයට
සේපන්ධ ශද්ශීය හව විශද්ශීය පුද්ගලයන් හව සංවිධවන හඳුනව
ග දමින් ඉන ිකශ දී ශම වැ ද සි වවීේ වළක්වව ගැම ම ට දැඩි ශවශහස
ම හන්සිශයන් කටයුතු කරන පැ ම ව ශේ ශ ලවශ සිහිපත්
කරනවව. ශේ සේපන්ධව ඇතැේ ශද් පවලන පසුබිේ ඇතිශ පිිකසථ
සම වජය ශනොම ඟ යවමින් ජනතවව ුදළව කිරීම ට වෑයේ කරනවව.
එශසේ විම ර් න තුළින් සතය අනවවරණ කිරීම ට, යුක්තිශය ඉටු
කිරීම ට පවධව වන අයුිකන් ්රියවත්ම ක වන අය සේපන්ධශයන් ද
අපි ම තයුවූලලව කටයුතු කරනවව.
අප ශහළව දැකිය යුත්ශත් යේකිසි ආගම ක් ශනොව ආගමික
අන්තවවදයයි. ශම ම  ප්රහවර ශපොලඹවව ඇත්ශත් ඉසථලවේ ආගම 
ශනොව වහේවවදය ම ත ශගොඩ නැඟුවල අන්තවවදයයි. ''අල්වලව
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වල්පරව නයවය'' ශහවත් ුදසථලිේවරුන්ට පක්ෂපවතීවීම  සහ ුදසථලිේ
ශනොවන අයට ද්ශ
කිරීම ට ශපොලඹවන වහේ ආයතන අපි
තහනේ කරනවව. සවම කවමී, රටට ආදරය කරන ුදසථලිේ ජනතවව
ශම ම  පවසථකු ප්රහවරය සේපන්ධ විම ර් න කටයුතුවලදී අපට සහවය
ශදනවව. එය ම ව ඉතව ශගෞරවශයන් යුතුව සිහිපත් කරනවව. යුද
හුදදවශ විශ ේෂ පලකවශ විශිෂථට ශසේවයක් කළ නසථලි ලෆීර්
වවශ ම , බුද්ධි පලකවශ අතිශවිශිෂථට ශසේවයක් කළ කර්නල්
ුදතවලිනථ, කර්නල් මීඩින් යන ුදසථලිේ ජවතිශක  දලධවිකන් අදටත් අප
ශගෞරවශයන් සිහිපත් කරනවව.
අවසවන ව ශයන්, දැන් පවසථකු ප්රහවරය සේපන්ධ ජනවධිපතිශ
ශකොමිෂන් සභවව ඉන ිකපත් කළ  දර්ශද් ්රියවත්ම ක කිරීම ට
අව ය සියලු කටයුතු ූ දවනේ කර හම වරයි. එශසේම  එම  සභවශ
අවධවනයට ලක් ශනො බ නුදත් විම ර් න වවර්තවවලින් ශහළි බ
කරුවල අුවව ශම ම  ප්රහවරයට ඍජුව සහ වක්රව සේපන්ධ සියලු
පුද්ගලයන්ට, ආයතනවලට විරුද්ධව ම තිශ ප්රකවරව අපි කටයුතු
කරනවව. ශේ සේපන්ධශයන් මීට වඩව පැහැන ලි කිරීම ක් අව ය
නේ ඒවව ගරු කාවනවයකතුම ව ශවත ඉන ිකපත් කරන ශලස ඉල්ලව
සිටිනවව. ජවතිශක ආරක්ෂවවට පවධව ශනොවන අයුිකන් ඒවවට
පිළිතුරු දීම ට ම ව පලවශපොශරොත්තු ශවනවව. සථතුතිශයි. [පවධව
කිරීම ක්]

ගු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු විපක්ෂ නවයකතුම ව.

ගු ාජි ක වප්රමදාා මහාවා

(மாண்புமிகு ச ித் பிசரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු කාවනවයකතුම  ද, වැදගත් කවරණවවක් ඉන ිකපත්
කරන්නට ම ට අවසරය ලපව ශදන ශලස ඉල්ලව සිටිනවව.
විපක්ෂශ ප්රධවන සංවිධවයක ගරු ලක්ෂථම න් කිිකඇල්ල ම ැතිශතුම ව
රන්ජන් රවම නවයක ම ැතිශතුම ව ශවුවශවන්  දවවඩු ශයෝජනවවක්
ඉන ිකපත් කර තිශශපනවව. ගරු කාවනවයකතුම  ද, ආණ්ඩුක්රම 
වයවසථාවශ 66, 89, 9ව, ව05.(3) වයවසථාවවලට අුවූලලව
රන්ජන් රවම නවයක ම ැතිශතුම ව පවර්ලිශේන්තුශ සිටිය යුතුයි.
අභියව නවධිකරණයත් status quo එශලසම  පවත්වවශගන යන්න
කියලව ම හශල්කේවරයවටත්, පවර්ලිශේන්තුවටත්  දශයෝගයක්
 දකුත් කර තිශශපනවව. එවන් තත්ත්වයක් තුළ දැනට ම වස
ගණනවවක්
ුදළුල්ශල්
රන්ජන්
රවම නවයක
ම ැතිශතුම ව
පවර්ලිශේන්තුවට කැඳවන්න කියව අප කර තිශශපන ඉල්ලීම 
ඔපතුම ව එකශහළවම  ප්රතිශක්ශෂේප කර තිශශපනවව.
එපම ණක් ශනොශවයි, ම හජන ම න්ත්රීවරුන්ශ අයිතිශවවසිකේ
සහ වරප්රසවද ආරක්ෂව කිරීම  ඔපතුම වශ වගකීම ක්. අපට
ශපශනන ආකවරයට ඔපතුම ව

[මූලාානවේ අණ පරිදි ඉව ක කපන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

ඒ කර්තවයයත් පැහැර හැර තිශශපනවවය කියන එක කනගවටුශවන්
වුවත් කියන්න සි ව ශවනවව. ගරු කාවනවයකතුම  ද, රන්ජන්
රවම නවයක ම ැතිශතුම වශ  දවවඩු ශයෝජනවව ශේ සභවවට ශගන
එන්නට ඔපතුම ව ඉඩ ලපව ශනොශදන්ශන් ඇයි? ඇත්ත ව ශයන්ම 
ඒක සේප්රදවශයන් පැහැරව කටයුතු කිරීම ක්. අශේ රශට්
ප්රජවතන්ත්රවවදී ශද් පවලන ඉතිශහවසශ කිසිම  න නක ශේ වවශ
ශදයක් සි ව ශවලව නැහැ. ගරු කාවනවයකතුම  ද, කරුණවකර ශේ
 දවවඩු ශයෝජනවව ශගන එන්න අපට අවසථාවව ලපව ශදන්න.
අධිකරණය තීන් ව කරන කවරණවවක්ය කියමින් ඒ අදවළ සථාවවර
 දශයෝග යට සැඟශවන්ශන් නැතිශව කටයුතු කරන්න. රන්ජන්
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රවම නවයක ම ැතිශතුම ව අදටත් පවර්ලිශේන්තු ම න්ත්රීවරශයක්ය කියන
එක අභියව නවධිකරණය පිළිශගන තිශශපනවව. ඔපතුම න්ලවට
 දශයෝග කර තිශශපනවව, ම ැතිශවරණ ශකොමිෂන් සභවවට ම න්ත්රී
අසුනක් හිසථවීම  ගැන ලිපි ලියන්න එපව කියලව.
අභියව නවධිකරණය එශසේ කියද්දී, ඔපතුම ව
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ආරේභ කිරීම ට සීමිත ශ ලවවක් තිශබියදී, එතුම න්ලව ශවනත්
ප්ර ථනයක් ඉන ිකපත් කිරීම ට ේත්සවහ කරන්ශන් ඒ විවවදය
කඩවකේපල් කිරීශේ අරුදණ ඇතිශව ශවන්න පුළුවන්. ගරු
කාවනවයකතුම  ද, අපි ඉතව ඕනෑකමින්
කියනවව, ඔපතුම ව
අවසරය දීලව නැත්නේ එය ප්රතිශක්ශෂේප කර, විවවදය පටන් ගැම ම 
සඳහව ම ට ශයෝජනවව ශගශනන්න අවසරය ලපව ශදන්න කියලව.

[මූලාානවේ අණ පරිදි ඉව ක කපන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

ගු ාජි ක වප්රමදාා මහාවා

(மாண்புமிகு ச ித் பிசரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

අහක පලව ගන්නවව. අහක පලවශගන ඔපතුම වශ ම 

ගරු කාවනවයකතුම  ද, ම ම  ශපොශහොම   දහතම ව දවයි ඒ
කරුවල කවරණව ඉන ිකපත් කශළේ.

[මූලාානවේ අණ පරිදි ඉව ක කපන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

ගු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

පවර් ථවශ ම න්ත්රීවරශයක් ශවුවශවන් විශ ේෂ සැලකිල්ලක්

(The Hon. Speaker)

[මූලාානවේ අණ පරිදි ඉව ක කපන ලදී.]

ඔපතුම වට ම ම ත් ශපොශහොම   දහතම ව දව ේත්තරයක් ශදන්නේ.

[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

දක්වනවව. ඒක වැරන යි. ම ම  ඔපතුම වශගන් ශපොශහොම  කවරුණිකව,
 දහතම වම ව ඉල්ලීම ක් කරනවව, 66, 89, 9ව, ව05.(3) වයවසථාව
කියවව පලන්න කියලව. අධිකරණයට අපහවස කිරීම 
සේපන්ධශයන් ලපව ශදන දුවවම  පිළිපඳ, ම වස 6ක, වසර ශදකක
කවලවකවවුවව පිළිපඳ  ද ථචිතව කිසිම  සඳහනක් නැහැ. ඉතිශන්
ම තයුවූලලව ඔපතුම වශ වගකීම  තම යි රන්ජන් රවම නවයක
ම ැතිශතුම ව ශේ ම ැතිශ සපයට කැඳවන එක. ඔපතුම ව ඒක කරන්ශනත්
නැහැ. එයින් ඔේපට ගිහිල්ලව ඔපතුම ව තීන් වවක් අරශගන
තිශශපනවව, රන්ජන් රවම නවයක ම ැතිශතුම වශ  දවවඩු ශයෝජනවව
සථාවවර  දශයෝග ම ත ශේ සභවවට ශගන එන්න පැහැ කියලව. ම ම 
පැහැන ලිවම  කියන්න කැම තිශයි, ඔපතුම වශ

[මූලාානවේ අණ පරිදි ඉව ක කපන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

අපක්ෂපවතීත්වය පිළිපඳව පරපතළ ප්ර ථනයක් තිශශපනවවය කියන
එක. ම ම  ශම ශහම  කි වවට ඔපතුම ව අම නවප ශවන්න එපව. [පවධව
කිරීේ] ම ම  කාව කරලව අවසන් වන ශතක්
අවසථාවව ලපව
ශදන්න. ම ට පවධව ශනොකර- [පවධව කිරීේ] ම ශ කාවව අවසන්
නැහැ. ගරු කාවනවයකතුම  ද,-

ගු දිවන්ෂන ගුණවර්ධාන මහාවා

(மாண்புமிகு திசனஷ் குைவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

Sir, I rise to a point of Order.

ගු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඔපතුම වශ
සභවනවයකතුම ව.

රීතිශ

ප්ර ථනය

ඉන ිකපත්

කරන්න,

ගරු

ගු දිවන්ෂන ගුණවර්ධාන මහාවා

(மாண்புமிகு திசனஷ் குைவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කාවනවයකතුම  ද, විරුද්ධ පක්ෂශ නවයකතුම ව ඉන ිකපත්
කරන කවරණවව අද න නට  දයමිත නැහැ. ඔපතුම ව තවම  ඒකට
අවසරයක් දීලවත් නැහැ. අශේ රට තැතිශ ගත්ත පවසථකු ඉිකදව
ප්රහවරය පිළිපඳ විවවදයට විපක්ෂයත් එකඟ ශවලව, අද න න එය

ගු ාජි ක වප්රමදාා මහාවා

(மாண்புமிகு ச ித் பிசரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු කාවනවයකතුම  ද, පවර්ලිශේන්තු
ප්රජවතන්ත්රවවදී
ක්රම ශ දශ ඉතිශහවසශ කිසිම  දවසක සි ව ශනොවුවල ශදයක් ශේ
සිද්ධ ශවන්ශන්. ගරු කාවනවයකතුම ව රන්ජන් රවම නවයක
ම ැතිශතුම වශ
 දවවඩු ශයෝජනවව ප්රතිශක්ශෂේප කරන්ශන්
ශකොශහොම ද? ඇයි එශහම  කරන්ශන්? ඒක වැරන යි.

ගු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඔපතුම වට ම ම  කරුවල පැහැන ලි කරලව ශදන්නේ. ඔපතුම වට
ම ම   දහතම ව දව ප්රකව කරනවව, ශේ ප්ර ථනය දැන් ේසවවිය
ඉන ිකශ තිශශපන ප්ර ථනයක් පව. ම ම  පලවශපොශරොත්තු ශවනවව, ශේ
නඩුවට අදවළව ශේ ම ස ව6 වැ ද දව තීන් වවක් ලැශපයි කියලව.
ශේ ම වසය තුළ තවත් ඉන ික සතිශයක පවර්ලිශේන්තුව පැවැත්වීම ටත්
 දයමිතයි. ඒ වවශ ම  රන්ජන් රවම නවයක ම ැතිශතුම වශ ම න්ත්රී
ධුරය පිළිපඳ තුන්ම වසශ කවලය ඉවර ශවන්ශන් අශප්රේල් ම වසශ 6
වැ ද දව. ඒ  දසව අපට වුවම නව නේ තවත් කවලය තිශශපනවව.
ප්ර ථනය වී තිශශපන්ශන්, ශේ ගැටලුව ආශ එතුම වශ ම න්ත්රී ධුරය
පිළිපඳව වීම යි. එතුම වට සුප්රිේ ේසවවිය ම ඟින් ඇපෑලකට ඉඩ
නැතිශව වසර 4ක සිර දුවවම ක් සහිතව නඩු තීන් වවක් දීලව
තිශශපනවව. එතුම ව දැන් සිරකරුශවක්. එතුම ව සිර දුවවම  ශගවන
සිරකරුශවක්. ඒක නඩු තීන් වශ ඒ ආකවරශයන්ම  පවතිශනවව.
එශහම  ඉන්න සිරකරුශවක් පවර්ලිශේන්තුවට කැඳවීම  පිළිපඳ
ම තිශම ය ගැටලුවක් තිශශපනවව. ඔපතුම න්ලව හැම  ශවලවශ ම  ම ට
ශ ෝදනව කරනවව, ශප්රේම ලවල් ජයශසේකර ම න්ත්රීතුම ව ගැන කියමින්.
ශප්රේම ලවල් ජයශසේකර ම න්ත්රීතුම ව ඇපෑලක් ඉන ිකපත් කළවම , අශේ
රශට් තිශශපන ඇප ආා ව පනත යටශත් එතුම ව ිකම වන්්  සිරකරුවකු
පවට පත් ශවනවව. එශසේ ිකම වන්්  සිරකරුවකු පවට පත් වුණවම 
ිකම වන්්  සිරකරුවව අපට වුවම නව ශ ලවවට ශගන්වන්න පුළුවන්.
ශම ොකද, ඔහු දුවවේ විිනන සිරකරුශවක් පවට පත් ශවන්ශන් නැතිශ
 දසව. ඒ අුවව ිකම වන්්  සිරකරුශවක් තම යි අපි ශගන්ුවශ . දැනට
දුවවම  විිනන සිරකරුශවක්- [පවධව කිරීේ] පවර්ලිශේන්තුවට
කැඳවවශගන එනවවය කියන එක පරපතළ ප්ර ථනයක්. ඒ ගැටුම 
පිළිපඳවයි අපට ගැටලුව තිශශපන්ශන්. ඒ සේපන්ධශයන් තම යි
ේසවවි ගිහිල්ලව තිශශපන්ශන්. ඒ  දසව ේසවවිය තීන් වව ශදනතුරු
ඉන්න. ේසවවි තීන් වව ගන්න-[පවධව කිරීේ] ම ශ ේත්තරය ම ම 
 වන්නව. මීට එහවට ම ට ශදන්න ේත්තරයක් නැහැ.
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පවර්ලිශේන්තුව

ගු ාජි ක වප්රමදාා මහාවා

(மாண்புமிகு ச ித் பிசரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු කාවනවයකතුම  ද,- [පවධව කිරීේ] කරුණවකර, ම ට
අවසථාවව ශදන්න. ශේක ම න්ත්රීවරශයකුශ වරප්රසවදයක් පිළිපඳ
කවරණයක්. ම ට අවසථාවව ලපව ශදන්න, ගරු කාවනවයකතුම  ද.
[පවධව කිරීේ]
ගරු කාවනවයකතුම  ද, ම න්ත්රී ධුරය අශහෝසි වීම  සඳහව
වැරන කරුවකු පවට පත් වන්නට ඕනෑ. ඒ වවශ ම  සිර දුවවම  අවම 
ව ශයන් ම වස 6ක කවල පිකච්ශේදයක් විය යුතුයි. ඒ වවශ ම  ඒ සිර
දුවවම  ලපව ශදන වරද,  දර්ශද් කරුව ලපන දුවවම  වසර
ශදකකට ශනොඅඩු සිර දුවවම ක් වන වරදක් විය යුතුයි. දැන්
පලන්න, ශේ අන්තිශම  කාවව. " වසර ශදකකට ශනොඅඩු සිර
දුවවම ක් වන වරදක්, සිර දුවවම  ම වස 6ක කවල පිකච්ශේදයක් විය
යුතු වරදක්" කියන ශේවව ආණ්ඩුක්රම  වයවසථාවශ සඳහන් වී
නැහැ. [පවධව කිරීේ] සම වශවන්න. ම ම  ඒකයි ඔපතුම වට කියන්ශන්.
ආණ්ඩුක්රම  වයවසථාවව කියවලව ඔපතුම ව තීන් ව තීරණ ගන්න.
ඒ වවශ ම  ඔපතුම ව කි වව, අශප්රේල් 6 වැ ද දව ශවනශකොට
හිකයට තීන් වවක් ශනොලැබුශණොත් එතුම වශ ම න්ත්රී ධුරය අශහෝසි
ශවනවව කියලව. ශේ ශකොශරෝනව සම ශ
ශම ොනයේ ශහෝ
ශහේතුවකට ම වර්තු ම වසශ ඊළඟ පවර්ලිශේන්තු වවරය ශහෝ අශප්රේල්
පළුදවන සතිශශ පවර්ලිශේන්තු වවරය ශහෝ -ශේ ශදකම - පැික
ශවලවවත් අශහෝසි වුශණොත්, පවර්ලිශේන්තුව රැසථ වන්නට පැික
වුශණොත් [පවධව කිරීේ] එතශකොට රන්ජන් රවම නවයක ම ැතිශතුම වට
අත්වන ඉරණම  ශම ොකක්ද? කරුණවකර, ඒ ගැන පැහැන ලි
කරන්න.

ගු දිවන්ෂන ගුණවර්ධාන මහාවා

(மாண்புமிகு திசனஷ் குைவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කාවනවයකතුම  ද, දැන් ශපොලීසිය භවර අම වතයතුම වත්
ප්රකව යක්
කරලව
අලුත්
ශතොරතුරු
රවශියක්
ශේ
පවර්ලිශේන්තුවටත්, රටටත් දැන ගන්න සැලැසථසුවව. අපි දන්නවව,
0ව9 පවසථකු ප්රහවරය  දසව 79ශදශනක් ජීවිතක්ෂයට පත් වුවල
පව. ඒ ප්රහවරයට ලක් ශවලව, අදත් ජීවිතයයි-ම රණයයි අතර
සටනක පසු වන අය ඉන්නවව. ගරු කාවනවයකතුම  ද, ඒ ප්රහවරය
සේපන්ධ පරීක්ෂණය හම වර ශවලව, ශේ විවවදය ඉල්ලව, විවවදය
ලපව දීලව, ඒ විවවදය පටන් ගන්න  දයමිතව තිශශපන ශවලවශ
විපක්ෂ නවයකතුම ව ශගශනන්න හදන ඔය ශයෝජනවව ගැන
ඔපතුම ව ශේ ගරු සභවශ දී ඉතව පැහැන ලිව තීරණයක්  වන්නව, ඒ
ශයෝජනවව ඔපතුම ව පිළිගන්ශන් නැහැ කියව. ඒ  දසව ඒ ගැන තව
ශකොපම ණ කරුවල කි වත්, එයට වලංගුභවවයක් ශනොම ැතිශ පව
ශගෞරවම යව විපක්ෂ නවයකතුම වට ම ම  කියව ශදන්න ඕනෑ.

පාර්ලිවම්න්තුවේ ක යුතු
பாராளுமன்ற அலுவல்

BUSINESS OF THE PARLIAMENT
ගු දිවන්ෂන ගුණවර්ධාන මහාවා

(மாண்புமிகு திசனஷ் குைவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

Hon. Speaker, I move,

"That the proceedings on Item No. 1 of Public Business appearing
on the Order Paper be exempted at this day’s sitting from the provisions
of the Standing Order No. 27 of the Parliament.

ප්රශ්නනය විමාන ලදින් ාවා ාම්මව විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

පාර්ලිවම්න්තුවේ රැානවීම්
பாராளுமன்ற அமர்வு

SITTINGS OF THE PARLIAMENT
ගු දිවන්ෂන ගුණවර්ධාන මහාවා

(மாண்புமிகு திசனஷ் குைவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

Sir, I move,

"That notwithstanding the provisions of the Standing Order No. 8
of the Parliament and the motion agreed to by Parliament on 06 th
October, 2020, the hours of Sitting of Parliament on this day shall be
10.00 a.m. to 12.30 p.m. and 1.30 p.m. to 5.30 p.m.. At 11.00 a.m.
Standing Order No. 8(5) of the Parliament shall operate. At 5.30
p.m., Mr. Speaker shall adjourn the Parliament without question put.

ප්රශ්නනය විමාන ලදින් ාවා ාම්මව විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

II
ගු දිවන්ෂන ගුණවර්ධාන මහාවා

(மாண்புமிகு திசனஷ் குைவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

Sir, I move,

"That this Parliament at its rising this day do adjourn until 10.00
a.m. on Tuesday, 23rd March, 2021."

ප්රශ්නනය විමාන ලදින් ාවා ාම්මව විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

වපෞද්ගලික මන්ත්රීන්වප පන ක වකම්ම්ප ක
தனி உறுப்பினர் சட்டமூலங்கள்
PRIVATE MEMBERS' BILLS

"මාවප ාමය" ාංවිධාානය මාංානථාගව ිරීමවම්
පන ක වකම්ම්පව

“ மாத்தகறப் பருவம்” அகமப்பு (கூட்டிகைத்தல்)
சட்டமூலம்
"MATARA SEASON" ORGANIZATION (INCORPORATION) BILL

ගු බුද්ිතක පිකපණ මහාවා

(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කාවනවයකතුම  ද, ම ව පහත සඳහන් ශයෝජනවව ඉන ිකපත්
කරනවව:
"'ම වතර සම ය' සංවිධවනය සංසථාවගත කිරීම  සඳහව  බ පනත් ශකටුේපත
ඉන ිකපත් කිරීම ට අවසර න ය යුතු ය."

ගු ිරංාන වනල්ාන් මහාවා

(மாண்புமிகு கிங்ஸ் தநல்சன்)
(The Hon. Kins Nelson)

විසින් ානථිප කපන ලදී.
ஆசமாதித்தார்.
Seconded.
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ප්රශ්නනය විමාන ලදින් ාවා ාම්මව විය.
පන ක වකම්ම්පව ඊ අනුකූලව පළුදවන වප ිරයවන ලදින් එය
ුදද්රණය ිරීමම නිවයෝග කපන ලදී.
වාර්වා ිරීමම ාකහාා 52ම6 වන ානථාවප නිවයෝගය ය ව ක පන ක
වකම්ම්පව අධායාපන අමාවයතුමා වවව පවපන ලදී.
வினா விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
இதன்படி, சட்டமூலம் முதன்முகற மதிப்பிடப்பட்டு, அச்சிடப்படக்
கட்டகளயிடப்பட்டது.
சட்டமூலம் நிகலக்கட்டகள இல. 52(6) இன்படி கல்வி அகமச்சருக்கு
அறிக்கக தசய்யப்படுதற்காகச் சாட்டப்பட்டது.

Question put, and agreed to.
Bill accordingly read the First time, and ordered to be printed.
The Bill stood referred, under Standing Order No. 52(6), to the
Minister of Education for report.

ගු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශයෝජනව පිළිපඳ දැුවේ දීම  සහ න නට  දයමිත කටයුතු.

අවයවශ්ය මහානන වාවා පනව: වයෝනනා
ාම්මවය

அத்தியாவசிய தபாதுமக்கள் சசகவ சட்டம்:
தீர்மானம்
ESSENTIAL PUBLIC SERVICES ACT: RESOLUTION
ගු දිවන්ෂන ගුණවර්ධාන මහාවා

(மாண்புமிகு திசனஷ் குைவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කාවනවයකතුම  ද, අග්රවම වතය, ුදදල් අම වතය, බුද්ධ වසන,
ආගමික හව සංසථකෘතිශක කටයුතු අම වතය සහ නවගිකක සංවර්ධන
හව  දවවස අම වතයතුම ව ශවුවශවන් ම ව පහත සඳහන් ශයෝජනවව
ඉන ිකපත් කරනවව:
"ව979 අංක 6ව දරන අතයවව ය ම හජන ශසේවව පනශත්
වගන්තිශය
ප්රකවරව ජනවධිපතිශවරයව ශවත පැවරී ඇතිශ පලතල අුවව, 0 ව ම වර්තු 0ව
න නැතිශ අංක ව7/5 දරන අතිශ විශ ේෂ ගැසට් පත්රශ හව එහි ේපශල්ඛ්නශයහි
පළ කරුව ලැප, 0 ව.03.09 න න ඉන ිකපත් කරන ලද ප්රකව නය අුවම ත කළ
යුතු ය.
(අම වතය ම ණ්ඩලශ අුවම තිශය දන්වව තිශශේ.)"

ප්රශ්නනය විමාන ලදින් ාවා ාම්මව විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

කල්වැබීම

ஒத்திகவப்பு
ADJOURNMENT
ගු දිවන්ෂන ගුණවර්ධාන මහාවා

(மாண்புமிகு திசனஷ் குைவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කාවනවයකතුම  ද, "පවර්ලිශේන්තුව දැන් කල් තැබිය
යුතුය" යි ම ව ශයෝජනව කරනවව.

ප්රශ්නනය ාවාිමුදඛ කපන ලදී.

வினா எடுத்தியம்பப்தபற்றது.
Question proposed.

ගු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

සභවව කල් තැබීශේ ශයෝජනවව, ගරු ජයන්ත වීරසිංහ
ම න්ත්රීතුම ව.

2019 අවප්රල් මා 21 වවනි දින සිදු
වබෝම්බ ප්රහාාපය ාම්බන්ධාවයන් පීමක්ෂා කප
විමර්ශ්නය කප වාර්වා ිරීමම හාා අවශ්ය
්රියාමාර්ග ගැම ම ාම්බන්ධාවයන් ප ක කළ
වකොමිෂන් ාවාවේ අවාන් වාර්වාව
2019 ஏப்பிரல் 21ஆம் திகதி இடம்தபற்ற
குண்டுத் தாக்குதல் ததாடர்பாக ஆராய்ந்து
விசாாித்து அறிக்கக சமர்ப்பிப்பதற்கும்
சதகவயான நடவடிக்ககககள
சமற்தகாள்வதற்வதற்குமாக நியமிக்கப்பட்ட
ஆகைக்குழுவின் இறுதி அறிக்கக
FINAL REPORT OF COMMISSION OF INQUIRY TO
INVESTIGATE AND INQUIRE INTO AND REPORT
OR TAKE NECESSARY ACTION ON THE BOMB
ATTACKS ON 21ST APRIL, 2019
[පූ.භව. වව. 3]

ගු මනනාිතපික ම ිකඥ නයන්ව වීපසිංහා මහාවා
(மாண்புமிகு (சனாதிபதி சட்டத்தரைி)

யந்த வீரசிங்க)

(The Hon. Jayantha Weerasinghe, PC)

ගරු කාවනවයකතුම  ද, අද න න සභවව කල් තපන අවසථාවශ දී
ම ව පහත සඳහන් ශයෝජනවව ඉන ිකපත් කරනවව:
"300කට ආසන්න පිිකසකට ම රු කැඳවමින්, 500කට අධික පිිකසකට
තුවවල සි ව කරමින්, 0ව9 වසශර් අශප්රේල් ම ස ව පවසථකු ඉිකදව එල්ල  බ
ත්රසථතවවදී ප්රහවරය සේපන්ධශයන් ශසොයව පැලීම ට, 0ව9.09. ව වැ ද න න
එවකට සිටි ජනවධිපතිශ ගරු නම ්රිපවල සිිකශසේන ම ැතිශතුම ව විසින් පත් කළ
ජනවධිපතිශ විම ර් න ශකොමිෂන් සභවශ  දර්ශද් ඇතුළත් වවර්තවව ශේ වන විට
ශම ම  පවර්ලිශේන්තුශ සභවගත කර ඇත.
ශම ම  ශකොමිෂන් සභව වවර්තවශවන් ශහළිදර වන, එම  ත්රසථත ප්රහවරය
සඳහව වගකිවයුතු පුද්ගලයින්ට එශරහිව වහවම  ම තිශය ්රියවත්ම ක කර
තව වරටත් එවන් ත්රසථත ්රියව රට තුළ ඇතිශ ශනොවීම ට රශට් ජවතිශක ආරක්ෂවව
තහවුරු කිරීම  සඳහව අව ය ්රියවම වර්ග කඩිනමින් ගන්නව ශලස ශම ම  ගරු
සභවවට ශයෝජනව කර සිටිමි."

ගරු කාවනවයකතුම  ද, ශේ රශට් ම ෑතකදී සිද්ධ වුවල වි වලම 
ශේදවව කය තම යි පවසථකු න න සි ව  බ ශපෝේප ප්රහවරය. ඒ  වර්දවන්ත
ප්රහවරය සි ව වුවල 0ව9 අශප්රේල් වවැ ද දව වි වල ජනතවවකට තුන්සියයකට ආසන්න පිිකසකට- සිය ජීවිත අහිමි වුණව
පන්සියයකට ආසන්න පිිකසක් තුවවල වුණව වි වල ශද්පළ
හව දයක් සි ව වුණව. ඒ සියල්ලටම  වග කියන්න ඕනෑ, එය සි ව වුවල
කවලශ පලශ සිටි පසුගිය රජයයි. ඒ අය  දකේ පලශ හිටියව
විතරක් ශනොශවයි, එම  සිද්ධිය ශවන්න ඉඩ  වන්නව. එය සි ව වුණවට
පසථශසේ, ඒ සේපන්ධශයන් පරීක්ෂණ කරන්න අව ය පියවර
ගත්ශත්ත් නැහැ. ඒකට සේපූර්ණශයන් වග කියන්න ඕනෑ, පසුගිය
රජයයි. "සම ඟි ජන පලශ ගය" කියව අද ශවන ශපෝ්  ලෑල්ලක් ශවන නම ක්- ගහශගන ශම තැනට ඇවිල්ලව වවඩි වුණවට,
තුදන්නවන්ශසේලව ම තක තිශයවගන්න, එදව රජශ හිටපු පිිකස තම යි
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[ගරු (ජනවධිපතිශ ම තිශා ) ජයන්ත වීරසිංහ ම හතව]

ඔය ඉන්ශන් කියන එක. ශේ ශකොමිෂන් සභව වවර්තවව කියවව
පලන විට පැහැන ලිව ශපශනන ශදයක් තිශශපනවව. ම ව ඒ අදවළ
ශකොටසථවලට තුදන්නවන්ශසේලවශ අවධවනය ශයොුද කරවන්නේ.
ඒකට සේපූර්ණශයන් වග කියන්න ඕනෑ පසුගිය රජය පව ශම හි
පැහැන ලිව සඳහන් කර තිශශපනවව. ඒ අයට තරවතිශරම  ශනොපලව
දුවවේ කළ යුතුයි කියලව සඳහන් කර තිශශපනවව.
ගරු කාවනවයකතුම  ද, ශම තුම න්ලව -විපක්ෂය- ම ෑතකදී
අුදතුම  කාවවක් කියන්න පටන්ශගන තිශශපනවව. ඒ තම යි, අශේ
රජය පලයට ආශ පවසථකු න න ශපෝේප ප්රහවරය ම තිශන් කියන එක.
ඒ අයට ම ව ම තක් කර ශදන්න කැම ැතිශයි -

ගු මන්ත්රීවපවයක්

(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்)

(An Hon. Member)

ශතොේපිය හික නේ දම වගන්න.

ගු මනනාිතපික ම ිකඥ නයන්ව වීපසිංහා මහාවා
(மாண்புமிகு (சனாதிபதி சட்டத்தரைி)

யந்த வீரசிங்க)

(The Hon. Jayantha Weerasinghe, PC)

ශතොේපිය වැශටයි, තව ටික ශ ලවවක් යනශකොට. [පවධව
කිරීේ]
ගරු කාවනවයකතුම  ද, පවසථකු න න ප්රහවරය සි ව වුශණ් 0ව9
අශප්රේල් ව වැ ද දව. නුදත් අපශ රජය පලයට පැමිශණන
පළුදවැ ද රැල්ල ඇතිශ වුශණ් ඊට අවුරුද්දකුත් ම වස ශදකකට ශපර
0ව8 ශපපරවවික ව0 වැ ද දව පැවැත්වුවල පළවත් පවලන
ම ැතිශවරණශයන් විශිෂථට ජයග්රහණයක් ලැබුවවට පසුවයි. පැසිල්
රවජපක්ෂ ම හත්ම යවශ දක්ෂ සංවිධවනවත්ම ක වැඩ පිළිශවළ  දසව
අවුරු ව හැත්තෑ ගණනක්, අූ  ගණනක් තිශබුවල පරණ පක්ෂ පරවජය
කරලව ම න්ත්රී ධුර 3,369ක් සහ ශකොට්ඨවස 3වක් ජයග්රහණය
කරලව අවුරු ව එකහම වරක් වුවල අශේ පක්ෂයට එදව පලයට එන්න
පුළුවන් වුණව. එම   දසව අපි පලයට ආශ පවසථකු න න ප්රහවරය  දසව
කියලව ශම තුම න්ලව කියන කාවව ඉල්ලව අසථ කර ගන්නවව නේ
ශහොඳයි. ශම ොකද, ඊට අවුරුද්දකුත් ම වස ශදකකට ශපර තම යි අශේ
ජයග්රහණශ පළුදවැ ද අඩි තවලම  වැටුශණ්. ඊට පසුව තම යි ඒ
ලැබූ පන්නරශයන් අපි ජනවධිපතිශවරණශයන් සියයට 5 ක ජයක්
සහ ඒ පන්නරශයන් ඉන ිකයට ගිහිල්ලව ම හ ම ැතිශවරණශයන්
තුශනන් ශදකක ආසන ප්රම වණයක් ලපව ගත්ශත්.
ගරු කාවනවයකතුම  ද, පවසථකු ප්රහවරය පිළිපඳ ශකොමිෂන් සභව
වවර්තවශ පැහැන ලිව සඳහන් කර තිශශපනවව, පසුගිය රජය ශේ
සිද්ධියට ඍජුවම  වගකිව යුතුයි කියලව. ශහොඳට ම තක තපවගන්න
ඕනෑ කරුණ තම යි, එය සිද්ධ වුශණ් ඔවුන්ශ ආණ්ඩුව කවලශ යි
කියන එක. ඒකට ශහේතු සවධක  බ පසු බිම   දර්ම වණය කශළේත්
පසුගිය රජයයි. ඒ ශකොමිසම  පත් කශළේත් පසුගිය රජයයි. "අපි
සම ඟි ජන පලශ ගශ අයයි" කියව අද ඔය වවඩි ශවලව ඉන්න
පිිකස එදව ඒ ශකොමිසම  පත් කරන ශකොට, "ඕක පත් කරන්න එපව"
කි වවද? ඒකට එක්ශකශනකුවත් විරුද්ධ වුණවද? ඒ ශකොමිසම 
හිකයට අපි පත් කළ එකක් වවශ අද අශේ පිටින් දම ව එතුම න්ලව ඒ
ශකොමිසම  පිළිපඳ කාව කරන්න එනවව.
ඊළඟට, ශේ ශකොමිෂන් සභව වවර්තවශ ඉතව පැහැන ලිව කියව
තිශශපනවව, පසුගිය රජශ කිසි ශකශනකුට ශේ වගකීශම න්
ගැලශවන්න පැහැ කියව. ම ම  ගරු අගම ැතිශතුම වශගන් ශගෞරවශයන්
ඉල්ලව සිටිනවව, ශම ම  වවර්තවව හැකි ඉක්ම  දන් ම තිශපතිශතුම වට යවව
ශම ම  සි වවීම ට වග කියන්න ඕනෑ සියලුශදනවට -තරවතිශරම 
ශනොපලව- දුවවේ කරන්න කටයුතු සලසථවන්න කියව.
"සියලුශදනව" කියන ශකොට, අ දවවර්යශයන්ම  පසුගිය රජශ සිටි
සියලුශදනව එතැනට අයිතිශ ශවනවව.
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ගරු කාවනවයකතුම  ද, අශේ සශහෝදර සවම වනය ුදසථලිේ
ජනතවව අපි ශේ ුදසථලිේ අන්තවවදය සම ඟ ගවල් කරන්න නරකයි.
අන්තවවදී සුළු පිිකසක් විතරයි ඉන්ශන්. අශේ සම සථත ුදසථලිේ
සශහෝදරවරු ඒ ශගොඩට වැශටන්ශන් නැහැ. ුදසථලිේ අන්තවවදය
රට පුරව බුර බුරව නැශගන පව බුද්ධි අං වවර්තවවලින් පැහැන ලි
ශවද්දීත්, ඊට කිසිම  පියවරක් ශනොශගන සිටිශ සුළු ජවතිශක ඡන්ද
නැතුව තම න්ට ඡන්ද න නන්න පැහැ කියන ප්රතිශපත්තිශශ සිටි
 දසවයි. ඒ ඡන්ද අරශගන ඔවුන්ට ජයග්රහණය කරන්න හැකි ශවයි
කියන පදනම  ම තයි ඔවුන් එශසේ සිටිශ . ඒ අය අුද අුදශ රශට්
ආරක්ෂවව පවවව දීලව, එවැ ද ම හව වි වල වයසනයක් ශවන්න
අව ය කරන පසු බිම  සැලැසථසුවව. ඒක පටන් ගත්ශත් ශකොයි
කවලශ ද? ඔවුන් පලයට ආ විට ශම ොකක්ද කශළේ? බුද්ධි අං ශ
 දලධවිකන්, ශපොලිසථ  දලධවිකන්, රණ විරුවන් අත් අඩංගුවට
ගත්තව. ජිම වවහිදී ශ්රී ලංකවවට විරුද්ධව ම වනව හිමිකේ
ේල්ලංඝනය කිරීේ පිළිපඳ ශයෝජනව ආ හැම  අවසථාවවකදීම 
ජිම වවවලට ශපන්වන්න ශම ශහේ රණ විරුවන් අත් අඩංගුවට
ගත්තව.
ශකොටින්ම  කි ශවොත්, යුද්ධය ශවලවශ දී ශකොටි නැ
ගිල්ලවන්න කටයුතු කළ නවවික හුදදවශ හිටපු ශරේෂථඨතම 
නවයකයව වන වසන්ත කරන්නවශගොඩ ම ැතිශතුම වත් අත්අඩංගුවට
ගන්න ේත්සවහ කළව. ශේ ආකවරයට බුද්ධි අං ය අඩපණ
කරනශකොට, ශපොලිසථ  දලධවිකන්, හුදදව  දලධවිකන් න ගින් න ගටම 
අත්අඩංගුවට ගන්නශකොට රශට් ආරක්ෂවව බිඳ වැටුණව. එවැ ද
තත්ත්වයක් යටශත් තම යි ශේ ප්රහවරය සිද්ධ වුශණ්.
ගරු කාවනවයකතුම  ද, ශම ම  පවසථකු ප්රහවර ශකොමිෂන්
වවර්තවශ සිංහල පිටපශත් 30 වැ ද පිටුවට ම ම  ඔපතුම වශ
අවධවනය ශයොුද කරවනවව. 30 වැ ද පිටුශ එය පැහැන ලිව
සඳහන් කර තිශශපනවව. 306වැ ද පිටුශ තිශශපන කවරණව කීපයක්
ම ම  කියවන්නේ.
ශේක වැදගත්. "අවවසනවවකට
ශම න්
අග්රවම වතය වික්රම සිංහ ඇතුළු එදව දවශසේ රජය එශසේ කිරීම ට අසම ත්
විය" යුවශවන් එහි සඳහන් ශවනවව. ඒ කියන්ශන්, එතුම න්ලව
රශට් ආරක්ෂවව ඇතිශ කිරීම ට අසම ත් වුණව කියන එකයි. "ුදසථලිේ
ශද් පවලන පක්ෂවල සහශයෝගය ම ත යැපීම   දසව නැඟී එන
ඉසථලවමීය අන්තවවදයට එශරහිව දැඩි ්රියවම වර්ග ගැම ම ට රජය
ම ැලිකම ක් දැක් බ පවට සවක්ෂිකරුවන් කිහිප ශදශනක් සවක්ෂි
ලපව  වන්හ. පරීක්ෂණ ශකොමිෂන් සභවව ඉන ිකශ ඇතිශ සවක්ෂි ශම ම 
සථාවවරය සනවා කරයි" යුවශවන් එහි තව වරටත් සඳහන් ශවනවව.
සවම වනය ව නශයන් කියනවව නේ, ුදසථලිේ ඡන්ද ටික ගන්න
පලවශගන රශට් ආරක්ෂවව පල්ලවට යන්න ඉඩ හැිකයව කියන එක
පැහැන ලිව එහි කියව තිශශපනවව ඒක පැහැන ලිව සඳහන් කර
තිශශපනවව.
ගරු කාවනවයකතුම  ද, ඊළඟට එම  වවර්තවශ 308වැ ද පිටුශ
සඳහන් වන කවරණයකට ම ව ඔපතුම වශ අවධවනය ශයොුද
කරවනවව. "සවක්ෂි සලකව පැලීශේදී අග්රවම වතයවරයව ශලස
වික්රම සිංහ ම හතව ඉසථලවේ අන්තවවදය ශකශරහි දැක්  බ ලිහිල්
ප්රශ ය එවකට රජය ්රියවශීලි පියවරක් ගැම ම ට අශපොශහොසත්
වීම ට එක් ප්රධවන ශහේතුවක් පව පරීක්ෂණ ශකොමිෂන් සභවශ
ම තයයි. ඉසථලවේ අන්තවවදය, පවසථකු ඉිකදව ප්රහවරය දක්වව ඉසථලවේ
අන්තවවදය ශගොඩනැඟීම ට ශම ය පහසුකේ සපයයි" යුවශවන් එහි
සඳහන් ශවනවව. ශම ොකක්ද ශේ කියව තිශශපන්ශන්? අන්තවවදයට
විරුද්ධව වික්රම සිංහ ම හත්ම යව ගත්ත ලිහිල් ්රියවම වර්ගය, එම 
අන්තවවදය පවසථකු ඉිකදව ප්රහවරය දක්වව වර්ධනය වීම ට ශහේතු වුවල
පව තම යි කියව එහි තිශශපන්ශන්. අද න න ශම ම  ගරු සභවශ වවඩි
ශවලව ඉන්න එම  රජශ
එක් ශකශනක්වත් එදව නැඟිටලව
කි වවද, "ශේවව කරන්න එපව. ශේවවට අපි විරුද්ධයි" කියලව.
එදව එතුම න්ලව කට පියවශගන හිටියව. එදව ඒ රජය කටයුතු කළ
ආකවරය  දසව න නපතව ජවතිශක ආරක්ෂවව ශකශළසනශකොට,
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ජවතිශක ආරක්ෂවව පිිකශහනශකොට ශම වැ ද ශදයක් සි වශනොවුණව
නේ, ඒක තම යි පු වශේ.
ගරු කාවනවයකතුම  ද, ඒ ශවලවශ එම  රජශ තුන්වැ ද
පලධවිකයව කවුද? ුදලින්ම  ජනවධිපතිශ. හැපැයි අපි ම තක තිශයව
ගන්න ඕනෑ, දහනව වන ආණ්ඩුක්රම  වයවසථාව සංශ ෝධනශයන්
පසථශසේ ජනවධිපතිශතුම වව නවමික ජනවධිපතිශවරශයකු කරලව,
අගම ැතිශතුම ව සර්ව පලධවික අගම ැතිශවරශයකු වුවල පව. එශහම 
තත්ත්වයක් යටශත් පළුදවැ දයව ජනවධිපතිශ. ශදවැ දයව සර්ව
පලධවික අගම ැතිශ. තුන්වැ දයව කවුද? වර්තම වන විපක්ෂනවයකතුම ව.
එදව අගම ැතිශට පසුව හිටපු යූඑන්පී එශක් ශදවැ දයව කවුද?
වර්තම වන විපක්ෂ නවයකතුම ව. ඒවව අම තක කරන්න එපව. [පවධව
කිරීේ] එතුම න්ලව එදව ඒ ගැන එක ව නයක් කාව කළවද? [පවධව
කිරීේ] ගරු කාවනවයකතුම  ද, එදව ශේ පිිකශසන් කිසි ශකශනක් ඒ
ආණ්ඩුව ශග දයපු වැඩ පිළිශවළට විරුද්ධව ව නයක්වත් කාව
කළවද? කාව කශළේ නැහැ. එශහම  ඉඳලව, අද එනවව අශේ පිට
දවලව කරුවල කියන්න. හිකයට ශේක අශේ කවලශ සිද්ධ වුවල
ප්රහවරයක් වවශගයි ශන් කාව කරන්ශන්. ශේක එතුම න්ලවශ
කවලශ ඇතිශ වුවල ප්රහවරයක්. ඒකට පසුබිම  හැ වශවත් පසුගිය
රජය ශකොමිසම  පත් කශළේත් පසුගිය රජය. එම   දසව එහි වගකීම 
ගන්න ශවන්ශන්ත් පසුගිය රජයටයි.
ගරු කාවනවයකතුම  ද, ඊළඟට ශම ම  වවර්තවශ 475වැ ද
පිටුවට ම ම  ඔපතුම වශ අවධවනය ශගෞරවශයන් ශයොුද කරවනවව.
ඒශක් කියලව තිශශපනවව, ිකෂව්  පන යුදීන් ම හතව සේපන්ධශයන්
අල්ලසථ ශහෝ ූෂෂණ ශ ෝදනව විම ර් න ශකොමිෂන් සභවවට වහවම 
කරුවල ඉන ිකපත් කරන්න කියලව. එශසේම , 476වැ ද පිටුශ කියලව
තිශශපනවව, අදවළ පුද්ගලයන්ට විරුද්ධව නඩු පැවරීම  සඳහව ශම ය
වහවම  ම තිශපතිශතුම ව ශවත ශයොුද කරන්න කියලව. එශසේම , ශම හි
පැහැන ලිව කියලව තිශශපනවව, හිසථබුල්ලව ම හත්ම යව කළ ප්රකව
කවන්තන්කුඩිශ ඉසථලවමීය ත්රසථතවවදය වර්ධනය වීම ට ශහේතු වුණව
කියලව. එශහම  ප්රකව කරනශකොට, ශවන නම ක් -ශවන ශපෝ් 
ලෑල්ලක්- ගහශගන ඉන්න පිිකස ඒවවට විරුද්ධ වුණවද, එපව
කි වවද, වැළැක් බවවද? නැහැ. ඒ සියල්ලටම  ඉඩ  වන්නව. ඒවවශ
ප්රතිශලලයක් හැටියට තම යි ශේ ම හව ශේදවව කය සිද්ධ වුශණ්.
ගරු කාවනවයකතුම  ද, ශේ ළඟදී එක් විපක්ෂ ම න්ත්රීවරශයක්
අහනවව ම ට ඇසුණව, "සවරව" කියන කවන්තවව ශගන්වන්ශන්
නැත්ශත් ඇයි, ඇය ශගන්වන්න ේත්සවහ කරන්ශන් නැත්ශත් ඇයි
කියලව. ඒ ශගොල්ශලෝ ම තක තිශයවගන්න ඕනෑ, "සවරව" නම ැතිශ
කවන්තවව 0ව9 සැේතැේපර් ම වසය දක්වව ලංකවශ හිටපු පවට
ශකොමිෂන් සභවවට සවක්ෂි දීලව තිශශපන පව. 0ව9 සැේතැේපර්
ම වසය දක්වව ඇය ලංකවශ සිටියව නේ, 0ව9 අශප්රේල් සි ව  බ
ශපෝේප ප්රහවරශයන් පසු ඇය ලංකවශ හිටපු කවලය ම වස 5ක්. ඒ
ම වස 5ක කවලශ ශේ රශට් පවලනය භවරව සිටිශ කවුද? පසුගිය
රජය. ඒ කවන්තවව ඉන්ශන් ශකොශහේද කියලව ශසොයව පලව ඇය
ශගන්වව ගන්න ඔවුන් කිසිම  ්රියවම වර්ගයක් ගත්තවද? නැහැ. ඇයි
ඒ? ඒ සුළු ජවතිශක ඡන්ද ටික ම ල්ලට දම වගන්නයි පලවශගන
සිටිශ .
ගරු කාවනවයකතුම  ද, ඒ රජයම  ගරු ේදය ගේම න්පිල
ම හත්ම යව සේපන්ධශයන් කටයුතු කශළේ ශකොශහොම ද? එතුම වට
ශපොරු නඩුවක් දම න්න ශහොර ශපොලීසිය - FCID එක - හදලව, ඒ
ශහොර ශපොලීසිශ  දලධවිකන් කණ්ඩවයම ක් ඕසථශේලියවවට යැ වව,
කට ේත්තර අරශගන සවක්ෂි එකතු කරන්න. හැපැයි, ඒ
්රියවම වර්ගය අරශගන ශම ශහන් CID කණ්ඩවයම ක්, TID නැත්නේ
ශවනත් කුම න ශහෝ කණ්ඩවයම ක් ඒ ත්රසථතවවදී කවන්තවව
අල්ලන්න යැ ශ නැත්ශත් ඇයි? ඇය පිළිපඳවත් එම  පිළිශවතම 
්රියවත්ම ක කශළේ නැත්ශත් ඇයි? ශම තැනට පවවිච්චි කශළේ එක
හැන්දක්, ගේම න්පිලට තව හැන්දක්.

ගරු කාවනවයකතුම  ද, ශම ම  ශකොමිෂන් සභව වවර්තවශ 483
සහ 484වැ ද පිටුවල තිශශපන කවරණව ඉතව වැදගත්. ම ම  ඒ සඳහවත්
ශකටිශයන් අවධවනය ශයොුද කරවන්නේ. "ම වවනැල්ශල් බු ව පිළිම 
කැඩීශේ සිද්ධය සේපන්ධශයන් සහ තවත් සැකකරුශවක්
සේපන්ධශයන්, ඒ කියන්ශන් ඉහථසවන් ම යිුවදීන් සේපන්ධශයන්
වන විම ර් නවලට ිකෂව්  පන යුදීන් සහ අසවද් සවලි ම ැන හත් වී ඇතිශ
පව ශපම  යයි" කියලව ශම හි සඳහන් කර තිශශපනවව. ශම න්න ශේ
අයට විරුද්ධව ්රියව කිරීම  සඳහව ශම ය ම තිශපතිශතුම වට යවන්න.
ගරු කාවනවයකතුම  ද, ඊළඟට ශම ම  ශකොමිෂන් සභව
වවර්තවශ 5 7වැ ද පිටුව වැදගත්. එහි ශම න්න ශම ශහම  සඳහන්
කර තිශශපනවව. ශේ ශකොටස වැදගත්  දසව ම ම  එය කියවන්නේ.
" 0ව5 සිට රජය ජවතිශක ආරක්ෂවවට ප්රුදඛ්ත්වය ලපව ශනොශදන ලදී."

ශනොේපර එශක් ආණ්ඩුවක් තිශබිලව තිශශපන්ශන්.
"ඒ ශවුවවට ජවතිශක සම ඟිය හව සංහිිනයවවට ප්රුදඛ්ත්වය ශදන ලදී. ආගමික
අන්තවවදයට එශරහිව සටන් කිරීම ට රජය ්රියවශීලී පියවර ශනොගත් පවට
ශපොශහෝ සවක්ෂිකරුවන් සවක්ෂි  වන්හ.
"අයිඑසථ සහ ඉසථලවමීය අන්තවවදය සහ ශවනත් ආකවරශ අන්තවවදය
ශහේතුශවන් රට ුදහුණ දී ඇතිශ තර්ජනශ වි වලත්වය  දසි ශලස වටහව
ගැම ම ට රජය අශපොශහොසත් විය."

ඒ ශම ොන රජයද අශපොශහොසත් වුශණ්? පසුගිය රජය. ශම ශහම 
කියන්ශන් කවුද? එතුම න්ලව පත් කළ ශකොමිෂන් සභවශ ගරු
ශකොම සවිකසථවරුන් දී තිශශපන වවර්තවශ තම යි ශම ශසේ සඳහන්
ශවන්ශන්. හිටපු ජනවධිපතිශ සිිකශසේන ම ැතිශතුම වශ නම  තිශබුවල
 දසව ම ව එය ශපන් බවව. එතුම ව ඒ වන විටත් පලහීන නවමික
ජනවධිපතිශවරශයක්. ශකොමිෂන් සභව වවර්තවශ 5 7වන පිටුශ
ශම ශසේ සඳහන් වනවව:
"ජනවධිපතිශ සිිකශසේන සහ අගම ැතිශ වික්රම සිංහ අතර වි ථවවසය බිඳ වැටීම 
 දසව ශම ය තවත් ේග්ර විය.
බුද්ධි අං අතර ඇතිශ  බ තරඟකවිකත්වශ ප්රතිශලලය  බශ
ශතොරතුරු ශපදව ගැම ම ට අශපොශහොසත් වීම යි."

වැදගත් බුද්ධි

ඊළඟට තිශශපන ශකොටස වැදගත් ශකොටසක්. එහි ශම ශසේ
සඳහන් වනවව:
"අකවර්යක්ෂම  රජය 0ව9 අශප්රේල් ව වන න න සි ව  බ සි වවීේ සඳහව ප්රධවන
දවයක සවධකයක් විය."

ශම ම  ශකොමිෂන් සභව වවර්තවශ
රජයට කියන්ශන්
අකවර්යක්ෂම  රජය කියලවයි. ශේවවට දවයකත්වය සපයව
තිශශපන්ශන් කවුද? නපුංසක රජයයි. [පවධව කිරීේ] හිටපු යහ
පවලන රජයයි. [පවධව කිරීේ] හිටපු රජයයි. [පවධව කිරීේ]
ගරු කාවනවයකතුම  ද, ඒ වවර්තවශ
ශම න්න ශම ශහම  කියව තිශශපනවව:

5 7 පිටුශ

තව වරටත්

"ශම ම  ශේදවව කයට ජනවධිපතිශ සිිකශසේන සහ අග්රවම වතයවරයව ඇතුළු
රජය වගකිව යුතුය.
පවසථකු ඉිකදව ප්රහවර වැළැක්වීම ට රජය සහ එහි  දලධවිකන් අශපොශහොසත්
වීම  රශට් රවජය පිකපවලනය සහ ම තිශය ්රියවත්ම ක කිරීම  පිළිපඳ
ආයතනයන් විසින් එශතක් ශම ශතක් වවර්තව කරන ලද වි වලතම 
අත්වැරදීම  ස දටුහන් කරන්නක් විය"

ගරු කාවනවයකතුම  ද, ම ව තවත් වැඩිපුර කවලය ගන්ශන්
නැහැ. ම ට තව එක කවරණයක් කියන්න ඉඩ ශදන්න. ඊශ ශපශර්දව ගරු අශ ෝක් අශේසිංහ ම න්ත්රීතුම ව රටට ප්රකව කර
තිශශපනවව, ශේ සිද්ධියට වග කියන්න ඕනෑ, ශේ සිද්ධියට
සේපන්ධශවලව තිශශපන්ශන් අතිශගරු ජනවධිපතිශතුම වත්, පැසිල්
රවජපක්ෂ ම හත්ම යවත් කියලව. භයක් නැතුව ශම වැ ද අසතය
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පවර්ලිශේන්තුව

[ගරු (ජනවධිපතිශ ම තිශා ) ජයන්ත වීරසිංහ ම හතව]

ප්රකව කරන්ශන් ලජ්ජව නහර කපවශගනද කියලව ම ව අහනවව.
[පවධව කිරීේ] ගරු කාවනවයකතුම  ද, එතුම වට ලජ්ජවවක් තිශශපනවව
නේ, පවර්ලිශේන්තුශ කිසි ව තනතුරක්වත් ශනොශගන පැත්තකට
ශවලව ඉන්න පැසිල් රවජපක්ෂ -

ගු අවශ්ෝක් අවේසිංහා මහාවා
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ලිපියට අත්සන් කර තිශශපනවව. ගරු කාවනවයකතුම  ද, ශේ
ලිපිශ වැදගත් ශකොටසථ ශදකක්, තුනක් තිශශපනවව.
එම  ලිපිශයහි ශම ශසේ සඳහන් වනවව:
"ශ්රී ලංකව කශතෝලික රදගුරු සුදළුව ශකොළඹ අගරදගුරු හිමිපවණන්
ජනවධිපතිශ ශකොමිෂන් සභවව විසින් ඉන ිකපත් කරන ලද වවර්තවව ගැඹුිකන්
අධයයනය කර ඇත. එම  වවර්තවව ම ගින් අනවවරණය කරන ලද කරුවල
සහ ඊට අදවළ  ද ථචිත  දර්ශද් අපි පිළිග දුද."

ගරු රදගුරුතුම න්ලව කියලව තිශශපනවව, ශේ වවර්තවශ කියලව
තිශශපන කරුවල ඔවුන් දීර්ඝව අධයයනය කර තිශශපනවව, ඒ අුවව
එම  කරුවල එතුම න්ලව පිළිගන්නවව කියලව.

(மாண்புமிகு அசசாக் அசபசிங்க)

(The Hon. Ashok Abeysinghe)

නැඟී සිටිවේය.

ගරු කාවනවයකතුම  ද, අපි අද කියන ශද්ම යි එතුම න්ලවත් ශේ
කියව තිශශපන්ශන්.

எழுந்தார்.
rose.

ගු කථානායකතුමා

ඒ අුවව, ඊළඟට එහි ශම ශසේත් කියලව තිශශපනවව:

(The Hon. Speaker)

"ශම ම   දර්ශද් යන්  දසි යවන්ත්රණයක් තුළින් ්රියවත්ම ක කිරීම  සඳහව
කඩිනේ පියවර ගන්නව ශලස අප රජශයන් ඉතව ඕනෑකමින් ඉල්ලව සිටින
අතර, එම  අපරවධයන්ට ඍජුව ශහෝ වක්රව සේපන්ධව සිටින
පුද්ගලයින්ශ තරවතිශරම  ශනොපලව ම තිශශ රැහැනට ශගනඒම  සඳහව
ප්රුදඛ්ත්වය ශදුව ඇතැයි අපි ේදක්ම  පලවශපොශරොත්තු ශවුද."

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

ඔ , ගරු අශ ෝක් අශේසිංහ ම න්ත්රීතුම ව.

ගු අවශ්ෝක් අවේසිංහා මහාවා

(மாண்புமிகு அசசாக் அசபசிங்க)

(The Hon. Ashok Abeysinghe)

ගරු කාවනවයකතුම  ද, ප්ර ථන කිරීම  සඳහව CID එශකන් ම ව
කැඳවව තිශශපනවව. ඒ සඳහව ම ව න නයක් ඉල්ලව තිශශපනවව. ශහට
න නශ ම ම  ඒ සේපන්ධශයන් ප්රකව යක් කරනවව.

ගු මනනාිතපික ම ිකඥ නයන්ව වීපසිංහා මහාවා
(மாண்புமிகு (சனாதிபதி சட்டத்தரைி)

யந்த வீரசிங்க)

(The Hon. Jayantha Weerasinghe, PC)

හික, ශපොශහොම  සථතුතිශයි. යන්න, යන්න.
ගරු කාවනවයකතුම  ද, ම ට තිශශපන ප්ර ථනය ශම යයි. එතුම ව
කියන ඒ ශතොරතුරු එතුම ව දැනශගන සිටියව නේ, ඒ ගැන කාව
කරන්න එතුම වශ කට ඇරුශණ් දැන්ද? [පවධව කිරීේ] ඒවව
පිළිපඳව ශපොලීසියට පැමිණිලි කරන්න එතුම ව හිතුශ නැද්ද? CID
එකට ශහෝ එශහම  නැත්නේ අඩු ගණශන් එතුම න්ලව පත් කරගත්
ශහොර ශපොලීසියටවත් පැමිණිලි ශනොකශළේ ඇයි? ශේවව ගැන දැන්
කාව කරන්ශන් ඇයි? එතුම න්ලවශ ආණ්ඩුව තිශබුවල කවලශ ඒ
සේපන්ධශයන් පියවර ගන්න තිශබුණව ශන්ද? එවක පලශ සිටිශ
එතුම න්ලව ශන්ද? එතුම න්ලව අහිංසක පුද්ගලයන්ට කටට එන-එන
අභූත ශ ෝදනව එල්ල කරනවව. විශ ේෂශයන් ශේ රශට් ත්රසථතවවදය
විනව
කරන්න ම හඟු දවයකත්වයක් ලපව වන් අතිශගරු
ජනවධිපතිශතුම වටත්, පැසිල් රවජපක්ෂ ම හත්ම යවටත් විරුද්ධව එල්ල
කර තිශශපන අභූත ශ ෝදනව සේපන්ධශයන් CID එක විසින් විභවග
කරලව, ඒ සේපන්ධශයන් වහව පියවර ගත යුුතුයි. [පවධව කිරීේ]
එශසේ කළ යුතුයි කියව ම ව ශයෝජනව කරනවව.
ගරු කාවනවයකතුම  ද, ශ්රී ලංකව කශතෝලික රදගුරු සුදළුව
කර තිශශපන ප්රකව යක් අප ශවත එවව තිශශපනවව. ශේ ප්රකව ශයන්
කියව තිශශපන්ශන් අපි අද කියන ශද්වල්වලට සම වන ශද්වල්. ගරු
කාවනවයකතුම  ද, ශේ ප්රකව ය හැන්සව් ගත කිරීම  සඳහව සභවගත
කරන්න ම ව ඔපතුම වට ඉන ිකපත් කරනවව. ශේ ප්රකව ශ තිශශපන
වැදගත් කරුවල කිහිපයකට ඔපතුම වශ අවධවනය ශයොුද කරවීම 
සඳහව ම ට ශපෝ ඩක් ඉඩ ශදන්න. ශ්රී ලංකව කශතෝලික රදගුරු
සුදළුව ප්රකව කර තිශශපන්ශන් ශම න්න ශේ කරුවල. ශම ය ඉතවම 
වැදගත් ශල්ඛ්නයක්. අතිශේතුේ ශජ්. වින්සථටන් එසථ. ප්රනවන් ව,
දී.ස. ද. සභවපතිශ, ශ්රී ලංකව කශතෝලික රදගුරු සේශේලනය, ප වල්ල
රදගුරු හිමිපවණන් සහ අතිශේතුේ ශජ්.ඩී. ඇන්ත ද ජයශකොඩි, ම හ
ශල්කේ, ශ්රී ලංකව කශතෝලික රදගුරු සේශේලනය, අගරදගුරු පදවි
සහවයක රදගුරු හිමි සහ රදගුරු හිමිවරුන් වි වල සංඛ්යවවක් ශම ම 

අපි ඉල්ලන්ශන්ත් ඒකම යි. ශේ ලිපිය එවීම  පිළිපඳව අපි
ේන්වහන්ශසේලවට වැඳ, නම සථකවර පූර්වකව සථතුතිශ කරනවව.
එම  ලිපිශ තව වරටත් ශම ශහම  කියලව තිශශපනවව:
"තවද ශම ම  ේශල්ච්ඡ ප්රහවරය සැලසුේකර න යත්කළ අයත් ඊට අුවපල
ශදමින් ආධවර ේපකවර කළ සියලු ශදනවත්, ශම ම  අපරවධය වළක්වව
ගැම ම  සඳහව තම  වගකීේ සහ රවජකවිකය පැහැර හැිකය සෑම  සියලු
ශදනවටම ත් විරුද්ධව  දසි ආකවරයට ම තිශය ්රියවත්ම ක කිරීම  සඳහව
ම තිශපතිශවරයවට පූර්ණ පලය සහ  දදහස ලපවශදන ශම න් අප ඉල්ලව
සිටිුද."

ගරු කාවනවයකතුම  ද, ශේ වවර්තවව කියවනශකොට
ශපශනනවව, වරදකවිකත්වය වැශටන ක්රම  ශදකක් ශේ වවර්තවශ
තිශශපන පව. එක ක්රම යක් තම යි, ්රියවවකින් ්රියවත්ම ක කිරීම .
ශදවැ ද ක්රම ය තම යි, ශනොකර හැරීම  සවපරවධී ශනොකර හැරීම .
ඒකට අහුශවනවව, ශේ ඉසථසරහ වවඩිශවලව ඉන්න, එදව ආණ්ඩුශ
හිටපු වැඩි පිිකසක්. [පවධව කිරීේ] ගරු කාවනවයකතුම  ද, ගරු
අගරදගුරු හිමිපවණන් වහන්ශසේලවශ ලිපිය ශේ ආකවරයටයි
අවසන් කර තිශශපන්ශන්.
"ශම ම  වවර්තවශවන් ශහලිවන කරුවල කවරණවවන් වි දවිදභවවශයන් යුතුව
යුක්තිශය සහ සවධවරණය ඉටුශ දැයි අපි දෑසථ දල්වව ම හත් ඕනෑකමින් පලව
සිටින වගද දන්වව සිටිුද. ශම ම  තීරණවත්ම ක ශම ොශහොශත් අප ම  බිශේ
ජීවත්වන සෑම  සියලු ශදනවශ ම  සවම ය සහ ආරක්ෂවව සඳහව යුක්තිශ
ධර්ම ශ නවම ශයන් අප ඉල්ලව සිටිුවශ ශම ම  කර්තවයයන් තව වරටත්
ප්රම වද ශනොකර ්රියවත්ම ක කරන ශලසයි."

එම  ලිපිශයන් එශසේ ඉල්ලව තිශශපනවව. ගරු කාවනවයකතුම  ද,
එම  ලිපිශ සිංහල සහ ඉං්රීසි අුවවවද ශදකම  ම ව ාවාගව*
කරනවව.
එම   දසව ම ම  ගරු අගම ැතිශතුම වශගන් ඉතවම  ශගෞරවම ය ශලස
ඉල්ලව සිටිනවව, ශේ සිද්ධිවලට සේපන්ධ කිසිම  ශකශනකුට
ශේිකලව යන්න ඉඩක් තිශයන්න එපව කියලව. [පවධව කිරීේ] එදව මිය
ගිය 300කට ආසන්න අහිංසක කශතෝලික ජනතවව ශවුවශවන්,
ශහෝටල්වල මිය ගිය අශනක් ජනතවව ශවුවශවන් සහ අතිශේතුේ
—————————
* පුානවකාලවේ වබා ඇව.
* நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.
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කවන නල් හිමිපවණන් ශවුවශවන් අපට කරන්න තිශශපන යුතුකම 
ඒකයි. ඒක ශේ රජය ශනොපිිකශහලව ඉටු කරනවව. අපි ඒ සඳහව
වගකිවයුතු සියලුශදනවට දුවවේ කරනවව. ගරු කාවනවයකතුම  ද,
ශවන ශපෝ් ලෑලි එල්ලවශගන ශම තැනට ආවවට එදව ආණ්ඩුශ
හිටපු අයට ශේශකන් ශේශරන්න පැහැ කියන කවරණවව ම තක්
කරමින්, ඔපතුම වට සථතුතිශවන්ත ශවමින් ම ව  දහඬ ශවනවව.

ගු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශයෝජනවව සථථිර කිරීම , ගරු නලින් ප්රනවන් ව ම න්ත්රීතුම ව.
[පූ.භව. වව.5ව]

ගු නලින් ප්රනාන්දු මහාවා

(மாண்புமிகு நலின் பர்னாந்து)

(The Hon. Nalin Fernando)

ගරු කාවනවයකතුම  ද, මි දසථ ජීවිත 300කට ආසන්න
සංඛ්යවවක් අහිමි කරමින්, තවත් 500ක පම ණ සංඛ්යවවකට තුවවල
සි ව කරමින් 0ව9 අශප්රේල් ව වැ ද න න සි ව කළ ත්රසථත ප්රහවරය
සේපන්ධශයන් පැවැත් බ පවසථකු ප්රහවරය පිළිපඳ පරීක්ෂණ
ශකොමිෂන් සභවශ  දර්ශද් ම ත අසවධවරණයට ලක් වුවල අයට
සවධවරණයක් ඉටු කරන්න කියන ඉල්ලීම  කරමින්, අද න නශ
සභවව කල් තපන අවසථාවශ ඉන ිකපත් කළ ශයෝජනවව ම ම  සථථිර
කරනවව.

ගු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

Order, please! The Hon. Deputy Speaker will now
take the Chair.
අනතුුව ගු කථානායකතුමා මූලාානවයන් ඉව ක
නිවයෝනය කථානායකතුමා [ගු පංජි ක සියඹලාළිටිය
මූලාානාරූඪ විය.

වයන්
මහාවා]

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்
தினின்று அகலசவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண்புமிகு ரன் ித்
சியம்பலாபிட்டிய] தகலகம வகித்தார்கள்.
Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY
SPEAKER [THE HON. RANJITH SIYAMBALAPITIYA] took the
Chair.

