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පූ. භා. 10.30  පාර්ලිග්ප්දුරව රැ ප් විය.   

නිගය ජ්ය කාානායකුරමා ගගු ග..ම්ප. ආන්දා ුමමාරිරි  මහසතා  

මූලා්නාරූඪ විය. 
 

  பொரொளுமன்றம் மு.ப.10.30 மணிக்குக் கூடியது.   

 பிரதிச் சபொநொயகர்  அவர்கள்  [மொண்புமிகு மே.எம். ஆனந்த 

குமொரசிறி] தகலகம வகித்தொர்கள்.  
 

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

KUMARASIRI] in the Chair. 

 
 

නිගේාන 
அறிவிப்புக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 
 
 

පාර්ලිග්ප්දුර ක යුුර ිළිතබඳ කාරක ්භා රැ්පවීම 
பொரொளுமன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழுக் கூட்டம் 

MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS 

 
ගු නිගය ජ්ය කාානායකුරමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please! පප ආලිශ ්නුස  ටයුුස පිළි්ඳ  පර  ටභ පශේ 
රැටිවීා ස 2019 ජූලි ාට 11 වන බ්රරටිපින්නද්ප  නන  අද් දින ූර ආව 

භ ප  11.30ට  රු  ගපනපය ුසාපශේ නිල  පාරශේදී 

පැවැත්වීාට නියමිත ්ැිජ්න  ඊට පැමිණ ටරභ පගි වන ශලට  රු 

ටභි  ා්නත්රී්න ිතයදෙශද්නපට ශාන්්න ද්ැම්  දීාට  ැාැත්ශතමි. 
 

විගණකාධිපිනවරයාගේ වාර්තාව 
கணக்கொய்வொளர் அதிபதியினது அறிக்கக 

AUDITOR-GENERAL'S REPORT 

 
ගු නිගය ජ්ය කාානායකුරමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker)  
ශ්රී ලා ප ප්රජපතප්න්රි  ටාපජවපදී ජනරජශේ තඩුක්රා 

වයවටිගපශේ 14(()  වයවටිගපව ප්ර පරව-  
 

· 2015 මුද්ල් ව ආෂය ටඳරප ිජ ණ පධිපිනවරයපශේ 
වප ආතපශේ ශද්වැනි  පඩුඩශේ XXIX ශ ොටට ටර 
නවවැනි  පඩුඩශේ XI ශ ොටට;  

· 2016 මුද්ල් ව ආෂය ටඳරප ිජ ණ පධිපිනවරයපශේ 
වප ආතපශේ ශද්වැනි  පඩුඩශේ XXIV ශ ොටට; 

· 2017 මුද්ල් ව ආෂය ටඳරප ිජ ණ පධිපිනවරයපශේ 
වප ආතපශේ ශද්වැනි  පඩුඩශේ XVIII ශ ොටට ටර 
ශතවැනි  පඩුඩශේ VI ශ ොටට; ටර 

· 2018 මුද්ල් ව ආෂය ටඳරප ිජ ණ පධිපිනවරයපශේ 
වප ආතපශේ ද්ටවැනි  පඩුඩශේ VII ටර XXXV ශ ොටට ි
ාා ඉදිරිපත්  රමි. 

 

ගු ලක්ෂපම්ද කිි තල්ල  මහසතා සරාජ්ය වයව්ාය හසා 

මහසනුවර නගර ්ංවර්ධන අමාතයුරමා ්හස 

පාර්ලිග්ප්දුරගේ ්භානායකුරමා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல - அரச ததொைில்முயற்சிகள் 

மற்றும் கண்டி நகர அபிவிருத்தி அகமச்சரும் பொரொளுமன்றச் 

சகப முதல்வரும்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Public 
Enterprise and Kandy City Development and Leader of the 
House of Parliament) 

 රු නිශයෝජය  ගපනපය ුසානි  එනී  වප ආතප මු්රණය  ළ 

යුුසයඑ න් ාා ශයෝජනප  රමි. 

 
ප්රශ්පනය විම්න ලින්ද  ්භා ්්පමත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

වාර්තාව මුද්රණය ක  යුුරයි  නිගය ග කරන ලී. 
அறிக்கக அச்சிடப்படக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Ordered that the Report be printed. 
 
 

ලිිළ ගල්ඛනාිනය ිළිතගැ්දවීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

ගු ගය්දත කුණාිනලක මහසතා සඉඩ්ප ්හස 

පාර්ලිග්ප්දුර ප්රින්ං ප්කරණ අමාතයුරමා හසා ආණ්ඩු 

පාර්ශ්පවගේ  ප්රධාන ්ංවිධායකුරමා   
(மொண்புமிகு கயந்த  கருணொதிலக்க - கொணி மற்றும் பொரொளு 

மன்ற மறுசீரகமப்பு அகமச்சரும் அரசொங்கக் கட்சியின்  

முதற்மகொலொசொனும்) 

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

 රු නිශයෝජය  ගපනපය ුසානි   රු ටාාපර  ටාව ආනන  

වනජීවී ටර ක්රිටිිනයපනි ත මි   ටයුුස අාපතයුසාප ශවම්ශව්න  
 

ාා පරත ටඳර්න වප ආතප ඉදිරිපත්  රමි. 
 

· 2016 ව ආෂය ටඳරප ශ්රී ලා ප ටාාපර  ටාව ආනන 
අධි පරිශේ වප ආෂි  වප ආතපව; ටර 

· 2016 ව ආෂය ටඳරප ටාාපර  ටාව ආනන අරමුද්ශල් වප ආෂි  
වප ආතපව  

නා වප ආතප ජපතය්නතර ට්ඳතප පිළි්ඳ තාික  අීක සෂණ 

 පර  ටභ පව ශවත ශයොමු  ළ යුුසයැන් ාා ශයෝජනප  රමි.    
 
ප්රශ්පනය විම්න ලින්ද  ්භා ්්පමත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක ්භා වාර්තා 
 துகறசொர் மமற்பொர்கவக் குழு அறிக்கககள்  

SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 
 

ගු ආන්දා අලු් ගමගේ මහසතා 
(மொண்புமிகு ஆனந்த அலுத்கமமக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
 රු නිශයෝජය  ගපනපය ුසානි   ෂෂි  ආාය රප ඉඩ   

පිළි්ඳ තාික  අීක සෂණ  පර  ටභ පව ශවත ශයොමු  රන ලද්    
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පප ආලිශ ්නුසව 

  

(i)(i)  2015/2016 ව ආෂය ටඳරප සීාපටහිත  ළුශ්ෝිජක්යපන ශත් 
  ආාප්නත පලප ටාප ශ  වප ආෂි  වප ආතපව;  

(ii)(ii)  2016 ව ආෂය ටඳරප ශ්රී ලා ප  ෂෂි ප ආමි  ප ආශේෂණ 
ප්රිනපත්ින ටභ පශේ වප ආෂි  වප ආතපව;  

(iii)(iii)  2016 ව ආෂය ටඳරප ප ාිපත් අටවිැ්නන පිළි්ඳ තප සෂණ 
තයතනශේ වප ආෂි  වප ආතපව; ටර  

(iv)(iv)  2014 ව ආෂය ටද්රප වී අශලිජ ාඩුඩලශේ වප ආෂි  වප ආතපව  
 

ට ්්නනශය්න වූ වප ආතපව නී  තාික  අීක සෂණ  පර  

ටභ පශේ ටභ පපිනුසාප ශවම්ශව්න ාා ඉදිරිපත්  රමි. 
 

 

්භාග්ප්ය මත ිනබිය යුුරයි  නිගය ග කරන ලී. 
சபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
ගප් ්්ප 
மனுக்கள் 

 

PETITIONS 

 
ගු නිගය ජ්ය කාානායකුරමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 රු ශජෝ්න අාරුසා  ාැිනුසාප  - [ටභ ප   ආභ ය ුසළ නැත.] 

 රු ා්න්රපනි ්ඩුඩපර ාැිනනිය - [ටභ ප   ආභ ය ුසළ නැත.] 

 රු රාජිත් අදෙිජරපශ ආ  ාැිනුසාප - [ටභ ප   ආභ ය ුසළ නැත.] 

 

 

ගු බුද්ධික පිනරණ මහසතා සකර්මා්දත හසා වාණිජ් ක යුුර 

නිගය ජ්ය අමාතයුරමා ්හස කර්මා්දත හසා වාණිජ් ක යුුර  

ිනගුකාලීනව අවතැ්ද වූ පුද්ගලය්ද නැවත පිනංික කිරීම  

්මුපකාර ්ංවර්ධන ්හස වෘ් තීය පුහුු හසා නිපුණතා 

්ංවර්ධන වැඩ බලන අමාතයුරමා  
(மொண்புமிகு புத்திக பதிரண - ககத்ததொைில் மற்றும் வொணிப 

அலுவல்கள் பிரதி அகமச்சரும் ககத்ததொைில், வொணிப 

அலுவல்கள், நீண்டகொலமொக இடம்தபயர்ந்த நபர்களின் 

மீள்குடிமயற்றம் மற்றும் கூட்டுறவுத்துகற அபிவிருத்தி பதில் 

அகமச்சரும் ) 

(The Hon. Buddhika Pathirana -  Deputy Minister of 
Industry and Commerce and Acting Minister of  Industry 
and Commerce, Resettlement of Protracted Displaced 
Persons and  Co-opertive Development) 

 රු නිශයෝජය  ගපනපය ුසානි  ාා පරත ටඳර්න ශපත්ට  

රතර පිළි ්නවමි. 
 

 

(1) රත්නපුර  නව ශරෝරල පපර  අා  24/1 ද්රන ටගිපනශේ 
පදිාචි න .ඒ.ඩී.නට.ි කුලරත්න ාරතපශ ්න ලැබුණු 
ශපත්ටා; 

(2) ිනරශ ොඩ   පුදූව  වලේවත්ත  එන මි එ යන ලිපිනශේ 
පදිාචි න .ඩී.ජී.ජී. රණවීර ාරත්මියශ ්න ලැබුණු ශපත්ටා; 

(3)  ෑ ල්ල  රැලාඩ   ල් ක්ව  ාර ශ ද්ර යන ලිපිනශේ 
පිද්ාචි පී.ජී. පිනරත්න ශාශනිජයශ ්න ලැබුණු ශපත්ටා; 
ටර 

(4) වැලි ා   ලාපරශතොට  එතරිය නිවටඑ යන ලිපිනශේ පදිාචි 
නට.ිපී. ශරේවපිජතපරණ ාරතපශ ්න ලැබුණු ශපත්ටා. 

ගු ඩේල්ප ගද්වාන්දාා මහසතා 
(மொண்புமிகு டக்ளஸ் மதவொனந்தொ) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தகௌரவ பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கமள, அச்சுமவலி 

ததற்கு, அச்சுமவலி எனும் முகவொியில் வதியும் திரு. நொகரொேொ 

பகீதரன் என்பவொிடமிருந்து கிகடக்கப்தபற்ற மனுகவச் 

சமர்ப்பிக்கின்மறன். 
 

ගු  සු්්දත පුංිකනිලග්ප මහසතා 
(மொண்புமிகு சுசந்த புஞ்சிநிலமம) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
 රු නිශයෝජය  ගපනපය ුසානි   ්නතශල්  7  ශපශද්ට  

අා  21 ද්රන ටිගපනශයහි පදිාචි න .න . ාප්නද්නී ාපරශ ෝ්න 

ාරත්මියශ ්න ලැබුණු ශපත්ටා ස පිළි ්නවමි. 
 
ඉිනි ප්  කරන ලා ගප් ්්ප  මහසජ්න ගප් ්්ප ිළිතබඳ කාරක 

්භාව  පැවි ය යුුර යි  නිගය ග කරන  ලී. 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மனுக்ககளப் தபொதுமனுக் குழுவுக்குச் சொட்டக் 

கட்டகளயிடப்பட்டது. 

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

 

ප්රශ්පනවල  වාිකක ිළිතුරු 
வினொக்களுக்கு வொய்மூல விகடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

ගු නිගය ජ්ය කාානායකුරමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
ප්ර ින අා  1 -11/'17- (3    රු ශරේෂප ිජතපනශේ ාරතප - [ටභ ප 
  ආභ ය ුසළ නැත.] 

ප්ර ින අා  2 -92/'17- (1    රු ද්යපිතරි ජයශටේ ර ාරතප.  
 

ගු ායාිරි  ජ්යග ේ්කර මහසතා  
(மொண்புமிகு தயொசிறி ேயமசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

 රු නිශයෝජය  ගපනපය ුසානි  ාප නා ප්ර ිනය අරනවප. 

 

ගු ගය්දත කුණාිනලක මහසතා  
(மொண்புமிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

 රු නිශයෝජය  ගපනපය ුසානි  නිවපට  ඉදිකිමේ  ටර 

ටාටි ෂින   ටයුුස අාපතයුසාප ශවම්ශව්න ාප නා ප්ර ිනයට 

පිළිුසර දීා ටඳරප ටින ශද්    පලය ස ඉල්ලප ිතක්නවප. 
 
ප්රශ්පනය මුර ිනනකී ඉිනි ප්  කිරීම  නිගය ග කරන ලී. 
வினொகவ மற்தறொரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

වී අගලවි මණ්ඩලය මිලී ග්  වී  වි්පතර 
 தநல் சந்கதப்படுத்தல் சகபயினொல் தகொள்வனவு 

தசய்யப்பட்ட தநல்: விபரம் 

PADDY PURCHASED  BY PADDY MARKETING BOARD : 
DETAILS  

 
149/’17 

3. ගු චමි්දා වි ග.ිරි  මහසතා 
 (மொண்புமிகு சமிந்த விமேசிறி)  

 (The Hon. Chaminda Wijesiri) 

 ෂෂි  ආා  පශු ට පත් ටාව ආනන  වපරිාප ආ  ටර ීකවර 
රප ජලජ ට පත් ටාව ආනන අාපතයුසාපශ ්න ඇසූ ප්ර නිය - 
(1): 

1259 1260 

[ රු  තන්නද් අදෙත් ාශේ ාරතප] 
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(අ  (i) 2010 ව ආෂශේ ිතට ශ  ද් සවප යල රප ාර 
 ්නනවලදී වී අශලිජ ාඩුඩලශය්න මිලදී  ත් වී 
ප්රාපණය  න ස න ස දිට්ිරි ස ය අම්ව ශව්න ශව්න 
ව ශය්න ශ ොපාණද්; 

 (ii) නශටේ මිලදී  ත් වී අතරි්න ටරල් ්වට පත්  ර 
ශේශීය ශවශළඳ ශපොළට නිකුත්  ළ ටරල් 
ප්රාපණය ශ ොපාණද්; 

 (iii) නා  පලසීාපව ුසළ ටත්ව තරපර ටඳරප වී අශළිජ 
 ර ිනශේ න   නශටේ වී මිලදී  ත් පුේ ලය්නශේ 
රප තයතනවල න  ටර මිල  ණ්න ශව්න ශව්න 
ව ශය්න  වශ ආද්; 

 ය්නන නුසාප ශාා ටභ පවට ද්්නව්නශ්නද්? 

(ත  ශනොනශටේ න   ඒ ා්නද්? 

 

கமத்ததொைில், கொல்நகட வளங்கள் அபிவிருத்தி, நீர்ப் 

பொசனம், கடற்தறொைில் மற்றும் நீரகவள மூலங்கள் அபிவிருத்தி 

அகமச்சகரக் மகட்ட வினொ: 
 

(அ) (i) 2010 ஆம் ஆண்டிலிருந்து இற்கறவகர சிறு 

மபொகம் மற்றும் தபரும் மபொகத்தில் தநல் 

சந்கதப்படுத்தல் சகபயின் மூலம் தகொள்வனவு 

தசய்யப்பட்ட தநல்லின் அளவு ஒவ்தவொரு 

மொவட்ட வொொியொக தனித்தனியொக யொது  

என்பகதயும்; 

 (ii) அவ்வொறு தகொள்வனவு தசய்யப்பட்ட தநல்லி 

லிருந்து அொிசியொக்கப்பட்டு உள்நொட்டுச் 

சந்கதக்கு அனுப்பப்பட்ட அொிசியின் அளவு 

யொது என்பகதயும்;  

 (iii) இக்கொலப் பகுதியில் விலங்குத் தீவனத்திற்கொக 

தநல் விற்கப்பட்டிருக்குமொயின், அவ்வொறு 

தநல்கல தகொள்வனவு தசய்த ஆட்கள் மற்றும் 

நிறுவனங்களின் தபயர்களும் விகலகளும் 

தனித்தனியொக யொது என்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபயில் அறிவிப்பொரொ?   

(ஆ) இன்மறல், ஏன்? 

 

 

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

 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the quantity of paddy purchased by the 
Paddy Marketing Board in the Yala and 
Maha seasons from 2010, to date in respect 
of each district, separately;  

 (ii) out of the volume, the amount that was 
converted into rice and released to the 
domestic market; and 

 (iii) if paddy has been sold as animal feed 
during that period, the names of persons 
who bought paddy and the prices at which 
they were bought, separately? 

(b) If not, why?  

ගු පී. හසැි ්්ද මහසතා සකෘෂිකර්ම  පශු ්්පප්  ්ංවර්ධන  

වාි මාර්ග ්හස ධීවර හසා ජ්ලජ් ්්පප්  ්ංවර්ධන 

අමාතයුරමා  
(மொண்புமிகு பீ. ஹொிசன் - கமத்ததொைில், கொல்நகட வளங்கள் 

அபிவிருத்தி, நீர்ப்பொசனம், கடற்தறொைில் மற்றும் நீரகவள 

மூலங்கள் அபிவிருத்தி  அகமச்சர்) 

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

 රු නිශයෝජය  ගපනපය ුසානි  නා ප්ර ිනයට පිළිුසර 

ශාශටේය. 

(අ   (i)   ඇමුණුා 01 ාඟි්න ඉදිරිපත්  රමි. (ඇමුණුා 01 
්භාගත*  රමි.  

 (ii)  ඇමුණුා 02 හි ද්ැ සශේ. 
(ඇමුණුා 02  

 
 

 

 

 

 

 (iii)   ඇමුණුා 03 හි ද්ැ සශේ. 

  ටත්ව තරපර ටඳරප වී ශතො  නිකුත් කිමේා                     
වී අශලිජ ාඩුඩලය 

(ඇමුණුා 03  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(ත   අද්පළ ශනොශේ. 

 
ගු චමි්දා වි ග.ිරි  මහසතා 
(மொண்புமிகு சமிந்த விமேசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

 රු ඇාිනුසානි  පිළිුසරු ල්ප දීා  ැන ටිුසිනව්නත ශවනවප.  

1261 1262 

ටරල් ව ආ ය ප්රාපණය (කිශලෝ්ෑ   

සුදු  ැකුළු             7,585 

රුස  ැකුළු             4,425 

රුස නපක්             2,092 

ශ ෝල්ඩ්න රන්ට ි           61,024 

මුු  ප්රමාණය          75,126 

අම් 

අා ය 

වී මිලදී  ැනීා ිතදු  ළ ටාප ශ  

නා 

කිශලෝ්ෑ  න   

ිජකුණු  මිල රු. 

1 ශ ෝචූ්න ඇශ්ෝ ඉ්නඩටිරීටි (පුේ  

ටාප ා 

24.00 

2 සී අන් සී ෆීඩ්ටි (පුේ  ටාප ා 24.00 

3 පුටිටැල්ල මීට් ප්රඩියයුට ආටි (පුේ  

ටාප ා 

24.00 

4 ිතශලෝ්න ේශ ආ්න නලිශේට ආට ි

ටාප ා 

24.00 

5 නිේ ශරෝලා ලා ප ටාප ා 24.00 

6 ශ ෝල්ඩ් ශ ොන්්න ලා ප ටාප ා 24.00 

7 තශරෝ යප  ප  (පුේ  ටාප ා 24.00 

8 සුප ආ ෆීඩ් (පුේ  ටාප ා 24.00 

9 ශනල්නප  ප  (පුේ  ටාප ා 24.00 

————————— 
*  පු්පතකාලගේ තබා තත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පප ආලිශ ්නුසව 

 රු නිශයෝජය  ගපනපය ුසානි  ාශේ පළමුවැනි අුසරු 

ප්ර ිනය ශායන්.  රු ඇාිනුසානි  බ්ුසාප 2019 ව ආෂශේ වී මිලදී 

 ැනී  ිජ පල ප්රාපණය ස  දිටි්රි ස  ව ශය්න  ළපය කියන 

 පරණය ටඳර්න  ළප. ාශේ ශද්වැනි ප්ර ිනශය්න ාා ඇුවශේ 

ශායන්. අශලා ශවශළඳ ශපොළට නශරා නැත්න  අශලා රශට් රපල් 

පපරිශභ ෝජනය  රන පපරිශභ ෝගි ය්නට අව ය  රන රපල් 

ප්රාපණශේ නිෂිපපද්නය ස ද්කි්නශ්න නැරැ. මිලදී  ැනීා ිජතර ස වී 

අශලිජ ාඩුඩලශය්න ශ ශරන  ප ආයභ පරය ස කියන  පරණය 

අපට හිත්නන ්ැරැ   රු ඇාිනුසානි. අපි ද්කිනවප  දී ආඝ  පලය ස 

ිනටිශටේ ශ  වැඩ පිළිශවළ ශාශටේ ිතේන වුණප කියලප. වී මිලදී 

 ැනී   රනවප;  ්ඩප   රනවප;  අක් මිලට ටපයනවප. ඒ ිජතර ස 

ශනොශවන්  ද්ැ්න ටාරර පවුල්වලට  ්නනත් නැරැ. ටාරර වී 

ටත්ව තරපරවලට පවප දීලප ිනශ්නවප.  බ්ුසාප ශ  අාපතයපා ය 

භ පරශ න  සුළු  පලය ස ්ව අපි ද්්නනවප. නමුත්  ශ  සුළු  පලය 

ුසළ බ්ුසාප ිජ පල  ප ආයභ පරය ස  ළප.  රු ඇාිනුසානි  ශ  වී 

ටරල් ්වට පත්  රලප ශේශීය අව යතපවටත් අරශ න  

අිනරි සතය ිජශද්ටි රටවලට යැිජය රැකි වැඩ පිළිශවළ ස 

නි ආාපණය  ළ රැකිව ිනශ්නවප. අපි නය පැරැදිලිව ද්කිනවප. 

