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නිප්ේාන: 

රන්ජන් රාමනායක මහතාශේ මන්ත්රී රයරය අශහෝ ක රීම ම පිබඳ ම මිවරණරක ශකිෂන්න් ාවාණට යි ල පිපිය          

   පිබඳ ම නිණිරදි ා්ථාණරය 

විගණකාධිපිනවරයාප්ේ වාර්තාව 

අමාතාාංශයීය උය ේපප් ශයීයක කාරක ්වා වාර්තා 

රශයීයපනවල  වාිකක ිළිතුරු 

ප්පෞ ගලිකව ාැනුම් දීප්ම්ද ඇසූ රශයීයපනය: 

    ශකිවිඩ් - 19 එන්නත් ආනයනය ාහ එන්නත්කරකය 

ගු අු්දදික රනා්දු  මහසතාප්ේ ප්පෞ ගලික කුු  පැහසැදිලි ිරීම 

වරර්ාා:  

     අඟුණුශකිළපිලිා්ා  න්ධනාගාරයට ඇතුළුවීමට ඉඩ ල ා ශනිදීම 

ප්කොළඹ වරාය නගරය ආර්ථික ප්කොමිෂ්ද ්වාව පනත් ප්කටුම්පත 

     පළමුණන ණර රීයණන ලදී 

ශ්රී ලාංකා මඩම් ්ාංවර්යනය ිරීප්ම් ්ාං ් පථා (්ාංප්ශයීයෝයන) පනත් ප්කටුම්පත 

    පළමුණන ණර රීයණන ලදී 

කලතැබීප්ම් ප්යෝජනාව: 

2019 අශරේල් ම මා  1 ශණනි දින  ක ව  ල ශ ෝබ   රහාරය ාබ  න්ධශයන් පම ්ෂ්ා කර විම්ශ නය කර ණා්ශතා  රීම ම     

   හා අණ ය ්රියා මා්ශග ගිම ම ාබ  න්ධශයන් පත් කළ ශකිෂන්න් ාවාශඅ අණාන් ණා්ශතාණ 

රශයීයපනවල  ලිිතත ිළිතුරු 

අ්දතර්ගත රයාන කුු  

பிரதான உள்ளடக்கம் 

அறிவிப்புக்கள்: 

மாண்புமிகு ரஞ்சன் ராமநாயக்கவினது உறுப்புாிகம வறிதாதல் ததாடர்பில் ததாோ்தல்கள் ஆகைக்குழுவுக்கு 

 அனுப்பப்பட்ட கடிதத்தின் சாியான நிகலப்பாடு  

கைக்காய்வாளர் அதிபதியினது அறிக்கக 

அகமச்சுசார் ஆதலாசகனக் குழு அறிக்கககள் 

வினாக்களுக்கு வாய்மூல விகடகள் 

தனி அறிவித்தல் மூல வினா: 

தகாவிட் -19 க்கான தடுப்பூசி இறக்குமதியும் தடுப்பூசி வைங்கலும்  

மாண்புமிகு அருந்திக்க பர்னாந்துவினது தசாந்த விளக்கம்  

சிறப்புாிகம:  

அங்குனுதகாலதபலஸ்ஸ சிகறச்சாகலக்குள் பிரதவசிப்பதற்கு அனுமதிக்காகம 

தகாழும்புத் துகறமுக நகரப் தபாருளாதார ஆகைக்குழு சட்டமூலம்: 

முதன் முகற மதிப்பிடப்பட்டது.  

இலங்கக காைி அபிவிருத்தி கூட்டுத்தாபனம் (திருத்தம்) சட்டமூலம்: 

முதன் முகற மதிப்பிடப்பட்டது.  

ஒத்திகவப்புப் பிதரரகை:  

2019 ஏப்ரல்  21 ஆம் திகதி இடம்தபற்ற குண்டுத் தாக்குதல் ததாடர்பாக ஆராய்ந்து விசாாித்து அறிக்கக 

சமர்ப்பிப்பதற்கும் ததகவயான நடவடிக்ககககள தமற்தகாள்வதற்குமாக நியமிக்கப்பட்ட ஆகைக்குழுவின் 

இறுதி அறிக்கக 

வினாக்களுக்கு எழுத்துமூல விகடகள் 
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පූ.වා. 10.00  පාර්ලිප්ම්්දුරව රැ ප් විය.   

කථානායකුරමා [ගු මහි්දා යාපා අප්ේවර්යන මහසතා] 

මූලා්නාරූඪ විය. 
பாராளுமன்றம் மு.ப. 10.00 மைிக்குக் கூடியது.  

சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண்புமிகு மஹிந்த யாப்பா அதபவர்தன] 

தகலகம வகித்தார்கள். 

The Parliament met at 10.00 a.m.,  
MR. SPEAKER [THE HON. MAHINDA YAPA 

ABEYWARDANA] in the Chair. 
 

 
නිප්ේාන 

அறிவிப்புக்கள் 
ANNOUNCEMENTS 

 
 

ර්දජ්ද රාමනායක මහසතාප්ේ ම්දත්රී රයරය අප්හසෝ  

වීම ිළිතබඳ මැිනවරණ ප්කොමිෂ්ද ්වාව  යැවූ ලිිළය 

ිළිතබඳ නිවැරදි ්පථාවරය 

மாண்புமிகு ரஞ்சன் ராமநாயக்கவினது உறுப்புாிகம 

வறிதாதல் ததாடர்பில் ததாோ்தல்கள் ஆகைக்குழுவுக்கு 

அனுப்பப்பட்ட கடிதத்தின் சாியான நிகலப்பாடு  
CORRECT POSITION IN RESPECT OF LETTER SENT TO 

ELECTION COMMISSION REGARDING TERMINATION OF 
MEMBERSHIP OF HON. RANJAN RAMANAYKE  

 
 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

I wish to bring to the notice of House the correct 
position in respect of the letter that was sent by the 
Secretary-General of Parliament informing the Chairman 
of the Election Commission that a vacancy has occurred 
in the Membership of the Ninth  Parliament due to the 
fact that the Hon. Ranjan Ramanayake, Member of 
Parliament for the Electoral District of Gampaha has 
ceased to be a Member of Parliament in terms of Article 
66 (d) of the Constitution of the Democratic Socialist 
Republic of Sri Lanka. 

The Hon. Ranjan Ramanayake was convicted by the 
Supreme Court on 12th January, 2021 for the offence of 
contempt of court punishable under Article 105 (3) of the 
Constitution and was sentenced to a term of four years' 
rigorous imprisonment. The conviction by the Supreme 
Court attracted the provisions of the Article 66 (d) of the 
Constitution which reads that " the seat of a Member shall 
become vacant if he becomes subject to any 
disqualification specified in Article 89 or 91". 

Article 89 (d) of the Constitution goes onto say that 
"no person shall be qualified to be an elector at an 
election of the President, or of the Members of 
Parliament or to vote at any Referendum, if he is subject 
to any of the following disqualifications, namely, if he is 
serving or has during the period of seven  years 
immediately preceding completed serving of a sentence 
of imprisonment (by whatever name called) for a term 
not less than six months imposed after conviction by any 
court for an offence punishable with imprisonment for a 
term not less than two years or is under sentence of death 
or is serving or has during the period of seven years 
immediately preceding completed the serving of a 
sentence of imprisonment for a term not less than six 
months awarded in lieu of execution of such sentence: 
Provided that if any person disqualified under this 
paragraph is granted a free pardon such disqualification 
shall cease from the date on which the pardon is granted;" 

Accordingly, by operation of law, Hon. Ranjan 
Ramanayake would cease to be a Member of Parliament 
from the date the conviction was entered upon by the 
Supreme Court. However, Hon. Ranjan Ramanayake, 
through his lawyers, petitioned the Court of Appeal by 
way of a writ application that by virtue of the conviction 
he would not lose his seat and requesting the Court to 
grant a prohibition or an restraining order preventing the 
Secretary-General of Parliament from informing the 
Chairman of the Election Commission that a vacancy has 
arisen in the Ninth Parliament consequent to the Hon. 
Ranjan Ramanayake vacating his seat. The Court of 
Appeal has not accepted this position and has dismissed 
the case without issuing any formal notice to the 
Respondents.         

With the dismissal of the writ application before the 
Court of Appeal, the temporary restraining order issued 
by the Court of Appeal preventing the Secretary-General 
of Parliament from informing the Chairman of the 
Election Commission regarding the vacancy has also 
ceased to exist. 

In the circumstances, once all the above requirements 
are fulfilled under Article 89 (d) of the Constitution, to 
quote the very Order of the Court of Appeal in the writ 
matter in connection with this case, it is stated as follows:  

“I do agree with the submission of the learned Senior 
Additional Solicitor General that the act of sending a 
communication to the Election Commission under 
Section 64 (1) of the Parliamentary Elections Act would 
tantamount to a physical act by the 1st Respondent, short 
of an exercise of power. In other words, with a vacancy 
staring in his face, the Secretary-General has no option 
but he is required by law to inform the Election 
Commission of such vacancy. In doing so, he is carrying 
out a purely ministerial act. I have already referred to the 
fact that the exercise of purely a ministerial act is not 
subject to be quashed by a writ of certiorari nor is such an 
exercise subject to any restriction by a writ of prohibition. 
If the Secretary-General fails to act at that stage, a writ of 
mandamus would lie to compel him to perform his legal 
duty”. 
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පා්ශපිශබ න්තුණ 

The reason for me to make this Announcement is that 
yesterday in the House, the Hon. Leader of the Opposition 
made a statement saying that the Secretary-General of 
Parliament has taken steps to inform the Chairman of the 
Election Commission  that the Hon. Ranjan Ramanayake 
has vacated his seat due to non-attendance of Parliament 
for a period of three months and the non-acceptance of his 
Leave Motion also contributed to this situation. As 
indicated above, I would like to inform the Leader of the 
Opposition that this position is not correct and the 
vacation of seat by a Member of Parliament for non-
attendance for three months is envisaged in the 
Constitution in Article 66(f), whereas the letter sent by 
the Secretary-General is under Article 66(d), the content 
of which has been explained above. 

I wish to bring this matter to the notice of the House to 
provide greater clarity on this issue.  

I am also very sorry to state that the behaviour of 
some of the Members yesterday was unwarranted and 
baseless. Therefore, I expect all Members of this House 
will behave a little more responsibly with a more decent 
attitude towards upholding the decorum of this House.  

Thank you very much.  
 

මීළඟට, පිපි ශල් මඛනාදිය පිබඳගින්වීම. [ ාධා රීම බ ] 

 

ගු ්ජිත් ප්රේමාා් මහසතා (විු ය පාර්ශයීයපවප්  

නායකුරමා)  
(மாண்புமிகு சஜித் பிதரமதாஸ - எதிர்க்கட்சி முதல்வர்) 

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

ගරු කථානායකතුමනි- 
 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔඅ, ගරු විප්ෂ් නායකතුමා.    
 

ගු ්ජිත් ප්රේමාා් මහසතා  
(மாண்புமிகு சஜித் பிதரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
Sir, since you mentioned my name, may I mention to 

you that I do agree that there was a misquotation on my 
part and I do express my regret for that misquotation.  

However, Sir, it is decent for this House to recognize 
the fact that the Hon. Ranjan Ramanayake has recourse to 
appeal the decision of the Court of Appeal. - 
[Interruption.] 

 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Yes. 
 

ගු ්ජිත් ප්රේමාා් මහසතා  
(மாண்புமிகு சஜித் பிதரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
He has, at this present moment, embarked on a course 

of appealing the decision of the Court of Appeal. He will 
be challenging the decision of the Court of Appeal in the 
Supreme Court. - [Interruption.]   

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමන්ලා කරුකාකර නි ් ද ව ශණන්න.   
 

ගු ්ජිත් ප්රේමාා් මහසතා  
(மாண்புமிகு சஜித் பிதரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
So, I respectfully request the Hon. Speaker to give the 

Hon. Ranjan Ramanayake his due right of contesting the 
decision given by the Court of Appeal. - [Interruption.] 
Let me bring to your attention the fact that the Hon. 
Ranjan Ramanayake filed a case in the Court of Appeal 
with regard to his Membership of Parliament. I do agree 
that the Court of Appeal has given a decision contrary to 
the Hon. Ranjan Ramanayake’s contention. But, Sir, the 
Hon. Ranjan Ramanayake has every right to appeal the 
decision of the Court of Appeal. Up until the appeal 
process commences and an ultimate final verdict is 
provided by the Supreme Court, it is the decent thing, the 
right thing and it is the convention for this House to 
ensure that he remains a Member of Parliament. 
Therefore, I want to ask you why you all are in a hurry to 
send out this letter because when we proposed to move a 
Motion for Leave of Absence, you all were very quick to 
point out the fact that there was a court case going on and 
that the Motion for Leave of Absence would be denied on 
that basis.     

Hon. Speaker, unfortunately, with great regret I have 
to tell you that there seems to be a conspiracy to deprive 
the Hon. Ranjan Ramanayake of his Membership. You 
remember that he became a Member of Parliament 
through the franchise exercised by the people of the 
Gampaha District and by your action and by the action of 
the Secretary-General of Parliament, you are depriving 
the sovereign right of the voters of the Gampaha District. 
The Hon. Ranjan Ramanayake has every right to appeal 
the decision of the Court of Appeal. What will happen if 
the Supreme Court decides that his Membership is to 
remain and that he is a valid Member of Parliament? Are 
you going to reverse the process? So, let me very 
respectfully request the Hon. Speaker, please provide the 
Hon. Ranjan Ramanayake with his rightful right to 
contest the decision of the Court of Appeal, which is 
based on the validity of his being a Member. He has 42 
days to appeal and he has begun the process of 
formulating his appeal to the Supreme Court. Why were 
you in a hurry to send this letter to the Chairman of the 
Election Commission and expedite it?  Please give him 
his right to appeal. That is a human right; that is a civic 
right; that is a right of a citizen of the country and of a 
Member of Parliament who was elected by the citizens of 
the country. That is his right. Unfortunately, the majority 
of my Friends on the opposite side of the aisle do not 
have the literacy levels to understand my argument. I am 
sorry about that. Maybe, you should conduct some classes 
to enhance their literacy levels and their education levels. 
- [Interruption.] 

 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Thank you, Hon Leader of the Opposition. - 
[Interruption.] 
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ගු ්ජිත් ප්රේමාා් මහසතා  
(மாண்புமிகு சஜித் பிதரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
Sir, in the name of natural justice, in the name of the 

protection that is granted to citizens of the country through 

the Constitution, he must be allowed to do that. Are you 

going say that Ranjan Ramanayake is not a citizen? No, he is 

a citizen. He is bestowed with the civic rights, the human 

rights, the political rights and we have to protect those rights. 

So, please do not be in a hurry to send off letters because 

there seems to be a coup or conspiracy on the side of the 

Government and unfortunately, you seem to be involved in 

that conspiracy. 
 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

No. 
 

ගු ්ජිත් ප්රේමාා් මහසතා  
(மாண்புமிகு சஜித் பிதரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
Do not deny the Hon. Ranjan Ramanayake his civic 

rights, his political rights; do not deprive him of his 

Membership of Parliament. Allow him to appeal. I want to 

tell you, if the Supreme Court so decides, either way, we are 

willing to accept it. But, you are denying his opportunity, his 

right to appeal. So, do not embark on that course of action. It 

is illegal; it is unlawful; it is unconstitutional and it is not 

right for a Speaker of this noble Parliament to embark on a 

ghastly course of action. 

 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Right, let me explain myself. 
 

ගු ්ජිත් ප්රේමාා් මහසතා  
(மாண்புமிகு சஜித் பிதரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
So, I once again appeal to those Friends who do not 

have the literacy levels to understand my contention.  
 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Let me explain myself. Now, you have expressed your 
ideas. - [Interruption.] 

 

ගු ්ජිත් ප්රේමාා් මහසතා  
(மாண்புமிகு சஜித் பிதரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
They are absolute fools! 
 
[මූලා්නප්  අණ පරිදි මවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
 - [Interruption.] 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

That has nothing to do with this.  - [Interruption.] 

ගු ්ජිත් ප්රේමාා් මහසතා  
(மாண்புமிகு சஜித் பிதரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
They are ignorant people. - [Interruption.] They do 

not have the literacy levels to understand what I am 
saying, but I hope, Sir, that you have adequate literacy to 
understand my contention. Please allow Ranjan 
Ramanayake his right of appeal.  

 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Let me explain myself. 
 

ගු ්ජිත් ප්රේමාා් මහසතා  
(மாண்புமிகு சஜித் பிதரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

Please protect his human rights, protect his civic 
rights and protect his rights as a politician and as a citizen 
of the country.  

 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Right. Now that you conveyed your idea, let me 
explain myself. Throughout your speech, your request 
has been baseless because the Secretary-General of 
Parliament has acted according to the Judgment that has 
been given and upon the Constitution, which is supposed 
to be a ministerial duty that no person can quash or 
question about; he has to do it. Otherwise, he will be the 
victim of the law. - [Interruption.] 

The Hon. Ranjan Ramanayake’s right of appeal is still 
lying against the Election Commission. Without wasting 
time here arguing on that, now you had better go and get 
an injunction order against the Election Commission. 
That is possible; it is open.  

 

ගු ්ජිත් ප්රේමාා් මහසතා  
(மாண்புமிகு சஜித் பிதரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

Hon. Speaker, please allow me just one or two 
minutes to respond to your contention. It is all okay for a 
Member who has been convicted of murder to come into 
Parliament and I do agree that the respective Member has 
the right of appeal.  

 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Yes 
. 

ගු ්ජිත් ප්රේමාා් මහසතා  
(மாண்புமிகு சஜித் பிதரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

So, that right given to that particular Member is not 
given to the Hon. Ranjan Ramanayake. - [Interruption.] 
The Hon. Ranjan Ramanayake also has the right of 
appeal. You are saying that my argument is baseless. If 
your decision is so politicized, if you are so interested in 
supporting the agenda of the Government, of course, you 
can say it is baseless. It is not baseless, Hon. Speaker.  - 
[Interruption.] 
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ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

That is also a wrong conception you are trying to give. 
You are trying to give a wrong conception to the country. 
The Hon. Premalal Jayasekara has appealed to Court and 
we did not bring him to Parliament immediately after the 
Election. We brought him to Parliament only after he had 
made his appeal and under the Bail Act, he became a 
remand prisoner. Then only we brought him to 
Parliament. That right is still available to the Hon. Ranjan 
Ramanayake. So, let him go to Court and get it cleared. - 
[Interruption.] 

 

ගු ්ජිත් ප්රේමාා් මහසතා  
(மாண்புமிகு சஜித் பிதரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
Hon. Speaker, just now from the Chair, you accepted 

that the Hon. Ranjan Ramanayake has the right of appeal.  

 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Yes. He can appeal. 
  

ගු ්ජිත් ප්රේමාා් මහසතා  
(மாண்புமிகு சஜித் பிதரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
Why are you trying to deprive him of his Membership, 

if you accept that he has the right of appeal? Hon. 
Speaker, you are denying him his human right; you are 
denying him his political right.- [Interruption.] 

 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

No, that is totally a wrong conception.  Do not mislead 
the country. Thank you. Let us finish this. - [Interruption.]  
                 

ගු ප්රේමලාල ජයප් ේ්කර මහසතා 
(மாண்புமிகு பிதரமலால் ஜயதசக்கர)  

(The Hon. Premalal Jayasekara)  
Sir, I rise to a point of Order. - [Interruption.]  
 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ාවානායකතුමා. 

 

ගු දිප්්දෂප ගුණවර්යන මහසතා (විප් ශයීය අමාත ්හස 

පාර්ලිප්ම්්දුරප්ේ ්වානායකුරමා) 
(மாண்புமிகு  திதனஷ் குைவர்தன - தவளிநாட்டு அலுவல்கள் 

அகமச்சரும் பாராளுமன்றச் சகப முதல்வரும்) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Foreign  and 
the Leader of the House of Parliament) 
Hon. Speaker, we have listened to this argument 

raised by the Hon. Leader of the Opposition for so many 
days. He seems to be repeating the same words on this 
issue of the Hon. Ranjan Ramanayake, on whom an Order 
was given by the Supreme Court and as a result of which 
his Membership of Parliament has been vacated in 
accordance with the Constitution. This is not the plight of 
only the Hon. Ranjan Ramanayake. I would like to 
remind the House that the former Ministers, the late Hon. 

Lalith Athulathmudali and the late Hon. Gamini 
Dissanayake also lost their Memberships of Parliament as 
a result of a Supreme Court Order. The late Hon. G. M. 
Premachandra from Kurunegala lost his Membership of 
Parliament as a result of defying the decision of the 
United National Party. I mean, there were so many Hon. 
Members in the past who had lost their Membership of 
Parliament as a result of Orders by courts, which had 
been reported to Parliament and thereafter, reported to the 
Commissioner of Elections and vacancies had been 
created. I remember that the Hon. (Dr.) Rajitha 
Senarathne also lost his seat but he was brought back to 
Parliament. 

 

ගු නලි්ද බණ්ඩාර ජයමහස මහසතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

හරි, හරි. අපට ශත්ශරනණා. අපි ඕණා වන්නණා. [ ාධා රීම බ ] 

 
ගු දිප්්දෂප ගුණවර්යන මහසතා  
(மாண்புமிகு  திதனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
වන්ශන් නිවර නිාා තමයි රීයණන්ශන්. විනගන්නයි 

රීයණන්ශන්. අපි කිමිවර වුකත්, නිවර වුකත් ශරේ්්ධාධිකරකය 

හා අධිකරකය ශවන තීන් වණලට අප අණනත විය යුතුයි. 

රජාතන්්රණාවශ  පවනම එයයි. Our feelings and emotions are 

another matter. What is being canvassed today has been 

taken up for the seventh or the eighth time.  

I am sorry to say that the late Hon. O.S.M. Perera, 
who walked into Parliament as the Member for 
Bulathsinhala, was prevented at the gate because the 
Secretary-General had already been given the letters of 
resignation collected from the UNP Members by the late 
President J.R. Jayewardene and then the Hon. Ronnie de 
Mel was appointed. The Member was walking in, but he 
was deprived of coming into the Chamber. Let us not 
forget those instances.   

Our emotions are different, but  we have to respect the 
Constitution. I would like to mention to the young Leader 
of the Opposition that that is how the Parliamentary 
practice and procedure and the respect to the Constitution 
had been. A majority of those Members were elected and 
some of them were on National List. Every district had 
elected Members of Parliament with the people’s 
mandate. But the people’s mandate is subject to certain 
provisions of the Constitution and the Judiciary. I just 
wanted to keep the House informed of those past 
incidents because all this while, attention has been drawn 
only to one Member. No, there are others who had 
suffered. But, the law has to proceed, Hon. Speaker.  

 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Thank you.  
 
 

ගු ්ජිත් ප්රේමාා් මහසතා  
(மாண்புமிகு சஜித் பிதரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
Sir, - 
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ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Yes, the Hon. Leader of the Opposition?  
 

ගු ්ජිත් ප්රේමාා් මහසතා  
(மாண்புமிகு சஜித் பிதரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
Sir, I would respectfully request that you instruct the 

people who control the mikes and the television not to 

obstruct my speech, please.  

Sir, my Honourable Friend Dinesh Gunawardena has 
basically carved out an argument citing precedents, which 
exhibits the keenness that the Members of the 
Government Benches have in getting rid of  the Hon. 
Ranjan Ramanayake from this Parliament. There is a 
conspiracy - [Interruption.] There is a conspiracy within 
this august Assembly with the participation of yourself, 
unfortunately, Hon. Speaker and the relevant officials and 
the governing Members of Parliament to get rid of the 
Hon. Ranjan Ramanayake. - [Interruption.] So, why are 
you in a mighty hurry when the Hon. Ranjan Ramanayake 
has a right of appeal? Remember that the case in Court of 
Appeal was based on his Membership, his being a 
Member of Parliament. He got a contrary decision, I 
agree. But now, he has the opportunity of challenging it.  
You have allowed a convicted murderer  

[මූලා්නප්  අණ පරිදි මවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

to attend Parliament. Of course, we all agree that he has a 
right to appeal. You have recognized his right to appeal. 
But,you cannot recognize the Hon. Ranjan Ramanayake’s 
right to appeal. Why are you treating two people in two 
different ways? You have to follow a uniform path; you 
have to follow a consistent path.  

 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

I think I answered your argument just now. So, it is 
pointless wasting time on this. If any other Member has to 
say anything, let him raise it. 
 

ෆීලඩ් මාර්ෂල ගු ්රත් ප් ෝදප් ේ්කා මහසතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண்புமிகு சரத் தபான்தசகா) 

(The Hon. Field Marshal  Sarath Fonseka) 

Sir, I rise to a point of Order. 

ගරු කථානායකතුමනි, ශබ  කථා  හ අහශගන  කටියාම මට 

මත්ෂ ශණනණා, ඉවරහාාශ  - 010 -  015 කාලශ - එවා 

තමුන්නාන්ශාේලාශේම රජය ශකිච්චර ණිරැදි විධියට, වරරිාන් 

විධියට මට ාලකලා වරශ නණාව රීයලා. 

ඒ කාලශ  හිටපු කථානායකණරයාත් ශමතින ඉන්නණා. මට 

යුව හමුවාශඅ කිලෑ උාාවියරීන් වඬුණම්ෂ  වන්නා. මා මාා 8්ෂ 

රිමාන්ඩ් කරශගන හිටියා; හිර කරශගන හිටියා. ඒ වඬුණම  වන්නාම 

අපි උාාවි තුනකට appeal කළා. ඒ  appeals තුනම වරබියදීත් මට 

වඬුණම  වන්න වණශාේ ඉමලා, - අව ඒ කථානායකණරයාත් ශමතින 

ණාඩිශණලා ඉන්නණා.- පා්ශපිශබ න්තුණට එන්න  වන්ශන් නිහි. මම 

අනුමත කරනණා-  [ශ ෝ්ා රීම බ ] 

ගු චමල රාජපක්ෂ මහසතා (වාරිමාර්ග අමාත,  රාජ 

ආරක්ෂක හසා ආපාා කළමනාකරණ රාජ අමාත ්හස 

ප්වප් ශයීය ක යුුර රාජ අමාතුරමා) 
(மாண்புமிகு சமல் ராஜபக்ஷ - நீர்ப்பாசன அகமச்சரும் அரச 

பாதுகாப்பு மற்றும் அனர்த்த முகாகமத்துவ இராஜாங்க 

அகமச்சரும் உள்நாட்டலுவல்கள் இராஜாங்க அகமச்சரும்) 

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

තමුන්නාන්ශාේට පා්ශපිශබ න්තුණට එන්න අණාර  වන්ශන් 

මමයි. අපි Erskine Mayහි වරශ න කරුණුත් ාලකා  ලලා තමයි 

එවා  කටයුතු කශළේ.  
 

 

ෆීලඩ් මාර්ෂල ගු ්රත් ප් ෝදප් ේ්කා මහසතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண்புமிகு சரத் தபான்தசகா) 

(The Hon. Field Marshal  Sarath Fonseka) 

ශමික්ෂව? 
 

 

ගු චමල රාජපක්ෂ මහසතා 
(மாண்புமிகு சமல் ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksa) 

ශමික්ෂව රීයලා අහන්ශන්? 
 

 

ෆීලඩ් මාර්ෂල ගු ්රත් ප් ෝදප් ේ්කා මහසතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண்புமிகு சரத் தபான்தசகா) 

(The Hon. Field Marshal  Sarath Fonseka) 

ශමික්ෂව දිපු තීන් වණ? මම රීයපු ශේ ණිරදිව? 
 

 

ගු චමල රාජපක්ෂ මහසතා 
(மாண்புமிகு சமல் ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksa) 

තමුන්නාන්ශාේට පා්ශපිශබ න්තුණට එන්න අණාර  වන්ශන් 

නිේව?  
 

 

ෆීලඩ් මාර්ෂල ගු ්රත් ප් ෝදප් ේ්කා මහසතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண்புமிகு சரத் தபான்தசகா) 

(The Hon. Field Marshal  Sarath Fonseka) 

අහගන්න. [ශ ෝ්ා රීම බ ] 
 

 

ගු චමල රාජපක්ෂ මහසතා 
(மாண்புமிகு சமல் ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksa) 

අහ ගන්ශන් ශමික්ෂව අයිශාේ? 
 
 

[මූලා්නප්  අණ පරිදි මවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 නිකබ  ශ ිරුණට තමුන්නාන්ශාේශේ හයිය ශපන්ණන්න එන්ශන්.  

[ශ ෝ්ා රීම බ ] බූරුණා තමුශාේ.  
 
[මූලා්නප්  අණ පරිදි මවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

කරුකාකර නි ් ද ව ශණන්න.  [ශ ෝ්ා රීම බ ] කරුකාකර 

නි ් ද ව ශණන්න. [ශ ෝ්ා රීම බ ] 
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පා්ශපිශබ න්තුණ 

ගු චමල රාජපක්ෂ මහසතා 
(மாண்புமிகு சமல் ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksa) 

එන්න එබඳයට. එන්න එබඳයට.  [ශ ෝ්ා රීම බ ] එබඳයට එන්න. 

එබඳයට එන්න - [ශ ෝ්ා රීම බ ] 
 

[ප්ම් අව්පථාප්ේදී විු ය පාර්ශයීයපවප්   ම්දත්රීවු ිළරි්ක් වරවු 
ඔ්වාප්ගන ප් ෝෂා කර්දන  වූහස.] 

[இச்சந்தர்ப்பத்தில் எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் சிலர் பதாகக 

ககளத் தாங்கியவாறு தகாஷதமழுப்பினர்.]  

[At this stage, some Members of the Opposition displayed placards 
and made an uproar.] 

 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

කරුකාකර නි ් ද ව ශණන්න.  නි ් ද ව ශණන්න.  [ශ ි්ා 

රීම බ ] Order, please! ශමම අණා්ථාශඅදී ාවාශඅ ණිඩ කටයුතු 

විනාඩි පහකට තාණකාපිකණ අත්හිටුණනණා.             

 
රැ ප්විම ඊ  අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදි්ද,  පූ.වා 

10.50  නැවත පවත්වන ලදී. 
அதன்படி அமர்வு இகடநிறுத்தப்பட்டு,  மு.ப. 10.50 மைிக்கு 

மீண்டும் ஆரம்பமாயிற்று.     

Sitting accordingly suspended till 10.50 a.m.., and then 
resumed. 

 

විගණකාධිපිනවරයාප්ේ වාර්තාව 
கைக்காய்வாளர் அதிபதியினது அறிக்கக 

AUDITOR-GENERAL'S REPORT  
 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික ාමාජණාදී ජනරජශ  ආඩුක්රම 

ණයණා්ථාශඅ 15(()  ණයණා්ථාණ රකාරණ  019 මුවල් ම ණ්ශ්ය ාමහා 

විගකකාධිපවරණරයාශේ ණා්ශතාශඅ පළමුණිනි කාඩුඩශ  XXII, 

XXIII ාහ XXIV ශකිටා් ව,  කඅණිනි කාඩුඩශ  IX, X ාහ XI 

ශකිටා් ාහ පා්ණිනි කාඩුඩශ  VII  හා VIII ශකිටා් මම 

ඉදිරිපත් කරෂන. 
 

ගු දිප්්දෂප ගුණවර්යන මහසතා  
(மாண்புமிகு  திதனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, "එකී ණා්ශතා මුද්රකය කළ යුතුය"යි මම 

ශයෝජනා කරෂන. 
 

රශයීයපනය විම්න ලදි්ද,  ්වා ්ම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

වාර්තා මුද්රණය කළ යුුරයි  නිප්යෝග කරන ලදී. 
அறிக்கக அச்சிடப்படக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Ordered that the Report be printed. 
 

 
II 
 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික ාමාජණාදී ජනරජශ  ආඩුක්රම 

ණයණා්ථාශඅ  15(()  ණයණා්ථාණ රකාරණ, ආහාර ශකිමාාරිා ්

ශවපා්ශතශබ න්තුණ වි කන් ආර්ෂෂිත ාහල් ම ාාචිත පණත්ණාශගන 

යෑම හා ග ඩා උපශයෝජනශ  කා්ශය ාාධනය පිබඳ ම විශ ේ් 

විගකන ණා්ශතාශඅ අ ටණිනි කාඩුඩශ  I ශකිටා මම ඉදිරිපත් 

කරෂන. 
 
 

ගු දිප්්දෂප ගුණවර්යන මහසතා  
(மாண்புமிகு  திதனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, "එකී ණා්ශතාණ මුද්රකය කළ යුතුය"යි 

මම ශයෝජනා කරෂන. 

 
රශයීයපනය විම්න ලදි්ද,  ්වා ්ම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
වාර්තාව මුද්රණය කළ යුුරයි  නිප්යෝග කරන ලදී. 
அறிக்கக அச்சிடப்படக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Ordered that the Report be printed. 

 

 

ලිිළ ප්ලඛනාදිය ිළිතගැ්දවීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

ගු ප්ජෝද ප් ්ද රනා්දු  මහසතා (මහසාමාර්ග අමාත ්හස 

ආණ්ඩු පාර්ශයීයපවප්  රයාන ්ාංවියායකුරමා) 
(மாண்புமிகு தஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து - தநடுஞ்சாகலகள் 

அகமச்சரும் அரசாங்கக் கட்சியின் முதற்தகாலாசானும்) 

(The Hon. Johnston  Fernando - Minister of Highways and 
Chief  Government Whip) 
ගරු කථානායකතුමනි, අග්රාමාතය ාහ මුවල් ම අමාතය, 

බුේධ ාාන, ආගෂනක හා ාාා්කෘවරක කටයුතු අමාතය ාහ 

නාගරික ාාණ්ශධන හා නිණාා අමාතයතුමා ශණනුශණන් මම   018 

ණ්ශ්ය ාමහා ජනාධිපවරණරයාශේ අරමුවල පිබඳ ම 

විගකකාධිපවරණරයාශේ ණා්ශතාණ ඉදිරිපත් කරෂන. 

ශමම ණා්ශතාණ රජශ  මුවල් ම පිබඳ ම කාරක ාවාණ ශණත ශයිමු 

කළ යුතුයියි මම ශයෝජනා කරෂන.  
 
රශයීයපනය විම්න ලදි්ද,  ්වා ්ම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

 

ගු ප්ජෝද ප් ්ද රනා්දු  මහසතා   
(மாண்புமிகு தஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු කථානායකතුමනි, තරුක හා ක්රීඩා අමාතයතුමා 

ශණනුශණන් මම   013 අාක 33 වරන ක්රීඩාණල ශයදීශබ දී 

උත්ශත්ජක ද්රණය ගිම ම ට එශරහි ාබ මුවර පනශත් 3 ණගන්වරය 

ාමඟ රීයවිය යුතු 3( ණගන්වරය යටශත් තරුක හා ක්රීඩා 

අමාතයණරයා වි කන් ාාවන ල වණ,  0 1 ශප රණාරි  3 දිනිවර අාක 

  1)/( වරන අවරවිශ ේ් ගිාට් ප්රශ  පළ කරන ලව නිශයෝග 

ඉදිරිපත් කරෂන. 

ශමම නිශයෝග තරුක හා ක්රීඩා කටයුතු පිබඳ ම අමාතයාා  ය 

උපශේ ක කාරක ාවාණ ශණත ශයිමු කළ යුතුයියි මම ශයෝජනා 

කරෂන.  
 
රශයීයපනය විම්න ලදි්ද,  ්වා ්ම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
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අමාතාාංශයීය උය ේපප් ශයීයක කාරක ්වා 
වාර්තා 

அகமச்சுசார் ஆதலாசகனக் குழு 

அறிக்கககள் 
MINISTERIAL CONSULTATIVE COMMITTEE 

REPORTS  
 

 

ගු (මහසාචාර්ය) ජී.එල. පීරි ප් මහසතා (අයාපන 

අමාතුරමා) 
(மாண்புமிகு (தபராசிாியர்)  ஜீ.எல். பீாிஸ் - கல்வி அகமச்சர்) 

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris - Minister of Education) 

ගරු කථානායකතුමනි, අධයාපන කටයුතු පිබඳ ම 

අමාතයාා  ය උපශේ ක කාරක ාවාණ ශණත ශයිමු කරන ලව  

පහත ාමහන් ණා්ශතා  ාබ  න්ධශයන් එකී කාරක ාවාශඅ ණා්ශතාණ 

මම ඉදිරිපත් කරෂන.  

  
 

•  2018 ණ්ශ්ය ාමහා ශ්රී ලාකා ා රගමුණ වි ණ්විවයාලශ  

ණා්ශෂික ණා්ශතාණ හා ගිණුබ ; 

•  2018 ණ්ශ්ය ාමහා කිලණිය වි ණ්විවයාලශ  පාපි හා 

ශ ෞේධ අධයයන ප ච්ාත් උපාධි ආයතනශ  ණා්ශෂික 
ණා්ශතාණ හා ගිණුබ ; 

•  2018 ණ්ශ්ය ාමහා ශකිළඹ වි ණ්විවයාල ය පරිගකක 

අධයයන ආයතනශ  ණා්ශෂික ණා්ශතාණ හා ගිණුබ ; 

•  2018 ණ්ශ්ය ාමහා ශමිරටුණ වි ණ්විවයාලශ  ණා්ශෂික 

ණා්ශතාණ හා ගිණුබ ; 

•  2018 ණ්ශ්ය ාමහා ශේරාශවණිය වි ණ්විවයාලශ  විවයා 

ප ච්ාත් උපාධි ආයතනශ  ණා්ශෂික ණා්ශතාණ හා ගිණුබ ; 

•  2018 ණ්ශ්ය ාමහා ශ්රී ලාකා අේනිදිග වි ණ්විවයාලශ  

ණා්ශෂික ණා්ශතාණ හා ගිණුබ ; 

•  2018 ණ්ශ්ය ාමහා කිලණිය වි ණ්විවයාලශ  පුරාවිවයා 

ප ච්ාත් උපාධි ආයතනශ  ණා්ශෂික ණා්ශතාණ හා ගිණුබ ; 

•  2018 ණ්ශ්ය ාමහා ශ්රී ලාකා ණයඹ වි ණ්විවයාලශ  ණා්ශෂික 

ණා්ශතාණ හා ගිණුබ ; 

•  2018 ණ්ශ්ය ාමහා කිලණිය වි ණ්විවයාලශ  ගබ පහ 

විරමාරච්චි ආයු්ශශඅව විවයාතනශ  ණා්ශෂික ණා්ශතාණ හා 
ගිණුබ ; 

•  2018 ණ්ශ්ය ාමහා ශ්රි ලාකා රජරට වි ණ්විවයාලශ  

ණා්ශෂික ණා්ශතාණ හා ගිණුබ ; 

•  2018 ණ්ශ්ය ාමහා ශේරාශවණිය වි ණ්විවයාලශ  මානණ 

 ාා්්ර හා ාමාීයය විවයා ප ච්ාත් උපාධි ආයතනශ  
ණා්ශෂික ණා්ශතාණ හා ගිණුබ ; 

•  2018 ණ්ශ්ය ාමහා ශ්රී ලාකා  ණ ශණල් මලාා් 

වි ණ්විවයාලශ  ණා්ශෂික ණා්ශතාණ හා ගිණුබ ; 

•  2018 ණ්ශ්ය ාමහා ශ්රී ලාකා නිශගනහිර වි ණ්විවයාලශ  

ණා්ශෂික ණා්ශතාණ හා ගිණුබ ; 

•  2018 ණ්ශ්ය ාමහා ශකිළඹ වි ණ්විවයාලශ  වජණ 

රාායන, අණුක වජණශඅදී හා වජණ තා්ෂ්ක 
ආයතනශ  ණා්ශෂික ණා්ශතාණ හා ගිණුබ ; 

•  2018 ණ්ශ්ය ාමහා ශ්රී ලාකා නිශගනහිර වි ණ්විවයාලශ  

ාණ්ාෂන විපුලානන්ව ශාෞන්ව්ශය ආයතනශ  ණා්ශෂික 
ණා්ශතාණ හා ගිණුබ ; 

•  2018 ණ්ශ්ය ාමහා යාපනය වි ණ්විවයාලශ  ණා්ශෂික 

ණා්ශතාණ හා ගිණුබ ; 

•  2019 ණ්ශ්ය ාමහා රුහුණු වි ණ්විවයාලශ  ණා්ශෂික 

ණා්ශතාණ හා ගිණුබ ; 

•  2019 ණ්ශ්ය ාමහා ශ්රී ලාකා විණෘත වි ණ්විවයාලශ  

ණා්ශෂික ණා්ශතාණ හා ගිණුබ ; 

•  2019 ණ්ශ්ය ාමහා ශේරාශවණිය වි ණ්විවයාලශ  කෘෂි 

විවයා ප ච්ාත් උපාධි ආයතනශ  ණා්ශෂික ණා්ශතාණ හා 
ගිණුබ ; 

•  2019 ණ්ශ්ය ාමහා වණවය විවයා ප ච්ාත් උපාධි 

ආයතනශ  ණා්ශෂික ණා්ශතාණ හා ගිණුබ ; 

•  2018 ණ්ශ්ය ාමහා ශ්රී ජයණ්ශධනපුර වි ණ්විවයාලශ  

ණා්ශෂික ණා්ශතාණ හා ගිණුබ ; 

•  2018 ණ්ශ්ය ාමහා වි ණ්විවයාල රවරපාවන ශකිෂන්න් 

ාවාශඅ ණා්ශෂික ණා්ශතාණ හා ගිණුබ ; 

•  2019 ණ්ශ්ය ාමහා ශ්රී ලාකා ශ ෞේධ හා පාපි 

වි ණ්විවයාලශ  ණා්ශෂික ණා්ශතාණ; 

•  2019 ණ්ශ්ය ාමහා ශේරාශවණිය වි ණ්විවයාලශ  ණා්ශෂික 

ණා්ශතාණ; 

•  2019 ණ්ශ්ය ාමහා ශමිරටුණ වි ණ්විවයාලශ  තා්ෂ්ණික 

ආයතනශ  ණා්ශෂික ණා්ශතාණ හා ණා්ශෂික ගිණුබ ; ාහ 

•  2019 ණ්ශ්ය ාමහා ශකිළඹ වි ණ්විවයාලශ  ශේයය 

වණවය විවයා ආයතනශ  ණා්ශෂික ණා්ශතාණ. 

 
්වාප්ම්්ය මත ිනබිය යුුරයි  නිප්යෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
 
 
 

ප්පත්්ම් 
மனுக்கள் 
PETITIONS 

 
 

ගු ඩී.බී. ප්හසේරත් මහසතා (පශු ්ම්පත්,  ප්ගොවිප්පොළ 

රවර්යන හසා ිරරි හසා බිත්තර ආ්රිත කර්මා්දත රාජ 

අමාතුරමා) 
(மாண்புமிகு டீ.பி. தஹரத் - கால்நகட வளங்கள், பண்கைகள் 

தமம்பாடு, பால் மற்றும் முட்கட சார்ந்த ககத்ததாைில் 

இராஜாங்க அகமச்சர்)  

(The Hon. D.B. Herath - State Minister of Livestock, Farm 

Promotion and Dairy and Egg Related Industries) 
ගරු කථානායකතුමනි, මාණතගම, විරම කාහපුර, අාක 33 

වරන ා්ථානශයහි පදිාචි ශ්ෂ.එල් ම.එන්. ාහ න් ව මහතාශගන් 

ලිබුණු ශපත්ාම්ෂ මම පිබඳගන්ණෂන. 

 
ගු ගය්දත කුණාිනලක මහසතා 
(மாண்புமிகு கயந்த கருைாதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  

Hon. Speaker, I present a petition from Mr. Nimal 
Samarasundara of No. 126, Kekulandala, Agalawatte.  

1351 1352 



පා්ශපිශබ න්තුණ 

ගු (වවා) රාජිත ප් ේ්නාරත්න මහසතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ராஜித தசனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senarathne) 

ගරු කථානායකතුමනි, මාතශල් ම, ඕවිපිකන්ව, ණශේමඩ, අාක 

 ) වරන ා්ථානශයහි පදිාචි ඊ.ීය.එන්.ශ්ෂ.පී. චන්ශද්රා්න 

මහතාශගන් ලිබුණු ශපත්ාම්ෂ මම පිබඳගන්ණෂන. 
 

මදිරිපත් කරන ලා ප්පත්්ම්  මහසජන ප්පත්්ම් ිළිතබඳ කාරක 
්වාව  පැවරිය යුුර යි  නිප්යෝග කරන  ලදී. 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மனுக்ககளப் தபாதுமனுக் குழுவுக்குச் சாட்டக் 

கட்டகளயிடப்பட்டது. 

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

 
 

රශයීයපනවල  වාිකක ිළිතුරු 
வினாக்களுக்கு வாய்மூல விகடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

 රත්නවරර දි්පත්රික්කප්  මඩම් ප්නොමැින පල්ල: මඩම් 

ලබාදීම 
இரத்தினபுாி மாவட்ட காைியற்ற குடும்பங்கள்: 

காைி வைங்கல் 
LANDLESS FAMILIES IN RATNAPURA DISTRICT: PROVISION 

OF LAND 
      

  68/2020 

1.  ගු ප්හසේෂා විතානප්ේ මහසතා 
(மாண்புமிகு தஹசா விதானதக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

අග්රාමාතය ාහ නාගරික ාාණ්ශධන හා නිණාා 

අමාතයතුමාශගන් ඇූ  ර ්නය - (1 : 

(අ   නිණා්ෂ ඉදිකර ගිම ම ාමහා ඉඩම්ෂ ශනිමිවර පවුල් ම 
),539්ෂ රත්නපුර දිා්්රි්ෂකශ   කටින  ණ එතුමා වන්ශන්ව? 

(ආ   (i) ඉහත ාමහන් පවුල් ම ාමහා නිණාා ඉදිරීම මට අණ ය 
ඉඩබ  රමාකය රාජය ණතු ාමාගබ  ාන්තකශ  
ඇවර ඉඩබ ණපින් ල ා ගිම මට රජය කටයුතු 
කරන්ශන්ව; 

 (ii) ශනිඑශාේ නබ , ශබ  ාබ  න්ධශයන් රජය වි කන් 
ගිම මට අශේ්ෂෂිත විකල් මප ්රියාමා්ශග කණශ්ශව; 

 යන්න එතුමා ශමම ාවාණට වන්ණන්ශන්ව? 

(ඇ   ශනිඑශාේ නබ , ඒ මන්ව?  
 

பிரதம அகமச்சரும் நகர அபிவிருத்தி மற்றும் வீடகமப்பு 

அகமச்சருமானவகரக் தகட்டவினா: 

(அ) இரத்தினபுாி மாவட்டத்தில் வீடு ஒன்கற நிர்மாைிக் 

கத் ததகவயான காைி இல்லாத 6,579 குடும்பங்கள் 

உள்ளன என்பகத அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) அரசாங்கம் தமற்படி குடும்பங்களுக்கு வீடுககள 

அகமக்கத் ததகவயான காைிககள அரச 

ததாட்டக் கம்பனிகளின் உகடகமயிலுள்ள 

காைிகளிலிருந்து வைங்க நடவடிக்கக 

எடுக்குமா என்பகதயும்; 

 (ii) இன்தறல், அரசாங்கம் இவ்விடயம் ததாடர்பில் 

எடுக்க எதிர்பார்த்துள்ள மாற்று நடவடிக்கக 

யாததன்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

( இ) இன்தறல், ஏன்? 

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

(a) Is he aware that 6,579 families which do not 
possess lands to construct a house reside in 
Rathnapura District? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether measures will be taken by the 
Government to acquire the required extent 
of  lands out of those under the State estate 
companies for the purpose of constructing 
houses for the above-mentioned  families; 
and 

 (ii) if not, the alternative measures that are 
expected to be taken by the Government 
with relevance to this matter? 

(c) If not, why? 

 

ගු ම්දදික අනුු ය ප්හසේරත් මහසතා (ග්රාමීය ය නිවා් හසා 

මදිිරීම් හසා ප්ගොඩනැගිලි ද්රව කර්මා්දත රවර්යන රාජ 

අමාතුරමා)   
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த தஹரத் - கிராமிய வீடகமப்பு 

மற்றும் நிர்மாைத்துகற மற்றும் கட்டிடப்தபாருள் ககத் 

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

ගරු කථානායකතුමනි, අග්රාමාතය  ාහ නාගරික ාාණ්ශධන හා 

නිණාා අමාතයතුමා ශණනුශණන් මා එම ර ්නයට පිබඳතුරු ල ා 

ශවනණා. 

(අ  ගරු කථානායකතුමනි, ශහේ් ා විතානශේ මන්ත්රීතුමා වි කන් 
අාා වරශ න ර න්ශ  ඉඩම්ෂ ශනිමිවර පවුල් ම ාාඛයාණ 
),539්ෂ රීයලා එතුමා ාමහන් කර වරශ නණා. නමුත්,  එම 
රමාකය  0,000කට ණිඩියි.   01)දී කළ ාමී්ෂ්කය 
ණිරැදියි. එම රමාකය  3,000කටත් ණිඩියි  රීයලා තමයි 
අපට රීයන්න වරශ න්ශන්. 

 ර න්ශ ,  

(ආ   (i)   යටශත්  ඔ තුමා ශයෝජනාණ්ෂ කරෂනන් ර න්ය්ෂ 
අහනණා. එශහම රමශඅවය්ෂ අපි තණම ූ වානබ  
කර නිහි රීයන එක ඔ තුමාට රකා  කරනණා. 

 (ii) විකල් මප ්රියාමා්ශග විධියට විනට, ග්රාමීය නිණාා 
ාහ ඉදිරීම බ  හා ශගිඩනිඟිපි ද්රණය රාජය 
අමාතයාා ය මඟින්, " කයපත" නිණාා ාහ අක් 
ආවායබ ලාභී කුලී නිණි කයන් ශණනුශණන් තණත් 
ණයාපෘවර ගකනාණ්ෂ ශකශරනණා. රත්නපුර 
දිා්්රි්ෂකය තුළ "ඔ ට ශගය්ෂ- රටට ශහට්ෂ" ාහ 
"ෂනහිඳු නිණහන" යන ණිඩ පිබඳශණළණල් ම ශබ  කාල 
ණකණානුණ තුළ ශයෝජනා කර වරශ න විධියට 
්රියාත්මක වුකාම ශබ  ඉල්ෂකයට යන්න පුළුණන්. 
අපි ඒ විධියට ාිලසුබ  කර වරශ නණා. 

(ඇ  අවාළ ශනිශඅ.  

 

ගු ප්හසේෂා විතානප්ේ මහසතා 
(மாண்புமிகு தஹசா விதானதக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ගරු කථානායකතුමනි, මශේ පළමුණන අතුරු ර ්නශයන් ගරු 

රාජය ඇමවරතුමාශගන් යබ  කාරකය්ෂ වින ගන්න කිමිවරයි.   

ගරු රාජය අමාතයතුමනි, නිණාා හවන්න ඉඩම්ෂ වරශ න්න 

ඕනෑ. අපි වන්නණා, රත්නපුර දිා්්රි්ෂකශ  ඉඩබ  ණතු ාමාගබ ණලට 
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වි ාල ණ ශයන් ල ා දී වරශ න  ණ.  ාාණ්ශධනය ශනිකරපු ඒ 

ඉඩබ  වි ාල රමාකය්ෂ වරශ නණා. ශබ  ශණනශකිට ූ රියකන්ව 

රශේ ශ   කට ශහේා්ණත්ත රශේ ය ව්ෂණා වි ාල ඉඩබ  රමාකය්ෂ 

රජය වි කන් නිවහා් කරශගන වරශ නණා. ාමහර විට ඒ ගින 

ඔ තුමා විනුණත් නිවරණ ඇවර. අ්ෂකර 1,000්ෂ නිවහා් කරශගනත් 

වරශ නණා. එතශකිට ශබ  නිවහා් කරගත් ඉඩබ  ජනතාණට ල ා 

ශවනණාව? මම ශබ  ර ්නශයන් ඒ කරුක අාා වරශ නණා. එශහම 

කරනණා නබ  ශහිමයි. ජනතාණට ඉඩබ  ල ා දීලා ඔ තුමාශේ 

අමාතයාා ය හරහා නිණාා හවන්න යබ  ණිඩ පිබඳශණළ්ෂ 

්රියාත්මක ශණන එක ශහිමයි. මම අහන්ශන්, ශබ  නිවහා් කර 

ගන්න ඉඩබ  ජනතාණට ල ාදීශබ  යබ  ණිඩ පිබඳශණළ්ෂ වරශ නණාව 

යන කාරකයයි. 

 

ගු ම්දදික අනුු ය ප්හසේරත් මහසතා 
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த தஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගරු කථානායකතුමනි,  එතුමන්ලාශේ කාලශ  රත්නපුර 

දිා්්රි්ෂකශ  ශනිශණයි, මුළු රශට්ම කරපු ආකාරයට අපි නිණාා 
ණයාපෘවර  කරන්ශන් නිවර  ණ විශ ේ්ශයන්ම රීයන්න ඕනෑ. ඒකට 
ශහේතුණ කුම්ෂව රීයලා මම තමුන්නාන්ශාේට රීයන්නබ . මම ළඟ 
ශතිරතුරු වරශ නණා. ගරු කථානායකතුමනි, අ්ෂකර 15්ෂ 
ශ වන්න ලිහිා්වර කරලා ශගණල් ම 1 යි හවලා වරශ න්ශන්. අ්ෂකර 
15ක ශගණල් ම 1 යි හවලා වරශ න්ශන්. ඇත්තටම ශබ ක ජාවරක 
අපරාධය්ෂ. එම නිාා අපි ඒ ණිශඩ් කරන්ශන් නිහි.  ගරු 
මන්ත්රීතුමා ශයෝජනා කරන, ණතු ාමාගබ ණල ඉඩබ   ශහෝ කෘෂි 
කා්ශෂනක ශහෝ ණන ාාර්ෂ්ක රශේ ණල ඉඩබ  අපි ඒ ාමහා ශයිවා 
ගන්ශන් නිහි.   අපි ණනීයවියට අයිවර ඉඩබ  ගන්ශන්ත් නිහි.  
හි ියි, ශබ  වි කතුන් වහා් ගකනක පිරිා පදිාචි කරණන්න පුළුණන් 
ඉඩම්ෂ දීලා, නිණාා හවා දීශබ   ණිඩ පිබඳශණළ්ෂ අපි ශබ  
ශණනශකිට ්රියාත්මක කර වරශ නණා. අපට අණ ය කරන්ශන්, 
ශබ  වි කතුන් වහාක රමාකයම පදිාචි කරණන්නයි. අපට වින 
ගන්න ලිබුණු විධියට ඉඩබ  අ්ෂකර 500කටත් ණඩා අක් ගකන්ෂ 
වරශ න්ශන්. හිටපු වි්ය වාර ඇමවරණරයා ශබ  ආකාරශයන් අ්ෂකර 
15්ෂ කෑපි කෑපිණලට කඩලා, කිලෑ කපලා, ගා් විනා  කරලා, 
පුරාවිවයා ා්ථාන ශඩෝා්ශ කරලා ශගණල් ම 1 යි හවලා වරශ න්ශන්, 
ගරු කථානායකතුමනි. ඒ රමශඅවයට අපි යන්ශන් නිහි. අපි 
පිහිදිපිණම අශේ වි්ෂම, ව්ශ නය අනුණ අවරගරු 
ජනාධිපවරතුමාශේත්, ගරු අගමිවරතුමාශේත් වුණමනාණට මහල් ම 
නිණාා ණිඩාටහන ශගනයනණා.  

ඒ ණාශේම, තරුක ශගිවි ජනපව ්රියාණපිය ාබ  න්ධණ ගරු 
නාමල් ම රාජප්ෂ් ඇමවරතුමාත් ාමඟ ාාකච්ඡා කරලා, ශබ  ණතු 
ාමාගබ ණලට අණ ය වුශකිත්, ඒ ශගිවි ජනපව ණිවිපි 
ක්ශමාන්තශ  ඉන්න අයට ල ා ශවනණා. ඊට අමතරණ, නාගරික 
ජනාණාා හරහා රත්නපුරය ණාශේ ර කේධ නගරණල නාගරික 
නිණාා ශගිඩනි ශඟනණා. ගරු අග්රාමාතයතුමා වි කන් ණතු නිණාා හා 
රජා යටිතල පහසුකබ  රාජය අමාතයණරයාට පණරලා වරශ නණා, ඒ 
ශගිල් මලන්ට ගිළශපන නිණාා ඉදිකරන්න.  ශබ  ණතු ාමාගබ ණල 
වරශ න ඉඩබ  ශණන ශණන අයට  වන්නාට, ජනාණාා ාමහා රමණත් 
ණිඩ පිබඳශණළ්ෂ අපි ළඟ වරශ නණා. 

 

ගු ප්හසේෂා විතානප්ේ මහසතා 
(மாண்புமிகு தஹசா விதானதக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ගරු කථානායකතුමනි, ශවණිනි අතුරු ර ්නය ගරු චෂනන්ව 

විශේ කරි මන්ත්රීතුමා අහනණා.  

 
ගු චමි්දා වි ප්ේ රි මහසතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விதஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු රාජය ඇමවරතුමනි, ඔ තුමන්ලාශේ ණිඩාටහන පිබඳ මණ 

අපි ාතුටු ශණනණා.  

හි ියි, වරශ න රාශයෝගික ගිටව ණ ශබ කයි. වින් 

ඔ තුමන්ලා තට්ටු නිණාා ණිඩ පිබඳශණළ ්රියාත්මක කරනණා. ඒ 

ණිඩ පිබඳශණළ ඉතා ණටිනණා. ශමිකව, තට්ටු නිණාා ාාකල් මපය 

්රියාත්මක රීම ම තුබඳන් ඉඩබ  පිරිමහගන්න -ඉතුරු කර ගන්න- 

පුළුණන්. හි ියි, ඒ තුළ ශගිඩනි ශඟන ඊළඟ අ්ශබුවය ශබ කයි, 

ගරු කථානායකතුමනි. ාාමානයශයන් ීයණත්වීම ාමහා ශහිම 

යහපත් පරිාරය්ෂ -ණටපිටාණ්ෂ- වරශ න්න ඕනෑ  ණ අපි වන්නණා, 

ගරු රාජය ඇමවරතුමනි. අක් ගකශන් ඒකට ප්ශචා් හත අටකණත් 

ඉඩම්ෂ වරශ න්න ඕනෑ; ශගණත්ත්ෂ වරශ න්න ඕනෑ; බඳම්ෂ, 

ණි කරීබඳ කි කරීබඳ පහසුකබ  ාපයාගන්න ණාශේම කුණු ටිකණත් 

වමා ගන්න පුළුණන් ණපාරිය්ෂ වරශ න්න ඕනෑ. ඒ පහසුකබ  

ශනිවරබීම තුළ විවිධ මානුෂික ගිටව  නි්ශමාකය ණනණා. 

උවාහරකය්ෂ හිටියට ශකිළඹ රශේ ශ  තට්ටු නිණාාණල 

පණවරන තත්ත්ණය ගත්ශතිත් -ණාාගත ශරෝග ගත්තත්, ශණනත් 

කාරකා ගත්තත්- ඒ ගිටව ණ වරශ නණා. ඒ ගිටව ණලට ාාධාරකය 

ඉටු කරන්න පුළුණන් අව ත් ණිඩ පිබඳශණළ්ෂ ශබ  තට්ටු නිණාා 

ණයාපෘවරණල වරශ න්න ඕනෑ, ගරු රාජය ඇමවරතුමනි. ශගණල් ම 

හවලා ජනතාණ ඒණාශ  පදිාචි රීම ම පමක්ෂ ශනිශණයි කළ 

යුත්ශත්.  ඒණාට අණ ය  පරිාරය ණාශේම කුණු  ිහිර රීම ම ාමහා 

 ල පේධවරය නි්ශමාකය කරන්න පුළුණන්  ්ෂවරමත් ණිඩ 

පිබඳශණළකුත් හවන්න පුළුණන් නබ  ශබ  ණිඩ පිබඳශණළ තණත් 

ාා්ශථක ශණයි රීයලා මම හිතනණා. එශහම නිවරණ, හිශාේ 

අමාරුණට ශකිට්ශට් මාරු කළා ණාශේ කශළිත් ණිඩ්ෂ ශණන්ශන් 

නිහි, ගරු රාජය ඇමවරතුමා. ශහිම, ාා්ශථක ණිඩ පිබඳශණළ්ෂ 

්රියාත්මක කශළිත් පුේගලයන්ට ීයණත් ශණන්න පුළුණන් ණටපිටාණ 

හවන්න පුළුණන්. ශපට්ටි ශගණල් ම හවලා ණිඩ්ෂ නිහි. ඔ තුමා 

ඒකට අ්ෂකර ගකන්ෂ ඕනෑ නිහි රීඅණාට, නිණා හවන්ශන් 

ශපිඩි ඉඩක නබ  අ්ශබුවය්ෂ ඇවර ණනණා. එණිනි අ්ශබුව නි්ශමාකය 

ශනිවී ඒණා ාමාජශයන් ඈත් කරන්න පුළුණන් ණිඩ පිබඳශණළ්ෂ 

වරශ නණාව රීයලා ඔ තුමාශගන් මම විනගන්න කිමවරයි, ගරු 

රාජය ඇමවරතුමා. 

 

ගු ම්දදික අනුු ය ප්හසේරත් මහසතා 
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த தஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
අපි ්රියාත්මක කරන ණිඩ පිබඳශණශළේ ාා්ශථකත්ණය ාහ එම 

ණිඩ පිබඳශණළ රාශයෝගිකයි කීම පිබඳ මණ මම ගරු මන්ත්රීතුමාට 

ා්තුවරණන්ත ණනණා. ඔ තුමන්ලාශේ අාා්ශථක  ණයාපෘවර විකලා 

තමයි අපි වින් වි ාල ඉඩබ  රශයෝජනයට අරශගන වරශ න්ශන්. ඒ 

ඉඩබ ණල ශාල් මලබ  පිට්ටනි, රජා ාලා ණිනි ශපි ව පහසුකබ  

 කයල් මල ල ා ශවෂනන්, කිබඳ කාළ  ිහිර රීම මට, ණාහන- [ ාධා 

රීම ම්ෂ] අනිණා්ශයශයන් වරශ නණා. ඔ තුමන්ලා ාිලසුබ  කරපු 

ණයාපෘවරණල එශහම නිවරණ ඇවර.  

 

ගු චමි්දා වි ප්ේ රි මහසතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விதஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ඔ තුමා ණගකීශමන්ව රීයන්ශන්, ගරු රාජය ඇමවරතුමා? 

 

ගු ම්දදික අනුු ය ප්හසේරත් මහසතා 
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த தஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ාිලසුබ  කරපු ණයාපෘවරණල ඒ  කයල් මල වරශ න  ණ අපි 

ණගකීශමන් රීයනණා. මම උවාහරකය්ෂ රීයන්නබ . රත්නපුර  

දිා්්රි්ෂකශ  ගරු ශහේ්ා විතානශේ මන්ත්රීතුමා ර ්නය අහපු නිාා 

මම එතුමාට ශබ  කාරකය රීයන්නබ . මම ඔ තුමාශේ   වල් මල 

දිා්්රි්ෂකයට අවාළ උත්තර ටික ශගනාශඅ නිහි. ගබ මාන විධියට 

හවන ණයාපෘවර ශණනුණට, ඒ ඒ පුේගලයාට විනට වරශ න නිණා 

ළඟම නිණා්ෂ හවා දීලා, ශබ   ණන ශකිට රත්නපුර දිා්්රි්ෂකශ  

නිණාා 300කට ණිඩි රමාකයක අපි ණිඩ අණාන් කර දීලා 

වරශ නණා, ගරු කථානායකතුමනි. හි ියි, එතුමන්ලා  කයයට 
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පා්ශපිශබ න්තුණ 

 කයය්ෂ ආධාර දීලා, අවුරු ව පහටම හවා වරශ න්ශන් නිණාා 

50කට, )0කට ණඩා අක් ගකන්ෂ. අපි නිණාා 300ම රුපියල් ම ල්ෂ් 

හය ගකශන් ආධාර ල ා දීලා තමයි හවා දීලා වරශ න්ශන්. ඒක ඒ 

විධියට ගිළශපනණා. අපි කිශල් ම කිපුශඅ නිහි; පුරාවිවයා 

ණටිනාකම්ෂ ඇවර ා්ථාන ගත්ශත් නිහි; අපි  කයව   පරිාර පේධවර 

අනිණා්ශයශයන්ම ආර්ෂ්ා කරලා තමයි ඒ ණිඩ කටයුත්ත කශළේ. 

ඒ ණාශේම මහල් ම නිණාාණලට,- [ ාධා රීම ම්ෂ] ඔ තුමන්ලාට 

ණනීයවී ඇමවරතුමාශගනුත්, පරිාර ඇමවරතුමාශගනුත් ඒ ර ්නයට 

පහසුශණන් උත්තරය්ෂ ල ා ගන්න පුළුණන්. නිණාා හිදීම 

ාබ  න්ධශයන් මම මශේ උත්තරය ල ා ශවන්නබ .  

 වි්ෂම්ෂ වරශ න නායකශයකු ණන ගරු අග්රාමාතයතුමා අව 

නිණාා අමාතයාා ශ  ඇමවරණරයා විධියට කටයුතු කරනණා . එතුමා 

එම වි ් යය තුනකට ශ වලා, තුන් ශවශනකුට වාර දීලා වරශ නණා. 

නමුත් ඔ තුමන්ලා වි්ෂම්ෂ, ණිඩ පිබඳශණළ්ෂ නිවර ශකශනකු 

පා්ශාේ ගියාට අපට කරන්න ශවය්ෂ නිහි. ඒ අාා්ශථකවාණය 

තමයි අව රටට විනිලා වරශ න්ශන්. රත්නපුරශ  විතර්ෂ 

හයවාහකට ණිඩි පිරිා්ෂ කයකාරයන්  ණට පත් කරලා වරශ න 

 ණ තමුන්නාන්ශාේලා පිබඳගන්න. 

 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු රාජය ඇමවරතුමාශේ පිබඳතුර දිග ණිඩියි. ශකටිශයන් 

පිබඳතුර ල ා ශවන්න. 
 

ගු ම්දදික අනුු ය ප්හසේරත් මහසතා 
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த தஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔ තුමාත් පළාත් පාලන ආයතන 

රධානියකු විධියට හිටියා. මමත්  කටියා. එම නිාා ශබ  ගින 

වන්නණා. ගරු චෂනන්ව වි  ශේ කරි මන්ත්රීතුමා ශයෝජනා කරන විධියට 

එම නිණාා ණිඩ පිබඳශණළ කිබඳ කාළ  ිහිර රීම ම ාහ ශපි ව 

අණ යතා  කයල් මල අඩාු  කරලා නි්ශමාකය කරන ණිඩ පිබඳශණළ්ෂ 

 ණ මම රීයන්න කිමවරයි. 
 

විප් ශයීය රාජතා්දත්රික ත ත මණ්ඩල: වි්පතර  
தவளிநாட்டுத் தூதுவராலயங்கள்: விபரம் 

FOREIGN DIPLOMATIC MISSIONS: DETAILS 
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2.  ගු චමි්දා වි ප්ේ රි මහසතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விதஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

විශේ  අමාතයතුමාශගන් ඇූ  ර ්නය - (1 : 

(අ  (i) විශේ  රටණල පිහිටි ශ්රී ලාකාශඅ විශේ  රාජය ූතත 
මඩුඩල ාාඛයාණ ශකිපමකව; 

 (ii) එම එ්ෂ එ්ෂ ූතත මඩුඩල පිහිටි රටණල් ම හා නගර 
ශණන් ශණන් ණ ශයන් කණශ්ශව; 

 (iii) එම එ්ෂ එ්ෂ ූතත මඩුඩලශ  ශාේණය කරන ශාේණක 
ාාඛයා ණ ාහ තනතුරු නාම ශණන් ශණන් ණ ශයන් 
කණශ්ශව; 

 (iv) එම ශාේණකයන් අතරින් ාෘජුණම ශ්රී ලාකා විශේ  
ශාේණයට  මණා ගිම ශබ  විවාගශයන් ාමත්  ල 
නිලධාරින් ාාඛයාණ ාහ ඔවුන්ශේ නබ  කණශ්ශව;  

 (v) ශ්රී ලාකා විශේ  ශාේණයට ාෘජුණම අයත් ණන 
ශාේණක ාාඛයාණ, විශේ  ූතත මඩුඩලණල ශාේණය 
කරන ාමාත් ශාේණක ාාඛයාශඅ රවර තය්ෂ ශලා 
කණශ්ශව; 

 (vi)  විශේ  ූතත මඩුඩලණල ශාේණය ාමහා ශ්රී ලාකා 
විශේ  ශාේණයට අයත් නිලධාරින් ණිඩි ණ ශයන් 
 මණා ගිම මට අමාතයාා ය ඉදිරිශ දී ගනු ල න 
පියණර කණශ්ශව;  

 යන්න එතුමා ශමම ාවාණට වන්ණන්ශන්ව?  

(ආ   ශනිඑශාේ නබ , ඒ මන්ව? 
 

தவளிநாட்டு அலுவல்கள் அகமச்சகரக் தகட்டவினா: 

( அ) (i) தவளிநாடுகளிலுள்ள இலங்ககயின் தவளி 

நாட்டு தூதுக்குழுக்களின் எண்ைிக்கக எவ்வள 

தவன்பகதயும்; 

 (ii) தமற்படி ஒவ்தவாரு தூதுக்குழு அகமந்துள்ள 

நாடுகள் மற்றும் நகரங்கள் தனித்தனிதய யாகவ 

என்பகதயும்; 

 (iii) தமற்படி ஒவ்தவாரு தூதுக்குழுவிலும்  தசகவ 

யாற்றும் ஊைியர்களின் எண்ைிக்கக  மற்றும் 

பதவிப் தபயர்கள் தனித்தனிதய யாகவ என்ப 

கதயும்; 

 (iv) தமற்படி ஊைிர்களில் தநரடியாகதவ இலங்கக 

தவளிநாட்டுச் தசகவக்கான ஆட்தசர்ப்பு 

பாீட்கசயில் சித்தியகடந்த உத்திதயாகத்தர் 

களின் எண்ைிக்கக  மற்றும் அவர்களது 

தபயர்கள் யாகவ  என்பகதயும்; 

 (v) தவளிநாட்டு தூதுக்குழுக்களில் தசகவயாற்றும் 

தமாத்த ஊைியர்களின் எண்ைிக்ககயில் 

இலங்கக தவளிநாட்டுச் தசகவயில் தநரடியாக 

உள்ளடங்கும் ஊைியர்களின் சதவீதம் 

யாததன்பகதயும்; 

 (vi) தவளிநாட்டு தூதுக்குழுக்களில் தசகவயாற்று 

வதற்காக இலங்கக தவளிநாட்டுச் தசகவக்கு 

கூடுதலாக உத்திதயாகத்தர்ககள தசர்த்துக் 

தகாள்வதற்கு அகமச்சு எதிர்காலத்தில் தமற் 

தகாள்ளும் நடவடிக்கக யாததன்கதயும்; 

 அவர் இச்சகபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்தறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Foreign: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of Foreign Diplomatic Missions 
established abroad;  

 (ii) separately, the countries and the cities 
where each aforesaid Diplomatic Missions 
has been established;  

 (iii) the number of employees who work at each 
Diplomatic Mission and the designations, 
separately;  

 (iv) the number of officers who have passed the 
Foreign Service Examination, out of 
aforesaid officers and their names;  

 (v) the percentage of Foreign Service officers, 
out of total number of officers who work at 
Foreign Diplomatic Missions; and  

 (vi) the measures that the Ministry would take 
in future to recruit more Foreign Service 
Officers to serve in Foreign Diplomatic 
Missions? 

(b) If not why? 

1357 1358 

[ගරු ඉන්දික අනුරුේධ ශහේරත්  මහතා] 
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ගු දිප්්දෂප ගුණවර්යන මහසතා  
(மாண்புமிகு  திதனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම ර ්නයට පිබඳතුර ශමශාේයි. 

(අ   (i)  67රී. 
 

 තානාපවර කා්ශයාල - 37 

 මහ ශකිමාාරිා ්කා්ශයාල - 13 

 නිතය නිශයෝිතත කා්ශයාල - 02 

 ශකින්ාල් ම ජනරාල් ම කා්ශයාල - 13 

 නිශයෝජය මහ ශකිමාාරිා ්කා්ශයාල - 01 

 නිශයෝිතත කා්ශයාල - 01 

 එකතුණ - 67 
 

 (ii) ූතත මකඩල හා නගර ශණන් ශණන් ණ ශයන් 
ඇමුණුම  01හි ාමහන් කර ඇත.  

 (iii) ූතත මඩුඩලශ  ශාේණය කරන ශාේණක ාාඛයාණ 
8()රී. තනතුරු නාම ඇමුණුම 0 හි ාමහන් කර 
ඇත.  

 (iv) ූතත මඩුඩලණල ශාේණය කරන ශාේණකයන් අතුරින් 
ඍජුණම ශ්රී ලාකා විශේ  ශාේණයට  මණා ගිම ශබ  
විවාගශයන් ාමත්  ල නිලධාරින් ාාඛයාණ 95රී. 
ඔවුන්ශේ නබ  ඇමුණුම 03හි ාමහන් කර ඇත.  

  ඇමුණුම 01, 0 , 03 ්වාගත* කරෂන. 
 

 (v) ූතත මඩුඩලණල ශාේණය කරන මුළු ශාේණක 
ාාඛයාණ  -  846 

  ශ්රී ලාකා විශේ  ූතත මඩුඩලණල ශාේණය කරන 
විශේ  ශාේණා නිලධාරින් ාාඛයාණ  -    95 

  විශේ  ශාේණයට අයත් නිලධාරින් මුළු ශාේණක 
ාාඛයාශණන් රවර තය්ෂ ශලා  -  11.23%  

 (vi) ඔඅ. 

  රාජය ශාේණා ශකිෂන්න් ාවාශඅ අාක PSC/
APP/8/5/101/2019 ාහ  0 1 මා්ශතු 10 
දිනිවරණ ශජය්ධ් ාහකාර ශල් මකබ  (පත්වීබ   වි කන් 
විශේ  අමාතයාා ශ  ශල් මකබ  ශණත එණන ලව  
පිපියට අනුණ ශ්රී ලාකා විශේ   ශාේණශ  3 ණන 
ශරේණියට  මණා ගිම ශබ  විණෘත තරග විවාග 
පණත්ණා පණත්නා පුරේපාක් (0්ෂ පිරවීම ාමහා 
අනුමිවරය ලිබී ඇත. ඒ අනුණ ඉදිරි  කටයුතු 
්රියාත්මක ණනු ඇත. 

(ආ  පින ශනිනඟී. 

 

ගු චමි්දා වි ප්ේ රි මහසතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விதஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු කථානායකතුමනි, ම ශේ පළමු අතුරු ර ්නය ශමයයි.  

ගරු ඇමවරතුමනි, විශේ  ා මතා රණ්ශධනයට ාහ ශේයය 
ආ්ශථිකයට වායකත්ණය්ෂ ල ා ගිම ම ශණනුශණන් තමයි 
විශ ේ්ශයන්ම අශේ රශට් ජනතාණශේ   ව මුවල් මණපින් ණිටුේ 
ශගණෂනන් ශකියි ආඩුක්ණ ආණත් ශබ  නිලධාරින් පත් කරන්ශන්. 

ගරු කථානායකතුමනි, පිණවර හිම ආඩුක්ණ්ෂම ූතත මඩුඩල 
ාමහා පත් රීම බ  කළා. හි ියි, අශේ ආඩුක්ණ ගින තමයි 
රීයන්ශන්. ශකියි ආඩුක්ණ ආණත් එණිනි ණිඩ පිබඳශණළ්ෂ එ්ෂක 
තමයි යන්ශන්. ගරු ඇමවරතුමනි, අශේ ආඩුක්ශඅ ණිඩ පිබඳශණළ 
අාා්ශථක ශණන්න ඇවර. ඔ තුමාශේ පිබඳතුශ්ශදී ඒ ගින ාමහන් 
කරයි රීයා මා  ලාශපිශරිත්තු ශණනණා. නමුත්, එම 
අාා්ශථකවාණය ඔ තුමන්ලාශේ ආඩුක්ශඅත් වරශ න  ණ මා 
රීයනණා. එශාේ කීමට ශහේතුණ ශමයයි.  වි්යය වාර ඇමවරතුමා 
හිටියට ඔ තුමා ශණනුශණන්, රට ශණනුශණන්, ඔ තුමන්ලාශේ 
ආඩුක්ණ ශණනුශණන් තමයි ඒ නිලධාරින් නිශයෝජනය ශණන්ශන්. 
ඔවුන් ඒ කටයුතු පිහිර හිම ම තුළ, එම රාජයයන් ාමඟ වරශ න 
ා මතා බිඳී යෑම තුළ තමයි එ්ෂාත් ජාතීන්ශේ මානණ හිෂනකබ  
කවුන්ාලශ  () ණන ාි කණාරශ  ()/1 ශයෝජනාණ යටශත් අපට 
එන ශචෝවනා ටිකට විරුේධණ ඡන්ව ල ා ගිම මට අාමත් වුශඩු 
රීයන කාරකය අපි වරීනණා. ඒ අනුණ අපි ණාශේම ඔ තුමන්ලාත් 
අාා්ශථකයි රීයන ශයෝජනාණ මම කරනණා. ඒ ගින ඔ තුමාට 
පිබඳතුර්ෂ වරශ නණාව? 

 

ගු දිප්්දෂප ගුණවර්යන මහසතා  
(மாண்புமிகு  திதனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ශබ  අහන ශේ ර ්නයට නබ  අවාළ 

නිහි. නමුත්, විශේ  අමාතයාා ය හා රජය හිටියට මා එයට 

පිබඳතුර්ෂ දිය යුතුයි. 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, එ්ෂාත් ජාතීන්ශේ මානණ හිෂනකබ  
ශකිෂනාම ඉදිරිපත් කරපු ශයෝජනාණ ගින අශේ ෂන්ර රටණල් ම ාහ 
ාබ  න්ධකබ  ඇවර රටණල් ම  කයල් මල ාමඟ සුහවණ කරුණු වි්ෂ ලණා. 
එණිනි රවරලලය්ෂ ලිබුණු පළමු අණා්ථාණ ශමය ශනිශණයි. මීට 
ශපරත් ිතම ණා ශයෝජනාණකට මුහුක ශවන්න අපට  කේධ වුකා. 
ශමම කාරකශ දී අවාළ තානාපවර කා්ශයාල තමන්ට ඉටු කළ 
හිරී උපරිම කටයුත්ත විශේ  අමාතයාා ය ාමඟ එ්ෂණ ඉටු කළා. 
ඒ ණාශේම අපිම මිදිහත් ශණෂනන් රට ශණනුශණන් අණ ය කටයුතු 
ඉ්්ට කර වරශ නණා.  

 

ගු චමි්දා වි ප්ේ රි මහසතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விதஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු කථානායකතුමනි, ශවණිනි අතුරු ර ්නය ගරු ශහේ්ා 

විතානශේ මිවරතුමා වි කන් අානණා. 
 