ගු නලින් ප්රනාන්දු මහාවා

(மாண்புமிகு நலின் பர்னாந்து)

(The Hon. Nalin Fernando)

ගරු  දශයෝජය කාවනවයකතුම  ද, පහුතර කශතෝලික
ජනතවවක් සිටින ප්රශද් යක්  දශයෝජනය කරන ම න්ත්රීවරයකු
විධියට ශේ කල්තැබීශේ ශයෝජනවව සථථිර කිරීම ටත්, අදහසථ ප්රකව
කිරීම ටත් අවසථාවව ලපව  වන් රජයටත්, ගරු කාවනවයකතුම වටත්
ම ශ සථතුතිශය ප්රකව කරනවව. පවසථකු ප්රහවරය සි ව වීම ට ශපර,
පවසථකු ප්රහවරය සි ව වුණවට පසු, පවසථකු ප්රහවරය සි ව ශවන
අවසථාවශ කියන අවසථාව තුශන්දී එවකට පැවැතිශ ආණ්ඩුව ශගන
ගිය වැඩ පිළිශවළ, ඒ ආණ්ඩුව ශගන ගිය ක්රම ශ දය සජිත්
ශප්රේම දවස ම ැතිශතුම ව ශවනත් පක්ෂයකින් ජයග්රහණය කරලව
විපක්ෂශ සිටියදී අුවම ත කළව. ඒ ශම ොකක්ද? පසුගිය ආණ්ඩුව
ශේ ප්රහවරයට සේපන්ධ වුණව වවශ ම  ප්රහවරශයන් පසුව ශගන යන
ශම ම  වැඩ පිළිශවළට අකුල් ශහළන එක තම යි එතුම න්ලව
කරන්ශන්. අවසවනශ ශම යින් සි ව ශවන සවධවරණය වළක්වව
ගැම ම ට පුළුවන් නේ, එතුම ව මි දත්තු පහකට කලින් පවධව කරලව
ශහෝ ඒ වැශ්  කරන්න සහශයෝගය ලපව ශදනවව. ඒ  දසව තම යි
ගරු සභවනවයකතුම ව කි වව වවශ එතුම වට අයිතිශ නැතිශ ශදයක්
ඉන ිකපත් කරලව, පවර්ලිශේන්තුශ කවලය නවසථතිශ කරලව ශේ
ශයෝජනවව ශගන එද්දී නැඟිටලව ගිශ . ඒ  දසව පවසථකු ප්රහවරශයන්
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අසවධවරණයට ලක් වුවල ජනතවවට විපක්ෂ නවයකශගන්
පලවශපොශරොත්තු ශවන්න පුළුවන් ශම ොනවවද කියලව අපි දැන
ගන්න ඕනෑ.
පවසථකු ප්රහවරය ්රියවදවම යක් පව අපි දන්නවව. පවසථකු ප්රහවරය
සි ව වීම ට ශපර අවුරු ව ගණනක් තිශසථශසේ එවකට සිටි ුදසථලිේ
අම වතයවරුන්ට තිශබුවල පලය පවවිච්චි කරලව ුදසථලිේ
අන්තවවදීන්ශ
්රියව පිළිශවත් ශපෝෂණය කරලව, ඒ අයට
සහශයෝගය ලපව දීලව රජය ක්තිශම ත් කර ගන්න වැඩ පිළිශවළක්
තම යි ්රියවත්ම ක වුශණ්. ඒක අපි කවුරුත් දන්නවව. ජවතිශක
ආරක්ෂවව පිළිපඳ තිශබුවල සියලු  දර්ණවයක ඉවත් කරලව ුදසථලිේ
ඇම තිශවරුන්ට, ුදසථලිේ නවයකයන්ට ඕනෑ විධියට ජවතිශක
ආරක්ෂවව 'නැුදවව.' පසුගිය රජය ආරක්ෂවව 'නම න්න' අවසථාවව
ලපව  වන්නව. ඒ ඇයි? ඒ රජය ශගන ගිශ ුදසථලිේ නවයකයන්
 දසවයි. ඒ අය අන්තවවදයට ේදවු කරන අයට සහශයෝගය ලපව
 වන්නව. ඒ  දසව තම යි අපි ඒ රජය ගැන කියන්ශන්. අපි සවම වනය
ුදසථලිේ වැසියන් ගැන ශනොශවයි කාව කරන්ශන්, අන්තවවන න්
ගැනයි. ඒ  දසව අපි පවසථකු ප්රහවරය සි ව  බ ්රියව පිළිශවතට පසුගිය
රජයට ශකළින්ම  ඇඟිල්ල න ගු කරනවව. ශේ කවලය - 0ව5- 0 0
කවලය - තුළ ශම ම  ත්රසථතවවදීන් පිිකස සංවිධවනය ශවද්දී
සියලුශදනව කිසිම  පියවරක් ගත්ශත් නැතිශ පව අපි දන්නවව.
ම වවනැල්ශල්
බු ව
පිළිම 
කඩලව
විනව
කරද්දී
පවර්ලිශේන්තුශ ත් ඉන් පිටතත් වි වල පිිකසක් කි වුව, "ශේ ගැන
අවධවනය ශයොුද කරන්න. ශේ ගැන පරීක්ෂණ පවත්වන්න"
කියලව. ඒ පරීක්ෂණ පවත්වන්න සහවය  වන්ුව ගරු කබීර් හෂීේ
ම ැතිශතුම වශ ශල්කේවරශයකුට පහරදීලව හිිකහැර කළව. පසුගිය
ආණ්ඩුව තම න්ශ ආණ්ඩුශ ඇම තිශවරශයකුශ ශල්කේවරයවට
ඔහුශ
අයිතිශයවත්  වන්ශන් නැහැ. එශහම  කරලව, ුදසථලිේ
අන්තවවදීන්ට ේද කළව.
ගරු  දශයෝජය කාවනවයකතුම  ද, පරීක්ෂණ කරලව
වනවතවිල්ලුශ අවි ගපඩවව අල්ලව ගත්තත් ඒ පරීක්ෂණය
ඉන ිකයට ගිශ නැහැ, ඒ පරීක්ෂණය යට ගැහුවව. ුවවරඑළියට
ගිහින් ශේවව සැලසුේ කරමින් රැසථවීේ පවත්වද්දී ම හ ජනතවව ඒ
ගැන පැමිණිලි කළව. නුදත් ඒවවත් යට ගැහුවව. ඒ වවශ ම ,
ශපොලිසථ  දලධවිකන් ඝවතනය කරද්දී ඒවව කශළේ ශවනත්
සංවිධවනවලින් කියලව ඒ ගැන පරීක්ෂණ කරන්ශන් නැතිශව
අත්හැර දැේම ව. ශේ ශසේරම  කශළේ තම න්ශ ආණ්ඩුව රැක
ගන්නයි. තම න්ශ ආණ්ඩුවට තර්ජනයක් ශවයි කියන භය  දසවයි
පසුගිය යහ පවලන ආණ්ඩුව ශම වැ ද කටයුතු කශළේ. ඒ අය ජවතිශක
ආරක්ෂවව පල්ශලහවටම  දැේම ව. ශේ ශසේරම  කරද්දී ත්රසථතවවන න්
ප්රහවරය කරන දවශසේ ශම ොකක්ද වුශණ්? ත්රසථතවවන න් ප්රහවරය සි ව
කරලව පැය 4ක් යනශකොට සියලු ත්රසථතවවන න් අල්ලන්න කටයුතු
කළව. ඒ ශගොල්ලන්ශ ශගවල්වලට ගියව.  දකේ ශ ලවස දන්
කියලව තිශබුණව වවශ , ඒ ශගවල්වලට ගියව, අත් අඩංගුවට ගත්තව.
පැය 4ක් යද්දී තත්ත්වය පවලනය කළව කියලව කි වව. එශහම 
කරන්න නේ බුද්ධි අං , ශපොලීසිය සහ අ දකුත් ආරක්ෂක අං
දැනශගන ඉන්න ඕනෑ ශේ වවශ ප්රහවරයක් සි වශවනවවය කියන
එක. ඒ අය දැනශගන හිටියව. ඒක  දසව තම යි කියන්ශන් රවජය
බුද්ධි අං දැනශගන හිටියව, නුදත් ඒ ගැන කටයුතු කශළේ නැහැයි
කියලව. අපි අන්න ඒ කරුවල දැනගන්න ඕනෑ.
ප්රහවරශයන් පසථශසේ පසු ගිය රජය ශම ොකක්ද කශළේ? ුදසථලිේ
ඇම තිශවරු, පලය තිශශපන ඇම තිශවරු ශේකට සේපන්ධ වුණව. ඒ අය
ඇම තිශ ධුරවලින් අයින් ශවලව පවසථකු ප්රහවරය සේපන්ධශයන් කළ
පරීක්ෂණය පිටුපසථසට ගන්න පලපෑේ කළව. ඒ ශවලවශ සියලු
ුදසථලිේ ම න්ත්රීවරුන්, ඇම තිශවරුන් ඒකට එකතු ශවද්න  අශේ
කශතෝලික ම න්ත්රීවරුන් පහුතරයක් කට වහශගන හිටියව. එක
ම න්ත්රීවරශයක් නේ යවන්තේ කාව කළව. ඒ ගැන කාව කරන්න
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පවර්ලිශේන්තුව

[ගරු නලින් ප්රනවන් ව ම හතව]

එතුම වට ශකොන්දක් තිශබුණව ශකොන්ශදන් භවගයක් ශහෝ තිශබුණව.
අශේ ගරු  දශරෝෂන් ශපශර්රව ම න්ත්රීතුම ව ඒ ගැන ශපෝ ඩක් කාව
කළව. නුදත් ඒ ශවද්දීත් ඒ පරීක්ෂණවලට පවධව කළව. පවධව
කරලව, පවර්ලිශේන්තුශවන් ශකොමිටි පත් කරලව ඒ කටයුතු තවත්
පසථසට අන න්න කටයුතු කළව. එශහම  කටයුතු කරලව, ඒවවශ
 දයම  සැකකවරශයෝ, ඒවවට වග කියන්න ඕනෑ  දයම  අය අත්
අඩංගුවට ගැම ම  වැළැක් බවව. ශේ තත්ත්වය රශට් ජනතවව
දැනගත්තව.
ශේ රට භවර ගන්නශකොට රජයක් විධියට අපි දැනගත්තව කවදව
ශහෝ අපට ශේකට වග කියන්න ශවන පව. ශම ොකද, අපි දැනශගන
හිටියව කවදවවත් යහ පවලන ආණ්ඩුශවන් ශේකට සවධවරණ
විසඳුම ක් ලැශපන්ශන් නැහැයි කියන එක. එම   දසව හිටපු
ජනවධිපතිශ නම ත්රීපවල සිිකශසේන ම ැතිශතුම ව පවසථකු ප්රහවරය පිළිපඳ
ශසොයන්න ඒ ශකොමිෂන් එක පත් කළවම  රජයක් විධියට අපි, අශේ
රශට්
නවයකශයෝ
කවන නල්
හිමිපවණන්
හුදශවලව
ේන්වහන්ශසේශගන් ඇහුවව ශේ කරන පරීක්ෂණ ඇතිශද, එශහම 
නැත්නේ ඒ පරීක්ෂණ තවත් ඉසථසරහට ශගනයන්න ඕනෑද කියලව.
එතශකොට ේන්වහන්ශසේශ අුවම ැතිශය ලැබුණව, පවසථකු ප්රහවරය
සේපන්ධ ශකොමිෂන් එක තවත් ඉසථසරහට ශග දයන්න,
සවධවරණව කරන්න, අශේ කශතෝලික ජනතවව ශවුවශවන් ඒ
යුතුකම  ඉෂථට කරන්න කියලව. අපි ඒක කළව එහි ප්රතිශලල ආවව. ඒ
ප්රතිශලලය ශම ොකක්ද? පසුගිය යහ පවලන ආණ්ඩුශ ප්රතිශලල අද අපි
ඉසථසරහට ඇවිල්ලව තිශශපනවව. අපි රජශයන් ඉල්ලන්ශන් ශම යයි.
ශේක අපි කළ ශදයක් ශනොශවයි අශේ ආණ්ඩුව කවලශ කළ
ශදයක් ශනොශවයි. අශේ ආණ්ඩුව ශේ සිද්ධියට කිසිම  සේපන්ධයක්
නැතිශ වුණත් ශේ පරීක්ෂණය අවසවනශ දී ශේ රශට් ජනතවව
ශවුවශවන් ඒ යුතුකම  ශේ රජය ඉටු කරන්න ඕනෑ. අපි දන්නවව, ඒ
යුතුකම  ඉෂථට කරන පව. අහිංසක කශතෝලික ජනතවව ඝවතනය
කළ, රශට් ජවතිශක ආරක්ෂවව නැවතත් පහළට දැූල ඒ ේශල්ච්ඡ
ත්රසථතවවන  ප්රහවරයට සේපන්ධ සියලුශදනවට දුවවේ ලපව දීලව, රට
ශවුවශවන් තම  යුතුකම  ඉෂථට කරන්නය කියලව අතිශගරු
ජනවධිපතිශතුම ව සහ ගරු අගම ැතිශතුම ව ප්රුදඛ් රජශයන් නැවත
වවරයක් ම ව ඉල්ලව සිටිනවව. ශපොශහොම  සථතුතිශයි.
[අ.භව. ව .0ව]

ගු නිවපෝෂන් වපවර්පා මහාවා

(மாண்புமிகு நிசராஷன் தபசரரா)

(The Hon. Niroshan Perera)

ගරු  දශයෝජය කාවනවයකතුම  ද, පවසථකු ඉරුන න ප්රහවරය සිද්ධ
ශවලව අද වන විට අවුරු ව ශදකකට ආසන්න කවලයක් ශවනවව. ඒ
වවශ ම , එම  ප්රහවරය පිළිපඳව ශසොයව පැලීම  සඳහව ජනවධිපතිශ
ශකොමිෂන් සභවව පත් කරලව ශේ වන විට ම වස ව6ක් වනවව. අපි
එදව සිටම  ඒ ප්රහවරය සේපන්ධව සවධවරණ පරීක්ෂණයක් තම යි
ඉල්ලුශ . ඒ වවශ ම , කවන නල්තුම න්, කශතෝලික රදගරු
සේශේලනය, කශතෝලික ජනතවව සහ ශපෞද්ධ භික්ෂූන්
වහන්ශසේලව ඇතුළු ශේ රශට් සියලුශදනව ඉල්ලුශ ශේ සඳහව
සවධවරණ පරීක්ෂණයක් සි ව කර ම තිශය ්රියවත්ම ක කරන්න
කියලවයි.
ම ට කලින් කාව කළ ගරු ම න්ත්රීතුම ව කි වව, ම ම  පසුගිය
ආණ්ඩුශ සිටිමින්, ශකොන්ශද් පවගයක් තිශයවශගනයි කාව කශළේ
කියලව. නැහැ, ගරු ම න්ත්රීතුම  ද, ම ම  නැවතත් ශහොඳට ම ශ
ශකොන්ද අල්ලලව පැලුවව. තවම  ම ට ඒ ශකොන්ද තිශශපනවව.
ඔපතුම න්ලවම  තම යි ිකසව්  පන යුදීන් හිටපු ඇම තිශවරයවට එශරහිව
එදව ශේ ගරු සභවවට වි ථවවසභංග ශයෝජනවවක් ශගනවශ . ඒ
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වි ථවවසභංග ශයෝජනවව ශගශනන ශවලවශ ම ම  කි වව, "ඒ සඳහව
ම ම  සහවය ශදනවව, යේකිසි පරීක්ෂණයක් තිශශපනවව නේ, ඒ
පරීක්ෂණය ඉන ිකයට ශගන යන්න ඕනෑ" කියලව. නුදත්, පසුගිය
ආණ්ඩුව ගැන ශකොපම ණ කාව කළත් අද ශේ ආණ්ඩුශ සිටින
අයට ඒ ගැන අම තක ශවලව තිශශපනවව. අද එක එක නේ කිය
කියව ශේ ගරු සභවශ කාව කරන්ශන් නැතිශව, ගිහිල්ලව නඩු
දම න්න. පසුගිය ආණ්ඩුශ
යේකිසි වරදක් කර තිශශපන
පුද්ගලශයක් ඉන්නවව නේ, ඒ අයට එශරහිව නඩු දම ලව ම තිශය
්රියවත්ම ක කරන්. ඒ කරුවල ජනවධිපතිශ කවර්යවලශ ශසේේපුවක
දම ව හංගවශගන ඉන්ශන් නැතිශව එළියට දම ලව, ම තිශපතිශතුම වට
ඉන ිකපත් කරලව, නඩු දම න්න කියලව ශේ අවසථාවශ දී අපි
ආණ්ඩුශවන් ඉල්ලව සිටිනවව.
ඒ වවශ ම , ශේ පැත්ශත් සිටින ම න්ත්රීතුම න්ලව ගැනත් කාව
කළව. නුදත්, පවසථකු ඉරුන න ප්රහවරය සේපන්ධශයන් ශසොයව
පැලීම  සඳහව පත් කළ ශකොමිෂන් සභව වවර්තවශ , ඒ ප්රහවරය
වළක්වන්න පැික වීම  ගැන පළුදශවන්ම  ශ ෝදනවව තිශශපන්ශන්
කවටද? ඔපතුම න්ලවශ පැත්ශත් ඉසථසරහව ශේළිශ -අද නේ
නැහැ.- ඉන්න නවයකයකුට. එතුම ව ශ්රී ලංකව  දදහසථ පක්ෂශ
සභවපතිශ.

ගු මන්ත්රීවු

(மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள்)

(Hon. Members)

සන්ධවනශ .

ගු නිවපෝෂන් වපවර්පා මහාවා

(மாண்புமிகு நிசராஷன் தபசரரா)

(The Hon. Niroshan Perera)

ඔ , ශ්රී ලංකව  දදහසථ ශපො වජන සන්ධවනශ . ඒ  දසව
ශද් පවලන වවසි ගන්න කාව කරපු, කාව කරන සියලුශදනවටම 
අපි කියනවව, ශේ ශදස රශට් ජනතවව පලවශගන සිටින පව.
විශ ේෂශයන් ශේ රශට් තරුණ තරුණියන් ශේ ශදස පලවශගන
ඉන්නවව. ම ටත් හිශතනවව, ඇත්තටම  කවදවවත් පවසථකු ඉරුන න
ප්රහවරය පිළිපඳ සවධවරණයක් ඉෂථට ශවන්ශන් නැහැ කියලව. ඒක
ම ශ හිශත් දැන් තිශශපනවව. ශම ොකද, ශේ ශද් පවලන සංසථකෘතිශය
 දසව.
අද අපි දැක්කව, ශේ පවර්ලිශේන්තුශ ශද් පවලන
සංසථකෘතිශය ්රියවත්ම ක ශවන්ශන් ශකොශහොම ද කියලව. තම න්ට
ශද් පවලන පලය ලපව ගැම ම , රැක ගැම ම  ශවුවශවන් පවසථකු
ඉරුන න ප්රහවරය පවවව දීලව ඉවරයි. ඒ ප්රහවරය පවවව දීලව තම න්ශ
පලය රැක ගන්ශන් ශකොශහොම ද කියලවයි අද සියලුශදනවම  කාව
කරන්ශන්.
පවසථකු ඉරුන න ප්රහවරය පිටුපස ඉන්න ම හ ශම ොළකරු කවුද
කියලව අපි හැම  ශ ලවශ ම  ඇහුවව. අතිශ ේතුේ ම ැල්කේ රංජිත්
කවන නල් හිමිපවණන් ඇහුවව, "ශේ පිටුපස ඉන්න ම හ ශම ොළකරු
කවුද" කියලව. ඒත් ඒ කවුද කියලව අවුරු ව ශදකක් ගිහිල්ලවත්
හිකහැටි ශසොයව ගන්න පැික ශවලව තිශශපනවව. අපි දන්නවව, ඒ ම හ
ශම ොළකරු විධියට එක එක පුද්ගලයන් ඉන ිකපත් කරලව, ඒ
සේපන්ධශයන් කරන විම ර් නවලින් ශේරී යන්න ේත්සවහ කරන
පව. සහරවන්ශ කණ්ඩවයම  වවශ ම  සහරවන් එක්ක පවසථකු
ප්රහවරයත් වළලන්නට සම හර අය ේත්සවහ කරනවව කියලවත් අපි
දන්නවව. ඒ වවශ ම  කලින් කි වව වවශ , පවසථකු ඉරුන න ප්රහවරය
වැළැක්වුශ නැත්ශත් කවුද කියන පරපතළ ප්ර ථනය අපට එදව
තිශබුණව. නුදත්, 0ව9 ශවනශකොටම  ඒක වැළැක් බශ නැත්ශත්
කවුද කියන එක ශේ රටටම  ශහළි වුණව. ඒශක් කිසිම  ප්ර ථනයක්
නැහැ. අපි අහන්ශන්, අවුරු ව ශදකක් ගිහිල්ලවත් අඩු තරමින් ඒ
ප්රහවරය වැළැක්වුශ
නැතිශ පුද්ගලයන්ට ම තිශය ්රියවත්ම ක
කරන්නවත් ඔපතුම න්ලවට පැික ඇයි කියලවයි.
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ඔපතුම න්ලව පලය තපව ගැම ශේ කුම න්ත්රණයක් අද
්රියවත්ම ක කරනවවශදෝ කියව අපිට සැකයක් තිශශපනවව. ඒ විතරක්
ශනොශවයි, යේ යේ ුදසථලිේ නවයකයන් ප්රුදඛ් පක්ෂ පසුගිය
ආණ්ඩුවට සහශයෝගය  වන්  දසවයි ඒ පරීක්ෂණ යට ගැහුශ කියලව
කි වව. නුදත්, ඒ ම න්ත්රීවරු කිහිපශදශනකු අරශගන විසිවන
ආණ්ඩුක්රම  වයවසථාව සංශ ෝධනය pass කරශගන ඔපතුම න්ලව
ශම ොනවවද කරන්ශන් කියලව අපට ශේ අවසථාවශ දී අහන්න
වනවව. ඒවව ඔපතුම න්ලවට අම තකද? ඒ කවරණව පිළිපඳව අපිට
ශලොකු සැකයක් තිශශපනවව. ඒ  දසව තම යි කශතෝලික සභවව
ඇහුශ , "ශේ සේපන්ධ ශතොරතුරු එළියට ශදන්ශන් කවදවද, ම තිශය
්රියවත්ම ක ශවන්ශන් කවදවද?" කියලව.
අඩු තරමින්
ම තිශපතිශතුම වටවත් තවම  ඒ ශතොරතුරු දීලව නැතිශ පව අපි දන්නවව.
ඒ  දසව ඒ සේපන්ධශයන් ම තිශය ්රියවත්ම ක ශවන්ශන් කවදවද
කියන ප්ර ථනය අපිට තිශශපනවව.
පසුගිය ම වර්තු 07වන දව - "කළු ඉිකදව"- ශේ රශට් සම සථත
කශතෝලික ජනතවව කළු ඇඳශගන පවරට පැසථසව. [පවධව කිරීේ]
ආණ්ඩුශ සම හර කට්ටියට ශේවව කියන ශකොට ිකශදන පව ම ම 
දන්නවව. ඒ ඇයි කියලව අපි අහනවව. වත්ම න් රජශ ඉන්න
කවුරුවත් ශේ කටයුතුවලට සේපන්ධ නැත්නේ අපි ශම ශහම  කාව
කරනශකොට- [පවධව කිරීම ක්]

ගු නිවයෝනය කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ආණ්ඩු
කිරීම ක්ද?

පවර් ථවශ

ප්රධවන

සංවිධවයකතුම  ද,

පැහැන ලි

ගු වනොන්ාන න් ප්රනාන්දු මහාවා

(மாண்புமிகு ச ான்ஸ்டன் பர்னாந்து)

(The Hon. Johnston Fernando)

ගරු  දශයෝජය කාවනවයකතුම  ද, පුත්තලේ න සථ්රික්කශ අශේ
ගරු ම න්ත්රීතුම ව කි වව, ශේ වවර්තවව පුළුවන් තරේ ඉක්ම නට
යවන්න කියලව. ගරු ම න්ත්රීතුම  ද, එම  වවර්තවව යවලව අවසවනයි.
CID, TID වවර්තව ඔක්ශකෝම  ජනවධිපතිශතුම ව යවලව අවසවනයි.
ඔපතුම වශ දැනගැම ම  සඳහවයි ශේ කියන්ශන්.

ගු නිවපෝෂන් වපවර්පා මහාවා

(மாண்புமிகு நிசராஷன் தபசரரா)

(The Hon. Niroshan Perera)

ම ම  දන්නව තරමින්, ම තිශපතිශතුම වට එම  වවර්තවව ලැබුණව
කියලව තවම 
ප්රකව යක් කශළේ නැහැ. ඒ  දසව අපිට
අ දවවර්යශයන්ම  ම තිශපතිශතුම ව අන්තිශම - [පවධව කිරීම ක්]

ගු වනොන්ාන න් ප්රනාන්දු මහාවා

(மாண்புமிகு ச ான்ஸ்டன் பர்னாந்து)

(The Hon. Johnston Fernando)

ගරු ම න්ත්රීතුම  ද, අශේ ආණ්ඩුව පසුගිය ආණ්ඩුව වවශ ම වධය
සන්දර් න පවත්වන්ශන් නැහැ. "ිකම වන්්  එකට ගන්නවව, අහවල්
දවශසේ ගන්ශන්" කියලව නේ කර කර කටයුතු කරන ආණ්ඩුවක්
ශනොශවයි අශේ ආණ්ඩුව. එම   දසව ම තිශපතිශතුම ව ඒ සේපන්ධශයන්
ප්රකව යක් කරන්න ඕනෑ කියලව ම ම  හිතන්ශන් නැහැ.

ගු නිවපෝෂන් වපවර්පා මහාවා

(மாண்புமிகு நிசராஷன் தபசரரா)

(The Hon. Niroshan Perera)

ගරු  දශයෝජය කාවනවයකතුම  ද, ම තිශපතිශතුම වට සේපූර්ණ
වවර්තවව ලැබුශණ් නැහැ කියලව එතුම ව ප්රකව යක් කළව. ඒ  දසවයි
අපි ඒ කවරණය සඳහන් කශළේ. "සේපූර්ණ කරුවල ලැබුශණ් නැතිශ
 දසව ම තිශය ්රියවත්ම ක කරන්න පැහැ" කියලව ම තිශපතිශතුම ව ප්රකව
කර තිශශපනවව නේ, සේපූර්ණ කරුවල ශේ වනශකොට ලැබුණව
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කියන එකත් ම තිශපතිශතුම ව කියන්න ඕනෑ. ඒකයි සවධවරණය.
එශහම  නැතිශව, එතුම වට සේපූර්ණ කරුවල ලැබුණවද, නැද්ද කියලව
කියන්න අපි දන්ශන් නැහැ.
ගරු  දශයෝජය කාවනවයකතුම  ද, ශේ වවර්තවශ අශනක්
ශකොටසථ පවර්ලිශේන්තුවට ඉන ිකපත් ශනොකරන්ශන් ඇයි? ඒ
ඔක්ශකොම  රහසය ශතොරතුරුද? ඒ ශතොරතුරු පවර්ලිශේන්තුවට
ඉන ිකපත් ශනොකරන්ශන් ඇයි කියලව අපි ශේ අවසථාවශ දී ප්ර ථන
කරනවව. [පවධව කිරීේ] පවසථකු ඉරුන න ප්රහවරය පිළිපඳ පරීක්ෂණ
සහරවන් එක්ක වළලව දම න්න ඉඩ ශදන්න එපව කියලව අපි
ඉල්ලනවව. සහරවන් ශපොල් ශගඩි දහයක් ශහොරකේ කළව නේ මීට
වඩව ශ ගශයන් පරීක්ෂණ සි ව වන පව අපි දන්නවව. සහරවන්
කවුරු ශහෝ ම රලව, ූ ට්ශක්සථ එකක දවලව ශකොටුවට ශගනවවව නේ
ඔපතුම න්ලව මීට වඩව ේනන් වශවන් පරීක්ෂණ කරනවව. [පවධව
කිරීේ] නුදත්, ශේ පිළිපඳව පරීක්ෂණ ශනොකරන්ශන් ඇයි?
සහරවන්ට ශේ රශට් බුද්ධි අං එක්ක තිශබුවල සේපන්ධය ශම ොකක්ද
කියලව අපි පලන්න ඕනෑ. සහරවන්ට ශේ රශට් රජශයන් ුදදල්
 වන්නවද කියලව අපි විම ර් නය කර පලන්න ඕනෑ. [පවධව කිරීේ]
ඔපතුම න්ලව ඒ කටයුත්ත කරන්න. ඒ පිළිපඳව තම යි අපි එදව කාව
කශළේ. අපි එදව කි වව,- [පවධව කිරීේ]ඒක තම යි වැරැන .
එදව ඒ කටයුත්ත කශළේ නැහැ, අදත් ඒක කරන්ශන් නැත්ශත්
ඇයි කියලව අපි ශේ අවසථාවශ දී ප්ර ථන කරනවව. 009 ඉඳලව
සහරවන්ට අවි ආයුධ  වන්ශන් කවුද කියලව පවසථකු ඉරු න න ප්රහවරය
සේපන්ධශයන් විම ර් නය කිරීම  සඳහව පත් කළ ශකොමිෂන් සභව
වවර්තවශ 8 වැ ද පිටුශ සඳහන් ශවලව තිශශපනවව. 009 ඉඳලව
සහරවන් එක්ක සේපන්ධ වුවල බුද්ධි අං  දලධවිකන් කවුද, සුශර්ෂථ
සශල් කියන බුද්ධි අං  දලධවිකයව සහරවන් එක්ක සේපන්ධ
වුණවද කියන කවරණව සේපන්ධශයන් ඔපතුම න්ලව පරීක්ෂණ කර
පලන්න. ඒකයි අපි ඉල්ලන්ශන්. ශේ සේපන්ධශයන් යේ යේ
ප්ර ථන තිශශපනවව. ඒ  දසව ඒ පිළිපඳව සවධවරණ පරීක්ෂණයක්
කරන්න.
ම රවශගන ම ැශරන්න ඉසථශසල්ලව ශදහිවල ත්රසථතවවන යව එක්ක
අශේ රශට් බුද්ධි අං සේපන්ධ වුණවද කියලව විශ ේෂශයන්
පරීක්ෂණ කර පලන්න කියව අපි කියනවව.
ඊළඟට, "සවරව" කියන කවන්තවව. සවරව ශේ රටින් පන්නන්න
ේදවු කරපු ශපොලිසථ  දලධවිකයව ම ව හිතන හැටියට ශේ වනවිට CID
අත් අඩංගුශ ඉන්නවව. ඒ "සවරව" නම ැතිශ කවන්තවව ශහොයන්න
ශේ රජය ේනන් ව වන්ශන් නැත්ශත් ඇයි කියව අපි ශේ අවසථාවශ දී
ප්ර ථන කරනවව.
එදව - 009 කවලශ - ආරක්ෂක ශල්කේ ව ශයන් හිටිශ
වත්ම න් ජනවධිපතිශතුම වයි. ආරක්ෂක ශල්කේ ව ශයන් සිටි එතුම ව
ඒ සේපන්ධ යේ යේ කවරණව ගැන දැුවවත්ව ඇතිශ. ඒ සේපන්ධව
එතුම වට යේ යේ අදහසථ ඇතිශ. ඒ වවශ ම  ශේ පරීක්ෂණයට
සහශයෝගය දීම ට එතුම වට ඕනෑකම ක් ඇතිශ. එතශකොට, ශේ
අවසථාවශ දී අපට අහන්න සිද්ධ වනවව, ශම ම  පරීක්ෂණ
ශකොමිෂන් සභවව ඉසථසරහට වත්ම න් ජනවධිපතිශතුම ව ශගන්වව,
009 කවලශ ඉඳලව තිශබුවල ඒ ශතොරතුරු අරශගන, ඇයි ශේ
පරීක්ෂණය ඉසථසරහට ශගන යන්න කටයුතු ශනොකශළේ කියව.
අද අපි අහනවව, ශේශක් ම හ ශම ොළකරුවව කවුද කියලව. ඒ
වවශ ම , එම  ප්රහවරය වළක්වවගන්නට කටයුතු ශනොකළ
සියලුශදනවටත් දුවවේ ශදන්න ඕනෑ. ඒශක් ප්රධවන ූදන තශයක්
ඉන්නවව. ඒ කවුද කියව ශම ම  වවර්තවශ සඳහන් වනවව. ඒ තම යි,
හිටපු ජනවධිපතිශ නම ත්රීපවල සිිකශසේන ම ැතිශතුම ව. නම ත්රීපවල
සිිකශසේන ම ැතිශතුම වට එදව ඒ ශතොරතුරු  දවැරැන ව ආවව ද? එතුම ව
ඇයි ඒ ශවලවශ රට ගිශ ? පවසථකු න න ප්රහවරය සි ව වනතුරු රට
ගිහින් ඉඳලව ඊට පසථශසේ ඇවිල්ලව එතුම ව ගත් පියවර ශම ොනවවද?
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[ගරු  දශරෝෂන් ශපශර්රව ම හතව]

එතුම වත් එක්ක telephone callsවලින් සේපන්ධ වුවල බුද්ධි අං
ප්රධවම න් සම ඟ ශකරුවල ශතොරතුරු හුවම වරුව ගැනත් ශසොයව
පැලිය යුතුයි. විශ ේෂශයන්ම   දලන්ත ජයවර්ධන කියන
 දලධවිකයවශ
telephone එශකුවත්, laptop එශකුවත් ඒ
ශතොරතුරු විනව කර තිශශපන පවට ශකොමිෂන් සභවව හුදශ
සවක්ෂි තිශශපනවව. එශහම  නේ, එම   දලධවිකයවට එශරහිව
ඔපතුම න්ලව ගත් පියවර ශම ොකක්ද? අපට ලැබී තිශශපන ශතොරතුරු
අුවව, ඔපතුම න්ලව ඒ  දලධවිකයව නැශඟනහිර පළවශත් DIG
කරලව යවව තිශශපනවව.

ගු නිවයෝනය කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ගරු ම න්ත්රීතුම ව, ඔපතුම වට තවත් විනවඩි ක කවලයක් පම ණයි
තිශශපන්ශන්.

ගු නිවපෝෂන් වපවර්පා මහාවා

(மாண்புமிகு நிசராஷன் தபசரரா)

(The Hon. Niroshan Perera)

ගරු  දශයෝජය කාවනවයකතුම  ද, එතුම ව යේකිසි ශතොරතුරු
ප්රම වණයක් විනව කළව නේ, ඒ විනව කළ ශතොරතුරුවලින් ශේ
පරීක්ෂණ අඩවළ ශවලව තිශශපනවව කියව ම ම  හිතනවව. ඒ පිළිපඳ
CID එශකුවත් පරීක්ෂණයක් කර තිශශපනවව. නුදත්, ශම ච් ර කල්
ගිහිල්ලවත් ඔපතුම න්ලව ඒ සේපන්ධශයන් ්රියව ශනොකරන්ශන්
ඇයි කියන ප්ර ථනය තම යි අපට තිශශපන්ශන්. කරුණවකර ශේ
ප්ර ථනවලට  දවැරන  ේත්තර ශදන්න. ඔපතුම න්ලව කරන්ශන්
එක්ශකෝ, "දැන් විපක්ෂ නවයකතුම ව වගකීම  භවර ගත්තව" කියව ඒ
පසථශසේ පන්නනවව එශහම  නැත්නේ, අශ ෝක් අශේසිංහ
ම න්ත්රීතුම ව පසථශසේ පන්නනවව. ඒවව කරන්ශන් නැතිශව, ශේ
පරීක්ෂණ හිකයට කරන්න කියන ශගෞරවම ය ආයව නය තම යි අප
කරන්ශන්.
ගරු  දශයෝජය කාවනවයකතුම  ද, එදව ඒ ශපෝේප පුපුරන
ශ ලවවල සම හර විට අපිත් ඒ පල්ලිවල ඉන්න ඉඩ තිශබුණව. අපි
ශද් පවලනය කරනවව වවශ ම , ශේ රශට් අහිංසක ජනතවවශ
ජීවිත සුරක්ෂිත කිරීම  සඳහවත් ශේ අවසථාවශ දී වැඩ කරන්න ඕනෑ.
එශහම  කශළේ නැත්නේ ශේ රශට් ජනතවවට ශේ ශද් පවලන
සංසථකෘතිශය ගැන කිසිම  වි ථවවසයක් නැතිශ වනවව. එශහම  වුශණොත්,
ශේ ශද් පවලන සංසථකෘතිශශයන් ඔේපට ගිහිල්ලව ශේ ප්ර ථනවලට
විසඳුේ ශසවීම ට අශේ තරුණ තරුණිශයෝ ඉතවම  ුව වරු කවලශ දී
ශපලශේවි. එශහම  වුශණොත්, අප ශේ ගරු සභවව ඇතුශළේ,
නැත්නේ අශේ ශද් පවලන ධවරවව ඇතුශළේ ශම ොන තර්ක ඉන ිකපත්
කළත් වැඩක් නැහැ.
ම ම  ඇත්තටම  කනගවටු වනවව, ශේ විවවදය ආරේභ කරන්න
ඔපතුම න්ලව ශයද බ ඒ ගරු ම න්ත්රීතුම ව ගැන. එතුම ව ත දකරම 
කශළේ, ශද් පවලන කාවවක්. පවසථකු ප්රහවරය පිළිපඳ ශකොමිෂන්
සභව වවර්තවශ එතුම වට ශපුවශණ්, සම ගි ජන පලශ ගයට
විරුද්ධව තිශබුවල පිටු ටික විතරයි. ශම ම  වවර්තවශ එක්සත් ජවතිශක
පක්ෂයට විරුද්ධව තිශබුවල පිටු ටික විතරයි එතුම වට ශපුවශණ්.
එතුම ව එහි අශනක් පිටු ටික කිශය ශ නැද්ද, එශහම  නැත්නේ
එතුම වට කවුද ඒ කාවව ලියව  වන්ශන් කියව අපට ශේ අවසථාවශ දී
ප්ර ථන කරන්න වනවව.
අපි ඔපතුම න්ලවශගන් ඉතවම  ශගෞරවශයන් ඉල්ලීම ක්
කරනවව. ශගෞරවම ය කවන නල්තුම ව ඇතුළු කශතෝලික සභවව, ඒ
වවශ ම  කශතෝලික ජනතවව එදව කළු ඉිකදවශ එකතු ශවලව
ඉල්ලුවව, ශේ අශප්රේල් වවන දව ශවන්න ඉසථශසල්ලව පැහැන ලි
ේත්තරයක් ශදන්න, පැහැන ලි පරීක්ෂණයක් ඉන ිකයට කරශගන යන
පව කියන්න, ම තිශය ්රියවත්ම ක කරන පව ශපන්වන්න කියව.
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එතශකොට ඔපතුම න්ලවට ඒ ශගෞරවය හේප ශවයි. එශහම 
කරන්ශන් නැතිශව ශද් පවලන පලය රැක ගැම ම  සඳහව ශේ
ශසල්ලේ කරන්න එපව කියමින්, ම ශ කාවව අවසන් කරනවව.

ගු නිවයෝනය කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ඔපතුම වට සථතුතිශයි. මීළඟට, ගරු ම හින්දවනන්ද අලුත්ගම ශ
ඇම තිශතුම ව. ඔපතුම වට විනවඩි ව5ක් තිශශපනවව.

ගු මආචාර්ය ාප ක වීපවාකප මහාවා
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சரத் வீரசசக்கர)

(The Hon.(Dr.) Sarath Weerasekera)

ගරු  දශයෝජය කාවනවයකතුම  ද, -

ගු නිවයෝනය කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ඔ , ගරු සරත් වීරශසේකර අම වතයතුම ව.

ගු මආචාර්ය ාප ක වීපවාකප මහාවා
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சரத் வீரசசக்கர)

(The Hon.(Dr.) Sarath Weerasekera)

ගරු  දශයෝජය කාවනවයකතුම  ද, සුශර්ෂථ සශල් ගැන ගරු
 දශරෝෂන් ශපශර්රව ම න්ත්රීතුම ව සඳහන් කළව. සුශර්ෂථ සශල් තම යි,
අද රවජය බුද්ධි අං ශ ප්රධව දයව හැටියට කටයුතු කරන්ශන්.
එතුම ව තම යි වර්තම වන රජය පලයට පත් වුණවට පසථශසේ පවසථකු
න න ප්රහවරය පිළිපඳ විම ර් නය ඉතව කඩිනේ කරන්න ්රියව කශළේ.
ශද්ශීය හව විශද්ශීය සේපන්ධතව සේපූර්ණශයන්ම  ශසොයවශගන, ඒ
ප්රහවරයට සේපන්ධ බුද්ධි ශතොරතුරු ශසොයවශගන, එම  විම ර් න
කටයුතු කඩිනේ කරන්න ූලලික ශවලව ්රියව කශළේ එතුම වයි.
ඒ වවශ ම  තම යි, ම ම  ම ශ කාවශ කියූ පිකන , සිද්ධීන් 9ක්
වනතුරු ඔපතුම ව ඇතුළු යහ පවලන රජය කිසිම  ශදයක් කශළේ
නැහැ. ඒවව අවසවනශ තම යි පවසථකු ප්රහවරය එල්ල වුශණ්. බුද්ධි
අං ය අකර්ම ණය කරන ශකොට, හුදදවශ චිත්ත නධර්යය අඩු
කරන ශකොට, රහසථ ශපොලිසිය ශද් පවලම කරණය කරන ශකොට
කිසි ශදයක් ශනොකරපු ඔපතුම වට, ශේ වවශ කාව කරන්න කිසිම 
අයිතිශයක් නැහැ කියන එක තම යි ම ව කියන්ශන්.

ගු නිවපෝෂන් වපවර්පා මහාවා

(மாண்புமிகு நிசராஷன் தபசரரா)

(The Hon. Niroshan Perera)

Sir, I rise to a point of Order.

ගු නිවයෝනය කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

රීතිශ ප්ර ථනය ශම ොකක්ද, ගරු  දශරෝෂන් ශපශර්රව ම න්ත්රීතුම ව?

ගු නිවපෝෂන් වපවර්පා මහාවා

(மாண்புமிகு நிசராஷன் தபசரரா)

(The Hon. Niroshan Perera)

ගරු  දශයෝජය කාවනවයකතුම  ද, අශේ ගරු සරත් වීරශසේකර
ම ැතිශතුම ව කි වව, ඒ වවශ කාව කරන්න ම ට කිසිම  අයිතිශයක්
නැහැ කියලව. ඇත්තටම  ම ව  දශයෝජනය කරන්ශන් පහුතර
කශතෝලික ජනතවවක් ඉන්න ආසනයක්. ඒ වවශ ම  එය
කශතෝලික ජනතවව වැඩිපුර ඉන්න න සථ්රික්කයක්. එවැ ද
න සථ්රික්කයක්  දශයෝජනය කරන ම න්ත්රීවරශයකුට ශම තැන කාව
කරන්න අයිතිශයක් නැත්නේ, ශකොශහේ ගිහිල්ලව ද කාව කරන්ශන්?

ගු නිවයෝනය කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

අදහස පැහැන ලියි, ගරු ම න්ත්රීතුම ව. මීළඟට, ගරු ම හින්දවනන්ද
අලුත්ගම ශ අම වතයතුම ව කාව කරන්න.
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ගු නිවපෝෂන් වපවර්පා මහාවා

(மாண்புமிகு நிசராஷன் தபசரரா)

(The Hon. Niroshan Perera)

Sir, I rise to a point of Order.

ගු නිවයෝනය කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ඔ කියන්න, ගරු  දශරෝෂන් ශපශර්රව ම න්ත්රීතුම  ද.

ගු නිවපෝෂන් වපවර්පා මහාවා

(மாண்புமிகு நிசராஷன் தபசரரா)

(The Hon. Niroshan Perera)

ගරු  දශයෝජය කාවනවයකතුම  ද, සුශර්ෂථ සශල් කියන බුද්ධි
අං  දලධවිකයව ගැන ශ ෝදනව තිශශපනවව, ඔහු සහරවන් හුද වුණව,
ඔහුට සහරවන් එක්ක සේපන්ධතව තිශබුණව කියලව.

ගු නිවයෝනය කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

හික, ගරු ම න්ත්රීතුම ව. කවරණය පැහැන ලියි. ගරු අම වතයතුම  ද,
කාව කරන්න.
[අ.භව. ව .ව7]

ගු මහින්දානන්ද
අමාවයතුමා
(மாண்புமிகு
அகமச்சர்)

අලු කගමවප

மஹிந்தானந்த

මහාවා

அலுத்கமசக

-

මකෘෂිකර්ම
கமத்ததாைில்

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage - Minister of
Agriculture)

ගරු  දශයෝජය කාවනවයකතුම  ද, මීට ශපර කාව කළ අශේ
කශතෝලික ම න්ත්රීතුම ව කි වව, තම න් ශකොන්දක් තිශශපන
ම න්ත්රීවරශයක් කියලව. අපි පසුගිය කවලශ ශගනව වි ථවවසභංග
ශයෝජනවවට එතුම ව සහය  වන්නව කියලවත් කි වව. ගරු
ම න්ත්රීතුම  ද, ඒ ශයෝජනවවට සහය  වන්නව වවශ ම  ඔපතුම ව කළ
යුතු තවත් ශදයක් තිශබුණව. පවසථකු ප්රහවරය පිළිපඳ ශකොමිෂන් සභව
වවර්තවශ පැහැන ලිවම  සඳහන් ශවලව තිශශපන්ශන් ශම ොකක්ද?
ඔපතුම න්ලවශ ආණ්ඩුශ හිටපු ම ැතිශ ඇම තිශවරු ගණනවවක්,
සම ඟි ජන පලශ ගශ පක්ෂ නවයකයන් ගණනවවක් ඒකට ඍජුව
සේපන්ධයි කියව එහි සඳහන් ශවලව තිශශපනවව. ඉතිශන්, ඒ අයට
නවම  ශයෝජනව ශදනශකොට ඔපතුම වට විරුද්ධ ශවන්න තිශබුණව
ශන්. ඇයි, ඔපතුම ව එතශකොට විරුද්ධ ශනොවුශණ්? ඔපතුම ව ඒ
පක්ෂශයන් ඡන්දය ඉල්ලුවව ශන්. ඔපතුම වශ විශරෝධතවව එදව
දක්වන්න තිශබුණව. තුදන්නවන්ශසේ ශම තැනදී  දකේ ඡන්දය විතරක්
 වන්නව තම යි. සහරවන් එක්ක ගුවශදුව කළ කට්ටිය
තුදන්නවන්ශසේශ
පක්ෂශයන් ඡන්දය ඉල්ලන ශකොට
තුදන්නවන්ශසේට ශහොඳයි. "එතශකොට අේම ව! ශම තැනදී සුේම ව!"
ඔපතුම ව එක ම තයක ඉන්න.
ගරු  දශයෝජය කාවනවයකතුම  ද, අද ශේ පැවැත්ශවන්ශන්,
0ව9 අශප්රේල් ම වසශ වවැ ද දව  බ අවවසනවවන්ත සිද්ධිය ශහවත්
පවසථකු න න එල්ල  බ ප්රහවරය පිළිපඳ ශකොමිෂන් සභවශ වවර්තවව
සේපන්ධශයන් පවත්වන පවර්ලිශේන්තු විවවදයයි. ුදලින්ම 
ඔපතුම න්ලව ම තක තිශයවගන්න, පවසථකු න න ප්රහවරය සේපන්ධශයන්
එක එක්ශකනවට ඇඟිල්ල න ගු කරලව වැඩක් නැතිශ පව. ුදලින්ම 
තුදන්නවන්ශසේලව පවසථකු ප්රහවරය සි ව වන්න පලපෑ පළුදවැ ද
ශහේතුව පිළිගන්න. එවැ ද අවවසනවවන්ත සිද්ධියක් ශවන්න ූලලික
ශහේතුව, තුදන්නවන්ශසේලවශ ආණ්ඩුව ජවතිශක ආරක්ෂවවට ුදල්
තැන ශනොදීම යි. තුදන්නවන්ශසේලව ඒක පිළිගන්න. ශම තැන
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ඉන්නවව තුදන්නවන්ශසේලවශ පසුගිය ආණ්ඩුශ හිටපු ඇම තිශවරු
ගණනවවක්. ගයන්ත කරුණවතිශලක ම න්ත්රීතුම ව ඉන්නවව,
ලක්ෂථම න් කිිකඇල්ල ම හත්ම යව ඉන්නවව, සජිත් ශප්රේම දවස
ම හත්ම යව ඉන්නවව, ේපික රණවක ම ැතිශතුම ව ඉන්නවව, සරත්
ශනොන්ශසේකව ම ැතිශතුම ව ඉන්නවව, රංජිත් ම ද් වම  පණ්ඩවර ම ැතිශතුම ව
ඉන්නවව. තුදන්නවන්ශසේලව සියලුශදනව එදව කැබිනට් ම ණ්ඩලශ
හිටපු අය. තුදන්නවන්ශසේලව එදව ජවතිශක ආරක්ෂවවට ුදල් තැන
 වන්ශන් නැහැ. තුදන්නවන්ශසේලව ුදල් තැන  වන්ශන් සංහිිනයවවට.
තුදන්නවන්ශසේලව ජවතිශක ආරක්ෂවව පැත්තකට දම ලව 0ව5දී
තුදන්නවන්ශසේලවශ
ආණ්ඩුවක් හදන්න, තුදන්නවන්ශසේලවට
අගම ැතිශකේ, ඇම තිශකේ ගන්න කටයුතු කළව. තුදන්නවන්ශසේලවට
පටහිර පලශ ග වියදේ කළව. පටහිර පලශ ග තම යි
තුදන්නවන්ශසේලවශ ශකොන්ත්රවත් එක කශළේ. තුදන්නවන්ශසේලව ඒ
ශගොල්ලන්ට අව ය පිකන  කටයුතු කළව. තුදන්නවන්ශසේලව න ුවශ ,
ඇම තිශකේ ගත්ශත් තුදන්නවන්ශසේලවට වියදේ කරපු NGO
කවක්ශකෝ  දසවයි. ඒ සල්ලි ආ ආකවරය ඇතුළු සියලු ශද් පිළිපඳ
ශතොරතුරු දැන් ලැබී තිශශපනවව.
තුදන්නවන්ශසේලව, තම න් පලයට පත් කරපු අය ශවුවශවන්
කටයුතු කළව ශේ රශට් ජවතිශක ආරක්ෂවව පැත්තකට දැේම ව.
තුදන්නවන්ශසේලවට ශකොන්දක් තිශශපනවව නේ පසුගිය ආණ්ඩුශ
හිටපු ඕනෑම  ඇම තිශවරශයක් නැඟිටලව දැන් ම ට ේත්තර ශදන්න.
තුදන්නවන්ශසේලව එදව ජවතිශක ආරක්ෂවවට ප්රුදඛ්සථාවනය  වන්නව
නේ තුදන්නවන්ශසේලවශ ආණ්ඩුව කවලශ කවදවවත් එවැ ද
සිද්ධියක් ඇතිශ වන්ශන් නැහැ. ම හින්ද රවජපක්ෂ ජනවධිපතිශතුම වශ
කවලශ , වත්ම න් ජනවධිපතිශ ශගෝඨවභය රවජපක්ෂ ම ැතිශතුම වශ
කවලශ අපි ප්රුදඛ්සථාවනය දී තිශශපන්ශන් ශේ රශට් ජවතිශක
ආරක්ෂවවටයි. ඒක තම යි අංක එක. රශට් ජවතිශක ආරක්ෂවව
හිකයට තිශබුශණොත් තම යි අපට රට ඉන ිකයට ශගන යන්න පුළුවන්.
ඒක ශහොඳට ම තක තිශයවගන්න.
පසුගිය රජශ සියලු ශදනව ශේ සිද්ධියට වග කියන්න ඕනෑ.
ජවතිශක ආරක්ෂවව පැත්තක තිශයලව තුදන්නවන්ශසේලව සංහිිනයවවට
ප්රුදඛ්සථාවනය  වන්  දසව තම යි ශේ ම හව ප්රහවරය පිළිපඳ වගකීම 
ඔපතුම න්ලවට වැශටන්ශන්. ඒ  දසව එම  ප්රහවරශයන් මියගිය
සියලුශදනවශ ශල් බිං වවක් පවසව අද විපක්ෂය පැත්ශත් ඉන ික ශපළ
ආසනවල වවඩිශවලව ඉන්න පසුගිය ආණ්ඩුශ හිටපු ඇම තිශවරු
ඇතුළු සියලුශදනව වග කියන්න ඕනෑ කියන එකත් අපි
තුදන්නවන්ශසේලවට ම තක් කරනවව.
ගරු  දශයෝජය කාවනවයකතුම  ද, ශේ සිද්ධිය පිළිපඳව
ශසොයන්න එවකට සිටි ජනවධිපතිශ නම ත්රීපවල සිිකශසේන ම ැතිශතුම ව
ජනවධිපතිශ විම ර් න ශකොමිසම ක් පත් කළව. එම  ශකොමිසම  පත්
කළ ගැසට් ප්රිකවව සහ එම   දශයෝජිතයන් පිළිපඳව ම ව ළඟ
ශතොරතුරු තිශශපනවව. ඒ වවශ ම  එතුම ව ඒ ජනවධිපතිශ ශකොමිසම 
පත් කරනශකොට පවර්ලිශේන්තුශ ත් විශ ේෂ කවරක සභවවක් පත්
කළව. ඇයි, ඒ විශ ේෂ කවරක සභවව පත් කශළේ? ශේකට සේපන්ධ
තම න්ශ ශගෝලශයෝ ටික ශේරව ගන්න. ඒ විශ ේෂ කවරක
සභවශ දී නටපු නැටිලි අපි දැක්කව ශන්. හිටපු ශපොලිසථපතිශවරයව
සවක්ෂි දීපු ආකවරය, තුදන්නවන්ශසේලව ශේ කරුවල වහපු හැටි අපි
දැක්කව. දැන් කාව කරපු කශතෝලික ඇම තිශවරු ඒ කවරක සභවව
විහිළුවක් පවට පත් කරනශකොට, ඒ කවරක සභවශවන් මි දසථසු
ශහෝදනශකොට, ඒ කරුවල වහනශකොට තුදන්නවන්ශසේලවශගන්
කවුරුන් ශහෝ ශකළින් හිටියවද? ශේ පවසථකු ප්රහවරය ගැන අද
තුදන්නවන්ශසේලවශ විපක්ෂනවයකතුම ව කාව කරනවව. අශන්,
අේශේ, තිශශපන  වක. ඇශඬනවව, කඳුළු හැශලනවව.
තුදන්නවන්ශසේලව ම වස අටක් ගල්ඉේශපෝ වවශ කට වහශගන
හිටියව. ව නයක් කාව කශළේ නැහැ. දැන් පවසථකු ප්රහවරය ගැන
කාව කරනවව, ශේකට සවධවරණයක් කරන්න කියනවව.
එතුම න්ලව හිතවශගන ඉන්ශන් හිකයට ශගෝඨවභය රවජපක්ෂ
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පවර්ලිශේන්තුව
ම හතව]

ජනවධිපතිශතුම වශ කවලශ ශපෝේප ගහලව තිශශපනවව වවශගයි. ශේ
ශකොමිසම  පත් කශළේත් ශගෝඨවභය රවජපක්ෂ ජනවධිපතිශතුම ව
කියලවයි හිතව ශගන ඉන්ශන්. ම හත්තශයෝ, අපි ම ැිකලව ඉපන ලව
නැහැ. ම තක තිශයව ගන්න, ශේ ප්රහවරය සි ව වුශණ් 0ව9 අශප්රේල් ව
ශව දදව. එතශකොට තිශබුශණ් තුදන්නවන්ශසේලවශ
ආණ්ඩුව.
තුදන්නවන්ශසේලවශ ආණ්ඩුශ ඇම තිශවරු හිටපු කවලශ තම යි
ශේ ශකොමිසම  පත්කශළේ. ශේ ජනවධිපතිශ ශකොමිසම  පත් කරලව
හිටපු ජනවධිපතිශවරයව ේත්සවහ කළව, අසවධවරණයට ලක් බ අයට
යේකිසි සවධවරණයක් කරන්න. ඒ, පත් කරපු කවරක සභවශ
හිටපු සවම වජිකයන් පලන්න. සුම න්තිශරන් ම න්ත්රීතුම වත් ඒ කවරක
සභවශ සිටියව.
ඒ ශගොල්ලන් ශකොශහොම ද කටයුතු කශළේ?
[පවධව කිරීම ක්] අර අත වනන්ශන්. අන්තවවදයට ේඩශගඩි ශදන
ශදශගොල්ලන්ම  කවරක සභවවට ශගනැල්ලව තුදන්නවන්ශසේලව
ශම ොකක්ද කශළේ?
තුදන්නවන්ශසේලව ශත්රීේ කවරක සභවවක් පත්කරලව ශේ
කරුවල වහන්න ේත්සවහ කළව. තුදන්නවන්ශසේලව ශවුවශවන් එදව
කාව කශළේ නැහැ, ගරු  දශයෝජය කාවනවයකතුම  ද.
0ව9
ශනොවැේපර් ම වසශ ව8 ශව දදව වත්ම න් ජනවධිපතිශ ශගෝඨවභය
රවපක්ෂ ම ැතිශතුම ව ශේ රශට් ජනවධිපතිශ හැටියට පත් වුණව. එතුම ව
පත් වුවල වහවම  පළුදශවන්ම  කශළේ ශම ොකක්ද?
අතිශ ේතුේ
කවන නල් හිමිපවණන් ළඟට ගිහිල්ලව ඇහුවව, "ශේ ශකොමිසන්
සභවවට පත් කරලව ඉන්න සවම වජිකයන් පිළිපඳ ඔපවහන්ශසේ
සෑහීම කට පත් ශවනවවද" කියලව. ේන්වහන්ශසේ කි වව, "ම ම  ශේ
ශකොමිසන් සභවවට පත් කරලව ඉන්න අය පිළිපඳ සෑහීම කට පත්
ශවනවව" කියලව. ගරු අගම ැතිශතුම වත් හිටියව. එදව ේන්වහන්ශසේ
කි වව නේ ශකොමිසම  ගැන ප්ර ථන තිශශපනවව කියලව. ශගෝඨවභය
රවජපක්ෂ ජනවධිපතිශතුම ව එදව ඒ පිිකස ඉවත් කරලව ශවනම  පිිකසක්
ඒ ශකොමිසම ට පත් කරනවව.
නුදත් අතිශ ේතුේ කවන නල්
හිමිපවණන් එදව කි වව, "ම ම  ශේ පිළිපඳ සෑහීම කට පත් ශවනවව"
කියලව. ශගෝඨවභය ජනවධිපතිශතුම ව කි වව, "ඔපවහන්ශසේශ
 දශයෝජිතශයක් ශේකට පත් කරන්න" කියලව. ේන්වහන්ශසේ
කි වව, "ම ම  ඒක පත් කරන එක ශහොඳ නැහැ, ශේ පත් කරලව
තිශශපන ශකොමිසම  පිළිපඳ ම ම  සෑහීම කට පත් ශවනවව" කියලව.
ඔපතුම න්ලවට ම තක ඇතිශ, ඔපතුම න්ලවශ ආණ්ඩුව කවලශ ශේ
පිළිපඳ ජනවධිපතිශ ශකොමිසම  සවක්ෂි ගත්ත හැටි. ඔපතුම න්ලවට
ම තක ඇතිශ, ශගෝඨවභය රවජපක්ෂ ම ැතිශතුම ව ජනවධිපතිශ වුණවට
පසථශසේ ශේ ශකොමිසම ට හුදදවශ රණවිරුවන් පය නැතිශව ශකොන්ද
ශකළින් තිශයවශගන සවක්ෂි  වන්න හැටි.
තුදන්නවන්ශසේලව අහනවව අපි ශම ොනවවද කශළේ කියලව. 0ව9
ශනොවැේපර් ව8 ශව දදවයින් පසථශසේ තම යි  දවැරන  සවක්ෂි ටික
එළියට ආශ . ඊට පසථශසේ තම යි හුදදවශ බුද්ධි අං ය එළියට
ආශ . තුදන්නවන්ශසේලවශ ආණ්ඩුව කවලශ කිසි ශකශනක්
ශේ ගැන කාව කශළේ නැහැ. ඒ  දසව තුදන්නවන්ශසේලව ශහොඳට
ම තක තිශයව ගන්න, ශේ සේපන්ධව සවධවරණය ඉෂථට වුශණ්
ශගෝඨවභය රවජපක්ෂ ම ැතිශතුම ව ශේ රශට් ජනවධිපතිශ වුණවට පසථශසේ
කියන එක. මි දසථසු භය නැතිශව ශකොමිසම ට ආවව සවක්ෂි  වන්නව
කාව කළව.
ඊටපසුව තම යි තුදන්නවන්ශසේලවට ශේ තරේ
ශතොරතුරු එළියට ආශ කියන එක අම තක කරන්න එපව.
ගරු  දශයෝජය කාවනවයකතුම  ද, දැන් ශේ සිද්ධිය
සේපන්ධශයන් විවිධ කාව කියනවව. අපි පිළිගන්න ඕනෑ, ශේශක්
ම හ ශම ොළකරුවන් කවුද කියන එක. ශේක අලුතිශන් කියන්න
ඕනෑ නැහැ ශන්. ශේශක් ම හශම ොළකරු සහරවන් පව ුදල ඉඳලවම 
බුද්ධි අං
හඳුනව ශගන හිටියව. [පවධව කිරීේ] සහරවන්
ශනොශවයිද?
ේපික රණවක ම හත්ම යව, සජිත් ශප්රේ ම දවස
ම හත්ම යවට ගහලව ඊළඟට නවයකයව ශවන්න ශන්ද ඉන්ශන්? ඒ
 දසව ඔපතුම ව ශම ෝඩ කාව කියන්න එපව. ශම ෝඩ කාව කියන්න
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එපව. ඔපතුම වශ විපක්ෂ නවයකතුම වට ශේ දවසථ ටිශක්  දන්ද
යන්ශනත් නැහැ, ඔපතුම වට තිශශපන පයට. ඒ  දසව ඔපතුම ව
ශපෝ ඩක් එතුම වට පවඩුශ ඉන්න ශදන්න. ඔපතුම ව ශකොණ්ඩය
ලසථසනට පීරලව, වේ පැත්තට ශකොණ්ඩය පීරලව, නවයකශයක්
ශවන්න සු වසු විධියට ඇඳලව තිශශපනවව. ඉතිශන්, අපි ඒ ගැන සතුටු
ශවනවව. ඒ සේපන්ධශයන් ඔපතුම වශ ගැටලුවක් නැහැ. ම ම 
කියන්ශන් ශම ච් රයි. ගරු විපක්ෂ නවයකතුම වට ඔපතුම ව
ශපෝ ඩක් පවඩුශ ඉන්න ශදන්න ශකෝ. එච් රයි අශේ එකම 
ඉල්ලීම . [පවධව කිරීේ] එතුම වව පය කරන්න එපව. ගරු  දශයෝජය
කාවනවයකතුම  ද, ම ම  ඔපතුම වට කි වව ශේශක් ම හ ශම ොළකවරයව
වන සහරවන් කියන පුද්ගලයව ශේ ශවනශකොට මිය ගිහිල්ලව
තිශශපනවව කියන කවරණය. ඒ වවශ ම  ඔහු සම ඟ හිටපු ම රවශගන
ම ැශරන කණ්ඩවයශේ තව පසථශදශනක් මිය ගිහින් තිශශපනවව.
ඔවුන් සම ඟ න වුරුේ දීපු කවන්තවවන් 7ශදශනකුත් ශේ ශවනශකොට
අත් අඩංගුශ ඉන්නවව. ඒ වවශ ම  DO ගහලව ශේකට සේපන්ධ
වුවල තවත් 7 ශදශනක් දැනට CID එක භවරශ ඉන්නවව.
ඔපතුම න්ලව, "අපි ශම ොනවත් කරලව නැහැ"යි කියන  දසව ම ම 
ශේවව කියන්ශන්. ශේ සිද්ධියට සේපන්ධ පළුද ශපශළේ ප්රධවන
අපරවධකරුවන් ගණනවවක් මිය ගිහින් තිශශපනවව. ඊළඟට, ශේ
සිද්ධියට සේපන්ධ සියලු අපරවධකරුවන් ශේ ශවනශකොට අත්
අඩංගුවට අරශගන තිශශපනවව කියන එකත්
ම ම 
තුදන්නවන්ශසේලවට කියන්න ඕනෑ. ඊළඟට ම ම  ඔපතුම න්ලවට
කියන්න ඕනෑ, ශේකට සහශයෝගය දීපු ශදවැ ද ශපශළේ අය ගැන.
ශේ ශකොමිෂන් සභව වවර්තවව තුදන්නවන්ශසේලව ශහොඳට
කියවන්න. ශකොමිෂන් සභව වවර්තවශ පැහැන ලිව සඳහන් ශවනවව,
සහරවන් පිළිපඳව. ගරු  දශයෝජය කාවනවයකතුම  ද, ශේ
වවර්තවශ ඉං්රීසි පිටපශත් 84 වැ ද පිටුශ පැහැන ලිව ශම ශසේ
සඳහන් වනවව:
“It appears that Zaharan’s group tacitly supported the Sri Lanka
Muslim Congress at the Parliamentary Elections held in August,
2015.”

එහි පැහැන ලිව කියනවව, රවුනථ හකීේ ම න්ත්රීතුම වශ පක්ෂයට
සහරවන්ලව ශකළින්ම  ේදවු කළව කියලව. ඒ වවශ ම  තව  වරටත්
එහි පැහැන ලිව ශම ශසේ සඳහන් ශවනවව:
“The COI saw a video recording of a meeting that has taken
place….”

රවුනථ හකීේ ම න්ත්රීතුම ව Sri Lanka Muslim Congress එශක්
නවයකයව සම ගි ජන පලශ ගශ පක්ෂ නවයකශයක්. එතුම වශ
ම ැතිශවරණ වයවපවරයට සහරවන්ශ කණ්ඩවයම  ේදවු කළව. ඒ,
තුදන්නවන්ශසේලව හදන්න ගිය ආණ්ඩුවට. ම තක තිශයව ගන්න,
සජිත් ශප්රේම දවස ම හත්තශයෝ, ඔපතුම වශ සම ගි ජන පල ශ ගශ
පක්ෂ නවයකශයක් වන රවුනථ හකීේ ම න්ත්රීතුම වට ශේ අන්තවවදී
කණ්ඩවයම  ේදවු කළව. ඒ විතරක් ද? රවුනථ හකීේ ම න්ත්රීතුම ව ගියව,
ශේ ශපෝේපකවරයව පලන්න. එතුම ව තුවවල ශවච් ශකනව
පලන්න ගියව.

ගු නිවයෝනය කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ඔපතුම වට තව විනවඩි ශදකක කවලයක් තිශශපනවව.

ගු මහින්දානන්ද අලු කගමවප මහාවා

(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமசக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ශහොඳයි.
එතුම ව තුවවලකවරයව පලන්න ඉසථපිිකතවලයට ගිහිල්ලව කි වව,
ළම ශයක් හේපවුවල කවන්තවවක් පලන්න ගියව කියලව, පිිකමි
වවට්ටුවට. [පවධව කිරීේ] එතුම ව කි වව, ළම ශයක් ලැබුවල
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කවන්තවවක් පලන්න ගියව කියලව, පිිකමි වවට්ටුවට. රවුනථ හකීේ
ම න්ත්රීතුම  ද ම තක තිශයව ගන්න, ශේ වවර්තවශ තිශශපනවව
අන්තවවදයට ේදවු කළව කියව. ඒ පවට පැහැන ලිව ශම හි සවක්ෂි
තිශශපනවව. ශදවැ දයට ඉන්නවව, ිකසව්  පන යුදීන් ම න්ත්රීතුම ව. එතුම ව
තම යි, තුදන්නවන්ශසේශ පක්ෂයට වැඩිශයන්ම  වියදේ කරන
සම ගි ජන පලශ ගශ පැංකුව, තුදන්නවන්ශසේලවශ පක්ෂශ
භවණ්ඩවගවිකක. ම තක තිශයව ගන්න, ිකසව්  පන යුදීන් ම හත්තයවට
තුදන්නවන්ශසේලවශ පසුගිය ආණ්ඩුශවන් ඒ ඇම තිශකේ යටශත්
ආයතන 45ක් දීලව තිශබුණව. ලක්ෂථම න් කිිකඇල්ල ම හත්තයව,
ේපික රණවක ම හත්තයව ශනොශවයි, ඒ ආණ්ඩුව කශළේ ිකසව් 
පන යුදීන්. එතුම වට වැඩිම  ඇම තිශකේ ප්රම වණයක් දීලව තිශබුණව.
සශතොශසේ පවඩුව විතරක් රුපියල් බිලියන 48යි. ඒ, ිකසව්  පන යුදීන්
ම න්ත්රීතුම ව කරපු පවඩුව. ඒ සියලු කවරණව වැහුවව. එතුම වට
ආයතන 45ක් දීලව තිශබුණව. ශේ සියල්ල කරරපු එතුම වට අන්තිශම ට
සම ගි ජන පලශ ගශයන් නවම  ශයෝජනවත්  වන්නව.
ශේ වවර්තවශ
පැහැන ලිව කියනවව, ම රවශගන ම ැශරන
ශපෝේපකරුවව හුදශවන්න එතුම ව ගියව කියලව. ශම ම  වවර්තවශ
ව34 පිටුව පලන්න. ිකසව්  පන යුදීන් හිටපු ඇම තිශවරයව ම රවශගන
ම ැශරන ශපෝේපකරුවව හුදශවන්න ගියව අත් අඩංගුවට ගත්ත
පුද්ගලයව  දදහසථ කරන්න පලපෑේ කළව. එතුම ව දැන් සම ගි ජන
පලශ ගශ පක්ෂ නවයකශයක් කියන එක අම තක කරන්න එපව.
ඒ වවශ ම  අසවද් සවලි ම හත්තයව ගැනත් කියනවව. ම තක තිශයව
ගන්න, ම වවනැල්ල ශපෝේප සිද්ධිශ ම රවශගන ම ැශරන ශපෝේප
කට්ටලය අහු වුණවම  ඒ සියල්ල  දදහසථ කරන්න පලපෑේ කශළේ
අසවද් සවලි කියලව ශේ වවර්තවශ තිශශපනවව. ම හත්තශයෝ ම තක
තිශයව ගන්න, තුදන්නවන්ශසේලව දැන් ම හ ශලොකුවට ශේ පවසථකු
ප්රහවරය ගැන කාව කරනවව. හැපැයි, තුදන්නවන්ශසේලවශ සම ගි
ජන පල ශ ගශ පක්ෂ නවයකයන් තුන්ශදශනක් ශේ සිද්ධියට
සේපන්ධයි. ඒ පව ශේ වවර්තවශවන් පැහැන ලිව ඔේපු ශවලව
තිශශපනවව. ඒ  දසව අුවන්ට ඇඟිලි න ගු කරන්න එපව. කවන නල්තුම ව
කි වව, "අපි ඉිකදව දවස කළු ඉිකදවවක් කරුද" කියලව. හිකන්
ප්රනවන් ව ම න්ත්රීතුම ව ශකෝ? කළු පවට සවටකයක් දම වශගන එතුම ව
පවර්ලිශේන්තුවට ඇවිල්ලව සිටියව. TV showman ශකශනක්.
එතුම ව අද ශම තැනට ඇවිල්ලව
නැහැ වවශගයි. කවන නල්
ේන්වහන්ශසේ කි වව, ඔක්ශකෝම  කශතෝලිකශයෝ ඉිකදවට කළු
ඇඳශගන පල්ලියට එන්න කියලව. ශම ොකක්ද, හිකන් ප්රනවන් ව
ම න්ත්රීවරයව කශළේ? එතුම ව මීගුදවට ගිහින් cricket match එකක්
ගැහුවව. ම ශ ළඟ තිශශපනවව, Facebook එශක් -

ගු නිවයෝනය කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ගරු ඇම තිශතුම  ද, කාවව අවසන් කරන්න.

ගු මහින්දානන්ද අලු කගමවප මහාවා

(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமசக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ශහොඳයි.
හිකන් ප්රනවන් ව මීගුදවට ගිහින් cricket match එකක් ගැහුවව.
හිකන් bat කරනශකොට bowl කරන්ශන් කවුද? අර හිශර් හිටිශ
වවහන ශහොරකේ කරලව, මීගුදශ ශරොවිසථ. අන්න ඒ ශරොවිසථ
ශපෝල් කරනවව හිකන් ගහනවව. විපක්ෂ නවයකතුම  ද, ශම ොනවවද
ශේ ශවන්ශන්? හිකන් කියන්ශන්, ඔපතුම වශ පඩියව ශන්.
පලන්න ශකෝ, කළු ඉිකදව ඔපතුම වශ පඩියව කරපු ශද්. ඔපතුම ව
කළු පවට ුදඛ් වවඩම ක් දම වශගන හිටියවට වැඩක් නැහැ. හැම 
ශකශනකුටම  කළු ඇඳශගන පල්ලි එන්න කි වවම , ම ශ මිත්ර
හිකන් ප්රනවන් ව ම න්ත්රීතුම ව ගිහිල්ලව එදව පල්ලිය ඉසථසරහව ්රිකට්
ගැහුවව.
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තුදන්නවන්ශසේලව ශේක ශහොඳට ම තක තිශයව ගන්න.
 දකරුශණ් එක එක් ශකනවට ඇඟිල්ල න ගු කරන්න එපව.
තුදන්නවන්ශසේලව ඒ සූලලඝවතනයට වග කියන්න ඕනෑ. ශේ
වවර්තවශ වැඩිශයන්ම  තිශශපන්ශන්, එක්සත් ජවතිශක පක්ෂය
ඇතුලව සම ඟි ජන පලශ ගයට සේපන්ධ වුවල අයශ නේ. අශේ
ආණ්ඩුව යටශත් ඒ ඕනෑම  ශකශනකුට තරවතිශරම  ශනොපලව
ශදන්න පුළුවන් ේපිකම  දුවවේ ලපවශදන පව සඳහන් කරමින්, ම ව
 දහඬ ශවනවව. සථතුතිශයි.

ගු නිවයෝනය කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

සථතුතිශයි.
Order, please! න වව ශභෝජනය සඳහව පසථවරු ව.30 දක්වව
සභවශ කටයුතු තවවකවලිකව අත් හිටුවනවව.

රැානවීම ඊ අනුකූලව වාවකාලිකව අ ක හිම්වන ලදින් අ.වා.
1.30 නිවයෝනය කාපක ාවාපිකතුමා මගු අංගනන් පාමනාදන්
මහාවා වප ාවාපික කවවයන් නැවව පව කවන ලදී.
அதன்படி, அமர்வு பி.ப. 1.30 மைிவகர இகடநிறுத்தப்பட்டு
மீண்டுந் ததாடங்கிற்று. குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்
[மாண்புமிகு அங்க ன் இராமநாதன்] தகலகம வகித்தார்கள்.

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

ගු නිවයෝනය කාපක ාවාපිකතුමා

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

The Hon. M. A. Sumanthiran, please. You have 18
minutes.
[1.30 p.m.]
ගු එම්.ඒ. සුමන්ිකපන් මහාවා
(மாண்புமிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Thank you, Hon. Deputy Chairman of Committees,
for this opportunity to speak at today's Debate.
As I commence, I must bring to the notice of the
House that we are debating not just a Report, but an
incident that happened almost two years ago which took
away 270 odd lives and critically injured more than 500
people in a series of bomb attacks, suicide attacks,
unprecedented not just in this country but, I would say,
anywhere in the world with such coordinated attacks at
different locations taking place within the space of a few
hours and that too, on Easter Sunday. The target was
clearly the Christian Church. We hear today and at other
times people saying that the Catholic community was
harmed and that is true. A large number of those who
were killed and injured were from the two Catholic
Churches that were attacked. But, one must not forget that
the Zion Church in Batticaloa in the eastern coast was
also attacked and a large proportion of those who died
were children because they were standing there after their
Sunday School before the church service began. There are
those who died and were injured in some of the attacks on
hotels as well.
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So, primarily, it was an attack on the Christian
Church, both Roman Catholic and Protestant Church, and
the response of the Church to this great tragedy must not
be forgotten. At Kotahena, the Parish Priest, soon after
the carnage, said, "We forgive those who led this attack"
in true Christian spirit. I remember, Pastor Roshan
Mahesan from the Zion Church also, when he returned to
the country, said the same thing. But, one must not be
confused with the Christian principle of forgiveness and
justice. Justice and mercy are two eyes; they are not
contradictory to each other. We are now in the season of
Lent. I myself being a Christian am deeply conscious of
the suffering and death of Jesus Christ on Good Friday.
But, the story did not end there. Three days later, he rose
from the dead. He died to forgive us our sins and rose
again victorious having conquered sin itself and it is in
that spirit the Church responded. So, the crux of the
Christian message is that the Church was willing to
readily forgive. For if we do not forgive, how can we
receive forgiveness?
But, justice is as crucial as forgiveness itself. The
cycle is not complete without justice. That is why it is the
State’s responsibility to mete out justice. Governments
are in place given the task to commend those who do right
and punish those who do evil. But, successive
Governments have failed to mete out justice in this
regard. I do not want to trade allegations, as has happened
in the morning in this Chamber, because if we trade
allegations against each other, we will be doing great
injustice to those who died, those who suffered injuries
and to those who lost their loved ones. That should not be
the task of this Debate. The task of this Debate should be
to find out who was the mastermind of the attacks. We
have had several inquiries into this matter. Have we now
got to the root of it? In the words of the Archbishop of
Colombo Malcolm Cardinal Ranjith, have we found the
"mastermind" of this attack? No, we have not. I heard the
Hon. Mahindananda Aluthgamage say that Zahran was
the mastermind. No, none of us accepts that; His
Eminence also does not accept that. That is why after this
Report came, he has asked the question, “Who is the
mastermind?” repeatedly. That is why the “Black
Sunday” protests have been started after this Report came
out. There is no mastermind revealed in this Report. This
Report, otherwise, is a good report. I must say that. They
have gone into the matter at great depth.
I also have the other Report of the Parliamentary
Select Committee and I commend the Hon. Members to
read both. You might find them to be identical, actually.
A lot of the findings in the Parliament Select Committee
Report are here in this Report as well; a lot of the
recommendations in the Parliamentary Select Committee
Report are repeated in this Report as well. But, neither
has been able to say who coordinated these attacks and
whose agenda it was to carry out these attacks.
In page 3 of the Executive Summary of "The Report
of the Parliament Select Committee to Look into and
Report to Parliament on the Terrorist Attacks that Took
Place in Different Places in Sri Lanka on 21 st April,
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2019", we had this to say, I quote:
“The PSC makes a very serious finding in terms of the status of
the state intelligence apparatus, where intelligence information
known to a few was not shared with relevant parties. The PSC also
observes that further investigations will be needed to understand
whether those with vested interests did not act on intelligence so as
to create chaos and instil fear and uncertainty in the country in the
lead up to the Presidential Election to be held later in the year. Such
a situation would then lead to the call for a change of regime to
contain such acts of terrorism. Coincidently or not so
coincidentally, the security situation and fear would be unleashed
months away from the Presidential Election. The PSC also notes
that this occurred in the context of changes in the leadership in the
Sri Lankan Army and DMI in 2019. These are extremely serious
observations that can impact the democratic governance, electoral
processes and security of Sri Lanka and must require urgent
attention.”