රශට් ිනශ්න අශන ස ශපෞේ ලි  වයපපපර දිරප ්ැදෙවපා බවු්න 

දිශන්න දින ලපභ  ල්නවප ිජතර ස ශනොශවන්  සුිජශ ේෂී ිජධියට රට 

පුරප තා්නශේ ඒ පධි පරය ශාශරයවනවප. ශ  ඒ පධි පරය 

ශනොාැිනව රශට් පුරවැිතයප රරරප රශට් ත ආථි යට   සිනය ස 

ශද්්නන පුළුව්න වැඩ පිළිශවළ  අව යතපව  ව ආතාපනය ුසළ අපි 

ද්කිනවප   රු අාපතයුසානි. ාා හිතනවප  බ්ුසාපට ඒ ඉල ස ය 

 රප ය්නන පුළුව්න   සිනය ටර තශී ආවපද්ය ිනශ්නවප කියලප. 

නවැනි වැඩ පිළිශවළ ස ශ  ශවනශ ොට තර භ   රලප 

ිනශ්නවපද්? ඉිනරපටශේ   ිතදු  ළ ඒ අ  ආාණය වූ වැඩ පිළිශවළ 

බ්ුසා්නලපත් දිගි්න දි ටා ඉදිරියට ශ න යනවපද් කියන 

 පරණය තාන් ාට අර්නන ිනශ්්නශ්න. 

 

ගු පී. හසැි ්්ද මහසතා  
(மொண்புமிகு பீ. ஹொிசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
 රු නිශයෝජය  ගපනපය ුසානි  ටපාපනයශය්න රශට් වී 

නිෂිපපද්නශය්න ිතයයට 10 ට තට්නන ප්රාපණය ස තාන්  වී 

අශලිජ ාඩුඩලශය්න මිලදී  ැනීා  ර්නශ්න. ිතයයට 90 ට 

තට්නන ප්රාපණය ස ශපෞේ ලි  අා ශය්න මිලදී  ැනීා ිතදු  රම් 

ල්නවප.  ටරල් නිෂිපපද්නය ශවම්ශව්න අපි ද්ැනටාත් ක්රියප ාප ආ  

 ණනපව ස අරශ න ිනශ්නවප. ිජශ ේෂශය්නා ශාවර වී මිලදී 

 ැනීා දිටපපිනවරු රරරප ිතදු  රම් ලැබුවප. ඒ අ්න  වර ස 

නිටපවත් ශනොශවන්  පසුගිය  පලවල ඇින වුණු ය  ය  ප්ර ින ටර 

ඇින වුණු අරමි තප ට ්්නනශය්න අව ය පියවර  ැනීා 

ටඳරපන්. ඒ වපශේා  දිටපපිනවරු රරරප නා වී අශළිජ  රලප කුඩප 

ශාෝල් හිමිය්නට ඒ වී ශතො  ල්ප ශද්්නනත් අපි ්ලපශපොශරොත්ුස 

වනවප. ඒ ුසළි්න  කුඩප ශාෝල් හිමිය්නශේ   ආාප්නතය දියුණු 

 රනවප වපශේා  ටපනපරණ මිල ට ශවශළඳ ශපොළට ඒ ටරල් 

අශළිජ කිමේශ  වැඩටටරන ස අපි ද්ැනටාත් ක්රියපත්ා   ර ශ න 

යනවප. 
  

ගු චමි්දා වි ග.ිරි  මහසතා 
(மொண்புமிகு சமிந்த விமேசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

 රු නිශයෝජය  ගපනපය ුසානි  ාශේ ශද්වන අුසරු ප්ර ිනය 

ශායන්.  

 රු ඇාිනුසානි  ටාපජශේ  රශට්  ශේ පපලනශේ දී ශාෝද්නප 

 ර්නශ්න  ශපෞේ ලි   ඩුඩපයා  -ාපෆියපව ස රැක්යට ිනශ්න

-  අව යතපව ශවම්ශව්න වී අශලිජ ාඩුඩලය  ටයුුස  රන 

්වන්.  ශ දිනවත් රජය ිජධියට වී අශලිජ ාඩුඩලශය්න ය  වැඩ 

පිළිශවළ ස ිතදු ව්නශ්න නැරැ කියලපන්. ශ  වනශ ොටත් ිජ පල වී 

ශතො ය ස මිලදී  ැනීා අිනටප ආග ව  රලප ිනශ්න ්ව 

පැරැදිලිවා අපි ද්කිනවප. අවටපනශේ දී ිතේන ශව්නශ්න  නා වී 

ශතො  නැවතත් වාානි ය්න  රප යෑා ටඳරප අව ය වැඩ 

පිළිශවළ ස ශයොද්න න න්. නවැනි  ශාෝද්නපව ස බ්ුසාපට නල්ල 

 රනවප. නා ශාෝද්නපවට බ්ුසාප ශද්න පිළිුසර ශාො  සද්? 

 

ගු පී. හසැි ්්ද මහසතා  
(மொண்புமிகு பீ. ஹொிசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

 රු නිශයෝජය  ගපනපය ුසානි  නුසාප කියපු  පරණය 

නිවැරැදින්. ිජවෂත ශවශළඳ ශපොශළේ ශව්නශේිත  ළපා ප්රනපන වී 

ශාෝල් හිමිය්න කිහිපශද්නප තාන් ශ  මිලදී  ැනී  ිතදු  ර්නශ්න. 

ඒ නිටප තාන් අපි ශාවර දිටපපිනවරු්න රරරප වී මිලදී  ැනීා 

වපශේා දිටපපිනවරු්න රරරප වී අශළිජ කිමේාත් ිතදු  ර්නන 

්ලපශපොශරොත්ුස ශව්නශ්න. නහිදී කුඩප වී ශාෝල් හිමිය්නට 

ිජශ ේෂත්වය ස වන ිජධියට ඒ  ටයුත්ත  ර්නන තාන් අපි 

්ලපශපොශරොත්ුස ශව්නශ්න. 

 
ත්රිවිධ හසමුාාගේ ග්ේවගේ නියුුර වවාය නිලධාි ්ද   

වි්පතර  
முப்பகடகளில் பணியொற்றும் மருத்துவர்களின் 

எண்ணிக்கக: விபரம்   
MEDICAL OFFICERS SERVING IN TRI FORCES: DETAILS  
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4.  ගු සවවාය  නලි්දා ජ්යින ප්් මහසතා 
(மொண்புமிகு (கவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ேயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

අ්පාපතයුසාප ටර ජපින  ප්රිනපත්ින  ත ආථි   ටයුුස  නැවත 

පදිාචි කිමේ  රප පුනරුත්ගපපන  උුසරු පළපත් ටාව ආනන ටර 

ශයෞවන  ටයුුස අාපතයුසාපශ ්න ඇසූ ප්ර ිනය - (2  : 

(අ  (i) ශ්රී ලා ප යුද් රමුද්පශේ  ශ්රී ලා ප නපිජ  රමුද්පශේ 
ටර ශ්රී ලා ප වනව්න රමුද්පශේ ශටේවය  රම් ල්න 
වවද්ය නිලනපරි්න ටා්යපව ශව්න ශව්න 
ව ශය්න ශ ොපාණද්; 

 (ii) බවු්නශේ න  ටර ශ්රී ලා ප වවද්ය ටභ පශේ ලියප 
පදිාචි අා  න ස න ස රමුද්පව අම්ව ශව්න ශව්න 
ව ශය්න ටඳර්න  ර්නශ්නද්; 

 ය්නන නුසාප ශාා ටභ පවට ද්්නව්නශ්නද්? 

(ත  ශනො නශටේ න   ඒ ා්නද්? 

 

பிரதம அகமச்சரும் மதசிய தகொள்கககள், தபொருளொதொர 

அலுவல்கள், மீள்குடிமயற்றம், புனர்வொழ்வளிப்பு, வடக்கு 

மொகொண அபிவிருத்தி மற்றும் இகளஞர் அலுவல்கள் 

அகமச்சருமொனவகரக் மகட்ட வினொ: 

(அ) (i)  இலங்கக இரொணுவத்தில், இலங்ககக் 

கடற்பகடயில் மற்றும் இலங்கக விமொனப் 

பகடயில் பணியொற்றும் மருத்துவர்களின் 

எண்ணிக்கக தவவ்மவறொக யொததன்பகதயும்; 

 (ii)  இவர்களின் தபயர்கள் மற்றும் இவர்களின் 

இலங்கக மருத்துவ சங்கப் பதிவு இலக்கங்கள் 

ஒவ்தவொரு பகடகளுக்கும் ஏற்ப தனித்தனியொக 

யொததன்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) இன்மறல், ஏன்? 
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asked the Prime Minister and Minister of National 
Policies, Economic Affairs, Resettlement and 
Rehabilitation, Northern Province Development and 
Youth Affairs: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) separately  the number of medical officers 
serving in Sri Lanka Army, Sri Lanka Navy 
and Sri Lanka Air Force; and 

 (ii) separately in terms of each force the names 
of those medical officers and their numbers 
of registration with Sri Lanka Medical 
Council?  

(b) If not, why? 

ගු ගය්දත කුණාිනලක මහසතා  
(மொண்புமிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
 රු නිශයෝජය  ගපනපය ුසානි  අ්පාපතයුසාප ටර ජපින  

ප්රිනපත්ින ත ආථි   ටයුුස  නැවත පදිාචි කිමේ  රප පුනරුත්ගපපන  

උුසරු පළපත් ටාව ආනන ටර ශයෞවන  ටයුුස අාපතයුසාප 

ශවම්ව්න ාප නා ප්ර ිනයට පිළිුසර ශද්නවප. 
 

(අ  (i) ශ්රී ලා ප යුේන රමුද්පව - 224 

  ශ්රී ලා ප නපිජ  රමුද්පව -  56 

  ශ්රී ලා ප වනව්න රමුද්පව -  43 

 (ii) බේ. ඇමුණුා (i), (ii), (iii) හි ද්ැ සශේ. 

  * ඇමුණු  ටභ ප ත  රමි. 

(ත  අද්පළ ශනොශේ. 

                                                                         ( ඇමුණුා i)  

1265 1266 

——————— 
* ්භාග්ප්ය මත තබන ලා තමුු්ප  
 *  சபொபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட இகணப்புகள் : 
 * Annexes tabled: 



පප ආලිශ ්නුසව 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1267 1268 

[ රු    ය්නත  රුණපිනල  ාරතප] 
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1269 1270 



පප ආලිශ ්නුසව 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1271 1272 

[ රු    ය්නත  රුණපිනල  ාරතප] 
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1273 1274 



පප ආලිශ ්නුසව 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1275 1276 

[ රු   ය්නත  රුණපිනල   ාරතප] 
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ශ්රී ලා ප නපිජ  රමුද්පව                                          

 

1277 1278 

යුද් රමුද්ප ිජශ ේෂඥ වවද්ය - නිතය ්ල පය 



පප ආලිශ ්නුසව 

                                                                             

1279 1280 

[ රු   ය්නත  රුණපිනල   ාරතප] 
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( ඇමුණුා ii )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1281 1282 



පප ආලිශ ්නුසව 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1283 1284 

[ රු   ය්නත  රුණපිනල    ාරතප] 
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( ඇමුණුා iii )  

 

 

 

 

 

 

   

 

1285 1286 



පප ආලිශ ්නුසව 

ගු සවවාය  නලි්දා ජ්යින්ප් මහසතා 
(மொண்புமிகு (கவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ேயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

 රු නිශයෝජය  ගපනපය ුසානි  ාශේ පළමුවන අුසරු 

ප්ර ිනය ශායන්. 

 රු අාපතයුසානි  ශද්වැනි ප්ර ිනයට අද්පළව  බ්ුසාප ටඳර්න 
 ළ  යුද් රමුද්පශේ 22(  නපිජ  රමුද්පශේ 4) ටර වනව්න රමුද්පශේ 
(3 කියන වවද්ය නිලනපරි්න ිතයදෙශද්නපටා ශ්රී ලා ප වවද්ය 
ටභ පශේ ලියපපදිාචි අා  ිනශ්නවපද්? ඒ අයශේ නමි්න නාට 
ිජටිතර ඕනෑ නැරැ; අා ශය්න අා යට ඕනෑ නැරැ. නා 
නිලනපරි්න 22(ශද්නපටා ලියපපදිාචි අා  ිනශයනවපද් කිේශවොත් 
ඇින. 

 

ගු ගය්දත කුණාිනලක මහසතා  
(மொண்புமிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ාා බ්ුසාපට ශ  ලැන්ටිුසව නව්නන . ඒ රැා 

ශ ශනකුශේා නිල අා ය  නිලය  නා  ශ්රී ලා ප වවද්ය ටභ පශේ 
ලියපපදිාචි අා ය කියලප තාන් ටඳර්න  රලප ිනශ්්නශ්න. ්ැලූ 
්ැල්ාට රැා න සශ නපශේා ලියප පදිාචි අා ය ිනශයනවප. 

 

ගු සවවාය  නලි්දා ජ්යින්ප් මහසතා 
(மொண்புமிகு (கவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ேயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

 රු නිශයෝජය  ගපනපය ුසානි  ශාතැන ිනශ්න  ැටදෙව 
ශ  න්.  අශලා රශට් කිිතා වවද්යවරශයකුට  ශ්රී ලා ප වවද්ය 
ටභ පශේ ලියපපදිාචිය නැුසව ප්රින පර  ර්නනට ්ැරැ. රජශේ 
ිජ ිවිජද්යපලයකි්න වවද්ය උපපධිය අරශ න නළියට ඇිජල්ලප 
සීාපවපිත  පුුවණුව ල්ලප තාන් වවද්ය ටභ පශේ ලියපපදිාචිය 
ල්ප  ්නන පුළුව්න ා ලැශ්්නශ්න. සීාපවපිත  පුුවණුව 
ල්ප ්නනප ුසරුත් ශද්්නශ්න තපව පලි  ලියපපදිාචිය ස. 
ිජශ ේෂශය්න ශ  ිජශේ  වවද්ය උපපධිනපරි්න පිටරටවලි්න 
උපපධිය අරශ න තවපා ඉටිශටල්ලපා ලා පශේ වවද්ය ටභ පව 
ාගි්න පවත්වන Act 16 කියන ිජභ ප යට ලිය්නන ඕනෑ. නශටේ 
ලිේවපට පටිශටේ තාන් බවු්නට සීාපවපිත  පුුවණුව ල්්නන පුළුව්න 
ව්නශ්න. රැ්ැන්   බය රමුද්පවල නශරා වවද්ය ටභ පශේ ලියපපදිාචි 
ශනොවූ  සීාපවපිත  පුුවණුව ල්පශනො ත් අය ශටේවය  රන ්ව 
ාා ද්්නනවප. ඒ ට රමුද්පව පැත්ශත්න ශද්න උත්තරය තාන් අපි 
advertise   ළපට  ලා පශේ අය ඒ ට ඉල්දෙ   ර්නශ්න නැරැ 
කියන න .  ශ  ප්ර ිනයට අපි උත්තරය ස ශරොයප  ්නන ඕනෑ 
නිටපන්  ශ  ප්ර ිනය ාප ඉදිරිපත්  ශළේ. ලා පශේ නීිනයට අම්ව 
වවද්ය ටභ පශේ ලියපපදිාචිය නැින අය අශලා රමුද්පශේ ශරෝ 
ශ ොශරේ ශරෝ ශටේවය  රනවප න  ඒ  නතර  සුදුසු නැරැ. 
ශාො ද්  බවු්නශේ අත්ද්ැී   අම්ව තාන් වවද්ය ටභ පශේ 
ලියපපදිාචිය ල්ප ශද්්නශ්න. ඒ නිටප  වුරු ශරෝ රමුද්පවල ශටේවය 
ටඳරප ඉල්ල්නශ්න නැත්න  අශලා රටට නන ිජශේ  
උපපධිනපරි්නශේ සුදුසු   ශනෝලප අශලා රමුද්පශේ ශටේවය  ටඳරප 
්ඳවප  ැනීා ශනොශවන් ඒ ට උත්තරය ව්නශ්න. ඒ  පරණය 
පිළි්ඳව බ්ුසාප තර සෂ  අාපතයවරයපශේ ශරෝ ශටෞ්ය 
අාපතයවරයපශේ ශරෝ තඩුක්ශේ අවනපනය ශයොමු  රම් ඇතැන්  
ාප ්ලපශපොශරොත්ුස වනවප. 

 

ගු ගය්දත කුණාිනලක මහසතා  
(மொண்புமிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ාප නුසා්නලප ශේ අවනපනයට  ශ   පරණය  ශයොමු  රනවප.  
 

ගු නිගය ජ්ය කාානායකුරමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 ප්ර ින අා  4 - 2) /'17 - (1    රු පේා උද්ය ප්නත 

වනණශටේ ර ාරතප - [ටභ ප   ආභ ය ුසළ නැත.] 
 

ප්ර ින අා  ) - 3))/'17 - (1    රු ශේදෙ කුාප ආ ාරතප. 

ගු ගේලු ුමමාර් මහසතා  
(மொண்புமிகு மவலு குமொர்)  

(The Hon. Velu Kumar) 

 රු නිශයෝජය  ගපනපය ුසානි  ාප නා ප්ර ිනය අරනවප. 
 

ගු ලක්ෂපම්ද කිි තල්ල මහසතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Hon. Deputy Speaker, I ask for three months' time to 

answer that Question. 
 

ප්රශ්පනය මුර ිනනකී ඉිනි ප්  කිරීම  නිගය ග කරන ලී. 
வினொகவ மற்தறொரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 
 

කිලිගනොච්ික ින්පත්රික් රික ස ්ංගමය ලියාපිනංික 

ගනොකිරීම  ගහසේුර 
கிளிதநொச்சி மொவட்ட  கிொிக்தகட் சங்கம் பதிவு 

தசய்யப்படொகம: கொரணம்  
NON-REGISTRATION OF KILINOCHCHI DISTRICT CRICKET 

ASSOCIATION: REASONS 
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7.  ගු ම ප්. ශ්රීතර්ද මහසතා 
(மொண்புமிகு சி. சிறீதரன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 

ිජදුලි ටාශේ   ිජ ශේ  රැකියප ටර ක්රීඩප අාපතයුසාපශ ්න ඇසූ 

ප්ර ිනය - (3 : 

(අ  (i) දිවන්ශනහි දිට්ිරි ස  ිජිතපර ටඳරප ක්රි ට් ටා   
ිජිතපර ස ිනශේද්; 

 (ii)  කිලිශනොච්චි දිට්ිරි ස ය ටඳරප වූ  ක්රි ට් ටා ාය 
පිහිටුවීාට ශාශත ස  අවටර ල්ප ශනොදීාට ශරේුස 
 වශ ආද්; 

 (iii)  කිලිශනොච්චි දිට්ිරි ස ක්රි ට් ටා ාය ශ්රී ලා ප 
ක්රි ට් තයතනශේ ලියපපදිාචිය ටඳරප කිහිප 
ිජට සා අයදු   ර ඇතත්  ශාශත ස නය 
ලියපපදිාචි ශනොකිමේාට ශරේුස  වශ ආද්; 

 (iv)  2010 ව ආෂශය්න පසුව කිලිශනොච්චි දිට්ිරි ස ක්රි ට් 
ටා ායට බ් අාපතයපා ය ිජිත්න ල්ප දී ඇින 
තනපර  වශ ආද්;  

 ය්නන නුසාප ශාා ටභ පවට ද්්නව්නශ්නද්? 

(ත  ශනොනශටේ න , ඒ ා්නද්? 

 

ததொகலத்ததொடர்புகள், தவளிநொட்டு மவகலவொய்ப்பு 

மற்றும் விகளயொட்டுத்துகற அகமச்சகரக் மகட்ட வினொ: 

( அ) (i) நொட்டிலுள்ள இருபத்கதந்து மொவட்டங்களிலும் 

கிொிக்தகட் சங்கங்கள் இருபத்கதந்து உள்ளனவொ 

என்பகதயும்; 

 (ii)  கிளிதநொச்சி மொவட்டத்திற்கொக  கிொிக்தகட் சங்க 

தமொன்கற நிறுவுவதற்கு இதுவகர அனுமதி 

வைங்கொகமக்கொன கொரணம் என்னதவன் 

பகதயும்; 

 (iii)  கிளிதநொச்சி மொவட்ட  கிொிக்தகட் சங்கமொனது 

இலங்கக கிொிக்தகட் நிறுவனத்தின் பதிவிற் 

கொகப் பலமுகற விண்ணப்பித்த மபொதிலும், 

இதுவகர அதகனப் பதிவு தசய்யொகமக்கொன 

கொரணம் யொது என்பகதயும்; 
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 (iv)  2010 ஆம் ஆண்டின் பின்னர், கிளிதநொச்சி 

மொவட்ட கிொிக்தகட் சங்கத்திற்கு உங்களது 

அகமச்சினொல் வைங்கப்பட்டுள்ள உதவிகள் 

எகவதயன்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபயில் அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) இன்மறல், ஏன்? 

 
 

asked the Minister of Telecommunication, Foreign 
Employment and Sports: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) whether there are twenty five Cricket 
Associations in the twenty five districts in 
the Island; 

 (ii) the reasons for approval has not been 
granted for the establishment of the cricket 
association in  Kilinochchi District yet; 

 (iii) the reason for the Kilinochchi District 
cricket association has not been registered 
in the Sri Lanka Cricket yet though 
applications have been submitted for it 
several times; and 

 (iv) the assistance granted by your Ministry to 
the Kilinochchi District cricket association 
after the year 2010? 

(b) If not, why? 
 

ගු ගය්දත කුණාිනලක මහසතා  
(மொண்புமிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
 රු නිශයෝජය  ගපනපය ුසානි  ිජදුලි ටාශේ   ිජශේ  රැකියප 

ටර ක්රීඩප අාපතයුසාප ශවම්ශව්න ාප නා ප්ර ිනයට පිළිුසර 

ශද්නවප. 

(අ  (i) බේ.  