ගු ප්හසේෂා විතානප්ේ මහසතා 
(மாண்புமிகு தஹசா விதானதக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ගරු කථානායකතුමනි, ශවණිනි අතුරු ර ්නය විධියට විශේ  

ඇමවරතුමාශගන් මම අහන්ශන් ශමයයි. 

ගරු ඇමවරතුමනි, ශපෞේගපික හිතණත්කබ  ාහ ඥාවර ාාග්රහ 
මත තානාපවරණරු ශලා පත්කර යිවීම ාබ  න්ධණ පසු ගිය 
රජයන් රීහිපයකට ශචෝවනා වරබුකා. නමුත්, අපි වි ්ණාා කළා 
විශේ  ශාේණයට  මණා ගිම ශබ දී අවරගරු ජනාධිපවර ශගෝධාවය 
රාජප්ෂ් මිවරතුමාශේ "ශාෞවාගයශ  වි්ෂම" රකාරණ සු වසු අය 
 මණා ගනියි රීයා. "සු වසු අය" රීඅණාම මූපිකම නි්ශකායකය 
හිටියට මම වරීන්ශන්, විශේ  ශාේණා විවාගය ාමත් විය යුතු 
 ණයි.  විශේ  කටයුතු අමාතයාා ය හරහා නබ  කළ තානාපවරණරු 
ශ ි ශහිමය්ෂ  කටිනණා.   යබ  යබ  රාජයයන් ාමහා ශේ පාලන 
හිතණත්කබ , ඥාවර ා මතා මත පත් රීම බ  කර වරශ නණා. ගරු 
කථානායකතුමනි, ශාෞවාගයශ  වි්ෂමට amendment එක්ෂ 
ශගනිල් මලා ඒ ාමහා ඉඩ හවාශගන වරශ නණාව? එශහම නිත්නබ  
විශේ  ශාේණය ාමහා තමන්ශේ ඥාතීන් පත්කර ගිම ම ාබ  න්ධණ 
පසුගිය රජයන්ණලට වරශ න ශචෝවනාණම ශබ  රජයටත් 
වරශ නණාව රීයා අපි අහනණා. උවාහරකය්ෂ විධියට සීශ්ල් මා් 
රාජයශ   කටින තානාපවරණරයා පිබඳ මණ මා ාමහන් කරන්න 
කිමිවරයි. 
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————————— 
*  වර්පතකාලප්  තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පා්ශපිශබ න්තුණ 

ගු දිප්්දෂප ගුණවර්යන මහසතා  
(மாண்புமிகு  திதனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, විප්ෂ්ය හිම ශවපා්ශතශබ න්තුණකම, 

හිම අමාතයාා යකම හිම රවරපත්වරයකටම විරුේධණ ශචෝවනා 

නඟනණා. විශේ  ශාේණා විවාගය  013ට පසු පණත්ණා නිහි. ඒ 

 මණා ගන්නා රමාකය (0රීන් ණිඩි කරලා, විවාගය පිණිත්වීමට 

අපි අණාර අරශගන වරශ නණා. විණෘත විවාගය පිණිත්වීමට 

ඉල් මව බ පත් කිමවීශබ  ණිඩ කටයුතු වින් ආරබ ව කර වරශ නණා. 

එහි අරමුක තමයි, නිපුකතාණ්ෂ ාහ හිරීයාණ්ෂ ඇවර අය 

 මණාශගන විශේ  ශාේණය  ්ෂවරමත් ශාේණාණ්ෂ  ණට පත් රීම ම. ඒ 

නිාා ඔ තුමා හිම වාම  ලන කඩුකාඩිශයන් විශේ  ශාේණය ගින 

 ලන්න එපා රීයලා මම රීයනණා.  ශ්රී ලාකා විශේ  ශාේණාශඅ 

විශි්්ටයන් රාශිය්ෂ ශලිණ පිබඳගත්තා. ඒ ශාේණාණ යබඳ ඒ 

තත්ත්ණයට ශගශනන්න ජනාධිපවරතුමාශේ ශාෞවාගයශ  වි්ෂම 

යටශත්, විවාගය පණත්ණා අව වරන් පිරිා්   මණා ගිම මට එකඟතාණ 

පළ කරලා  වරශ නණා.  
 

 

 

වරහුු ව ලත් මාංජිප්්දු ්හසකාරවු්ද: ්පථිර 

ප්්ේවය  බඳවා ගැනීම 
பயிற்சிதபற்ற தபாறியியல் உதவியாளர்கள்:  நிரந்தர 

தசகவயில் உள்ளீர்த்தல்  
TRAINED ENGINEERING ASSISTANTS: RECRUITMENT TO 

PERMANENT SERVICE 
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3.  ගු බු ධික පිනරණ මහසතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரை)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ණාරිමා්ශග අමාතයතුමාශගන් ඇූ  ර ්නය - (1 : 

(අ  (i) ශකිත්මශල් ම පිහිටි ණාරිමා්ශග හා ජල 
කළමනාකරකය පිබඳ ම ජාතයන්තර පුහුණු 
ආයතනශ  පුහුණුණ ලව ඉාිතශන්රු ාහකාර 
ශවණිනි කඩුඩායශබ  අවයාාලාන්න් 31 ශවශනකු 
ශබ  ණනශත්ෂ ාථ්ිර ශාේණයට  මණාශගන ශනිමිවර 
 ණත්; 

 (ii) ශබ  ණනවිට ඔවුන්ශේ පුහුණුණ අණාන් වී 
ණ්ශ්යකට ණඩා ණිඩි කාලය්ෂ ගත වී ඇවර  ණත්;  

 (iii) රාශේයය කා්ශයාලණලට අනුයු්ෂතණ ශාේණය කළ ව, 
ඔවුන්ට නි ක ණිටුේ ශගවීම්ෂ  ක ව ශනිකරන  ණත්;  

 එතුමා වන්ශන්ව? 

(ආ  (i) එම අවයාාලාන්න් ාථ්ිර ශාේණයට  මණා ගන්ශන්ව; 

 (ii) එශාේ නබ ,  එම දිනය කණශ්ශව;  

 යන්න එතුමා  ශමම ාවාණට වන්ණන්ශන්ව? 

(ඇ  ශනිඑශාේ නබ , ඒ මන්ව?   
 

 

 

நீர்ப்பாசன அகமச்சகரக் தகட்டவினா: 
 

( அ) (i) தகாத்மகலயில் அகமந்துள்ள நீர்ப்பாசன 

மற்றும் நீர் முகாகமத்துவம் பற்றிய சர்வததச 

பயிற்சி நிறுவனத்தில் பயிற்சி தபற்றுள்ள 

தபாறியியல் உதவியாளர் இரண்டாம் குழுவின் 

பயிலுனர்கள் 71 தபாோ் இதுவகர நிரந்தர 

தசகவக்கு ஆட்தசாோ்ப்புச் தசய்யப்படவில்கல 

என்பகதயும்; 

 (ii) தற்தபாது அவர்களின் பயிற்சி நிகறவகடந்து 

ஒரு வருடத்திற்கும் தமற்பட்ட காலம் கடந் 

துள்ளது என்பகதயும்; 

 (iii) பிராந்திய அலுவலகங்களுக்கு இகைப்புச் 

தசய்யப்பட்டு தசகவயாற்றி வருகின்ற 

தபாதிலும், அவர்களுக்கு முகறயான சம்பளம் 

தசலுத்தப்படுவதில்கல என்பகதயும்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) தமற்படி பயிலுனர்கள் நிரந்தர தசகவக்கு 

ஆட்தசாோ்ப்புச் தசய்யப்படுவார்களா என்பகதயும்; 

 (ii) ஆதமனில், அத்திகதி யாததன்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்தறல், ஏன்? 
 

 

 

asked the Minister of Irrigation: 

(a) Is  he aware that - 

 (i) 71 trainees of the second batch of 
Engineering Assistants trained at the 
International Training  Institute of  
Irrigation and Water Management of 
Kotmale had not been recruited for service 
so far; 

 (ii) more than one year has lapsed since the 
completion of their training by now; and 

 (iii) they are not paid with a proper salary 
though they are attached to the Regional  
Offices? 

(b) Will he inform this House-  

 (i) whether aforesaid trainees are recruited to 
the permanent service; and 

 (ii)  if so, of aforesaid date? 

(c) If not, why?   
 
 

ගු චමල රාජපක්ෂ මහසතා 
(மாண்புமிகு சமல் ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksa) 

ගරු කථානායකතුමනි, එම ර ්නයට පිබඳතුරු ශවන්න ශපර 

මට ශවය්ෂ රීයන්න වරශ නණා.  

"ශකිපමක ු ක කළත්  වවශනෝ ශනිශණවර යහපත්" රීයලා 

රීයමන්ෂ වරශ නණා. මශේ අවරන් ශබ  ගරු ාවාශඅ කවුරුන් ශහෝ  

මන්ත්රීණරශයකුශේ හිත රි වකා  නබ  පළමුශණන්ම මම ඒ ගින 

කනගාටුණ පළ කරනණා.  

ගරු කථානායකතුමනි, එම ර ්නයට පිබඳතුර ශමශාේ යි.  

 

(අ   (i), (ii), (iii). ඉාිතශන්රු ාහකාර ශවණන කඩුඩායශබ  

පුහුණුලාභීන් 31 ශවනාශගන් 30 ශවශනකු ශබ  ණන විට 

රාජය ශාේණයට  මණා ශගන ඇත. එහි විාත්ර පහවරන් වි්ෂ 

ශඅ.  
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 තණව, ශමම කඩුඩායමට පසුණ  මණා ගනු ලිබූ ඉාිතශන්රු 
ාහකාර ශතණන කඩුඩායම ව ශබ  ණන විට ාථ්ිර පත්වීබ  
ලි  ණාරිමා්ශග ශවපා්ශතශබ න්තුණ, ශගිවිජන ාාණ්ශධන 
ශවපා්ශතශබ න්තුණ ණිනි ආයතනණල ශාේණශ  නියුතු ණන 
 ණ ව ණිඩි  වරටත් වන්ණා  කටිෂන. 

(ආ  (i)   අවාළ ශනිශඅ. 

        (ii)   අවාළ ශනිශඅ. 

(ඇ   අවාළ ශනිශඅ. 
 

ගු බු ධික පිනරණ මහසතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரை)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ගරු කථානායකතුමනි, මශේ පළමුණන අතුරු ර ්නය ශමයයි.  

2013 ාිේතිබ  ්ශ මාාශ  1 ශණනි වා කිබිනට් මඩුඩල 
තීරකය්ෂ අනුණ,  ණාරිමා්ශග හා ජල කළමනාකරකය පිබඳ ම 
ජාතයන්තර පුහුණු ආයතනය ශකිත්මශල් ම ා්ථාපනය කරලා ඒ 
ාමහා විවිධ කඩුඩායබ   මණා ගනිෂනන් ඉන්නණා.  ශකිත්මශල් ම 
පිහිටි ණාරිමා්ශග හා ජල කළමනාකරකය පිබඳ ම ජාතයන්තර 
පුහුණු ආයතනය රීයන්ශන් ඇත්ත ණ ශයන්ම ජාවරය ාතු අශේ 
කෘෂික්ශම හා ණාරිමා්ශග ්ෂශ්ේ්රයට වරශ න විණින්ත ාබ පත්ෂ හා 
පුහුණු ආයතනය්ෂ. ඔ තුමා කෘෂික්ශම ඇමවර රයරය වරන කාලශ  
ශණන්න ඕනෑ ශබ  කටයුතු  ක ව වුශඩු.  

ගරු ණාරිමා්ශග ඇමවරතුමනි, අවයාාලාන්න්ශේ පුහුණුණ අණාන් 
ණන විට  මණා ගිම ම  ක ව ශණනණා. ශබ  ාමහා නි ක රමශඅවය්ෂ 
වරබිය යුතු ණනණා. එශහම නිත්නබ  ශබ  අයට  පියුබ  පිය පියා රට 
පුරා ඉල් මලීබ  කරන්න ශණනණා, අධයාපන විවයාපීධණල 
අවයාාලාන්න්ට ණාශේ. එශහම ශනිශණන්න, ශබ  අයශේ පුහුණුණ 
අණාන් වුකා නබ  නි ්චිත කාලයරීන්  මණා ගන්න. එණිනි 
රමශඅවය්ෂ ශ ිශහිම ශාෞමය විධියට ාකා ් කරන්න 
අමාතයාා යට වි්ෂම්ෂ, ණිඩ පිබඳශණළ්ෂ වරශ නණාව? 

 

ගු චමල රාජපක්ෂ මහසතා 
(மாண்புமிகு சமல் ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksa) 

ශබ  ආයතනශයන් කරශන් න් NVQ Level 5 ාහ NVQ Level 
6 මට්ටශබ  ඉාිතශන්රු ාහකාරණරු ාහ තා්ෂ්ක ාහකාරණරු 
පුහුණු රීම මයි. අපි අවාළ ආයතනණලට අණ ය රමාකය එතින 
වරශ න පහසුකබ  අනුණ පුහුණු කරලා, පුහුණුශණන් පසුණ -ඔ තුමා 
රීඅණා ණාශේම- ඒ ආයතනණලට ශ වා හිම ම තමයි අව ත් ණිඩ 
පිබඳශණළ ණන්ශන්. එතශකිට ඒ වරුණන්ට ර ්න මතු ශණන්ශන් 
නිහි.   

අනු 

අාකය 

 මණා ශගන ඇවර 

ආයතන 

ඉාිතශන්රු 

ාහකාරණරුන් 

ගකන 

 මණා ගත් 

දිනය 

1 ණාරිමා්ශග 

ශවපා්ශතශබ න්තුණ 

56 2017.06.24 

2 ශ්රී ලාකා මහණිපි 

අධිකාරිය 

05 2018.04.04 

3 ශගිවිජන ාාණ්ශධන 

ශවපා්ශතශබ න්තුණ 

06 2018.07.06 

4  ා්නාහිර පළාත් ාවාණ 01 2018.01.04 

5 ණයඹ පළාත් ාවාණ 01 2018.03.05 

6 මධයම පළාත් ාවාණ 01 2018.05.02 

7 පුහුණුණ අතහිර ගිය 

ගකන 

01   

  එකතුණ 71   

ගු බු ධික පිනරණ මහසතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரை)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ගරු කථානායකතුමනි, මශේ ශවණිනි අතුරු ර ්නය ශමයයි.  

ශබ  ර ්නශයන් පින නඟින්ශන් නිවර වුකත් මම ශබ  

කාරකයත් අහන්න ඕනෑ. ගරු ඇමවරතුමනි, ඔ තුමා මීට කපින් 

දිනකදී ශබ  ගරු ාවාශඅදී රීඅණා, අනුරාධපුරශ  ඔ තුමාශේ 

්ෂශ්ේ්ර චාරිකාණ්ෂ වරශ නණා. එවාට වරාා ණිශඅ ජලය අපහරකය 

වීම පිබඳ ම කාරකයට මිදිහත් ශණනණා රීයලා. අව ශබ  ර ්නය 

අහන නිාා මම ශබ  ගින ඊශ ත් ඇහුණා. ඔ තුමාශේ පිබඳතුශ්ශ 

වරබුකා, වරාා ණිණ සුරැකීශබ  ාාවිධානශ  අයශේ පිබඳතුශරන් ගත් 

කරුණු. ඒ ාබ  න්ධණ ා්රිය වායකත්ණය්ෂ, මිදිහත්වීම්ෂ 

අනුරාධපුරශ   ්ෂශ්ේ්ර චාරිකාශඅ දී ඔ තුමාට කරන්න 

පුළුණන්කම්ෂ ලිබුකාව? එය කුමන ආකාරශ  රවරලලය්ෂ ව?  

 

ගු චමල රාජපක්ෂ මහසතා 
(மாண்புமிகு சமல் ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksa) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, පහළ මල් මණතුඔය ජලා ය ඉදි රීම ශබ  

කටයුතු ආරබ ව කරන්න මම 31ශණනි වා අනුරාධපුරශ  

තන්වරරිමලයට ගියා. එවා තමුන්නාන්ශාේ රීයපු නිාාම වරාාණිණ 

 ලන්නත් ගිහිල් මලා, ඉසුරුමුණිශ  නායක හාමු වරුණන් හමු ශණලා 

ඒ පිබඳ ම කථා කරශගන, අනණාර අය ඉණත් රීම මටත්, ඒ අයට 

ාාධාරකණ ඒ ණයාපාර කරශගන යන්න ා්ථාන ල ා දීමටත් මම 

තීන් ව කළා. අපි ඉදිරිශ දී ඒ කටයුතු   කරනණා.  

 

 
2016 ගාංවුරරි්ද පීඩාව  පත් ප්කොප්ළෝදනාව 

රා.ප්ල. ප්කොඨාසා්ප්  පල්ල: ව්දදි 
2016இல் தவள்ளப் பாதிப்புக்குள்ளான 

தகாலன்னாவ பிரததச தசயலகப் பிாிவுக் 

குடும்பங்கள்: நட்ட ஈடு  
FAMILIES OF KOLONNAWA DS DIVISION AFFECTED BY 

FLOODS IN 2016: COMPENSATION 

                                   

301/2020 

4.  ගු එ ප්.එම්. මරික්කාර් මහසතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

අග්රාමාතය, මුවල් ම අමාතය, බුේධ ාාන, ආගෂනක හා 

ාාා්කෘවරක කටයුතු අමාතය ාහ නාගරික ාාණ්ශධන හා නිණාා 
අමාතයතුමාශගන් ඇූ  ර ්නය - (1 : 

(අ  (i)  01) මියි මාාශ දී කිලණි ගඟ පිටාර ගිලීශමන් 
ශකිළඹ දිා්්රි්ෂකයට  ලපාන ලව ගාණතුර 
ශහේතුශණන් පීඩාණට පත් ජනතාණ ාමහා ශගණන 
ලව ණන්දි මුවල; 

 (ii) ශකිශළින්නාණ රාශේයය ශල් මකබ  ශකිට්ධාාය 
තුළ පදිාචිණ  කටින ඉහත ගාණතුර ශහේතුශණන් 
පීඩාණට පත්  ල එශහත් අවාළ ණන්දි මුවල් ම 
ශනිලිබුණු  පවුල් ම ාාඛයාණ;  

 ශකිපමකව යන්න එතුමා ශමම ාවාණට වන්ණන්ශන්ව? 

(ආ  (i) ශබ  ාබ  න්ධශයන් ඉදිරිපත් කරන ලව අන්යාචනා 
ාලකා  ලා රුපියල් ම  0,000   ිගින් ණන්දි 
ශගවීමට අමාතය මඩුඩල අනුමවරය ලිබී  ඇවර 
 ණ එතුමා වන්ණන්ශන්ව; 

 (ii) එශාේ නබ , එම ණන්දි මුවල් ම ශගණනු ල න 
රමශඅවය කණශ්ශව;  

1363 1364 



පා්ශපිශබ න්තුණ 

  (iii) එම ණන්දි මුවල් ම ශගණනු ල න දිනය කණශ්ශව; 

  යන්නත් එතුමා ශමම ාවාණට වන්ණන්ශන්ව? 

 (ඇ   ශනිඑශාේ නබ , ඒ මන්ව? 

 
பிரதம அகமச்சரும் நிதி அகமச்சரும், புத்தசாசன, சமய 

மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் அகமச்சரும் நகர அபிவிருத்தி 

மற்றும் வீடகமப்பு அகமச்சருமானவகரக் தகட்டவினா: 

( அ) (i) 2016 தம மாதம் களனி கங்கக தபருக்தகடுத்த 

தன் காரைமாக தகாழும்பு மாவட்டத்கதப் 

பாதித்த தவள்ளப்தபருக்கின் விகளவாக பாதிப் 

புக்குள்ளான மக்களுக்கு தசலுத்தப்பட்ட நட்ட 

ஈட்டுத்ததாகக எவ்வளதவன்பகதயும்; 

 (ii) தமற்படி தவள்ளப்தபருக்கின் காரைமாக  

குறித்த நட்ட ஈட்டுத்ததாகக கிகடக்கப்தபறாத 

தகாலன்னாவ பிரததச தசயலகப் பிாிவில் 

வசிக்கின்ற பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களின் 

எண்ைிக்கக யாததன்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

( ஆ) (i) இது ததாடர்பில் முன்கவக்கப்பட்ட தமன்முகற 

யீட்டிகன கருத்திற்தகாண்டு ரூ. 20,000/- வீதம் 

நட்டஈடு வைங்குவதற்கு அகமச்சரகவயின் 

அங்கீகாரம் கிகடக்கப்தபற்றுள்ளததன்பகத 

அவர் அறிவாரா என்பகதயும்; 

 (ii) ஆதமனில், குறித்த நட்டஈட்டுத் ததாகக 

வைங்கப்படும் முகறயியல் யாததன்பகதயும்; 

 (iii) தமற்படி நட்டஈட்டுத் ததாகக வைங்கப்படும் 

திகதி யாததன்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

( இ) இன்தறல், ஏன்? 
 

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

 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the amount of money paid as compensation 
to the people affected by the floods in the 
Colombo District, which were caused by 
the overflowing of the Kelani River in May, 
2016; and 

 (ii) the number of families residing in the 
Kolonnawa Divisional Secretary's Division 
that was affected by the above floods, but 
did not receive compensation? 

 

(b) Will he also inform this House- 

 (i) whether he is aware that approval of the 
Cabinet of Ministers has been received to 
pay compensation of Rs. 20,000 each, 
considering the appeals submitted in this 
regard?; 

 (ii) if so, the methodology of paying such 
compensation; and 

 (iii) the date on which such compensation would 
be paid? 

(c) If not, why?  
 

 

ගු චමල රාජපක්ෂ මහසතා 
(மாண்புமிகு சமல் ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksa) 

ගරු කථානායකතුමනි, අග්රාමාතය, මුවල් ම අමාතය, බුේධ ාාන, 

ආගෂනක හා ාාා්කෘවරක කටයුතු අමාතය ාහ නාගරික ාාණ්ශධන 

හා නිණාා අමාතයතුමා ශණනුශණන් ම ාා එම ර ්නයට පිබඳතුර ල ා 

ශවනණා. 

 

(අ  (i)  01) මියි මාාශයහි  ක ව  ල ගාණතුර ශහේතුශණන් 

ශකිළඹ දිා්්රි්ෂකශ  හානියට පත් නිණාා ාහ 

සුළු හා මධය පරිමාක ණයාපාර 5(,939 ාමහා 

රුපියල් ම  , 59,58 ,51)ක මුවල්ෂ ජාවරක ර්ෂ්ක 

වාර අරමුවල මඟින් ල ා දී ඇත.  

  විාත්ර ඇමුණුම 01  මඟින් ඉදිරිපත් කරෂන. 

   මූලාරය - ජාවරක ර්ෂ්ක වාර අරමුවල මඟින් ල ා 

දී ඇවර ණා්ශතාණ. 

 (ii)   2016 මියි මාාශ   ක ව  ල ගාණතුර ශහේතුශණන් 

ශකිළඹ දිා්්රි්ෂකශ  ශකිශළින්නාණ රාශේයය 

ශල් මකබ  ශකිට්ධාාය තුළ හානියට පත් ාමාත් 

නිණාා ාාඛයාණ  9,8(9රී. 

  ජාවරක ර්ෂ්ක වාර අරමුවල මඟින් ණන්දි ශගණන 

ලව රමාකය නිණාා 19,900රී. ඉවරරි                        

නිණාා 9,9(9න් ජාවරක ශගිඩනිඟිපි ප්ශශ ්ක 

ාාවිධානය වි කන් ත්ෂශාේරු කරන ලව නිණාා 

ඒකක 1,030්ෂ ාමහා ශගවීබ  රීම මට රුපියල් ම 

139,5 5,000.00්ෂ ශකිළඹ දිා්්රි්ෂ ශල් මකබ  ශණත 

රවරපාවන නිවහා ් කරන ලදී. නමුත්, අ්ෂ මුවල් ම 

ණ ශයන් ලිබුශඩු රුපියල් ම ෂනපියන (0්ෂ පමණි. 

එම නිාා තණ ශ ිශහෝශවශනකුට ශගණන්න 

වරශ නණා. 

  අ්ෂ මුවල් ම රමාකණත් ශනිවීම ශහේතුශණන් රවරලාන් 

පවුල් ම  81්ෂ ාමහා පමක්ෂ ශබ  ණන විට ණන්දි 

මුවල් ම ල ා දී ඇත. ඒ අනුණ තණ වරටත් ණන්දි මුවල් ම 

ශනිලිබුණු පවුල් ම ාාඛයාණ  9,))8රී. 

(ආ   (i)  01) මියි මාාශයහි  ක ව  ල ගාණතුර ශහේතුශණන් 

රී ක ව ණන්දි මුවල්ෂ ශනිලව පවුල් ම 8,839 ාමහා එ්ෂ 

නිණා්ෂ ාමහා රුපියල් ම  0,000.00්ෂ  ිගින් ණන 

කරුකාාහගත දීමනාණ්ෂ ල ා දීමට  019.08.0) 

දිනිවර අමප/19/ 101/10 /018-II අමාතය මඩුඩල 

තීරකය මඟින් අනුමිවරය ලිබී ඇත. ශබ  ව්ෂණා 

අ්ෂ මුවල් ම ලිබී ශනිමිත. 

 (ii)   2019.04.09 දිනිවර අාක අමප/19/1033/10 /018 

අමාතය මඩුඩල තීරකය අනුණ ජාවරක 

ශගිඩනිඟිපි ප්ශශ ්ක ාාවිධානය වි කන් 

ත්ෂශාේරු කරන ලව නිණාා ඒකක 1,030්ෂ             

ාමහා ශගවීබ  රීම මට රුපියල් ම 139,5 5,000.00්ෂ  

ාහ, 

 2019.08.06 දිනිවර අමප/19/ 101/10 /018-II 

අමාතය මඩුඩල තීරකය අනුණ ජාවරක 

ශගිඩනිඟිපි ප්ශශ ්ක ාාවිධානය වි කන් 

ත්ෂශාේරු ශනිකළ රී ක ව ශගවීම්ෂ ශනිකළ 

නිණාා ඒකක 8,839්ෂ ාමහා රුපියල් ම  0,000.00 

1365 1366 

[ගරු එා.්එබ . මරි්ෂකා්ශ  මහතා] 



2021 අශරේල් ම  08  

 ිගින් ශගවීබ  රීම මට රුපියල් ම 133,580,000.00්ෂ 

ණ ශයන්  019.08.08 හා  019.09. ( දිනිවරණ 

ශකිළඹ දිා්්රි්ෂ ශල් මකබ  ශණත රවරපාවන නිවහා ්

කරන ලදී. 

 නමුත්, ශකිශළින්නාණ රාශේයය ශල් මකබ  වි කන් 

විනුබ  දී ඇවර පරිදි ඉහත රුපියල් ම 

139,5 5,000.00ක රවරපාවනයට අවාළණ අ්ෂ මුවල් ම 

ණ ශයන් රුපියල් ම ෂනපියන (0්ෂ පමක්ෂ ලිබී ඇවර 

 ිවින් එම මුවපින් රවරලාභීන්  81්ෂ ශණත 

පමක්ෂ ශගවීබ  අණාන් කළ  ණත් වන්ණා ඇත.  

 විාත්ර ඇමුණුම 0   මඟින්  ඉදිරිපත් කරෂන. 

 (iii) තණ වරටත් අවාළ රවරලාන්න් ශණත ණන්දි මුවල් ම 

ශගවීමට රවරපාවන ාහ අ්ෂ මුවල් ම මහා 

වාඩුඩාගාරශයන් ආපවා කළමනාකරක අා ය 

ශණත කඩිනෂනන් ශණන්කර දීමට අණ ය කටයුතු 

ාලාා ශවන ශලා පිපි අාක NDRSC/1/2/1/2020 

- අන්යාචනා ාහ  0 0.09.15 දිනිවර පිපිය මඟින් 

ජාවරක අයණිය ශවපා්ශතශබ න්තුණ ශණත ඉල් මලීම්ෂ 

කර ඇත.  

 විාත්ර ඇමුණුම 03  මඟින්  ඉදිරිපත් කරෂන. 

 ඇමුණුබ  ්වාගත* කරෂන.  

 ඒ අනුණ, අවාළ රවරපාවන හා අ්ෂ මුවල් ම ආපවා 

කළමනාකරක අා ය ශණත ලව විගා දිා්්රි්ෂ ශල් මකබ  

ශණත රවරපාවන නිවහා ්රීම ශබ  හිරීයාණ පණතී. 

(ඇ  අවාළ ශනිශඅ. 

 

 

ගු එ ප්.එම්. මරික්කාර් මහසතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ගරු ඇමවරතුමනි, නිලධාරින් යබ  ශතිරතුරු රමාකය්ෂ 

ඔ තුමාට දීලා නිහි. එය නිණිරැදි විය යුතුයි. පළමුණන ණටශ  

පවුල් ම  3,189්ෂ ාමහා රුපියල් ම 10,000  ිගින්  01).09.03ණන වා 

ල ා දීලා වරශ නණා. 

ගෘහ වාඩුඩ ණන්දි ණ ශයන් රුපියල් ම 15,000 ගකශන් පවුල් ම 

 3,09)කට මුවල් ම ල ා දී වරශ නණා. නිණාා ණන්දි හිටියට පවුල් ම 

19,905කට රුපියල් ම ෂනපියන 1,380ක මුවල්ෂ ශණන් කර, එයින් 

මුවල් ම ල ා  වන්ශන් පවුල් ම 1),(38කටයි. ශච්ෂ පත්ණල නබ  ණිරැදීබ  

නිාා 5) ශවශනකුට ඒ මුවල් ම ල ා දීලා නිහි. ඒණාශ  නිණිරැදි 

රීම ම්ෂ ශබ  ණනතුරු   ක ව ශණලා නිහි. ගරු ඇමවරතුමනි, 

 019.08.1)ණිනි වා කිබිනට් ප්රිකාශණන් ඒ පවුල් ම 8,839කට එ්ෂ 

නිණාා ඒකකයකට රුපියල් ම  0,000 ගකශන් ල ා ශවන්න 

රීයන්න කපින්,  019.0(.09ණිනි වා කිබිනට් ප්රිකාණ්ෂ ඉදිරිපත් 

කර වරශ නණා. ඒ විා්තරය ාහිත  ජාවරක අය ණිය 

ශවපා්ශතශබ න්තුශණන් මට එණපු පිපිය ශබ  අණාථ්ාශඅ මා 

්වාගත* කරනණා. 

ඒ පිපිශයන් මට පිඛිතණ වන්ණා වරශ නණා, "රුපියල් ම ෂනපියන 

139ක මුවල්ෂ ශණන් කරපු එශකන් අ්ෂ මුවල් ම ෂනපියන (0්ෂ හබ   

වුකා, ඒ ටික දීලා ඉතුරු ටික ශවනණා" රීයලා. හි ියි, කිබිනට් 

ප්රිකාණ නිකුත් කර වින් මාා 18්ෂ විතර ශණනණා ගරු 

ඇමවරතුමනි. අය ණිය ශවපා්ශතශබ න්තුණ ණිඩි වරටත් රීයනණා, 

රාජය පරිපාලන  අමාතයාා ශයන් ශබ  ාබ  න්ධශයන් ඉල් මලීම්ෂ 

කළාම මහා වාඩුඩාගාරශයන් අවාළ රවරපාවන ල ා දීමට අණ ය 

කටයුතු කරනණා රීයලා. ජනාධිපවරණරකය කාලශ  ඒ පළාශත් 

අයට  වන්නු ශලිකුම ශපිශරින් වණ තමයි, ඒ පවුල් ම 8,839ට 

කිබිනට් ප්රිකාශඅ වරශ න පරිදි රුපියල් ම  0,000 ශවනණා රීයන 

එක. විනට මාා 18්ෂ ශණනණා. තණම ඒ මුවල් ම ශගණා නිහි. ඒක 

කණවා ව ශගණන්ශන් රීයලා ඔ තුමා රීයන්න? 

 

ගු චමල රාජපක්ෂ මහසතා 
(மாண்புமிகு சமல் ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksa) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි,  01) මියි මාාය ණන ශකිට ඔ තුමා 

පා්ශපිශබ න්තුශඅ ආඩුක් ප්ෂ්ශ  මන්ත්රීණරශය්ෂ.  ශබ  ආඩුක්ණ 

පත් වුශඩු,  0 0 ණ්ශ්ශ .  
 

 

ගු එ ප්.එම්. මරික්කාර් මහසතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

2019 ශනිණිබ  ්ශ මාාශ . 
 
 

ගු චමල රාජපක්ෂ මහසතා 
(மாண்புமிகு சமல் ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksa) 

2020 ණ්ශ්ශ  තමයි පා්ශපිශබ න්තුණ පත් වුශඩු. එශත්ෂ 

ඔ තුමන්ලාට  ිරි වුකා ඒ මුවල් ම ල ා ශවන්න. නමුත්, අපි 

කඩිනෂනන් ඒ මුවල ල ා ශවන්නබ . ඒ මුවල් ම ල ාශවන ශකිට 

ඔ තුමාත් කිමණන්නබ . ඔ තුමාශේ අවරන් ඒ ෂනනිසුන්ට ඒ 

පරිතයාගය කරන්න.  

 
ගු එ ප්.එම්. මරික්කාර් මහසතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

මම ඔ තුමාට ශචෝවනා කරන්ශන් නිහි. ාාමානයශයන් 

ශකිශළින්නාණට හිම වාම කරන්ශන් ඒ විධියටයි. අශේ ආඩුක් 

කාලශ  මම පා්ශපිශබ න්තු මන්ත්රීණරයකු විධියට ගා ණතුරින් 

අණතින්  ල අයට ණන්දි ශලා රුපියල් ම ෂනපියන  ,300්ෂ අරශගන 

දීලා වරශ නණා. අණ ය නබ  මට ඒ පියරීයවිපි ශවන්න පුළුණන්.  ඒ 

විතර්ෂ ශනිශණයි.  ගා ණතුර ගිලීම නිණත  ක ව ශනිශණන්න 

ශපිබ පාගාර හවන්න මම රුපියල් ම ෂනපියන (,000්ෂ අරශගන දීලා 

වරශ නණා. ඒණාශ  ණිඩ වින් ්රියාත්මක ශණනණා. ශහට අනිේවාට 

මහින්ව රාජප්ෂ් මිවරතුමා ඇවිල් මලා එතුමාශේ ණිඩ්ෂ ණාශේ ඒණා 

විණෘත කරයි. හි ියි, මම ාතුටු ශණනණා. ඒකට ාහවාගි ශණන්න 

මට ආරාධනා කශළිත්, මම එනණා.  

ගරු කථානායකතුමනි, මශේ ශවණිනි අතුරු ර ්නය ශමයයි.  

අශේ  න් වල ු කණ්ශධන ඇමවරතුමා ාවාශඅ ඉන්න හින්වායි 

මම ශබ  අතුරු ර ්නය අහන්ශන්. ගරු ඇමවරතුමනි, පිබඳකාකාරක 

ශපිල් මශතල් ම ශගනාපු "අපි බ්රව්ශා්" රීයන ාමාගම  ය නිතුණ 

interviews ශවනණා, ඒ ශපිල් ම ශතල් ම ශණශළම ශපිළට වානණා 

රීයලා. කාශේ හයිශයන්ව ඒ ගජෂනතුශරෝ රඟපාන්ශන් රීයලා 

ඔ තුමා ශබ  පා්ශපිශබ න්තුණට පිහිදිපි කරන්න.[ ාධා රීම බ ] 

 
ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මරි්ෂකා්ශ මන්ත්රීතුමනි, කරුකාකර අහපු ර ්නයට 

උත්තර ශවන්න එතුමාට ඉඩ ශවන්න. ඔ තුමා කඩාශගන පනිනණා 

ශන්.    

1367 1368 

————————— 
*  වර්පතකාලප්  තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පා්ශපිශබ න්තුණ 

ගු චමල රාජපක්ෂ මහසතා 
(மாண்புமிகு சமல் ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksa) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට ඔ තුමාශේ ර ්නය ඇහුශඩු නිහි. 

[ ාධා රීම බ ] මට වින ගන්න ඕනෑ,  එච්චර ණිඩ කරලාත් 

ඔ තුමාට ශමික්ෂව වුශඩු රීයලා.  [ ාධා රීම බ ]  

 

ගු එ ප්.එම්. මරික්කාර් මහසතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ශකිළඹ ශවණිනියා. ශජින්ා්ටන් රනාන් ව ඇමවරතුමා මශේ 

ර ්නණලට- [ ාධා රීම බ ]  

 
ගු චමල රාජපක්ෂ මහසතා 
(மாண்புமிகு சமல் ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksa) 

ඔ තුමාට ල න පාර දිනන්න අපි උවඅ කරන්නබ .  

 
ගු ප්ජෝද ප් ්ද රනා්දු  මහසතා   
(மாண்புமிகு தஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ආානය පරාවයි. [ ාධා රීම බ ] 

 
ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, අතුරු ර ්නය අහලා ඉණර කරන්න. [ ාධා 

රීම බ ] 

 
ගු එ ප්.එම්. මරික්කාර් මහසතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

අන්න, ම්ශවින්  කල් මණා ණාශේ ශකශන්ෂ ඇවිල් මලා ඉන්නණා. 

[ ාධා රීම බ ] ගරු කථානායකතුමනි, මශේ ශවණිනි අතුරු ර ්නය 

ශමයයි. ශබ  වණා්ණල රශට් රධාන මාතෘකාණ්ෂ ශණලා වරශ නණා, 

පිබඳකාකාරක ශපිල් මශතල් ම ාබ  න්ධ කාරකය. "අපි බ්රව්ශා්" රීයන 

ාමාගශබ  කළමනාකාර අධය්ෂ්ණරයා interview එකකදී 

රීයනණා, "ඒණාශ  පිබඳකාකාරක නිහි. අපි ඒණා මා්ශකට් එකට 

වමනණා" රීයලා.  

 
 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ කාරකය ශබ  ර ්නයට අවාළ නිහි ශන්. 
 

 

ගු ප්ජෝද ප් ්ද රනා්දු  මහසතා   
(மாண்புமிகு தஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු කථානායකතුමනි,   [ ාධා රීම බ ]  
 

 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ඇමවරතුමා උත්තර ශවනණාව?  [ශ ෝ්ා රීම බ ] 

 
 

ගු ප්ජෝද ප් ්ද රනා්දු  මහසතා   
(மாண்புமிகு தஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

එතුමාට හිදිලා වරශ න්ශන්  [ශ ෝ්ා රීම බ ] 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ර ්න අාක 5 -(3(/ 0 0- (3 , ගරු  ාන්ත  කඩාර මහතා - 

[ාවා ග්ශවය තුළ නිත.]  

 
බඹරඇළ ග්රාමප්   ප්හසේ්ද ප්ගොවී්දප්ේ මඩම්: රක්ෂිත 

ප්ල් ්ලකුු  ිරීම 
பம்பரஎல கிராம தசகனப் 

பயிர்ச்தசய்ககயாளர்களது காைிகள்: ஒதுக்கமாக 

அகடயாளமிடல் 
LANDS OF CHENA CULTIVATORS IN BAMBARAELA 

VILLAGE: DEMARCATION AS FOREST RESERVES 

        
  453/2020 

6.  ගු මෂාක් රහුමා්ද මහසතා 
(மாண்புமிகு இஷாக் ரஹுமான்)   

(The Hon. Ishak Rahuman) 

ණනීයවී හා ණන ාාර්ෂ්ක අමාතයතුමාශගන් ඇූ                  

ර ්නය - (  : 

(අ  අනුරාධපුර දිා්්රි්ෂකශ , කහටගාද්ිගිපිය රාශේයය 
ශල් මකබ  ශකිට්ධාාශ , අාක  15 දිවුල් මණිණ ග්රාම නිලධාරි 
ණාශබ ,  ඹරඇළ ග්රාමශ  1933 ණ්ශ්ශ   කට ශහේන් 
ශගිවිතින් කරන ලව ශගිවීන්ශේ  කන්න්ෂකර ඔේපු ාහිත 
ඉඩබ ණලට ණනීයවී නිලධාරින් පිෂනක ර්ෂෂිත මායිබ  
ාළකුණු කර මායිබ  කණු වමා ඇවර  ණ එතුමා වන්ශන්ව? 
  

(ආ  එශාේ නබ ,  ශබ  ාබ  න්ධශයන් ගනු ල න පියණර කණශ්ශව 
යන්න එතුමා ශමම ාවාණට වන්ණන්ශන්ව? 

(ඇ  ශනිඑශාේ නබ , ඒ මන්ව?   

 

வனசீவராசிகள் மற்றும் வனப் பாதுகாப்பு அகமச்சகரக் 

தகட்டவினா: 

( அ) அனுராதபுர மாவட்டத்தின் கஹட்டகஸ்திகிலிய 

பிரததச தசயலகப் பிாிவின் 215 ஆம் இலக்க 

திவுல்தவவ கிராம உத்திதயாகத்தர் பிாிவின் பம்பரஎல 

கிராமத்தில் 1973 ஆம் ஆண்டு ததாடக்கம் தசகனப் 

பயிர்ச்தசய்ககயில் ஈடுபட்ட விவசாயிகளின் அறுதி 

உறுதிகளுடன் கூடிய காைிகளுக்கு வனசீவராசிகள் 

உத்திதயாகத்தர்கள் பிரதவசித்து ஒதுக்க எல்கலககள 

அகடயாளமிட்டு எல்கலக் கற்கள்  இட்டுள்ளனர் 

என்பகத அறிவாரா? 

( ஆ) ஆதமனில், இவ்விடயம் ததாடர்பாக தமற் 

தகாள்ளப்படும் நடவடிக்ககள் யாகவ என்பகத 

அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்தறல், ஏன்? 

 
asked  the Minister of Wildlife and Forest 

Conservation: 

(a) Is he aware that the wildlife officers have 
demarcated the boundaries of the forest reserves 
and boundary posts have been fixed in the lands 
for which freehold land ownership deeds are held 
by the cultivators who have engaged in Chena 
cultivations since the year 1973 in the Bambaraela 
village of Diwulwewa Grama Niladhari Division 
bearing Division No. 215 in the Kahatagasdigiliya 
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Divisional Secretary's Division of Anuradhapura 
District? 

(b) If so, will he inform this House of the steps that 
would be taken pertaining to the said matter? 

(c)     If not, why? 
 

ගු සී.බී. රත්නායක මහසතා (වන ජීවී හසා වන ්ාංරක්ෂණ 

අමාතුරමා) 
(மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க - வனசீவராசிகள் மற்றும் வனப் 

பாதுகாப்பு அகமச்சர்) 

(The Hon. C.B. Rathnayake -  Minister of Wildlife and 
Forest Conservation)  

ගරු කථානායකතුමනි, ණිහිලා පෑයුණා ණාශගයි.  ගරු එා්.එබ . 

මරි්ෂකා්ශ මන්ත්රීතුමා  කථා කරන හිටි වි්ෂකාම  වක හිශතනණා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ඉ්ා්ෂ රහුමාන් මන්ත්රීතුමාශේ 

ර ්නයට උත්තරය ශමශාේයි. 

(අ  අනුරාධපුර දිා්්රි්ෂකශ  කහටගාද්ිගිපිය රාශේයය 
ශල් මකබ  ශකිට්ධාාශ , අාක  15 දිවුල් මණිණ ග්රාම නිලධාරි 
ණාශබ  පිහිටි නාබ  ාකඩ නිමිවර ර්ෂෂිත ණනශ  මායිබ  
ාලකුණු කර මායිබ  කණු වමා ඇත. 

(ආ   ර්ෂෂිත ණනාන්තරය තුළට  කන්න්ෂකර ඉඩබ  ඇතුළත් 
ශනිණන අතර, ර්ෂෂිත ණනාන්තරශ  මායිම තුළ 
 කන්න්ෂකර ඔේපු ාහිත ඉඩබ  ඇතුළත් වී ඇත්නබ  එම 
ඉඩබ  හඳුනාශගන ඒණා ම තයනුූලල හිෂනකරුණන්ට 
ල ාදීමට කටයුතු කළ හික. 

(ඇ  අවාළ ශනිශඅ. 
 
 

ගු මෂාක් රහුමා්ද මහසතා 
(மாண்புமிகு இஷாக் ரஹுமான்)   

(The Hon. Ishak Rahuman) 

ගරු කථානායකතුමනි, මශේ පළමුණිනි අතුරු ර ්නය ශමයයි. 

ගරු ඇමවරතුමනි, මම මීට ශපරත් ඔ තුමාට ශබ  ර ්නය ගින 

රීයා වරශ නණා. ශබ  ර ්නය ලාකාණ පුරාම වරශ න ර ්නය්ෂ 

 ණට වින් පත් ශණලා වරශ නණා. විශ ේ්ශයන් අනුරාධපුර 

දිා්්රි්ෂකය වි ාල ණ ශයන් ශබ  ර ්නයට ශගි වරු ශණලා 

වරශ නණා. ගරු ඇමවරතුමනි, අශේ රට කෘෂිකා්ශෂනක රට්ෂ 

විධියටයි අපි නබ  කර වරශ න්ශන්. අවරගරු ජනාධිපවරතුමාශේ 

වි්ෂම අනුණ වින් පරක කුඹුරු අව වරන් ණගා කරන්න පටන්ශගන 

වරශ නණා. ගරු ඇමවරතුමනි, ඔ තුමා අමාතයණරයා විධියට පත් 

ශණන්න කපින්, අශේ ආඩුක්ණ කාලශ  ණනීයවී ාාර්ෂ්ක 

ශවපා්ශතශබ න්තුණත්, ණන ාාර්ෂ්ක ශවපා්ශතශබ න්තුණත් උඩින් 

ගිහිල් මලා  ලලා  කවරයබ  මායිබ  ලකුණු කළා.   ශකිළඹ නගරය 

දිහා උඩින් ගිහිල් මලා  ිව ශණිත් ශේන්ශන් ාබ පූ්ශක කිළය්ෂ. එම 

නිලධාරින් අශේ රශේ ණලට ඇවිල් මලා එය ළඳු කිළය්ෂ ව, මහ 

කිළය්ෂ ව රීයලා  ලන්ශන් නිවරණ උඩින් ගිහිල් මලා මායිබ  ලකුණු 

විබ මා. ගරු ඇමවරතුමනි, කෘෂිකා්ශෂනක රශේ ණල ශ ිශහිමය්ෂ 

ජනතාණ කෘෂි ක්ශමාන්තයටම ශණන් ශණලායි ඉන්ශන්. ඒ අය ණගා 

කරනශකිට, අා්ණින්න ශනළනශකිට ණනීයවී ාාර්ෂ්ක 

ශවපා්ශතශබ න්තුශණන් ශහෝ ණන ාාර්ෂ්ක ශවපා්ශතශබ න්තුශණන්  

ගිහිල් මලා ශබ ක ඒ අයශේ border එක රීයලා ශණන් කරනණා. ඒ 

නිාා වි ාල ර ්නය්ෂ ඇවර ශණලා වරශ නණා. 

ගරු ඇමවරතුමනි, ඔ තුමා විශ ේ්ශයන් ජනතාණට ඇහුබ කන් 

ශවන, ණිඩ කරන ඇමවරණරශය්ෂ. මම ඔ තුමාශගන් ඉල් මලීම්ෂ 

කරනණා.  ඔ තුමා ශබ  අමාතය රයරශ  ඉන්න කාලශ  ශබ කට 

විාඳුම්ෂ ල ා  වන්ශන් නිත්නබ  කණවාණත් ශබ කට විාඳුම්ෂ 

ලිශ න්ශන් නිහි. අනුරාධපුර දිා්්රි්ෂකශ  කිරීරාණ  ල 

රශේ ශ  RFO මහත්මයාත් එ්ෂක වි ාල ගබ මානයකට ගියාම 

එතුමාම රීඅණා, "ශබ ක අපරාධය්ෂ, ශමතින අාාධාරකය්ෂ 

ශණලා වරශ නණා" රීයලා. ඔ තුමා ශබ කට මිදිහත් ශණලා ඉතා 

ඉ්ෂමනින් විාඳුම්ෂ ල ා ශවන්න. නිත්නබ  ජනාධිපවරතුමා ඇතුළු 

ඔ තුමන්ලා ගබ ණලට යනශකිට නිතරම ඔ තුමන්ලාට ඉදිරිපත් 

ණන ර ්නය ශබ කයි. ශබ  ගිටව ණට ා්ීරර විාඳුම්ෂ ල ා ශවන්න 

ඔ තුමා ගන්නා පියණර ශමිනණාව රීයලා මම විනගන්න 

කිමිවරයි. 

 

ගු සී.බී. රත්නායක මහසතා  
(மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
ගරු කථානායකතුමනි, එතුමා රීයන ගිටව ණ ලාකාණ පුරාම 

වරශ න එක්ෂ. ඒ ාමහා තමයි අපි ණගා කළ ඉඩබ  පිබඳ මණත්, 

ණගාණ අත් හිර ගිය ඉඩබ  පිබඳ මණත්, යුේධය නිාා අතහිර ගිය භූෂන 

පිබඳ මණත් අධී්ෂ්කය කරෂනන්,  අණ ය කටයුතු  කරන්න ූ වානබ  

ශණලා ඉන්ශන්. ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශබ   කාහල-ශවමළ අවුරුේව පසු 

වුකාට පා්ශාේ ඔ තුමන්ලාත් එ්ෂක ාාකච්ඡා රීම ම ාමහා 

ඔ තුමන්ලාශේ භූෂනයට  මම එන්න ලිහිා්වර ශණනණා. ඒ  

දිාාපවරතුමා ාහ අවාළ නිලධාරින් එ්ෂක අපි ාාකච්ඡා කර 

තීන් වණකට එමු. ඒ ාමහා කටයුතු කරන්න මම ූ වානබ . 

 

ගු මෂාක් රහුමා්ද මහසතා 
(மாண்புமிகு இஷாக் ரஹுமான்)   

(The Hon. Ishak Rahuman) 

ගරු ඇමවරතුමනි, මශේ ශවණිනි අතුරු ර ්නය ශමයයි. 

ලාකාශඅ වින් වරශ න වි ාලම ර ්නය තමයි අපි-ෂනනිා ්

ගිටුම. ගරු ඇමවරතුමනි, අනුරාධපුර දිා්්රි්ෂකයට ශබ  ර ්නය 

විඩිණ  ලපා වරශ නණා. අශේ අය, අපි යන ගමන්මඟ අපි ණිටණල් ම 

ගහලා ණහලා වරශ නණා. මම එක උවාහරකය්ෂ රීයන්නබ . 

විල් මපත්තුශඅ  කට අඩබ පන ව්ෂණා, අඩබ පන  කට අන්වරණිණ ව්ෂණා, 

අන්වරණිණ  කට අනුරාධපුර රාණා්වරපුර ව්ෂණා, තුරුවිල හරහා 

එේපාණල ව්ෂණා,  කලාණිණ  කට හ රක හා ෂනන්ශන්රිය ව්ෂණාත් 

අපි යන එන මා්ශග ණාා වරශ නණා, ගරු ඇමවරතුමනි. ශකිශහිම 

උපශවා් අරශගන ව ඒ විධියට අපි යන එන මා්ශග ණාා 

වරශ න්ශන්? අපින්ට යන්න එන්න වරශ න මා්ශග ශනිමිවර විට  

ඒ  අපි ශණනත් මා්ශගණපින් ගිහිල් මලා ගබ බිබ ණලටත්, ණගාණලටත් 

වි ාල ණ ශයන් හානි කරනණා. ගරු ඇමවරතුමනි, ණගා හානි, 

නිණාා හානි හා ීයවිත හානි හිමවාම අනුරාධපුර දිා්්රි්ෂකශයන් 

ණා්ශතා ශණනණා. මා වන්නා විධියට හිම මාායකම අනුරාධපුර 

දිා්්රි්ෂකශ  ෂනනිා්සු එ්ෂශකශන්ෂ, ශවශවශන්ෂ අපි-ෂනනිා් ගිටුම 

නිාා මරකයට පත් ශණනණා. ඒ නිාා  ගරු ඇමවරතුමනි, ඒ ඉදි 

කරපු අපි ණිට ශණනා් කරලා ශහෝ ණනඅපි යන එන මා්ශගය 

අපින්ට හවලා ශවන්න රීයලා ඔ තුමාශගන් මම ඉල් මලීම්ෂ 

කරනණා. ගරු ඇමවරතුමනි, ශබ  වණා්ණල ණන අපි ගබ ණලට 

එනශකිට එළණන්න මා්ශගය්ෂ නිහි, වරශ න අපි ශණඩි රමාකය 

මදි නිාා. ගබ  ආර්ෂ්ා කර ගන්න, ණගා ආර්ෂ්ා කර ගන්න අපට 

ඒ කාලශ  තුණ්ෂකුණ්ෂ පණා ශවන්න  ිරි වුකා. ඒ ාබ  න්ධශයන් 

කටයුතු කරන්න රීයලා මම ඔ තුමාශගන් ඉල් මලා  කටිනණා, ගරු 

ඇමවරතුමනි. 

 

ගු සී.බී. රත්නායක මහසතා  
(மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු මන්ත්රීතුමා ඉදිරිපත් කළ 

කාරකාණලට අන්වරම කාරකශ   කට පිබඳතුරු ශවන්නබ .  මුල 

ඉමලා අහපු ර ්නණලටත් එරීන් එකට උත්තර ශවන්න ඕනෑ. 

මුපින්ම, ගිනි අවි ල ා දීමට අවාළ භූෂන රමාකය  රීයන්නබ . 

කෘෂිකා්ශෂනක රශේ  ාමහා කෘෂික්ශම අමාතයාා ශ  නි්ශශේ  

යටශත් අ්ෂකර පහකට ණඩා ණගා කළ භූෂනයකට තමයි එවා ගිනි 
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අවි  වන්ශන්. වින් අ්ෂකරයක ණගා කරන අයත් ශතෝරා ශගන ඒ 

අයටත් ගිනි අවි ල ා දීමට අණ ය කටයුතු කරන්න අපි ූ වානබ .  

අපියා හරි බුේධිමත්. එවා ගහපු අපි ණිට ාමහර තින්ණපින් 
කඩා වමලා අපියාට අණ ය විධියට පාර හවාශගන වරශ නණා. ඒ 
රීයන්ශන්, අපි, වි වපිය ණිට උපරමයපිණ බිම ශහළා, යන්න පාර 
හවාශගන වරශ නණා. ඒ නිාා අපි වින් අව වරන් ා්ප්රින් එක්ෂ වමලා 
අපින්ට යන්න  ිරි ණන විධියට කටයුතු කරන්න ූ වානබ . හි ියි, 
අපි  ලයට පත් ශණලා තණම මාා හයයි. අපි ඒ කටයුත්ත ාමහා 
tender procedure එකකට යන්න කටයුතු කරනණා.  

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔ තුමා රීඅණා ණාශේම, අපියා ගමන් කරන 
මා්ශගණල පසුගිය කාලය තුළ නිණාා ඉදිකර වරශ නණා. 
අපිමාකඩණල නිණාා ඉදි කර වරශ නණා. අපිමාකඩ අල් මලාශගන 
වරශ නණා. ඒණා පිබඳ ම අධයයනය කරෂනන්, අපින්ට වරශ න මා්ශග 
පිබඳාකර කර යෑබ  ඊබ  රීම මට අණ ය කටයුතු කර ශවන්න අපි 
ූ වානබ . අපි ා්රිය අපි ණිට ඉදිරීම මට අමතරණ තණත් ශවය්ෂ 
කරන්න  ලාශපිශරිත්තු ශණනණා. අපි-ෂනනිා් ගිටුම අපි-ෂනනිා් 
ෂන්රත්ණශ  ාාශ්ෂතය  ණට පරිණ්ශතනය කරන්න ගබ මාන ඇවර 
කරෂනන්, ඊට අණ ය කටයුතු අපි ූ වානබ  කරනණා. ඒ විතර්ෂ 
ශනිශණයි, අපි ආර්ෂ්ා කර ගන්නණා ණාශේම අපින්ට අණ ය 
කෑම බීම ල ා දීමටත් ඉදිරිශ දී කටයුතු රාශිය්ෂ ්රියාත්මක 
කරනණා. 

 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ර ්න අාක 3, ගරු චන්දිම වීර්ෂශකිඩි මන්ත්රීතුමා. 
 

ගු එ ප්.එම්. මරික්කාර් මහසතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

Sir, I rise to a point of Order. 

ගරු කථානායකතුමනි, පා්ශපිශබ න්තුශඅ කථානායකණරයා 

හිටියට ඔ තුමාට ශවපිත්ශත්ම මන්ත්රීණරුන්ශේ ශගෞරණය පිබඳ ම 

ණගකීම්ෂ වරශ නණා. අපි ර ්න අහන ශකිට ආඩුක් ප්ෂ්ශ  

රධාන ාාවිධායකතුමා හිම ශණලාශඅම ණාශේ විප්ෂ්ශ  

මන්ත්රීණරුන්ට අපහාා කරන ශාල් මලම්ෂ පටන් අරශගන 

වරශ නණා. එශහම කරන්න ශවන්න  ිහි. [ ාධා රීම බ ] පල් ම 

ශහිරු  
 

[මූලා්නප්  අණ පරිදි මවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ශබ . [ ාධා රීම බ ]  
 

ගු ප්ජෝද ප් ්ද රනා්දු  මහසතා   
(மாண்புமிகு தஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු කථානායකතුමනි, අශේ ශකිළඹ දිා්්රි්ෂකශ  මන්ත්රීතුමා 

රීයනණා, මම අපහාා කරනණා රීයලා. මම අපහාාය්ෂ කශළේ 

නිහි. එතුමා අවාළ නිවර ර ්නය්ෂ ශවණන ණරට ඇහුණා. ඒක 

ශපන්ණා දීමට ආඩුක් ප්ෂ්ශ  රධාන ාාවිධායකට පමක්ෂ 

ශනිශණයි, ඕනෑ ශකශනකුට අයිවරය වරශ නණා. [ ාධා රීම බ ] 

එතුමාට ශමිශළේ නිහි. ආඩුක්  ලය වරශ ේදී ශමිශළේ වරබුශඩු 

නිහි. [ ාධා රීම බ ] ඒක තමයි ඇත්ත කථාණ. [ ාධා රීම බ ] ඒක 

තමයි ඇත්ත කථාණ, ගරු කථානායකතුමනි. [ ාධා රීම බ ] 

එතුමන්ලා හිතාශගන ඉන්ශන් ආඩුක්  ලශ  ඉන්නණා රීයලා. 

[ ාධා රීම බ ] උශේම ඇවිල් මලා, ටීවී එකට ශේන්න කථා කරනණා. 

[ ාධා රීම බ ]  

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

වින් ඔය ණාවය නතර කර ගන්න. වින් ඇවර, ඔය ණාවය. [ ාධා 

රීම බ ] වින් ඔ තුමාශේ අවහා රීඅණා ශන්. [ ාධා රීම බ ]  
 

ගු එ ප්.එම්. මරික්කාර් මහසතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ගරු කථානායකතුමනි, කවුරු ශහෝ මන්ත්රීණරශයකු ණරව්ෂ 
කරනණා නබ  ඒක ශපන්ණා දීශබ  අයිවරය ඕනෑ ශකශනකුට 
වරශ නණා. අපි කථා කරේදී ාවානායකතුමාත් ඒක කරනණා. අපි 
එතුමා එ්ෂක හිේශපන්න යන්ශන් නිහි. නමුත් එතුමා පිහිදිපි 
කරන මුණාශණන් ෂනනිසුන්ට  ණින්න, අපහාා කරන්න කටයුතු 
කරනණා. අපටත් පුළුණන් ඒක කරන්න. [ ාධා රීම බ ]  

 

ගු ප්ජෝද ප් ්ද රනා්දු  මහසතා   
(மாண்புமிகு தஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු කථානායකතුමනි, මන්ත්රීණරුන්ට අපහාා කරන්න මට 
රී කම වුණමනාණ්ෂ නිහි. [ ාධා රීම බ ] හි ියි, ශමින 
මන්ත්රීණරයාත් වින ගන්න ඕනෑ, Standing Ordersණල ශමිනණාව 
වරශ න්ශන් රීයලා. පා්ශපිශබ න්තුශඅ විනය්ෂ වරශ න්න ඕනෑ. 
ඒක තමයි ඇත්ත. අවත් ශබ  කරන ශේ  ලන්න. වින් ශණලාණ 
ශපරණරු 11.35යි. අව අතයණ ය විණාවය්ෂ -පාා්කු රහාරය පිබඳ ම 
විණාවය- පණත්ණන්න නියෂනතයි. උශේ ඒ විණාවය ාබ පූ්ශකශයන්ම 
කඩාකේපල් ම කළා. ඒක තමයි ශබ  විප්ෂ්ය අව කරන්ශන්. 
ශපරණරු 11.35යි, වින් ශණලාණ. හිමවාම කරන්ශන් ශබ  ශේ. 
හිමවාම ඇවිල් මලා ටීවී එකට පණිවුඩ ශවන්න හවනණා, 
පා්ශපිශබ න්තුණ ඇතුශළේ ඉමශගන. ශ ිරු ටීවී ශ්ෝ කාරශය්ෂ. 
[ ාධා රීම බ ] ශමයා ටීවී ශ්ෝ කාරශය්ෂ. [ ාධා රීම බ ] ආානයත් 
පරාවයි. [ ාධා රීම බ ]  

 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔය ණාවය වින් නතර කරන්න. [ ාධා රීම බ ]  

 

ගු එ ප්.එම්. මරික්කාර් මහසතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ගරු කථානායකතුමනි,- [ ාධා රීම බ ]  
 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මරි්ෂකා්ශ මන්ත්රීතුමා. වින් ඔ තුමාට තුන් ණතාණ්ෂ 

අණා්ථාණ  වන්නා.  
 

ගු එ ප්.එම්. මරික්කාර් මහසතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

මට අණා්ථාණ ශවන්න. ගරු කථානායකතුමනි, ඕනෑ 

ශකශනකුට ණිරදි ශපන්ණා ශවන්න පුළුණන්. ශබ  පා්ශපිශබ න්තුශඅ 

පුටු කඩලා,  යි ලය උා්ාලා ශපිශළිශඅ ගහපු අය ාාන්තුණරු 

ශණන්න හවනණා. [ ාධා රීම බ ]  
 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නිහි, නිහි.  ික ගන්න "මයි්ෂ" එක ශවන්න ූ වානබ  

නිහි.  

ගරු චන්දිම වීර්ෂශකිඩි මන්ත්රීතුමා, ඊළඟ ර ්නය අහන්න.  
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ගු ප්ජෝද ප් ්ද රනා්දු  මහසතා   
(மாண்புமிகு தஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

Sir, I rise to a point of Order. 

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ ගරු මන්ත්රීතුමා රීඅණා, විනය ගින. 

පුටු කික්ණා රීඅණා.  යි ලය්ෂ ශබ  ාවා ග්ශවය තුළ නිහි. 

මරි්ෂකා්ශ මන්ත්රීතුමාට මම රීයනණා,  යි ලය ගින රීයෂනන් අශේ 

ආගමට අශගෞරණ කරන්න එපා රීයලා. කාලකඩුණිශය්ෂ  
 

 

[මූලා්නප්  අණ පරිදි මවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ශණන්න එපා. ශමතින  යි ලය්ෂ වරබුශඩු නිහි. කරුකාකර ඒ 

රකා ය ඉල් මලා අා් කරගන්න රීයන ඉල් මලීම මම කරනණා, ගරු 

කථානායකතුමනි. [ ාධා රීම බ ]  

 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

වින් ඔය ණාවය ඔතිනින් නතර කරන්න. [ ාධා රීම බ ]  
 
 

ගු ප්ජෝද ප් ්ද රනා්දු  මහසතා   
(மாண்புமிகு தஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු කථානායකතුමනි, ශබ  පා්ශපිශබ න්තුශඅදී කණවාණත් 

 යි ලයරීන් ගහලා නිහි. [ ාධා රීම බ ] ශබ  ගරු ාවාණට 

 යි ලය්ෂ පළමුණිනි ණතාණට ශගනාශඅ, හරින් රනාන් ව 

මන්ත්රීතුමා. ශබ ශ්ෂ කණවාණත්  යි ලය්ෂ වරබිලා නිහි. එතුමා 

කශතෝපික ආගමට අපහාා කළා. [ ාධා රීම බ ] ඒ රකා ය ඉල් මලා 

අා් කරගන්න ඕනෑ. කශතෝපික ආගමට අපහාා කරනණා, 

මරි්ෂකා්ශ මන්ත්රීතුමා. ඒ රකා ය ඉල් මලා අා් කරගන්න රීයලා 

මම ඉල් මලනණා, ගරු කථානායකතුමනි. එශහම නිත්නබ , එය 

හින්ාාඩ් එශකන් ඉණත් කරන්න රීයා මම ඉල් මලා  කටිනණා. [ ාධා 

රීම බ ] එය හින්ාාඩ් එශකන් ඉණත් කරන්න රීයන ඉල් මලීම මම 

කරනණා.    
 

 

ගු චමි්දා වි ප්ේ රි මහසතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விதஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 ගරු කථානායකතුමනි, ා්ථාණර නිශයෝග 91 (ආ  ාහ (ඉ  

යටශත්යි මා ශබ  අණා්ථාණ ගන්ශන්. [ ාධා රීම බ ] අපි ආඩුක් 

ප්ෂ්ශ  රධාන ාාවිධායකතුමාට ණිරැදි රීයන්ශන් නිහි. හි ියි 

මා ඔ තුමාට උවාහරක ාහිතණ ඔේපු කරන්නබ - [ ාධා රීම බ ]   

පා්ශපිශබ න්තුශඅ උවය ණරුශඅ ණිඩිශයන්ම කථා කරලා 

වරශ න්ශන් කවුව රීයලා හින්ාාඩ් ණා්ශතා අරශගන  ලන්න, ගරු 

කථානායකතුමනි. ඒ අපිව, ආඩුක් ප්ෂ්ශ  රධාන 

ාාවිධායකතුමා ව රීයන එක එතශකිට ඔ තුමාට ශත්රුබ  යාවි.  

 
ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ර ්න අාක 3 -5(3/ 0 0- (  , ගරු චන්දිම වීර්ෂශකිඩි 

මහතා. [ාවා ග්ශවය තුළ නිත.] 

ර ්න අාක 8 -558/ 0 0- (  , ගරු ශරෝහිණි කුමාරි විශේරත්න 

මිවරනිය. [ාවා ග්ශවය තුළ නිත.] 

මහසවැලි "එල" කලාපප්  මඩම්:  මුහුු බඩපත්ුරව 

රා.ප්ල. ප්කොඨාසා්ය  පැවීම 
மகாவலி 'எல்' வலயக் காைிகள்: ககரத்துகறப்பற்று 

பிரததச தசயலகப் பிாிவிடம் ஒப்பகடத்தல்   
LANDS IN MAHAWELI “L” ZONE: TRANSFER TO 

MUHUDUBADAPATTUWA DS DIVISION 
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9. ගු චාල ප් නිර්මලනාා්ද මහසතා 

(மாண்புமிகு சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 

(The Hon. Charles Nirmalanathan) 

ණාරිමා්ශග අමාතයතුමාශගන් ඇූ  ර ්නය- (1 : 

(අ   ශ්රී ලාකා මහණිපි අධිකාරිය වි කන් මහණිපි "එල් ම" කලාපය 

ාමහා මුලවරඅ හා ණවුනියා දිා්්රි්ෂකණපින් අත්පත් කර ගත් 

ඉඩබ  රමාකය ශකිපමකව යන්න ශහ්ෂශටයාරණපින් හා 

රවර තය්ෂ ශලා එතුමා ශමම ාවාණට වන්ණන්ශන්ව? 

(ආ   (i) 1984 ණ්ශ්ශ දී  ලහත්කාරශයන් ඉණත් කරන ලව 

මුලවරඅ දිා්්රි්ෂකශ  ශකෝරීලායි, 

ශකි්ෂකුත්ශතික්ණායි, ක්ශනාට්ටු්ෂශ්ෂණි 

ගබ මානණල ීයණත්  ල, ශවමළ ජනතාණ, යුේධශයන් 

පසු එම ගබ මාන ශණත පදිාචියට ගිය විට ඔවුන්ශේ 

ඉඩබ ණල  කාහල ජනතාණ පදිාචිණ  කටි  ණත්;  

 (ii) ශවමළ නබ ණපින් හිඳින් ල ගබ මාන හා ණිඅ ාමහා 

 කාහල නබ  ශයිවා වරබූ  ණත්; 

 (iii) ශවමළ ජනතාණශේ  ලප්ර ාහිත ඉඩබ , ශ්රී ලාකා 

මහණිපි අධිකාරිය වි කන් ශේ පාලනඥයන්ශේ 

ඥාතීන් හා ධනණතුන්ට දී්ශ  කාලීන  ේවට ල ාදී 

වරබූ  ණත්; 

 (iv) ඉහත ගබ මානණල ජනතාණ  කය ඉඩබ ණල 

ශගිවිතින් රීම ශබ දී, ශ්රී ලාකා මහණිපි අධිකාරිය 

වි කන්  ාධා කරන  ණත්;  

 එතුමා  වන්ශන්ව?  

(ඇ  (i) මුලවරඅ දිා්්රි්ෂකශ  මහණිපි "එල් ම" කලාපයට 

අයත්  කාහල ජනතාණ පදිාචි ඉඩබ  හිර ඉවරරි ඉඩබ , 

මුහු ව ඩපත්තුණ රාශේයය ශල් මකබ  ශකිට්ධාාය 

ශණත පණරන්ශන්ව; 

 (ii) ශනි එශාේ නබ , ඊට ශහේතු කණශ්ශව;  

යන්නත් එතුමා ශමම ාවාණට වන්ණන්ශන්ව? 

(ඈ  ශනි එශාේ නබ , ඒ මන්ව? 

 

 

நீர்ப்பாசன அகமச்சகரக் தகட்டவினா: 
 

(அ) இலங்கக மகாவலி அதிகாரசகபயினால் மகாவலி 

"எல்" வலயத்திற்தகன முல்கலத்தீவு மற்றும் வவுனியா 

மாவட்டங்களில் இருந்து ககயகப்படுத்தப்பட்ட காைி 

யின் அளவிகன தஹக்டயர்களில் மற்றும் சதவீதத்தில் 

அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

 

(ஆ) (i) 1984ஆம் ஆண்டு பலவந்தமாக தவளிதயற்றப் 

பட்ட முல்கலத்தீவு மாவட்டத்தின் தகாக்கிளாய், 

தகாக்குத்ததாடுவாய், கருநாட்டுக்தகைி கிராமங் 

களில் வாழ்ந்த தமிழ் மக்கள் யுத்தத்திற்கு பின்னர் 

தமற்படி கிராமங்களில் குடிதயறச் தசன்றதபாது 

அக்கிராமங்களில் சிங்கள மக்கள் குடிதயறி 

யிருந்தார்கள் என்பகதயும்; 
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 (ii) தமிழ்ப் தபயர்ககளக் தகாண்டு அகைக்கப்பட்ட 

கிராமங்கள் மற்றும் குளங்களுக்குச் சிங்களப் 

தபயர்கள் சூட்டப்பட்டுள்ளன என்பகதயும்;  

 (iii) அனுமதிப்பத்திரம் உள்ள தமிழ் மக்களது 

காைிகள், இலங்கக மகாவலி அதிகார 

சகபயினால் அரசியல்வாதிகளின் உறவினர் 

களுக்கும் தசல்வந்தர்களுக்கும் நீண்ட காலக் 

குத்தககக்கு வைங்கப்பட்டுள்ளன என்பகதயும்; 

 (iv) தமற்படி கிராமங்ககளச் தசர்ந்த மக்கள் தமது 

காைிகளில் விவசாயம் தசய்கின்றதபாது, 

இலங்கக மகாவலி அதிகாரசகபயினால் 

தகடகள் ஏற்படுத்தப்படுகின்றது என்ப 

கதயும்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(இ) (i) முல்கலத்தீவு மாவட்டத்தின் மகாவலி 'எல்' 

வலயத்தில் சிங்கள மக்கள் குடிதயற்றப்பட்டுள்ள 

காைிககளத் தவிர்ந்த எஞ்சிய காைிகள், 

ககரத்துகறப்பற்று பிரததச தசயலகப் பிாிவிற்கு 

ஒப்பகடக்கப்படுமா என்பகதயும்;  

 (ii) இன்தறல், அதற்கான காரைங்கள் யாகவ 

தயன்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்தறல், ஏன்? 

 
 
asked the Minister of Irrigation: 

(a) Will he inform this House of the extent of land 
acquired by the Sri Lanka Mahaweli Authority for 
the Mahaweli “L” Zone from Mullaitivu and 
Vavuniya Districts in hectares and as a 
percentage? 

(b) Is he aware that - 

 (i) when the Tamil people went back to their 
villages after the war, Sinhala people had 
been settled in the lands that belonged to the 
Tamil people who were forcibly evicted in 
1984 from Kokilai, Kokkuththuduwai and 
Karnattukkeni villages in Mullaitivu 
District; 

 (ii) Sinhala names had been given to the Tamil 
villages and tanks which had Tamil names 
earlier; 

 (iii) Tamil people’s lands with licences had been 
given to the relatives of politicians and rich 
people on long-term lease by the Sri Lanka 
Mahaweli Authority; and 

 (iv) Sri Lanka Mahaweli Authority disrupts the 
farming activities of those people when 
they cultivate in their lands? 

(c) Will he also inform this House - 

 (i) whether the rest of the lands that have not 
been occupied by the Sinhala people                       
in  the Mahaweli “L” Zone in Mullaitivu 

District will be transferred to the 
Muhudubadapattuwa Divisional Secretary's 
Division; and 

 (ii) if not, the reasons for that? 

(d)   If not why? 
 
ගු චමල රාජපක්ෂ මහසතා 
(மாண்புமிகு சமல் ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksa) 

ගරු කථානායකතුමනි, එම ර ්නයට පිබඳතුර ශමශාේයි. 

(අ  මුලවරඅ හා ණවුනියාණ යන දිා් ්රි්ෂක ේවිත්ණය තුළ මහණිපි 
"එල් ම" කලාපයට අයත් භූෂන රමාකය ආාන්න ණ ශයන් 
ශහ්ෂශටයාර 8 , 09්ෂ ශලා වි්ෂවිය හිරීය. එම 
භූෂනශයන්  ශහ්ෂශටයාර 1 , 5 කට ආාන්න බිබ  
රමාකය්ෂ ශ්රී ලාකා මහණිපි අධිකාරිය මගින් "එල් ම" 
කලාපය ණ ශයන්, පරිපාලනය හා එම රශේ  ආශ්රිතණ 
සු ාාධන හා ාාණ්ශධන කටයුතු  ක ව කරයි. එය රවර තය්ෂ 
ශලා පහත ාමහන් ශඅ.   

 

 

 
 

 

(ආ  (i) 1988 ණාශ්ශ මහණිපි "එල් ම" කලාපය ණ ශයන් 
ගිාට් මගින් රකා යට පත් රීම මට ශපරාතුණ  කට 
එම රශේ ණල ඉඩබ  පරිපාලන කටයුතු අවාළ 
දිාාපවරණරු හා ඉඩබ  ශකිමාාරිා ්
ශවපා්ශතශබ න්තුණ මඟින්  ක වකර ඇත. නමුත් 
ගිටුබ  තත්ත්ණය අණාන්වීශමන් අනතුරුණ 
ණ්ශතමානය ණනවිට ශකෝරීලායි  කට නයාරු ව්ෂණා 
ණන රශේ ය ආශ්රිතණ වෂනළ ජනතාණ පදිාචිණ ඇවර 
අතර, ධීණර ක්ශමාන්තශ  නිරත ණන  කාහල 
ජනතාණව එම රශේ ය ආශ්රිතණ පදිාචිණ  කටී. 
ශකෝරීලායි, ශකි්ෂකුතුක්ණායි, ක්ශනාටක්ශනි 
ණිනි ගබ මාන ආශ්රිතණ  කාහල ජනතාණ පදිාචි 
රීම ම්ෂ ශ්රී ලාකා මහණිපි අධිකාරිය මගින්  ක වකර 
ශනිමිත. 

 

විා්තරය මුලවරඅ ණවුනියා එකතුණ 

1988 ගිාට් ප්රයට 

අනුණ භූෂන රමාකය 

(ශහ්ෂ:  

55229 26890 82209 

2007 ගිාට් ප්රයට 

අනුණ භූෂන රමාකය 

(ශහ්ෂ:  

44282 26980 71262 

ගිාට්  ල රශේ ය 

දිා්්රි්ෂකශ  භූෂන 

රමාකශයන් 

රවර තය්ෂ ශලා 

16.97% 13.41% 15.42% 

විනට පරිපාලනය 

කරන ඉඩබ  

රමාකය (ශහ්ෂ:  

7177 5075 12252 

පරිපාලනය 

ශකශරන භූෂන 

රමාකය 

දිා්්රි්ෂකශ  භූෂන 

රමාකශයන් 

රවර තය්ෂ ශලා 

2.75% 2.52% 2.65% 

1377 1378 

[ගරු චාල් මා් නි්ශමලනාවන්  මහතා] 
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 (ii) "එල් ම" කලාපය රකා යට පත් රීම මට ශපර  කටම 

(1980 ණ්ශ්යට ශපර  නටබුන්ණ පිණවර පහත 

ාමහන් ණිඅ රවරාාාක්රකය රීම ම ශ්රී ලාකා 

මහණිපි අධිකාරිය මඟින්  ක වකර ඇත. එම ණිඅ 

නටබුන්ණ පිණවර කාලශ  ණගා කටයුතු  ක ව කළ 

 ණට රී ක ව ාාධකය්ෂ හමු ශනිණන අතර, ඒ  ණ 

තහවුරු රීම මට රී ක ව ශල් මඛන ශහෝ ාා්ෂෂිය්ෂ 

ඉදිරිපත් කර ශනිමිත.    
 

 
 

 

 (iii) මහණිපි "එල් ම" කලාපය තුළ රීරිඉද  න් ණිණ 
ශකිට්ධාාය තුබඳන් කෘෂි ආශයෝජන ණයාපෘවර 
ශණනුශණන් පන්ාල් මකන්ව හා හිළඹ ණිණ රශේ  
ආරශයන් ඉඩබ  ශකිටා ්  ිහිර කර ඇත. එම 
ඉඩබ  ශකිටාණ්ල පාරිාරික තත්ත්ණය අධයයනය 
රීම ශබ දී එම ඉඩබ  ශකිටා ්මීට ශපර ණගාණ  ාමහා 
ශයිවා ගත්  ණ්ෂ තහවුරු ශනිශඅ. එශමන්ම, එම 
ඉඩබ  ශකිටා ් මීට ශපර වෂනළ ජාවරකයන් වි කන් 
ණගා කළ  ණට ශල් මඛනගත ාා්ෂෂි රී කණ්ෂ 
මහණිපි අධිකාරිය ශණත ඉදිරිපත් කර ශනිමිත. 