"Who stood to benefit?" is one question that ought to
be asked. "Who benefited?" is another question that must
be asked. We all know the answer. And a further question
that needs to be asked today is, "After the lapse of two
years and two inquiries - a preliminary inquiry was
headed by a Judge of the Supreme Court - if we say that
we are still unable to name the mastermind, then, is there
something that is being covered up?" These were attacks
that had prior information; this is not an investigation into
an attack that happened with no notice to anybody. No.
This is an attack that happened after due notice with
names of assailants. Almost a month before, at least three
weeks before, written information was given to the
authorities. So, you had prior information; you had
detailed information; you had information even moments
before the attack, a few minutes before the attack. So,
several information came in. All that is there in both
these Reports. In the Parliamentary Select Committee, we
interviewed 55 persons. In the other Presidential
Commission, 457 witnesses had given evidence. But after
all of that and after prior information also being available,
if we say, “We do not know who the mastermind is”,
there is obviously something radically wrong.

The people who have suffered are not met with
justice. That is the responsibility of the State. I do not
want to blame this Government or that Government.
Governments come and governments go, but the State
has a responsibility to its citizens. Is Sri Lanka today
telling its citizens, “We do not know who the
masterminds of these attacks are. We had prior
information; we had names of those suicide bombers, five
out of the six names were there. We did not do a thing
and we did not share that information with anybody”?
How can the State ever tell its citizens that? This is a very
serious issue, so serious that His Eminence has called for
an international inquiry. Those who said, “We must not
allow an international inquiry. We can look after our own
matters and these are all domestic issues” are themselves
calling for an international inquiry now. Why? Because
the State has failed in its most awesome responsibility of
accountability. The State is accountable to its citizens in
delivering justice. That is the highest obligation of the
State towards its citizens, and the State has failed in that.
I am saying this today also in the context of the Sessions
of the UN Human Rights Council going on, where
repeatedly, for 11 years, the world has asked us about
accountability. It started on the 26th of May, 2009 when
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the then President Mahinda Rajapaksa, now Prime
Minister, signed a Joint Communiqué with the then
Secretary-General of the UN, Ban Ki-moon, in Kandy,
undertaking to inquire into the allegations of violations at
the last stages of the war, which was not done for 11
years. That is why the issue will not go away. It will not
go away however much you shout from the rooftops here
that it is a domestic matter and you will look after it. You
have not looked after that; for 11 years, you have not done
it. The Catholic Church has lost patience after two years;
His Eminence has called for an international inquiry after
two years. We have waited for 11 long years or longer
than that. So, how can anybody blame us for asking for an
international investigation - an international inquiry - into
war crimes? That happens only when the State fails its
citizens.
So, this is an opportune moment for me to say this to
those Members from both sides of the House who have
said that there need not be any international investigation.
In respect of this matter, you are asking for an
international investigation. Your religious leader is calling
for that and with justification. I support that. If the State
cannot do it, this kind of violation calls for international
intervention. I support the Archbishop of Colombo, His
Eminence, on his call for an international investigation
because the State has failed. That can be called a fortiori,
much more reason, to call for an international
investigation and an international prosecution for the
crimes that were committed during the war until 2009.
You know there are speeches of bravado saying, “We
will win. We will do this. We will do that. Nobody can
take us here, there or everywhere”. Those are foolhardy
talk. We are an island physically. But, no country is an
island. We are a responsible member of the United
Nations; we are one of the first few members. We have
obligations; we have responsibilities. We cannot only
have privileges of being a member of the United Nations;
we carry with it severe responsibility. If we say we are a
sovereign nation, then that sovereignty which vests in the
people must have some meaning. And the officials of the
State are only those who must carry that obligation and
make sovereignty a reality to the extent that they do not
do that, to the extent that they fail to do that. Justice will
cry out all over the world and that is something that
Members from both sides of the House must realize.
Christian charity is to forgive, but it is a forgiveness
based on justice and both, as I said, are of one whole. The
world is looking at this country as a country that has
failed to deliver justice to its citizens and has become a
failed State today.
Thank you very much.

ගු නිවයෝනය කාපක ාවාපිකතුමා

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

Next, the Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle,
please. You have 12 minutes.
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ගු මෛවදය සුදර්ශිම  ප්රනාන්දුපුල්වල් මහා කමිය මප්රාථමික
වාෞඛය වාවා වාංගව වපෝග හාා වකොවිඩ් වපෝග පාලන
ක යුතු පානය අමාවයතුමිය
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) (திருமதி) சுதர்ஷனி
பர்னாந்துபுள்சள - ஆரம்ப சுகாதார சசகவகள், ததாற்று
சநாய்கள் மற்றும் தகாவிட் சநாய்க் கட்டுப்பாட்டு அலுவல்கள்
இரா ாங்க அகமச்சர்)

The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle - State
Minister of Primary Health Care, Epidemics and Covid
Disease Control)

ගරු  දශයෝජය කවරක සභවපතිශතුම  ද, ම ට ශේ අවසථාවව
ලපවදීම  පිළිපඳව ඔපතුම වට සථතුතිශවන්ත ශවනවව.
අශේ රශට් ම ෑත ඉතිශහවසශ සි ව වුවල ේශල්ච්ඡතම  ත්රසථතවවන 
ප්රහවරයක් තම යි පවසථකු ඉරුන න ප්රහවරය. කශතෝලිකයන්ශ ්රිසථතිශයව ද ජනතවවශ - වැදගත් දවසක් වන පවසථකු ඉරුන න
ශදවියන් විනන්න පල්ලි ගිය වි වල පිිකසක් එම  ප්රහවරයට ලක්
වුණව. ඒ වවශ ම  පවසථකු ඉරු න න සැම රුම  සඳහව ශහෝටල්වලට
ගිය අයශ ජීවිත ගණනවවක් එදව නැතිශ වුණව. ම ව  දශයෝජනය
කරන ගේපහ න සථ්රික්කශ කටවන ආසනශ පිහිටි කටුවවපිටිය
පල්ලියටත් එදව දැවැන්ත ප්රහවරයක් එල්ල වුණව. සම සථතයක්
හැටියට එම  සි වවීම ට ුදහුණ  වන් අහිංසක ජනතවවශගන්
7වශදශනකු ජීවිතක්ෂයට පත් ශවද්න , 500ක පම ණ පිිකසක්
ආපවධිත තත්ත්වයට පත් වුණව. එශසේ ආපවධිත තත්ත්වයට පත්
වුවල පිිකසථ තවම ත් ශපොශහොම   වක්ඛිතව, ශ දනවශවන් ජීවත්
ශවනවව. ඒ ප්රහවරශයන් ම ශ ආසනශ ත් වව5කට ආසන්න
පිිකසක් මිය ගියව. ඔවුන්ශ පවුල්වල අය දන්නවව, ඒ පවුලට අහිමි
වුවල අය කවදවවත් ලැශපන්ශන් නැහැ කියලව. තම න්ට අහිමි වුවල
සථවවමි පුරුෂයව නැවත ලැශපන්ශන් නැහැ, අහිමි වුවල භවර්යවව
ලැශපන්ශන් නැහැ, අහිමි වුවල දරුවන් ලැශපන්ශන් නැහැ, ා වතිශන්
ලැශපන්ශන් නැහැ කියව ඔවුන් දන්නවව. හැපැයි, ශේ තත්ත්වයට
ුදහුණ දීපු ඔවුන්ට යේ කිසි සහනයක් අව යයි. ඒකයි ඔවුන් ශේ
වැරන කරුවන්ට දුවවේ කරන්න කියව ඉල්ලන්ශන්.
ශේ රශට් පුංචි දරුශවක් වුණත් දන්නවව, පසුගිය රජශ
අකවර්යක්ෂම තවව  දසව ඒුථ සි වවීම  වුණව කියලව. ඒක හැශම ෝම 
පිළිගන්නව ශදයක්. අපි දැන් එකිශනකවට ශදෝෂවශරෝපණ කර
ගන්න එශක් ශත්රුම ක් නැහැ. එම  අකවර්යක්ෂම තවව ගැන ශේ
ජනවධිපතිශ ශකොමිෂන් සභව වවර්තවශ සඳහන් ශවනවව. ඒ
වවර්තවශ තිශශපනවව, ජවතිශක ආරක්ෂවවට ුදල් තැන දීලව කටයුතු
කර නැහැ කියලව. ඉතිශහවසශ ත් ශම වැ ද සි වවීේ ශවලව තිශශපනවව.
එක්සත් ජවතිශක පක්ෂ රජය - [පවධව කිරීම ක්] ශහොඳ නැතිශ  දසව
ශන්, අයින් ශවලව ආශ , හිටපු ඇම තිශතුම  ද. ශම වැ ද සි වවීම ක්
වුවල පළුද වතවව ශනොශවයි ශේ. එක්දහසථනවසිය අනූගණන්වල
ජවතිශක ආරක්ෂවවට ුදල් තැන ශනොදී කටයුතු කළ ආකවරයත් අපට
ම තකයි. ඒ ශහේතුව  දසව, අවි ආයුධ එක්ක යටත් ශවන්න කියලව
ශපොලීසිශ 600කට වැඩි පිිකසක් අුද අුදශ ම රව දැේම ව. අපිට
ම තකයි, 00වදී සි ව වුවල මිශල් දයේ සිටි ම හව පවවව දීම . එවකට
සිටි අගම ැතිශ ර දල් වික්රම සිංහ ම හත්ම යව ඝවතනය කරන්න
ඉන්නවව කියලව එදව යුද හුදදව බුද්ධි අං  දලධවිකන්ශ සියලුම 
රහසථ එළියට දැේම ව. ඒශකන් ශම ොකද වුශණ්? දක්ෂ යුද හුදදව
බුද්ධි  දලධවිකන් එදව අපට අහිමි වුණව. එදව කර්නල් ුදතවලිනථ ම හ
පවශරන  ශවඩි තපව ම ැරුවව.
සංහිිනයවව කියන කඩතුරවවට ුදවවශවලව ජවතිශක ආරක්ෂවව
ගැන වශ වගක් නැතිශව කටයුතු කළ  දසව අනූහත් වතවවක් දැුවේ
දී තිශබියදීත් පවසථකු ඉරුන න ප්රහවරය වළක්වව ගන්න ශනොහැකි
වුණව. එම  ප්රහවරශයන් ඒ මි දසුන්ට ඇතිශ වුවල ශ දනවව ම ටත්
දැශනනවව. ශම ොකද, ම ම ත් ඒ ශ දනවව අත් විඳපු ශකශනක්. ශේ
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[ගරු (නවදය) සුදර්ශිම  ප්රනවන් වපුල්ශල් ම හත්මිය ]

රශට් දමිළ ත්රසථතවවදය පැවතිශ සම ශ ම ැරතන් තරගයක ආරේභක
අවසථාවවට ගිය ම ශ සථවවමිපුරුෂයව  දරවයුධ ම ුවෂයශයක් විධියට
ඝවතනයට ලක් වුණව. එම  සි වවීශම න් තවත් පහශළොසථ ශදශනකු
ම ැරුණව. ඒ වවශ තත්ත්වයකට ම ම ත් ුදහුණ  වන්  දසව ම ශ
ආසනශ ජනතවව විිනන ශ දනවව අදටත් ම ට දැශනනවව. ඒ අය
ශවුවශවන් යුක්තිශය, සවධවරණය ඉෂථට කරන්නය කියන එකයි
කවන නල් ේන්නවන්ශසේ ඉල්ලන්ශන්. සම හර ේදවිය කවන නල්
ේන්නවන්ශසේට අපහවස කළව. ේන්වහන්ශසේ ශද් පවලනය කරනවව
කි වව. ඒ වුණවට ේන්වහන්ශසේ කළු ඉිකදවවක් ප්රකව යට පත්
කරන ශකොට, සම හර අය ගිහිල්ලව ේන්වහන්ශසේශ පැත්ශත්
හිටගත්තව.
අපි පිල් ශපන ලව ශේ ප්ර ථනය න හව පලන්න ශහොඳ නැහැ. ශම ොන
ආගම ක, ශම ොන ජවතිශයක ුදවවශවන් ආවත් අන්තවවදය
අන්තවවදයම යි. අපි ව948දී  දදහස ලැබුවත්, ශේ අන්තවවදය  දසව
රටක් විධියට ඉන ිකයට යන්ශන් නැහැ. අන්තවවදය තිශබුශණොත්
රටක් න යුවල කරන්න පැහැ. අශේ රශට් ජවතිශවවන  ශකෝලවහල
තිශබුණව ආගමික ශකෝලවහල තිශබුණව. ව97වදී, ව989දී ජනතව
විුදක්තිශ ශපරුදශණ් කැරලි තිශබුණව. ඊට පසථශසේ ශදම ළ ත්රසථතවවදය
ඇතිශ වුණව. දැන් ුදසථලිේ අන්තවවදය හරහව ත්රසථතවවන  සංවිධවන බිහි
වීම  තුළ ශේ රශට් අහිංසක ුදසථලිේ ජනතවවශ ජීවිත ේඩු යටිකුරු
ශවලව තිශශපනවව.
ශේ රශට් සිංහල, දමිළ, ුදසථලිේ ජනතවව අනවන ම ත් කවලයක
ඉඳලව ශහොඳ සංහිිනයවශවන් ජීවත් ශවච් අය. ම ම  පුංචි කවලශ
හැ වශණ්, වැඩුශණ් පුත්තලම  කියන ගශේ. ඒක සිංහල, ශදම ළ,
ුදසථලිේ අය ශපොශහොම  සංහිිනයවශවන් ජීවත් වුවල ගම ක්. ඒ
සංහිිනයවවට අද ශම ොකක්ද ශවලව තිශශපන්ශන්? ත්රසථතවවදය ආරේභ
වන අවසථාවශ ම  අපට එය වළක්වව ගන්න තිශබුණව. එදව
 දයශපොත්ශතන් කඩන්න තිශබුවල ශද් එශහම  ශනොකර, විවිධ
ශද් පවලන පටු වුවම නව ම ත වයවේත ශවන්න ඉඩ ලපව දීම   දසව
අද වනවිට ආගමික අන්තවවදය ඇතිශ ශවලව ශේ රශට් ජනතවව
වි වල ම රණ බියකින් ජීවත් ශවනවව. එම   දසව දැන්වත් ශේ රට
ශවුවශවන් කටයුතු කරන්න අපට ශලොකු වගකීම ක් තිශශපනවව.
ඉන ික පරේපරවව ශවුවශවන් ශේ රට ආරක්ෂිත රටක් පවට පත්
කිරීම  අශේ වගකීම ක්. එම  වගකීශම න් පැහැර ශවන්න අපිට පැහැ.
අද කශතෝලික ජනතවව ඉල්ලන්ශන් සවධවරණය, යුක්තිශය
වවශ ම  ඒ ම හ ශම ොළකරුවන් අල්ලව ඔවුන්ට දුවවේ කරන්න
කියලවයි. රශට් අපරවධයක් වුණවම  එම  අපරවධයට සේපන්ධ සියලු
ශදනව ශහොයවශගන ඔවුන්ට ම තිශය ම ඟින් දුවවේ කරන්න රශට්
ම තිශපතිශතුම වට සේපූර්ණ වගකීම  තිශශයනවව. සම හර අය අහනවව,
"ඔවුන්ට දුවවේ කරන්න ජනවධිපතිශතුම වට පැික ඇයි" කියලව.
දුවවේ කරන්න ජනවධිපතිශතුම වට පැහැ. ඒ සඳහව ක්රම ශ දයක්
තිශශපනවව. අපරවධයකට සේපන්ධ යැයි සැක කරන ශකශනක්
ේසවවියකින් වැරන කරුශවකු පවට ඔේපු වන තවක් ඔහු  දදහසථ
පුද්ගලශයකු හැටියටයි සලකන්ශන්.  දසි ක්රම ශ දයක් තුළ
කටයුතු කරලවයි ූදන තයන්ට දුවවේ කරන්ශන්.
පවසථකු ඉරුන න ප්රහවරය පිළිපඳ ශසොයව පැලීම  සඳහව පත් කළ
ජනවධිපතිශ විම ර් න ශකොමිෂන් සභවව ඉන ිකපත් කළ වවර්තවශවන්
අද වැදගත් ශතොරතුරු රවශියක් ශහළි ශවලව තිශශපනවව. ඉසථලවේ
ශ වව, ශපෞද්ධ ශ වව, ්රිසථතිශයව ද ශ වව ශම ොන ආගමික
අන්තවවදයක් වුණත් ආරේභශ දීම  ුදලිුවපුටව දැමීම  සඳහව රජයක්
හැටියට ම ැන හත් වීම  ඉතව වැදගත්. ඒ වවශ ම  ශවනත් ආකවරශ
අන්තවවන න් හිස ඔසවනවව නේ ඒ ගැන විම සිලිම ත් වීම ත් වැදගත්.
පිට රටවල ඉඳලව විවිධ ශද් කයන් පැමිණ ආගමික ුදවවශවන්
ශද් න පවත්වනවව. ඔවුන්ශ ගම න් බිම න් ගැන ශහොයව පලව, ඒ
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කටයුතු  දයවම නය කිරීම  ඉතවම  වැදගත්. ඒ වවශ ම  විවිධ ආගේ
හරහව බිහිවන පවසල්, වි ථවවිදයවල  දයවම නය කිරීම ත් වැදගත්.
රශට් ජවතිශක ආරක්ෂවවයි ඉතව වැදගත්. පත්ශවන ඕනෑම  රජයක
වගකීම ක් තම යි ජවතිශක ආරක්ෂවවට ුදල් තැන දීලව කටයුතු කිරීම .
අතිශගරු ජනවධිපතිශතුම ව පැහැන ලිවම  ලපව  වන් ශපොශරොන් වවක් අද
“Daily News” පුවත් පශත් ම ැද පිටුශ සඳහන් ශවනවව. එහිදී
අතිශගරු ජනවධිපතිශතුම ව කියපු ශද් ම ම  කියවන්නේ.
“ ‘The Easter Sunday attack is a national issue. The victims of
this attack are entitled to a proper and accurate investigation into
the cause of their tragedy. The Cardinal’s pain and his genuine
concern regarding this matter are justifiable.’ ”

රශට් ජනතවව ශවුවශවන් යුක්තිශය, සවධවරණය ඉෂථට කරන්න
අතිශගරු ජනවධිපතිශතුම ව ශපොශරොන් ව ශවලව තිශශපනවව. අපට ඒ
ගැන වි ථවවසය තිශශපනවව. ඒකයි ශේ රශට් ජනතවව ඉල්ලන්ශන්.
ම ශ ආසනශ
කශතෝලික ජනතවව, කශතෝලික ශනොවන
ශවනත් ඕනෑම  ආගම ක ජනතවව අන්තවවදය  දසව, ත්රසථතවවදය
 දසව  වක් විිනනවව නේ  දවැරන  ශද් ශවුවශවන් ශපම  සිටින්න අපි
කටයුතු කරන පව ම ව ම තක් කරනවව.
විශ ේෂශයන් කටුවවපිටිය, ශකොච්චිකශ්  ශද්වසථාවනවලදී මිය
ගිය ජනතවවට වවශ ම , අශනකුත් ශහෝටල්වල සහ ම ඩකලපුව
සිශයෝන් ශද්වසථාවනශ මිය ගිය සියලුශදනව ශවුවශවන් ඒ
අයශ පවුල්වල අයට ම ශ කනගවටුව නැවතත් ම ව ප්රකව
කරනවව. ඔවුන්ශ ශ දනවව,  වක අපට දැශනනවව. ඒ මිය ගිය
සියලුශදනවටම  ශම ොක් සුව අත් ශ වවයි ම ව ප්රවර්ානව කරනවව. ඒ
වවශ ම  ශේ සිද්ධිශ දී ආපවධිත වුවල සියලු අය ශවුවශවන් හැම 
ශදයක්ම  කරන්න අපට පුළුවන් සහශයෝගය, ක්තිශය ලපව දීම ට
කටයුතු කරන පවටත් ශපොශරොන් ව ශවමින්, ම ශ කාවව අවසන්
කරනවව. සථතුතිශයි.

ගු නිවයෝනය කාපක ාවාපිකතුමා

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

The next speaker is the Hon. Field Marshal Sarath
Fonseka. You have 20 minutes.
[අ.භව. ව.57]

ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගු ාප ක ව ොන්වාකා මහාවා
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண்புமிகு சரத் தபான்சசகா)

(The Hon. Field Marshal Sarath Fonseka)

සථතුතිශයි, ගරු  දශයෝජය කවරක සභවපතිශතුම  ද. ම ට ශපොශහෝ
ශද්වල් කාව කරන්න තිශශපනවව. නුදත් කවලය ම න   දසව ටිකක්
ශ ගශයන් කාව කරන්න ම ව පලවශපොශරොත්තු ශවනවව. එයට
සම වව ශදන්න.
පවසථකු ඉරුන න ප්රහවරය සේපන්ධශයන් ශසොයව පැලීම  සඳහව
පත් කළ ජනවධිපතිශ විම ර් න ශකොමිසශේ වවර්තවව ගැන තම යි අපි
අද කාව කරන්ශන්. ශම ම  ශකොමිෂන් සභව වවර්තවව රජශ
පවර් ථවශයන් පවව ශේ වන විට දැඩි ශලස විශ නයට ලක් වන
ආකවරය අපි දකිනවව. කවන නල්තුම ව ඇතුළු කශතෝලික ප්රජවව
ශම ම  ශකොමිසශේ වවර්තවව ගැන කලකිරීශම න් කාව කරනවව. ඊට
ප්රධවන ශහේතුව, ශම ම  ශකොමිෂන් වවර්තවව post-mortem
වවර්තවවක් පවට පම ණක් සීම ව වී තිශබීම යි. Post-mortem එකක්
කියන එක ශම ොකක්ද කියලව තුදන්නවන්ශසේලව සියලුශදනව
දන්නවව.
වර්තම වන රජය 0ව9 ජනවධිපතිශවරණ වයවපවරශ ඉඳලවම 
ම හ ජනතවවට ශපොශරොන් ව වුශණ්, පවසථකු ඉරුන න ප්රහවරයට
වගකිවයුත්තන්, එහි ම හ ශම ොළකරු, එය සැලසුේ කළ අය ම වස
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ශදකකින් ම තිශය හුදවට ශගශනනවව කියලවයි. නුදත්, අද ඒ
ශපොශරොන් ව හව පලවශපොශරොත්තු පුසථසක් පවට පත් වී තිශශපනවව.
ඒවව ශපොරු ශද් පවලන ශපොශරොන් ව පවට පත් ශවලව තිශශපනවව.

පලුද. එම  අන්තවවන , ත්රසථතවවන  කණ්ඩවයශේ නවයකයව
ශනොශහොත් එම  ප්රහවරශ ම හ ශම ොළකරු සහරවන් ශනොවන පව
ශේ රශට් සියලු ශදනව දැන් වටහවශගන සිටිනවව.

2019 අශප්රේල් ව පවසථකු ඉරු න න ප්රහවරය සි ව  බ ආකවරය ගැන
අපි ශපෝ ඩක් විම සව පලන්න ඕනෑ. 0ව9 අශප්රේල් 4වැ ද දව ඉන්දීය
බුද්ධි අං ය - ඉන්න යවශ Intelligence Bureau එක - ඉන්න යවුව
තවනවපතිශ කවර්යවලය හරහව අශේ රශට් රවජය බුද්ධි ශසේවශ State Intelligence Service, SIS - ප්රධවම  DIG Nilantha
Jayawardenaට දැන් බවව, අශප්රේල් වවැ ද දව ශහෝටල්වලට සහ
කශතෝලික පල්ලිවලට ම රවශගන ම ැශරන ප්රහවර එල්ල වන පව.
එය ුදසථලිේ අන්තවවන න්ශ වැඩක් පවත් දැුවේ  වන්නව. නුදත්
SISහි DIG Nilantha Jayawardena එය ඉතව සැහැල්ලුවට ශගන
අශප්රේල් 8වැ ද දව පම ණක් ආරක්ෂක ශල්කේට හව ශපොලිසථපතිශට
දැන් බවව. SISහි DIG  දතර  දතර -සම හර විට න නකට ශද
තුන්වතවවක්- ජනවධිපතිශට ඇම තීශේ පුරුද්ද තිශබුවල ශකශනක්.
නුදත් අශප්රේල් ව6වන දව නම ත්රීපවල සිිකශසේන හිටපු ජනවධිපතිශතුම ව
රටින් පිට වී ඉන්න යවවට යනතුරුත් "එම  බුද්ධි වවර්තවව පිළිපඳව
ජනවධිපතිශට පැවසුශ නැහැ" කියලව  දලන්ත ජයවර්ධන කියන
කාවව අපට වි ථවවස කරන්න පැහැ. ජනවධිපතිශ විම ර් න
ශකොමිෂන් සභවව  දකුත් කළ ශේ වවර්තවශ ත් "එය වි ථවවස
කරන්න පැහැ" කියන කාවව තිශශපනවව. ඊළඟට, අශප්රේල් 9වැ ද දව
පැවැතිශ බුද්ධි සම වශලෝ න රැසථවීශේදී හිටපු ආරක්ෂක ශල්කේ
ශහේම සිික ප්රනවන් ව  දලන්ත ජයවර්ධනට එම  බුද්ධි වවර්තවව ගැන
රැසථවීශේ සිටින අය දැුවවත් කරන්න කියව කීවත්, ඔහු එශසේ
ශනොශකොට, "ම ම  ශේ ගැන ශපොලිසථපතිශට ලියුම කින් දන්වන්නේ"
කියව පම ණක් පැවසුවව. ඒ රැසථවීශේදීත් ඒ ගැන සවකච්ඡව කශළේ
නැහැ.

සහරවන් තම යි ශම හි නවයකයව කියමින් ම හින්දවනන්ද
අලුත්ගම ශ ම හත්ම යව ඒ chapter එක වහන්න කාව කරනවව,
අපට ඇහුණව. නුදත් ඔහු ම හ ශම ොළකරු ශනොශවයි කියව ශත්රුේ
ගන්න ශේ සභවශ
සිටින සියලුශදනවට -අපට- බුද්ධියක්
තිශශපනවව. පවසථකු න න ප්රහවරශයන් පසථශසේ, 0ව9 අශප්රේල් 4 වන
න න ම ව පවර්ලිශේන්තුශ දී කළ කාවශ දීත් ප්රකව කළව, ශම හි
නවයකයව සහරවන් ශනොශවයි කියලව. නුදත් සහරවන් පහළ
නවයකයකු ශලස එම  ත්රසථතවවන  සංවිධවනය ශගොඩ නැඟීම ට ශේ රට
ඇතුශළේ ඉඳශගන, අදවළ ප්රශද් වල ඉඳශගන වි වල වැඩ
ශකොටසක් කර තිශශපනවව.

ඊට අම තරව, 0ව9 ශපපරවවික ව9 වැ ද දවයින් පසුව අශප්රේල් ව
වැ ද දව ත්රසථතවවන  ප්රහවර එල්ල වන ශතක්ම  ම වස ශදකකට
ආසන්න කවලයක් ආරක්ෂක කවුන්සලය රැසථ වී නැතිශ  දසව එම 
ත්රසථත ප්රහවරය එල්ල වනවව කියලව ලැබුවල ශතොරතුරු ගැන
ආරක්ෂක කවුන්සලශ දීවත් කාව කර නැහැ. එවැ ද භයවනක
ශතොරතුරක් ලද විට ආරක්ෂක කවුන්සලය ම ට්ටශම න් ලපව න ය
යුතු ේපශදසථ කිසිවක්ද ආරක්ෂක අං වලට ලැබී නැහැ.
ශපොලිසථපතිශට, ආරක්ෂක ශල්කේට හව ජවතිශක බුද්ධි ප්රධවම ,
විරවමික  දශයෝජය ශපොලිසථපතිශ සිසිර ශම න්ඩිසථ ඒ අවසථාවශ දී
සි වශකොට ඇත්ශත් එම  බුද්ධි වවර්තවව සේපන්ධශයන් අව ය
පියවර ගන්න කියව පහළ  දලයන්ට දැුවේ දීම  පම ණයි. ආරක්ෂක
කවුන්සලශ දී ඒ ගැන කාවශකොට, ඒ සේපන්ධශයන් ්රියවවට
නැඟිය යුතු ශම ශහයුේ පිළිපඳව කිසිම  ආකවරයක  දශයෝග අදවළ
ප්රධවම න්ට ලපව දී නැහැ.

සහරවන් 005 වර්ෂශ සිටම  වහේවවදය අදහන අයකු
ව ශයන් ඉඳලව තිශශපනවව. 009 වසශර් යුද්ධය  දම ව  බ පසු
සහරවන් සහ ම රවශගන ම ැශරන තවත් ත්රසථතවවන යකු  බ ආමි
ශම ොහිදීන් සතුව ටී-56 අවි පවව තිශබිලව තිශශයනවව. ශේ පව
ශකොමිෂන් සභව වවර්තවශ ඉතව පැහැන ලිව සඳහන් ශවනවව. 005
වර්ෂශ සිට වහේවවදය අදහපු සහරවන් ඇතුළු පිිකස 009
අවුරුද්ශද් ටී-56 අවි තපවශගන, ්රියවත්ම ක ශවමින් ඉඳලව
තිශශපනවව. නුදත් 0ව5 වසරට ශපර තිශබූ රජය සහරවන්ලවට
විරුද්ධව කිසිවිශටක ්රියවත්ම ක වුශණ් නැහැ. ම රවශගන ම ැශරන
ත්රසථතවවන න් අවුරු ව තුනහතරකින් පුහුවල කරන්න පැහැ. ත්රසථතවවන 
නවයකයකුට 0ව5 - 0ව9 කියන ශකටි කවලය ඇතුළත ම රවශගන
ම ැශරන ත්රසථතවවන න් පුහුවල කරන්න පැහැ. ත්රසථතවවන යකු පුහුවල
කරලව පළුදවන ම රවශගන ම ැශරන ප්රහවරය එල්ල කිරීම ට
ප්රභවකරන්ට අවුරු ව ව ක් ගත වුණව. ව975 වර්ෂශ දී එම  පුහුවල
කිරීේ ආරේභ කළ ප්රභවකරන් ව987 වර්ෂශ දී තම යි පළුදවන
ම රවශගන ම ැශරන ප්රහවරය යවපනශ දී එල්ල කශළේ. ඊළඟට
ව99වදී තම යි ශකොළඹදී ම රවශගන ම ැශරන ප්රහවරයක් එල්ල කශළේ.

ත්රසථත ප්රහවරයක් ඉන්දීය තවනවපතිශ කවර්යවලයටද එල්ලවුව
ඇතැයි ශතොරතුරු තිශබුවල  දසව ඔවුන් අව ය ආරක්ෂක පියවර
ශගන ඔවුන්ට ආරක්ෂවව සපයව ගත්තව. නුදත් ශහෝටල් සහ
කශතෝලික පල්ලිවලට ඒ පිළිපඳ කිසිම  දැුවේදීම ක් කර
ශනොතිශබුවල  දසව ඒවවට එල්ල කළ ප්රහවර භයවනක අයුිකන්
්රියවත්ම ක වුණව. එහි අවසවන ප්රතිශලලය වුශණ්, රටම  කේපවවට
පත් කළ ඉතව භයවනක ශේදවව කයක් සි ව වීම යි. 009 ම ැයි ව9
වැ ද දව වන විට යුද හුදදවශ නවයකත්වශයන් -"යුද හුදදවශ "
කියලවයි ම ව කියන්ශන්. කවුරුවත් කලපල ශවන්න එපව. ම ව
කියන්ශන් නැහැ, "ම ම " කියලව.- ප්රභවකරන් ඇතුළු ත්රසථතවවන න්
අළු ූෂලිශකොට, අවුරු ව 3 ක යුද්ධය  දම වශකොට, ආදරණීය ලවංකික
ජනතවවට ලපව  වන් සවම ය හව ආරක්ෂවව ශේ සිද්ධිය  දසව එක
ශම ොශහොතකින් අවසවනය කරව ළඟව වුණව.
ඉහත ම ව සඳහන් කළ ත්රසථතවවන  ප්රහවරශ දී ්රියවත්ම ක  බ
ප්රධවනම  ත්රසථතවවන යවශ ඉතිශහවසය ගැනත් අපි ශපෝ ඩක් ශසොයව

2015 වර්ෂයට ශපර සහරවන්ට ආරක්ෂක අම වතයවං ශයන් පඩි
ශගවව ඇතිශ පව පැවසුශ අප ශනොශවයි. ම ෑතකදී වර්තම වන
අගම ැතිශතුම වත් ඒ පව පවසව තිශබුණව. ශකශහළිය රඹුක්වැල්ල
අම වතයතුම වත් ඒ පව ප්රකව කර තිශශපනවව අපි දැක්කව. හැපයි
009 ම ැයි ව9 න නට ශපර -යුද්ධය පැවැතිශ සම ශ - යුද හුදදවවට
ශහෝ හුදදව බුද්ධි අං යට සහරවන් නම ැතිශ පුද්ගලයවශගන් කිසිම 
ශසේවයක් අපි ලපව ගත්ශත් නැහැ. එවැ ද නම ක්වත් ම ම  අහලව
තිශබුශණ් නැහැ. නැශඟනහිර පළවශත් බුද්ධි ශම ශහයුේ
සේපන්ධශයන් පැවැතිශ අපශ සවකච්ඡවවලදී නේ එවැ ද නම ක්
ගැන කවදවවත් කාව කශළේ නැහැ. 009 ම ැයි ව9 න නට ශපර හුදදව
බුද්ධි අං නැශඟනහිර ප්රශද් ය සේපන්ධශයන් අවධවනය ශයොුද
කරද්න  කටයුතු කශළේ එල්ටීටීඊ ත්රසථතවවන න් ගැන පම ණයි.
එල්ටීටීඊය අතු ගව දැමීම ත් සම ඟ එහි අවසවනය ළඟව වුණව.

සහරවන් අත් අඩංගුවට ගැම ම ට පළුද වරට 0ව7දී සහ 0ව8දී
ම තිශපතිශ ශදපවර්තශේන්තුශවන් අවසර ඉල්ලව ඇත්ශත් DIG
Nalaka De Silva. ඔහු එවකට TID Director. නුදත් නම ත්රීපවල
සිිකශසේන ම ැතිශතුම ව අසතය කුම න්ත්රණ කාවවක් ශගොතලව ම වවත්
ඒකට පටලවන්න හැ වවව. නවලක සිල්වව අත් අඩංගුවට ගත්  දසව
ත්රසථත විම ර් න අං ය සහරවන්ලවට විරුද්ධව කරශගන ගිය
ශම ශහයුේ ඉන ිකයට ශගන යවම  සේපූර්ණශයන්ම  අඩවළ වුණව.
2014 වර්ෂශ දී නැශඟනහිර ආා වපතිශව සිටි ශේජර් ජනරවල්
ලවල් ශපශර්රව පවසථකු ප්රහවරය පිළිපඳ පවර්ලිශේන්තු විශ ේෂ කවරක
සභවශ දී සවක්ෂි ශදමින් පැවසුවව, 0ව4 වර්ෂශ දී සහරවන් ඔහුශ
කවර්යවලයට ශගන්වව අන්තවවන  ්රියව නවත්වන ශලස ඔහුට
අවවවද කළ පව. යුද්ධය අවසන් වීශම න් පසුව එවකට ආරක්ෂක
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[ෆීල්්  ම වර්ෂල් ගරු සරත් ශනොන්ශසේකව ම හතව]

ශල්කේ -වර්තම වන ජනවධිපතිශ- ම වස ශදකකට වරක් නැශඟනහිර
ආරක්ෂවව සේපන්ධශයන් පැවැත් බ සවකච්ඡවවලදී කිහිප වරක්
සහරවන් ගැන පැහැන ලි කළත්, සහරවන්ට විරුද්ධව ්රියව කිරීම ට
අව ය තීරණ ශනොගත් පව ශේජර් ජනරවල් ලවල් ශපශර්රව
පැවසුවව.
2018 වර්ෂය වන විට සහරවන් ඔහුශ වයවපවරය වි වල ශලස
වයවේත ශකොට පුහුවල කඳවුරු ව7කදී ත්රසථතවවන න් ව,000ක් පම ණ
පුහුවල කර තිශබුණව ප්රහවර සඳහව ඔවුන්ට හැකියවව ලපව දී තිශබුණව.
ඒ අුවව පැහැන ලියි, සහරවන් ශේ ත්රසථතවවන  වයවපවරය ශගන ගිශ
0ව5 වසශරන් පසුව ශනොශවයි කියන එක. යුද්ධය අවසන්  බ
009 වසශරන් පසුව ඔහුශ ත්රසථත සංවිධවනය ශගොඩ නැඟීම 
්රියවවට නංවව තිශශපනවව. ඒ අවධිශ ඔහු අන්තවවන යකු මිස
ත්රසථතවවන යකු ශනොශ යයි සම හරු කි වත්, ශම ම  ්රියව දවම  ශදක
අතර ඇත්ශත් ඉතව සියුේ ශවනසක් සියුේ පරතරයක්. ඒ  දසව ශේ
එකකින් අශනක් එකට ම වරු ශවන්න ගත වන්ශන්  දශේෂයක
කවලයක් පම ණයි.
පවසථකු ප්රහවරය වළක්වව ගැම ම ට ශනොහැකි වීම  ගැනත් ඊළඟට
අපි විම සව පලුද. ප්රහවරය ගැන ලද බුද්ධි ශතොරතුරු  දලන්ත
ජයවර්ධන එවකට සිටි ජනවධිපතිශට අ දවවර්යශයන්ම  දන්වව ඇතිශ
පව ම ම  වි ථවවස කරනවව. ඒ පව ශකොමිෂන් සභව වවර්තවශ ත්
සඳහන් ශවනවව. එම  බුද්ධි ශතොරතුරු අ දවවර්යශයන්ම  ඔහු
ශපෞද්ගලිකව ජනවධිපතිශට දන්වන්න ඇතිශ කියව ඔවුුවත් වි ථවවස
කරනවව කියව එහි සඳහන් ශවනවව. නුදත්, නම ත්රීපවල සිිකශසේන
ම ැතිශතුම ව න ගින් න ගටම  ජවතිශක ආරක්ෂක කවුන්සලය
ශනොපවත්වමින්, ආරක්ෂවව ගැන දැක් බ අලස ක්රම ශ දය ඒ
ශවලවශ ත් අුවගම නය ශකොට  දකේම   දකේ ේඩ පලවශගන
හිටියව.  දකේම  හිටං හිටියව.
ප්රහවරශයන් පසු සිංගේපූරුශ සිට සවස 03.00ට -ව5:00 පැයට
- සහ රවත්රී 09.00ට - ව:00 පැයට- ලංකවවට ආ ශ්රීලන්කන් ගුවන්
ශසේවශ ගුවන් යවනවවලින් ලංකවවට එන්නවත් එතුම ව ේනන් ව
වුශණ් නැහැ. රවත්රී ව .00ට සිංගේපූරු ගුවන් ශසේවශ ගුවන්
යවනයක් ලංකවවට ආවව. ඒශක් තම යි එතුම ව ආශ . ශම ොකද,
සිංගේපූරු ගුවන් යවනවවල පළුදවන පන්තිශය තිශශපනවව
ශ්රීලන්කන් ගුවන් යවනවවල පළුදවන පන්තිශය නැහැ. ශ්රීලන්කන්
ගුවන් යවනවවල ආශ නැත්ශත් ඇයි කියව පවසථකු ප්රහවරය පිළිපඳ
පවර්ලිශේන්තු විශ ේෂ කවරක සභවශ දී ම ම  එතුම වශගන් ප්ර ථන
කළව. එතශකොට එතුම ව කි වව, ඒවවශ ඉඩ තිශබුශණ් නැතිශ  දසව
ආශ නැහැ කියලව. ඒක සේපූර්ණ අසතයයක්. ඊට පසු අපි check
කළවම  හවස 03.00ට ආ UL303 කියන ශ්රීලන්කන් ගුවන් යවනශ
Business Class එශක් පුටු 6ක් සහ Economy Class එශක් පුටු
5ක් තිශබුණව. රවත්රී 9.00ට ආ UL309 කියන ගුවන් යවනශ
Business Class පුටු 3ක් සහ Economy Class පුටු 37ක් තිශබුණව.
ජනවධිපතිශ ශකශනකු -රවජය නවයකයකු- ශම ශසේ අසතය කීම ,
විශ ේෂශයන්ම  පවර්ලිශේන්තු කමිටුවක් හුදශ අසතය කීම 
ශපශහවින්ම  ලජ්ජවවට පත් විය යුතු කවරණවවක්. අපට රටක්
හැටියට ඒ ගැන ආඩේපර වන්න පැහැ.
ඊළඟට, පවසථකු ප්රහවරය පිළිපඳව ශසොයන්න පත් කළ
ශකොමිෂන් සභවශ වවර්තවව ගැනත් ම ම  කරුවල කීපයක් කියන්න
ඕනෑ. කශතෝලික ප්රජවව හව ුදළු රටම  වර්තම වන රජශයන්
පලවශපොශරොත්තු වුශණ් පවසථකු ප්රහවරශ ම හ ශම ොළකරු ඇතුළු
වරදකරුවන්ට දුවවේ කරවවි කියලවයි. නුදත් වර්තම වන රජය
කශළේ නම ත්රීපවල සිිකශසේන ම හත්ම යව පත් කර තිශබූ කමිටුශ
වවර්තවව හිශසේ තපවගත් එක පම ණයි. ශේ ආණ්ඩුව ද ඒ කටයුත්ත
න ගටම  කරශගන යෑම  පම ණයි කශළේ. ඔවුන් ශ න කවවල
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ශපොශරොන් ව  වන්නත්, ජනතවවට  වන් ඒ ශපොශරොන් ව කිසිවක් ඉෂථට
කිරීම ට කිසිම  කැප කිරීම ක් කශළේ නැහැ.
පසුගිය කවලශ
ත්රසථතවවන න් හතරපසථශදශනකු අල්ලව
තිශශපනවව. නුදත්, ම රවශගන ම ැශරන්න පුහුවල  බ අය ඇතුළු තවත්
සිය ගණනක් ත්රසථතවවන න් තවම ත්  දදැල්ශල් සැිකසරන පව අපට
දැනගන්න ලැබී තිශශපනවව. ම ම  පවර්ලිශේන්තු විශ ේෂ කමිටුශ දී
ත දවම  පිටු 65ක වවර්තවවක් ලි වව. ශේ අවසථාවශ දී එම  වවර්තවව
ම ම  ාවාගව* කරනවව.
පවර්ලිශේන්තු විශ ේෂ කවරක සභව වවර්තවව හදන ශකොට අපි
සවක්ෂි ලපව ගත්ශත් 55ශදශනකුශගන් පම ණයි. අපි දන්නවව, ශේ
අවසථාවව
වන
විට
ජනවධිපතිශ
ශකොමිසම 
හවරසිය
පනසථශදනකුශගන් සවක්ෂි අරශගන තිශශපන පව. නුදත්, ඒ
ශකොමිසම  අවසවනශ දීලව තිශශපන්ශන් අප දීපු වවර්තවවම  තම යි.
ඒශක් ඊට වඩව ශලොකු ශවනසක් නැහැ. එහි තිශශපන එකම  ශවනස,
හිටපු ආරක්ෂක රවජය ඇම තිශ රුවන් විජයවර්ධන ම හතවට හව 0ව8
වර්ෂය වනශතක් සිටි ම තිශය හව සවම ය පිළිපඳ ඇම තිශ සවගල
රත්නවයක ම හතවට ශ ෝදනව එල්ල වී ශනොතිශබීම යි. අශේ
වවර්තවශ ඒ අයටත් ශ ෝදනව එල්ල කර තිශබුණව. ශම ොකද, රුවන්
විජයවර්ධන ම හත්ම යව රවජය ආරක්ෂක රවජය ඇම තිශ වුණවට
ශහලිශකොේටරයකින් වශට් ගිය එක පම ණයි කශළේ. ඒ හැර එතුම ව
ඇතුළු එක්සත් ජවතිශක පක්ෂය රශට් ආරක්ෂවව ශවුවශවන් කිසි
ශදයක් කශළේ නැහැ. ම ව හිතන විධියට එතුම ව ළඟ සම  එක්සත්
ජවතිශක පක්ෂශයන් පවර්ලිශේන්තුවටත් එනවව. ඒ කවලශ ත් අපි ඒ
ශද්වල් ගැන ශ ෝදනවත්ම කව කාව කළව. අපි ඒ වැඩ අුවම ත
කශළේ නැහැ. ඒ ශගොල්ලන්ට ශ ෝදනව එල්ල කර නැතිශ වුණවට,
වර්තම වන වවර්තවශ ඒ ශවුවවට ශපොලිසිශ ක දෂථඨ  දලධවිකන්
සිය ගණනකට හව හිටපු ආරක්ෂක ශල්කේට, හිටපු ශපොලිසථපතිශට
හව හිටපු ජවතිශක බුද්ධි ප්රධව දට ශ ෝදනව එල්ල කර තිශශපනවව.
ම ව ලියපු වවර්තවශ ම ම  හිටපු ආරක්ෂක ශල්කේට ශ ෝදනව
එල්ල ශනොකශළේ, ලැශපන ශතොරතුරු අුවව ශහෝ ලැබී තිශබුවල
බුද්ධි ශතොරතුරු අුවව ප්රහවර වැළැක්වීම ට ශහෝ ප්රහවර එල්ල
කිරීම ට  දශයෝග ලපවදීම  ආරක්ෂක ශල්කේශ රවජකවිකයක්
ශනොවන  දසවයි. සම හරු ඔටුුව දවගත්තවට ආරක්ෂක ශල්කේ
කියන්ශන් පිකපවලන රවජකවික කරන පුද්ගලශයක්. ඔහුට
ශම ශහයුේවලට  දශයෝග ශදන්න පැහැ. ඒ  දසව ශහේම සිික ප්රනවන් ව
ම හත්ම යව වරදක් කළව කියව ම ම  පිළිගන්ශන් නැහැ. ඒ ශ ලවශ
පලතල සහිත CDS ශකශනක් හිටිශ නැහැ. 009 යුද්ධය
අවසන් වන විට CDS
ශකශනක්
සේපන්ධශයන් එදව
තුදන්නවන්ශසේලවශ ආණ්ඩුව තන යශේ පනත් ශකටුේපතක්
ශගනැවිත් ශේ පවර්ලිශේන්තුශ සේම ත කර ගත්තව. පනතට
අුවව එම  තනතුරට පලතල කිසිවක් නැහැ. ශලෝකශ ශම ශහයුේ
පලතල නැතිශ එකම  CDS ඉන්ශන් අශේ රශට්. ඒ පනත හන සිශ
සේම ත කර ගත්ශත් ශම ොකද? යුද්ධශයන් පසථශසේ ම වව CDS
හැටියට පත් කරන්නයි. ඒ  දසව එම  තනතුර පලතල නැතිශ
තනතුරක් හැටියට පනත සේම ත කර ගත්තව. පලතල තිශශපන
CDS ශකශනක් හිටියව නේ, ඔහුට ලැබුවල ශතොරතුරු අුවව
්රියවත්ම ක වීශේ හැකියවව තිශබුණව. CDS ශ පලතල කැපීම 
 දවැරන  කශළේ නැත්නේ තුදන්නවන්ශසේලවට ඒ ගැන ඉන ිකයටත්
පසුතැවිලි ශවන්න සි වශවයි.
ශපොලිසථපතිශට හව ජවතිශක බුද්ධි ප්රධවම ට ම ම  ශ ෝදනව
ශනොකශළේ ලැබී තිශබූ ශතොරතුරුවල භයවනකකම  ම ත එම  ප්රහවර

—————————
* පුානවකාලවේ වබා ඇව.

* நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.
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වළක්වව ගැම ම ට කළ යුතු වි වල ශම ශහයුේ සඳහව පියවර
ගැම ම ට  දශයෝග දීම ට ඔවුන්ට හැකියවවක් ශනොම ැතිශ  දසවයි. එම 
තීරණ ආරක්ෂක කවුන්සල ම ට්ටමින් අරශගන ශම ශහයුේ
්රියවත්ම ක කළ යුතුව තිශබුණව. ලැබී තිශබූ ශතොරතුරුවල භයවනක
තත්ත්වය ම ත එය වළක්වව ගැම ම ට වි වල ශම ශහයුම ක් කිරීම ට
සි ව ශවනවව. ඇිනික ම තිශය පැනවීම  පවව කළ යුතුව තිශබුණව. හැම 
තැනම  ම වර්ග පවධක - checkpoints - ඇතිශ කළ යුතුව තිශබුණව.
ශහෝටල්වලට, පල්ලිවලට ආරක්ෂවව ශයන ය යුතුව තිශබුණව. නුදත්
ඒ ශම ොකුත් කශළේ නැහැ. එවැ ද ශද්වල් කිරීම ට ආරක්ෂක
කවුන්සලය, ආරක්ෂක ඇම තිශ  දශයෝග ශනොදී ශපොලිසථපතිශ හව
ආරක්ෂක ශල්කේ වැ ද අයට ්රියව කිරීම ට හැකියවවක් නැහැ. ඒ
 දසව ඔවුන්ට වරද පටවපු එක සේපූර්ණ වරදක්.
තවද රජය ජනතවවට ශපොශරොන් ව  බ පිකන , ත්රසථතවවන  ප්රහවරශ
ම හ ශම ොළකරු හව ත්රසථතවවන  නවයකයින් හඳුනවශගන ඔවුන් විනව
කිරීම  වි දසුරුවරුන් ශයොදව පත් කරන ශකොමිසම කින් කළ
ශනොහැකියි. වි දසුරුවරු දම ලව ත්රසථතවවන  ප්රහවර ගැන ශතොරතුරු
ශසොයන්න පැහැ. ඒ ශගොල්ලන් සටන් ක්රම  ගැන ශහෝ ත්රසථතවවදය
ගැන ඉශගන ශගන නැහැ. එය කළ හැක්ශක් හුදදවවලට, බුද්ධි
අං වලට, ශපොලීසිය වැ ද ආයතනවලට පම ණයි. ප්රභවකරන්
ම රලව එල්ටීටීඊ ත්රසථතවවදය තුරන් කිරීම ට - අපට ඒ කවලශ
තිශබුණව,
වි ද ථ යකවරවරුන්ශ ශකොමිසම ක් පත් කරන්න.
එශහම  කරලව ඉතව ශලශහසිශයන් වැශ්  ඉවර කරලව දම න්න
තිශබුණව. ඒ  දසව තම යි පවර්ලිශේන්තු ශකොමිටියත්, ජනවධිපතිශ
ශකොමිසම ත්, ප්රහවරය වළක්වව ගැම ම ට කටයුතු ශනොකළ වගකිව
යුත්තන් ගැන පම ණක් වවර්තව කශළේ. ඒක යාවර්ායක්. ඒ ගැන
ශකොමිසම ට පැණලව වැඩක් නැහැ. තුදන්නවන්ශසේලවශ ආණ්ඩුව
කරන්න ඕනෑ ශද් කරන්ශන් නැතිශව ශකොමිසම ක් පත් කරලව, ඒක
වැඩ කරනකේ පලවශගන ඉන්නවව. ශකොමිසම ට ශදොසථ කියන්න
පැහැ. ශම හිදී ශපශනන්ශන් වර්තම වන රජශ අසම ත් පව හව
අසවර්ාකභවවයයි.

ගු නිවයෝනය කාපක ාවාපිකතුමා

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Member, please wind up now.

ගු ලක්ෂනමන් ිරරිඇල්ල මහාවා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, we can give him a little more time.

ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගු ාප ක ව ොන්වාකා මහාවා
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண்புமிகு சரத் தபான்சசகா)

(The Hon. Field Marshal Sarath Fonseka)

අපි දකින තවත් කරුණක් තම යි, ජනවධිපතිශ ශකොමිසම  0ව0
සිට 0ව5 දක්වව සහරවන්ශ ්රියව කලවපය ගැන වවර්තව කිරීම ට
ේත්සවහයක් ශනොදැරීම . හිතවම තවම  එම  කවලශ දී සහරවන්ශ
්රියවකවරකේ ම ඟ හැරීම ට ශකොමිෂන් වවර්තවශවන් ේත්සවහ කරලව
තිශශපනවව කියලව අපට ශපශනනවව. 009 වන විටත් සහරවන්
සතුව ටී-56 අවි කිහිපයක් තිශබුණත්, ඒවව අත් අඩංගුවට ගැම ම ට
එවකට තිශබුවල රජය ්රියව කශළේ නැහැ. ඒවව තිශබුවල පව ශේ
ශකොමිෂන් වවර්තවශ තිශශපනවව. 0ව4 සිට 0ව5 දක්වව කවලය
තුළ ශ්රී ලවංකිකයන් Islamic State - IS - ත්රසථතවවදයට පැ සම ට
සිිකයවවට ගිය පව බුද්ධි අං දැන සිටි පව ශේ ශකොමිෂන්
වවර්තවශ සඳහන් ශවනවව. 0ව3 සිට 0ව4 දක්වව තුර්කිය හරහව
සිිකයවවට අවි ආයුධ පුහුවලවට ගිය අය පවසථකු ප්රහවරය
සේපන්ධශයන් අත් අඩංගුවට ශගන තිශශපනවව. ඒ කියන්ශන් ශේ
ශගොල්ලන් පුරු ව ශවලව තිශශපන්ශන් තුදන්නවන්ශසේලවශ රජය
තිශබුවල කවලශ
0ව3, 0ව4 කවලශ . එශහම  නේ ඔවුන්
සංවිධවනය වී තිශශපන්ශන් 0ව5ට ශපර සිටයි. ඒ පව ශකොමිෂන්
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වවර්තවශ කියලව තිශශපනවව. ශේ අුවව සහරවන්ශ සංවිධවනය
එනේ, ුදසථලිේ ත්රසථතවවන න් 0ව5ට ශපරත් ්රියවත්ම ක වී තිශශපන
පව පැහැන ලිවම  ඔේපු ශවනවව. ශකොමිසම , 0ව5 සිට රජය
අන්තවවදයට එශරහිව ්රියව ශනොකශළේ යැයි කීවත්, එම  අලසකම 
හව අසම ත් පව 0ව5ට ශපරත් තිශබූ පව ශකොමිෂන් වවර්තවශවන්ම 
ශපශනනවව. තවද වර්තම වන නවයකයන් හව ශකොමිසම  එවකට සිටි
රජය පවසථකු ප්රහවරශ වගකීම  ගත යුතු පව න ගින් න ගටම  කියනවව.
පිටුපස ශේළිශ ඉඳලව කාවව පටන් ගත්ත කථිකයව ශකොළ
ම වරු කරශගනද දන්ශන් නැහැ, එතුම ව ව නයක් හැර ව නයක්
කි ශ , "රජය වග කියන්නට ඕනෑ, රජය වග කියන්නට ඕනෑ"
කියලව. දැන් තුදන්නවන්ශසේලවශ රජශ ම හජන ආරක්ෂක
ඇම තිශ ශකශනක් ඉන්නවව, රවජය ආරක්ෂක ඇම තිශ ශකශනක්
ඉන්නවව. ආරක්ෂක අං ශ කඩව වැටීම ක් වුශණොත් ශේ සභවශ
ඉන්න කෘෂිකර්ම  ඇම තිශ ඒකට වග කියන්නට ඕනෑද, එශහම 
නැත්නේ වනජීවී විෂය භවර ඇම තිශ වග කියන්න ඕනෑද, එශහම 
නැත්නේ ශසෞඛ්ය ඇම තිශ වග කියන්න ඕනෑද? එම   දසව
තුදන්නවන්ශසේලවත් ශේවව ගැන පැහැන ලිව කාව කරන්න පුරු ව
ශවන්න ඕනෑ. "රජය, රජය" කියලව හිකයන්ශන් නැහැ, වග
කියන්න ඕනෑ පුද්ගලයව ශේ සභවශ ඉසථසරහවම  වවඩිශවලව
ඉන්නවව. තුදන්නවන්ශසේලව එතුම වශ ශපල්ශලන් අල්ලව ගන්න,
අපට ශපොරුවට ම ඩ ගහන්න එන්න එපව.
ගරු නම ත්රීපවල සිිකශසේන ම ැතිශතුම ව පවසථකු ප්රහවරයට ශපර
ම වස ශදකකට වරක්වත් ආරක්ෂක කවුන්සලය ශනොපැවැත්වීශම න්
රශට් ආරක්ෂවව කඩව වැටුණව. තවද, DIG Nalaka de Silvaට කළ
අගතිශය රශට් ආරක්ෂවවට පලපෑවව.

ගු නිවයෝනය කාපක ාවාපිකතුමා

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Member, please wind up now.

ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගු ාප ක ව ොන්වාකා මහාවා
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண்புமிகு சரத் தபான்சசகா)

(The Hon. Field Marshal Sarath Fonseka)

ගරු ලක්ෂථම න් කිිකඇල්ල ම න්ත්රීතුම  ද, ම ට විනවඩියක් ශදන්න.
ශේ අන්තිශම  ශකොශළේ.

ගු නිවයෝනය කාපක ාවාපිකතුමා

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Member, I have already given you two minutes
extra. Please wind up now.
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගු ාප ක ව ොන්වාකා මහාවා
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண்புமிகு சரத் தபான்சசகா)

(The Hon. Field Marshal Sarath Fonseka)

වර්තම වනශ රජය බුද්ධි අං ප්රතිශසංවිධවනය කළව යැයි පවසව
කශළේ රවජය බුද්ධි ප්රධව ද ශලස ශේජර් ශජනරවල් සශල් පත් කිරීම 
පම ණයි. ඔහුශ කල්්රියව ගැන 0ව5ට ශපරත් අපට ශතොරතුරු
ලැබී තිශබුණව. ම ම  ශේ කියන්ශන් ශේජර් ශජනරවල් සශල් ගැන.
අපට වර්තම වන රජශයන් අහන්නට ශවනවව, බ්රිශ ඩියර් සශල්
0ව3 සිට 0ව6 ශවනකේ ප්රපල බුද්ධි සංවිධවනයක් වන යුද හුදදව
බුද්ධි සංවිධවනශ බුද්ධි අධයක්ෂ ශලස රවජකවික කරද්දී ඔහු
සහරවන්ට විරුද්ධව පියවර ශනොගත්ශත් ඇයි කියලව. සශල්,
0ව6 දක්වව අවුරු ව 4ක් බුද්ධි අං ප්රධව දයවශවලව සිටියව. ඔහු ඒ
කවලය තුළ සහරවන්ට විරුද්ධව කිසිම  ශදයක් කාව කරලව
නැත්ශත් ඇයි, ඒ ගැන කිසිම  ශදයක් ඔහු දැනශගන හිටිශ
නැත්ශත් ඇයි කියන එක ගැන අපට ප්ර ථන කරන්න සිද්ධ ශවනවව.
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පවර්ලිශේන්තුව

[ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගු ාප ක ව ොන්වාකා මහාවා]

ශකොමිෂන් සභව දම ලව ත්රසථතවවදීන් අල්ලනවව කියව ශේ රජය
කශළේ වි වල drama එකක්. හැම  drama එකක් වවශ ම  ඒ drama
එශක්ත් අවසවනය ගැන ඉතවම   වකකින් පලවශගන ඉන්න අපට
සිද්ධශවලව තිශශපනවව. එම  ශකොමිසම  සංශ දී ශතොරතුරු ශහළි
කරන්න පැහැයි කියනවව. ඒ වවර්තව අපට ශදන්ශන් නැහැ. සංශ දී
ශතොරතුරු කියන්ශන් ශම ොනවවද? ශේ රශට් ත්රසථතවවදී ප්රහවර
ශකොපම ණ එල්ලශවලව තිශශපනවවද? එතශකොට අපි ඒ ප්රහවරවල
ශතොරතුරු සංශ දී කියලව එළියට දවන්ශන් නැතිශව හිටියවද?
ප්රහවරයක් සි වශවලව ඉවර වුණවම , එහි සංශ දී කියලව හංගන්නට
ශදයක් නැහැ. ම ම  හිතන විධියට ශේ සංශ දී ශතොරතුරු කියන්ශන්
ශවන ශම ොකුත් ශනොශවයි, සහරවන්ශ ශනෝනව කියන්න ගිහින්
නවත්වපු ඒවව. එශහම  නැත්නේ පුලසථතිශ ද ම ශහේන්ද්රන් ශහවත්
සවරව කියන්නට ගිය ඒවව. ඒවව තම යි සංශ දී ශතොරතුරු
කියන්ශන්. තුදන්නවන්ශසේලව ඒවව එළියට දවන්න. ප්රහවරය ගැන
ඇත්ත නැත්ත රටට කියන්න ඕනෑ නේ සංශ දී ශතොරතුරු කියලව
ශදයක් නැහැ. බුද්ධි අං කරන්ශන් ශම ොනවවද, බුද්ධි අං වල
ශම ශහයුේ කරන්ශන් ශකොශහොම ද, ඒ වවශ ශද්වල් ගැන කාව
කරන්න අව ය නැහැ. නුදත් ප්රහවරය ගැන හැම  ඉසථපිල්ලක්,
ඇලපිල්ලක්ම , -සියලු ශතොරතුරු- තුදන්නවන්ශසේලව එළියට
දවන්න. ඇයි එශහම  කරන්ශන් නැත්ශත්? ශේක අපට ප්ර ථනයක්.
ඊළඟට, ම ට දැනගන්න ලැබුණව පසු ගිය දවසථවල
තුදන්නවන්ශසේලවශ
කමිටුවල කාව කළව ලු, ඊළඟ
ජනවධිපතිශවරණය සිංහල ශපෞද්ධ ඡන්දවලින් න නන්න පැහැයි
කියලව. අපටත් තුදන්නවන්ශසේලවශ පැත්ශතන් ශතොරතුරු ආරංචි
ශවනවව, යවළුශවෝ ඉන්න  දසව. [පවධව කිරීම ක්] තුදන්නවන්ශසේ
අහශගන ඉන්න. [පවධව කිරීම ක්] තුදන්නවන්ශසේ දන්න ශදයක්
නැහැ. තුදන්නවන්ශසේ අහශගන ඉන්න. සිංහල ශපෞද්ධ ඡන්දවලින්
න නන්න පැහැයි කියලව සුළු ජවතිශක ඡන්ද තිශශපන අශේක්ෂකශයක්
ඊළඟ ජනවධිපතිශවරණයට ඉන ිකපත් කරන්න ඕනෑ කියනවව ලු,
සිංහල ශපෞද්ධයවට ශකොකව ශපන්ුවවව, - [පවධව කිරීම ක්] සිංහල
ශපෞද්ධයවට  වන්ුව පලවශපොශරොත්තු ඉෂථටශවලවත් නැහැ
කශතෝලික ප්රජවවට  වන්ුව පලවශපොශරොත්තු ඉෂථටශවලවත් නැහැ.
[පවධව කිරීම ක්]

ගු නිවයෝනය කාපක ාවාපිකතුමා

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Member, please wind up now. You have been
given five minutes extra than the allotted time.
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගු ාප ක ව ොන්වාකා මහාවා
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண்புமிகு சரத் தபான்சசகா)

(The Hon. Field Marshal Sarath Fonseka)

ගරු  දශයෝජය කවරක සභවපතිශතුම  ද, හිකන් ප්රනවන් වශ
ශසශරේපු පවර කවපු මි දහව කෑ ගැහුවවට, ඇත්ත තත්ත්වය තම යි
දැන් තුදන්නවන්ශසේලව සිංහල ශපෞද්ධයවව අත හැරලව
තිශශපන්ශන්. ඒක  දසව, තුදන්නවන්ශසේලවට සුළු ජවතීන්ශ ඡන්ද
ඕනෑ  දසව සහරවන්ශ ප්රහවරය ගැනත් ගැඹුිකන් අධයයනය
කරන්ශන් නැහැ ගැඹුිකන් ශසොයව පලන්ශන් නැහැ. [පවධව
කිරීම ක්] අවසවන ව ශයන් ම ම  ශහොඳ සිංහල ශපෞද්ධශයක්
හැටියට කියන ශේ කවරණයත් ඔපතුම ව අහගන්න. අශේ රජයක්
ආවවම ,
කශතෝලික ජනතවවට සි ව වුවල අසවධවරණයට අපි
සවධවරණය ඉෂථට කරන්න පලවශපොශරොත්තු ශවනවව. අපි එය
ශපොශරොන් ව ශවනවව. ශහොඳ සිංහල ශපෞද්ධශයක් හැටියට ම ම 
ශම ය කියන්ශන්. අ දවවර්යශයන්ම  අපි කශතෝලික ජනතවවට
සවධවරණය ඉෂථට කරනවව. අපි සහරවන්ලවශ ප්රහවරය ගැන
සියලුම  ශද් ශසොයව ගන්නවව. එදවට ශේ රශට් සියලු ශදනවට දැන
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ගන්න පුළුවන්, [පවධව කිරීම ක්] ඔය වවශ අයට ශනොශවයි. ශේ
රශට් හැශම ෝටම  ශත්ශරයි, අපි කැපවීශම න් වැඩ කරනවව කියලව.
අතීතශ ත් සිංහල ශපෞද්ධ ජනතවව ඇතුළු රශට් සියලුම 
ජවතීන්ශ ආරක්ෂවව ශවුවශවන් අපි වැඩ කළව. ඉන ිකයටත් අපි
වැඩ කරනවව. සථතුතිශයි.