  දිට්ිරි ස ටා   පිහිටුවීා ශ්රී ලා ප ක්රි ට් තයතනය 
ිජිත්න ිතදු ශනො රන අතර  දිට්ිරි ස ය ුසළ පිහික් 
ක්රීඩප ටාපජ ටර අශනකුත් තයතන න සව දිට්ිරි ස 
ටා ාය ස පිහිටුවප  ැනීා ිතදු  රම් ල්න්. ශ  
ටඳරප කිිතදු අයුරකි්න ශ්රී ලා ප ක්රි ට් තයතනය 
ාැදිරත් ශනොශේ. 

 (ii) ඉරත ී  පරිදි ශ්රී ලා ප ක්රි ට් තයතනය ිජිත්න 
දිට්ිරි ස ක්රි ට් ටා   පිහිටුවීා ිතදු ශනො රන 
අතර  ශ්රී ලා ප ක්රි ට් තයතනය ශවත නවැනි 
ඉල්ලීා ස ද් ිතදු  ර ශනොාැත. 

 (iii) ශ්රී ලා ප ක්රි ට් තයතනශේ වයවටගිපව අම්ව  
දිට්ිරි ස ටා ාය ස ශවත ටපාපජි ත්වය පිරිනැමීා 
ටඳරප නා ටා ාය ිජිත්න මූලි  සුදුසු   ටපුරප 
ිනබිය යුුසය. නශටේ මූලි  සුදුසු   ටපුරප ශනොාැින 
ඉල්දෙ පත් ප්රින සශෂේප  රම් ල්න්. සුදුසු   
ටපුරප ඇින ය  දිට්ිරි ස ටා ාය ස ිජිත්න 
ටපාපජි ත්වය ල්ප  ැනීා ටඳරප  රම් ල්න 
ඉල්ලීා ස ශ්රී ලා ප ක්රි ට් තයතනශේ ිජනපය  
 මිටුව ශවත ඉදිරිපත්  රන අතර  නහිදී ිතයදෙ 
 රුණු ටල ප ්ැලීශා්න අනුසරුව වප ආෂි  ාරප 
ටභ ප රැටවිීා ස ශවත ඉදිරිපත්  රම් ලැශේ. නා 
වප ආෂි  ාරප ටභ ප රැටවිීශ දී ්ුවතර ටපාපජි  
ටා්යපව ශේ  ැාැත්ත හිමිශවන් න  පාණ ස ශ්රී 
ලා ප ක්රි ට් තයතනශේ ටපාපජි ත්වය අද්පළ 

ක්රීඩප ටාපජය ශරෝ ටා ාය ශවත හිමිශේ. ඒ අම්ව  
කිලිශනොච්චි දිට්ිරි ස ක්රි ට් ටා ායට ශ  වන 
ශත ස ශ්රී ලා ප ක්රි ට් තයතනශේ ටපාපජි ත්වය 
හිමි වී ශනොාැත. 

 (iv) අාපතයපා ය ාඟි්න කිිතදු තනපරය ස ල්ප දී 
ශනොාැත. 

(ත  පැන ශනොනඟී. 
 

ගු නිගය ජ්ය කාානායකුරමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Member, you may ask your Supplementary 

Questions.  
 

ගු ම ප්. ශ්රීතර්ද මහසතා 
(மொண்புமிகு சி. சிறீதரன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கமள, கிளிதநொச்சி மொவட்டம் ஒரு 

தனியொன மொவட்டமொகும். இலங்ககயிமல அகனத்து 

மொவட்டங்களுக்கும் கிொிக்தகட் சங்கங்கள் இருக்கின்றமபொது, 

அகனத்துத் தகககமககளயும் தகொண்டிருந்தும், அதற்குொிய 

சகல ஆவணங்களும் சமர்ப்பிக்கப்பட்டும் இதுவகர 

கிளிதநொச்சி மொவட்ட கிொிக்தகட் சங்கம் பதிவு தசய்யப்படொமல் 

புறக்கணிக்கப்படுகின்றது. ஆகமவ, இதற்கொன மவறு வைி 

என்ன என்பகதத் ததொிவிக்குமொறு தகௌரவ அகமச்சர் 

அவர்ககளக் மகட்டுக் தகொள்கின்மறன்.    
 

ගු ගය්දත කුණාිනලක මහසතා  
(மொண்புமிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
 රු ා්නත්රීුසානි  උත්ත රශේ ිනශ්න ිජධියට න   ාරප 

ටභ පශේ න ඟතපව ලැබුශණොත් තාන් සුදුසු   ටපුරප ිනශ්න 

දිටි්රි ස ක්රි ට් ටා ාය ස ශවත ටපාපජි ත්වය ල්ප ශද්්නශ්න. 

බ්ුසාප කියන ිජධියට කිලිශනොච්චි දිටි්රි ස ක්රි ට් ටා ායට නා 

සුදුසු ා ිනශ්නවප න  ඒ  ැන නැවත ශටොයප ්ලන ශලටට  රු 

ඇාිනුසාපශේ අවනපනය ශයොමු  රව්නන අපට පුළුව්න. 

 

ගු ම ප්. ශ්රීතර්ද මහසතා 
(மொண்புமிகு சி. சிறீதரன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 

ශරොඳන්. 

 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය පාඩු ලැබීම: වැ ැක්වීග්ප 
ිළයවර 

இலங்கக மின்சொர சகப நட்டமகடதல்: தடுப்பு 

நடவடிக்கக 
LOSSES INCURRED BY CEYLON ELECTRICITY BOARD: 

PREVENTIVE STEPS 
573/’19 

8. ගු ුරෂාර ඉඳුනිල් අමරග ේ්න මහසතා 
(மொண்புமிகு துஷொர இந்துனில் அமரமசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ිජදුලි්ල, ්ල  සින ටර වයපපපර ටාව ආනන අාපතයුසාපශ ්න 

ඇසූ ප්ර ිනය - (1 : 

(අ  (i) ලා ප ිජදුලි්ල ාඩුඩලය ශපෞේ ලී රණය කිමේා 
ටඳරප  ටයුුස  ර්නශ්නද්; 

 (ii) නශටේ න , නයට ශරේුසව  වශ ආද්; 

 (iii) ලා ප ිජදුලි්ල ාඩුඩලය පපක් ලැබීා වළ සවප 
 ැනීා ටඳරප අාපතයපා ය ිජිත්න ශ න ඇින 
පියවර  වශ ආද්; 
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පප ආලිශ ්නුසව 

 (iv) ිජදුලි පපරිශභ ෝගි ය්න ිජිත්න ශ ිජය යුුස ිජදුලි 
 පටුිස  ණනය  රම් ල්න ව ආතාපන රාය 
අටපනපරණ ්ව පිළි ්නශ්නද්; 

 ය්නන නුසාප ශාා ටභ පවට ද්්නව්නශ්නද්? 

(ත  ශනොනශටේ න , ඒ ා්නද්? 
 

மின்வலு, எொிசக்தி மற்றும் ததொைில்துகற அபிவிருத்தி 

அகமச்சகரக் மகட்ட வினொ: 

( அ) (i) இலங்கக மின்சொர சகபகய தனியொர் 

மயப்படுத்த நடவடிக்கக மமற்தகொள்ளப்படு 

கின்றதொ என்பகதயும்; 

 (ii) ஆதமனில், அதற்கொன கொரணம் யொது 

என்பகதயும்; 

 (iii) இலங்கக மின்சொர சகப நட்டம் அகடவகத 

தடுப்பதற்கொக அகமச்சினொல் மமற்தகொள்ளப் 

பட்டுள்ள நடவடிக்கககள் யொகவ என்பகதயும்; 

 (iv) மின்சொர வொடிக்ககயொளர்களினொல் தசலுத்த 

மவண்டிய மின்சொரக் கட்டணம் கணிப்பிடப் 

படுகின்ற தற்மபொகதய முகற அநீதியொனது 

என்பகத அவர் ஏற்றுக் தகொள்வொரொ என்ப 

கதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) இன்மறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Power, Energy and Business 

Development: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether action will be taken to privatize the 
Ceylon Electricity Board; 

 (ii) if so, the reason behind such action; 

 (iii) the steps taken by the Ministry to prevent 
the incurring of losses by the Ceylon 
Electricity Board; and 

 (iv) whether he admits that the method adopted 
to calculate the charges payable by 
consumers of electricity is not fair? 

(b) If not, why? 

 

ගු රවි කුණානායක මහසතා සවිදුලිබල, බලශ්ක්ින ්හස 

වයාපාර ්ංවර්ධන අමාතයුරමා   
(மொண்புமிகு ரவி கருணொநொயக்க - மின்வலு, எொிசக்தி மற்றும்  

ததொைில் துகற அபிவிருத்தி அகமச்சர்) 

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

 රු නිශයෝජය  ගපනපය ුසානි, නා ප්ර ිනයට පිළිුසර 

ශාශටේන්.  

(අ  (i) නැත. 

 (ii) ලා ප ිජදුලි්ල ාඩුඩලය ශපෞේ ලී රණය 
කිමේා රජශේ ප්රිනපත්ිනය ශනොශේ. 

 (iii) ලා ප ිජදුලි්ල ාඩුඩලය ිජදුලි ශටේවපව ල්ප 
දීශ දී අය  රම් ල්න   පටිුස ාඟි්න ිජදුලි 
ශටේවපව ල්ප දීා ටඳරප වන ිජයද්ා ල්ප 
 ැනීාට - for cost recovery -  ටයුුස  රම් 

ල්න්. ටරන   පටිුස රාය ස ාත පද්න ව 
ශාරට ිජදුලි පපරිශභ ෝගි ය්න ටඳරප  පඩුඩ 
කිහිපය ස යටශත් ිජදුලි ශටේවපව ල්ප ශද්න්. 
ශාශටේ  පඩුඩ කිහිපය ට ටරන මිල  ණ්න 
යටශත් ිජදුලිය ල්ප දීා රපජය ප්රිනපත්ිනය වන 
අතර, නා ටරනපනපර ල්ප දීා ටඳරප ලා ප 
ිජදුලි්ල ාඩුඩලය ශවත වැය වන මුද්ල ාරප 
භ පඩුඩප පරශය්න ලා ප ිජදුලි්ල ාඩුඩලය 
ශවත ල්ප දිය යුුස ශේ. ශාශලට ිජදුලි 
පපරිශභ ෝගි ය්න ටඳරප ල්ප ශද්න ටරන 
ඇමුණුා 01හි ද්ැ සශේ. ිතයදෙ පපරිශභ ෝගි  
 පඩුඩ ටඳරප වන ිජදුලි  පටිුස අයරා 
ඇමුණුා 02හි ද්ැ සශේ.   

  ශාා ටරනපනපර ල්ප දීා ුසළ ලා ප ිජදුලි්ල 
ාඩුඩලය 2017 ව ආෂය ුසළ ද්රන ලද් ිජයද්ා 
රුපියල් මිලියන )0,429කි. නශා්නා, පසුගිය 
ව ආෂ ශද්  ුසළ පැවැින ද්ැඩිය ිජයළි  පලවනණ 
තත්ත්වය ටාඟ ජල ිජදුලි නිෂපිපද්නය ටැලකිය 
යුුස ශලට පරළ ගිය අතර, 2017 රප 2017 
ව ආෂවලදී ජල ිජදුලි නිෂපිපද්න ද්පය ත්වය 
පිළිශවළි්න ිතයයට 21 ස රප ිතයයට 33 ස ිජය. 

  ශ  තත්ත්වය ුසළ අ්ඩුඩව ිජදුලිය ට පපද්නය 
කිමේාට තපප ්ලප පර වැඩිය ව ශය්න උපශයෝගි 
 ර  ැනීාට ිතදුවීා ශරේුසශව්න ිජදුලි ජනන 
පිරිවැය ඉරළ ශ ොටි ඇත. 

  2018 ව ආෂශේ ිජදුලි ටැපයු  පිරිවැශේ ටපාපනය 
අ ය න ස ඒ  ය ට රුපියල් 19.12 ස වූ අතර, 

ිජදුලිය ඒ  ය ස ිජකිණීශා්න ලද් තද්පයශ  
ටපාපනය අ ය රුපියල් 1).29 ස ශේ.  

   රු ා්නත්රීුසානි, ඒ  ය ට රුපියල් 19.12 ස 
ව්නශ්න ශාශරාන්. Transmission ටර 
distribution cost න  ශලට රුපියල්  2.73 ස 
න ුස  ර්නන අව යන්.  

  න්ැිජ්න ිජදුලි ජනන  පටිුස අක්  ර  ැනීා 
ටඳරප අව ය නිවැරැදි ජනන ට මි්රණය අක් 
පිරිවැය ටහිත ්ල  සින ප්රභ ව  ්ල  සින 
සුර සෂිතභ පවය තරවුරු වන ත පරයට ශතෝරප 
 ැනීා ිතදු  රම් ලැශේ. නශා්නා 2014 
ව ආෂශේ ිතට සුළා රප සූ ආය ්ලප පර ඉදිකිමේශ  
දී තර  පමේ මිල  ණ්න  ැඳවීා රඳු්නවප දීා 
ිතදු  රන ලද් අතර, ඒ තත්ත්වය ුසළ සුළා රප 
සූ ආය ්ලප පරවලි්න ිජදුලිය මිල දී  ැනීශ  දී 
අය  රන  පටිුසව ිතයයට 40  ප්රාපණයකි්න 
අක්  ර  ැනීාට රැකි ිජය. ශාවැනි ිජිජන වූ 
රශාෝපපයය්න අම් ානය  රමි්න ලා ප 
ිජදුලි්ල ාඩුඩලශේ ජනන ිජයද්  අක්  ර 
 ැනීාට  ටයුුස කිමේා ටඳරප ක්රියප ාප ආ  ශ න 
ඇත.  

  ලා ප ිජදුලි්ල ාඩුඩලය ශ   ටයුුස ඉදිරියට 
 රශ න ගියත්,  ත වූ අවුරුදු රතර ුසළ කිිතදු 
ත පරය ට ිජදුලිය ජනනය ස ශ ශරමි්න 
ිනබුශඩු නැරැ. නයපයපත්ා  ාට්ටමි්න උත්තර 
දු්නනපට, නය ප්රපශයෝගි ව කිිතශටේත් වුශඩු 
නැරැ  කියන  පරණය ාප ව ී ශා්න කිය්නන 
 ැාැිනන්. ඒ නිටප තාන් අප අදෙත් රාය ස 
ඉදිරිපත්  ර ිනශ්්නශ්න. පරිටර අාපතයපා ශේ 
අම්ාැිනය ල්ප ිනශ්නවප න  ඒ ඕනෑා 
ශ නකුට පුළුව්න තර  ඉ සානට අද්පළ 

1291 1292 

[ රු  ුසෂපර ඉඳුනිල් අාරශටේන  ාරතප] 



2019 ජූලි 11 

ටරින ය ටර අවටරය ල්ප දීා ටඳරප අපි ද්ැ්න 
අාපතයපා ය ාඟි්න  ටයුුස  රශ න යනවප.   

 (iv) රජශේ ප්රිනපත්ිනය අම්ව වත්ා්න  පටිුස රාය 
ක්රියපත්ා   ර ඇත. ශ ශටේ නමුත් ිතයදෙ 
පපරිශභ ෝගි ය්න ිජදුලි ශටේවපව ල්ප  ැනීශ දී ඒ 
ටඳරප ද්රන ිජයද්ා තවරණය වන පරිදි ශ වීා 
ටඳරප  පටිුස රාය යපවත් පලීන කිමේා සුදුසු 
්ව ශපශ්න.  

(ත  අද්පළ ශනොශේ.  

 ඇමුණු   01 ටර  02 ්භාගත*  රමි. 

 
ගු ුරෂාර ඉඳුනිල් අමරග ේ්න මහසතා 
(மொண்புமிகு துஷொர இந்துனில் அமரமசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

 රු ඇාිනුසානි, ටිජටිතරපත්ා  පිළිුසර ස ල්පදීා පිළි්ඳව 

බ්ුසාපට ටිුසිනව්නත ශවනවප.  
 

ගු රවි කුණානායක මහසතා  
(மொண்புமிகு ரவி கருணொநொயக்க) 

(The Hon. Ravi Karunanayake) 

 රු නිශයෝජය  ගපනපය ුසානි, ාරජන උපශයෝගිතප 

ශ ොමිෂ්න ටභ පව - Public Utilities Commission - නි ආශේ   ර 

ිනශ්නවප, අය  ළ යුුස  පටිුස.    

ාට ශපශනන ිජධියට ඒ  අටපනපරණන්. ය  තැ්නවල අව ය 

ාට්ටාට වැඩියය  අය  රනවප.  අශන ස තැ්නවල අක්ශව්න අය 

 රනවප. අදෙත් ශ ොමිටා ස පත්  රලප ඒ ුසළි්න ශ  ිතයදෙ ශේ 

ටාශ ෝනනයට ල ස  ර්නන තාන් අපි අද්රටි  ර්නශ්න.  

 

ගු ුරෂාර ඉඳුනිල් අමරග ේ්න මහසතා 
(மொண்புமிகு துஷொர இந்துனில் அமரமசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

 රු නිශයෝජය  ගපනපය ුසානි, ාශේ පළමුවැනි අුසරු 

ප්ර ිනය ශායන්. ලා ප ිජදුලි්ල ාඩුඩලය තාන් අශලා රශට් 

්ල  සිනය ටපයන ප්රනපනා තයතනය. ශාා තයතනය දිගි්න 

දි ටා පපක් ල්න තයතනය ස රැක්යට තාන් ද්ැ්න ටැලශ ්නශ්න. 

රැ්ැන්, නශරා ශව්නන ්ැරැ. ශාහි වැරැේද් ිනශ්්නශ්න 

ශ ොතැනද් කියලප අපි ඉටිශටල්ලපා ශටොය්නන ඕනෑ. අපි ඒ  ැන 

 රු රිජ  රුණපනපය  ාැිනුසාපට ශාෝද්නප  රනවප ශනොශවන්. 

නුසාපට ශ්ොශරොා ාෑත  පලශේදී තාන් ශාා අාපතයපා ය 

ලැබුශඩු. ාා ද්්නන රැක්යට ශ  අාපතයපා ය ශාශරයවපු 

රාශේද්වල වැරැේද් ස නිටප තාන් ශාශරා ශව්නශ්න. නතශ ොට 

ශාතැන ප්ර ිනය ස ිනශ්නවප. ද්ැ්න බ්ුසාපා කියනවප, "පසුගිය 

වටර ශද්  ුසළ ද්ැඩිය නියඟය ස ිනබුණප. ඒ නිටප ජලිජදුලිය 

උත්පපද්නය  ර  ්නනට   රැකියපව ස ලැබුශඩු නැරැ. ඒ නිටප   

ඉ්නනනවලි්න ිජදුලිය උත්පපද්නය වන රා ටඳරප යප යුුසව 

ිනබුණප. ඒ නිටප අශලා ිජයද්ා වැඩිය වුණපඑ කියලප.  රු ඇාිනුසානි, 

අශලා ජපින  ිජදුලි පේනිනයට ිජදුලි්ලය ලැශ්න ත පර කිහිපය ස 

ිනශ්නවප. න  ස තාන්, පුන ආජනනීය ්ල  සිනය. ටිවපභ පිජ  

ප්රභ වවලි්න ිජදුලිය උත්පපද්නය කිමේා තවත් රාය ස. අශන  තාන් 

ජල ිජදුලිය. තව ත පරය ස තාන් ඉ්නනන භ පිජත කිමේා. රැ්ැන්, 

ලා ප ිජදුලි්ල ාඩුඩලය ුසළ ිතක්න ඉාජිශ්නරුව්න  

නිර්නතරශය්න උත්ටපර  ර්නශ්න ඉ්නනන භ පිජතශය්න ජපින  

ිජදුලි පේනිනයට ිජදුලිය ටපයන වැඩටටර්නවලට ය්නනන්.  

හිරු නළිය උපශයෝගි  රශ න, සුළා ්ලය උපශයෝගි 

 රශ න ිජදුලිය නිපද්වීා වැනි  රුණු  වැඩිය දියුණු  ර්නනට 

පසුගිය  පල පරිච්ශේද්ය ුසළා ශාා තයතනශේ ඉ්නන 

නිලනපරි්නශේ ටරශයෝ ය ස ලැබුශඩු නැරැ. බ්ුසාපත් දිගි්න 

දි ටා ඒ ාපෆියපවට යට ශවනවපද්? නශරා නැත්න , ඒ 

පුන ආජනනීය ්ල  සින ප්රභ ව  භ පිජත කිමේා පිළි්ඳව බ්ුසා්නශේ 

ත ල්පය ශාො  සද් කියන න   ැන ාා ද්ැන  ්නන  ැාැිනන්.  

 

ගු රවි කුණානායක මහසතා  
(மொண்புமிகு ரவி கருணொநொயக்க) 

(The Hon. Ravi Karunanayake) 
ඒ ප්ර ිනය ඇසීා  ැන බ්ුසාපට ශ්ොශරොා ටිුසිනන්. ශ  

පුන ආජනනීය ්ල  සිනය නිපද්වීා  ැන වැරදි ාතය ස ිනශ්නවප. 

අේව ිනශ්න ඒ ශාොශරොශත්දී electricity ලැශ්නවප  කියලප. ඒ 

ටා ල්පය ශ වල්වලට ශරෝ ය  ය  ශවනත් ටිගපනවලට 

ශරොඳන්. ඒ වපශේා, ශාහි ටථිීර ජනනය කිමේශ  - firm 

generation - වැඩ පිළිශවළ ස ිනශ්නවප.  ඒ වැඩපිළිශවළ තාන් 

national grid න ට න ුස ශව්නශ්න. ඒ ුසළි්න තාන් අව ය 

ඉල්දො රප ටැපයුා ටඳරප  ටයුුස  ර්නශ්න.  පුන ආජනනීය වැඩ 

පිළිශවළ යටශත් solar power භ පිජත  ශළොත් නශරා නැත්න  

ුවළා භ පිජත   ශළොත්  ඒ  ්ඩප කිමේා ්ැටරිය ස ුසළි්න  ශළේ 

නැත්න  බය ප්ර ිනය නනවප. ුවඟ ශද්ශන ස හිතනවප, අපි 

ඕනෑ මි්නා ශ  වැඩ පිළිශවළ නවත්වනවප කියලප. ඇත්තටා 

ාපත් නතැනට ගියපට පසුවන් ශ   ැන ද්ැම්වත් ා ල්ප  ත්ශත්.   