 (iv) මහණිපි "එල් ම" කලාපීය ගිාට්  ලරශේ යට අයත් 
රශේ ණල වෂනළ ජනතාණ රීරිඉද  න් ණිණ 
ශකිට්ධාාශ  ජනකපුර ඒකකය ආශ්රිතණ හා 
ශකෝරීලායි කුරුළු අවය භූෂනය ආශ්රිත ඉඩබ  
ශකිටාණ්ල කිලෑ එබඳශපශහබඳ කරෂනන් ණගා බිබ  
පුළුල් ම රීම ම ාමහා උත්ාාහ වරන අතර, ලව 
අණාථ්ාණලදී එම ම වරයට පටහිනි ්රියා පාලනය 
රීම ම ාමහා ශ්රී ලාකා මහණිපි අධිකාරිය හා 
ශපිලී කය මිදිහත් වී කටයුතු කළ අණාථ්ා ඇත.  
නමුත් වෂනළ ජනතාණ වි කන් කල්ෂ වරාශ්ාේ 
ශගිවිතින් කටයුතු  ක වකරශගන යන ඉඩබ  
ශකිටා ් ාමහා මහණිපි අධිකාරිය මඟින් රී ක ව 
 ලපෑම්ෂ එල් මල කර ශනිමිවර අතර, ඔවුන්  ශණත 
විධිමත් ඉඩබ  හිෂනකබ  ල ා දීම ාමහා  015 ාහ 
 019 ණ්ශ් ශවශ්ෂදී ඉඩබ  කච්ශච්රි ණිඩාටහන් 
පිණිත්වීම ාමහා උත්ාාහ කළව, ඒ ාමහා යහපත් 
රවරචාරය්ෂ ශනිලිබුණු  ණ ශ්රී ලාකා මහණිපි 
අධිකාරියට ණා්ශතා කර ඇත. 

(ඇ  (i) 2019.06.03 දින ශ්රී ලාකා මහණිපි අධිකාරිශ  
අධය්ෂ් ජනරාල් ම වි කන් අවාළ ඉඩබ  කච්ශච්රිය 
මුහු ව ඩපත්තු රාශේයය ශල් මකබ  මඟින් පණත්ණා 
මුලවරඅ දිා්්රි්ෂ ශල් මකබ ශේ නි්ශශේ  ාහිතණ 
ඉදිරිපත් කරන ශලා විනුණත් කර ඇවර අතර, ඒ 
ාමහා ව ශමශත්ෂ සු ණාදී රවරචාරය්ෂ ල ා දී 
ශනිමිත. 

 (ii) අවාළ ශනිශඅ. 

(ඈ  අවාළ ශනිශඅ. 

ණිශඅ නම 

උත්තරායන්කුලබ  (ශනළුබ ණිණ උතුර  

අඩයකරුත්තාන් (ශනළුබ ණිණ වකුක  

ආමයන්කුලබ  (රීරිඉද  න් ණිණ  

කුමාණඩිකන්ඩල් ම 

පූමක්කඩුඩල් ම 

ගු චාල ප් නිර්මලනාා්ද මහසතා 
(மாண்புமிகு சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 

(The Hon. Charles Nirmalanathan) 

தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கதள, முல்கலத்தீவு, வவுனியா 

மாவட்டங்களின் சில பிரததசங்கள் 1988ஆம் 2007ஆம் ஆண்டு 

களில் வர்த்தமானி அறிவித்தல்மூலம் மகாவலி அதிகார 

சகபயினால் ககயகப்படுத்தப்பட்டது. 1984ஆம் ஆண்டு 

காலப்பகுதியில் இடம்தபயர்ந்த மக்கள், 2012ஆம் ஆண்டு 

மீள்குடிதயறச் தசன்றதபாது, 1960ஆம், 1965ஆம் ஆண்டு 

களில் அவர்களுக்கு ஏற்தகனதவ  வைங்கப்பட்டிருந்த LRC 

permit காைிகளில் மீள்குடிதயற்றங்கள் தசய்யப் பட்டிருந்தன. 

இவ்விடயம் ததாடர்பில் நான் தகௌரவ அகமச்சர் 

அவர்களிடம் ததாடர்ச்சியாக தகாாிக்கக முன் கவத்து 

வருகிதறன். தகாக்கிளாய், தகாக்குத்ததாடுவாய், கருநாட்டுக் 

தகைி பிரததசங்களில் மக்கள் எதிர்தநாக்குகின்ற பிரச் 

சிகனக்கு  ஒரு நியாயமான தீர்கவ நீங்கள் வைங்குவீர்கள் 

என்று நான் எதிர்பார்க்கிதறன். இந்த விடயம் ததாடர்பாக 

நான் உங்களிடம் கூறியதபாது, “நான் எந்தவிதமான இன 

ாீதியான பாகுபாடும் பார்க்காமல், சாியானததாரு தீர்ப்கப 

வைங்குதவன்” என்று நீங்கள் கூறியிருந்தீர்கள். அதற்குாிய 

முயற்சிககள நீங்கள் எடுத்தீர்களா? என்பது எனக்குத் 

ததாியாது. ஆனால், இன்றுவகர அந்த மக்களுக்கு எந்த 

விதமான தீர்வும் வைங்கப்படவில்கல.  

தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கதள, ஏற்தகனதவ நான் இந்த 

விடயம் ததாடர்பாக உங்களுடன் ககதத்ததற்கு அகமவாக, 

பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நீதிகயப் தபற்றுக்தகாடுப்பதற்கு 

முல்கலத்தீவு மாவட்டத்துக்கு வருககதருவதாக நீங்கள் 

கூறியிருந்தீர்கள். அதன்படி, நீங்கள் முல்கலத்தீவு மாவட் 

டத்துக்கு வருககதந்து, அந்த மக்களுடன் ககதத்து, 

அவர்களின் நியாயமான தகாாிக்ககககள நிகறதவற்றித் 

தருவீர்கள் என்று நான் எதிர்பார்க்கிதறன். இதில் தமிழ் 

மக்களுக்கு அநீதி இகைக்கப்பட்டிருக்கிறது. குறிப்பாக 

1988ஆம், 2007ஆம் ஆண்டுகளில் வர்த்தமானி அறிவித் தல்கள் 

மூலம் பிரகடனப்படுத்தப்பட்ட 'எல்' வலயத்தில் எங்களது 

மக்களுகடய காைிகள் இருக்கின்றன; அதற்கான உறுதிகளும் 

இருக்கின்றன. ஆனால், அந்தக் கிராமத்தில் தவறு மக்கள் 

குடியிருக்கிறார்கள். ஆகதவ, இந்த விடயம் ததாடர்பில் 

தங்களுகடய பதிகல நான் எதிர்பார்க்கின்தறன்.  
 

ගු චමල රාජපක්ෂ මහසතා 
(மாண்புமிகு சமல் ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksa) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔ තුමන්ලා ාමඟ ාාකච්ඡා කළ පරිදි ශබ  

රශේ ණල ඉඩබ  හඳුනාශගන, ඉඩබ  කච්ශච්රි පණත්ණා, ාාධාරකණ 

ඒා්ණා ශ වා දීමට අපි කටයුතු කරනණා. ඒ ණාශේම,  විශ ේ්ශයන්ම 

තරුක පිරිා කෘෂික්ශමාන්තයට ණිඩි ණිඩි ශයන් ශයිමු කර ගිම ම 

ාමහා, ජාවරශේව, කුලශේව, ප්ෂ්ශේවණපින් ශතිරණ, ාාධාරකණ 

ඒා් අයට ශගිවිතින් රීම මට අණ ය ඉඩබ  ල ා දීමට අප  කටයුතු 

කරනණා. පහළ මල් මණතුඔය ජල ශයෝජනා රමය ආරබ ව කරන 

අණා්ථාශඅ  ටීඑන්ඒ, යූඑන්පී,  ශ්රී ලාකා නිවහා් ප්ෂ්ය ආදී 

ණ ශයන් හිම ප්ෂ්යකම මන්ත්රීණරු එම අණා්ථාණට ාහවාගි වීම 

පිබඳ ම මම ඔ තුමන්ලාට  ා්තුවරණන්ත ශණනණා. එහි ජලය  කයව  

ජාතීන්ට රශයෝජනණත් ශණනණා. ඒ ණාශේම, ආ්ශථික ණ ශයන් 

ඉඩබ  ාහ ජලය හිශමෝටම රශයෝජනණත් ශණන විධියට අපි 

ාාධාරකණ කටයුතු කරමු. ඔ තුමන්ලාශේ ාාධාරක ර ්න 

පිබඳ මණ ඇහුබ කන් ශවන්න අපි ූ වානබ . එම නිාා අපි ළඟදීම 

ශමම කටයුත්ත අණාන් කරනණා.  
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පා්ශපිශබ න්තුණ 

ගු චාල ප් නිර්මලනාා්ද මහසතා 
(மாண்புமிகு சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 

(The Hon. Charles Nirmalanathan) 
தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கதள, மகாவலி அதிகாரசகபக் 

குட்பட்ட பிரததசம்தான் தபாகஸ்தவவ. யுத்தம் முடிந்த 

பின்னர், மகாவலி அதிகாரசகபயால் காைிகள் எடுக்கப்பட்டு, 

அந்த தபாகஸ்தவவ பிரததசத்தில் சிங்கள மக்கள் குடிதயற்றப் 

பட்டார்கள். அந்தப் பிரததசத்தில் ஏற்தகனதவ இருந்த தமிழ்க் 

கிராமங்கள் மற்றும் குளங்களின் தபயர்கள் மாற்றப் பட்டிருக் 

கின்றன. அந்த விபரங்ககளக்கூட நீங்கள் இப்தபாழுது இந்தச் 

சகபயில் கூறியிருந்தீர்கள். இந்த தபாகஸ் தவவ கிராமத்தில், 

2012ஆம் ஆண்டு இராணுவத் தளபதி யினால் சிங்கள மக்கள் 

குடிதயற்றப்பட்டார்கள்.  

அண்கமயில், நாட்டினுகடய ஜனாதிபதி வடக்கிற்கு 

விஜயம் தசய்திருந்தார். யுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்டு நிலங்ககள 

இைந்த, வீடுககள இைந்த, உறவுககள இைந்த பலர் அங்தக 

இருக்கின்றனர். வட மாகாைத்தின் 5 மாவட்டங்களில் 

கிளிதநாச்சி, முல்கலத்தீவு மற்றும் மன்னார் என அதிகமான 

பிரததசங்கள் யுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட நிகலயில் இருக் 

கின்றதபாது, தபாகஸ்தவவ என்ற கிராமத்திற்கு  ஜனாதிபதி 

வந்ததன் தநாக்கம் என்னதவன்று ததாியவில்கல. வடக்கி 

லிருக்கின்ற அரச தரப்கபச் சார்ந்த  பாராளுமன்ற 

உறுப்பினர்கள், அகமச்சர்கள் இது ததாடர்பாக ஜனாதிபதிக் 

குக் கூறவில்கலயா? அல்லது ஜனாதிபதி பிகையான 

முகறயில் வைிநடத்தப்படுகின்றாரா? என்பது ததாியவில்கல.  

தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கதள, மகாவலி 'எல்' வலயத்திற் 

குள்தளதான் இந்தப் பிரச்சிகன ஏற்பட்டிருக் கின்றது. அங்தக 

புதிதாகக் குடிதயற்றப்பட்ட கிராமத்திற் குத்தான் ஜனாதிபதி 

வந்து தபாயிருக்கிறார். ஜனாதிபதியின் வருகககய அடுத்து 

அங்கு தமிழ் மக்கள் மத்தியில் அச்சம் ஏற்பட்டிருக்கின்றது. 

எதிர்காலத்தில் வட பகுதியில்  இதுதபான்ற தமலும் பல 

சிங்களக் கிராமங்ககள உருவாக்கு வதற்குத் திட்டமிட்டிருக் 

கிறார்களா? என்ற ஓர் அச்சம் அவர்களுக்கு ஏற்பட்டிருக் 

கின்றது.  
 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Member, please shorten your Question.  
 

ගු චාල ප් නිර්මලනාා්ද මහසතා 
(மாண்புமிகு சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 

(The Hon. Charles Nirmalanathan) 

මම ර ්නය අහලා  ඉණරයි, ගරු කථානායකතුමනි.  
 

ගු චමල රාජපක්ෂ මහසතා 
(மாண்புமிகு சமல் ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksa) 

ඒ රශේ යට ගිය  ණ මම වන්නණා. නමුත්, මම ගිශ   නිහි. 

මම මීට ඉා්ශාල් මලා ගිහිල් මලා වරශ නණා. මම යාපනයටත් ගියා. 

ණඩමාරච්චි ණාශේ හිම තිනටම ගියා. නමුත් අපි ජාතීන් ණ ශයන් 

ශනිශණයි, ජන අනුපාතය අනුණ රශට් වරශ න  කයව  ාබ පත් ශ වා 

ගනිමු. එතශකිට ගිටව ණ්ෂ ශණන්ශන් නිහි. අපි හිමශවනාටම 

ාාධාරකණ ාලකන්න ඕනෑ. අපි "ණාරි ශාෞවාගයා" ණිඩාටහන 

යටශත් ඔ තුමන්ලාශේ රශේ ණල වරශ න  කයව  ණිඅ හවන්න 

රමුඛතාණ්ෂ ල ා දී වරශ නණා. උතුරු මිව පළාත් මහ ඇළ හවන්න 

විනටමත් කටයුතු ආරබ ව කර වරශ නණා. අවුරු ව හතර්ෂ 

යනශකිට ණවුනියාණ ඇතුළු ඒ රශේ   කයල් මලටම ජලය 

ලිශ නණා. එත ශකිට ඒ අයශේ ආ්ශථිකය  ්ෂවරමත් ශණයි; ගිටුබ  

රී කණ්ෂ නිවර ශණයි.  අපි  ලමු, ගරු මන්ත්රීතුමා. 

මාප්ේරිතැ්දන රජප්  ප්ගොවිප්පොළ:  

කම්කුව්ද  මඩම් 
மாதபாிதன்ன அரச விலங்குப் பண்கை: 

ததாைிலாளர்களுக்கு காைி  
MABERITENNA GOVERNMENT FARM:  LANDS FOR 

LABOURERS 
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10. ගු ප්ේලු කුමාර් මහසතා  

(மாண்புமிகு தவலு குமார்)  

(The Hon. Velu Kumar) 

කෘෂික්ශම අමාතයතුමාශගන් ඇූ  ර ්නය - (1  : 

(අ  ශතල් මශවණිය රාශේයය ශල් මකබ  ශකිට්ධාාශ  පිහිටා ඇවර 
මාශද රිතින්න රජශ  ාත්ණ ශගිවිශපිළ, ජාවරක පශු 
ාබ පත් ාාණ්ශධන මඩුඩලය (NLDB) වි කන් පාලනය 
කරනු ල න  ණ එතුමා වන්ශන්ව? 

(ආ  (i) එම ශගිවිශපිශළේ ශාේණය කරනු ල න කා්ශයාලීය 
නිලධාරින් ාාඛයාණ ාහ කබ කරුණන් ාාඛයාණ; 

 (ii) පදිාචි වී  කටින පවුල් ම ාාඛයාණ;  

 (iii)  පිහිටා  ඇවර කබ කරු ජනාණාා හා ලයිබ  ාාඛයාණ; 

 (iv) පිහිටා ඇවර මුළු ලයිබ  කාමර ාාඛයාණ; 

 ශකිපමකව යන්න එතුමා ශමම ාවාණට වන්ණන්ශන්ව? 

(ඇ  (i) ඉහත ාමහන් ශගිවි ශපිශළහි, ලයිබ  කාමරණල 
පදිාචි වී  කටින පවුල් ම ාමහා තනි නිණාා ඉදිරීම මට 
පසුගිය කාලශ දී ඉඩබ  ල ා  වන්  ණ එතුමා 
වන්ශන්ව;  

 (ii) එශාේ නබ , ල ා ශවන ලව ඉඩබ  කි පි ාාඛයාණ 
ශකිපමකව; 

 (iii) එම ශගිවිශපිශළහි පදිාචි වී  කටින එශහත් ලයිබ  
කාමරණල පදිාචි වී ශනි කටින පවුල් ම ාමහා ඉඩබ  
ල ා දීමට කටයුතු කරන්ශන්ව; 

 (iv) ශනිඑශාේ නබ , එයට ශහේතු කණශ්ශව; 

 යන්නත් එතුමා ශමම ාවාණට වන්ණන්ශන්ව? 

(ඈ  ශනිඑශාේ නබ , ඒ මන්ව? 

 

கமத்ததாைில் அகமச்சகரக் தகட்டவினா: 

(அ) ததல்ததனிய பிரததச தசயலகப் பிாிவில் அகமந் 

துள்ள மாதபாிதன்ன அரச விலங்குப் பண்கை 

யானது, ததசிய கால்நகட வள அபிவிருத்தி சகப 

யினால் (NLDB) நிருவாகிக்கப்படுவகத அவர் 

அறிவாரா? 

(ஆ) (i) தமற்படி பண்கையில் பைிபுாியும் அலுவலக 

உத்திதயாகத்தர்கள் மற்றும் ததாைிலாளர்களின் 

எண்ைிக்கக யாகவ என்பகதயும்; 

 (ii) வசிக்கின்ற குடும்பங்களின் எண்ைிக்கக 

யாகவ என்பகதயும்; 

 (iii) அகமக்கப்பட்டுள்ள ததாைிலாளர் குடியிருப் 

புகள் மற்றும் லயன்களின் எண்ைிக்கக யாகவ 

என்பகதயும்; 

 (iv) அகமக்கப்பட்டுள்ள தமாத்த லயன் அகறகளின் 

எண்ைிக்கக யாகவ என்பகதயும்; 

 அவர்  இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 
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(இ) (i) தமற்குறிப்பிட்ட பண்கையில், லயன் 

அகறகளில் வசிக்கின்ற குடும்பங்களுக்கு தனி 

வீடுககள நிர்மாைிப்பதற்காக கடந்த 

காலப்பகுதியில் காைிகள் வைங்கப்பட்டகத 

அவர் அறிவாரா என்பகதயும்; 

 (ii) ஆதமனில், அவ்வாறு வைங்கப்பட்டுள்ள காைித் 

துண்டுகளின் எண்ைிக்கக யாது என்பகதயும்;  

 (iii) தமற்படி பண்கையில் வசிக்கின்ற ஆனால் 

லயன் அகறகளில் வசிக்காத குடும்பங்களுக்கு 

காைிககள வைங்குவதற்கு நடவடிக்கக 

தமற்தகாள்வாரா என்பகதயும்; 

 (iv) இன்தறல், அதற்கான காரைங்கள் யாகவ 

என்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்தறல், ஏன்? 
 

 

asked the Minister of Agriculture: 

(a) Is he aware that the Maberitenna Government 
Farm in Teldeniya Divisional Secretary's Division 
is under the administration of National Livestock 
Development Board (NLDB)? 

(b) Will he inform this House of- 

 (i) the  number of office workers and labourers 
serving in this farm; 

 (ii) the number of families living in this farm; 

 (iii) the number of labourer’s dwellings and 
lines in that farm; and 

 (iv) the number of line rooms? 

(c) Will he also inform this House- 

 (i) whether he is aware that lands were given 
during the past to construct single houses 
for the people living in lines in the above 
farm;  

 (ii) if so, the number of plots of lands given in 
that manner; 

 (iii) whether action will be taken to provide 
lands for the families who are not residing 
in lines but live in the farm; and 

 (iv) if not, the reason for that? 

(d) If not, why? 
 

 

 

ගු ඩී.බී.ප්හසේරත් මහසතා 
(மாண்புமிகு டீ.பி. தஹரத்)  

(The Hon. D.B. Herath) 
ගරු කථානායකතුමනි, කෘෂික්ශම ඇමවරතුමා ශණනුශණන් මා 

එම ර ්නයට පිබඳතුරු ල ා ශවනණා.  
 

(අ  ඔඅ. 

(ආ  (i) කා්ශය මඩුඩල නිලධාරින් ාාඛයාණ - 1  

   ශච්ෂ ශරිල් ම  කබ කරු ශාේණකයන්   ාාඛයාණ  - (1 

 (ii) පවුල් ම -  18 

 (iii) ලයිබ  ාාඛයාණ - 10 

   ශාේණක  යුගල නිණාා -  03 

  ශාේණක තනි නිණාා -  09 

 (iv) ලයිබ  කාමර - 98 

(ඇ   (i) 2013 දී එණකට ජාවරක පශු ාබ පත් ාාණ්ශධන 
මඩුඩලය වි කන් ණතු ශාේණකයන්  ාමහා නිණාා 
ඉදිරීම මට ාිලිාම්්ෂ ාකා ්කර ඇත. එහි මූපික 
අදියශරහි කටයුතු  ක ව කර පසුණ එම කටයුතු 
තාණකාපිකණ  නතර කර ඇත.  

 (ii) ඉඩබ  කට්ටි  00්ෂ  ාමහා මිනුබ  කටයුතු  ක ව කර 
පිඹුරු පත් ාකාා ඇත. 

 (iii) ශමම අණාථ්ාශඅදී අනණාර පදිාචිකරුණන්, එනබ  
ශගිවිපශළේ දී්ශ  කාලය්ෂ ශාේණය කර විරාම ගිය 
ශාේණකයින් ලයිබ  කාමරණපින් ඉණත් ශනිවීම 
ශහේතුශණන් අනණාරශයන් පදිාචි වී  කටින අතරම 
එම පවුල් ම ාාමාිතකයන් ණිඩි වීම ශහේතුශණන් 
ශගිවිපළ තුළ ලයිබ  කාමර අාලම කුඩාණට 
තනාගත් නිණාක -කාමරයක-  පදිාචිණ  කටී. එම  
පදිාචිකරුණන්ටව ඉහත ණිඩ පිබඳශණළ යටශත් 
ඉඩබ  ල ා දීමට ාිලසුබ  කර ඇත.  

 (iv) පින ශනිනඟී. 

(ඈ   පින ශනිනඟී. 

 
 

ගු ප්ේලු කුමාර් මහසතා  
(மாண்புமிகு தவலு குமார்)  

(The Hon. Velu Kumar) 

ගරු කථානායකතුමනි, මශේ පළමුණිනි අතුරු ර ්නය ශමයයි.  

ගරු රාජය අමාතයතුමනි,  013 -  01( ණ්ශ්ශ දී අවයන්තර 

ු ණන් ශතිටුශපිළ්ෂ හවන්න එම ශගිවිශපිශළේ ඉඩබ  රමාකය්ෂ 

පණරා ගත්තා. එශාේ පණරා ගත්ශත්, කබ කරු නිණාා හා ලයිබ  

කාමර අාලම වරශ න ඉඩබ .  

ඒ නිාා තමයි, තනි නිණාා ාෑදීම ාමහා ඉඩබ  ල ා දීශබ  ණිඩ 

කටයුත්ත්ෂ කශළේ. ඒ ාමහා ඉඩබ  ල ා  වන්නා. එශාේ ශණන්කළ 

ඉඩබ  ටික හරියාකාරණ ාහ ම තයනුූලලණ එම ජනතාණට ල ා දීලා 

නිහි රීයලා, එම ඉඩබ  ටික වාවිතයට ශනිදී නිණත ණර්ෂ එම 

මඩුඩලයටම ල ා ගත්තා. ඔ තුමා රීඅණා, ඉඩබ  කට්ටි  00්ෂ 

ල ා ශවන්න වරශ නණා රීයලා. ඒ  ල ා ශවන්ශන් කපින් ශණන් 

කළ ඉඩශමන්මව? එශහම නිත්නබ  ඒ ාමහා ශණනත් ඉඩබ  

හඳුනාශගන අවාළ මිනුබ  කටයුතු කර වරශ නණාව? 
 

 

ගු ඩී.බී. ප්හසේරත් මහසතා 
(மாண்புமிகு டீ.பி. தஹரத்)  

(The Hon. D.B. Herath) 
ගරු කථානායකතුමනි, ශතෝරාගත් එම ඉඩබ  ආාන්නශ  

ු ණන් පථය්ෂ ඉදිරීම මට ූ වානබ  කර ඇවර නිාා, ඉන් පරි ාහිරණ 

ශණනත් ඉඩබ  කට්ටි  00්ෂ ශතෝරාශගන ඇවර  ණ මත්ෂ කරන්න 

කිමිවරයි. 

       
 

ගු ප්ේලු කුමාර් මහසතා 
(மாண்புமிகு தவலு குமார்)  

(The Hon. Velu Kumar) 

ගරු කථානායකතුමනි, මශේ ශවණිනි අතුරු ර ්නය ශමයයි.  
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පා්ශපිශබ න්තුණ 

අපි  018 ණ්ශ්ශ දී කිබිනට් ප්රිකාණ්ෂ මඟින් එම 

ශගිවිපශළන් ඉඩබ  අ්ෂකර 10්ෂ ශණන්කර ගත්තා, එම රශේ ශ  

ීයණත් ණන ජනතාණට තනි නිණාා ාමඟ අශනකුත්  කයව  පහසුකබ  

ල ාදීම ාමහා. කිබිනට් ප්රිකාණ්ෂ හරහා ඒ කටයුත්ත තහවුරු 

කළා. ශබ  වණා්ණල එම ණිඩ පිබඳශණළ ඉදිරියට අරශගන යනණාව? 

 

ගු ඩී.බී. ප්හසේරත් මහසතා 
(மாண்புமிகு டீ.பி. தஹரத்)  

(The Hon. D.B. Herath) 

ගරු කථානායකතුමනි,  013.03.03 ණිනි දින කිබිනට් 

ාන්ශේ ය්ෂ මඟින් එම ශයෝජනාණ කිබිනට් මඩුඩලයට ඉදිරිපත් 

කරලා, අනුමත කර වරශ නණා. ඒ අනුණ, නිණාා නිවර අයට නිණාා 

පහසුකබ  ල ා ශවන්න ශබ  ණන විට ජාවරක පශු ාබ පත් ාාණ්ශධන 

මඩුඩලය කටයුතු කරෂනන් පණවරනණා. 

 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker)  
ශවණිනි ණටය. 

 
ප්ඩාංගු මර්ානය: වැඩ ිළිතප්වළ 

தடங்கு ஒைிப்பு: தவகலத்திட்டம்  
DENGUE ERADICATION: PROGRAMME 
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5. ගු ශයීයා්දත බණ්ඩාර මහසතා 
(மாண்புமிகு சாந்த பண்டார) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

ශාෞඛය අමාතයතුෂනයශගන් ඇූ  ර ්නය - (3 : 

(අ  ශඩාු  ශරෝගය විවිධ අණාථ්ාණලදී ශ්රී ලාකාණ තුළ ණ්ශධනය 
ණන  ණ එතුෂනය පිබඳගන්ශන්ව? 

(ආ  (i) 2019 ණාර තුළ ශඩාු  ශරෝගය ශහේතුශණන් අහිෂන  ල 
ීයවිත ාාඛයාණ ශකිපමකව; 

 (ii) ශඩාු  ශරෝගය ම්ශවනය ාමහා ජාවරක හා රාශේයය 
ණ ශයන් ණිඩ පිබඳශණළ්ෂ ්රියාත්මක කරන්ශන්ව; 

 (iii) රාශේශිය ශඩාු  ම්ශවන ණිඩ පිබඳශණළ ාමහා 
 මණාගත් කබ කරුණන් පිරිා්ෂ  කටින  ණ 
පිබඳගන්ශන්ව;  

 (iv) එශාේ නබ , ඔවුන්ශේ ශාේණය අඛඩුඩණ ල ා 
ගිම මට ාිලිාම්්ෂ වරශද ව; 

 යන්න එතුෂනය ශමම ාවාණට වන්ණන්ශන්ව? 

(ඇ   ශනිඑශාේ නබ , ඒ මන්ව?   

 
சுகாதார அகமச்சகரக் தகட்டவினா: 
 

( அ) தடங்கு தநாய்த்தாக்கம் பல்தவறான சந்தர்ப்பங்களில் 

இலங்ககயில் அதிகாிக்கின்றது என்பதகன அவர் 

ஏற்றுக்தகாள்வாரா? 

( ஆ) (i) 2019ஆம் வருடத்தில் தடங்கு தநாய் காரைமாக 

உயிாிைந்தவர்களின் எண்ைிக்கக யாததன் 

பகதயும்; 

 (ii) தடங்கு தநாகய ஒைிப்பதற்காகத் ததசிய மற்றும் 

பிரததச மட்டத்தில் ஏததனும் தவகலத்திட்டம் 

தமற்தகாள்ளப்படுகின்றதா என்பகதயும்; 

 (iii) பிரததச தடங்கு ஒைிப்பு தவகலத்திட்டத்திற்கு 

இகைத்துக்தகாள்ளப்பட்ட ததாைிலாளர்கள் 

உள்ளனர் என்பதகன ஏற்றுக்தகாள்வாரா 

என்பகதயும்; 

 (iv) அவ்வாதறனில், அவர்களது தசகவகயத் 

ததாடர்ச்சியாகப் தபறுவதற்கு தவகலத்திட்டம் 

ஏததனும் உள்ளதா என்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

( இ) இன்தறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Health: 

(a) Whether she admits that the dengue disease has 
shown an increase on various occasions in Sri 
Lanka? 

(b) Will she inform this House- 

 (i) the number of lives lost in the year 2019 
due to dengue disease; 

 (ii) whether a programme will be carried out at 
national and divisional levels to eradicate 
dengue disease; 

 (iii) whether she admits that a group of 
labourers had been recruited for the 
divisional dengue eradication programme; 
and 

 (iv) if so, whether there is a plan to obtain their 
service continuously? 

(c) If not, why?   

 
ගු පවිත්රාප් වි ව්දනිආරච්ික මහසත්මිය (ප්්ෞඛ 

අමාතුරමිය) 
(மாண்புமிகு (திருமதி) பவித்ராததவி வன்னிஆரச்சி - சுகாதார 

அகமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi - Minister of 
Health) 

ගරු කථානායකතුමනි, එම ර ්නයට පිබඳතුර මම ්වාගත* 

කරනණා. 
 

* ්වාප්ම්්ය මත තබන ලා ිළිතුරර: 
* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட : 

* Answer tabled: 

 

(අ  ඔඅ. 

(ආ  (i) 2019 ණාර තුළ ශඩාු  ශරෝගය ශහේතුශණන් අහිෂන  ල ීයවිත 
ාාඛයාණ එක කය පනාහ්තරී. (153  

 (ii) ඔඅ. ඇමුණුම මඟින් ව්ෂණා ඇත.  

  ඇමුණුම  ්වාගත* කරෂන. 

 (iii) ඔඅ. 

 (iv) ඔඅ. 

(ඇ  පින ශනිනඟී. 

 

 

1385 1386 

[ගරු  ශඅව  කුමා්ශ  මහතා] 

————————— 
*  වර්පතකාලප්  තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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හසබරාත ව,  අක්මීය මන,  ගාලල ්හස රත්ගම රප් ශයීයවල 

පානීය ජල ගැ ලුව: වි්ඳුම් 
ஹபராதுவ, அக்மீமன, காலி மற்றும் ரத்கம 

பிரததசங்களில் குடிநீர் பிரச்சிகன: தீர்வு 
DRINKING WATER PROBLEM IN HABARADUWA, 

AKMEEMANA, GALLE AND RATHGAMA: SOLUTIONS 
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7. ගු බු ධික පිනරණ මහසතා (ගු ච්දදිම වීරක්ප්කොඩි 

මහසතා ප්වනුව ) 
(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரை - மாண்புமிகு சந்திம வீரக்தகாடி 

சார்பாக) 

(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. 
Chandima Weerakkody) 
ජල ාබ පාවන අමාතයතුමාශගන් ඇූ  ර ්නය - (  : 

(අ  හ රාූතණ, අ්ෂමීමන, ගාල් මල ාහ රත්ගම යන රශේ ණලට 
විඩි පාම ය ජල ගිටව ණ්ෂ පණවරන  ණ එතුමා වන්ශන්ව? 

(ආ  (i) එකී ර න්යට විාඳුම ණන මාගාල් මල ජල ශයෝජනා 
රමශ  ඊළඟ අදියර ාමහා ඉදිරි අය ණිය 
ශල් මඛනශයන් මුවල් ම ශණන් කරන්ශන්ව; 

 (ii) එශාේ නබ , එම මුවල ශකිපමකව; 

 (iii) ඉහත කී රශේ ණල පණවරන පාම ය ජල ගිටව ණ 
ාමහා විාඳුම්ෂ ල ා ශවන දිනය කණශ්ශව; 

 යන්න එතුමා ශමම ාවාණට වන්ණන්ශන්ව? 

(ඇ  ශනිඑශාේ නබ , ඒ මන්ව?  

 
நீர் வைங்கல் அகமச்சகரக் தகட்டவினா: 

(அ) ஹபராதுவ, அக்மீமன, காலி மற்றும் ரத்கம ஆகிய 

பிரததசங்களில் கடும் குடிநீர் தட்டுப்பாட்டுப் பிரச் 

சிகனதயான்று காைப்படுகின்றததன்பகத அவர் 

அறிவாரா? 

( ஆ) (i) தமற்படி பிரச்சிகனக்குத் தீர்வாகிய மாகாலி நீர் 

வைங்கல் திட்டத்தின் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கக 

களுக்காக எதிர்வரும் வரவு தசலவுத் திட்டத்தின் 

மூலம் நிதி ஒதுக்கப்படுமா என்பகதயும்; 

 (ii) ஆதமனில், ஒதுக்கப்படும் அப்பைத்ததாகக 

எவ்வளதவன்பகதயும்; 

 (iii) தமற்படி பிரததசங்களில் காைப்படுகின்ற குடிநீர் 

பிரச்சிகனக்கு தீர்விகனப் தபற்றுத்தரும் திகதி 

யாததன்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

( இ) இன்தறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Water Supply: 

(a) Is he aware that there is a severe drinking water 
shortage in Habaraduwa, Akmeemana, Galle and 
Rathgama areas? 

(b) Will he inform this House-  

 (i) whether funds will be allocated from the 
forthcoming Budget for the next phase of 
the Magalla Water Supply Scheme, which 
is the solution to the aforesaid problem; 

 (ii) if so, the amount that will be allocated for 
that; and 

 (iii) the date on which a solution will be 
provided to the drinking water problem in 
the aforesaid areas? 

(c) If not, why? 
 

ගු වාසුප් ව නානායක්කාර මහසතා (ජල ්ම්පාාන 

අමාතුරමා)  
(மாண்புமிகு வாசுததவ நாைாயக்கார - நீர் வைங்கல் 

அகமச்சர்) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara - Minister of Water 
Supply) 

ගරු කථානායකතුමනි, එම ර ්නයට පිබඳතුර මම ්වාගත* 
කරනණා. 

 

* ්වාප්ම්්ය මත තබන ලා ිළිතුරර: 
* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட : 

* Answer tabled: 
 

(අ  ඔඅ. 

(ආ  (i) ඔඅ. 

  2021 ණාශ්ශ මාගාල් මල ජල ාබ පාවන ණයාපෘවරය ාමහා 
“ාිමට පාම ය ජලය” ණිඩාටහන ාමහා ණන රවරපාවන 
යටශත් මුවල් ම ශණන්කර ඇත. 

 (ii) රුපියල් ම ෂනපියන 1),0((රී. 

 (iii) එම රශේ ණල පණවරන පාම ය ජල ගිටව ණට ශකටි කාලීන 

විාඳුම්ෂ ශලා දිනකට ජලය  න මීට්ශ 10,000ක 

ධාරිතාණරීන් යුතු පිරිපහ වණ්ෂ (package plant) 2021 ණාර 

තුළදී ඉදිකර අණාන් රීම මට ාිලසුබ  කර ඇත. ඒ ාමහා 

රුපියල් ම ෂනපියන  33ක මුවල්ෂ  0 1 ණාර ාමහා ශණන්කර 

ඇත. ඒ අනුණ ණාර  0 1 අණාන් ණන විට අවාළ රශේ ණල 

පණවරන ජල ගිටව ණට ශකටි කාලීන විාඳුම්ෂ ල ා දීමට 

හිරීණනු ඇත. 

(ඇ  පින ශනිනඟී. 
 

 
 

ගලප්බොක්කයාය රක්ෂිතප්  අනව්ර මදිිරීම්: 
මවත් ිරීම 

கல்தபாக்கயாய  வன ஒதுக்கத்தில் அனுமதியற்ற 

நிர்மாைம்: அகற்றுதல்   
 UNAUTHORIZED CONSTRUCTIONS IN GALBOKKAYAYA 

RESERVE: REMOVAL  
     

558/2020 
  

8. ගු බු ධික පිනරණ මහසතා (ගු ප්රෝහිණි කුමාරි 

විප්ේරත්න මහසත්මිය ප්වනුව ) 
(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரை - மாண்புமிகு (திருமதி) 

தராஹினி குமாாி விதஜரத்ன சார்பாக) 
(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. (Mrs.) 
Rohini Kumari Wijerathna) 

ණනීයවී හා ණන ාාර්ෂ්ක අමාතයතුමාශගන් ඇූ  ර ්නය - 

(2): 

(අ  (i) ගශල් මශණල රාශේයය ශල් මකබ  ශකිට්ධාායට අයත් 
ශේණහූණ ග්රාම නිලධාරි ණාම තුළ පිහිටි 
ගල් මශ ි්ෂකයාය නබ  ගශමහි, ගශල් මශණල-කලා 
ණිණ පාශ්ශ, බුලන් ණිණ ගල් ම ශකිරියට හා රධාන 
මා්ශගයට යා වණ ඇවර භූෂනය, ර්ෂෂිතය්ෂ  ිවින් 
එය ණන ාාර්ෂ්ක ශවපා්ශතශබ න්තුණට අයත් ණන 
 ණත්; 

 (ii) 2020.09.22 ණන දින අව යබ  කාලශ   
ාාවිධානාත්මක පිරිා්ෂ වි කන් ඉහත භූෂනය තුළ 
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පා්ශපිශබ න්තුණ 

ාථ්ිර ශගිඩනිගිල් මල්ෂ හා තාණකාපික ඉදිරීම බ  
කීපය්ෂ  ක වකර ඇවර  ණත්;    

 එතුමා වන්ශන්ව? 

(ආ  (i) ශමම ඉදිරීම බ  ාමහා අවාළ රාශේයය 
ශල් මකබ ණරයාශේ අනුමිවරය ලිබී වරශද ව; 

 (ii) ශනිඑශාේ නබ , ශණනත් ණගරීණ යුතු රාජය 
නිලධාරියකු ශහෝ ආයතනයක අනුමිවරය ලිබී 
වරශද ව; 

 යන්න එතුමා ශමම ාවාණට වන්ණන්ශන්ව?  

(ඇ  (i) ශනිඑශාේ නබ , ශමම ඉදිරීම බ  ඉණත් කර ර්ෂෂිතය 
ආර්ෂ්ා කර ගිම මට කඩිනබ  ්රියා මා්ශග 
ගන්ශන්ව; 

 (ii) එශාේ නබ , ඒ ාමහා ගනු ල න ්රියා මා්ශග 
කණශ්ශව; 

 යන්නත් එතුමා ශමම ාවාණට වන්ණන්ශන්ව? 

(ඈ  ශනිඑශාේ නබ , ඒ මන්ව? 

 
வனசீவராசிகள் மற்றும் வனப்பாதுகாப்பு அகமச்சகரக் 

தகட்டவினா: 

( அ) (i) கதலதவல பிரததச தசயலகப் பிாிவுக்கு 

உாித்தான ததவஹுவ கிராம உத்திதயாகத்தர் 

பிாிவில் அகமந்துள்ள, கல்தபாக்க யாய எனும் 

கிராமத்தில், கதலதவவ-கலாவாவி வீதியில், 

புலன் வாவி கற்குைிக்கும் பிரதான வீதிக்கும் 

அருகாகமயில் அகமந்துள்ள நிலப்பிரததசம் 

வன ஒதுக்கமாக அகமந்துள்ளகமயால் இது 

வனப் பாதுகாப்புத் திகைக்களத்திற்கு 

உாித்தாகின்றது என்பகதயும்; 

 (ii) ஒழுங்ககமக்கப்பட்ட குழுதவான்றினால் 

2020.09.22 ஆம் திகதி அதிகாகலயில் தமற் 

குறிப்பிட்ட நிலப்பரப்பில் நிரந்தர கட்டிட 

தமான்றும் சில தற்காலிக நிர்மாைப் பைிகளும் 

தமற்தகாள்ளப்பட்டுள்ளன என்பகதயும்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) தமற்படி நிர்மாைப் பைிகளுக்கு பிரததச தசய 

லாளரது அங்கீகாரம் கிகடக்கப் தபற்றுள்ளதா 

என்பகதயும்; 

 (ii) இன்தறல், தபாறுப்புக் கூற தவண்டிய 

பிறிததாரு அரசாங்க உத்திதயாகத்தர் அல்லது 

நிறுவனத்தின் அங்கீகாரம் கிகடக்கப் 

தபற்றுள்ளதா என்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

 

(இ) (i) இன்தறல், இந்த நிர்மாைப் பைிககள அகற்றி, 

வன ஒதுக்கத்கதப் பாதுகாப்பதற்கான துாித 

நடவடிக்ககககள தமற்தகாள்வாரா 

என்பகதயும்; 

 (ii) ஆதமனில், இதற்காக தமற்தகாள்ளப்படும் 

நடவடிக்கககள் யாகவ என்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்தறல், ஏன்? 

asked the Minister of Wildlife and Forest 
Conservation: 

(a) Is he aware that - 

 (i) the land abutting the Bulanwewa quarry 
along the Galewela-Kalawewa Road and 
the main road in the village called 
Galbokkayaya located in the Dewahuwa 
Grama Niladhari Division of the Galewela  
Divisional Secretary's Division belongs to 
the Forest Conservation Department since 
it is a reserve; and 

 (ii) an organized group has constructed a 
permanent building and several temporary 
constructions in the morning of 22.09.2020 
on the aforesaid land? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether the approval of the relevant 
Divisional Secretary has been received for 
these constructions; and 

 (ii) if not, whether the approval of any other 
responsible public officer or an institution 
has been received? 

(c) Will he also inform this House- 

 (i) if not, whether expeditious measures will 
be taken to remove these constructions and 
protect the reserve; and 

 (ii) if so, the measures to be taken in that 
regard? 

(d) If not why? 

 
ගු සී.බී. රත්නායක මහසතා  
(மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
ගරු කථානායකතුමනි, එම ර ්නයට පිබඳතුර මම ්වාගත* 

කරනණා. 
 

* ්වාප්ම්්ය මත තබන ලා ිළිතුරර: 
* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட : 

* Answer tabled: 

 

(අ  (i) එම රශේ ය මා්ශග ර්ෂෂිත රශේ යරී. ණන ාාර්ෂ්ක 
ශවපා්ශතශබ න්තුණ මඟින් පාලනය ණන රශේ ය්ෂ ශනිශඅ. 

 (ii) ඉදිරීම බ   ක වකර ඇවර  ණ අනාණරක  විය. 

(ආ  (i) රාශේයය ශල් මකබ  අනුමිවරය ලිබී නිත. 

 (ii) නිත. 

(ඇ  (i) ණන ාාර්ෂ්ක ශවපා්ශතශබ න්තුණට අයත් ඉඩම්ෂ ශනිණන 
 ිවින් ණන ාාර්ෂ්ක ශවපා්ශතශබ න්තුණ ම වරමය පියණර 
ගනු ශනිලිශද .  

 (ii) මා්ශග ාාණ්ශධන අධිකාරිය ාතු භූෂනයරී. ඒ අනුණ අවාළ 
 කේධිය ාබ  න්ධශයන් අවාළ ආයතනය විනුණත් කර ඇත. 

(ඈ  අවාළ ශනිශඅ. 

  
ගු ිරාං ප් ප්නල්්ද මහසතා 
(மாண்புமிகு கிங்ஸ் தநல்சன்) 

(The Hon. Kins Nelson) 

Sir, I rise to a point of Order. 
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[ගරු  බුේධික පවරරක  මහතා] 
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ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ම වර ර ්නය ඉදිරිපත් කරන්න, ගරු මන්ත්රීතුමා. 

 

ගු ිරාං ප් ප්නල්්ද මහසතා 
(மாண்புமிகு கிங்ஸ் தநல்சன்) 

(The Hon. Kins Nelson) 

ගරු කථානායකතුමනි, ශබ ක ජාවරක ර ්නය්ෂ.  "එකම රට්ෂ 

- එකම ම වරය්ෂ"  රීයන ාාකල් මපය  අනුණ කටයුතු කරනණා 

රීයලා ශන් වින් රීයන්ශන්. එශහම නබ , අපි වන්නා විධියට ශබ  

රට තුළ වරබිය යුත්ශත් එක ශපිලී කයයි. ශපිලී කශ  කා්ශය වාරය 

රීම ම ාමහා ශබ  ණන විට යාපනය නගරාධිපවරතුමා වි කන් ශණනම 

security කඩුඩායම්ෂ පත්කර වරශ නණා. එම security 

කඩුඩායම තමයි නගරය තුළ ශපිලී කය වි කන් කළ යුතු  කයව   

කා්ශය වාරය කරන්ශන්. ගරු කථානායකතුමනි, එම කඩුඩායම 

තමයි ඊශ ත් යාපනය නගරශ  ාබ පූ්ශකශයන්ම traffic පාලනය 

රීම ශබ  කටයුත්ත කශළේ. ඔවුන්ට ශණනම ඇඳුම්ෂ දීලා වරශ නණා. 

පසුගිය කාලශ  එල් මටීටීඊ ශපිලී කය ඇමපු ඇඳුමම තමයි ඒ 

කඩුඩායම ඇමශගන  කටිශ . ගරු කථානායකතුමනි, ඒ 

ාබ  න්ධශයන් ආඩුක්ණ විනුණත්ව? ශබ ක  රපතළ ර ්නය්ෂ. 

නගරය තුළ පණවරන traffic ාබ පූ්ශකශයන්ම පාලනය කරන්ශන් 

නගරාධිපවරතුමාශේ එම security කඩුඩායම. ාමාජ මාධයණල 

වරබුණු ඒ photos ඔ්ෂශකෝම වින් මා ළඟ වරශ නණා. ගරු 

කථානායකතුමනි, ඒ ාබ  න්ධශයන් ආඩුක්ණ විනුණත්ව? 

ශපිලී කය වාරණ කටයුතු කරන ඇමවරතුමාත් ශබ  ශණලාශඅ ගරු 

ාවාශඅ ඉන්නණා. ඒ ාබ  න්ධශයන් ශාියා  ිව ශණිත් ශහිමයි 

රීයා මම රීයනණා. 

 

ගු චමල රාජපක්ෂ මහසතා 
(மாண்புமிகு சமல் ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksa) 

ශපිලී කය වාර ඇමවරතුමා ශබ  ශණලාශඅ ාවාශඅ නිහි, ගරු 

මන්ත්රීතුමා. අව හණා ආර්ෂ්ක අමාතයාා ශ  උපශේ ක කාරක 

ාවාණ රැා්ශණනණා.  කයව  නිලධාරින් එයට පිෂනශකනණා. 

කරුකාකරලා තමුන්නාන්ශාේ ඒකට පිෂනශකන්න.  එතශකිට 

අපට ඒ ගින ාාකච්ඡා කරන්න පුළුණන්. [ ාධා රීම ම්ෂ] 

 

ගු චාල ප් නිර්මලනාා්ද මහසතා 
(மாண்புமிகு சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 

(The Hon. Charles Nirmalanathan) 

EPDP එකට ාබ පූ්ශකශයන්ම support කරපු ාවාපවර තමයි 

එතුමා රීයපු විධියට කටයුතු කරලා වරශ න්ශන්. EPDP තමයි, ඒ 

ාවාපවර. [ ාධා රීම ම්ෂ] 

 
ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

වින් ඇවර ශන්ව, ගරු මන්ත්රීතුමා? ඔ තුමා රීඅණාශන්.  

 
ගු ිරාං ප් ප්නල්්ද මහසතා 
(மாண்புமிகு கிங்ஸ் தநல்சன்) 

(The Hon. Kins Nelson) 

ගරු කථානායකතුමනි, යාපනය ශපිලී කයට ණගකීම්ෂ නිේව, 

ශබ  ට්රිෆික්්ෂ පාලනය කරන්න? 

 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒක ගින ගරු ඇමවරතුමා හණා කථා කරනණා  රීඅණා ශන්. 

ගු ුරෂාර මඳුනිල අමරප් ේ්න මහසතා 
(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரதசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

Sir, I rise to a point of Order. 

ගරු කථානායකතුමනි, මට රකා  ශවක්ෂ පිබඳ මණ ඔ තුමා 
විනුණත් කරන්න වරශ නණා. එක්ෂ නබ  රීයලා ණිඩකුත් නිහි. 
නමුත් මම රීයන්නබ .  

ගරු  න් වල ු කණ්ශධන මිවරතුමා මට ඊශ  ර කේධිශ  
අපහාා කළා, "පා්ශපිශබ න්තුණ තුළ 'හාල් මපාරු' කථා රීයන්න එපා. 
ාබ වාණම ය විධියට, ණිවගත් විධියට හි කශරන්න. මම එශහම 
රකා ය්ෂ කරලා නිහි" රීයලා. හි ියි, එතුමා පා්ශපිශබ න්තුශඅ 
එශහම රීයලා හණා රණෘත්වර ාාකච්ඡාණ්ෂ වරයලා රීයනණා, "මට 
ඔය හාල් ම රීශලෝ තුශන් කථාණ රීයවුකා, ඒක එක පවුලකට 
රීයලා නිහි. ණචනය්ෂ ශවක්ෂ ණරදින්න පුළුණන්. ාමාණ 
ගන්නණා" රීයලා. ඒ අපහාාය ගින මම ාමහන් කරනණා. ඒ ගින 
 න් වල ු කණ්ශධන මිවරතුමාශේ අණධානය ශයිමු කරන ශලා 
ඉල් මලා  කටිෂනන්, මශේ ඊළඟ රකා යට ඔ තුමාශේ අණධානය 
ශයිමු කරණනණා.  

ගරු කථානායකතුමනි, පා්ශපිශබ න්තුණ ශ ිශහිම උත්තම තර 
ආයතනය්ෂ. ඔ තුමා මුළු පා්ශපිශබ න්තුශඅම ගරු කථානායක. 
ඔ තුමාත් ඊශ   රකා ය්ෂ නිකුත් කරලා වරබුකා, "පසු ගිය 
කාලය තුළ විප්ෂ්යට කාලය ල ා  වන්ශන්  කයයට  0්ෂය, නමුත් 
ඔ තුමා  කයයට (0්ෂ ල ා ශවනණා" රීයලා.  

ගරු කථානායකතුමනි, අපි පා්ශපිශබ න්තු මන්ත්රීණරුන්,ාමාජ 

හිටියට.  
[මූලා්නප්  අණ පරිදි මවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

මම හිතන හිටියට ඒක  රපතළ අපහාාය්ෂ. අපටත් ලේජයි. 

පා්ශපිශබ න්තුශඅ ගරු කථානායකතුමා ඔ තුමා නබ , ශකෝපි 

කශඩ් ාාණ තුළ හි කශරන්ශන් රීයන කාරකය-  

[මූලා්නප්  අණ පරිදි මවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 
 

ගු ශයීයා්දත බණ්ඩාර මහසතා 
(மாண்புமிகு சாந்த பண்டார) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

Sir, I rise to a point of Order. 

ගරු කථානායකතුමනි, පා්ශපිශබ න්තුශඅදී ශකශරන 

කා්ශයයන් ාබ  න්ධශයන් ගත්තාම ගරු තු්ාර ඉඳුනිල් ම අමරශාේන 

මන්ත්රීතුමා ගින අපි කනගාටු ශණනණා. එශහම ශවය්ෂ ශකිශහේණත් 

ාමාජගතශණලා නිහි. කථානායකතුමා ගින එශහම රණෘත්වර 

ශකිශහේණත් පළශණලාත් නිහි.  

ගරු කථානායකතුමාට අපහාා කරන්න එපා. ඒක මුළු 

පා්ශපිශබ න්තුණටම කරන අපහාාය්ෂ. කරුකාකර ඒක ඉල් මලා 

අා්කර ගන්න. 

 
ගු ර්්දන රණුරාංග මහසතා (්ාංචාරක අමාතුරමා) 
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரைதுங்க - சுற்றுலாத்துகற அகமச்சர்) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga - Minister of  Tourism) 
Sir, I rise to a point of Order. 

ගරු කථානායකතුමනි, ශබ  ශගෞරණම ය ාවාශඅ -  [ ාධා 

රීම බ ] 

1391 1392 



පා්ශපිශබ න්තුණ 

ගු ුරෂාර මඳුනිල අමරප් ේ්න මහසතා 
(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரதசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ගරු කථානායකතුමනි, - 
 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔ තුමාට ඕනෑ කරුණු ටික රීයා ගත්තා 

ශන්. [ ාධා රීම බ ] 

 
ගු ර්්දන රණුරාංග මහසතා  
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரைதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ගරු කථානායකතුමනි, එතුමන්ලා කරන රකා  ශබ  

ශගෞරණම ය ාවාශඅ කථානායකණරයා හිටියට ඔ තුමා 

ශකිශහිම වාර ගන්නණාව රීයලා මා වන්ශන් නිහ .ි  ඒ මන්ත්රීතුමා 
ශකෝපි කශඩ් අබිපිා  

 
[මූලා්නප්  අණ පරිදි මවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ණාශේ ණිඩ කරන්න හවනණා. ශමණිනි හාල් මපාරුණන්  
 
[මූලා්නප්  අණ පරිදි මවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

එ්ෂක ශබ  ාවාශඅ කටයුතු කරශගන යන්න  ිහි, ගරු 

කථානායකතුමනි. [ ාධා රීම බ ] 

 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔය කථාණ වින් නතර කරන්න. [ ාධා රීම බ ] 
 

ගු ප්ජෝද ප් ්ද රනා්දු  මහසතා   
(மாண்புமிகு தஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 

ගු ුරෂාර මඳුනිල අමරප් ේ්න මහසතා 
(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரதசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ගරු කථානායකතුමනි, - [ ාධා රීම බ ] 
 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු තු්ාර ඉඳුනිල් ම මන්ත්රීතුමා, ඔ තුමා ඒක රීඅණා ශන්. 

ඔ තුමාට ඕනෑ ණ ා ශඩු ඒක රීයා ගන්න ශන්.  [ ාධා රීම බ ] 

ගරු ශජින්ා්ටන් රනාන් ව ඇමවරතුමාශේ ම වර ර ්නය 

ශමික්ෂව? 

 
ගු ප්ජෝද ප් ්ද රනා්දු  මහසතා   
(மாண்புமிகு தஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු කථානායකතුමනි, ඉතාම ශගෞරණ ශයන් ඔ තුමාශගන් 

ඉල් මලනණා, ඒ ණචන expunge කරන්න රීයලා. ශමය හිතාමතා 

ඔ තුමාට අපහාා රීම ම්ෂ. Facebook එශ්ෂ වරශ න කුණුහරුප 

රීයන්න ගිශයිත් ශබ  ගරු ාවාශඅ කටයුතු කරශගන යන්න 

ලිශ න්ශන් නිහි. [ ාධා රීම බ ]  ඔ තුමා ශපිඩ්ඩ්ෂ ඔශහිම 

ඉන්න. ගරු කථානායකතුමනි, අශේ ගරු චමල් ම රාජප්ෂ් 

මිවරතුමා කථානායකණරයා ණ ශයන්  කටියාට පා්ශාේ ඔ තුමා 

වින් ඉතාම ශහිඳින් කටයුතු කරනණා. කථානායකණරයා ණ ශයන් 

එතුමා රජාතන්්රණාදී විධියට කටයුතු කළා. ශබ  ාවාණ තුළ විනය 

පණත්ණාශගන යෑම ාමහා එතුමා අපට විරුේධණත් කටයුතු කරලා 

වරශ නණා. [ ාධා රීම බ ]  points of Order ාමහා ආඩුක් ප්ෂ්යට 

ණඩා ණිඩි කාලය්ෂ ඔ තුමා විප්ෂ්යට ශවනණා. ඔ තුමාශේ 

රජාතන්්රණාවය තමයි එතුමන්ලා අතශකිළුණ්ෂ  ණට පත් 

කරශගන වරශ න්ශන්. [ ාධා රීම බ ] ශමතුමන්ලා නිඟිටින හිම 

 ශණලාණකම points of Order ඉදිරිපත් කරන්න ඔ තුමා ඉඩ 

ශවනණා. ඒත් එතින point of Order එක්ෂ නිහි.  

මීට ශපර රන්ජන් රාමනායක මන්ත්රීතුමා ඔ තුමාට 

"ශලි්ෂකා" "ශ ි්ෂකා"  
[මූලා්නප්  අණ පරිදි මවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

රීයලායි කථා කශළේ. ගරු කථානායකතුමාට අශගෞරණ කරන 

විප්ෂ්ය්ෂ තමයි අව ඉන්ශන්. ගරු කරු ජයූ රිය 

කථානායකතුමාශේ කාලය ණාශේ ශනිශණයි, ශබ  කාලය. ඒ නිාා 

අපි ඉල් මලීම්ෂ කරනණා, ගරු තු්ාර ඉඳුනිල් ම අමරශාේන මන්ත්රීතුමා 

කළ රකා ය හින්ාාඩ් ණා්ශතාශණන් ාබ පූ්ශකශයන්ම ඉණත් 

කරන්න රීයලා. 

 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒක හින්ාාඩ් ණා්ශතාශණන් ඉණත් කරනණා.  

 
ගු සී.බී. රත්නායක මහසතා  
(மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
Sir, I rise to a point of Order. 

ගරු කථානායකතුමනි, ශබ  උත්තම තර ාවාශඅ තීන් ව තීරක 

ගන්ශන් ඔ තුමායි. ඔ තුමා අපහාායට ල්ෂ කරන්න රී ක 

ශකනකුට පුළුණන්කම්ෂ ඇත්ශත් නිහි. ඉවරහාාය පුරාණටම 

කථානායකණරු ඉමලා වරශ නණා. රී ක වණාක ඒ අයට අපහාා 

කරන්න කාටණත් ඉඩ දීලා නිහි. නමුත් ශනිවිනුණත්කම ාහ 

ශනිශත්රුබ කම නිාා ශමණිනි ණචන පාවිච්චි කරන අය 

ාබ  න්ධශයන් විනය පම ්ෂ්කය්ෂ කරන්න  රීයලා මා 

ඔ තුමාශගන් ඉල් මලීම්ෂ කරනණා.  [ ාධා රීම ම්ෂ] 

 

ගු චමි්දා වි ප්ේ රි මහසතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விதஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු කථානායකතුමනි, අපි එවා ආඩුක් ප්ෂ්ශ   කටියදී 

ඔ තුමා විප්ෂ්ශ  ඉමශගන වි ාල කිප රීම ම්ෂ කළා. ඔ තුමා 

ශජය්්ධ ඇමවරණරශය්ෂ; මන්ත්රීණරශය්ෂ. ගරු කථානායකතුමනි, 

ඔය සු ව හුනු ගාන ඒණාට ඔ තුමා අහුශණන්න එපා. ශබ  ආඩුක්ණ 

රීයන හිම ණිශඩ්ම කරන්න ගිහිල් මලා ඔ තුමා අව අාරකශණලායි 

ඉන්ශන්. අපි ඊශ  වි්ෂකා, ශබ  ආඩුක්ණ රීයන හිම ණිශඩ්ම 

කරන්න ගිහිල් මලා ඔ තුමා අපහාායට ල්ෂශණලායි ඉන්ශන් 

රීයලා.   

 
ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

වින් අපි අව දිනට නියෂනත ාවාශඅ ණිඩ කටයුතු කරශගන යමු.   

1393 1394 
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ගු ුරෂාර මඳුනිල අමරප් ේ්න මහසතා 
(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரதசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ගරු කථානායකතුමනි, ඔ තුමා ශජය්්ධශය්ෂ, ඔ තුමා 

ණිඩිහිටිශය්ෂ, ඔ තුමා පළපුරුේව්ෂ ාහිත ශේ පාලනඥශය්ෂ. 

ඔ තුමා ඒ ණාශේ අපහාා ල න්න එපා. ාමාජ මාධයණල එණිනි 

ශේණල් ම රචාරය ශණනණා නබ  ඔ තුමා ණහාම ඒ ගින පම ්ෂ්ා 

කරලා, ණිරැේව්ෂ වරශ නණා නබ  එය නිණිරැදි කරන්න රීයන 

කාරකයයි මා රීඅශඅ. එශහම නිතුණ ශමතින - [ ාධා රීම බ ]  
 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අපි ඒණා පා්ශාේ විාමා ගනිමු.  

මීළඟට, ා්ථාණර නිශයෝග  3 (   යටශත් ර ්නය ඉදිරිපත් 

රීම මට, ගරු විප්ෂ් නායකතුමා.   
  

ප්පෞ ගලිකව ාැනුම් දීප්ම්ද ඇසූ රශයීයපනය 
தனி அறிவித்தல் மூல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 

ප්කොවිඩ් - 19 එ්දනත් ආනයනය ්හස 

එ්දනත්කරණය  
தகாவிட் - 19க்கான தடுப்பூசி இறக்குமதியும் தடுப்பூசி 

வைங்கலும்  
IMPORTATION AND VACCINATION OF COVID-19 VACCINE  

 
 

ගු ්ජිත් ප්රේමාා් මහසතා (විු ය පාර්ශයීයපවප්  

නායකුරමා)  
(மாண்புமிகு சஜித் பிதரமதாஸ - எதிர்க்கட்சி முதல்வர்) 

(The Hon. Sajith Premadasa -Leader of the Opposition) 
ගරු කථානායකතුමනි, ා්ථාණර නිශයෝග  3 (   යටශත් මා 

ශමම ර ්නය අහනණා. 

ගරු කථානායකතුමනි,  019 ණාර අග ආරබ ව වී පසුගිය ණාර 

තුළ ශලෝකය පුරා යඝ්රශයන් පිවරර ගිය ශකිවිඩ් - 19 ණාාගතය 

පාලනය රීම ම ාමහා විවිධ රටණල් ම ාහ ඖ්ධ ාමාගබ  එන්නත් 

ශාියාගිම ම ඉතා ඉ්ෂමනින්  ක ව කරනු ලිබුණා. ඒ අනුණ පසුගිය 

ණාශ්ශ අග වාගය ණන විට ශ ිශහෝ රටණල් ම එන්නත් නි්්පාවනය 

රීම ම ාහ ඒණා තම රටණල ජනතාණට ල ා දීම ආරබ ව කළා. ශමම 

එන්නත් ශලෝකශ   කයව  රටණල් ම අතර ාාධාරකණ ශ දී යෑම 

ාහවරක රීම ම ාමහා ශකිණි්ෂා් පහසුකම - Covax Facility - 

ශලෝක ශාෞඛය ාාවිධානය ාහ ගිවී - Global Alliance for 

Vaccines and Immunizations - Gavi - ආයතනය මඟින් 

ශමශහයවීශමන්, මිදිහත් වීශමන් ඒ ණන විටත් ආරබ ව කර 

වරබුකා. ශණනත් ශ ිශහෝ රටණල් ම එන්නත්කරකය ආරබ ව 

කරෂනන් වරබියදී, ශමරට රජය කඩිනෂනන් එන්නත්ෂ ශගන්වීමට 

කටයුතු ශනිකර, විවිධ ශේයය පිණි ණ්ශග රණ්ශධනය කරෂනන් 

 කටියා.  

ඉන් පසුණ ඉන්දීය රජශ  රවානය්ෂ ශලා ලිබුණු ඔ්ෂා්ර්ශඩ් 

ඇා්ට්රාශානිකා -ශකිවිෂීල් මඩ්- එන්නත ජනණාරි මා අණාානය ණන 

විට ශමරට පළමු ශපළ ශාෞඛය අා  ශණත ාහ ආර්ෂ්ක අා  

ශණත ල ා දීම ආරබ ව කළා.  

ගරු කථානායකතුමනි, මීට අමතරණ මහජන මුවපින්ව ශකිවිඩ් 

ාමහා එන්නත් ශතිගය්ෂ ශමරටට ශගන්වීමට රජය වි කන් කටයුතු 

කළ අතර, එම  කයව  එන්නත් ශප රණාරි ාහ මා්ශතු යන කාලය 

තුළදී ජනතාණට ල ා දීම  ක ව කරනු ලිබුණා. ශලෝක ශාෞඛය 

ාාවිධානශ  මා්ශශගෝපශේ ණලට අනුණ එශලා පළමු මා්රාණ ල ා 

 වන් පිරිාට එහි ශවණිනි මා්රාණ ාවර 8-1  කාලය තුළ ල ා දිය 

යුතුණ වරශ නණා. 
 

ගු ප්මොහසමඩ් මු්ම්මිල මහසතා 
(மாண்புமிகு தமாஹமட் முஸம்மில்)  

(The Hon. Mohamad Muzammil) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි,  විප්ෂ් නායකතුමාට ර ්නය අහලා අණාන් 

කරන්න අණා්ථාණ ශවන්න.  

 

ගු ්ජිත් ප්රේමාා් මහසතා  
(மாண்புமிகு சஜித் பிதரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඒ අනුණ ජනණාරි මා  9ණිනි දින එන්නත්කරකය ආරබ ව 

කළ පිරිාට මා්ශතු මා  )ණිනි දින  කට අශරේල් ම  3ණිනි දින යන 

කාල පරිච්ශේවය තුළදී එන්නශත් ශවණිනි මා්රාණ ල ා දිය යුතු 

ශණනණා. තණව, ශප රණාරි මාාශ  එන්නත්කරකය  ක වකළ පිරිාට 

මියි මා අණාානයට ශපර එහි ශවණන මා්රාණ ල ාදීම 

අනිණා්ශයශයයන්ම  ක ව කළ යුතු ශණනණා. එන්නශත් ාා්ශථකත්ණය 

උශවාා පළමු මා්රාණ ල ා වන් ඇා්ට්රාශානිකා එන්නශතහිම 

ශවණන මා්රාණ නියෂනත කාලය තුළදී ල ා දිය යුතුණ ඇතත්, 

රමාකණත් පරිදි එන්නත් ශතිග පණත්ණා ශනිගත් නිාා  ශවණිනි 

මා්රාණ එම පිරිාට ල ා දීමට ශනිහිරී වීශබ  අණවානම්ෂ පණවරන 

 ණ ණා්ශතා ශණනණා.   

ගරු කථානායකතුමනි, ශබ  ණන විට රජය වි කන් රු කයාශඅ 

නි්්පාදිත ා්පුට්නි්ෂ - Sputnik - එන්නතව ඇකවුබ  රීම මට 

කටයුතු කර ඇවර  ණ ණා්ශතා ණන අතර, මීට අමතරණ පසුගිය 

දිනක, එනබ  මා්ශතු මා 31 දින චීන රජශ  රවානය්ෂ ණ ශයන් 

 කශනිරාබ  -Sinopharm - එන්නත් මා්රා ල්ෂ් )්ෂව ශමරටට 

ලිබී වරශ න  ණ ණා්ශතා ශඅ. නමුත් ශබ  ණන ශත්ෂ ශමම 

 කශනිරාබ  - Sinopharm - එන්නත ාමහා ජාවරක ඖ්ධ නියාමන 

අධිකාරිශ  - NMRA - නි ක අනුමිවරය ව ලිබී ශනිමිවර  ණ වින 

ගන්නට ඇත.  

ශමය ජාවරක ණිවගත්කමරීන් යුතු ගිටව ණ්ෂ ණ ශයන් ාලකා 

පහත ාමහන් ර ්නණලට නි ්චිත පිබඳතුරු හා පිහිදිපි රීම බ  

රජශයන්  ලාශපිශරිත්තු ශණෂන.   

1. ජනණාරි මා  9ණිනි දින  කට ශබ  ව්ෂණා ශකිපමක 
පිරිාකට ඔ්ෂාර්්ශඩ් ඇාට්්රාශානිකා -ශකිවිෂීල් මඩ්- 
එන්නත ල ා දී වරශද ව? ජනණාරි මා අණාානශ  එන්නශත් 
පළමු මා්රාණ ල ා වන් පිරිාට අශරේල් ම මා අණාන් වීමට - 
 3ණිනි වාට- රථමශයන් ශවණන මා්රාණ අනිණා්ශයශයන් 
ල ා දිය යුතු ණන අතර, ශප රණාරි මාාශ දී එන්නත් ල ා 
 වන් පිරිාට මියි මා අණාාන වීමට ශපර ශවණන මා්රාණ 
ල ා දිය යුතුණ වරශ නණා. ඒ ාමහා ශබ  ණන විට ශකිපමක 
එන්නත් රමාකය්ෂ ශණන් කර වරශද ව? එම එන්නත් 
රමාකය ශවණන මා්රාණ ල ා දිය යුතු මුළු පිරිාටම 
රමාකණත් ශඅව? ශනිඑශාේ නබ  තණත් ශකිපමක එන්නත් 
රමාකය්ෂ ආනයනය කළ යුතුණ වරශද ව? ඒ ශණනුශණන් 
එන්නත් විනටමත් ඇකවුබ  කර වරශද ව? ඒ කුමන එන්නත් 
ණ්ශගයව? එම එන්නත් ශමරටට ලිශ න්ශන් කණවා ණන 
විටව? ශබ  හිර එ්ෂ එන්නත් මා්රාණ්ෂ ශහෝ ල ා ශනි වන් 
අවර  හුතරය්ෂ  ල ශබ  රශට් ශපි ව ජනතාණ ශණනුශණන් සු වසු 
එන්නත්ෂ ල ා ශවන්ශන් කණවාව?   
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2. චීන රාජයශ  නි්ප්ාවනය කරන ලව විනට ශමරටට ලිබී 
ඇවර  කශනිරාබ  එන්නත් ශබ  ණන විට ල ා දීමට ාිලසුබ  
කර ඇත්ශත් කාහට ව? එම එන්නත තුන්ණන මට්ටශබ  
ාායනික පම ්ෂ්ක ාබ පූ්ශක කර වරශද  ව? එම එන්නත 
ාමහා ශලෝක ශාෞඛය ාාවිධානය වි කන් හදි ක වාවිතය 
ාමහා අනුමතශකිට වරශද ව? එම එන්නත ශමරට ජනතාණට 
ල ා දීමට තරබ  ආර්ෂෂිත  ණ රජය තහවුරු කරන්ශන් ව? 
එම එන්නත රවානය්ෂ ශලා ලිබුකත් වාවිත රීම මට 
ශනිහිරී වුණශහිත් ශහෝ රමාව වුණශහිත් ග ඩා රීම ම, 
රණාහනය ඇතුළු කටයුතු ාමහා ශමරට වි කන් විරිය යුතු මුළු 
පිරිණිය ශකිපමකව? 

3.  කශනිරාබ  එන්නත ාමහා ජාවරක ඖ්ධ නියාමන 
අධිකාරිශ  -NMRA- අනුමිවරය ශමශත්ෂ ලිබී ශනිමිවර 
 ණ ණා්ශතා ශඅ. එනිාා එම අධිකාරිශ  වණවයණරු ඇතුළු 
ාාමාිතකයන් ඉණත්ශකිට තම හිතණතුන් පත්රීම ම මඟින් 
අයථා ශලා අනුමිවරය ල ා ගිම මට රජය කටයුතු කරෂනන් 
 කටින  ණ ණා්ශතා ශඅ. ශමණන් තීරකාත්මක අණාථ්ාණක 
එම ාාමාිතකයන් ඉණත් රීම මට ශහේතු  ල සුවිශ ේෂී කරුණු 
කණශ්ශ ව? ඒ අනුණ පත් කළ නණ ාාමාිතකයන්ට, පූ්ශණ 
ාාමාිතකයන්ට ණඩා ඇවර සු වසුකබ  ශමිනණාව? ජාවරක 
ඖ්ධ නියාමන අධිකාරිශ  ාායුවරය අනියබ  ශේ පාලන 
මිදිහත්වීම්ෂ තුබඳන් ශණනාක්ර  කශනිරාබ  එන්නත ාමහා 
ාහ අශනකුත් ඖ්ධ ාමහා ම තයනුූලල අනුමිවරය්ෂ ල ා 
ගිම ම මහජන ශාෞඛය ආර්ෂ්ාණට ත්ශජනය්ෂ ශනිශඅව? 
එශමන්ම ශමම ්රියාණ රාජය නිලධාරින්ශේ 
ණෘත්වරයවාණයට  ක වකරන නිග්රහය්ෂ ශනිණන්ශන් ව? 

4. ශකිවිඩ් ාමහා නි්ප්ාදිත එන්නත් අතුරින් ශලෝකශ  
ණිඩිම පිබඳගිම ම්ෂ ඇවර රයිා්ශ, ශමිඩ්ශනා, ශජින්ාන් 
ඇන්ඩ් ශජින්ාන් ණිනි එන්නත් ශමරටට ශගන්වීම ාමහා 
රජය කටයුතු ශනිකරන්ශන් මන්ව? ඒ ශණනුණට 3 ණන 
මට්ටශබ  ාායනික පම ්ෂ්ක ාබ  න්ධශයන් වත්ත 
ල ාදීමට පණා අශපිශහිාත්  ල  කශනිරාබ  ණිනි එන්නත්ෂ 
ශමරටට ශගන්වීමට රජය කටයුතු කශළේ මන්ව? 

5. ජපානශ  නි්ප්ාදිත "ඇවිගන්" නබ  ඖ්ධය්ෂ ශකිවිඩ් 19 
ශරෝගය ාමහා රවරකාර ශලා ශයිවා ගිම මට රාජය ඖ්ධ 
ම වරගත ාාාථ්ාණ -SPC- මඟින් ශමරටට ශගන්ණා ඇවර  ණ 
ාතයය්ෂ ව? එශාේ නබ  එම ඖ්ධ ශකිපමක රමාකය්ෂ 
ශමරටට ශගන් ලණාව? ඒ ාමහා ශකිපමක මුවල්ෂ ණිය 
 ලණාව? එය ශකිවිඩ් ආාාදිතයන්ට ශබ  ණන විට ල ා දී 
වරශද  ව? ශනිඑශාේ නබ  ල ා දීමට  ලාශපිශරිත්තු 
ණන්ශන් ව? එශාේ ශනිමිවර නබ , එම ඖ්ධය ශමරටට 
ශගන්වීශබ  අරමුක කණශ්ශව? ඒ ාමහා ජාවරක ඖ්ධ 
නියාමන අධිකාරිශ  අනුමිවරය ලිබී වරශද ව? ශකිවිඩ් 
ආාාදිතයන්ට ල ාදීමට  ලාශපිශරිත්තු ශනිශඅ නබ , 
ශමය රජශ  මුවල් ම නාාව්රවීම්ෂ  ණ රජය පිබඳගන්ශන් ව? 
ශමණිනි නාාව්රකාර ණිඩණලට ණගරීණ යුත්ශත් කවුරුව? 

 

ගු ප්මොහසමඩ් මු්ම්මිල මහසතා 
(மாண்புமிகு தமாஹமட் முஸம்மில்)  

(The Hon. Mohamad Muzammil) 

Sir, I rise to a point of Order. 

ගරු කථානායකතුමනි, අව ඉතාම විශ ේ් විණාවය්ෂ 

පිණිත්වීමට නියෂනතයි. ඒ තමයි පාා්කු ඉරිවා රහාරය ාබ  න්ධණ 

ශාියා  ිලීමට පත් කළ ජනාධිපවර විම්ශ න ශකිෂන්න් ාවා 

ණා්ශතාණ  ාබ  න්ධශයන්  ල විණාවය. විප්ෂ්ය මුලදී දිගින් දිගටම 

රීඅණා, ඒ ගින ඔවුන්ට විණාවය්ෂ ශවන්ශන් නිහි රීයලා. 

විණාවය්ෂ  වන්නාට පසු කරන ශේ  ලන්න. වින් ශඅලාණ 

පා්ණරු1 .15යි.  ගරු කථානායකතුමනි,  0 0 ාිේතිබ  ්ශ  5ණන  

දින ප්ෂ් නායක රැා්වීශබ  තීරකය්ෂ අරශගන වරශ නණා,  

ා්ථාණර නිශයෝග  3(   යටශත් ර ්නය අහන්න මන්ත්රීණරයකුට 

ාවරයකට අණා්ථා ශවක්ෂ පමකයි ගන්න පුළුණන් රීයලා. නමුත්, 

විප්ෂ් නායකතුමා ශබ  ාවරය තුළ අණා්ථා තුන්ෂ අරශගන 

වරශ නණා.  අව එතුමා අණා්ථාණ අරශගන වරශ න්ශන් ශබ  ාවරය 

තුළ තුන්ණිනි ණතාණට.   

ඒ විතර්ෂ ශනිශණයි. ගරු කථානායකතුමනි, උශේ කාලශ  

ශණනත් කාරකය්ෂ අල් මලා ශගන ශබ  ගරු ාවාශඅ කාලය නාා්වර 

කළා. ඊට පසුණ ඔ තුමාට අපහාා කළා. ා්ථාණර නිශයෝග  3(   

යටශත් ර ්න ාබ  න්ධශයන් ප්ෂ් නායක රැා්වීශබ  ගත් 

තීන් වණටත් එහා ගිහිල් මලා අණාථ්ාණ දීලා වරබියදීයි ඔ තුමාට 

ශචෝවනා කරන්ශන්.  ඔ තුමාට විරුේධණ Facebook එශ්ෂ 

වරශ නණාය රීයන ඒණා Facebook එශ්ෂ වාන්ශන් ඒ අය. 

එතුමන්ලා ඒණා වාලා,  පා්ශපිශබ න්තුණට ඇවිල් මලා ඒණා 

ශපන්ණනණා. ඒණා රූපණාහිනියට ශගනයන රමය තමයි ඔ තුමාට 

විරුේධණ ශබ  ්රියාත්මක කරන්ශන්.  

ගරු කථානායකතුමනි, විප්ෂ්යට එතරබ  අණාථ්ා දීලා 

වරබියදීත් අව දිනට නියෂනත ණිවගත් විණාවය රමාව කරන්න, එශහම 

නිත්නබ  ගරු මන්ත්රීණරුන්ට කථා කරන්න වරශ න කාලය නිවර 

කරන්නයි ශබ  ාවරය තුළ තුන්ණිනි ණතාණටත් ා්ථාණර නිශයෝග  3

(   යටශත් ර ්නය්ෂ ඉදිරිපත් කර වරශ න්ශන්.  ඒ නිාා මා ඉතා 

කරුකාශණන් ඉල් මලා  කටිනණා, ප්ෂ් නායක රැා්වීශබ  යබ  තීන් ව 

තීරක ගත්තා නබ , ඒ තීන් ව තීරක අනුණ කටයුතු කරන්න රීයලා. 

ශමිකව, අශේ ගරු මන්ත්රීණරු වි ාල පිරිා්ෂ අව ශබ  විණාවයට 

ාහවාගිවීශබ   ලාශපිශරිත්තුශණන් ඉන්නණා. නමුත්, වින් 

ශඅලාණ පා්ණරු 1 .15යි.  පාා්කු ඉරිවා රහාරය ගින ශ ිශහිම 

උනන් වශණන් කථා කරන, අපට ශචෝවනා කරන ඒ අය ඒ  

ාබ  න්ධශයන් ාාධාරක විණාවය්ෂ ශබ  පා්ශපිශබ න්තුණ තුළ ඇවර 

ශණන්න ශවන්ශන් නිහි.  විවිධ ර ්න ශගනිල් මලා ඒ කාලය 

යටපත් කරනණා. ඒ නිාා ප්ෂ් නායක රැා්වීශබ  ගන්නා තීන් ව 

්රියාත්මක කරන්න රීයලා අපි ඉතාම ශගෞරණශයන් ඉල් මලා 

 කටිනණා,  

 

ගු ්ාංජීව එදිරිමා්දන මහසතා 
(மாண்புமிகு சஞ்ஜீவ எதிாிமான்ன)  

(The Hon. Sanjeeva Edirimanna) 

Sir, I rise to a point of Order. 