ගු නිවයෝනය කාපක ාවාපිකතුමා

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

Next, the Hon. Arundika Fernando. You have 12
minutes.
[අ.භව. . ]

ගු අුන්දික ප්රනාන්දු මහාවා මවපොල් ිරතුල් හාා වල්
වගා ප්රවර්ධානය හාා ආ්රිව කාර්මික වාණ්ඩ නිෂනපාදන හාා
අපනයන විවිධාාංගිකපණ පානය අමාවයතුමා

(மாண்புமிகு அருந்திக்க பர்னாந்து - ததன்கன, கித்துல்
மற்றும் பகன தசய்கககள் சமம்பாடு மற்றும் அகவ சார்ந்த
தபாறிமுகற பண்டங்களின் உற்பத்தி மற்றும் ஏற்றுமதி
பல்வககப்படுத்தல் இரா ாங்க அகமச்சர்)

(The Hon. Arundika Fernando - State Minister of Coconut,
Kithul and Palmyrah Cultivation Promotion and Related
Industrial
Product
Manufacturing
and
Export
Diversification)

ගරු  දශයෝජය කවරක සභවපතිශතුම  ද, 0ව9 අශප්රේල් ම ස ව
ශව ද න න සි ව  බ ශපෝේප ප්රහවරය සේපන්ධශයන් පරීක්ෂව කර
විම ර් නය කර වවර්තව කිරීම  සඳහව අව ය ්රියවම ර්ග ගැම ම 
සේපන්ධශයන් පත් කළ ශකොමිෂන් සභවශ වවර්තවව විවවදයට
ගැශනන ශේ අවසථාවශ දී අශේ ගරු සරත් ශනොන්ශසේකව
ම ැතිශතුම වට පසුව කාව කරන්නට ලැබීම  ගැන ම ම  සතුටු ශවනවව.
එතුම ව කාවව අවසන් කශළේ එතුම න්ලවශ රජයක් තුළ ශම ම 
කශතෝලික පිිකසට සවධවරණය ඉෂථට කරනවව කියලවයි. ම ම 
හිතන්ශන් එතුම වට වැරන ලව, එතුම වට හීන ශපශනනවව. එශහම 
ආණ්ඩුවක් ශේනශතක් ම වනයකවත් නැහැ. එශහම  ආණ්ඩුවක්
ශ න්න, ශේ ආණ්ඩුව නැතිශ කර ගන්න අපි වැඩකටයුතු
කරන්ශන්ත් නැහැ. අපි ජනතවවශ සිතැඟි පිකන , ජනතවවත් එක්ක
ඒකවත්මික ශවලව ශේ රජය ශගනයනවව. වැරන , අඩු පවඩු
තිශශපනවව නේ ඒවව සකසථ කර ශගන, විශ න තිශශපනවව නේ,
ඒවවට සවධවරණව ුදහුණ ශදමින්, සියලුම  ජවතීන්ට, සියලු
ආගමිකයන්ට ගරු කරමින් ශේ රජය ජයග්රහණය කරව
ශම ශහයවනවව විතරක් ශනොශවයි, ශේ රශට්  වේපත්කම  නැතිශ
කරලව ශේ රට නැවත වතවවක් ඉතව ශහොඳ රටක් පවට පත්
කරන්න අපි වැඩකටයුතු කරනවව. එම   දසව කවදවවත්
තුදන්නවන්ශසේලවශ
ඔය හීනය සැපෑ ශවන්ශන් නැහැ.
තුදන්නවන්ශසේලව තම යි එවක ඒ ආණ්ඩුව තුළ සිටිශ .
ගරු  දශයෝජය කවරක සභවපතිශතුම  ද, ම ම  ශේ ශවලවශ
තවත් කවරණයක් කියන්න ඕනෑ. ගරු  දශයෝජය කවරක
සභවපතිශතුම  ද, ශේක අශේ කශතෝලිකයශන්
තවිකක කවලය.
ශජ්සු සථවවමිදරුවන් කුරුසශ ඇණ ගැූ  ඒ  වක්ප්රවේතිශය තම යි අප
සිහි කරන්ශන්. ශජ්සු සථවවමිදරුවන් කුරුසශ ඇණ ගසන
අවසථාවශ දී ඒක කරපු මි දසුන්ට සම වව ශදන්න කි වව. එශහම 
කියපු පුද්ගලශයක් තම යි ඇත්තටම  අපි අදහන ශේ ආගමික
නවයකයව. ඒ වවශ ම  එක කේුදලකට ගහනවව නේ, අ දක්
කේුදලත් හරවන්න කියපු නවයකශයකු තම යි එතුම ව. ඒ වවශ ම ,
එදව ප්රසිද්ධ ගණිකවවක් ශගනැල්ලව ගල් ගහලව ම රන්න යනශකොට
ේන්වහන්ශසේ කි ව කාවව තම යි, "තම න් අතිකන් කිසිම  වරදක්
නැතිශ ශකශනකු පළුදශව ද ගල ගහන්න" කියන එක. එම   දසව
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ශේ සිද්ධියට සේපන්ධ වැරන කරුවන් අපි හඳුනව ගන්න ඕනෑ. අප
සියලුශදනවශ පලවශපොශරොත්තුව වන්ශන් ඔවුන් හඳුනවශගන,
ඔවුන් සේපන්ධශයන් පරීක්ෂණ කරලව, ඔවුන්ට දුවවේ දීම යි.
 දරපරවශද් සම සථත ුදසථලිේ ජනතවවම  කුරුසය ම ත තිශයලව ඇණ
ගහන්න ශනොශවයි රජශ
පලවශපොශරොත්තුව. සම හර අය
තම න්ශ ම වනසික තත්ත්වය අුවව එක එක අය නේ කරලව
එශහම  කියනවව. හැපැයි, අශේ පලවශපොශරොත්තුව ඒක ශනොශවයි.
ශේ සිද්ධි එක්ක හිකයටම  සේපන්ධ වුවල පිිකස හඳුනවශගන ඒ අයට
දුවවේ කිරීම  තම යි අශේ පලවශපොශරොත්තුව. ඒ සඳහව අද අපි
වි වල වැඩ ශකොටසක් කරමින් පවතිශනවව. ගරු  දශයෝජය කවරක
සභවපතිශතුම  ද, අද ශවනශකොට සථත්රීන් 8ශදශනකු සහ පුරුෂයන්
ව85ශදශනකු -ව93ශදශනකු- සැක පිට ිකම වන්්  පන්ධනවගවරගත
කර තිශශපනවව, පන්ධනවගවර ව ක. පසුගිය කවලශ ශම ම  ප්ර ථනය
සේපන්ධශයන් අුවගම නය කළ ඒ න යවරු ප්රතිශපත්තිශය අපි දැක්කව.
ශේ සේපන්ධශයන් ශසොයන්න තුදන්නවන්ශසේලව පවර්ලිශේන්තුව
තුළ කමිටුවක් පත් කළව. ඒ පවර්ලිශේන්තු කමිටුව
සේපූර්ණශයන්ම  විහිළුවට ලක් වුණව. තුදන්නවන්ශසේලව අද
කියනවව, අපි නවටයයක් රඟ දක්වනවව කියලව. අපි නවටයයක් රඟ
දක්වන්ශන් නැහැ. අපි හික ශද්වල් කරනවව. හැපැයි,
තුදන්නවන්ශසේලවශ කවලශ ජනතවව දැක්කව, තුදන්නවන්ශසේලව
රඟ දැක් බශ ත දකරම  නවටයයක් පව.
ඊළඟට, ශම ම  ජනවධිපතිශ පරීක්ෂණ ශකොමිෂන් සභව වවර්තවව
සේපන්ධශයන් කාව කශළොත්, ශම හි යේ යේ  දර්ශද් තිශශපනවව.
හැපැයි, ශේවව  දර්ශද් . ශේවවශයන් කියන්ශන්ත් නැහැ,
ශේවවශයන් කවටවත් කියන්නත් පැහැ, ශේක තම යි අවසවන
වවර්තවව, ශේ අුවව තම යි නඩු දවන්ශන් කියලව. එශහම  නැහැ. ශේ
සේපන්ධශයන් කටයුතු කරන්න ම තිශපතිශ ශදපවර්තශේන්තුව
තිශශපනවව, CID එක තිශශපනවව, TID එක තිශශපනවව. ශේ කරුවල
විම ර් නය කරලව වැරන කරුවන් හඳුනවශගන නඩු දම න වගකීම 
තිශශපන්ශන් ම තිශපතිශතුම වට. ශේ වවර්තවව ගත්ශතොත්, ශහොඳ සහ
නරක ශදකම  තිශශපනවව.
ශේ වවර්තවශ තිශශපනවව, Counter-Terrorism Bill එක
පිළිපඳව. අපට ම තකයි, Counter-Terrorism Bill එශක් තිශශපන
සම හර ශද්වල්වලට අපි සේපූර්ණශයන්ම  විරුද්ධ වුවල පව. එදව
රජය එම  පනත් ශකටුේපත ශගන ආ ශවලවශ අපි විරුද්ධ වුණව.
එය දැනටත් ශේ වවර්තවව තුළ තිශබීම  පිළිපඳ අපට යේ යේ ප්ර ථන
සහ ගැටලු තිශශපනවව. ශේ වවර්තවශ තිශශපන සම හර කරුවල ගැන
අපට යේ යේ ප්ර ථන තිශශපනවව. හැපැයි, ශේ වවර්තවශ සවධම ය
පැත්තකුත් තිශශපනවව. ඒ සවධම ය පැත්ත අරශගන, කවුරු ශහෝ
ශ වව වැරන කරුවන් හඳුනවශගන කටයුතු කරන්න අව යයි. ශේ
කටයුතු කරන්න ඕනෑ කිසිම  අවසථාවවක පුද්ගලයන් නේ කරලව
ශනොශවයි. අපි තරවතිශරම  පලන්ශන් නැතිශව වැරන කරුවන්ට දුවවේ
කරනවව. රජයක් හැටියට ඒ සඳහව අපට කරන්න තිශශපන්ශන්
පහසුකේ සැලසීම  විතරයි. අපට ඒ සඳහව ම ැන හත්වීම ක් කරන්න
පැහැ. ම තිශපතිශ ශදපවර්තශේන්තුවට, අපරවධ පරීක්ෂණ
ශදපවර්තශේන්තුවට ජනවධිපතිශතුම වවත් ඒ ම ැන හත්වීම  කරන්ශන්
නැහැ.
තුදන්නවන්ශසේලවශ
කවලශ දී වුශණ් එශහම  ශනොශවයි.
තුදන්නවන්ශසේලවශ කවලශ දී ේදයංග වීරතුංග කියන පුද්ගලයව
එක්ක ම ම  ජපවනශ දී පින්තූරයක් ගත්තව. හැපැයි, ම ම  ලංකවවට
එනශකොට ර දල් වික්රම සිංහ ම හත්ම යවශ කමිටුවක් අරලියගහ
ම න්න රයට රැසථශවලව සවකච්ඡව කරලව ම ම  FCID එකට කැශඳ වව.
එශහම යි තුදන්නවන්ශසේලව කටයුතු කශළේ. තුදන්නවන්ශසේලව
කටයුතු කශළේ පුද්ගලයන් නේ කරලවයි. තුදන්නවන්ශසේලවශ
සම හර නවයකශයෝ රැසථශවලව, ඊළඟට අත්අඩංගුවට ගන්න
එක්ශකනව සේපන්ධශයන් ම ැන හත්වීේ කළව විවිධ ඉල්ලීේ කළව.
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ගරු
 දශයෝජය
කවරක
සභවපතිශතුම  ද,
ශපොලිසථ
ශදපවර්තශේන්තුශ "රන් ශදශවොල" කියන්ශන් CID එකටයි.
හැපැයි, ශේ රන් ශදශවොල කියන තැන පසුගිය කවලශ විනව
වුවල ආකවරය අපි දැක්කව. අශේ පවර්ලිශේන්තුශ හිටපු සම හර
ම න්ත්රීවරු තවම ත් ඉන්ශන් පන්ධනවගවරවල. පසුගිය කවලශ
ශනොශයක් ම ැන හත්වීේ කරලව, ශහොශරන් calls දීලව CID එක
විනව
කළව. හැපැයි, අශේ අතිශගරු ජනවධිපතිශ ශගෝඨවභය
රවජපක්ෂ ම ැතිශතුම ව CID එශක් කටයුතුවලට ම ැන හත් ශවන්ශන්
නැහැ.
ගරු  දශයෝජය කවරක සභවපතිශතුම  ද, අතිශගරු ජනවධිපතිශ
ශගෝඨවභය රවජපක්ෂ ම ැතිශතුම ව ම වර්තු ම ස ව0වන පදවදව - අද න න "Daily News" පුවත්පතට යේ ප්රකුව යක් කර තිශශපනවව.
එහි ශම ශසේ සඳහන් වනවව:
“It is the responsibility of our Government to punish the
culprits. We will consider not only this report, but other reports as
well by the CID and the Intelligence services. Since we came to
power, we have apprehended a large number of suspects. We will
continue that work. We will definitely punish those who are
responsible for this tragedy,”

ඒ අුවව අපට ශපශනනවව, අතිශගරු ජනවධිපතිශතුම ව ඒ ගැන
පැහැන ලි සහතිශකයක් දීලව තිශශපන පව.
කශතෝලික ජනතවව ශවුවශවන් ශපම  සිටින අපටත් කශතෝලික ඇම තිශවරුන්ට, ම න්ත්රීවරුන්ට- එදව පල්ලිශ දී ශේ ශද්
සිද්ධ ශවන්න ඉඩ තිශබුණව. හැපැයි, ශේ අවසථාවශ දී ඉවසීශම න්
යුතුව කටයුතු කරන්න කියලව අපි කවන නල්තුම වශගන් ආදරශයන්
ඉල්ලනවව. සම හර ශවලවවට අපට ශේ කටයුත්ත යේ ශකශනකු
ඉලක්ක කර ශගන කරන්න පැහැ Deadlines දීලව කරන්න පැහැ.
සේපූර්ණශයන්ම  ශේ අං වලට ක්තිශය ලපවදීලව ඒ කටයුතු
කරන්න අපි පලවශපොශරොත්තු ශවනවව.
අද විපක්ෂශ ම න්ත්රීවරු ශපන්වන්න ලැහැසථතිශ වුණව, සහරවන්
සේපන්ධශයන් යේ යේ ශතොරතුරු. ගරු  දශයෝජය කවරක
සභවපතිශතුම  ද, ම ම ත් කවලයක් වනවතවිල්ලුව ප්රවශද්ශීය සංවර්ධන
කමිටුශ සභවපතිශවරයව ව ශයන් කටයුතු කළව. ඒ කවලශ දී
ශනොශයක් සිද්ධි ගැන අපි කි වව. අපට ම තකයි, විජයදවස
රවජපක්ෂ ම ැතිශතුම ව ශේ පවර්ලිශේන්තුශ දී වනවතවිල්ලුව ගැන
කාව කරද්දී, තුදන්නවන්ශසේලවශ ර දල් වික්රම සිංහ ම ැතිශතුම ව ඒ
සඳහව එතුම වට කිසිම  සහශයෝගයක් ශනො වන් පව. ඒ කවරණව
එක්ක තම යි ශේ පවසථකු ශපෝේප ප්රහවර සිද්ධිය එන්ශන්. ශේ
සිද්ධිය තුළ ර දල් වික්රම සිංහ ම ැතිශතුම වටවත්, එක්සත් ජවතිශක
පක්ෂයටවත්  දකේම  අත ශසෝදව ගන්න පැහැ. එක්සත් ජවතිශක
පක්ෂශ
අයත් ශේ සේපන්ධශයන් තීන් ව ගත් කැබිනට්
ම ණ්ඩලවල හිටියව. ශේ ශපෝේප සිද්ධිය පම ණක් ශනොශවයි, ශේ
සිද්ධියත් සම ඟ ගැට ගැසුවල පසුබිම ක් තිශබුණව. ඒ පසුබිම  තුළ
වි වල වගකීම ක් එදව පැවැතිශ රජයට -එක්සත් ජවතිශක පක්ෂයටතිශබුණව. ඒ  දසව අපි දැන්වත් එක එක්ශකනවට ඇඟිල්ල න ක්
කරන්ශන් නැතිශව වැරන කරුවන් ශතෝරව ග දුද. ඒ ශතෝරව ගැම ම 
කරන්න ඕනෑ අපි ශනොශවයි. ඒ කටයුතු කරන අදවළ ආයතනවලට
ක්තිශය ලපවදීලව ඒ ශතෝරව ගැම ම  කරන්න අපි අවසථාවව
ලපවශදුද.
අප වවශ ම  ශේ රශට් ජීවත්  බ ුදසථලිේ තරුණ පිිකසක් තම යි
ශේ සිද්ධියට සේපන්ධ වුශණ්. අපි දන්නවව, ශේ පිිකස අතර ේගත්,
බුද්ධිම ත් අය සිටි පව. ඒ වවශ ම  ඒ සම හර අයට විවිධ සපඳතව
තිශබුණව. අපි ඒ පිළිපඳව කාව කරනවව නේ, ජනතව විුදක්තිශ
ශපරුදණට සේපන්ධ ප්රධවන පුද්ගලශයකු වන ඊබ්රවහිේ
ම හත්ම යවශ පුතවලව ශදන්නවත් ශේ සිද්ධියට සේපන්ධයි. ඉතිශන්
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පවර්ලිශේන්තුව

[ගරු අරුන්න ක ප්රනවන්ද ම හතව]

ශේ හැම  ශකශනකුටම  වවශ යේ යේ සපඳතව තිශශපනවව. ිකසව් 
පන යුදීන් ම ැතිශතුම ව ශේ ගරු සභවශ දැන් ඉන්නවව. අද රවුනථ හකීේ
ම ැතිශතුම වශ නම ත් කියැවුණව. හිකයට කරුවල කවරණව නැතිශව අපි
ශේ සේපන්ධශයන් තුදන්නවන්ශසේලවට එකපවරට ශ ෝදනව
කරන්ශන් නැහැ. හැපැයි, තුදන්නවන්ශසේලවශ ත් ඒ යේ යේ
සිද්ධීන් එක්ක, තුදන්නවන්ශසේලවශ ශද් පවලන ්රියවදවම ය තුළ
තුදන්නවන්ශසේලවශ නේ ශදන්නත් එක ශහේතුවක් තිශබුණව. ඒක
තම යි, තුදන්නවන්ශසේලවශ තිශබුවල සේපන්ධතව. හැපැයි, අපි ශේ
සේපන්ධශයන් එක කවරණයක් ශහොයන්න ඕනෑ. අවුරු ව 30ක්
තිශසථශසේ පැවතිශ යුද්ධයක් අපි අවසන් කළව. අද සරත් ශනොන්ශසේකව
ම ැතිශතුම ව ශේ ගරු සභවශ කාව කළව. හිටපු ජනවධිපතිශ ම හින්ද
රවජපක්ෂ ම ැතිශතුම ව, සරත් ශනොන්ශසේකව ම ැතිශතුම ව, හිටපු ආරක්ෂක
ශල්කේ හැටියට වර්තම වන ජනවධිපතිශ ශගෝඨවභය රවජපක්ෂ
ම ැතිශතුම ව ්රිවිධ හුදදවපතිශතුම න්ලව එක්ක එකතුශවලව රවජය බුද්ධි
අං ය වශ ම  රවජය හුදදව ක්තිශම ත් කරලව, යුද්ධය අවසන්
කරලව  දදහසථ කර  වන් රශට් නැවත වතවවක් ශදම ළ ත්රසථතවවදය
ඇතිශ ශනොවන විධියට අපි කටයුතු කරන්න ඕනෑ.
ගරු  දශයෝජය කවරක සභවපතිශතුම  ද, ේතුරු නැශඟනහිර
පළවත්වල reconciliation පැත්ශතන්, එශහම  නැත්නේ
සංවර්ධනය පැත්ශතන් කරන්න පුළුවන් හැම  ශද්ම  අපි කරන්න
ඕනෑ.
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සියලුශදනව - ශපොශහෝ ශදශනක්- දන්නවව. හැපැයි,
තුදන්නවන්ශසේලව අද ශද් පවලන වවසියක් ගන්න කටයුතු
කරනවව. ශේ සිද්ධියත් එක්ක කශතෝලිකයන්ශ ඡන්ද ගන්න
පුළුවන්, සිංහල ශපෞද්ධයන්ශ ඡන්ද ගන්න පුළුවන් කියලව
තුදන්නවන්ශසේලව හිතනවව. එශහම  හිතලව තුදන්නවන්ශසේලව පටු
තැන්වලට ශේ සිද්ධිය ශගොුව කරනවව. හැපැයි, ශේ සිද්ධිය පටු
තැන්වලට ශගොුව කරන්න එපව කියලව අපි කියනවව. ශේ සිද්ධිය
පටු තැන්වලට ශගොුව කිරීම  තුළින්  දවැරන  ශද් ඉසථසරහට එන්ශන්
නැහැ. තුදන්නවන්ශසේලව - අපි සියලුශදනවම  පවර්ලිශේන්තුව තුළ
ම න්ත්රීකේ කරන්න ශහෝ පවලනය කරන්න ශහෝ අපට රටක්
තිශශපන්න ඕනෑ. ඒ  දසව අපි  දවැරන  ශද් ගැන කාව කරුද.  දවැරන 
ශද් අපි කරුද.  දවැරන  ශද් කරන්න වැඩ කටයුතු කරුද කියන
කවරණය කියමින්, ම ශ ව න සථවල්පය අවසන් කරනවව.

ගු නිවයෝනය කාපක ාවාපිකතුමා

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

Next the Hon. Ranjith Madduma Bandara. You have
15 minutes.
Order, please! Before he starts, will an Hon. Member
propose
the
Hon.
Shanakiyan
Rajaputhiran
Rasamanickam to the Chair?
ගු උදය ගම්මන්ළිල මහාවා මබලශ්ක්ික අමාවයතුමා
(மாண்புமிகு உதய கம்மன்பில - வலுசக்தி அகமச்சர்)

ම ශ අම වතයවං ය යටශත් ශදවැ ද ශපොල් ්රිශකෝණය යවපනය
න සථ්රික්කය ආරිතව සකසථ කරන පව තුදන්නවන්ශසේලව දන්නවව.
අපි තල් කර්ම වන්තය, ශපොල් කර්ම වන්තය න යුවල කරලව, තරුණ
පිිකසට ක්තිශය ලපව ශදන්න පලවශපොශරොත්තු වනවව. නැවත
වතවවක් එවැ ද සිද්ධි අශේ රට තුළ ඇතිශ වනවවට අපි කැම ැතිශ
නැහැ. ුදසථලිේ තරුණ පිිකස එතැනට ගිශ ශකොශහොම ද? ශේ
කටයුත්තත් එක්ක ඔවුන් සේපන්ධ වන්ශන් ශකොශහොම ද? ශේ
වවශ සිද්ධියක් නැවත වතවවක් ඇතිශ ශනොවන්නට අපි වැඩ
කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ශේ සිද්ධිය පිළිපඳව පරීක්ෂණ කරලව,
දුවවේ ලපව න ය යුතු අයට දුවවේ ලපව ශදන්න ඕනෑ. ශ්රී ලවංකික ුදසථලිේ, ශදම ළ, සිංහල, කශතෝලික, ශපෞද්ධ ආදී- සියලුශදනවටම 
ශේ වවශ ප්ර ථන ඇතිශ ශනොවන විධියට එකට ජීවත් ශවන්න
පුළුවන් පිකසරයක් නැවත රට තුළ ඇතිශ කරන්න අපි වැඩ කටයුතු
කරන්න ඕනෑ. අශේ රජය පිළිපඳව වි ථවවසය තපව ගන්න වවශ ම 
අශේ ජනවධිපතිශතුම ව පිළිපඳව වි ව
ථ වසය තපව ගන්න කියලව අපි
කියනවව. අ දවවර්යශයන්ම  ශේ සිද්ධියට සේපන්ධ ශවච් සියලු
ශදනවටම  දුවවේ ලපව ශදන්න අපි කටයුතු කරනවවය කියන
කවරණයත් ම ම  කියන්න ඕනෑ.
"නහි ශ ශර්න ශ රව ද ....." කියව බු ව හවුද වරුශවෝ ශද් නව
කර තිශශපනවව. නවරශයන් නවරය කවදවවත් සන්සිශඳන්ශන්
නැහැ. ඒ  දසව අනවරශයන් නවරය සංසිඳුවන්න කටයුතු
කරන්න ඕනෑ. පවසථකු ප්රහවරය සම සථත කශතෝලික ජනතවවම   වක්
වුවල අවසථාවවක්, සම සථත රී ලවංකික ජනතවවම  එකට එකතුශවලව
හිටපු ශවලවවක්. ශපෝරුශතොට, ශකොච්චිකශ්  ුදසථලිේ පල්ලිවලට
කවුරු ශහෝ ගහයි, කශතෝලිකයන් කුපිත ශවලව ඒ අයට ශලොකු
විනව යක් කරයි කියන කවරණශ දී කවන නල් හිමිපවණන් ගිහිල්ලව
ම ැන හත් වුණ පව ම ට ම තකයි. අපි ේන් වහන්ශසේශ ම ැන හත් වීම 
අගය කරනවව. ඉවසීම  තිශයව ගන්න කියලව අපි ේන්වහන්ශසේශගන්
ඉල්ලනවව. අපිත් එක්ක ඒකවත්මික ශවන්න කියලව ඉල්ලනවව.
සියලුශදනවම  ම තිශය හුදවට ශගශනන්න අ දවවර්යශයන්ම  කටයුතු
කරනවවය කියන කවරණය ම ම  ශේ අවසථාවශ දී කියන්න ඕනෑ.
ශේ කවරණය ගැන තුදන්නවන්ශසේලව පටු විධියට හිතන්න
එපව. ශේකට සේපන්ධ අය කවුද කියලව තුදන්නවන්ශසේලව

(The Hon. Udaya Gammanpila - Minister of Energy)

Sir, I propose that the Hon. Hon. Shanakiyan
Rajaputhiran Rasamanickam do now take the Chair.
ප්රශ්නනය විමාන ලදින් ාවා ාම්මව විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

අනතුුව ගු නිවයෝනය කාපක ාවාපිකතුමා මූලාානවයන්
ඉව ක වයන් ගු ෂාණක්ිරයන් පානපු කිකපන් පාාමාණික්කම්
මහාවා මූලාානාරූඪ විය.

அதன் பிறகு, மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர்
அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்று
அகலசவ,
மாண்புமிகு
சாைக்கியன் ரா புத்திரன் இராசமாைிக்கம் அவர்கள் தகலகம
வகித்தார்கள்.
Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES
left the Chair, and THE HON. SHANAKIYAN RAJAPUTHIRAN
RASAMANICKAM took the Chair.

[අ.භව. .35]

ගු ආර්.එම්. පංජි ක මද්දුම බණ්ඩාප මහාවා

(மாண்புமிகு ஆர்.எம். ரஞ் ித் மத்தும பண்டார)

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

ූලලවසනවරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුම  ද, පවසථකු ඉරු න න ප්රහවරය
සේපන්ධශයන් විම ර් නය කිරීම  සඳහව පත් කළ ශකොමිෂන් සභව
වවර්තවශ ශකොටසක් පම ණක් අපට ලැබිලව තිශශපනවව. ශවළුේ
කීපයක් හංගලව තිශශපන අවසථාවවක තම යි අද අපි ශේ විවවදයට
සේපන්ධ වන්ශන්. නම ත්රීපවල සිිකශසේන හිටපු ජනවධිපතිශතුම ව
විසින් ඉන ිකපත් කරන ලද 0ව9 සැේතැේපර් ව වැ දදව ගැසට්
පත්රශ තිශශපනවව, "...ශම ම  ත්රසථතවවදී ්රියවවට සෘජුව හව වක්රව
සේපන්ධතවවක් ඇතිශ පුද්ගලයන් හව සංවිධවන හව ඒවවශ ්රියව
කලවපයන් හඳුනවගැම ම " කියලව. ශේ සිද්ධිශ
ම හ
ශම ොළකවරයන් කවුද, ශම ශහය  බශ කවුද, ඒකට ුදදල්  වන්ශන්
කවුද, ආයුධ  වන්ශන් කවුද කියලව ශකොමිෂන් සභව වවර්තවශ
ශකොශහේවත් සඳහන්ශවලව නැහැ. ශේ ශකොමිෂන් සභව වවර්තවවට
අුවව වැරැන කවරයන් ශකොටසථ ශදකක් ඉන්නවව. එක් ශකොටසක්
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තම යි, ශේ සිද්ධියට ේදවු කරපු, plan කරපු ම හ ශම ොළකවරයන්
පිටුපශසථසේ හිටපු අය. ඒ අය ගැන කිසිම  ශදයක් ශේ ශකොමිෂන්
සභව වවර්තවශ සඳහන් ශවලව නැහැ. ශතොරතුරු ලැබිලව තිශබියදී
එය වළක්වව ශනොගන්න කටයුතු කශළේ කවුද කියවයි ශකොමිෂන්
සභව වවර්තවශ කියලව තිශශපන්ශන්. ඒ කටයුතු කරපු අයට
විරුද්ධව තම යි එහි සඳහන්ශවලව තිශශපන්ශන්. ශේ ශදශගොල්ලන්ම 
වැරැන කවරශයෝ. ශදශගොල්ලන්ටම  දුවවේ ලපව ශදන්න ඕනෑ.

ජනවධිපතිශතුම වශගන් සහ ආරක්ෂවව භවර ඇම තිශතුම න්ලවශගන් අපි
අහනවව, ශකෝ, බුද්ධි අං ය අල්ලවශගන තිශශපන්ශන් ශම ොනවවද?
එදව ශපෝේප සිද්ධිය වුවල දවසථවල හිටපු රහසථ ශපොලීසිශ ේදවිය
අල්ලවගත් ශද්වල් විතරයි තිශශපන්ශන්. ඒ සිද්ධියට සේපන්ධ
එක්ශකශනක්වත් ශේ වන විට අල්ලවශගන නැහැ. ම ම  දැක්කව
"පුහුවලවීේ කළව" කියලව කවන්තවශවෝ 7ශදශනක් ඊශ -ශපශර්දව
සිරගත කර තිශශපන පව. ම ම  අහනවව, ශකෝ ම හ ශම ොළකරු?

නුදත් ශකොමිෂන් සභව වවර්තවශ ඒ ගැන කිසිම  ශදයක් කියලව
නැහැ. ශේක පටන් ගත්ශත් ශකොශහොම ද කියලව අපි පලනවව.
ආණ්ඩුශ ම  කැබිනට් ඇම තිශවරශයකු ඊශ -ශපශර්දව පිළිගත්තව,
සහරවන් කියන්ශන් ආණ්ඩුශ බුද්ධි අං යට ශතොරතුරු  වන්ුව
ඔත්තුකවරශයක් කියලව. ඒ කවරණය ශකශහළිය රඹුක්වැල්ල
ඇම තිශතුම ව පිළිගත්තව. ඒ බුද්ධි අං ප්රධව දයව කවුද? එදව හුදදව
බුද්ධි අං ශ ශේජර් සශල් තම යි හිටිශ . සශල් යටශත් තම යි ඒ
අය 0ව5ට කලින් ඉඳලව තිශශපන්ශන්. අද ශේ පරීක්ෂණ ආපහු
කරන්ශන්ත් සහරවන්ශ ශපොසථ. සහරවන්ට ේඩින් හිටපු සශල්
තම යි අද ශේ පරීක්ෂණ කරන්ශන්. ඒ විතරක් ශනොශවයි, තව
ශගොඩක් ශද්වල් තිශශපනවව.

අශේ ම හින්දවනන්ද අලුත්ගම ශ ඇම තිශතුම ව කියනවව, "ඒශක්
පිටුපස කවුරුත් නැහැ" කියලව. ඇයි, එශහම  පුන පුනව කියන්ශන්?
ඉන්න  දසව. CID එශක් හිටපු  දශයෝජය ශපොලිසථපතිශ රවි
ශසශනවිරත්න ම හතව එම  ශකොමිසශේදී සවක්ෂි ශනොව, අතිශන් ලියව
දීලව තිශශපනවව. "ශේශක් පිටුපස තව කට්ටිය ඉන්නවව" කියලව.
ශේශක් නවයකශයක් ඉන්නවව. ඇයි ආණ්ඩුව ශේවව වහන්ශන්? ඒ
විතරක් ශනොශවයි. තව වහපු ශපොශහොම  ශද්වල් තිශශපනවව.

අපි අහනවව, සහරවන් සේපන්ධ පරීක්ෂණ ශකොශහොම ද කශළේ?
ඒ පරීක්ෂණ කශළේ ත්රසථත විම ර් න ශකොට්ඨවසය. එතශකොට TID
එශක් හිටපු ප්රධව දයව තම යි, DIG Nalaka de Silva. එවකට ම ම 
ම තිශය හව සවම ය විෂය භවර ඇම තිශ ශවලව හිටියව. ම ට ම තකයි,
එතුම ව ඇවිල්ලව ම ට ඉන ිකපත් කළව- [පවධව කිරීම ක්] ශපෝ ඩක්
අහගන්න ගරු ම න්ත්රීතුම ව. 0ව8 ජුලි ම වසශ 0 වැ ද දව සහරවන්
අත් අඩංගුවට ගන්න DIG Nalaka de Silvaශ කණ්ඩවයම  විවෘත
වශරන්තුවක් අරශගන තිශශපනවව. විවෘත වශරන්තුවක් අරශගන
තිශශපනවව! ටික දවසක් යනශකොට ශම ොකක්ද වුශණ්? නවලක ද
සිල්වවට විරුද්ධව ශ ෝදනවවක් ආවව. ශම ොකක්ද ඒ ශ ෝදනවව?
ඒක තම යි, හිටපු ජනවධිපතිශ නම ත්රීපවල සිිකශසේන ම ැතිශතුම ව සහ
වත්ම න් ජනවධිපතිශ ශගෝඨවභය රවජපක්ෂ ම ැතිශතුම ව ම රන්න යනවව
කියන ශ ෝදනවව. ඒ ශ ෝදනවවට නවලක ද සිල්වව අත්අඩංගුවට
ගත්තව. ම ම  අහනවව, ඒ පරීක්ෂණයට ශම ොකක්ද වුශණ් කියලව.
හිටපු ජනවධිපතිශතුම වත් ශේ ගරු සභවශ ඉන්නවව. ූලලවසනවරූඪ
ගරු ම න්ත්රීතුම  ද, ඒක ශපොඩි රංගනයක් විතරයි. ඒ ශ ෝදනවව කළ
නවම ල් කුම වර කියන පුද්ගලයවට විරුද්ධව කිසිම  පියවරක් ශහෝ
පරීක්ෂණයක් නැහැ. සි ව වුශණ්, ඒ පරීක්ෂණය කළ නවලක ද
සිල්වව අත්අඩංගුවට ගත්ත එක විතරයි. ඒකට ඉන්න යවශ ඉඳලව
ආපු ශදම ළ පුද්ගලශයකුත් සේපන්ධ කර තිශබුණව. ඒ පුද්ගලයව
ගැනත් දැන් කිසි කාවවක් නැහැ.
ඊට පසථශසේ ශම ොකක්ද වුශණ්? ඒ පරීක්ෂණය භවර  වන්නව ව ද
අශේශසේකරට. ව ද අශේශසේකර කියන්ශන්, ශේ රශට් රහසථ
ශපොලීසිශ - CID එශක් - හිටපු ශහොඳම   දලධවිකශයක්. ඊළඟට ඒ
පරීක්ෂණය කරන්න ආපසු ව ද අශේශසේකරත් interdict කරලව,
අත් අඩංගුවට ගත්තව. දැන් එතුම ව හිශර් ඉන්නවව. ඇයි ඒ
පරීක්ෂණය න ගින් න ගටම , න ගින් න ගටම  කඩවකේපල් කරන්ශන්
කියව අපි අහනවව. ඒශක් ශම ොකක් ශහෝ රහසක් තිශශපනවව. ඒශක්
ශම ොකක් ශහෝ රහසක් තිශශපනවව! අපි ඔපතුම න්ලවශගන්
අහන්ශන්, ඇයි ඒ පරීක්ෂණ ඉන ිකයට ්රියවත්ම ක වන්න ඉඩ
ශදන්ශන නැත්ශත් කියලවයි. ආණ්ඩුශ ම ැතිශ ඇම තිශවරු ඊශ ශපශර්දව කියනවව, "ශේ ශකොමිසම  පත් කශළේ අපි ශනොශවයි.
පසුගිය ආණ්ඩුවයි" කියලව. පසුගිය ආණ්ඩුව ශේ ශකොමිසම  පත්
කළව නේ ඇයි ඒක ශවනසථ කශළේ නැත්ශත්? ශේ ශකොමිසශේ
වවර්තවව ශව දන් එකක්. ශේ ගැන පරීක්ෂණ කරන්න ඕනෑ CID
එශකන් ශහෝ ශේකට ශතොරතුරු ශදන්න ඕනෑ රවජය බුද්ධි අං ය.
ඔපතුම න්ලව කි වව, "අශේ බුද්ධි අං ය ශහොඳටම  නරකයි,
 වර්වලයි. රවජය ආරක්ෂවව සඳහව බුද්ධි අං ය අපි සවිපල
ගන්වනවව" කියලව. ශේ වන විට අවුරු ව එකහම වරක් වනවව.

පවසථකු ප්රහවරශයන් පසථශසේ සහරවන්ලවශ
පවුශල් එකම 
එක්ශකනවයි ඉතුරු වුශණ්. ඒ සහරවන්ශ ම ල්ලි, ිකල්වවන් පැඳලව
හිටපු සවරව කියන කවන්තවව. ඒ කවන්තවව පැනලව ගිහිල්ලව
තිශශපනවව.
සවරව ශම ෝටර් සයිකලශයන් ශගනගිය ශපොලිසථ
පරීක්ෂකවරයව අත් අඩංගුවට අරශගන තිශශපනවව. හැපැයි, සවරව
අත් අඩංගුවට අරශගන නැහැ. ඇයි ශතොරතුරු එන  දසවද? ශේ
පරීක්ෂණ කරනවව කියලව පලයට ආපු ශේ ආණ්ඩුව, ශම ොනවව
ශහෝ වහන පව අපි කියනවව. ඇයි එශහම  වහන්ශන්? ඒ සිද්ධිශ
වවසිය ගත්ශත් අපි ද? නැහැ. එහි වවසිය ගත්ශත් ශපොශහොට්ටුව
ශහවත් ශ්රී ලංකව ශපො වජන ශපරුදණයි. අවවසිය වුශණ් අපටයි. අපි
අන්තවවන න්ට ේද කළව නේ අපට අවවසි ශවයිද? එශහම  නේ එහි
වවසිය ගත්ත අය ගැන අපට ප්ර න
ථ යක් තිශශපනවව. සුශර්ෂථ සශල්
දැන් රවජය බුද්ධි ශසේවශ ප්රධව දයව. ඔහු තම යි දැන් පරීක්ෂණ
කරන්ශන්. අපට ශේක ශලොකු ප්ර ථනයක්. එදව අපි එක්සත් ජවතිශක
පක්ෂශ . අද අපි ඉන්ශන් සම ඟි ජන පලශ ගශ . ශේ වවර්තවශ
ශකොශහේවත් අපට විරුද්ධව සඳහන් ශවලව නැහැ. අශේ පක්ෂශ
හිටපු ම හ ශල්කේ කබීර් හෂිේ ම ැතිශතුම වශ සේපන්ධීකරණ
ශල්කේවරයවටත් ශවඩි තිශේපව. එශහම  නේ, ශේශක් ශම ොකක් ශහෝ
කුම න්ත්රණයක් තිශශයනවව. ඇයි ඔහුට ශවඩි තිශේශේ? ඔහු ගිහිල්ලව
වනවතවිල්ලුශ තැන් ශපන්ුවවව ශේ සේපන්ධව ශතොරතුරු
 වන්නව. ූලලවසනවරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුම  ද, ඒක  දසව තම යි ශේවව
වහන්ශන්. කරුණවකර අර සහරවව ශගන්වන්න. DIG රවි
ශසශනවිරත්න  වන්ුව කට ේත්තරය ඇයි වහන්ශන්? ම තිශපතිශතුම වට
දීලව තිශශපන්ශන් ශවළුේ 35යි. තව ශවළුේ ක් දීලව නැහැ. අපි
පැලුවව ශේක පිටුපස විශද්ශීය හසථතයක්, සංවිධවනයක් ඉන්නවව ද
කියලව. අපි කි වව, එවැ ද සංවිධවනයක් ඉන්නවව දැයි පලන්න
කියලව. අපි ISIS එක ගැන අහලව තිශශපනවව. 0ව5 සැේතැේපර්
ම වශසේ ISIS එකට ගිහිල්ලව තිශශපනවව, ගශල්ශවල හිටපු ම ලේ
කියලව ගුරුවරශයක්. අශේ රහසථ ඔත්තු ශසේවය දන්ශන් එච් රයි.
ශවන කවුරුවත් නැහැ. එශහම  නේ ශේක පිටුපස ISIS එක නැහැ.
කවුද ශේක පිටුපසථශසේ හිටිශ ? ඉන්න යවශ
ඉඳලව එක
පුද්ගලශයක් ශේ ප්රහවරය ශම ශහය බවව කියලව දැන් ජනතවව අතර
ම තයක් තිශශපනවව. ශේ ප්රහවරශයන් වවසි ගත්ත කට්ටිය දැන් ඒක
හංගන්න යනවව. විශද්ශීය රහසථ ශපොලිසථ කණ්ඩවයම ක් ශහෝ
ශගනැල්ලව ශේ සේපන්ධශයන් පරීක්ෂණ කරන්න පුළුවන්. අපට
ම තකයි ශන්, ලලිත් ඇතුලත්ුදදලි ම හත්ම යව ම රපු ශවලවශ
සථශකොට්ලන්් යවර්්  එකට පවර  වන්නව, සථවවධීන පරීක්ෂණයක්
කරන්න කියලව.
ශේ සේපන්ධව ආයුධ සැපයුවව, ුදදල්  වන්නව කියලව
තුන්ශදශනකුට එශරහිව ඇශම ිකකවව නඩු දවලව තිශශපනවව. ජවතිශක
ආරක්ෂවව තහවුරු කරනවව කියලව පලයට ආපු ශේ ආණ්ඩුවට
පැිකශවලව තිශශපනවව තවම  ශේ සිද්ධිය සේපන්ධශයන්
එක්ශකශනක්වත් ේසවවියට ශග දයන්න. ජනතවවශ ඇහැ වහලව,
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ශපොරු කියලව, පවසථකු ඉිකදව ශපෝේප සිද්ධිශ වවසිය අරශගනයි
ශේ ශගොල්ලන් පලයට ආශ . ජනතවවට ශේවවශ සැක තැන්
තිශශපනවව. ඉසථශසල්ලව න න 5 ආණ්ඩුවක් හැ වවව, අශේ ආණ්ඩුව
ම ංශකොල්ල කවලව. ඒක තම යි ශලෝකශ ශලොකුම  ම ංශකොල්ලය.
එදව ඒ වැඩ පිළිශවළින් අපිව ශපරළන්න පැික ශ
 දසව, ශේක
ඒ සඳහව ශගනවපු ශදවැ ද වැඩ පිළිශවළ ද කියලව අපි ශේ
ආණ්ඩුශවන් අහනවව.
අද
ම හින්දවනන්ද
අලුත්ගම ශ
ම ැතිශතුම ව,
සම හර
ම න්ත්රීතුම න්ලවට "අන්තවවන න්" කියලව කියනවව. ආණ්ඩුවට
ලජ්ජවවක් තිශශපනවව නේ එශහම  කියනවව ද? ගරු රවුනථ හකීේ
ම ැතිශතුම වශ
පක්ෂශ
නයිසවල් කවසිේ ම න්ත්රීතුම ව, තවුෆික්
ම න්ත්රීතුම ව සහ ිකසව්  පන යුදීන් ම න්ත්රීතුම වශ පක්ෂශ ම න්ත්රීවරු
ශදශදශනකුත් අරශගනයි ශම තුම න්ලව විසිවන ආණ්ඩුක්රම 
වයවසථාව සංශ ෝධනය සේම ත කර ගත්ශත්. එතශකොට
අන්තවවන ුවත් ශහොඳයි ුදසථලිේ අයත් ශහොඳයි. ශම වැ ද ශදබිඩි
ප්රතිශපත්තිශයකයි තුදන්නවන්ශසේලව ඉන්ශන්. පලය ගන්න
අන්තවවදය ශයොදව ගන්නවව ශේ රශට් ජවතිශවවදය වපුරනවව.
ඒ විතරක් ශනොශවයි ූලලවසනවරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුම  ද, ශේ
ජනවධිපතිශ ශකොමිෂන් සභව වවර්තවශ ශවළුේ
ක් හංගලව
තිශශපනවව. ම තිශපතිශවරයව ප්රකව කරනවව, ම ට ශවළුේ
ක්
අඩුශවුවයි දීලව තිශශපන්ශන් කියලව. ශම ොකද, DIG රවි
ශසශනවිරත්න කියව තිශශපනවව ශේක පිටුපස නවයකශයක්
ඉන්නවව කියලව. ව ද අශේශසේකර කියව තිශශපනවව ශේක පිටුපස
නවයකශයක් ඉන්නවව කියලව. තවත් අය කියනවව, ශේක පිටුපස
නවයකශයක් ඉන්නවව කියලව. ඒ ශවළුේවල තම යි ඒ පිළිපඳව
සඳහන්ව තිශශපන්ශන්. ඒවව හංගලවයි තිශශපන්ශන්. එශහම  නේ, ශේ
සිද්ධිශයන් වවසිය ගත්ත ේදවියම  ශවන්න ඇතිශ ශේවව හංගන්න
යන්ශන් කියලව අපි කියනවව. ශේශකන  වැරන කවරශයෝ කවුරු
වුණත් දඩුවේ ශදන්න ඕනෑය කියලවයි අපි කියන්ශන්. නම ත්රීපවල
සිිකශසේන හිටපු ජනවධිපතිශතුම වශ කැබිනට් ම ණ්ඩලශ
ම ම 
හිටියව ම තිශය හව සවම ය භවර ඇම තිශවරයව විධියට. ම ම  දන්ශන්
නැහැ, ශේවවශ හංගපු තැන් ශම ොනවවද කියලව. ම තිශය හව සවම ය
භවර ඇම තිශවරයවට එවන්න ඕනෑ රවජය බුද්ධි ශසේවවශ රහසය
වවර්තව. ම ම  ම වස හතක් ඒ ඇම තිශ ධුරශ හිටියව. ම ට වවර්තව හතරයි
එවව තිශශපන්ශන්. ඒවව ම ව ළඟ තිශශපනවව.

ගු මධුප විවානවප මහාවා

(மாண்புமிகு மதுர விதானசக)

(The Hon. Madhura Withanage)

ඇයි ඔපතුම ව,- [පවධව කිරීම ක්]

ගු ආර්.එම්. පංජි ක මද්දුම බණ්ඩාප මහාවා

(மாண்புமிகு ஆர்.எம். ரஞ் ித் மத்தும பண்டார)

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

ම ම  පසුවයි ඒක දැන ගත්ශත්. ශකොමිසම  ඉන ිකශ සවක්ෂි
ශදන්න ගියවට පසුවයි ම ම  ඒක දන්ශන්, ගරු ම න්ත්රීතුම ව. නැතිශනේ
ම ම  අහනවව. වවර්තව ව ක් යවව තිශශපනවව, ජනවධිපතිශතුම වට.

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

ූලලවසනවරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුම  ද, ම ම  කියන්ශන් ඒවව ගැනත්
පලන්න කියලවයි. එශහම  ශනොකර ඉන්න කියලව ම ම  කියන්ශන්
නැහැ. කවුද ශේ ශද්වල් කශළේ, කවුද වැරන කවරශයෝ, රහසථ බුද්ධි
ශසේවව කටයුතු කශළේ ශකොශහොම ද කියන සියලු කවරණව ගැන ශේ
ආණ්ඩුවට ශහොයන්න තිශබුණව. ඇයි, ඒවව ශහොයන්ශන් නැත්ශත්?
[පවධව කිරීම ක්] කවුද ඒ පිටුපස හිටිශ ? ඒ ම හ ශම ොළකරු කවුද?
ඒ  දසවද ම හින්දවනන්ද අලුත්ගම ශ
ඇම තිශතුම ව කියන්ශන්,
"සහරවන්ශගන් එහවට කවුරුත් නැහැ" කියලව. කරුවල හංගන්නයි
ශේ යන්ශන් වහන්නයි යන්ශන්. ශලෝකශ කිසිම  ත්රසථතවවන 
කණ්ඩවයම ක නවයකයව ම රවශගන ම ැිකලව නැහැ. ඒක තම යි ශේ
රශට් වුවල ශලොකුම  විනව ය. ශේ රශට් ශපෝේප පුපුරන්ශන් නැතිශ
යුගයක-[පවධව කිරීම ක්]

ගු මධුප විවානවප මහාවා

(மாண்புமிகு மதுர விதானசக)

(The Hon. Madhura Withanage)

ඔපතුම න්ලවශ ආණ්ඩුව කවලශ දී ශන් ඒක වුශණ්?

ගු ආර්.එම්. පංජි ක මද්දුම බණ්ඩාප මහාවා

(மாண்புமிகு ஆர்.எம். ரஞ் ித் மத்தும பண்டார)

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

ඔ , අශේ ආණ්ඩුව කවලශ දී තම යි. අපි ඒ කවලශ
ඇම තිශවරු. ඔපතුම ව කලපල ශවන්න එපව. අශේ ආණ්ඩුශ හිටපු
ප්රධව දයව වන, ජනවධිපතිශ ශකොමිසශම න් ඇඟිල්ල න ගු කරපු
නම ත්රීපවල සිිකශසේන ම ැතිශතුම ව එකතු කරශගනයි ඔපතුම න්ලව ශේ
ඡන්දය න ුවශ ආණ්ඩුව පිහිශට ශ . ඒ ගැන ලජ්ජව නැද්ද?
නම ත්රීපවල සිිකශසේන ම හත්ම යවට ශකොමිසශම න් කියනවව
"වැරන කවරයව" කියලව. තුදන්නවන්ශසේලව කියනවව, ඒ ආණ්ඩුවයි
වගකියන්න ඕනෑ කියලව. ආණ්ඩුශ හිටපු ආරක්ෂක ඇම තිශ,
ම තිශය හව සවම ය පිළිපඳ ඇම තිශ වන නම ත්රීපවල සිිකශසේන ම ැතිශතුම ව
ප්රුදඛ් ශ්රී ලංකව  දදහසථ පක්ෂශ
ඡන්දය අරශගනයි
තුදන්නවන්ශසේලව ආණ්ඩුව පිහිශට ශ . ඒ ගැන ලජ්ජවවක් නැද්ද?
තුදන්නවන්ශසේලවට ඡන්දය ගන්න ශකොට නේ කවුරු වුණත්
කම ක් නැහැ. හැපැයි, කාව කරන්ශන් සිංහල ජවතිශය ශවුවශවන්
ශපෞද්ධවගම  ශවුවශවන්. ඡන්දය ග දද්දී තුදන්නවන්ශසේලවට
නම ත්රීපවල සිිකශසේන ම ැතිශතුම වත් ශහොඳයි හකීේ ම හත්තයවශ
ඡන්ද ටිකත් ශහොඳයි ිකසව්  පන යුදීන් ම හත්තයවශ ඡන්ද ටිකත්
ශහොඳයි.
තුදන්නවන්ශසේලවශ ප්රතිශපත්තිශය ඒකද? සිංහල
ශපෞද්ධකම  ඒකද?
පවසථකු ඉරුන න ප්රහවරය සේපන්ධ පරීක්ෂණ දැන් යට ගහනවව.
ඒශකන් වවසි ගත්ත කට්ටිය තම යි ඒකට ඒකට වග කියන්න ඕනෑ.
ඒ ශපෝේප සිද්ධිශ වවසිය ගත්ශත් ශපොශහොට්ටුව ශහවත් ශ්රී ලංකව
ශපො වජන ශපරුදණයි. ඒශගොල්ලන් තම යි ශේකට වග කියන්න
ඕනෑ. අපි රජශයන් ඉල්ලව සිටිනවව, කරුණවකර, සථවවධීන
ජවතයන්තර පරීක්ෂණ ම ණ්ඩලයක් පත් කරලව ශේ
සේපන්ධශයන් පරීක්ෂණ කටයුතු කරන්න කියලව. සථතුතිශයි.

ගු මූලාානාරූඪ මන්ත්රීතුමා

ගු මූලාානාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(The Hon. Presiding Member)

(The Hon. Presiding Member)

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

ගරු ම න්ත්රීතුම  ද, ඔපතුම වට තව විනවඩි ශදකක කවලයක්
පම ණයි තිශශපන්ශන්.

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

මීළඟට, ගරු එසථ.එේ. න්ද්රශසේන ඇම තිශතුම ව. ඔපතුම වට
විනවඩි ව0ක කවලයක් තිශශපනවව.
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ගු එාන.එම්. චන්ද්රවාන මහාවා මඉඩම් අමාවයතුමා
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். சந்திரசசன - காைி அகமச்சர்)

(The Hon. S.M. Chandrasena - Minister of Lands)

ූලලවසනවරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුම  ද, පවසථකු ඉරුන න ප්රහවරය
සේපන්ධශයන් ශසොයව පැලීම  සඳහව පත් කරන ලද ජනවධිපතිශ
ශකොමිෂන් සභවශ වවර්තවව පිළිපඳ කාව කරන්න ලැබීම  ගැන ම ම 
සතුටු ශවනවව. 0ව9 අශප්රේල් ව පවසථකු ඉිකදව ඇතිශ ශවච් ශපෝේප
ප්රහවරයත් එක්කයි අශේ රට කඩව වැශටන්න පටන් ගත්ශත් කියන
එක ම ව ුදලින්ම  කියන්න ඕනෑ. පවසථකු ඉරුන න ප්රහවරය නවත්වව
ගන්න පැික වුවල යහපවලන ආණ්ඩුශ හිටපු අය දැන් එක එක්
ශකනවට ඇඟිල්ල න ගු කරනවව. හිටපු ජනවධිපතිශතුම වය කියයි,
තවත් ශකශනක්ය කියයි. හැපැයි, ආණ්ඩුවකට තිශශපනවව සවූලහික
වගකීම  කියන එක. ජනවධිපතිශවරයවත් ආණ්ඩුශ . එතශකොට ඒ
කැබිනට් ම ණ්ඩලය සහ ආණ්ඩුව ඒකට වග කියන්න ඕනෑ.
තුදන්නවන්ශසේලව කවට ශහෝ ඇඟිල්ල න ගු කරලව අත ශහෝදව ගන්න
හැ වවවට හිකයන්ශන් නැහැ. ශම ොකද, ආණ්ඩුවක් කියන්ශන්
එක්ශකශනක් ශනොශවයි, සූලහයක එකතුවක්. ආණ්ඩුවක්
ගත්තවම , කැබිනට් ම ණ්ඩලයක් තිශශපනවව, ඒ කැබිනට්
ම ණ්ඩලශ ප්රධව දයව ඉන්නවව, පවර්ලිශේන්තු පලය තිශශපනවව. ඒ
 දසව ඒ සියලු ශදනවටම  ශේ ගැන වගකීම ක් තිශශපනවව. ඒ  දසව
කවටවත් ඇඟිල්ල න ගු කරලව වැඩක් නැහැ. ඒ ඔක්ශකොම  ශේ
සිද්ධියට වග කිවයුතුයි.

ගු ආර්.එම්. පංජි ක මද්දුම බණ්ඩාප මහාවා

(மாண்புமிகு ஆர்.எம். ரஞ் ித் மத்தும பண்டார)

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

සවූලහික වගකීම  තිශශපන්ශන් කැබිනට් ම ණ්ඩලශ දී ගන්න
තීන් වවලට විතරයි.[පවධව කිරීම ක්]

ගු එාන.එම්. චන්ද්රවාන මහාවා

(மாண்புமிகு எஸ்.எம். சந்திரசசன)

(The Hon. S.M. Chandrasena)

ඒක ඉතිශන් තුදන්නවන්ශසේලවශ  වර්වලකම ක් ශන්.

ගු ආර්.එම්. පංජි ක මද්දුම බණ්ඩාප මහාවා

(மாண்புமிகு ஆர்.எம். ரஞ் ித் மத்தும பண்டார)

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

කැබිනට් ම ණ්ඩලශයන් පිටතදී ගන්නව තීන් ව සේපන්ධශයන්
අපි වග කියන්න ඕනෑ නැහැ.[පවධව කිරීම ක්]

ගු මූලාානාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු ඇම තිශතුම ව කාව කරන්න.

ගු එාන.එම්. චන්ද්රවාන මහාවා

(மாண்புமிகு எஸ்.எம். சந்திரசசன)

(The Hon. S.M. Chandrasena)

අද අශේ ආණ්ඩුවට තම යි ඇඟිල්ල න ගු කරන්ශන්. ශගෝඨවභය
රවජපක්ෂ ජනවධිපතිශතුම ව ඒකට වග කියන්න ඕනෑ කියලව අශ ෝක්
අශේසිංහ ම න්ත්රීවරයව ශරන  ඇඳශගන ද කි ශ ? ඒකට අපි වග
කියන්න ඕනෑද? අගම ැතිශතුම ව වග කියන්න ඕනෑ ද? අපි ශේ රශට්
අවුරු ව 30ක් තිශබුවල යුද්ධය අවසන් කළව ත්රසථතවවදය අවසන්
කළව. එදව ප්රභවකරන් -එල්ටීටීඊ ත්රසථතවවන න්- ශේ රට ශදකට
ශපදලවයි තිශබුශණ්. එදව ශදකට ශපදලව තිශබුවල රට ම හින්ද
රවජපක්ෂ හිටපු ජනවධිපතිශතුම ව එකතු කශළේ වර්තම වන ජනවධිපතිශ
ශගෝඨවභය රවජපක්ෂ ම ැතිශතුම වශ ශම ශහයවීම  යටශත්.
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වර්ෂ 009 සිට 0ව5 දක්වව පැවැතිශ අශේ ආණ්ඩුව කවලශ
අශේ රශට් ශපෝේපයක් පුපුරන්න, අඩුම  ගණශන් රතිශඤථඤව
කරලක්වත් පත්තු කරන්න අපි ඉඩ තැබුශ නැහැ. ශේ රශට්
අවුරු ව 30ක් පැවැතිශ යුද්ධශයන් පැට කෑ මි දසුන් එයින්  දදහසථ
කරලව, ත්රසථතවවදය අවසන් කරලව සවම ය ේදව කර දීපු රට තම යි
තුදන්නවන්ශසේලව
භවරගත්ශත්.
අන්තිශම ට
පසුගිය
ජනවධිපතිශවරණශයන් පසථශසේ නැවත අපට භවරගන්න වුශණ්
පවසථකු න න ප්රහවරය යටශත් ශපෝේප පුපුරව ගිය රටක්. අපි ඒ ගැන
කනගවටු ශවනවව. ඒ ශපෝේප සිද්ධියත් එක්ක අශේ රශට් සං වරක
වයවපවරය සේපූර්ණශයන් කඩව වැටුණව ආශයෝජකයන් රටට
එන්ශන් නැතිශව ගියව. ඊට කලින් ම හ පැංකු ශකොල්ලය සිද්ධ
වුණව. ම හ පැංකු
ශකොල්ලයත් එක්ක ශේ රට ගැන
ආශයෝජකයන්ට තිශබුවල වි ථවවසය නැතිශ වුණව. ඒ වවශ ම  පැංකු
ටික කඩව වැටුණව. ූලලය ආයතන ටික කඩව වැටුණව. ආර්ථිකය
කඩව වැටුණව. ඉතිශන් ඒ සියල්ල අද අශේ ශේ ආණ්ඩුව කරපු
ශද්වල් හැටියට තම යි ශපන්වන්ශන්. නුදත් අපි භවරගත්ශත් ඉතවම 
පංශකොශලොත් ශවච් භවණ්ඩවගවරයක් පංශකොශලොත් ශවච්
රටක්. ශම ොනවව කි වත්, -පඩු මිල ගැන කියයි, තවත් එක එක
ශද්වල් ගැන කියයි- ඒ තත්ත්වශයන් භවර ගත් රට අද අපි
ඉසථසරහට අරශගන යනවව.
ූලලවසනවරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුම  ද, ම ට ම තකයි, අපි
පවර්ලිශේන්තුශ
හිටපු ශවලවවක ගරු විජයදවස රවජපක්ෂ
ම ැතිශතුම ව 0ව6 වර්ෂශ දී -මීට අවුරු ව 4කට කලින්- ශේ අවදවනම 
ගැන ප්රකව කළ පව. එතුම වට අපි සථතුතිශවන්ත ශවන්න ඕනෑ. එදව
ඔය පැත්ශත් හිටපු ම න්ත්රීවරු එතුම වට ශකොශලොේපේ කළව. 0ව6
ශනොවැේපර් ම වසශ ව8 ශව ද දව තම යි ගරු විජයදවස රවජපක්ෂ
ම ැතිශතුම ව එතුම වශ කාවශ දී ශේ අවදවනම  ගැන කි ශ ශේ
සංවිධවන ගැන කි ශ ශේ අන්තවවන න්ශ ප්රහවර ගැන කි ශ .
නුදත් එදව රජයක් හැටියට තුදන්නවන්ශසේලව ඒ ශවුවශවන්
ූ දවනේ වුශණ් නැහැ. ඒ  දසව තම යි අද ශේ තත්ත්වයට රට පත්
වුශණ්. ඒ වවශ ම  අශප්රේල් ම වසශ 04 ශව ද දව ඉඳලව අශප්රේල් ව
ශව ද දව දක්වව ඒ ප්රහවරය වළක්වව ගන්න අව ය ශද්වල් කරන්න
තිශබුණව. නුදත් ඒවව ශකරුශණ්ත් නැහැ.
අපි දන්නවව, 0ව9 අශප්රේල් ව7 ශව ද දව රවත්රී 8.00ට විතර
නැශගනහිර කවත්තන්කුඩි ප්රශද් ශ පයිසිකලයක ශපෝේපයක්
පුපුරව ගියව කියව. තුදන්නවන්ශසේලව ඒ පිළිපඳත් ශසොයව පැලුශ
නැහැ. ඉතිශන් අද කියනවව, ශේ ශකොමිෂන් සභව වවර්තවව අපට
ඕනෑ හැටියට හදව තිශශපනවව කියලව. අපි ශේ ශකොමිෂන් සභවව
පත් කශළේත් නැහැ, ශකොමිෂන් සභවශ සභවපතිශවරයව පත් කශළේත්
නැහැ, එයට ශරේෂථඨවධිකරණ වි දසුරුවන් පත් කශළේත් නැහැ. අපි
ශේ ශකොමිෂන් සභවවට කිසිම  පලපෑම ක් කශළේ නැහැ. ශේ
ශකොමිෂන් සභව වවර්තවව මීට ම වසයකට කලින් එළියට ආවවම 
තම යි අපිත් ශම හි තිශශපන ශතොරතුරු ගැන දැනගත්ශත්. අ දක්
එක, ශේ ශකොමිෂන් සභවව කියන්ශන් පරීක්ෂණ - investigations
- කරන ආයතනයක් ශනොශවයි. ශකොමිෂන් සභවශ පළුදශව ද
වගකීම  තම යි තිශශපන ූලලික කරුවල හදවරව යේකිසි
ම වර්ශගෝපශද් යක් ලපව දීම . ඒ ම වර්ශගෝපශද් ය දැන් ලපව දීලව
තිශශපනවව. ඒ ම වර්ශගෝපශද් ය ඔසථශසේ ගිහිල්ලව රජයක් හැටියට
කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ඒ සඳහව අපට බුද්ධි අං යක් ඉන්නවව
CID එක තිශශපනවව ත්රසථතවවදය වැළැක්වීශේ සංවිධවන
තිශශපනවව ශපොලිසිය ඇතුළු ආරක්ෂක අං තිශශපනවව. ඒවව දැන්
්රියවත්ම ක ශවයි. ඉතිශන් ශේ වවර්තවව අල්ලවශගන අශේ කවන නල්
හිමිපවණන් වහන්ශසේ පවව ශනොම ඟ අිකන්න පිිකසක් කටයුතු
කරනවව. අපි දන්නවව, ශද් පවලන හසථත හුඟක් ශේ පිටුපස
්රියවත්ම ක ශවනවව කියලව. කවන නල් හිමිපවණන් වහන්ශසේ පිළිපඳ
අශේ වි වල ප්රසවදයක් තිශබුණව. ේන්වහන්ශසේ හැම දවම  කියන්ශන්
ශේ රට බුද්ධවගම  ුදල්කරශගන ආගමික සහජීවනය යටශත්
පවතිශන්න ඕනෑ පවයි. නුදත් අද සම හර අය ේන්වහන්ශසේත්
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[ගරු එසථ.එේ. න්ද්රශසේන ම හතව]

ශනොම ඟ යවන තත්ත්වයක් තිශශපනවව. අප ේන්වහන්ශසේශගුවත්
ඉල්ලව සිටින්ශන්, ශම හි සැපෑ තත්ත්වය ශහොිනන් ශත්රුේ ශගන
කටයුතු කරන්න කියලවයි. අපට ශේ සිද්ධිය යට ගහන්න කිසිම 
ශහේතුවක් නැහැ. අපට කිසි ශකශනකු ආරක්ෂව කරන්න අව ය
නැහැ. අපි කිසි ශකශනක් ඒ සිද්ධියට සේපන්ධ නැහැ. එම   දසව
අපි විවෘතව ශේ ශකොමිෂන් සභව වවර්තවව න හව පලව, රජයක්
හැටියට අ දවවර්යශයන්ම  ඊළඟ ්රියව ම වර්ග ගන්නවව. එශහම 
කරන්න අප තීන් ව කරලවයි තිශශපන්ශන්. විපක්ෂය හදන්ශන් ශේ
අවසථාවශ ආණ්ඩුව අපහසුතවවට පත් කරන්නයි ඒක ආණ්ඩුව
කරපු ශදයක් කියව ශපන්වන්නයි. එම   දසව අපි විශ ේෂශයන්ම 
ඉල්ලව සිටිනවව, ඒ වවශ පටු අරුදවලවල ඉන්න එපව කියලව.

ගු මූලාානාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු ඇම තිශතුම  ද, ඔපතුම වට තවත් විනවඩි ශදකක කවලයක්
තිශශපනවව.

ගු එාන.එම්. චන්ද්රවාන මහාවා

(மாண்புமிகு எஸ்.எம். சந்திரசசன)

(The Hon. S.M. Chandrasena)

ඒ වවශ ම , අපි තුදන්නවන්ශසේලවශගන් ඉල්ලව සිටින්ශන්, අපි
එකතු ශවලව ඒ ගැන ශසොයුද කියලවයි. තුදන්නවන්ශසේලවශ
ආණ්ඩුව තම යි ඒ කවලශ පැවතුශණ්. තුදන්නවන්ශසේලවත් ඒ
ආණ්ඩුශ හිටියව. ඒ කවලශ හිටපු ජනවධිපතිශතුම ව තවම ත්
පවර්ලිශේන්තුශ
ඉන්නවව. හිටපු අගම ැතිශතුම ව පසුගිය
පවර්ලිශේන්තුශ හිටියව. අද තුදන්නවන්ශසේලව ඉන්නවව, විපක්ෂය
හැටියට. අපි ඉන්නවව, ආණ්ඩු පක්ෂය හැටියට. ශේ වවර්තවශවන්
පසුව අපි ඔක්ශකෝම  එකතු ශවලව, ශම ොකක්ද වුශණ් කියන එක
හිකයවකවරව ශසොයව පලුද. කවුද, ශපෝේපය හැ වශ කියලව පලුද.
ඒ සි වවීම  පසුපස ඉන්න විශද්ශීය කුම න්ත්රණකරුවන් කවුද කියලව
පලුද. ඒ සඳහව සල්ලි  වන්ශන් කවුද කියලව පලුද. තිශබුවල විශද්ශීය
පලපෑේ ශම ොනවවද කියලව පලුද. අපි ඒවව ශසොයව පලන්න ඕනෑ.
ශේ වවර්තවශවන් පසුව තම යි ඒවව ගැන ශසොයව පලන්න ශවන්ශන්.
ශේ වවර්තවශවන් කවුරුවත් එල්ලුේ ගසථ යවන්නත් පැහැ. ශේ
වවර්තවශවන් කවුරුවත් ේල තිශයන්නත් පැහැ. ශේ වවර්තවශවන්
කවශ වත් ශපල්ල ගසව දම න්නත් පැහැ. ශේ වවර්තවව තම යි වැශ් 
පටන්ගන්නව තැන. ඒක පැහැන ලිවම  කියන්න ඕනෑ. ශේ වවර්තවශ
අඩු පවඩු තිශශපන්න පුළුවන් ශහොඳ තිශශපන්න පුළුවන් නරක
තිශශපන්නත් පුළුවන්. අපට අව ය ටික අපි අරශගන කටයුතු කරුද.
ශේ වවර්තවශ එක එක  දර්ශද් ඉන ිකපත් කර තිශශපනවව.
ආගමික සංවිධවන තහනේ කරන්න කියලව තිශශපනවව. තව තව
ඒවවත් තිශශපනවව. ඒවව ඒ ශගොල්ලන්ශ ේපකල්පන. නුදත්
රජයක් හැටියට ශේ තිශශපන ඒවව ඔක්ශකොම  ්රියවත්ම ක කරන්න
අපි ලෑසථතිශ නැහැ.
පවසථකු න න ප්රහවරය ශහේතුශවන් තුන්සියයකට ආසන්න පිිකසක්
මිය ගියව පන්සියයකට ආසන්න පිිකසක් තුවවල ලැබුවව ශද්පළ
විනව වුණව අශේ රශට් සං වරක වයවපවරය කඩව වැටුණව. ඒ
සියල්ලට ුදල්  බ  දයම  වැරැන කරුවන් කවුද කියව ශසොයන එකයි
කරන්න තිශශපන්ශන්. ඒකට තම යි අපි ලෑසථතිශ ශවලව ඉන්ශන්.
"ශහොරවට ඉසථසර ශවලව ශකශහල් කැන වැට ප දන්නව වවශ "
ශකොමිෂන් සභවශ
වවර්තවව එනශකොටම  එක එක්ශකනවට
ඇඟිල්ල න ගු කරලව, එක එක්ශකනව වැරැන කරුවන් කරලව, එක
එක විධියට කටයුතු කිරීම  පිළිපඳ අපි ශපශහවින්ම  කනගවටු
ශවනවව. තුදන්නවන්ශසේලව ශේ සඳහව අපට සහශයෝගය ශදන්න.
අපි ඔක්ශකෝම  එකතු ශවලව ශේ රටට වුවල ඒ අපරවධය, විනව ය
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පිළිපඳ සමීක්ෂණයක් කරුද. ඒකට සහශයෝගය ශදන්න කියව
ඉල්ලව සිටිමින්, ම ශ ව න සථවල්පය අවසන් කරනවව. ශපොශහොම 
සථතුතිශයි.