තපප ්ලප පර ටෑදීා ට  ය  රුචි ත්වය ස ිනශ්නවප. ශාො ද්, 

ඒවප ඕනෑ තැන  ශල්ිතශය්න ටෑදීාට පුළුව්න නිටප. නමුත්, ටථිීර 

ජනනය කිමේශ  වැඩ පිළිශවළ ුසළ අප ශ  තත්ත්වය ශවනටි  ර 

ශ න යනවප. මි්ර ජනනීය කිමේශ  වැඩ පිළිශවළ ස ඉදිරියට ශ න 

යනවප.  ුසශන්න න  ස පුන ආජනනීය වැඩ පිළිශවළ යටශත් 

 රශ න යනවප, තව ුසශන්න න  ස  ල් අඟුරුවලිම්ත්, තවත් 

ුසශන්න න  ස LNG ුසළිම්ත්  රශ න යනවප.   අප ශ  

අවටිගපශේදී අක්ා ාට්ටශ  ජනනය කිමේශ  වැඩ පිළිශවළ යටශත් 

ඒ  ය  මිල රුපියල්  14 ට, රුපියල් 1) ට ඉල ස  

 ර්නශ්න. අපි හිත්නශ්න, ශ  ිජදුලිය අවුරුදු 2කි්න ල්ප  ්නන 

පුළුව්න කියලපන්. නශරා ල්ප  ැනීශ  රැකියපව ිනශ්න නිටප  

ද්ැ්න ඉදිරි ටැලසු වලදී  රුපියල් 14, රුපියල් 1) ඉ සාවප යන 

මිලදී  ැනී වලට අපි අත්ට්න  ර්නශ්න නැරැ.  

ලා ප ිජදුලි්ල ාඩුඩලයටත්, අශලා පපරිශභ ෝගි න්්නටත් ඒ 

ුසළි්න ශලොකු ප්ර ිනය ස ඇින ශවනවප.  රු ා්නත්රීුසාප ශ  ප්ර ිනය 

අරපු න  ාා අ ය  රනවප. ඒශ දී ශ ොන් ත පරශය්නද් 

 ටයුුස  ර්නශ්න කියන න  අනිවප ආයශය්නා අශලා ිජදුලි්ල 

අාපතයපා ය ුසළි්න නි ආශේ   රශ න යනවප.  රැ්ැන්, න  

 පරණය ස ිනශ්නවප. ඒ ශ ශරන වැඩ පිළිශවළ රරි ශරමි්න 

ශ  ශ ර්නශ්න. අපි ිතයයට ිතයය ස ය්නන හිුසවත්  ඒ අය 

උපරාශීලිව ිතයයට 10ට, 15ට පවත්වප ශ න යන ටවිරූපය ස 

තාන් ින ශ්්නශ්න.  ඒ තී්නදු  ැනීශ  ටිවරූපය නිටප ඇින ශවලප 

ිනශ්න ප්රිනිජපප ය ඒ න්. 

 
ගු ුරෂාර ඉඳුනිල් අමරග ේ්න මහසතා 
(மொண்புமிகு துஷொர இந்துனில் அமரமசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

 රු නිශයෝජය  ගපනපය ුසානි, ාශේ ශද්වන අුසරු ප්ර ිනය.  

ශ  වන ිජට වැටුලා පිළි්ඳව ලා ප ිජදුලි්ල ාඩුඩලශේ 

ශටේව ය්න ුසළ ශනොට්නසු්නතපව ස ඇින වී ිනශ්නවප  රු 

ඇාිනුසානි. ිජශ ේෂශය්න තප සෂණි ,  ප ආමි  අා ශේ 

ශටේව ය්නශේ. ඉාජිශ්නරුව්නශ ්න පරළ ිජදුලි අධි පරිවරු්න, 

තප සෂණි  නිලනපරි්න,  ණුවල ්ඩ  ප්නන්නශේ ිතට 
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————————— 
*  පු්පතකාලගේ තබා තත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පප ආලිශ ්නුසව 

ිතයදෙශද්නපට වැටුලාවලි්න ශ ොටටන් ශ  වන ශ ොට ලැශ්්නශ්න 

කියලප බවු්නශේ අශඳෝනපව ස ිනශ්නවප. ශ  පිළි්ඳව බ්ුසාප 

ාැදිරත් ශව්නශ්න ශ ොන් ත පරශය්නද් කියලප ද්ැන  ්නන 

 ැාැිනන්.  

 

ගු රවි කුණානායක මහසතා  
(மொண்புமிகு ரவி கருணொநொயக்க) 

(The Hon. Ravi Karunanayake) 

ඒ ට අවා ව උත්තරය ස දු්නශනොත්, ාා හිතන ිජධියට 

ලා ප ිජදුලි්ල ාඩුඩලශේ ශටේව ය්න ශරොඳ වැටුප ස ල්ප 

 ්නනවප. නමුත්, ඒ අයශේ ිනශ්න තප සෂණි  ද්ැම්ා ුසළ මීට 

වැඩියය ශවනටි   ඇින  ළපට ාට කිිතා ප්ර ිනය ස නැරැ. ඒ අය 

පඩිය ල්ප  ්නනවප වපශේා ඒ ත පරයටා වැඩ  රන ටිවරූපය ස 

ිනශ්නවප න  ඒ පඩිය වැඩිය කිමේා  ැන ප්ර ිනය ස නැරැ. නමුත්, 

නි රුශඩු ශ සවල්  රලප පඩිය ල්ප  ත්තපට, ඊට ටාපන ාට්ටාට 

ප්රිනලපභ ය ස ශපශන්නන ශනොාැින ාන් ිනශ්න ප්ර ිනය. ඒත් අපි 

ශ   ටාශ ෝනන   රශ න යනවප.  ඉාජිශ්නරුව්න ටර අශන ස අය 

අතරත් ප්ර ිනය ස ිනශ්නවප කියලප කියනවප. ාා න  හිත්නශ්න 

නවැනි ප්ර ිනය ස නැරැ කියලන්. ටාටිතය ස ව ශය්න  ත්ශතොත්, 

ිතයදෙශද්නපටා ප්ර ින ිනශ්නවප. 

ඒ ට අපි අවා  වැඩ පිළිශවළ ස ට ටි  රලප ිනශ්නවප. 

අශ ෝටිුස ාපටශේ 30වැනි ද්ප වන ිජට ශ  ිනශ්න ිජෂාතප 

ිතයල්ලා න ුස  රලප, ශටොයප ්ලප, ඒ ිජෂාතප නැින  ර්නන 

පුළුව්න ිජධිශේ වැඩ පිළිශවළ ස  ඉදිරිපත්  ර්නන ාා 

්ලපශපොශරොත්ුස ශවනවප.  

 

ගු ායාිරි  ජ්යග ේ්කර මහසතා  
(மொண்புமிகு தயொசிறி ேயமசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
 රු නිශයෝජය  ගපනපය ුසානි, ාට ශපොඩිය පැරැදිලි  ර 

 ැනීා ස  ර  ්නන ිනශ්නවප. 

 රු ඇාිනුසානි, ාශේ ප්ර ිනයට  පිළිුසර ස දු්නශනොත් 

ශරොඳන්. සූ ආය්ල   සිනය ට ්්නනශය්න බ්ුසාප වැඩ 

පිළිශවළ ස ට ටි  රලප ිනශ්නවප. ාශේ පළමුවැනි ප්ර ිනය 

තාන්, unit න    පටිුසව රුපියල් 22 ට ිනශ්න න   රුපියල් 

19. 4 ද් සවප අක්  ර්නන තීරණය  රලප ිනශ්නවප ද් කියන න . 

ශද්වැනි ප්ර ිනය තාන්, net metering කියන න  අක් කිමේා ුසළ 

අවුරුදු  ණන ස ශ වීා ට ්්නනව ිජ පල ප්ර ිනය ස ඇින ශවලප 

ිනශ්නවප.  රු ඇාිනුසානි, ශවනද්ප zero bill  න  ස තපු 

මිනිසු්නට ද්ැ්න මුද්ල් ශ ිජය යුුස bills න්නන පට්න ශ න 

ිනශ්නවප. සූ ආය ්ල   සිනය පපිජච්චි කිමේා  ැන රැා  ා ා 

මිනිසු්න ුසළ ශලොකු උශද්යෝ ය ස ිනබුණප. රැ්ැන්, ද්ැ්න ඒ වැඩ 

පිළිශවළ ශපොඩ්ඩ ස  ඩප වැක්ලප ිනශ්නවප. ාා බ්ුසාපශ ්න 

අර්නන  ැාැිනන්, බ්ුසාප ඒ ට ්්නනශය්න ය  තීරණය ස 

 ්නනවප ද් කියලප. 

 

ගු රවි කුණානායක මහසතා  
(மொண்புமிகு ரவி கருணொநொயக்க) 

(The Hon. Ravi Karunanayake) 

 රු නිශයෝජය  ගපනපය ුසානි, ඒ  ටමිින ශද්   

ශද්ශද්ශනකුශේ ිනශ්න ාපනිත  ප්ර ිනය ස. අද් වන ිජට අශලා 

රශට් ශ වල් ),500,000 ස ිනශ්නවප. ඒශ ්න ශ වල් 21,000 ස 

අවුරුදු 10 ස ුසළ ශ  වැඩ පිළිශවළට ඇුසළත් කිමේශ දී ඇිනව 

ිනශ්න ප්ර ිනය ස තාන් ිනශ්්නශ්න. ශ  න  ගිිජසුා සවත් අත් 

හිටුවලපත් නැරැ, ශවනටි  ර්නශනත් නැරැ. නමුත්, ශ  වපශේ 

ශ්ොරු ප්රාපර ඇින  රලප ිනශ්නවප. අප කිය්නශ්න 

පපරිශභ ෝගි ය්නශ ්න අය  රන ිජදුලි   පටිුස වැඩියන් කියන න න්. 

ශ   අක්  ර්නන ඕනෑ. අප   පටිුස අක්ා ජනනය කිමේශ  වැඩ 

පිළිශවළ ස ුසළි්න යනශ ොට තව අවුරුදු න රාපරකි්න අශලා ද්ැ්න 

ිනශ්න ද්ළ නිෂිපපද්න ිජයද්ා රුපියල් 23 ිතට රුපියල් 14ට, 16ට 

ශේ්නන පුළුව්න රැකියපව ිනශ්නවප. ඒ නිටප ද්ැ්න අවුරුදු 20 ට, 

22  ගිිජසුා ට අත්ට්න  ර්නශ්න ශාොන පද්නාටද්? අපි 

ඒ  ය රුපියල් (4ට ිනශ්න  ණන අක් කිමේශ  ටිවරූපශේ වැඩ 

පිළිශවළ ස තාන් ශ නිය්නශ්න. ඇන් ශපොශරොටත් අයට යුනිට් 

න  ට රුපියල් (4 ස දීලප, ටපාපනය න සශ නපට රුපියල් 22 ස 

ශද්න තත්ත්වය  ිනශය්නශ්න? අපි රැාශද්නපටා ඒ  ය ට 

ටාපන මිල ස ශද්නවප. ඒ  තාන් අපි ඇින  රලප ිනශ්්නශ්න. 

නතැන net metering, net accounting ශ  බ සශ ෝා ිනශ්නවප. 

ාා ඒ ට ්්නනශය්න ිජශ ේෂ ශ ොමික්ය ස පත්  රලප ිනශ්නවප. 

අපි න  වැඩ පිළිශවළ ස ඉදිරිපත්  රනවප. රැා ශද්නපටා න  

මිල ස නියා  රනවප.   න සශ නකුශේ ඒ  ය ට රුපියල් 

(4කුත් තව ශ ශනකුට රුපියල් 22කුත් ශද්න ඒ ටිවරූපය අපි 

ශවනටි  රනවප. ඒ රැශාෝටා ටපාපනය න  ාට්ටා ස අපි ල්ප 

ශද්නවප. ශ   ශද්ශද්ශනකුශේ ිනශ්න ප්ර ිනය ස.  න සශ ශන ස 

අවා ව, ශ  ට ්්නනශය්න ඒ ශ ොල්ල්නශේ  ිනශ්න ේිජත්ව 

ටිවරූපය ශප්නවනවප.  පුන ආජනනීය   සිනය ශ  ද්වටි 1)3 ුසළ 

ශා පශවොට් 274 ස න ුස  රලප ිනශ්නවප. ඒ අයට බය ප්ර ිනය 

ශනොශවන් ිනශ්්නශ්න. වරල උඩ  රන   කිශලෝශවොට් 40 , 

40 , 30  ඒවප ට ්්නනශය්න ිනශ්න ප්ර ිනය ස. ශලෝ යට 

ශප්නව්නශ්න න  ශද්ය ස. ඇුසශළේ ඒ ශ ොල්ල්න  ර්නන 

රද්්නශ්න ඒ  ය ස රුපියල් (4 ට ිනශ්න මිල අක්  රලප 

ිජදුලි්ල ාඩුඩලයට ප්ර ිනය ස ඇින  රන න .  

ාශේ ටටන ව්නශ්න පපරිශභ ෝගි යපශේ මිල රුපියල් (4 ිතට 

රුපියල් 24 ද් සවප අක්  රන න න්; ජනනය කිමේශ  ිජයද්ා 

රුපියල් 23ට ිනශ්න න  රුපියල් 14 ද් සවප අක්  රන න න්. ඒ  

අපි  රශ න යනවප. ඉදිරිශේදී ඒ වපිතය පපරිශභ ෝගි යපට ල්ප 

දීාට අපි  ටයුුස  රශ න යනවප. 

 

 

අඩු ආාාය්පලාභී්දගේ නිවා්වල  විදුලි ්ැපයුම  

ණය පහසසුක්ප 
குகறந்த வருமொனம் ஈட்டுமவொொின் வீடுகளுக்கொன 

மின்சொர இகணப்பு: கடன் வசதி   
PROVISION OF ELECTRICITY FOR LOW-INCOME 

HOUSEHOLDS: LOAN FACILITY  
 

603/’18 

9. ගු වාසුගද්ව නානායක්කාර මහසතා 
(மொண்புமிகு வொசுமதவ நொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ිජදුලි්ල, ්ල  සින ටර වයපපපර ටාව ආනන අාපතයුසාපශ ්න 

ඇසූ ප්ර ිනය - (1 : 

(අ  (i) අක් තද්පය ලපභී්නට ිජදුලි ටැපයුා ල්ප  ැනීා 
ටඳරප රු. (0,000/-  ණය මුද්ල ස ල්ප දී ණය 
වපරි ය ාපිත  ිජදුලි බිල ටාඟ ශ වීාට ල්ප දී 
ිනබූ පරසු ා ශ  වන ිජටත් පවින්නශ්නද්; 

 (ii) නශටේ න , නවැනි අවටගිපවල නිවට ස වයරි්න 
කිමේශ දී ිජදුලි බුබුදෙ 04, ිජදුලි ශලාම් 01 රප ශ්ද්ප 
රැමේශ  පුවරුව ටඳරප රු. 21,000/-   පාණ 
මුද්ල ස අය  ර්නශ්නද්; 

  (iii) නශටේ න , ශාා මුද්ල ශවශළඳශපොළ මිලට වඩප 
ශ ොපාණ වැඩිය ව්නශ්නද්; 

 ය්නන නුසාප ශාා ටභ පවට ද්්නව්නශ්නද්?  

(ත  ශනොනශටේ න , ඒ ා්නද්? 
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[ රු  ුසෂපර ඉඳුනිල් අාරශටේන  ාරතප] 
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மின்வலு, எொிசக்தி மற்றும் ததொைில்துகற அபிவிருத்தி 

அகமச்சகரக் மகட்ட வினொ: 

( அ) (i) மின்சொர இகணப்புக்ககளப் தபற்றுக்தகொள்வ 

தற்கொக குகறந்த வருமொனம் ஈட்டுமவொருக்கு 

ரூபொ 40,000/- ஐக் கடனொக வைங்கி அதற்கொன 

தவகணக் கட்டணத்கத மொதொந்த மின் கட்டணப் 

பட்டியலுடன் இகணத்து தசலுத்துவதற்கொக 

வைங்கப்பட்டிருந்த வசதி இன்றளவிலும் 

நகடமுகறயில் உள்ளதொ என்பகதயும்; 

 ( ii)  ஆதமனின், அவ்வொறொன சந்தர்ப்பங்களில் 

வீதடொன்றுக்கொன மின் சுற்றுக் கம்பிககள 

இகணக்ககயில்  05 மின் குமிழ்கள், 01 தசருகி 

மற்றும் மின் வைங்கல் தபட்டி ஒன்றுக்கொக சுமொர் 

ரூபொ 21,000 அறவிடப்படுகின்றதொ என்பகதயும்; 

 ( iii)  அவ்வொறரயின், இக்கட்டணம் சந்கதக் கட்ட 

ணத்கத விட எவ்வளவு அதிகொிக்கின்றது  

என்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபயில் அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) இன்மறல், ஏன்? 

 
 
asked the Minister of Power, Energy and Business 

Development : 

(a) Will he inform this House- 

 (i) whether the loan facility of Rs. 40,000 that 
had been granted to low-income earners to 
get the electricity supply and to pay the loan 
instalment together with the monthly 
electricity bill is still being implemented; 

 (ii) if so,  in granting that loan for wiring a 
house, whether a sum of about Rs. 21,000 is 
charged for installing five electric bulbs, 
one plug point and the distribution board; 
and 

 (iii) if so, how greater is this amount as against 
the market price? 

(b) If not, why? 
 

ගු රවි කුණානායක මහසතා  
(மொண்புமிகு ரவி கருணொநொயக்க) 

(The Hon. Ravi Karunanayake) 

 රු නිශයෝජය  ගපනපය ුසානි, නා ප්ර ිනයට පිළිුසර 

ශාශටේන්. 

(අ  (i) ශාා අාපතයපා ය ටවිශේ   ටයුුස 
අාපතයපා ශේ ටරය ඇිනව ිතදු  රන ලද් 
ටමී සෂණ අම්ව, මුද්ල් අ  හිඟ   ශරේුසශව්න 
ිජදුලිය ල්ප  ැනීාට ශනොරැකිව ිතක්න පවුල් 
274,639 ස පාණ 201) ව ආෂය වන ිජට රට ුසළ 
ිතක්න ්ව වප ආතප වී ිනබිණ. 

  රැ්ැන්, අද් වන ිජට ශ  ටා්යපව 214,000 ට 
අක්ශවලප ිනශ්නවප කියලපන් ාා ද්්නශ්න. 

   ඒ අයට ිජදුලි ට ්්නනතප ටඳරප මුද්ල් ශ වීාට 
පාණ ස ශනොව තා නිවට තතැඳු  - wiring -  ර 
 ැනීා ටඳරප ද් මූලය රැකියපව සද් ශනොිනබිණ. ශ  
නිටප ිතයයට    වප ආෂි  ශපොලී අම්පපින ය ස 
අම්ව  ණනය  රන ලද් ටාපන ාපිත  වපරි  
 2කි්න ාපිත  ිජදුලි බිල ටාඟ අය  ර  ැනීශ  

පද්නා ාත රුපියල්  (0,000  උපරිාය ට 
යටත්ව ණය මුද්ල ස ලා ප ිජදුලි්ල ාඩුඩලය 
ාඟි්න ප්රද්පනය  රන ලදී. ශාා ටරනද්පන් ණය 
රාය යටශත් වටර   පලය ුසළ පවුල් 
239,783 ට ිජදුලිය ල්ප දී, ඒ වන ිජට වප ආතප වී 
ිනබූ ිතයදෙ නිවපටවලට ිජදුලිය ල්ප දී අවට්න 
 රන ලදී. ශාා ටරනද්පන් රාය යටශත්  නිවට 
තතැඳු  - wiring -  ර  ැනීාට අව ය මුද්ල් 
ශනොාැින පවුල් ඒ   ටඳරප රුපියල් 1 ,500  
මිල ට, ලා ප ිජදුලි්ල ාඩුඩලය ාඟි්න පවත්වප 
ශ න යම් ල්න සුදුසු   ටහිත ිජදුලි  ප ආමි  
ශල්්නශේ ලියප පදිාචි වී ඇින ිජදුලි  ප ආමි යකු 
ලවප නා  ප ආයය ඉටු  ර  ැනීාට පරසු   
ටලටන ලද් අතර, ිජදුලි ට ්්නනතපව ල්ප 
 ැනීශ   පටුිසව ද් ඇුසළුව ල්ප දු්න  උපරිා මුද්ල 
රුපියල් (0,000 ස ශේ. ිතයදෙ නිවපට ටඳරප ිජදුලිය 
ල්ප දී අවට්න වූ පසුව 201).12.31 දින ශාා 
ටරනද්පන් රාය අවට්න  රන ලදී. මි්න පසුව ලැබී 
ඇින ඉල්ලී  ටල ප ්ලප 2019 ටැලාතැ ් ආ 12 
ද් සවප ිජදුලි ට ්්නනතප ල්ප  ැනීා ටඳරප 
පාණ ස රුපියල් 22,500  ණය මුද්ල ස ිතයයට 
1(  ශපොලිය ස රප ාපට 2(කි්න අය  ර  ැනීශ  
පද්නා ාත ල්ප දීශ  රාශේද්ය ස ශ  වන ිජට 
ක්රියපත්ා  ශේ. 

 (ii) නා රාය ද්ැනට ක්රියපත්ා  ශනොශේ. ද්ැනට 
ක්රියපත්ා  වම්ශේ ිජදුලි ට ්්නනතපව ල්ප 
 ැනීා ටඳරප රුපියල් 22,500  ණය මුද්ල ස ල්ප 
ශද්න ශයෝජනප රායකි. 

 (iii) නිවපට තතැඳු   - wiring - කිමේා ටඳරප ල්ප දු්න 
ටරන ණය මුද්ල නව ට ශවශළඳ ශපොළ පැවින 
මිල රප ටාපන මුද්ලකි. ශාා රුපියල් 1 ,500  
මුද්ල ල්ප  ැනීා අනිවප ආය අව යතපව ස 
ශනොවුණු අතර, ශාය ල්පශද්ම් ලැබූශේ තා 
නිවට තතැඳු   ර  ැනීාට රැකියපව ස ශනොාැින 
අය ටඳරප වූ අම්්රය ස ව ශයනි. 