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු හ්ශ් ව  කල් මණා මන්ත්රීතුමා full 

suit  ඇමලා ශ ිශහිම decent පිට ාවාශඅ ඉන්න ගමන්,  මීට 

ටික ශඅලාණකට ශපර ශබ  ගරු ාවාශඅ ඇවර වුණු උණුසුබ  

තත්ත්ණය තුළ ාරත් ශරින්ශාේකා මිවරතුමා කෑගහන video එක 

ඉතාම අයලාචාර  කරා්තලය්ෂ එ්ෂක Facebook එකට වමලා ශබ  

ගරු ාවාණට අශගෞරණය්ෂ කර වරශ නණා. ා්ථාණර නිශයෝග කඩ 

කරෂනන් ගරු ාවාශඅ  කන් ව රීයන video එක්ෂ වමා වරශ නණා.  ඒ 

කාරකා හින්ාාඩ් ණා්ශතාශණන් ඉණත් කරලා ණිඩ්ෂ නිහි.  ඉතාම 

අයලාචාර ශවය්ෂ තමයි එතුමා කරලා වරශ න්ශන්. කරුකාකර, ඒ 

ගින ශාියා  ලන්න.    

 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ශාෞඛය ඇමවරතුෂනය, ා්ථාණර නිශයෝග  3(   යටශත් 

අාන ලව ර ්නයට උත්තර ශවන්න. 

 
ෆීලඩ් මාර්ෂල ගු ්රත් ප් ෝදප් ේ්කා මහසතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண்புமிகு சரத் தபான்தசகா) 

(The Hon. Field Marshal  Sarath Fonseka) 

Sir, I rise to a point of Order. 

1397 1398 

[ගරු  ාිතත් ශරේමවාා  මහතා] 
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ගරු කථානායකතුමනි, -[ ාධා රීම බ ]  මට කථා කරන්න ඉඩ 

ශවන්න. ගරු කථානායකතුමනි,  මම, මා ලිබූ අත්විකීම්ෂ  විා්තර 

කරන්නයි හි වශඅ. එතශකිට චමල් ම රාජප්ෂ් ඇමවරතුමා 

නිඟිටලා, අත දිු  කරලා "අයිශාේ ශ ිරු රීයන්න එපා" රීයලා 

මට  ින්නා.  ගරු කථානායකතුමනි, ඒ ශණලාශඅ ඔ තුමා 

මූලාානශ   කටියා. [ ාධා රීම බ ]  "අයිශාේ" රීයලා රීඅණා  

ඇහුශඩු නිේව? [ ාධා රීම බ ] "අයිශාේ" රීයලා රීඅණා. ඒ නිාා 

තමයි කථාණ දිේ ගිා්සුශඩු. ඒ ආරබ වය නිාා ශබ  ගරු ාවාශඅ 

 හින්  ා්වීම්ෂ වුකා. ඒක අපි පිබඳගන්නණා. නමුත්, මම ශනිශණයි 

ඒක ආරබ ව කශළේ. මට "අයිශාේ" රීයලා කථා කළා.  [ ාධා රීම බ ] 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම තමුන්නාන්ශාේට "අයිශාේ" රීයලා රීඅශණිත් 

පිබඳගන්නණාව? තමුන්නාන්ශාේලා කාට ශහෝ "අයිශාේ" රීයලා 

රීයනණාට කිමිවර ව?  
 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමා වින්  ඇවර. 
 

ෆීලඩ් මාර්ෂල ගු ්රත් ප් ෝදප් ේ්කා මහසතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண்புமிகு சரத் தபான்தசகா) 

(The Hon. Field Marshal  Sarath Fonseka) 

ගරු කථානායකතුමනි, ඊට පා්ශාේ රීඅණා, "ගහගන්න එබඳයට 

එන්න" රීයලා .  

 

ගු ්ාංජීව එදිරිමා්දන මහසතා 
(மாண்புமிகு சஞ்ஜீவ எதிாிமான்ன)  

(The Hon. Sanjeeva Edirimanna) 

නිහි, නිහි එශහම රීඅශඅ නිහි.  
 

ෆීලඩ් මාර්ෂල ගු ්රත් ප් ෝදප් ේ්කා මහසතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண்புமிகு சரத் தபான்தசகா) 

(The Hon. Field Marshal  Sarath Fonseka) 

ශමිකව නිත්ශත්? Record ශණලා වරශ නණා. [ ාධා රීම ම්ෂ] 

ඔ තුමාශේ කන් ඇහුශඩු නිේව? එතුමා මට "අයිශාේ" රීයනණා 

ගරු කථානායකතුමාට ඇහුකා. [ ාධා රීම ම්ෂ] ඔ තුමා වින් 

 යිලා රීයන්ශන් නිවරණ ඉන්න. 

 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

වින් ඇවර. 
 

ගු (ආචාර්ය) හසර්ෂ ා  ලවා මහසතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

(The Hon. (Dr.) Harsha de Silva) 

Sir, I rise to a point of Order. 

ගරු කථානායකතුමනි, ශබ  වරශ න්ශන් මශේ Facebook 

Account එක. "චමල් ම රාජප්ෂ්, ාරත් ශරින්ශාේකා අතර 

පා්ශපිශබ න්තුශඅදී උණුසුබ  ණචන හුණමාරුණ්ෂ" රීයලායි මම ශමහි 

වාලා වරශ න්ශන්. [ ාධා රීම බ ] ශමශහට එන්න. ඇවිල් මලා 

 ලන්න, ශමික්ෂව  ශබ ශ්ෂ වරශ න්ශන් රීයලා. [ ාධා රීම බ ] 
 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒක අපට  ලන්න පුළුණන්.  
 

ගු (ආචාර්ය) හසර්ෂ ා  ලවා මහසතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

(The Hon. (Dr.) Harsha de Silva) 

ඇවිල් මලා  ලන්න. [ ාධා රීම බ ] 

ෆීලඩ් මාර්ෂල ගු ්රත් ප් ෝදප් ේ්කා මහසතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண்புமிகு சரத் தபான்தசகா) 

(The Hon. Field Marshal  Sarath Fonseka) 

එතුමන්ලාට යණන්න. එතුමන්ලා එන්ශන් නිහි,   ලන්න. 

[ ාධා රීම බ ] 

 

ගු (ආචාර්ය) හසර්ෂ ා  ලවා මහසතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

(The Hon. (Dr.) Harsha de Silva) 

Officer ශකශන්ෂ එණන්න. 

 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒක  ලන්න පුළුණන් මට.[ ාධා රීම බ ] 

 

ගු (ආචාර්ය) හසර්ෂ ා  ලවා මහසතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

(The Hon. (Dr.) Harsha de Silva) 

Assistant Secretary-General, why do you not come? 
Look at this.  

 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මම ඒක  ලන්නබ . 

 

ගු (ආචාර්ය) හසර්ෂ ා  ලවා මහසතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

(The Hon. (Dr.) Harsha de Silva) 

ගරු කථානායකතුමනි, ශමතින නිකරුශඩු අහන 

ශනිශයකුත් ශේණල් මණලට අපට උත්තර ශවන්න  ිහි. ඇවිල් මලා 

ශබ ක  ලන්න රීයන්න. [ ාධා රීම ම්ෂ] 

 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔ තුමා වින් ඒක රීඅණා ශන්. ශ ිශහිම ා්තුවරයි.   

ගරු ශාෞඛය ඇමවරතුෂනය ා්ථාණර නිශයෝග  3(   යටශත් අාන 

ලව ර ්නයට පිබඳතුරු ශවන්න. 

 
ගු පවිත්රාප් වී ව්දනිආරච්ික මහසත්මිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) பவித்ராததவி வன்னிஆரச்சி) 

(The Hon. (Mrs.)  Pavithradevi Wanniarachchi)  

ගරු කථානායකතුමනි, ා්ථාණර නිශයෝග  3(   යටශත් ගරු 

විප්ෂ් නායකතුමා වි කන් අාන ලව ර ්නයට පිබඳතුර ශමශාේයි. 

1.   ජනණාරි මා  9ණන වා  කට අව දින, එනබ   0 1.0(.0) ව්ෂණා 
ඔ්ෂාර්්ශඩ් ඇාට්්රාශානිකා එන්නත් මා්රා 9 (,)83්ෂ පළමු 
මා්රාණ ශලා ල ා දී ඇත. 

 විනට පණවරන විවයාත්මක පම ්ෂ්ක රවරලලණලට අනුණ 
ශමම එන්නශත්  ණන මා්රාණ පළමු මා්රාණ ල ා දී ාවර 
1 කට පසුණ ල ාදීශමන් ර ාත් මට්ටශබ  රවර ්ෂවරය්ෂ 
ලිශ නු  ඇවර  ණ ානාථ වී ඇත. පළමු මා්රාණ ල ාදීම 
ජනණාරි මා  9 ණන දින  කට අශරේල් ම මා 0) ව්ෂණාම  ක ව  ල 
 ිවින් ශවණන මා්රාණ ල ාදීශබ  කාලය අශරේල් ම මා  3 ණන 
වා  කට ජූපි මා 0) ව්ෂණා අතර කාල පරාාය්ෂ තුළ විහිදී 
ඇත. ඒ අනුණ අශරේල් ම මා  3 ණනවායින් පසුණ මුල් ම අණධිශ  
රථම මා්රාණ ල ාගත් අයට ශවණන මා්රාණ ල ාදීම 
රමානුූලලණ අවාළ  ණකණානුණට අනුූලලණ ශාෞඛය 
අමාතයාා ශ  අවාළ ආයතන ්රියාකරනු ඇත.  
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පා්ශපිශබ න්තුණ 

 ශවණන මා්රාණ ල ාදීම ාමහා ශබ  ණන විට ශාෞඛය 
අමාතයාා ශ  ණාාගත ශරෝග විවයා අා ය ාතුණ 
ඔ්ෂාර්්ශඩ් ඇාට්්රාශානිකා එන්නත් මා්රා 35),330්ෂ 
ශණන් කර ඇත.  

 විනට ශවණන මා්රාණ ල ා දීමට ඇවර මුළු ාාඛයාණ 
9 (,)83්ෂ ණන  ිවින් විනට ශණන් කර ඇවර එන්නත් 
මා්රා 35),330ට අමතරණ තණත් එන්නත් මා්රා 5)8,000්ෂ 
පමක අණ ය ණනු ඇත. එම රමාකය ල ා ගිම මට රාජය 
ඖ්ධ ම වරගත ාාාථ්ාණ විනටමත් අවාළ අා  ාමඟ 
කටයුතු කරෂනන් ඇත. ඒ අනුණ ඉදිරි ාවර රීහිපය තුළ එම 
අණ ය එන්නත් ශතිගය ලිශ නු ඇතියි වි ණ්ාා ශකශ්ශ. 

 ඔ්ෂාර්්ශඩ් ඇාට්්රාශානිකා එන්නත පළමු මා්රාණ ශලා 
ල ා  වන් අයට ශවණන මා්රාණ එම ණ්ශගශයන්ම ල ා දිය 
යුතු  ිවින් ඔ්ෂාර්්ශඩ් ඇාට්්රාශානිකා එන්නත නිපව  ල 
ඉන්දියාශඅ සීරබ  ඉන්ාට්ිටියුට් ආයතනශයන්ම ල ා 
ගිම මට රාජය ඖ්ධ ම වරගත ාාාථ්ාණ කටයුතු කරෂනන් 
 කටී. 

2. චීන රාජයශ  නි්ප්ාවනය කරන ලව ශමරටට ලිබී ඇවර 
ායිශනිරාබ  එන්නතට ශලෝක ශාෞඛය ාාවිධානය වි කන් 
හදි ක වාවිතය ාමහා අනුමිවරය ලිබුණු පසු, ශමරට 
එන්නත් ාබ  න්ධ රවරපත්වරමය තීන් ව තීරක ගන්නා 
 ශ ෝණන ශරෝග පිබඳ ම උපශේ ක කෂනටුශඅ - Advisory 

Committee on Communicable Diseases- හා ජාවරක 

ඖ්ධ නියාමන අධිකාරිශ  ව අනුමිවරය ඇවරණ එය ශමරට 
වාවිත රීම මට  ලාශපිශරිත්තු ශඅ. එම අනුමිවරය ලිබුණු 
පසු එය ශමරට කුමන ජන කඩුඩායම්ෂ ඉල්ෂක කර ල ා 
ශවන්ශන්ව යන්න අවාළ විේණත් කෂනටු  වි කන් තීන් ව 
කරනු ඇත . 

 ශමම එන්නශත් ආර්ෂෂිතවාණය තහවුරු රීම ම ජාවරක 
ඖ්ධ නියාමන අධිකාරිය හා ශ ෝණන ශරෝග පිබඳ ම 
උපශේ ක කෂනටුණ අවාළ වත්ත අධයයනශයන් පසුණ 
තීරකය කරනු ඇත.  එන්නශත් ආර්ෂෂිතවාණය තහවුරු 
කරන ශත්ෂ එය ජනතාණට ල ා දීමට කටයුතු කරනු 
ශනිලිශද . ශබ  ණනශත්ෂ එය චීන ජාවරකයන්ට පමක්ෂ 
ල ා දීමට කටයුතු කර ඇත.  

 චීන රජශ  රවානය්ෂ ශලා ලිබුණු ශමම එන්නශත් ආයු 

කාලය  - shelf life - ණ්ශ්  0 3 ව්ෂණා ඇවර  ිවින් එම 

කාලය තුළ ශමහි ආර්ෂෂිතවාණය තහවුරු කළ පසුණ වාවිත 
රීම මට හිරී ණනු ඇත. ශමම එන්නත් ශතිගය ාමහා 
යතවාමය පණත්ණා ගනිෂනන් ග ඩා රීම මට ණිය ණන 
පිරිණියට අමතරණ ශණනත් පිරිණිය්ෂ ණිය ණන්ශන් නිත. 

3. ජාවරක ඖ්ධ නියාමන අධිකාරිශයහි හිටපු ාවාපවරතුමා  
ාවාපවර රයරශයන් ඉල් මලා අාව්ීම මා  ශණත ඉදිරිපත් කළ 
 ිවින් ප නශතහි විධිවිධාන රකාරණ අමාතයණරයා ශලා 
එම ඉල් මලා  අාව්ීම මා වි කන් පිබඳගන්නා ලදී. තණව ශමම 
අධිකාරිශයහි  හුතර ාාමාිතකයන්ශේ පත්වීබ  කාල සීමාණ 
අණාන් වීමට ආාන්න වී වරබූ  ිවින් නි ක රමශඅවය 
අනුගමනය කරෂනන් පනශතහි විධිවිධානයන්ට අනුූලලණ 
සු වසු නණ ාාමාිතකයන් පත් කරන ලදී. 

 ශමම අධිකාරියට නණ ාාමාිතකයන් ශලා මහාචා්ශයණරුන්, 
ශජය්ධ් කථිකාචා්ශයණරුන්, විශ ේ් ඥ වණවයණරුන්, 
වණවයණරුන් ඇතුළු විවිධ ණෘත්වරකයන් පත්වී ඇවර  ිවින් 
පනතට අනුූලලණ ඔවුන් සු වසුකබ  ාපුරා ඇත.  

  ජාවරක ඖ්ධ නියාමන අධිකාරිය එහි තා්ෂ්ණික 
කා්ශයවාරය ාබ  න්ධශයන් ාණ්ාධීනණ ්රියාත්මක ණන 
ආයතනය්ෂ  ණ රකා  කරෂන. 

4.   ාාමානයශයන් ජාවරක ඖ්ධ නියාමන අධිකාරිශයන් 
අනුමිවරය ල ා ශවනු ල න්ශන් අවාළ ඖ්ධ නි්ප්ාවන 
ආයතනණපින් ඉදිරිපත් ණන ඉල් මව බ  පත් පවනබ  කර 
ගනිෂනන්ය. ශකිවිඩ් එන්නත් ාබ  න්ධණ ශබ  ණන විට 
ජාවරක ඖ්ධ නියාමන අධිකාරිය ශණත පහත ාමහන් 
එන්නත් ාමහා ඉල් මව බ  පත් ලිබී ඇත. 

· සීරබ  ඉන්ාට්ිටියුට් ආයතනශ  ඇාට්්රාශානිකා 
එන්නත  

· ාප්ුට්නි්ෂ වී - Sputnik V - එන්නත 

·  කශනිරාබ  එන්නත  

· වාරත්  ශයෝශට්ෂ ආයතනශ  ශකිණි්ෂ කන් 
එන්නත 

  විනට රයිා්ශ ාමාගම ාමඟ එන්නත් ල ා ගිම ම ාමහා 
ාාකච්ඡා  ක ව කරෂනන් පණතී. එම ාමාගශමන් මා්රා ෂනපියන 
03්ෂ ල ා ගිම ම ාමහා ගිවිසුබ ගත වීමට අශේ්ෂ්ා කරනු 
ලිශද . ඉදිරි ණාර තුළදී ශමම මා්රා ල ා දීමට රයිා්ශ 
ආයතනය කටයුතු කරනු ඇත . 

 ශමිඩ්ශනා, ශජින්ාන් ඇන්ඩ් ශජින්ාන් ආයතන ාමඟ 
ඇශමරිකානු තානාපවර කා්ශයාලය හරහා ාාකච්ඡා කර 
ඇවර අතර, ඔවුන්ට එන්නත් මා්රා ල ා දීමට හිරී  ල විට ඒ 
ාබ  න්ධණ ගිවිසුබ ගත වීමටත්, පියා පදිාචිය ල ා 
ගිම මටත් අශේ්ෂ්ාශණන්  කටී. 

  කශනිරාබ  එන්නත රජයට ශනිෂනශල් ම ලිබුණු රවානයරී. 
ශමම එන්නත ෂනලදී ගිම ම ාමහා ශබ  ණනතුරු කටයුතු කර 
ශනිමිත . 

5. ඇවිගන් -Avigan- ඖ්ධය  0 0 අශරේල් ම මාාය ණනවිට 
ාායනික වත්තයන්ට අනුණ ශකිවිඩ් ණාාගතය ාමහා 
රවරකාර රීම මට සු වසු  ණට නි්ශශේ   ල නිාා ජපන් 
තානාපවර කා්ශයාලය හරහා ශමරටට එම ඖ්ධශයන් 
ශපවර 5,000්ෂ ල ා ගිම මට කටයුතු කරන ලදී. ශමම 
ඖ්ධය ාායනික මට්ටෂනන් වාවිත රීම මට හිරී  ණ ඖ්ධ 
නියාමන අධිකාරිය වි කන් නි්ශශේ  කරන ලදී. 

ඉන්පසු ශමම ඖ්ධය ාබ  න්ධ ාායනික වත්තණපින් තහවුරු 

 ල කරුණු නිණත නි්්රව විය. ඒ අනුණ නිණත ණර්ෂ ජපන් 

තානාපවර කා්ශයාලය ශණත රාජය ඖ්ධ ම වරගත ාාා්ථාණ කරන 

ලව ඉල් මලීමකට අනුණ එම ඇවිගන් ඖ්ධ ශපවර 5,000 නිණතත් 

ජපානශ  ඇවිගන් නි්්පාවන ආයතනය වි කන් වාර ගන්නා ලදී. 

ශබ  ාමහා රී ක ව මුවල්ෂ ශගවීමට රාජය ඖ්ධ ම වරගත 

ාාා්ථාණ ශහෝ ශාෞඛය අමාතයාා ය කටයුතු කර ශනිමිත. 

 

ගු ්ජිත් ප්රේමාා් මහසතා  
(மாண்புமிகு சஜித் பிதரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුමනි, තණත් කරුණු ශවක්ෂ ගරු 

අමාතයතුෂනයශේ අණධානයට ශයිමු කරණන්න මා කිමිවරයි. ගරු 

ඇමවරතුෂනයනි, ඔ තුෂනය රීඅණා, ශවණන මා්රාණ ාවර 1 කට පසුණ 

ල ා ශවනණා රීයලා. 

WHO Guidelines අනුණ ශවණිනි මා්රාණ ාවර 8ත් 1 ත් අතර 

ල ා දිය යුතුයි. එම guidelines මම ්වාගත* කරනණා. 
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[ගරු පවි්රාශේවී ණන්නිආරච්චි මහත්ෂනය] 

————————— 
*  වර්පතකාලප්  තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ඒ ණාශේම, මම ගරු ඇමවරතුෂනයශේ අණධානය තණත් 

කාරකය්ෂ ශකශ්ශ ශයිමු කරණන්නට කිමිවරයි.  

ා රගමුණ වි ්ණවිවයාලශ  වණවය පීධශ   කසුන් ගකනාණකට 

ශබ  එන්නත ල ා දී වරශ නණා. හි ියි, ඒ එන්නත ල ා වන්නාට 

පසුණත් ශකිවිඩ් - 19 ණිලඳී වරශ නණා. මම ඔ තුෂනයශගන් ඉල් මලා 

 කටිනණා, කරුකාකර ඒ ගින ශාියා  ලා ඒ ශණනුශණන් අණ ය 

කටයුතු කරන්න රීයලා. මම නිණත ණර්ෂ රීයන්නට කිමිවරයි, 

ශවණිනි මා්රාණ ල ා දිය යුත්ශත් ාවර 8ත් 1 ත් අතර ෂනා ාවර 1 න් 

පසුණ ශනිණන  ණ. 
 

 

ගු පවිත්රාප් වී ව්දනිආරච්ික මහසත්මිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) பவித்ராததவி வன்னிஆரச்சி) 

(The Hon. (Mrs.)  Pavithradevi Wanniarachchi)  

ගරු විප්ෂ් නායකතුමනි, මම උත්තරය ල ා දීශබ දී ශබ  ගින 
පිහිදිපිණ රීඅණා. අපි මුපින්ම ශාෞඛය කා්ශය මඩුඩලයට ාහ 
ආර්ෂ්ක අා ණලට එන්තත ල ා  වන්නා. ඒ අනුණ කඩින් කඩ 
තමයි අපි එන්නත ල ා  වන්ශන්. අශේ තා්ෂ්ණික කෂනටුණලට 
උපශවා් ල ා දී වරශ න්ශන්, ාවර 1 ්ෂ ගත වුකාම ඒ 
ශගිල් මලන්ශේ immunity එක තණ වරටත් ණිඩි ණනණා රීයලායි. ඒ 
නිාා තමයි ශවණිනි මා්රාණ ාවර 1 න් ශවන්න පටන් ගන්ශන්. 
අශරේල් ම 0) ව්ෂණාම අපි පළමු මා්රාණ  වන්නා. එතශකිට ශවණිනි 
මා්රාණ ල ා දීශබ  කාලය අශරේල් ම  3  කට ජූපි 0) ව්ෂණා  ල කාල 
පරාායක විහිශවනණා. ඒ අනුණ අපි ශවණිනි මා්රාණ ල ා ශවන්නට 
කටයුතු කරනණා.  

ගරු විප්ෂ් නායකතුමනි, ඔ තුමා කී අශන්ෂ කාරකය 

ාබ  න්ධශයන් මා ඉ්ෂමනින් පම ්ෂ්කය්ෂ පණත්ණන්නබ . 
 

ගු මරා්ද වික්රමරත්න මහසතා  
(மாண்புமிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 

(The Hon. Eran Wickramaratne) 

ගරු කථානායකතුමනි, මට mike එක ශවනණාව? එ්ෂ 

කාරකය්ෂ විනගන්න ඕනෑ. 

 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රීයන්න, ගරු මන්ත්රීතුමා. 

 

ගු මරා්ද වික්රමරත්න මහසතා  
(மாண்புமிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 

(The Hon. Eran Wickramaratne) 

ගරු කථානායකතුමනි, ශපිඩි පිහිදිපි රීම ම්ෂ කරණාගන්න 
ඕනෑ. ගරු ඇමවරතුෂනයනි, ඔ තුෂනය රීඅණා එන්නත්ෂ වාවිත 
කරන්න NMRA එශ්ෂ අනුමිවරය ඕනෑ රීයලා. මම රජශයන් 
ඉල් මලනණා රවරපත්වරමය ණ ශයන් ශබ  ගින ාලකා  ලන්න 
රීයලා. රී කයබ  එන්නත්ෂ ශහෝ ශ ශහත්ෂ ශබ  රට තුළ පාවිච්චි 
ශණනණා නබ  -කාට ශවනණා වුකත් කම්ෂ නිහි- ඒක අශේ ජාවරක 
ඖ්ධ නියාමන අධිකාරිය වි කන් අනුමත කළ යුතුයි. එය රජශ  
රවරපත්වරය්ෂ විය යුතුයි. කරුකාකර ඒ ගින ාලකා  ලන්න. 
ශමිකව, exception එක්ෂ කශළිත් පසුණත් exceptions කරන්න 
ශණනණා. අශේ රට තුළ පාවිච්චි කරනණා නබ  අශේ ජාවරක ඖ්ධ 
නියාමන අධිකාරිය වි කන් අනුමත කළ යුතුයි. පිට රැටියන්ට වුකත් 
ශබ  රටට එක එක ඒණා ශගනිල් මලා පාවිච්චි කරන්න  ිහි රීයන 
මතශ  තමයි අපි ඉන්ශන්. 

 

ගු පවිත්රාප් වී ව්දනිආරච්ික මහසත්මිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) பவித்ராததவி வன்னிஆரச்சி) 

(The Hon. (Mrs.)  Pavithradevi Wanniarachchi)  

ඔ තුමා රීයන කාරකය ාබ පූ්ශකශයන්ම ාතයය්ෂ. ඒ අනුණ 

NMRA  එශ්ෂ අනුමිවරය නිවරණ ශබ  රශට් පුරණි කයන් රී ක ව 

ශකශනකුට අපි ශබ  රී ක ව ශ ශහත්ෂ ශහෝ රී ක ව එන්නත්ෂ ල ා 

දීමට කටයුතු කරන්ශන් නිහි. මට ඒ ාහවරකය ල ා ශවන්න 

පුළුණන්.  

 

ගු මරා්ද වික්රමරත්න මහසතා  
(மாண்புமிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 

(The Hon. Eran Wickramaratne) 

ගරු ඇමවරතුෂනයනි, මා රීයන්ශන් එකී අනුමිවරය නිවරණ රට 

තුළදී කාටණත් -පිට රැටිශයකුටණත්- ශවන්න එපා රීයලායි. 

ශමිකව, පසුණ පිට රැටියන්ට රීයලා ශණන ශණන එන්නත් ශගන 

එන්න පුළුණන්. ඒකයි මා රීයන්ශන්.  

 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! 

දිණා ආහාර විශඅකය ාමහා ාවාශඅ කටයුතු පා් ණරු 1.30 

ව්ෂණා තාණකාපිකණ අත්හිටුණනණා.   
 
රැ ප්වීම ඊ  අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදි්ද,  අ.වා. 

1.30  නිප්යෝජ කාරක ්වාපිනුරමා (ගු අාංගජ්ද රාමනාා්ද 
මහසතාප්ේ) ්වාපිනත්වප්ය්ද නැවත පවත්වන ලදී. 

அதன்படி, அமர்வு பி.ப. 1.30 மைிவகர இகடநிறுத்தப்பட்டு 

மீண்டுந் ததாடங்கிற்று. குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 

[மாண்புமிகு அங்கஜன் 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 අු්දදික රනා්දු  මහසතාප්ේ 
ප්පෞ ගලික කුු  පැහසැදිලි ිරීම  

மாண்புமிகு அருந்திக்க பர்னாந்துவினது 

தசாந்த விளக்கம்  
PERSONAL EXPLANATION BY HON. ARUNDIKA 

FERNANDO 

 
ගු  අු්දදික රනා්දු  මහසතා (ප්පොල,  ිරුරල හසා තල  

වගා රවර්යනය හසා ආ්රිත කාර්මික වාණ්ඩ නිෂපපාාන හසා 

අපනයන විවියාාංගිකරණ රාජ අමාතුරමා) 
 (மாண்புமிகு அருந்திக்க பர்னாந்து - ததன்கன, கித்துல் 

மற்றும் பகன தசய்கககள் தமம்பாடு மற்றும் அகவ சார்ந்த 

தபாறிமுகற பண்டங்களின் உற்பத்தி மற்றும் ஏற்றுமதி 

பல்வககப்படுத்தல் இராஜாங்க அகமச்சர்) 

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

ගරු නිශයෝජය කාරක ාවාපවරතුමනි, ශමම උත්තම තර 

ාවාශඅ මා නිවර අණා්ථාණක දී පා්ශපිශබ න්තු මන්ත්රී මුිතබු්ශ 

රහුමාන් මිවරතුමා ාහ ඊට ශපරත් පුත්තලබ  දිා්්රි්ෂ පා්ශපිශබ න්තු 

මන්ත්රී ශහ්ෂට්ශ අේපුහාෂන මිවරතුමාත් මා ාබ  න්ධශයන් මතු කර 

වරශ න කාරකාණ්ෂ පිබඳ ම තමයි ගරු ාවාණට ශබ  ණරරාාව 

ර ්නය ඉදිරිපත් කරන්ශන්.  

ගරු නිශයෝජය කාරක ාවාපවරතුමනි, ඔ තුමා ඇතුළු ශබ  ගරු 

ාවාශඅ  කයව ශවනා වන්නණා පසුගිය වණා්ණල වි ාල 

ආන්ශවෝලනාත්මක  කේධිය්ෂ  ක ව වුණු  ණ. ඒ තමයි, ශපිපිා ්
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පා්ශපිශබ න්තුණ 

නිලධාරියකුශේ මාරුවීම්ෂ ාබ  න්ධශයන් මශේ නමත් ඈමා 

ශගන ඒ ඇවර වුණු තත්ත්ණය. ගරු නිශයෝජය කාරක ාවාපවරතුමනි, 

ශබ කට මූපික ශණච්ච කාරකා  මම පිහිදිපි කරන්නට ඕනෑ. 

එක්ෂ තමයි, ශණන්නේපුණ මිවරණරක ශකිට්ධාාශ  ාාණ්ශධන 

කෂනටු ශවක්ෂ වරශ නණා. එක ාාණ්ශධන කෂනටුණ්ෂ වාශකිටුණ 

රාශේයය ශල් මකබ  ශකිට්ධාාශ  ාාණ්ශධන කෂනටුණ. අශන්ෂ එක 

ශණන්නේපුණ ාාණ්ශධන කෂනටුණ. අපි  ලයට එන්න ඉා්ශාල් මලා 

වරබුණු ර ජශ  ාාණ්ශධන කෂනටුණලට හිටපු රාජය අමාතය 

නිශරෝ්න් ශපශ්ශරා මිවරතුමා ජනතාණට එන්න  වන්ශන් නිහි. මම 

ආණාට පා්ශාේ ජනතාණට ශබ  ශවිරටු විණර කළා. අවරගරු 

ජනාධිපවර ශගෝධාවය රාජප්ෂ් මිවරතුමාශේ ජයග්රහකශයන් පසුණ 

එතුමාශේ ණිඩාටහන් ාහ ඒ රශේ ශ  ගිටව  ාාකච්ඡා කරන්න 

වරබුණු ශණන්නේපුණ රාශේයය ාාණ්ශධන කෂනටුශඅ දී මම මතු කරපු 

කාරකාණ්ෂ ගින ාමහන් කර වරබුකා. මශේ කථාණ 

ාබ පූ්ශකශයන්ම වාන්ශන් නිවරණ ඒ කථාශඅ ශකිටා්ෂ පමක්ෂ 

විවුත් මාධයණල, ාමාජ ශණද  අඩවිණල වාලා මට නි්ශවය ශලා, 

අපහාාාත්මක  ශලා පහර ගාෂනන් ඒණා හිමතිනටම share 

කරෂනන් කටයුතු කළා. ගරු නිශයෝජය කාරක ාවාපවරතුමනි, ශබ  

රාශේයය ාාණ්ශධන කෂනටුශඅ දී මම රීඅශඅ ශබ  රශට් වි ාල 

ර ්නය්ෂ  ණට ශබ  මත්කුක් ජාණාරම පත් ශණලා වරශ නණා රීයන 

එකයි.  ඒක හිමතිනම වරශ නණා. හශත්, අශට් පන්වරණල වරුශණෝ 

පණා මත්කුක්ණලට ාබ  න්ධ ශණලා වරශ නණා. ශවමඅපියන්ට ඒක 

ශලිකු ර ්නය්ෂ ශණලා වරශ නණා. ඒ මත්කුක් පිවරශරන ජාල 

ශහියා ශගන මත්කුක් අල් මලන්න, ඒණා ාබ  න්ධශයන් ම වරය 

්රියාත්මක කරන්න ඕනෑ රීයලා මම රීඅණා.  මහා පරිමාකශයන් 

ක කේපු ණයාපාරය කරන අය අශේ ආානණල ඉන්නණා.  එශහම අය 

ශහියලා ඒ අය ම වරය හමුණට ශගශනන්න,   ඒ අයට  වක්ණබ  

ශවන්න රීයන කාරකාණ මම රීඅණා. ගරු නිශයෝජය කාරක 

ාවාපවරතුමනි, මශේ ආානශ  උළු ශමෝල් ම ාහ ගශඩිල් ම ශපෝරණු 

ඉතා වි ාල ාාඛයාණ්ෂ -හාර පන් කයය්ෂ- වරශ නණා. ඒණාශ  ණිඩ 

කරන කබ කරුණන් පුරු ව ශණලා වරශ නණා, ක කේපු ශපරක ශපිඩි 

ශපිඩි තින්ණලට ගිහිල් මලා,  ඒ  අයශගන් ල ාශගන  ටික්ෂ 

ශ ින්න. ඒ ණාශේම,  ඉා්ාර අශේ ආානණල ාාබ රවායික 

ක්ශමාන්තය්ෂ හිටියට, ගෘහ  ක්ශමාන්තය්ෂ හිටියට ඒක කළා.  
 

ගු නිප්යෝජ කාරක ්වාපිනුරමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. State Minister, could you be brief with your 

Personal Explanation because there is a time constraint 
today.    

 

ගු අු්දදික රනා්දු  මහසතා  
(மாண்புமிகு அருந்திக்க பர்னாந்து) 

(The Hon. Arundika Fernando) 
Sir, please give me two minutes to wind up.  

ගරු නිශයෝජය කාරක ාවාපවරතුමනි, ඒ අයට ා්ණයා 

රැරීයාණ්ෂ හිටියට ඒක කරන්න ශවන්න රීයලා ශනිශණයි මම 

රීඅශඅ.  ඒ ෂනනිසුන්ට ා්ණයා රැරීයාණ්ෂ -වෑශත් ක්ශමාන්තය්ෂ- 

හඳුන්ණා දීලා ඒ අය පුනරුත්ථාපනය කරලා ාමාජගත කරන්න 

රීයන එකයි මම රීඅශඅ. "නාඩගබ කාරශයෝ" රීයන නාටයශයන් 

කරන්ශනත් ඒකමයි.   

ගරු නිශයෝජය කාරක ාවාපවරතුමනි, වඩුඩම වර ාාග්රහශ   

කාරකා ශවක්ෂ වරශ නණා. එක කාරකාණ්ෂ අනුණ, මත්කුක්ණලට 

ශණනම ම වරය්ෂ, ශණනම වඬුණම්ෂ වරශ නණා. මත්පින් 

ාබ  න්ධශයන් ශණනම වඬුණම්ෂ හා ම වරය්ෂ වරශ නණා. ශබ  අය  

අරශගන ගිහිල් මලා මත්කුක්  ාබ  න්ධශයන් නක් විබ මාම, 

අණාානශ  දී ඒ අය  න්ධනාගාරශයන් එබඳයට එන්ශන් ඒ ණිරැේව 

හරිගා්ාා ශගන ශනිශණයි. ඒ අය අන්වරමට රිමාන්ඩ් 

 න්ධනාගාරණපින් එබඳයට එන්ශන් නිණත ණතාණ්ෂ මත්කුක්ණලට 

ාබ  න්ධ පුේගලයන් හිටියටයි. ඒක තමයි මම රීයපු කාරකාණ.  

ගරු නිශයෝජය කාරක ාවාපවරතුමනි, ශබ  ාබ  න්ධශයන් 

ශපිපිා් නිලධාරින් දිගින් දිගටම, දිගින් දිගටම කටයුතු කරන 

ආකාරය ගින රීයන්න ම ඕනෑ.  මත් කුක්  ළඟ ත ා ගත්තාය 

රීයලා නක් වමලා  ාමහර අය  න්ධනාගාරයට යණනණා. තණත් 

ශකශනකුණ   තුණ්ෂකුණ්ෂ ළඟ ත ාශගන  කටියාය රීයලා  නක් 

වමලා  න්ධනාගාරගත කරනණා. ඒ නිාා මානණ හිෂනකබ  ාබ  න්ධ  

කටයුතු කරන්නට  ක ව වුණු  අණා්ථාත්  වරශ නණා.  ශබ   කයව  

ශේණල් ම නිාා  මම පසුගිය ශවාිබ  ්ශ මාාශ  දී  මහජන ආර්ෂ්ක 

අමාතයතුමාට පිපිය්ෂ පිඅණා, මහ ජනතාණශේ ශබ  පිෂනණිපි 

ාබ  න්ධශයන් විම්ශ නය්ෂ කරන්න රීයලා.  මහ ජනතාණට 

අාාධාරකය්ෂ  ක ව වුණු ශමණිනි  ශේණල් ම ගින  විම්ශ නය්ෂ 

කරන්න රීයලා.  0 0 ශවාිබ  ්ශ මාාශ  03ශණනි වා මම පිපිය්ෂ 

පිඅණා, එණිනි විම්ශ නය්ෂ කරලා ශබ  ාබ  න්ධශයන් පියණර්ෂ 

ගන්න රීයලා. හි ියි, එතුමාශේ ා්ථාන මාරුණ  ක වණන්ශන් මා්ශතු 

මාාශ .  මශේ පිපිය ාබ  න්ධශයන් ාරත් වීරශාේකර ඇමවරතුමා 

පිහිදිපිණ රීඅණා.  ශබ  පිපිය පමක්ෂ ශනිශණයි එයට ශහේතුණ.  

එම නිලධාරියා ාබ  න්ධශයන් එතුමාට ලිබුණු ශණනත් ශපත්ාබ  

යනාදි  කයල් මල ාලකා  ිලීශමන් පසුණ,   අශන්ෂ අයට ා්ථාන  

මාරුවීබ  ලිශ න අණා්ථාශඅ තමයි එම නිලධාරියාටත් ා්ථාන 

මාරුණ්ෂ ලිශ න්ශන්.  තණත්  5ශවශනකුට, 30ශවශනකුට පමක 

ා්ථාන  මාරු ලිශ න අණාථ්ාණක තමයි ශබ  නිලධාරියාටත් 

ා්ථාන මාරුණ්ෂ ලිශ න්ශන්.  හි ියි, එතුමාශේ එම ා්ථාන 

මාරුවීමත් එ්ෂක ාමහර විවුත් මාධය, ාමහර මු්රිත මාධය, 

ාමහර ාමාජ මාධයණල මට ඉතාම  නරක විධියට, ඉතාම  

අපහාාාත්මක අන්වශබ  රකා   කරනණා, ගරු නිශයෝජය කාරක 

ාවාපවරතුමනි.   

 

ගු නිප්යෝජ කාරක ්වාපිනුරමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. State Minister, please be brief.  

 
ගු අු්දදික රනා්දු  මහසතා  
(மாண்புமிகு அருந்திக்க பர்னாந்து) 

(The Hon. Arundika Fernando) 
මම අණාන් කරනණා. තණ විනාඩියරීන් අණාන් කරන්නබ .   

ගරු නිශයෝජය කාරක ාවාපවරතුමනි,  යබ   නිලධාරිශයකු  

ාබ  න්ධශයන් ජනතාණශගන් ර ්නය්ෂ ආණාම,  අපි ඒ ර ්නය  

ඉහළට මතු කරනණා විතරයි රීයන කාරකය ශමතිනදී රීයන්නට 

ඕනෑ.  අපි එතිනින් එහාට, කණවාණත් ඒ නිලධාරින්ට එශරහිණ 

ම්ශවනය ්රියාත්මක කරන අය ශනිශණයි.  

අශන්ෂ ණිවගත්ම කාරකය තමයි මම යණපු පිපිය. ගරු 

නිශයෝජය කාරක ාවාපවරතුමනි,  මහජන ආර්ෂ්ක ඇමවරතුමාට 

මම යණපු පිපිය ශපිපිා්පවරතුමාශගන් ශපිලී කශ  අවාළ 

තින්ණලට ගියා. එම  පිපිය ඒ, ශපිපිා් නිලධාරියාශේ අතට පත් 

ශණලා ඔහුශේ  ශරේා්බු්ෂ ගිණුම හරහා හිම තිනටම යණනණා. ඒ 

ගින ාාධාරක පම ්ෂ්කය්ෂ කරන්න රීයලා මම ඉල් මලනණා.  ශබ  

ණාශේ කරුක්ෂ ගින අපි ඉහළට විනුබ   වන්නාම,  ඒක ඒ 

ශචෝවනාණට ල්ෂ වුණු  නිලධාරියා අතට පත් ශණලා වරශ නණා. 

පා්ශපිශබ න්තු මන්ත්රීණරුන් විධියට ඒ ශේ අව මට ශණන්න පුළුණන්; 

ශහට තමුන්නාන්ශාේලාට ශණන්න පුළුණන්. අපි නිලධාරියකු 

ාබ  න්ධශයන් යබ රී ක කාරකාණ්ෂ මතු කළාම ඒ මතු කරපු 

1405 1406 

[ගරු  අරුන්දික රනාන්ව මහතා] 



2021 අශරේල් ම  08  

කාරකාණ ශපරළා අපට පහර ගහන්න,  ඒ චූදිත නිලධාරියාශේ 

අතටම හබ   ශණනණා නබ  ඒක වි ාල ර ්නය්ෂ. ගරු නිශයෝජය 

කාරක ාවාපවරතුමනි, ශබ  ාබ  න්ධශයන් ාාධාරක පම ්ෂ්කය්ෂ 

කරන්න රීයලා ඉල් මලීම්ෂ  කරනණා.  

කරුණු කාරකා ශනිවින  අශේ නබ ණලට මඩ ගහන්න කටයුතු 
රීම ම ගින, මම මතු කරපු කාරකාණට අවාළ   මශේ කථාණ 
ාබ පූ්ශකශයන්ම පළ කරන්ශන්  නිවරණ එයින් ශකිටා්ෂ විතර්ෂ 
අරශගන විකා ය රීම ම  ගිනයි මම ශබ  රකා ය කශළේ.  මට 
අණා්ථාණ ල ා  වන්නාට ඔ තුමාට ා්තුවරණන්ත ශණෂනන්, මා නිහඬ 
ශණනණා.  

 

ගු නිප්යෝජ කාරක ්වාපිනුරමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Next, Question of Privilege to be raised by the Hon. 

Dilip Wedaarachchi. 

 
වරර්ාා: අුණු ප්කොළපැලැ්ප් 

බ්දයනාගාරය  ඇුරළුවීම  මඩ ලබා 
ප්නොදීම 

சிறப்புாிகம: அங்குனுதகாலதபலஸ்ஸ 

சிகறச்சாகலக்குள் பிரதவசிப்பதற்கு 

அனுமதிக்காகம 
PRIVILEGE: OBSTRUCTION FROM ENTERING 

ANGUNUKOLAPELESSA PRISON  
 

ගු දිලිප් ප්වාආරච්ික මහසතා  
(மாண்புமிகு திலிப் தவதஆரச்சி) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
ගරු නිශයෝජය කාරක ාවාපවරතුමනි, පසුගිය මා්ශතු 30ණිනි 

වා, අශේ රන්ජන් රාමනායක මිවරතුමා   ලන්න, මම 

අඟුණුශකිළපිලිා්ා  න්ධනාගාරයට ගියා. මට එවා ඒ අණා්ථාණ 

ල ා  වන්ශන් නිහි. එතුමා   ලන්න ශවන්න  ිහි රීඅණා. මම 

ශහේතුණ ඇහුණාම රීඅණා, ාවරයකට එක වණා්ෂ - වාවා පමක්ෂ- 

 ලන්න පුළුණන් රීයලා  න්ධනාගාර ශකිමාාරිා්තුමා විශ ේ් 

නිශයෝගය්ෂ කරලා වරශ න  ණ. අපට එම ර ්නය මුලදී මතු වුණු 

අණා්ථාශඅත්  අපි ශබ  පා්ශපිශබ න්තුශඅ දී ඒ පිබඳ මණ කථා කරලා, 

ගරු කථානායකතුමාට ඒ ගින කරුණු පිහිදිපි කළා.  එතුමා 

නිශයෝගය්ෂ  වන්නා, ඉරිවා හිර ාවරශ  වණා් හශ ම උශේ 9.00 

ඉමන් ාණා (.00 ශණන කල් ම එතුමා   ලන්න පුළුණන් රීයලා.  අශේ 

ගරු කථානායකතුමා පා්ශපිශබ න්තු මන්ත්රීණරුන්ට ල ා දීලා 

වරශ න අයිවරය  න්ධනාගාර ශකිමාාරිා්තුමා  නිවර කරන්ශන් 

ශකිශහිමව? මට ඒක ර ්නය්ෂ.  මම  න්ධනාගාරයට ගිය 

අණා්ථාශඅ මට එම මන්ත්රීතුමාණ  ලන්න  ශනි වන්නු එක ගින 

මශේ අරාාවය රකා  කළා. ඒක නිාා මම ගරු 

කථානායකතුමාශගන් ඉල් මලීම්ෂ කරනණා, අශේ මන්ත්රීණරුන්ට  

රන්ජන් රාමනායක මිවරතුමා    ලන්න   අණා්ථාණ ල ා ශවන්න 

රීයලා. මන්ත්රීණරයකු විතර්ෂ ශනිශණයි, ාාමානය පුේගලයකු  

වුකත් ාවරශ  වණා් පශහේ ඕනෑම වණාක  න්ධනාගාරයට ගිහිල් මලා 

 ලන්න අණා්ථාණ වරශ නණා.  එතුමාට ශමශහම කරන්ශන් ඇයි  

රීයන කාරකය   තමයි මට මතු ශණලා වරශ න ර ්නය.  රන්ජන් 

රාමනායක මිවරතුමා ගින අපි ශහියන්න ඕනෑ. එතුමාට ශමින 

ණාශේ ශේණල් මණලට ඇතුශළේ දී මුහුක ශවන්න   ක ව ශණනණාව වන්ශන් 

නිහි. එතුමාශේ  වක ාිප ශහියන්න ඕනෑ. එතුමාට commode 

chair එක්ෂ ඉල් මලලා වරබුකා. ඒක තණම දීලාව වන්ශන් නිහි. 

එතුමාට ණි කරීබඳ යන්න විධිය්ෂ නිහි. ඒ ණාශේ ර ්නණලට එතුමා 

මුහුක දීලා වරශ නණා. ඒ ගින ශහියන්න ශකශන්ෂ නිහි. මම 

තාගල් මල රශේ ශ   කටින පුේගලශයකු නිාා මට එතුමා  ලන්න 

යන්න අණා්ථාණ ල ා ශවන්න. අශේ මන්ත්රීණරුන්ට එතුමා  ලන්න  

අණා්ථාණ ල ා ශවන්න.  කයව   මන්ත්රීණරුන් ශණනුශණනුයි මා ශමම 

ඉල් මලීම කරන්ශන්.  ශබ ක මන්ත්රීණරුන්ශේ ණරරාාවය්ෂ.  ඒ 

අණා්ථාණ  ල ා ශවන්න  ිරි ඇයි රීයලා මම අහන්න කිමිවරයි.  
 

ගු නිප්යෝජ කාරක ්වාපිනුරමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you. Hon. Member, I will refer the Question of 

Privilege to the Hon. Speaker.  
 

ගු දිලිප් ප්වාආරච්ික මහසතා  
(மாண்புமிகு திலிப் தவதஆரச்சி) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
Okay. Thank you. 

 

පනත් ප්කටුම්පත් ිළිතගැ්දවීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட சட்டமூலங்கள் 

BILLS PRESENTED 
 

ප්කොළඹ වරාය නගරය ආර්ථික ප්කොමිෂ්ද ්වාව 

පනත් ප්කටුම්පත 
தகாழும்புத் துகறமுக நகரப் தபாருளாதார 

ஆகைக்குழு சட்டமூலம்  
COLOMBO PORT CITY ECONOMIC COMMISSION BILL  

 
 

"විශ ේ් ආ්ශථික කලාපය්ෂ පිහිටුවීම පිණිා විධිවිධාන ාිලිා්වීම ාමහා 

ව; ඒ කලාපය තුළ ාහ එහි  කට ණයාපාර ාහ ශණනත් ්රියාකාරකබ  කරශගන 

යාම ාමහා පියාපදිාචි රීම ම,  ලප්ර දීම,  ලය ල ාදීම ාහ ශණනත් 

අනුමතයන් ල ා දීම ාමහා  ලය ඇවර ශකිෂන්න් ාවාණ්ෂ පිහිටුවීම ාමහා ව; ඒ 

කලාපය තුළ ණයාපාර කටයුතු රීම ශබ  පහසුණ රණ්ශධනය රීම ම ාමහා ඒකීය 

අණා්ථා ආශයෝජන පහසුකබ  ාලාන්නකු හඳුනා ගිම ම ාමහා විධිවිධාන 

ාිලිා්වීම ාමහා ව; ඒ කලාපය තුළ රශමෝපායික ණිවගත්කම්ෂ ඇවර ණයාපාර 

රණ්ශධනය රීම ම ාමහා දිරිගින්වීබ  ාහ ශණනත් නිවහා ්රීම බ  නි ්චය ශකිට 

රවානය රීම ම ාමහා ව; විධිවිධාන ාලා්ණා ඇවර ආකාරයට, ඒ කලාපය තුළ 

පිහිටා ඇවර රජශ  අශලවි කළ හිරී ඉඩබ  ාහ ණයාපෘවර ාමාගශබ  අශලවි කළ 

හිරී ඉඩබ  ාහ පරිරයන් ාහ ාහාධිපතය ශකිටා් ාබ  න්ධශයන් 

ගනුශවනුණලට එළඹීමට ව; ඒ කලාපය තුළ ජාතයන්තර ශණළමාම, නාවික 

රණ්ශධන ශමශහයුබ , අ්ෂශණරළ  ිාකු කටයුතු ාහ මූලය ශාේණාණන්, ශතිරතුරු 

තා්ෂ්කය ාහ ණයාපාර ්රියාණපි  ාහිර රවණයන්ට දීම, ාාා්ථාපිත 

මූලා්ථානශ  ශමශහයුබ , කලාපීය  ශ වාහිම ශබ  ශමශහයුබ , ාාචාරක කටයුතු 

ාහ ඒ හා ාබ  න්ධ ශණනත් ශාේණාණන් රණ්ශධනය රීම ම ාහ ඒ ාමහා පහසුකබ  

ාිලසීම ාමහා ව; ඒ කලාපය තුළ ජාතයන්තර ආරාවුල් ම නිරාකරකය රීම ශබ  

මධයා්ථානය්ෂ පිහිටුවීම ාමහා ව; ඒ කලාපය තුළ, නාගරික පහසුකබ  පිබඳ ම 

ශමශහයුබ  රණ්ශධනය රීම ම ාහ ශන්ණා කක රජාණ්ෂ පදිාචි රීම ම ාමහා ව; ඒ හා 

ාබ  න්ධ ශහෝ ඊට ආනු්ාගික කාරකා ාමහා විධිවිධාන ාිලිා්වීම පිණිා ව  ල 

පනත් ශකටුබ පතරී." 
 . 
 

ිළිතග්දවන ල ප්   අග්රාමාත ්හස මුාල අමාත,  බු යශයීයා්න,  
ආගමික හසා ්ාං ප්කෘිනක ක යුුර අමාත ්හස නාගරික ්ාංවර්යන හසා 
නිවා් අමාතුරමා ප්වනුව  ගු දිප්්දෂප ගුණවර්යන මහසතා වි නි. 

2021 අප්රේල  0 වන අරහසුවාාා ප්ා වන වර ිරයවිය යුුරයි  ා,  
එය මුද්රණය කළ යුුරයි  ා නිප්යෝග කරන ලදී.  

 

பிரதம அகமச்சரும் நிதி அகமச்சரும் புத்தசாசன, சமய மற்றும் 

கலாசார அலுவல்கள் அகமச்சரும் நகர அபிவிருத்தி மற்றும் 

வீடகமப்பு அகமச்சருமானவர் சார்பில் மாண்புமிகு  திதனஷ் 

குைவர்தன அவர்களால் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. 

2021 ஏப்பிரல் 20, தசவ்வாய்க்கிைகம, இரண்டாம் முகற 

மதிப்பிடப்பட தவண்டுதமனவும் அச்சிடப்பட தவண்டுதமனவும் 

கட்டகளயிடப்பட்டது. 
 

Presented by the Hon. Dinesh Gunawardena, on behalf of the Prime 
Minister, Minister of Finance, Minister of Buddhasasana, Religious and 
Cultural Affairs and Minister of Urban Development and Housing;  

to be read a Second time upon Tuesday, 20th April, 2021 and to be 
printed.  
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පා්ශපිශබ න්තුණ 

ශ්රී ලාංකා මඩම් ්ාංවර්යනය ිරීප්ම් ්ාං්පථා 

(්ාංප්ශයීයෝයන) පනත් ප්කටුම්පත 
இலங்கக காைி அபிவிருத்தி கூட்டுத்தாபனம் 

(திருத்தம்) சட்டமூலம்  
SRI LANKA LAND DEVELOPMENT CORPORATION 

(AMENDMENT) BILL  

 

"19)8 අාක 15 වරන ශ්රී ලාකා ඉඩබ  ාාණ්ශධනය රීම ශබ  ාාා්ථා පනත 

ාාශ ෝධනය රීම ම ාමහා  ල පනත් ශකටුබ පතරී"  

 
ිළිතග්දවන ල ප්  අග්රාමාත ්හස මුාල අමාත,  බු යශයීයා්න,  

ආගමික හසා ්ාං ප්කෘිනක ක යුුර අමාත ්හස නාගරික ්ාංවර්යන හසා 
නිවා් අමාතුරමා ප්වනුව  ගු දිප්්දෂප ගුණවර්යන මහසතා වි නි. 

2021 අප්රේල  0 වන අරහසුවාාා ප්ා වන වර ිරයවිය යුුරයි  ා,  
එය මුද්රණය කළ යුුරයි  ා නිප්යෝග කරන ලදී.  

 
பிரதம அகமச்சரும் நிதி அகமச்சரும் புத்தசாசன, சமய மற்றும் 

கலாசார அலுவல்கள் அகமச்சரும் நகர அபிவிருத்தி மற்றும் 

வீடகமப்பு அகமச்சருமானவர் சார்பில் மாண்புமிகு  திதனஷ் 

குைவர்தன அவர்களால் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. 

2021 ஏப்பிரல் 20, தசவ்வாய்க்கிைகம, இரண்டாம் முகற 

மதிப்பிடப்பட தவண்டுதமனவும் அச்சிடப்பட தவண்டுதமனவும் 

கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 
Presented by the Hon. Dinesh Gunawardena, on behalf of the Prime 

Minister, Minister of Finance, Minister of Buddhasasana, Religious and 
Cultural Affairs and Minister of Urban Development and Housing;  

to be read a Second time upon Tuesday, 20th April, 2021 and to be 
printed.  

 
 

පාර්ලිප්ම්්දුරප්ේ රැ්පවීම් 
பாராளுமன்ற அமர்வு 

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 

ගු දිප්්දෂප ගුණවර්යන මහසතා  
(மாண்புமிகு  திதனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Hon. Deputy Chairman of Committees, I move,  
 
"That notwithstanding the provisions of the Standing Order 8 of 
the Parliament and the motion agreed to by Parliament on 06th 
October, 2020, the hours of Sitting of Parliament on this day and 
Friday, April 09th, 2021 shall be 10.00 a.m. to 12.30 p.m. and 
1.30 p.m. to 4.30 p.m. At 11.00 a.m., Standing Order 8(5) of the 
Parliament shall operate. At 4.30 p.m., Mr. Speaker shall adjourn 
the Parliament without question put". 

 
රශයීයපනය විම්න ලදි්ද,  ්වා ්ම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

කලතැබීම 
ஒத்திகவப்பு 

ADJOURNMENT 

 
ගු දිප්්දෂප ගුණවර්යන මහසතා  
(மாண்புமிகு  திதனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Sir, I move, 
 
"That Parliament do now adjourn".   

 

රශයීයපනය ්වාිමමුඛ කරන ලදී. 
வினா எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 

ගු ලක්ෂපම්ද ිරරිඇලල මහසතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු නිශයෝජය කාරක ාවාපවරතුමනි,- 
 

ගු නිප්යෝජ කාරක ්වාපිනුරමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Yes, Hon. Lakshman Kiriella?  

 

ගු ලක්ෂපම්ද ිරරිඇලල මහසතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු නිශයෝජය කාරක ාවාපවරතුමනි, ශකිළඹ ණරාය නගරය - 

Colombo Port City - ගින, අපි විණාවය්ෂ ඉල් මලනණා. ශමිකව, 

ඇත්ත ණ ශයන්ම "එක රට්ෂ - එක ම වරය්ෂ" රීයලා රීඅණාට, 

එක රශට් ම වර ශවක්ෂ වරශ නණා. අපි ශබ  ාමහා අනාගතශ දී 

විණාවය්ෂ ඉල් මලනණා.  
 

ගු නිප්යෝජ කාරක ්වාපිනුරමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, this is the First Reading of the Bill. 

When it comes to the Second Reading, there will be a 
debate.  

 

ගු ලක්ෂපම්ද ිරරිඇලල මහසතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

එක රට්ෂ; ම වර ශවක්ෂ.  
 

ගු නිප්යෝජ කාරක ්වාපිනුරමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Next, the Adjournment Debate. I call upon the Hon. 
(Prof.) Ranjith Bandara. You have 11 minutes. 

 
 

2019 අප්රේල ම්  1 ප්වනි දින  ු  වූ ප්බෝම්බ 

රහසාරය ්ම්බ්දයප්ය්ද පීක්ෂා කර විමර්ශයීයනය කර 

වාර්තා ිරීම හසා අවශයීය ්රියාමාර්ග ගැනීම 

්ම්බ්දයප්ය්ද පත් කළ ප්කොමිෂ්ද ්වාප්ේ අව්්ද 

වාර්තාව  
2019 ஏப்ரல் 21ஆம் திகதி  இடம்தபற்ற குண்டுத் 

தாக்குதல் ததாடர்பாக ஆராய்ந்து விசாாித்து 

அறிக்கக சமர்ப்பிப்பதற்கும் ததகவயான 

நடவடிக்ககககள தமற்தகாள்வதற்குமாக 

நியமிக்கப்பட்ட ஆகைக்குழுவின்  இறுதி அறிக்கக 
FINAL REPORT OF THE COMMISSION OF INQUIRY TO 

INVESTIGATE AND INQUIRE INTO AND REPORT OR TAKE 
NECESSARY ACTON ON THE BOMB ATTACKS ON 21ST                 

APRIL, 2019 

 
 

[අ.වා. 1.((] 
 

ගු (මහසාචාර්ය) රාංජිත් බණ්ඩාර මහසතා 
(மாண்புமிகு (தபராசிாியர்) ரஞ்சித் பண்டார)  

(The Hon. (Prof.) Ranjith Bandara) 

ගරු නිශයෝජය කාරක ාවාපවරතුමනි, අව දිනව අපි විණාවයට 

ගන්ශන් පාා්කු ශකිෂන්න් ාවා ණා්ශතාණ පිබඳ මණයි. මා  ශබ  

අණා්ථාශඅ මත්ෂ කරන්නට ඕනෑ කාරකය්ෂ වරශ නණා. ඒ තමයි, 

අපි පසුගිය වණා ් ශවක පුරාණටම වි්ෂශ්ෂ ශනල් මාන් මින්ශඩලා 
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නමිවර ශගෝලීය පුරණි කයා රීයපු විධියට "බුේධිමත් ෂනනිසුන් නිහඬ 

 ල වාට ශමෝඩශයෝ පිටවු ගහනණා" රීයන එකයි. ශබ  ශකිෂන්න් 

ාවාණ පත් කශළේ කවුව, කණර අරමුණු ඇවරණ ව, එමගින් 

විම්ශ නයට වාජන ශකරුශඩු කණර කාරකය්ෂ ව රීයලා විණාව 

කරනණා ශණනුණට විප්ෂ්ය කශළේ කුම්ෂව? හිටපු පා්ශපිශබ න්තු 

මන්ත්රී රන්ජන් රාමනායක මිවරතුමා උාාවියට අපහාා රීම ම නිාා 

ශරේ් ්ධාධිකරකය මඟින් දීපු නක් තීන් වණ අන්ශයෝගයට ල්ෂ 

කරෂනන් ශබ  ාවාශඅ කටයුතු අවුශලන් අවුලට පත් රීම මට කටයුතු 

රීම ම තමයි ක ශළේ. විප්ෂ්ය ාිලසුබ  ාහගතණ කරශගන ගිය ඒ 

ණිඩ පිබඳශණළ පිබඳ මණ අශේ කනගාටුණ ාහ අරාාවය ශබ  

අණා්ථාශඅ රකා  කර  කටිනණා.  

ගරු නිශයෝජය කාරක ාවාපවරතුමනි, ශකිෂන්න් ාවාණ 

ාා්ෂෂිකරුණන් කිමණා, විවාග කර, ඒ අනුණ එළඹුණු නිගමන 

පිබඳ මණයි අවරගරු ජනාධිපවරතුමාට ණා්ශතා කශළේ. ශබ  ශකිෂන්න් 

ාවාණ පත් කශළේත් එණකට ජනාධිපවරණරයා විධියට කටයුතු කරපු 

ගරු වමත්රීපාල  කරිශාේන මිවරතුමාමයි.  

එම ශකිෂනාම මඟින් විවාගයට ගත යුතු කාරකා පිබඳ මණ 

එතුමා ාහ එතුමාශේ කඩුඩායම ඉතා පිහිදිපිණ ගත් තීන් වණ්ෂ 

මතයි ශකිෂනාම ්රියාත්මක වුශඩු. ශකිෂනාමට පත් කළ 

ාාමාිතකයන්  කයව ශවනාම ජනාධිපවරණරයා විධියට එතුමාශේ 

විධායක  ලතල පාවිච්චි කර පත් කළ අය. ඒ නිාා ශබ  ශකිෂනාම 

අ ශේ ආඩුක්ණ පත් කළා රීයලා විප්ෂ්ය ශබ  කරන උේශ ෝ්කය 

මම හිතන විධියට ශබ  රශට් බුේධිමත් ජනතාණ රවර්ෂශ්ේප 

කරනණා.  

අශේ විප්ෂ් නායකතුමා ණගකීම වාර ගත්තා, "ඔඅ, අශේ 

කාලශ  අපි ඉඩකඩ ාලාා  වන්නා. තමන් වි ්ණාා කරන ආගමට 

අනුණ ශවවියන් ණහන්ශාේ පිබඳ මණ ඇවර වි ්ණාාශයන් පල් මපියට 

ගිහිල් මලා එම ශේණ ශමශහයට ාහවාගි වුණු ෂනනිසුන් 300්ෂ පමක 

අමු-අමුශඅ මරකයට පත් ශණෂනන්, ශමණිනි විපත්ෂ  කේධ වුකා. 

ඒකට අපි ණග රීයන්න ඕනෑ."  රීයලා. ඒ ණාශේම අපි වන්නණා, ඒ 

අණා්ථාශඅ විප්ෂ්ශ  අශේ ාමහර ගරු මන්ත්රීතුමන්ලාශේ 

රීට්ටුණර ඥාතීන් පණා ඒ අවාගයාබ පන්න තත්ත්ණයට මුහුක  වන් 

 ණ. නමුත් මම හිතන විධියට අණාානාණකට එතුමන්ලාට අව 

ණනවිට එම කාරකය අමතකයි.  

ගරු නිශයෝජය කාරක ාවාපවරතුමනි, එම රහාර  කේධ ශණලා 

විනට අවුරු ව ශවක්ෂ ශණනණා. නමුත්, එය අශේ ආ්ශථිකයට 

කණරාකාරශයන්  ලපා වරශ නණාව රීයා අපි අමතක කරන්න 

නරකයි. ඒ  ලපෑම, දී්ශ  කාලීන  ලපෑම්ෂ. අශේ රශට් ාාචාරක 

ණයාපාරයට, අශේ රශට් අපනයනණලට, අශේ රශට් ආ්ශථික 

ාාණ්ශධනයට විතර්ෂ ශනිශණයි, අශේ රශට් ාාමානය ජනතාණශේ 

ර ්න දියුණු වරයුණු කරන්නත් එමඟින්  ලපෑම්ෂ ඇවර කළා. ඒ 

නිාා මම වි ්ණාා කරන විධියට, අව අපි  ශබ  ශකිෂන්න් ාවා 

ණා්ශතාශණන් එහාට ගිහිල් මලා ශමණිනි තත්ත්ණ ඇවරවීම ණිළි්ෂවීම 

ාමහා ගත යුතු ්රියා මා්ශග ශමිනණාව රීයන කාරකයයි 

ාාකච්ඡාණට ගත යුත්ශත්.  

ජාවරක ාාහිඳියාණ තහවුරු රීම ම ාමහා එළඹ වරශ න ශහිමම 

කාලය ශබ කයි. හි ියි, ණ්ශගණාදී, ආගබ ණාදී අවහා් ඉා්මතු 

කරෂනන් ශබ  පා්ශපිශබ න්තුශඅ ණටිනා කාලය කා විමීම ාමහා අශේ 

විප්ෂ්ශ  ගරු මන්ත්රීතුමන්ලා ගන්නා ාාවිධානාත්මක උත්ාාහය 

ශබ  රශට් ණගරීණ යුතු පුරණි කයන් රවර්ෂශ්ේප කරනණාය රීයන 

එක අපි ශබ  අණා්ථාශඅ ාමහන් කරන්නට ඕනෑ. පා්ශපිශබ න්තුණ 

උත්තම තර නබ  අපට ණගකීම්ෂ වරශ නණා, ශබ  රශට් ාාමානය මහ 

ජනතාණශේ ර ්න කථා කරන්න ශබ ක අණා්ථාණ කරගන්න. 

උාාවියට අපහාා කළ ශකශන්ෂ හිශ්ශ විලාු ශඅ ණිටීම, 

පා්ශපිශබ න්තුශඅ මන්ත්රී රයරය අහිෂනවීම යනාදිය අව ඊශ  පමක්ෂ 

ශණච්ච ශේණල් ම ශනිශණයි. ආඩුක් ප්ෂ්ශ  ගරු රධාන 

ාාවිධායකතුමා අණා්ථා රීහිපයකදී ශබ  කාරකය පිහිදිපි 

කරන්න උත්ාාහ කළ  ණ අපි වි්ෂකා. ර ල ඇමවරණරු තමන්ශේ 

පා්ශපිශබ න්තු මන්ත්රී රයරය අහිෂන කරගත් අණා්ථා වරශ නණා. ඒ 

නිාා හිතාමතා ශබ  රශට් මහ ජනතාණශේ ණටිනා කාලය කා 

වමන්න එපා රීයලා නිණත ණාරය්ෂ මා මත්ෂ කරන්න කිමිවරයි. 

රන්ජන් රාමනායක මහත්මයා ගින කථා කරන එක අදින් 

පසුණ නතර ශණයි. එතශකිට ශහට ශමික්ෂව  අතට ගන්ශන්? 

විප්ෂ්යට ණගකීම්ෂ වරශ නණා, ශබ  රශට් ආ්ශථික ාාණ්ශධන 

්රියාණපියට ඇවර ශණච්ච  ලපෑම ශකිශහිමව නිණිරදි කරන්ශන්, 

ඒ ාමහා ගතයුතු ්රියා මා්ශග ශමිනණාව රීයන ණිවගත් කාරකා 

පිබඳ මණ ශබ  ගරු ාවාණ තුළ ඔවුන්ශේ ත්ශක-විත්ශක ශගිඩ 

නිගීමට. අපි වි්ෂකා පසුගිය මහ මිවරණරකශ දී පා්ශපිශබ න්තුශඅ 

මන්ත්රීණරුන් ාබ  න්ධශයන් ජනතා විශරෝධය ශකියි ආකාරයටව 

ශගිඩනිු ශඩු රීයලා. ශ්රී ලාකාශඅ ර ලම ශේ පාලන ප්ෂ්ය 

වුණු එ්ෂාත් ජාවරක ප්ෂ්යට පුළුණන්කම ලිබුශඩු නිහි, අක්ම 

ගකශන් එක මන්ත්රී රයරය්ෂණත් ඡන්වශයන් පත් කර 

පා්ශපිශබ න්තුණට එණන්න. 

මහ ජනතාණ එ්ෂාත් ජාවරක ප්ෂ්ය  මුළුමනින්ම රවර්ෂශ්ේප 

කළා.  පා්ශපිශබ න්තුශඅ විප්ෂ්ශ  ඉමශගන හඬ නඟන ශ ිශහෝ 

පිරිා්ණලට මහ ජනතාණ ඉදිරියට යන්න පුළුණන්කම වරබුශඩු නිවර 

 ණ අපි වි්ෂකා. එම නිාා එතුමන්ලා ජාවරක ලියිා්තුණ හරහා 

පා්ශපිශබ න්තුණට ඇතුළු වුකා.  ශබ ක තමයි ඇත්ත.  

ගරු නිශයෝජය කාරක ාවාපවරතුමනි, පාා්කු රහාරය ණිනි 

බ ශල් මච්ඡ රහාර  නිණත ණාරය්ෂ රශට් ඇවර ශනිණන ආකාරයට 

කටයුතු කරන්න  අපි ශමය අණා්ථාණ කර ගනිමු. රට ශගිඩ 

නිඟීශබ දී අපට රධාන අන්ශයෝග තුන්ෂ වරශ නණා. එක 

අන්ශයෝගය්ෂ තමයි, ජාවරක ආර්ෂ්ාණ පිබඳ ම අන්ශයෝගය. ඉතා 

තීරකාත්මක ශලා ශමම කටයුත්තට අවරගරු ජනාධිපවරතුමා 

මිදිහත් ශණලා -එතුමා ආර්ෂ්ක ශල් මකබ ණරයා විධියට කටයුතු 

කරේදී, රශට් අවුරු ව 30්ෂ පිණවර යුේධය අණාන් කරේදී-  එතුමා 

ල පු  අත්විකීබ  පාවිච්චි කරලා, අපට ාතුටු ශණන්න පුළුණන් 

තිනකට ජාවරක ආර්ෂ්ාණ අරශගන ඇවිල් මලා වරශ නණා.  අපි 

රශට් පුරණි කයන් විධියට  ාතුටු ශණන්න ඕනෑ , හිම 

පුරණි කශයකුටම ආර්ෂ්ා ාහිතණ තමන්ශේ මාතෘ භූෂනශ  කටයුතු 

කරන්න පුළුණන්කම වරබීම  ගින.  

ශවණිනි අන්ශයෝගය තමයි, රශට් ආ්ශථිකය ඉා්ාරහට ශගන 

යන එක. අපි  වටුණා, පාා්කු රහාරය මඟින් රශට් ආ්ශථිකයට වි ාල 

 ලපෑම්ෂ ඇවර වුණු  ණ. හරියට "ගශහන් ණිටුණු ෂනනිහාට ශගිනා 

ඇන්නා ණාශේ"  ශකිවිඩ් - 19 ණාාගතය හරහා ශබ  තත්ත්ණය 

තණත් තීව්ර වුකා.  

ගරු නිශයෝජය කාරක ාවාපවරතුමනි, ශලෝකශ  ාමහර 

රටණල් ම අවත් මුළුමනින්ම ණාා වමා වරශ නණා. ශලෝකශ  රටණල 

ාාමානය කටයුතු  කේධ ශණන්ශන් නිහි.  ශලෝකය තනි යාය්ෂ 

නබ  ඒ  ලපෑම අපට ලිශ න්ශන් නිේව?  ලපෑබ ණපින් අපට 

ෂනශවන්න පුළුණන්ව? අපට ඒ  ලපෑබ ණපින් ෂනශවන්න පුළුණන්කම්ෂ 

නිහි.  අපට ශලෝක ආ්ශථිකශ   කේධ ශණන  ලපෑබ ණපින් 

ෂනශවන්න පුළුණන්කම්ෂ නිත්නබ  ඒ  ලපෑබ ණපින් එබඳයට 

යන්ශන් ශකිශහිමව?  පළමුණ රශට් ඉදිරි ආ්ශථික ාාණ්ශධනය 

ාමහා පියණර රීහිපය්ෂ ඉා්ාරහට ත ා අපි ආහාර අවරන් සුර්ෂෂිත 

ශණන්නට ඕනෑ. ණයාන තත්ත්ණය්ෂ තුළදී අාල් මණාසී රටකට 

ගිහිල් මලා අශේ  අණ යතා ාපුරාගන්න අපට පුළුණන්කම්ෂ නිහි. 

අපිට මතකයි, එක කාලයක  "කුඹුරු ශගිඩ කරලා ක්රීඩා පිට්ටනි 

හවන්න ඕනෑ; මල් ම ණණන්න ඕනෑ" රීයලා රීයපු ශේ පාලන 

නායකයන් රශට් හිටපු  ණ.  ඒ ශකශාේ ශණතත්, ආ්ශථික ාාණ්ශධන 

්රියාණපිය ශඅගණත් රීම ම ාමහා ණන අන්ශයෝගය අපට වරශ නණා.  
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පා්ශපිශබ න්තුණ 

තුන්ණිනි අන්ශයෝගය ශමයයි. අපි දී්ශ  කාලය්ෂ වරා්ශාේ 

වි්ෂකා, රශට් ාමහර රවරාාා්කරක ශඅගශයන්  කේධ ශණන්නට 

ඕනෑ  ණ. අශේ විප්ෂ් නායකතුමාශේ පියාකන් රශට් 

ජනාධිපවරණරයා විධියට කටයුතු කරේදි තරුක අාහනය පිබඳ ම 

ශකිෂන්න් ාවාණ්ෂ පත් කළා. එම ශකිෂන්න් ාවා ණා්ශතාශඅ 

ාමහන් වුකා, රශට් තරුක තරුණියන්ශේ ගිටව   නිරාකරකය  

රීම ම ාමහා ගත යුතු ්රියාමා්ශග ශමිනණාව රීයා. අපි එතිනින් 

පටන් ගනිමු. අපට පුළුණන්කම ලිබුකාව, තරුක තරුණියන්ශේ 

ර ්නණලට උත්තර ශහියන්න. එම ර ්නණලට උත්තර ශහියන්න 

 ිරි වුණු නිාා තමයි අවුරු ව 30්ෂ අතුළත රශට් තරුක නිඟිටීබ  

තුනකට මුහුක ශවන්න අපට  කේධ වුශඩු. වරා් ණාරක යුේධය 

නිාා තරුක තරුණියන් ල්ෂ් ශවකහමාර්ෂ විතර  ීයවිත පරිතයාග 

කළා. පා්ශපිශබ න්තුණ ඉා්ාරහ වරශ න රකවිරු ා්මාරකයකට 

ගිශයිත් ඔ තුමාට  ශපශනයි,  අවුරු ව 30්ෂ පිණවර  ිරෑරුබ  යුේධය 

ශණනුශණන් ීයවිත පරිතයාග කරපු රශට් තරුක තරුණියන්ශේ නබ  

 0,000්ෂ ගල් ම ලෑල් මලක ශකිටලා වරශ න  ණ. අශේ රශට් තරුක 

පරබ පරාණ ගත්ශතිත්, ණයා අවුරු ව 1)ත්,  (ත් අතර රමාකශ  

පිරිා ඉන්ශන් ජනගහනශයන්  කයයට 1(යි. තරුක තරුණියන් 

ල්ෂ් 5කට ආාන්න ාාඛයාණ්ෂ රැරීයා ශණශළම ශපිශළේ තමන්ට 

ගිළශපන රැරීයාණ ශහියා ගන්න  ිරුණ ඉන්නණා. ශබ  තත්ත්ණය 

තුළ තණ එක තරුක නිඟීටීමකට ඉඩ ශවන්න ශබ  රටට 

පුළුණන්කම වරශයනණා රීයා ඔ තුමා  වි ්ණාා කරනණාව? 

නිශයෝජය කාරක ාවාපවරතුමනි, මම ශබ  ගරු ාවාශණන් ඉතා 

ඕනෑකෂනන් ඉල් මලා  කටිනණා, පාා්කු  රහාරශයන් එහාට,  

ශකිශහිමව රශට් ර ්නණලට උත්තර පියන්ශන් රීයලා අපි 

ාාණාවයකට මුල පුරමු රීයලා. එතශකිටයි පා්ශපිශබ න්තු 

මන්ත්රීණරුන් හිටියට අශේ ාමාජ ණගකීම ඉ්්ට කළා රීයලා 

නිණත ණාරය්ෂ මහ ජනතාණ ඉාා්රහට අපට යන්න පුළුණන්කම 

ලිශ න්ශන්.  

ශ ිශහිම ා්තුවරයි. 
 

 

ගු නිප්යෝජ කාරක ්වාපිනුරමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. (Dr.) Harsha de Silva. 

You have 17 minutes.  

 
[අ.වා. 1.5)] 

 

ගු (ආචාර්ය) හසර්ෂ ා  ලවා මහසතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

(The Hon. (Dr.) Harsha de Silva) 

ගරු නිශයෝජය කාරක ාවාපවරතුමනි,  අව විණාව කරන්ශන් 

 019 අශරේල් ම  මා  1 ශණනි දින  ක ව  ල ශ ෝබ   රහාරය 

ාබ  න්ධශයන් පම ්ෂ්ා කර විම්ශ නය කර ණා්ශතා රීම ම හා 

අණ ය ්රියාමා්ශග ගිම ම ාබ  න්ධශයන් පත් කළ ශකිෂන්න් 

ාවාශඅ ණා්ශතාණ පිබඳ මණයි. එවා, පාා්කු ඉරිවා උශේ 3.30ට විතර 

මම පිඟිරිණත්ශත් වරබුණු අවුරු ව උත්ාණයට ගියා.  ඒ අවුරු ව 

උත්ාණශ  ගම හරහා දිවීශබ  තරගය්ෂ වරබුකා. ගම හරහා දිවීශබ  

තරගය ඉණර ශණන්න ආාන්නතම ශණලාශඅ මට  වරකථන පණිවුඩ 

රීහිපය්ෂම ලිබුකා.  1990 "සුණ ාිරිය" රධාන විධායක 

නිලධාරිතුමා මට කථා කළා. ඔහු රීඅණා, "Dr. Harsha, ශලිකු 

ර ්නය්ෂ ණාශේ" රීයලා. මම ඇහුණා,  ශමික්ෂව   රීයලා. 