ගු මූලාානාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මීළඟට, ගරු ඉරවන් වික්රම රත්න ම න්ත්රීතුම ව. ඔපතුම වට විනවඩි
ව5ක කවලයක් තිශශපනවව.
[අ.භව. 3.00]

ගු ඉපාන් වික්රමප කන මහාවා

(மாண்புமிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

සථතුතිශයි, ූලලවසනවරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුම  ද.
ම ට ප්රාම ශයන් කාව කළ ඇම තිශතුම ව කාව කරද්දී ම ට
ප්ර ථනයක් ම තු වුණව. එතුම න්ලව බුද්ධි අං ය ක්තිශම ත් කරනවව
කි වව. ශපොලිසථ අත් අඩංගුශ හිටපු ම ධූෂථ අරශගන ගියව, ඊට පසුව
ඔහුට ශවඩි වැ වණව. නුදත්, ම ධූෂථශ මි දම රුවව කවුද කියලව
තවම ත් ශහොයව ගන්න පැික ආණ්ඩුවක්, ශේක.
දරුවල සර්පයන් අල්ලවගන්න කියන්ශන් කර ුදලින්. ඇයි
එශහම  කියන්ශන්? එශහම  කශළේ නැත්නේ සර්පයව හැිකලව දෂථට
කරන්න ඉඩ තිශශපන  දසවයි. පවසථකු ප්රහවරයත් ඒ වවශ ම  ශදයක්.
කර ුදලින්ම  අල්ලවගන්න ඕනෑ. නැත්නේ සම සථත සම වජයම 
අවදවනම කයි තිශශපන්ශන්. ශේ සතවශ දරුවල පව ශකොතරේ ද
කි ශවොත්, ශේ තම යි පසුගිය ද කශ ලංකවශ සි ව  බ සවහසිකම ,
අම වුවෂිකම , බිහිසුවලම  අපරවධය. එම   දසව තම යි ඒ
අපරවධකරුවන්ශ කර ුදලින් අල්ලන්න කියන්ශන්. පවසථකු න න
ප්රහවරශ ම හ ශම ොළකරුවන් කවුද යන්න අනවවරණ කරගන්න
ඕනෑ කියන්ශන් ඒකයි. ම ව ශේ සේපන්ධශයන් ුදලින් කාව කරපු
ශවලවශ අපරවධ පරීක්ෂණ ශදපවර්තශේන්තුවට ම ව කැඳවව, ම ව
එතැන තිශයවශගන පැය හතරක් ප්ර ථන කළව. ඊට ම වස ගණනක් ගත
වුණවට පසුව තම යි පවසථකු ප්රහවරය සේපන්ධ ජනවධිපතිශ ශකොමිෂන්
සභවශ අවසන් වවර්තවව දැන්  දකුත් කර තිශශපන්ශන්. තවම ත් අපි
එදව කියපු තැ දන් ඉසථසරහට යන්න පැික ශවලව තිශශපනවව.
තවම ත් ූලලික ප්ර ථනය, එදව තිශබූ එකම යි. පවසථකු ප්රහවරශ ම හ
ශම ොළකවරයව කවුද කියන එකම යි. අපි ඒක ශසොයන්ශන් ඒ
 දසවයි. නුදත් ඒකට පිළිතුරක් ශේ ශකොමිෂන් සභව වවර්තවශ
නැහැ. ඇත්තටම  ම හ ශම ොළකවරයව කවුද කියන ප්ර ථනය
ශද් පවලන වවසියක් ගන්න ශනොශවයි අපි අහන්ශන්. පවසථකු
ප්රහවරශ
ම හ ශම ොළකවරයව ශනොදැන සිටීම   දසව තවම ත්
අනවරක්ෂිත තත්ත්වයක් පවතිශනවව. ඒ කවරණය, අංක එක.
ශදවුවව, පවසථකු ප්රහවරශ
වින්න තයන්ට යුක්තිශය ඉටු
ශවන්ශන් නැහැ. ඒ එක්කම  අපි කියනවව, පවසථකු ප්රහවරයට
වගකිව යුතු පවර් ථවයන්ට දුවවේ කරන්න ඕනෑය කියන එක. ඒ
ගැන කිසිම  ප්ර ථනයක් නැහැ. ශේ ශේදවව කය වළක්වව ගන්න
තිශබුණව නේ, එය වළක්වව ශනොගැම ම  සේපන්ධව ඒ අය වග
කියන්න ඕනෑ. ඒ කවුද කියව තරවතිශරේ අදවළ නැහැ. ඒ වවශ ම 
තම යි ශේ ප්රහවරය පිටුපස සිටිශ කවුද, ුදදල්  වන්ශන් කවුද, ශේ
කටයුත්ත ශම ශහයවපු ජවලය කවුද, ම හ ශම ොළකරු කවුද,
ඔවුන්ශ
පරම වර්ාය වුශණ් ශම ොකක්ද කියන ශේ කරුවල
අනවවරණය කර ගන්නම  ඕනෑ.
ශේ ආණ්ඩුව පලය ගත්ශත්ම  ශම ම  ප්රහවරශ
වගකිව
යුත්තන්ට තරවතිශරේ ශනොපලව දුවවේ ශදනවව කියලවයි.
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සියල්ලටම  වඩව වැදගත් කරුණක් වන්ශන් එයයි. නුදත් දැනට
දුවවේ ශදන්ශන් කවටද? ජනවහශර් කාවවක් තිශශපනවව,
ශදොසථතරටයි, ම තිශා යවටයි ශපොරු කියන්න එපව කියලව.
ඒ
කියන්ශන් ශකොටසථ හංගව කියන්න එපව කියලව. ඒ ශදශදනවට
කරුවල හංගන්න ගිශයොත් ශවන ශද් අුදතුශවන් කියන්න අව ය
නැහැ. නුදත් ශේ පවසථකු වවර්තවශ ශකොටසථ ම තිශපතිශශගන් හංගලව
කියලව සඳහන් ශවනවව. එතශකොට ම තිශපතිශ නඩු දම න්ශන්
ශකොශහොම ද? ජවතිශක ආරක්ෂවවට සංශ න යි කියලව ජනතවවශගන්
කරුවල වසන් කරන්න පුළුවන්. ම තිශපතිශ කියන්ශන් රජශ
ම තිශා යව. නුදත් දැන් එතුම වට දැන් සිද්ධ ශවලව තිශශපන්ශන්, අත
පය පැඳලව අහවල් විධියට සිතන්න කියලව ුදහුදට දැේම ව වවශ
වැඩක්. අපි ඉතවම  වගකීශම න් කියනවව, ශේ ම තිශ කටයුතු,
අධිකරණ ්රියවම වර්ග හිකයවකවරව ගන්න ශවන්ශන් නැහැ කියන
එක. ඒක සහතිශකයි.
ආණ්ඩුව ශේක ශනොදැන කරන ශදයක් ශනොශවයි. ුදළු
ආණ්ඩුවම  ගත්ශතොත්, නඩු ශකොච් රද කියලව අත්දැකීේ තිශශපන
අයද ශේ ආණ්ඩුශ ඉන්ශන්. ඇත්තටම  ශේ ප්රහවරශ සුලුදල
ශසොයව,
ම හ ශම ොළකවරයවත් සම ඟ අනවවරණය කරන්න
ආණ්ඩුවට වගකීම ක් තිශශපනවව. 69 ලක්ෂශ ජන වරම  ලැබුශණ්
ඒකටයි. දැන් කියන්න එපව, "ශකොමිසම  පත් කශළේ අපි ශනොශවයි"
කියලව. හිටපු ජනවධිපතිශ නම ත්රීපවල සිිකශසේන ම හතව 0ව9
සැේතැේපර්
වැ ද දවයි ශේ ශකොමිසම  පත් කශළේ. ඒ කියන්ශන්
වැඩිම  කවලයක් ශේ ශකොමිසම  වැඩ කශළේ වත්ම න් ජනවධිපතිශතුම ව
යටශත්යි.
අශනක් අතට පරපතළ විශ නයක් තිශශපනවව, ශකොමිසශේ
mandate එකට පිටින් වැඩ කරලව තිශශපනවවද කියන එක ගැන.
ශකොමිසශේ  දර්ශද් න හව පලනශකොට, වවර්තවශ ම හ පිකම වණ
සි වරු දකිනශකොට, ශම ය ජනවධිපතිශ ශකොමිසම ක්ද, ළදරු පවසලක්ද
කියලව අහන්න සි ව ශවනවව. ශේ කටයුත්තට පත් කළ ඒ ේගත්
සවම වජිකයන්ශ අර්බුදයකට වඩව ශදයක් ශේ තුළ පවතිශන පව
අපට ශපශනනවව. ශද් පවලනම ය ව ශයන් ඇතිශ වුවල ශවනශසන්
පසුව යේ පලශ ගයක් ම ැන හත් වී ශකොමිසශේ කටයුතුවලට
පලපෑම ක් සි ව වුණවද කියන පැහැන ලි සැකයක් අපට තිශශපනවව.
එතැන හංගන්න ශදයක් නැහැ. අපි ශහොඳටම  දන්නවව, න න 5
කුම න්ත්රණශයන් පසුව ඊට සහභවගි වුවල ශද් පවලන පක්ෂ ජනතව
අප්රසවදයට පත් ශවලව තිශබුවල පව. ම හ දවල් ජන වරම  ශකොල්ල
කන්න ගිහින් පරවද වුණවට පසුව තම යි පවසථකු ප්රහවරය එල්ල
ශවන්ශන්. එය සි ව ශනොවුණව නේ, තවම  තිශශපන්ශන් අශේ
ආණ්ඩුවක්. ඒකයි ඇත්ත. පවසථකු ප්රහවරශ වවසිය ගිශ ශේ
පවතිශන ආණ්ඩුවටයි. එශහම  නැතුව කශතෝලික ශහෝ ුදසථලිේ
ජනතවවට ශනොශවයි. ශේ රශට් අහිංසක ජනතවවට දරවගන්න පැික
වුවල තිශගැසථම  ශද් පවලන පලය ගැම ම ට වවසියක් කර ගත්ශත් ශේ
ආණ්ඩුවයි. දැන් ශේ ආණ්ඩුව කියනවව නේ, "ශකොමිසම  පත් කශළේ
අපි ශනොශවයි" කියලව, ඒ කියන්ශන් ප්රහවරශ ම හ ශම ොළකරුවන්
ශහළි වනවවට ශේ ආණ්ඩුව පයයි කියන එකයි. ඔවුන්ට ඕනෑ
කරන්ශන් එය ශහළි ශනොවන්නයි. ප්ර ථනය තිශශපන්ශන් ශම තැන
ශනොශවයි.
අපිට ම තකයි, න න 5 වයවසථාව විශරෝධි කුම න්ත්රණය පටන්
ගත්ශත් නවම ල් කුම වර කියන හවදශයකුශ හඬ පට නවඩගම ක්
හරහවයි. එවකට ජනවධිපතිශ නම ත්රීපවල සිිකශසේනවයි, ශගෝඨවභය
රවජපක්ෂවයි ඝවතන සැලැසථම ක් තිශශපනවව කියවශගනයි ආශ .
නුදත් න න 5 න් පසුව ඒ ගැන කිසිම  විම ර් නයක් සි ව වුණවද?
නවම ල් කුම වර නවඩගම   දසව අත්අඩංගුවට ගත්ශත් ඒ වනවිටත්
සහරවන් හෂීේ අත්අඩංගුවට ගන්න වශරන්තු ඉල්ලව සිටි ත්රසථත
විම ර් න ශකොට්ඨවසශ ප්රධව දයව වන නවලක ද සිල්වව ම හතවයි.
දැන් අපි අහනවව, නවම ල් කුම වර කළ ශ ෝදනවව ඔේපු ශවලවද,
කියලව.
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නවම ල් කුම වර පවවිච්චි කරලව සහරවන් අල්ලන්න ගිය ත්රසථත
විම ර් න අං ශ ප්රධව දයවව අත්අඩංගුවට ගත්ශත් කවුද? කවශගද
ඒ ශම ොශළේ? ශේ ගැන පවසථකු ශකොමිසම  ශම ොනවවද ශහොයව
ගත්ශත්? නැත්නේ කවටවත් ශනොශපන්වව ජවතිශක ආරක්ෂවව
කියලව හංගවශගන ඉන්න ශවළුේ
හිත් ශේ ගැන විසථතර
තිශශපනවවද? යතුරුපැන යක් පිපිරවීම  වැ ද ඉතව ප්රවාමික ම ට්ටම ක
සිටි ප්රහවරකශයකු දරුවල ගණශ සහ ශම තරේ සංවිධවනවත්ම ක
පිපිරවීේ දවම යකට ූ දවනේ කශළේ කවුද? ශේ ගැන පවසථකු
ශකොමිසම  අවධවනය ශයොුද කළවද?
දැන් පලන්න, ශම ම  ප්රහවරය සේපන්ධශයන් වැඩිම  විම ර් න
ප්රම වණයක් සි ව කළ අපරවධ පරීක්ෂණ ශදපවර්තශේන්තුශ හිටපු
අධයක්ෂ ව ද අශේශසේකරවත් අත්අඩංගුවට අරශගන, ශසසු
විම ර් න  දලධවිකන් ම වරු කරලව කවවද රකින්න හදන්ශන් කියලව
ඇහුශවොත්, ශම ොකක්ද කියන්ශන්? ඒ වවශ ම  තම යි සහරවන්ව
බුද්ධි සේපතක් ශලස ශයොදවශගන තිශබුණව. ආණ්ඩුශ ඇම තිශලව
ප්රසිද්ධිශ
පිළිගත්තව, ඒ කවලශ
සහරවන්ලවට ආරක්ෂක
අම වතයවං ශ ගිවලේ වැටුේ ශග වව කියලව. සහරවන් බුද්ධි
කටයුතුවලින් ඉවත් වුශණ් කවදව ඉඳලවද? බුද්ධි කටයුතුවලට
ශයොදව ගත්ත සම ශ ඔහුව ශම ශහය  බශ කවුද? රවජය බුද්ධි
ශසේවශ අධයක්ෂ සුශර්ෂථ සශල් ම හත්ම යවව පවසථකු ශකොමිසම ට
කැඳවලව, ශේ ගැන ප්ර ථන කළවද? ඒ විතරක් ශනොශවයි, අන්තවවදී
සංවිධවන හැදීම  පිළිපඳව ම වධය වවර්තව පළ ශවනවව. එහිදී
යුද්ධශයන් පසථශසේ සුශර්ෂථ සශල් ම හත්ම යව ගිහින් සහරවන් හුද
ශවලව ඇතිශ පව සඳහන් ශවනවව. ශේ ගැන පවසථකු ශකොමිසම 
ශහොයලව පැලුවවද, ප්ර ථන කළවද? එශහම  ශනොකළව නේ ඒ ශම ොකද
කියන ප්ර ථනය අහන්න අපට සි ව ශවනවව. ඒ වවශ ම  තම යි,
ශදහිවල ලැගුේහල තුළ ශපෝේපය පුපුරුවවගත් තැනැත්තව එම 
ප්රහවරයට ශපර හුද  බ යුධ හුදදව බුද්ධි  දලධවිකශයකු ගැන හිටපු
ශපොලිසථපතිශ පූජිත් ජයසුන්දර ම ැතිශතුම ව ශහළි කරනවව. පවසථකු
ශකොමිසම  ශේ සේපන්ධව ශහ ශ ශම ොනවවද, ප්ර ථන කශළේ
කවශගන්ද? විසථතර ශම ොනවවද? ජවතිශක ආරක්ෂවව කියලව ඒකත්
හංගලවද තිශශයන්ශන්?
ඊළඟට, ප්රහවරකයන් ප්රහවරයක් සඳහව ප්රසිද්ධ ශහෝටලයකට
ශගොසථ පුපුරුවව ගැම ම ක් සි ව ශනොකර ඇවිත් තිශබුණව. ඒ ඇයි
කියලව ශහොයලව පැලුවවද? ඒ ශහෝටලශ
අුදත්තන්ශ
ලැයිසථතුශ සිට අව ය ුදලික විම ර් නයවත් කරලව තිශශපනවවද
කියලව අහන්න ඕනෑ. ඒ වවශ ම  පුලසථතිශ ද ම ශහේන්ද්රන් ශහවත්
සවරව ශජසථමින් පවසථකු ශකොමිසම  හුදවට කැඳවව ගන්නට
ශකොමිසම  ේනන් ව ශනොවුශණ් ඇයි? ආරක්ෂවව ගැන ම වර ර නව
ලියපු ආණ්ඩුව, ඒ ගැන කිසිම  ේනන් වවක් නැත්ශත් ඇයි? එදව
බුද්ධි අං
සහරවන් හෂීේව පවවිච්චි කළව වවශ අදත් එවැ ද
අයව පවවිච්චි කරන පවට ආරංචි තිශශපනවව. එම   දසව පවසථකු
ඉරුන න වුවල සි ව වීේ වවශ සි වවීේ අනවගතශ දීත් නැවතත් සි ව
ශවන්න පුළුවන්ද කියන කවරණය ගැන අපිට බියක් තිශශපනවව.
ශේ ප්ර ථන ඉතව සරල, ඒ වවශ ම  අතිශ ූලලික ප්ර ථන. ජනවධිපතිශ
ශකොමිසම ක වවඩි ශවන විද්වත් වෘත්තිශකශයකුට, විශ ේෂශයන්ම 
අධිකරණ කටයුතු සේපන්ධව යේ තරම ක ශහෝ අත්දැකීේ ඇතිශ
අශයකුට මීටත් වඩව ශේ ආරිත ප්ර ථන ම තු ශවන්න පුළුවන්.
එශහම  එශක් ශේ පවසථකු ශකොමිසශේ සවම වජිකයන්ට ශේ ප්ර ථන
ම තු වුශණ් නැත්නේ, ඒක අදහන්න පැික තත්ත්වයක්. අන්න ඒ
පරපතළ, සැක සංකව සහිත අදහවගත ශනොහැකි, අඩුපවඩු සහිත
තත්ත්වය ම ත ශේවවට තව කිසියේ ශහෝ පලපෑම ක් ශවලව තිශශපන
පවට එල්ල ශවන ශ ෝදනව ප්රතිශක්ශෂේප කරන්න පැික ශවලව
තිශශපනවව. පැවැතිශ ආණ්ඩුව අසථාවවර කරන්න පලය ගත්ත
පවර් ථවය විසින්
ප්රහවරශ
ම හ ශම ොළකරුවන්ව ආරක්ෂව
කරනවවද යන සැකය ප්රතිශක්ශෂේප කරන්ශන් ශකොශහොම ද?
ඇත්තටම  පවසථකු ප්රහවරය -ඒ බිහිසුවල අපරවධය- විකුණපු
විකිණිල්ලට, ඒ තුළ ලැබූ ප්රතිශලවභ  දසවම  ශේ ආණ්ඩුවට පවසථකු
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පවර්ලිශේන්තුව

[ගරු ඉරවන් වික්රම රත්න ම හතව]

ප්රහවරශ ම හ ශම ොළකරුවන් කවුද යන්න අනවවරණය කරන්න
පැික ශවලව තිශශපනවව. ඊටත් වඩව පවසථකු ප්රහවරශ වින්න තයන්ට
යුක්තිශය ඉෂථට කරන්න පැික ශවලව තිශශපනවව. ශේ ආණ්ඩුව  වන්
ූලලික ශපොශරොන් වවක් තම යි පවසථකු ප්රහවරශ සුලුදල එළියට
අරශගන, වැරන කරුවන්ට දුවවේ ලපව ශදනවව
කියන
ශපොශරොන් වව.
පවසථකු ශපෝේප ප්රහවරශ
 වම  නැතිශ ශවන්නත් කලින්
ශගෝඨවභය රවජපක්ෂ ම හත්ම යව ඇවිත් කි ශ
ශම ොකක්ද?
"ආරක්ෂවව අනතුරක, රට ආරක්ෂව කරන්න, ජනතවව ආරක්ෂව
කරන්න එනවව" කියවයි එතුම ව සඳහන් කශළේ. එම   දසව
ඔපතුම න්ලව දැන් වංගු ගහන්න එපව. ශේකට සේපන්ධ ම හ
ශම ොළකරුවන් එළියට ගන්න. ඒ ශද් ආණ්ඩුව කරන්න ඕනෑ.
පවසථකු ප්රහවරශයන් වවසි ගත්ත ආණ්ඩුව පවසථකු ප්රහවරය පිළිපඳ
ජනවධිපතිශ පරීක්ෂණ ශකොමිෂන් සභව වවර්තවශවුවත් පවල
ශද් පවලන ශසල්ලම ක  දරත ශවන්න හදන පවක් තම යි දැනට
ශපශනන්න තිශශපන්ශන්. ආණ්ඩුව හදන්ශන් ශේ වවර්තවව
ුදවවශවන් මි දසුන්ශ සිවිල් අයිතිශවවසිකේ කේපව ව කරන්නයි.
රවජය ම ර්දනය වැඩි කරන, සිවිල්  දදහස අඩු කරන ගම නකට
ආණ්ඩුව ූ දවනේ වන පව අපට ශපශනන්න තිශශපනවව.
ආරක්ෂවව ඕනෑ. ඒ වවශ ම  පුරවැසියවට  දදහසත් ඕනෑ. දක්ෂ
රජයක් පුරවැසියවශ  දදහස ආරක්ෂව කරමින් තම යි ත්රසථතවවන න්
හඳුනව ගන්ශන්. එශහම  නැතුව මි දසුන්ශ සිවිල්  දදහස සීම ව
කිරීශම න් ශනොශවයි. මි දසුන් රැවටීශම න් පලය ගත්තත්, පවලනය
ශගනයෑම  පහසු නැතිශ පව ඔපතුම න්ලවට දැනටම  ශත්ිකලව ඇතිශ.
සතය කියන එක හංගන්න පැික ශදයක්. සතය කියන්ශන් හංගන්නහංගන්න ශහළි ශවන්න ආසන්න වන ශදයක්. අපි ශේ ආණ්ඩුවට
කියනවව, ඔපතුම න්ලව ශේ ශගවන්ශන්ත් අන්න ඒ වවශ කවලයක්
කියලව. අපි ජනතවවට කියනවව, සර්පයවශ හිසින් ඇල්ලීම 
ශවුවවට සර්පයවශ හුඹස ඇතුළට රටම  තල්ලු කරන්නටයි ශේ
හදන්ශන් කියලව. එම   දසව අවන ශයන් ඉන්න කියලව ම ම 
ජනතවවශගන් ඉල්ලව සිටිනවව.
ූලලවසනවරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුම  ද, ම ට ලපව  වන් කවලය ගැන
ඔපතුම වට සථතුතිශවන්ත ශවනවව.

ගු මූලාානාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Next, the Hon. Sanjeeva Edirimanna, please. You
have nine minutes.
[අ.භව. 3.ව4]

ගු ාංජීව එදිරිමාන්න මහාවා

(மாண்புமிகு சஞ் ீவ எதிாிமான்ன)

(The Hon. Sanjeeva Edirimanna)

ූලලවසනවරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුම  ද, අවසවන ව ශයන්
විපක්ෂශයන් කාව කළ ගරු ඉරවන් වික්රම රත්න ම න්ත්රීතුම ව
එතුම වශ ුදළු කාවශවන්ම  න ගින් න ගටම  කියන්න ේත්සවහ කළව,
එතුම න්ලව පැර වශණ් පවසථකු ප්රහවරය  දසවය කියලව. ඒශක් අ දක්
පැත්ශත් අදහස වුශණ්, අපි පසුගිය ජනවධිපතිශවරණ ජයග්රහණය
ලපන්ශන් පවසථකු ප්රහවරශ ආශීර්වවදශයන් කියන එකයි. ගරු
ඉරවන් වික්රම රත්න ම න්ත්රීතුම  ද, ශම න්න ශේ කරුණ ඔළුශ
ශහොඳට ම තක හිටින තැනක ලියවගන්න.
න නය, 0ව8 ශපපරවවික ව0, පළවත් පවලන ම ැතිශවරණය.
ලංකවශ තිශබුණව සහ තිශශපනවව, පළවත් පවලන ම ැතිශවරණ
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ශකොට්ඨවස 4,9ව7ක්. ූලලවසනවරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුම  ද, ඒ ම ැතිශවරණ
ශකොට්ඨවස 4,9ව7න් අපි ම ැතිශවරණ ශකොට්ඨවස 3, 97ක් න ුවවව.
ඉරවන් වික්රම රත්න ම න්ත්රීතුම වට ඇශහන්න ම ම  නැවත කියනවව,
ම ැතිශවරණ ශකොට්ඨවස 4,9ව7න්, ම ැතිශවරණ ශකොට්ඨවස 3, 97ක්
න ුවශ ශ්රී ලංකව ශපො වජන ශපරුදණ -ශපොශහොට්ටුව- පවසථකු
ප්රහවරයට
අවුරුද්දකටත්
කලින්
කියලව.
එම 
 දසව
තුදන්නවන්ශසේලව ශේ වැරන  ශද් පවලන විග්රහය කරන්න එපව.
ූලලවසනවරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුම  ද, එතුම න්ලවශ යූඑන්පී එක න ුවශ
ම ැතිශවරණ ශකොට්ඨවස 768යි. ශ්රී ලංකව  දදහසථ පක්ෂය න ුවශ
ම ැතිශවරණ ශකොට්ඨවස ව88යි. එම   දසව වැරන  ශද් පවලන විග්රහ
සම වජගත කරලව පවසථකු ප්රහවරශ වගකීම ,- [පවධව කිරීම ක්]

ගු ඉපාන් වික්රමප කන මහාවා

(மாண்புமிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

Sir, I rise to a point of Order.

ගු මූලාානාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ශම ොකක්ද, ඔපතුම වශ රීතිශ ප්ර ථනය?

ගු ඉපාන් වික්රමප කන මහාවා

(மாண்புமிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ූලලවසනවරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුම  ද, ශපපරවවික ම වසශ න ුවවව
කියලව එතුම ව කියනවව නේ, එතුම ව කරන්ශන්ත් වැරන  ප්රකව යක්.
එශහම  නේ, එතුම න්ලව ශද් පවලන කුම න්ත්රණයකින් රවජය පලය
අල්ලව ගත්ශත් ඇයි කියන එක අපට අහන්න ශවනවව.
ඔපතුම න්ලව එශහම  කශළේ ඇයි?

ගු මූලාානාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

That is not a point of Order.

ගු ාංජීව එදිරිමාන්න මහාවා

(மாண்புமிகு சஞ் ீவ எதிாிமான்ன)

(The Hon. Sanjeeva Edirimanna)

ූලලවසනවරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුම  ද, ශම න්න ශේ වැරන  ශද් පවලන
අදහස සම වජගත කරලව පවසථකු ප්රහවරශ වැරන කරුවන් වුවල
තුදන්නවන්ශසේලවශගන් ම ම  අහනවව, තුදන්නවන්ශසේලවට සමීප
මි දසුන් කිහිපශදශනකු පවසථකු ප්රහවරශයන් ම ැිකච් ශ දනවවවත්
තුදන්නවන්ශසේලවශ පපුශ නැද්ද කියලව. ූලලවසනවරූඪ ගරු
ම න්ත්රීතුම  ද, ශම න්න ශේකයි කාවව.
පවසථකු ශපෝේප පුපුරව යෑශේ කාවශ සම සථතය අනවවරණ
කරන්න අපි ශේ විවවදය පවවිච්චි කරනවව. පසුගිය රජය සම ශ
ජවතිශක ආරක්ෂවව සේපන්ධශයන්  දර්ම වණය කරපු ම වරවන්තිශක
හිඩැස ම ැද්ශද් තම යි පවසථකු ශපෝේප පුපුරව ගිශ . ශම න්න ශේ
 දවැරැන  කවරණවව තුදන්නවන්ශසේලව ශත්රුේ ගන්න ඕනෑ. ශේ
අනවරක්ෂිත තත්ත්වය  දර්ම වණය වුශණ් ශකොශහොම ද? පවසථකු
ශේදවව කය සේපන්ධ ශේ තත්ත්වය අපි ශත්රුේ ගත යුතුයි. ඒ
ශත්රුේ ගැම ම  තුළින් පවසථකු ශේදවව කශ වින්න තයන්ට යුක්තිශය
ඉටු කරන්න අපට හැකියවව ලැශපනවව වවශ ම  ශම වැ ද
ශේදවව ක ශේ ේතුේ ම වතෘ භූමිශ නැවත සි වවීම  වළක්වව
ගැම ම ටත් අපට අවසථාවව ලැශපනවව.
ූලලවසනවරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුම  ද, නූතන ම වනව ශිෂථටව වරශ
ශපො ව සේම තවලට අුවව සම සථතයට ඉහළින් තිශශපන්ශන්
ජීවත්වීශේ අයිතිශයයි. ජීවත්වීශේ අයිතිශයට ඉහළින් කිසිවක්
තිශශපන්න පැහැ. ඒ වවශ ම  ජවතිශක ආරක්ෂවවට ඉහළින් කිසිවක්
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තිශශපන්නත් පැහැ. නුදත්, එතුම න්ලව ආණ්ඩු කරපු කවලශ ඉතව
විකෘතිශ ශද් පවලන අදහසක් එතුම න්ලව සම වජගත කළව. ජවතිශක
ආරක්ෂවව සේපන්ධශයන් ේනන් ව වීම  ජවතිශක සම ඟියට පවධවවක්
ශවනවවය කියන විකෘතිශ ශද් පවලන අදහස එදව එතුම න්ලව
සම වජගත කළව. ශම න්න ශේ කවරණවවත් එක්ක එතුම න්ලව
ශද් පවලන වවසි කිහිපයක් අශේක්ෂව කළව.
ජවතිශක සම ඟිය  දර්ම වණය ශකොට පවත්වවශගන යෑම 
සේපන්ධශයන් මීට ශපර පැවැතිශ රවජපක්ෂ ආණ්ඩුව අසම ත්ය
කියන වැරැන  ශල්පලය අලවන්න පසුගිය ආණ්ඩුව ේත්සවහ කළව,
ශේ ශද් පවලන theory එක තුළින්. ඒ වවශ ම  එතුම න්ලව ේත්සවහ
කළව, තම න්ශ
ශපෞද්ගලික ශද් පවලන වවසිය ශවුවශවන්
ම ැතිශවරණවලදී ශේ රශට් සිටින සශහෝදර ුදසථලිේ සහ ශදම ළ
ජනතවව තම න් ශවත නතු කරගන්න. ඒ  දසව තම යි, ජවතිශක
සම ඟිය ශවුවශවන්, ජවතිශක සම ඟිශ නවම ශයන් ශේ රශට් ජවතිශක
ආරක්ෂවව පවවව ශදන්න එතුම න්ලව කටයුතු කශළේ. අන්න ඒ හිඩැස
ම ැද්ශදන් තම යි පවසථකු ප්රහවරශ ප්රහවරකයන් තම න්ශ ශගො වරු
ශසොයවශගන ගිශ . ආණ්ඩු කරන කවලශ ශේ අයට අම තක
වුණව, වවර්ගික සුහදත්වය, ආගමික සහජීවනය වැ ද ඉතව ේතුේ
ම වනව පැ සේ සම වජයක් තුළ  දර්ම වණය වන්න නේ, ඒ සම වජය
ඉතවම  ආරක්ෂිත සම වජයක් පවට පත් විය යුතුයි, ඒ සියල්ලට
ඉහළින් ජවතිශක ආරක්ෂවව තිශබිය යුතුයි කියලව. නුදත්, එතුම න්ලවට
ඒ කවරණවව අම තක වුණව. ශම න්න ශේ අනවරක්ෂිත වටපිටවව
 දර්ම වණය කරලව පවසථකු ශපෝේප ප්රහවරකයන්ට ඍජුවත්, වක්රවත්
පහසුකේ සපයපු කණ්ඩවයම  තම යි අද ශේ විවවදශ දී වැරැන 
ශද් පවලන අදහසථ ගණනවවක් සම වජගත කරමින් ඉන්ශන්.
පවසථකු ප්රහවරය සේපන්ධව එතුම න්ලවශ අතපසුවීම  ශම ොන
තරේ පරපතළද ූලලවසනවරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුම  ද? ශේ ප්රහවරකයන්
තම න්ශ ශපරහුරු ්රියවකවරකේ රැසක් සිද්ධ කරලව තිශබුණව.
නුදත්, ඒ එක පුද්ගලයකුට ශහෝ විරුද්ධව ම තිශය ්රියවත්ම ක
කරන්න එතුම න්ලව ේත්සවහ කශළේ නැහැ. ඒ විතරක් ශනොශවයි.
බුද්ධි අං විසින් සවක්ෂි සහිතව, ශතොරතුරු සහිතව 97 වතවවක්
අනතුරු හැඟවීේ කරලව තිශබුණව, ශේ ප්රහවරය සිද්ධ වන පවට.
නුදත්, එතුම න්ලව ඒ පිළිපඳව කිසි ව තැකීම ක් කශළේ නැහැ.
ශද් පවලන ව ශයන් අපි ශම ොන ම තය දැරුවත්, අවංකව එක
ශදයක් කියන්න ඕනෑ. ජවතිශක ආරක්ෂවව පිළිපඳ යම ක් ශත්ශරන
එක පුද්ගලයවයි ඒ ආණ්ඩුශ සිටිශ . ඒ ජනරවල් සරත්
ශනොන්ශසේකව ම ැතිශතුම ව විතරයි. හැපැයි, සරත් ශනොන්ශසේකව
ම ැතිශතුම වට පැවරුශ වනජීවින්ශ ආරක්ෂවව මිස ශේ රශට් ම හ
ජනතවවශ
ආරක්ෂවව ශනොශවයි. සරත් ශනොන්ශසේකව
ම හත්ම යවටත් ම ව ම තක් කරනවව, එතුම වශ හැකියවවට තැන
 වන්ශන් රවජපක්ෂලව පව ශේ කවරණවව තුළින් ශත්රුේ ගන්න
ඕනෑය කියලව. ූලලවසනවරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුම  ද, එතුම න්ලව ආණ්ඩු
කශළේ අවුරු ව හතරහම වරයි. හැපැයි, ඒ කවලය තුළදී ආරක්ෂක
ශල්කේවරු පසථශදනකු පත් කළව. ශේ පත් කිරීේ තුළදී පවව අපි
දැක්ශක්, ඒ පසථශදනව අතරත් ජවතිශක ආරක්ෂවව කියන විෂයය
පිළිපඳව අවශපෝධයක් තිශබුශණ් එකම  එක පුද්ගලයකුට විතරයි
කියලවයි. ශම න්න ශේ විධිශ
පරපතළ අතපසුවීේ,
අකවර්යක්ෂම තව, ශනොසැලකිලිම ත්භවවයන් තුළින් ශේ රශට්
අහිංසක මි දසුන්ශ ජීවිත විනව කිරීම  සේපන්ධශයන් සියලු
වගකීේ අද විපක්ෂය භවර ගත යුතුය කියන එකයි අශේ පැහැන ලි
කිරීම .
අවසවන ව ශයන්, ම ව ඉතවම  අවධවරණශයන් ප්රකව කරන්න
කැම ැතිශයි, පවසථකු ප්රහවරයට සේපන්ධ සියලු ූදන තයන් අද ඉන්ශන්
ශකොශහේද, ඔවුන් දරන ශද් පවලන තනතුරු ශම ොනවවද ව ශයන්
ශසොයවශගන තරවතිශරම  ශනොපලව ඒ සියලු ූදන තයන්ට දුවවේ
ශදනවව, ශදනවව, ශදනවවම යි කියන එක. ඒකයි අශේ ආණ්ඩුශ
සථාවවරය.
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ූලලවසනවරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුම  ද, ම ශ ශයෝජනවව ශම න්න
ශම යයි. පවසථකු ප්රහවරය දවශසේ ප්රධවන පිපිරීේ 8ක් සිද්ධ වුණව. ඒ
පිපිරීේ 8 සේපන්ධව ම තිශය හව සවම ය පිළිපඳ වර්තම වන
අම වතයවං ය විසින් ේදෘත ලිපිශගොුව ම තිශපතිශ ශදපවර්තශේන්තුව
ශවත ශේ වන විට ශගොුව කර තිශශපනවව. ඒ අුවව චුන තයන් වි වල
පිිකසකට ම ුවෂය ඝවතන ශ ෝදනවව යටශත් නඩු පැවරීශේ
හැකියවව තිශශපනවව. ම ශ ශයෝජනවව ශම යයි. විශ ේෂ ්රිපුද්ගල
ම හවධිකරණයක්, special Trial-at-Bar එකක් පත් කරලව ශේ
පිළිපඳව විශ ේෂ නඩු විභවගයක් පැවැත්විය යුතුයි. ශේ විවවදශ දී
විපක්ෂය ශම ොනතරේ කට ම ැත ශදශඩ වත් පවසථකු ප්රහවරශයන්
මිය ගිය මි දසුන්ශ ශල් බිඳුවල වගකීම , ඒ ජීවිතවල වගකීම , මිය
ගිය මි දසුන් ශවුවශවන් අඬමින් සිටින මි දසුන්ශ කඳුළු,
සුසුේවල වගකීම  පවපයක් විධියට ශේ මි දසුන්ශ ඊළඟ සංසවරය
දක්වව යනවව කියන එකයි ම ශ අධයවත්මික ශත්රුේ ගැම ම .
ූලලවසනවරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුම  ද, ම ට කවලය ලපව දීම  පිළිපඳව
තුදන්නවන්ශසේට සථතුතිශවන්ත ශවනවව.

ගු මූලාානාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

The next speaker is the Hon. Nimal Lanza. You have
11 minutes.
ගු නිමල් ලාන්ාා මහාවා මග්රාමීය ය මාර්ග හාා අවවශ්ෂ
යටිවල පහාසුකම් පානය අමාවයතුමා

(மாண்புமிகு நிமல் லான்சா - கிராமிய வீதிகள் மற்றும் ஏகனய
உட்கட்டகமப்பு வசதிகள் இரா ாங்க அகமச்சர்)

(The Hon. Nimal Lanza - State Minister of Rural Roads and
Other Infrastructure)

ූලලවසනවරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුම  ද, ම ට ගරු එසථ.එේ.එේ. ුදෂවරනථ
ම න්ත්රීතුම වශ විනවඩි ශදකත් ශදනවව කි වව.

ගු මූලාානාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ඒක පලලව කියන්නේ. දැනට ඔපතුම වට විනවඩි වවක්
තිශශපනවව.
[අ.භව. 3. 3]

ගු නිමල් ලාන්ාා මහාවා

(மாண்புமிகு நிமல் லான்சா)

(The Hon. Nimal Lanza)

ශහොඳයි.
ූලලවසනවරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුම  ද, අද විවවදයට ගන්නව පවසථකු
ඉිකදව ප්රහවරය පිළිපඳ ජනවධිපතිශ විම ර් න ශකොමිෂන් වවර්තවව
ගැන අදහසථ දැක්වීම ට ලැබීම  පිළිපඳව ම ම  සතුටු ශවනවව. පසුගිය
කවලය තුළම  අපි ශේ ප්රහවරය සහ ශේ සිද්ධි ම වලවව පිළිපඳව කාව
කළව. අද අපි විශ ේෂශයන් කාව කරන්ශන් ජනවධිපතිශ ශකොමිෂන්
සභවශ වවර්තවශවන් ශහළි කර තිශශපන කරුවල පිළිපඳවයි. ම ම 
ශේ අවසථාවශ ගරු සභවශ අවධවනයට ශයොුද කරනවව, ශ්රී ලංකව
කශතෝලික රදගුරු සුදළුව විසින්  දකුත් කරන ලද විශ ේෂ
ප්රකව ය. එහි පැහැන ලිවම  ශම ශහම  සඳහන් ශවනවව:
"ශ්රී ලංකව කශතෝලික රදගුරු සුදළුව ශකොළඹ අගරදගුරු හිමිපවණන්
ජනවධිපතිශ ශකොමිෂන් සභවව විසින් ඉන ිකපත් කරන ලද වවර්තවව ගැඹුිකන්
අධයයනය කර ඇත. එම  වවර්තවව ම ඟින් අනවවරණය කරන ලද කරුවල
සහ ඊට අදවළ  ද ථචිත  දර්ශද් අපි පිළිග දුද."
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පවර්ලිශේන්තුව

[ගරු  දම ල් ලවන්සව ම හතව]

ශම ම   දර්ශද්
 දසි යවන්ත්රණයක් තුළින් ්රියවත්ම ක කිරීම 
සඳහව කඩිනේ පියවර ගන්නව ශලස රජශයන් ඉතව ඕනෑකමින්
ඉල්ලනවව කියව තිශශපනවව. ජනවධිපතිශතුම ව ඇතුළු අපි සියලුශදනව
අශේ අගරදගුරුතුම ව -කවන නල් හිමිපවණන්- විසින් ඉල්ලන ඒ
පරීක්ෂණය ඉතව ඉක්ම  දන් සි වකර, පවසථකු ප්රහවරය පිටුපස සිටිශ
කවුද, පිටුපස සිට ේද කශළේ කවුද කියව ඉතව ඉක්ම  දන්
ශසොයවශගන ඒ අයට දුවවේ කරනවවය කියන එක රජය
ශවුවශවන් ම ම  ඉතවම  පැහැන ලිව වගකීම කින් කියනවව.
ම ම  දැක්කව, විපක්ෂශ සම හර ම න්ත්රීතුම න්ලව පවසථකු ප්රහවරය
අශේ කවලශ සි ව වුණව වවශ කාව කළව. පවසථකු ශකොමිෂන් එක
අශේ කවලශ ශනොශවයි පත් කශළේ. යහ පවලන ආණ්ඩුව කවලශ
තම යි පවසථකු ප්රහවරය සිද්ධ වුශණ්. අද කාව කරන විපක්ෂශ
සියලු ම න්ත්රීවරුන් එදවත් සිටියව. එදව ආරක්ෂවව පිළිපඳ කටයුතු
කරපු අයත් සිටියව. හැපැයි, පසුගිය අවුරු ව පහක කවලය තුළ
ජවතිශක ආරක්ෂවව බිං වවට වට්ටපු  දසව තම යි ත්රසථතවවන න්,
අන්තවවන න් ක්රම  ක්රම ශයන් ත්රසථතවවදී ්රියව සඳහව ශපලඹුශණ්. ඒ
 දසව ම ම  පැහැන ලිව ශේ සභවශ අවධවනයට ශයොුද කරන්න
කැම ැතිශයි, 0ව5 යහ පවලන ආණ්ඩුව හදන්න සහරවන්ලව,
ිකල්වවන්ලව, ඊබ්රවහිේලව ේද කළ පව. එදව 0ව5 TNA එක, UNP
එක, JVP එක ශේ සියලුශදනව එකතු ශවලව තම යි ම හින්ද
රවජපක්ෂ ම ැතිශතුම ව පරවජයට පත් කරලව යහ පවලන ආණ්ඩුවක්
ශගනවශ . හැපැයි, යහ පවලන ආණ්ඩුව ශගනැල්ලව අද
එතුම න්ලවම  යහ පවලන ආණ්ඩුවට තඩිපවනවව. අපි තම යි ඒකට
තඩිපවන්න ඕනෑ. ජවතිශක ආරක්ෂවව අපට වඩව ශහොඳට කරන්න
තම යි, ජනවධිපතිශ ශකශනක් පත්කරශගන එතුම න්ලව ආණ්ඩුවක්
පත් කර ගත්ශත්. ඒ  දසව එතුම න්ලවට ශේ වගකීශම න් මිශදන්න
පැහැ. ඒ වගකීම  අශේ පිටට දම න්න කවුරු ශහෝ හිතනවව නේ,
ඒක අශේ පිටට දම න්න පැහැ. ශම ොකද, ුදළු රටම  දන්නවව, ශපොඩි
ළම ශයක් වුණත් දන්නවව පවසථකු ප්රහවරය සිද්ධ වුශණ් යහ පවලන
ආණ්ඩුශ වරන න් කියන එක. ඉතවම  පැහැන ලියි, එය දවසින්
ශදශකන් ශවච් ශදයක් ශනොශවයි කියලව. බීජයක් දවසින්
ශදශකන් පැළශවන්ශන් නැහැ. ඒ අන්තවවදී බීජයට, ත්රසථතවවදී
බීජයට  දකේම  පැළශවන්න ඉඩ හැිකයව.
2016දී විජයදවස රවජපක්ෂ ම ැතිශතුම ව පවර්ලිශේන්තුශ දී කි වව,
ලංකවශ පවුල් 3 ක් ISIS එකට පැශඳන්න ගිහින් තිශශපනවව
කියලව. හැපැයි, පවර්ලිශේන්තුශ සම හර ම න්ත්රීවරුන්, සම හර
ඇම තිශවරුන් එතුම වශ එම  ප්රකව යට විරුද්ධව අදහසථ ප්රකව
කළව. ඒ  දසව තම යි ශේවව සිද්ධ වුශණ්. ශේක තුදන්නවන්ශසේලව,
අපි සියලුශදනවම  ශත්රුේ ගන්න ඕනෑ. තම න්ශ හිතට තට්ටු
කරලව අහන්න, එදව විජයදවස රවජපක්ෂ ම ැතිශතුම ව පවර්ලිශේන්තුව
දැුවවත් කළවම  පවර්ලිශේන්තුශ සිටින කීශදශනක් එතුම වට
විරුද්ධව කටයුතු කළවද කියලව. ම ව ළඟ ඒ සියලු හැන්සව්  වවර්තව
තිශශපනවව. කවුරු ශහෝ එනවව නේ, අභිශයෝග කරනවව නේ, ඒවව
ශපන්වන්න ම ම  කැම ැතිශයි. ම ම  පසුගිය ශද්වල් ම තක් කරනවව
ශනොශවයි. නුදත්, ශේ ප්රහවරය එල්ල කරන්නට ශේවව ශහේතු වුණව.
අපි දන්නවව, සිද්ධි වි වල ප්රම වණයක් ඇතිශ වුවල පව.
විශ ේෂශයන් ම වවනැල්ල සිද්ධිය ඇතිශ වුණවම  අසවද් සවලි ගිහින්
ශපොලීසියට කාව කළව. ශපොලිසථපතිශට කාව කළව. සැකකරුවන්
ශේරව ගැම ම ට ේත්සවහ කළව. වනවතවිල්ලුශ දී අවි ආයුධ ශසොයව
ගත්තව. ම ම  හිතන විධියට යුද්ධය අවසන්  බ පසු අත්අඩංගුවට ගත්
වි වලම  අවි ආයුධ ශතොගය තම යි ඒ. එශසේ අවි ආයුධ අත්
අඩංගුවට ගත්තවම  හිටපු ආණ්ඩුකවර අසවද් සවලිලව
ශපොලිසථපතිශතුම වට කාව කළව සැකකරුවන් ශේරව ගැම ම ට කාව
කළව. ඒ ගැන ශේ වවර්තවශ සඳහනක් නැහැ. ශේ අවසථාවශ ඒ
පිළිපඳව අශේ කනගවටුව ප්රකව කරන්න ඕනෑ. පරීක්ෂණ කරන
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කණ්ඩවයේ ශේවව පිළිපඳව පැහැන ලිව කල්පනව කරන්න ඕනෑ.
ශම ොකද, එතුම ව එක සිද්ධියකට ශනොශවයි අත දම න්ශන්. ශම තැන
අහනවව ශන්, ම හ ශම ොළකරු කවුද කියලව. ම හ ශම ොළකරු තම යි
ඒ ත්රසථතවවදීන්ට ේදවු කළ අය. වනවතවිල්ලුශ දී අවි ආයුධ අල්ලව
ගත්තවම , ඒ සැකකරුවන්ට ේදවු කළ එක්ශකනව තම යි ම හ
ශම ොළකරු ශවන්න ඕනෑ. ම වවනැල්ශල් බු ව පිළිම වලට හව ද කරපු
සැකකරුවන් අල්ලව ගත්තව. ශේ සියල්ල සහරවන් තම යි කරලව
තිශශපන්ශන්. ඒක ශේ ශකොමිෂන් වවර්තවශ තිශශපනවව. ශේ
ඔක්ශකොම  සහරවන් තම යි ශම ශහයවලව තිශශපන්ශන්. ඒ
සැකකරුවන් අල්ලව ගත්තවම  කවුද ඒ අය ශේරුශ ? ශේරුශ යහ
පවලනශ හිටපු ආණ්ඩුකවරවරු, යහ පවලනශ හිටපු ඇම තිශවරු.
ශපෝේප test කරන්න ගිහින් තුවවල වුණවම , ශේ ඇම තිශවරු ඒ
සැකකරුවන් පලන්න ගියව. අද ඇවිත් ම හ ශම ොළකරු ශහොයලව
ශදන්න කියලව කියන්න ඒ අයට පුළුවන්ද? ම හ ශම ොළකරුවන්
ශහොයන්න ඕනෑ තුදන්නවන්ශසේලව ගවව ඉන්න අයත් එක්ක
තම යි. සම ඟි ජන පලශ ගශ
තම යි ම හ ශම ොළකරුවන්
ඔක්ශකෝම  ඉන්ශන්.
වනවතවිල්ලුව සිද්ධිශ සැකකරුවන් ශවුවශවන් කාව කළවය
කියන එක විශ ේෂ කවරක සභවශ දී, ජනවධිපතිශ ශකොමිෂන්
වවර්තවශ දී පැහැන ලිවම  ශහළි ශවලව තිශශපනවව. ම වවනැල්ශල්
විතරක් ශනොශවයි, වනවතවිල්ලුශ විතරක් ශනොශවයි.  වේම ලූ ිකය
ශපොලීසිශ OICට කාව කළව කියලව statements ශදනවව. 0ව5
සිට ශේ බීජය පැළ ශවලව එද්දී, ශේ බීජයට වතුර දම ලව ශපෝෂණය
කශළේ පවර්ලිශේන්තුශ හිටපු ම ැතිශ ඇම තිශවරු. ඒක නැහැ කියලව
කවටවත් කියන්න පැහැ. සහරවන්ලව ශපෝෂණය කශළේ
පවර්ලිශේන්තුශ සිටි ම න්ත්රීවරු, ඇම තිශවරු කියලව ම ම  ඕනෑ
ශකශනකුට අභිශයෝග කරනවව. අද විපක්ෂය, එදව ආණ්ඩුව තම යි
සහරවන්ලව ශපෝෂණය කශළේ. පුළුවන් නේ කවුරු ශහෝ කියන්න
සහරවන්ලව ශපෝෂණය කශළේ නැහැ කියලව. එශහම  නේ
වනවතවිල්ලුශ දී සැකකරුවන් ශේරව ගැම ම ට කටයුතු කශළේ
ශකොශහොම ද?
ම වවනැල්ශල්දී සැකකරුවන් ශේරව ගැම ම ට
කටයුතු
කශළේ
ශකොශහොම ද?
 වේම ලූ ිකය
ශපොලීසිශ
සථාවනවධිපතිශට කාව කරන්ශන් ශකොශහොම ද, ශපොලිසථපතිශට කාව
කරන්ශන් ශකොශහොම ද? ඒ  දසව ම හ ශම ොළකරුවන් ඉන්ශන්
තුදන්නවන්ශසේලව එක්කයි. සම ඟි ජන පලශ ගය පක්ෂය
පැලුශවොත්, ඒ පක්ෂශ  දලතල දරන්ශන් ඒ මි දසුන් තම යි. ඒ
 දසව කලින් කාව කළ ම න්ත්රීවරුන්ට ම ම  ඉතවම  පැහැන ලිව
කියනවව, අපට ඇඟිල්ල න ගු කරන්න එන්න එපව කියලව. ඇඟිල්ල
තම න්ශ පැත්තටම  න ගු කර ගන්න. ශම ොකද, set එකම  ඉන්ශන්
ඔය පැත්ශත්.
වනවතවිල්ලුශ සැකකරුවන් ශේරව ගන්න කාව කශළේ නැහැ
කියලව කවට ශහෝ කියන්න පුළුවන්ද? ම වවනැල්ශල් සැකකරුවන්
ශේරව ගන්න කාව කශළේ නැහැ කියලව කවට ශහෝ කියන්න
පුළුවන්ද? ශේ අය තම යි සැක. ශේ අය තම යි ම රවශගන ම ැරුශණ්.
යහ පවලනය ශගශනන්න වැඩ කශළේ කවුද? සහරවන්ලව,
ිකල්වවන්ලව, ඊබ්රවහීේලව. ඊබ්රවහීේලව ජනතව විුදක්තිශ ශපරුදණට
වැඩ කළව. සහරවන්ලව ුදසථලිේ ශකොංග්රසයට වැඩ කළව.
ිකල්වවන්ලව යහ පවලනයට වැඩ කළව. ශේ අය තම යි වැඩ කරලව
තිශශපන්ශන්. ඒ  දසව ඔය ම න්ත්රීවරු කවුරුවත් අපට ඇඟිල්ල න ගු
කරන්න එන්න එපව. ශම ොකද, එක ඇඟිල්ලක් අපට න ගු කරද්දී,
ඇඟිලි හතරක් තුදන්නවන්ශසේලවට න ගු ශවනවව.
සහරවන්ට ශපෝෂණය ශවන්න ඉඩ ඇිකශ යහ පවලන
ආණ්ඩුව. සහරවන්ලව ශපොලීසිශ අත් අඩංගුවට ගන්න තිශබුණව.
අත් අඩංගුවට ගන්න  දශයෝග  වන්ශන් නැහැ. ඒ  දසව සිද්ධි
ම වලවවක් වුණව. ගිංශතොට සිද්ධිය වුණවම  ශම ොකද වුශණ්?
පවර්ලිශේන්තුවට ඇවිත් කාව කළව. පවර්ලිශේන්තුවට ඇවිත්
සංහිිනයවව කියලව සිංහල-ශපෞද්ධ සම වජයට විරුද්ධව වැඩිපුර
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කාව කළව. හැපැයි, අන්තිශම ට ශම ොකද වුශණ්? සිංහල-ශපෞද්ධ
සම වජය ශනොශවයි සංහිිනයවව කඩ කරලව තිශශපන්ශන්,
ත්රසථතවවදීන්, අන්තවවදීන්. එක සිද්ධියක් ශනොශවයි, අේපවර
සිද්ධිය, න ගන සිද්ධිය ගත්තත් එශහම යි. ශපොලිසීශ ශදශදශනක්
ම රනවව. සිද්ධිදවම යක් ශවනවව. ඒත් යහ පවලන ආණ්ඩුව කිසිම 
ශදයක් කරන්ශන් නැහැ. කිසිම  ශදයක් ඇශහන්ශන් නැහැ වවශ
ඉන්නවව. එශහම  ඉඳලව තම යි අශේ මි දසුන් 300ක් ම ැශරන්න ඉඩ
ඇිකශ . කශතෝලික මි දසුන් 69ක් ම ැරුණව. 500කට වැඩිය
තුවවල ලැබුවව. අද පවර්ලිශේන්තුවට ඇවිත් ලජ්ජව නැතිශව අහනවව
ම හ ශම ොළකරු කවුද කියලව. ම හ පැංකුව ශකොල්ල කවලව,
ශකොල්ලකවරයව රට යවලව අශපන් අහනවව, ම හ පැංකු සිද්ධිශ
ම හ ශම ොළකවරයව ඇල්ලුවවද කියලව. පවසථකු ප්රහවරය ශවන්න ඉඩ
ඇරලව, පවසථකු ප්රහවරශ ශපෝේප පුපුරන්න ඉඩ ඇරලව, පවසථකු
ප්රහවරශයන් පසුව යහ පවලන ආණ්ඩුව ලැේශටොේ එක හංගලව,
සවක්ෂි ඔක්ශකොම  විනව කරනවව. ශම ොකද, අශේ ආණ්ඩුවක්
ශනොශවයි ශන් පවසථකු ප්රහවරශයන් පසුව ආශ . ප්රසථකු ප්රහවරශයන්
පසුව ම වස ගණනක් යහ පවලන ආණ්ඩුව තම යි තිශබුශණ්. සියලු
සවක්ෂි විනව කළව. ලංකවව තුළ අපි ශම ශතක් හඳුනව ගත්ත
නවයකයව සහරවන් නේ සහරවන්ශ ලැේශටොේ එක ශකෝ?
සහරවන්ශ කියලව හඳුනව ගත්ත ශගවල්වල තිශබිලව ගත්ත
භවණ්ඩ ශකෝ? ඒ එකක්වත් නැහැ. ඉතිශන් ශකොශහොම ද පරීක්ෂණ
කරන්ශන්? පරීක්ෂණ කරන අයටත් අම වරු ඇතිශ. ශම ොකද,
ම රවශගන ම ැරුවල සහරවන් නවයකයව නේ, සහරවන් එක්ක ම ැරුවල
අශනක් අය නේ නවයකශයෝ නේ, ඒ අයට ේඩින් සිටි ම හ
ශම ොළකරුවන් ශසොයන්න පැිකශවන්න, යහ පවලන ආණ්ඩුව විසින්
තිශබුවල අශනක් සවක්ෂි සියල්ල විකෘතිශ කළව, අසථාවනගත කළව,
නැතිශ කළව ශවන්න පුළුවන්. ඇතැේ ශද්වල් විශද් රටවලට  වන්නව
ශවන්න පුළුවන්. ඒ ලැේශටොේ එක ශකොශහේද කියලව දැන් කවුරුත්
අහන්ශන් නැහැශන්. ම ට ශපර කාව කළ, හුදදවව පිළිපඳව දන්න
අශේ ගරු ම න්ත්රීතුම වට කියන්න තිශබුණවශන්, සහරවන්ශ
ලැේශටොේ එක ශකොශහේද කියලව. එතුම ව කි ශ නැහැ. 0ව5 සිට
0ව9 දක්වව සහරවන්ට ුදදල් දීලව තිශශපන්ශන් ඊබ්රවහිේශ පුත්තුය
කියන එක පැහැන ලිවම  ශපශනන්න තිශශපනවව. ඊබ්රවහිේ ශම ොන
පක්ෂශ ජවතිශක ලැයිසථතුශ ද හිටිශ ? ඔහු හිටිශ ජනතව විුදක්තිශ
ශපරුදශණ් ජවතිශක ලැයිසථතුශ . යහ පවලනයටයි වැඩ කශළේ.
0ව5දී JVP එශක්, TNA එශක් ඔක්ශකෝම  කට්ටිය යහ පවලනය
ශ න්නයි වැඩ කශළේ. ඒ අය යහ පවලනය ශ න්න වැඩ කරලව
පවසථකු ඉිකදව ප්රහවරය සිද්ධ වුණවට පසුව අශපන් අහනවව, ඒශක්
ම හ ශම ොළකවරයව ඇල්ලුවවද කියලව. ඒකත්, ඒ අය ම හ පැංකුව
ශකොල්ල කවලව ම හ ශම ොළකවරයව ඇල්ලුවවද කියලව අශපන්
අහනවව වවශ කාවවක්. අපට ඒ අය අල්ලන්න පුළුවන් නේ
සියලුශදනව අල්ලනවව කියන එක අපි ඉතව පැහැන ලිව කියනවව.
කිසිම  ශද් පවලන අතශපවීම ක් ශනොකර අපි ඒ සඳහව අව ය
කටයුතු කරනවව. යහ පවලන ආණ්ඩුව කවලශ ශද් පවලන
අතශපවීේ එක්ක කටයුතු කළ  දසවයි ඒ ම වස 9 තුළම  ඒ කටයුත්ත
හිකයට කර ගන්න පැිකව ගිශ . ඒ සේපන්ධශයන් ම තිශය
්රියවත්ම ක කරන ආයතනවලට අශේ සියලු සහශයෝගය ලපව ශදන
පව ම ම  ශේ අවසථාවශ ප්රකව කරන්නට කැම ැතිශයි.
ම ම  දැක්කව, සම හර අය “කළු ඉිකදව” ගැන හික ේජවරුශවන්
කාව කරනවව. කළු ඉිකදවශවන් ශපන්ුවශ , අශේ කවන නල්
හිමිපවණන් ඉතව පැහැන ලිව කි ශ , යහ පවලන ආණ්ඩුව කවලශ
සි ව  බ පවසථකු ඉරුන න ප්රහවරශයන් මි දසථසු 300ක් ම ැරුණව, ඒ
ත්රසථතවවන  ්රියවවලට සේපන්ධ වුවල අය පිටුපස හිටිශ කවුද
කියන එක ශසොයන්න ඕනෑ කියලවයි. එශහම  නැතිශව, ආණ්ඩුවට
විරුද්ධව කළු ඉිකදවවක් ප්රකව යට පත් කශළේ නැහැ. UNP එශක්
සම හර අයට නේ ශේවව දකින ශකොට සන්ශතෝෂයි. මි දසථසු
ම ැශරනකේ පලවශගන හිටපු අය, ත්රසථතවවන  ප්රහවරයක් එල්ල
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ශවනවව කියලව දැන ගත්තවම  ශගදර ගිහින් බුන යවශගන කශතෝලික
මි දසථසු ම ැශරන්න ඉඩ හැරපු අය අද ඇවිල්ලව කළු ඉිකදව ගැන
කාව කරනවව. එවැ ද සි වවීම ක් වනවව කියලව තවත්තව කි වවම 
ශගදර ගිහින් බුන යව ගත්තව. ශහට ශේ පවර්ලිශේන්තුවට
ශපෝේපයක් දම නවව කියලව ශේ ඉන්න කවුරු ශහෝ ම න්ත්රීවරයකුට
තවත්තව කි ශවොත් ශම ොකක්ද කරන්න ඕනෑ? ඒ ගැන අදවළ
ආරක්ෂක අං සහ ගරු කාවනවයකතුම ව දැුවවත් කරන්න ඕනෑ.
එශහම  ශනොකර, පවර්ලිශේන්තුවට එන්ශන් නැතිශව අශනක් අයට
ම ැශරන්න ඉඩ හැරලව අපි ශගදර ගිහින් බුන යව ගන්ශන් නැහැශන්.
නුදත්, යහ පවලන ආණ්ඩුශ හිටපු ම න්ත්රීවරු, ඇම තිශවරු තම න්
ශේිකලව කශතෝලික මි දසථසු 300ක් ම ැශරන්න ඉඩ හැිකයව. එම 
 දසව යහපවලන ආණ්ඩුශ ඒ අයට නේ පවසථකු ඉිකදව සි ව වුවල
ප්රහවරය ගැන කාව කරන්න අයිතිශයක් නැහැ. ශේ සිද්ධිශ ම හ
ශම ොළකවරයව අල්ලන්න තිශබුවල සවක්ෂි සියල්ල විනව කශළේ ඒ
අයයි. පවසථකු ඉිකදව ප්රහවරය සි ව වුණවම  යහපවලන ආණ්ඩුශ
ඇම තිශවරු ඇවිල්ලව හිනව ශවවී කාව කළ හැටි අපි සියලුශදනවම 
දැක්කව ශන් ශේ රශට් සම සථත ජනතවව දැක්කව ශන්. පවසථකු ඉිකදව
ප්රහවරය සේපන්ධශයන් ශේ සම වජශ ශ ෝදනව එල්ල වුවල
සියලුශදනව ඉන්ශන් සම ගි ජන පලශ ගශ යි කියන එක
තුදන්නවන්ශසේලව අම තක කරන්න එපව.
අශේ ගරු  දශරෝෂන් ශපශර්රව ම න්ත්රීතුම ව කි වව, එදව ශගනවපු
වි ථවවස භංග ශයෝජනවශ දී එතුම ව පැහැන ලිවම  එයට පක්ෂව
හිටියව කියලව. එතුම ව එශහම  පක්ෂව හිටියව නේ ශකොශහොම ද සම ගි
ජන පලශ ගශයන් ඡන්දය ඉල්ලන්ශන්? ඒ පක්ෂශ තනතුරු
ඔක්ශකෝම  තිශබුශණ් ඒ ශ ෝදනවව එල්ල වුවල අයටශන්. අපටද
තිශබුශණ්? ිකල්වවන් පලන්න ගිය අය, ත්රසථතවවන න්ව ශේරන්න
කටයුතු කළ අය, සල්ලි දීලව සහරවන්ව ශපෝෂණය කළ අය
ඔක්ශකෝම  ඒ පැත්ශත් හිටිශ . කවන නල් හිමිපවණන් ඇතුළු
කශතෝලික සභවව අශපන් පැහැන ලිවම  ඉල්ලව තිශශපනවව, ශේ
සේපන්ධව කඩිනේ පියවර ගන්නව ශලස. අපි රජශයන් සහ
ජනවධිපතිශතුම වශගන් ඉල්ලුවව ඒ ගැන කඩිනේ පියවර අරශගන ඒ
ත්රසථතවවන  කටයුතු පිටුපස හිටිශ කවුද කියන එක ඉතව ඉක්ම  දන්
රටටම  අනවවරණය කරන්න කියව. ගරු සරත් ශනොන්ශසේකව
ම න්ත්රීතුම වත් කියනවව සහරවන් ශනොශවයි එහි නවයකයව කියලව.
එශහම  නේ, එහි පිටුපස සිටි නවයකයව කවුද කියන එක අපි
ශසොයන්නට ඕනෑ. ඒ නවයකයව කවුද කියන එක ශසොයලව අපි ශේ
රටට කියන්න ඕනෑ. විශ ේෂශයන්ම  ඒ පිළිපඳව අශේ රජය කටයුතු
කරන්නට ඕනෑ.
ූලලවසනවරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුම  ද, ශහොඳම  විහිළුව ශේකයි.
විපක්ෂ නවයකතුම ව කි වව, පවසථකු ඉිකදව ප්රහවරයට සේපන්ධ අයට
තම  අනවගත රජයක් යටශත් ම රණ දුවවම  ශදනවව කියලව. ගරු
සරත් ශනොන්ශසේකව ම න්ත්රීතුම වත් ඒක කි වව. එශහම  නේ වේ
පැත්තට හැිකලව එක් ශකනකුට දුවවේ කරන්නත්, දකුවල පැත්තට
හැිකලව තව එක් ශකනකුට දුවවේ කරන්නත්, පිටුපසට හැිකලව
තවත් ශකනකුට දුවවේ කරන්නත් තම යි තිශශපන්ශන්. ඒක තම යි
ඔය ඉන්න කට්ටිය ගැන සම වජශ තිශශපන ම තය. එශහම  නැතිශව,
ශවන කට්ටිය ගැන ශනොශවයි කියන්ශන්.
විපක්ෂ නවයකතුම වට අම තක ශවලව තිශශපනවව එතුම න්ලවශ
ආණ්ඩුව කවලශ , එතුම වශ පක්ෂශ  දශයෝජය නවයකයව
විධියට එතුම ව සිටියදීයි පවසථකු ඉිකදව ප්රහවරය සි ව වුශණ් කියලව.
ගරු සරත් ශනොන්ශසේකව ම ැතිශතුම වට අම තකශවලව තිශශපනවව
එතුම ව ඇම තිශ ධුරයක් දරමින් සිටි ආණ්ඩුව පැවතිශ කවලශ යි ඒක
සිද්ධ වුශණ් කියලව. එදව කවන නල් හිමිපවණන්ශ ප්රවෘත්තිශ
සවකච්ඡවශ දී කශතෝලිකශයක් ශේක ගැන ඉතවම  ශහොඳ කාවවක්
කි වව. එදව කටුවවපිටිය පල්ලිශ දී මිය ගිය ශකනකුශ පවුශල්
ා වතිශශයක් එතැනන  ශම ොකක්ද කි ශ ? "එදව පලශ හිටපු
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පවර්ලිශේන්තුව

[ගරු  දම ල් ලවන්සව ම හතව]

ආණ්ඩුශ අය දැන් කෑගහලව කියනවව, 'අශේ ආණ්ඩුවක් ආශවොත්
ශේකට සේපන්ධ මිම ම රුවන් එල්ලුේ ගසථ යවනවව' කියලව. එදව
පලශ සිටිනශකොට ව නයක්වත් කාව ශනොකරපු අය දැන් එශහම 
කියනවව. ඒ කියන්ශන්, 0 5 වනතුරුත් ශේ කවරණය අරශගන
යන්නද කියන්ශන් " කියලව අහනවව. කවුද අහන්ශන්? පවසථකු
ඉිකදව ප්රහවරය ශහේතුශවන් තම න්ශ ළම යි නැතිශ වුවල අය එශහම 
අහනවව. ඒ ප්රකව ය කරපු අයශගන් තම යි එශහම  අහන්ශන්.
කශතෝලික ජනතවව ශකොයිම  අවසථාවවකවත් ලෑසථතිශ නැහැ, රෑ
වැටුවල වශළේ දවල් වැශටන්න. ඒක ඉතව පැහැන ලිව කියන්න ඕනෑ.
කශතෝලික ජනතවව ඇතුළු ශේ රශට් සියලු ජනතවව පැහැන ලිව
දන්නවව, පවසථකු ඉිකදව ප්රහවරය කශළේ ජවතිශක ආරක්ෂවව පිළිපඳව
කටයුතු ශනොකරපු යහපවලන ආණ්ඩුවයි කියලව.
ඊළඟට, ශේ ජනවධිපතිශ ශකොමිෂන් සභව වවර්තවව ගැනත්
ශපෝ ඩක් කියන්න ඕනෑ. ශේ ශකොමිෂන් සභව වවර්තවශවන් සම හර
සිංහල, ශපෞද්ධ සංවිධවනවලට ශ ෝදනව කර තිශශපනවව. ඒ
පිළිපඳව ශපෞද්ගලිකව ම ශ විශරෝධය පළ කරන්න ඕනෑ.
ශම ොකද, ඉතව පැහැන ලිව කියන්න ඕනෑ, ඒ ත්රසථතවවන  කටයුත්ත
කශළේ සිංහල ශපෞද්ධ සංවිධවන ශනොශවයි කියන එක. අපි
ශහොයන්න කි ශ ත්රසථතවවන  ්රියවව කශළේ කවුද, ඒ පිටුපස හිටිශ
කවුද කියන එක මිසක් ශවනත් ශපොඩි ශපොඩි සිද්ධි ගැන ශනොශවයි.
ඕනෑ ශකශනකුට තම න්ශ
අදහසථ ප්රකව
කිරීශේ අයිතිශය
තිශශපනවව. එහිදී යේ යේ ප්ර ථන තිශශපන්න පුළුවන්. හැපැයි, අපි
කාව කරන්ශන් ත්රසථතවවන  ප්රහවරය එල්ල කරපු අය පිළිපඳවයි.
එශහම  නැතිශව සවම වනය සිංහල ශපෞද්ධ අය ශහෝ සවම වනය ුදසථලිේ
ජනතවව පිළිපඳව ශනොශවයි. එම   දසව, ශේ Report එශක් තිශශපන
ඒ කවරණය ගැන අපි පැහැන ලිව අශේ විශරෝධතවව ප්රකව කරන්න
ඕනෑ. ශේ රශට් ඒ ත්රසථතවවන  ප්රහවරයට සිංහල ශපෞද්ධ කිසිම 
සංවිධවනයක් සේපන්ධ නැහැ කියන එක පැහැන ලිව කියන්න
ඕනෑ.
ඒ වවශ ම , සිංහල ජනතවවත්, කශතෝලික ජනතවවත් අතර
ප්ර ථනයක් ඇතිශ කරන්න ශේවව කළවද කියලව සම හර ශවලවවට
ශපෞද්ගලිකව ම ට හිශතනවව. පවසථකු ඉිකදව ප්රහවරය සිද්ධ වුණවම 
අශේ කවන නල් හිමිපවණන් සවම වනය අහිංසක ුදසථලිේ ජනතවව
ශවුවශවන් ශපම  සිටියව. ඒ වවශ ම , ඒ ප්රහවරය එල්ල වුවල
ශවලවශ කශතෝලික ජනතවවට ේදවු කශළේ, ශේ රශට් සිංහල
ශපෞද්ධ සථවවමීන් වහන්ශසේලවයි. ඒ  දසව කශතෝලික ම න්ත්රීවරු
විධියට, කශතෝලික සභවව විධියට අපි, සම වජශ
කිසිම 
ශකශනකුට  දකරුශණ් ඇඟිල්ල න ගු කරන්න කැම ැතිශ නැහැ. අපි
ඇඟිල්ල න ගු කරන්ශන් ත්රසථතවවන න්ට සහ ත්රසථතවවන න්ට ඒ ප්රහවර
එල්ල කිරීම  සඳහව ුදදල් ලපව  වන්, ේද ේපකවර කළ අයටයි. ඒ
 දසව එම  ප්රහවරය පිටුපස කවුරු ශහෝ ම හ ශම ොළකරුවන් සිටියව
නේ, ඒ අය අල්ලව ගන්න, ඒ පිළිපඳ ශසොයව පලන්න, ඕනෑම 
තවක්ෂණයක් භවවිත කර, ඕනෑම  ුදදලක් වියදේ කර කටයුතු
කරන්න අපි පැකිශළන්ශන් නැහැයි කියන එක සඳහන් කරමින්,
පවසථකු ඉිකදව ප්රහවරයට සේපන්ධ සියලුශදනවට ඉතව ඉක්ම  දන් ම තිශ
ම ඟින් කටයුතු කිරීම ට ම තිශපතිශතුම වට අව ය ක්තිශය, නධර්ය
ලැශේවව,යි ප්රවර්ානව කරමින්, ම ව  දහඬ ශවනවව. සථතුතිශයි.

[අ.භව. 3.40]

ගු මෛවදය කවින්ද වහාෂාන් නයවර්ධාන මහාවා
(மாண்புமிகு
யவர்தன)

(கவத்திய

கலாநிதி)

ූලලවසනවරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුම  ද, විශ ේෂශයන් අද විවවදය
අහශගන ඉන්නශකොට ම ශ
හිශත් ශලොකු කනගවටුවක්,
ශ දනවවක් ඇතිශ වුණව. ඒකට ශහේතුව තම යි ඒ පැත්ශත් අය ශේ
පැත්තට ඇඟිල්ල න ගු කරමිුවත්, ශේ පැත්ශත් අය ඒ පැත්තට
ඇඟිල්ල න ගු කරමිුවත් කරුවල ඉන ිකපත් කිරීම . ශේ න හව පලවශගන
ඉන්න අශේ අහිංසක ජනතවව -විශ ේෂශයන් පවසථකු ඉිකදව
ප්රහවරයට ලක් වුවල කශතෝලික ජනතවව- [පවධව කිරීම ක්]
ශපෝ ඩක් අහශගන ඉන්න ශකෝ.
ූලලවසනවරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුම  ද, "ශහොරවශ අේම වශගන්
ශේන අහනවව වවශ " වැඩක් තම යි එතුම න්ලවට ශවලව
තිශශපන්ශන්. [පවධව කිරීම ක්] ශේ ගැන කියනශකොට ඉවසව ශගන
ඉන්න පැිකව කෑ ගහනවව. [පවධව කිරීම ක්] ශේ ආණ්ඩුව පලයට
ආශ පවසථකු ඉිකදව ප්රහවරශයන් අසරණ  බ මි දසුන්ට සවධවරණයක්
ඉෂථට කරනවව කියලයි. [පවධව කිරීම ක්] එතුම න්ලව පවසථකු ඉිකදව
ප්රහවරය සේපන්ධ වගකීම  භවර ගන්නට අව යයි. එතුම න්ලවට
දැන් කට වහශගන ඉන්න පැික ඇයි? පවසථකු ඉිකදව ප්රහවරය පිටුපස
හිටිශ ඒ අයයි කියලව ශේ රශට් ජනතවව දැනශගන තිශශපනවව.
ඒකයි ඒ අයට තිශශපන ශ දනවව. ශවනත් ශදයක් ශනොශවයි.
ූලලවසනවරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුම  ද, ශේ ආණ්ඩුව දැන් ශම ොනවවද
කියන්ශන්? ඒ අය පලයට ආශ පවසථකු ඉිකදව ප්රහවරය පිළිපඳව
කරුවල කියලව ශනොශවයි කියනවව. මීට කලින් කාව කරපු  දම ල්
ලවන්සව රවජය ඇම තිශතුම ව ශම ොකක්ද කි ශ ? සහරවන්ශ laptop
එක ආන ය ශකොශහේද තිශශපන්ශන් කියලව එතුම ව ඇහුවව. ඒවව
අහන්න ඕනෑ, එතුම න්ලවශ ඉසථසරහින් වවඩි ශවලව ඉන්න
නම ත්රීපවල සිිකශසේන ම හත්ම යවශගන්. එතුම ව තම යි ඒ කවලශ
ආරක්ෂක ඇම තිශවරයව හැටියට කටයුතු කශළේ. [පවධව කිරීේ] දැන්
එතුම ව ඉන්ශන් ඔපතුම න්ලවශ පැත්ශත්. [පවධව කිරීේ] දැන්
ඔපතුම න්ලව එතුම ව ආරක්ෂව කරනවව. [පවධව කිරීේ]
පවසථකු න න ප්රහවරය පිළිපඳ පරීක්ෂණවලට අද වනවිට
පැහැන ලිවම  ශම ොකක්ද ශවලව තිශශපන්ශන්, ූලලවසනවරූඪ ගරු
ම න්ත්රීතුම  ද? ඒ පරීක්ෂණ කඩව වැටිලව තිශශපන්ශන්. [පවධව කිරීේ]
පවසථකු න න ප්රහවරය පිළිපඳ පරීක්ෂණ කටයුතු කරපු  දලධවිකන් අද
අත් අඩංගුවට පත් ශවලව තිශශපනවව. ශම ොශහොම ්  නවුනර්,
ශම ොශහොම ්  රවසික්, අහම ්  ඉල්හවේ යන අයට විරුද්ධව ශේ
ආණ්ඩුවට තවම  නඩු දම වගන්න විධියක් නැහැ අවම  ම තිශයවත්
්රියවත්ම ක කරගන්න විධියක් නැහැ. [පවධව කිරීේ] ඇයි, ම ම  කාව
කරන ශකොට,- [පවධව කිරීේ]

ගු මූලාානාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

කරුණවකර ගරු ම න්ත්රීතුම වට පවධව කරන්න එපව.

ගු මෛවදය කවින්ද වහාෂාන් නයවර්ධාන මහාවා
(மாண்புமிகு
யவர்தன)

(கவத்திய

கலாநிதி)

கவிந்த

சஹஷான்

(The Hon. (Dr.) Kavinda Heshan Jayawardhana)

අශනක් අය කාව කරන ශකොට එතුම න්ලව කවුරුවත් පවධව
කශළේ නැහැ, ූලලවසනවරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුම  ද.

ගු මූලාානාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(The Hon. Presiding Member)

(The Hon. Presiding Member)

The next speaker is the Hon. (Dr.) Kavinda Heshan
Jayawardhana. You have 13 minutes.

சஹஷான்

(The Hon. (Dr.) Kavinda Heshan Jayawardhana)

ගු මූලාානාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

கவிந்த

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

කරුණවකර ගරු ම න්ත්රීතුම වට පවධව කරන්න එපව. ගරු
ම න්ත්රීතුම වට කාව කරන්න ඉඩ ශදන්න.

263
ගු මෛවදය කවින්ද වහාෂාන් නයවර්ධාන මහාවා
(மாண்புமிகு
யவர்தன)

(கவத்திய

கலாநிதி)

கவிந்த

சஹஷான்

(The Hon. (Dr.) Kavinda Heshan Jayawardhana)

ඇයි ශේ ගරු සභවශ දී ම ට ශම ච් ර පවධව කරන්ශන්? ම ම 
කශතෝලිකශයකු හින්දවද? ම ම  කශතෝලිකශයකු හින්දවද, ම ට
ශම ච් ර පවධව කරන්ශන්? [පවධව කිරීේ] ුදසථලිේ ජනතවවට
ශකොවි්  ආසවන ත ශද්හ භූම දවන කරන්න ඉඩ  වන්ශන් නැහැ. ඒ මිම 
එක්ක ශද් පවලනය කළව. අහිංසක කශතෝලික මි දසථසු අද
ඝවතනයට ලක් ශවලව. කශතෝලික මි දසුන් අද  වකින් -ශදොේනසින්
- ඉන්න ශකොට එතුම න්ලව ඒශකුවත් ශද් පවලනය කරනවව.

ගු ලලි ක එල්ලාවල මහාවා

(மாண்புமிகு லலித் எல்லாவல)

(The Hon. Lalith Ellawala)

ූලලවසනවරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුම  ද,-

ගු මූලාානාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු ම න්ත්රීතුම ව, කරුණවකර පවධව කරන්න එපව. ගරු කවින්ද
ශහේෂවන් ජයවර්ධන ම න්ත්රීතුම වට කාව කරන්න ඉඩ ශදන්න.

ගු මෛවදය කවින්ද වහාෂාන් නයවර්ධාන මහාවා
(மாண்புமிகு
யவர்தன)

(கவத்திய

கலாநிதி)

கவிந்த

சஹஷான்

(The Hon. (Dr.) Kavinda Heshan Jayawardhana)

ූලලවසනවරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුම  ද, ේතුශර් ඉන්න අහිංසක ශදම ළ
ජනතවව,- [පවධව කිරීේ]
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Order, please! ගරු ම න්ත්රීතුම ව, කරුණවකර පවධව කරන්න
එපව. ගරු කවින්ද ශහේෂවන් ජයවර්ධන ම න්ත්රීතුම වට කාව කරන්න
ඉඩ ශදන්න.

ගු මෛවදය කවින්ද වහාෂාන් නයවර්ධාන මහාවා
(கவத்திய

கலாநிதி)

ූලලවසනවරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුම  ද. එතුම න්ලව කෑ ගැහුවවට අපි භය
නැහැ. [පවධව කිරීම ක්] එතුම න්ලවශ අත්වල තිශශපන්ශන් ශල්.
[පවධව කිරීම ක්] ශේ ගරු සභවශ කාව කරපු කිසිම  ශකශනකුට
පවධව ශනොකරපු අය කශතෝලිකයකු හැටියට ම ව කාව කරන ශකොට
පවධව කරන්ශන් ඇයි? ඒ, ම ම  කශතෝලිකශයකු හින්දව ම ම  සුළු
ආගමිකයකු හින්දව. අන්න ඒක ම තක තිශයවගන්න. [පවධව කිරීම ක්]
ශේ කිසිම  ශකශනක් කශතෝලිකයන් ශවුවශවන් කාව කශළේ
නැහැ. කශතෝලිකයන් ශවුවශවන් කාව කරන එකම  ම න්ත්රීවරයව
හැටියට, කශතෝලික සභවව  දශයෝජනය කරන ම න්ත්රීවරයව
හැටියට ම ට කාව කරන්න ශදන්ශන් නැත්නේ ම ැරුවල අහිංසක
කශතෝලික මි දසුන්ට ශේ ආණ්ඩුශවන් ඉෂථට වන්ශන් ශම ොන
සවධවරණත්වයක්ද?
ූලලවසනවරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුම  ද, ශේ රශට් ඉන්න ුදසථලිේ
ජනතවව පිළිපඳ එදව බිල්ශලක් ම ැ වව නවරයක් ශගොඩ නැඟුවව.
කශතෝලික මි දසුන් හව සිංහල මි දසුන් අතර ශේදයක් ඇතිශ
කරන්න ේත්සවහ ගත්තව. ඒ ශද්ම  තම යි ශේ ගරු සභවව තුළත්
කරන්න ේත්සවහ ගන්ශන්. කෑ ගහලව, ම ශ කට වහන්න
ේත්සවහ ගත්තත්, ම ශ
කට වහන්න තුදන්නවන්ශසේලවට
අයිතිශයක් නැහැ. [පවධව කිරීේ] ම ම  කට වහන්ශන්ත් නැහැ කියන
කවරණය පැහැන ලිව කියනවව. [පවධව කිරීේ]
ූලලවසනවරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුම  ද, ශේ ආණ්ඩුව පලයට ආශ
ත්රසථතවවදීන්ට විරුද්ධව ම තිශය ්රියවත්ම ක කරලව, වැරැන කරුවන්ට
දුවවේ ශදනවව කියලවයි. ම ම  අහනවව, කවටද නඩු දැේශේ, කවුද
ම තිශය ඉන ිකයට ශගනවශ කියලව. ඊබ්රවහිේශ තඹ කේහශල්
දහශදශනකු  දදහසථ කළව. එතශකොට එතුම න්ලව කට වහශගන
සිටියව. ලජ්ජව ශවන්න ඕනෑ. ූලලවසනවරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුම  ද-

ගු මූලාානාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

ගු මූලාානාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மாண்புமிகு
யவர்தன)
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கவிந்த

சஹஷான்

(The Hon. (Dr.) Kavinda Heshan Jayawardhana)

ූලලවසනවරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුම  ද, ේතුශර් ඉන්න අහිංසක ශදම ළ
ජනතවවට සවධවරණයක් ඉෂථට කරන්න කියව ඉල්ලමින් කාව කරන
ශකොට ඒ අයත්  ද ථ ේද කරන්න හදන්ශන් ශේ විධියට තම යි.
ශකොවි්  ආසවන තව මිය යන ුදසථලිේ ජනතවවශ ශද්හ භූම දවන
කරන්න ඉඩශදන්න කියව ඉල්ලමින් කාව කරන ශකොට ඔවුන්
 ද ථ ේද කරන්ශන්ත් ශේ විධියට තම යි. කශට් පලයට අපි භය
නැහැ. ඔපතුම න්ලවට අපි භය නැහැ. අශේ අහිංසක කශතෝලික
ජනතවවට සවධවරණත්වයක් ඉෂථට වනතුරු අපි සටන් කරනවව.
[පවධව කිරීේ]
අශේ අතිශේතුේ කවන නල් ම ැල්කේ රංජිත් හිමිපවණන් පැහැන ලිව
කළු ඉිකදවවක් නේ කළව. ඒ කළු ඉිකදවව නේ කශළේ ඇයි?
ශලෝකශ කිසිම  දවසක -කිසිම  අවසථාවවක- කශතෝලික සභවව
කළු ඉිකදවවක් නේ කරලව නැතිශ පව ම තක තපවගන්න. ශේ වවශ
තිශිකසන්ුව
[මූලාානවේ අණ පරිදි ඉව ක කපන ලදී.]
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

ඉන්න ආණ්ඩුවක්  දසව තම යි කශතෝලික ජනතවව හැටියට අපි
කළු ඉිකදවව නේ කශළේ. ම තක තිශයවගන්න, ඒ කළු ඉිකදවව අවසන්
නැහැ කියලව. ඊළඟ ඉිකදවවට අපි ශුද්ධ  බ පැය කරනවව. ඊට
පසුවත් අපි කශතෝලික සභවව හැටියට පවරට පහිනවව,

(The Hon. Presiding Member)

Order, please! ගරු ම න්ත්රීතුම ව, ම ට විනවඩියක් ශදන්න.
ආණ්ඩු පක්ෂශ පසු ශපළ ම න්ත්රීවරුන් කරුණවකර එතුම වට
පවධව කරන්න එපව. ඔපතුම න්ලව න ගින් න ගටම  පවධව කළව. ම ම 
දැන් තුන්වැ ද වතවවටයි කියන්ශන්. කරුණවකර පවධව කරන්න
එපව. ඒ ගරු ම න්ත්රීතුම වට එතුම වශ කාවව කරන්න ඉඩ ශදන්න.
ඔපතුම න්ලවශ
කාවවලදී ඔය කරුවල කියන්න. න ගින් න ගටම 
එතුම වට පවධව කරන්න එපව. ඒ ම න්ත්රීතුම වට කරුවල කියන්න ඉඩ
ශදන්න. [පවධව කිරීේ] ගරු කවින්ද ශහේෂවන් ජයවර්ධන ම න්ත්රීතුම ව
කාව කරන්න.