(ත  අද්පළ ශනොශේ. 
 
 

ගු වාසුගද්ව නානායක්කාර මහසතා 
(மொண்புமிகு வொசுமதவ நொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

 රු ඇාිනුසානි  මුලි්නා  බ්ුසාප ල්ප දු්න පිළිුසර 

රරියප පරව පැරැදිලි  ර ්නන ඕනෑ  අුසරු ප්ර ිනය අර්නන 

ශපර. බ්ුසාප කියන ිජධියට ද්ැ්න ශ  ටරනද්පන් රාය ක්රියපත්ා  

නැරැ ශ්නද්? 

 
ගු රවි කුණානායක මහසතා  
(மொண்புமிகு ரவி கருணொநொயக்க) 

(The Hon. Ravi Karunanayake) 

 ලි්න හිටපු ඇාින 201).12.31 වැනි ද්ප ඒ  අශරෝිත  රලප - 

[්පනපකිමේා ස] නව ට හිටපු ඇාින ඒ රාය අශරෝිත  රලප 

ිනශ්නවප. රැ්ැන්  අපි ඒ  නැවත තර භ   රලප ිනශ්නවප. 

 
ගු වාසුගද්ව නානායක්කාර මහසතා 
(மொண்புமிகு வொசுமதவ நொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ල්ප ශද්න මුද්ල ී යද්? බ්ුසාප ල්ප දු්න පිළිුසශ ආ ඒ  ැන 

ටඳර්න ශවලප ිනබුණප. නමුත් ඒ  පැරැදිලි වුශඩු නැරැ. 

ඉටිශටල්ලප රුපියල් (0 000 ස දු්නනප. ද්ැ්න ශද්්නශ්න - [්පනප 

කිමේා ස] ාට ඇුවශඩු නැරැ. 

1297 1298 



පප ආලිශ ්නුසව 

ගු රවි කුණානායක මහසතා  
(மொண்புமிகு ரவி கருணொநொயக்க) 

(The Hon. Ravi Karunanayake) 

රුපියල් 22 400න්.  

 

ගු වාසුගද්ව නානායක්කාර මහසතා 
(மொண்புமிகு வொசுமதவ நொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

නිවට wiring කිමේා  ිජදුලි බුබුළු පර ස ටඳරප පාණ වුවානප 

 රන ිජදුලි ශලාම්වට  ටර ශ්ද්පරැමේශ  පුවරුව ටිජකිමේා ටඳරප 

යන මුද්ල අම්ව ද්  බ්ුසා්නලප රුපියල් 22 400 ස ශලට ශ  මුද්ල 

 ණනය  රලප ිනශ්්නශ්න? ශ   ප ආයය ඒ නිවපට ුසළ 

ිතදුකිමේශ  ව ී ා ිජදුලි්ල ාඩුඩලශය්නද්  ඉටු  ර්නශ්න? 

 

ගු රවි කුණානායක මහසතා  
(மொண்புமிகு ரவி கருணொநொயக்க) 

(The Hon. Ravi Karunanayake) 

 රු ා්නත්රීුසානි  නා ප්ර ිනය නැවත ජුවව අර්නන. 

 
ගු වාසුගද්ව නානායක්කාර මහසතා 
(மொண்புமிகு வொசுமதவ நொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ිජදුලි ට ්්නනතපව ස ල්ප  ැනීා ටඳරප ල්ප ශද්න රුපියල් 

22 400 ණය මුද්ල යටශත් නා ශ වල්වලට ිජදුලිය ල්පශද්්නන 

 ලි්න ඒ ට ්්නනශය්න ශ ශර්නන ඕනෑ ශේවල් ිනශ්නවප  ශ්න. 

ඒ  ටයුුස  රව්නශ්න ිජදුලි්ල ාඩුඩලය ිජිත්න ශයොද්වන 

 ප ආමි ය්න ාඟි්නද්? 

 

ගු රවි කුණානායක මහසතා  
(மொண்புமிகு ரவி கருணொநொயக்க) 

(The Hon. Ravi Karunanayake) 

ාා ඒ  තාන් මුලි්න කිේශේ. ාඩුඩලශේ ඒ වපශේ ලියප පදිාචි 

 රපු  ප ආමි ය්න ිතක්නවප. සුදුසු   ටහිත ිජදුලි  ප ආමි  

ශල්්නශේ ලියප පදිාචි වී ිතක්න අයට ශ   ටයුත්ත  ර්නන  

පුළුව්න කියලප ිනශ්නවප.  ඒ නපා ශල්්නය ඉදිරිපත්  රනවප. 

 

ගු වාසුගද්ව නානායක්කාර මහසතා 
(மொண்புமிகு வொசுமதவ நொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඒ  තාන් ාා අර්නශ්න. නශටේ අය රන  ණන ශවශළඳ 

ශපොශළේ ිනශ්න මිල  ණ්නවලට වඩප වැඩියන් ශ්නද් කියලප බ්ුසාප 

ිජාටප ්ල්නන. ඒ අම්ව ශවශළඳ ශපොශළේ ිනශ්න මිල 

 ණ්නවලට අම්ව නා   පටිුසව නැවත පරළ ශරළීාට බ්ුසාප 

ටල ප ්ල්නනය කියන න න් ාශේ ඉල්ලීා. 

 

ගු රවි කුණානායක මහසතා  
(மொண்புமிகு ரவி கருணொநொயக்க) 

(The Hon. Ravi Karunanayake) 

ඒ භ පඩුඩත් ටාඟ ශ්න  ා්නත්රීුසාප. ඉින්න ඒ වපශේ ිජදුලි පර්න 
පර-රය ට  wiring  ර්නන  connection න   ්නන 22 400 ස 

අයකිමේා ටපාපනයශය්න ප්ර ිනය ස ශනොශවන්. 201) ශද්ටැ ් ආ 

ාපටශේ රුපියල් 1  900 ට ිනබුණු මිල  ණන අවුරුදු ුසන ට 

පසුව 22 400 ස ශවන න  නච්ාර ප්ර ිනය ස ශනොශවන්. ඉින්න 

ටපනපරණ මිල ස ශලට තාන් ාා ශාය ටල ්නශ්න. 

 

ගු වාසුගද්ව නානායක්කාර මහසතා 
(மொண்புமிகு வொசுமதவ நொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ාා ශ  ප්ර ිනය අරන ශේලපශේ ිනබුණු මිල  ණ්න අම්ව ශ්න 

ප්ර ිනය ඇසුශේ. ශ  ප්ර ිනය අද් අරපු ප්ර ිනය ස ශනොශවන් ශ්න  

මීට ාපට කිහිපය ට  ලි්න දීපු ප්ර ිනය ස. ාා කිය්නශ්න ශ  න්. 

 රුණප ර ්ල්නන  අද් ශවශළඳ ශපොශළේ ිනශ්න මිල  ණන රප 

ශ  අය රන මිල  ණන අතර පරතරය ස ිනශ්නවපද් කියලප. 

නශටේ ිනශ්නවප න   බ්ුසාප ඒ ට ්්නනශය්න යු සිනය ස ඉටු 

 ර්නන ්ල්නන. 

 

ගු රවි කුණානායක මහසතා  
(மொண்புமிகு ரவி கருணொநொயக்க) 

(The Hon. Ravi Karunanayake) 

ාා ශ   ැන ්ලප ිනශ්නවප. ාරජන උපශයෝගිතප ශ ොමිටා 

ුසළි්න තාන් ශ  වපශේ  ඉල ස  ඉදිරිපත්  රලප ිනශ්්නශ්න.  

ශ ොච්ාර අය  ර්නන ඕනෑද් කියන න  තදී බ සශ ෝා 

තීරණය  ර්නශ්න ාරජන උපශයෝගිතප ශ ොමිටා. ඒ ුසළ ය  

ිජෂාතප ිනශ්නවප. ඒ  ාා පිළි ්නනවප. න  ශ ද්ර ට න  

මිලකුත්  ඒ ළඟ ිනශ්න ශ ද්ර ට  ශවන මිලකුත් අය  රන න  

අටපනපරණන් කියලප ාා හිතනවප. නමුත්  ශ   මුද්ල අටපනපරණ 

නැරැන් කියලප ශ  අවටිගපශේදී ශ්ොශරොා ව  ී ාකි්න ාට 

කිය්නන පුළුව්න. 

 

සූර්යබල ්ංග්රාමය වැඩ් හසන   වි්පතර 
"சூர்ய பல சங்கிரொமய" நிகழ்ச்சித்திட்டம்: விபரம் 
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10.ගු ආන්දා අලු් ගමගේ මහසතා 
(மொண்புமிகு ஆனந்த அலுத்கமமக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

ිජදුලි්ල  ්ල  සින ටර වයපපපර ටාව ආනන අාපතයුසාපශ ්න 

ඇසූ ප්ර ිනය - (1  : 

(අ  ශ්රී ලා පශේ  

 (i) වද්නි  ිජදුලි ඒ   නිෂපිපද්නය ශ ොපාණද්; 

 (ii) වද්නි  ිජදුලි ඒ   ඉල්දො දිවප  රපත්රී ව ශය්න 
ශ ොපාණද්; 

 (iii) දින ට  ශපෞේ ලි  අා ශේ ිජදුලි ඒ   
ද්පය ත්වය; 

 (iv) දින ට  පුන ආජනනීය ්ල  සින ාඟි්න නිපද්වන 
ිජදුලි ඒ   ටා්යපව; 

 ශව්න ශව්න ව ශය්න නුසාප ශාා ටභ පවට ද්්නව්නශ්නද්? 

(ත  සූ ආය්ල ටා්පාය වැඩටටරශනහි  

 (i) මූලි  අරමුණු  වශ ආද්; 

 (ii) නහි ප්රිනලපභ   වශ ආද්; 

 (iii) බ් අාපතයපා ශේ  ප ආයභ පරය  වශ ආද්; 

 (iv) සූ ආය්ල වයපපෂින ඉටු  රන ලියපපදිාචි තයතන 
 වශ ආද්; 

 (v) ඉරත තයතන ලියපපදිාචි කිමේා ටඳරප ටල ප 
්ලන ප්රමිතී්න  වශ ආද්; 

 ය්නන නුසාප ටඳර්න  ර්නශ්නද්? 
 

(ඇ  ශ්රී ලා පව දූපත ස වන ්ැිජ්න  පුන ආජනනීය ්ල  සින 
ප්රභ වය ස ශලට මුුවදු රැළි උපශයෝී   ර ැනීශ  
අවටගිපව ස ිනබියදීත්  අාපතයපා ය ිජිත්න ඒ 
ට ්්නනශය්න ටැලකිය යුුස උන්නදුව ස ශනොද් සවන ්ව 
පිළි ්නශ්නද් ය්නනත් නුසාප ටඳර්න  ර්නශ්නද්? 

 

(ඈ  ශනොනශටේ න   ඒ ා්නද්? 

1299 1300 
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மின்வலு, எொிசக்தி மற்றும் ததொைில்துகற அபிவிருத்தி 

அகமச்சகரக் மகட்ட வினொ: 

(அ) (i) இலங்ககயின் நொளொந்த மின் அலகு உற்பத்தி 

யொது என்பகதயும்; 

 (ii) நொளொந்த மின் அலகு மகள்வியொனது பகல், இரவு 

அடிப்பகடயில் யொது என்பகதயும்; 

 (iii) நொதளொன்றுக்கு தனியொர் துகறயின் மின் 

அலகுப் பங்களிப்பு; 

 (iv) நொதளொன்றுக்கு புதுப்பிக்கத்தக்க எொிசக்தி மூலம் 

உற்பத்தி தசய்யப்படுகின்ற மின் அலகுகளின் 

எண்ணிக்கக; 

 தனித்தனிமய யொது என்பகதயும் அவர் இச்சகபக்கு 

அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ)  "சூர்ய பல சங்கிரொமய" நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின், 

 (i) அடிப்பகட மநொக்கம் யொது என்பகதயும்; 

 (ii) அதன் பயன்கள் யொகவ என்பகதயும்; 

 (iii) உங்கள் அகமச்சின் தசயற்பணி யொது 

என்பகதயும்; 

 (iv) சூொியசக்தி கருத்திட்டங்ககள அமுல்படுத்துகின்ற 

பதிவு தசய்யப்பட்ட நிறுவனங்கள் யொகவ 

என்பகதயும்; 

 (v) மமற்படி நிறுவனங்ககளப் பதிவு தசய்வதற்கொக 

கவனத்தில் தகொள்ளப்படுகின்ற நியமங்கள் 

யொகவ என்பகதயும்; 

 அவர் குறிப்பிடுவொரொ? 

(இ) இலங்கக ஒரு தீவொக இருப்பதனொல் புதுப்பிக்கத்தக்க 

எொிசக்தி மூலதமொன்றொக கடல் அகலககளப் 

பயன்படுத்திக் தகொள்வதற்கொன வொய்ப்பு உள்ள 

நிகலயில், அகமச்சினொல் அது ததொடர்பில் 

குறிப்பிடத்தக்களவு ஊக்கம் தசலுத்தப்படுவதில்கல 

என்பகத அவர் ஏற்றுக் தகொள்வொரொ என்பகத அவர் 

குறிப்பிடுவொரொ? 

(ஈ) இன்மறல், ஏன்? 

  

asked the Minister of Power, Energy and Business 
Development:  

(a) Will he inform this House separately - 

 (i) the total number of units of electricity 
generated in Sri Lanka daily; 

 (ii) the daily demand of electricity during the 
day and the night in units; 

 (iii) the number of units of electricity 
contributed daily by the private sector; and 

 (iv) the number of units of electricity generated 
daily through renewable energy? 

(b) Will he also inform this House- 

 (i) the primary objectives of the “Soorya Bala 
Sangramaya” Programme; 

 (ii) the benefits of that programme; 

 (iii)  the role of the Ministry in implementing 
that programme; 

 (iv) the names of the registered institutes that 
implement solar power projects; and 

 (v) the standards that will be considered in 
registering the aforesaid institutes? 

(c) Will he also state whether he will admit that the 
Ministry does not show any considerable interest 
in utilizing sea waves for generating electricity 
despite that there are ample opportunities for 
utilizing sea waves as a renewable energy source 
as Sri Lanka is an island? 

(d) If not, why? 

 
ගු රවි කුණානායක මහසතා  
(மொண்புமிகு ரவி கருணொநொயக்க) 

(The Hon. Ravi Karunanayake) 

 රු නිශයෝජය  ගපනපය ුසානි  නා ප්ර ිනයට පිළිුසර 

ශාශටේය. 

(අ   (i)  ශ්රී ලා පශේ වද්නි  ිජදුලි උත්පපද්නශේ ටපාපනය  

  2018 ව ආෂශේ දී කිශලෝශවොට් පැය (3 )10 000 
ශේ. (ඇමුණුා 01-A) 

  2019 කිශලෝශවොට් පැය (ජනවපරි ිතට ාප ආුස 
ද් සවප  කිශලෝශවොට් පැය (4 131 000 (ඇමුණුා 
01 - B) 

 (ii)  නය ටථිිර අ ය ස ශනොශේ. නය ිජාලනය ශේ. 2019 
ව ආෂශේ ජනවපරි ිතට ුවනි  පල සීාපව ුසළ දිවප 
රපත්රී උපරිා ිජදුලි ඉල්දො ඇමුණුා 02හි ද් සවප 
ඇත. 

 (iii)  ශපෞේ ලි  අා ය ිජිත්න ශ්රී ලා පශේ උත්පපද්නය 
 රම් ල්න වද්නි  ිජදුලිශයහි ටපාපනයය 

  2018 ව ආෂශේ දී කිශලෝශවොට් පැය 9 )00 000 
(ඇමුණුා 01  

  2019 ව ආෂශේ දී (ජනවපරි ිතට ාප ආුස ද් සවප  
කිශලෝශවොට් පැය 11 040 000 පාණ ශේ. 
(ඇමුණුා 01-B) 

 (iv)  පුන ආජනනීය ්ල  සින ාඟි්න වද්නි  
උත්පපද්නශේ ටපාපනයය 

  2018 ව ආෂශේ දී 17 990 000 kwh ශේ. (ඇමුණුා 
01-A) 

  2019 ව ආෂශේ දී (ජනවපරි ිතට ාප ආුස ද් සවප  
12,249,000 kwh ශේ. (ඇමුණුා 01-B) 

 

(ත   (i)  "සූ ආය ්ල ටා්පායඑ වැඩටටරන පියවර 0( ස 
යටශත් ක්රියපත්ා  ශේ. 

  අදියර I 

  2025 වටර වනිජට වරල ාත ටිජ රන සූ ආය 
ශ ෝෂ ාඟි්න ශා පශවොට් 1 000 ිතට ශා පශවොට් 
1 000 000 ද් සවප 

  අදියර II 

  ශා පශවොට් 01 ටහිත සූ ආය ්ල වයපපෂින 300 
ප්රාපණය ස ව ශය්න ශා පශවොට් 300 

  අදියර III 

  ශා පශවොට් 10 ටහිත සූ ආය ්ල වයපපෂින 04 
ව ශය්න ශා පශවොට් 40 
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පප ආලිශ ්නුසව 

  අදියර IV  

  ාපදුරු බය පපශවන සූ ආය ්ල උද්යපනය ාඟි්න 
ශා පශවොට් 100 

  පුනරි්න සූ ආය ්ල උද්යපනය ාඟි්න ශා පශවොට් 
100x2 

  ශාොනරප ල සූ ආය ්ල උද්යපනය ාඟි්න 
ශා පශවොට් 100 ව ශය්න ශා පශවොට් (00 ස 
ිජදුලි්ල පේනිනයට න ුස  ර්නන 
්ලපශපොශරොත්ුස වනවප. 

    (ii) ශාා වයපපෂිනශය්න ලැශ්න ප්රිනලපභ  

i. වටර 2020 වනිජට ලාිජා ිජදුලි ජපලය ශවත 
ශා පශවොට් 200 නපරිතපව ස න ුස කිමේා. 

ii. වටර 2024 වන ිජට ශා පශවොට් 1000  
සූ ආය්ල නපරිතපව ස ද් සවප වැඩිය කිමේා. 

iii. අනප තශේදී මිල අධි  තපප ිජදුලි්ල 
උත්පපද්න ජපලය ශවත න ුස කිමේා සීාප 
කිමේා. 

iv. පරිටර හිත පමී උත්පපද්න ිජ ල්ප 
ප්රව ආනනය. 

v. සූ ආය පේනින ටිජ රම් ලැබූ පපරිශභ ෝගි ය්න 
ශවත ටැලකිය යුුස තද්පයා ස ල්ප  ැනීාට 
අවටගිපව ස. 

 (iii) ්ල  සින අා ශේ ප්රිනපත්ින ට පපද්න ටඳරප 
ව ී   ද්රන ප්රනපන අාපතයපා ය ිජදුලි්ල  
්ල  සින ටර වයපපපර ටාව ආනන අාපතයපා යන්. 
න්ැිජ්න පුන ආජනනීය ්ල  සින ටාව ආනනය 
ට ්්නන  ප්රිනපත්ින ට පපද්නය  ප්රිනපත්ින 
ක්රියපත්ා  කිමේා  පුන ආජනනීය ්ල  සින 
ටාව ආනන රප අද්පළ  ැටදෙ නිරප රණය ශාා 
අාපතයපා ශේ ප්රනපන  ප ආයය ශලට ටැලකිය 
රැකිය. ශාා ්ලතල ල්ප දී ඇත්ශත් 2014.09.21 
දිනැින අා  1933/13 ටර 2017.12.27 දිනැින අා  
2103/22 ද්රන අින ිජශ ේෂ  ැටට් පත්ර ාඟිනි. 

 (iv) ලියපපදිාචි වී ිනශ්න තයතන 2(3 ටහිත ලැන්ටුිසව 
ඇමුණුා 03 ශලට අමුණප ිනශේ.  

 (v) "සූ ආය ්ල ටා්පායඑ වැඩටටරන  ප ආය සෂා 
අයුරි්න ක්රියපත්ා  කිමේශ  අරමුණි්න 
ශටේවපද්පය ය්න වන තයතන ශරෝ පුේ ලය්න 
ශවත නි ආශේිකත ලිපි නිකුත් කිමේාට ශ්රී ලා ප 
සුනිතය ්ල  සින අධි පරිය ාඟි්න පරත ටඳර්න 
ශල්්න ටල ප ්ලම් ලැශේ. 

(i) ටාප   ලියපපදිාචිය ටර අශනකුත් ිජටතිර 

(ii) ටිජ රම් ල්න ාපදිලිය (ශාොඩල්  (සු ආය 
පැනල/අපව ආත   

(iii) ාපදිලිවලට අද්පළ පිරිිජතර 

(iv) ප්රමිිනයට අම්ව උප රණ පමේ සෂපව ශ්රී 
ලා පශේ ිතදු කිමේාට පරසු   ශනොාැින 
්ැිජ්න ජපතය්නතරව පිළි ත් රටපයනප පර 
ිජිත්න නිකුත්  රන ලද් පමේ සෂණ ටරින  
(ටරින   රම් ල්න තයතනය - TUV/
SAA/SGS යනපදී ව ශය්න  

 සූ ආය පැනල ටඳරප - IEC (IEC61730, 
IEC61215, IEC61701, IEC627) 

(v) ජපින  ජපලය ටර අශනකුත් පිරිිජතර 
ට ්්නන කිමේාට අපව ආත යට ඇින 
රැකියපව - අපව ආත  ටඳරප IEC/IEEE/
VDE (ටරින   රම් ල්න තයතනය 
TUV/SAA/SGS/ යනපදී ව ශය්න  

(vi) ාේ ටාප ශ  නි ආශේිකත ලිපි  

(vii) ශතෝරප ත් ාපදිලි ටඳරප (IEEE1547) 
ශාොරටුව ිජ විිජද්යපලශේ ිජදුලි ඉාජිශ්නරු 
පීඨශේ පමේ සෂණ ටරින ය 

(viii) ශ්රී ලා ප ප්රමිින තයතනය ටර ශ්රී ලා ප 
සුනිතය ්ල  සින අධි පරිය ඒ ප්ේනව 
සූ ආය්ල පේනින ටර උප රණ ටඳරප ප්රමිින 
1  ස පාණ රඳු්නවප දී ඇත. 