එතශකිට ශණලාණ උශේ 8.50ට විතර ඇවර. "අපට ambulances 

එණන්න රීයලා හිම තිනින්ම calls එනණා, ශලිකු ණයානය්ෂ 

ශණලා ණාශේ"  රීඅණා. එතශකිට මම ඇහුණා, "ශකිශහන්ව calls 

එන්ශන්" රීයලා. ඉා්ශාල් මලාම call එක ඇවිල් මලා වරබුශඩු ්ින්ග්රි

-ලා ශහෝටලශයන්. මම ට්ෂ ගාලා ණාහනයට නිඟලා මශේ 

රියි වරු මහත්මයාට රීඅණා, "අපි ්ින්ග්රි-ලා ශහෝටලය පිත්තට 

යමු" රීයලා. එශහම යනශකිට එවා ජාවරක ශරෝහශල් ම අධය්ෂ් 

ශලා  කටි අනිල් ම ජා කාහ මහත්මයා මට කථා කරලා රීඅණා, "හ්ශ්, 

අපට පුළුණන් තරබ  ambulances ල ා ශවන්න උත්ාාහ කරන්න. 

Accident Service එකට ඉතාම   රපතළ ශලඩ්ක් ශගන්ණා ගන්න 

 කේධශණලා වරශ නණා" රීයලා. ඒ ශණලාශඅම මම අශේ ා්ශඅච්ඡා 

ාවාපවර  වෂනන්ව රත්නායක මහත්මයාට කථා කළා. මම හිතන 

විධියට අපි එවා ambulances 30්ෂ, (0්ෂ විතර පල් මපිණලට ාහ 

ශහෝටල් මණලට යිඅණා. මට මතකයි අපි එවා ්ින්ග්රි-ලා ශහෝටලයට, 

රීාා් රි ශහෝටලයට ගිය  ණ. ඉන් පසුණ  කනමන් ගාඩ්න් 

ශහෝටලයට ාහ ශකිච්චිකශඩ් ශාන්ට් ඇන්තම ා් පල් මපියට 

ගිහිල් මලා පුළුණන් විධියට අපි ඒ ්රියාවාමය ශමශහය ලණා. මම 

්ින්ග්රි-ලා ශහෝටලය ළඟින්  හිනශකිටම තමයි ආර්ෂ්ක 

අමාතයාා ශ  හිටපු ශල් මකබ  ශහේම කරි රනාන් ව මහත්මයාත් 

එතිනට ආශඅ. ඇත්ත ණ ශයන්ම  එතුමා මශේ  වරකථනශයන්ම 

තමයි අගමිවර රනිල් ම විරම කාහ මිවරතුමාට කථා කශළේ. මම 

ඇමතුම අරශගන  වන්නා, එතුමා කථා කළා. ඉන් පසුණ ආර්ෂ්ක 

රාජය ඇමවර රුණන් විශේණ්ශධන මිවරතුමාට කථා කශළේත් එම 

 වරකථනශයන්මයි. ඒ අණා්ථාශඅ වි්ෂක ශේණල් ම ීයවිත කාලය 

පුරාම මට අමතක  ශණන්ශන් නිහි. ශමිකව, ඒක ඉතාම 

ශේවජනක අණා්ථාණ්ෂ.  

 

ගු නිප්යෝජ කාරක ්වාපිනුරමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Will an Hon. Member propose the 

Hon. Harshana Rajakaruna to the Chair? 
 
 

ගු විජිත ප්ේුප්ගොඩ මහසතා (ාහසම් පා්ැල,   ිළරිප්ව්ද හසා 

ිමක්ෂූ අයාපන රාජ අමාතුරමා)  
(மாண்புமிகு விஜித தபருதகாட - அறதநறிப் பாடசாகலகள், 

பிாிதவனாக்கள் மற்றும் பிக்குமார் கல்வி இராஜாங்க 

அகமச்சர்)  

(The Hon. Vijitha Berugoda -State Minister of Dhamma 
Schools, Pirivenas  and Bhikkhu Education) 
Sir, I propose that the Hon. Harshana Rajakaruna do 

now take the Chair. 

 
ගු (ආචාර්ය) හසර්ෂ ා  ලවා මහසතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

(The Hon. (Dr.) Harsha de Silva) 
 

 

වි ්ද ්පථිර කරන ලදී. 
ஆதமாதித்தார். 
Seconded. 
 
 

රශයීයපනය විම්න ලදි්ද,  ්වා ්ම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 
 

අනුරුව ගු නිප්යෝජ කාරක ්වාපිනුරමා මූලා්නප්ය්ද 
මවත් වූප්ය්ද,  ගු හසර්ෂණ රාජකුණා මහසතා මූලා්නාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்று அகலதவ, மாண்புமிகு ஹர்ஷன ராஜகருைா 

அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES 
left the Chair, and THE HON. HARSHANA RAJAKARUNA took the 
Chair. 
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ගු (ආචාර්ය) හසර්ෂ ා  ලවා මහසතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

(The Hon. (Dr.) Harsha de Silva) 

එවා ඒ කා්ශය මඩුඩලය විණින්ත ශාේණාණ්ෂ කළා. ඒ නිාා 

මූලාානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම ශහිමටම වන්නණා එවා  

ාෑශහන ීයවිත රමාකය්ෂ ශද රා ගන්න පුළුණන් වුක  ණ. නමුත්, 

එවා  )8 ශවශනකුත් පසුණ තණ රීහිප ශවශනකුත් විධියට  අාරක 

පුේගලයන්  31ශවශන්ෂ ෂනය ගියා. ඒ ෂනය ගිය අයශේ පවුල් මණල 

උවවියට මශේ ාාවර ය ාාශඅගය නිණතත් පළ කරන්නට මම 

ශමය අණා්ථාණ්ෂ කර ගන්නණා. ෂනය ගිය කශතෝපිකයන් 

 කයව ශවනාටම ශමි්ෂ සුණය රා්ශථනය කරනණා, තුණාල  ලණන්ට 

ඉ්ෂමන් සුණය ලිශද ණායි රා්ශථනය කරනණා. එවා රජශ  රාජය 

ඇමවරණරයකු හිටියට මශේ අසීෂනත කනගාටුණත් ශබ  අණා්ථාශඅදී 

රකා  කරනණා. ඒ රහාරය නණත්ණා ගිම මට එවා අශේ ආඩුක්ණට 

හිරීයාණ්ෂ වරබුශඩු නිහි. ඒක තමයි ඇත්ත.  

අපි එතිනින් එහාට කල් මපනා කරලා  ලන්නට ඕනෑ. අව විණාව 

කරන්ශන්  019 අශරේල් ම  මා  1 ශණනි දින  ක ව  ල ශ ෝබ   රහාරය 

ාබ  න්ධශයන් පම ්ෂ්ා කර විම්ශ නය කර ණා්ශතා රීම ම හා 

අණ ය ්රියාමා්ශග ගිම ම ාබ  න්ධශයන් පත් කළ ශකිෂන්න් 

ාවාශඅ ණා්ශතාණ පිබඳ මණයි. ඒ ණා්ශතාණ ගින අපට ාෑහීමකට පත් 

ශණන්නට  ිහි. යබ  යබ  කාරකා ාබ  න්ධශයන් ශකිෂන්න් 

ාවාණ නිම ්ෂ්ක, නි්ශශේ   ඉදිරිපත් කරලා වරශ න  ණ 

පිබඳගන්නණා.  

ශ ිශහෝ මන්ත්රීණරු කථා කළ විධියට වණා් තුනහමාර්ෂ 

වරා්ශාේ පිණිවර ශබ  විණාවශ  ශබ  ණන ශකිට ශබ  ණා්ශතාශඅ 

වරශ න ගිටව , අක් පාක්කබ   එබඳයට ඇවිල් මලා වරශ නණා. ඒ නිාා 

ඒ ාබ  න්ධශයන් මා නිණතත් කථා කරන්ශන් නිහි. නමුත්, 

මූපික කාරකාණ ණන්ශන්, පිටුපා ඉමශගන එම රහාරය 

ශමශහයුශඅ කවුව, එම රහාරශ  මහ ශමිළකරු කවුව රීයන 

එකයි. දිගින් දිගටම එල් මල ණන විශඅචනය තමයි ශබ  ණා්ශතාණ 

අාබ පූ්ශකයි රීයන එක. ාමාත්ය්ෂ හිටියට ගත්ශතිත්, අපි 

කපින් විනශගන හිටපු ශේණල් මණලට ණඩා ශමිනණාව ශබ  

ණා්ශතාශණන් ඉදිරිපත් කර වරශ න්ශන්?  ාහරාන් ගින විා්තර 

 කයල් මල අපි වන්නණා. ශ ෝබ   ගිහුශඅ කවුව, මිරුශඩු කවුව 

රීයලා අපි වන්නණා. ඒ  කයල් මල මීට කපින් විනශගන  කටියා. 

නමුත්, ශබ  ණා්ශතාශණන්  ල ාාශපිශරිත්තු වුණු ශේ  කේධශණලා 

නිහියි රීයන එකයි අපට කනගාටුශණන් වුකත් රීයන්න 

 කේධශණලා වරශ න්ශන්.   

අවරඋතුබ  මිල් මකබ  කාදිනල් ම රාිතත් හිෂනපාකන් ාහ ක ශතෝපික 

ාවාණ රීයා වරශ නණා, ඔවුශන් ේ  ලාශපිශරිත්තු විඩි ශලාම 

සුන් වුකාය රීයලා.  කාදිනල් ම හිෂනපාකන් රීයනණා, එම  කේධිශ  

මහ ශමිළකරු කවුව, ඔවුන්ට අණ ය මුවල් ම ාිපයුශඅ කවුව යන්න 

රී කම ශවය්ෂ ශබ  අාබ පූ්ශක ණා්ශතාශඅ නිහි, ඒ නිාා 

උන්ණහන්ශාේටත්, කශතෝපික ාවාණටත් ශබ  ණා්ශතාශණන් 

ාෑහීමකට පත්ශණන්න  ිහි  රීයලා.  

මූලාානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, තණ වණා් රීහිපයරීන් එම 

  කේධිය ශණලා අවුරු ව ශවක ාබ පූ්ශක ශණනණා. රජය, කශතෝපික 

ාවාණ ාෑහීමට පත්ණන ආකාරශ  ්රියාමා්ශග ශනිගත්ශතිත්, 

ම වරය ්රියාත්මක ශනිකශළිත්, පාරට  හිනණාය, ජාතයන්තරයට 

යනණාය රීයා කාදිනල් ම හිෂනපාකන් රීයනණා මා අහශගන  කටියා.  

ඒ විතර්ෂ ශනිශණයි. "ශබ ක ශාේපඩ විේජාණ්ෂ කරන්න එපා, 

ශ ාාරු කෂනටු පත්කරලා ාමහර අය ශද රන්න එපා" රීයලාත් 

උන්ණහන්ශාේ රීයනණා.    

කාදිනල් ම හිෂනපාකන් හිටපු ජනාධිපවර වමත්රීපාල  කරිශාේන 

මිවරතුමාට විඩි ශවෝ්ාශරෝපකය්ෂ එල් මල කරනණා අපි වි්ෂකා. 

ම වරය ණහාම ්රියාත්මක කරන්න  රීයලා උන්ණහන්ශාේ රීඅණා. 

ාාපරාධී ණරව්ෂ කර වරශ නණාය රීයලා උන්ණහන්ශාේ රීඅණා. 

ශරදි ඇමශගනව ඉන්ශන් රීයලා ඇහුණා. පිබඳකුශලන් යුතුණ 

ශනිශයකුත් විධියට ඒ විශඅචන ඉදිරිපත් කළා. ඒ ආකාරශයන් 

එතුමා  විශඅචනය රීම ම ගින කනගාටුණට පත්ශණනණාය රීයලා 

හිටපු ජනාධිපවරතුමා එයට පිබඳතුරු ණ ශයන් රීයා වරශ නණා මා 

වි්ෂකා.  

මූලාානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඇත්තටම එම  කේධිශ  මහ 

ශමිළකරු කවුව? රජය වින් ඉන්ශන් අපහසු තිනක. එක 

පිත්තරීන් රජය කල් මපනා කරනණා, කාදිනල් ම හිෂනපාකන් රීයන 

විධියට, හිටපු ජනාධිපවර වමත්රීපාල  කරිශාේන මිවරතුමාට එශරහිණ 

්රියාත්මක ණන්ශන් ශකිශහිමව, එතුමා අත්අඩාු ණට ගන්ශන් 

ශකිශහිමව, එතුමා හිශ්ශ වමන්ශන් ශකිශහිමව රීයලා. ආඩුක්ණට 

ඒක පටලිවිල් මල්ෂ. අශන්ෂ පිත්ශතන්, එම රහාරශ  මහ 

ශමිළකරු ශාියන ්රියාණපිය ශණනත් අතකට හරණා කවුරුත් 

ශාියන ාතය ණාන් කරන්ශන් ශකිශහිමව රීයන එක ගිනත් 

ආඩුක්ණ කල් මපනා කරනණාය රීයලා මා හිතනණා. ශණනත් 

විධියකට රීයනණා නබ , ශබ  file එක ණාා වමන්ශන් ශකිශහිමව 

රීයලා ආඩුක්ණ කල් මපනා කරනණා.  

මූලාානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,  0 1 ජනණාරි මාාශ  08ණන 

වා ඇශමරිකාශඅ අධිකරක ශවපා ්ශතශබ න්තුණ - Department of 

Justice - ශ්රී ලාාරීක පුරණි කයන් තුන්ශවනකුට විරුේධණ නක් 

පිණරුණා. පාා්කු ඉරිවා රහාරය හරහා ීයවිත  )8්ෂ නිවර කරන්න 

ාහ 500ශවනකුට තුණාල  ක ව කරන්න ඔවුන් ISIS ාාවිධානයට 

ආධාර කළාය, ඒ ාමහා ාහාය  වන්නාය, කුමන්්රකය කළාය 

රීයන ශචෝවනා මත තමයි  නක් පණරා වරශ න්ශන්.   ඔවුන් ශබ  

ාබ  න්ධශයන් ්රියාත්මක වීමට ශහේතු ණන මූපික කාරකාණ 

ණන්ශන්, එම රහාරශයන් ඇශමරිකානු පුරණි කයන් 5ශවනකු ශේ 

ීයවිත අහිෂන වීමයි. ඒ අය රීයන්ශන්,  "...conspiring to provide 

material support to ISIS" රීයලායි. ශබ  කාරකය තමයි ණිවගත් 

ණන්ශන්. ඒ අය රීයනණා,  Federal Bureau of Investigation -  

FBI - එක අවුරු ව ශවකකට රීට්ටු කාලය්ෂ පම ්ෂ්ක කළාය, 

ශ ිශහෝ ශවනකුට කථා කළාය, ශ්රී ලාකාශඅ ශපිලී කය, හමුවාණ 

ාහ ශබ  ාබ  න්ධශයන් විම්ශ නය කළ  කයව ශවනාත් ාමඟ ම 

ාහශයෝගශයන් ණිඩ කළාය රීයලා. 

ඔවුන් අනාණරකය කර ගත් කාරකා ාහිතණයි Los 

Angelesණල US District Court එකට ඒ නක්ණ ඉදිරිපත් කර 

වරශ න්ශන්.  ඒ ශචෝවනාණට ල්ෂ  ල පුේගලයන් තුන්ශවනා කවුව? 

ශමි ශහිමඩ් නවුර්ශ නිත්නබ  නවුර්ශ මවුලවි රීයන පුේගලයා 

එ්ෂශකශන්ෂ. ශවණිනි පුේගලයා ශමිශහිමඩ් අන්ණ්ශ ශමිශහිමඩ් 

රිා්කාන්. අශන්ෂ ශකනා අහමඩ් ෂනල් මහාන් හයාතු ශමි ශහිමඩ්. ඒ 

Department of Justice එශ්ෂ ණා්ශතාණ මම ශබ  අණා්ථාශඅ 

්වාගත* කරනණා. 

ශමම ණා්ශතාශඅ "Department of Justice: Office of Public 

Affairs; Friday, January 8, 2021; For Immediate Release; 

Three Foreign Nationals Charged with Conspiring to Provide 

Material Support to ISIS: The men were allegedly members 

of a group of ISIS supporters that carried out terrorist attacks 

in Sri Lanka on Easter Day in 2019, killing 268 people" 

යනුශණන් ාමහන් ශණනණා. ශමහි රීයනණා ශමිශහිමඩ් නවුර්ශ 
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————————— 
*  වර්පතකාලප්  තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පා්ශපිශබ න්තුණ 

රීයන්ශන්, ශ්රී ලාකාශඅ ISIS ාාවිධානශ  second emir හිටියට 

ාලකපු පුේගලයායි රීයලා. Emir ශනිශණයි, second emir. මූපික 

ණ ශයන් ඔහුට විරුේධණ වරශ න ශචෝවනාණ තමයි ාාවිධානශ  

රචාරය වාරණ  කටියාය රීයන එක. ISIS ාාවිධානයට පුේගලයන් 

 මණා ගත්තා රීයලා ාහ අශන්ෂ අය ාමඟ යුව ණ්ශගශ  පුහුණු 

රීම බ  - weapons training - කළා රීයලා ශචෝවනා වරශ නණා. ඒ 

තුන්ශවනා ාහ ශ ෝබ   පිපිම බ ණපින් ෂනය ගිය -  කයදිවි හානි කර 

ගත් - ්රා්තණාදින් අට ශවනා ාහ අන් අය - others -  

ාබ  න්ධශයන් වරශ න රධාන ශචෝවනාණ ශමික්ෂව? The above 

Report states, I quote:  

"Creating, maintaining, and serving as members of a group of 
ISIS supporters in Sri Lanka devoted to ISIS, its ideology, and to 
planning and encouraging violent attacks to advance ISIS's goals;"  

මූලාානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔවුන්ට ඊට අමතරණ, how 

they planned the Easter Attack and how they manufactured 

bombs ාබ  න්ධ ශචෝවනා වරශ නණා. නමුත්, එහි මහ ශමිළකරු 

නවුර්ශ මවුලවි, එශහම නිත්නබ  ශමිශහිමඩ් නවුර්ශ රීයලා 

රී කම තිනක රීයිශණන්ශන් නිහි. මම ාවාගත කළ ණා්ශතාශඅ 

රී කම තිනක එශහම රීයිශණන්ශන් නිහි. ශමහි රීයිශණන්ශන් 

"he was in-charge of propaganda" රීයලායි. The Report 

further states, I quote:  

“Mohamed Naufar, the "second emir" for the group of ISIS 
supporters that called itself "ISIS in Sri Lanka" who allegedly led 
the group's propaganda efforts, ...". 

 Propaganda කළා රීයල ාායි ශමිශහිමඩ් නවුර්ශ රීයන 

පුේගලයාට විරුේධණ FBI එශකන් US District Court එශ්ෂ  නක් 

වමා වරශ න්ශන්.     

අශේ රවුර ් හකීබ  මන්ත්රීතුමාශේ කථාශඅදි ඇහුණා, "ශබ ශ්ෂ 

වරර රචකයා ඉන්නණා, රධාන නළු නිබඳශයෝ ඉන්නණා, ාහ ාාය නළු 

නිබඳශයෝ ඉන්නණා.  නමුත්, නි්්පාවනය කාශේව, අධය්ෂ්කය 

කාශේව?" රීයලා. ශපිලී කය වාර ඇමවර ාරත් වීරශාේකර මිවරතුමා 

මීට දින රීහිපයකට කපින් හදි කශ ම රීයනණා, නවුර්ශ මවුලවි 

ශහණත් ශමිශහිමඩ් නවුර්ශ තමයි ශබ   කේධිශ  මහ ශමිළකරු 

රීයලා එතුමා ශාියා ගත්තා; ශතෝරා ගත්තා රීයලා. ''ශතෝරා 

ගත්තාය'' රීයන කථාණකුත් අපට ඇශහනණා.  ඒක ශකිශහිම 

රීයනණාව රීයලා මම වන්ශන් නිහි. එතුමාට ශතෝරා ගන්න 

විධිය්ෂ නිහි ශන්. 

මූලාානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශබ  ණා්ශතාශඅ එක තිනක 

රීයනණා, "නවුර්ශ වි කන් ඉටු කරන ලව භූෂනකාණ කඩුඩායශබ  

නයායාචා්ශයණරයකුශේ කා්ශයයට ාමීප ශඅ" රීයලා. ඔහුශේ 

ණගකීම ාබ  න්ධශයන් ශබ  ණා්ශතාශඅ ාමහන් ශණලා වරශ න්ශන් 

එච්චරයි. ඒ ණාකයයට සීමා වුණු කථාණ්ෂ හරහා නවුර්ශ මවුලවි 

රීයන පුේගලයා තමයි ශබ  වි ාල නා්පිත්වරශ  මහ ශමිළකරු 

රීයලා රීයන්න රජය උත්ාාහ කරනණා.  

නමුත් මූලාානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඒක ාාධාරකරකරකය 

කරන්න, ඒක ඔේපු කරන්න ශණන රී කම තිනක ශහෝ FBI එක 

ඇතුළු රී කම ආයතනයක ශහෝ ාා්ෂෂිය්ෂ නිත්නබ  ශබ  කරන්න 

හවන්ශන් ශබ  file එක ණහලා ාතය ණාන් කරන්න ව රීයන එක 

පිබඳ ම ාාධාරක ාිකය්ෂ අපට මතු ශණනණා. ඇත්ත ණ ශයන්ම, 

නවුර්ශ මවුලවි අත්අඩාු ණට ගත්ශත් ඒ ශ ෝබ    කේධිශයන් දින 

ශවකකට තුනකට පසුණ, එනබ   019 අශරේල් ම මාාශ   (ශණනි වා. 

එවා ඉමලා ඔහු රිමාන්ඩ් එශ්ෂ. අපට ආරාචි ණන විධියට අක් 

ගකශන් ාා්ෂෂි ල ාගන්න ඒ පුේගලයා ශකිෂන්න් ාවාණ 

ඉදිරියටණත් ශගනිල් මලා නිහි. ගරු ල්ෂ්්මන් රීරිඇල් මල 

මිවරතුමනි, මා ණිරැදි නබ  රීයන්න. ාා්ෂෂි ල ා ගන්න ඔහුට 

Commission එකට එන්න රීයලා නිහි. ඇයි ඒ? එශහම නබ , 

ඔහු මහ ශමිළකරු ශණන්ශන් ශකිශහිමව?  

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have one more minute.  

 

ගු (ආචාර්ය) හසර්ෂ ා  ලවා මහසතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

(The Hon. (Dr.) Harsha de Silva) 

Sir, please give me two or three minutes more. I will 
finish.  

 

ගු ලක්ෂපම්ද ිරරිඇලල මහසතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මූලාානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, එතුමාට අණ ය ශණලාණ 

ශවන්න.  
 

ගු (ආචාර්ය) හසර්ෂ ා  ලවා මහසතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

(The Hon. (Dr.) Harsha de Silva) 

එක අණා්ථාණක DIG රවී ශාශනවිරත්න රීයනණා, ාහරාන්ට 

ඉහබඳන් ශකශන්ෂ හිටියා රීයලා ඔහුට ාිකය්ෂ වරශ න  ණ. 

ශමහි රීයනණා, ඒ නම පියා ශවන්න රීඅණා රීයලා. පියා  වන්නා. 

කවුව ඒ?  ඒ පුේගලයා ශහියනණා ව?  

ගරු විප්ෂ්ශ  රධාන ාාවිධායකතුමනි, මට තණ විනාඩි 

තුන්ෂ හතර්ෂ ශවන්න.  

මා වින් උපුටා වි්ෂවීම්ෂ කරන්න කිමිවරයි, අව "The Island" 

පුණත් පශත් කතුණිරීශයන්. ශබ  කාරකය ණිවගත්. ාාමානයශයන් 

"The Island" පත්තරය රජශ  ශහිම රීයන පත්තරය්ෂ. අව ශමහි 

කතුණිරීශ  මාතෘකාණ ශමික්ෂව? "The strange case of 

Naufer". මම ශබ  "The Island" පුණත් පශත් කතුණිරීශයන් උපුටා 

වි්ෂවීබ  රීහිපය්ෂ කරන්නබ . එහි ශමශාේ ාමහන් ශණනණා:  

"Public Security Minister, Rear Admiral (retd.) Sarath 
Weerasekera, would have the public believe that the Easter Sunday 
terror mastermind has been identified.  

How can the government say with certainty that Naufer 
masterminded the terror attacks?"  

"The Island" පත්තරයයි ශමශහම අහන්ශන්.  The 
Editorial further states, I quote; 

"Is it that Naufer has sought to put investigators off the scent by 
claiming to be the mastermind so that the real mastermind/s will be 
safe?"  

ශබ ක, "The Island" පත්තශ්ශ කතුණිරීය. නවුර්ශ මවුලවි 

රීයන ශකනා ශපන්නලා ඇත්ත ණ ශයන්ම මහ ශමිළකාරයා 

හාගන්න ශනිශණයිව ශබ  රජය ්රියා කරන්ශන් රීයලා ඔවුන් 

ා්ණාධීනණ අහනණා. It goes on to state, I quote; 

 "The PCoI report (page 218) quotes the then State 
Intelligence Service  Director SDIG Nilantha Jayawardena as 
having said that.... "     

Sir, I am replacing the name of the country mentioned 
there with the word "a foreigner" and read it as " 'a 
foreigner' named Abu Hind may have triggered the 
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attacks". The Editorial then goes on to state, I quote;  

"It then quotes an international expert on terrorism: “According 
to his [the expert’s] testimony, Abu Hind was a character created by 
a section of a provincial Indian intelligence apparatus. Zahran 
believed Abu Hind was the Islamic State regional representative. 
Abu Hind was in touch with both Zahran and his brother Rilwan and 
had spoken to Naufer. This part of evidence is confirmed by Hadiya 
[Zahran’s wife].”     

The PCoI however, .........recommended that 'certain identified 
parties'  be further investigated. " 

ඊළඟට "The Island" පත්තශ්ශ කතුණිරීය ශමශහම අහනණා: 

  " Has any such investigation been conducted?" 

ඊට පසුණ රීයනණා, PCoI එශ්ෂ witnessesලා ණ ශයන්, 

කාදිනල් ම මිල් මකබ  රාිතත් අගරවු රුතුමා, හිටපු ජනාධිපවර 

 කරිශාේන මිවරතුමා, රවුර් හකීබ  හිටපු ඇමවරතුමා, රිාාඩ්  දියුදීන් 

හිටපු ඇමවරතුමා, මුිතබු්ශ රහුමාන් මන්ත්රීතුමා, අාාේ ාාපි 

මිවරතුමා, former Director, SIS, SDIG නිලන්ත ජයණ්ශධන 

මිවරතුමා, එබ .ආ්ශ. ලතීර් මිවරතුමා, රවින්ද්ර විශේු කරත්න 

මිවරතුමා, රවී ශාශනවිරත්න මිවරතුමා,  ානි අශද ශාේකර 

මිවරතුමා හිටියා රීයලා. "The Island" පත්තශ්ශ කතුණිරීය තණ 

 වරටත් ශමශාේ රීයනණා: 

 "They may not have made irresponsible statements before the 
PCoI. So, the need for a thorough probe into the NTJ’s foreign links 
to find out whether there was an external hand in the Easter Sunday 
attacks cannot be overemphasied." 

ශේ පාලන කථාණ්ෂ ශනිශණයි, ශබ  "The Island" පත්තශ්ශ 

කතුණිරීය රීයන්ශන්. කාටත් ශත්ශරනණා, නවුර්ශ මවුලවි රීයන 

පුේගලයා ඉා්ාරහට වාලා ාතයය ාබ පූ්ශකශයන්ම ණාන් කරන්න 

වරන ශබ  උත්ාාහය පිබඳ ම.  

තණ ාාධකය්ෂ වරශ නණා.  කාලය නිවර නිාා මම දී්ශ ණ ඒ 

ගින කථා කරන්ශන් නිහි. ඒ තමයි ාාරා පුලා්වරම  රීයන 

කාන්තාණ ාබ  න්ධ කාරකය. ඇය ඉන්නණාව, නිේව රීයන එක 

වන්ශන් නිහි රීයලා ාරත් වීරශාේකර මිවරතුමා රීයනණා. නමුත් 

ණා්ශතාශඅ වරශ නණා, ඇයශේ ීයවිතය නිවර වුශඩු නිවර  ණ 

ඇයශේ අබ මාශේ DNAණපින් ඔේපු ශණනණා රීයලා. 

ාායින්වමරුතු ශ ෝබ  ශයන් පසුණ ාහරාන්ශේ වා්ශයාණ රීයනණා, 

ාාරාශේ කටහඬ ඇහුකා රීයලා. ඊට පසුණ ාාරාට ශ ෝට්ටුණරීන් 

පලා යන්න උවවු කළා රීයලා කලණාචිකුඩි ශපිපි කශ  

නිලධාරිශයකු අත් අඩාු ශඅ ඉන්නණා.  

ාහරාන්ශේ වා්ශයාණ හාදියා රීඅණා, ාහරාන් ාමඟ කළ ඒ 

 කයව  ශේණලට ශබ  කාන්තාණ ාහවාගි වුකා රීයලා. 

 
ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up.  

 
ගු (ආචාර්ය) හසර්ෂ ා  ලවා මහසතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

(The Hon. (Dr.) Harsha de Silva) 

Okay. I am going to wind up.   

ශකෝ, ාාරා? ඇයි, ාාරා ශහියන්ශන් නිත්ශත්? ඇයි, ාාරා 

හාගන්ශන්? කථාණ ශණන පිත්තකට අදින්න ශනිශණයිව ආඩුක්ණ 

ශබ  ණිශඩ් කරන්ශන් රීයා අපට අහන්න  කේධ ණනණා. 

මූලාානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අණාාන ණ ශයන් මම 

ශමන්න ශබ  කරුක රීයනණා. ශබ  කරුක ණිවගත්. ශ ෝබ   පුපුරා 

ගිහින් ටික වණාකට පා්ශාේ ශමික්ෂව වුශඩු? ආර්ෂ්ක 

අමාතයාා ශ  හිටපු ශල් මකබ ණරයා -අව ගරු ජනාධිපවරතුමා- 

රීඅණා, "මම හිටියා නබ  ශබ ක ශණන්ශන් නිහි" රීයලා. ඊට ටික 

වණාකට පා්ශාේ එතුමා රීඅණා තමන් ජනාධිපවරණරකයට තරග 

ණදිනණා රීයලා.  ශබ  ණා්ශතාශඅ හිම තිනම ණාශේ වරශ නණා, 

ආර්ෂ්ක අමාතයාා ය ාහ ාහරාන් අතර ාබ  න්ධය්ෂ වරබුණු 

 ණ; ඔහුට පඩි ශග ල  ණ. ශබ  පා්ශපිශබ න්තුශඅ ඇමවරණරශයකුත් 

ඒක පිබඳශගන වරශ නණා, රූපණාහිම  නාබඳකාණක පිණිවර 

ාාකච්ඡාණකදී. 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔ තුමාට ශණන්  ල කාලය අණාන්. 

 

ගු (ආචාර්ය) හසර්ෂ ා  ලවා මහසතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

(The Hon. (Dr.) Harsha de Silva) 

 I will wind up, Sir.   

හාදියාශේ ාා්ෂෂිණපින්, CID ාා්ෂෂිණපින්, හිටපු IGP පූිතත් 
ජයසුන්වරශේ ාා්ෂෂිණපින්, DMI එශ්ෂ ාා්ෂෂිණපින් රීයන හිම 
එකරීන්ම ශපශනනණා, එණක පිණිවර ආඩුක්ණත් එ්ෂක 

ාහරාන්ශේ යබ රී ක ාබ  න්ධය්ෂ වරබුණු  ණ. අව වරන් ඉදිරිපත් 

ශණලා වරශ න ාා්ෂෂි එ්ෂක, ඇශමරිකාශණන් ඉදිරිපත් ශණලා 

වරශ න ාා්ෂෂි එ්ෂක අපට ඉතා ශලිකු ාිකය්ෂ මතු ණනණා, 

නවුර්ශ මවුලවි ඉා්ාරහට වමා මහ ශමිළකරු ශද රන්න හවන ණිඩ 

පිබඳශණළ්ෂ ශමහිදී ්රියාත්මක ණනණාව රීයා.  

ා්තුවරයි, මූලාානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළඟට, ගරු ශ හාන් ශාේම කාහ රාජය අමාතයතුමා. ඔ තුමාට 

විනාඩි 18ක කාලය්ෂ වරශ නණා. 

 

 
[අ.වා.  .18] 

 

ගු ප්ශයීයහසා්ද ප් ේ්ම ාංහස මහසතා (්මෘ ධි,  ගෘහස ආර්ථික,  

ක්ෂුද්ර මූල,  ප්වයාං රැිරයා හසා  වාපාර ්ාංවර්යන රාජ 

අමාතුරමා) 
(மாண்புமிகு தசஹான் தசமசிங்க - சமுர்த்தி, உள்ளக 

தபாருளாதார, நுண்நிதிய, சுயததாைில், ததாைில் அபிவிருத்தி 

இராஜாங்க அகமச்சர்) 

(The Hon. Shehan Semasinghe - State Minister of Samurdhi, 
Household Economy, Micro Finance, Self-employment and  
Business Development)  

මූලාානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, පාා්කු රහාරය ාබ  න්ධශයන් 

ශාියා  ිලීමට පත් කළ කෂනට ා ශඅ අණාන් ණා්ශතාණ පිබඳ ම  

ාවාණ කල් ම ත න අණා්ථාශඅ විණාවය්ෂ පිණිත්ශණන ශබ  

ශමිශහිශත්, ඒ ගින අවහා ්ව්ෂණන්න අණා්ථාණ ලිබීම ගින මම 

ාතුටු ණනණා. පාා්කු රහාරය අශේ රශට්  ක ව වුණු බ ශල් මච්ඡ 

රහාරය්ෂ. ඒ රහාරය ාබ  න්ධශයන් කනගාටු ණනණාට ණඩා අව 

අපිට කනගාටු හිශතනණා, ඒ රහාරය  ක ව වීමට ශපර එය ණළ්ෂණා 

ගන්න  ිරි  ල කඩුඩායබ  අව ශබ  ා ා ගි  තුළ කථා කරන විධිය 

 ිව ණාම. හ්ශ් ව  කල් මණා මිවරතුමා එතුමාශේ කථාණ අරශගන ගියා, 

අවුරු ව ශවකකට කපින් ඉවරහාාය ශණත. එතුමා  019 ණ්ශ්ශ  

1419 1420 



පා්ශපිශබ න්තුණ 

අශරේල් ම මාාශ   ක ව  ල ඒ රහාරය ගින කථා කළා. හි ියි, හ්ශ් ව 

 කල් මණා මන්ත්රීතුමා ඇතුළු විප්ෂ්යට මා අතීතය මත්ෂ කර ශවන්න 

ඕනෑ. අව ඔ තුමන්ලා පාා්කු ඉරිවා රහාරය ාබ  න්ධශයන් අශේ 

රජයට ඇඟිල් මල දිු  කරලා ශචෝවනා එල් මල කරන්න උත්ාාහ 

කරනණා. ඔ තුමන්ලා අතීතය අමතක කර වරශ නණා. ඔ තුමාට 

මතක, අවුරු ව ශවකක අතීතය විතරයි. හ්ශ් ව  කල් මණා මන්ත්රීතුමනි, 

හි ියි පසුගිය අවුරු ව හතරහමාරක අතීතය මම ඔ තුමාට මත්ෂ 

කර ශවනණා. ඒක අමතක කරන්න එපා. ඒ රහාරය ාබ  න්ධශයන් 

ඔ තුමන්ලා අව පසු ගිය අවුරු ව ශවකක අතීතය ගින කථා 

කරන්ශන් මීට අවුරු ව හතරහමාරකට කපින් ශබ  පා්ශපිශබ න්තු 

ාවා ග්ශවය තුළ කළ රකා ය්ෂ ශකශ්ශ ඔ තුමන්ලා අණධානය 

ශයිමු ශනිකළ හින්වායි. ගරු විජයවාා රාජප්ෂ් හිටපු 

ඇමවරණරයා  01) ණ්ශ්ශ  ශනිණිබ  ්ශ මාාශ  18ණන වා 

පා්ශපිශබ න්තුශඅදී රීඅණා, ISIS ්රා්ත ාාවිධානයට ාබ  න්ධ 

පවුල් ම (ක ාාමාිතකයන් 3 ්ෂ ඉන්නණා රීයලා. එතුමා එවා ඒ 

රකා ය කශළේ ඇමවරණරශයකු හිටියටයි. ඒ විතර්ෂ  ශනිශණයි, 

බුේධි අා ත් ඒ ාබ  න්ධශයන් කරුණු ණා්ශතා කර වරශ නණා. 

පුහුණුවීබ  කටයුතු  ක ව කර වරශ නණා, ඒ පවුල් මණල අය පුහුණු 

ශණලා ඇවිල් මලා අන්තණාවය, ජාවරණාවය පතුරුණන්ශන් ශකිශහිමව, 

ඒ අය ශබ  රශට් විවිධ රශේ ණල එම කටයුතු කශළේ ශකිශහිමව 

රීයා විජයවාා රාජප්ෂ් මිවරතුමා එවා  ශහබඳවරඅණ්ෂ කළා. එතුමා 

ඒ ශහබඳවරඅණ කළාම ශමික්ෂව කශළේ? එක පිත්තරීන්, කශනන් 

ඇවලා එතුමා ඇමවරකශමන් ඉණත් කළා. අශන්ෂ පිත්ශතන්, 

ඔ තුමන්ලා  01) ශනිණිබ  ්ශ   ණන වා මුිතබු්ශ රහුමාන් 

මන්ත්රීතුමා වාවිත කළා, ඒ ශහබඳ කරපු කාරකාණ ාබ පූ්ශකශයන්ම 

යටපත් කරන්න. විජයවාා රාජප්ෂ් හිටපු ඇමවරණරයා ශබ  

ාබ  න්ධශයන් ශතිරතුරු ශහබඳ කළා, බුේධි අා ත් කරුණු ණා්ශතා 

කළා, මූලාානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.  

අශේ රශට් බුේධි අා ණල ්රියාකාරිත්ණය ගින ාරත් 

ශරින්ශාේකා මන්ත්රීතුමා ශහිමටම වන්නණා. එතුමා වන්නණා, අශේ 

රශට් බුේධි අා  ශකිතරබ  ා්රියණ ශබ  රශට් ආර්ෂ්ාණ ශණනුශණන් 

ව්ෂ් නිලධාරින් එ්ෂක කටයුතු කළාව රීයන කාරකාණ. හි ියි, 

එවා බුේධි අා  ශතිරතුරු ණා්ශතා කළා රීඅණාම මුිතබු්ශ රහුමාන් 

මන්ත්රීතුමා -බුේධි අා ය ගින මහා ඥානය්ෂ වරශ නණා රීයා 

හිතාශගන ඉන්න පුේගලයා- "ශඩ්පි නිවුා්" පුණත් පශතන් අහනණා, 

"ශමික්ෂව ශබ  කරන්න හවන්ශන්? ාාහිඳියාණ ඇවර කරන්නව ශබ  

හවන්ශන්?" රීයලා. ඒ ණාශේම එතුමා රීයනණා, "ඔඅ, අවුරු ව 

එකහමාරකට කපින් හතරශවනකු පිබඳ ම බුේධි අා  ණා්ශතා කර 

වරබුකා. ඒ අය අශේ රශටන් පිටමා කළා. ඒ හින්වා ශබ  රීයන 

කාරකාණ පිබඳගන්න  ිහි" රීයලා.  

ගරු හ්ශ් ව  කල් මණා මන්ත්රීතුමනි, ඔ තුමා  019දී ශමම රහාරය 

ගින කථා කරේදී,   01)දී කරපු ඒ ශහබඳවරඅණ ගින කථා කළාව 

රීයලා මම ඔ තුමාශගන් අහනණා. ඔ තුමන්ලා ශබ  ගින හඬ 

නිඟුශඅ ශකිතිනව? ඔ තුමන්ලා පා්ශපිශබ න්තුශඅදී ශහෝ ඉන් 

පිටතට ඇවිල් මලා, ඇත්තටම ශමශහම ර ්නය්ෂ වරශ නණාව රීයලා 

විමසීම්ෂ කළාව? එවා,  01)දී ඔ තුමන්ලා ඒ විමසීම කළා නබ , 

 019දී එම රහාරය එල් මල ශණන්ශන් නිහි, ගරු හ්ශ් ව  කල් මණා 

මන්ත්රීතුමනි. ඔ තුමන්ලා ඒ ණගකීම ගන්න. ඒක ඔ තුමන්ලාශේ 

ආඩුක්ශඅ ණග කීම්ෂ. එවා එශහම වුශඩු ඒ ආඩුක්ශඅ වරබුණු 

කාරකා රීහිපය්ෂ නිාා ශණන්න පුළුණන්. එක්ෂ, ඒ ආඩුක්ණ තුළ 

එකඟතාණ්ෂ වරබුශඩු නිහි.  කයව ශවනාම නායකශයෝ වුකා. කවුව 

නායකයා රීයලා කවුරුත් වන්ශන් නිහි. එ්ෂශකශන්ෂ තීන් වණ්ෂ 

ගනිේදී අශන්ෂ කඩුඩායම විරුේධ ශණනණා.  කයව ශවනා  ලය 

ශණනුශණන් හඹා ගියා.  මම ඔ තුමාට රීයන්ශන්, එම රහාරශ  

මහ ශමිළකරුට විතර්ෂ ශනිශණයි, ඒක පිටුපා  කට ාහශයෝගය 

 වන්, අනු ල  වන්, උවඅ කරපු  කයව ශවනා ාබ  න්ධශයන් 

ශතිරතුරු ඒක රාශි කරලා වඬුණබ  ල ාදීම  ක ව කළ යුතුයි. හි ියි, 

එණිනි අණ යතාණ්ෂ වරබුකත් ඔ තුමන්ලා කවුරු ශණනුශණන්ව 

ශපම   කටින්ශන්?  ශබ  පා්ශපිශබ න්තුණ තුළදී රීහිප ණතාණ්ෂ 

ඔ තුමන්ලාශේ විප්ෂ්ය, අව රැමවුබ  නිශයෝග මත ර ්න රීම බ  

කරෂනන්  කටින ම වරඥ හිජාා් හිා්බුල් මලා ශණනුශණන් ශපම   කටින 

හිටි අපි වි්ෂකා. ඒක ාාධාරකව?  

ගරු හ්ශ් ව  කල් මණා මන්ත්රීතුමනි, ඊළඟට ඔ තුමන්ලා අව 

නවුර්ශ මවුලවි ශණනුශණන් ශපම   කටිනණා. ඔ තුමන්ලාශේ 

විප්ෂ්ය කරන ඒ කටයුත්ත ාාධාරකව? රහාරය  ක ව ශණන්ශන්ත් 

ඔ තුමන්ලාශේ කාලශ  නබ , රහාරය්ෂ  ක වශණනණා රීයලා බුේධි 

අා  වි කන්  කය ණතාණකට ආාන්න ණාර ගකන්ෂ ණා්ශතා කර 

වරබියදී ඒක ණළ්ෂණා ගත්ශත් නිවර උවවිය පාා්කු ඉරිවා රහාරය 

ාබ  න්ධශයන් ණන ජනාධිපවර පම ්ෂ්ක ශකිෂන්න් ාවා ණා්ශතාණ 

අල් මලාශගන එම රහාරය  අශේ ආඩුක්ණ කාලශ   ක වවුකා රීයලා 

ඇඟිල් මල දිු  කරන්නව ශබ  හවන්ශන්? ඒක කරන්නව ශබ  

හවන්ශන්? එම නිාා මම ඔ තුමාට ඉතා පිහිදිපිණ රීණ යුතු 

ශවය්ෂ වරශ නණා. ශබ  රශට් ජනාධිපවර පම ්ෂ්ක ශකිෂන්න් 

ාවාණ්ෂ පත් කර වරශ නණා.  එහි ණා්ශතාණ තුබඳන් ශහබඳ වුණු 

කරුණු වරශ නණා. එම කරුණු එ්ෂක ම වරමය කටයුතු ්රියාත්මක 

ශණලා වරශ නණා. හි ියි, එම ජනාධිපවර පම ්ෂ්ක ශකිෂන්න් 

ාවා ණා්ශතාණ, එහි ාමහන් කරුණු විතර්ෂ එම බ ශල් මච්ඡ රහාරය 

ාබ  න්ධශයන් ණන විම්ශ න කටයුතුණලදී පාවක ශණන්ශන් නිහි. 

එම ණා්ශතාශණන් මතුණන කරුණු ඒ විම්ශ න කටයුතුණලට 

ාහශයෝගය්ෂ හිටියට වාවිත කරනණා ෂනා්ෂ, මුණ හමට 

තඩි ානණා ණ ාාශේ පාා්කු ඉරිවා රහාරය ාබ  න්ධශයන් 

ජනාධිපවර ශකිෂනාශබ  ණා්ශතාණට තඩි ාලා හරියන්ශන් නිහි. මුණ 

හමට තඩි ානණා ණාශේ එම ණා්ශතාණට තඩි ාලා ශබ  රශට් රී කම 

ශකශනකුට ඒ ර ්නශයන් ගිලශණන්න  ිහි. ඒ නිාා 

මූලාානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ජනාධිපවර පම ්ෂ්ක ශකිෂන්න් 

ාවා ණා්ශතාණ ඉදිරි විම්ශ න කටයුතුණලදී පාවක කර ගිම මට 

නියෂනත, ශහබඳවරඅ වුණු එ්ෂ පිවරකඩ්ෂ පමකයි රීයන එක අපි 

ඉතා පිහිදිපිණ රීයන්නට ඕනෑ. ගරු හ්ශ් ව  කල් මණා මන්ත්රීතුමනි, 

ඔ තුමාශේ කථාණ ශණලාශඅ ගරු ාරත් ශරින්ශාේකා මන්ත්රීතුමා 

කල් මපනා කරන්න ඇවර, ශබ  ශමින  හුබූතව කථා කරන්ශන් 

රීයලා. ඇයි, ඒ? මීට අවුරු ව ශවකකට කපින් 500්ෂ තුණාලශණලා, 

300්ෂ මිරිලාත් ඔ තුමා රශට් ආර්ෂ්ාණ ගින කථා කරන්න 

යනණා. එය රහ කගතණ   ල  ක වවීම්ෂ ශනිශණයි. කරුණු ශහබඳවරඅ 

ශණලා වරබියදී  ක ව වුණු  ක වවීම්ෂ. 

අනිත් එක, ඔ තුමන්ලා ඒ කාලශ  උත්ාාහ කශළේ ශමිනණා 

කරන්නව? පාා්කු ඉරිවා රහාරය ණ්ශතමාන ජනාධිපවර ගරු 

ශගෝධාවය රාජප්ෂ් ජනාධිපවරතුමාට ලඝු කරන්න ඔ තුමන්ලා 

පුළුණන් තරබ  උත්ාාහ කළා. ඔ තුමන්ලාශේ  ව්ශණල ආඩුක් 

පාලනය නිාා, ඔ තුමන්ලා ගත් ණිරැදි තීන් ව නිාා ඔ තුමන්ලා 

ඡන්වය පරාජය ශණනණා රීයලා විනගනිේදී ඔ තුමන්ලාශේ 

උත්ාාහය වුශඩු එම රහාරශ  ණගකීම ශගෝධාවය රාජප්ෂ් 

මිවරතුමා ඇතුළු එවා විප්ෂ්ශ  හිටපු කඩුඩායමට  ිර කර අත 

ශාෝවාගන්නයි. එතින තමයි ණිරැ වශඩු. ඒ  කයව  කාරකා 

අරශගන  ිව ණාම ඔ තුමන්ලාට ඒ කරුණු ශහබඳවරඅ කරගන්න 

 ිරි වුශඩු ඇයි ? ඒ ශතිරතුරු පිටුපා ගිහිල් මලා, කරුණු කාරකා 

විම්ශ නය කරලා ඒ  ක වවීම ණළ්ෂණාගන්න  ිරි වුශඩු ඇයි? 

ඔ තුමන්ලාශේ උත්ාාහය වුශඩු, ශේ පාලන පබඳගිම බ  රීම ම 

විතරයි. විප්ෂ්ශ  ගරු මන්ත්රීණරුනි,  ානි අශද ශාේකර රීයන 

ශපිපිා් නිලධාරියා මඟින් එවා විප්ෂ්ශ  හිටපු මිවර ඇමවරණරු 

ාහ ඔවුන්ට උවඅ කරපු අය  කරගත කරලා නක් පණරන්න අණ ය 

විධියට ශපිලී කය ශමශහයවීම පිබඳ මණ හිටපු අමාතය ගරු 

විජයවාා රාජප්ෂ් මහතා  01)දී ශහබඳවරඅ කළා.  එම 

ශහබඳවරඅණත් එ්ෂක එවා ආඩුක් ප්ෂ්ශ  මන්ත්රීණරු හිටියට 

ඔ තුමන්ලා විම්ශ න කටයුතු කළා නබ , ශබ  රහාරය  ක ව 
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[ගරු  ශ හාන් ශාේම කාහ  මහතා] 
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ශණන්ශන් නිහි. ඒ ණාශේම අව අපට එම රහාරය ගින කථා 

කරන්න  ක ව ශණන්ශන්ත් නිහි. ඒකයි අපි රීයන්ශන්. 

ගරු හ්ශ් ව  කල් මණා මන්ත්රීතුමනි, ඇශමරිකාශඅ FBI එශකන් 
ල ා වන් ණා්ශතාණ ගින ඔ තුමා අව රීඅණා. FBI එක දීපු ණා්ශතාණ 
රීශයඅණා. මම ඔ තුමාශගන් ර ්න කරනණා, ඔ තුමා වි ්ණාා 

කරන්ශන්  ඇශමරිකාශඅ FBI එක දීපු ණා්ශතාණ පමක්ෂව රීයලා. 

ලාකාශඅ විම්ශ න කටයුතු, ලාකාශඅ බුේධි අා  ල ා වන් ණා්ශතා 

පිබඳගන්න ඔ තුමා ූ වානබ  නිේව? ඔ තුමා ඒකට උත්තරය්ෂ 

ශවන්න, ගරු හ්ශ් ව  කල් මණා මන්ත්රීතුමනි. මම ඔ තුමාශගන් 

අහනණා, - 
 

ගු (ආචාර්ය) හසර්ෂ ා  ලවා මහසතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

(The Hon. (Dr.) Harsha de Silva) 

මූලාානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම ඒ ණා්ශතාණ ාවාගත කළා. 
 

ගු ප්ශයීයහසා්ද  ප් ේ්ම ාංහස මහසතා 
(மாண்புமிகு தசஹான் தசமசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

ඔ තුමා ාවාගත කළා, ඒක හරි. 
 

ගු (ආචාර්ය) හසර්ෂ ා  ලවා මහසතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

(The Hon. (Dr.) Harsha de Silva) 

ශපිඩ්ඩ්ෂ ඉන්න, මම රීයන්නබ . 
 

ගු ප්ශයීයහසා්ද  ප් ේ්ම ාංහස මහසතා 
(மாண்புமிகு தசஹான் தசமசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

නිහි, මශේ කාලය එච්චර ගන්න  ිහි. ඔඅව, නිේව රීයලා 

උත්තරය ශවන්න ශකෝ. ඔ තුමන්ලාට ශකබඳන් උත්තරය්ෂ 

ශවන්න  ිහි ශන්. ගරු හ්ශ් ව  කල් මණා මන්ත්රීතුමාට ශකබඳන් 

උත්තරය්ෂ ශවන්න  ිහි. මම අහශගන හිටියා ඔ තුමා රීයපු ශේ. 

ඔ තුමා ඉාග්රී කශයන් කථා කළාම ාමහර විට ඔ තුමා හිතන්න 

ඇවර, -  

 

ගු (ආචාර්ය) හසර්ෂ ා  ලවා මහසතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

(The Hon. (Dr.) Harsha de Silva) 

මූලාානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,  ලාකාශඅ ආර්ෂ්ක 

අා ණපින් කරපුණා මම වි ්ණාා කරන්ශන් නිේව රීයලා, වින් 

එතුමා මශගන් ර ්නය්ෂ ඇහුණා.  වි ්ණාා කරනණා තමයි. 
 

ගු ප්ශයීයහසා්ද  ප් ේ්ම ාංහස මහසතා 
(மாண்புமிகு தசஹான் தசமசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

ර ්නය්ෂ ඇහුණා. ඒ ර ්නයට උත්තර ශවන්න ශකින්ව පක 

නිහි. ඒ නිාා එතුමාට මශේ කාලය ශවන්න එපා, මූලාානාරූඪ 

ගරු මන්ත්රීතුමනි.  
 

ගු (ආචාර්ය) හසර්ෂ ා  ලවා මහසතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

(The Hon. (Dr.) Harsha de Silva) 

ශබ ශ්ෂ වරශයනණා, FBI එකයි, ලාකාශඅ කට්ටියයි 

ශවශගිල් මලන්ම එකතු ශණලා තමයි ශබ  කටයුතු කශළේ රීයලා.  

ඒක තමයි මම කපින් රීඅශඅ. 
 

ගු ප්ශයීයහසා්ද  ප් ේ්ම ාංහස මහසතා 
(மாண்புமிகு தசஹான் தசமசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

හ්ශ් ව  කල් මණා මන්ත්රීතුමනි, විප්ෂ්යට ශකින්ව පක නිහි. 

ඔ තුමාශේ විප්ෂ්යට ශකින්ව පක නිහි. ඔ තුමාශේත් 

එශහමයි.   මම ඒකයි, ඔ තුමාශගන්  ඇහුශඅ. ශබ  රශට් ශමතරබ  

ව්ෂ් බුේධි අා ය්ෂ ්රියාත්මක ශණේදී,  ඔ තුමා ඒ බුේධි අා ය 

කරපු ණා්ශතාණලට පයින් ගහලා, රහාරය  ක ව ශණලා අවුරු ව ශවක්ෂ 

ගත වුකාට පසුණ  අව ශබ  පා්ශපිශබ න්තුණට ඇවිල් මලා, ඇශමරිකානු 

බුේධි අා  ණා්ශතාණ්ෂ  ගින කථා කරනණා. ඒකයි, මම ඇහුශඅ. 

ශබ ක ශනිශණයි ව  ක ව වුණු ණරව? එවාත් අශේ රශට් බුේධි අා  

ල ා වන් ශතිරතුරු පිබඳගත්ශත් නිහි. ඔ තුමන්ලා ගත්ශත් 

ශේ පාලනික ණ ශයන් ණිවගත් රීයලා ාලකපු කාරකා විතරයි. 

අන්න, ඒකයි ශබ  රහාරයට මුල. ඊට පා්ශාේ ඔ තුමන්ලා විශ ේ් 

කාරක ාවාණ්ෂ පත් කළා, පා්ශපිශබ න්තුශඅ කෂනටු රැා්වුකා.  ශබ  

 ක ව වුණු රහාරය පිබඳ මණ පා්ශපිශබ න්තුශඅ කෂනටු  ාලාශඅ දී 

ාා්ෂෂිකරුණන්ශගන් ර ්න කරන්න පුළුණන් වුශඩු, ාරත් 

ශරින්ශාේකා මන්ත්රීතුමාට විතරයි. අශන්ෂ අය කශළේ ශමික්ෂව? 

එතුමා එතුමාශේ අත්විකීබ  එ්ෂක  රහාරය ාබ  න්ධශයන් ර ්න 

කරේදී,  කෂනටුශඅ හිටපු අශන්ෂ අය ශමික්ෂව කශළේ? ශහිරාශේ 

අබ මාශගන් ශේන අහන කෂනටුණ්ෂ  ණට ඒක පත් කරගත්තා. එම 

කෂනටුණ හරහා ශමික්ෂව වුශඩු රීයලා අපි වි්ෂකා. රී කම රටක 

 ක ව ශනිවුණු ශවය්ෂ ඒශකන්  ක ව වුකා. අශේ රශට් බුේධි අා  

රධානියා ඇතුළු  කයව  බුේධි අා  ර කේධ නාබඳකාණපින් අශේ රටට 

නිරාණරකය වුකා. මුළු රටම වින ගත්තා, අශේ රශට් බුේධි අා ශ  

ශාේණය කරන්ශන් කවුව රීයලා. ඊළඟට, ශමික්ෂව වුශඩු? ශබ  

කරුණු කාරකා ණාන් රීම ම ාමහා රහ කගත ශතිරතුරු  කයල් මල 

ර කේධ නාබඳකා තුබඳන් ශහබඳවරඅ  කළා. එශාේ ශහබඳවරඅ  කළා 

විතර්ෂ ශනිශණයි, පාා්කු රහාරයට ාබ  න්ධ චූදිතශයෝ පාා්කු 

රහාරය ගින ර ්න කරන්න පටන් ගත්තා.  මුළු ාමාජය එණකට 

පිණිවර රජශ  හිටපු ඇමවරණරුන්ට ඇඟිල් මල දි්ෂ කරේදී,  ඔවුන්ශේ 

නි්ශශවෝෂීවාණය ඔේපු කර ගන්න පුළුණන් විධියට ාා්ෂෂි ාටහන් 

කර ගත්තා.  

ඊළඟට, අන්තණාවයට, ජාවරණාවයට ාබ  න්ධ යහ පාලන රජය 

නිශයෝජනය කරපු මිවර ඇමවරණරුන් නි්ශශවෝෂි කළා; පිරි ක ව කළා; 

කුණු ශරදි ඔ්ෂශකිම ශහෝවන්න ඒ ආඩුක්ණ එවා කටයුතු කළා. ඒ 

විතර්ෂ ශනිශණයි, මූලාානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. ශබ  පම ්ෂ්ක 

කටයුතු ශණනතකට අරශගන යන්න අණ ය පවනම ශබ  කෂනටු 

ණා්ශතා තුබඳන් ාකා් කළා. ඒ පම ්ෂ්ක කටයුතු ශණනතකට 

අරශගන ගියා. අව අශපන් ර ්න කරන විප්ෂ්යට අපි රීයනණා, 

ඒක ශනිශණයි ව  ක වවුශඩු රීයලා කඩුකාඩිය්ෂ ඉා්ාරහට ගිහින් 

 ලන්න රීයලා. ශමන්න! ශබ ක තමයි අශේ රශට්  රපතළම 

අ්ශබුවය  ණට පත් වුශඩු.  

මූලාානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, එවා එතුමන්ලා පාා්කු ඉරුදින 

රහාරය අණාන් වුකාම මතය්ෂ හවන්න හි වණා,  ණ්ශතමාන 

ජනාධිපවර ශගෝධාවය රාජප්ෂ් මිවරතුමාත්, පා්ණන විධායක 

ජනාධිපවර හිටියට කටයුතු කළ  මහින්ව රාජප්ෂ් මිවරතුමාත් එවා 

ඒකා ේධ විප්ෂ්ය හිටියට ඊළඟට ආඩුක්  ලය ගන්න ශමම 

 ක වවීම පවනබ  කර ගත්තා රීයලා.  ඒ විතර්ෂ ශනිශණයි, ශබ  

පිටුපා හිටිශ  ඒකා ේධ විප්ෂ්ය රීයන අවහාත් ජනතාණට 

 වන්නා.  ඒක තමයි එතුමන්ලා ශගනගිය එකම ්රියා මා්ශගය.   

හි ියි, එවා එල් මටීටීඊ ්රා්තණාවයට අනු ල දීපු, එල් මටීටීඊ 

්රා්තණාවශ  මතණාවය ශබ  උත්තම තර ාවා ගි  තුළ නිශයෝජනය 

කරපු ශේ පාලන කඩුඩායබ  හිටපු  ණ මම රීයනණා. ශවමළ 

ජාවරක ාන්ධානය නිශයෝජනය කරන ්ාක්ෂරීයන් රාජපුත්වරරන් 

රාාමාණි්ෂකබ  මන්ත්රීතුමා, එවා යහපාලන ආඩුක්ශඅ  කටි අව 

විප්ෂ්ශ   කටින කඩුඩායබ  වරන උත්ාාහය  ශණනත් විධියකට 

ාමාජගත කරන්න හවනණා. ්ාක්ෂරීයන් රාජපුත්වරරන් 

රාාමාණි්ෂකබ  මන්ත්රීතුමා, " 0 1 අවුරුේශේ තණත් රහාරයකට 

රජශ  කඩුඩායබ  ාිලසුබ  කරනණාව?" යනුශණන් ශබ  ාවා ගි  
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පා්ශපිශබ න්තුණ 

තුළ කළ රකා ය ාබ  න්ධශයන් ණහාම අපරාධ පම ්ෂ්ක 

ශවපා්ශතශබ න්තුණ මඟින් පම ්ෂ්කය්ෂ කරලා, එතුමාශගන් රකා  

ාටහන් කර ගිම ම්ෂ කළ යුතුයි රීයා අපි ශයෝජනා කරනණා. 

ශබ ක  රපතළ රකා ය්ෂ, මූලාානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. එවා 

පාා්කු රහාරය ණළ්ෂණා ගිම මට  ිරි වුණු කඩුඩායබ , ඒක 

ශේ පාලම කරකය කරන කඩුඩායබ , එල් මටීටීඊ ාාවිධානය 

ශණනුශණන් ශපම   කට, ඔවුන්ශේ ශේ පාලන මතණාවය ශණනුශණන් 

ශපම   කට, ශණනම ඊළාබ  රාජයය්ෂ ශණනුශණන් ශපම   කට අව ශබ  

ාවා ගි  තුළට ඇවිත්,  " 0 1 ණාශ්ශ ආඩුක්ණ තණත් රහාරයකට 

ූ වානබ  ශණනණාව?" යනුශණන් රකා  කරනණා.  

එතිනම අපට ාිකය්ෂ උපදිනණා. එවා පාා්කු රහාරය ණළ්ෂණා 

ගන්න හිතා මතාම කටයුතු ශනිකළා ණාශේම, තණත් ඒ ණාශේ 

පහත් ණිඩකට විප්ෂ්ය සුවානබ  ණනණාව රීයන ාිකය අපට මතු 

ණනණා. අශේ ආර්ෂ්ක ඇමවරතුමා හිටියට ජනාධිපවරතුමා ශගනුත්, 

ශපිලී කය වාර ඇමවරණරයා හිටියට ාරත් වීරශාේකර 

ඇමවරතුමාශගනුත් රජය හිටියට අපි ඉතා ශගෞරණශයන් ඉල් මලීම්ෂ 

කරනණා, ණහාම අපරාධ පම ්ෂ්ක ශවපා්ශතශබ න්තුණ ශයිවණලා, ඒ 

කරපු රකා ය ගින පම ්ෂ්කය්ෂ කරලා, එහි ාතයතාණ පිබඳ මණ 

පා්ශපිශබ න්තුණටත්, රටටත් ශහබඳවරඅ කරන්න රීයලා. එය 

අතයණ ය ාහ ඉතා ණිවගත් කාරකය්ෂ  ණ මම රීයන්න කිමවරයි. 

ශබ  කාරකා අපි සුළුශණන් තකන්න ූ වානබ  නිහි. අව 

පා්ශපිශබ න්තුශඅ එශලා අවහා් වි්ෂවීම අපි රී කශාේත්ම සුළුශණන් 

තකා කටයුතු කරන්ශන් නිහි.  

පාා්කු ඉරුදින රහාරයට ාබ  න්ධ  ල  කයව  ණිරැදිකරුණන් අපි 

ම වරය ඉදිරියට ශගශනනණා. ඊට අනු ල දීපු අය, ාිලසුබ  කරපු 

අය, ාා්ෂෂි ණාන් කරපු අය, මහ ශමිළකරුණන් හාගපු අය, මුවල් ම 

දීපු අය ශබ  රශට් අයව, පිටරට අයව, අව ඒ අය රජය නිශයෝජනය 

කරනණාව, විරුේධ ප්ෂ්ය නිශයෝජනය කරනණාව, ඒ අයශේ 

තරාවරරම ශමික්ෂව රීයන කාරකා අපට අවාළ නිවර  ණ අපි 

නිණතත් රකා  කරනණා. මීට අවුරු ව ශවකකට කපින්  ක ව ශණච්ච 

පාා්කු රහාරය ණළ්ෂණා ගන්න  ිරි ශණච්ච අය ාහ පාා්කු 

රහාරයට ණග රීණ යුතු කුඩා තින ඉමලා ඉහළම තින ව්ෂණා  ල 

 කයව ශවනා ම වරය ඉදිරියට ශගනිල් මලා අණ ය කටයුතු රීම ම තමයි 

අශේ රජශ  ණගකීම ණන්ශන්.  ඒක අශේ රජශ  ණගකීම්ෂ ණනණා 

ණාශේම, අපි ඔ තුමන්ලාට ාහ රටට ශබ  අණා්ථාශඅදී රවරඥාණ්ෂ 

ල ා ශවනණා. ඒ  ශණනුශණන් ශබ  ආඩුක් ප්ෂ්ය නිශයෝජනය 

කරන  කයව   මිවර-ඇමවරතුමන්ලා ශපම  හිටිනණා. අපි ආඩුක්ණ්ෂ 

හිටියට ශබ  ණගකීම ්රියාත්මක කරනශකිට විරුේධ ප්ෂ්ශ  කීප 

ශවශනකු වය ශණලා ඉන්න  ණ අපට ශපශනනණා. වින් 

අත්අඩාු ණට ගිම බ   ක ව ණනණා; ශබ  ණනශකිට වරා්ශවශවනකුට 

නක් පිණම ම ාමහා අණ ය ණිඩකටයුතු  ක ව කරෂනන් පණවරනණා. 

ශවසීයකට ණිඩි පිරිා්ෂ අත්අඩාු ශඅ පසුණනණා. ාමහර අය රැමවුබ  

නිශයෝග මත අත් අඩාු ශඅ පසුණනණා. ශබ  රහාරය ාබ  න්ධශයන් 

රැමවුබ  නිශයෝග මත අත්අඩාු ණට පත්ශණලා ඉන්න අය ඇප මත 

නිවහා් කරන්න රීයා ශපම  හිටින්න එපා රීයලා මම විශ ේ්ශයන් 

විප්ෂ්යට රීයනණා. ශවයියන්ශේ නාමශයන් ඒ ශණනුශණන් ශපම  

හිටින්න එපා.  

ඔ තුමන්ලා අව කාදිනල් මතුමා ගින කථා කරනණා; ඒ  ක ව 

ශණච්ච රහාරය පිබඳ මණ කනගාටුණ රකා  කරනණා; ඔ තුමා ශබ  

රජයට විරුේධණ විශරෝධතා ව්ෂණනණා. ඒ අතරතුර පාා්කු රහාරය 

ාබ  න්ධශයන් අත්අඩාු ණට අරශගන රැමවුබ  නිශයෝග මත ර ්න 

රීම බ ණලට හා විම්ශ නයට වාජන ණන අය නිවහා් කර ගන්න 

රීයලා රීයනණා. ඔ තුමන්ලාට ශරේව්ෂ ඇමශගන ශබ  කාරකය 

රීයන්න පුළුණන්ව? ශරේව්ෂ ඇමශගන ශබ  අය නිවහා් කරන්න 

රීයලා ශබ  පා්ශපිශබ න්තුශඅ රීයන්න ඔ තුමන්ලාට පුළුණන්ව?  

ගරු රාාමාණි්ෂකබ  මන්ත්රීතුමා රීයනණා, ශබ  රශට් නිණත 

රහාරයකට ආඩුක්ණ ූ වානබ  ණනණා රීයලා. පා්ශපිශබ න්තු 

ණරරාාවණලට මුණාශණලා එතුමා ශබ  රකා ය කරන්ශන් ඇයි? 

විප්ෂ්ශ  ඔ තුමන්ලා ඒ මතයට එකඟව, නිේව රීයා මම 

අහනණා. ඔ තුමන්ලා ඒ මතයට එකඟව, නිේව? ඔ තුමන්ලාශේ 

විප්ෂ්ශ  හවුල් මකරුශණෝ, ශකිටා්කරුශණෝ පා්ශපිශබ න්තු 

ණරරාාවණලට මුණාශණලා, වීරත්ණය රකා  කළාට ණිඩ්ෂ නිහි. 

ශේ පාලන ශකෝකශයන්  ලලා, ්රා්තණාවය නිණත හිා එාවීම 

ාමහා අණ ය පසුබිම්ෂ ශණනුශණන් ශපම   කටියදී ශබ  ණාශේ ඉතා 

පහත් මට්ටශබ  කටයුතුණලට ශබ  පා්ශපිශබ න්තුණ වාවිත කරන්න 

එපා.  
 
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු රාජය ඇමවරතුමා, ඔ තුමාට තණ විනාඩි ශවකක කාලය්ෂ 

වරශ නණා. 
 

ගු ප්ශයීයහසා්ද  ප් ේ්ම ාංහස මහසතා 
(மாண்புமிகு தசஹான் தசமசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

ශහිමයි, ශ ිශහිම ා්තුවරයි.  

ශබ  ණිරැදිකරුණන්ට ණඩා ෂනම මරුණන්ට වඬුණබ  දීම ාමහා 

අණ ය ණිඩ පිබඳශණළ ්රියාත්මක කරන්න පා්ශපිශබ න්තුණට 

විතර්ෂ ශනිශණයි, අශේ රජයටත් ණගකීම්ෂ වරශ න  ණ අපි 

නිණත නිණතත් ාහවරක කරනණා. ඔ තුමන්ලා එවා  ානි 

අශද ශාේකර ණාශේ නිලධාරින් ශයිවණා ශගන ූත්ක විශරෝධී 

ශපරමුක රීයලා එක්ෂ හවලා, ූත්ක විශරෝධී කා්ශයාලය්ෂ 

අරපියගහ මන්දිරය තුළ පිහ ා ශටඅණා. ඒ ූත්ක විශරෝධී 

කා්ශයාලශයන් විරුේධණාදීන් ශණනුශණන් අණ ය පිෂනණිපි ටික 

ල ාශගන, ඒ එ්ෂ එ්ෂ ශකනා හිශ්ශ වාලා, එතුමන්ලා හිශ්ශ වමන 

විධිය, ඇප ශවන්ශන් නිවරණ ත ාශගන ඉන්න විධිය,  කරගත කරන 

 න්ධනාගාරය පිබඳ මණ ශබ  පා්ශපිශබ න්තුශඅදී රීඅණා. හි ියි, ඒ 

විධියට ශබ  කටයුතු පිබඳ මණ විම්ශ නය කරන්න  ිහි. අපි ඒ 

තත්ත්ණයට පත් ශණන්ශන් නිහි. පාා්කු රහාරය පිබඳ ම 

විම්ශ නය කරන ජනාධිපවර ශකිෂනාශමන් ශහබඳ ශණච්ච  කයව  

කරුණු -ාා්ෂෂි- ශබ  ණනශකිට අවරගරු ජනාධිපවරතුමා වි කන්  

ම වරපවර ශවපා්ශතශබ න්තුණට වාර දීලා වරශ නණා. ඒ කටයුතු  ක ව 

ශණයි, මූලාානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. අපි ශබ  කාරකය ගින 

විම කල් මශලන් ඉන්නණා. අපට වින් අව ත් පම ්ෂ්කණලට -

පරිච්ශේවයකට- යන්න ණනණා.  පා්ශපිශබ න්තුණ වාවිත කරලා, 

පාා්කු ඉරිවා රහාරයට ශචෝවනා ල පු අය  නිවහා් කරන්න, සුේව 

කරන්න, ශරදි ශහෝවන්න, කුණු අතුල් මලන්න කථා කරන අය 

පිබඳ මණත් අපි අණධානය ශයිමු රීම ම ණිවගත් රීයන කාරකය 

රකා  කරෂනන්, මම නිහඬ ණනණා  .  

ා්තුවරයි. 

 
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළඟට, ගරු තු්ාර ඉඳුනිල් ම අමරශාේන  මන්ත්රීතුමා. ඔ තුමාට 

විනාඩි අටක කාලය්ෂ වරශ නණා . 
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ගු ුරෂාර මඳුනිල අමරප් ේ්න මහසතා 
(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரதசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

මූලාානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශබ  අණා්ථාණ ල ා දීම ගින 

ා්තුවරයි. හි ියි, මට විනාඩි 1)්ෂ වරශ න  ණ තමයි විනුබ  

 වන්ශන්.  

අශරේල් ම  1ණිනි වා රහාරශයන් ශ්රී ලාකාණ තුළ ඉතා 

කනගාටුවායක තත්ත්ණය්ෂ ඇවර වුකා. එම රහාරය ශණලා අවුරු ව 

 ්ෂ ගත ශණලාත් අවටත් ශ ෝලය එහාට පාා් කරනණා, ශමහාට 

පාා් කරනණා; එහාට වානණා, ශමහාට වානණා. තණම කාටණත් නි ක 

ාාධාරකය්ෂ ඉටු ශණලා නිහි. අශේ ෂන්ර ගරු ශ හාන් ශාේම කාහ 

රාජය ඇමවරතුමනි, ඔ තුමා විජයවාා රාජප්ෂ් මිවරතුමා කළ 

රකා ය්ෂ ගින රීඅණා. හි ියි, විජයවාා රාජප්ෂ් මිවරතුමා 

ඊශ -ශපශ්ශවා කඩුඩායම්ෂ ාමඟ මාධය ාාකච්ඡාණ්ෂ වරයලා 

රීයනණා, ශේ පාලන පබඳගිම බ  පිබඳ ම විම්ශ නය ශකශරන 

 ජනාධිපවර ශකිෂන්න් ාවාණ මඟින් ශබ  කරන්න හවන ණිශඩන්, 

අනාගතශ  රට තුළ වි ාල ශල් ම ගාගාණ්ෂ ඇවර ශණයි රීයලා. 

තමුන්නාන්ශාේ එතුමා  අගය කරනණා නබ , තමුන්නාන්ශාේට ඒ 

කාරකයත් අගය කරන්න පුළුණන්. [ ාධා රීම ම්ෂ]  

ඊළඟට තමුන්නාන්ශාේ රීඅණා, පාා්කු රහාරය හිතා මතාම 

ණළ්ෂණා ශනිගත්ශත් තමුන්නාන්ශාේලාට ශතිේපිය වාන්න 

හිතාශගනව රීයලා. පාා්කු රහාරය හිතා මතා ණළ්ෂණා ශනිගත්තා 

නබ , එය ණළ්ෂණා ශනිගත් රධානින්  කටින්ශන්ත් 

තමුන්නාන්ශාේලාශේ පිත්ශත්යි. ආඩුක් ප්ෂ්ශ  පළමු පුටුශඅ 

 කට පටන් ගත්තාම පසුගිය ආඩුක්ශඅ හිටපු ඇමවරණරු ශරිත්ත්ෂ -

වි ාල රමාකය්ෂ- තමුන්නාන්ශාේලාශේ පිත්ශත් ඉන්නණා. 

තමුන්නාන්ශාේට පුළුණන් ඒ ර ්නය එතුමන්ලාශගන් අහන්න. 

[ ාධා රීම ම්ෂ] මූලාානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට රීයන්න 

වරශ න්ශන් ශමයයි. පාා්කු රහාරය හා ාබ  න්ධ කටයුත්තත් 

හරියට කිරීල් මශල් ම නක් තීන් වණ ණාශේයි. ශගය්ෂ කිශඩනණා; 

ෂනනිශහ්ෂ මිශරනණා; රේජුරුශණෝ විවාගයට එක එ්ෂශකනා 

කිමණනණා. එතශකිට  ාසුන්නිශහේ රීයනණා, ශබ  මිටිණල පවශබ  

ශපිඩි upset එක්ෂ ශණලා වරශ නණා, මිටි අනපු ෂනනිහාශේ තමයි 

ණිරැේව රීයලා. ඊට පසු මිටි අනපු ෂනනිහා ශගන්ණනණා. මිටි අනපු 

ෂනනිහා රීයනණා, මිටි අනන්න  ණතුර ශගන ආ කළශ  කට ඇවයි, 

ණතුර ශගන ආ කළය හවපු ෂනනිහාශේ තමයි ණිරැේව රීයලා. ඊට 

පසු කුඹලා ශගන්ණනණා. කුඹලා රීයනණා, රජතුමනි, කළය 

හවනශකිට පාර අාපින් කාන්තාණ්ෂ ගියා, ඒ කාන්තාණ නිාා මට 

ශබ  කළශ  හිඩය හරියට ගන්න  ිරිණ ගියා රීයලා. ඊට පසු එම 

කාන්තාණ කිමණනණා. කාන්තාණශගන් අහනණා, කුඹලා කළය 

හවේදී ශතෝ ශමිකව ශබ  මහ පාශ්ශ ගිශ  රීයලා. කාන්තාණ 

රීයනණා, අශන් ා්ණාමීනි, මම මශේ ා්ණාෂන පුරු්යා ශහියන්න 

ගියා රීයලා. ා්ණාෂන පුරු්යා වරට ගිහිල් මලා. ඊට පා්ශාේ ා්ණාෂන 

පුරු්යා  කිමණනණා. ා්ණාෂන පුරු්යාශගන් ඇහුණාම රීයනණා, මට 

වර ඕඩ්ශ එක්ෂ ආණා. ඒ නිාා ගියා රීයලා. වින් ශහියාපන්ශකෝ, 

වර ඕඩ්ශ එක ශගනාපු එකා. වින් වර ඕඩ්ශ එක ශගන ආ එකා 

තමයි ණිරැේව කරලා වරශ න්ශන්. පාා්කු රහාරශ දීත් ඒ ණාශේයි. 

මූලාානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශබ කත් හරියට කිරීල් මශල් ම 

රේජුරුණන්ශේ නක් තීන් වණ ණාශේ. අන්වරමට අර වර ඕඩ්ශ එක වාර 

 වන් එකා ණාශේ ශකශන්ෂ තමයි කණවා ශහෝ ශබ කට මාට්ටු 

ශණන්ශන්. වින් අපි අහන්ශන්, ශකෝ ශබ ශ්ෂ මහ  ාසුන්නිශහේ? 

ශකෝ, ශබ ශ්ෂ මහ ශමිළකරුණා? ශබ  මහ ශමිළකරුණා මත තමයි 

ඒ කාලශ  විප්ෂ්ය හිටියට  කටි, අව  කටින ආඩුක් ප්ෂ්ය 

යිපුශඩු. ඒ කාලශ  නාමල් ම කුමාර ණාශේ චරිත බිහි වුණු  ණ අපි 

වි්ෂකා. ඒ කාලශ  හිටපු ජනාධිපවරණරයා  ාතනය කරන්න වි ාල 

කුමන්්රකය්ෂ වරබුකාය රීයලා යබ  යබ  අය ශචෝවනා ලිබුණා. 

වින් ශකෝ, ඒ නාමල් ම කුමාරලා ණාශේ කුමාරණරු? අව ඔවුන් 

අතුරුවහන්.  