ගු මෛවදය කවින්ද වහාෂාන් නයවර්ධාන මහාවා
(மாண்புமிகு
யவர்தன)

(கவத்திய

கலாநிதி)

கவிந்த

சஹஷான்

(The Hon. (Dr.) Kavinda Heshan Jayawardhana)

ූලලවසනවරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුම  ද, ඔපතුම වට ශපශහවින්ම 
සථතුතිශයි. [පවධව කිරීේ] අප ශේ පරීක්ෂණවලින් පැහැන ලිව
පලවශපොශරොත්තු වන්ශන් ශම ොකක්ද? [පවධව කිරීේ]

ගු මන්ත්රීවපවයක්

(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்)

(An Hon. Member)

එතුම ව නේ කරන්න.

ගු මෛවදය කවින්ද වහාෂාන් නයවර්ධාන මහාවා
(மாண்புமிகு
யவர்தன)

(கவத்திய

கலாநிதி)

கவிந்த

சஹஷான்

(The Hon. (Dr.) Kavinda Heshan Jayawardhana)

අපි පැහැන ලිව පලවශපොශරොත්තු වන්ශන්, ශේ රශට් යුක්තිශය හව
සවධවරණත්වයයි. නුදත් අපි ශකොශහොම ද, යුක්තිශය හව
සවධවරණත්වය පලවශපොශරොත්තු වන්ශන්? ශේ අවසථාවශ ,
ූලලවසනවරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුම  ද,-
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පවර්ලිශේන්තුව

ගු චාමප ාම්ප ක දානායක මහාවා

ගු මූලාානාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(The Hon. Chamara Sampath Dasanayake)

(The Hon. Presiding Member)

(மாண்புமிகு சாமர சம்பத் தசநாயக்க)

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

Sir, I rise to a point of Order.

ගරු ම න්ත්රීතුම ව, එය point of Order එකක් ශනොශවයි. ගරු
කවින්ද ශහේෂවන් ජයවර්ධන ම න්ත්රීතුම  ද, කාව කරන්න.

ගු මූලාානාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ඔපතුම වශ රීතිශ ප්ර ථනය ශම ොකක්ද?

(மாண்புமிகு சாமர சம்பத் தசநாயக்க)

(The Hon. Chamara Sampath Dasanayake)

අපි නේ එතුම වට ශම ොනවත් කරලව නැහැ. හිකන් ප්රනවන් ව
ම න්ත්රීතුම ව නේ,-

ගු මූලාානාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ඒක point of Order එකක් ශනොශවයි. ගරු කවින්ද ශහේෂවන්
ජයවර්ධන ම න්ත්රීතුම  ද, ඔපතුම ව කාව කරන්න.

ගු මෛවදය කවින්ද වහාෂාන් නයවර්ධාන මහාවා
(கவத்திய

கலாநிதி)

(மாண்புமிகு
யவர்தன)

(கவத்திய

கலாநிதி)

கவிந்த

சஹஷான்

(The Hon. (Dr.) Kavinda Heshan Jayawardhana)

ගු චාමප ාම්ප ක දානායක මහාවා

(மாண்புமிகு
யவர்தன)

ගු මෛවදය කවින්ද වහාෂාන් නයවර්ධාන මහාවා

கவிந்த

ූලලවසනවරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුම  ද, ශේ පරීක්ෂණශ දී අපි
පලවශපොශරොත්තු වනවව, ඒ ප්රහවරය පිටුපස හිටිශ කවුද කියව
ශහළි කරගැම ම ට. [පවධව කිරීම ක්] ඒ අයට විරුද්ධව ම තිශය
්රියවත්ම ක කරන්න නේ- [පවධව කිරීම ක්] සහරවන්ට ුදදල්  වන්ශන්
කවුද, සහරවන්ට සහශයෝගය  වන්ශන් කවුද, රැකවරණය  වන්ශන්
කවුද, සහරවන් ආරක්ෂව කශළේ කවුද කියන කවරණව පිළිපඳ
අ දවවර්යශයන්ම  ශහොයන්න ඕනෑ. ඒක ශේ ආණ්ඩුශවන් සිද්ධ
ශවන්ශන් නැහැ. ඒක අශේ කශතෝලික සභවව දන්නවව කශතෝලික
ම න්ත්රීවරුන් වන අපි දන්නවව. ම ම  ඒක කියනවවට පශ තම යි
ශම ශහම  කෑ ගහලව ම ට පවධව කරන්ශන්, ූලලවසනවරූඪ ගරු
ම න්ත්රීතුම  ද. ඒ, පළුද කවරණය.
ශදවැ ද කවරණය ශේකයි. ශේ ආණ්ඩුව පයයි, ූලලවසනවරූඪ
ගරු ම න්ත්රීතුම  ද- [පවධව කිරීේ]

சஹஷான்

ගු මෛවදය උපුල් ගල්පප කික මහාවා

(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) உபுல் கலப்பத்தி)

(The Hon. (Dr.) Kavinda Heshan Jayawardhana)

මූලාානාරූඪ ගු මන්ත්රීතුමනි වමවහාම වන්. උග කකමක් නැික[බාධාා ිරීමමක්] වහාොපකම් කපලා මිනිසුන්වප වද්වල් ගාා
[මූලාානවේ අණ පරිදි ඉව ක කපන ලදී.]
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

ශේ පවර්ලිශේන්තුවට ආ අය ඒ වවශ කාව කියනවව. හැපැයි, අපට
ඒවව අදවළ ශවන්ශන් නැහැ. [පවධව කිරීේ]
ූලලවසනවරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුම  ද, ඒ සි වවීම  පිළිපඳ
පරීක්ෂණවලදී අපි පැහැන ලිවම  පලවශපොශරොත්තු වන කවරණව
තුනක් තිශශපනවව. පළුදවන කවරණවව තම යි, ශේ පරීක්ෂණවලදී[පවධව කිරීේ]

(The Hon. (Dr.) Upul Galappaththi)

Sir, I rise to a point of Order.

ූලලවසනවරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුම  ද, දැන් එතුම ව කියන්ශන් එතුම ව
දන්නවව කියලව ශන් පවසථකු න න ප්රහවරය සැලසුේ කරපු- [පවධව
කිරීේ] ඒ අය ගැන කියන්න.

ගු මූලාානාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු ම න්ත්රීතුම ව, එය point of Order එකක් ශනොශවයි. ගරු
කවින්ද ශහේෂවන් ජයවර්ධන ම න්ත්රීතුම  ද, කාව කරන්න.

ගු මෛවදය කවින්ද වහාෂාන් නයවර්ධාන මහාවා
(மாண்புமிகு
யவர்தன)

ගු චාමප ාම්ප ක දානායක මහාවා
(மாண்புமிகு சாமர சம்பத் தசநாயக்க)

ගු මූලාානාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු වම ර සේපත් දසනවයක ම න්ත්රීතුම ව, ශම ොකක්ද point of
Order එක?

ගු චාමප ාම්ප ක දානායක මහාවා
(மாண்புமிகு சாமர சம்பத் தசநாயக்க)

(The Hon. Chamara Sampath Dasanayake)

[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

கவிந்த

சஹஷான்

ූලලවසනවරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුම  ද, ශදවැ ද කවරණය ශේකයි.

Sir, I rise to a point of Order.

[මූලාානවේ අණ පරිදි ඉව ක කපන ලදී.]

கலாநிதி)

(The Hon. (Dr.) Kavinda Heshan Jayawardhana)

(The Hon. Chamara Sampath Dasanayake)

ම ම  වශ්  වික්කවට, ලැවිකයව විකුණන ශප්රේම දවසශ

(கவத்திய

පුතව-

විශ ේෂශයන්ම  ඒ ත්රසථතවවදී ප්රහවරය එල්ල වනකල් අහක
පලවශගන හිටපු පුද්ගලශයක් ඉන්නවව. එයව තම යි නම ත්රීපවල
සිිකශසේන ම හත්ම යව. දැන් එතුම ව ඉන්ශන් ශකොශහේද? එතුම ව
ඉන්ශන්, ආණ්ඩුශ . ඒ  දසව එතුම න්ලව ශේ පරීක්ෂණවලට
හිකයවකවරශයන් ක්තිශය ශදන්ශන් නැහැ. ශම ොකද, නම ත්රීපවල
සිිකශසේන ම හත්ම යව අහු වුශණොත්, ආණ්ඩුව කශපෝතිශ! තුශනන්
ශදශක් පලය නැතිශ වනවව. ඇයි ඒ? ශ්රී ලංකව  දදහසථ පක්ෂය
ආණ්ඩුශවන් ඉවත් වනවව. ඒකට පයයි. ශේක තම යි ඇත්ත. අපි
ඇත්තට ුදහුණ ශදුද. [පවධව කිරීේ]
ූලලවසනවරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුම  ද, තුන්වන කවරණය ශේකයි.
නැවත වතවවක් ජවතිශවවදී, ආගේවවදී හව ත්රසථතවවදී තත්ත්වයක් ඇතිශ
ශනොශවන්න ශම ොනවවද කරන්න ඕනෑ? අශේ රශට් සංහිිනයවව ඇතිශ
කරන්න ඕනෑ. ශපොශහොට්ටුව පැත්ශත් ඉන්න එතුම න්ලව සංහිිනයවව
ඇතිශ කරනවවට කැම ැතිශද
ූලලවසනවරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුම  ද?
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ශපොශහොට්ටුව පැත්ශත් ඉන්න එතුම න්ලවට සංහිිනයවව ඇතිශ කරන්න
අව යතවවක් නැහැ. එතුම න්ලව පලය ගන්ශන්ත්, ශද් පවලනය
කරන්ශන්ත් ජවතිශවවදයත්, ආගේවවදයත් එක්ක කියන එක ම තක
තපවගන්න. [පවධව කිරීේ] ඒ  දසව ශේ පරීක්ෂණවලදී- [පවධව
කිරීේ]

ගු මූලාානාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

කරුණවකර පවධව කරන්න එපව, ගරු කවින්ද ශහේෂවන්
ජයවර්ධන ම න්ත්රීතුම වට.

ගු මෛවදය කවින්ද වහාෂාන් නයවර්ධාන මහාවා
(மாண்புமிகு
யவர்தன)

(கவத்திய

கலாநிதி)

கவிந்த

சஹஷான்

(The Hon. (Dr.) Kavinda Heshan Jayawardhana)

පවසථකු ප්රහවරය පිළිපඳ විම ර් නය කරන ශකොමිසශම න් කිසිම 
සවධවරණත්වයක් අශේ රශට් අහිංසක කශතෝලික ජනතවවට ඉෂථට
ශවන්ශන් නැහැ, ූලලවසනවරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුම  ද. ශේ ආණ්ඩුව ම ව
කියපු කවරණව තුනම  ්රියවත්ම ක කරන්ශන් නැහැ. ඒක  දසව අපි
පැහැන ලිව කියනවව, ශේ ආණ්ඩුව ශකශරහි ශේ රශට් මි දසුන්ට
කිසිම  වි ථවවසයක් නැතිශ පව. [පවධව කිරීේ]

ගු මූලාානාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

 ද ථ ේද වුශණ් නැත්නේ, ඔය පවධව කරන ම න්ත්රීවරුන් නේ
කරන්න ම ට සිද්ධ වනවව. කරුණවකර  ද ථ ේද වන්න.

ගු මෛවදය කවින්ද වහාෂාන් නයවර්ධාන මහාවා
(மாண்புமிகு
யவர்தன)

(கவத்திய

கலாநிதி)

கவிந்த

சஹஷான்

(The Hon. (Dr.) Kavinda Heshan Jayawardhana)

ශේ ආණ්ඩුව ශකශරහි ජවතයන්තරයට වි ථවවසයක් නැහැ.
ද්රවිඩ, ුදසථලිේ, කශතෝලික ඇතුළු සුළු ජනතවවටත්
කිසිම 
වි ථවවසයක් නැහැ, ූලලවසනවරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුම  ද. [පවධව කිරීේ]
ූලලවසනවරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුම  ද, එතුන්ලවට ඕනෑ ශේ කරුවල
හංගන්න. ඒක තම යි අද පවර්ලිශේන්තුශ දී කි ශ , "ශේශක්
පිටුපස හිටිශ සහරවන්. සහරවන් ම ැරුණවම  ප්ර ථනය ඉවරයි"
කියලව. සහරවන් ම ැරුණවම  ප්ර න
ථ ය ඉවර වුශණ් එතුම න්ලවට.
ශම ොකද, සහරවන්ශ ශල් ම තිශන්, එම  ප්රහවරට ලක්  බ කශතෝලික
මි දසුන්ශ ශල්, ම සථ, ඇට ම තිශන් පලයට ආ කණ්ඩවයම ක් තම යි
ශේ කෑ ගහන්ශන්, ූලලවසනවරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුම  ද. [පවධව කිරීේ]
ඒක  දසව කවරණය ඉතවම  පැහැන ලියි. [පවධව කිරීේ] එදව ේතුශර්
අහිංසක ද්රවිඩ ජනතවව ම ැරුවව. ශකොච්චිකශ්  පල්ලිශ දී, සිශයෝන්
ශද්වසථාවනශ දී, කටුවවපිටිය ශද්වසථාවනශ දී අශේ කශතෝලික
ජනතවව ම ැරුවව. ඒ ශල් තැවරුවල මි දසුන් තම යි අද ශේ ඇවිල්ලව
කෑ ගහන්ශන්. ඒක  දසව තම යි කශතෝලිකයකු වන ම ට කාව
කරන්න ශදන්ශන් නැත්ශත්. ඒකයි ශේශකන් පැහැන ලි ශවන්ශන්.

ගු මූලාානාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු ම න්ත්රීතුම ව, ඔපතුම වට තවත් විනවඩි
තිශශපනවව.

ක කවලයක්

ගු මෛවදය කවින්ද වහාෂාන් නයවර්ධාන මහාවා
(மாண்புமிகு
யவர்தன)
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(கவத்திய

கலாநிதி)

கவிந்த

சஹஷான்

(The Hon. (Dr.) Kavinda Heshan Jayawardhana)

ූලලවසනවරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුම  ද, ම ම  පැහැන ලිව කියනවව, ශේ
ආණ්ඩුව ශල් ම තිශන් පලයට ආ පව. ඒක  දසව තම යි අපට කාව
කරන්න ශදන්ශන් නැත්ශත්. අපට කාව කරන්න ශදනවව නේ-

[පවධව කිරීේ] ම ට කාව කරන්න ශදන්ශන් නැත්ශත්, ම ව
කශතෝලිකශයකු හින්දවද? ම ම  කාව කරනවවට පයද? අපි
පැහැන ලිව කියනවව, රටක් හැටියට ශේ රට ඉන ිකයට ශගන යන්න
නේ දැක්ම ක් තිශශපන ශද් පවලන නවයකත්වයක් අව ය පව.
ූලලවසනවරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුම  ද, ශේ පරීක්ෂණය ශේ ආණ්ඩුව
යටශත් සි ව වන්ශන් නැහැ කියන එක ඉතවම  පැහැන ලියි.

The Statement of the Catholic Bishops' Conference in
Sri Lanka states, I quote:
"We have been made to understand that 22 sensitive documents
have been withheld from the Attorney-General and we feel that
these documents should be given to him as soon as possible."

[පවධව කිරීම ක්] ඔපතුම වට ඉං්රීසි ශත්ශරන්ශන් නැහැ. ඒ
හින්දව කෑ ගහන්න එපව. ඉං්රීසි ශත්ශරන්ශන් නැතිශ වශ් 
ම හත්තයවට,

[මූලාානවේ අණ පරිදි ඉව ක කපන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

ම ව ඒශක් අර්ාය කියන්නේ. ූලලවසනවරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුම  ද,
කවන නල් හිමිපවණන් ඇතුළු සම සථත රදගුරු ම ණ්ඩලයම  කළ එම 
ප්රකව ය ම ම  ාවාගව* කරනවව.
ශේශක් කියන්ශන් ශම ොකක්ද? ශේ පවසථකු ප්රහවරය පිළිපඳ
ජනවධිපතිශ විම ර් න ශකොමිසශේ ශවළුේ ක් ම තිශපතිශවරයවට දීලව
නැහැ. ම තිශපතිශවරයවට ශේ ශවළුේ ටික ශදන්ශන් නැතිශව
ම තිශපතිශවරයව ශකොශහොම ද නඩු දවන්ශන්? ශකොශහොම ද
වැරන කවරශයක් අල්ලන්ශන්? කවුද ූදන තයව? ශේ ආණ්ඩුව
සේපූර්ණශයන්ම  ශකොශළේ වහලවයි ගහන්ශන්. ඒක  දසව
කශතෝලික සභවව ලිඛිතව ඉල්ලව තිශශපනවව, ශේ වවර්තවව ශදන්න
කියලව. අතිශේතුේ කවන නල් ම ැල්කේ රංජිත් හිමිපවණන්ට ශේ
පවසථකු ප්රහවරය පිළිපඳ විම ර් න ශකොමිෂන් සභවශ ශකොපියක්
ලපව ශදන්න කියලව ලිඛිතව ඉල්ලන්න වුණව. ම තක තිශයව ගන්න,
සතිශයක් යනකේ ේන්වහන්ශසේට ශේ ශකොපිය  වන්ශන් නැහැ.
ශම න්න ආණ්ඩුව! ශම ොකක්ද කශළේ? ලජ්ජව ශවන්න ඕනෑ.

ගු මූලාානාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු ම න්ත්රීතුම වට  දයමිත කවලය අවසවනයි. කාවව අවසන්
කරන්න.

ගු මෛවදය කවින්ද වහාෂාන් නයවර්ධාන මහාවා
(மாண்புமிகு
யவர்தன)

(கவத்திய

கலாநிதி)

கவிந்த

சஹஷான்

(The Hon. (Dr.) Kavinda Heshan Jayawardhana)

ශේ සේපන්ධශයන් කාව කරන ආණ්ඩුව සතිශයක් ගිහිල්ලව
තම යි ශකොමිසශේ වවර්තවව ේන්වහන්ශසේට  වන්ශන්. ූලලවසනවරූඪ
ගරු ම න්ත්රීතුම  ද, පැහැන ලිවම  ශේ අය ශේකට සවධවරණත්වය
ඉෂථට කරන්ශන් නැහැ. ඒ හව සම ගවමීව ශේ ශකොමිෂන් සභවශවන්
කියන කරුවල කිසිම  ශදයක් ්රියවත්ම ක කරන්ශන් නැහැ කියලව
ම ම  ශපොශහොම  වගකීශම න් කියනවව. ඒවව ්රියවත්ම ක කශළොත්
ශේ ආණ්ඩුවට පවතිශන්න ශවන්ශන් නැහැයි කියන එක ම ම 
පැහැන ලිව කියනවව. ූලලවසනවරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුම  ද, ඔපතුම වට
ශපශහවින් සථතුතිශයි.

—————————
* පුානවකාලවේ වබා ඇව.

* நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.
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ගු මූලාානාරූඪ මන්ත්රීතුමා

ගු මපූනය අතුපලිවේ පවන හිමි

(The Hon. Presiding Member)

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero)

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

Next, the Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero. You
have 11 minutes. [පවධව කිරීේ] - ගරු ම න්ත්රීවරු කරුණවකරලව
පවධව කරන්න එපව.
[අ.භව. 3.53]

ගු මපූනය අතුපලිවේ පවන හිමි

(மாண்புமிகு (வை.) அத்துரலிசய ரதன சதரர்)

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero)

ූලලවසනවරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුම  ද, ශේ අපි පවසථකු ප්රහවරය පිළිපඳ
ජනවධිපතිශ විම ර් න ශකොමිෂන් සභවශ අවසන් වවර්තවව පිළිපඳ
සවකච්ඡවවක් පවත්වන ශම ොශහොත. ශම ම  වවර්තවශ අන්තර්ගතය,
 දර්ශද් ,  දයවම න හව විවරණය පිළිපඳව අද අපි ශේ සභවශ
විවවදයක් පවත්වනවව. ආණ්ඩු පක්ෂශයන් සහ විපක්ෂශයන්
දක්වන ලද ශපොශහෝ අදහසථවලට අපි ඇහුේකන්  වන්නව. ශේ
ශකොමිෂන් සභව වවර්තවශ අන්තර්ගතය ගැන කාව කරද්දී ම ම 
කියන්නට ඕනෑ ශදයක් තිශශපනවව. ශම හි අඩු පවඩු, ප්ර ථන ඇතිශ.
නුදත් අපට ඉන ිකයට යෑම  සඳහව වවර්තවවක් විධියට ශම ය ඉතව
පිටුවහලක් වන පව ශේ අවසථාවශ දී කියන්නට ඕනෑ. ශේ
ශකොමිෂන් සභව වවර්තවශ  දගම න හව  දර්ණවයක පිළිපඳව
විධිම ත් සවකච්ඡවවක් පවත්වන ශේ ශම ොශහොශත් අපි ශද් පවලන
ගැටුේ, ශද් පවලන ව ශයන් ඇඟිලි න ක් කිරීේ ඉවත දවලව, ඉසථලවේ
අන්තවවදශ පවතිශන පරපතළකම  පිළිපඳව ප්රධවන පක්ෂ ශදකත්,
අවශ ේෂ පක්ෂත් අවධවනය ශයොුද කළ යුතුයි කියලව ශේ ගරු
සභවවට ම ව ම තක් කර ශදන්න කැම ැතිශයි.
පළුදශවන්ම  ම ව කියන්න කැම ැතිශයි, විශ ේෂශයන්ම  යේකිසි
ශද් පවලන වයවපවරයක් බිහි වන්ශන් ම තවවදයක් ේඩ පව.
එතශකොට අපට ශපශනනවව, ඉසථලවේ ූලලධර්ම වවදය ම ත පදනේ  බ
රවජයයක් බිහි කිරීම  ශවුවශවන් තම යි ශේ සහරවන් ඇතුළු
කණ්ඩවයම  ආත්ම  ඝවතකයන් හැටියට කිතුුව ජනතවවට ශපෝේප
ප්රහවරයක්,-

ගු මූලාානාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Order, please! Will an Hon. Member propose the Hon.
Weerasumana Weerasinghe to the Chair?
ගු උදය ගම්මන්ළිල මහාවා මබලශ්ක්ික අමාවයතුමා
(மாண்புமிகு உதய கம்மன்பில - வலுசக்தி அகமச்சர்)

(The Hon. Udaya Gammanpila - Minister of Energy)

Sir, I propose that the Hon.
Weerasinghe do now take the Chair.

Weerasumana

ප්රශ්නනය විමාන ලදින් ාවා ාම්මව විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

අනතුුව ගු ෂාණක්ිරයන් පානපු කිකපන් පාාමාණික්කම් මහාවා
මූලාානවයන් ඉව ක වයන් ගු වීපසුමන වීපසිංහා මහාවා
මූලාානාරූඪ විය.
அதன்பிறகு, மாண்புமிகு சாைக்கியன் ரா புத்திரன் இராச
மாைிக்கம் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்று அகலசவ, மாண்புமிகு
வீரசுமன வீரசிங்ஹ அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள்.

Whereupon THE HON. SHANAKIYAN RAJAPUTHIRAN
RASAMANICKAM left the Chair, and THE HON. WEERASUMANA
WEERASINGHE took the Chair.

270

(மாண்புமிகு (வை.) அத்துரலிசய ரதன சதரர்)

ූලලවසනවරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුම  ද, ශම ම  ම තවවදශ ප්රධවන
පදනම  Islamic State එකක් පව ම ම  ශේ අවසථාවශ කියන්න
කැම ැතිශයි. ඒ කියන්ශන්, ශදවියන් වහන්ශසේ විසින් ම හේම ද් නබිට
දීපු පණිවුඩය අුවව, ශේ මිහිතලයම , ුදළු පෘථිවිතලය තුළම 
ශකොශහොම ද ඉසථලවේ අධිරවජයයක් ශගොඩනඟන්ශන් කියන පදනම .
විශ ේෂශයන්ම  ශම ම  අවසන් වවර්තවශ පැහැන ලිව කියව තිශශපනවව,
ජවතයන්තර ISIS සංවිධවනය ම ඟින් ශ්රී ලංකවව ඉසථලවේ රවජයයක්
කිරීම ට ඔවුන් කටයුතු කරන්න එකඟ  බ පව. ඒ සඳහව
අන්තර්ජවතිශක වැඩ පිළිශවළක ශකොටසකට ශ්රී ලංකවව හසු ශවච්
පව ශම හි සටහන් ශවලව තිශශපනවව.
දැන් අපි ශේ වවර්තවශ ම තවවදය අරශගන පැලුශවොත් අශයක්
කියනවව, ශම හි තිශශපන ම තවවදය එක්තරව  වරකට කුරවනශ
තිශශපන ම තවවදය ශනොශවයි කියලව. කුරවනශ තිශශපන ම තවවදය
ශනොශවයි ශේශක් තිශශපන්ශන් කියලව කියනවව.
ශේක
පසුකවලීනව වහේවවදය, ඊට පසථශසේ ආපු ශවනත් ඉසථලවේ ගුරුවරු
විසින් ලියන ලද ම තවවද ේඩ තම යි ශේ අදහසථ ේදහසථ තිශශපන්ශන්
කියනවව. ඒක ඉතව වැදගත්.
ශම ම  ම තවවදී කණ්ඩවයශේ, එශහම ත් නැත්නේ "වහේවවදය"
කියන එක යටශත් ඊබ්රවහිේ ඉල්හවේ, ඒ වවශ ම  තවත් විවිධ
පුද්ගලයන් ඉන්නවව.
ම ම  කියන්න කැම තිශයි, ශේ ම තවවදය
ප්ර ලිත කිරීශේ දී ශකොයි ශකොයි වවශ අය ද කටයුතු කරලව
තිශශපන්ශන් කියලව. ම ලයවසියවව, රුසියවව, තජිකිසථාවනය,
ශජෝර්දවනය යනවදී රටවල ශම න්න ශේ ගුරුවරුන්
සේපූර්ණශයන්ම  තහනේ කරලව තිශශපනවව. ඒ තම යි අේ වල්
වහවේ, ඉේුව තයිේයව, ඉේුව පවසථ, බුතයිේ, ඉේුව ේතවයින් කියන
අය. ශම හි වැදගත් කවරණයක් තිශශපනවව. සියලු ුදසථලිේවරු
 දශයෝජනය කරන සම සථත ලංකව ුදසථලිේ ආගමික සංවිධවනය
ජමියතුල් ේලම ව සංවිධවනයයි. ශේ ආගමික සංවිධවනය ශම ම 
වවර්තව ම ඟින් පිළිශගන තිශශපනවව ශම ම  වහේවවදය
සේපූර්ණශයන් පිළිගන්නව පව. ඒ වවශ ම  සුෆීවරුන්ට,
තිකකවවරුන්ශ ම තවවදයට ශම ම  ජමියතුල් ේලම ව සංවිධවනශ
 දසි  දශයෝජනයක් ශනොම ැතිශ පවත්, සහරවන් ඇතුළු කණ්ඩවයම 
විසින් 000 පටන් 0ව5 දක්වව කවල පරවසය තුළ දැවැන්ත ප්රහවර,
පල්ලි ගි ද තැබීේ, මිම ම ැරීේ වවශ
සිද්ධි වි වල ප්රම වණයක්
තිකකවවරුන්ට, සුෆීවරුන්ට විරුද්ධව කර ඇතිශ පව ශේ ශකොමිෂන්
සභවව වවර්තව කරලව තිශශපනවව.
ශම ම  ම තවවදය නැතිශ කිරීම  සඳහව කළ යුතු ශද්වල් ගැන ම ම 
ඊළඟට කියන්න කැම ැතිශයි. වහවේවවදශ අන්තර්ගතය සියලු
ශපළශපොත්වල, වි ථවවිදයවල අධයවපනය තුළ තිශශපන පවත්,
ුදසථලිේ පවසල්වල ේගන්වන පවත් ශේ ශකොමිෂන් සභව වවර්තවව
කියලව තිශශපනවව. ශේ ගරු සභවශ කාව කරපු කිසිම  ශකශනක්
අඩුම  ගණශන් ශේ  දර්ශද් පිළිපඳ එක ව නයක්වත් කාව කශළේ
නැහැ. ඒ වවශ ම , ශේ ම තවවදයට තුඩු ශදන පවසල් පද්ධතිශයක්
ලංකවශ
තිශශපනවව. ශේ පවසල් "ම ද්රසව" පවසල් නමින්
පවත්වනවව. ම ම  ශේ සභවශ දී කිහිප අවසථාවවක ඒ ගැන කාව
කරලව තිශශපනවව. ම ද්රසව පවසල් කියලව කියන්ශන් අශේ ඉිකදව
ඉසථශකෝශල් වවශ
ආගමික ඉසථශකෝලයක් ශනොශවයි. ඒ
පවසල්වල නැටුේ තහනේ, සංගීතය තහනේ, සම හර පවසල්වල
ගැහැුව ළම යින්ට ගණිතය, විදයවව විෂයයන් තහනේ. එවැ ද
ුදසථලිේ ූලලධර්ම වවදශ අංගලක්ෂණ සහිත අධයවපනයක් තම යි
ඒවවශ තිශශපන්ශන්. ශේ ශකොමිෂන් සභවව ම ඟින්  දර්ශද් කරලව
තිශශපනවව එවැ ද පවසල්  දයවම නය කළ යුතුයි කියලව.
ඒ වවශ ම , ශදවැ ද කවරණය විධියට ශේ වවර්තවශ කියලව
තිශශපනවව, සියලු පවසල් දරුවන් ව3 වන ශරේණිය දක්වව ආගමික
අධයවපනශයන්,ඒ
කියන්ශන්
ආගමික
ූලලධර්ම වවදී
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අධයවපනශයන් ශතොරව ශපො ව ජවතිශක අධයවපන ප්රතිශපත්තිශයකට ආ
යුතුයි කියලව. අන්න ඒක තම යි ශේ ගරු සභවශ සවකච්ඡව
කරන්න ඕනෑ. එශහම  නැතිශව, අතැනට ඇඟිල්ල න ක් කරන එක,
ශම තැනට ඇඟිල්ල න ක් කරන එක ශනොශවයි කරන්න ඕනෑ. ශේ
අන්තවවදශයන් ගැළවීම  සඳහව කුම ක්ද කරන්ශන් කියන එක
ගැනයි සවකච්ඡව කරන්න ඕනෑ.
ඊළඟට, විශ ේෂශයන්ම  හින් ව සහ සිංහල ජනතවවට කවතිශ
ේසවවිවලින් ම තුවන ප්ර ථනය ගැන කියලව නැහැ. සිංහල ළම ශයක්,
ුදසථලිේ තරුණශයක් කසවද පැන්දවම  සවම වනය ේසවවියට යන්න
පැහැ ශරේෂථඨවධිකරණයට යන්න පැහැ. ඒ  දසව විශ ේෂශයන්ම 
කවතිශ ේසවවි ප්ර ථනයට අපට ේත්තරයක් අව ය ශවනවව. ශේ ගැන
 දර්ශද් යක් ශේ වවර්තවශ සඳහන් ශවලව නැහැ.
ඒ වවශ ම  ශම හි තිශශපනවව, තම න්ශ වගවීේ පැහැර හැරපු
රවජය  දලධවිකන් හව ශද් පවලන නවයකත්වයට නඩු පවරන්න
කියලව. ඒක ආණ්ඩුව පිළිගන්නවවද, නැද්ද කියන එක ශවනම 
කවරණවවක්. ශේ සේපන්ධශයන් දැන් හිශර් ඉන්න අය එල්ලව
ම රනවවද, නැද්ද කියන එකත් එච් ර වැදගත් කවරණව හැටියට ම ව
දකින්ශන් නැහැ. ඒවවත් වැදගත් තම යි. අතිශ ේතුේ කවන නල්
හිමිපවණන් වහන්ශසේ කියලව තිශශපනවව, ශේවවට දුවවේ ශදන්න
ඕනෑ කියලව. අපිත් එය පිළිගන්නවව. වරදට දඩුවම ක් නැත්නේ
ඒක පූර්වවදර් යක් ශවනවව. ඒක ශවනම  කවරණවවක්.
ඊළඟට, විශ ේෂශයන්ම  ශපො වපල ශසේනව වැ ද සංවිධවන
තහනේ කළ යුතුයි කියන සථාවවරය ශකොමිෂන් සභව වවර්තවශ
පැහැන ලි කරලව තිශශපනවව. එක තහනේ කළ යුත්ශත් ඇයි? ශපො ව
පල ශසේනව සංවිධවනය ආයුධ රැසථ කරලව තිශශපනවවද, මිම  ම රන්න
ේගන්වලව තිශශපනවවද, කල්ලි කණ්ඩවයේ හදලව තිශශපනවවද,
පහරදීේ කරලව තිශශපනවවද කියන එක ඇහුශවොත්, ඒ කිසිම 
ශදයක් ඒ සිංහල සංවිධවන අතිකන් ශවලව නැහැ. එශහම  නේ ඒ
නඩු පවරන්ශන් කුම කටද යන්න පිළිපඳව ආණ්ඩුව සලකව පැලිය
යුතුයි කියලව ම ම  හිතනවව.
ම ව දකින විධියට ශකොමිෂන් සභව වවර්තවශ අන්තර්ගත ශවලව
තිශශපන කරුවල ඉතව වැදගත්. වැදගත් බුද්ධිම තුන් යයි අපි හිතපු
අය, ලංකවශ අපි හඳුනන විද්වතුන් යයි කියන එවැ ද අය පවව
ශේ ුදසථලිේ අන්තවවදීන් සම ඟ සිටින පින්තූර තිශශපන පව
ශකොමිෂන් සභවව වවර්තව කරලව තිශශපනවව. ශේ ශකොමිෂන් සභවශ
තිශශපන පරපතළකම , එයින් ඉන ිකපත් කරලව තිශශපන අදහසථවල
තිශශපන ගැඹුර අද ශේ සභවශ කිසි ශකශනක් සවකච්ඡව කරන්ශන්
නැහැ. ම ම  අහපු එක කාවවකවත් එවැ ද ශදයක් සඳහන් කශළේ
නැහැ. ජමියතුල් ේලම ව සංවිධවනය සියයට සියයක් වහවේවවදයට
යට ශවලවය කියන එක ශේ ශකොමිෂන් සභව වවර්තවශ තිශශපනවව.
එශහම  නේ ශේ ආණ්ඩුව දැන් කියන්න ඕනෑ ජමියතුල් ේලම ව
සංවිධවනයට ශම ොකද කරන්ශන් කියන එක. ඊළඟට, ශම හි සඳහන්
ශවනවව ම ලයවසියවශ ,-

ගු රිාාඩ් බදියුදීන් මහාවා

(மாண்புமிகு றிஸாட் பதியுதீன்)

(The Hon. Rishad Bathiudeen)

Sir, I rise to a point of Order.

ගරුතර සථවවමින් වහන්ස, ඔපවහන්ශසේ ජමියතුල් ේලම ව
සංවිධවනය ගැන කියපු ශද්වල් වවර්තවශ ශම ොන පිටුශ ද
තිශශපන්ශන් කියලව කියන්න පුළුවන්ද?

ගු මපූනය අතුපලිවේ පවන හිමි

(மாண்புமிகு (வை.) அத்துரலிசய ரதன சதரர்)

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero)

හව, ඔපතුම වට ශේ පිටුව කියවන්න පුළුවන්. කිසිම  ප්ර ථනයක්
නැහැ. [පවධව කිරීම ක්] ඔපතුම ව, -
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ගු මූලාානාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු ිකසව්  පන යුදීන් ම න්ත්රීතුම  ද, ඔපතුම ව ූලලවසනයට කාව
කරන්න.

ගු මපූනය අතුපලිවේ පවන හිමි

(மாண்புமிகு (வை.) அத்துரலிசய ரதன சதரர்)

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero)

ිකසව්  පන යුදීන් ම න්ත්රීතුම  ද, ශම ෝඩශයක්

[මූලාානවේ අණ පරිදි ඉව ක කපන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

ශවන්ශන් නැතුව ඔපතුම වශ ශවලවශ දී ඔපතුම ව අදහසථ පළ
කරන්න. ඔපතුම වශ
අයියලව, ම ලවලවන්ලව ඔක්ශකෝශ ම 
සේපන්ධකේ ශේ ශකොමිෂන් සභව වවර්තවශ තිශශපනවව. හික ද? ඒ
පිළිපඳව ඔපතුම ව ශවනම  ේත්තර ශදන්න. [පවධව කිරීම ක්] ඒ
විසථතර ශේ වවර්තවශ ඉතව පැහැන ලිව තිශශපනවව. ූලලවසනවරූඪ
ගරු ම න්ත්රීතුම  ද, ම ම  ඒ පිටු කියන්නේ. ශේ වවර්තවශ 477-5 9
පිටු අතර ඉතව පැහැන ලිව කියව තිශශපනවව, තරීකවවරුන්ට,
සුෆිවරුන්ට තිශබුවල පලය නැතිශ කර තිශශපනවවය කියන කවරණය.
ඒ විතරක් ශනොශවයි. ඔවුන්ට අව ය  දශයෝජනයත් ශේ තුළ
නැහැයි කියව ශේ වවර්තවශ කියලව තිශශපනවව. ඒ වවශ ම  ශේ
වවර්තවශ තිශශපන ඉතව වැදගත් කවරණයක් වන්ශන් වහේවවදය
තහනේ කරන්න කියලව සඳහන් කර තිශබීම යි.

ගු මූලාානාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු අතුරලිශ රතන සථවවමීන් වහන්ස, ඔපවහන්ශසේශ
කාවවට තව ඉතිශිකව තිශශපන්ශන් විනවඩියක් පම ණයි.

ගු මපූනය අතුපලිවේ පවන හිමි

(மாண்புமிகு (வை.) அத்துரலிசய ரதன சதரர்)

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero)

ූලලවසනවරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුම  ද, කවශගන් හික ම ට තව
විනවඩියක් ලපව ශදන්න කියව ම ම  ඉල්ලව සිටිනවව. ම ට කරුවල
පැහැන ලි කරන්න එක විනවඩියක් ලපව ශදන්න.
ශේ වවර්තවශ තිශශපන  දර්ශද් වල ඉතව වැදගත් කරුවල
තිශශපනවව. වහේවවදය තහනේ කළ යුතුයි. අශේ සථාවවරයත්
ඒකයි. ශේ රශට් තිශශපන සියලු ම ද්රසව පවසල් ජවතිශක අධයවපන
ප්රතිශපත්තිශයට යටත් කළ යුතුයි. ශේ ශකොමිෂන් සභව වවර්තවශ
තිශශපන  දර්ශද් පදනේ කර ශගන ඒ කටයුතු කළ යුතුයි. ිකසව් 
පන යුදීන් ම න්ත්රීතුම  ද, ඔපතුම ව  දශයෝජනය කරන්ශන් ශම ොන
 දකවයද කියන්න ම ම  දන්ශන් නැහැ. සුෆිවරු, ම ධයසථා ුදසථලිේ
ජනතවව, කිතුවල ජනතවව, කවන නල්තුම න් ඇතුළු කශතෝලික
සභවව එක ශපරුදණකට ඇවිල්ලව, ශේ තිශශපන අධයවපනය
සේපන්ධශයන්,
වහේවවදය තහනේ කිරීම  සේපන්ධශයන්,
ජවතයන්තර ශපොත පත තහනේ කිරීම  වැළැක්වීම  සේපන්ධශයන්
ශේ වවර්තවශවන් දී තිශශපන  දර්ශද් අුවව සටන් කරන්න ඕනෑ.
කවතිශ ේසවවි සේපූර්ණශයන් වසව දම ව ඒ ශගොල්ලන්ශ ම තිශය
්රියවත්ම ක කර ගන්න එක සම ා ම ණ්ඩල ම ට්ටම ට ශ න්න ඕනෑ.
ඒ වවශ ම , ශේ වවර්තවශ තවත් ඉතව වැදගත් ශදයක් කියව
තිශශපනවව, ූලලවසනවරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුම  ද. ුදසථලිේ ශකොල ද
කියලව එකක් හදන්න යනවව. ුදසථලිේ ශකොල දවලට ඉඩේ අල්ලව
ශගන තිශශපනවව. ඒක ශේ වවර්තවශ කියලව තිශශපනවව. ඒක තම යි
වැදගත්. ඒ වවශ ම , ුදසථලිේ ශද් පවලනා යන් ඉඩේ ගත්ත හැටි,
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පවර්ලිශේන්තුව

[ගරු (පූජය) අතුරලිශ රතන හිමි ]

වි ථවවිදයවල ඇතිශ කරන ුදවවශවන් සල්ලි ගත්ත හැටි ශේ
වවර්තවශ තිශශපනවව. ඒ අුවව, ඉතව වැදගත් කරුවල ශේ වවර්තවව
හරහව අනවවරණ වී තිශශපනවව. ශපොරුවට යූඑන්පීකවරශයෝ, ශ්රී
ලංකවකවරශයෝ ව ශයන් ශදපැත්තට ශපන ලව වවද කරන්ශන්
නැතුව, ශේ ශකොමිෂන් සභව වවර්තවශ
තිශශපන  දර්ශද්
්රියවත්ම ක කරන්න ජවතිශයක් හැටියට අපි එකතු ශවුද. ශේ
අන්තවවදය ලංකවශවන් අතුගව දැමීම  සඳහව අප සියලුශදනව එක්ව
සටන් කරුද කියව ම ම  ඉල්ලව සිටිනවව.
විශ ේෂශයන්ම  අවසවන ව ශයන් ම ව කියන්න කැම ැතිශයි,
කවන නල් වහන්ශසේ  දසව තම යි ශේ අන්තවවදය  දසව ශල් වැගිරීම ක්
ඇතිශ ශනොවුශණ්. ඒ  දසව එතුම වශ
හඬට ආණ්ඩුවත්, අප
සියලුශදනවත් ඇහුේකන් න ය යුතුයි. නැත්නේ ශේ රට ශල් විලක්
ශවලව අන්තර්ජවතිශක ම ැන හත්වීම කින් එය ශකළවර ශවන්නත් ඉඩ
තිශබුණව.
ශපොශහොම  සථතුතිශයි.

ගු මූලාානාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මීළඟට, ගරු ේදය ගේම න්පිල අම වතයතුම ව. ඔපතුම වට විනවඩි
ව4ක කවලයක් තිශශපනවව.
[අ.භව. 4.05]

ගු උදය ගම්මන්ළිල මහාවා මබලශ්ක්ික අමාවයතුමා
(மாண்புமிகு உதய கம்மன்பில - வலுசக்தி அகமச்சர்)

(The Hon. Udaya Gammanpila - Minister of Energy)

ූලලවසනවරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුම  ද, ශේ සභවශ ප්ර ථනයක් නඟන
ලද ිකසව්  පන යුදීන් ම න්ත්රීතුම වට පිළිතුරු ශදමින් විවවදය ආරේභ
කරන්න ම ම  කැම ැතිශයි. එතුම ව ප්ර ථන කරනවව, ජමියතුල් ේලම ව
සංවිධවනය වහේවවදීන් විසින් නතු කර ගත් සංවිධවනයක් කියලව
ශේ වවර්තවශ ශකොතැනකවත් නැහැ කියලව. ඒ වවශ ම , එශසේ
තිශශයන්ශන් ශකොතැනකද කියව ශපන්වන ශලස අතුරලිශ රතන
සථවවමීන් වහන්ශසේටත් එතුම ව අභිශයෝග කළව. ගරු ම න්ත්රීතුම  ද,
ශේ ගරු සභවශ ශපම  සිටිමින් එවැ ද අභිශයෝගයක් කිරීශම න්
ශපම  යන්ශන් ඔපතුම ව ශේ වවර්තවව කියවව නැතිශ පවයි. ම ව
ඔපතුම වශ ප්රශයෝජනය පිණිස එය කියවන්නේ. එය තිශශපන්ශන්
වවර්තවශ වැඩි ඈතක ශනොශවයි. ශේ ුදළු වවර්තවවම  ටිකක්
ශලොකුයි. ඒ  දසව ඔපතුම වට එය කියවන්න ශවලවව නැතිශ වුණව
කියුද. වැඩි ඈතක ශනොශවයි, ශම ය තිශශපන්ශන් 44වන පිටුශ .
ඔපතුම වශ පහසුව තකව ම ම  එය කියවන්නේ.
ශම ම  වවර්තවශ 44වන පිටුශ ශම ශසේ සඳහන් වනවව:
"1991 දී සම සථත ලංකව ජමියතුල් ේලම වහි සභවපතිශ ම වුලවනව ම වුලවි
අේ වල් සම ත් අලින් විසින් ලිපියක් ලිවීශම න් ඉල්ලව අසථවිය. එහිදී ඔහු
සඳහන් කශළේ වහේ වි වරදයින් සම සථත ලංකව ජමියතුල් ේලම ව භවරශගන
ඇතිශ පවත් ඔහු සම ඟ සටන් කිරීම ට තරේ වයස ශනොම ැතිශ පවත් ඉල්ලව
අසථවන පවත්ය. සවක්ෂි ශලස ශම ම  ලිපිශ පිටපතක් පරීක්ෂණ ශකොමිෂන්
සභවව ශවත ඉන ිකපත් කරන ලදී."

ේලම වවරුන්ශ සභවශ සභවපතිශවරයවශ ඉල්ලව අසථවීශේ
ලිපිශ තම යි එශසේ කියන්ශන්. ශම ය ම ම  ශනොශවයි කියන්ශන්
ශකොමිසම  ශනොශවයි කියන්ශන්. ඔපතුම ව අහගන්න. [පවධව
කිරීම ක්] ඔපතුම වශ අවසථාවශ දී ේත්තර ශදන්න.
ූලලවසනවරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුම  ද, ජමියතුල් ේලම ව සංවිධවනය
සවේප්රදවයක ුදසථලිේවරුන්ශගන් ේ වරවගත් අවසථාවශ
එහි
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සභවපතිශවරයව ඉල්ලව අසථ ශවන්ශන් තම න්ට සටන් කිරීම ට ශවලවව
නැතිශ පව සඳහන් කරමින්. [පවධව කිරීම ක්] ූලලවසනවරූඪ ගරු
ම න්ත්රීතුම  ද, එතුම වශ අවසථාවශ දී ේත්තර ශදන්න කියන්න. ම ම 
ේත්තර  වන්ශන් එතුම ව අහපු ප්ර ථනයට.

ගු රිාාඩ් බදියුදීන් මහාවා

(மாண்புமிகு றிஸாட் பதியுதீன்)

(The Hon. Rishad Bathiudeen)

Sir, I rise to a point of Order.

ගරු ගේම න්පිල ඇම තිශතුම  ද, ම ම  කියන්ශන් ජමියතුල් ේලම ව
කියන්ශන් ුදළු ලංකවශ ම  ඉන්න ම වුලවිතුම න්ලවශ සමිතිශය
පවයි.

ගු මූලාානාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

It is not a point of Order.

ගු උදය ගම්මන්ළිල මහාවා

(மாண்புமிகு உதய கம்மன்பில)

(The Hon. Udaya Gammanpila)

ූලලවසනවරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුම  ද, රීතිශ ප්ර ථනයක් නැත්නේ,
කරුණවකරලව ම ට අවසථාවව ශදන්න.
ූලලවසනවරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුම  ද, ශම ම  ජනවධිපතිශ ශකොමිෂන්
සභව වවර්තවව පිළිපඳව ම ටත් විශ නයක් ඉන ිකපත් කිරීම ට
තිශශපනවව. හැපැයි, ඒ විශ නය ඉන ිකපත් කිරීම ට ශපර ශකොමිෂන්
සභවවක සීම ව ශම ොනවවද කියන එක අපි හඳුනව ගන්න ඕනෑ.
එශහම  නැතිශව, රැල්ලට ගිහිල්ලව පැට දීශගන යන්නත් අපට
පුළුවන්. නුදත් අපි කරන්න ඕනෑ ඒක ශනොශවයි. අපි පලන්න
ඕනෑ, කශුුවමිසම ක් කියන්ශන් ශම ොකක්ද කියලව. ශකොමිෂන්
සභවවක් පත් කරද්න  ජනවධිපතිශතුම ව  ද ථචිත කවල සීම වවක්
ශදනවව, "අහවල් දවසට ශපර ම ට වවර්තවව ඉන ිකපත් කළ යුතුයි"
කියලව. ශපොලිසථ විම ර් නයකට  ද ථචිත කවල සීම වවක් නැහැ. ඒ
විම ර් නයක් න ගටම  කර ශගන යන්න පුළුවන්. අහවල් දවසට
කලින් විම ර් නය අවසන් කරලව, අහවල් දවසට කලින් වවර්තවව
සැකසිය යුතුයි කියන පීඩනය ශපොලීසියට නැහැ. ශපොලීසියට
නම යශීලි ශවන්න පුළුවන් ශවසථ වලවශගන ගිහිල්ලව ශතොරතුරු
ශහොයන්න පුළුවන් ලුහුපැඳ ගිහිල්ලව ශතොරතුරු ශහොයන්න
පුළුවන්. හැපැයි, ජනවධිපතිශ ශකොමිෂන් සභවවක ඉන්න
ශරේෂථඨවධිකරණ වි දසුරුවරුන්ට ශවසථ වලවශගන යන්න පැහැ
ශන්, ශදයියශන්! සැකකරුවන් පසුපස ලුහුපැඳ යන්නත්
එතුම න්ලවට පැහැ ශන්. එම   දසව ශකොමිෂන් සභවවකට සීම ව
තිශශපනවව. එශහම  නේ ඇයි, ශකොමිෂන් සභව පත් කරන්ශන්? යේ
සිද්ධියක් සේපන්ධශයන් ශපොලිසථ පරීක්ෂණ සි ව ශවනවව. නුදත්,
යම ක පරීක්ෂණය  දසි ශලස සි ව ශනොශ වියැයි, කරුවල යටපත්
කරවවියැයි රශට් ජනතවවට සැකයක් පවතිශනවව නේ, අන්න ඒ
ශවලවවට ජනවධිපතිශ ශකොමිෂන් සභවවක් පත් කරනවව. ඇයි ඒ?
ශපොලීසිය වවර්තවව ලියන්ශන් ශපෞද්ගලිකව. එම   දසව ඒ සඳහව
ඉහළින් පලපෑේ එන්න පුළුවන්, ශේ ටික ලියන්න එපව කියලව.
අල්ලසථ අරශගන සම හර ශද්වල් යටපත් කළව කියලව ශපොලිසථ
 දලධවිකන්ට ශ ෝදනව එල්ල ශවන්නත් පුළුවන්. හැපැයි, ජනවධිපතිශ
පරීක්ෂණ විම ර් න ශකොමිෂන් සභවවක කටයුතු සි ව වන්ශන්
ජනතවව ඉන ිකශ , ම වධය ඉන ිකශ . රටට ශහොශරන් එතැන කිසිවක්
සි ව ශවන්න විධියක් නැහැ. අන්න ඒ  දසවයි ජනවධිපතිශ ශකොමිෂන්
සභවවක් පත් කරන්ශන්.
ූලලවසනවරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුම  ද, ශකොමිෂන් සභවව ම ඟින් දී
තිශශපන  දර්ශද් ගැන අපි කාව කරුද. ශේ  දර්ශද් අධයයනය
කරලව, ඒවව ්රියවත්ම ක කළ යුතු ආකවරය පිළිපඳව
ජනවධිපතිශතුම වටත්, අම වතය ම ණ්ඩලයටත් වවර්තව කරන්න කියලව
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ජනවධිපතිශතුම ව අම වතය ම ණ්ඩල අුවකමිටුවක් පත් කළව. ඒ
අුවකමිටුව පිළිපඳව ශලොකු විශ නයක් ආවව, වි දසුරුවරුන්ශ
තීන් ව තීරණ විම ර් නය කරන්න, අධයයනය කර සම වශලෝ නය
කරන්න ම න්ත්රීවරුන්ට පුළුවන්ද කියලව. ූලලවසනවරූඪ ගරු
ම න්ත්රීතුම  ද, අපි එතැනන  වි දසුරුවරුන්ශ
 දර්ශද්
න හව
පලන්ශන් නැහැ. ශේ වවර්තවශ සඳහන්  දර්ශද් ප්රධවන ව ශයන්
ශකොටසථ ශදකක් යටශත් තිශශපනවව. එක ශකොටසක් තිශශපන්ශන්
ම තිශපතිශතුම වට. ඒවවට ආණ්ඩුව ඇඟිලි ගහන්ශන් නැහැ.
ම තිශපතිශතුම ව තම යි තීරණය කරන්ශන්, කවටද නඩු පවරන්ශන්,
ශම ොන ශ ෝදනව ම තද නඩු පවරන්ශන් කියලව. ඒකට ආණ්ඩුශ
කිසිම  ඇඟිලි ගැසීම ක් සි ව වන්ශන් නැහැ. හැපැයි, ආණ්ඩුවට තම යි
ශම හි  දර්ශද් වි වල ශතොගයක් ඉන ිකපත් කරලව තිශශපන්ශන්. ඒ
 දර්ශද් ප්රවශයෝගිකව ්රියවත්ම ක කළ හැකිද, නැද්ද, කරනවව නේ
ශකශසේ කළ යුතුද කියලව පලන්න ඕනෑ.
ම ව ේදවහරණයක් කියන්නේ. ශ්රී ලංකවශ සෑම  පවසලකම  ශිෂය
ගහනය ආගමික අුවපවතයට අුවව පත්වවගත යුතු පව ශම ම 
වවර්තවශ සඳහන් වනවව. සවම වනයශයන් කියනවව නේ, සෑම 
පවසලකම  ශපෞද්ධ ශිෂයයන් සියයට 70ක්, ඉසථලවේ භක්තිශක
ශිෂයයන් සියයට ව0ක් යනවදී ව ශයන් සිටිය යුතුය කියලව
කියනවව. පැලු පැල්ම ට එය ශහොඳයි. නුදත්, ප්රවශයෝගිකව එය
කරන්න පුළුවන්ද? සියයට ව00ක් ශපෞද්ධයන් ඉන්න ශම ොනරවගල
න සථ්රික්කශ
ගේම වනයක තිශශපන විදයවලයක ශපෞද්ධ
ශිෂයයන්ශ ප්රතිශ තය 70ට අඩු කශළොත්, ඉතිශික සියයට 30ට
එන්න ළම යි ඉන්නවවද? ශේ වරුතුඩුශ හවට්ලි විදයවලයට සියයට
70ක් ශපෞද්ධ ළම යි දම න්න පුළුවන්ද? සියයට 70ක් ශනොශවයි,
සියයට වක්වත් දම න්න පැහැ. එතශකොට ඒ  දර්ශද් ප්රවශයෝගිකව
්රියවත්ම ක කළ හැකිද යන්න ශත්රුේ ගත හැක්ශක් සම වජය ගැන,
ශද් පවලනය ගැන අවශපෝධය තිශශපන, ජනතවව ශතෝරව ගත්
ජනතව  දශයෝජිතයන්ටයි. අන්න ඒ  දර්ශද් න හව පලන්නයි
ජනවධිපතිශතුම ව අම වතය ම ණ්ඩල අුවකමිටුවක් පත් කශළේ.
ූලලවසනවරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුම  ද, ඒ වවශ ම  ආගමික ප්රකව
 දයවම නය කළ යුතු පවටත් ශම ම  වවර්තවශවන් ශයෝජනව කර
තිශශපනවව. ඒක කරන්ශන් ශකොශහොම ද? ඒ සඳහව ශරගුලවසි
ශගශනනවවද? නැත්නේ ග්රන්ා ප්රකව න  දයවම න ශකොමිසම ක්
පත් කරනවවද? රවජය යන්ත්රණය තුළ ඒක කරන්ශන් ශකොශහොම ද
කියන එක අ දවවර්යශයන්ම  ආණ්ඩුව අධයයනය කළ යුතුයි.
අන්න එවැ ද කවරණව අධයයනය කිරීම  තම යි අම වතය ම ණ්ඩල
අුවකමිටුව ම ඟින් සි ව කරන්ශන්. එශහම  නැතුව නඩු පැවරීේ
සේපන්ධශයන් කිසිම  ඇඟිලි ගැසීම ක් එම  කමිටුශවන් සි ව වන්ශන්
නැහැ.
ූලලවසනවරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුම  ද, පසුගිය ආණ්ඩුශ හිටපු ම ැතිශ
ඇම තිශවරු පසුගිය ඉිකදව කළු ඇඳශගන "පවසථකු ප්රහවරයට යුක්තිශය
ඉටු කරුව!" කියලව ේද්ශඝෝෂණයක් කරනවව අපි දැක්කව.
ූලලවසනවරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුම  ද, ඒ අය හිටිශ කළුවතිශන්ද,
 දරුවතිශන්ද කියලව එහිදී ම ට සැකයක් ඇතිශ වුණව. ඇයි
හත්ශදයියශන්, ශේ වවර්තවව කිශය වව නේ, එතුම න්ලව ශේ
ේද්ශඝෝෂණයට යන්ශන් නැහැ. ශේ ම න්ත්රීතුම න්ලව ශේ වවර්තවව
ශනොකියවව ගිය එකයි ප්ර ථනය.
ූලලවසනවරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුම  ද, 0ව9 අශප්රේල් ම ස ව ශව ද
න න සි ව  බ ශපෝේප ප්රහවරය සේපන්ධශයන් පරීක්ෂව කර විම ර් නය
කර වවර්තව කිරීම  හව අව ය ්රියවම වර්ග ගැම ම  සේපන්ධශයන් පත්
කළ ශකොමිෂන් සභව වවර්තවශ 308 වැ ද පිටුශ ශම ශසේ සඳහන්
ශවනවව:
"සවක්ෂි සලකව පැලීශේදී, අග්රවම වතයවරයව ශලස වික්රම සිංහ ම හතව
ඉසථලවේ අන්තවවදය ශකශරහි දැක් බ ලිහිල් ප්රශ ය එවකට රජය ්රියවශීලී
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පියවර ගැම ම ට අශපොශහොසත්වීම ට එක් ප්රධවන ශහේතුවක් පව පරීක්ෂණ
ශකොමිෂන් සභවශවහි ම තයයි. ඉසථලවේ අන්තවවදය. පවසථකු ඉිකදව ප්රහවරය
දක්වව ඉසථලවේ අන්තවවදය ශගොඩනැගීම ට ශම ය පහසුකේ සපයයි."

අපි පසුගිය ආණ්ඩුව 0ව8 අශප්රේල් ම වසශ ඉවත් කරන්න
හදද්දී, ඔපතුම න්ලව වි ථවවසය පළ කරලව "ඔප ම ට වි ව
ථ වසයි"
කියව රැක ගත් අගම ැතිශතුම ව ඉසථලවේ අන්තවවදය ශකශරහි දැක්  බ
ලිහිල් ප්රතිශපත්තිශය, ශේ ශපෝේපය පත්තුවීම  දක්වව ඉන ිකයට ගියවය
කියව ශකොමිෂන් සභව වවර්තවව වි වල සවක්ෂි පරවසයක් තුළ
කරුවල ශගනහැර දක්වමින් ප්රකව කරනවව. ඒ  දසව එදව ර දල්
වික්රම සිංහ ම ැතිශතුම ව රැක ගන්න එසවුවල අත්වලට, "පවසථකු
ප්රහවරයට යුක්තිශය ඉටු කරුව" කියන පුවරුව ඔසවව ගන්න
සදව වරවත්ම ක අයිතිශයක් නැතැයි කියන එක අපි විපක්ෂශ
ම න්ත්රීතුම න්ලවට සිහිපත් කරනවව.
ූලලවසනවරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුම  ද, ඉසථලවේ අන්තවවදය ගැන
විම ර් නය කශළේ යුද හුදදවව ශනොශවයි. ජනවධිපතිශතුම ව යටශත්
තිශශපන යුද හුදදවව ශනොශවයි, එය විම ර් නය කශළේ. එය
විම ර් නය කශළේ එක්සත් ජවතිශක පක්ෂශ අම වතයවරුන් යටශත්
තිශබුවල, ශපොලීසිය යටශත් තිශබුවල ත්රසථත විම ර් න ඒකකයයි. රංජිත්
ම ද් වම  පණ්ඩවර හිටපු ඇම තිශතුම ව පිළිගත්තව, එතුම න්ලවශ
කවලශ සහරවන් පිළිපඳව ශතොරතුරු ලැබුවල විත්තිශය ත්රසථත
විම ර් න ඒකකය ඒ පිළිපඳව විම ර් නය කිරීම  භවරව සිටි පව.
එශහම  නේ සහරවන්ශ ශපෝේපය පත්තුවීම ට ආරක්ෂවව භවරව
සිටි ඇම තිශවරුන්ට වඩව ම තිශය හව සවම ය භවරව සිටි ඇම තිශවරුන්
වගකීම  භවර ගත යුතුයි කියන කවරණය අපි සිහිපත් කරන්න ඕනෑ.
ූලලවසනවරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුම  ද, ශම ම  වවර්තවශ තිශශපන
ශලොකුම  විහිලුව ශම ොකක්ද? හිකයට පලනවව නේ, සවපරවධී නඩු
පැවිකය යුත්ශත් එජවපශ සිටි සියලු ඇම තිශවරුන්ටයි. ශම ොකද,
කරලව තිශශපන්ශන් සවපරවධී ශනොසැලකිල්ලක්. යම ක් සි ව විය
හැකි පව ද දමින් එය සි වවීම ට ඉඩ හැරීම  තම යි අපරවධ විදයවශ
සවපරවධී ශනොසැලකිල්ල ශලස සලකන්ශන්. නුදත් ශේ වවර්තවශ
නඩු පවරන්න කියව තිශශපන්ශන් ගලශගොඩඅත්ශත් ා වනසවර
නවයක සථවවමීන් වහන්ශසේට! ේන් වහන්ශසේ ව995දී ජවතිශක සංඝ
සභවව, ඊට පසුව ව998දී ත්රසථත විශරෝධි ජවතිශක වයවපවරය යනවදී
වයවපවර හරහව අවුරු ව 5කට වඩව වැඩි කවලයක් ත්රසථතවවදයට
එශරහිව, අන්තවවදයට එශරහිව සටන් කළ සථවවමීන් වහන්ශසේ
නම ක්. ේන්වහන්ශසේව ඉතව සමීපව ඇසුරු කළ ශකනකු විධියට
ම ව ශපෞද්ගලිකව දන්නවව, ුදසථලිේ අන්තවවදය ගැන ේන්
වහන්ශසේ අනතුරු අඟවන්න පටන් ගත්ශත් 0වව තරේ ඈත
කවලයක සිට පව. ඉසථලවේ අන්තවවදීන් ත්රසථත ප්රහවරයක් එල්ල
කිරීම ට ඉඩ තිශශපනවවය කියන එක ේන්වහන්ශසේ රටට ශහළි
කශළේ 0ව6 තරේ ඈත කවලයක. එශහම  නේ ත්රසථතවවදශ අල
ගිය, ුදල ගිය තැන් ප්රකව කළ ේන්වහන්ශසේට එශරහිව නඩු
පැවශරනවව නේ, එයින් සිද්ධ ශවන්ශන් අනවගතශ දී ත්රසථතවවදය
ගැන ශතොරතුරු ශසොයව ගන්නව අයට 'කට වහශගන හිටපන්'
කියන පණිවුඩය ලපව දීම  ශනොශවයිද කියලව
අපට ප්ර ථන
කරන්න ශවනවව. අශේ බුද්ධි අං කළ යුත්ශත් ේන්වහන්ශසේට
නඩු පැවරීම  ශනොශවයි, බුද්ධි අං වල ප්රධවන ේපශද් කයකු
විධියට ේන්වහන්ශසේව පත් කර ගැම ම යි කියලව ම ම  ශයෝජනව
කරනවව.
ශේජර් ජනරවල් සුශර්ෂථ සශල් තම යි සහරවන්ට පඩි ශග ශ
කියලව විපක්ෂශ ම න්ත්රීවරුන් අද දවස පුරවම  කියනවව ම ව
අහශගන හිටියව. ශේ සභවශ වරප්රසවදවලට ුදවව ශවලව ශ්රී ලංකවව
බිහි කළ කීර්තිශම ත්ම  බුද්ධි හුදදව  දලධවිකයවට අවලවද නඟව, ඔහු
 දහඬ කරන්න, ඔහු අ්රිය කරන්න හදන්න එපව කියලව අපි
තුදන්නවන්ශසේලවට කියනවව. ශකොටි ත්රසථතවවදයට එශරහිව අමිල
ශසේවවවක් ඉටු කළ සුශර්ෂථ සශල්  දලධවිකයව  දහඬ කරන්න
හදන්ශන් ඉසථලවේ අන්තවවදය රැක ගැම ම ටද, කියන ප්ර ථනය අද
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පවර්ලිශේන්තුව

[ගරු ේදය ගේම න්පිල ම හතව]

අපට විපක්ෂශයන් අහන්න සිද්ධ ශවනවව. සුශර්ෂථ සශල් ම ැතිශතුම ව
ඉසථලවේ අන්තවවදයට, සහරවන්ට පඩි ශග වව නේ, සහරවන්
ශපෝෂණය කළව නේ, ශේ සභවශවන් පිට ඒවව ගැන කියන්ශන්
නැත්ශත් ඇයි, ඒ ගැන ශපොලීසියට පැමිණිලි කශළේ නැත්ශත් ඇයි,
ජනවධිපතිශ ශකොමිෂන් සභවව ඉන ිකශ ශේ ගැන කරුවල දැක් බශ
නැත්ශත් ඇයි? අපි දැක්කව, ශේ විවවදය තුළ කාව කළ විපක්ෂශ
ුදජිබුර් රහුම වන් ම න්ත්රීතුම න්ලව එම  ශකොමිෂන් සභවව ඉන ිකශ
සවක්ෂි  වන් ආකවරය. එතශකොට කියන්න තිශබුණව ශන් සුශර්ෂථ සශල්
තම යි සහරවන් ශපෝෂණය කශළේ කියලව. එශහම  කියන්ශන් නැතුව,
ශේ සභවව තුළ ලැශපන වරප්රසවද පවවිච්චි කරලව රට රකින
විරුවන්ට අවලවද නඟන්න එපවය කියලව අපි විපක්ෂයට කියනවව.

ශනොකර තම න්ශ සැමියව ගැන ශතොරතුරු  වන්නව. ුදසථලිේ
සම වජශ තවත් සවම වජිකයන් තම න්ශ අනනයතවව සඟවවශගන,
තම න්ශ පිකසරශ තිශශපන ුදසථලිේ අන්තවවදය ගැන ශතොරතුරු
 වන්නව. ශේ අය ඒ ශතොරතුරු භයක්, සැකක් නැතුව ඉන ිකපත් කශළේ
තම න්ශ ජීවිතයට එයින් තර්ජනයක් ශනොශවයි කියන වි ථවවසය
ම තයි. අපි ඒ වි ථවවසය කැඩුශවොත්, ුදසථලිේ අන්තවවදය පිළිපඳ
ශතොරතුරු ශේ රටට ගලව ඒම  නතර ශවනවව.

ගු මූලාානාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු ඇම තිශතුම  ද, ඔපතුම වට  දයමිත කවලය අවසවනයි. කාවව
අවසන් කරන්න.

ගු උදය ගම්මන්ළිල මහාවා

ගු කබීර් හාෂීම් මහාවා

(மாண்புமிகு உதய கம்மன்பில)

(மாண்புமிகு கபீர் ஹஷீம்)

(The Hon. Udaya Gammanpila)

(The Hon. Kabir Hashim)

Sir, I rise to a point of Order.

ගු මූලාානාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු කබීර් හෂීේ ම න්ත්රීතුම  ද, ඔපතුම වශ
එක ශම ොකක්ද?
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point of Order

ගු කබීර් හාෂීම් මහාවා

(மாண்புமிகு கபீர் ஹஷீம்)

(The Hon. Kabir Hashim)

ගරු ඇම තිශතුම  ද, ශකශහළිය රඹුක්වැල්ල ඇම තිශතුම ව ම වධය
සවකච්ඡවවකදී පිළිගත්තව, පසුගිය ආණ්ඩුව විසින් සහරවන්
කල්ලියට -

ගු මූලාානාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

එය රීතිශ ප්ර ථනයක් ශනොශවයි, ගරු ම න්ත්රීතුම  ද.

ගු උදය ගම්මන්ළිල මහාවා

(மாண்புமிகு உதய கம்மன்பில)

(The Hon. Udaya Gammanpila)

එශහම  වුශණොත් සහරවන්ශ ශදවැ ද ප්රහවරය එල්ල වනතුරු
අපට ශතොරතුරු ශනො ලැබීම ට ඉඩ තිශශපනවව. අන්න එතැනට ශේ
රට තල්ලු කරන්න එපව කියලව විපක්ෂශ ම න්ත්රීවරුන්ශගන් අපි
ආදරණීය ඉල්ලීම ක් කරනවව.
අවසවන ව ශයන් ම ව ශේ කවරණය කියනවව, ූලලවසනවරූඪ
ගරු ම න්ත්රීතුම  ද. එතුම න්ලව අශපන් අහනවව, "නඩු දවන්ශන්
නැත්ශත් ඇයි, සවධවරණය ඉටු කරුව" කියලව. පවසථකු ප්රහවරය
සේපන්ධශයන් 73වශදශනකු ශපොලීසිශයන් අත්අඩංගුවට ගත්තව.
ඔවුන්ශගන් ප්රකව
අරශගන, අශනක් අය  දදහසථ කරලව,
9වශදශනකු ශපොලිසථ අත්අඩංගුශ
ඉන්නවව. ශේ අයට
අ දවවර්යශයන් නඩු දවනවව. නඩු දවන එක ප්රම වද වුශණ් ජනවධිපතිශ
විම ර් න ශකොමිෂන් සභව වවර්තවශවන් අධිශ ෝදනව ශගොුව කිරීම ට
එකතු කළ හැකි ශදයක් තිශශේ දැයි ශපොලීසියට දැන ගැම ම ට
අව ය  බ  දසවයි. ශේ වන විට එම  වවර්තවව ලැබී තිශශපනවව. ුව වරු
අනවගතශ දීම  ශේ 9වශදනවට නඩු දවලව, පවසථකු ප්රහවරශ
වින්න තයන්ට යුක්තිශය ඉටු කරනවවය කියන එක ම ම  ප්රකව
කරනවව. ම ට ිකසව්  පන යුදීන් ම න්ත්රීතුම ව ගැන ශගොඩක් ශද්වල්
කියන්න තිශබුණව. ම ට  දයමිත කවලය අවසන් වීම   දසව අපි ශවන
දවසක හුද ශවුදයි කියව සඳහන් කරමින්, ම ශ කාවව අවසන්
කරනවව.

ම ව එය ප්රතිශක්ශෂේප කරනවව, ුදලවසනවරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුම  ද.
එතුම ව කිසිම  අවසථාවවක එශසේ පිළිශගන නැහැ. ම ව එය ප්රතිශක්ශෂේප
කරනවව.