  පරත ටඳර්න තයතනවල නිලනපරි්නශ ්න යුත් 
ක්රියප පමේ තප සෂණි   මිටුව ස පත්  රම් ලැ් ඇින 

අතර  ශාා  මිටුව රරරප නි ආශේ  නිකුත් කිමේාට 

පියවර  ම් ලැශේ. 

(i) ශාොරටුව ිජ විිජද්යපලය 

(ii) ශ්රී ලා ප ාරජන උපශයෝගිතප 
ශ ොමිටා 

(iii) ිජදුලි්ල  ්ල  සින ටර වයපපපර 
ටාව ආනන අාපතයපා ය 

(iv) ලා ප ිජදුලි්ල ාඩුඩලය 

(v) ලා ප ිජදුලි පුේ ලි  ටාප ා 

(vi) ශ්රී ලා ප ප්රමිින තයතනය 

(vii) ශ්රී ලා ප සුනිතය ්ල  සින අධි පරිය 

(viii) ශ්රී ලා ප පපරිශභ ෝගි   ටයුුස පිළි්ඳ 
අධි පරිය 

(ඇ  නැත. ප්රින සශෂේප  රමි. 

(ඈ  ශ්රී ලා පශේ ටාව ආනනය  ළ රැකි ටප ප්රද්පන්  ශනොවන 

පුන ආජනනීය ්ල  සින ප්රභ වය ස ශලට ටමු්ර තරා  

ටල ම් ලැශේ. නය ලා ප ිජදුලි්ල ාඩුඩලශේ 2020-

2039 ටඳරප වන දිවන පලීන උත්පපද්න ටැලැටශි  

ශ ටු පශතහි 4.(.  ව ්නිනය යටශත් ශවනත් 

පුන ආජනනීය ප්රභ වය ස ශලට රඳු්නවප ශද්ම් ලැශේ. 

 ටමු්ර තපප ්ල  සින අම්ව ආතනය (OTEC), ටමු්ර 

්ල  සින (තරා   අම්ව ආතනය  ශභ ෞමි  තපප ්ල  සින 

අම්ව ආතනය  ට පීඩියත වපයු මූලි  ්ල  සින උත්පපද්නය  

ජීව වපයු ්ල  සින උත්පපද්නය ටර සුළඟි්න ටා්නිජත 

්ල  සින ාපරුව (energy shifting) රප ශද්මුුව්න පේනිනය 

සූ ආය PV ටර ්ල  සින  ්ඩප කිමේා තදී අශනකුත්  ්ඩප 

කිමේශ  ශයද්වු  යනපදී නව පුන ආජනනීය තප සෂණි  

ශයද්වු  ටාව ආනනය කිමේා ටඳරප 2019.01.30 දින 

ජපතය්නතර ශයෝජනප ඉල්ලප ිතක්මි්න ලා ප ිජදුලි්ල 

ාඩුඩලය ිජිත්න ාෑතදී තර භ   රන ලද් නව 

පුන ආජනනීය ප්රභ ව  ටාව ආනනය කිමේා අරාප ඇත. ශාා 

තර භ ය ිජශේික  (exotic) ්ල  සින ටාව ආනනය ශලට 

න   ර ඇින අතර  ශේශීය පුන ආජනනීය ්ල  සින ට පත 

ටාව ආනනය  රන අතරා  නව තප සෂණි  අත් ද්ැී   

ශ න ඒාට අශලා සෂප ශ ශ ආ. වපණිජ  ණශේ ශාශරයු  

ටඳරප ටාව ආනනය  රන ලද් ඉරත රඳුනප ත් තප සෂණය  

ශවම්ශව්න ලා ප ිජදුලි්ල ාඩුඩලය ාඟි්න ග්රිඩ් අ්නත ආ 

ට ්්නනතප පරසු ා ටපයම් ලැශේ. 

1303 1304 

[ රු  රිජ  රුණපනපය   ාරතප] 
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 ටමු්ර තරා  ්ල  සින ටාව ආනනය  ටඳරප අද්පළ 

ලාසු රුව්නශ ්න ලාසු ශල්්න ශද්  ස ල්පශ න ඇින 

නමුත්  ඉදිරිපත් කිමේාට අවටපන දිනය වන 2019.04.14 දින 

ද් සවප දී ආඝ  රන ලද්  පල සීාපව ුසළ ලාසු රුව්න ිජිත්න 

කිිතදු ඉදිරිපත් කිමේා ස  ර ශනොිනබුණි. 

 අද්පළ ඇමුණු  ිතයල්ල ්භාගත*  රමි. 

 

 

ගු ආන්දා අලු් ගමගේ මහසතා 
(மொண்புமிகு ஆனந்த அலுத்கமமக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

 රු නිශයෝජය  ගපනපය ුසානි  ාශේ පළමුවන අුසරු 

ප්ර ිනය ශායන්.  

ිජශ ේෂශය්නා අපි පළපත් පපලන තයතනවල ප්රනපනී්න 

රැක්යට  ටයුුස  ළ  පලශේ ිතට ිජිජන තඩුක් ුසළ පත් වුණු 

ිජදුලි්ල අාපතයුසා්නලපට අපි ිජිජන අවටිගපවලදී  රුණු ඉදිරිපත් 

 රලප ිනශ්නවප  ිජදුලි  ණු ිතටුවීශ දී ාප ආ  සීාප  ුසළ ිතටුවීා 

ශනො ළ යුුස ්වට. අද් ්පමීය ාප ආ වල තද්්ද්ය ඇින වීාට ප්රනපන 

ශරේුසව ශවලප ිනශ්්නශ්න  ිජදුලි්ල අාපතයපා ය ිජිත්න ිජදුලි 

 ණු ිතටුවීශ දී ාප ආ  සීාපව ශනොත ප අනව ය තැ්නවල 

ිතටුවීාන්. 

ඊළඟට වැටවල් ඒ ිජදුලි  ණු  රප නනවප. ඊට පටිශටේ  පම්ව 

ඒ ිජදුලි  ණු  රප නනවප. ිජදුලි  ණු පපර ාැද් ිනශ්න නිටප ාප ආ  

ටාව ආනනය කිමේශ දී පළපත් පපලන තයතනවලට නය ාරප 

 ැටදෙව ස ශවනවප.  රු ඇාිනුසානි  බ්ුසාප ඊශේ ශපශ ආද්ප ශ  

අාපතයපා ය භ පර  ත්තත්  අපි පළපත් ටභ පශේ ඉ්නන  පලශේදීත්  

ඒ වපශේා පළපත් පපලන තයතනවල ඉ්නන  පලශේදීත් දිගි්න-

දි ටා ශ  පිළි්ඳ  ද්ැඩිය අ ආබුද්ය ස ශ  රශට් ිනබුණප. ශ  ප්ර ිනය  

ාරශල්්යකි්න ශරෝ ිතයදෙ පළපත් පපලන තයතන ද්ැම්වත් 

 රලප  ලා ප ිජදුලි්ල ාඩුඩලය රප පළපත් පපලන තයතනවල 

ඉ්නන නිලනපරි්න ටාඟ ට ්්නනශවලප ශ  ිජදුලි  ණු ිතටුවීශ  

 ප ආයය  රනවප න  අපි ිජ ිවපටය ස ඇින  ර  ්නනවප. ාප 

හිතන රැක්යට ද්ැ්න රට පුරප ිජදුලි  ණු ිතටුවප රාපරන්. ඒ වුණත් 

නැවත  ණු ිතටුවීශ දී ශරෝ ප්රිනටාටි රණය  රන ශවලපශේදී 

ශරෝ අක්ා  ණශ්න පළපත් පපලන තයතනවලට ටර පළපත් 

ටභ පවලට අන්ින ාප ආ  ුසළ  ණු ිතටුවීශ දී  ඒ ාප ආ  සීාපශේ  ණු 

ිතටුවනවප න  වැටවල් ටර තපලාප ාප ආ යට න්නශ්න නැරැ.  රු 

ඇාිනුසානි  ශ   පරණය පළපත් පපලන තයතනවලට ාරප 

ද්ැවැ්නත  ැටදෙව සශවලප ිනශ්නවප.  

ඒ ිජතර ස ශනොශවන්. ාප ආ  ශද්පට  ටිවල අුස ටර අනිකුත් 

්පනප ඉවත් කිමේශ දී බ්ුසා්නලප ඒ  ප ආයය පවරප ිනශ්්නශ්න 

ශ ෝනත්රපත් රුව්නටන්. කිිත ශ ශන ස ඒ  පන ලද් අත්ත 

පපශර්න ඉවත්  ර්නශ්න නැරැ. ඒ නිටප පන්්න  ා්න  රන 

පුේ ලය්නටත්  ැටදෙව ස ඇින ශවනවප. බ්ුසාප ශ  පිළි්ඳව 

අවනපනය ශයොමු  ර්නන. පළපත් පපලන තයතනවලට අන්ින 

ාප ආ  ටර පළපත් ටභ පවලට අන්ින ාප ආ වල ශ    ටයුුස  

කිමේශ දී  ිජශ ේෂශය්න ිජදුලි  ණු ිතටුවීශ දීත්  ිජදුලි රැරැ්න 

අදෙත්වැඩියයප කිමේශ දීත් ටර ශ ෝනත්රපත් රුව්න ිජිත්න ්පනප  

ඉවත් කිමේශ දීත්   ැටදෙ  ඇින ශවනවප. ඒ නිටප ශ    පිළි්ඳව 

බ්ුසාපශේ අද්රට ද්ැන  ැනීාට ාප  ැාැිනන්. 

 

ගු රවි කුණානායක මහසතා  
(மொண்புமிகு ரவி கருணொநொயக்க) 

(The Hon. Ravi Karunanayake) 

 රු ා්නත්රීුසානි  අද්රටි ිජාටලප ඒ අම්ව ක්රියපත්ා   රනවප. 

නමුත් ද්විත්න  ද්වට ි ශද්ශ ්න යක්තල පරසු   පිළි්ඳ ප්ර ිනය 

ිජටඳ්නන ්ැරැ. ලා ප ිජදුලි්ල ාඩුඩලයත්  ාරපාප ආ  රප ාප ආ  

ටාව ආනන අාපතයපා යත්  ජල ට පපද්න අාපතයපා යත් 

න ුසශවලප public corridors රද්්නන  ටයුුස  රනවප. ාප ආ  

දිශේ ශ   ටයුුස  ශළේ නැත්න  ිජ පල ප්ර ිනය ස ාුස ශවනවප. 

ඒ  ටයුුස ද්ැ්නවත් ක්රියපත්ා   ර්නන අපි අත්වැල් ්ැඳ ්නන 

අව යන්. නමුත් ාට ශපශන්නශ්න නැරැ  ඒ  ටයුුස ිතේන 

ශවනවපය කියලප. 

 

ගු ආන්දා අලු් ගමගේ මහසතා 
(மொண்புமிகு ஆனந்த அலுத்கமமக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

 රු ඇාිනුසානි  පැරැදිලි  ර  ැනීා ස ිනශ්නවප. බ්ුසාපත් 

කියනවප න  ශ   ටයුුස ශ ශරනවප ශපශන්නන නැරැන් කියලප  

ශ  ප්ර ිනය ිජටශඳ්නශ්න  වද්පද් කියන න  තාන්  ැටදෙව 

ිනශ්්නශ්න. ශාය රශට් ාරප ද්ැවැ්නත ප්ර ිනය ස; ාප ආ  තද්්ද්යට 

න  ශරේුසව ස. තපලාප ඉදිකිමේා ාප ආ  සීාපශේන්  රලප 

ිනශ්්නශ්න. ාප හිතන රැක්යට ිතයයට  4 සා ාප ආ  සීාපශේ 

තාන් ිජදුලි  ණු ිතටුවප ිනශ්්නශ්න. ශ  ිජදුලි  ණු ාපන්  රැක්යට 

ිතටුවන නිටපන් ශ  ්පන  ිනශ්්නශ්න.  

බ්ුසාප ශ   පරණය ිජශ ේෂ  පරණය ස ශටේ ටල ප 

ශාතැනි්න නරපටවත් ශ  තත්ත්වය ඇින ශනොවන ිජධියට ිතයදෙ 

තයතන  ැඳවප  ටප ච්ඡප ශ ොට පිළියා ස ශයොද්න  ශලට ාා 

ඉතප  පරුණි ව ඉල්ලප ිතක්නවප. 

 
ගු රවි කුණානායක මහසතා  
(மொண்புமிகு ரவி கருணொநொயக்க) 

(The Hon. Ravi Karunanayake) 

ඒ ිජතර ස ශනොශවන්  ශ  ප්ර ිනය උටපිජයටත් යනවප. ය  

තැන  ිජදුලි  ණුව ස ද්ා්නන රැදුශවොත්  ඊට ිජරුේනව උටපිජ 

දුවනවප. නතශ ොට අවුරුදු ුසන රතර නතැන හිර ශවනවප. නතැන 

ටාව ආනනය ඇන හික්නවප. ඒ නිටප ශද්ශ ්න න  ස  ර්නන ඕනෑ. 

ටාව ආනනය ටපනපරණව  ළ යුුසන්. නමුත් ශ   ටයුුස ඉ සා්න 

කිමේශ  වැඩපිළිශවළ ස ශ නය්නනත් අව යන්.  

 
ගු ආන්දා අලු් ගමගේ මහසතා 
(மொண்புமிகு ஆனந்த அலுத்கமமக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

 රු නිශයෝජය  ගපනපය ුසානි  ාශේ ශද්වන අුසරු ප්ර ිනය 

ශායන්. 

 රු ඇාිනුසානි  බ්ුසාප ිජදුලි්ල ඇාිනවරයප ව ශය්න වැඩ 

භ පර ත් අවටිගපශේ කිේවප  නැවත ිජදුලිය බිඳ වැශට්නන ශද්්නශ්න 

නැරැ  නිර්නතරශය්න රට පුරප ිජදුලිය ල්ප දීාට  ටයුුස  රනවප 

කියලප. නමුත් ාා  හිතන රැක්යට පසුගිය ද්වට  බ්ුසාපත් 

නිද්පශ න ඇරැශරනශ ොට රපත්රී 2.00 ිතට උද්ෑටන 4.00 ශවනුසරු 

ිජදුලිය  පප ිනබුණප. පිට පළපත්වල රපත්රී 9.00 ිතට අදෙයා 2.00 

ද් සවප ිජදුලිය  පප ිනබුණප.  ද්ැ්න උටටි ශපළ ිජභ ප ය පැවැත්වීාට 

තට්නන ශවලප ිනශ්නවප. ඒ වපශේා ශද්ටැ ් ආ ාපටශේ 

ටපාපනය ශපළ ිජභ ප ය පැවැත්වීාට නියමිතන්. නමුත් ශ  

ත පරයට ිජදුලිය ිජට්නධි කිමේා නිටප  ළාන්්නට උශේට නැඟිටලප 

පපටල් ය්නන  බවු්නශේ අනයපපන  ටයුුස  ර  ්නන ිනශ්න 

අවටිගපව ටර අශනකුත් ිතයදෙ රපජ පරි  ටයුුස ශනොිතතූ 

ත පරශය්න බිඳ වැශටනවප. ඒ නිටප බ්ුසාප කියූ පරිදි ඒ 

 පරණය ඉෂිට ශනොවීා පිළි්ඳව අශලා  න පටුව ප්ර ප   රනවප.  

1305 1306 

————————— 
*  පු්පතකාලගේ තබා තත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පප ආලිශ ්නුසව 

ඒ වපශේා කූර ල ප්රශේ ශේ ඇින වී ිනශ්න ද්ැවැ්නත ිජදුලි 

්ල අ ආබුද්ය පිළි්ඳ ප්ර ිනය බ්ුසාපට දිගි්න දි ටා ශයොමු  රලප 

ිනශ්නවප. ශ  ප්ර ින පිළි්ඳව බ්ුසාපශේ ත ල්පය කුා සද් 

කියලප ද්ැන  ්නන  ැාැිනන්. 

 

ගු රවි කුණානායක මහසතා  
(மொண்புமிகு ரவி கருணொநொயக்க) 

(The Hon. Ravi Karunanayake) 

බ්ුසාපශේ අුසරු ප්ර ිනශේ පළමු ශ ොටට ට ්්නනශය්න ාට 

කිය්නන පුළුව්න ව්නශ්න  අශලා  ණනය කිමේා අම්ව ද්වට ට 

ශා පශවොට් (100 ස  ඇින කිමේශ  රැකියපව ිනශ්න ්වන්. නමුත් 

පැය ුසන ට ශා පශවොට් 1 4 සඅක් ශවලප ිනශ්නවප. නය 

ිතදුවුශඩු ිජදුලි ්ල ාඩුඩලශේ ප්ර ිනය ස නිටප ශනොශවන්. මුද්ල් 

අාපතයපා ශය්න අපට රුපියල් ශ ෝක් 7 100 ස ශද්්නන ිනශ්නවප. 

ඒශ ්න අපි ්නිජ ශතල් ටාටිගපවට රුපියල් ශ ෝක් ) 900 ස 

ශද්්නන ිනශයනවප. බය ශද්  අතර  ිනශ්න ිජෂාතපව තාන් 

ප්ර ිනය.  ්නිජ ශතල් ටාටිගපව කිේවප  ටල්ලි ශද්්නශ්න නැත්න  

ශතල් ශද්්නශ්න නැරැ කියලප. ඒ ප්ර ිනය පැය රතර ස ිනබුණප.  

ප්ර ිනය වුශඩු නතැනන්. ඊට පසුව ද්ප උශේ ාා ඉතප ඕනෑ මි්න 

 ගප  රලප ප්ර ිනය ටාතයට පත්  ළප. නමුත් ප්ර ිනය උ් 

තත්ත්වයට ගිහිල්ලප ිනබුණප.  ඒ ප්ර ිනය නැවත  ඇින ශනොශවන් 

කියලප ාප අනිවප ආයශය්න ිජ ිවපට  රනවප. නමුත් මුද්ල් 

අාපතයපා ය නි්නශද්්න නැඟිටලප  ටයුුස  ර්නන ඕනෑය කියන 

න  ාා ශ  අවටිගපශේ ාත ස  රනවප. 

 රු ා්නත්රීුසානි  කූර ල ට ්්නනශය්න ිනශ්්නශ්න 

ශ්ොශරොා අටුසටුද්පය  තත්ත්වය ස. නපය  ටිවපමී්න වර්නශටේලප 

ටර ඒ ප්රශේ ශේ ිතක්න ා්නත්රීවරු  ී ප ශද්ශන සා ශ  ට ්්නනව 

අශප්න ඉල්ලීා ස  ළප.  ද්වටි රතර ස ඇුසළත කූර ලට ිජදුලි 

 ණු 2) ස පුරපිජද්යප ශද්පප ආතශ ්නුසශේ අවටරය පරිදි ල්ප 

ශද්්නන අප සූද්පන .  

අපි ඒ වැඩ  ටයුුස පට්න අරශ න ද්වට ස  ටයුුස 

 රනශ ොට ශද්වැනි ද්වශටේ ඒ  ටයුුස නවත්ව්නන කියලප ඉරළ 

නිශයෝ ය ස ඇිජල්ලප ිනබුණප. ල සෂ ද්රය ට ්ලපපන ප්ර ිනය 

අපට ද්වටි රතරකි්න ිජටඳ්නන පුළුව්න. පුරපිජද්යප 

ශද්පප ආතශ ්නුසශව්න අවටරය ලැශ්්නශ්න නැින නිටපන් ඒ වැඩ 

 ටයුුස කිමේාට ශනොරැකිශවලප ිනශ්්නශ්න. ශපොලීිතයත් න ස  

 ගප  රලප ඒ වැඩ  ටයුුස  ර්නන ද්ැ්න අපි ්ලපශපොශරොත්ුස 

වනවප. ශ  ප්ර ිනය ඒ අයශේ ද්ැශවන ප්ර ිනය ස ශලට ටල නවප. 

ශාහිදී ත මි  ප්ර ිනය ස ඇින ශනොවන ිජධියට  ටයුුස  ර්නන 

අව යන්. ශ  ප්ර ිනය ිනශ්්නශ්න  පටද් කියන  පරණය 

ට ්්නනශය්න තාන් අපි ද්ැම්වත්  රලප ිනශ්්නශ්න. 
 

ගු විමල් වීරවංශ් මහසතා   
(மொண்புமிகு விமல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

 රු නිශයෝජය  ගපනපය ුසානි  ාට පැරැදිලි  ර  ැනීා ට 

අවටර ශද්්නන. 