ඊළඟට, DIG නාලක ව  කල් මණා. එතුමා ාහරාන්ලා ගින 

පම ්ෂ්ක පිණිත්වුණා. පම ්ෂ්ක පණත්ණෂනන්  කටියදී DIG නාලක 

ව  කල් මණා ්ෂ්ණිකණ අත්අඩාු ණට ගත්තා. ාහරාන්ලා පිබඳ මණ 

කළ පම ්ෂ්ක ාබ පූ්ශකශයන් නිණතුකා. එතශකිට නාමල් ම 

කුමාර නටපු නාඩගම නිණතුකා. ඔය රීයන මහ ශලිකු බුේධි අා  

වරබුකා නබ , ශබ ශගිල් මලන් පබ ශපෝරි ගහන රහා් ඔත්තු 

ශාේණාණපින් ඒ ශගිල් මලන් රශයෝජන ගන්නණා නබ , වමත්රීපාල 

 කරිශාේන ජනාධිපවරතුමා  ාතනය කරන්න කරපු මහා කිරැල් මශල් ම -

කුමන්්රකශ - සුල මුල ශාියලා, ඊට අණ ය කටයුතු කරන්න 

වරබුකාය රීයන එක ශබ  අණාථ්ාශඅදී මත්ෂ කරනණා. ශබ ණා 

ඔ්ෂශකිම නාටය විතරයි. හරියට කිරීල් මශල් ම රේජුරුණන්ශේ නක් 

තීන් වණ ණාශේ. ඒ අය අවත් ආඩුක් ප්ෂ්ශ  මන්ත්රීණරුන් හිටියට 

ඉමශගන ඉන්නණා. ඊබ්රාහිබ ට තඹ ශටින් ශමච්චර ශවන්න රීයලා 

එණකට ජනාධිපවර ශල් මකබ  කා්ශයාලශ  ඉමලා පියුබ  ගහපු 

මන්ත්රීණරුන් ශමහි  කටිනණා. ඒ ශගිල් මලන්ටත් ශබ  ශතිේපි වාන්න 

හවනණා.  තමුන්ට 'ණිඩ්ෂ ශවන්න' ඕනෑ අයත් ශබ කට ශගි වරු කර 

ගනිෂනන් ඉන්නණාය රීයන එක අපට ශපශනනණා. ශමහි මහ 

ශමිළකරු කවුව? එවා ඉමලාම මහ ශමිළකරු ශහියනණා. "මහ 

ශමිළකරු" රීඅණාම, අකුරු )යි වරශ න්ශන්. මහ ශමිළකරු 

රීඅණාම, ආඩුක් ප්ෂ්යට උක ගිශනනණා ණාශේ අපට 

ශපශනනණා. ශපිලී කය වාර ඇමවර ාරත් වීරශාේකර මිවරතුමා 

ඊශ -ශපශ්ශවා මාධය ාාකච්ඡාණ්ෂ වරයලා රීයනණා, "අපි මහ 

ශමිළකරු ශතෝරා ගත්තා" රීයලා. ශමන්න ණචනය. මහ 

ශමිළකරු ශතෝරා ගත්තාව . මහ ශමිළකරු ශතෝරා ගන්ශන් 

ශකිශහිමව? ශමික්ෂව ශබ කට ශහේතුණ? ශබ  අවුරුේශේ අශරේල් ම 

 1 වින් ළඟ ළඟ එනණා.  

කාදිනල් ම උන්ණහන්ශාේ රීයනණා, "ශබ  ගින හරි ශතිරතුර්ෂ 

නිත්නබ  අපි ශබ ණා ජාතයන්තරයට අරශගන යනණා" රීයලා. 

ශබ ක තමයි වින් ජනප්රිය මාතෘකාණ. අශරේල් ම  1ශණනිවාට 

ඉා්ශාල් මලා production එක්ෂ ශවන්න ඕනෑ. ඒ නිාා රූප රැිතනි 

තරගයරීන් රූප රැිතනි ශතෝරා ගන්නණා ණාශේ මහ ශමිළකරු 

ශතෝරා ගන්නණා. මහ ශමිළකරු රීයලා අල් මලා ගන්ශන් කාණව? 

නවුර්ශ මවුලවි. නවුර්ශ මවුලවි රීයන්ශන් කවුව රීයලා මම නබ  

වන්ශනත් නිහි, විකලාත් නිහි, අශේ ාබ  න්ධයකුත් නිහි. ඔහු 

ණිරැේව්ෂ කරලා වරශ නණා නබ  ඔහුට වඬුණම්ෂ ලිශ න එශ්ෂ 

ර ්නයකුත් නිහි. පාා්කු ඉරිවා ශ ෝබ   පිපිම ම  ක ව ශණන්ශන් 

අශරේල් ම  1 ශණනි වා. හි ියි, නවුර්ශ මවුලවි අත්අඩාු ණට ගන්ශන් 

අශරේල් ම  (ශණනි වා. ඒ,  රහාරශයන් වණා් ශවක තුනකට පා්ශාේ, 

අශේ රජය වරබුක කාලශ . ඒ අල් මලා ගත්ත නවුර්ශ මවුලවි තමයි 

ශතෝරා ශගන  වරශ න්ශන්.  ''ශහෝ, 10,  0, 30, (0, 50, )0...100 

රීයලා ගණිනශකිටම නවුර්ශ මවුලවි ඉන්නණා නබ , ශපිලී කය 

වාර ඇමවරණරයා රීයනණා "ඔන්න, නඅර්ශ මවුලවි තමයි මහ 

ශමිළකරු" රීයලා. හි ියි, අව ආඩුක් ප්ෂ්ශ  ඉන්න, ඒ 

කාලශ  විප්ෂ්ශ  හිටපු  කඩුඩායම්ෂ මහ ශමිළකරුශණ්ෂ 

ගින රීඅණා.  

ශේණාලශ ත් එශහම ශන්? පරාකයට පරාකය්ෂ වාර 

ශණනණා. පරාකයට පරාකය්ෂ වාර ශණලා ණි ශඩ් හරිගියාට 

පා්ශාේ ශවවිශයෝ රණටන්න ශපිල් ම පිළය්ෂ ගිහිල් මලා ශවනණා. 

රුණට රුණ්ෂ වාර ශණනණා. රුණට රුණ්ෂ වාර ශණලා ව ම ගකනක 

රූපය්ෂ ශවනණා.  පරාකයට පරාකය්ෂ වාර ශණලා, ශපිල් ම 

පිළය්ෂ වාර ශණනණා ණාශේ ණිඩ්ෂ තමයි ශබ  කරලා වරශ න්ශන්. 

ඔන්න! වින් නවුර්ශ මවුලවි රීයලා මහ ශමිළකරුශණ්ෂ අල් මලා 

ගත්තා. ාි ෑ ණ ශයන්ම අපි රීයන්ශන්, අපි ශබ ශකන් ාෑහීමකට 

පත් ශණන්ශන් නිහි රීයලායි. ශකෝ, ාාරා? ශකෝ, ාහරාන්ශේ 

බිරිමශේ රකා ?  DIG Ravi Seneviratne ශකිෂනාම හමුණට 
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පා්ශපිශබ න්තුණ 

ඇවිල් මලා රීඅණා, "මට ශබ  රකා ය ණාචිකණ කරන්න  ිහි. මම 

ශබ ක පිඛිතණ ශවන්නබ . ශමහි මහ ශමිළකරු කවුව රීයන එක 

මම පිඛිතණ ශවන්නබ " රීයලා. ශකෝ, වින් DIG Ravi 

Seneviratneලා පිඛිතණ ල ා  වන්න ශතිරතුරු පිබඳ ම කතන්වර? 
ඒ නිාා ශබ  අණා්ථාශඅ දී අපි රීයන්ශන් ශමයයි.  පසුගිය 

ආඩුක්ශඅ හිටපු රීහිප ශවශන්ෂ විතරයි ශමතින ඉන්ශන්. පසුගිය 

ආඩුක්ශඅ හිටපු වි ාල පිරිා්ෂ ශබ  ආඩුක්ශඅ   ඉන්නණා. රනිල් ම 

විරම කාහ මිවරතුමාත් එ්ෂක පසුගිය ආඩුක්ශඅ හිටපු වි ාල 

පිරිා්ෂ අව ශේ පාලනශයන් ඉණත් ශණලා. ඒ නිාා ශබ ණා අපට 

 ශතෝරා ගන්න  ිහි.  ශබ  අය ශබ  කරුණු ශහියන්ශන් නිත්නබ  

අශරේල් ම  1ණන වායින් පා්ශාේ ණග රීණයුතු විප්ෂ්ය්ෂ හිටියට, 

අව ත් ශේ පාලන වහරාණ්ෂ හිටියට අපි ශබ ණා ශහියනණා.  

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමා, කථාණ අණාන් කරන්න. 
 

ගු ුරෂාර මඳුනිල අමරප් ේ්න මහසතා 
(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரதசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
මූලාානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට තණ තත්පර 30ක කාලය්ෂ 

ල ා ශවන්න.  

මූලාානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම ශ ෞේධශය්ෂ. ශබ ණා 

ාහගහන අපරාධ. ශබ ණා යට ගහනණා නබ , ශබ ණා ාබ  න්ධශයන් 

ශණන ශණන අයට ශචෝවනා කරනණා නබ  අශේ ශ ෞේධාගම අනුණ 

නබ  ඔවුන්ට පලශවනණා. මූලාානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔ තුමා 

ශබ  කාරකයත් වන්නණා. ඔ තුමා ගබ පහ දිා්්රි්ෂකශ . කිලණි 

විහාරයට ගාගාණ පළාශගන නශය්ෂ ශගනාණා රීයපු හාවයා,- 

කිලණි ගාගාණ පලා ශගන "Made in China" රීයන ශ ෝතලයට 

නශය්ෂ ශගනිත්  වන් හාවයා, ශබ  රටට, ශ ෞේධාගමට වි ාල 

ශහකය්ෂ,  ාපය්ෂ කරපු, අපහාාය්ෂ කරපු හාවයා-  අන්න 

ආ ාධිතශය්ෂ ශණලා ඉන්නණා. ඒ නිාා ශබ ණා ශාල් මලබ  ණිඩ 

ශනිශණයි. ශ ෞේධ ශහෝ කශතෝපික ශහෝ ශඅණා ණිරැේව්ෂ කළා 

නබ , ාාපරාධී ශවය්ෂ කළා නබ  ඒණාට විපාක  එනණා. ඒ අය 

ආ ාධිත ශණන්න පුළුණන්.  රපතළ ශරෝග හිශවන්න පුළුණන්; 

නිඟිටගන්න  ිරි ශණන්න පුළුණන්; මරකයට පත් ශණන්න 

පුළුණන්. කිලණි විහාරයට නශය්ෂ ශගනාපු හාවයාට ශණච්ච 

ඉරකම ණාශේ ඉරකබ  ශබ  ණිරදි කරන අයටත්  කණවා ශහෝ අත් 

ශණන  ණ රකා  කරෂනන්, මශේ ණචන ා්ණල් මපය අණාන් කරනණා. 

ශ ිශහිම ා්තුවරයි. 
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු එච්. නන්වශාේන මන්ත්රීතුමා. ඔ තුමාට විනාඩි 10ක 

කාලය්ෂ වරශ නණා.  

 
[අ.වා.  .(5] 

 

ගු එච්. න්දාප් ේ්න මහසතා 
(மாண்புமிகு எச். நந்ததசன)  

(The Hon. H. Nandasena) 
මූලාානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, පාා්කු රහාරය පිබඳ ම 

ඉදිරිපත් කරලා වරශ න ණා්ශතාණ  කයයට  කයය්ෂ අාග ාබ පූ්ශක 

ශනිවුකා වුකත්,  ලාශපිශරිත්තු ශණච්ච කාරකා ඉතා පිහිදිපිණ 

ඉදිරිපත් කරන්න ගත්ත උත්ාාහය්ෂ හිටියටයි මම වරීන්ශන්. ශබ  

පිබඳ ම  ක වවීම ණාශේම ශබ   ක වවීමට  ලපාපු කාරකා,  ක වවීම 

පිටුපා හිටපු පිරිා,  ක වවීමට ණග රීණයුත්තන් පිබඳ ම ම වරමය 

්රියාමා්ශග ගන්නණා නබ  ගන්න ඕනෑ ආකාරය පිබඳ ම ණා්ශතාශඅ 

ාමහන් ශණලා වරශ නණා. හි ියි, ාමහර අය ශබ  ණා්ශතාණ 

රීයණන්ශන් නිහි. ශබ  ණා්ශතාණ  ලන්ශන් නිවරණ ශණන කතන්වර 

රීයනණා. හි ියි, ඉතා පිහිදිපිණ එරීන් එක ශමහි කරුණු 

ාමහන් ශණලා වරශ නණා, ශබ ක  ක වශණලා වරශ න්ශන් 

ශකිශහිමව,  ශබ   ක වවීමට  ලපා වරශ න කාරකා ශමිනණාව 

රීයලා.  

පළමුශණනි කාරකය තමයි, ඒ රහාරය අහඹු  කේධිය්ෂ 

ශනිශණයි, එකණරම   ක ව  ල ශවය්ෂ ශනිශණයි රීයන එක. ශබ  ක 

දී්ශ  කාලය්ෂ වරා්ශාේ රට තුළ ්රියාත්මක ශණලා, ්රියාත්මක 

ශණලා අණාානශ  දී එකණරම  ක ව ශණච්ච ශවය්ෂ.  

ශබ   කේධියට ණගරීයන්න ඕනෑ කවුව රීයන කාරකය 

පිහිදිපිණම ශබ  ණා්ශතාශඅ ාමහන් ණනණා. ශබ  රහාරය ඉා්ලාබ  

්රා්තණාවය කළාය රීයනණාට ණඩා ඉා්ලාබ  අන්තණාදින්, 

ණහද ණාදින් වි කන් කළාය රීයන එක ණා්ශතාණ තුළ ාා්ෂෂි ාහිතණ 

ඔේපු ශණලා වරශ නණා. හි ියි, ලාකා ඉවරහාාශ  මුා්පිබ  

ජනතාණ ාහ  කාහල ජනතාණ අතර ශබ  ාා වි ාල ගිටුම්ෂ 

ඇවරශණලා වරබුශඩුම නිහි. 1915දී මුා්පිබ  ශකෝලාහලය්ෂ 

පිණවරලා වරශ නණා. නමුත්, ඊට පා්ශාේ කණවාණත් එණිනි ශවය්ෂ 

ශණලා නිහි. එශහම නබ , ශබ  අයට ශබ ක කරන්න  ්ෂවරය 

ලිබුශඩු ශකිශහිමව රීයන එක තමයි ර ්නය ශණලා 

වරශ න්ශන්.  

ශමතිනදී කාරකා ශවක්ෂ ගින අපට හිතන්න  කේධ ශණනණා. 

එක පිත්තරීන්, ශබ  කා්ශයය කරන්න රට තුළ රජශ  අනුග්රහය 

ල ා ශගන වරශ නණා. ඊළඟට, ජාතයන්තර අනුග්රහයත් ල ා ශගන 

වරශ නණා. වින් ශමහි මහ ශමිළකරු ගින කථා කරනණා. ශබ  

ණා්ශතාශඅ අණා්ථා ශවකක පිහිදිපිණ වරශ නණා, මහ ශමිළකරු 

ශකිශහේව ඉන්ශන් රීයලා. ඒ හින්වා මම ඒ ගින පසුණ කථා 

කරනණා.  

පළමුණන කාරකය තමයි, ශබ  ාබ  න්ධශයන් පිහිදිපිණම 

රජය විනශගන  කටියාය රීයන කාරකය. එවා ආඩුක්ශඅ  කටි 

ආර්ෂ්ක ශල් මකබ ණරයා හිනාශණවී රීයනණා, "ශමශහම ශවය්ෂ 

ශණන  ණ අපි වන්නණා. හි ියි ශමච්චර ශවය්ෂ ශණයි රීයලා 

හිතුශඅ නිහි" රීයලා. එය ශමම ණා්ශතාශඅත් ාමහන්ණ වරශ නණා. 

අපට රූපණාහිම  නාබඳකාණපිනුත් එය වරීන්න පුළුණන් වුකා. ඒ 

රීයන්ශන්, ශබ   කේධිය ආඩුක්ණ විනුණත්ණ  ල ශවය්ෂ.  

ශවණිනි කාරකය ශමයයි. කිබිනට් මඩුඩලය රීයන්ශන් 

ාාමූහික ණගකීම්ෂ වරශ න තින්ෂ. ඒ අනුණ, කිබිනට් ඇමවරණරු 

ශපි වශඅ ණගරීයන්න ඕනෑ. ශමය ාාමූහික ණගකීම්ෂ. "මම 

වන්ශන් නිහි, මට කරන්න  ිහි" රීයලා රීයන්න  ිහි. හි ියි, 

යහ පාලන ආඩුක්ශඅ  කටි එක ඇමවරණරයකු එවා පල් මපිණලට 

ශ ෝබ   ගහනණා රීයලා තමන්ශේ තාත්තා රීඅණ නිාා පල් මපි 

ගිශ  නිහි.  එවා ශ ෝබ   ගහන  ණ කිබිනට් ඇමවරණරයකු 

වන්නණා රීයන්ශන් ආඩුක්ණ ශබ  ගින වන්නණා රීයන එකයි.  

ඊළඟට, ශබ  අරගළය ගින ආර්ෂ්ක ශල් මකබ  රකා ය්ෂ 

කළා. ඒක තමයි තුන්ණිනි කාරකය. ඒ ණාශේම කිබිනට් 

ඇමවරණරයකු රකා ය්ෂ කළා. ඒ ණාශේම IS ාාවිධානය 

ශල් මඛනය්ෂ රකා යට පත් කර වරශ නණා. Caliphate එක්ෂ 

රීයන්ශන්, කලීර්ණරයකු යටශත් පාලනය ණන ඉා්ලාබ  රාජයය්ෂ. 

ඉා්ලාබ  රාජයය ගින යබ  ශල් මඛනය්ෂ ගිාට් කරලා වරශ නණා. 

එය රකා යට පත් කරලාත් වරශ නණා. ඉා්ලාබ  රාජයය පිබඳ මණ 

රකා යට පත් කරපු ඒ ශල් මඛනය ගින ලාකාශඅ එවා  කටි 

පාලකයන් විනශගන ඉමලා වරශ නණා. හි ියි, ඔවුන් ඒ පිබඳ මණ 
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කටයුතු කශළේ නිහි. ඒ රීයන්ශන්  එවා හිටපු රජය ඉතා 

පිහිදිපිණම විනශගන හිටියා, ජාතයන්තර ්රා්තණාවය හරහා 

ලාකාශඅ ඉා්ලාබ  රාජයය්ෂ හවන්න යනණා රීයන කාරකය ශබ  

ශල් මඛන තුබඳන් රීයිශණන  ණ. හි ියි, ඒ පිබඳ මණ රී කම 

්රියාමා්ශගය්ෂ ගත්ශත් නිහි.   

ජාවරක ආර්ෂ්ක කවුන්ාල රැාව්ීශබ දී ඉා්ලාබ  අන්තණාවය 

පිබඳ මණ ඉදිරිපත් කරපු ණා්ශතාණ අගමිවර රනිල් ම විරම කාහ 

තරශ ම රවර්ෂශ්ේප කර වරශ නණා. එතුමා එය තරශ ම 

රවර්ෂශ්ේප කර වරශ නණා රීයන්ශන් රජය හිතාමතාම ශබ   කේධිය 

යටපත් කරන්න කටයුතු කර වරශ න  ණයි.  

2016.11.18ණන වා IS ාාවිධානය පිබඳ මණ ගරු විජයවාා 

රාජප්ෂ් මිවරතුමා කරුණු ඉදිරිපත් කරන ශකිට ඒ අණා්ථාශඅ  

මුා්පිබ  ඇමවරණරු ශවශවශනකු ාහ තණත් ඇමවරණරු රීහිපශවශනකු 

ඒ  කරුණුණලට විරුේධණ අවහා් රකා  කර වරශ නණා. ඒ 

රීයන්ශන් ්රා්තණාවය ගින කථා කරනශකිට, ඉා්ලාබ ණාවය ගින 

කථා කරනශකිට, ණහද ණාවය ගින කථා කරනශකිට, ාහරාන්ලා 

ගින කථා කරනශකිට ඒණාට විරුේධණ කිබිනට් මඩුඩලශ දී 

මුා්පිබ  ඇමවරණරු ශවශවශනකුත්, තණත් ඇමවරණරු ගකනාණකුත් 

කථා කර වරශ නණා. ඒ රීයන්ශන්, ශබ  ාබ  න්ධණ එණක පිණිවර 

ආඩුක්ණ වන්නණා.  

ඊළඟ කාරකය ශමයයි.  019 ණ්ශ්ශ  ජනණාරි මාාය ාමහා ශ්රී 

ලාකා ජාවරක ආර්ෂ්ක අධයයන ආයතනය වි කන් ාකා් කරන 

ලව ර්ෂශ්ේපකය ඉදිරිපත් කරනශකිට, ණනාතවිල් මව ශඅ අවි ආයුධ 

ශාියාගිම ම ාබ  න්ධ  කේධිය  පිටුපා  කටින කඩුඩායම ගින 

විම්ශ නය කළ යුතුයියි රීයා ශයෝජනා කරන ශකිට  හිටපු 

ඇමවරණරු ශවශවශනකු ඒකට විරුේධණ කථා කර වරශ න  ණට ඒ 

අයශේ නබ  ාහිතණ  ශබ  ණා්ශතාශඅ ාමහන් කර වරශ නණා. ඒ 

රීයන්ශන්, ණනාතවිල් මව ශඅ අවිආයුධ ගින කිබිනට් මඩුඩලශ  

කථා කරන එක ණිරදියි රීයලා යහ පාලන ආඩුක්ශඅ  කටි 

ඇමවරණරු ශවශවශනකු රකා  කළ  ණ ශමම ණා්ශතාශඅ  88 

පිටුශඅ වරශ නණා. එශහම නබ , යහ පාලන ආඩුක්ණ පිහිදිපිණම 

ශබ   කේධිය විනශගන ඉමලා වරශ නණා. ශබ   කේධිය 

ාබ  න්ධශයන් ණා්ශතා ල ා ගන්න වරබුණු අණා්ථා මඟ හිර 

වරශ නණා. එශාේ මඟහිරියා විතර්ෂ ශනිශණයි, ඒ ්රා්තණාදීන්ට 

තමන්ට ල ා ශවන්න පුළුණන්  ්ෂවරය අනයාකාරයරීන් ල ා 

දීලාත් වරශ නණා. අන්න ඒ හින්වා අපි පිහිදිපිණ රීයන්න ඕනෑ, ඒ 

ආඩුක්ණ හිතාමතාම ශබ  ණාශේ තත්ත්ණය්ෂ ඇවර කර ගන්න 

අණා්ථාණ හවා දීලා වරශ න  ණ.  

2017.11.27ණන වා “Ceylon Today” පුණත් පත ාමඟ 

මහාචා්ශය ශරිහාන් ු කරත්න මහතා ාාකච්ඡාණ්ෂ පණත්ණා 

වරශ නණා. එතුමා යුව විශ ේ්ඥශය්ෂ. එතුමා ලාකාශඅ විතර්ෂ 

ශනිශණයි, ශලෝකයම පිබඳගත් විශ ේ්ඥශය්ෂ. 

ාහරාන්ලාශේ ්රියාකාරකබ , ණහද ණාදී අන්තණාවය, ISIS 

අන්තණාවය ලාකාණට  ලපාන්ශන් ශකිශහිමව රීයන එක ගින 

එතුමා ශහිම රකා ය්ෂ කර වරශ නණා. හි ියි, එවා පිණවර 

ආඩුක්ණ ඒ රකා ය රී කම ආකාරයරීන් පිබඳගත්ශත් නිහි. 

ශරිහාන් ු කරත්න රීයන යුව විශ ේ්ඥශයකුශේ උපශවා් අත්හිර 

වානණා රීයන්ශන් හිතා මතාම  ාහරාන්ශේ කඩුඩායමට උවඅ 

කළා රීයන එකයි. ඒ කාරකාණ ශබ  ණා්ශතාශඅ පිහිදිපිණ 

වරශ නණා. යුව විශ ේ්ඥයන් උපශවා් ශවනශකිට ඒණා පිබඳගත්ශත් 

නිහි; ණා්ශතා ශවනශකිට පිබඳගත්ශත් නිහි. ඒ  ඉදිරිපත් කරන 

ශතිරතුරු පිබඳගත්ශත් නිහි. කිබිනට් මඩුඩලශ  කථා කරන 

ශකිට, ඒණා රවර්ෂශ්ේප කරලා, නණත්ණන්න රීයනණා. ආර්ෂ්ක 

කවුන්ාලශ දී ඒ කාරකාණ මතු කළාම රශට් අගමිවරණරයා එය 

රවර්ෂශ්ේප කර වරශ නණා. එශහම නබ  ඒක හිතා මතාම ාහ ඒ 

රජය විනුණත්ණ කළ ශවය්ෂ ශනිශණයි ව? රජය විනුණත්ණයි කර  

වරශ න්ශන්. ඒක තමයි ඇත්ත. 

ඒ විතර්ෂ ශනිශණයි,  නුණරඑබඳශ  පුහුණු කමවුර්ෂ පණත්ණා 

ශගන ශගිා් වරබුකා.  ඒ පුහුණු කමවුර ආාන්නශ  හිටපු ශබ  

රටට, ජාවරයට ආවරය කරන ඉලාග කාහ රීයන මහත්මශය්ෂ ඒ 

ගින ාහකාර ශපිපිා් අධිකාරිට රීයලා වරශ නණා. නමුත් ඔහු ඒ 

ාබ  න්ධශයන් කටයුතු කරලා නිහි. ඊළඟට, ඒ ගින ශපිපිා් 

අධිකාරිට කථා කරලා වරශ නණා. එතුමාත් ඒ ාබ  න්ධශයන් ්රියා 

මා්ශගය්ෂ අරශගන නිහි. ඊළඟට, එණකට ශපිපිා්පවර පූිතත් 

ජයසුන්වර මහතාට කථා කර වරශ නණා.  ඔහු රීයා වරශ නණා, 

නිණත ගිහිල් මලා ශපිපිා් අධිකාරිට රීයන්න රීයලා. ශපිපිා් 

අධිකාරි රීයා වරශ නණා, ශපිපිා් ා්ථානයට රීයන්න රීයලා. 

ශපිපිා් ා්ථානයට රීයලා වණා් හතරකට පා්ශාේ ශපිපිා් 

ා්ථානශයන් ඒ පුහුණු කමවුර වරශ න ා්ථානයට ගිහිල් මලා 

වරශ නණා. එතශකිට එහි  කටි ඔ්ෂශකෝම ගිහිල් මලා. පුහුණු ශණච්ච 

අය යන කල් ම ඉමලා ශපිලී කය එතිනට ගිහිල් මලා වරශ නණා. ශබ  

ණා්ශතාශඅත් ඒ  ණ රීයනණා ශන්.  ඉලාග කාහ මහත්මයා ශබ  ර ට 

ශණනුශණන් ගත්තු උත්ාාහයට ඒ ශපිපිා ් නිලධාරින් රී ක 

ශකශන්ෂ කටයුතු කරලා වරබුශඩු නිහි. පිණිවර ආඩුක්ණ යබ  

ආකාරයක  ලපෑම්ෂ කළ නිාායි ශපිපිා්පවරත්,  ශපිපිා ්

අධිකාරිණරයාත්, ශපිපිා් ා්ථානාධිපවරණරයාත් ඒ කාරකය 

ාබ  න්ධශයන් ්රියා මා්ශගය්ෂ ශනිගත්ශත්. එවා ඒ ාබ  න්ධ  

්රියා මා්ශගය්ෂ ගත්තා නබ  ඒ පුහුණු කමවුරට ශගනිල් මලා වරබුණු 

අවි ආයුධ අත්අඩාු ණට ගන්න වරබුකා. ඉලාග කාහ මහතා ඒණා 

වික වරශ නණා. ඒ අවි ආයුධ එ්ෂක ඒ පුේගලයන් ඔ්ෂශකෝම 

අත්අඩාු ණට ගන්න වරබුකා. නමුත්,  වණා් හතර්ෂ ගත ශණලාත් 

ඔවුන්ට පුළුණන්කම ලිබුශඩු නිහි, ඒ පිබඳ මණ ්රියා මා්ශගය්ෂ 

ගන්න. ඒශකන් හි ශඟන්ශන්, පිණිවර ආඩුක්ණ හිතා මතාම එය 

මඟ හරින්න උත්ාාහ කර වරශ නණා රීයන එකයි.  

ඊළඟට,  පසු ගිය කාලශ   කක් ශගනිවිත් වරශ නණා අපි 

වි්ෂකා. රුණන්ඩාශඅත් කක් ශ  වණා. රුණන්ඩාශඅ කක් ශ වලා දින 

100්ෂ ඇතුළත අටල්ෂ්ය්ෂ කපලා මරා විබ මා. ඒ විධියට 

ලාකාශඅත් කක් වහා් ගකන්ෂ ශ වලා වරශ නණා. ඒ ශණනුශණන් 

රී කම ්රියා මා්ශගය්ෂ ගත්ශත් නිහි. ඒ කක් ශගනිල් මලා 

වරශ න්ශන්  01).1 .09ණිනි වා. කාත්තන්කුඩිශ  තවුහිේ ජමාේ 

පල් මපිශ දී ාහරාන් කක් ගින රකා ය්ෂ කර වරශ නණා.  

"මුහබ මේ නබි නායකතුමා ඉා්ලාබ  රාජය බිහි කශළේ, අ කපත 

අරශගන යුව ණිදී ාතුරන් මරා වමලයි. ඒ නිාා ශබ  කක් පාවිච්චි 

කරන්න" රීයලා ඔහු රකා  කර වරශ නණා. කක් වහා් ගකන් 

ලාකාණට එන ශකිට ඒණා ගින පම ්ෂ්කය්ෂ කරන්ශන් නිේව? ඒ 

ගින පම ්ෂ්ක කරන්ශන් නිත්නබ  ආඩුක්ණ ඒණා ශ වලා ශවන්න 

ඉඩ හිරිශ  රුණන්ඩාශඅ  ක ව වුණු ශේ ශබ  රශට්ත් කරන්නව? ඒ 

නිාා ආඩුක්ණ හිතා මතාම ඒ කක් ටික ශ වා ගන්න ඉඩ හිරියා 

රීයා අ පට ශපශනනණා.  නමුත්,  අශේ ණාානාණට එවා කශතෝපික 

ජනතාණ  ඉදිරියට යන එක කාදිනල් මතුමා වි කන් ණළ්ෂණා ගත්තා;  

"ාාමකාමී ශණන්න" රීයලා ඒ ජනතාණට රීඅණා.  එශහම  

ශනිවුකා  ශබ  රට ශල් ම විල්ෂ  ණට පත් ශණනණා. 

 
ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔ තුමාට නියෂනත කාලය අණාන්, ගරු මන්ත්රීතුමනි. 

 
ගු එච්. න්දාප් ේ්න මහසතා 
(மாண்புமிகு எச். நந்ததசன)  

(The Hon. H. Nandasena) 

මූලාානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, තණ එක කාරකය්ෂ රීයලා 

මශේ කථාණ අණාන් කරන්නබ . 
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පා්ශපිශබ න්තුණ 

එවා පිණිවර ආඩුක්ණ ඒ කාරකය පිහිදිපිණම විනශගනත් එය 

ණාන් කශළේ, මුා්පිබ  ජනතාණශේ ාහ ශයෝගය අරගන්නයි. මුා්පිබ  

මන්ත්රීණරු 13ශවශන්ෂ පා්ශපිශබ න්තුශඅ හිටියා. ඒ 13ශවනාශේ 

ාහාය ල ා ශගන, තමන්ශේ  ලය රැක ගන්න එශාේ කටයුතු කළා 

ෂනා ශණනත් කාරකය්ෂ නිාා එශහම කළා ශනිශණයි රීයන එක 

මම විශ ේ්ශයන් රීයන්න ඕනෑ.  

ා්තුවරයි. 
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළඟට, ගරු චාල් මා් නි්ශමලනාවන් මන්ත්රීතුමා. ඔ තුමාට 

විනාඩි නණයක කාලය්ෂ වරශ නණා. 
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ගු චාල ප් නිර්මලනාා්ද මහසතා 
(மாண்புமிகு சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 

(The Hon. Charles Nirmalanathan) 
நன்றி. தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கதள, 

2019ஆம் ஆண்டு சித்திகர மாதம் 21ஆம் திகதி இந்த நாட்டில் 

ஒரு பயங்கரவாதத் தாக்குதல் நகடதபற்றது. அந்தத் தாக்குதல் 

ததாடர்பான சனாதிபதி ஆகைக்குழுவின் அறிக்கக சம்பந்த 

மாக இன்று ஐந்தாவது நாளாக விவாதம் நகடதபறுகின்றது.  

நான் இந்தச் சகபக்கு ஒரு விடயத்கதக் கூற தவண்டும். 

2018ஆம் ஆண்டு ஒக்தடாபர் மாதம் மட்டக்களப்பு மாவட் 

டத்தின் வவுைதீவில் இரண்டு தபாலிஸ் உத்திதயாகத்தர்ககள 

யாதரா சுட்டுக் தகாகலதசய்துவிட்டு, அவர்களுகடய ஆயுதங் 

ககளயும் பறித்துச் தசல்கிறார்கள். அதத காலப்பகுதியில்தான், 

இலங்ககயில்  ஜனநாயகத்துக்கு விதராதமாக சனாதிபதி அவர் 

களால் பிரதமர் நியமிக்கப்பட்டு, அதற்குப் பாராளுமன்றத்தில் 

தபரும்பான்கம நிரூபிக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிகல ஏற்பட்டது. 

அந்த இரண்டு தபாலிஸ் உத்திதயாகத்தர்களும் தகால்லப் 

பட்டதன் பின்னைியில் விடுதகலப் புலிகள்தான் இருந்திருப் 

பார்கதளன்ற அரசாங்கத்தினுகடய தவறான கைிப்பீட்டில், 

அதற்கு 2-3 தினங்களுக்குப் பின்னர் அப்தபாது அந்தப் 

பிரததசத்தில் இருந்த முன்னாள் தபாராளியான அஜந்தன் 

என்பவகர இலங்கக இராணுவத்தினுகடய புலனாய்வுத்துகற 

ககதுதசய்தது. அந்தக் ககததாடு, உண்கமயான குற்ற 

வாளிகள் தப்பித்து விடுகிறார்கள். விடுதகலப் புலிகளுகடய 

முன்னாள் தபாராளிகள்மீது குற்றம் சுமத்தப்படுகிறது. அந்தப் 

தபாலிஸ் உத்திதயாகத்தர்ககளக் தகான்றவர்கள் தங்களு 

கடய சிந்தகனகய தவறு பக்கமாகத் திருப்புகின்றார்கள். 

இலங்கக அரசாங்கம் ஒரு விடயத்கத விளங்கிக்தகாள்ள 

தவண்டும். ஏதாவது ஒரு சம்பவம் நடந்தால் அகத தமிைீை 

விடுதகலப் புலிகள்தான் தசய்திருப்பார்கள் அல்லது முன்னாள் 

தபாராளிகள்தான் தசய்திருப்பார்கள் என்ற தவறான முடிவின் 

காரைமாகத்தான் அந்த ஈஸ்டர் குண்டுத் தாக்குதல் 

நகடதபற்றது. 2018ஆம் ஆண்டு ஒக்தடாபர் மாதம் 

மட்டக்களப்பு, வவுைதீவில் நடந்த அந்தக் தகாகலச் சம்பவம் 

ததாடர்பாக விடுதகலப் புலிகளின் முன்னாள் தபாராளிகள்மீது 

பைி தபாடாமல், உண்கமயான குற்றவாளிககளக் கண்டு 

பிடித்திருந்தால் ஈஸ்டர் குண்டுத் தாக்குதல்களும் நகடதபற் 

றிருக்காது; மக்களும் தகால்லப்பட்டிருக்கமாட்டார்கள். இந்த 

உயாிய பாராளுமன்றத்தில் ஈஸ்டர் தாக்குதல் ததாடர்பான 

விவாதத்கத ஐந்து நாட்களாக நடாத்ததவண்டிய ததகவயும் 

ஏற்பட்டிருக்காது.  

இங்குதான் இந்தப் பிரச்சிகன ஆரம்பிக்கிறது. அந்த 2 

தபாலிஸ் உத்திதயாகத்தர்ககளயும் தகாகல தசய்தவர்ககளக் 

கண்டுபிடித்திருந்தால், ஈஸ்டர் குண்டுத் தாக்குதல் நகட 

தபற்றிருக்காது என்பது என்னுகடய இறுக்கமான கருத்தாக 

விருக்கின்றது. ஈஸ்டர் குண்டுத் தாக்குதல் சூத்திரதாாிகள்தான் 

மட்டக்களப்பு, வவுைதீவில் 2 தபாலிஸ் உத்திதயாகத்தர் 

ககளயும் தகாகலதசய்தார்கள் என்ற உண்கம பின்னாோ் 

ததாியவருகின்றது. அதற்குப் பிற்பாடு, அஜந்தன் என்ற 

முன்னாள் தபாராளி விடுதகல தசய்யப்பட்டார். இது 

முன்னாள் தபாராளிகளுகடய தசயதலா அல்லது ககது 

தசய்யப்பட்ட நபருகடய தசயதலா அல்ல எனவும், இது தவறு 

சக்தியினுகடயது எனவும், அது என்னதவன்று புலனாய்வுத் 

துகறதான் கண்டுபிடிக்கதவண்டும் எனவும் நான் இந்தச் 

சகபயில் ததளிவாகக் கூறியிருந்ததன். எந்தத் தவறான 

விடயத்கதயும் விடுதகலப் புலிகள்தான் தசய்திருப்பார் 

கதளன்ற சிந்தகன அரசாங்கத்திற்கு இருக்கின்றது. எந்த 

அரசாங்கமாக இருந்தாலும், புலனாய்வுத் துகறயாக 

இருந்தாலும் முதலில் அந்த பிகையான மனநிகலகய 

மாற்றிக்தகாள்ள தவண்டும் என்பது என்னுகடய கருத்தாக 

இருக்கின்றது. 

ஈஸ்டர் குண்டுத்தாக்குதல் நகடதபற்று எதிர்வரும் 

ஏப்பிரல் 21ஆம் திகதி 2 வருடங்கள் முடிவகடகின்றன. இந்த 

2 வருடங்களில் இந்தக் குண்டுத்தாக்குதலுடன் சம்பந்தப்பட்ட 

ஒருசிலகர அரசாங்கம் ககதுதசய்திருக்கின்றது. முன்கனய 

அரசாங்கத்கதயும் தற்தபாகதய அரசாங்கத்கதயும் நான் 

ஒன்றாகப் பார்த்து என்னுகடய கருத்கதக் கூறவிரும்பு 

கின்தறன். எமது நாட்டின் புலனாய்வுத்துகறயினுகடய 

பலவீனம்தான் இந்தக் குண்டுதவடிப்புக்குக் காரைமாகும். 

இந்தக் குண்டுத் தாக்குதல் யாருகடய சிந்தகனக்கு அகமவாக 

நகடதபற்றது? ஏன் நகடதபற்றது? குறிப்பாக, கத்ததாலிக்க 

மக்கள், அதிலும் குறிப்பாக தமிழ் தபசும் மக்கள் இருக்கும் 

இடங்களிலுள்ள ததவாலயங்களில் ஏன் இத்தாக்குதல் 

நடத்தப்பட்டது? என்பகதக் கண்டுபிடிப்பதற்கு இரண்டு 

அரசாங்கங்களும் தவறிவிட்டன என்பதுதான் என்னுகடய 

கருத்தாக இருக்கின்றது. இந்தக் குண்டுத் தாக்குதல் யாருக்காக 

நடத்தப்பட்டது? என்பகதக் கண்டுபிடிக்க தவண்டும். அகதக் 

கண்டுபிடிக்காமல்,  அதுசம்பந்தமாக நியமிக்கப்பட்ட ஆகைக் 

குழுவின் இறுதி அறிக்ககமீதான விவாதத்திற்கான நாட்ககள  

இந்தப் பாராளுமன்றத்தில் நீடித்துக்தகாண்டு தபாவதால் 

என்ன பயன்?  இன்கறக்கு 5ஆம் நாளாக இந்த விவாதம் 

நகடதபறுகின்றது. நாகளக்கும் இது ததாடர்கிறது. 

உண்கமயில், இது யாரால் திட்டமிடப்பட்டது? ஏன், 

திட்டமிடப்பட்டது? என்பதுதான் இதில் பிரதான விடயமாக 

இருக்கின்றது. ஏன் இந்தத் தாக்குதல் நகடதபற்றது? என்பகத 

முதலில் கண்டுபிடிக்க தவண்டும். ஈஸ்டர் தாக்குதல் 

நகடதபற்ற 2019ஆம் ஆண்டு சித்திகர மாதம் ஓர் அரசாங்கம் 

ஆட்சியில் இருந்தது; அதற்குப் பிற்பாடு நவம்பர் மாதம் 

தவதறார் அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு வந்தது. இந்த இரண்டு 

அரசாங்கங்களும்தான் இதற்கான முழுப்தபாறுப்கபயும் ஏற்க 

தவண்டும். தற்தபாது ஜனாதிபதியாக இருக்கின்றவர் நாட்டினு 

கடய பாதுகாப்புச் தசயலாளராக இருந்தவர். அப்படியிருக் 

கின்றதபாது இந்தத் தாக்குதல் ஏன் நகடதபற்றது? இதற்கான 

மூலகாரைம் என்ன? இந்தத் தாக்குதகலச் தசய்தவர்கள் 

அகடந்த நன்கமகள் என்ன? என்பது இன்னும் யாருக்கும் 

ததாியாது. இகத முதலில் கண்டுபிடிக்க தவண்டும். இகதக் 

கண்டுபிடித்தால்தான் உண்கம தவளிப்படும்.  

நான் இன்னுதமாரு விடயத்கதக் கூற விரும்புகின்தறன். 

இலங்ககயின் கத்ததாலிக்கப்  தபராயர்  கர்தினால் தமல்கம்  

ரஞ்சித் ஆண்டகக அவர்கள், உயிர்த்த ஞாயிறுத் தாக்குதல் 
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நடந்து தற்தபாது 2 வருடங்கள் முடிந்த பிற்பாடு, உண்கம 

யான குற்றவாளிககளக் கண்டுபிடிக்காவிட்டால் தான் 

சர்வததச விசாரகைதயான்கறக் தகாரவிருப்பதாகத் 

ததாிவித்திருந்தார். நான்  இதகன தசய்திதயான்றில் படித் 

திருந்ததன். இரண்டு வருடங்களுக்கு முதல் நகடதபற்ற ஈஸ்டர் 

தாக்குதலில் நூற்றுக்கைக்கான மக்கள் தகால்லப்பட்டதற்கு 

இன்னும் சாியான நீதி இலங்ககயில் கிகடக்கவில்கல. 

2009ஆம் ஆண்டு வடக்கு, கிைக்கில் குறிப்பாக, ககடசி 

யுத்தத்தில் 1,40,000க்கும் தமற்பட்ட மக்கள் காைாமலாக்கப் 

பட்டும் தகால்லப்பட்டுமிருக்கிறார்கள். இன்றும் அதற்குாிய 

நீதி கிகடக்கவில்கல. இரண்டு வருடங்களுக்கு முதல் நடந்த 

சம்பவத்திற்கு சர்வததச விசாரகை தவண்டுதமன்று 

தகாரும்தபாது, ஓாிலட்சத்திற்கு தமற்பட்ட மக்ககளயிைந்த 

நாங்கள் சர்வததச விசாரகைகயக் தகாருவதில் என்ன தவறு 

இருக்கின்றது? 1,40,000க்கும் தமற்பட்ட மக்கள் காைாமலாக் 

கப்பட்டும் தகால்லப்பட்டுமிருக்கிறார்கள் என்பதகன   

எங்களுகடய நித்திய இகளப்பாறிய ஆயர் இராயப்பு தஜாசப் 

ஆண்டகக அவர்கள் தன்னுகடய தநரடி சாட்சியத்தில்  

பதிவுதசய்திருக்கிறார். அந்தச்  சாட்சியத்கத  கர்தினால் 

தமல்கம் ரஞ்சித் அவர்கள் மறுத்திருக்கின்றார்.  நான் அவாிடம் 

ஒரு விடயத்கதக் தகட்க விரும்புகின்தறன், அருட்தந்கத தமாி 

பஸ்தியன், அருட்தந்கத ரஞ்சித், அருட்தந்கத கிளி, 

அருட்தந்கத ஜிம் பிறவுண், அருட்தந்கத பிரான்சிஸ் 

ஆகிதயார் இராணுவத்தினால் தகால்லப்பட்ட கத்ததாலிக்க 

மதகுருமாராவர். இந்தக் கத்ததாலிக்க மதகுருமார் இராணு 

வத்தால் தகால்லப்பட்டதபாது கர்தினால் தமல்கம் ரஞ்சித் 

ஆண்டகக அவர்கள் ஏன், தமௌனமாக இருந்தார்? அதத 

தநரத்தில், 1993ஆம் ஆண்டு புனித யாகப்பர் ததவாலயம்,  

 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up. 

 

 

ගු චාල ප් නිර්මලනාා්ද මහසතා 
(மாண்புமிகு சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 

(The Hon. Charles Nirmalanathan) 

මට තණ විනාඩිය්ෂ ශවන්න, මූලාානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. 

1995ஆம் ஆண்டு நவாலி தசன் பீற்றர்ஸ் ததவாலயம், 

1998ஆம் ஆண்டு வவுனிக்குளம் ததவாலயம், 1999ஆம் ஆண்டு 

மடு ததவாலயம் தபான்றவற்றில் விமானத் தாக்குதல்கள் தமற் 

தகாள்ளப்பட்டன. அந்த ஒவ்தவாரு தாக்குதலிலும் நூற்றுக்கு 

தமற்பட்ட கத்ததாலிக்கர்கள்  இறந்தார்கள். அப்தபாது மல்கம் 

ரஞ்சித் ஆண்டகக அவர்கள் தமௌனம் காத்தது ஏன்? என்பது 

தமிழ் மக்களுக்குச் சந்ததகமான ஒரு விடயமாக இருக்கின்றது. 

மல்கம் ரஞ்சித் ஆண்டகக அவர்களின் தசயற்பாடு அரசியல் 

சார்ந்த தசயற்பாடாக இருப்பது தவளிப்பகடயாகத் 

ததாிகின்றது. ஆகதவ, இந்த விடயம் ததாடர்பாக ததாடர்ச்சி 

யாக விவாதிப்பகத விட்டுவிட்டு,  இந்தத் தாக்குதல் ஏன் 

நகடதபற்றது என்பகதக் கண்டறிவதற்கு முயற்சி தசய்ய 

தவண்டும். நன்றி.  
 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ඉන්දික අනුරුේධ ශහේරත් රාජය ඇමවරතුමා. ඔ තුමාට 

විනාඩි  0ක කාලය්ෂ වරශ නණා. 

[අ.වා. 3.05] 
 

ගු ම්දදික අනුු ය ප්හසේරත් මහසතා (ග්රාමීය ය නිවා් හසා 

මදිිරීම් හසා ප්ගොඩනැගිලි ද්රව කර්මා්දත රවර්යන රාජ 

අමාතුරමා)   
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த தஹரத் - கிராமிய வீடகமப்பு 

மற்றும் நிர்மாைத்துகற மற்றும் கட்டிடப்தபாருள் ககத் 

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

ශ ිශහිම ා්තුවරයි, මූලාානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.  

2019 අශරේල් ම  1ණිනි වා  ක ව ශණච්ච ණයානය ාබ  න්ධශයන් 

ශාියා  ිලීමට පත් කරනු ලිබූ ජනාධිපවර ශකිෂන්න් ාවාශඅ 

ණා්ශතාණ එක එක පුේගලයා, එක එක විධියට අ්ශථකථනය 

කරන්න උත්ාාහ කරනණා රීයලායි මා හිතන්ශන්. ඒ ණාශේම, එය 

හරහා කතන්වර නි්ශමාකය කරන්නත් උත්ාාහ කරනණා. ඒ 

කතන්වර නි්ශමාක ගින කථා කරේදී මා මුපින්ම මත්ෂ කර 

ශවන්න ඕනෑ කාරකය්ෂ වරශ නණා. කශතෝපික ආගශබ  අපි 

පාා්කුණ ාමරේදී, අවටත් අපි වණර කරන පුේගලශය්ෂ - රජ 

ශකශන්ෂ - ඉන්නණා. මූලාානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අශේ 

කශතෝපික වෂනළ මන්ත්රීතුමන්ලාත් වින් ශබ  ගරු ාවාශඅ ඉන්නණා. 

මම හිතනණා, එතුමන්ලාටත් මා රීයන ශේ ණි ටශහනණා ඇවර 

රීයලා. පිලාත්ශේ නක් තීන් වණ ගින අපි වන්නණා. ශේසුා් ්රිා්තුා ්

ණහන්ශාේ කුරුාශ  ත ා ඇක ගහන්න රීයලා නක් තීන් වණ මඟින් 

අණා්ථාණ හවා දීලා, ඊට පා්ශාේ "මශේ අශත් ණරව්ෂ නිහි" රීයා 

පිලාත් අත ශාෝවා ගත්තා. ඒක තමයි අප අවහන ආගශබ  අප 

වන්නා කතන්වරය.  

කුාගින්ශන් දින (0කට ණිඩි ගකන්ෂ නිරාහාරයලණ හිටපු 

 ිවරමතුන්, එ්ෂණරු යලය රැකපු  ිවරමතුන් ඇතුළු  කයව ශවනා 

එවා පාා්කු ඉරිවා ශේණා්ථානණලට ගිශ  ශේසු ා්ණාෂන වරුණන්ශේ 

මරකශ  ශඅවනාණත්, උන්ණහන්ශාේශේ උට්ධානයත් එ්ෂක ්රිා්තු 

ධ්ශමයට ලිබිච්ච අනනයතාණත් ශණනුශණන්. ඒ ශණනුශණන් 

නිරාහාරයලණ ගිය  ිවරමතුන්ට තමයි ඔ තුමන්ලාශේ ආඩුක්ණ 

කාලශ  ශ ෝබ   ගිහුශඅ. ඒක මතක වරයා ගන්න. ඒක හව ාාල 

කරණන  කේධිය්ෂ. ශේණා්ථාන තුළ හිටපු  ිවරමතුන් 300කට 

ආාන්න පිරිා්ෂ එවා ඒ රහාරණපින් ෂනය ගියා. ඒ ණාශේම, 500කට 

ණිඩි පිරිා්ෂ ආ ාධිතයන්  ණට පත් වුකා. නමුත් කවුරු හරි ශබ ක 

කතන්වරයරීන් ණහන්න හවනණා නබ , ඒක ඊළඟ ෂනම  මිම මයි 

රීයන එක මතක වරයා ගන්න. කවුරු හරි ශබ කට ර න්ධ ශේන්න 

හවනණා නබ , ඒක ඊළඟ ණයානයට අත ණිම ම්ෂ රීයන එක 

මතක වරයා ගන්න. ඒ නිාා කශතෝපික ාවාණ ණත්, කශතෝපික 

 ිවරමතුන් ණත්, ාමා්ත පා්ශපිශබ න්තුණ ණත්, ාමා්ත ලාාකීය 

ජනතාණ ණත් ශබ  කතන්වර අහන්න ූ වානබ  නිහි. අව කවුව 

කතන්වරය රීයන්ශන්? එවා  ලශ  හිටපු අයයි අව කතන්වරය 

රීයන්ශන්. ඒ ශගිල් මලන් කතන්වරය රීයන්න කපින් හිතා 

 ලන්න ඕනෑ අප අවරන් ණිරදීබ  කීය්ෂ වුකා ව රීයලා.  015 

ණ්ශ්ශ දී අප අවරන් ණිරැ වණු තින් ශමිනණාව,  01) ණ්ශ්ශ දී අප 

අවරන් ණිරැ වණු තින් ශමිනණාව, ඒ අන්තණාවයට විරුේධණ කටයුතු 

කරන්න වරබුණු කුමන අණා්ථා ව අප අවරන් ගිපිහුශඩු රීයන 

කාරකා ඒ අය තමන්ශේ මනාට නඟා ගන්න ඕනෑ; ඒණා ගින 

තමන්ම  කතා  ලන්න ඕනෑ; තමන්ම ආපා්ාට ගිහින් ඒණා විමාා 

 ලන්න ඕනෑ. අව ආපා්ාට යන්න රීඅණාම යන්ශන්  019 

ශනිණිබ  ්ශ ව්ෂණා විතරයි. අව ආපා්ාට යන්ශන්  019 ණ්ශ්ශ දී 

අවරගරු ජනාධිපවරතුමා ජනාධිපවර රයරයට පත්  ල ජනාධිපවරණරකය 

ව්ෂණා විතරයි.  015 ජනණාරි 8ණිනි වායින් පසුණ බුේධි අා  

අක්ශමකය කරපු අතීතය ව්ෂණා ආපා්ාට යන්න ඔ තුමන්ලා 

කාටණත්  ිරි ඇයි?  

1435 1436 



පා්ශපිශබ න්තුණ 

මත්ෂ කර  ිලීම ාමහා මම එක  කේධිය්ෂ රීයන්නබ . පාා්කු 

ඉරු දින රහාරය පිබඳ ම පම ්ෂ්ක ශකිෂන්න් ාවා ණා්ශතාශඅ 

ාමහන්ණ වරශ නණා,  018 ශප රණාරි )ණිනි වා අද  වල් ම ර්ශ්ාඩ් 

රීයන පුේගලයා ශ ෝබ   රහාරය්ෂ එල් මල කළා රීයලා. ශකෝ, ඒ 

පිබඳ ම පම ්ෂ්ක කළා ව? ශකෝ, ඔහු අත්අඩාු ණට ගත්තා ව? ඊට 

පා්ශාේ පාලමුවන රශේ ශ  ශ ෝබ   අත් හවා  ලන්න ගිහින් 

පිපිම ම්ෂ ශණලා ඒ අන්තණාදී කඩුඩායශබ  හිටපු ාාමාිතකශයකු 

ශරෝහල් මගත කළා රීයනණා. ශකෝ, ඔහු අත්අඩාු ණට ගත්තා ව? ඒ 

පිබඳ ම පම ්ෂ්ක කළා ව? පාා්කු ඉරු දින රහාරය ාබ  න්ධශයන් 

එවා පත් කළ පා්ශපිශබ න්තු විශ ේ් කාරක ාවාශඅ ණාඩි ශණලා 

තීන් ව ශවන්න කටයුතු කරපු මුා්පිබ  ජාවරක ම වරඥ මන්ත්රීණරශය්ෂ 

-ඒ පා්ශපිශබ න්තු විශ ේ් කාරක ාවාශඅ ණාඩි ශණච්ච 

මන්ත්රීණරශය්ෂ- එවා අත් හවා  ලේදී පුපුරා ගිය ශ ෝබ  ය ණිදිච්ච 

අය  ලන්න ඉා්පිරිතාලයට ගිහින් වරශ නණා, මූලාානාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි. ශබ ක තමයි අවාගයය. ඒ නිාා ඔය පිත්ශත් ණාඩි 

ශණලා ඉන්න එවා ආඩුක් කරපු අය  කයව ශවනා පාා්කු ඉරු දින 

රහාරයට ණග රීයන්න ඕනෑ. ඒ  කයව ශවනා ඒකට ණග රීයන්න 

ඕනෑ. ඒක මතක වරයාගන්න. ාමහරු උත්ාාහ කරනණා, 

ණගකීබ ණපින් ගිලශණන්න. එශහම  ිහි රීයලා අපි රීයනණා. එවා 

යතුරුපිදි පුපුරුණා හිම ම, පුපුරන ද්රණය අත් හවා  ිලීම ආදි  කයව  

කටයුතුණලට ඉඩ කඩ හවන හිටි අපි වි්ෂකා.   

ශබ  ණා්ශතාශඅ 30)ණිනි පිටුණ ාා්ෂෂි වරනණා, ඒ ශණලාශඅ 

හිටපු අගමිවරණරයා ඇතුළු ආඩුක්ණ නිද්රායපි ්රියා පිබඳශණත්ෂ 

අනුගමනය කළ නිාා ශමණිනි කටයුත්තකට ඉඩහාර ලිබුකාය 

රීයන කාරකයට. එවා ඔ තුමන්ලා ආඩුක්රම ණයණා්ථාණට 

ශගනාපු ාාශ ෝධනය - වහනණ ණන ආඩුක්රම ණයණා්ථා 

ාාශ ෝධනය - තුළ ජනාධිපවරණරයාශේ  ලතල, අගමිවරණරයාශේ 

 ලතල ාබ  න්ධශයන්  ක ව වුණු ාාශ ෝධන හරහා ඇවර වුණු 

කරුණු කාරකා ගකනාණ්ෂ අපි මත්ෂ කරලා ශවන්න කිමිවරයි. 

ඔ තුමන්ලා එවා ඔ තුමන්ලාශේ පිණිත්මට ඒණා පාවිච්චි කළා. 

ඔ තුමන්ලාශේ  ලය වරයාශගන ඉන්න ජාතීන් පාවිච්චි කළා.  

ඔ තුමන්ලාශේ  ලය ආර්ෂ්ා කරශගන ඉා්ාරහට යන්න ජාතීන් 

පාවිච්චි කරලා, ශේවන්න්න කළා. වෂනළ ජාවරකයාට ශමච්චරයි, 

මුා්පිබ  ජාවරකයාට ශමච්චරයි, අපි ඔශහේලාට ණිඩිශයන් ශවනණා 

රීයලා මණාපාලා ශපන්ණලා පා්ශපිශබ න්තුණට ආපු නායකශයෝ, 

ඇමවරකබ  ගත්ත නායකශයෝ අාරක මුා්පිබ  ජනතාණටත්, වෂනළ 

ජනතාණටත්, කශතෝපික  ිවරමතාටත්, ශ ෞේධයාටත් -ාමා්ත 

අහිාාක ලාාරීකයාට- රහාර එල් මල කරන තිනට ්රා්තණාවය, 

අන්තණාවය ණිඩි කළ  ණ මා මත්ෂ කර ශවන්න කිමිවරයි.  

ශකිපමක ණාර ගකන්ෂ ශබ  ගින කථා කළාව රීයලා පාා්කු 

ශකිෂනාශබ  ශබ  ණා්ශතාණ තුළ වරශ නණා.  ශබ  ණා්ශතාණ, අපි  කථා 

කරන ශකිෂන්න් ාවා ණා්ශතාණ ෂනා ශණන කතන්වරය්ෂ කර ගන්න 

එපා  රීයලා මා ඔ තුමන්ලාශගන් ඉල් මලනණා. අව ශබ  විප්ෂ්ශ    

 කයව ශවනා කථා කශළේ, නි්ශමාකය කරපු කතන්වර. "මට හිශතන 

ශේ මා රීඅණා"  රීයලා, හිශතන ශේ කීම තණත් අනතුරකට අත 

ණිම ම්ෂ.  

ආඩුක් ප්ෂ්ය ණිඩි ශණලාණ්ෂ, ණිඩි කාලය්ෂ ශබ  පාා්කු 

රහාරශ  විම්ශ න ශකිෂන්න් ාවා ණා්ශතාණ විණාවයට ගන්න 

අණා්ථාණ ාලාා  වන්ශන් ඇයි? මත්ෂ කරලා  ලන්න. 

එ්ෂශකශන්ෂ ාාරා ගින රීයනණා; එ්ෂශකශන්ෂ ාහරාන් ගින 

රීයනණා. තණ එ්ෂශකශන්ෂ කාත්තන්කුඩිය ගින රීයනණා. 

එශහම රීයේදී ඔ තුමන්ලා ළඟ වරශ න ණිවගත් ශතිරතුරු ටික 

අරගන්න තමයි තණ තණත් අණාථ්ාණ  වන්ශන්. නමුත් විප්ෂ්ශ  

එක මන්ත්රීණරයකුණත් ඒ කටයුත්ත කශළේ නිහි. ශව තුන් ශවශන්ෂ 

ඉදිරිපත් කළ කරුණු කාරකා මා හින්ාාඩ් ණා්ශතාණපින් අරශගන 

ඉදිරිශ දී ඔ තුමන්ලාට රීයන්නබ .  

මූලාානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශබ  ණා්ශතාශඅ 39  ණිනි 

පිටුශඅ වරශ නණා, තම පු්රයා ISIS ාාවිධානයට ාබ  න්ධ  ශණලා 

අන්ත්ශජාලය, එශහම නිත්නබ  Facebook පාවිච්චි කරලා ශණනත් 

රටණල අය එ්ෂක ගනුශවනු කළ ආකාරය ගින එක අබ මා 

ශකශන්ෂ කළ රකා ය. ඒ අබ මා රීයනණා, "මශේ වරුණා මට 

ශබ ශකන් ශද රා ගන්න ඕනෑ, මට ශබ ක රීයන්න ශකශන්ෂ 

නිහි"යි රීයලා. ඇය ඒ ශණලාශඅ හිටපු ගෆූ්ශ නමිවර 

විනි ්චයකාරතුමාට රකා  කරනණා, "අශන්! මශේ වරුණා ISIS 

අන්තණාදී ාාවිධානයට යටත් ශණලා -හවුල් ම ශණලා- ාබ  න්ධකබ  

පණත්ණනණා, මශේ වරුණා ඒශකන් ශද රා ගන්න" රීයලා. 

මූලාානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඊට පා්ශාේ ගෆූ්ශ මහත්මයා 

අරපියගහ මන්දිරයට එනණා;   හිටපු ආර්ෂ්ක ඇමවරණරයා ළඟට, 

ම වරය හා ාාමය වාරණ කටයුතු කළ ඇමවරණරයා -ාාගල 

රත්නායක මහත්මයා- ළඟට එනණා. ාාගල රත්නායක මහත්මයා 

රනිල් ම විරම කාහ හිටපු අග්රාමාතයතුමාට ඒ  ණ රකා  කළාම, 

එතුමා රීයනණා, "ශබ ණා ාාමානය ශේණල් ම, ශබ ණාට කල ල 

ශණන්න එපා" රීයලා. මූලාානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අර අබ මා 

රීයපු ආකාරයට ISIS ාාවිධානය ාමඟ ා මතා පිණිත් ල ඒ 

පු්රයා -වරුණා- එවා ඒ පාා්කු ශ ෝබ   රහාරශයන් පසුණ 

අත්අඩාු ණට පත් ශණනණාය රීයලා අපි පහුශණේදී වින ගන්නණා.  

එය ශබ  ණා්ශතාශඅ රීයා වරශ නණා.  ඒ නිාා  013 ණ්ශ්ශ දී ඒ 

අබ මා රීයපු ශේට ඇහුබ කන්  වන්ශන් නිහියි රීයන කාරකය මා 

ශමතිනදී පිහිදිපිණම ඔ තුමන්ලාට රීයනණා. ශමණිනි කරුණු 

කාරකා ගකනාණ්ෂ වරශ නණා. ඒ කරුණු ගකනාණ අත්හිර විමීම 

තමයි පාා්කු ශ ෝබ  ය පුපුරන්න ශහේතු ාාධක වුශඩු. කාදිනල් ම 

උන්නාන්ශාේ කශතෝපික ජනතාණ ශණනුශණන් ඒ ණගකීම වාර 

ගත්ත නිාා තමයි අව රට ශල් ම විල්ෂ ශණලා නිත්ශත්; ගිනි 

ජාලාණ්ෂ  ණට පත් ශණලා නිත්ශත්. ඒ නිාා ඒ  කේධිශයන් විපතට 

පත් වුණු  කයව  ජනතාණ උන්ණහන්ශාේශගන් ම වරය, යු්ෂවරය, 

ාාධාරකත්ණය  ලාශපිශරිත්තු ශණනණා. ඒ ජනතාණ 

ජනාධිපවරතුමාශගන්, ආඩුක්ශණන් ශනිශණයි, ාාධාරකත්ණය 

 ලාශපිශරිත්තු ශණන්ශන්. එවා ඒ ජනතාණ ශණනුශණන් ණගකීම 

වාර ගත්ශත්, ම වරය ඉ්්ට කරන්න කටයුතු කරනණාය රීයන 

අධි්්ධානය වරයා ගත්ශත්, ඒ ජනතාණට රැකණරකය්ෂ වුශඩු, අවර 

උතුබ  මිල් මකබ  රාිතත් කාදිනල් ම හිෂනපාකන්  ණ මතක වරයා 

ගන්න. ඒ නිාා තමයි උන්ණහන්ශාේ රීයන්ශන්, ණාර්ෂ ගියා, 

ශවක්ෂ ගියා, තණත් ඉණාන්න  ිහි, කරුකාකරලා ණිරදිකරුණන් 

ශහබඳ කරන්න රීයලා. කවුරු ශකිශහිම රීඅණත් ශබ  ණා්ශතාණ 

තුළ යබ  යබ  තින්ණපින් අනාණරක කරගන්න පුළුණන් ශ ිශහෝ 

ාා්ෂෂි වරශ නණා.  

2016  ශනිණිබ  ්ශ 18ණිනි වා විජයවාා රාජප්ෂ්, 

ඔ තුමන්ලාශේ ආඩුක්ශඅ හිටපු අධිකරක ඇමවරණරයා අමාතය 

රයරයත් වරාශගන, පිට ශකින්ව ශකබඳන් වරයාශගන 

පා්ශපිශබ න්තුශඅ කථා කරලා රීඅණා, ශමන්න, වි ාල තරුක 

තරුණිශයෝ පිරිා්ෂ ISIS ාාවිධානයට ාබ  න්ධ ශණලා විශේ  

රටණලට ගිහිල් මලා පුහුණුවීබ  ල නණා, ඒ අතර මුවල් ම හවල් ම වරශ න, 

ධන  ලය වරශ න ශපිශහිාත් මුා්පිබ  ණයාපාරිකයන්ශේ -

පුළුණන්කාර අයශේ- වරුණන් පණා ඉන්නණා  රීයලා. නමුත් රී කම 

ශකශන්ෂ ඒක ඇහුශඅ නිහි. රී කම ශකශන්ෂ ඒ ගින ශහඅශඅ 

නිහි. අන්වරමට එතුමා අමාතය රයරශයන් එබඳයට වමලා එතුමා පිට 

ණරව පටණන්න ලිහිා්වර වුකා. මුවල් ම  ලය, ධන  ලය වරශ න, ඒ 

ණාශේම  ලපුළුණන්කාරකබ  වරශ න අය ඒ ශණනුශණන් ණගකීබ  

ගත්තා, ඒ ශණනුශණන් කටයුතු කළා, ශ ෝබ   පුපුරණා ගන්න 

තිනට එනකල් ම ඒ ශගිල් මලන් කටයුතු කළාය රීයන කාරකා ශබ  

ණා්ශතාශඅ 33 ණන පිටුශඅත්, 3( ණන පිටුශඅත් වරශ නණා. 

මූලාානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ තරමටම ඉඩකඩ ාිලිා්සුශඅ 

ඇයි ? 

අපි වන්නණා, රිය අනතුර්ෂ වුකාම, එම අනතුර ණළ්ෂණා 

ගිම මට ශනිහිරීවීමත් වඬුණබ  ලිබිය යුතු ණරව්ෂ  ණ. එශහම 

1437 1438 

[ගරු  ඉන්දික අනුරුේධ  ශහේරත්  මහතා] 
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නබ  කාදිනල් ම උන්නාන්ශාේ ඉල් මලන ශේ ාාධාරකයි. ශමම  ක වවීම 

ණළ්ෂණා ගන්න  ිරිණ ගිය හිශමෝම ශබ කට ණග රීයන්න ඕනෑ. 

ශමම  ක වවීම ාබ  න්ධණ එවා තමන්ශේ ණගකීබ  ගන්න  ිරිණ ගිය 

හිශමෝම ශබ කට ණග රීයන්න ඕනෑ. පා්ශපිශබ න්තුශඅ කිබිනට් 

ඇමවරණරයා, අගමිවරණරයා, රශට් ජනාධිපවරණරයා එශහම නිත්නබ  

මන්ත්රීණරයා ව්ෂණා  කටි හිශමෝම එවා ණරරාාව ුක්ෂවර වින්වා. අනුර 

දිාානායක මන්ත්රීතුමා ශබ  පා්ශපිශබ න්තුශඅදී ශමම ශකිෂන්න් 

ාවා ණා්ශතාණට අවාළ විණාවයකදී රීඅණා, "අපි පිහිදිපිණම 

වන්නණා. එවා ආඩුක්ණ ණගකීබ  ඉ්්ට කශළේ නිහි" රීයලා. අනුර 

දිාානායක මන්ත්රීතුමා එතුමාශේ හෘවය ාා්ෂෂියට එකඟණ කථා 

කළා නබ , එතුමාටත් පිබඳගන්න ශණනණා, එතුමා එතුමාශේ 

ණගකීමත් ඉටු කශළේ නිහි රීයන එක. ශමිකව,  අපට විශනන 

විධියට එතුමාත් එවා ආඩුක්ණ නිශයෝජනය කරෂනන් කටයුතු කළා; 

එතුමා අරපියගහ මන්දිරයට ගියා. ඒ ණාශේම FCID එක හවන්න 

එතුමා හවුල් ම වුකා; ඒකට පිෂනණිපි ශගිනු කරන්න එතුමා හවුල් ම 

වුකා. ඒ නිාා එතුමාට එශහම ඇඟ ගලණා ගන්න පුළුණන්කම්ෂ 

නිහි.  

මුිතබු්ශ රහුමාන් මන්ත්රීතුමා එවා එම ශචෝවනා එල් මල කරන්ශන් 

නිතුණ, "අශේ ාමාජශ , මශේ ාමාජශ  හිතණත් මුා්පිබ  

වානපවරණරුන් ළඟත් ඒ ණාශේම ශකිළඹ දිා්්රි්ෂකශ ත්, ශණනත් 

දිා්්රි්ෂකණලත් ශබ  ණාශේ අන්තණාවයට ාබ  න්ධ ශණච්ච අය 

ඉන්නණාව, එශහම නබ  ඒ ගින අනාණරක  කරන එක මශේ 

ණගකීම්ෂ" රීයලා හිතලා,  මන්ත්රීණරයකු විධියට කටයුතු කළ 

යුතුණ වරබුකාය රීයන කාරකය මම පිහිදිපිණම රීයනණා. ශබ  

රශට් ඒකීයත්ණයට, ශවෞෂනක අඛඩුඩතාණට, එශහම නිත්නබ  ශබ  

රශට් උන්නවරයට කටයුතු කරනණා, ශබ  රට කිරැපි ගහන තිනට 

ශගනයන්ශන් නිහි රීයලා දිවුරා රවරඥා  වන් මන්ත්රීණරයකු විධියට 

එතුමන්ලා එම ණගකීම වාර ගන්න ඕනෑ. ශබ   කයව ශවනාම එම 

දිවුරුමට, රවරඥාණට එශරහිණ කටයුතු කර වරශ නණාය රීයන එක 

ශබ  අණා්ථාශඅදී අපි පිහිදිපිණම රීයනණා.  

මූලාානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශමම ශකිෂන්න් ාවා 

ණා්ශතාශඅ 5 3 ණිනි පිටුශඅ ාමහන් ශණන්ශන් ශමික්ෂව? එණකට 

 කටි ජනාධිපවරණරයා  ණගකීබ  පණරන්න උත්ාාහ කළත්, ශපිලී කය 

වාරණ, ම වරය හා ාාමය වාරණ  කටි ඇමවරණරයා හා  එණකට  කටි 

අගමිවරණරයාශේ ශේ පාලන උේපරණිට්ටිය්ෂ නිාා ශබ  පාා්කු 
ශ ෝබ   රහාරය  කේධ වුකාය රීයන එක ශමම ණා්ශතාශඅ 5 3 

ණිනි පිටුශඅ ාමහන් ශණනණා. ශමණිනි කරුණු කාරකා ගකනාණ්ෂ 

එවා  ක වවුණු ාහරාන්ශේ ශ ෝබ   රහාරය පිබඳ මණ ශබ  රටට 

අනාණරක  ශණලා වරශ නණාය රීයන එක - [ ාධා රීම ම්ෂ] 

 
ගු මුජිබුර් රහුමා්ද මහසතා  
(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

මූලාානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, එතුමාශේ කථාශඅදී මශේ නම 

ාමහන් කළා. මූලාානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම රීයන්න ඕනෑ, 

විශ ේ්ශයන්ම ශබ  අන්තණාදී ශහෝ ශබ  ්රා්තණාදී ්රියා ාබ  න්ධණ 

මා මන්ත්රීණරශයකු හිටියට - [ ාධා රීම ම්ෂ] ඔ තුමා මශේ නම 

ාමහන් කළා. [ ාධා රීම ම්ෂ] නිහි, නිහි. මූලාානාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි, එතුමා මශේ නම ාමහන් කරලා මා ශබ කට ඈමා 

ගත්තා ශන්. මා  ඈමා ගත්තාම මම ඒකට උත්තරය්ෂ ශවන්න 

ඕනෑ. [ ාධා රීම ම්ෂ] 

 
ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඉතාම ශකටිශයන් ඔ තුමාශේ කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න, ගරු 

මන්ත්රීතුමා. [ ාධා රීම ම්ෂ] 

ගු මුජිබුර් රහුමා්ද මහසතා  
(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

එතුමාශේ කථාණ තුළදී මශේ නම රීඅශඅ නිත්නබ  මට 

ර ්නය්ෂ නිහි. [ ාධා රීම ම්ෂ] 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔ තුමාශේ නම ාමහන් කළාය රීයපු නිාා තමයි ශබ  

අණා්ථාණ ශවන්ශන්. ඉ්ෂමනට අවහා් ඉදිරිපත් කරන්න. [ ාධා 

රීම ම්ෂ] 

 

ගු මුජිබුර් රහුමා්ද මහසතා  
(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

අශන්ෂ එක තමයි, මශේ නම ාමහන් කරලා එතුමා ශමිනණා 

ශහෝ රීඅණා නබ , අනිණා්ශයශයන්ම ා්ථාණර නිශයෝග අනුණ - [ ාධා 

රීම ම්ෂ] එය හින්ාාඩ් ණා්ශතාශණන් ඉණත් කරන්න ඕනෑ.  එශහම 

නිත්නබ  -  

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔ තුමාට අණා්ථාණ දීලා වරශ නණා. ඔ තුමා රීයන්න. 

 

ගු මුජිබුර් රහුමා්ද මහසතා  
(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

මූලාානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, එතුමාශේ කථාශඅ දී  අශේ 

නබ  පණා ඈමා ගත්තා.  මූලාානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම 

එතුමාට රීයන්න ඕනෑ,   018- 019 කාලය තුළ විශ ේ්ශයන්ම 

දිගන  කේධිශයන් පසුණ ාහරාන් නිකුත් කළ වී ඩිශයෝ ව්ශ න 

ඇතුළත් එම වීඩිශයෝ පටය මම ශපිපිා් මූලා්ථානයට ගිහිල් මලා 

වාර  වන්නා, අණ ය ්රියාමා්ශග ගන්න.  [ ාධා රීම ම්ෂ]  ගරු 

රාජය ඇමවරතුමනි, ඒ නිාා ඔ තුමන්ලා ඔශහිම - [ ාධා රීම ම්ෂ] 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශහිමයි, ශ ිශහිම ා්තුවරයි. ගරු රාජය ඇමවරතුමා කථා 

කරන්න. 

 

ගු ම්දදික අනුු ය ප්හසේරත් මහසතා 
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த தஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගරු මුිතබු්ශ රහුමාන් මන්ත්රීතුමනි, මම ඉල් මලන්ශන් ශබ  

කතන්වර නි්ශමාකය කරන්න  ෂනන් පසුණ ශබ ණාට හවුල් ම ශණන්න 

එපා රීයලායි. ශබ  පාා්කු රහාරය පිබඳ ම ශකිෂන්න් ාවා ණා්ශතාණ 

තුළ ඒකට ාබ  න්ධ වුකාය රීයන මුා්පිබ  ජාවරකශය්ෂ එශහම,  

නිත්නබ  එණිනි පවුල්ෂ අනාණරකය කරගන්න උවඅ කරන්න. 

ඒකයි අපි ඉල් මලන්ශන්. ඒක තමයි ශමතිනින් ඉා්ාරහට යන්න 

පුළුණන් එකම රමය. අපි - තමුන්නාන්ශාේලා අහිාාක,  වගී  වේපත් 

පාරට ණිටුණු  ෂනනිහාශේ   ව ාල් මපිණපින් පඩි අරශගන  ශබ  

පා්ශපිශබ න්තුශඅ කටයුතු කරන මන්ත්රීණරුන් නබ , ඇමවරණරුන් 

නබ , අශේ ණගකීම තමයි ශබ  රට තුළ ාාමය ාහ ාාහිඳියාණ ඇවර 

කරශගන කටයුතු රීම ම. ඒක තමුන්නාන්ශාේලා  එවා කශළේ නිහි 

රීයන එකයි මම පිහිදිපිණම රීයන්ශන්. [ ාධා රීම ම්ෂ] ඒ නිාා 

මම තමුන්නාන්ශාේලාට රීයන්ශන්,  ෂනන් ඉදිරියට ාහරාන්ට - 

[ ාධා රීම ම්ෂ]  අපි ාහරාන්ට පඩි ශගඅණාය රීයලා  රීයන නිාා 

මම තමුන්නාන්ශාේට ශවය්ෂ රීයන්නබ . මූලාානාරූඪ ගරු 

1439 1440 



පා්ශපිශබ න්තුණ 

මන්ත්රීතුමනි,  015 ජනණාරි 08ණිනි වා ජනාධිපවරණරකය 

පිණිත් ලණා. එම ජනාධිපවරණරකයට ශපි ව අශේ්ෂ්කයකු ශලා 

ඉදිරිපත් වුණු හිටපු ජනාධිපවර වමත්රීපාල  කරිශාේන මහත්මයාට 

ාහරාන් උවඅ කළා. එශාේ උවඅ කශළේ, වමත්රීපාල  කරිශාේන හිටපු 

ජනාධිපවර තුමාශේ අනුවිනුශමන් ශනිශණයි. ගරු මන්ත්රීතුමනි, 

ශකිළඹ දිා්්රි්ෂකශ  තමුන්නාන්ශාේලා වමත්රීපාල  කරිශාේන 

මිවරතුමා ජනාධිපවර කරණන්න මහන් ක වුකා ණාශේම, නි ශඟනහිර 

පළාශත් මඩකලපුශඅ හිටපු මුාප්ිබ  නායකත්ණය එකතු ශණලා 

තමයි ාහරාන් එ්ෂකශගන ගිහිල් මලා තමුන්නාන්ශාේලාට  ලයට 

එන්න අශේ ශ්රී ලාකා නිවහා් ප්ෂ්ශ  හිටපු ශල් මකබ තුමා 

ජනාධිපවර කරන්න උවඅ කශළේ. 

එණිනි ණිඩ පිබඳශණළණල් ම ාහ ණිඩාටහන් ්රියාත්මක වුකා, 

මූලාානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. ාබ පූ්ශකශයන්  කේධිය නි්ශමාකය 

කරලා - හවලා - වින් ශණනත් ශේණල් ම කථා කරන්න එන්න එපා. 

 015 ජනණාරි 08ණිනි වා ඔ තුමන්ලාට  ලයට එන්න ාහරාන් 

ඔ තුමන්ලාශේ පිශළේ -ශඅදිකාශඅ- ඔ තුමන්ලා ළඟ ඉම ගත් 

ශකශනකු රීයන එක අමතක කරන්න එපා. ාහරාන් 

ඔ තුමන්ලාත් එ්ෂක campaign කරපු ශකශන්ෂ රීයන එක 

අමතක කරන්න එපා. ශබ   කේධි ාහ ඊට කපින් වුණු ශේණල් ම 

ාබ  න්ධශයනුත් තමුන්නාන්ශාේලාට ණගකීම්ෂ වරශ නණා.  