ගු රිාාඩ් බදියුදීන් මහාවා

ූලලවසනවරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුම  ද, "සම හර ශවළුේ දීලව නැහැ.
එම   දසව නඩු දවන්න පැහැ" කියලව අශේ ම න්ත්රී ශකශනකු ප්රකව
කළව. අපි අ දවවර්යශයන්ම  ම තිශපතිශතුම ට ඒ ශවළුේ ලපව දීලව
තිශශපනවව. බුද්ධි අං ඇවිල්ලව රහසින් සවක්ෂි දීලව කි වව, "අශේ
ආයතනශ වුහය ශේකයි, ශේ වවශ අය අපට ශතොරතුරු
ශදන්ශන් නැහැ. ඒ ශතොරතුරු අපි සේපිණ්ඩනය කරන්ශන් ශේ
ආකවරශයන්. ශතොරතුරු සනවා කරන්ශන් ශේ ආකවරශයන්"
කියලව. ශේ ශතොරතුරු ශහළි කරන්න කියලව තුදන්නවන්ශසේලව
ඉල්ලන්ශන් තුදන්නවන්ශසේලව 00වදී කළ මිශල් දයේ සිටි ම හව
පවවවදීම  යළි කරන්න කියන එකද, අශේ බුද්ධි අං ශහළිදරවු
කරන්න කියන එකද? ශම ම  ජනවධිපතිශ විම ර් න ශකොමිෂන් සභව
වවර්තව පදනේ කරශගන නඩු දවන්න පැහැ. ඒක තුදන්නවන්ශසේලව
ම තිශය ශනොදැන කරන කාවවක්. ශපොලිසථ විම ර් න පදනේ
කරශගනයි නඩු දම න්ශන්. ජනවධිපතිශ විම ර් න ශකොමිෂන් සභව
වවර්තවව අධයයනය කරද්දී යේ වැරන කරුවකු පිළිපඳ වැඩි වර
ශතොරතුරු දැන ගන්න ම තිශපතිශතුම වට අව ය නේ, ඒ සංශ දී
ශතොරතුරු එතුම වට ලපව ශදනවව. ඒවව ප්රසිද්ධ කරන්න පැහැ.
සම හර කවන්තවවන් රහශසේ ඇවිල්ලව, තම න්ශ අනනයතවව ශහළි

ගු මූලාානාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மாண்புமிகு றிஸாட் பதியுதீன்)

(The Hon. Rishad Bathiudeen)

Sir, I rise to a point of Order.

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු ිකසව්  පන යුදීන් ම න්ත්රීතුම  ද, ශම ොකක්ද රීතිශ ප්ර ථනය?

ගු රිාාඩ් බදියුදීන් මහාවා

(மாண்புமிகு றிஸாட் பதியுதீன்)

(The Hon. Rishad Bathiudeen)

ූලලවසනවරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුම  ද, ම ම  ශේ ගරු සභවශ නැතිශ
ශවලවවක ගරු ම හින්දවනන්ද අලුත්ගම ශ ඇම තිශතුම ව කියලව
තිශශපනවව, "ම රවශගන ම ැශරන ශපෝේපකරුවවශ  දවසට ම ම 
ගියව කියලව" පවසථකු ඉිකදව ප්රහවරය සේපන්ධ Report එශක්
ව34වැ ද පිටුශවහි තිශශපනවව කියව. එය සේපූර්ණශයන්ම  අසතය
ශ ෝදනවවක්. එශහම  කිසි ශදයක් ශේ වවර්තවශ
නැහැ. ම ම 
ශම ම  ගරු සභවශ නැතිශ ශවලවවක එතුම ව  දකේ ම ශ නම 
සඳහන් කරලව කාව කරලව තිශශපනවව. ූලලවසනවරූඪ ගරු
ම න්ත්රීතුම  ද, එම   දසව එය හැන්සව්  වවර්තවශවන් අයින් කරන්න
කියලව ම ම  ඔපතුම වශගන් ඉල්ලීම ක් කරනවව.
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ගු මූලාානාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මීළඟට, ගරු කබීර් හෂීේ ම න්ත්රීතුම ව. ඔපතුම වට විනවඩි ව5ක
කවලයක් තිශශපනවව.

[අ.භව. 4. ව]

ගු කබීර් හාෂීම් මහාවා

(மாண்புமிகு கபீர் ஹஷீம்)

(The Hon. Kabir Hashim)

ූලලවසනවරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුම  ද, පවසථකු ඉිකදව ප්රහවරය පිළිපඳව
කාව කරනවව නේ පළුදශවන්ම  එහි වටපිටවව, පසුබිම  දැන ගැම ම 
ඉතව වැදගත්. පවසථකු ඉිකදව ප්රහවරශයන් කවටද වවසි වුශණ්, කවටද
අවවසි වුශණ්, අරුදණ කුම ක්ද කියන එක දැන ගැම ම  අපට ඉතව
වැදගත්. පවසථකු ඉිකදව ප්රහවරය ශේ රශට් ඇතිශ වුවල ශේදවව කයක්.
එයින් වැඩිශයන්ම  පීඩනයට පත් වුශණ් කශතෝලික ජනතවව.
විශ ේෂශයන්ම  ුදසථලිේ ජවතීන් සහවරන් සහ සහරවන්ශ කල්ලිශ
අය තරශ ම  ප්රතිශක්ශෂේප කරන අතර, ඒ අය අශේ ආගම  පිළිපන න
අය ශනොශවයි කියලව අපි පැහැන ලිව කියනවව. සහරවන්ලව අශේ
ආගම  විකෘතිශ කරලව, ුදසථලිේ කියන නම  පවවිච්චි කරලව කරපු
්රියවදවම ය  දසව කශතෝලික ජනතවවශගන් සම වව ඉල්ලන්න අපි
පැකිශළන්ශන් නැහැ. ශම ම  ප්රහවරය ශහේතුශවන් ශදවුවව වැඩිම 
අවවසිය වුශණ් ුදසථලිේ ප්රජවවට. ශම ොකද, ශද් පවලන අවසථාවවවදීන්
අශේ ුදසථලිේ ප්රජවවම  ත්රසථතවවදීන්, ශද් ශද්රෝහීන් පවට පත් කළව.
ඒක තම යි වුශණ්. විශ ේෂශයන් ම ම  ශපෞද්ගලිකව පීඩනයට පත්
වුවල ශකශනක්. ශපොශහෝ අය පසුගිය ම ැතිශවරණශ දී වුණත්
ශද් පවලන වවසි තකව ජවතිශවවදය ේපිකම ශයන් පවවිච්චි කළව.
ම වවනැල්ල බු ව පිළිම වලට හව ද කළ සිද්ධිය ඇතිශ ශවනශකොට ඒ
ගැන ශසොයව පලන්න ුදසථලිේ ජනතවවත් එක්ක පළුදශවන්ම 
ම ැන හත් වුශණ් ම ම යි. විශ ේෂශයන් එදව සවම ය ආරක්ෂව කරන්න
සථවවමීන්වහන්ශසේලව ම ට ේපිකම  සහවය ලපව  වන්නව. සිංහල
ුදසථලිේ සමීප සේපන්ධතවව අවුරු ව සිය ගණනක් තිශබුණව.
ශකොටින්ම  කියනවව නේ, පන්සශල් හවුද වරුශවෝ ශකොශහේ හික
නගරයකට යනශකොට ුදසථලිේ කඩයකට තම යි යතුර දීලව යන්ශන්.
ඒ වවශ
සේපන්ධයක් තිශබුණව. එම  සි වවීශම න් පසු ම ශ
සේපන්ධීකරණ ශල්කේ තසථලීේ කියන තරුණ ම හතව ලපව
 වන්නව, ඒ සඳහව අව ය ්රියවම වර්ග ගන්න CID පරීක්ෂණ සඳහව
අව ය ේදවු ේපකවර ශදන්න කියලව. එහි ප්රතිශලලයක් ව ශයන්
තම යි ඒ ත්රසථතවවන න්, සහරවන්ශ කල්ලිය ඇවිල්ලව තසථලීන්ශ
ඔලුවට ශවඩි තිශේශේ. එදව ම ම  කරපු ්රියවවට ම ට ගහන්න
පැිකකම ට තසථලීේශ
ඔළුවට ශවඩි තිශේපව. ම ැශරන්න ගිය
තසථලීේට අවුරු ව එකහම වරක් ම ම  අතිශන් වියදේ කරලව, ුවවර
ශරෝහශල් ප්රතිශකවර කරලව, එතුම ව ආරක්ෂව කරලව ජීවිතය ශේරව
ගත්තව. නුදත්, අද එතුම ව අේපගවතශයක්. ඔහුට අව ය ප්රතිශකවර
කිරීම ට ම ම  ේදවු කළව. හැපැයි, අද ම ම  ආඩේපර ශවනවව, සිංහල
තරුණ පිිකසක් එතුම වට  දවසක් හදව දීලව තිශබීම  ගැන. ඒක ඉතව
වැදගත් ශදයක්. න ගන පැත්ශත් ආයුර්ශ ද ශවදකේ කරශගනයි අද
එතුම ව ඉන්ශන්. ඒකටත් ේදවු කරන්න සිද්ධ වුණව. තසථලීේට
රජශයන් ේදවු කරන්න කියලව ම ම  කැබිනට් ප්රිකවවක් දැේම ව.
අවවසනවවකට අශේ ආණ්ඩුව ඊට කලින් ඉවත් වුණව. හැපැයි,
ම හව වර්ය ශරොහවන් ගුණරත්න ම හතව හරහව ම ම  වත්ම න්
ආරක්ෂක ශල්කේවරයවශගන් ඉල්ලීම ක් කළව, තසථලීේ ම හතවශ
ප්රතිශකවරවලට රජශයන් යේ ශගවීම ක් කරන්න කියලව. පවසථකු
ඉිකදව ප්රහවරය පිළිපඳ ශසොයව පැලීම  සඳහව පත් කළ ශකොමිෂන්
සභව වවර්තවශ
වව5වැ ද පිටුශ
තිශශපනවව, දැන් තසථලීේ
ආපවධිතශයක්, ඔහු විශද් රටකට අරශගන ගිහිල්ලව ප්රතිශකවර
කරලව සම ප කරන්න රජශයන් ුදදල් වියදේ කළ යුතුයි කියලව.
ම ම  ඒ ගැන සතුටු ශවනවව. හැපැයි, අශේ රශට් ේන්ම ත්ත,
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ූලලධර්ම වවන , අන්තවවන , ත්රසථතවවන  සහරවන්ශ කණ්ඩවයම  කරපු
ඒ ්රියවව අපට හිතව ගන්නවත් පැික ශදයක්. හැපැයි, ඊට වඩව හිතව
ගන්න පැික ශද් ශම ොකක්ද? ඒ ගැනත් ම ම  කියන්නේ.
2009 සිට ඔහු සිටියව, ඔහු ්රියව කළව කියන එක කවුරුත්
දන්නවව. බුද්ධි අං දැනශගන හිටියව. ම ම  දැක්කව, ජවතිශක විද්වත්
සංඝ සභවශ පූජය හැඩිගල්ශල් විම ලසවර හිමිපවණන් වහන්ශසේ
ඊශ ශපශර්දව ම වධයශ කියනවව, සහරවන් සහ ත හිද් ජම වද්
සංවිධවනයට නඩත්තු වියදේ සහ පඩි ශගවීේ සඳහව අව ය ුදදල්
0වව, 0ව කවලශ රජය සහ බුද්ධි අං විසින් ලපව  වන්නව
කියලව. ඒ වවශ ම , ශකශහළිය රඹුක්වැල්ල ඇම තිශතුම ව දවසක්
ම වධය වැඩසටහනකදී ඒ කාවව තහවුරු කරනවව ම ම  දැක්කව.
''ඔ , අපි සල්ලි ශග වව, අපි සහරවන්ලවට පඩි ශග වව, අපි
නඩත්තු ශකරුවව'' කි වව. එවකට ශේ රශට් ආරක්ෂක
ශල්කේවරයව හැටියට හිටිශ ශගෝඨවභය රවජපක්ෂ ම ැතිශතුම වයි.
එතුම වශ
අුවදැුවම කින් තම යි පඩි ශගවලව ඇත්ශත්, ඒ
ශගොල්ලන් නඩත්තු කරලව ඇත්ශත් කියලව කවුරුත් හිතනවව.
හැපැයි, ඔවුන්ට විරුද්ධව ශපම  සිටි තසථලීේට ේදවු කරන්න
කියලව ම ම  වර්තම වන ආරක්ෂක ශල්කේශගන් ඉල්ලීම ක් කළව.
නුදත් අද ශවනතුරු තඹ සතයක් දීලව නැහැ. ඔහුශ ඔළුවට ශවඩි
තිශේශේ සහරවන්ලව. තසථලීේට ශවදකේ කරන්න සල්ලි  වන්ශන්
නැහැ. නුදත් සහරවන්ලවට පඩි ශගවලව තිශශපනවව. ඒක තම යි
පු වම  වැශ් .
ඊළඟට තවත් පු වම  හිශතන ශදයක් තිශශපනවව. ුදසථලිේ ප්රජවශ
ප්රධව දන්, ුදසථලිේ ආගමික නවයකයන් සහරවන්ට විරුද්ධව
ශද් පවලන අධිකවිකයට සහ ආරක්ෂක අං වලට 0වව සිට න ගින්
න ගටම  පැමිණිලි කළව. හැපැයි, පැමිණිලි කළවට ඒ කවලශ කිසිම 
ප්රතිශ වරයක් රජශයන් ලැබුශණ් නැහැ. ජනවධිපතිශ ශකොමිෂන් සභව
වවර්තවශ ඉං්රීසි පිටපශත් 8වවැ ද පිටුශ කියනවව, " 0ව3
ශපපරවවික 6වැ ද දව සිට 0ව4 ඔක්ශතෝපර් ම වසශ
වැ ද දව
දක්වව ුදසථලිේ ආගමික නවයකයන් කණ්ඩවයම ක් විසින් සහරවන්ට
විරුද්ධව කවත්තන්කුඩි ශපොලීසියට පැමිණිලි වවක් ඉන ිකපත් කර
තිශශපනවව කියලව. 0ව3 සිට 0ව4 දක්වව සහරවන්ට අතවත්
තිශේශේ නැහැ. 0ව4 ම ැයි 0වවැ ද දව නැශඟනහිර පළවත් හුදදව
ප්රධව ද ශේජර් ශජනරවල් ලවල් ශපශර්රවට ුදසථලිේ නවයකයන්
ගිහිල්ලව පැමිණිල්ලක් කළව, සහරවන් ත්රසථතවවන ශයක්, එයව
අල්ලන්න කියලව. හැපැයි, ආණ්ඩුශවන් no action. එතශකොට
ආරක්ෂක ශල්කේ වුශණ් ශගෝඨවභය රවජපක්ෂ ම ැතිශතුම ව. ුදසථලිේ
ප්රජවව 0ව5- 0ව9 අතර ඒ විධියට න ගටම  සහරවන්ට විරුද්ධව
පැමිණිලි කළව. ශේ රශට් ජීවත්වන ුදසථලිේ ප්රජවශවන් සියයට
99.9ක්ම  රශට් ජවතිශයත් එක්ක එදව සහරවන්ට විරුද්ධව නැගී
සිටියව. හැපැයි, ශද් පවලන අවසථාවවවන න් ුදසථලිේ ප්රජවවට දස වධ
දීලව පීඩනයට ලක් කරලව, ශද් පවලන ඉලක්ක සඳහව ශල් විලක්
හදන්න ේත්සවහ කළව.
ුදසථලිේ ප්රජවවටත් ඕනෑ ශේ සිද්ධිය පිටුපස ඉන්න අය,
සහරවන්ලවශ ශපෝේප ප්රහවරශ ශම ොළකරුවන් කවුද කියව
ශසොයව ගන්නයි. ඒක තම යි අශේ ඉල්ලීම ත්. ඒ  දසව ශේ
අවසථාවශ දී අපිත් කියන්ශන්, ශේ ප්රහවරශ අරුදණ කුම ක්ද, එය
සැලසුේ කශළේ කවුද, එහි ප්රධවනම  ශම ොළකරුවන් කවුද කියව
ඉක්ම නටම  ශසොයව ගන්න කියලවයි. ඒ සඳහව අතිශේතුේ ම ැල්කේ
කවන නල් රංජිත් හිමිපවණන් කරන ඉල්ලීම  අපිත් අුවම ත කරනවව.
එම  ප්රහවරයට වග කිව යුත්තන් ශසොයව ශදන්න ඕනෑය කියන තැන
අපිත් ඉන්නවව.
ඊශ ශපශර්දව ජනවධිපතිශතුම වශ
"ගම  සම ඟ පිළිසඳර"
වැඩසටහන තුළින් එතුම ව ම වධයයට කාව කරනශකොට, ශේ
වවර්තවශ ශකොටසක් ේපුටව දක්වමින් කියනවව, ශේ ප්රහවරය
වැළැක්වීම ට පැික වීම ට ශහේතුව යහ පවලන රජශ  වර්වලකම යි
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පවර්ලිශේන්තුව

[ගරු කබීර් හෂීේ ම හතව]

ගු මෛවදය උපුල් ගල්පප කික මහාවා

(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) உபுல் கலப்பத்தி)

කියලව ඒ වවර්තවශ සඳහන් කර තිශශපනවවය කියලව. ඔ , අපි
හැ වශ ජවතිශක ආණ්ඩුවක්. පක්ෂ ශදකක් එකතුශවලව ජවතිශක
ආණ්ඩුවක් හදලව ශපොශහොම  සංකීර්ණ වුහයක් තුළ අපි වැඩ
කළව. ඒ කවරණය කියන්න අපි ලජ්ජව ශවන්ශන් නැහැ. ඒ තුළ අඩු
පවඩු තිශබුණව. හැපැයි, හිටපු ජනවධිපතිශතුම වත්, හිටපු අගම ැතිශතුම වත්
අතර තිශබුවල ශේදය,  වරසථවීම  වර්ධනය කිරීම  සඳහව යේ යේ සිද්ධි
ශහේතු වුණවය කියන එක ම ව කියන්න කැම ැතිශයි. විශ ේෂශයන්
ඒකට ශහේතු වුශණ් පල තණ්හවවයි. ඒ පල තණ්හවව  දසව
ශපොශහොට්ටුව පක්ෂශ
අය පසථස ශදොශරන් ඇවිල්ලව
ප්රජවතන්ත්රවවන ව පත් කරපු ආණ්ඩුව ශගදර යවන්න වැඩ කළව.
ඔවුන් දවසථ 5 ක් ආණ්ඩු කරමින්, හිටපු අගම ැතිශතුම ව අසථ කරන
තැනට හිටපු ජනවධිපතිශතුම වව තල්ලු කළව. එයින් පසුවයි ඒ
ශදශදනව අතර ඇතිශ වුවල ශේදය,  වරසථාභවවය තවත් වර්ධනය
වුශණ්.
ම ව රජශයන් ප්ර ථනයක් අහන්න කැම ැතිශයි. හිටපු ජනවධිපතිශ
නම ත්රීපවල සිිකශසේන ම ැතිශතුම ව අද ආණ්ඩු පක්ෂශ වවඩිශවලව
ඉන්නවව. එතුම ව ම වධයයට කියව තිශශපනවව, ජනවධිපතිශතුම වව තම න්ව- ඝවතනය කරන්නත්, හිටපු ආරක්ෂක ශල්කේ ශගෝඨවභය
රවජපක්ෂ ම ැතිශතුම ව ඝවතනය කරන්නත් ශලොකු කුම න්ත්රණයක්
තිශශපනවවය කියලව නවම ල් කුම වර කියන පුද්ගලයව පැමිණිලි කර
තිශශපනවවය,
එතුම වට ලැබී තිශශපන වවර්තවව අුවව ර දල්
වික්රම සිංහ ම ැතිශතුම වශ ආණ්ඩුශ ඉන්න කැබිනට් ඇම තිශවරයකු
ඒකට සේපන්ධයි, ඒ ශහේතුව  දසව තම යි ර දල් වික්රම සිංහ
ම ැතිශතුම වව අගම ැතිශ තනතුශරන් අයින් කශළේ කියලව. ඒ පුවත
ම වධය ම ඟින් ශම ශසේ වවර්තව කර තිශශපනවව: "Sri Lanka’s
President said on Sunday he sacked his Prime Minister
mainly because of the alleged involvement of a Cabinet
Minister in a plot to assassinate him". He also said that it was
to assassinate the former Defence Secretary as well. ඒ කරුවල
සඳහන් ශල්ඛ්නය ම ව ාවාගව* කරනවව.
එතුම ව එවැ ද පරපතළ ශ ෝදනවවක් එල්ල කර තිශශපනවව.
නවම ල් කුම වර කරපු ඒ පැමිණිල්ල  දසවම  තම යි නවලක සිල්වව
සහරවන් සේපන්ධශයන් පරීක්ෂණයක් කරන්ශන්. සහරවන් අත්
අඩංගුවට ගන්න කියලව order එකක් දීලව තිශබියදීත්, ඒ
පැටලිල්ලත් එක්ක ඒ ශවලවශ නවලක සිල්වව අයින් කරලව ඒ
පරීක්ෂණය නතර කරනවව. නවම ල් කුම වර කරපු පැමිණිල්ල
සේපන්ධශයන් ශලොකු ප්ර ථනයක් තිශශපනවව. ශම ොකද, ඒ
පැමිණිල්ල  දසව සහරවන් සේපන්ධශයන් කළ පරීක්ෂණයත්
නවතිශනවව. හිටපු ජනවධිපතිශතුම වයි, හිටපු ආරක්ෂක ශල්කේතුම වයි
ඝවතනය කරන්න කුම න්ත්රණයක් තිශශපනවවයි කියන ශ ෝදනවව
පිළිපඳව අද වන තුරු කිසිම  වවර්තවවක් නැහැ. ඒ පිළිපඳව ආණ්ඩුව
කිසිම  පරීක්ෂණයක් කරලව නැහැ. ඒ සේපන්ධශයන් තත්ත්වය
ශම ොකක්ද කියලව වහවම  ශේ සභවව දැුවවත් කරන්න කියලවයි ම ව
කියන්ශන්.

ගු මෛවදය උපුල් ගල්පප කික මහාවා

(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) உபுல் கலப்பத்தி)

(The Hon. (Dr.) Upul Galappaththi)

Sir, I rise to a point of Order.

(The Hon. (Dr.) Upul Galappaththi)

ගරු කබීර් හෂීේ ම න්ත්රීතුම  ද, නවලක සිල්වව  දශයෝජය
ශපොලිසථපතිශතුම ව අත් අඩංගුවට පත් වනශකොට ඊට පහළින් හිටපු
 දලධවිකන් සිටිශ නැද්ද? ඊට ඉහළින්  දලධවිකන් සිටිශ ත් [පවධව කිරීම ක්]

ගු මූලාානාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ඒක point of Order එකක් ශනොශවයි. ගරු කබීර් හෂීේ
ම න්ත්රීතුම  ද, ඔපතුම ව කාව කරන්න.

ගු කබීර් හාෂීම් මහාවා

(மாண்புமிகு கபீர் ஹஷீம்)

(The Hon. Kabir Hashim)

ගරු ම න්ත්රීතුම  ද, අපි පැකිශළන්ශන් නැහැ. ශේ ඇතිශ කරපු
ශේද  දසව ආරක්ෂවව සඳහව - [පවධව කිරීේ] ඔපතුම ව වවඩි
ශවන්නශකෝ. ඔපතුම වශ ශනොහැකියවව ශේ සභවවට ශපන්වන්න
එපව. වවඩි ශවන්න. ඒ ඇතිශ කරපු ශේද  දසව ආරක්ෂවව සඳහව  බ
අනවධවනය, ශනොසැලකිලිම ත්භවවය හව ප්රම වදය  දසව ශම ම 
සිද්ධිය වළක්වන්නට අපට පැික වුණවය කියන එක අපි
පිළිගන්නවව. අශපුවත් වැරැන  සි ව වුණව. ම ව අහන්න කැම ැතිශයි,
නවම ල් කුම වර ශයොදවශගන හිටපු අගම ැතිශ හව ජනවධිපතිශ අතර
එවැ ද තත්ත්වයක් ඇතිශ කරන්න කුම න්ත්රණය කශළේ කවුද කියලව.
ූලලවසනවරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුම  ද, පවසථකු ඉිකදව ශපෝේප
ප්රහවරශයන් පසුව රජයක් හැටියට අපි ම වසයක් ඇතුළත සියලුම 
අපරවධකරුවන් අත් අඩංගුවට ගත්තවය කියන එක ම ව ම තක්
කරන්න
කැම ැතිශයි.
සහරවන්ශ
network
එක
අපි
සේපූර්ණශයන්ම  විනව කර දැේම ව. ඒ වවශ ම  එදව අපි ්රිවිධ
හුදදවව, ශපොලීසිය හව බුද්ධි අං ය පවවිච්චි කරලව සහරවන්ශ
කණ්ඩවයශේ සියලුම  අය අල්ලව ගත්තව. ඒ පිළිපඳව විශ ේෂශයන්
්රිවිධ හුදදවවට, ශපොලීසියට හව බුද්ධි අං යට අපි සථතුතිශය පළ
කරන්න ඕනෑ.
ම ව අහන්ශන්, ශගෝඨවභය රවජපක්ෂ ම හතව ජනවධිපතිශ වුණවට
පසුව අද වනතුරු, පවසථකු ඉිකදව ප්රහවරය සේපන්ධශයන් කී
ශදශනකු අල්ලව තිශශපනවවද කියවයි. ශම ොකක්ද, එතුම ව කරලව
තිශශපන්ශන්? එතුම ව දීපු ශපොශරොන් වව ශම ොකක්ද? ප්ර ථනය ඒක
විතරක් ශනොශවයි. තවත් ප්ර ථන කිහිපයක් තිශශපනවව අහන්න.
පළුදශව ද එක ශේකයි. ුදළු රටම  දන්නවව,
0ව9
ජනවධිපතිශවරණශ දී ප්රධවන ශත්ම වව වුශණ් ජවතිශක ආරක්ෂවව පව.
ශගෝඨවභය රවජපක්ෂ ජනවධිපතිශතුම ව ශපොශරොන් ව වුණව, ශලෝකශ
ඉහළම , න යුවල, නූතන බුද්ධි ශසේවවවක් අශේ රශට් පිහිටුවනවව
කියව. ඒ වවශ ම  වි වලම  ආරක්ෂක පද්ධතිශයක් එතුම ව හදනවව
කියව ශේ රටට ශපොශරොන් වවක් වුණව. "රට හදන ශසෞභවගයශ
දැක්ම " ප්රතිශපත්තිශ ප්රකව නශ ව වන පිටුශ ශගෝඨවභය රවජපක්ෂ
ම හත්ම යව කියනවව, "විශද්
බුද්ධි ශසේවව සම ඟ ම නව
සේපන්ධීකරණයක් ඇතිශකර ගැම ම , ..." කියලව.

ගු මූලාානාරූඪ මන්ත්රීතුමා

ගු මූලාානාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(The Hon. Presiding Member)

(The Hon. Presiding Member)

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

ඔ , ගරු ේපුල් ගලේපත්තිශ ම න්ත්රීම ව.

—————————
* පුානවකාලවේ වබා ඇව.

* நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

ගරු ම න්ත්රීතුම  ද, ඔපතුම වට තවත් විනවඩි
තිශශපනවව.

ගු කබීර් හාෂීම් මහාවා

(மாண்புமிகு கபீர் ஹஷீம்)

(The Hon. Kabir Hashim)

ශහොඳයි, ූලලවසනවරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුම  ද.

ක කවලයක්
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අශනක් රටවල බුද්ධි ශසේවව සම ඟ ම නව සේපන්ධීකරණයක්
ඇතිශ කරනවව කි වව. ඒ ශපෝේපකරුවකුශ බිිකඳක්  බ "සවරව"
නම ැතිශ කවන්තවව ඉන්න යවශ ඉන්ශන්. ඉන්න යවශ බුද්ධි ශසේවවව
සම ඟ කාව කරලව, ඒ කවන්තවව ශගනැල්ලව ඒ ප්රහවරශ
ශම ොළකරුවන් කවුද කියව ශහොයවගන්න ශේ අවුරු ව එකහම වර තුළ
ඕනෑ තරේ අවසථාවව තිශබුණව. නුදත් අද වනතුරු ඇයශගන්
ශතොරතුරු අරශගන නැහැ. ඇයි එශහම  කරන්ශන් නැත්ශත්?
ශදවන කවරණය. ජනවධිපතිශතුම ව "රට හදන ශසෞභවගය දැක්ම "
ප්රතිශපත්තිශ ප්රකව නශ ඊළඟට කියන්ශන් ශම ොකක්ද? අශප්රේල් ව
සිද්ධිය ගැන එතුම ව කියනවව, "ශම ම  සිද්ධියට සේපන්ධ සියලු ම තිශ
ේල්ලංඝනය කර ඇතිශ සැපෑ අපරවධකරුවන්, හවුල්කරුවන්,
අුවපල  වන් සහ වගකීේ පැහැර හළ සියලු ශදනව ම  රටට ශහළිදර
කිරීම ට සහ ශනොපම ව ව දුවවේ ලපව දීම  සඳහව පූර්ණ පලතල සහිත
සථවවධීන ශකොමිෂන් සභවවක් පත් කරන අතර එම  ශකොමිසශේ
ශයෝජනව කඩිනමින් ්රියවත්ම ක කිරීම ට පියවර ගැශන්." කියව.
ශගෝඨවභය රවජපක්ෂ ම හතව ජනවධිපතිශ ශවලව දැනට අවුරු ව
එකහම වරක් ශවනවව. ශම ම  ප්රතිශපත්තිශ ප්රකව නශ කියනවව,
කඩිනමින් පූර්ණ පලතල තිශශපන ශකොමිෂන් සභවවක් පත් කරනවව
කියව. ශසෞභවගයශ දැක්ම  ප්රතිශපත්තිශ ප්රකව නශයන් ලක්ෂ 69ක්
පම ණ ජනතවවට ශපොශරොන් ව  බ ශලස ශනොපම වව, පූර්ණ පලතල
සහිත සථවවධීන ශකොමිෂන් සභවවක් පත් කර, එම  ශකොමිසශේ
ශයෝජනව කඩිනමින් ්රියවත්ම ක කිරීම ට පියවර ගන්නවව කි වත්,
ඊට අසම ත්  බ ආණ්ඩුව, අතිශශගෞරවම ය කවන නල් හිමිපවණන්
වහන්ශසේ රැවටූ ආණ්ඩුව, විපක්ෂ ශද් පවලනා යන් ම ර්දනය
කරන්න කඩිුදඩිශ ම  ම වස 3ක් ඇතුළත ශකොමිෂන් සභවවක් පත්
කරලව ඒ වවර්තවවත් එළියට ගත් ආණ්ඩුව, පවසථකු ඉිකදව ප්රහවරය
පිළිපඳ ශකොමිසම ක් පත් ශනොකිරීම  සහ ඒ පිළිපඳ බුද්ධි
ශම ශහයුම ක් ශනොකිරීම   දසව සම වජය තුළ සවධවරණ සැකයක් ඇතිශ
ශවලව තිශශපනවව, ශේ ආණ්ඩුව ඇත්ත ව ශයන්ම  ශේ පරීක්ෂණය
වසවගන්න ේත්සවහ කරනවවද කියලව. ශේ ප්ර ථනයට ආණ්ඩුව
ේත්තර න ය යුතුයි.

ගු මූලාානාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු ම න්ත්රීතුම  ද, ඔපතුම වට  දයමිත කවලය අවසන්.

ගු කබීර් හාෂීම් මහාවා
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තිශශපද්දීත් හවල් මිල අහස ේසට නඟිද්දී වී ම වෆියවව විසින් හංගපු
වී ටික ශහොයවගන්න පැික ශවච් ආණ්ඩුව, ඒ වවශ ම  අශේ
රටවැසියන් විශද් රටවල පීඩනයට පත් වන ශකොට, ූෂෂණයට
ලක් වන ශකොට ඒ අය ශගන්වන්න පැික ආණ්ඩුව, අර්ජුන
ම ශහේන්ද්රන් අල්ලනවව කියපු, අර්ජුන ම ශහේන්ද්රන් තවම 
ශහොයවගන්න පැික ශවච් ආණ්ඩුව, පවසථකු ඉිකදව ප්ර ථනය
සේපන්ධශයන් අද වනතුරු ශකොමිසම ක්වත් පත් කරන්න පැික
ශවච් ආණ්ඩුව පිළිපඳ ශේ රශට් ජනතවවට ඇතිශ ශවලව තිශශපන
සැකය සවධවරණයි කියව ආණ්ඩුවට අද පිළිගන්න සිද්ධ වනවව.

ගු මූලාානාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ශපොශහොම  සථතුතිශයි, ගරු ම න්ත්රීතුම ව. මීළඟට, ගරු ශම ොශහොම ් 
ුදසේමිල් ම න්ත්රීතුම ව. ඔපතුම වට විනවඩි 8ක කවලයක් තිශශපනවව.
[අ.භව. 4.36]

ගු වමොහාමඩ් ුදාම්මිල් මහාවා

(மாண்புமிகு தமாஹமட் முஸம்மில்)

(The Hon. Mohamad Muzammil)

ූලලවසනවරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුම  ද, ම ම  කැම ැතිශයි පවසථකු න න
ප්රහවරය සේපන්ධශයන් පත් කළ ජනවධිපතිශ ශකොමිෂන් සභවශ
වවර්තවශ 306 වැ ද පිටුවට අවධවනය ශයොුද කරමින්ම  ම ශ
කාවව පටන්ගන්න. ූලලවසනවරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුම  ද, එහි සඳහන්ව
තිශශපනවව, "අවවසනවවකට ශම න් අග්රවම වතය වික්රම සිංහ ඇතුළු ...
රජය එශසේ කිරීම ට අශපොශහොසත් විය. ුදසථලිේ ශද් පවලන
පක්ෂවල සහශයෝගය ම ත යැපීම   දසව නැඟී එන ඉසථලවමීය
අන්තවවදයට එශරහිව දැඩි ්රියවම වර්ග ගැම ම ට රජය ම ැලිකම ක්
දක්වන පව ... පරීක්ෂණ ශකොමිෂන් සභවව ඉන ිකශ ඇතිශ සවක්ෂි ...
සනවා කරයි" යුවශවන්. එශහම  නේ, කවරණය හික පැහැන ලියි.
ශේ ශකොමිසේ වවර්තවව කියන විධියට ුදසථලිේ ශද් පවලන
පක්ෂවල ම න්ත්රීවරුන් ඇතුළු ුදසථලිේ ම න්ත්රීවරුන් ව7ශදශනක් අද ශේ පවර්ලිශේන්තුව  දශයෝජනය කරන ුදජිබුර් රහුම වන්
ම න්ත්රීතුම ව, කබීර් හෂීේ ම න්ත්රීතුම ව, රවුනථ හකීේ ම න්ත්රීතුම ව ඇතුළු
ව7ශදශනක්- ඉසථලවමීය අන්තවවදයට එශරහි පරීක්ෂණ යට
ගසථවන්න ේත්සවහ කර තිශශපනවව. ශේ ශකොමිසේ වවර්තවශවන්
ඉතවම  පැහැන ලිව ඒක කියව තිශශපනවව.

අවසවන ව ශයන් ම ව ශේ කවරණය කියන්න කැම ැතිශයි.
ශගෝඨවභය රවජපක්ෂ ම හතව සහභවගි වුවල "ගම  සම ඟ පිළිසඳර"
කියන වැඩසටහනකදී එතුම ව ම  කියනවව ම ම  දැක්කව, "ම ම  ශනේල්
කියලව ශගොඩක් අය කියනවව. ම ම  ශනේල් නැහැ" කියව. හැපැයි, ම ම 
එතුම වට කියන්න කැම ැතිශයි, රජයක් හැටියට වින්න තයන්ට
සවධවරණය ඉෂථට කරනවව කියව ඡන්දය කවලශ කිඹුල් කඳුළු
සලමින් ඔපතුම ව කි වත්, අපරවධකරුවන් ඇල්ලීම  ශකශසේ ශවතත්
ඔපතුම වට අර කියපු විශ ේෂ ශකොමිෂන් සභවව පත් කරන්නවත්
පැික ශවලව තිශශපනවව, ඒ වවශ ම  බුද්ධි ශම ශහයුම ක් කරන්න පැික
ශවලව තිශශපනවව, ආරක්ෂක ශම ශහයුම ක් කරන්න පැික ශවලව
තිශශපනවව කියව.

ඒ විතරක් ශනොශවයි, ඉතවම  සංශ දී තවත් කවරණයක් ම ම 
කියන්නේ. ඒ පිළිපඳ ශම ම  ශකොමිෂන් සභව වවර්තවශ 39 වැ ද
පිටුශ සඳහන් ශවනවව. 0ව6දී පම ණ ම වක් විසින් තම  පුත්රයව IS
සංවිධවනශ දෘෂථටිවවදයට සහවය දක්වන පව තම ව ශවත දන්වව
සිටියව යැයි ශකශනක් සවක්ෂි ශදනවව. "ඇය ඒ පිළිපඳ ඔහුශ
සහවය පැතුවවය. ඔහු මිතුරන් කිහිප ශදශනකුශ ම වර්ගශයන්
අම වතය සවගල රත්නවයක ම හතව සේපන්ධ ශකොටශගන ඔහු
අරලිය ගහ ම න්න රශ දී හුද වී ශේ පිළිපඳ ඔහුශ අවධවනය
ශයොුද කශළේ ය." කියව ශම ම  වවර්තවශ සඳහන් වනවව. ගෆූර්
කියන වි ද ථ යකවරවරයව තම යි ශේ සවක්ෂි ශදන්ශන්. ශේ වන
විට පැතිශර යන ඉසථලවේ අන්තවවදය සහ ඒ ආරිත ප්රවණතව පිළිපඳ
ඔවුන් දැුවවත්ව සිටින පවත්, අගම ැතිශවරයවශ අවධවනය ද ඒ
පිළිපඳ ශයොුද වී ඇතිශ පවත් සවගල රත්නවයක ම ැතිශතුම ව පවසව
තිශශපනවව. "පවසථකු ප්රහවරශයන් පසුව වි දසුරු ගෆූර්හට
දැනගන්නට ලැබී ඇත්ශත් ඔහුට ඒ පිළිපඳ සඳහන් කළ ම වශ
පුත්රයව ද අදවළ ප්රහවරය සේපන්ධශයන් අත්අඩංගුවට ශගන ඇතිශ
පවයි." කියව ශේ වවර්තවශ සඳහන් වනවව. ඉතිශන් පලන්න! 0ව6
වර්ෂශ සවගල රත්නවයක අම වතයවරයව ශවත ඒ පුද්ගලයව ශගන
ගිහින් සේපන්ධ කර තිශශපනවව.

ශේ රශට් ශපොල් ශගඩිය ම ැනලව විකුණන්න කියපු ශගෝඨවභය
රවජපක්ෂ ම හත්ම යවශ ආණ්ඩුව, වවර්තවගත වී අසථවැන්නක්

තුදන්නවන්ශසේලව අද සහරවන්ට ේඩින් හිටපු අය කවුද කියලව
අහනවව. සහරවන්ට ේඩින් හිටපු අය එළිශ ශනොශවයි ඉන්ශන්.
ශේ පවර්ලිශේන්තුව ඇතුශළේම යි ඉන්ශන්. ශේ අන්තවවදී

(மாண்புமிகு கபீர் ஹஷீம்)

(The Hon. Kabir Hashim)

ම ව තවත් විනවඩියයි ගන්ශන්, ූලලවසනවරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුම  ද.
ම ම  විශ ේෂශයන්ම  කියන්න ඕනෑ, අද ශගෝඨවභය රවජපක්ෂ
ම හත්ම යවට එල්ශලන්න තිශශපන්ශන් නම ත්රීපවල සිිකශසේන ම හතව
පත් කරපු ශකොමිෂන් සභවශ යි කියව.
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පවර්ලිශේන්තුව

[ගරු ශම ොහම ්  ුදසේමිල් ම හතව]

ශද් පවලනා ශයෝ තම යි සහරවන්ට පවර කපලව  වන්ශන් සහරවන්
ශවුවශවන් ශපම  සිටිශ සහරවන් ශවුවශවන් පස සකසථ කශළේ.
එම   දසව කවරණය ඉතව පැහැන ලියි. අද ශම තැනට ඇවිත් අපට
ඇඟිල්ල න ගු කරන්න හැ වවවට, තුදන්නවන්ශසේලව තම යි අවුරු ව
ගණනවවක් තිශසථශසේ සහරවන් ශපෝෂණය කරන්න ඉඩ ඇිකශ .
පවසථකු ප්රහවරය කියන්ශන් අහඹු ්රියවවලියක් ශනොශවයි. ද ක
ගණනවවක් තිශසථශසේ ශ්රී ලවංකීය ුදසථලිේ සම වජයට කරපු ම හව
විනව යක ප්රතිශලලයක් තම යි අපට ඒ අත් විිනන්න සිද්ධ වුශණ්. අපි
දන්නවව, තුදන්නවන්ශසේලව ුදසථලිේ සම වජයට කළ ශද්.
ූලලවසනවරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුම  ද, ම ව ශේ කියන්න යන කාවව
අද ුදසථලිේ ජනතවව ශත්රුේ ගම වි කියව ම ට හිතන්න අම වරුයි.
ඒත් එක මි දශහකු ශහෝ ශේ කාවශවන් හැශදනවව නේ, ශේ කාවව
කියන්න ඕනෑ කියලව ම ම  වි ථවවස කරනවව. ශ්රී ලංකවශ
ඉතිශහවසශ , ශ්රී දළ දව ම වළිගවශ ශසේවය කළ ුදසථලිේ මි දසුන් සිටි
පව අපි දන්නවව. ඔවුන් ම සථ ම වං අුවභව කශළේ නැහැ. ඔවුන්
ඉසථලවේ වුණත් දළ දව ම වළිගවශ ශසේවය කළව. ශේක, ඒ විධියට
සහජීවනය තිශබුවල රටක්. එශහම  සහජීවනය තිශබුවල රටකට ශේ
අන්තවවදී ශද් පවලනා යන් සහ අන්තවවදී ආගමික නවයකයන්
එකතු ශවලව ශම ොකක්ද කශළේ? ද ක ගණනවවක් තිශසථශසේ ඒ
ජනතවව ම ත වැපිරූ ජවතිශවවදශ ප්රතිශලල විධියට තම යි සහරවන්ලව
 දර්ම වණය වුශණ්. ඒ  දසව සහරවන්ලව  දර්ම වණය කශළේ
විපක්ෂශ
ශේ ඉන ික ශපශළේ සිටින ුදසථලිේ අන්තවවදී
ශද් පවලනා ශයෝයි. ඔවුන් තම යි සහරවන්ට ඉහළින් හිටපු අය. අද
ශවනත් නම කින් සහරවන්ලව ඉන්නවව නේ, ඔවුන් ශපෝෂණය
කරන්ශන්ත් ශේ විපක්ෂශ සිටින ුදසථලිේ ශද් පවලනා ශයෝයි.
ම ම  කියන්න කැම ැතිශයි, ශේ ශකොමිෂන් සභව වවර්තවශ තිශශපන
එක ශදයක් ගැන ම ම  ඉහළින්ම  සතුටු වන පව. ශම හි "ඉසථලවේ
අන්තවවදය" කියන ව නය හිකම  පැහැන ලිව සඳහන් කර
තිශශපනවව. ඉසථලවේ අන්තවවදයක් ඉතව පැහැන ලිව නැඟී ආවව. කවුද
ඒ ඉසථලවේ අන්තවවදය හැ වශ ? ශේ රශට් ුදසථලිේ මි දසුන් සිටිශ
ජවතිශක ශද් පවලන පක්ෂවල. ඒ ජවතිශක ශද් පවලන පක්ෂවල හිටපු
ුදසථලිේ මි දසුන් ජවතිශක ශද් පවලන පක්ෂවලින් ඉවත් කරලව
ජවතිශවවන  ශද් පවලනයකට ුදලින්ම  ශගොුව කළව. ඒ ජවතිශවවන 
ශද් පවලනය තම යි තුදන්නවන්ශසේලව ගත්ශත්. ශේ ුදසථලිේ
ශද් පවලන නවයකයන්ශගන් අපි අහනවව, තුදන්නවන්ශසේලව
අතිකන් එක නවයකශයකු ශහෝ ශේ රශට් සියලු මි දසුන්ශ ප්ර ථන
ශවුවශවන් කාව කරලව තිශශපන්ශන් කවදවද කියලව. ඔය එක
ුදසථලිේ නවයකශයකුවත් ශේ රශට් සියලු ජවතිශකයන් ශවුවශවන්
කාව කරලව තිශශපනවවද, ශ්රී ලවංකිකයන්ශ ප්ර ථනයක් පිළිපඳව
කාව කරලව තිශශපනවවද? එදව අශේ හේපන්ශතොට වරවය විකිවලවව.
ඒ ශවුවශවන් ඒ එක්ශකශනකුවත් කට ඇිකයවද? ජිම වව ප්ර ථනය
අශේ රටට තිශශපන ප්ර ථනයක්. ඒ ප්ර ථනය ශවුවශවන්
එක්ශකශනකුවත් කට ඇිකයවද? පඩු මිල වැඩි ශවලව තිශශපනවව.
අඩුම  ගණශන් ඒ ශවුවශවන්වත් ඔය එක්ශකනකු ශහෝ කට
ඇිකයවද? නැහැ. හැම දවම  අන්තවවදී ඉල්ලීේ තම යි කශළේ. ඒ හදපු
පශසේ තම යි සහරවන්ලව බිහි වුශණ්.
අපි දන්නවව ුදසථලිේ ශද් පවලන පක්ෂ ශවනම  හැ වවව. එශහම 
හදලව අන්තිශශේදී ශම ොකක්ද කශළේ? ේතුරු - නැශඟනහිර ුදසථලිේ
ජනතවවට ශවනම  ප්රජවවක් විධියට සලකන්න කියලව ඉල්ලීේ
කළව. ේතුරු - නැශඟනහිර ුදසථලිේවරුන්ශ සවේප්රදවයික  දජබිේ
විධියට පිළිගන්න කි වව. ඒ ඔක්ශකොම  කරලව අන්තිශශේදී ුදසථලිේ
ශහෝටලයකින් කවපු සිංහල ම ුවසථසයවයි, ම වතර පත් කශඩන් කවපු
ුදසථලිේ ම ුවසථසයවයි ශදශදනවම  හලවල් සහතිශකය ශගනැල්ලව
ශවන් කළව. ශේක තම යි ශේ ශවන් කිරීශේ ප්රතිශලලය. සහරවන්ලව

 දර්ම වණය වුශණ් ශේ ගර්භවෂශ . ඒ ගර්භවෂය
තුදන්නවන්ශසේලව අන්තවවදී ුදසථලිේ ශද් පවලනා යන්.
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ඒ විතරක් ශනොශවයි, ශේ රශට් වහවේවවදය ඉසථසරහවට
ශගනවශ කවුද? අපි දන්නවව, අශේ ුදසථලිේ සම වජය ඉතවම 
සම ඟිශයන් හිටි පව. ඔවුන් අශනක් මි දහවත් එක්ක ගුවශදුව
කරශගන හිටියව. ශම ොකක්ද කශළේ? ුදසථලිේ කවන්තවවශ ුදහුණ
වැහුවව. ුදහුවල ආවරණය කළවම  ශම ොකක්ද ශවන්ශන්
ූලලවසනවරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුම  ද? ුදසථලිේ කවන්තවව, සිංහල
කවන්තවවන් එක්ක කාව කරන්ශන් නැහැ ශදම ළ කවන්තවවන්
එක්ක කාව කරන්ශන් නැහැ. ඒ ුදසථලිේ අේම ව දරුවවට
ේගන්වන්ශනත් එශහම යි. ද ක ගණනවවක් යනශකොට
සිංහලයවශගන්, ශදම ළ ම ුවසථසයවශගන් ශවන් වුවල ුදසථලිේ
දරුශවක් හැන ලව ශලොකු ම හත්ශවලව එනවව. සහරවන්ලව වවශ
අන්තවවදීන්, වහවේවවදීන් ඇවිල්ලව ඒ දරුවවට ශම ොකක්ද
කරන්ශන්? ඒ අය ඇවිල්ලව වහවේවවදය ඒ දරුවවට ශපොවනවව.
එතශකොට ඒ දරුවව දන්ශන් නැහැ, ජවතිශක සම ඟියක් ගැන.
අවසවනශ දී ඒ දරුවවශ හිස ම තට ජවතිශවවදය පටවලව ඒ සම වජය
සේපූර්ණශයන්ම  ජවතිශවවදී, අන්තවවදී සම වජයකට ශ නවව. ඒ
අුවව සහරවන්ලව වැශඩන පස  දර්ම වණය කශළේ, ුදසථලිේ
ශද් පවලනා යන් සහ අන්තවවදී ආගමික නවයකයන්. අපි සීඅයිඩී
එකට කියනවව, ඒ ගැන ශසොයනවව නේ ශේ පවර්ලිශේන්තුවට
ඇවිල්ලව ශසොයන්න කියලව. ශසොයලව පැලුවවම  ශත්රුේ ගන්න
පුළුවන්, කවුද සහරවන්ට ේඩින් හිටිශ කියලව. ඒ වවශ ම 
අන්තවවදී ආගමික නවයකශයෝ ඉන්නවව. පවසථකු ප්රහවරය
සේපන්ධව විම ර් නය කළ ශකොමිසම  ඉතවම  පැහැන ලිව ප්රකව
කරලව තිශශපනවව, සම සථත ලංකව ජමියතුල් ේලම ව සංවිධවනශ
දැන් ඉන්න ශල්කේතුම ව-

ගු මූලාානාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු ම න්ත්රීතුම ව, ඔපතුම වට  දයමිත කවලය අවසවනයි.

ගු වමොහාමඩ් ුදාම්මිල් මහාවා

(மாண்புமிகு தமாஹமட் முஸம்மில்)

(The Hon. Mohamad Muzammil)

ම ට තව විනවඩියක් ශදන්න, ූලලවසනවරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුම  ද.
එතුම ව අසවද් සවලි ම හත්ම යවත් එක්ක ම වවනැල්ල බු ව පිළිම 
කැඩීශේ සිද්ධිය වුවල තැනට යනවව. අසවද් සවලි ම හත්ම යවයි,
එතුම වයි එකතුශවලව ම වවනැල්ල බු ව පිළිම  කැඩීශේ සිද්ධිශ
සැකකරුවන් අල්ලව ගන්න තිශශපන අවසථාවව නැතිශ කරනවව. ඒ
ගැන ශේ වවර්තවශ ඉතවම  පැහැන ලිව සඳහන් කරනවව. ඒ විතරක්
ශනොශවයි. අවසවනශ ශේ ශකොමිෂන් සභවව ශසොයව ගන්නවව,
0ව9 අශප්රේල් වශව ද දව "ශරොපිකල් ඉන්" ලැගුේහශල්දී
ශපෝේපය පුපුරුවවශගන මිය ගිය අේ වල් ලතීනථ ජමිල්
ශම ොශහොම ් ශ
පියවශ
ා වතිශ ශසශහොයුශරකු තම යි තවසිේ
ම වුලවි, එශහම  නැත්නේ සම සථත ලංකව ජමියතුල් ේලම ව
සංවිධවනශ ම හ ශල්කේ කියලව. එම   දසව ඉතව පැහැන ලියි, ශේ
අන්තවවද නැඟුශන් ශකොතැ දන්ද කියලව. අන්තවවදී ුදසථලිේ
ශද් පවලනා යන් සහ අන්තවවදී ආගමික නවයකයන් හදපු පශසේ
තම යි සහරවන්ලව බීජ වගව කර ගන්ශන්. සහරවන්ලව වවශ අය
නැතිශ කරන්න නේ ඉසථලවේ අන්තවවදී ශද් පවලනය සහ ඉසථලවේ
අන්තවවදය වපුරන ආගමික නවයකයන්ට විරුද්ධවත් ම තිශය
්රියවත්ම ක විය යුතුයි. ඒ සඳහව ්රියවත්ම ක ශවන්න කියව ශයෝජනව
කරමින්, ම ශ කාවව අවසන් කරනවව. ශපොශහොම  සථතුතිශයි.

ගු මූලාානාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මීළඟට, ගරු ම නූෂ නවනවයක්කවර ම න්ත්රීතුම ව. ඔපතුම වට
විනවඩි වවක කවලයක් තිශශපනවව.
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ගු මනූෂ නානායක්කාප මහාවා

(மாண்புமிகு மனுஷ நாைாயக்கார)

(The Hon. Manusha Nanayakkara)

ූලලවසනවරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුම  ද, අශේ ගරු ශම ොහම ්  ුදසේමිල්
ම න්ත්රීතුම ව සඳහන් කළ යේ කවරණවවලට ම ව එකඟ ශවන පව
පළුදශවන්ම  ශේ ගරු සභවශ දී ප්රකව කරනවව. ශම ොකද, ුදසථලිේ
සශහෝදරවරුත් එක්ක අශේ සිංහල සශහෝදරවරුන් එකට ජීවත්
වුවල ඒ බිම  නැතිශ කශළේ ශේ ශද් පවලනයයි. ඒක අපි පිළිගන්නවව.
ශේ ශද් පවලනය තම යි සිංහල - ුදසථලිේ ශේදයක්  දර්ම වණ කශළේ.
ශේ ශද් පවලනය  දසව අන්තවවදී පක්ෂ  දර්ම වණය වුණව. එතුම ව
සඳහන් කළ ශේ සියලු කවරණව ම ම  පිළිගන්නව ගම න් ශම හි
ඉතිශහවසය ගැනත් යම ක් කිව යුතුයි.
1956 ආණ්ඩුව පිහිටුවන ශකොට “සිංහල පම ණයි” කියපු තැන
ඉඳලව ශේ රශට් ශද් පවලනය ශේ ජවතිශවවදය පවවිච්චි කළව. එතැන
ඉඳලව තම යි ශේ බිම  හැශදන්නට පටන් ගන්ශන්. සුද්දව ශේ රට
භවර දීලව ගියවට පසථශසේ ශේ රශට් හැම  නවයකයකුම  පලයට
පත්ශවන ශකොට ශේ රට ශදකට තුනට කඩලව, ජවතිශන් විධියට ශේද
භින්න කරලව තම යි තම න්ශ පලය ලපව ගත්ශත්. අන්න ඒ පලය
ලපව ගැම ම  සඳහව කළ පවදඩ වැඩ පිළිශවළක අවසවනය තම යි ශේ
සිද්ධිය දක්වව ඇවිල්ලව තිශශපන්ශන්. ඔය කියන සංවිධවන ම තු
ශවනවව
වවශ ම ,
ම ෑත
කවලීනව
සිංහල
අන්තවවදී
සංවිධවනවලටත්, ුදසථලිේ අන්තවවදී සංවිධවනවලටත් ආණ්ඩුශ
සහශයෝගය ලැශපන්නට පටන් ගන්නවව. ආණ්ඩුශ ඒ සහශයෝග
ලැශපන්න පටන් ගැම ම   දසව තම යි, ආණ්ඩුශ ඔත්තු ශසේවවවලට
සහරවන් හෂීේ ගන්ශන් නවම ල් කුම වර ගන්ශන්. නවම ල් කුම වරත්
ආණ්ඩුශ බුද්ධි අං ශ ශකශනක්. නවම ල් කුම වරටත් පඩි
ශග ශ , සහරවන් හෂීේටත් පඩි ශග ශ එදව 0ව0 - 0ව5
කවලශ ආණ්ඩුශවන්. ඒක ශකශහළිය රඹුක්වැල්ල ඇම තිශතුම ව
පිළිගත්තව, "හිරු" නවළිකවශ දී. කවුරු හික ඒක නැහැ කියනවව
නේ, ඒ වීඩිශයෝ පටය ම ව ළඟ තිශශපනවව. ඒ වවශ ම , වර්තම වන
අගම ැතිශ ම හින්ද රවජපක්ෂ ම ැතිශතුම ව ගැටශේ විහවරසථාවනශ දී
ගැටශේ හවුද වරුවන් ඉන ිකපිට ඒක පිළිගත්තව. ඒ වීඩිශයෝ පටයත්
තිශශපනවව. ඒ  දසව, එශහම  වුශණ් නැහැ කියලව කවුරුවත්
කියන්න එපව. සහරවන් හෂීේශ කණ්ඩවයම  ම වවනැල්ශල් බු ව
පිළිම වල ශීර්ෂ කැඩුවවට පසුව ඒ හිකශ
තිශබුවල ුදසථලිේ
ගේම වනවලට ගහන්න ගිශ නවම ල් කුම වරශ කණ්ඩවයම . ඒකට,
'සිංහශල්' වැ ද තවත් සංවිධවනත් සේපන්ධ වුණව. ශේ සියල්ල
පිටුපස ඉිනමින්, එකම  තැනකින් තම යි ඒවවට පඩි ශග ශ .
ශම ොකටද ශේක ශපෝෂණය කශළේ? ඒ ශද් පවලන අරුදවල
ශවුවශවන්. ඒ ශද් පවලන අරුදවල ශවුවශවන් ශපෝෂණය කරපු
ශේ ගම න ඇවිල්ලව, අවසවනශ දී 005න  යුද්ධය ශවුවශවන් ශේ
රශට් මි දසුන් ආණ්ඩු ම වරු කළව. 0ව0දී කළ යුධ ජයග්රහණය
ශවුවශවන් මි දසුන් ආණ්ඩුව පවත්වවශගන ගියව.
0ව5දී
යහපවලනශ ප්රජවතන්ත්රවවදය ශවුවශවන් මි දසුන් ආණ්ඩුව ම වරු
කළව.
හැපැයි, ඊට පසුව ම වතෘකවවක් ඕනෑ වුණව. ම වතෘකවව විධියට
"ජවතිශක ආරක්ෂවව" තම යි පුරු ව ආයුධය, පුරු ව වවකයය ශලස
ගත්ශත්. ඒ  දසව තම යි ජවතිශක ආරක්ෂවව පිළිපඳ ප්ර ථනයක් රට
ඇතුශළේ  දර්ම වණය වීම  සඳහව සිංහල, ුදසථලිේ ශකෝලවහලය
ආරේභ කශළේ. එදව 0ව5දී අලුත්ගම  දර්ගව නගරශ සිද්ධිශයන්
ම ැතිශවරණයට වවසියක් ගන්න පැික වුණවට, ඊට පසුව 0ව9
වසශර්දී ශේ වවශ ගැටුේ වවතවවරණයක්  දර්ම වණයවීම  කවශ
ශහෝ අව යතවවක් පවට පත් වුණවය කියන එක අද සියලුශදනව
දන්නව සතයයක් පවට පත් ශවලව තිශශපනවව. ඒ  දසව ශේ 009,
0ව0 කවලශ ඒ අයට පඩි ශගවපු ඒවව, ඒ පිළිපඳව පැමිණිලි
කළවම  අත්අඩංගුවට ශනොගත් ඒවව යන ශේ සියල්ල පැහැන ලියි.
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DIG Nalaka de Silva අත්අඩංගුවට පත් කරලව, සහරවන්
අත්අඩංගුවට පත්වීම  වළක්වලව, ඔහුට  දදැල්ශල් ඔහුශ
කර්තවයය ඉෂථට කරන්නට අශේ රජය යටශත්දී ඉඩ  වන්ශන් කවුද
කියන එක ශසොයව පැලිය යුතුයි. ම ම  ශපෝලය පවසථ කරලව ඒක
කශළේ අශේ ආණ්ඩුව ශනොශවයි කියනවව ශනොශවයි. අශේ රජය
යටශත්, කවුද ඔහු අත්අඩංගුවට ගන්න කටයුතු කශළේ නැත්ශත්
කියව ශසොයව පලන්න ඕනෑ. ඒක ශසොයන ගම න් එතැ දන් පසථශසේ
 බ සිද්ධිදවම යත් ශහොයන්න ඕනෑ. එතැ දන් පසථශසේ ඔහුශ
්රියවදවම ය කරශගන ගියවට පසුව ශපෝේපය පිපිරුණව. ඔහු
 දදැල්ශල් තම න්ශ කර්තවයය සිද්ධ කර ගත්තව. ඒ කර්තවයය
සිද්ධ කර ගත්තවට පසථශසේ, අශනක් අශනක් කවරණව කාව ශවන
ගම න් සවරව කියන කවන්තවවක් ගැන හැශම ෝම  කාව කරනවව. ශේ
සවරව කියන කවන්තවව ගැන අපි ුදල සිටම  දන්නවව. ඇය
ශපොලිසිශ
 දලධවිකශයකුශ
ශම ෝටර් සයිකලයකින් තම යි
ම න්නවරශම න් ගිශ කියලව දන්නවව. දැන් ඒකට ම වත් CID එකට
කැඳවයිද දන්ශන් නැහැ. හැපැයි, අද එශහම  කරන්න පැහැ.
ශම ොකද, අක්කශරයිපත්තුශ හිටපු, කලවංචිකුඩි ශපොලීසිශ
එවකට Traffic OIC  බ නවගූර් තේබි තම යි පයික් එශක් පිටුපස
ඇය තිශයවශගන යන්ශන්. ඔහු අද DO ගහලව ිකම වන්් 
පන්ධනවගවරශ ඉන්නවව, CID එක භවරශ . එතශකොට ඔහු
සවරව පිටුවහල් කරනවව. ශකොශහේටද යවන්ශන්? ඉන්න යවවට ගියව
කියලව තම යි වි ථවවස කරන්ශන්.
ඊශ කැබිනට් ම වධය ප්රකව ක ේදය ගේම න්පිල ම හත්ම යව
කැබිනට් හුදශ දී කැබිනට් ම ණ්ඩල ප්රකව යක් කරන ගම න්
කි වව, "ශේ සවරව ගැන අපි දන්ශන් නැහැ, එයව හිටියවද නැද්ද
දන්ශන් නැහැ, අපි දැන් පරීක්ෂණයක් කරන්න ඕනෑ" කියලව.
ශේක අපභ්රං
කාවවක්ශන්. සවරව ශග දයපු එක්ශකනව
අත්අඩංගුශ
සිටිද්දී දැන් කියනවව, නැහැ කියලව. තවත්
ඇම තිශවරශයක් කියනවව ම ම  අහශගන සිටියව, "සවරවශ ජීව
ශකොටසථ තිශබුණවද කියලව ශහොයන්න DNA පරීක්ෂණයක් කරන්න
ඕනෑ" කියලව. ශේ කරන්න හදන්ශන් ශම ොකක්ද? සවරව හංගන්නයි
හදන්ශන්. සිද්ධිශයන් සවරව යට ගහන්න ේත්සවහ කරනවව. ඒක
තම යි plan එක. ඒ plan එක ූ දවනේ කර ගන්ශන් ශම ොකටද? ම හ
ශම ොළකරු හංගන්න ඕනෑ  දසව. ම හ ශම ොළකරු හංගනශකොට,
සහරවන්ශ අතීත ්රියවදවම ය ශහොයලව පලනශකොට, සහරවන් ශේ
ප්රහවරයට කලින් ඉන්න යවවට ගියවද, සහරවන් ප්රහවරයට කලින්
ම ැශල්සියවට ගියවද, ඒ ගුවන් ගම න්වල ශතොරතුරු ශගනවවවද,
ලංකවශ කවුරු හික -දැනට බුද්ධි අං ශ නවයකශයක්- එවකට
ම ැශල්සියවශ වැඩ කළවද, දැන් අශේ බුද්ධි අං ශ නවයකශයක්
ඒ ශවලවශ ඉන්න යවශ හිටියවද කියන කවරණව ශහොයන්න
ශවනවව.
කලින් කාව වුණව ශන් ඒ අයට පඩි ශග වව කියලව, අශේ
බුද්ධි අං ශයන්. එශහම  නේ යේ සපඳතවවක් තිශබුණවද? ශේවව
ගැන අපි ප්ර ථන කරනවව. අපි ශකළින්ම  ඇඟිල්ල න ක් කරන්ශන්
නැහැ. අපි ජනතවවට කියනවව, බුද්ධියක්, ඔළුවක් තිශශපනවව නේ
කල්පනව කරලව පලන්න කියලව, ශේ කරුවල හරහව යේ
සේපන්ධතවවක් ශගොඩනැශඟනවවද නැද්ද කියන කවරණව ශදස.
එතැ දන් පසථශසේ ශපෝේපය පිපිරුණව සියල්ල ඉවරයි. ශපෝේපය
පිපිරීම ත් එක්කම  ජවතිශක ආරක්ෂවව පිළිපඳ ප්ර ථනය එළියට එනවව.
ශපෝේපය පිපිිකලව සතිශයකින් ශගෝඨවභය රවජපක්ෂ ම ැතිශතුම ව
"ශදරණ" නවළිකවවට ඇවිල්ලව කියනවව, "ශේ රට අනතුශර්, ශේ
රට ශේරව ගැම ම  සඳහව ම ම  ජනවධිපතිශවරණයට ඉන ිකපත් ශවනවව"
කියලව. එතැ දන් පසථශසේ පවසථකු ප්රහවරය විකුණන්න පටන් ගත්තව.
අද ගම ක්-ගම ක් ගණශන් ගිහිල්ලව නහශයන් අඬනවව, "ම ම  පවසථකු
ප්රහවරය විකුණලව පලයට ආශ නැහැ" කියලව. නන්දශසේන ද,
සී දශසේන ද කියලව ම ම  දශන්න් නැහැ. හැපැයි, කවුශදෝ කියලව
තිශශපනවව ම ම  දැක්කව, 'නන්දසී ද' කියලව ශකශනකු ගම ක්-ගම ක්
ගණශන් ගිහිල්ලව අඬන්න පටන් අරශගන තිශශපන පව.
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(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

දැන් තිශශපන ප්ර ථනය ශේකයි. ශේශක් අල ගිය ුදල ගිය තැන්
ශසේරම  ඇත්ත. ශේශක් ඉතිශහවස කාවවත් ඇත්ත. ශේ ප්රහවරය
වළක්වව ශනොගැම ම  පිළිපඳව ප්ර ථනයක් තිශශපන පවත් ඇත්ත. ශේ
ප්රහවරය වළක්වව ශනොගත් අයට දුවවේ කරන්න ඕනෑ පවත් ඇත්ත.
ශේ ප්රහවරය වළක්වව ශනොගැම ම ට කටයුතු කශළේ හිටපු
ජනවධිපතිශවරයවද, ආරක්ෂක ශල්කේවරයවද, බුද්ධි අං ප්රධව දයවද
කියන ශේ සියලුශදනවට විරුද්ධව ම තිශය ්රියවත්ම ක කරන්න ඕනෑ.
ඒ පිළිපඳව කිසි ප්ර ථනයක් නැහැ. පැවැතිශ ආණ්ඩුවට ශේ
සේපන්ධශයන් ම තිශය ්රියවත්ම ක කිරීම ට ශනොහැකිවීම  පිළිපඳ
ලජ්ජවව අපටත් තිශශපනවව.
හැපැයි, දැන් තිශශපන ප්ර ථනය ශේකයි. ඒ ම හ ශම ොළකරු
අල්ලනවව කියලව තම යි ශගෝඨවභය රවජපක්ෂ ම හතව පලයට
ආශ . අද ඒ ම හ ශම ොළකරු අල්ලන්න ශම ොනවවද කරලව
තිශශපන්ශන්? ඒ ම හ ශම ොළකරු අල්ලව ගැම ම  ශවුවශවන් CID
එශක් පරීක්ෂණ කරපු නවලක ද සිල්වව ුදලින්ම  එළවව දැේම ව. ඊට
පසථශසේ ශේ පරීක්ෂණය කරපු ව ද අශේශසේකර එළවව දැේම ව. අද
වනශකොට ව ද අශේශසේකර සිර ශගදරට දම ව තිශශපනවව. ව ද
අශේශසේකර විතරක් ශනොශවයි, ශේ පරීක්ෂණය කරපු තවත් හතර
ශදශනකු ශේ වනශකොට ශනොශයක් තැන්වලට transfer කරලව
තිශශපනවව. ඇයි, ඒ? එශහම  කරන්ශන් ඒ පරීක්ෂණශයන්
වැරැන කරුවන් ශහොයන එක අතරම ඟ වළක්වන්නද කියලව අද
අපට සැකයක් ම තු ශවලව තිශශපනවව.
අශේ විම ල් වීරවං ඇම තිශතුම ව ශේ දවසථවල ගම ට ගිහිල්ලව
සේම න්ත්රණ ම වලවවක් පවත්වන ගම න් "ඉසථලවේ අන්තවවදය
පවසථකු ශකොමිසශම න් ඔේපට" කියලව ශද් නයක් කරනවව. 0 ව
ම වර්තු ව0වන න න "ම  බිම " පත්තශර් එම  ශද් නශ ශකොටසක්
පළශවලව තිශශපනවව.

ගු මූලාානාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු ම න්ත්රීතුම  ද, ඔපතුම වට තව විනවඩි ශදකක කවලයක්
තිශශපනවව.

ගු මනූෂ නානායක්කාප මහාවා

(மாண்புமிகு மனுஷ நாைாயக்கார)

(The Hon. Manusha Nanayakkara)

ශහොඳයි, ූලලවසනවරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුම  ද.
2021 ම වර්තු ව0වන න න "ම  බිම " පත්තශර් headline එකක
ශම ශසේ සඳහන් වනවව:
"ුදසථලිේ අන්තවවදීන් සම ඟ දීගකන්න හිතන අයත් ආණ්ඩුශ ඉන්නවව."

එහි තව වරටත් ශම ශසේ සඳහන් වනවව:
"පවසථකු ප්රහවරශ
හදන්ශන් ඔවුන්”

ම හ ශම ොළකරුවන්ට දුවවේ ලපවදීම  වැළැක්වීම ට

ශම ශහම  කියන්ශන් අපි ශනොශවයි. ශම ශහම  කියන්ශන්
ආණ්ඩුශ ඇම තිශවරයකු වන විම ල් වීරවං ම ැතිශතුම ව. "ඉසථලවේ
අන්තවවදය පවසථකු ශකොමිසශම න් ඔේපට" කියන ම තවවදය ගම ට
ගිහිල්ලව කියන්ශන් එතුම වයි. ඒ ප්රහවරශ ම හ ශම ොළකරු කවුද,
ඔවුන් හංගන්න ේත්සවහ කරන්ශන් ආණ්ඩුශ කවුද කියලවත්
කියන්න ඕනෑ. අද අශ ෝක් අශේසිංහ ම න්ත්රීතුම ව,-

ගු චාමප ාම්ප ක දානායක මහාවා
(மாண்புமிகு சாமர சம்பத் தசநாயக்க)

(The Hon. Chamara Sampath Dasanayake)

Sir, I rise to a point of Order.

(The Hon. Presiding Member)

ගරු වම ර සේපත් දසනවයක ම ැතිශතුම ව, ඔපතුම වශ
ප්ර ථනය ඉන ිකපත් කරන්න.

රීතිශ

ගු චාමප ාම්ප ක දානායක මහාවා
(மாண்புமிகு சாமர சம்பத் தசநாயக்க)

(The Hon. Chamara Sampath Dasanayake)

ගරු ම නූෂ නවනවයක්කවර ම න්ත්රීතුම වශගන් ම ම  අහන්න
කැම තිශයි, ඒ ශපෝේප පුපුරන ශකොට ඔපතුම ව හිටිශ ඔය
පැත්ශත්ද, අශේ පැත්ශත්ද කියලව.

ගු මූලාානාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ඒක රීතිශ ප්ර ථනයක් ශනොශවයි, ගරු ම න්ත්රීතුම ව.

ගු මනූෂ නානායක්කාප මහාවා

(மாண்புமிகு மனுஷ நாைாயக்கார)

(The Hon. Manusha Nanayakkara)

ඒ ම හ ශම ොළකරු කවුද කියලව විම ල් වීරවං ඇම තිශතුම ව
දන්නවව. ඒ  දසවයි එතුම ව කියන්ශන් ඒ ම හ ශම ොළකරු
අත්අඩංගුවට ගැම ම  වැළැක්වීම ට ආණ්ඩුශ කණ්ඩවයම ක් ්රියව
කරනවව කියලව. පවසථකු ප්රහවරය සේපන්ධශයන් අශේ අශ ෝක්
අශේසිංහ ම න්ත්රීතුම ව සි ව කරන ලදැයි කියන ප්රකව යකට එතුම ව
CID එකට ශගන යනවව. ඒ වීඩිශයෝ එක share කළවය කියලව
ප්රවශද්ශීය සභවවක හිටපු විපක්ෂ සභවපතිශවරශයකු අත්අඩංගුවට
අරශගන අද වනශකොට දවසථ තුනක් වනවව. CID එශකන් ඔහුට
DO එකකුත් ගහලව තිශශපනවව. විම ල් වීරවං ඇම තිශවරයව ශේ
ප්රකව ය කරන්ශන් පවර්ලිශේන්තුශ දී ශනොශවයි. එතුම ව ශේ
ප්රකව ය කරන්ශන් සම වජය තුළදී. ුදසථලිේ අන්තවවදීන් සම ඟ දීග
කන්න හිතන අයත් ආණ්ඩුශ
ඉන්නවව, ඒකයි ඒ ම හ
ශම ොළකරුවන් අල්ලන්ශන් නැත්ශත් කියලව එතුම ව කියනවව. ඒ
කියන්ශන්, ඒ ම හ ශම ොළකරු කවුද කියලව එතුම ව දන්නවව. එතුම ව
දන්නව අන්න ඒ ම හ ශම ොළකරු අල්ලන්න කියලව අපි ඉල්ලනවව.
ඔපතුම න්ලව ශ ෝදනව කළව, අශේ අණ්ඩුවත් එක්ක තම යි
අන්තවවදී කණ්ඩවයේවල සවම වජිකයන් ඉන්ශන් කියලව. අපිත්
එක්ක ඉන්න එක් ම න්ත්රීවරයකුට ශහෝ විරුද්ධව ම තිශය ්රියවත්ම ක
කරන්න කියලව ශේ පවසථකු වවර්තවශ ශකොතැනක ශහෝ කියලව
තිශශපනවවද කියලව අපි පැහැන ලිවම  අහනවව. CID එක කරපු එක්
පරීක්ෂණයකින් ශහෝ කියලව තිශශපනවවද, අපිත් එක්ක ඉන්න එක්
ශද් පවලන නවයකයකුට විරුද්ධව ශහෝ ම තිශය ්රියවත්ම ක
කරන්න කියලව? එශහම  කියලව නැහැ. අද ම හින්දවනන්ද
අලුත්ගම ශ ම ැතිශතුම ව එවැ ද කාව කි වවට ශම ම  ශකොමිෂන් සභව
වවර්තවශ එශහම  කිසි ශදයක් සඳහන් වන්ශන් නැහැ.
අවසවන ව ශයන් ම ම  ශේ කවරණයත් කියන්න කැම තිශයි.
"අශේ ආණ්ඩුවක් පලයට පැමිණියවම  ශේ වැරන  කළ අයට  දසි
දුවවේ ලපව ශදනවව" කියලව ශේ ආණ්ඩුව කි වව. ආණ්ඩුවක් එයි,
ශම ශහම  ආණ්ඩුවක් එන්ශන් නැහැ කියලව කවුශදෝ කියනවව ම ම 
අහශගන හිටියව. හැපැයි, අද ඇල්ශල් ගුණවං හවුද වරුශවෝ කියන
ශද් පලන්න. අද ුදරුත්ශතට්ටුශ ආනන්ද හවුද වරුශවෝ කියනවව,
"ශේ ආණ්ඩුවට පණින්ශන් නැතිශ ශගදරකින් අප ඇටයක්
ශගශනන්න" කියලව. එවැ ද තත්ත්වයකට තම යි අද ශේ ආණ්ඩුව
පත්ශවලව තිශශපන්ශන්. ූලලවසනවරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුම  ද, ශේ
ආණ්ඩුව ශගදර යන දවස ඉතව ළඟයි කියමින්, ම ශ කාවව
අවසන් කරනවව.