 රු ඇාිනුසානි  බ්ුසාප කූර ල පුරපණ ිජරපරටිගපනයට 
ිජදුලිය ල්ප දීා පිළි්ඳව ටඳර්න  ළප. ඉරපම වීරරත්න ඇුසළු 
 ඩුඩපයා බ්ුසාපශ ්න  රපු ඉල්ලීා පරිදි කූර ල පුරපණ 
ිජරපරටිගපනයට ිජදුලිය ල්ප දීාට ලා ප ිජදුලි්ල ාඩුඩලය 
ක්රියපත්ා  වුණප. ද්ැ්න පුරපිජද්යප ශද්පප ආතශ ්නුසව ිනශ්්නශ්නත් 
ශ  තඩුක්ව යටශත්ශ්න. පුරපිජද්යප ශද්පප ආතශ ්නුසව කිය්නශ්න 
ිජප සෂයට අන්ින ශද්පප ආතශ ්නුසව ස ශනොශවන්ශ්න.  ාප ද්්නන 
ිජධියට පුරපිජද්යප ශද්පප ආතශ ්නුසව අන්ින ටජිත් ශප්රේාද්පට 
ඇාිනුසාපටන්. ලා ප ිජදුලි්ල ාඩුඩලය කූර ල පුරපණ 
ිජරපරටිගපනයට ිජදුලිය ල්ප ශද්්නන රද්නශ ොට ාප ද්්නන ිජධියට 

පුරපිජද්යප ශද්පප ආතශ ්නුසව මුලි්න ඒ ටඳරප අම්ාැිනය ල්ප 
ශද්නවප. නමුත් පැය 2(කි්න පසුව ඒ අම්ාැිනය ඉවත්  ර 
 ්නනවප. මුලි්න අම්ාැිනය දීලප  පසුව අම්ාැිනය ඉවත්  ර 
 ත්ශත් ඇන්? ශ   පුරපිජද්යපත්ා  ද්ෂෂික් ශ ෝණශය්න රපනි ර 
ශද්ය ස න  මුලදීත් ඊට අම්ාැිනය ශනොදී ිතක්ය රැකින්. අම්ාැිනය 
දීශා්න ශපශන්නශ්න ශාහි වැරැේද් ස නැරැ කියන න න්. පසුව ඒ 
අම්ාැිනය ඉවත්  ර  ්නනවප. ඒ කිය්නශ්න  නය කිිතය  
ශේ පපලන තීරණය ස ශ්න. ඒ තීරණය නිලනපරි ාට්ටශ  
තීරණය ස ශනොශවන්. බ්ුසාපශේා ඇාින ාඩුඩලශේ ිතක්න 
ටජිත් ශප්රේාද්පට ඇාිනුසාපත් න ස  ශ   ැන ටප ච්ඡප  රලප 
ිජටඳපශ න  කූර ල පුරපණ ිජරපරයට ිජදුලිය ල්ප දීශ   ප ආයය 
ඉටු  ර්නන ්ැරිද් කියන න න් ාප බ්ුසාපශ ්න අර්නශ්න. 

 

ගු රවි කුණානායක මහසතා  
(மொண்புமிகு ரவி கருணொநொயக்க) 

(The Hon. Ravi Karunanayake) 

ඒ  ප ආයය ඉටු  ර්නන පුළුව්න. ඒ  ටයුුස  රශ න යනවප. 

නමුත් ාප  ලිම්ත් කිේවප වපශේ අපි ඒ තයතන ුසළි්න අවටර 

 ල්ප ශ න  නා ඉදිකිමේශ   ටයුුස  ර්නන සූද්පනමි්න ිතක්නවප. 

වැඩ පට්න  ත්තපට පසුව න  වර ඒ  ටයුුස නවත්වප ිනශ්නවප. 

නශරා වැඩ නැවැත්වූශේ ඇන් කියලප අපි අරනවප. ඉරළ 

නිශයෝ ය ස අම්ව තාන් ඒ  ටයුුස නවත්වප ිනශ්්නශ්න. ශ  

 පරණය  ැන අපි  ැබිනට් ාඩුඩලශේදීත්  ගප  ළප. නා 

ප්ර ිනය ටාගයට පත් ිජය යුුස උත්තරය ස ද්ැ්න ය  ිජධියකි්න 

ල්ප  ත යුුසන්. උත්තරය ස ල්ප ශනොශද්්නශ්න ඇන් කිය්නන ාප 

ද්්නශ්න නැරැ.  

ඒ වපශේා තාන් ිජයද්ා. ඒ ට ලා ප ිජදුලි්ල ාඩුඩලශේ 

ිජයද්ා රුපියල් ල සෂ 11න්. නමුත් ඒ  -  

 

ගු විමල් වීරවංශ් මහසතා   
(மொண்புமிகு விமல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

 රු ඇාිනුසාප  - 
 
 

ගු නිගය ජ්ය කාානායකුරමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 රු ිජාල් වීරවා  ා්නත්රීුසාප  ශ  ප්ර ිනය ශාතැනි්න 

අවටපන ශව්නන ඕනෑ. 
 
 

ගු විමල් වීරවංශ් මහසතා   
(மொண்புமிகு விமல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

 රු නිශයෝජය  ගපනපය ුසානි. ශ   පරණය  කියලප ාප 

අවට්න  රනවප.  

 රු ඇාිනුසාප  ඒ ිතේධිශය්න පසුව ඉරපම වීරරත්න කියන 

 පය යපශේ ල සෂ 11  පපඨ  පිරිට ස හිටපු Facebook page 

න  පවප block  රනවප. ඒ කිය්නශ්න  තඩුක්ශේ කිිතය  

්ලනපරිශයකු ඒ  Facebook page න  ට ්්නනශය්න ඉ්නදියපශේ 

ිනශ්න head office න  ද්ැම්වත්  රලප  block  රනවප. 

ශාශරා පිටු 1 400 ට වඩප block  රලප ිනශ්නවප. ටජිත් 

ශප්රේාද්පට අාපතයවරයප බ්ුසාපට ඒ  ටයුත්ත  ර්නන ඉඩ දීලප  

ඒවප ම්දු්නනප ශනොශවන්.  බ්ුසාප ළඟට  ඒ ප්ර ිනය ශ නපපු 

පුේ ලයපශේ ශරෝ -ඒ ශ ෝලශයෝ- තඩුක්ව  රද්ලප ිනශ්න 

ශවනත් system න  ට අම්ව ශරෝ ශ   ටයුුස ිතදු වනවපද් කියප 

කිය්නන ාප ද්්නශ්න නැරැ. 

ඉරපම වීරරත්නශේ Facebook page න  පවප block  රලප 

ිනශ්්නශ්න. අ්නිනාට කූර ල පුරපණ ිජරපරටිගපනයට ිජදුලියත් 

නැරැ; ඉරපම වීරරත්නශේ Facebook page න ත් නැරැ. 
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[ රු  තන්නද් අදෙත් ාශේ  ාරතප] 
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ගු රවි කුණානායක මහසතා  
(மொண்புமிகு ரவி கருணொநொயக்க) 

(The Hon. Ravi Karunanayake) 

ාා ිජදුලි්ල  ්ල  සින ඇාිනවරයප. බ්ුසාප ඒ  ැන ඇිතය 

යුත්ශත්  Telecommunications Regulatory Commission 

නශ ්න. ාා  පරුණි ව කිය්නශ්න ශායන්. ලා ප ිජදුලි්ල 

ාඩුඩලශේ ප්රිනපත්ිනවලට අම්ව තපව පලි  පද්නාකි්න ශතොර 

ටිථිර නිවට  ිතක්න ඕනෑ ශ ශනකුට අපි ිජදුලිය ටපයනවප. ඒ 

ප්රශේ ශේ අපි කිශලෝමීට ආ ( ස ද් සවප ිජදුලිය ල්ප දීලප ිනශ්නවප. 

ඉුසරු  ණු 27 ද්ැමීා ටඳරප තාන් අවටරය අව ය ව්නශ්න. අවටර 

 ැනීශා්න අනුසරුව අපි පුළුව්න තර  ඉ සානට ිජදුලිය ල්ප 

ශද්නවප. නැත්න  ඒ ප්ර ිනය නැවත ඇින ශනොව්නනට  ශා්නන 

ශ  අවටරය ිනශ්නවප කියලප ශපොලීිතයට කියලප    නය ඉදි කිමේා 

ටඳරප   ටයුුස  ර්නන ිජදුලි්ල ාඩුඩලය  තී්නදු  රලප 

ිනශ්නවප. 
 

ගු නිගය ජ්ය කාානායකුරමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ප්ර ින අා  11 - )20/'17 - (1    රු ාහි්නද්පන්නද් 

අදෙත් ාශේ ාරතප - [ටභ ප   ආභ ය ුසළ නැත.] 

 

 

ජ්ාිනක ගලොතරැි  මණ්ඩලය නිුම්  කරන 

ගලොතරැි ප්   වි්පතර 
மதசிய தலொத்தர் சகபயினொல் தவளியிடப்படும் 

தலொத்தர் சீட்டுக்கள்: விபரம்  
LOTTERY TICKETS ISSUED BY NATIONAL LOTTERIES 

BOARD: DETAILS 
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12.ගු  සු්්දත පුංිකනිලග්ප මහසතා 
(மொண்புமிகு சுசந்த புஞ்சிநிலமம) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
මුද්ල් අාපතයුසාපශ ්න ඇසූ ප්ර ිනය - (1 : 

(අ  ජපින  ශලොතරැන් ාඩුඩලය ිජිත්න නිකුත්  රම් ල්න 
ශලොතරැන්පත්  වශ ආද් ය්නන නුසාප ශාා ටභ පවට 
ද්්නව්නශ්නද්? 

(ත  ව ආෂ 2010 ිතට 2017 ද් සවප නා න ස න ස ශලොතරැන්පත   

 (i) අශළිජශය්න ලැබූ තද්පයා; 

 (ii)  අශළිජශය්න ලැශ්න තද්පයශා්න දිම්  ව ශය්න 
ශව්න  රම් ල්න මුද්ල ශරෝ මුළු තද්පයශ  
ප්රින තය; 

 (iii) අශළිජශය්න පසු කුඩපා දිම්ශ  ිතට ඉරළා දිම්ා 
ද් සවප දිම් ලපභී්න ටා්යපව; 

 (iv) දිම්  හිමි ශලොතරැන්පත් අශළිජ ශනොවීශා්න ශරෝ 
අශළිජ වී ඇින දිම්  හිමි ශලොතරැන්පත් ටඳරප 
පුේ ලය්න ඉදිරිපත් ශනොවීශා්න වප ආෂි ව රජයට 
ඉුසරු වී ඇින මුද්ල; 

 න ස න ස ව ආෂය අම්ව ශව්න ශව්න ව ශය්න ශ ොපාණද් 
ය්නනත් නුසාප ශාා ටභ පවට ද්්නව්නශ්නද්? 

(ඇ  ශනොනශටේ න   ඒ ා්නද්? 
 

 

 நிதி அகமச்சகரக் மகட்ட வினொ: 

(அ) மதசிய தலொத்தர் சகபயினொல் தவளியிடப்படும் 

தலொத்தர் சீட்டுக்கள் யொகவ என்பகத அவர் 

இச்சகபயில் அறிவிப்பொரொ?  

(ஆ) 2010 ததொடக்கம் 2018 ஆம் ஆண்டு வகரயில் அந்த 

ஒவ்தவொரு தலொத்தர் சீட்டு ததொடர்பிலும், 

 ( i )  விற்பகனயில் கிகடத்த வருமொனம் எவ்வள 

தவன்பகதயும்; 

 ( i i )  விற்பகனயில் கிகடத்த வருமொனத்தில் தவற்றி 

தபற்றவர்களுக்கொக ஒதுக்கப்படும் ததொகக 

அல்லது தமொத்த வருமொனத்தின் சதவீதம் 

எவ்வளதவன்பகதயும்; 

 ( i ii )  விற்பகனயின் பின்னர் குகறந்த தவற்றித் 

ததொககயிலிருந்து அதிகூடிய தவற்றித்ததொகக 

வகர தவற்றியொளர்களின் எண்ணிக்கக எவ்வள 

தவன்பகதயும்; 

 ( i v )  தவற்றிக்குொிய தலொத்தர் சீட்டு விற்பகன தசய் 

யப்படொகம அல்லது விற்பகன தசய்யப்பட்ட 

தவற்றிக்குொிய தலொத்தர் சீட்டு உொிகமயொளர் 

தவற்றிகயப் தபற முன்வரொகமயினொல் அரசொங் 

கத்திற்கு வருடொந் தம் எஞ்சிய ததொகக எவ்வள 

தவன்பகதயும்; 

 ஒவ்தவொரு ஆண்டு அடிப்பகடயில் தனித்தனிமய 

எவ்வளதவன்பகத அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(இ) இன்மறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of  Finance: 

(a) Will he inform this House what the lottery tickets 
issued by the National Lotteries Board are?  

(b) Will he also inform this House separately, 
according to each year-   

 (i) the revenue earned from sales;  

 (ii) the amount or the percentage allocated as 
prize money from the total revenue earned 
from sales;  

 (iii) the number of winners in the ascending 
order of the prize money won after sales; 
and 

 (iv) the amount left with the government 
annually from the unsold lottery tickets 
with prizes or due to unclaimed prize 
money;  

 from each lottery issued during the period 2010-
2018?  

(c) If not, why ?  

 
ගු ඉරා්ද වික්රමර් න මහසතා සමුාල් රාජ්ය අමාතයුරමා  
(மொண்புமிகு இரொன் விக்கிரமரத்ன - நிதி இரொேொங்க 

அகமச்சர்) 

The Hon.  Eran Wickramaratne - State Minister of Finance)  

 රු නිශයෝජය  ගපනපය ුසානි  මුද්ල් අාපතයුසාප 

ශවම්ශව්න ාප නා ප්ර ිනයට පිළිුසර ශද්නවප. 

(අ  ජපින  ශලොතරැන් ාඩුඩලය ිජිත්න ද්ැනට පවත්වපශ න 
යම් ල්න ශලොතරැන්පත් පරත පරිදි ශේ. 

ාරජන ට පත 

වපටනප ට පත 

ශ ොිජශටත 

සුපිරි වපටනප 
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පප ආලිශ ්නුසව 

ජපින  ට පත 

නීශරෝ ප 

ශා ප පව ආ 

ශටවණ (දිම්  අදින  

නන නිනපනය 

ශඩොල ආ ශ ෝචූ්න 

ටාෂේධි 

ශටවණ ( සෂණි   

(ත  (i) ඇමුණුා 01හි ද් සවප ඇත. ාා නා ඇමුණුා 
්භාගත  ර්නන . අව ය න  නහි රරය 
කියව්නන . 

 

ගු නිගය ජ්ය කාානායකුරමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 රු ා්නත්රීුසානි  ටභ ප ත  රනවපට බ්ුසාප න ඟද්? 

 

ගු  සු්්දත පුංිකනිලග්ප මහසතා 
(மொண்புமிகு சுசந்த புஞ்சிநிலமம) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
න ඟන්.  

 

ගු ඉරා්ද වික්රමර් න මහසතා  
(மொண்புமிகு இரொன் விக்கிரமரத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

 රු නිශයෝජය  ගපනපය ුසානි   ඉිනරි පිළිුසරු ටර ඇමුණු  

01 02 03 ාප ්භාගත*  රනවප. 
 

* ්භාග්ප්ය මත තබන ලා ිළිතුරර  
* சபொபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட : 

* Answer tabled: 

 

(ත  (ii) න ස න ස ශලොතරැන් ව ආ ය අම්ව අශළිජ තද්පයශා්න තයප  

ව ශය්න ශව්න  රම් ල්න ප්රින තය පරත පරිදි ශේ.  

 (iii) ව ආෂ 201( ිතට 2017 ද් සවප ශලොතරැන්පත් අම්ව 
දිම් ලපභී්න ටා්යපව ශව්න ශව්න ව ශය්න ල්ප ත රැකි 
වූ අතර  නය ඇමුණුා (02 **හි ද් සවප ඇත. 

 (iv) පිළිුසර ඇමුණුා (03 **හි ද් සවප ඇත. 

(ඇ  පැන ශනොනඟී. 
 

ගු  සු්්දත පුංිකනිලග්ප මහසතා 
(மொண்புமிகு சுசந்த புஞ்சிநிலமம) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
ාශේ අුසරු ප්ර ින ශද්  ාා අර්නන .  රු නිශයෝජය 

 ගපනපය ුසානි  ාා අරලප ිනශ්නවප  දිම්  හිමි ශලොතරැන්පත් 

ටඳරප වූ තයප  ශ්දිලප නැුසව ඉුසරු ශවච්ා මුද්ල්  ැන.  රු 

රපජය ඇාිනුසානි  නා මුද්ල් පපිජච්චි ශව්නශ්න කුාන  ප ආයය ස 

ටඳරපද්? 
 

ගු ඉරා්ද වික්රමර් න මහසතා  
(மொண்புமிகு இரொன் விக்கிரமரத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ාා ඒ  උද්පරරණයකි්න කිේශවොත් ශාශරාන්. අපි ාරජන 

ට පත  නිමු. ාරජන ට පත අශළිජශය්න ලැශ්න මුළු 

තද්පයශා්න ිතයයට (9 සා ය්නශ්න දිනපු අයට ශ වීාටන්. 

ඒශ ්න ිතයයට 1).4 ස ය්නශ්න ඒ ප්ේන අරමුද්ලට. ඒ 

කිය්නශ්න ිතයයට )4.4න්. ඊට අාතරව දිටි්රි ස  

ඒජ්නතවරු්නටත්  අශනකුත් ඒජ්නතවරු්නටත් අශළිජ කිමේා 

ශවම්ශව්න ද්ළ ව ශය්න ිතයයට 1 .4 ස යනවප.  

ඒවපශේ මුළු න ුසව ිතයයට 73 ස පාණ ශවනවප. නතශ ොට  

ඉිනරි ිතයයට 1  තාන් ිජයද්ාට ටර ක්රියපවලිය ටඳරප ශලොතරැන් 

ාඩුඩලයට ඉිනරි ව්නශ්න. 

 

ගු  සු්්දත පුංිකනිලග්ප මහසතා 
(மொண்புமிகு சுசந்த புஞ்சிநிலமம) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
 රු ඇාිනුසානි  ාශේ ශද්වැනි අුසරු ප්ර ිනය ශායන්.  

ාට ාත  රැක්යට  1970  ණ්නවල ටාව ආනන 

ශලොතරැන්ශය්න තාන් ශලොතරැන් රාය පට්න  ත්ශත්. ඒ  පලශේ 

න  ශලොතරැන්ය ස ිජතරන් ිනබුශඩු. අද් වනිජට ශලොතරැන් 

 ණනපව සා බිහිශවලප ිනශ්නවප. අද්  ෂෂි  ආා  ටයුුස 

ශවම්ශව්න න ස ශලොතරැන්ය ස ිනශ්නවප. ඒ වපශේ න  න  

 ටයුුස ටඳරප ශනොශය ස ශනොශය ස ශලොතරැන් අද් ිනශ්නවප. 

වපරිාප ආ   ටයුත්ත ස ිනශ්නවප කියලප අපි හිතමු. 

ශලොතරැන්වලි්න ලැශ්න මුද්ල්වලි්න ඉිනරි වන ශ ොටට ස ිජිජන 

පළපත්වල ිනශ්න නවැනි වපරිාප ආ   ටයුුස ටප ආග   ර ්නන 

ල්ප ශද්්නන ්ැරිද්   රු රපජය ඇාිනුසානි? 

 

ගු ඉරා්ද වික්රමර් න මහසතා  
(மொண்புமிகு இரொன் விக்கிரமரத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ඒ   ඒ ඒ ශලොතරැන්ය අම්ව  ර්නන පුළුව්න. උද්පරරණය ස 

රැක්යට එශ ොිජශටතඑ ශලොතරැන්ය  ත්ශතොත්  ඒශ ්න ිතයයට 

10 ස ශ ොවී්නශේ භ පර පර අරමුද්ලට යනවප. නා මුද්ල නතැනට 

ගියපට පටිශටේ  නා මුද්ල පපිජච්චි  ර්නශ්න ශ ොශරොාද් කියන 

න  තීරණය  ර්නශ්න නතැන ිතක්න භ පර රුව්න. ඒ ිජධියට 

ාරජන ට පත ශලොතරැන්ය ඒ ප්ේන අරමුද්ලටත්  වපටනප 

ට පත ශලොතරැන්ය ඒ ප්ේන අරමුද්ලටත්  ශ ොිජශටත 

ශලොතරැන්ය ශ ොවී්නශේ භ පර පර අරමුද්ලටත්  සුපිරි වපටනප 

1311 1312 

[ රු  ඉරප්න ිජරාරත්න  ාරතප] 

ශලොතරැන් ව ආ ය තයප  ව ශය්න 

ශව්න  රන 

ප්රින තය 

ශ ොිජශටත 47% 

ාරජන ට පත 49% 

වපටනප ට පත 47% 

සුපිරි වපටනප 47% 

ජපින  ට පත 47% 

නීශරෝ ප 49% 

ශා ප පව ආ 48% 

ශටවණ (දිම්  අදින  49% 

නන නිනපනය 47% 

ක්ෂණික ගලොතරැි    

       ටාෂේධි 49% 

      ශටවණ - රු.20/- 53% 

      ශටවණ - රු.40/- 53% 

      ශටවණ - රු.10/- 49% 

————————— 
*  පු්පතකාලගේ තබා තත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ට පත ශලොතරැන්ය රණිජරු ශටේවප අරමුද්ලට  ක්රීඩප අරමුද්ලට ටර 

ටාපජ ශටේවප අරමුද්ලටත්  ජපින  ට පත ශලොතරැන්ය ජපින  

ශටෞ්ය ටාව ආනන අරමුද්ලට ටර ්රා වපටනප අරමුද්ලටත්  

නීශරෝ ප ශලොතරැන්ය ජපින  වකු ක් අරමුද්ලටත්  ශා ප පව ආ 

ශලොතරැන්ය ඒ ප්ේන අරමුද්ලටත්  ශටවණ ශලොතරැන්ය ශටවණ 

අරමුද්ලටත්  නන නිනපනය ශලොතරැන්ය ඒ ප්ේන අරමුද්ලටත් 

ද්පය ත්වය ද් සවනවප. 
 

ගු  සු්්දත පුංිකනිලග්ප මහසතා 
(மொண்புமிகு சுசந்த புஞ்சிநிலமம) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
 රු නිශයෝජය  ගපනපය ුසානි -  [්පනප කිමේා ස]  

 

ගු නිගය ජ්ය කාානායකුරමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

බ්ුසාප අුසරු ප්ර ින ශද්  ස ඇුවවප ශ්න   රු ා්නත්රීුසානි. 

 

ගු  සු්්දත පුංිකනිලග්ප මහසතා 
(மொண்புமிகு சுசந்த புஞ்சிநிலமம) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
ාට ශපොඩිය පැරැදිලි  ර  ැනීා ට අවටිගපව ස ශද්්නන. 
 

ගු නිගය ජ්ය කාානායකුරමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශරොඳන්  කිය්නන. 
 