ගරු මන්ත්රීතුමනි,  තමුන්නාන්ශාේලා ශබ  විණාවය පුරාණටම 

ාාරා ගින කථා කළා.  019 ාිේතිබ  ්ශ 19ණිනි වා ණනතුරු ාාරා 

ශබ  රශට් හිටියා. නමුත්, ඇය  කුවලාශගන එන්න කාටණත්   ිරි 

වුකා. ාාරා පාා්කු ඉරුදින රහාරය ාබ  න්ධශයන් ශාියා  ිලීම 

ාමහා පත් කළ ජනාධිපවර විම්ශ න ශකිෂනාමට ශගන ආණා; 

කටඋත්තර ගත්තා. කවුරුණත් ඒ ගින කථා කශළේ නිහි. ාාරා 

පිනලා යන්න කටයුතු කරපු කාලශ  ඇය  අත්අඩාු ණට ගිම ම  

තමුන්නාන්ශාේලාට කරන්න වරබුකා. තමුන්නාන්ශාේලා එශහම 

කශළේ නිහි. තමුන්නාන්ශාේලා පා්ශපිශබ න්තු කාරක ාවාණ්ෂ පත් 

කරශගන, ඒ තුළ නිවර නාඩගම්ෂ හවාශගන, ණිරදිකරුණන් සුේව 

කරන්න හි වණා ෂනා්ෂ ශණන ශවය්ෂ කශළේ නිහි. ඒ ණාශේම 

තමුන්නාන්ශාේලා අව ාහරාන් ගින කථා කරනණා.  013දී තමයි, 

"ාහරාන් අත්අඩාු ණට ගන්න" රීයලා ඔ තුමන්ලාශේ ආඩුක්ශඅ 

ආර්ෂ්ක ඇමවරණරයා, එශහම නිත්නබ  ම වරය හා ාාමය පිබඳ ම 

ඇමවරණරයා යටශත් වරශ න ශපිලී කයට උාාවිශයන් ණශරන්තුණ්ෂ 

නිකුත් කශළේ. නමුත්  019 අශරේල් ම  1ණන වා ණනතුරු ාහරාන් 

අත්අඩාු ණට ගන්න ඒ රී කම ශකශනකුට  ිරි වුකා රීයන එක 

මම තමුන්නාන්ශාේලාට රීයනණා.  

මූලාානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔ තුමා ගබ පහ දිා්්රි්ෂකය 

නිශයෝජන කරන්ශන්. මමත් ගබ පහ දිා්්රි්ෂකය නිශයෝජනය 

කරන කශතෝපිකශය්ෂ. ශමය අපට ඉතා ාාශඅදී කාරකාණ්ෂ. එම 

නිාා මට කථා කරන්න තණ ශපිඩි ශණලාණ්ෂ ශවන්න, 

මූලාානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. මශේ ප්ෂ්ශයන් කථා කරන්න 

ඉන්න මන්ත්රීණරයකුශේ කාලශයන්ණත් ඔ තුමා ඒ ශණලාණ ගන්න.  

මූලාානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,  018 ම වරය හා ාාමය වාරණ 

හිටි ඇමවරණරයාට දී්ශ  පිපිය්ෂ පියෂනන් බුේධි අධය්ෂ්කණරයා 

රීයනණා, "ශමම ්රා්තණාදී ාාවිධානය ාබ  න්ධශයන් කටයුතු 

කරන්න" රීයලා. නමුත් එශහම කටයුතු රීම බ  රී කණ්ෂ  කේධ 

වුශඩු නිහි, මූලාානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. හෘවය ාා්ෂෂියට 

කථා කරන්න. හිම ශණලාශඅම "මුණ හමට තඩි  ානණා ණාශේ" 

ශමම පාා්කු ඉරු දින රහාරය ාබ  න්ධශයන්  ශාියා  ිලීම 

ාමහා පත් කළ  ජනාධිපවර විම්ශ න ශකිෂන්න් ාවා ණා්ශතාණ තුළ 

රී ක ශවය්ෂ ශණන්ශන් නිහි රීයන තිනට එන්න එපා. අපට 

ගිලවීම්ෂ  ශහියා ගන්න නබ  ශමම ණා්ශතාණ හරහා යන එක 

තමයි වරශ න එකම මා්ශගය රීයලා මතක ත ා ගන්න. ශමම 

ණා්ශතාණ මඟින් ශචෝවනා කරලා වරශ න  කයව ශවනා ම වරය 

ඉදිරියට ශගශනන්න;  කයව ශවනාට වඬුණබ  කරන්න. ශමම 

ණා්ශතාණ හරහා ම වරපවරණරයාට අණ ය කරුණු-කාරකා ශාියා 

ගන්න උවවු කරන්න රීයා මා ශබ  අණා්ථාශඅ   

තමුන්නාන්ශාේලාට රීයනණා. 

එවා "පල් මපියට යන්න එපා"  රීයලා තමන්ශේ තාත්තා 

රීයනශකිට ාමහර මිවර ඇමවරණරු බුදියා ගත්ත ඒණා ගින අපි 

කථා කරන්ශන්  නිහි. "පල් මපියට යන්න එපා" රීයලා   තාත්තා 

රීයේදි පල් මපි යන්ශන් නිතුණ ශගණල් ම අතුශළේ  බුදියා ගත්ත ඒණා 

ගින අපි කථා කරන්ශන් නිහි. ඒශගිල් මලන් වින් "අශන්! අපි 

ශබ ක විනශගන හිටිශ   නිහි" රීයන ණචනය පාවිච්චි කරනණා. 

මතක ත ා ගන්න,  019 අශරේල් ම  1ට කපින් වරබුණු ාෑම වණාකම  

තමුන්නාන්ශාේලා ශබ  කාරකය ගින විනශගන හිටියා රීයන එක.   

මූලාානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, පාධලී චබ පික රකණක 

මන්ත්රීතුමා ශබ  පා්ශපිශබ න්තුශඅදී රීයනණා, "ශබ  මුා්පිබ  

තරුකයන්, වානපවරයන් ාබ  න්ධශයන් විශේ  බුේධි අා   01), 

 013  වන් ශතිරතුරු මත රජය කටයුතු කළා නබ , ශබ ක ණළ්ෂණා 

ගන්න වරබුකා" රීයලා. හින්ාාඩ් ණා්ශතාණ රීයණා  ලන්න. ISIS 

ාාවිධානශ  ණයාේවරය ගින ල්ල් මඩ් මා්ශ්ල් ම ගරු ාරත් 

ශරින්ශාේකා මන්ත්රීණරයා රීයනණා. එවා  ලය ල ා ගිම ම 

ාබ  න්ධශයන් කරපු ශේණල් ම ගින අනුර කුමාර දිාානායක 

මන්ත්රීණරයා රීයනණා. එම නිාා මම විප්ෂ්ශ  ගරු 

මන්ත්රීතුමන්ලාශගන් ඉල් මලා  කටිනණා, මීට පා්ශාේ පාා්කු රහාරශ  

විම්ශ න ශණනත් පිත්තකට හරණන්න එපා රීයලා. ඒණා ශණනත් 

පිත්තකට හිරවීම ශේණා්ථාන තණ තණත් අනාර්ෂෂිත වීම්ෂ 

රීයන එක  තමුන්නාන්ශාේලා මතක ත ා ගන්න.  

මූලාානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශමම රහාරය කරන්න හවුල් ම 

වුණු ාහ ශමම රහාරය  ක ව කරපු  කයව ශවනාට අවරගරු 

ජනාධිපවරතුමා ාහ අගමිවරතුමා  පුම්රඛ ශමම ආඩුක්ණ යටශත් 

වඬුණබ  ලිශ න  ණ කශතෝපික මන්ත්රීණරයකු ණන මා ණගකීශමන් 

යුතුණ රීයනණා. එශහම වඬුණබ  ශනිලිබුශකිත්, ඊළඟ 

පා්ශපිශබ න්තුණට පිෂනක කශතෝපිකයකු විධියට කථා කරන්න 

අපට ආත්ම  ්ෂවරය්ෂ, හිරීයාණ්ෂ නිහි. එම නිාා අපි 

පිහිදිපිණම රීයනණා, ශබ  ශණනුශණන් අවරගරු ජනාධිපවරතුමා 

අණ ය පියණර ගන්නණා රීයලා. 
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු වී. රාධා්රි්්කන් මන්ත්රීතුමා. ඔ තුමාට  විනාඩි )ක 

කාලය්ෂ  වරශ නණා.  

 
 

[பி.ப. 3.25] 

 

ගු (ආචාර්ය) වී. රායා්රිෂපණ්ද මහසතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) வீ. இராதாகிருஷ்ைன்)  

(The Hon. (Dr.) V.Radhakrishnan) 
தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கதள, 

2019ஆம் ஆண்டு ஏப்பிரல் மாதம் 21ஆம் திகதிய உயிர்த்த 

ஞாயிறு தினத்திதல நகடதபற்ற குண்டுத் தாக்குதலிதல 253 

கத்ததாலிக்கர்கள் இறந்தனர். முதலிதல அவர்களுக்கு 

எங்களுகடய ஆழ்ந்த அனுதாபங்ககளத் ததாிவித்துக் 

தகாள்கின்தறாம். அதததபால், 500இற்கு தமற்பட்ட மக்கள் 

அந்தத் தாக்குதலில் காயமகடந்தனர். அவர்கள் மிகவும் 

கஷ்டமான நிகலயிதல இருப்பகத எங்களால் அவதானிக்கக் 

கூடியதாக இருக்கின்றது. அந்த வககயில், அவர்களுக்கு 

எங்களுகடய வருத்தத்கதத் ததாிவித்துக்தகாள்கின்தறாம்.  

1441 1442 

[ගරු  ඉන්දික අනුරුේධ ශහේරත්  මහතා] 



2021 අශරේල් ම  08  

ஒரு சமூகம் அைிக்கப்படக் கூடாது. சமூகத்தில் வீழ்ச்சி 

ஏற்படும்தபாது அச்சமூகத்கத  மீண்டும் கட்டிதயழுப்பு 

வதற்கான சந்தர்ப்பங்ககள உருவாக்கதவண்டும் என்பது 

என்னுகடய கருத்தாகும். அன்று கிறிஸ்தவ சமூகத்திற்கு 

ஏற்பட்ட அநியாயங்ககள நாங்கள் மறுக்கவில்கல. ஆனால், 

யாதரா ஒரு சிலர் தசய்த தவறுக்காக, ஒட்டுதமாத்த முஸ்லிம் 

சமூகத்கதயும் நிராகாித்து, இந்த நாட்டிதல முஸ்லிம் மக்கள் 

மிகவும் தமாசமானவர்கள் என்று சித்தாித்துக் காட்டுகின்ற ஒரு 

நிகலகய நாங்கள் ஏற்படுத்தக்கூடாது. முஸ்லிம் மக்கள் இன்று 

பல்தவறு துன்பங்களுக்கு ஆளாகியிருப்பகத நாங்கள் 

அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அந்த மக்களுகடய 

வியாபாரங்கள் இன்று நசுக்கப்பட்டிருக்கின்றன; அவர் 

களுகடய வாழ்க்ககத்தரம் மிக தமாசமான நிகலகய 

அகடந்திருக்கின்றது. அவர்களுகடய கலாசாரங்கள் மற்றும்  

ஏகனய விடயங்கள் எல்லாதம நசுக்கப்பட்டு வருகின்ற 

இச்சந்தர்ப்பத்தில், அந்தச் சமுதாயத்கத நாங்கள் நிராகாிக்கக் 

கூடாது என்பகத இந்த தநரத்திதல நான் தசால்லிக்தகாள்ள 

விரும்புகின்தறன். இந்த நாட்டினுகடய அரசாங்கம் - 

நல்லாட்சி அரசாங்கம் மாறுவதற்கு இந்த உயிர்த்த ஞாயிறு 

தாக்குதல் காரைமாக இருந்திருக்கின்றது. சிங்கள மக்கள் 

என்ற  அடிப்பகடயிதல அம்மக்களுகடய வாக்குககளச் 

சூகறயாடினர். அந்த வககயிதல, மக்ககள நடு வீதியிதல 

விட்டிருக்கின்ற ஓர் அரசாங்கத்கதத்தான் எங்களால் 

காைக்கூடியதாக இருக்கின்றது.  எதிர்காலத்திதல இவ்வாறு 

நடக்கவிடாமல் பார்த்துக்தகாள்ளதவண்டும் என்பகத 

தசால்லிக்தகாள்கின்தறன். 

எங்களுகடய பகுதியிதல காைப்படுகின்ற பல்தவறு 

நகடமுகறப் பிரச்சிகனகள் பற்றிச் தசால்லுவதற்கு நான் 

இந்தச் சந்தர்ப்பத்கதப் பயன்படுத்திக்தகாள்ளதவண்டும். 

ஏதனன்றால், எனக்கு 6 நிமிடங்கள்தான் கிகடத்திருக்கின்றன. 

மகலயக மக்களுக்கு 1,000 ரூபாய் சம்பளம் வைங்கப்படும் 

என்று தசால்லிவிட்டு, அந்த மக்ககளப் பாதாளப் படுகுைியில் 

தள்ளியிருக்கின்றார்கள். சம்பள நிர்ைய சகபயினுகடய 900 

ரூபாய் plus 100ஆக 1,000 ரூபாய் சம்பளத்கதக் 

தகாடுப்பதாகச் தசால்கின்ற  அதததநரத்திதல,  கம்பனிகள் 

மகலயகத்திதல பல்தவறு அட்டூைியங்ககள, அநியாயங்ககளச் 

தசய்வகதயும் அறியக்கூடியதாக இருக்கின்றது. சம்பளம் 

வாங்குவதற்கு மக்கள் தசல்லும்தபாது, “தமலதிகமாக 

எடுக்கின்ற தகாழுந்துகளுக்கு உங்களுக்குக் காசு தகாடுக்க 

முடியாது” என்று தசால்லப்படுகின்றது. அதததபால, 20 கிதலா 

கிறாம் தகாழுந்து பறித்துக் தகாடுக்கதவண்டுதமன்றும் ஆண், 

தபண் சகலரும் தகாழுந்ததடுக்க தவண்டுதமன்றும் பல்தவறு 

நிபந்தகனககள இந்தக் கம்பனிகள் இன்று விதிக்கின்றன. 

உதாரைமாக Loinorn Estate, டின்சின், அப்தகாட், லிந்துகல 

தபான்ற பல்தவறு இடங்களிதல இந்த மக்களுக்கு இன்று 

பல்தவறு அநியாயங்கள் நகடதபறுவகத நாங்கள் 

கவனிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. இதுதவாரு யுத்த களமாக 

இன்று மாறியிருக்கின்றது. சிங்கள - தமிழ்ப் புத்தாண்டுக்குப் 

பிறகு மகலயகத்திதல ஒரு மிகப்தபாிய தபாராட்டம் 

நடப்பதற்கான சந்தர்ப்பம் அதிகமாகக் காைப்படுகின்றது 

என்பகத நாங்கள் ததாிவித்துக்தகாள்ள விரும்புகின்தறாம். 

ஏதனன்றால், 1,000 ரூபாய் சம்பளம் என்பகதச் 

தசால்லிவிட்டு, இன்று அதற்காக மக்ககள நசுக்குவதும், 

மக்ககளப் பைிவாங்குவதுமாக இருக்கின்ற இந்தப் 

தபருந்ததாட்டக் கம்பனிகளுக்கு ஒரு பாடம் புகட்டதவண்டிய 

கட்டாயம் இப்தபாழுது ஏற்பட்டிருக்கின்றது. தபருந்ததாட்டக் 

கம்பனிகள் எதிர்வருகின்ற காலங்களிதல இவ்வாறு 

நடந்துதகாண்டால், இந்தப் பிரச்சிகனக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி 

கவக்கும்முகமாக  சகல ததாட்டத் ததாைிலாளர்ககளயும் 

இறக்கிப் தபாராட்டங்ககள நடாத்துவதற்குத் நாங்கள் 

தயாராகி வருகின்தறாம் என்பகத நான் இந்த தநரத்திதல 

இந்தச் சகபயிதல தசால்லிக்தகாள்ள விரும்புகின்தறன்.  

தமலதிகமாகப் பறிக்கின்ற தகாழுந்துக்கு இன்று காசு 

தகாடுப்பதில்கல. பிள்களப் பராமாிப்பு நிகலயத்திதல 

தவகல தசய்கின்றவர்ககள ஏகனய ததாைிலுக்குப் தபாகச் 

தசால்கிறார்கள். ததாட்டங்களிதல வைகமயாகக் தகாடுக் 

கின்ற எந்தவித அனுமதிகயயும் தகாடுக்காமல் அந்த மக்ககள 

மிகவும் கஷ்டமான சூழ்நிகலக்குத் தள்ளுகின்ற ஒரு 

தசயற்பாட்கட இன்று இந்தப் தபருந்ததாட்டக் கம்பனிகள் 

தசய்துதகாண்டிருப்பகத நாங்கள் அவதானிக்கக் கூடியதாக 

இருக்கின்றது. ஆகதவ, எதிர்காலத்திதல இகத நிவர்த்தி 

தசய்யதவண்டும். அரசாங்கம் தகலயிட்டு 1,000 ரூபாய் 

சம்பளம் வைங்கதவண்டுதமன்று தசான்னாலும்கூட, இந்தத் 

ததாட்டக் கம்பனிகள் இவ்வாறு தசய்வகத அரசாங்கம் 

பார்த்துக்தகாண்டிருக்க முடியாது என்பகதச் தசால்லிகவக்க 

விரும்புகின்தறன்.  

அதததபால, ததாட்டப் பாடசாகலககள அபிவிருத்தி 

தசய்யும்தபாது அதநகமாக UDA - Urban Development 

Authority - எந்தவிதமான தகலயீடும் தசய்வதில்கல என்பது 

உங்களுக்குத் ததாியும். இப்தபாழுது புதிதாக ஒரு சட்டத்கதக் 

தகாண்டுவந்திருக்கின்றார்கள். அதாவது, UDA இல் approval 

வாங்கினால்தான் ததாட்டங்களிதல பாடசாகலக் கட்டிடங் 

ககளக் கட்டலாம் என்ற ஒரு சட்டத்கதப் புதிதாக இன்று 

தகாண்டுவந்திருக்கிறார்கள். இன்று காகலயிதல தகௌரவ 

ஜீ.எல். பீாிஸ் அவர்களிடம் நான் இதுபற்றிச் தசான்தனன். 

அவர் இதற்கான நடவடிக்கககய எடுப்பதாகச் தசால்லி 

யிருக்கின்றார்.  இப்படியான புதுப்புதுச் சட்டங்ககளக் 

தகாண்டுவந்து, ததாட்டங்களிதல கல்விகய வளர்க்கவிடாமல், 

அவர்களது சம்பளத்கதக் தகாடுக்கவிடாமல், சுகாதாரத் 

துகறகய வளர்க்கவிடாமல் பல்தவறு பிரச்சிகனககளக் 

தகாடுத்துக்தகாண்டிருப்பதுதான் இந்தப் புதிய அரசாங்கத் 

தினுகடய தநாக்கமாக இருக்கின்றது. இதுவகரக்கும் 

ததாட்டங்களிதல எந்தவிதமான வீடுகளும் கட்டப்படவில்கல;  

வீடுககளக் கட்டுவதற்குாிய எந்தவிதமான நடவடிக்கககளும் 

எடுக்கப்படவில்கல.  ஆகதமாத்ததத்திதல, ததாட்ட மக்ககள 

இன்று படுகுைியிதல தள்ளியிருக்கின்ற ஒரு சூழ்நிகலகயத் 

தான் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது என்பகத இந்தச் 

சகபக்கு நான் தசால்லிகவக்க விரும்புகின்தறன்.   
 
 
 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු විිතත ශද රුශගිඩ රාජය ඇමවරතුමා. ඔ තුමාට විනාඩි 

10ක කාලය්ෂ වර ශ නණා. 

ඊට රථම, කවුරුන් ශහෝ ගරු මන්ත්රීණරශය්ෂ මූලාානය ාමහා  

ගරු ශරේබ නාත් සී. ශවිලණත්ත මන්ත්රීතුමාශේ නම ශයෝජනා 

කරන්න.  
 

 

 

ගු විජිත ප්ේුප්ගොඩ මහසතා 
(மாண்புமிகு விஜித தபருதகாட) 

(The Hon. Vijitha Berugoda) 

මූලාානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, "ගරු ශරේබ නාත් සී. 

ශවිලණත්ත මන්ත්රීතුමා වින් මූලාානය ගත යුතුය" යි මා ශයෝජනා 

කරනණා. 

1443 1444 



පා්ශපිශබ න්තුණ 

ගු මෂාක් රහුමා්ද මහසතා 
(மாண்புமிகு இஷாக் ரஹுமான்)   

(The Hon. Ishak Rahuman) 
 
 

වි ්ද ්පථිර කරන ලදී. 
ஆதமாதித்தார். 
Seconded. 

 
රශයීයපනය විම්න ලදි්ද,  ්වා ්ම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරුව ගු  හසර්ෂණ රාජකුණා මහසතා මූලා්නප්ය්ද මවත් 

වූප්ය්ද,  ගු ප්රේම්නාත් සී. ප්ාොලවත්ත මහසතා මූලා්නාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு ஹர்ஷன ராஜகருைா அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்று அகலதவ, மாண்புமிகு பிதரம்நாத் சி. 

ததாலவத்த அவர்கள்  தகலகம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. HARSHANA RAJAKARUNA left 
the Chair and THE HON. PREMNATH C. DOLAWATTE took 
the Chair. 

 

 
[අ.වා. 3.31] 

 

ගු විජිත ප්ේුප්ගොඩ මහසතා (ාහසම් පා්ැල,   ිළරිප්ව්ද හසා 

ිමක්ෂූ අයාපන රාජ අමාතුරමා)  
(மாண்புமிகு விஜித தபருதகாட - அறதநறிப் பாடசாகலகள், 

பிாிதவனாக்கள் மற்றும் பிக்குமார் கல்வி இராஜாங்க 

அகமச்சர்)  

(The Hon. Vijitha Berugoda -State Minister of Dhamma 
Schools, Pirivenas  and Bhikkhu Education) 

මූලාානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,  019 අශරේල් ම  1ණිනි ඉරිවා  

 ක ව වුණු පාා්කු රහාරය ාබ  න්ධශයන් ශාියා  ිලීම ාමහා  

ජනාධිපවර පම ්ෂ්ක ශකිෂන්න් ාවාණ්ෂ පත් කළා. එම ශකිෂන්න් 

ාවාශඅ අණාන් ණා්ශතාණ පිබඳ මණ විණාව කරන ශබ  ශමිශහිශත් ඒ 

ගින අවහා්ෂ රකා  රීම මට අණා්ථාණ ලිබීම පිබඳ මණ මා ාතුටු 

ශණනණා. 

2019 අශරේල් ම  1ණන වා රීයන්ශන් ලාකාශඅ ජනතාණට, 
විශ ේ්ශයන්ම කශතෝපික ව්ෂවරකයන්ට අමතක ශනිණන ඉතා 
ශේවජනක දිනය්ෂ. එවා ෂනනිසුන් තුන් කය ගකන්ෂ පමක ෂනය 
ඇදිලා, පන් කය ගකනකට පමක තුණාල  ශණලා රට තුළ  රපතළ 
ශේවණාචකය්ෂ ඇවර වුකා. ඒ  පිබඳ මණ කථා කරනශකිට එණකට 
පිණිවර යහ පාලන ආඩුක්ණ ඒ ණාශේ තත්ත්ණය්ෂ නි්ශමාකය වීම 
ාමහා ඒ කාලය තුළ ්රියා කශළේ ශකශාේව රීයන කාරකය අපි 
කවුරුත් වන්නණා. ඒ ආඩුක්ණ කාලශ   ක ව වුණු එම රහාරය,   
අපරාධය, විනා ය, ශේවණාචකය පිබඳ මණ ඒ අණධිශ  ආඩුක්ණ 
පාලනය කරපු, ඒ ආඩුක්ශඅ  කටි පිරිා් අව අශේ ආඩුක්ණට 
ඇඟිල් මල දිු  කරනණා. හි ියි, එණිනි තත්ත්ණය්ෂ නි්ශමාකය වීමට 
ශහේතු ාාධක, පසුගිය අවුරු ව 5ක කාල සීමාණ තුළ ඒ ආඩුක්ණ 
වි කන්ම තමයි නි්ශමාකය කශළේ. අපට ශහිම ආර්ෂ්ක හමුවාණ්ෂ 
 කටියා. ජාවරක ආර්ෂ්ාණ පිබඳ ම ණිඩ පිබඳශණළ්ෂ, ාිලිා්ම්ෂ 
ණාශේම රවරපත්වරය්ෂ අපට වරබුකා. එම නිාා තමයි වි කපා ්අවුරු ව 
කාලය්ෂ පුරා රට විනා  කරපු යුේධය අණාන් කරන්නට අශේ 
ආර්ෂ්ක හමුවා  ්ෂවරමත් වුශඩු.  009දී යුේධය අණාන් කරලා, 
ඉදිරිශ දී ර ට තුළ එණිනි ශේවණාචක,  ාතන, යුේධ ඇවර ශනිවීම 
ාමහා අණ ය  කයව  කටයුතු, ආර්ෂ්ක ණිඩ පිබඳශණළ එණකට රට 
පාලනය කරපු මහින්ව රාජප්ෂ් රජය කළා. එම නිාා අපට එක 
දිගට අවුරු ව 10ක පමක කාලය්ෂ ජාවරක ාමඟිය, ජාවරක 
ාාහිඳියාණ, ජාවරක ආර්ෂ්ාණ රැකශගන, අන්තණාදින්ට ාහ 
්රා්තණාදින්ට ඉඩ ශනිතිබීමට හිරී ණාතාණරකය්ෂ ාකා් කර 
ගිම මට පුළුණන්කම ලිබුකා. 

රට්ෂ ාාමකාමීණ පණවරනශකිට තමයි ාාණ්ශධනය අවරන් ඉහළ 

යන්ශන්. හි ියි, රශට් අණාානාණට  019 අශරේල් ම මාාශ   1 

ශණනි ඉරිවා පාා්කු රහාරය නිාා නිණත අශේ රශට් පුරණි කයන්ට 

මරකශ  බිය, මරකශ  ශඅවනාණ විනුකා. ඒකට එණකට රට 

පාලනය කළ යහ පාලන ආඩුක්ණ ාබ පූ්ශකශයන්ම ණග රීයන්න 

ඕනෑ. ජාවරක ආර්ෂ්ාණ බිම ණිශටන්න ාලා්ණලා, බුේධි අා  

අක්ශමකය කරලා, එ්ෂාත් ජාතීන්ශේ මානණ හිෂනකබ  ශකිෂනාශබ  

නි්ශශේ  අනුණ ශබ  රටට යුව අපරාධ ශචෝවනා නඟලා, රක 

විරුණන්  කරගත කරපු එශ්ෂ රවරලලය්ෂ විධියට තමයි පාා්කු ඉරිවා 

රහාරයට මඟ පෑ වශඩු. ශබ  ශකිෂන්න් ාවා ණා්ශතාශණන් අපට ඒ 

ෂනය ගිය අයට නිණත ීයණය ශවන්න  ිහි. ශබ  අණාන් ණා්ශතාශඅ 

වරශ න ශතිරතුරු දිහා  ලලා අපට මිරුණු ෂනනිසුන්ට ීයණය 

ශවන්නට  ිහි, විනා  වුණු ශේශපිළ නිණත ාකා් කරන්නට 

 ිහි. නමුත් නිණත එණිනි අපරාධය්ෂ, එණිනි ශේවණාචකය්ෂ  ක ව 

ශනිණන විධියට රශට් ජාවරක ආර්ෂ්ාණ තහවුරු කරලා, ජාවරක 

ාාහිඳියාණ තහවුරු රීම මට අණ ය ණිඩ පිබඳශණළ ්රියාත්මක රීම ම 

ාමහා ශබ ක අණා්ථාණ්ෂ කර ගන්න පුළුණන් රීයලා මම හිතනණා. 

පාා්කු ඉරු දින රහාරය නිාා කාරකා රීහිපය්ෂ මතු ශණනණා. 

එණිනි තත්ත්ණය්ෂ ඇවර වීම ාමහා පසුබිම්ෂ නි්ශමාකය වීම 

ගිනත්, ඒකට ශහේතු  ල කාරකාත්, නිණත එණිනි ශේවණාචකය්ෂ 

ඇවර ශනිවීම ාමහා ගත යුතු ්රියාමා්ශගත් ගින හිතන්නට 

අණා්ථාණ ශබ  හරහා ලිබිලා වරශ නණා. ඒ අපරාධණලට උවවු කළ 

අය, ාහශයෝගය  වන්, මුවල් ම ශයිවණපු, මතණාව ල ා  වන්  

 කයව ශවනා ම වරශ  රැහිනට ශකිටු කරලා ඒ අයට උපරිම වඬුණබ  

ශවන්නට ඕනෑ. නිණත ශමණිනි අප රාධය්ෂ  ක ව ශනිවීමට  අණ ය 

 කයව  ්රියමා්ශග ගිම ශබ  ණගකීම අපි කාටත් වරශ නණා.  

ශබ  ාබ  න්ධශයන් විප්ෂ්ය නිරත්තරශයන්ම ආඩුක්ණටයි 

ඇඟිල් මල දිු  කරන්ශන්. ඒ අයශේ නිාරු, නි්්ලල, හිා්, ශ ිල් ම 

රකා  පිබඳ මණ ජනතාණ පසු ගිය මිවරණරකණලදී රවරචාර ව්ෂණලා 

වරශ නණා. පාා්කු රහාරශ  ඒ විනා කාම  රවරලල දිහා  ලලා  

නිණත එණිනි තත්ත්ණය්ෂ ඇවර ශනිණන්නටත්, කඩා ණිටුණු 

ආ්ශථිකය නිණත ශගිඩ නඟන්නටත්, බිම ණිටුණු ජන ීයවිතය 

නිණත ශගිඩ නඟන්නටත් අණ ය ්රියාමා්ශග ගිම ම ාමහා 

අවරගරු ශගෝධාවය රාජප්ෂ් ජනාධිපවරතුමාත්, ශබ  ආඩුක්ණත් 

නිතරම ූ වානබ  රීයන පණිවුඩය ශබ  ශමිශහිශත් අපි ල ා 

ශවනණා.  

අපි එවා වි්ෂකා ජාවරක ආර්ෂ්ාශඅ වරබුණු  ව්ශණල තින්. එවා 

ණවුනවරඅණලදී ශපිපිා් නිලධාරින් ශවශවශනකු   ාතනය කරලා, 

අවි ආයුධ පිහිර ගත්තා. හි ියි, ඒ  ාතන ාහ අවි ආයුධ පිහිර 

ගිම ම LTTE account එකට විබ මා. ඒ පිබඳ ම  ණිඩි  වරටත් 
විම්ශ නය කරලා ාි ෑ ෂනම මරුණන් කවුව රීයලා ශාඅශඅ නිහි. 

එහි රවරලලය විධියට තමයි පාා්කු රහාරය ව්ෂණා භී්ක 

තත්ත්ණය්ෂ නි්ශමාකය වුශඩු.  

අශන්ෂ පිත්ශතන් අපි අමතක කරන්නට ශහිම නිහි, එවා 

ණනාතවිල් මව ශඅ පුහුණු කමවුර්ෂ ාහ අවි ආයුධ අහු වුණු ශණලාශඅ 

ඒ අය නිවහා් කරලා, ණිඩි  වර විම්ශ නය රීම ම නතර රීම ම ගින. 

ඒක කාශේ වුණමනාණටව කශළේ? ඒක කාශේ මිදිහත්වීමටව 

කශළේ? පහු ගිය යහ පාලන ආඩුක්ණ කල් මපනා කළා ජාවරක 

ආර්ෂ්ාණට ණඩා, ජාවරක ාාහිඳියාණට ණඩා පාලන  ලය ණටිනණා 

රීයලා. ඉදිරි කාලශ  රට පාලනය කරන එක, මිවර ඇමවරකබ  

වරන එක ණටිනණා රීයලා ඒ අය කල් මපනා කළා. ඒ ණාශේම, ඒ 

තත්ත්ණය ාමහා ආඩුක්ණ නිශයෝජනය කළ ජන ශකිටා්ණල 

එකතුණත්  ලපෑණා. විශ ේ්ශයන්ම ඒ ශණනශකිට මුා්පිබ  

මන්ත්රීණරුන් 13 ශවශනකු පමක ආඩුක්ශඅ  කටියා. ඒ අය ශේව 

න්න්න කර ගිම ම, ඒ අය  අමනාප කර ගිම ම සු වසු නිහි රීයලා 

පිණවර ආඩුක්ණ කල් මපනා කළ නිාා පාා්කු ඉරු දින රහාරයට 
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 ලපෑ කාරකා පිබඳ මණ ශාියා  ිව ශඅ නිහි. ඒක  රපතළ 

අක්ණ්ෂ. එණකට  කටි ශපිපිා්පවරතුමා, ආර්ෂ්ක අමාතයාා ශ   

ශල් මකබ තුමන්ලා , ශපිලී කය වාර ඇමවරතුමන්ලා තමන්ශේ 

රාජකාරිය, තමන්ශේ ණගකීම හරියට ඉ්්ට කළා නබ  ශබ  ණාශේ 

 කේධියකට මුහුක ශවන්න  ශණන්ශන් නිහි.  

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ඇමවරතුමා, ඔ තුමාට තණ විනාඩි ශවකක කාලය්ෂ 

වරශ නණා. 

 
ගු විජිත ප්ේුප්ගොඩ මහසතා 
(மாண்புமிகு விஜித தபருதகாட) 

(The Hon. Vijitha Berugoda) 

ශහිමයි, මූලාානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.   

පාා්කු ඉරිවා රහාරයත් ාමඟ අශේ රශට් ආ්ශථිකය බිම 

ණිටුකා; ාාචාරක ණයාපාරය කඩා ණිටුකා; අපට ලිශ න්න 

වරබුණු විශේ  විනිමය අහිෂන වුකා; විශේයය ආශයෝජකයන් ශබ  

රටට එන්න වය වුකා; විශේ  ආශයෝජකයන් අවධ්ශයණත් වුකා; 

ාාමානය ජන ීයවිතය කඩා ණිටීමකට ල්ෂ වුකා; කාලය්ෂ පාාල් ම 

ණාා වරබුකා; ෂනනිා්සු ාමාජයට එන්න වය වුකා. ශමිකව, වරා් 

ණාරක යුේධශ  බිහිසුණු අත්විකීබ  ශබ  රශට් ජනතාණට 

වරශ නණා. ඒ නිාා තමයි  ජනතාණ ගින හිතන්ශන් නිවර, ජාවරක 

ආර්ෂ්ාණ ගින ාලකන්ශන් නිවර, ශබ  රශට් ආ්ශථිකය විනා  

කරපු, ශ්රී ලාකා මහ  ිාකු ණාචාශණන් ශබ  රටට  රපතළ 

විනා ය්ෂ  කේධ කරපු ඒ ආඩුක්ණ පලණා හිර නණ ආඩුක්ණ්ෂ බිහි 

කරලා ශබ   කයව  ර ්නණලට විාඳුබ  ල ා ගන්න ශබ  රශට් ජනතාණ 

කල් මපනා කශළේ.  

මූලාානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මා දී්ශ  ණ ශයන් කථා 

කරන්න  ලාශපිශරිත්තු ණන්ශන් නිහි. පාා්කු ඉරිවා රහාරය 

ාබ  න්ධශයන් විම්ශ නය රීම මට පත් කළ ශකිෂන්න් ාවාශඅ 

අණාන් ණා්ශතාශඅ  ාමහන් ණන්ශන් ඒ ාබ  න්ධශයන් ඉදිරිශ දී 

ගත යුතු ්රියා මා්ශග ාහ එණිනි ශේණල් ම නිණත  ක ව වීම ණළ්ෂණා 

ගිම ම ාමහා ආඩුක්ණ්ෂ විධියට ගත යුතු ්රියා මා්ශග පිබඳ මණයි. 

ඒ රහාරශයන් ෂනය ගිය අහිාාක ජනතාණශේ පවුල් මණලට 

ාාධාරකය ඉ්්ට කරන්නත්, ඉදි රිශ දී එණිනි ශේවණාචකණලට 

ශගි වරු ශනිවී ශබ  රශට් නිවහා හා ාාමය ආර්ෂ්ා රීම මට අණ ය 

කටයුතු රීම මටත් හිරීයාණ ලිශද ණායි රීයා රා්ශථනා කරෂනන් මා 

නිහඬ ශණනණා. ශ ිශහිම ා්තුවරයි. 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ගරු ශේ.සී. අලණතුණල මන්ත්රීතුමා. ඔ තුමාට විනාඩි 8ක 

කාලය්ෂ වරශ නණා. 

 
[අ.වා. 3.( ] 

 
ගු ප්ේ.සී. අලවුරවල මහසතා 
(மாண்புமிகு தஜ.சீ. அலவத்துவல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

මූලාානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,  පාා්කු ඉරිවා රහාරය 

ාබ  න්ධශයන් විම්ශ නය රීම මට පත් කළ ශකිෂන්න් ාවාශඅ 

අණාන් ණා්ශතාණ පිබඳ මණයි, අපි ශබ  අණා්ථාශඅ ාාකච්ඡා 

කරන්ශන්.   IS වෘ්්ටිණාවය  ඍජුණම ්රියාත්මක කරන ්රා්තණාදින් 

වි කන් ඉතාම නින්දිත ්රා්ත රහාරය්ෂ  019 අශරේල් ම  1 දින අශේ 

රටට එල් මල කළා.  අව ආඩුක් ප්ෂ්ය ශණනුශණන් කථා කළ 

ශ ිශහෝ ගරු මන්ත්රීතුමන්ලා එණකට පිණිවර රජයට එම  කේධිය 

ණළ්ෂණා ගන්න  ිරි වු කාය රීයෂනන් කරුණු කාරකා ගකනාණ්ෂ 

රකා  කළා.  ඇත්තටම එණකට  ලශ   කටි රජයට එය ණළ්ෂණා 

ගිම ම ාබ  න්ධශයන් ණග කීම්ෂ වරශ නණා. අපි එය නිහියි 

රීයන්ශන් නිහි. තණ වණා් රීහිපයරීන්,  019 අශරේල් ම  1 ණන වා  

 ල  ක ව වීමට ණාර ශවක්ෂ ාපිශරනණා. ණ්ශතමාන රජයට  ලයට 

පත් වීම ාමහා ඡන්ව හිටනණල්ෂ්ය්ෂ ල ා ගන්නත්, 

පා්ශපිශබ න්තුශඅ  ලය තුශනන් ශවක්ෂ ව්ෂණා ණ්ශධනය කර 

ගන්නත් පුළුණන් වුශඩු, ඒ  කේධිය මුල් ම කරශගනයි. පාා්කු ඉරිවා 

රහාරශයන් අණාානාණන්ත ශලා ෂනය ගිය ාහ තුණාල වුණු අයශේ 

පවුල් ම විතර්ෂ ශනිශණයි, මුළු ාමාජයම ශබ  ර ්නය මුල් ම 

කරශගනයි ණ්ශතමාන රජයට  ලය ල ා දීම ාමහා කටයුතු කශළේ. 

ඒ නිාා ණ්ශතමාන රජයට යුතුකම්ෂ හා ණග කීම්ෂ වරශ නණා, 

පාා්කු ඉරිවා රහාරයට අවාළ  ්රා්තණාදින් කවුව, එය ්රියාත්මක 

කරන්න උවවු කළ අය කවුව, එහි මහ ශමිළකරු කවුව යන 

කරුණු  කයල් මල ගින ශාියා  ලා ඒ අයට වඬුණබ  රීම මට.  

ශබ  රජය  ලයට පත්ශණලා විනට අවුරු ව එකහමාර්ෂ 

ගතශණලා වරශ නණා. ණ්ශතමාන රජශ   කයව   ණග රීණ 

යුත්තන්ශගන් අපි ඉල් මලා  කටිනණා, පාා්කු ඉරිවා රහාරය 

ාබ  න්ධශයන් ශබ  ණන ශත්ෂ වඬුණබ  කර වරශ න්ශන් කාටව 

රීයන එක පිහිදිපි කරන්න  රීයලා. රජය ශබ  ගින ාාධාරක 

පම ්ෂ්කය්ෂ කර, ණිරැදිකරුණන්ට වඬුණබ  ල ා ශවයි,  ඒ රහාරය 

නිාා ෂනය ගිය අයශේ පවුල් මණලට ාහ රටට  කේධ වුණු හානිය 

ාබ  න්ධශයන් ාලකා  ලා ම වරය ාාධාරකණ ්රියාත්මක කරාවි 

රීයන වි ්ණාාය අව කාදිනල් ම හිෂනපාකන් ඇතුළු  කයව   කශතෝපික 

ජනතාණශගන් විතර්ෂ ශනිශණයි, ාමා්ත ශ්රී ලාාරීකයන්ශගන්ම 

ගිපිහී  ශගිා්  වරශ නණා. 

ඒ නිාා තමයි කාදිනල් ම හිෂනපාකන් රීයන්ශන්, රජයට ශබ  

ාබ  න්ධශයන් ්රියාත්මක ශණන්න  ිරි නබ , අශරේල් ම  1ණිනි 

වායින් පසුණ අපි ජාතයන්තරයට යනණා ණාශේම, ඒ ශණනුශණන් 

අණ ය පියණර ගන්නණා රීයලා. උන්ණහන්ශාේ එශහම රීයන්න 

ශහේතුණ්ෂ වරශ නණා. ශබ  රජය ට  ලයට පත් ශණන්න පාා්කු 

ඉරුදින රහාරය වි ාල ාාධකය්ෂ වුණු නිාා, එම රහාරශයන් 

පීඩාණට පත් ජනතාණ ශණනුශණන් අණ ය ්රියා මා්ශග ගිම මට ශබ  

රජයට පිහිදිපිණම ණගකීම්ෂ වරශ නණා. පාා්කු ඉරුදින රහාරය 

නිාා තමයි එණකට පිණිවර රජය අරාාවයට පත් ශණලා, ආර්ෂ්ාණ 

ශවන්න  ිරි රජය්ෂ  ණට පත් ශණලා ශබ  රජයට ශබ  ජයග්රහකය 

ලිබුශඩු. එශහම නබ , ඒ රහාරය ශහේතුශණන් පීඩාණට පත් 

ජනතාණ ශණනුශණන් අණ ය කටයුතු රීම ම ශබ  රජශ  රධාන 

ණගකීම්ෂ.  019 ණ්ශ්ශ  ශනිණිබ  ්ශ මාාශ  ජනාධිපවර 

මිවරණරකයට කපින් ශමික්ෂව රීඅශඅ රීයලා අපට මතකයි. 

"පාා්කු ඉරුදින රහාරයට ාබ  න්ධ  කයව ශවනාට අපි ාවර 

රීහිපය්ෂ ඇතුළත වඬුණබ  ශවනණා"  රීඅණා. ශබ  ණන විට පාා්කු 

ඉරුදින රහාරය  ක වවී අවුරු ව එකහමාර්ෂ ගත ශණලා වරශ නණා. 

පාා්කු ඉරුදින රහාරයට ාබ  න්ධ උවවිය පිබඳ ම  ක ව කර වරශ න 

කා්ශයය ශමික්ෂව රීයලා අපි  රජශ  ණගරීණ යුත්තන්ශගන් 

අහනණා.  

අව  ජාතයන්තර ණ ශයන්, ශේයය ණ ශයන් ්රා්තණාවය 

්රියාත්මක ශණනණා. විශ ේ්ශයන් ඇශමරිකාශඅ  ක ව ල  9/11 

රහාරශයන් පසුණ ජාතයන්තර ණ ශයන් ්රා්තණාවය 

ාබ  න්ධශයන් ගන්නා  ල පියණර ඉතාම  ්ෂවරමත්ණ ්රියාත්මක 

කරනණා. පාා්කු ඉරුදින රහාරය ාබ  න්ධශයන් විම්ශ නය 

රීම මට පත් කළ ශකිෂන්න් ාවා ණා්ශතාශඅ වරශ න විධියට  ඒ 

රහාරය ාමහා ශේයය ණ ශයන් ාහ ජාතයන්තර ණ ශයන් 

ාහශයෝගය ලිබී වරශ නණා. ඒ මරාශගන මිශරන 

ශ ෝබ  කරුණන් විශේ  රටණල පුහුණු ශණලා වරශ නණා. "අපි වින් 

එහි මහ ශමිළකරු ශාියාශගන ඉණරයි" රීයලා ශපිලී කය වාර 

1447 1448 



පා්ශපිශබ න්තුණ 

අමාතය ාරත් වීරශාේකර මහත්මයා කළ රකා ය්ෂ අපි ඊශ   

ශපශ්ශවා මාධය තුබඳන් වි්ෂකා.  අපි  මහ ශමිළකරු ශාියා ගත්තා 

රීයලා ශනිශණයි රීයන්ශන්. "අපි මහ ශමිළකරු හඳුනා ගත්තා" 

රීයලායි රීයන්ශන්. ඒ ්රා්ත රහාරය එල් මල රීම මට වුණමනාණ 

වරබුශඩු කාටව, ඒ ාමහා මුවල් ම වියවබ  කශළේ කවුව, ඒ ාමහා 

අනු ල  වන්ශන් කවුව රීයලා ශාියා ගන්ශන් නිවරණ 

 019.0(. 1ණිනි දින  ක ව ල ්රා්ත රහාරය ාබ  න්ධශයන් එණකට 

පිණිවර රජය අශරේල් ම  ( දින අඩාු ණට ගත්ත නවුර්ශ මවුලවි රීයන 

පුේගලයා මහ ශමිළකරු හිටියට හඳුන්ණන්න හවනණා.  

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔ තුමාට තණ විනාඩි ශවකක කාලය්ෂ 

වරශ නණා. 

 

ගු ප්ේ.සී. අලවුරවල මහසතා 
(மாண்புமிகு தஜ.சீ. அலவத்துவல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

 රජයට පාා්කු ඉරුදින  රහාරය  ාබ  න්ධ  ඇත්ත තත්ත්ණය 

ශාියා  ිලීමට අණ යතාණ්ෂ නිේව රීයන ාිකය අපට මතු 

ශණනණා. අපි ශේ පාලනය පිත්තක වමමු. පසුගිය රජයට ශචෝවනා 

කරලා ණිඩ්ෂ ශණන්ශන් නිහි. වින්  ලයට පත් ශණලා ඉන්න 

තමුන්නාන්ශාේලාට හිටනණල්ෂ්ය්ෂ ජනතාණ ඡන්වය දීලා 

වරශ නණා. තමුන්නාන්ශාේලාට පා්ශපිශබ න්තුණ තුළ තුශනන් 

ශවකක  ලය්ෂ වරශ නණා. තමුන්නාන්ශාේලා වි කණන ආඩුක්රම 

ණයණා්ථා ාාශ ෝධනය ාබ මත කරශගන ජනාධිපවරණරයාශේ 

 ලතල ණිඩි කර වරශ නණා.  ශකියි ප්ෂ්ශ  වුකත්, ශමින 

ආගශබ  වුකත්, කුමන ජාවරකශය්ෂ වුකත් එම  කේධියට ාබ  න්ධ 

හිම ශකනාටම ම වරය ්රියාත්මක රීම මට අණ ය ණිඩ පිබඳශණළ 

්රියාත්මක කළ යුතුයි රීයා අපි රීයනණා. ඒක රශට් ආර්ෂ්ාණට 

ඉතාම ණිවගත්. ශමිකව, ශබ   වරශ න තත්ත්ණය තුළ අපි තණම 

අනාර්ෂෂිතයි. ණ්ශතමාන රජශ  ජනාධිපවරතුමා ජාවරක ආර්ෂ්ාණ 

ගින කථා කරලායි ශබ  රශට්  ලයට ආශඅ. අශේ ආර්ෂ්ාණ 

ාහවරක කර ගන්න නබ  ප්ෂ්, පාට, ශේ පාලන ශේවයරීන් 

ශතිරණ ශබ  ර ්නශ  සුලමුල ශාියා ගන්න ඕනෑ. 

මූලාානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම තණ විනාඩියරීන් කථාණ 

අණාන් කරන්නබ .  විශ ේ්ශයන් ඇශමරිකාශඅ 9/11  කේධිය 

පිබඳ මණ කටයුතු කළ ආකාරය අපි වි්ෂකා. ඔවුන් ප්ෂ්, පාට 

ශේව  ිව ශඅ නිහි. ඒක  කපින් ආඩුක්ණ කාලශ  වුකාව,  

පණවරන ආඩුක්ණ කාලශ  වුකා ව රීයලා  ිව ශඅ නිහි.  

ඔවුන් ඒ රහාරය ාිලසුබ  කරපු මහ ශමිළකරු ඇතුළු 

 කයව ශවනා අල් මලාගන්න අණ ය ණිඩ පිබඳශණළ ්රියාත්මක කළා; ඒ 

අයට වඬුණබ  කරන්න අණ ය ණිඩ පිබඳශණළ ්රියාත්මක කළා.  

එශහම නබ , අපි රීයනණා, ශබ  රශට්  ක ව  ල පාා්කු ඉරු දින 

රහාරය ාබ  න්ධශයන් ව රජශ  ණගකීම ණන්ශන්, එම ්රා්ත 

රහාරයට ාබ  න්ධ මහ ශමිළකරුණන්, ාිලසුබ කරුණන් ඇතුළු ඒ 

ාමහා ආධාර උපකාර කළ  කයව ශවනාට වඬුණබ  දීමට අණ ය 

පියණර ගිම ම  ණ. ඒ ාමහා විප්ෂ්ය හිටියට ල ා ශවන්න 

පුළුණන් ාහශයෝගය ල ා ශවන්න අපි නිරන්තරශයන්  ිඳී 

ඉන්නණාය රීයන කාරකයත් මා මත්ෂ කරනණා. එම රහාරය නිාා 

අාාධාරකයට ල්ෂ ලණන්ට ාාධාරකය ඉ්්ට කරන්න අණ ය ණිඩ 

පිබඳශණළ ණහාම ්රියාත්මක කරන්න රීයා ශබ  ගරු ාවාශණන් 

ඉල් මලා  කටිෂනන්, මට ශබ  කාලය ල ා දීම පිබඳ ම ා්තුවරණන්ත 

ශණෂනන්, මශේ ණචන ා්ණල් මපය අණාන් කරනණා. 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ඉ්ා්ෂ රහුමාන් මන්ත්රීතුමා. ඔ තුමාට විනාඩි 1(ක 

කාලය්ෂ වරශ නණා. 

 

[අ.වා. 3.51] 
 

ගු මෂාක් රහුමා්ද මහසතා 
(மாண்புமிகு இஷாக் ரஹுமான்)   

(The Hon. Ishak Rahuman) 

මූලාානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම පළමුශණන්ම මශේ 

ශ ෝකය රකා  කරනණා, පාා්කු ඉරු දින රහාරශයන් ෂනය ගිය 

අයශේ පවුල් මණල අයට, තුණාල ශණච්ච ාහ කරවරයට පත් ශණච්ච 

කශතෝපික ජනතාණට.  

ඔ තුමන්ලා - අපි විතර්ෂ ශනිශණයි, ශබ  මුළු ශලෝකයම 

විම කල් මශලන්  ලාශගන ඉන්න ISIS රීයන ්රා්තණාදී කඩුඩායම 

ගින ලාකාශඅ ඉන්න -මශේ ශබ  මාතෘ භූෂනශ  ඉන්න- හුඟ්ෂ අයට 

නිණිරැදි අණශ ෝධය්ෂ ල ා  වන්ශන් නිවර එක මහා වි ාල 

ර ්නය්ෂ. ශලෝකශ  වරශ න දියුණු ශණච්ච මුා්පිබ  රටණල් ම විනා  

කරන්න ඕනෑ රීයලා  ටහිර රටණල වුණමනාණට හවාගත්තු 

කල් මපිය්ෂ තමයි ISIS රීයන කල් මපිය. ශලෝකශ  ආ්ශථික 

ණ ශයන් ශගිඩ්ෂ දියුණු ශණච්ච මුා්පිබ  රටණල් ම ගින ඔ තුමන්ලා 

වන්නණා ශන්. උවාහරක හිටියට ගන්න පුළුණන්, ඉරාකය, 

පිබියාණ, ශජෝ්ශවානය,  කරියාණ, තු්ශරීය ණාශේ රටණල් ම. ISIS 

රීයන්ශන්, ඒ ණාශේ මුා්පිබ  රටණල් ම  ටහිර රටණලට වුණමනා 

විධියට විනා  කරන අවහ කන් මුා්පිබ  නබ  පාවිච්චි කරශගන, 

ාමහර මුා්පිබ  අයට ාල් මපිණලට ආාාණ ඇවර කරණලා, ඒ අයශේ 

හිත් විනා  කරලා හවපු ාාවිධානය්ෂ  ණ ඔ තුමන්ලා හිම 

ශකනාම වන්නණා.  

ලාකා ඉවරහාාශ  අපට කපින් හිටපු අශේ මුා්පිබ  අත්තලා, 

මුත්තලා අවුරු ව වහා් ගකන්ෂ ශබ  රශට් හිටපු පාලකයන් එ්ෂක 

ඉතා වි ාල වි ්ණාායරීන් කටයුතු කළාය රීයන එක ඔ තුමන්ලා 

හිම ශකනාම වන්නණා. එශහම වි ්ණාාශයන් කටයුතු කරපු අයට 

අාාධාරකය්ෂ කරන්න ඕනෑ, අපහාාය්ෂ කරන්න ඕනෑ, 

නිවහශාේ ඉන්න මුා්පිබ  ාමාජශ  නිවහා විනා  කරන්න ඕනෑ 

රීයලා කරපු කුමන්්රකයක රවරලලය්ෂ තමයි, ඒ රහාරය.  ටහිර 

රටණල් ම ලාකාශඅ හිටපු කාලකඩුණි කීපශවශනකු මුවල් මණලට hire 

කරණාශගන, ඔවුන්ට මුවල් මණලට ආාාණ ඇවර කරණලා, නිවහශාේ 

වරබුණු රට්ෂ ණන ලාකාණ විනා  කරන්න ඕනෑ රීයන අවහ කන් ඒ 

කුමන්්රකය කළා. පාා්කු රහාරය රීයන්ශන්, ISIS ාාවිධානශ  

පිරිා්ෂය රීයා කඩුඩායම්ෂ හිදිලා අශේ මාතෘ භූෂනශ  වරබුණු 

නිවහා, අශේ මාතෘ භූෂනශ   කාහල ජනතාණත් එ්ෂක අවුරු ව වහා් 

ගකන්ෂ වරබුණු අශේ ාබ  න්ධතාණ විනා  කරන්න ඕනෑ රීයන 

අවහ කන් ලාකාශඅ ාිලසුබ  කරපු රහාරය්ෂ  ණ ඔ තුමන්ලා හිම 

ශකනාම වන්නණා.  

මම ඉා්ලාබ  ව්ෂවරකශය්ෂ. අශේ ආගෂනක ග්රන්ථය, අල් ම 

කුරානය. අශේ මුහබ මේ නබිතුමා කණවාණත් රීයලා නිහි 

මරාශගන මිශරන්න රීයලා. මරාශගන මිශරන අයට යන්න 

ලිශ න්ශන් අපාය රීයන ශලෝකයටයි රීයලායි අශේ ආගමට 

අනුණ රීයා වරශ න්ශන්. අශේ ආගමට අනුූලලණ කණවාණත් 

ෂනනිසුන් මරන්න  ිහි, ශපිඩි වරුණන්ට කරවර කරන්න  ිහි, 

කාන්තාණන්ට කරවර කරන්න  ිහි.  

ශකිශරෝනා නිාා ෂනය යන අශේ මුා්පිබ  ජාවරකයන්ශේ මළ 

 කරුරු භූමවානය කරන්න ඉඩ ශවන්න රීයලා මහා වි ාල ාටන්ෂ 

කරලා අපි එයින් ජයග්රහකය ල ා ගත්තා. හි ියි, ාහරාන් රීයන 

කාලකඩුණියා මිරුකාම, ඒ කාලකඩුණියා අශේ ආගමට 
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අනුූලලණ නිකබ   ල් මශල්ෂ ණළ වාන විධියට අරශගන ගිහින් ණළ 

වාපු හිටි ඔ තුමන්ලා විතර්ෂ ශනිශණයි, ශබ  මුළු ශලෝකයම 

 ලාශගන හිටියා. අශේ ආගශබ  ශකිතිනකණත් රීයලා නිහි, 

එණිනි රහාරණලට, එණිනි කාලකඩුණි කටයුතුණලට ාබ  න්ධ 

ශණන්න ඕනෑ රීයලා.                     

මම එවා පිණිවර ආඩුක්ශඅ මන්ත්රී රයරය්ෂ වරපු ශකශන්ෂ. මම 

ලේජා ශණනණා, එවා ශණච්ච  කේධිය්ෂ ගින. මම ශබ  ශණලාශඅ 

ශකබඳන් කථා කරන්ශන්. මම කාටණත් හුණු ගාන්නණත්, මඩ 

ගහන්නණත් කථා කරන්ශන් නිහි. එවා ඒ  කේධිය ශණනශකිට 

මාත් එ්ෂක අශේ ශබ  ගරු මුිතබු්ශ රහුමාන් මන්ත්රීතුමා හිටියා; තණ 

මුා්පිබ  මන්ත්රීණරු රීහිප ශවශන්ෂ හිටියා. එවා අපි හිටපු 

ශපිපිා්පවරතුමාට ණිමලා රීඅණා, "ශමශහම  කේධිය්ෂ ශණන්න 

යනණා, ශබ  රශට් විනා ය්ෂ ඇවර කරන්න යනණා. ශබ  

කාලකඩුණියා අත්අඩාු ණට ගන්න. එශහම නිත්නබ  අහිාාක 

මුා්පිබ  ජනතාණට ර ්නයකට මුහුක ශවන්න ශණනණා" රීයලා. අපි 

පුන පුනා රීඅණා. එවා හිටපු ශපිපිා්පවරතුමාත්, එවා හිටපු  

ඇමවරතුමාත් අපි රීයපු ශේ ගින හරියට හිතුණා නබ  ඒ මහා 

විනා ය ශණන්ශන් නිහි.  

අපි  ලමු, එවා එල් මටීටීඊ ්රා්තණාදීන් කශළේ ශමික්ෂව රීයලා. 

මහ කිශල් ම ඉමලා ඇඟ අා්ශාේ ශ ෝබ   හාගාශගන ගිහින් තමයි ඒ 

අය මරාශගන මිරුශඩු. හි ියි, ාහරාන් ාහ අශන්ෂ රීහිප 

ශවනා ජනතාණට ශපශනන විධියට වි ාල ශහෝටල් මණපින් කෑම 

කාලා එබඳපිට තමයි ඒ රහාරය එල් මල කශළේ. එවා ශපිලී කයයි, හිටපු  

ඇමවරතුමායි අපි රීයපු ශේණල් ම ගින හිතුණා නබ  ඒ රහාරය 

නණත්ණන්න වරබුකා.  

මම ගියා මඩකලපුණට.  

 

ගු ම්දත්රීවරප්යක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 

අහගන්න!  

 
ගු මෂාක් රහුමා්ද මහසතා 
(மாண்புமிகு இஷாக் ரஹுமான்)   

(The Hon. Ishak Rahuman) 

එවා මඩකලපුණ church එකට රහාරය එල් මල කරන්න කපින් 

ශමිනණාව වුශඩු? ඒ රහාරය එල් මල කරපු කාලකඩුණියා ඊට 

කපින් වණශාේ රාත්රී ශවිළහමාර ණන ශකිට මඩකලපුණ මුා්පිබ  

පල් මපිය ඉා්ාරහට ගිහිල් මලා හිටියා. පාන්වර (.00 ණනතුරු ඒ 

කාලකඩුණියා එබඳශ  තමයි හිටිශ . එවා අක් ගකශන් පිය 

හතරකට පහකට ාිරය්ෂ  ිගින් හතරපා් ණතාණ්ෂ ණත් ශපිලී කය 

උාාවිය ඉා්ාරහින් ගියා. නමුත් ඒ කාලකඩුණියා නිවිල් මශල් ම 

හිටියා. එවා ශපිපි කය හරියට කටයුතු කළා නබ , ඒ රහාරය 

නණත්ණන්න වරබුකා. ඒ ඔ්ෂශකිම කුමන්්රක.  

මුා්පිබ  ජාවරය ශබ  රශට් නිවහශාේ ඉන්නණා. ශමය, ඔවුන්ශේ 

නිවහා නිවර කරන්න ඕනෑ රීයලා කරපු කුමන්්රකය්ෂ. එවා 

කශතෝපික ජනතාණශේ ීයවිත නිවර වුණු  ණත්, ඒ ජනතාණශගන් 

ශ ිශහෝ අයට ර ්න ඇවර වුණු  ණත් ඔ තුමන්ලා වන්නණා. 

එශහම වුකත්, ඊට ණඩා කරවරය්ෂ අශේ මුා්පිබ  ජනතාණට එවා 

 කේධිය නිාා විඳින්න වුකා. අපිට එබඳයට යන්න  ිහි; අශේ 

කාන්තාණකට එබඳයට යන්න  ිහි. අව රශට් ජනතාණ අපි දිහා 

ශකිශහිමව  ලන්ශන්? මුා්පිබ  ජාවරය ශබ  ර ට විනා  කරන්න 

ආපු කඩුඩායම්ෂ රීයලා හිශමෝම තීන් ව කළා. නමුත්, ශබ  

ශ ෞේධ රට තුළ ඉඳිෂනන්, ශ ෞේධයන් එ්ෂක වි ාල 

ාබ  න්ධතාණ්ෂ ඇවර කරගනිෂනන් අශේ අත්තලා මුත්තලා අවුරු ව 

ගකන්ෂ කටයුතු කරලා වරශ නණා.  

මූලාානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔ තුමාත් වන්නණා ඇවර, ඒ 

කාලශ  ලාකාණට මුා්පිබ  පිරිෂන අය විතරයි ආශඅ, මුා්පිබ  

කාන්තාණන් රී කශකශන්ෂ ආශඅ නිහි රීයලා. එවා මහනුණර 

රාජධානිශ  හිටපු රජණරුන් ඇතුළු රජණරුන්ට උවවු කරපු අශේ 

මුා්පිබ  ණයාපාරිකයන්ට  කාහල කාන්තාණන් ම තයනුූලලණ කාාව 

 න්වලා දීම නිාා අශේ පරබ පරාණ පටන් ගත්තා. එශහම නබ  ශබ  

රශට්   -අශේ මාතෘ භූෂනශ - ඉඳිෂනන්  කාහල ජනතාණට, ශ ෞේධ 

ජනතාණට, කශතෝපික ජනතාණට, හින් ව ජනතාණට කණවාණත් 

කරවරය්ෂ කරන්න හිතපු නිවර අශේ ජාවරයට තමයි මහා වි ාල 

පණ්ෂ, මහා වි ාල ක්ශමය්ෂ පල දීලා වරශ න්ශන්. අශේ රශට් 

ආවරකරය ජනතාණට මම ශබ  කාරකය රීයනණා. අශේ ජනතාණ 

ශබ  රශට් හිම නගරයකම ණයාපාර කරනණා. අශේ ජාවරශ  

කවුරුණත් ශබ  රට අල් මලන්න ඕනෑ, ශබ  රට ශ වලා ශවන්න ඕනෑ 

රීයලා කණවාණත් ශකිතිනකදීණත් රීයලා නිහි, අපි ෂනන් එහාට 

ගිහිල් මලා එණිනි අනණ ය ශේණල් ම ඉල් මලන්ශන්ත් නිහි. ශබ  මාතෘ 

භූෂනශ  -ශබ  රශට්- ඉන්න ජනාධිපවර ශණන්න පුළුණන්, අගමිවර 

ශණන්න පුළුණන්, ඒ අයත් එ්ෂක එකට එකතු ශණලා, ශබ  රශට් 

ාාමය, ාමඟිය ශණනුශණන් කටයුතු කරනණා ෂනා්ෂ ශණන 

 ලාශපිශරිත්තුණ්ෂ අපට නිහි. මා කපින් රීඅණා ණාශේ, ශබ  

පා්ශපිශබ න්තුශඅ  කටින හිම මන්ත්රීණරයකුටම මම රීයනණා, 

එහාට ශමහාට ශ ෝල පාා් කරන්න එපා රීයලා. ශ ෝල පාා ්

කරන එශකන් ශබ  ර ්නය තණත් ණිඩිදියුණු කරනණා ෂනා්ෂ ශබ  

ර ්නය නිවර කරන්න  ිහි. ශමශහේ ඉමලා එහාට ශ ෝල පාා ්

කරනණා. ාමහර අය එශහේ ඉමලා ශමහාට ශ ෝල පාා ්කරනණා. 

හි ියි, ඒ රහාරශ  ණගකීශමන් කාටණත් මඟ හිර යන්න  ිහි. 

එවා හිටපු ජනාධිපවර ශණන්න පුළුණන්, අගමිවර ශණන්න පුළුණන්, 

පසුගිය ආඩුක්ශඅ ඇමවරණරුන් ශණන්න පුළුණන්, මා ණා ශේ 

පා්ශපිශබ න්තු මන්ත්රීණරුන් ශණන්න පුළුණන්, ඒ කාටණත් ශබ  

ණගකීශමන් මඟ හිරලා යන්න  ිහි. ඇයි ඒ? එවා අපි 

හිමශකනාම හරියට කල් මපනා කරලා කටයුතු කළා නබ , අහිාාක 

මුා්පිබ  ජනතාණ අව ශමශහම පීඩනයට පත් ණන්න අණ ය නිහි.  

එවා අපි පාලන  ලශ  ඉන්න ඕනෑ රීයලා ශමිනණාව  කශළේ? 
එවා ශබ  ාහරාන් රීයන පාවඩයා අපි එකතු ශණලා  ශලන් හරි, 
කශනන්  අල් මලලා දීලා වරබුකා නබ  අව අශේ ජාවරය ශමශහම  ව්ෂ 
ශණන්ශන් නිහි.  හි ියි, අව අපි හිම ශකනාම ශබ  ගරු ාවාණට 
ඇවිල් මලා  ගිලරියට කථා කරනණා. Facebook  එශ්ෂ වාගන්න, 
මාධය ඉදිරියට ගිහිල් මලා කථා කරනණා විතරයි. එවා ශමශහම 
උනන් ව ශණලා කටයුතු කරලා වරබුකා නබ ,  අවුරු ව ගකන්ෂ  ව්ෂ 
ශණච්ච මුා්පිබ  ජනතාණට, ශබ  රටට ආවරය කළ මුා්පිබ  
ජනතාණට, එවා රජතුමා  ශද රපු මුා්පිබ  ජනතාණට අව ශමශහම 
ශණන්ශන් නිහි. එවා මුා්පිබ  ජනතාණට රීඅශඅ 'මර්ෂකලයා' 
රීයලායි. මර්ෂකලයා රීයන්ශන් ''මාණ රැකපු ශල් ම'' රීයන එකයි. 
එශහම හිටපු අයට අපහාාය්ෂ ඇවර කශළේ කවුව?  ලාකාශඅ  කටින 
ආවරකරය ශ ෞේධ ජනතාණනි, එශහම කශළේ ශබ  පාලකශයෝ 
රීයලා ඔ  ශත්රුබ  ගන්න. ආවරකරය ශ ෞේධ ජනතාණනි, ඔ ට 
අපි ආවශරයි. ඇයි? ඔ ශේ මාතෘ භූෂනය අපි ශණනුශණන්  හිම 
ශවය්ෂම ඉටු කරනණා. ශබ  මාතෘ භූෂනශ දී කණවාණත් අපිට අක්ණ්ෂ  
ශණලා නිහි. මම අනුරාධපුරශ  ඉන්ශන්. කණවාණත් මා ශවා 
මුා්පිබ  රීයලා  ිව ශඅ නිහි. ාහරාන්ශේ ශ ෝබ  ශයන් 
මාායකට පසු මම එබඳයට  ිා්ාා. මශේ ආවරකරය ශ ෞේධ 
ජනතාණ මා  ආවරශයන් පිබඳගත්තා.  ඒ උනන් වශණන් මම කථා 
කරන්ශන්. මම ජනප්රිය ශණන්න ඕනෑ රීයලා Facebook එශ්ෂ 
වාන්නණත්, ශබ  රශට්  කටින ජනතාණ අවුා්ාලාණත් කථා කශළේ 
නිහි. මම ඇත්ත කථා කරන්ශන්. ශබ  රශට් ජාවරණාදීන්, 
ආගබ ණාදීන්, අන්තණාදීන් ණිඩි ශණලා වරශ න්ශන් ශකියි 
කාලශ ව? අශේ කාලශ යි. අපට නිහි රීයන්න  ිහි. අපට 
 ිහි රීයන්න  ිහි. එවා ණපුරපු ශේ තමයි පිළශණලා අව ගා්ෂ 
ශණලා වරශ න්ශන්. එවා අශේ මිවර ඇමවරණරුන් හරියට හිතලා 
කටයුතු කරලා වරබුකා නබ  අව ශබ  රශට් ජාවරණාවය්ෂ නිහි. 
එ්ෂණරම ජාවරණාවය නිවර කරන්න  ිහි. මශේ ආවරකරය 
මන්ත්රීණරුනි, ඔ තුමන්ලාට මම එක කාරකය්ෂ රීයන්නබ . 
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පා්ශපිශබ න්තුණ 

ශලෝකශ  වරශ න ාබ පත් ණිඩිම රට්ෂ ණන අශේ ලාකාණ අව 
විනා  ශණලා වරශ න්ශන් ජාවරණාවය නිාායි. අපි ඔ්ෂශකිම එකතු 
ශණලා ඒක නිවර කරමු. ඉදිරිශ දී ශබ  මාතෘ භූෂනය ශලෝකශ  දියුණු  
රට්ෂ කරන්න අපි එකතු ශණමු. එශහම නිවරණ ඔ  අපත් ාමඟ, අපි 
ඔ ත් ාමඟ වණරය වරබුශකිත් කණවාණත් අපට දියුණු ගමන්ෂ 
යන්න  ිහි.  

අශේ නබිතුමා කුරානශ  රීයා දී වරශ නණා, රශට්  කටින 
පාලකයාට යටත් ශණලා රශට්  කටින ජනතාණ ාමඟ එකට ගමන් 
කරන්න, කණවාණත් ඒ ජාවරයට විරුේධණ ගමන් කරන්න එපා 
රීයලා. ඒක මම රීයපු ශවය්ෂ ශනිශණයි. මම පිබඳපදින, මම 
වි ්ණාා කරන මශේ ඉා්ලාබ  ආගම රීයපු ශවය්ෂ. මශේ රශට් 
 කටින ආවරකරය ජනතාණනි, මා ඔ ට රීයන්ශන් අහිාාක මුා්පිබ  
ජනතාණ ශවා ඔ  ණිරදි ශලා  ලන්න එපා රීයායි. ශබ  රශට් 
 කටින මුා්පිබ  ජනතාණ ශබ  රටට ආවශරයි. ශබ  රශට් ම වරයට 
ආවශරයි. ඔ ලාට ආවශරයි. අපි ණයාපාර කටයුතුණලට ශහෝ 
අධයාපන කටයුතුණලට ශහෝ කුම්ෂ ශහෝ කටයුත්තකට ාබ  න්ධණ 
 කටියා නබ  කණවාණත් ඔ ට විරුේධණ කටයුතු කරන්ශන් නිහි. 
ජාවරණාදීන්, ආගබ ණාදීන් අශේ ජාවරශ ත්  කටිනණා. හිම ජාවරයකම 
 කටිනණා. ඒ ජාවරණාදී අයට අපි වරත්ෂ ත මු. ජාවරණාදී අවහා් වරන 
අය අශේ රශටන් තුරන් කරමු. ශබ  රශට් ජාවරණාදීන්ට ඉඩ ත න 
එක මහා පණ්ෂ. ශමින ආගමක වුකත් ජාවරණාදීන්  කටින්න 
පුළුණන්.   ආගෂනක නායකශයකු ශණන්න පුළුණන්, ාාමානය 
ෂනනිශාකු ශණන්න පුළුණන්, කවුරු ශහෝ කම්ෂ නිහි,  ශබ  රශට් 
ජාවරණාදීන්ට ඉන්න ඉඩ තිබුශණිත් ඒක ඔ  හිමශවනාටම පණ්ෂ. 
ඒක අනාගත වරුණන්ට අපි කරන මහා අාාධාරකය්ෂ.  

ඒ ණාශේම තමයි හේජුල් ම අ්ෂ ්ශ රීයන මහත්මයා ගින මට 
ණචනය්ෂ රීයන්න ඕනෑ. මා වන්නා විධියට එතුමා ආගෂනක 
කටයුතු ඉදිරියට අරශගන යන පූජකශය්ෂ. එතුමා අාාධාරක 
විධියට ශබ  වණා්ණල හිශ්ශ  කටිනණා. එතුමාට ාාධාරකය්ෂ ඉටු 
කරන්න රීයලා මා ඉල් මලීම්ෂ කරනණා. මම වන්න නිාා තමයි එම 
ඉල් මලීම කරන්ශන්. නිත්නබ  මම එණිනි ඉල් මලීම්ෂ කරන්ශන් 
නිහි. මූලාානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අණාානයට මම ඔ තුමාට 
රීයන්න කිමිවරයි, ඒ පාා්කු රහාරයට ශබ  රශට්  කටින මුා්පිබ  
ජනතාණ කණවාණත් ාබ  න්ධ නිහි රීයලා. අපි ඒණාට විරුේධයි. 
ඉදිරියටත් ශබ  රටට හානිය්ෂ කරන  කයව  කඩුඩායබ  එ්ෂක අපි 
විරුේධයි. අපි  කයව ශවනාශේ මාතෘ භූෂනය ඉදිරියටත් රැකශගන අපි 
කටයුතු කරමු. ශ ෝල පාා් කරන ණිශඩ් ශමතිනින් ශහෝ 
නණත්ණමු. ශ ෝල පාා් කරෂනන් කාලය නාා්වර කරන්ශන් නිවරණ, 
අාාධාරකයට ල්ෂ වුණු ශබ  රශට් අහිාාක කශතෝපික ජනතාණට 
තරාවරරම  ලන්ශන් නිවරණ නිණිරැදි විාඳුම්ෂ ඉතා ඉ්ෂමනින්  
ල ා ශවන්න රීයලා  මම ඉල් මලීම්ෂ කරනණා, මූලාානාරූඪ ගරු 
මන්ත්රීතුමනි. එශහම නිවර වුශකිත් අපිට මහා පණ්ෂ අත්ණනණා.  
ශබ  ශණනුශණන් විාඳුම්ෂ ල ා ශවන්ශන් කණවාව?  පාා්කු රීයන 
ණචනය ඇශහනශකිට මුා්පිබ  අපට ශඅවනාණ්ෂ ඇවර ණනණා; අපට 
ශඅවනාණ්ෂ විශනනණා. ඇයි, ඒ? අශේ නම පාවිච්චි කරලා, 
ශලෝකශ   ලණතුන් යටශත්  කටි  කාලකඩුණියා අශේ රට විනා  
කළ නිාා. 

 
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔ තුමාට ලිබී ඇවර කාලය අණාානයි. 

 
ගු මෂාක් රහුමා්ද මහසතා 
(மாண்புமிகு இஷாக் ரஹுமான்)   

(The Hon. Ishak Rahuman) 

මට තණ විනාඩිය්ෂ ල ා ශවන්න, මූලාානාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි.  

එවා රජණරු එ්ෂක අශේ ජනතාණ හිටපු විධියට ඉදිරියටත් අපිට 

ගමන් කරන්න අණා්ථාණ ාලාා ශවන්න රීයලා ඔ තුමාශගන් මම 

ඉල් මලීම්ෂ කරනණා. මට කථා කරන්න කාල ශඅලාණ ල ා  වන්නාට 

ඔ තුමාට ශ ිශහිම පින්, මූලාානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. 

ා්තුවරයි. 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ගරු මරයර විතානශේ මන්ත්රීතුමා. ඔ තුමාට විනාඩි අටක 

කාලය්ෂ වරශ නණා. 

 

 

[අ.වා. (.0)] 

 
ගු මරයර විතානප්ේ මහසතා 
(மாண்புமிகு மதுர விதானதக)  

(The Hon. Madhura Withanage)  

මූලාානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, විශ ේ්ශයන්ම ගරු ඉ්ා්ෂ 

රහුමාන් මන්ත්රීතුමාශේ කථාශණන් පා්ශාේ මට කථා කරන්න 

අණා්ථාණ ලිබීම ාබ  න්ධශයන් මම ාතුටු ණනණා. එතුමා පසුගිය 

දිනණල ඉතා ශඅවනාශණන් හා හිඟීබ  රණ මට රීඅණා,  එතුමන්ලා 

ල ා  වන් ශතිරතුරු තඹ ාතයකට ගකන් ගන්ශන් නිවරණ, පිණවර 

යහ පාලන රජය හිතා මතා  වුණමනාශණන්ම  රහාරය්ෂ ඇවර 

කරන්න ාලා්ණපු ණිඩ පිබඳශණළ්ෂ රීයලා. ශමිකව, ශපිලී කය 

වාරණ හිටපු ඇමවරතුමාට කීප විට්ෂම විනුබ   වන්නත්,  එතුමා ඒ 

ාබ  න්ධශයන් රී ක ව ණිඩ පිබඳශණළ්ෂ ්රියාත්මක කශළේ නිහි 

රීයලා එතුමා රීඅණා. අව  ාමහර මන්ත්රීණරු කරපු කථා ඇහුණාට 

පා්ශාේ පාා්කු රහාරය  ක ව ණන ශණලාශඅ රාජයය පාලනය කශළේ 

කවුව රීයලා අපට පිහිදිපි නිහි. ශමිකව, ඒ ඔ්ෂශකිම අය කථා 

කරන්ශන් අව වරන්ම පා්ශපිශබ න්තුණට පත් වුකා ණාශගයි.  

ශ්රී ලාකාශඅ -අශේ රශට්- ජාවරක ආර්ෂ්ාණ ලේජාණට පත් 

කරපු අණා්ථාණ්ෂ විධියට තමයි අපි ශබ  පාා්කු රහාරය වරීන්ශන්. 