ගු මූලාානාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Next, the Hon. S. Viyalanderan. You have seven
minutes.
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ගු එාන. වියාවල්න්ද්රන් මහාවා මපසුගාමීය  ග්රාමීය ය ප්රවද්ශ්
ාංවර්ධාන ාහා ගෘහාා්රිව ා ක කව පාලන හාා සුළු ආර්ථික
වවෝග වගා ප්රවර්ධාන පානය අමාවයතුමා

(மாண்புமிகு ச. வியாசைந்திரன் - பின்தங்கிய கிராம பிரசதச
அபிவிருத்தி,
வீட்டு
விலங்கின
வளர்ப்பு
மற்றும்
சிறுதபாருளாதார பயிர்ச்தசய்கக சமம்பாட்டு இரா ாங்க
அகமச்சர்)

(The Hon. S. Viyalanderan - State Minister of Backward
Rural Areas Development and Promotion of Domestic
Animal Husbandry and Minor Economic Crop Cultivation)

தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கசள, 2019
ஏப்பிரல் 21இல் உலகப் பயங்கரவாத குண்டுத்தாக்குதல் எமது
நாட்டிசல இடம்தபற்றது. இந்தப் பயங்கரவாதத் தாக்குத
லானது தகாழும்பு மாவட்டத்திலும் நீர்தகாழும்பிலும் மற்றும்
நான் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற மட்டக்களப்பு மாவட்
டத்திலும் இடம்தபற்றது. தவள்ளிக்கிைகமயன்று இசயசு
கிறிஸ்து சிலுகவயில் அகறயப்பட்டார். "உன்கனப்சபால்
பிறகரயும் சநசி", "ஒரு கன்னத்தில் அகறந்தால் மறு
கன்னத்கதயும் தகாடு" என்று சபாதித்த இசயசு கிறிஸ்து
அவர்கள் தன்னுகடய உயிகரத் தியாகம் தசய்யும்சபாது,
"பிதாசவ, இவர்ககள மன்னியுங்கள்; இவர்கள் தசய்வது
இன்னததன்று அறியாதிருக்கின்றார்கள்" என்று தனக்குத்
தீங்கு
விகளவித்தவர்களுக்காக
இகறவனிடத்திசல
மன்னிப்புக்சகாாினார். ஏப்பிரல் 21 அன்று உயிர்த்த ஞாயிறு
தினத்கதக் தகாண்டாடுவதற்காக சிறுபிள்கள ததாடக்கம்
தபாிசயார் வகர குடும்பங்குடும்பமாக ஆலயத்திற்குச் தசன்ற
சவகளயிசலதான் இந்த மிசலச்சத்தனமாக பயங்கரவாதத்
தாக்குதல் இடம்தபற்றது. அதிசல 300ற்கும் சமற்பட்டவர்கள்
பலிக்கடாக்களாக்கப்பட்டார்கள்; 500ற்கும் சமற்பட்டர்வகள்
காயமகடந்தார்கள். பலர் படுகாயமகடந்து கவத்தியசாகல
களில் அனுமதிக்கப்பட்டார்கள். அவர்களில் சிலர் அதற்குச் சில
தினங்களுக்குப் பின்பு பாிதாபமாக உயிாிைந்தார்கள்.
உண்கமயிசல, இந்த நாட்டிசல இவ்வாறான ஒரு சூைல்
ஏற்படுதமன்று ததாிந்திருந்தும் அது தடுக்கப்படவில்கல.
குறிப்பாக, சதசிய பாதுகாப்புத் ததாடர்பாகக் கடந்த
அரசாங்கம் அக்ககற தகாண்டிருக்கவில்கல. ஸஹ்ரானுகடய
சபச்சுக்கள் கடுகமயான மதவாதப் சபாக்குகடயகவயாகக்
காைப்பட்டன. அதற்கு உரமூட்டும்வககயில்தான் 2015,
2016,
2017,
2018
காலப்பகுதிகளில்
பாராளுமன்ற
உறுப்பினர்கள் சிலாின் நடவடிக்கககள் அகமந்திருந்தன.
குறிப்பாக, வடக்ககயும் கிைக்ககயும் இகைத்தால் இரத்த
ஆறு ஓடுதமன்று முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்
ஹிஸ்புல்லாஹ்
அவர்கள்
இந்தப்
பாராளுமன்றத்திசல
சபசியிருந்தார். முஸ்லிம் இகளஞர்கள் ஆயுதம் தூக்கிப்
சபாராடுவர்கள் என்தறல்லாம் சபசினார்கள். 2019 ஏப்பிரல்
21இல் இந்த நாட்டிசல இரத்த ஆறு ஓடியது. உண்கமயிசல,
இனவாதப் சபாக்குக்தகாண்ட ஒருசில அரசியல்வாதிகளால்
தான் ஸஹ்ரான் சபான்றவர்கள் உருவாக்கப்பட்டார்கள்.
ஸஹ்ரான்
சபான்றவர்களுகடய
நடவடிக்கககளினால்
பலிக்கடாக்களாக்கப்பட்டது அரசியல்வாதிகசளா, அவர்கள்
சார்ந்த குடும்பத்தினசரா அல்ல; உயிர்த்த ஞாயிறு தினத்கதக்
தகாண்டாடுவதற்காகச் தசன்ற சாதாரை அப்பாவி மக்கசள
பலிக்கடாக்களாக்கப்பட்டார்கள். இந்தத் தாக்குதலில் என்னு
கடய மாவட்டத்திசல 31 நபர்கள் உயிாிைந்ததுடன், 72
இற்கும் சமற்பட்டவர்கள் படுகாயமகடந்தார்கள். அதுமாத்திர
மல்ல, இந்தத் தாக்குதலுடன் சம்பந்தப்பட்ட ஸஹ்ரான்
என்பவர் யார்? இவருகடய பின்னைி என்ன? இவர்
எவ்வாறான விடயத்கத சமற்தகாள்ளப்சபாகின்றார்? சபான்ற
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விடயங்கள் ஏற்தகனசவ பல தரப்பினருக்கும் ததாிந்திருந்தன.
அவ்வாறு
ததாிந்திருந்தும்
அந்தத்
தாக்குதல்
தடுக்கப்படவில்கல. "இவ்வாறான ஒரு சம்பவம் நடக்கப்
சபாகின்றது; பாாிய இைப்தபான்று ஏற்படப் சபாகின்றது
என்பதாக என்னுகடய தகப்பனார் தசான்னார்" என்று இந்தப்
பாராளுமன்றத்தில் தபருகமயாகப் சபசிய பாராளுமன்ற
உறுப்பினர்களும் இருக்கின்றார்கள். தற்சபாது அவர்கள்
எதிர்த்தரப்பில் இருக்கின்றார்கள். சாதாரை மக்களுக்கு
அதுபற்றி
அறிவிக்கப்படவில்கல.
அத்துடன்,
சில
பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களின் பாதுகாப்புப் பிாிவினருக்குக்
கூட இந்தச் சம்பவம் ததாடர்பில் ததாிந்திருந்தும் தவளிப்
படுத்தப்படவில்கல.
அதுமாத்திரமல்ல, அந்தத் தாக்குதலுக்கான ஒத்திகககள்
கூட காத்தான்குடிகய அண்டிய பிரசதசத்திசல முன்கூட்டிசய
இடம்தபற்றிருக்கின்றன. அதற்கான பயிற்சி முகாம்கூட
அங்சக அகமக்கப்பட்டிருந்தது. ஒத்திககயின்சபாது குண்டு
கூட தவடிக்கச் தசய்யப்பட்டது. இது ததாடர்பாக அங்கிருந்த
மக்கள் காத்தான்குடிப் தபாலிஸ் நிகலயத்திசல முகறப்பாடு
தசய்தும் எந்தவித நடவடிக்ககயம் சமற்தகாள்ளப்படவில்கல.
அந்தத்
தாக்குதல் பற்றி தபாலிசாருக்குத் ததாிந்திருந்தது;
புலனாய்வுப் பிாிவினருக்கும் ததாிந்திருந்தது. TID என்றார்கள்;
CID என்றார்கள்; NIB என்றார்கள்! தாக்குதல் நடக்குதமன்று
முன்கூட்டிசய
ததாிந்திருந்தது.
தாக்குதல்
பற்றித்
ததாிந்திருந்தும் தடுக்கப்படாததினால்தான் ‘ஏப்பிரல் 21’
குண்டுதவடிப்பு இடம்தபற்றது. இவ்வாறான கடும்சபாக்கு
வாதிககளத் தங்களுகடய சபச்சுக்களால், தங்களுகடய
நடவடிக்கககளால்
உருவாக்கியவர்கள்,
உருவாக்கிக்
தகாண்டிருப்பவர்கள் இன்னும் இருக்கத்தான் தசய்கின்
றார்கள்.
இதனால்
சாதாரை
மக்கசள
பாதிக்கப்படு
கின்றார்கள். இந்தச் சம்பவத்சதாடு ததாடர்புபடுத்திப் சபசப்
படுகின்றவர்கள் இன்னும் இருக்கத்தான் தசய்கின்றார்கள்.
ஆகசவ, இது ததாடர்பான உாிய விசாரகைகள் சமற்
தகாள்ளப்படசவண்டும்.
விசசடமாக, சபராயர் கர்தினால் மல்கம் ரஞ்சித் ஆண்டகக
அவர்களுக்கும் கத்சதாலிக்க fathers இற்கும் இந்த இடத்திசல
நான்
நன்றி
கூறசவண்டும்.
அத்சதாடு,
கிறிஸ்தவ
சபாதகர்களுக்கும் - pastors - நான் நன்றி கூறுகின்சறன்.
காரைம், இந்தத் தாக்குதல் இடம்தபற்ற பிற்பாடு அவர்கள்
இன ாீதியான, மத ாீதியான விாிசகல ஏற்படுத்தும்
வககயிசல
எந்தக்
கருத்துக்ககளயும்
ததாிவிக்காமல்,
கிறிஸ்தவ மக்ககள அகமதி காக்குமாறும் சதவாலயங்களிசல
சவண்டுதல்களிசல ஈடுபடுமாறும் பைித்திருந்தார்கள். மக்கள்
எந்தவிதமான வன்முகறயிலும் ஈடுபடக்கூடாது என்பதிசல
கத்சதாலிக்க மதகுருமாரும் கிறிஸ்தவ சபாதகர்களும் மிகவும்
கவனமாக
இருந்தார்கள்.
இந்த
நாடு
மதவாதப்
பிரச்சிகனக்குள்
சிக்காகாதவண்ைம்
புனித
சவதாகமத்தின்படி, இசயசு கிறிஸ்துவின் சபாதகனயின்படி
கிறிஸ்தவ
மக்ககள
மிகவும்
சிறப்பாக
அவர்கள்
வைிநடத்தியிருந்தார்கள். இந்தத் தாக்குதலினால் பாதிக்கப்
பட்டிருக்கின்ற,
பல்சவறு
வககயான
இைப்புக்ககளக்
சந்தித்திருக்கின்ற
மக்களுக்கு நீதி, நியாயம் கிகடக்க
சவண்டும். அந்த வககயில், இது ததாடர்பாக நியமிக்கப்
பட்டிருக்கும் ஆகைக்குழுவினால் முன்தமாைியப்பட்டிருக்
கின்ற விடயங்கள் தவறுமசன சபச்சளவில் இல்லாமல், அகவ
உடனடியாக நகடமுகறப்படுத்தப்பட்டு, குற்றமிகைத்தவர்
யாராக இருந்தாலும், எந்த தரத்திலிருந்தாலும்,
எந்தப்
பதவியிலிருந்தாலும் சட்டத்தின்முன் நிறுத்தப்பட்டசவண்டும்
என்பகத இந்த இடத்திசல கூறி, விகடதபறுகின்சறன்.
வாய்ப்புக்கு நன்றி.
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පවර්ලිශේන්තුව

ගු මූලාානාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මීළඟට, ගරු නසීර් අහම ්  ම න්ත්රීතුම ව. ඔපතුම වට විනවඩි හයක
කවලයක් තිශශපනවව.
[பி.ப. 5.04]

ගු න. ර් අහාමඩ් මහාවා

(மாண்புமிகு நஸீர் அஹமட்)

(The Hon. Naseer Ahamed)

தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கசள, எனக்குக்
கிகடத்திருக்கின்ற சநரம் சபாதாகமயினால் ‘ஏப்பிரல் 21’
குண்டுத்தாக்குதல்
சம்பந்தமான
விசாரகை
அறிக்கக
சம்பந்தமாகப்
பிறிததாரு
சநரத்தில்
விாிவாகப்
சபச
இருக்கின்சறன்
என்பகத
முற்கூட்டிசய
ததாிவித்துக்
தகாள்கின்சறன். இந்தச் சகபகய நடத்துகின்ற விதம் ததாடர்பில்
தசயலாளர் நாயகம் அவர்கள் ததளிவாக எங்களுக் குச்
தசால்லசவண்டுதமன்று நான் முதலில் சகட்டுக் தகாள்கின்சறன்.
என்னுகடய அனுபவத்கதக்கூட இவ் விடத்தில் தசால்ல
முடியாதவனாக இருக்கின்சறன்.
குறிப்பாக, இந்த நாட்டிசல கடந்த ஒரு வருடமாக
முஸ்லிம்களுகடய
னாஸாக்கள் எாிக்கப்பட்ட விடயத்திசல
பாாிய புரளி கிளப்பப்பட்டிருந்தது. அந்தப் புரளிக்கு கடந்த
தவள்ளிக்கிைகம 5.48இற்கு முற்றுப்புள்ளி இடப்பட்டு, அடக்கம்
தசய்யும் தசயற்பாட்டுக்கு வித்திடப்பட்டிருக்கின்றது. அதற்காக
எங்களுகடய அதிசமதகு
னாதிபதி அவர்களுக்கும் தகௌரவ
பிதம மந்திாி அவர்களுக்கும் Mr. Basil Rajapaksa அவர்களுக்கும்
நன்றிகயத் ததாிவித்துக்தகாள்கின்சறன். The Hon. Dinesh
Gunawardena, the Hon. Vasudeva Nanayakkara
சபான்ற பல
அகமச்சர்கள் அதற்காக ஆதரவு தந்து இதகன முடிவுக்குக்
தகாண்டுவந்தகமக்காக அவர்களுக்கும் நான் இவ்விடத்தில்
நன்றிகயத் ததாிவித்துக்தகாள்கின்சறன். கடந்த ஒக்சராபர் 22ஆம்
திகதி நாங்கள் இந்த அரசுக்கு ஆதரவளித்ததன் காரைமாக
எங்களுகடய தபயர்ககள மிகவும் உதாசீனப்படுத்திய தகௌரவ
பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இங்கிருக்கின்றார்கள்.
இந்த
நாட்டிசல எங்ககள மிகவும் சகவலமாகச்
சித்தாித்தார்கள்.
நாங்கள் இந்த அரசுக்கு அதரவளித்ததன் காரைமாகத்தான்
முஸ்லிம்களின்
னாஸாக்கள் எாிக்கப் படுகின்றன என்று
அவர்கள் பைி சுமத்தினார்கள். அதுமாத்திர மல்ல, தபாய்ப்
பிரசாரங்கள்கூட சமற்தகாள்ளப்பட்டன. The Hon. Imran
Maharoof அவர்கள், “எாிக்கப்பட்ட 497 இறந்த உடல்களிசல 334
உடல்கள் முஸ்லிம்களுகடயது” என்று ஐந்து நாட்களுக்கு முன்பு
தசான்னார். அதில் எந்தவிதமான உண்கமயும் இல்கல. 181
னாஸாக்கள்தான் எாிக்கப் பட்டிருக்கின்றன. அது கவகலயான
விடயமாகும்; அவ்வாறு நடந்திருக்கக்கூடாது. இந்த நாட்டிசல
இனிசமல் அவ்வாறான விடயங்கள் நடக்கக்கூடாது என்று
நாங்கள்
எதிர்பார்க்கிசறாம்.
அசதசநரத்தில்,
தபாய்யான
தகவல்கள், தபாய்ப் பிரசாரங்கள் இவ்வாறு மக்கள் மத்தியில்
சமற்தகாள்ளப்படுகின்றசபாது, இனங்களுக்கிகடயில் முரண்
பாடுகள் உருவாவகத நாங்கள் ஒருசபாதும் நிறுத்த முடியாது.
இந்த
நாட்டிசல
இவ்வாறான
விடயங்களுக்கு
நாங்கள்
முற்றுப்புள்ளி கவக்க சவண்டும். சிறிய பிரச்சிகனகள் தபாிய
பிரச்சிகனகளாக உருவாகின்ற காரைத்தினால் இந்த நாட்டிசல
இனக்கலவரம் ஏற்பட்டு, இனங்களுக்கிகடயில் முரண்பாடு
ஏற்பட்டு, ஓர் இனத்துக்குள் பல பிாிவுகள் ஏற்பட்டு நாடு
சின்னாபின்னமாகுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது. எனசவ, இந்த
அதியுயர் சகபயிசல இது ததாடர்பில் ஒரு தீர்மானத்கத எடுத்து,
அகதத் தடுத்து நிறுத்தசவண்டிய சதகவ இருக்கின்றது.
கடந்த 05ஆம் திகதி காகலயில் நாங்கள் IDH இலிருந்து
தபண்மைி ஒருவருகடய னாஸாகவயும், என்னுகடய நண்பர்
கலீல் ஹா ியார் அவர்களுகடய
னாஸாகவயும் எடுத்துச்
தசல்வதற்கு இந்த நாட்டினுகடய இராணுவத்தினர் எனக்குப்
தபரும் உதவியாக இருந்தார்கள். அவர்களுகடய பங்களிப்கப

நான் இவ்விடத்தில் கூறிசய ஆகசவண்டும். அவர்கள் மிகவும்
தகௌரவமான முகறயில்நடந்து தகாண்டார்கள். அந்த னாஸாக்
ககளத் தூக்கிகவக்கும் சபாது கண்ைியமான முகறயில் மிகவும்
பக்குவமாகச் தசயற்பட்டார்கள். காகல 5.48 மைிக்கு IDH
இலிருந்து நாங்கள் தவளிசயறிசனாம். மு.ப. 10.14 மைிக்கு
குருைா ககலயில் இன்தனாரு
னாஸாகவயும் எடுத்துக்
தகாண்டு தசன்சறாம். IDH இலிருந்து ஓட்டமாவடியிலுள்ள
சூடுபத்தினசசகனக்குச் தசல்லும்வகர கப்டன் தசனவிரத்தின
அவர்கள் ஒரு தசாட்டுத் தண்ைீர்கூட குடிக்கவில்கல. இந்த
நாட்டில் தகாசரானா ததாற்று ஏற்பட்டு ஒரு வருடத்துக்குப் பின்பு,
அதனால் பாதிக்கப்பட்டு மரைமகடந்தவருகடய னாஸா கடந்த
05ஆம் திகதி சூடுபத்தினசசகனயிசல அடக்கம் தசய்யப்பட்டது.
அந்த வககயில், மாகல 3.46 மைிக்கு முதலாவது
னாஸா
அடக்கம் தசய்யப்பட்டது. அந்த உடல்ககளப் பக்குவமாக
அடக்குவதற்கு பிாிசகடியர் பிரதீப், சம ர் த னரால் தகாஸ்வத்த
சபான்றவர்கள் தசய்த பங்களிப்கபயும் நான் இவ்விடத்தில்
குறிப்பிட்டுச் தசால்ல சவண்டும். அத்சதாடு, ஓட்டமாவடி பிரசதச
சகப, ஓட்டமாவடி உலமா சகப மற்றும் ஓட்டமாவடி,
வாகைச்சசகனப் பகுதிகளில் இருக்கின்ற இயக்க உறுப்பினர்கள்,
ஓட்டமாவடி மக்கள் என அகனவரும் எங்களுக்கு மிகவும்
உதவியாக இருந்தார்கள். அதற்காக அவர்கள் எல்சலாருக்கும்
நான் நன்றி ததாிவிக்கின்சறன்.

ගු මූලාානාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Hon. Member, your time is up.

ගු න. ර් අහාමඩ් මහාවා

(மாண்புமிகு நஸீர் அஹமட்)

(The Hon. Naseer Ahamed)

தகௌரவ
தகலகமதாங்கும்
உறுப்பினர்
அவர்கசள,
தயவுதசய்து எனக்கு இன்னும் சிறிது சநரம் தாருங்கள்!
இன்று மக்கள் மத்தியில் தபாய்ப் பிரசாரங்கள் சமற்
தகாள்ளப்பட்டு வருகின்றன. கடந்த தவள்ளிக்கிைகமயி லிருந்து
இன்றுவகரக்கும்
நாங்கள்
39
னாஸாக்ககள
அடக்கியிருக்கிசறாம். நான் சநற்று ஒருவர் தவளியிட்ட வீடிசயா
பதிகவப் பார்த்சதன். அதிசல, 11
னாஸாக்கள் இன்று
வருவதாகச் தசால்லப்பட்டது. இவ்வாறு ஒவ்தவாரு நாளும்
தபாய்ப் பிரசாரங்கள் சமற்தகாள்ளப்படுகின்றன. அநுராதபுர
கவத்தியசாகலயில் மாத்திரம் ஒரு னாஸா இருக்கின்றது. அது
தவிர,
இந்த
நாட்டிசல
தகாசரானாவால்
மரைித்து
ஆஸ்பத்திாிகளில் கவக்கப்பட்டிருந்த னாஸாக் ககள அடக்கம்
தசய்யும் பைி இன்றுடன் முடிவகடகின்றது. இதற்குப் பின்பு,
யாராவது தகாசரானாவால் மரைித்தால், அவர்களது உடல்கள்
சூடுபத்தினசசகனயிசல
அடக்கம்
தசய்யப்படும்
என்ற
உண்கமகய
இவ்விடத்தில்
ததாிவித்து,
முக்கியமான
சகாாிக்ககதயான்கறயும் விடுக்க விரும்பு கின்சறன். சூடுபத்தின
சசகன சபான்று, ஒவ்தவாரு மாவட்டத்திலும் இடங்ககளத்
ததாிவுதசய்து அங்கு தகாசரானாவால் இறக்கின்றவர்களுகடய
னாஸாக்ககள அடக்குவதற்குாிய அனுமதிகய இந்த உயர்ந்த
சகபயினூடாக
எங்களுக்குப்
தபற்றுத்தர
சவண்டுதமன்று
சகட்டுக் தகாள்கின்சறன்.

ගු මූලාානාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මීළඟට, ගරු ඩයනව ගම ශ
7ක කවලයක් තිශශපනවව.

ම න්ත්රීතුමිය. ඔපතුමියට විනවඩි

[අ.භව. 5.වව]

ගු ඩයනා ගමවප මහා කමිය

(மாண்புமிகு (திருமதி) டயனா கமசக)

(The Hon. (Mrs.) Diana Gamage)

සථතුතිශයි, ූලලවසනවරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුම  ද.
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පවසථකු ඉිකදව න නක ශේ රශට් සි ව වුවල ඒ වයසනය ගැන කාව
කරන්න ලැබීම ත් කනගවටුවට කරුණක්. ශම ොකද, අපි අවුරු ව 30ක්
තිශසථශසේ පැවතිශ යුද්ධයකින් පැටකවපු රටක්. ශකොටි ත්රසථතවවන න්ශගන්
පැටකවපු අශේ රට නැවතත් ශපෝේප පුපුරන තත්ත්වයට පත් කිරීම 
ගැන කාව කරන්න ලැබීම , ඇත්තටම  කනගවටුවක්.
ූලලවසනවරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුම  ද, ුදලින්ම  ම ම  කියන්න ඕනෑ ශේ
ශකොමිෂන් සභව සියල්ලක්ම  පත් කශළේ වත්ම න් ආණ්ඩුශවන් ශනොවන
පව. ශේ ශකොමිෂන් සභව සියල්ලක්ම  පත් කර තිශශපන්ශන්, යහ පවලන
ආණ්ඩුශවන්. එශහම  නේ ශේ සියලු  දර්ශද් ලපව දී තිශශපන්ශන්,
එතුම න්ලව විසින් පත් කරපු ශකොමිෂන් සභවවකින්.
අද වන විට ඒ පවසථකු ඉිකදව ප්රහවරයට සේපන්ධ ම හ ශම ොළකරුවව
ශහොයනවව. අද කාව කළ ශපොශහෝ ගරු ම න්ත්රීවරු ඒ ම හ ශම ොළකරු
කවුද කියව අහනවව. ඒ ම හ ශම ොළකරු, සම හර ශවලවවට සහරවන්
ශවන්න පුළුවන්. ඒ සි වවීම  අශේ ගරු ජනවධිපතිශතුම ව පලය ගන්න
කරපු ශදයක්ය කියලව සම හර තැන්වලදී කියනවව අපි දැක්කව. එතුම ව
හිටපු ආරක්ෂක ශල්කේවරශයක්. එතුම ව ශේ රශට් අවුරු ව 30ක් පැවැතිශ
යුද්ධය  දම  කරන්න ේර  වන්ුව ආරක්ෂක ශල්කේවරයව. එම  යුද්ධය
 දම  කරන්න ේර  වන්ුව එතුම ව ම ුවසථසශයක් හැටියට ම ළ මිම  ේඩින්
පලයට එන්න තරේ පහත්, තුච්ඡ ම නසක් තිශශපන ශකශනක් කියලව
ම ම  හිතන්ශන් නැහැ. අශේ හිටපු ගරු ජනවධිපතිශ නම ත්රීපවල සිිකශසේන
ම ැතිශතුම ව දැන් ගරු සභවශ නැහැ. ඒ ගැන ම ම  කනගවටු වනවව. ශේ
විවවදය අහශගන එතුම ව ශම තැන ඉන්න ඕනෑ. ශම ොකද, පවසථකු ඉිකදව
ප්රහවරය යහ පවලන ආණ්ඩුව කවලශ සිද්ධ වුවල අපරවධයක්. ඇත්ත
ව ශයන්ම  කියනවව නේ, යහ පවලන ආණ්ඩුව තුළ අගම ැතිශ හව
ජනවධිපතිශ අතර තිශබුවල ඒ ශපදීම , ඒ සටන සහ සු වසථසවට සු වසු තැන
ශනොදීපු එශකන් ශවච් ඒ වයසනය  දසව, ශේ රශට් ජීවිත 300ක් ඒ
ශේදවව කයට බිලි වුණව. තවත් 500කට වඩව ජනතවවක් අද අසරණ
තත්ත්වයට පත් ශවලව ඉන්නවව. ඒ ශවච් වයසනය  දසව අද අහිංසක
දරුශවෝ, අේපගවතශයෝ පවට පත් ශවලව ඉන්නවව. ඒ අහිංසක
දරුවන්ශ
ඇසථ ශපම ම  නැතිශශවලව, කන් ඇශහන්ශනත් නැතිශ
තත්ත්වයට පත්ව තිශශපනවව. ශේ රශට් හිටපු ජනවධිපතිශතුම ව සහ
අගම ැතිශතුම ව අතර ඒ තිශබුවල ප්ර ථනය  දසවයි එවැ ද වයසනයක් ඇතිශ
වුශණ්.
පවසථකු ඉිකදව ප්රහවරශයන් පසථශසේ BBC එශක් ම වධයශ න ශයක්
interview එකක් කළව, හිටපු අගම ැතිශතුම ව එක්ක. ම වධයශ න යව
එතුම වශගන් ඇහුවව, "Were you aware that there were people
being trained abroad in IS?" කියලව. එතුම වශ ේත්තරය වුශණ්,
"Yes, I was aware" කියන එකයි. එතශකොට BBC එශක්
ම වධයශ න යව ඇහුවව, "Were you aware that they returned to Sri
Lanka?" කියලව. එතුම වශ ේත්තරය, "Yes, I was aware" කියන
එකයි. ම වධයශ න යව "But, why did you not do something about
it?" කියව අහද්දී එතුම ව කියනවව, "I did not have the legal right to
arrest anyone" කියලව. ඒක ශවන්න පුළුවන්. මි දසුන් arrest
කරන්න legal right එකක් නැතිශ ශවන්න පුළුවන්. නුදත් ශේ රශට්
බුද්ධි අං වලට තිශබුණව, ඒ ආපු කට්ටිය පිටුපස ගිහිල්ලව ඒශගොල්ලන්
ශේ රශට් ශම ොනවවද කරන්ශන්, ශකොශහේද ඉන්ශන්, ඇයි ශම ශහම 
training එකක් ලපව ශදන්න ආශ කියලව ශහොයන්න. එවකට හිටපු
අගම ැතිශතුම වට ඒ කටයුතු කරන්න ඉඩකඩ තිශබුණව.
ශේ රශට් හිටපු ජනවධිපතිශතුම ව අශප්රේල් ව6වන දව සවවිකයක් සඳහව
ශේ රටින් පිටව ගියව. නුදත්, ආරක්ෂක ඇම තිශකම  ඇතුළු එතුම ව දැරූ
කිසි ව වග කීම ක් එහිදී එතුම ව කිසිම  ශකශනකුට භවර දීලව ගිශ නැහැ.
ජනවධිපතිශ ශකශනකුට එශහම  රටින් පිට ශවන්න පැහැ. එතුම ව නැවත
ශේ රටට එනශතක් අඩුම  ගණශන් ආරක්ෂක අම වතයවං ශ වගකීම 
ශහෝ භවර දී යව යුතුයි. නුදත්, එශහම  කශළේ නැහැ. අශප්රේල් වවැ ද දව
ේශද් 8.45 සිට 9.00 දක්වව කවලය තුළ ශපෝේප 8ක් ශේ රශට්
පිපිරුණව. ඒ සිද්ධිශයන් ශේ රශට් 300ශදශනක් විතර ම රණයට පත්
වුණව. 500ක පම ණ පිිකසක් තුවවල ලපව අසරණ වුණව. නුදත් එතුම ව
ශම ොකද කශළේ? එතුම වට ශේ ආරංචිය ලැබුවල ශවලවශ එතුම වශ රට,
එතුම වශ වැසිශයෝ පිළිපඳ වගකීම  එතුම ව පැහැර හැිකයව. එතුම ව ආශ
නැහැ, ලංකවවට. එන න සිංගේපූරුශ ඉඳලව එන්න flights 3ක් තිශබුණව.
නුදත් එතුම ව ලංකවවට එන්න රෑ ශදොළහයි ගණනකට තිශශපන flight
එකක් ශතෝරව ගත්තව. ඊළඟ දවශසේ පවන්දර තුනයි ගණනකටයි එතුම ව
ශේ රටට ආශ . එශහම  නේ කවුද, ඒ වගකීම  පැහැර හැර
තිශශපන්ශන්?
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ශේශකන් අශේ ආණ්ඩුවත් ගත යුතු ශදයක් තිශශපනවව. එනේ,
සු වසථසවට සු වසු තැන න ය යුතුයි කියන කවරණය. යහ පවලන රජය
ශම ොකක්ද කශළේ? අවුරු ව 30ක යුද්ධයක්  දම ව කරපු, Security
Council එකක කටයුතු කරපු ෆීල්්  ම වර්ෂල් සරත් ශනොන්ශසේකව
ම ැතිශතුම වට අලි පලව ගන්න  වන්නව. එතුම වට වනජීවි විෂයයට අදවළ
ඇම තිශ ධුරයක් භවර  වන්නව. ආරක්ෂවව සේපන්ධ අම වතය ධුරයක්
ශනොශවයි එතුම වට  වන්ශන්. ම තිශය හව සවම ය පිළිපඳ අම වතය ධුරයක්
ඉල්ලද්දී, එතුම වට එදව ඒක  වන්ශන්ත් නැහැ. ඒ ආණ්ඩුව සු වසථසවට
සු වසු තැන  වන්ශන් නැහැ. ශහේම සිික ප්රනවන් ව කියන අශේ හිටපු
ආරක්ෂක ශල්කේ තනතුරු හතරක් දැරුවව. ඒ තම යි, ITN එශක්
Chairman, Chairman, People's Bank, Chairman, Olympic
Committee සහ ආරක්ෂක ශල්කේ කියන තනතුරු හතර. රටක
ආරක්ෂක ශල්කේ හැටියට සියයට සියයක් තම  කැපවීම  ලපව න ය යුතු
අවසථාවවක එතුම ව ආයතන හතරක Chairman හැටියට වැඩ කළව.
එතශකොට අපි ශකොශහොම ද, ශකශනකුශගන් සියයට ව00ක
productivity
එකක් පලවශපොශරොත්තු ශවන්ශන්? රටක
අනවරක්ෂිතභවවය එතැ දන්ම  ශත්රුේගත යුතුයි.
අපිට හිටියව, IGP ශකශනක්. ඔහු නවටයකවරශයක්.
ශපරහැරවල්වල නටනවව. ඒක තම යි අපට ශේ රශට් තිශබුවල security
එක. යහ පවලන ආණ්ඩුව කවලශ ශේ රශට් ශකොශහේද ආරක්ෂවවක්
තිශබුශණ්? දැන් ශේ පවර්ලිශේන්තුව ඉන්නවව, ඒ කවලශ හිටපු
කැබිනට් ඇම තිශවරු කිහිප ශදශනක්. එතුම න්ලව ශම ොකද, කශළේ? පූසථ
පැට වවශ කට වහශගන හිටියව. Security Council එක ම වස හයක්
කැශඳ ශ නැහැ. රටක අගම ැතිශතුම වශ යුතුකම  තම යි, ඇයි ශේක
කැඳවන්ශන් නැත්ශත් කියලව ශසොයව පැලීම . ජනවධිපතිශවරයව හැටියට
ඇයි, එය කැඳවන්ශන් නැත්ශත් කියන එක ශසොයව පැලිය යුතුයි.
ශම ොකද, ඒ විධියට කටයුතු කරන්න පැහැ රටක. එතැ දන්ම  අපට
ශපුවණව, ශේ රශට් ජනතවවශ අනවරක්ෂිතභවවය. ශේ රශට්
ජනතවවට යහ පවලන ආණ්ඩුශවන් කිසිම  ආරක්ෂවවක් තිශබුශණ් නැහැ.
යහ පවලන ආණ්ඩු කවලය තුළ ඔයිට වැඩිය ශදයක් වුණත් ඔච් ර
තම යි.

ගු මූලාානාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු ම න්ත්රීතුමිය, ඔපතුමියට  දයමිත කවලය අවසවනයි. කාවව
අවසන් කරන්න.

ගු ඩයනා ගමවප මහා කමිය

(மாண்புமிகு (திருமதி) டயனா கமசக)

(The Hon. (Mrs.) Diana Gamage)

ශහොඳයි.
එශහම  නේ, ඒ ප්රහවරශ වගකීම  භවරගන්න ඕනෑ කවුද කියලව
ශේ රශට් සියලු ජනතවවට පැහැන ලියි. යහ පවලන ආණ්ඩුව එහි
negligence සේපන්ධශයන් වගකීම  අ දවවර්යශයන්ම  භවරගත
යුතුයි. ඒ හිටපු නවයකශයෝ එය පැහැර හැිකයවට, ශේ ශකොමිෂන්
සභව වවර්තවශ ඒක ගැන තිශශපනවව. සථතුතිශයි.

ගු මූලාානාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මීළඟට, ගරු එසථ.එේ.එේ. ුදෂවරනථ ම න්ත්රීතුම ව. ඔපතුම වට
විනවඩි 5ක කවලයක් තිශශපනවව.

ගු එාන.එම්.එම්. ුදෂාප න මහාවා

(மாண்புமிகு எஸ்.எம்.எம். முஸ்ஸாரப்)

(The Hon. S.M.M. Muszhaaraff)

ූලලවසනවරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුම  ද, ම ට විනවඩි ව0ක් ශවන් ශවලව
තිශශපන පව කි වව.

ගු මූලාානාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

No, you have only five minutes.
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ගු එාන.එම්.එම්. ුදෂාප න මහාවා

(மாண்புமிகு எஸ்.எம்.எம். முஸ்ஸாரப்)

(The Hon. S.M.M. Muszhaaraff)

தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கசள, நிகறய
விடயங்கள் சபச இருந்சதன். எனது சநரம் குகறக்கப்
பட்டிருக்கின்றது. முதலிசல ஈஸ்டர் தாக்குதலில் பலியானவர்
களின்
குடும்பத்தினருக்கு
என்னுகடய
ஆறுதகலத்
ததாிவிக்கின்சறன்; கத்சதாலிக்க சமூகத்திற்கு என்னுகடய
கவகலகயத் ததாிவிக்கின்சறன். இந்தத் தாக்குதலால் யார்
யாதரல்லாம்
பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கசளா
அவர்கள்
எல்சலாருக்கும் என்னுகடய ஆறுதகலயும் கவகலகயயும்
ததாிவித்துக்தகாள்கின்சறன்.
ஈஸ்டர் தாக்குதல் சம்பந்தமான
னாதிபதி விசாரகை
ஆகைக்குழு அறிக்கக ததாடர்பாக இப்தபாழுது பல்சவறு
வாதப் பிரதிவாதங்கள் நகடதபற்றுக் தகாண்டிருக்கின்றன.
இதகன சநாக்குகின்றசபாது மகறமுகமாக ஒப்புக்தகாள்ளப்
பட்ட இரண்டு விடயங்கள் பற்றிப் சபசலாதமன நான்
நிகனக்கின்சறன்.
முதலாவது விடயம்,
இதனுகடய ම හ
ශම ොළකවරයව - சூத்திரதாாி பற்றியதாகும். அது ததாடர்பான
வாதப்பிரதிவாதம்
இரண்டு
தரப்பிலும்
நகடதபற்றுக்
தகாண்டிருக்கின்றது. இதன் சூத்திரதாாி முஸ்லிம் அல்லன்
என்பகத மகறமுகமாக எல்சலாரும் ஒத்துக் தகாண்டிருக்
கிறார்கள் என்பது அவர்களுகடய சபச்சுக்களிலிருந்து புாிந்து
தகாள்ளக்கூடியதாக
இருக்கின்றது.
ஸஹ்ரான்
என்பவர்
இதனுகடய பிரதான சூத்திரதாாி இல்கலதயன்பகதயும்
இருதரப்பிலும் சபசிய எல்சலாருசம
ஒத்துக்தகாள்கின்ற
நிகலப்பாட்கட
நான் இந்தச் சகபயிசல அவதானித்சதன்.
ஸஹ்ரான் என்பவர் சூத்திரதாாியாக இருந்தால், அவர்
நிச்சயமாக இறந்திருக்கமாட்டார் என்கின்ற எடுசகாளிலிருந்து
ஸஹ்ராசனா அல்லது இன்னுதமாரு முஸ்லிசமா இதனுகடய
சூத்திரதாாி அல்லன் என்கிற விடயத்கத எல்சலாருசம
ஒத்துக்தகாண்டிருப்பகத அவதானிக்கக்கூடியதாகவுள்ளது.
இரண்டாவது விடயம், முன்னாள் அகமச்சரும் தற்சபாகதய
பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான ாிஸாட் பதியுதீன் பற்றியதாகும்.
ஈஸ்டர் தாக்குதலின் சூத்திரதாாியாக அவர் இருக்கின்றார்; அவர்
இதில் சம்பந்தப்பட்டிருக்கின்றார் என்தறல்லாம் தசான்னார்கள்.
அவகரயும்
அவருகடய குடும்பத்தினகரயும்
இதுனுடன்
சம்பந்தப்படுத்தி
ஊடகங் களிலும் சவறு இடங்களிலும்
சபசினார்கள். அவருக்கும் அவருகடய குடும்பத்தினருக்கும்
இவ்வளவு காலமும் தசால்தலாைாத்துயரங்ககளக் தகாடுத்தது
மாதபரும்
தவறு
என்பகத
இந்த
உயாிய
சகப
ஒத்துக்தகாள்ளசவண்டுதமன்று
இங்சக
சகட்டுக்தகாள்ள
விரும்புகின்சறன்.
இந்த அறிக்ககயிசல ததாிவிக்கப்பட்டிருக்கின்ற, குற்ற
வியல்
விடயத்திற்காக
நீதிமன்றத்திசல
சமர்ப்பிக்கப்பட
சவண்டியவர்களுகடய
தபயர்ப்
பட்டியலிசல
முன்னாள்
னாதிபதி கமத்திாிபால சிறிசசன, முன்னாள் பாதுகாப்புச்
தசயலாளர்
சஹமசிறி
தபர்னாண்சடா,
சதசியப்
புலனாய்வுத்துகறப் பிாிவின் பிரதானியாக இருந்த சிசிர
தமன்டிஸ், அரச புலனாய்வுப் பிாிவின் பைிப்பாளரான நிலந்த
யவர்தன, முன்னாள் தபாலிஸ்மா அதிபர் பூ ித்
யசுந்தர
சபான்சறார் இருக்கின்றனர். எங்களுகடய முன்னாள் அகமச்சர்
ாிஸாட் பதியுதீன் ததாடர்பாகத் ததாிவிக்கின்ற சபாது, மசகஷ்
சசனநாயக்க அவர்ககளத் ததாடர்புதகாண்டு ஒருவருகடய
விடயம் ததாடர்பாகப் சபசினார் என்கின்ற விடயம் ததாடர்பில்
குற்றவியல்
நடவடிக்ககதயடுக்க
முடியுமாத
என்பது
ததாடர்பாக ஆய்வு தசய்யுமாறுதான் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
"එයව පලපෑම ක් කරලව නැහැ" என்று
மசகஷ் சசனநாயக்க
அவர்கசள மிகத் ததளிவாக பலமுகற தசால்லியிருந்தார்.
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முன்னாள் அகமச்சர் றிஸாட் பதியுதீனுக்கு எந்தத் ததாடர்பும்
இல்கலதயன்பகத இந்த அறிக்ககயில் மிகத் ததளிவாகக்
கூறப்பட்டிருக்கின்றது. கத்சதாலிக்க சமூகம் எவ்வளவு துன்ப
துயரத்கத அனுபவித்துக் தகாண்டிருக்கின்றசதா அதற்கு
நிகரான துன்பத்கதயும் துயரத்கதயும் இந்த முஸ்லிம் சமூகமும்
அனுபவித்துக்தகாண்டிருக்கின்றது என்பகத இங்கு நாம்
கவகலசயாடு கூறுகின்சறாம். யாரும் அந்த விவகாரம்
ததாடர்பாக கவனத்திற்தகாள்வதாக இல்கல.
இந்த விவகாரத்கததயாட்டி நடந்த வியடங்ககள நான்
மீட்டிப்பார்க்க ஆகசப்படுகின்சறன். முஸ்லிம் சமூகத்தினர்
அைியும்
புர்காகவத்
தகட
தசய்யசவண்டுதமன்ற
சகாாிக்கககள்கூட ஈஸ்டர் தாக்குதலின் பின்னர் வந்தன.
பள்ளிவாசல்களுக்குள் சப்பாத்துக்கால்களுடன்
நுகைந்தனர்;
நாய்கள் நுகைந்தன. இகவதயல்லாம் முஸ்லிம் சமூகத்தின்மீது
சவண்டுதமன்று திைிக்கப்பட்ட
பைிதயன்று நீங்கள்
உைர்ந்துதகாள்ள சவண்டும். Easter attack இன் சூத்திரதாாி
யாசரா ஒருவர் இருக்கின்றசபாது இந்த முஸ்லிம் சமூகம்
குறிகவத்துத்
தாக்கப்படுகின்றது.
உலகம்
முழுவதும்
‘இஸ்லாமிசயா சபாபியா’
என்ற தபயாிசல முஸ்லிம்கள்
தாக்கப்படுவதுசபால இலங்ககயிலும் இந்த ஈஸ்டர் தாக்குதகல
கமயப்படுத்தியதாக ஒரு நாடகம் அரங்சகறி யிருக்கின்றது
என்பகத
எல்சலாரும்
ஒத்துக்தகாண்டாக
சவண்டும்.
அறிக்ககயின்படி, இந்தத் தாக்குதல் ததாடர்பாக முஸ்லிம்களில்
பலர் ககதுதசய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கும் நியாயம்
கிகடக்க சவண்டுதமன்ற விடயத்கத நான் இந்த இடத்தில்
பதிவு தசய்துதகாள்ள விரும்புகின்சறன்.
அதுமாத்திரமல்லாமல், இந்த விவகாரம் ததாடர்பாக சில
அகமப்புக்களும் தகடதசய்யப்பட்டுள்ளன. தபாதுபல சசனா
என்ற அகமப்பும் தகடதசய்யப்பட்டிருக்கின்றது. ஆனால்,
அந்த
அகமப்புக்கும்
இதற்கும்
சம்பந்தசம
இல்கல
தயன்பதுசபால
இங்சக
பலர்
சபசியது
உண்கமயில்
மனசவதகனயளிக்கின்றது. இந்த தபாதுபலசசனா அகமப்பு
உருவாகியதன் பிற்பாடுதான் இந்த நாட்டிசல சமூகங்களுக்
கிகடயிலான ஒரு பிளவு சதான்றியிருக்கின்றது என்பகதயும்
முஸ்லிம் சமூகம் பற்றிய பிகையான புாிதல்கள் பிற
சமூகங்களுக்குள்
விகதக்கப்பட்டிருக்கின்றன
என்பகதயும்
இங்சக
கூறிக்தகாள்வது
எனது
கடகமதயன
நான்
நிகனக்கின்சறன். கடந்த காலங்களில் நடந்தது என்ன?
தகாத்துதராட்டிக்குள் கர்ப்பத்தகட மருந்து இருப்பதாகச்
தசான்னார்கள். டாக்டர் ஷாபிகயக் ககது தசய்தார்கள். இன்று
அதற்கு என்ன பதில் தசால்லப்சபாகின்றீர்கள்?

ගු මූලාානාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු ම න්ත්රීතුම ව, ඔපතුම වට  දයමිත කවලය අවසවනයි.

ගු එාන.එම්.එම්. ුදෂාප න මහාවා

(மாண்புமிகு எஸ்.எம்.எம். முஸ்ஸாரப்)

(The Hon. S.M.M. Muszhaaraff)

Sir, give me one more minute, please.

நீங்கள் குற்றம் கூறிய அத்தகன விடயங்களுக்காகவும்
இன்று சாதாரை, ஏகை, அப்பாவி தபாதுமக்கள் பைிகயச்
சுமந்திருக்கின்றார்கள். அந்த முஸ்லிம் சமூகம் ததாடர்பாக
உங்களுகடய பதில் என்ன? இது எங்களுகடய முக்கியமான
சகள்வியாக இருக்கின்றது. முன்னாள் னாதிபதி ததாடர்பாக
மிக அழுத்தமான அறிக்கககள் இருக்கின்றன. முன்னாள்
னாதிபதி அவர்களுக்கு
இந்தத் தாக்கல் நகடதபறப்
சபாகின்றது என்பது ததாடர்பான அறிவிப்பிகன பல்சவறு
சந்தர்ப்பங்களிலும் தசய்திருக்கிறார்கள். இருந்த சபாதிலும்
கூட, அவர் இதுததாடர்பாக -
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ගු මූලාානාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Hon. Member your time is up.
ගු එාන.එම්.එම්. ුදෂාප න මහාවා

(மாண்புமிகு எஸ்.எம்.எம். முஸ்ஸாரப்)

(The Hon. S.M.M. Muszhaaraff)

இந்தத் தாக்குதல் நகடதபறுகின்ற சந்தர்ப்பத்திசல அவர்
சிங்கப்பூர் தசன்றிருக்கிறார். பதில் பாதுகாப்பு அகமச்சகரக்
கூட அவர் நியமிக்கவில்கலதயன்று இந்த அறிக்ககயில்
ததளிவாகக் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது. எனசவ, குற்றவியல்
ாீதியாக
குற்றவாளியாக்கப்பட்டிருக்கின்ற
முன்னாள்
னாதிபதி அவர்கள் இதற்குப் தபாறுப்புக்கூறிசய ஆக
சவண்டும். இதனுகடய சூத்திரதாாி யார் என்பகத நாட்டுக்குச்
தசால்லியாக சவண்டும். இந்த நாட்டில் இருக்கின்ற முஸ்லிம்,
தமிழ், சிங்கள மக்கள் ஒன்றிகைந்து இந்த நாட்கடக்
கட்டிதயழுப்புவதற்கு முன்பு,
இந்த விடயம் ததாடர்பான
உண்கம அறியப்பட சவண்டும் என்று தாழ்கமயாகக்
சகட்டுக்தகாள்ள விரும்புகின்சறன்.

ගු මූලාානාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මීළඟට, ගරු තිශසකුට්ටි ආරච්චි ම න්ත්රීතුම ව. ඔපතුම වට විනවඩි
7ක කවලයක් තිශශපනවව.
[අ.භව. 5. 3]

ගු ිකාකුට්ටි ආපච්ික මහාවා

(மாண்புமிகு திஸகுட்டி ஆரச்சி)

(The Hon. Thisakutti Arachchi)

ූලලවසනවරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුම  ද, ම ව හිතන විධියට අද දවශසේ
අවසන් කාවවයි ශේ. පවසථකු ප්රහවරය පිළිපඳ ශකොමිෂන් සභවශ
වවර්තවව ගැන පැවැත්ශවන ශේ විවවදය අද ේශද් ආරේභ කරපු
ශවලවශ ඉඳන් විපක්ෂය කළ කාව සියල්ලට ම ම  ඇහුේ කන්
 වන්නව. තරුණ ම න්ත්රීවරයකු හැටියට ම ට ඒ ගැන පු වම  හිතුණව.
එක පැත්තකින්, ඒ කඳවුර කවලයක්  දශයෝජනය කරපු
ම න්ත්රීවරයකු හැටියට ම ට ලජ්ජව හිතුණව. ශම ොකද, විපක්ෂය කියපු
ඒ කවරණව එකක්වත් ශත්ශරන්ශන් නැහැ.
පවසථකු න න ප්රහවරය එල්ල වුශණ් කවශ ආණ්ඩුව කවලශ ද?
0ව9 අශප්රේල් ම වසශ
ව ශව ද දව -පවසථකු ඉිකදව- එම  ප්රහවරය
එල්ල කරන ශකොට තිශබුශණ් එතුම න්ලවශ ආණ්ඩුව. අවුරු ව
ගණනවවක් ඒ ආණ්ඩුව තම යි පලශ හිටිශ . ඒ පිළිපඳ ජනවධිපතිශ
ශකොමිසම  පත් කරන ශකොට පවසථකු න න ප්රහවරය එල්ල කරලව ම වස
5ක් ගතශවලව. ඒ ම වස 5 ඇතුළත ශේ රට පවලනය කශළේත් පසුගිය
ආණ්ඩුවයි. එතශකොට, පවසථකු න න ප්රහවරය 0ව9 අශප්රේල් ම වසශ
ව ශව ද දව එල්ල කරලව සැේතැේපර් ම වසශ
ව ශව ද දව ශේ
ශකොමිසම  පත් කරන තවක් ම වස 5ක් එවකට පැවැතිශ ආණ්ඩුව
ශපොල් ගෑවව ද කියන ප්ර ථනය ම ම  අහනවව. දැන් ඇවිල්ලව,
ප්රහවරශ ම හ ශම ොළකරු කවුද කියලව අහනවව සහරව හසීේට
ශම ොකද වුශණ් කියව අහනවව ජවතිශක ආරක්ෂවවට ශම ොකද ශවලව
තිශශපන්ශන් කියව අහනවව.
ඊළඟට කියනවව, 006 අවුරුද්ශද් ශේ ප්ර ථනය තිශබුණව, 009
අවුරුද්ශද් ශේ ප්ර ථනය තිශබුණව, එතැන ඉඳලවයි ශේවව ආරේභ
වුශණ් කියලව. නැහැ, ඒක වැරැන යි. ව94ව වර්ෂශ ඉඳලවම  ශේ
කවර්යය ආරේභ ශවලව තිශශපනවව. ඉන්න යවශ
අවසථාව
ගණනවවකදී ශේ සංවිධවනය තහනේ ශවලව තිශශපනවව. හැපැයි,
එශහම  තත්ත්වයක් තිශබියදී එවකට පැවැතිශ ම හින්ද රවජපක්ෂ
ජනවධිපතිශතුම වශ ආණ්ඩුව වැට්ටුවව. ම ම  එදව එක්සත් ජවතිශක
පක්ෂය  දශයෝජනය කරපු ම න්ත්රීවරශයක්. ම ට ම තකයි එදව
එක්සත් ජවතිශක පක්ෂ නවයකයන් කි ශ ශම ොකක්ද කියලව. අපි
පක්ෂය ඇතුශළේ ඉඳශගන තර්ක කළව, "පිටින් අශේක්ෂකශයකු
එක්සත් ජවතිශක පක්ෂයට ශගශනන්න එපව. එක්සත් ජවතිශක

පක්ෂශ අශේක්ෂකශයකු දවලව ජනවධිපතිශවරණයට ඉල්ලන්න"
කියලව. "නැහැ, ම හින්ද රවජපක්ෂ කියන දැවැන්ත පුද්ගලයව,
දැවැන්ත නවයකයව පරවජයට පත් කරන්න නේ ඒ කඳවුශර්
පුද්ගලශයක් ගන්න ඕනෑ. ඒ පුද්ගලයව ගැම ශේ එකම  පරම වර්ාය
ශවන්න ඕනෑ ම හින්ද රවජපක්ෂ පරවජය කිරීම  පම ණයි" කියලව
තම යි එදව එක්සත් ජවතිශක පක්ෂය කි ශ . ඒ සවකච්ඡවශ සජිත්
ශප්රේම දවස ම හත්ම යව හිටියව හිකන් ප්රනවන් ව ම හත්ම යව හිටියව.
රංජිත් ම ද් වම  පණ්ඩවර ම හත්ම යවලව ප්රධවන ශකොට ඒ සෑම 
ශකශනක්ම  ඒ සවකච්ඡවශ හිටියව. අව යතවව ශවලව තිශබුශණ්
ම හින්ද රවජපක්ෂ ම හත්ම යව පරවජයට පත් කරලව කවුරුන් ශහෝ
පුද්ගලශයකු ජනවධිපතිශ පුටුශ වවඩි කරවව ගැම ම  විතරයි. එශහම 
සවකච්ඡව කරලව එවකට ශ්රී ලංකව  දදහසථ පක්ෂශ
ම හ
ශල්කේවරයව විධියට හිටපු නම ත්රීපවල සිිකශසේන ම හත්ම යව
ශගනැල්ලව එතුම ව ජනවධිපතිශ පුටුශ වවඩි කරවව, සියල්ල පක්ක
පදලව දීලව, ශක්ක් ශගඩිය වවශ රට වශට් අරශගන ගිහිල්ලව,
ම හින්ද ම හත්ම යව එළවව ජනවධිපතිශකම  දීලව "යහ පවලනය
ශගශනන්න නම ත්රීපවල ම හත්තයව තරේ සු වසු පුද්ගලශයක්
නැහැ" කියපු ඒ කටවලින්ම  අද ේශද් ඉඳන් ශදසව පවනවව, "අශේ
කවලශ ශනොශවයි, නම ත්රීපවල ම හත්තයවශ කවලශ යි ඒ
සිද්ධිය වුශණ්" කියලව. ඊට පසථශසේ කැශල් ම වරු වුණව. නුදත්
ශකොටියවශ පුල්ලි ම වරු ශවලව නැහැ. එක පවරක් ඒ කැශල් දැන්
ශේ කැශල්. ඒ පිිකසම  තම යි ශේ ඇවිල්ලව ඉන්ශන්. එක පවරක්
UNP එශක් දැන් සම ගි ජන පලශ ගශ . 0ව9 වර්ෂශ ඒ
ප්රහවරය එල්ල කළ න ශනන් පසුව ගත බ ම වස 5ක කවල සීම වව තුළ
ඒ පිළිපඳ  දයම වකවර ේත්තරයක් ශහොයන්න පැික ශවච්  දසව
තම යි කවන නල් හිමිපවණන් වහන්ශසේ ඇවිල්ලව ශපොශහොම 
පැහැන ලිව කි ශ , "ජනවධිපතිශතුම  ද, ආණ්ඩුශ වැඩ පිළිශවළ
ගැන ම ට වි ථවවසයක් නැහැ. ඒ  දසව ශකොමිෂන් සභවවක් පත්
කරන්න" කියලව. අන්න ඒ ඉල්ලීම  පිකන  තම යි ශේ ශකොමිෂන්
සභවව පත් කශළේ. එශහම  නැතිශව ශවනත් වුවම නවවකට ශනොශවයි.
ශේ ශකොමිෂන් සභවව පත් කරන ශකොට කරන්න ඕනෑ
පරීක්ෂණ ටික කරලව තිශබුශණ් නැහැ. අශේ ශගදරටකට ශහොරු
පැන්නවම   දල සුනඛ්යව ඊට සතිශයකට පසථශසේ ශගනැල්ලව වැඩක්
තිශශපනවවද, ඇඟිලි සලකුවල සතිශයකට පසථශසේ අරශගන වැඩක්
තිශශපනවවද? එශහම  වුණවම  පරීක්ෂණ  දයම  විධියට ඉන ිකයට
යන්ශන් නැහැ. සිද්ධිය වුවල දවශසේම  තම යි  දල සුනඛ්යව
ශගශනන්න ඕනෑ. සිද්ධිය වුවල දවශසේම  තම යි ඇඟිලි සලකුවල ටික
ගන්න ඕනෑ. ඒ කිසි ශදයක් ශනොකර ම වස 5ක් පකන් දලවශගන
හිටපු ආණ්ඩුවක් පවට ඒ ආණ්ඩුව පත් වුණව. දැන් කියනවව,
නම ත්රීපවල ම හත්ම යව ගැන. එතුම වශ සේපූර්ණ පලතල විනව
කරපු කණ්ඩවයම ක් විධියට පසුගිය ආණ්ඩුව වග කියන්න ඕනෑ.
ූලලවසනවරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුම  ද, දැන් හිකයට එතුම න්ලව
යන්ශන් "අපි දන්ශන් නැහැ" කියන නයවශයන්. ශේ නයවය හිකයට
පිටශකොටුශ පික්ශපොකට් ගහන නයවය වවශගයි. පික්ශපොකට්
ගහලව ශුපවකට් ගහපු එකව ඉසථසරහින්ම   වවනවව, "කවුද ශහොරව!
කවුද ශහොරව! අල්ලපිය ශහොරව!" කිය කියව. ඒ  වවන ශකොට
ේන්දෑශ පිටුපසින් තවත් ේන්දෑලව  වවනවව, "ශහොරව අල්ලපිය!
ශහොරව අල්ලපිය!" කියලව. ඒ වවශ තම යි අදත්. අද විපක්ෂශ
සිටින ේන්දැලව එදව හිටපු පසු ගිය ආණ්ඩුව කවලශ ශපෝේප
ගහශගන, ඒ ශපෝේප ගහපු අය ඒ ේන්දෑලවශ ආණ්ඩුව කවලශ
පිට රට යවලව, ඒ ේන්දෑලව ඒ පිළිපඳ වවර්තවවක් හදන්න කිසිම 
වැඩ පිළිශවළක් ශයොදන්ශන් නැතිශව ඉඳලව, ම තිශය ්රියවත්ම ක
කරන්ශන් නැතිශව ඉඳලව අද ඇවිල්ලව ආණ්ඩුශවන් අහනවව,
ශේශක් ම හව ශම ොළකරු කවුද, ශේක කශළේ කවුද කියලව. අශේ
කවලශ
ශනොශවයි කශළේ. නම ත්රීපවල ජනවධිපතිශතුම වශ
කවලශ යි කශළේ කියනවව. හිකයට අපි ශපෝේප ගැහුවව වවශ
තම යි දැන් කාව කරන්ශන්.

ගු මූලාානාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු ම න්ත්රීතුම  ද, ඔපතුම වට තව විනවඩි
තිශශපනවව.

ක කවලයක්
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ගු ිකාකුට්ටි ආපච්ික මහාවා

(மாண்புமிகு திஸகுட்டி ஆரச்சி)

(The Hon. Thisakutti Arachchi)

ූලලවසනවරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුම  ද, අපි ඉතව පැහැන ලිව ම තක්
කරනවව, ශේ ශකොමිෂන් සභව වවර්තවව පිළිපඳ අව ය කටයුතු
කරනවව ශසේම , අතිශගරු ජනවධිපතිශතුම වශ ප්රුදඛ් කවර්යය වන්ශන්
ශේ රශට් ජවතිශක ආරක්ෂවව තහවුරු කිරීම  පව. රශට් ජනතවව
එතුම ව ජනවධිපතිශ පුටුවට ශගශනන ශකොට කි ශ , ශේ රශට්
ජවතිශක ආරක්ෂවව තහවුරු කරන්න කියලවයි. ශම ොකද, තිශසථවසරක
යුද්ධශයන් පැට කෑ ජවතිශයක් අපි තිශසථ අවුරු ව යුද්ධශ
වපශයන්
පැට කෑ ජවතිශයක් අපි. ඒ අත් දැකීම ට පය ජවතිශයක් විධියට අපි
ශපොශහොම 
පැහැන ලිව
කි වව,
ශගෝඨවභය
රවජපක්ෂ
ජනවධිපතිශතුම වශගන් පලවශපොශරොත්තු වන්ශන්, ශේ රශට් ජවතිශක
ආරක්ෂවව පව.
එක ම න්ත්රීවරශයක් කි වව, ශේ රශට් ඊළඟ ජනවධිපතිශ ගැන.
ම ට ම තක හැටියට ඒ සරත් ශනොන්ශසේකව ම හත්ම යවයි. එතුම වත්
පසු ගිය ආණ්ඩුශ සිටියව. එතුම ව ලජ්ජව නැතිශව කි වව, "ඊළඟ
ජනවධිපතිශවරණයට ම ම  ඉල්ලන්ශන් නැහැ. සුළු ජවතිශක ඡන්ද
ගන්නව ශකනවයි ජයග්රහණය කරන්ශන්." කියව ජනවධිපතිශතුම ව
කියපු පව. නැහැ, ඒක වැරැන යි. ඒ රැසථවීශේ ම ම ත් සිටියව.
ජනවධිපතිශතුම ව තරුණ ම න්ත්රීවරු කැඳවව කි ශ , "අශේ කවලය
දැන් ශගවීශගන යනවව. ඒ  දසව තරුණ, නවක ම න්ත්රීවරු ශේ රශට්
ේනන් වශවන් වැඩ කරන්න.  දලධවිකන් එක්ක වැඩ කරන්න. ශේ
රශට් අනවගතය භවරගන්න ඕනෑ තරුණ ම න්ත්රීවරු" කියලවයි.
එශහම  කියලව එතුම ව අවවවදයක්  වන්නව පම ණයි. ම හින්ද
රවජපක්ෂ ම ැතිශතුම ව පසුශපළ ම න්ත්රීවරශයකු හැටියට ඉඳලව
ජනවධිපතිශ පුටුශ වවඩි වුණව වවශ ම , පසුශපළ ම න්ත්රීවරුන්ට
ජනවධිපතිශ පුටුව දක්වව යන්න පුළුවන් ම වර්ගය ගැනයි එතුම ව
කි ශ . අශේ ජනවධිපතිශ අශේක්ෂකයව ගැන අපි පලවගන්නේ.
හැපැයි, සිංහල ශපෞද්ධ ඡන්ද ටික න නවගන්න පැික  දසව අද සම ගි
ජන පලශ ගය ඇතුශළේ නේ කාව කරනවව, සජිත්ට වඩව අර
පව. . රණවක නේ, ඊළඟ ජනවධිපතිශ අශේක්ෂකයව ව ශයන්
සු වසුයි කියලව. සජිත් කට ඇිකශයොත් ඉවරයි. දැන් ඒශගොල්ලන්
ශදකට ශපන ලව. ම ම  අද රහසක් රටට ශහළි කරනවව. ඊළඟ
ම ැතිශවරණශ දී ජනවධිපතිශ අශේක්ෂකයව සජිත් ශනොශවයි. පව. .
රණවක තම යි ඒකට ේත්සවහ කරන්ශන්. ඒ  දසව තම යි පක්ෂශ
කෘතයවධිකවික ම ණ්ඩලය අවසන් තීරණයක් ගත්ශත්, පක්ෂශ
නවයකයව ජනවධිපතිශවරණයට අ දවවර්යශයන් ඉල්ලන්න ඕනෑ
කියලව.

ගු මූලාානාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු ම න්ත්රීතුම ව, ඔපතුම වට  දයමිත කවලය අවසන්. කාවව
අවසන් කරන්න.

ගු ිකාකුට්ටි ආපච්ික මහාවා

(மாண்புமிகு திஸகுட்டி ஆரச்சி)

(The Hon. Thisakutti Arachchi)

ූලලවසනවරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුම  ද, ම ව අවසවන ව ශයන්
කියනවව, ශේ වවර්තවශ  දයම  ශතොරතුරු ටික අරශගන ශේ රටට
සවධවරණය ඉෂථට කරන්න අතිශගරු ජනවධිපතිශතුම ව පැ ස සිටින පව.
කිතුුව පැතිශම තුන්ට සවධවරණය ඉෂථට කරන කවලය වැඩි ඈතක
ශනොශවයි කියන කවරණවව ම ව ම තක් කරනවව. ශපොශහොම  සථතුතිශයි.

ගු මූලාානාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

2019 අශප්රේල් ම ස ව ශව ද න න සි ව  බ ශපෝේප ප්රහවරය
සේපන්ධශයන් පරීක්ෂව කර විම ර් නය කර වවර්තව කිරීම  හව
අව ය ්රියව ම වර්ග ගැම ම  සේපන්ධශයන් පත් කළ ජනවධිපතිශ
පරීක්ෂණ ශකොමිෂන් සභවශ අවසන් වවර්තවව පිළිපඳ කල්
තැබීශේ විවවදය ඉන ික න නකදී තව වරටත් විවවද කිරීම  පිණිස කල්
තපන පව ශේ සභවවට දන්වුව කැම ැත්ශතමි.

එකල්හි වේලාව අ.වා. 5.30 වයන් මූලාානාරූඪ ගු
මන්ත්රීතුමා විසින් ප්රශ්නනය වනොවිමාා පාර්ලිවම්න්තුව කල් වබන ලදී.
පාර්ලිවම්න්තුව ඊ අනුකූලව අද දින ාවා ාම්මිකය අනුව
2021 මාර්තු 23වන අඟහාුවාදා පූ.වා. 10.00 වන වවක් කල් ගිවේ
ය.
அப்தபாழுது, பி.ப 5.30 மைியாகிவிடசவ, மாண்புமிகு தகலகம
தாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள் வினா விடுக்காமசலசய பாராளு
மன்றத்கத ஒத்திகவத்தார்.
அதன்படி பாராளுமன்றம்,
அதனது இன்கறய தீர்மானத்துக்
ககமய 2021 மார்ச் 23, தசவ்வாய்க்கிைகம மு.ப. 10.00 மைிவகர
ஒத்திகவக்கப்பட்டது.

It being 5.30 p.m., THE HON. PRESIDING MEMBER
adjourned Parliament without Question put.
Parliament adjourned accordingly until 10.00 a.m. on
Tuesday, 23rd March, 2021, pursuant to the Resolution of
Parliament of this Day.

ප්රශ්නනවල ලිිතව ළිබඳතුු

வினாக்களுக்கு எழுத்துமூல விகடகள்
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS
ගරු අුවර න සවනවයක ම හතව විසින් අසව ඇතිශ අද න න නයවය
පත්රශ සඳහන් ව වන ප්ර ථනයට - ව354/ 0 0 - පිළිතුර දීම ට ගරු
අග්රවම වතය
සහ ුදදල් අම වතය, බුද්ධ වසන, ආගමික හව
සංසථකෘතිශක කටයුතු අම වතය සහ නවගිකක සංවර්ධන හව  දවවස
අම වතය ගරු ම හින්ද රවජපක්ෂ ම හතව ම වසයක කවලයක් ඉල්ලව
ඇත.
மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க அவர்களால் சகட்கப்
பட்ட, இன்கறய ஒழுங்குப் பத்திரத்திலுள்ள 1ஆம் இலக்க
வினாவுக்கு - 1354/2020 - விகடயளிப்பதற்கு, பிரதம
அகமச்சரும் நிதி அகமச்சரும் புத்தசாசன, சமய மற்றும்
கலாசார அலுவல்கள் அகமச்சரும் நகர அபிவிருத்தி மற்றும்
வீடகமப்பு அகமச்சருமான மாண்புமிகு மஹிந்த ரா பக்ஷ
அவர்கள் ஒரு மாத கால அவகாசம் சகாாியுள்ளார்.

The Hon. Mahinda Rajapaksa, Prime Minister,
Minister of Finance, Minister of Buddhasasana, Religious
and Cultural Affairs and Minister of Urban Development
and Housing has requested one month’s time to reply to
Question No. 1 - 1354/2020 - raised by the Hon. Anura
Dissanayaka appearing in today’s Order Paper.
ගරු අුවර න සවනවයක ම හතව විසින් අසව ඇතිශ අද න න නයවය
පත්රශ සඳහන් වන ප්ර ථනයට - ව355/ 0 0 - පිළිතුර දීම ට ගරු
අග්රවම වතය සහ ුදදල් අම වතය, බුද්ධ වසන, ආගමික හව
සංසථකෘතිශක කටයුතු අම වතය සහ නවගිකක සංවර්ධන හව  දවවස
අම වතය ගරු ම හින්ද රවජපක්ෂ ම හතව ම වසයක කවලයක් ඉල්ලව
ඇත.
மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க அவர்களால் சகட்கப்
பட்ட, இன்கறய ஒழுங்குப் பத்திரத்திலுள்ள 2ஆம் இலக்க
வினாவுக்கு - 1355/2020 - விகடயளிப்பதற்கு, பிரதம
அகமச்சரும் நிதி அகமச்சரும் புத்தசாசன, சமய மற்றும்
கலாசார அலுவல்கள் அகமச்சரும் நகர அபிவிருத்தி மற்றும்
வீடகமப்பு அகமச்சருமான மாண்புமிகு மஹிந்த ரா பக்ஷ
அவர்கள் ஒரு மாத கால அவசகாசம் சகாாியுள்ளார்.

The Hon. Mahinda Rajapaksa, Prime Minister,
Minister of Finance, Minister of Buddhasasana, Religious
and Cultural Affairs and Minister of Urban Development
and Housing has requested one month’s time to reply to
Question No. 02 - 1355/2020 - raised by the Hon. Anura
Dissanayaka appearing in today’s Order Paper.

ාැ.යු.
ශම ම  වවර්තවශ අවසවන ුදද්රණය සඳහව සථවකීය කාවවල  දවැරන  කළ යුතු තැන් දක්වුව ිකසි ම න්ත්රීන් මින් පිටපතක් ශගන
 දවැරන  කළ යුතු ආකවරය එහි පැහැන ලිව ලකුවල ශකොට, පිටපත ලැබී ශදසතිශයක් ශනොඉක්ම වව
හාැන්ාාඩ් සංසථකවරක ශවත ලැශපන ශසේ එවිය යුතුය.

குறிப்பு
உறுப்பினர் தமது உகரயின் இறுதிப் பதிப்பிற் தசய்யவிரும்பும் பிகை திருத்தங்ககள தமது பிரதியில் ததளிவாகக் குறித்து
அதகனப் பிகை திருத்தப்படாத பிரதி கிகடத்த இரு வாரங்களுள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாியருக்கு அனுப்புதல் சவண்டும்.

NOTE
Corrections which Members suggest for the Final Print of their speeches should be clearly marked in their copy and
sent to the Editor of HANSARD within two weeks of receipt of the uncorrected copy.
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හාැන්ාාඩ් වාර්වා
වකොළඹ 5 වපොල්වහාන්වගොඩ ිරුළපන පාප අංක 163 දපන ානථානවයහි ළිහිටි
පනවේ ප්රවෘ කික වදපාර්වවම්න්තුවේ ළිහිටි පනවේ ප්රකාශ්න කාර්යාංශ්වයන්
මිල දී ගව හාැක.
වමම හාැන්ාාඩ් වාර්වාව www.parliament.lk වවේ අඩවිවයන්
බාගව හාැක.

ஹன்சாட் அறிக்ககயின் பிரதிககள
இல. 163, கிருலப்பகன வீதி, தபால்சஹன்தகாட, தகாழும்பு 5இல் அகமந்துள்ள
அரசாங்க தகவல் திகைக்களத்தின் அரசாங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்
பைம் தசலுத்திப் தபற்றுக்தகாள்ளலாம்.
இந்த ஹன்சாட் அறிக்கககய www.parliament.lk எனும் இகையத்தளத்திலிருந்து
பதிவிறக்கம் தசய்ய முடியும்.
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