ශබ  පාා්කු රහාරය  ක ව ශණච්ච ශණලාශඅ ණාශේම පාා්කු 

රහාරශයන් පා්ශාේ එවා පිණවර රජය හිසු රුශඩු ශකිශහිමව 

රීයලා අපට මතකයි.   015 ජනාධිපවරණරකය ශණලාශඅ ශබ  නණ 

්රා්තණාදී ඊළාබ  රාජය  කහිනශ  හිටපු ශ ිශහෝ පිරිා් මහින්ව 

රාජප්ෂ් හිටපු ජනාධිපවරතුමා එ්ෂක එකඟතාණකට එන්න 

හි වණා, "අපි ඔ තුමාට උවවු කරන්නබ . අපි ඉල් මලන ශමන්න  ශබ  

ඉල් මලීබ  ටික ල ා ශවන්න" රීයලා. නමුත් ඒ කාලශ  ආර්ෂ්ක 

ශල් මකබ  ණ ශයන් හිටපු  අශේ ශගෝධාවය රාජප්ෂ් මිවරතුමා ඉතා 

ශහිඳින් ජාවරක ආර්ෂ්ාණ තහවුරු කරලා වරබුකා. ඒ නිාා ශබ  

නණ ්රා්තණාවශ  ා්ණවාණය හා බිහිසුණු  ණ  පිබඳ මණ එතුමා 

වන්නණා. ජපන් උමා  වබ රිය ශටෝරීශයෝ නුණර ශාෝශකෝ 

අාහරාණලදී ණාශේම, නිඅශයෝ්ශ්ෂණලදී කරපු බිහිසුණු අපරාධත් 

එ්ෂක ශබ  නණ ්රා්තණාවශ  ා්ණවාණය -ා්ණරූපය- වන්න නිාා ඒ 

අන්තණාදීන්ශේ ාහාය ල ා ගන්ශන් නිවරණ පරාජය වුකත් 

ශහිමයි රීයන මතශ  තමයි මහින්ව රාජප්ෂ් මිවරතුමා හිටිශ . 

ඇත්තටම අපි රී කම ශණලාණක අන්තණාදීන්ශේ ාහාය ල ා ශගන 

ශනිශණයි ශබ  රජය බිහි කර ගත්ශත්.  019 අශරේල් ම   1ට කපින් 

ශබ  රශට් ජාවරක ආර්ෂ්ාණ බිම ණිටුණු අණා්ථා ශ ිශහෝ වරබුණු 

 ණ වි ශ ේ්ශයන් මම රීයන්න ඕනෑ. රැඩිකල් ම ශපළඹවීබ , රැා්වීබ  

රට පුරා ්රියාත්මක වුකා. Tourist visa අරශගන අන්තණාදී 

ශේ කශයෝ 500කට, )00කට ණඩා  ලාකාණට ආණා. Peace TV 

එශ්ෂ නි්ශමාතෘ, ශායිනුල් ම ආද ඩීන් ණාශේ පුේගලයන් ඇවිල් මලා, 

ාහරාන්ලාශේ කඩුඩායබ ණලට ශේ න පණත්ණන ශකිට,  පිණවර 

ආඩුක්ණ ඒ පිෂනණිපි තඹ ාතයකට ගකන් ගත්ශත් නිහි. මද්රාා, 

අන්තණාදී ඉගින්වීබ  පාාල් ම පේධවරය තුළට ඇතුළුවීම පිබඳ මණ 

අධයාපන අමාතයාා යටණත් පාලනය්ෂ වරබුශඩු නිහි.  
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[ගරු  ඉ්ා්ෂ රහුමාන් මහතා] 
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ඒ කාලශ  එණිනි ඉගින්වීබ  ශකරුශඩු, අධයාපන 

අමාතයාා ශ  පාලනශයන් ශතිරණයි. එවා බු ව පිබඳම කඩන විට, 

පුරාණා්තු ශඩෝා්ශ කරන විට, පරිාරය විනා  කරෂනන් අන්තණාදීන් 

යබ  යබ  ්රියාකාරකබ  කරන විට නිහඬණ හිටියා. යහ පාලන 

කඩතුරාණට මුණා ශණලා තමයි ඒ  කයව  ශේණල් ම කශළේ. 

අන්තණාදින්ශේ අවහා්ණලට එශරහි ශණන්න ඒ පිණිවර යහ පාලන 

ආඩුක්ණට රී කශාේත්ම අණ යතාණ්ෂ වරබුශඩු නිහි. එවා හිටපු 

ආර්ෂ්ක ශල් මකබ තුමා පාා්කු රහාරය ශණච්ච ශණලාශඅ රීයනණා, 

"ශමච්චර ශවය්ෂ ශණයි රීයලා අපි හිතුශඅ නිහි"  රීයලා. ඒ 

රීයන්ශන්, "ශමශහම ශවය්ෂ ශණයි රීයලා හිතා ශගන හිටියා. 

හි ියි, හිතුශඅ නිහි වයානක ශණයි" රීයලා. ඒ අනුණ 

ශපශනන්ශන්, යහ පාලන රජශ   කයව ශවනාටම පාා්කු රහාරය 

පිබඳ ම ශච්තනාණ්ෂ, විනුම්ෂ අනිණා්ශශයන්ම වරබුක  ණයි. එම 

නිාා විප්ෂ් නායකතුමා ඇතුළු ඒ කඩුඩායමට එම ණගකීශමන් 

ගිලශණන්න රී කශාේත්ම  ිහි. ඒ  කේධියට ඔවුන්  කයයට  කයය්ෂ 

ණග රීණ යුතුයි.  එවා රනිල් ම විරම කාහ අගමිවරතුමාට අණ ය 

ශපිපිා්පවරතුශම්ෂ හිටිශ . එතුමාශේ වුණමනා අනුණ ණිඩ කරන 

CID එක්ෂ වරබුශඩු. එතුමා ශණනුශණන් ණිඩ කරන ්රා්ත 

විම්ශ න ඒකකය්ෂ වරබුශඩු. ඒ ණාශේම රා්ාා හතර්ෂ කරපු 

ආර්ෂ්ක ශල් මකබ ණරශය්ෂ හිටිශ . ාාමානයශයන් ආර්ෂ්ක 

ශල් මකබ ණරශය්ෂ රා්ාා හතර්ෂ කරන්ශන් නිහි. මහජන  ිාකුශඅ 

ාවාපවර විධියටත්, ඔපිබ පි්ෂ කෂනටුශඅ ාවාපවර විධියටත්, 

ආර්ෂ්ක අමාතයාා ශ  ශල් මකබ  විධියටත්, ජනාධිපවර 

උපශේ කශය්ෂ විධියටත් එතුමා රැරීයා හතරක නිරත වුකා. 

එශහම පුේගලශය්ෂ තමයි එවා හිටපු ආර්ෂ්ක ශල් මකබ . 

ශපරහිරණල් මණල නටන ශපිපිා්පවරණරශය්ෂ හිටපු රජයරීන්, යහ 

පාලනය එ්ෂක ශඩගා නටපු අන්තණාදීන් එ්ෂක ණිඩ කරපු 

රජයරීන් අපට ඊට ණඩා ශවය්ෂ  ලාශපිශරිත්තු ශණන්න  ිහි. 

යහ පාලන රජය එවා පාා්කු රහාරය  කේධ ශණච්ච අණා්ථාශඅ 

 කට හි කරුණු විධිය මම රීයන්න කිමවරයි. මූලාානාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි, අශේ රශට් අවුරු ව 30ක යුේධය්ෂ පිණිවර නිාා 

ාාමානයශයන් ශබ  රශට් ජනතාණට ශ ෝබ   පිපිශරන්ශන් 

ශකිශහිමව, ශ ෝබ   පිපිරුකාට පා්ශාේ  ආර්ෂ්ක අා  

්රියාත්මක ශණන්ශන් ශකිශහිමව රීයලා ශහිමට අත්විකීබ  

වරශ නණා. පාා්කු දින ශ ෝබ   පිපිරුකාට පා්ශාේ ආර්ෂ්ක අා  

ඒ විධියට ්රියාත්මක වුකාව? එශහම ්රියාත්මක ශණන්න ඔවුන්ට 

උපශවා් ලිබුකාව? ශ ෝබ   පිපිම මරීන් පා්ශාේ ්රියාත්මක ණන 

ආකාරය පිබඳ මණ ාාමානයශයන් අශේ රශට් ආර්ෂ්ක අා ණලට 

ශහිමට අත්විකීබ  වරශ නණා. නමුත් වණා් හත අට්ෂ යනශත්ෂ 

අශේ ආර්ෂ්ක අා ණලට "බී ණා්ශතාණ" ඉදිරිපත් රීම මට උපශවා් 

ලිබුශඩු නිහි. ඒකා ේධ විප්ෂ්ශ ත්, ාමාජශ ත්, 

විශ ේ්ශයන්ම අගරවු රු හිෂනපාකන්ශේත්  ලපෑබ  එ්ෂක තමයි 

"බී ණා්ශතාණ" පණා ාකා් කශළේ.  

මූලාානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,  01) ශනිණිබ  ්ශ 18ශණනි වා 

විජයවාා රාජප්ෂ් මිවරතුමා පා්ශපිශබ න්තුශඅදී රීඅණා, "ලාකාශඅ 

පවුල් ම හතරක වරා්ශවශවශන්ෂ ISIS ාාවිධානය යටශත් පුහුණු 

ශණනණා" රීයලා. හි ියි, ඒ ශණලාශඅ හිනහ ශණච්ච ෂනනිා්සු අව 

ශබ  පා්ශපිශබ න්තුශඅ ඉන්නණා. ඔවුන් අව ශබ  පා්ශපිශබ න්තුශඅදී 

කථා කරන විධිය ගින අපට පු වමයි.  රනිල් ම විරම කාහ 

මහතාශේත්, ාිතත් ශරේමවාා මහතාශේත් කඩුඩායබ  පාා්කු 

රහාරයට අනිණා්ශශයන්ම ණගරීණ යුතු  ණයි මා රකා  කර 

 කටින්ශන්.   

 
ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු හ්ශ්ක රාජකරුකා මන්ත්රීතුමා. ඔ තුමාට විනාඩි 10ක 

කාලය්ෂ ලිශ නණා. 

[අ.වා. (.1(] 

 

ගු හසර්ෂණ රාජකුණා මහසතා 
(மாண்புமிகு ஹர்ஷன ராஜகருைா) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
මූලාානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, පාා්කු රහාරය පිබඳ මණ 

ශාියා  ිලීමට පත් කළ ශකිෂන්න් ාවාශඅ අණාන් ණා්ශතාණ 

පිබඳ මණ ණන විණාවශ දී ණචන ා්ණල් මපය්ෂ කථා රීම මට අණා්ථාණ 

ල ා දීම ගින ඔ තුමාට ා්තුවරණන්ත ණනණා. 

මූලාානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මීට ණාර ශවකකට කපින් 

වණවයණරු ගකනාණ්ෂ එ්ෂණ අත්තනගල් මල රජමහ විහාරශ  

ශනිෂනලශ  medical clinic එක්ෂ ාාවිධානය කර වරබුකා. ඒ 

අණා්ථාණට ාහවාගි ශණන්න මශේ රීරිඳිණිල නිණශාේ ඉමන් පිටත් 

ණනශකිට තමයි ඒ අණාානාණන්ත පුණත අපට විනගන්න 

ලිබුශඩු. ඒ පාා්කු දින රහාරණපින් ෂනය ගිය අය ශණනුශණන් ඒ 

පවුල් මණල  කයව  ශවනාටත්, ඒ ණාශේම තුණාල ල පු  කයව ශවනාටත් 

මශේ කනගාටුණ රකා  කරනණා. එම රජශ  පා්ශපිශබ න්තුණ 

නිශයෝජනය කළ මහජන නිශයෝිතතයකු හිටියට මා ඒ ගින 

ලේජා ශණනණා, කනගාටු ශණනණා රීයන කාරකයත් 

විශ ේ්ශයන්ම ශබ  ශණලාශඅ රකා  කරන්න කිමිවරයි.  

පාා්කු රහාරය  ක ව ශණලා අව ණන විට ණාර ශවක්ෂ ගත ශණලා 

වරශ නණා. නමුත්, එම රහාරය පිටුපා  කටින පිරිා ශාියා ශගන ඒ 

ෂනය ගිය අය ශණනුශණන්, ඒ ණාශේම ශරෝගාතුර  ල අය ශණනුශණන් 

ාාධාරකය ඉ්්ට කරන්න තණමත්  ිරි ශණලා වරශ නණා. එම 

පවුල් මණල  කයව ශවනා ාාධාරකය්ෂ  ලාශපිශරිත්තුශණන් 

 කටියත්, ඒ ාාධාරකය තණම ඉටුශණලා නිහි.  

මූලාානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශමම අණාන් ණා්ශතාණ 

එනතුරු රශට් ජනතාණ  ලා  කටියා. නමුත්, ශබ  ණා්ශතාශඅ 

වරශ න්ශන් ශමිනණාව? 

පාා්කු රහාරය ණළ්ෂණා ශනිගිම ම  පිබඳ මණ යබ  යබ  

පුේගලයන් ණගරීණ යුතුයි, ඒ අයට වඬුණබ  ල ා දිය යුතුයි, ඒ අයට 

ම වරය ්රියාත්මක කළ යුතුයි රීයන ශේ ශබ  ණා්ශතාශඅ ාමහන් 

කරනණා. අපි ඒකට එකඟ ණනණා. නමුත්, පාා්කු රහාරය පිටුපා 

 කටිෂනන් ඒක ශමශහය ලශ  කවුව, ඒශ්ෂ මහ ශමිළකරු කවුව, 

ඒකට නායකත්ණය ගත්ශත් කවුව රීයන ඒ රධාන ගිටව ණලට 

විාඳුම්ෂ ලිබී නිහි. ශබ  ණා්ශතාණ රහා ් ශපිලී කශ  ණා්ශතාණ්ෂ 

ශනිශණයි රීයලා මම වන්නණා. ශබ  ආඩුක්ණ  ලයට පිෂනශකන්න 

කපින් ශඅදිකාණ්ෂ-ශඅදිකාණ්ෂ ගකශන් රධාන ණ ශයන් රීඅශඅ 

ශබ  පාා්කු රහාරය පිබඳ මණයි, රශට් ආර්ෂ්ාණ පිබඳ මණයි. පාා්කු 

රහාරය පිටුපා  කටින අයට එශරහිණ ම වරය ්රියාත්මක කරනණා 

රීයන එක එතුමන්ලා පිහිදිපිණ රීඅණා. මූලාානාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි, නමුත් ශබ  ජනාධිපවරණරයා, ශබ  ආඩුක්ණ  ලයට 

පත්ශණලා ණාර එකහමාරකට ආාන්න කාලය්ෂ ගත වුකත් 

පාා්කු රහාරය පිටුපා  කටින මහ ශමිළකරුශණෝ කවුව රීයලා 

ශහියාශගන ඒ අය ම වරය හමුණට ශගන එන්න, ම වරය ්රියාත්මක 

කරන්න තණමත් ශනිහිරී ශණලා වරශ නණා. පසුගිය 

ජනාධිපවරණරකශ දී ශඅදිකාණ්ෂ-ශඅදිකාණ්ෂ ගකශන් ඇඟිපි දි්ෂ 

කරපු, ශචෝවනාණට ල්ෂ කරපු අය ාමඟ තමයි අව ශබ  ආඩුක්ණ 

ඉන්ශන්; ආඩුක්ණ කටයුතු කරන්ශන්.   

විශ ේ්ශයන්ම මට මතකයි, එණක ජනාධිපවර හිටියට  කටි 

වමත්රීපාල  කරිශාේන මිවරතුමා ශබ   කේධිය ාබ  න්ධ  රධාන 

චූදිතශයකු  ණට නබ  කළා. නමුත්, ජනාධිපවරණරකශ දී ඒ 

ාන්ධානශ  ාවාපවරණරයා හිටියටත් එතුමා පත් කළා. 

වමත්රීපාල  කරිශාේන මහතා ශපිශහිට්ටුණ ලකුශකන් ඡන්වයත් 

ඉල් මව ණා. අන්වරමට ශබ  ආඩුක්ශඅ රධානම පා්ශ ්ණකරුණකු 
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හිටියටත් එතුමා පත්වුකා. ඒ විතර්ෂ ශනිශණයි, පසුගිය කාලශ  

ශබ  අය මුා්පිබ  ශේ පාලන නිශයෝිතතයන්ට විශ ේ්ශයන්ම 

ඇඟිල් මල දි්ෂ කළා. නමුත් කනගාටුයි රීයන්න, වි කණන ආඩුක්රම 

ණයණා්ථා ාාශ ෝධනය ශගශනනශකිට ඒ අයත් ශබ  ආඩුක්ශඅ 

ශකිටා්කරුණන්  ණට පත් වුකා. ඒ නිාා ශබ  රශට් ජනතාණට 

මිවරණරකයට කපින් රීයපු ශේ මිවරණරකශයන් පා්ශාේ 

ාාධාරකණ ඉටු ණනණාව රීයන ඒ ාිකය වින් මතුශණලා වරශ නණා. 

ඒකයි අව ශබ  රශට් ජනතාණ පාා්කු රහාරයට ාාධාරකය්ෂ ඉටු 

ශණන්ශන් නිහි රීයන ාිකශයන් ීයණත් ණන්ශන්. කාදිනල් මතුමා ඒ 

ශණනුශණන් වි ාල හඬ්ෂ නඟනණා. කාදිනල් මතුමා ඒ ශණනුශණන් 

නඟන හඬ ාාධාරකයි රීයලා අපට හිශතනණා. ශමිකව, 

උන්ණහන්ශාේටත් වින් ාිකය්ෂ වරශ නණා, ශබ  ාබ  න්ධශයන් 

ාාධාරකය්ෂ ඉටු ශනිශණයි රීයලා.  

ශබ  කටයුත්ශත්දී රධාන ණ ශයන් අපට ාිකය්ෂ මතුණන්ශන් 

ශබ   ක වවීම නිාා ශේ පාලන ණා කය්ෂ ලිබීම පිබඳ මණයි. ඒ 

ශේ පාලන ණා කය ලිබුශඩු කාටව? අපට මතකයි, පසුගිය 

ජනාධිපවරණරකය ණනශකිට විශ ේ්ශයන්ම ශබ  පාා්කු රහාරයත් 

එ්ෂක වි ාල ජාවරණාදී අරගළය්ෂ ශබ  රශට් ඇවර ශණෂනන් වරබුණු 

 ණ. ශබ  රශට් ජාවරණාදී අරගළය්ෂ ඇවර රීම ම ශනිශය්ෂ ාාවිධාන 

වි කන් ශමශහය ලණා. අපට මතකයි, ඒ ශනිශය්ෂ ාාවිධාන අතර 

නාමල් ම කුමාර ණාශේ පුේගලයන් ජාවරණාවය උපරිම ණ ශයන් 

අවුා්ාපු  ණ. ඒ ශේ පාලන හා්ත එ්ෂකයි ඒ කාලශ   කටයුතු 

කශළේ. ඒ අය ඊට පා්ශාේ පා්ශපිශබ න්තු මිවරණරකශ දී 

නාමශයෝජනා ල ා ගන්න ශේ පාලන ප්ෂ්ණලට ගියා. ශමන්න 

ශබ ණා පිටුපා යබ  ශේ පාලන හා්තය්ෂ වරශ නණාව, නිේව රීයන 

ාාධාරක ාිකය්ෂ අපට වරශ නණා. ශබ  ආඩුක්ණ ඒ ාාධාරක 

ාිකශයන් ඉණත් ණන්න නබ , ඇත්තටම ශබ  පිටුපා  කටින 

පුේගලයන් ශහබඳ කරන්න ඕනෑ. විශ ේ්ශයන්ම අපි රීයන්න ඕනෑ, 

ශබ  පා්ශපිශබ න්තුශඅ  කටින ශේ පාලනඥයන් යබ  යබ  අය පාා්කු 

රහාරයට ාබ  න්ධයි රීයලා එවා ශඅදිකාණල රීඅණා නබ , ඒ අයට 

ම වරය ්රියාත්මක කරන්න ඕනෑ  ණ.  

අව නවුර්ශ මවුලවි රීයන පුේගලයකු ශබ  මහ ශමිළකරු 

හිටියට ශතෝරා ශගන වරශ නණා රීඅණා. මම වන්ශන් නිහි, 

ණචනය්ෂ ණිර වකාව රීයලා. නමුත්, එශහම ශතෝරා ගිම ම්ෂ 

කරන්ශන් ශකිශහිමව? ශතෝරා ගිම ම්ෂ ශනිශණයි, පම ්ෂ්කය්ෂ 

කරලා ඒ පුේගලයන් කවුව රීයලා ශාියාශගන ශබ  රශට් 

ජනතාණට රීයන්න ඕනෑ. ශමිකව, ශබ  රශට් ජනතාණ ඒ කවුව 

රීයලා විනගන්න ඕනෑ. 

ඒ අයට ම වරය ්රියාත්මක කරන්න ඕනෑ. වින් ණාර 

එකහමාර්ෂ ශණනණා, තණම ඒ ශණනුශණන් ම වරය ්රියාත්මක වුශඩු 

නිහි.  

මූලාානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශමණිනි ශවය්ෂ යබඳත් අශේ 

රශට්  ක ව ශනිණන තිනට අපි ණග  ලා ගන්න ඕනෑ. ද්රවිඩ 

අන්තණාදී ්රා්තණාවය නිාා අශේ රට ඉතාම අණාානාණන්ත ශලා 

ණාර 30්ෂ වරා්ශාේ වි ාල අරගළයකට මුහුක  වන්නා. ඒ යුේධය 

නිාා අශේ රට වි ාල විනා යකට පත් වුකා. ඊළඟට, ශබ  ඉා්ලාබ  

අන්තණාවය නිාා පාා්කු දින රහාරය ණාශේ අණාානාණන්ත 

 කේධීන්ණලට මුහුක  වන්නා. ශමණිනි තත්ත්ණය්ෂ යබඳ උවා ශණන්න 

ඉඩ ශවන්න ශහිම නිහි. යබ  යබ  ජන ශකි ට්ධාා අන්තගාෂනන් 

ශලා ්රියා රීම මට, ්රා්තණාදින් ශලා ්රියා රීම මට 

ණාතාණරකය්ෂ ඇවර ශණන්ශන් ශකිශහිමව රීයන එකයි අපි 

ඉා්ාර ශණලාම ශහියන්න ඕනෑ.  

අව ශබ  ගරු ාවාශඅ මශේ ආානයට ඉා්ාරහින් ඉන්ශන් 
 කාහල ශ ෞේධ මන්ත්රීණරිය්ෂ. මශේ වකුණු අත පිත්ශත් ආානශ  

ඉන්ශන් මුා්පිබ  මන්ත්රීණරශය්ෂ. ණබ  පිත්ශත් ආානශ  ඉන්ශන් 
ද්රවිඩ මන්ත්රීණරශය්ෂ. මශේ පිටුපා ආානශ  ඉන්ශන්, මුා්පිබ  
මන්ත්රීණරශය්ෂ. ශබ ක තමයි ශ්රී ලාකාණ රීයන්ශන්. අශේ රශට් 
 කාහල-ශ ෞේධ හා කශතෝපික, ද්රවිඩ-හින් ව, මුා්පිබ  රීයන  කයව  
ජාතීන් ීයණත් ශණනණා. එශහම නබ  අපි ආව්ශ ණත් ශණන්න ඕනෑ. 
රශට් ඉහළම පුේගලයාශේ  කට ආව්ශ ණත් ශණන්න ඕනෑ. හි ියි, 
රීයන්න කනගාටුයි. අශේ ශගෝධාවය රාජප්ෂ් මිවරතුමා 
ජනාධිපවරණරකශයන් ජයග්රහකය කරලා ඉා්ශාල් මලාම රීඅශඅ 
ශමික්ෂව? "මම  කාහල ශ ෞේධ ඡන්වණපින් රශට් ජනාධිපවර 
වුකා" රීයලා එතුමා රීඅණා. එතශකිට අශන්ෂ ජාවරන්ට යබ  
පහර්ෂ එල් මල ශණනණාව, නිේව? ඒක එතුමා එක ණතාණ්ෂ 
ශනිශණයි, රීහිප ණතාණ්ෂම රීඅණා. ඒක,  කාහල ශ ෞේධ ජනතාණ 
ඉහබඳන් වරයන්න රීයපු කථාණ්ෂ ශණන්න ඇවර. මමත්  කාහල 
ශ ෞේධශය්ෂ. නමුත් අපි කිමිවර නිහි, රශට් යබඳ ්රා්තණාවය්ෂ 
ඇවර  ශණනණා වරීන්න. මුා්පිබ  අන්තණාවය ශඅණා, ද්රවිඩ 
අන්තණාවය ශඅණා, ශමණිනි ්රා්තණාදී ්රියාණලට යබඳ හිා 
ඔාණන්න අප ඉඩ ශනිදිය යුතුයි. එය ණිළි්ෂවීමට කටයුතු 
රීම මට අපි හිශමෝටම ණග කීම්ෂ වරශ නණා.  

මම ඔ තුමන්ලාශගන් ශබ  ඉල් මලීම කරනණා. ශබ  ආඩුක්ණට 
හිම ශවය්ෂම ලිබිලා වරශ නණා. ගරු ශගෝධාවය රාජප්ෂ් 
මිවරතුමා රශට් ජනාධිපවරණරයා හිටියට පත් ශණලා, ඉන් පසුණ 
තුශනන් ශවකක  ලය්ෂ ාහිත පා්ශපිශබ න්තුණ්ෂ ලිබිලා 
වරශ නණා. වි කණන ආඩුක්රම ණයණා්ථා ාාශ ෝධනශයන් ඒ 
ජනාධිපවරණරයාශේ  ලය තණත් ඉදිරියට ශගන යන්න අණා්ථාණ 
ලිබී වරශ නණා. විණින්ත  ලය්ෂ වරශ න ජනාධිපවරණරශය්ෂ 
වින් ශබ  රශට් ඉන්ශන්; විණින්ත  ලය්ෂ වරශ න ආඩුක්ණ්ෂ 
තමයි වින් ශබ  රශට් වරශ න්ශන්. එශහම නබ , ශබ  ආඩුක්ණට, ශබ  
ජනාධිපවරණරයාට තමයි පුළුණන්කම වරශ න්ශන්; රශට් ාාහිඳියාණ 
ඇවර කරලා, ශ්රී ලාාරීකයන් හිටියට අපට එකට එකතු ශණන්න 
පුළුණන් යුගය්ෂ ඇවර කරන්න. ඒ අණා්ථාශණන් අපි උපරිම 
රශයෝජන ගනිමු. නමුත් රීයන්න  කනගාටුයි, එණිනි ශවය්ෂ  අපි 
වරීන්ශන් නිහි. තණත් අන්තණාවය්ෂ ාමහායි ශබ  ඉදිරියට 
යන්ශන්. කරුකාකර යබඳ ශමණිනි අණාානාණන්ත තත්ත්ණය්ෂ 
උවා ශනිශණන්න ණග  ලා ගන්න. පාා්කු ඉරිවා  රහාරය පිටුපා 
ඉන්න  කයව  ශවනාටම ආගබ , ශේ පාලන ශේවයරීන් ශතිරණ 
ම වරය ්රියාත්මක කරන්න රීයන ඉල් මලීම කරෂනන්, මා නිහඬ 
ශණනණා.  

ා්තුවරයි. 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 මීළඟට, ගරු කරුකාවාා ශකිඩිතුණ්ෂකු මන්ත්රීතුමා. 

ඔ තුමාට විනාඩි හයක කාලය්ෂ ලිශ නණා. 

 
[අ.වා. (. 5] 

 

ගු කුණාාා් ප්කොඩිුරවක්කු මහසතා 
(மாண்புமிகு கருைாதாஸ தகாடிதுவக்கு)  

(The Hon. Karunadasa Kodithuwakku)  
මූලාානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, යබ  ආගෂනක කඩුඩායම්ෂ 

ඉල්ෂක කරශගන ලාකා ඉවරහාාශ   ක ව කළ ඉතා බ ශල් මච්ඡ 

රහාරයක සුලමුල ගින කථා කරන ශබ  අණා්ථාශඅ මා ඒ විණාවයට 

එ්ෂ ණන්ශන් ඉතාම ාාශඅගශයන්.  මීට ණාර ශවකකට ශපර පාා්කු 

ඉරිවා දිනයක අන්තණාදී, විඩි මතධාම  බ ශල් මච්ඡයන් පිරිා්ෂ වි කන් 

එල් මල කරන ලව රහාරශයන් ීයවිත අහිෂන  ල ශ්රී ලාාරීකයන්ට 

ඔවුන්ශේ වි ්ණාාය අනුණ ා්ණ්ශගශ  ශවිරටු විණර ශඅණායි මා 

මුපින්ම රා්ශථනා කරනණා. ඒ රහාරශයන් ාවාකාපික 

ආ ාධිතයන්  ණට පත්  ල   කයව  ශවනාටත් නිශරෝගී සුණය හා චිර 

ීයණනය රා්ශථනා කරනණා.  

1457 1458 

[ගරු  හ්ශ්ක රාජකරුකා  මහතා] 
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එවා මීගමුණ කටුණාපිටිය, මඩකලපුණ  කශයෝන්, ශකිළඹ 
ශකිච්චිකශඩ් කශතෝපික ශේණා්ථාන ණාශේම රමුඛ ශපශළේ 
ාාචාරක ශහෝටල් ම රීහිපයක පුපුරුණා ගත්ශත් ශ්රී ලාාරීකයන්ශේ 
අහිාාක ආගෂනක ාහීයණනය, එකමුතුණ ණාශේම ාාහිඳියාණ 
රීයලායි මා වි ්ණාා කරන්ශන්. ාමහරු හිතුණා -තණමත් හිතනණා- 
ශබ  රහාරශයන් අශේ ප්ෂ්යට, අශේ ශේ පාලන ණයාපාරයට 
ණා කය්ෂ වුකා රීයලා. ඒ නිාාම  ණග රීණ යුතු ාමහර උවවිය ශබ  
රහාරය පිබඳ මණ අශේ නායකයන්ට ශචෝවනා කරනණා;  ර කේධ 
රකා  නිකුත් කරනණා. හි ියි, ම තයනුූලල පම ්ෂ්කය්ෂ 
ඉදිරියට කිමණලා ර ්න කරේදී; "ඒක නිහි" රීයලා ඔවුන්ම 
රීයනණා.  එ්ෂශකෝ, "එශහම ශවය්ෂ වන්ශන් නිහි" රීයනණා, 
"මතක නිහි" රීයලා රීයනණා. තමුන්නාන්ශාේලා කාටව ශබ  
අපහාා කරන්ශන්, කාශේ කඳුළු එ්ෂක ව ශබ  විහිළු කරන්ශන් 
රීයලා මම ර ්න කරනණා. හිම වාමත් කළා ණාශේ ණගකීබ  විරහිත 
රකා  කරලා එවා පාා්කු රහාරය වණශාේ ෂනය ගිය අහිාාකයන්ශේ 
ආත්මණලටත් නිග්රහ කරනණා. තමුන්නාන්ශාේලා ශමිනණාව 
ශබ ශකන්  ලාශපිශරිත්තු ණන්ශන්? අර කථාණ්ෂ වරශ නණා ශන්, 
කන්න ඕනෑ වුකාම ක රශගියාත් තලශගියා කර ගන්නණා 
රීයලා. තමුන්නාන්ශාේලා එවත්, අවත්, ශහටත් කරන්ශන් 
අනුගමනය කරන්ශන් අන්න ඒ නයාය තමයි. ශබ  කාලකඩුණි පටු 
ශේ පාලන වෘ්්ටිණාවය පශාක වරයලා හරණත්, ණිවගත් ාාණාවය්ෂ 
තුබඳන් යබ  මාණත්ෂ ශගිඩ නඟා ගන්න උනන් ව ශණන්න රීයලා 
මම  කයව  ශවනාශගන්ම ඉල් මලීම්ෂ කරනණා. 

එවා  ක වවුණු පාා්කු රහාරශයන් අපට ශේ පාලන ණා කය්ෂ, 
මිවරණරක ණා කය්ෂ  කේධ වුකා ව, නිේව රීයලා මීගමුණ ඡන්ව 
රවරලලය විග්රහ කරලා තමුන්නාන්ශාේලාට  ලන්න පුළුණන්. අශේ 
බුේධි අා  පුන පුනා රීයේදීත් ඇා් ශනිශපශනන අන්ධයන් ණාශේ, 
කන් නෑශහන බීරන් ණාශේ හි කරිච්ච පසුගිය යහ පාලන ආඩුක්ණ 
ශබ  රහාරශ  ණගකීම වාර ගත යුතුයි. තමුන්නාන්ශාේලාට ඕනෑ 
වුශඩු ඡන්ව පවනම රැක ගන්න විතරයි. රශට් අහිාාක ජනතාණශේ 
ීයවිත ගින ණිටහීම්ෂණත් තමුන්නාන්ශාේලාට වරබුශඩු නිහි. ඒ 
ශණනුශණන් ඕනෑම අන්තණාදිශයකුට කේපබ  ශගණන්න එවා 
තමුන්නාන්ශාේලා මිබඳ වුශඩු නිහි. ඡන්ව ල්ෂ් කීපය්ෂ 
ශණනුශණන් අන්තණාදීන් සුරතල් ම කළා. අන්තණාදීන්ට රීරි ශපිණලා, 
ඒ අය හිදිලා ණිඩිලා එනකල් ම තමුන්නාන්ශාේලාශේ ආඩුක්ණ ඇා් 
කන් ණහශගන හිටියා. තිනින් තින බු ව පිබඳම කඩේදී අන්තණාදී 
මූලධ්ශමණාවයන් ණයාේත ශණනණා රීයලා වින ශගනත් ාේව නිවරණ 
ඉමපු උවවිය, වින් වීරශයෝ ණාශේ මහ ාේශවට පා්ශපිශබ න්තුශඅ 
කථා කරනණා. 

බුේධි අා  ණා්ශතා ශනිාලකා හිරිශ  ජාවරක ආර්ෂ්ාණ 

පිබඳ ම අ මල් ම ශ්ශණුණක තරබ ණත් හිඟීම්ෂ, ණගකීම්ෂ පසුගිය 

ආඩුක්ණට ශනිවරබුණු නිාායි. ජාවරක ආර්ෂ්ාණ ගින රී කම 

තිකීම්ෂ නිවරණ තමයි ඔවුන් එවා කටයුතු කශළේ. ශේ පාලන 

ශකෝන්තර නිාා ආර්ෂ්ක මඩුඩලය ශකෝලබ  මක්ණ්ෂ ශණලා 

වරබුකා. එරීශනකාශේ මුහුක  ලන්ශන් නිවර නායකශයෝ රට 

පාලනය කරනශකිට රශට් ආර්ෂ්ාණ නිවරශණන එක අහන්නත් 

ශවය්ෂ ශනිශණයි. ඒ විතර්ෂ ශනිශණයි, පසුගිය ආඩුක්ශඅ විශේ  

රවරපත්වරය ශණලා වරබුශඩු  ටහිර  ලශඅග ාතුටු කරන එක, 

විශේ   ලශඅග ාන්ත්ශපකය කරන එකයි. ඒ ශණනුශණන් ඕනෑම 

පාණාදීමකට පසුගිය ආඩුක්ණ රී කම පිරීලීමරීන් ශතිරණ කටයුතු 

කළා. ඒණාශ  රවරලල තමයි පාා්කු ඉරිවා වණශාේ කටුණාපිටිය, 

මඩකලපුණ, ශකිළඹ ්ින්ග්රි-ලා ශහෝටලශ  පුපුරා ගිශ .  

අව තමුන්නාන්ශාේලා පාා්කු ඉරිවා ශකිෂන්න් ාවා ණා්ශතාණ 

හෑල් මව ණට ල්ෂ කරලා වරශ නණා. ඒක විහිළුණ්ෂ ගානට වාලා 

අපහාා උපහාා කරනණා. කවුව ශබ  ශකිෂන්න් ාවාණ එවා පත් 

කශළේ? කවුව ඒශ්ෂ ාාමාිතකශයෝ වුශඩු? ඊට අමතරණ ශබ  

ාබ  න්ධශයන් පා්ශපිශබ න්තු විශ ේ් කාරක ාවාණකුත් පත් කළා. 

ඒණා ශමගා ශටපිනාටය ණාශේ අශේ ශගණල් මණල ාාලය ඉා්ාරහා 

දිග හිශරන්න පටන් ගත්තා. රහාරයට ඉඩ දීලා  කය ගකන්ෂ 

අහිාාකයන් මරා වමලා ාෑහීමකට පත් ශනිවී, නිණත නිණතත් 

ශබ  මාලා නාටක මඟින් අහිාාකයන්  ාතනය කළා. ාශහෝවර 

කශතෝපික ජනතාණශේ වි ්ණාායට, ආත්ම  ්ෂවරය 

ශගිඩනිශඟන ආකාරයට ණගකීම්ෂ ාහිතණ හි කශරන්න රීයලා 

අපි විප්ෂ්යට අව ශත්රුබ  කරලා ශවනණා. 

ශබ  ශකිෂන්න් ාවා ණා්ශතාශණන් ශහබඳවරඅ ශණලා වරශ න 

කරුණු අනුණ, ශබ   කේධිණලට ණග රීණයුතු  කයව  ශවනාට එශරහිණ 

ම වරය ්රියාත්මක විය යුතුයි. පණවරන ම වරය රමාකණත් ශණන්ශන් 

නිත්නබ  නණ ම වර පනණලා ශහෝ අපි ශබ  ණිරැේව නිණිරැදි කර ගත 

යුතුයි. තරාවරරම ශනි ලා, උාෂ්නටිකබ  ශනි ලා චූදිතයන්ට 

එශරහිණ ම වරය ්රියාත්මක රීම මට අශේ උපරිම ාහශයෝගය ල ා 

දිය යුතුණ වරශ නණා. හි ියි, ඒක කරන්න ඕනෑ ම වරය නණලා 

ශනිශණයි; හරියට ම වරය ්රියාත්මක කරලා. පහත් තිනින් ණතුර 

ටික  ා්ාලා, උා් තින් ශද රා ගන්ශන් නිවරණ ම වරය ා්ශණ 

ාාධාරකණ ්රියාණට නිාවීශමන් පමකයි හෘවය ාා්ෂෂිය ඉා්ාරහා 

අපට නිණිරැදි ශණන්න පුළුණන් ශණන්ශන්. මාධය ඉා්ාරහට 

ඇවිල් මලා රීඹුල් ම කඳුළු ශහළන අව විප්ෂ්ශ  ණාඩිශණලා ඉන්න 

තමුන්නාන්ශාේලාට මරක මාචකශ දී ශබ   කේධිය මත්ෂ 

ශනිශණන්න නබ , වින්ණත් ණගකීම්ෂ ඇවරණ කටයුතු කරන්න.  

2015දී යහ පාලන ආඩුක්ණ ආරබ වවීමත් ාමඟ රශට් 

ශපිලී කය වාර අමාතයණරයා ම වරය නිමූ ආකාරය අපට ශහිඳින් 

මතකයි. යහ පාලන ආඩුක්ණ ආරබ ව කළ වා  කටම පිණිවර රජයට 

ශචෝවනා කරෂනන් රශට් පණත්ණාශගන ගිය ආර්ෂ්ක ණිඩ පිබඳශණළ 

ාහමුපින්ම උක් යටිකුරු කළා. ාික කටයුතු ණාහන පම ්ෂ්ා රීම ම 

ාහ අහඹු ශලා ාික ාහිත පුේගලයන් පම ්ෂ්ා රීම ම ව නතර 

වුකා. එම හිඩිාත් ාමඟ දිණයින පුරා ආයුධ ාාාරකය ාහ 

පාතාල ්රියාකාරකබ  හිා ඔාණනු ව්ෂනට ලිබුකා.  01)න් පසුණ 

නිශඟනහිර පළාශත් මුා්පිබ  ආගෂනක අන්තණාවය ඉගින්ශණන 

පාාල් ම රැා්ෂ ්රියාත්මක  ල අතර, පිණිවර රජය ශහෝ අධයාපන 

අමාතයාා ය ඒණා  ගින රී ක ව විම්ශ නය්ෂ කශළේ නිහි.  මුා්පිබ  

මන්ත්රීණරු, ඇමවරණරු, ආඩුක්කාරණරු රැාකශේ ාහශයෝගශයන් 

පිණිවර එම රජය, මුා්පිබ  නායකයන්ශේ වායකත්ණය ශනිලිබී 

ගියශහිත් රජය බිම ණිශටනු ඇතියි වි ්ණාා කළ ශහයින්, එකී 

පාාල් ම නියාමනය රීම මටණත්, මුා්පිබ  අන්තණාදී ්රා්තණාවය 

ශමශහයණන්නන් අත් අඩාු ණට ගිම මටණත් ්රියා කශළේ නිහි. 

මුා්පිබ  අන්තණාදින් මාණනිල් මශල් ම බු ව පිබඳම කඩා බිම විමූ 

අණා්ථාශඅදී ඒ ාබ  න්ධශයන් අත් අඩාු ණට ගත් ාිකකරුණන් 

නිවහා් රීම මට මුා්පිබ  නායකයන් කටයුතු කළා. පිණිවර රජය 

එවා නි කයාකාරණ ආර්ෂ්ක ්රියා මා්ශග ගත්ශත් නබ  පාා්කු 

රහාරය ණිනි ශ ෝචම ය  කේධිය්ෂ ශකිශහත්ම  ක ව ණන්ශන් නිහි. 

දිගන මුා්පිබ  ජනතාණට පහරදීම, ණනාතවිල් මව ශඅ ණළලා වමා වරබූ 

ආයුධ හමුවීම, කාත්තන්කුඩිශ   යි කකල් ම ශ ෝබ  ය පුපුරායාම 

ණිනි  කේධීන් පිබඳ මණ රජශ  බුේධි අා  වි්ෂ ලශ  නිහඬ 

පිබඳශණත්ෂ. අව අපශේ ආඩුක්ණට ඇඟිල් මල දිු  කරන විප්ෂ්ශ  

මන්ත්රීණරුන් වින ගත යුතු විශ ේ්ම කාරකය ණන්ශන් ඉහත 

්රා්තණාදී ්රියාණලට එශරහිණ ගත් ්රියා මා්ශග ශමිනණා ව 

යන්නයි. අව විප්ෂ්ය ශචෝවනා කරන්ශන් පාා්කු රහාරය අපශේ 

ආඩුක්ණ කාලශ දී  ක ව ලණ්ෂ ශලාටයි.  

මූලාානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශ්රී ලාකා තවුහිේ ජමාත් ණිනි 

මුා්පිබ  ාාවිධාන රාශිය්ෂ රශට් ආරබ ව කරෂනන් ාහරාන්ට 

ාහශයෝගය ව්ෂණෂනන් ශගන ගිය ්රා්තණාදී ණයාපාරය නතර 

රීම මට අශපිශහිාත්  ල යහ පාලන ආඩුක්ණ, එණකට ඔවුන් කළ 

කී ශේ ෂනයශගිා් නිණත ඉප වණු අය ශමන් අමතක රීම ම පු වමයට 

කරුක්ෂ. ශබ  කරුණු අනුණ පාා්කු රහාරයට ණග රීණයුත්ශත් 

පිණවර ආඩුක්ණ වුණව, අපශේ බුේධි අා  මඟින් ණිරදිකරුණන් 

ශාියාශගන ඔවුන්ට ම තයනුූලලණ වඬුණබ  රීම ශබ  කා්ශය වාරය 

අවරගරු ජනාධිපවරතුමා ඇතුළු අපශේ රජය මඟින් අණාකණ  ක ව 

කරන  ණ අණාාන ණ ශයන් ාමහන් කරනු කිමිත්ශතෂන.   

ා්තුවරයි. 

1459 1460 



පා්ශපිශබ න්තුණ 

එකලහි ප්ේලාව අ.වා. 4.30 වූප්ය්ද මූලා්නාරූඪ ගු 
ම්දත්රීුරමා වි ්ද රශයීයපනය ප්නොවිම්ා පාර්ලිප්ම්්දුරව කල තබන ලදී. 

පාර්ලිප්ම්්දුරව ඊ  අනුකූලව,   0 1 අප්රේල 09 වන  කුරාාා 
පූ.වා. 10.00 වන ප්තක් කල ගිප්  ය. 

 

அப்தபாழுது, பி.ப. 4.30 மைியாகிவிடதவ மாண்புமிகு தகலகம 

தாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள் வினா விடுக்காமதலதய பாராளு 

மன்றத்கத ஒத்திகவத்தார். 

அதன்படி பாராளுமன்றம், 2021 ஏப்பிரல் 09, தவள்ளிக்கிைகம 

மு.ப.10.00 மைிவகர ஒத்திகவக்கப்பட்டது. 
 

It being 4.30 p.m.., THE HON. PRESIDING MEMBER adjourned 
Parliament without Question put. 

Parliament adjourned accordingly until 10.00 a.m. on Friday, 09th 
April, 2021.  

 

ර ්නණලට පිඛිත පිබඳතුරු 
வினாக்களுக்கு எழுத்துமூல விகடகள் 

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS 
 

සුළු අපනයන ප්බෝග වගාව: වි්පතර 
சிறு ஏற்றுமதிப் பயிர்ச்தசய்கக: விபரம் 

CULTIVATION OF MINOR EXPORT CROPS: DETAILS   

73/2020 

 1.  ගු ප්හසේෂා විතානප්ේ මහසතා 
(மாண்புமிகு தஹசா விதானதக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ණිවිපි අමාතයතුමාශගන් ඇූ  ර න්ය- (  : 

(අ   (i) ශ්රී ලාකාශඅ එ්ෂ එ්ෂ සුළු අපනයන ශ ෝගය  ණගා 
කර ඇවර ඉඩබ  රමාකය ාහ එම සුළු අපනයන 
ශ ෝග ණගා කරනු ල න ශගිවීන් ාාඛයාණ ශණන් 
ශණන් ණ ශයන් ශකිපමකව; 

 (ii) ණ්ශ්  010  කට  019 ව්ෂණා සුළු අපනයන ශ ෝග 
නි්ප්ාවන රමාකය එ්ෂ එ්ෂ ශ ෝගය ාහ ණ්ශ්ය 
අනුණ ශණන් ශණන් ණ ශයන් ශකිපමකව; 

 (iii) සුළු අපනයන ශ ෝග ණගාකරුණන් ාමහා රජය 
මඟින් ල ා ශවනු ල න ාහනාධාර කණශ්ශව; 

 යන්න එතුමා ශමම ාවාණට වන්ණන්ශන්ව? 

(ආ  (i) ශබ  ණනවිට ශ්රී ලාකාශඅ සුළු අපනයන ශ ෝග 
ණගාණ පහත ණිටී ඇවර  ණ වන්ශන්ව;  

 (ii) එශාේ නබ , ඊට ශහේතු කණශ්ශව;  

 යන්නත් එතුමා ශමම ාවාණට වන්ණන්ශන්ව? 

(ඇ   ශනිඑශාේ නබ , ඒ මන්ව?   
 

தபருந்ததாட்ட அகமச்சகரக் தகட்டவினா: 

(அ) (i) இலங்ககயில் சிறு ஏற்றுமதிப் பயிர்கள் ஒவ் 

தவான்றும் பயிாிடப்பட்டுள்ள காைிகளின் 

பரப்பு மற்றும் அத்தககய சிறு ஏற்றுமதிப் பயிர் 

ககளப் பயிாிடுகின்ற விவசாயிகளின் 

எண்ைிக்கக என்பன தனித்தனியாக யாகவ 

என்பகதயும்; 

       (ii) 2010ஆம் ஆண்டு ததாடக்கம் 2019ஆம் ஆண்டு 

வகர சிறு ஏற்றுமதிப் பயிர் உற்பத்தியின் அளவு 

ஒவ்தவாரு பயிர் மற்றும் ஆண்டு வாாியாகத் 

தனித்தனியாக எவ்வளவு என்பகதயும்; 

       (iii) சிறு ஏற்றுமதிப் பயிர்ச்தசய்ககயாளர்களுக்தகன 

அரசாங்கத்தால் வைங்கப்படும் மானியங்கள் 

யாகவ என்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i)  இலங்ககயில் இன்றளவில் சிறு ஏற்றுமதிப் 

பயிர்ச்தசய்கக வீழ்ச்சியகடந்துள்ளது என்பகத 

அறிவாரா என்பகதயும்; 

       (ii)  ஆதமனின், அதற்கான ஏதுக்கள் யாகவ 

என்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபயில் அறிவிப்பாரா? 

 ( இ) இன்தறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Plantation: 

(a) Will he inform this House -  

 (i) separately, the total extent of lands in Sri 
Lanka in which each minor export crop has 
been cultivated and the number of farmers 
who cultivate those minor export crops; 

 (ii) separately on  per year and on per crop 
basis, the volume of minor export crop 
production during the period from year 
2010 to 2019; and 

 (iii) the subsidies that are provided to minor 
export crop cultivators by the Government? 

(b) Will he also inform this House- 

 (i) whether he is aware that cultivation of 
minor export crops in Sri Lanka has 
declined at present; and 

 (ii) if so, the reasons for such decline? 

(c) If not, why? 
 

 

ගු (වවා) රප්ම්ෂප පිනරණ මහසතා (වැවිලි අමාතුරමා) 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரதமஷ் பதிரை - 

தபருந்ததாட்ட அகமச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana - Minister of Plantation) 

(අ  (i) ශ්රී ලාකාශඅ එ්ෂ එ්ෂ සුළු අපනයන ශ ෝග ණගා 
කර ඇවර ඇාත්ශබ න්තුගත ඉඩබ  රමාකය ාහ 
ණගා කරනු ල න ශගිවීන් ාාඛයාණ පහත ණු ණ 
මඟින් ව්ෂණා ඇත.  

 
 
(වත්ත මූලය : ජන හා ාාඛයාශල් මඛන ශවපා්ශතශබ න්තුණ, අපනයන 

කෘෂික්ශම ශවපා්ශතශබ න්තුණ  
 
**  ශගණතු මට්ටශබ  පණවරන ණගාණ්ෂ  ිවින් ණගාකරුණන් 

ාාඛයාත්මකණ ල ා ගිම ම අපහසු ශඅ.   

ශ ෝගය ඇා්තශබ න්තුගත ණගා 

ණපාරිය 

(ශහ්ෂශටයාර  -  0 0 

ඇා්තශබ න්තුගත 

ශගිවීන් ාාඛයාණ 

කුරුඳු                    34,777 250,000 

ගබ ෂනරිා ්                    41,327 350,000 

කරාබුනිටි                      7,981 60,000 

එනාාල් ම                      1,726 3,500 

ශකෝපි                      4,598 45,000 

ශකිශකෝණා                      1,855 2,000 

ාාදි්ෂකා                      2,866 40,000 

බුලත්                      1,579 30,000 

පුණ්ෂ                    12,829 125,000 

පිඟිරි                      1,428 1,025 

ඉඟුරු                      2,390 6,000 

කහ                      1,417 12,600 

ණිනිලා                           66 1,300 

ශාේර                           16 80 

ශගිරකා                      2,071 ** 

ාමා්තය                  116,925 926,505 
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(ii)    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

(iii)  

 

 අපනයන කෘෂි ප්වෝග නව වගා රවර්යන වැඩ් හසන 

 දිණයිශන් අපනයන කෘෂි ශවෝග ණගා කරන රධාන 
දිා්්රි්ෂකණල එම ශවෝග ණගා රීම මට සු වසු ඉඩබ ණල නණ 
ණගා ඇවර රීම ම ාමහා අණ ය පිළ ශගිවීන්ට  කයයට 100ක 
ාහන පවනම යටශත් (ශනිෂනශල් ම  ල ාශවන අතර, අණ ය 
තා්ෂ්ණික උපශවා ්හා පුහුණුණ ශනිෂනශල් ම ල ාශවයි. ශබ  
යටශත් ණාරකට ශහ්ෂශටයාර 1,500ක පමක නණ ණගා 
ඇවර කරනු ලිශද . 

 

 

 අපනයන කෘෂි ප්වෝග වගාව්දහි ඵලාාි තාව නැාංවීප්ම් 
වැඩ් හසන  

 අක් අාණ්ින්න ාහිත අපනයන කෘෂි ශවෝග ඉඩබ ණල 
ලලවායිතාණ ණිඩිදියුණු රීම ම ාමහා පාව   කටුවීමට අණ ය 
පිළ ශනිෂනශල් ම ල ා ශවන අතර,  ාය විවයාත්මක 
්රියාකාරකබ  ාමහා මූලය ාහනාධාරය්ෂව ල ා ශවනු 
ලිශද . තණව, ජල ාබ පාවනය ාමහා ්ෂෂුද්ර ජල ාබ පාවන 
ඒකක ාහන පවනම යටශත් ල ාශවන අතර, ලලවායිතාණ 
ණිඩි දියුණු රීම මට අණ ය තා්ෂ්ණික උපශවා ්හා පුහුණුණ 
ශනිෂනශල් මම ල ා ශවනු ලිශද . 

 

 පැළ තවා්ද ්ාංවර්යනය 

 ඉහත ාමහන් ණිඩාටහන් ාමහා අණ ය පිළ, 
ශවපා්ශතශබ න්තුණ වි කන් ශමන්ම 850්ෂ පමක  ල 
ශපෞේගපික පිළ ාිපයුබ කරුණන් වි කන් නි්ප්ාවනය 
කරනු ල යි. ශමමඟින් වි ාල පිරිාකට ාණ්යා රැරීයා 
මා්ශග ාිලසී ඇවර අතර, ු කාත්මශයන් ඉහළ පිළ 
ශගිවීන්ට ල ා දීම ාමහා ශමමඟින් අණාථ්ාණ ාිලශාේ. 

 කාබනික ගම්මාන වැඩ් හසන 

 කා නික නි්ප්ාවන ාමහා ශලෝකය පුරා ඉල් මව ම ඉහළ 
යෂනන් පණවරන අතර, කා නික අපනයන කෘෂි ශවෝග ාමහා 
ඉල් මව ම යඝ්රශයන් ණිඩි ශණෂනන් පණතී. ශබ  අණ යතාණ 
ාපුරාලීම ාමහා කා නික ගබ මාන පිහිටුවීශබ  ණයාපෘවරය්ෂ 
අපනයන කෘෂික්ශම ශවපා්ශතශබ න්තුණ වි කන් ්රියාත්මක 
කරන අතර, ඒ යටශත් ාාමානය ණගා කා නික ණගා  ණට 
පරිණ්ශතනය රීම ම ාමහ ාා අණ ය තා්ෂ්ණික විනුම ාහ 
පුහුණුණ ල ා දීම, කා නික ාහවරක ල ා ගිම මට 
ශගිවීන්ට උපකාර රීම ම ාහ ශණශළම ශපිළ අණාථ්ා 
ඇවරකර දීම  ක ව කරනු ලිශද . තණව, ාාමානය ණගා 
කා නික ණගා  ණට හිරවීශබ  පරිණ්ශතන අණධිය ාමහා 
මූලයමය ාහනාධාරය්ෂව ශගිවීන්හට ල ාශවනු ලිශද .  
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ශවෝගය ණා්ශෂික නි්්පාවනය (ශමට්රි්ෂ ශටින්  

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

කුරුඳු 16,435 18,250 17,165 17,500 17,600 17,707 18,945 22,341 20,398 20,352 

ගබ ෂනරිා ් 17,216 10,834 18,604 28,686 18,660 27,233 18,476 29,546 22,551 22,156 

කරාබුනිටි   9,559   5,533   4,009   6,190   3,225   5,253   1,823   6,413   3,360   4,786 

ශකිශකෝණා      500      525      513      515      500      457      650      471      413      547 

ශකෝපි   3,250 2,974   3,000   2,580   2,674   2,639   2,824   2,496   2,294   2,287 

එනාාල් ම        48      57        80        50       87        91      120      113        86        69 

ාාදි්ෂකා/ 

ණාාණා ක 

  2,350 2,116 2,002   2,545   2,960   2,673   2,723   3,545   4,180   5,119 

බුලත් 30,046 30,645 28,200 24,145 24,123 15,354 15,040 15,549 12,012 14,016 

පුණ්ෂ 24,361 24,485 23,450 22,279 22,385 12,657 13,260 11,570 14,242 17,741 

පිඟිරි        15         9        13        21        35        31        54        42        58        43 

ඉඟුරු 12,052 13,663 14,911 14,075 15,481 17,273 23,184 16,326 14,753 13,785 

කහ   8,304   9,308   8,708 11,282 11,351 14,397 25,204 10,267   9,697   9,415 

ණිනිලා                        24        17 

ශාේර                            8 

ශගිරකා                     3,307 

(මූලාරය : ජන හා ාාඛයාශල් මඛන ශවපා්ශතශබ න්තුණ, අපනයන කෘෂි. ශවපා. වත්ත පේධවරය  



පා්ශපිශබ න්තුණ 

 

 අපනයන කෘෂි නිෂපපාානවල ගුණාත්මකවාවය වැඩිදියුු  

ිරීම (GAP, GMP ්හසිනකකරණය) 
 

 අපනයන කෘෂි නි්ප්ාවනණල ු කාත්මකවාණය ණිඩිදියුණු 
රීම ම ු කාත්මක තණාන් ශමන්ම අපනයන කෘෂි ශවෝග 
අාණ්ින්න ශනළීශබ   කට ාකා ්රීම ම ව්ෂණා අණ ය නවීන 
උපකරක ෂනලදී ගිම ම ාමහා ශගිවීන්ට ාහන ාලාා ඇත. 
විශ ේ්  ාිකසුබ  මධයාථ්ාන ණිඩිදියුණු ශකිට ජාවරක 
රෂනවරයට අනුූලලණ නි්ප්ාවන ාකා ් රීම ම ාමහා අණ ය 
ණන "යහපත් නි්ප්ාවන පිබඳශණත්" ාබ  න්ධ ාහවරක ල ා 
ගිම මට ණිය ණන මුවපින් ශකිටා්ෂ ශගිවීන්ට හා 
නි්ප්ාවකයන්ට ල ා දීමට අපනයන කෘෂික්ශම 
ශවපා්ශතශබ න්තුණ පියණර ශගන ඇත. තණව "යහපත් 

කෘෂිකා්ශෂනක පිබඳශණත්" (GAP) ාහවරකකරක 
ණිඩාටහනව අපනයන කෘෂික්ශම ශවපා්ශතශබ න්තුණ වි කන් 
ශබ  ණනවිට ආරබ ව ශකිට ඇත. 

 

 ාැනුම ්හස වරහුු  වැඩ් හස්ද 
 

 අපනයන කෘෂි ශවෝග ණගාකරුණන්ට ණගාණ, ණගාණට 

ණි ලශමන ශරෝග පාලනය, නි්ප්ාවන ාිකසීම ණිනි 

්ෂශ්ේ්රණලට අණ ය නවීන විනුම ල ා දීම ාමහා අණ ය 

පුහුණු ණිඩාටහන් වි ාල ාාඛයාණ්ෂ ්ෂශ්ේ්ර නිලධාරින් 

වි කන් ්රියාත්මක කරනු ල යි. 

 

(ආ  (i) ශ්රී ලාකාශඅ සුළු අපනයන ශවෝග ණගාණ ශබ  

ණනවිට පහත ණිටීමකට ල්ෂවී ශනිමිත. 

 (ii) සුළු අපනයන ශවෝග ණගාණ පහත ණිටීම්ෂ  ක වවී 

ශනිමිවර අතර ාමාත් ණගා ණපාරිය ණා්ශෂිකණ 

රෂනක ණිඩිවීම්ෂ ශපන්නුබ  කරයි.  

 

 
 

 

(මූලාරය: ජන හා ාාඛයාශල් මඛන 

ශවපා්ශතශබ න්තුණ, අපනයන කෘෂි.ශවපා. වත්ත 

පේධවරය  
 

 

 

 

  එශමන්ම සුළු අපනයන ශවෝගණල අපනයනය 

ාිලකීශබ දී,  019 ණ්ශ්යට ාාශේ්ෂ්ණ  0 0 

ණ්ශ්ශ දී ාමාත් අපනයන පරිමාශඅ ාහ 

ආවායශමහි ණිඩිවීම්ෂ ශපන්නුබ  කරයි. අපනයන 

පරිමාශඅ ණිඩිවීම  කයයට 8.(්ෂ පමක ණන අතර 

ආවායශමහි ණිඩිවීම  කයයට 1(.9)්ෂ පමක ශඅ.  

ණ්ශ්ය සුළු අපනයන ශවෝග ණගා 

ණපාරිය (ශහ්ෂශටයාර  

2016 108,342 

2017 109,018 

2018 111,120 

2019 114,579 

2020 116,925 

  

 

                (මූලාරය: ශ්රී ලාකා ශ්ශු ණ  

(ඇ  අවාළ ශනිශඅ. 
 

 

(அ)  (i )  இலங்ககயில் ஒவ்தவாரு சிறு ஏற்றுமதிப் 

பயிர்ககளப் பயிாிடப்பட்டுள்ள மதிப்பிடப்பட்ட 

பரப்பளவு மற்றும் பயிாிடும் விவசாயிகளின் 

எண்ைிக்கககயப் பின்வரும் அட்டகவை 

காட்டுகிறது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(தரவுத் தளம்: மக்கள் ததாகக கைக்தகடுப்பு மற்றும் 

புள்ளிவிபரத் திகைக்களம், ஏற்றுமதிக் கமத்ததாைில் திகைக்களம்) 

 

** இது ஒரு வீட்டுத் ததாட்ட அளவிலான பயிர் என்பதால் 

விவசாயிகளின் எண்ைிக்கககயப் தபறுவது கடினம். 

ණ්ශ්ය සුළු අපනයන ශවෝග අපනයනය 

  අපනයන පරිමාණ 

(ශම.ශටින්  
අපනයන 

ආවායම 

(රු.ෂනපියන  

2019 47,981.64 63,495.80 

2020 51,986.59 72,991.98 

ණ්ශධනය 

(%) 
8.4% 14.96% 

1465 1466 

[ගරු (වණවය  රශබ ්් පවරරක  මහතා] 

பயிர் மதிப்பிடப் 

பட்ட 

பரப்பளவு  

(தஹக்தடயர்) 

- 2020 

மதிப்பிடப் 

பட்ட 

விவசாயிகளின் 

எண்ைிக்கக 

இலவங்கப் 

பட்கட 
34,777 250,000 

மிளகு 41,327 350,000 

கிராம்பு 7,981 60,000 

ஏலக்காய் 1,726 3,500 

தகாப்பி 4,598 45,000 

தகாக்தகா 1,855 2,000 

ஜாதிக்காய் 2,866 40,000 

தவற்றிகல 1,579 30,000 

பாக்கு 12,829 125,000 

எலுமிச்கச 1,428 1,025 

இஞ்சி 2,390 6,000 

மஞ்சள் 1,417 12,600 

தவண்ைிலா 66 1300 

தசரா 16 80 

தகாரகா 2,071 ** 

ஒட்டுதமாத்தம் 116,925 926,505 
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(ii)   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 (iii)    

 ஏற்றுமதி தவளாண்கமப் பயிர் புதிய சாகுபடி 

தமம்பாட்டுத் திட்டம் 

நாட்டில் ஏற்றுமதி தவளாண்கமப் பயிர்ககளப் 

பயிாிடும் பிரதான மாவட்டங்களில் அந்தப் 

பயிர்ககளப் பயிாிடப் தபாருத்தமான நிலங் 

களில் புதிய சாகுபடிக்காகத் ததகவயான 

கன்றுககள விவசாயிகளுக்கு 100% மானிய 

அடிப்பகடயில் (இலவசமாக) வைங்கப்படும் 

ஆனததாடு ததகவயான ததாைில்நுட்ப 

ஆதலாசகனகள் மற்றும் பயிற்சி இலவசமாக 

வைங்கப்படும். இதன்கீழ் ஒரு ஆண்டிற்குச் சுமார் 

1500 தஹக்தடயர்களில் புதிதாகப் பயிாி 

டப்படும். 
 

 ஏற்றுமதி தவளாண்கமப் பயிர் சாகுபடிகளின் 

உற்பத்தித்திறன் தமம்பாட்டுத் திட்டம் 

  குகறந்த விகளச்சல் தரும் ஏற்றுமதி விவசாய 

நிலங்களின் உற்பத்தித்திறகன தமம்படுத்து 

வதற்காகப் பாகலவனமாக்கல் ஆகலகள் 

இலவசமாக வைங்கப்படும் மற்றும் தவளாண் 

நடவடிக்கககளுக்கு நிதி உதவி வைங்கப்படும். 

கூடுதலாக நீர் வைங்கலுக்கான கமக்தரா நீர் 

வைங்கல் அலகுகள் சலுகக அடிப்பகடயில் 

வைங்கப்படுகின்றன மற்றும் உற்பத்தித்திறகன 

தமம்படுத்தத் ததகவயான ததாைில்நுட்ப 

ஆதலாசகன களும் பயிற்சியும் இலவசமாக 

வைங்கப்படுகின்றன. 
 

 நர்சாி வளர்ச்சி 

  தமற்கண்ட திட்டங்களுக்குத் ததகவயான 

தாவரங்கள் திகைக்களத்தாலும் சுமார் 850 

தனியார் ஆகல சப்களயர்களாலும் தயாாிக்கப் 

படுகின்றன. இது ஏராளமான மக்களுக்கு சுய 

தவகலவாய்ப்புக்ககள வைங்கியுள்ளதுடன், 

விவசாயிகளுக்கு உயர்தரத் தாவரங்ககள 

வைங்குவதற்கான வாய்ப்கபயும் வைங்கு 

கின்றது. 
 

 காிம கிராமத் திட்டம் 

  காிம விகளதபாருட்களுக்கான உலகளாவிய 

ததகவ அதிகாித்து வருகிறது. தமலும் காிம 

ஏற்றுமதி பயிர்களுக்கான ததகவ அதிதவகமாக 

வளர்ந்து வருகிறது. இந்தத் ததகவகயப் 

பூர்த்திதசய்வதற்காக, காிமக் கிராமங்ககள 

நிறுவுவதற்கான ஒரு திட்டத்கத ஏற்றுமதி 

1467 1468 

பயிர் வருடாந்த உற்பத்தி (தம.டன்) 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

இலவங்கப்பட்

கட 

16,435 18,250 17,165 17,500 17,600 17,707 18,945 22,341 20,398 20,352 

மிளகு 17,216 10,834 18,604 28,686 18,660 27,233 18,476 29,546 22,551 22,156 

கிராம்பு 9,559 5,533 4,009 6,190 3,225 5,253 1,823 6,413 3,360 4,786 

தகாக்தகா 500 525 513 515 500 457 650 471 413 547 

தகாப்பி 3,250 2,974 3,000 2,580 2,674 2,639 2,824 2,496 2,294 2,287 

ஏலக்காய் 48 57 80 50 - 91 120 113 86 69 

ஜாதிக்காய்/ 

கலதகாகரஸ் 

2,350 2,116 2,002 2,545 2,960 2,673 2,723 3,545 4,180 5,119 

தவற்றிகல 30,046 30,645 28,200 24,145 24,123 15,354 15,040 15,549 12,012 14,016 

பாக்கு 24,361 24,485 23,450 22,279 22,385 12,657 13,260 11,570 14,242 17,741 

எலுமிச்கச 15 9 13 21 35 31 54 42 58 43 

இஞ்சி 12,052 13,663 14,911 14,075 15,481 17,273 23,184 16,326 14,753 13,785 

மஞ்சள் 8,304 9,308 8,708 11,282 11,351 14,397 25,204 10,267 9,697 9,415 

தவண்ைிலா - - - - - - - - 24 17 

தசரா - - - - - - - - - 8 

தகாரகா - - - - - - - - - 3,307 

ஆதாரம் : (மக்கள் ததாககக் கைக்தகடுப்பு மற்றும் புள்ளிவிபரத் திகைக்களம், ஏற்றுமதி கமத்ததாைில் திகைக்களம் 

தரவுத் தளம்) 



පා්ශපිශබ න්තුණ 

தவளாண்கமத் திகைக்களத்தினால் தசயற் 

படுத்தி வருகிறது. இதன்கீழ் சாதாரை பயிர் 

ககள காிமப் பயிர்களாக மாற்றத் ததகவயான 

ததாைில்நுட்ப அறிவு மற்றும் பயிற்சி வைங்குதல், 

காிமச் சான்றிதகைப் தபறுவதில் விவசாயி 

களுக்கு உதவுதல் மற்றும் சந்கத வாய்ப்புக்ககள 

உருவாக்குதல் தமற் தகாள்ளப்படும். தமலும் 

சாதாரை சாகுபடி யிலிருந்து காிம தவளாண் 

கமக்கு மாற்றும் காலத்திற்கு விவசாயிகளுக்கு 

நிதி உதவியும் வைங்கப்படுகிறது.  
 

 ஏற்றுமதி தவளாண் தபாருட்களின் தரத்கத 

தமம்படுத்துதல். (GAP, GMP சான்றிதழ் ) 

  ஏற்றுமதி தவளாண் பயிர்ககள அறுவகட 

தசய்தலில் இருந்து பதப்படுத்துதல் வகர 

ததகவயான நவீன உபகரைங்ககள வாங்க 

விவசாயிகளுக்குச் சலுகககள் வைங்கப் 

பட்டுள்ளன. சிறப்புச் தசயலாக்க கமயங்ககள 

தமம்படுத்தவும், ததசிய தரத்திற்கு ஏற்ப 

தயாாிப்புக்ககளத் தயாாிக்கவும் ததகவயான 

“நல்ல உற்பத்தி நகடமுகறகள்” குறித்த 

சான்றிதழ்ககளப் தபறுவதற்குச் தசலவிடப்பட்ட 

பைத்தின் ஒரு பகுதிகய விவசாயிகளுக்கும் 

உற்பத்தியாளர்களுக்கும் வைங்க ஏற்றுமதி 

தவளாண்கமத் திகைக்களம் நடவடிக்கக 

எடுத்துள்ளது. தமலும், “நல்ல விவசாய 

நகடமுகறகள்” (GAP) சான்றிதழ் திட்டத்கதயும் 

ஏற்றுமதி தவளாண்கமத் திகைக்களத்தினால் 

தற்தபாது ததாடங்கியுள்ளது.  
 

 அறிவு மற்றும் பயிற்சித் திட்டங்கள் 

  ஏற்றுமதிப் பயிர்ககள வளர்ப்பவர்களுக்கு 

சாகுபடி, தநாய்க் கட்டுப்பாடு மற்றும் தயாாிப்புப் 

பதப்படுத்துதல் ஆகிய துகறகளில் ததகவயான 

சமீபத்திய அறிகவ வைங்க கள அலுவலர்களால் 

ஏராளமான பயிற்சித் திட்டங்கள் தசயற்படுத்தப் 

படுகின்றன. 

(ஆ) (i) இலங்ககயின் சிறு ஏற்றுமதிப் பயிர் சாகுபடி 

இதுவகர வீழ்ச்சியகடயவில்கல. 

       (ii) சிறு ஏற்றுமதிப் பயிர் சாகுபடி குகறயவில்கல 

மற்றும் ஒட்டுதமாத்த சாகுபடி பகுதி ஆண்டு 

ததாறும் படிப்படியாக அதிகாிப்பகதக் 

காட்டுகிறது.  

 
 

ஆதாரம்: (மக்கள் ததாகக கைக்தகடுப்பு மற்றும் புள்ளி 

விபரத் திகைக்களம், ஏற்றுமதி கமத்ததாைில் 

திகைக்களம் தரவுத் தளம்) 

ஆண்டு சிறு ஏற்றுமதிப் பயிர் சாகுபடி 

நிலப்பரப்பு (தஹக்தடயர்) 

2016 108,342 

2017 109,018 

2018 111,120 

2019 114,579 

2020 116,925 

  தமலும், சிறு ஏற்றுமதிப் பயிர்களின் ஏற்றுமதி 

கயப் தபாறுத்தவகர, 2020ஆம் ஆண்டில் 

தமாத்த ஏற்றுமதி அளவு மற்றும் வருவாகய 

2019ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடும்தபாது, அதிகாிப் 

பகதக் காட்டுகிறது. ஏற்றுமதி அளவின் 

அதிகாிப்பு சுமார் 8.4% ஆகவும், வருவாய் 

அதிகாிப்பு 14.96% ஆகவும் இருந்தது.  
 

 
    ( ஆதாரம்: இலங்கக சுங்கம்) 

(இ) ஏற்புகடயதன்று. 
 

(a) (i) The total estimated extent of lands in Sri 
Lanka in which each minor export crop has 
been cultivated and the number of farmers 
who cultivate are given in table below.   

 
 

 (Source: Department of Census and Statistics, 
Department of Export Agriculture)  

** It is difficult to get growers numerically as it is a 
home garden level cultivation.  

ஆண்டு சிறு ஏற்றுமதிப் பயிர் ஏற்றுமதி 

  ஏற்றுமதி அளவு 

(தம.ட) 

ஏற்றுமதி வருவாய் 

(மி.ரூபாய்) 

2019 47,981.64 63,495.80 

2020 51,986.59 72,991.98 

வளர்ச்சி 

(%) 

8.4% 14.96% 

Crop Estimated 
extent of lands 
(Hectares) - 
2020 

Estimated 
number of 
farmers 

Cinnamon 34,777 250,000 

Pepper 41,327 350,000 

Clove 7,981 60,000 

Cardamom 1,726 3,500 

Coffee 4,598 45,000 

Cocoa 1,855 2,000 

Nutmeg 2,866 40,000 

Betel 1,579 30,000 

Arecanut 12,829 125,000 

Citronella 1,428 1,025 

Ginger 2,390 6,000 

Turmeric 1,417 12,600 

Vanilla 66 1,300 

Sera 16 80 

Goraka 2,071 ** 

 Total  116,925  926,505 

1469 1470 

[ගරු (වණවය  රශබ ්් පවරරක  මහතා] 
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(ii) 

 

 

(iii) 

  Export Agriculture Crop New Planting 
Promotion Programme 

  The plants required for new planting in the 
lands suitable for cultivation of those crops 
in the main districts where the export 
agriculture crops are grown in the island are 
provided to the farmers on a 100 per cent 
concessionary basis (free of charge) and 
necessary technical advices and trainings 
are provided free of charge. Under this 
programme, about 1,500 hectares of new 
planting is undertaken annually.  

 

  Productivity Enhancement Programme 
for Export Agriculture Crops 

  The plants required for infilling are 
distributed free of charge in order to 
enhance the productivity of low-yielding 
export agriculture crop lands and financial 
assistance is also provided for agronomic 
practices. Further, micro-irrigation units for 
irrigation are provided on a concessionary 
basis and the technical advices and trainings 
required to enhance the productivity are 
provided free of charge.  

   Nursery Development 

  The plants required for the above 
programmes are produced by the 
Department as well as about 850 private 
plant suppliers. This has provided self-
employment avenues to a large number of 
people and the opportunity to supply high 
quality plants to the farmers.  

 

  Organic Village Programme 

  The global demand for organic products is 
increasing and the demand for organic 
export agriculture crops is increasing 
rapidly. In order to meet this requirement, 
the Department of Export Agriculture is 
implementing a project to establish organic 
villages, which will provide technical 
knowledge and training required to convert 
the normal cultivations into organic 
farming, assist the farmers in obtaining 
organic certificates and create market 
opportunities. In addition, financial 
assistance is also provided to the farmers 
for the conversion period from normal 
cultivations to organic farming.  

1471 1472 

  Crop  Annual Production (Metric Tons) 

   2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019 

Cinnamon 16,435 18,250 17,165 17,500 17,600 17,707 18,945 22,341 20,398 20,352 

Pepper 17,216 10,834 18,604 28,686 18,660 27,233 18,476 29,546 22,551 22,156 

Clove 9,559 5,533 4,009 6,190 3,225 5,253 1,823 6,413 3,360 4,786 

Cocoa 500 525 513 515 500 457 650 471 413 547 

Coffee 3,250 2,974 3,000 2,580 2,674 2,639 2,824 2,496 2,294 2,287 

Cardamom 48 57 80 50 87 91 120 113 86 69 

Nutmeg/
Mace 

2,350 2,116 2,002 2,545 2,960 2,673 2,723 3,545 4,180 5,119 

Betel 30,046 30,645 28,200 24,145 24,123 15,354 15,040 15,549 12,012 14,016 

Arecanut 24,361 24,485 23,450 22,279 22,385 12,657 13,260 11,570 14,242 17,741 

Citronella 15 9 13 21 35 31 54 42 58 43 

Ginger 12,052 13,663 14,911 14,075 15,481 17,273 23,184 16,326 14,753 13,785 

Turmeric 8,304 9,308 8,708 11,282 11,351 14,397 25,204 10,267 9,697 9,415 

Vanilla - - - - - - - - 24 17 

Sera - - - - - - - - - 8 

Goraka - - - - - - - - - 3,307 

(Source: Department of Census and Statistics, Department of Export Agriculture)  



පා්ශපිශබ න්තුණ 

  Improving the Quality of Export 
Agriculture Products (GAP, GMP 
Certification) 

  Improving the quality of export agriculture 
products has facilitated the farmers to 
purchase modern equipment for harvesting 
and processing of export agriculture crops 
as well as the quality nurseries. The 
Department of Export Agriculture has taken 
steps to provide farmers and manufacturers 
with the portion of the money spent on 
obtaining certificates on “Good 
Manufacturing Practices” required to 
upgrade special processing centres and 
develop products in accordance with the 
national standard. As well, the Department 
of Export Agriculture has already launched 
the “Good Agricultural Practices” 
Certification Programme.  

 

  Knowledge and Training Programme 

  A large number of training programmes are 
conducted by the field officers to impart the 
modern knowledge to the growers of export 
agriculture crops in the areas such as 
cultivation, disease control and product 
processing.  

 

(b) (i)  The cultivation of minor export crops in Sri 
Lanka has not declined at present.  

 (ii) The cultivation of minor export crops has 
not declined and the total cultivation area 
shows a gradual increase annually.  

 
 

(Source: Department of Census and Statistics, 
Department of Export Agriculture) 

  As well, in terms of the exports of minor 
crops, it shows an increase in the total 
export volume and revenue in the year 
2020 as against the year 2019. The increase 
in the export volume is about 8.4 per cent 
and the increase in the revenue is about 
14.96 per cent.  

 

 
(Source : Sri Lanka Customs) 

 (c)  Does not arise.  

 

 

Year Total area under minor export crop 
cultivation (Hectares) 

2016 108,342 

2017 109,018 

2018 111,120 

2019 114,579 

2020 116,925 

Year Exports of minor export crops 

  Export Volume 
(Mt.) 

Export Revenue 
(Rs. Mn.) 

2019 47,981.64 63,495.80 

2020 51,986.59 72,991.98 

Growth 
(%) 

8.4% 14.96% 

1473 1474 

[ගරු (වණවය  රශබ ්් පවරරක  මහතා] 



 

්ැ.යු. 
 

ශමම ණා්ශතාශඅ අණාාන මුද්රකය ාමහා ා්ණකීය කථාණල නිණිරදි කළ යුතු තින් ව්ෂණනු රි ක මන්ත්රීන් ෂනන් පිටපත්ෂ ශගන 
 නිණිරදි කළ යුතු ආකාරය එහි පිහිදිපිණ ලකුණු ශකිට, පිටපත ලිබී ශවාවරය්ෂ ශනිඉ්ෂමණා  

හසැ්ද්ාඩ් ාාා්කාරක ශණත ලිශ න ශාේ 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 தவண்டும். 
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හසැ්ද්ාඩ් වාර්තා  

ප්කොළඹ 5,  ප්පොලප්හසේ්දප්ගොඩ,  ිරුළපන පාර,  අාංක 163 ාරන ්පථානප්යහි ිළහිටි 
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මිල දී ගත හසැක. 
 

ප්මම හසැ්ද්ාඩ් වාර්තාව  www.parliament.lk ප්වේ අඩවිප්ය්ද  

බාගත හසැක. 
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அரசாங்க தகவல் திகைக்களத்தின் அரசாங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்   

பைம் தசலுத்திப் தபற்றுக்தகாள்ளலாம். 
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