ගු  සු්්දත පුංිකනිලග්ප මහසතා 
(மொண்புமிகு சுசந்த புஞ்சிநிலமம) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
 රු රපජය ඇාිනුසානි  ිජටී  නැින නවැනි ප්ර ින  ණනපව ස 

ද්ැ්න ශ  රශට් ිනශ්නවප. අපි ශටෞ්ය  සශෂේත්රය උද්පරරණය ස 

ිජධියට  නිමු. අශලා    පළපත්වල ිනශ්න ශරෝරල්වල අද් අක් 

පපක් රපිකය ස ිනශ්නවප. අ්නන ඒ වපශේ අක් පපක් ටපුර්නන 

පුළුව්න රාශේද්ය ට ශාා මුද්ල් ශයොද්ව්නන පුළුව්න න  

ශරොඳන් කියන න  තාන් ාශේ ශයෝජනපව. ඒ ට ්්නනශය්න 

 ටයුුස කිමේා බ්ුසාපට භ පරන්.  

 

ගු ඉරා්ද වික්රමර් න මහසතා  
(மொண்புமிகு இரொன் விக்கிரமரத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ටිුසිනන්. ඒ ශයෝජනපව ාා ඉදිරිපත්  ර්නන . 
 

ගු නිගය ජ්ය කාානායකුරමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 ප්ර ින අා  13 -) 9/'19- (1    රු ා්නදිා  ාශේ ා්නත්රීුසාප 

- [ටභ ප   ආභ ය ුසළ නැත.] 

ප්ර ින අා  1( -)72/'17- (2    රු  න  ශරේරත් ා්නත්රීුසාප - 
[ටභ ප   ආභ ය ුසළ නැත.] 

 

ප්රාගද්ය ය  මාරක්ෂක නිලධාි  තනුරර  ප් වී්ප   
பிரமதச சிறுவர் பொதுகொப்பு உத்திமயொகத்தர் பதவி: 

நியமனம்  
POST OF DIVISIONAL CHILD PROTECTION OFFICER: 

APPOINTMENTS  

687/’17 

15. ගු බිමල් ර් නායක මහසතා 
(மொண்புமிகு பிமல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
 ප්නතප රප ළාප  ටයුුස ටර ිජයළි  ලපප ටාව ආනන 

අාපතයුසමියශ ්න ඇසූ ප්ර ිනය - (1 : 

(අ  (i) ප්රපශේශීය ළාපර සෂ  නිලනපරි තනුසරු (MA03-
iii ශ්රේණිය  ටඳරප සුදුසු පුේ ලය්න ශතෝරප 
 ැනීාට ට මු් පමේ සෂණය ස පැවැත් වූ ්වත්; 

 (ii)  නා පමේ සෂණශය්න ටාත්වූව්නට  බවු්න ට මු් 
පමේ සෂණශය්න ටාත් වූ ්ව රප නා තනුසර ටඳරප 
ශතෝරපශ න ඇින ්ව ද්්නවප ඇින ්වත්; 

 (iii) ඊට අද්පළ පත්වී  ලිපිය යගප  පලශේදී නවන ්ව 
ජපින  ළාපර සෂ  අධි පරිශේ ටභ පපිනනියශේ 
අත්ටන ටහිත අා  NCPA/AU/418(i)(06) රප 
201 .12.1( දිනැින ලිපිය ාඟි්න ම්ශේශ ොඩ  
උඩරමුල්ල  කුඹු ස ්න ර ශපොකුණ පපර  3 වැනි 
ාපවශත්  අා  47/4 ද්රන නිවශටේ පදිාචි නච්.නල්.ඒ. 
දෙණුිජල ාරත්මියට ද්්නවප ඇින ්වත්; 

 නුසමිය ද්්නශ්නද්? 

(ත  (i) ශාශලට ශතෝරප ත් පුේ ලය්න ශවම්වට 
ශේ පපලන ට ්්නන   පද්න   ර  නිමි්න 
ශවනත් පිරිට ස ්ඳවප  ැනීාට ක්රියප  රමි්න 
පවින්නශ්නද්; 

 (ii) දෙණුිජල ාරත්මිය ඇුසළු ට මු් පමේ සෂණශය්න 
ටාත්වූ පුේ ලය්නට පත්වී  ල්ප ශද්්නශ්නද්;  

 (iii)  නශටේ න   නා පත්වී  ල්ප ශද්ම් ල්න දිනය 
 වශ ආද්; 

 ය්නන නුසමිය ශාා ටභ පවට ද්්නව්නශ්නද්? 

(ඇ  ශනොනශටේ න   ඒ ා්නද්? 

 
மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் உலர் வலய 

அபிவிருத்தி அகமச்சகரக் மகட்ட வினொ: 

(அ) (i )  பிரொந்திய சிறுவர் பொதுகொப்பு உத்திமயொகத்தர் 

பதவிகளுக்கொக (MA 03-iii தரம்) தகுதி 

வொய்ந்தவர்ககளத் ததொிவு தசய்வதற்கொக 

மநர்முகப் பொீட்கசதயொன்று நடத்தப்பட்டது 

என்பகதயும்; 

 (ii) அந்த பொீட்கசயில் சித்தியகடந்தவர்களுக்கு 

அவர்கள் சித்தியகடந்துள்ளதொகவும் அப் பதவி 

களுக்கொக ததொிவுதசய்யப்பட்டுள்ளதொகவும் 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது என்பகதயும்; 

 (iii) அதற்குொிய நியமனக் கடிதம் உொிய கொலத்தில் 

அனுப்பி கவக்கப்படுதமன மதசிய சிறுவர் 

பொதுகொப்பு அதிகொர சகபயின் தகலவியின் 

ஒப்பத்துடன் NCPA/AU/418(i)(06) ஆம் இலக்க 

மற்றும் 2017.12.14 ஆம் திகதிய கடிதத்தின் 

மூலம் நுமகதகொட, உடஹமுல்ல, கும்புக்கன்கஹ 

தபொக்குன வீதி, 3 ஆம் மொவத்கத, 58/5 

இலக்கமுகடய வீட்டில் வதியும் திருமதி. எச். 

எல். ஏ. லுணுவில அவர்களுக்கு அறிவிக்கப் 

பட்டுள்ளது என்பகதயும்; 

 அவர் அறிவொரொ? 

(ஆ) (i )  இவ்வொறு ததொிவு தசய்யப்பட்ட ஆட்களுக்குப் 

பதிலொக அரசியல் ததொடர்புககள அடிப் 

பகடயொகக் தகொண்டு மவறு குழுவினகர 

ஆட்மசர்ப்புச் தசய்வதற்கு நடவடிக்கககள் 

மமற்தகொள்ளப்படுகின்றனவொ என்பகதயும்; 

 (ii) திருமதி லுணுவில உள்ளிட்ட மநர்முகப் 

பொீட்கசயில் சித்தியகடந்தவர்களுக்கு நியமனங் 

கள் வைங்கப்படுமொ என்பகதயும்; 
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පප ආලිශ ්නුසව 

 (iii) ஆதமனில், குறிப்பிட்ட நியமனங்கள் வைங்கப் 

படும் திகதி யொததன்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

( இ) இன்மறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Women and Child Affairs and 
Dry Zone Development: 

(a) Is she aware that- 

 (i) an interview was held to select suitable 
candidates for the post of Divisional Child 
Protection Officer (Grade MA03-iii); 

 (ii) the candidates who passed the said 
interview have been informed that they 
have passed the interview and selected for 
the aforesaid post; and 

 (iii) Mrs. H.L.A. Lunuwila of No. 58/5, 3rd 
Lane, Kumbukkangaha Pokuna Rd., 
Udahamulla, Nugegoda was informed by 
letter No. NCPA/AU/418(i)(06) dated 
14.12.2017 signed by the Chairperson of the 
National Child Protection Authority that the 
relevant appointment letter will be sent to 
her in due course? 

(b) Will she inform this Houses- 

 (i) whether action is being taken to recruit a 
group of some other persons based on 
political connections instead of recruiting 
those who were selected in the above-
mentioned manner? 

 (ii) whether those who passed the interview 
including Mrs. Lunuwila will be granted 
appointments; and 

 (iii) if so, the date on which appointments will 
be given to them? 

(c) If not, why? 

 
ගු ගය්දත කුණාිනලක මහසතා  
(மொண்புமிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
 රු නිශයෝජය  ගපනපය ුසානි,  ප්නතප රප ළාප  ටයුුස 

ටර ිජයළි  ලපප ටාව ආනන අාපතයුසමිය ශවම්ශව්න ාප නා 

ප්ර ිනයට පිළිුසර ශද්නවප.  

(අ  (i), (ii), (iii) බේ. 

(ත  (i) නැත. 

 (ii) ශ  වන ිජටත් පත්වීා ල්ප දී ඇත.  

 (iii) 2018 බ සශතෝ් ආ 11වන දින පත්වී  ල්ප දී ඇත. 

(ඇ  අද්පළ ශනොශේ.  
 

ගු බිමල් ර් නායක මහසතා 
(மொண்புமிகு பிமல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
 රු නිශයෝජය  ගපනපය ුසානි, පළමුවන අුසරු ප්ර ිනය 

අර්නන  ලි්න කිව යුුසන්,  රු ඇාිනුසාප කියවපු පිළිුසර ාට 

පැරැදිලි වුශඩු නැින ්ව.   

ගු ගය්දත කුණාිනලක මහසතා  
(மொண்புமிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ශ  පිළිුසර දිරප ්ැදෙවපා ාටත් ඒ ්ව ශපශනනවප.  රු 

ඇාිනුසමිය අද් ඇිජල්ලපත් නැරැ. ඇත්ත ව ශය්නා, පිළිුසරත් 

පැරැදිලි නැරැ. ාට හිශතන ිජධියට පිළිුසර නැවත ශ ්නවප  ්නන 

ශවන්.   

 

ගු බිමල් ර් නායක මහසතා 
(மொண்புமிகு பிமல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
 රු නිශයෝජය  ගපනපය ුසානි, බ්ුසාපට ශපශනනවප ඇින, 

ාප ශ  ප්ර ිනය ඉදිරිපත්  ර ිනශ්්නශ්න 201  ව ආෂයට පසුවන් 

කියන න . ඒ නිටප නැවත ශ  ප්ර ිනය ඉදිරිපත්  ශළොත් ශ  

පප ආලිශ ්නුස වපරශේදී ශ  ප්ර ිනයට උත්තර ල්ප  ්නන 

ශව්නශ්න නැරැ. බ්ුසාප අව ය ටපනපරණය ඉටු  රනවප ද්?  

 

ගු නිගය ජ්ය කාානායකුරමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 රු ඇාිනුසානි, ඒ ප්ර ිනයට පිළිුසර ස යව්නන අව ය වැඩ 

පිළිශවළ ස ලෑටිින  ර්නන බ්ුසාපට පුළුව්නද්?  

 
ගු ගය්දත කුණාිනලක මහසතා  
(மொண்புமிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
පුළුව්න වුශණොත්, අපි ශරටා බ්ුසාපට ලිඛිතව පිළිුසර 

ශද්්නන ්ල්නන ,  රු ා්නත්රීුසානි.   

 
ගු නිගය ජ්ය කාානායකුරමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශද්වන වටය.  

 

 

LED බල්බ මිලියන 10ක් ගබාා ීග්ප වයාපෘිනය  

වි්පතර 
10 மில்லியன் LED மின்குமிழ்ககளப் பகிர்ந்தளிக்கும் 

கருத்திட்டம்: விபரம்   
PROJECT FOR DISTRIBUTION OF 10 MILLION LED BULBS: 

DETAILS 
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1. ගු සවවාය  ුරිරතා විග.මා්දන මහස් මිය සගු ගහසේෂා 

විතානගේ මහසතා ගවනුව    
(மொண்புமிகு (கவத்திய கலொநிதி)(திருமதி) துஸிதொ 

விமேமொன்ன - மொண்புமிகு மஹசொ விதொனமக சொர்பொக) 

(The Hon. (Dr.) (Mrs) Thusitha Wijemanna on behalf of the 
Hon. Hesha Withanage)  

ිජදුලි්ල, ්ල  සින ටර වයපපපර ටාව ආනන අාපතයුසාපශ ්න 

ඇසූ ප්ර ිනය - (3 : 

(අ  (i) LED ්ල්් මිලියන 10 ස ිජදුලි පපරිශභ ෝගි ය්න 
අතර ශ්ද්ප දීාට  ටයුුස  රන ලේශේද්; 

 (ii) නශටේ න , නා වයපපෂිනය ටඳරප වැයවූ මුද්ල 
ශ ොපාණද්; 

 (iii) නී  වයපපෂිනය ටඳරප වැය  රන ලද් මුද්ල ිජදුලි 
 පපරිශභ ෝගි ය්නශ ්න තපසු අය ර  ැනීාට 
 ටයුුස කිමේා අටපනපරණ ්ව පිළි ්නශ්නද්; 
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 (iv) ඉරත වයපපෂිනය ශාශරයවන ලද් තයතනය 
 වශ ආද්; 

 (v) නා වයපපෂිනය අටප ආග  වූ ්ව පිළි ්නශ්නද්; 

 ය්නන නුසාප ශාා ටභ පවට ද්්නව්නශ්නද්? 

(ත  ශනො නශටේ න , ඒ ා්නද්?  
 
 

மின்வலு, எொிசக்தி மற்றும் ததொைில்துகற அபிவிருத்தி 

அகமச்சகரக் மகட்ட வினொ: 

( அ) (i)  10 மில்லியன் LED மின்குமிழ்ககள வொடிக்கக 

யொளர்களிகடமய பகிர்ந்தளிக்க நடவடிக்கக 

மமற்தகொள்ளப்பட்டதொ என்பகதயும்; 

 (ii) ஆதமனில், மமற்படி கருத்திட்டத்திற்கு தசல 

வொன பணத் ததொகக எவ்வளவு என்பகதயும்; 

 (iii) மமற்படி கருத்திட்டத்திற்கு தசலவிடப்பட்ட 

பணத் ததொகககய மின் வொடிக்ககயொளர் 

களிடமிருந்து மீளஅறவிட்டுக் தகொள்வதற்கு 

நடவடிக்கக மமற்தகொள்வது அநீதியொனது 

என்பகத ஏற்றுக் தகொள்வொரொ என்பகதயும்; 

 (iv) மமற்படி கருத்திட்டத்கத வைிப்படுத்திய 

நிறுவனம் யொது என்பகதயும்; 

 (v) மமற்படி கருத்திட்டம் மதொல்வியகடந்துள்ளது 

என்பகத ஏற்றுக் தகொள்வொரொ என்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) இன்மறல், ஏன்? 
 

 
asked the Minister of Power, Energy and Business 

Development: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) whether action was taken to distribute 10 
million LED bulbs among power 
consumers; 

 (ii) if so, the cost of that project; 

 (iii) whether he admits that taking action to 
recover the cost of the said project from 
consumers is unfair; 

 (iv) the institution that monitored the said 
project; and 

 (v) whether he admits that the said project was 
a failure? 

(b) If not, why? 
 
ගු රවි කුණානායක මහසතා  
(மொண்புமிகு ரவி கருணொநொயக்க) 

(The Hon. Ravi Karunanayake) 
 රු නිශයෝජය  ගපනපය ුසානි, ාප නා ප්ර නියට පිළිුසර 

්භාගත*  රනවප.   
 

* ්භාග්ප්ය මත තබන ලා ිළිතුරර: 
* சபொபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட : 

* Answer tabled: 
 

(අ  (i) ඉල්දෙ  පප ආ වීය ්ල  සින  ළානප රණය පිළි්ඳ ජපින  
වැඩටටරන යටශත් ශාරට ිජදුලි පපරිශභ ෝගි ය්න අතර 
 ප ආය සෂා LED ිජදුලි පර්න භ පිජතය ප්රාලිත කිමේා ටඳරප 
ටර අ ප ආය සෂා සූ්රි ප ිජදුලි පර්න භ පිජතය අවා කිමේා 

ටඳරප ටරන මිලට LED ිජදුලි පර්න ශ්ද්ප දීශ  වැඩ 
පිළි ශවළ ස ක්රියපත්ා  කිමේාට අව ය  ටයුුස සූද්පන   ර 

ඇත. (තමුුම* 01) 

  ිජදුලි පපරිශභ ෝගි ය්න අතර ශාශත ස LED ිජදුලි පර්න 
ශ්ද්ප දීශ  වැඩටටරන ක්රියපත්ා   ර ඇින අතර ශ  ටඳරප 
වන නියමු වයපපෂින 03 ස ශ ොශළෝනනපව,  ෑ ල්ල රප 
ශරොරණ ප්රශේ ය්නහි ටප ආග ව ක්රියපත්ා   ර ඇත. ඒ 
යටශත් LED ිජදුලි පර්න ල්ප දීා ිතදු  ර ඇත.  

 (ii) ශාා වැඩටටරන යටශත් පළමු LED ිජදුලි පර්න ප්රාපණය 
ශලට ල සෂ 10 ස ටැපන්ය යුුස අතර, ිතයදෙ ්දු ඇුසළත් මිල 
රුපියල් 1)9,602,797.98කි. ටැපයු  රු ශාවැනි ශතො  
10 ස ශාා මිලටා ටැපයීාට න ඟ වී ඇත. ඒ අම්ව 
වැඩටටරන ටඳරප වන ට ූර ආණ තශයෝජනය රුපියල් 

1,696,027,979.80 ස ශේ. (තමුුම* 02) 

 (iii)  ප ආය සෂා LED ිජදුලි පර්න භ පිජතය ුසළි්න ිජදුලි 
පපරිශභ ෝගි ය්නශේ ිජදුලි පරිශභ ෝජනය අක් වන අතර, නා 
තත්ත්වය ුසළ ිජදුලි පපරිශභ ෝගි ය්නශේ ිජදුලිය ටඳරප වන 
ිජයද්ා අක් ශේ. නශා්නා ලා ප ිජදුලි්ල ාඩුඩලයට ශාා 
වයපපෂිනය ටඳරප රුපියල් 1,696,027,979.80  ිජයද්ා ස 
ද්ැමේාට ිතදු ශේ. ඉරත (අ  (i) හි ද් සවප ඇින ටරන වැඩ 
පිළිශවළ යටශත් ශාා ිජදුලි පර්න ටඳරප යන ිජයද්ා ශපොලී 
රහිත ාපිත  වපරි  2(කි්න පපරිශභ ෝගි ය්න ශවින්න අය 
 ර  ැනීා අටපනපරණ ශනොශේ.  

 (iv) ඉල්දෙ  පප ආ වීය ්ල  සින  ළානප රණය පිළි්ඳ 
ජනපධිපින  ප ආය ටපනන ්ල පශේ ශාශරයවීා ාත 
ඉල්දෙ  පප ආ වීය ්ල  සින  ළානප රණ ශාශරයු  
 මිටුව, ිජදුලි්ල, ්ල  සින රප වයපපපර ටාව ආනන 
අාපතයපා ය, ලා ප ිජදුලි්ල ාඩුඩලය, ලා ප ිජදුලි (පුේ.  
ටාප ා රප ශ්රී ලා ප සුනිතය ් ල  සින අධි පරිය. 

 (v) වැඩටටරන තවාත් මූලි  අදියශ ආ ඇින ්ැිජ්න නා 
වැඩටටරශ්න ටප ආග  ශරෝ අටප ආග  ් ව ත සශටේරු කිමේාට 
 පලය ප්රාපණවත් නැත.  

(ත  අද්පළ ශනොශේ.  
 

ප්රින්ං්පකරණය කරන ලා වාි මාර්ග   වුනනියාව 

ින්පත්රික්කය 
புனரகமக்கப்பட்ட நீர்ப்பொசனத்திட்டங்கள்: 
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5. ගු ආර්.ම්ප. පද්ම උායශ්ා්දත ගුණග ේ්කර  මහසතා 
(மொண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசொந்த குணமசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
 ෂෂි  ආා, පශු ට පත් ටාව ආනන, වපරිාප ආ  ටර ීකවර රප 

ජලජ ට පත් ටාව ආනන අාපතයුසාපශ ්න ඇසූ ප්ර ිනය - (1 : 

 

(අ  (i) 2015, 2016 ටර 201  ව ආෂවලදී වේනියපව 
දිට්ිරි ස ශේ ප්රිනටාට ිරණය  රන ලද් සුළු, 

ානයා රප ාරප පරිාපණ වපරිාප ආ   වශ ආද්; 

 (ii)  න ස න ස ප්රිනටාට ිරණ  ටයුත්ත ටඳරප 
ඇටතිශ ්නුස ත මුද්ල ශව්න ශව්න ව ශය්න 
ශ ොපාණද්; 

 (iii) නා ප්රිනටාට ිරණ  ටයුුස  ටඳරප ශට්නඩ ආ 
 ැඳවම් ලැබුශේද්; 

 (iv)  නශටේ න , නා ශට්නඩ ආ ල්ප ත් 
ශ ෝනත්රපත් රුව්නශේ ශල්්නය ස ඉදිරිපත් 
 ර්නශ්නද්; 

 (v) ඉරත න ස න ස ව ආෂවලට අද්පළ ප්රිනටාට ිරණ 
 ටයුුසවල ශභ ෞින  රප මූලය ප්ර ිනය ශව්න ශව්න 
ව ශය්න  වශ ආද්;  
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පප ආලිශ ්නුසව 

 (vi) නා ප්රිනටාට ිරණ  ටයුුසවලට අද්පළ   යතප 
අනයයන, පපරිටරි  ටර ඉාජිශ්නරු වප ආතප 
ඉදිරිපත්  ර්නශ්නද්;  

 (vii) නා ප්රිනටාට ිරණ  ටයුුසවලදී ඉවත්  රන ලද් 
ශරෝනාඩ, පට ි ශරෝ වැලි ටඳරප ශට්නඩ ආ  ැඳවම් 
ලැබුශේද්; 

 (viii) නශටේ න , නා ශට්නඩ ආ ල්ප ත් 
ශ ෝනත්රපත් රුව්නශේ ශල්්නය ස ඉදිරිපත් 
 ර්නශ්නද්;   

 ය්නන නුසාප ශාා ටභ පවට ද්්නව්නශ්නද්? 

(ත  ශනො නශටේ න , ඒ ා්නද්? 

 
கமத்ததொைில், கொல்நகட வளங்கள் அபிவிருத்தி, நீர்ப் 

பொசனம், கடற்தறொைில் மற்றும் நீரகவள மூலங்கள் அபிவிருத்தி 

அகமச்சகரக் மகட்ட வினொ: 

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

வவுனியொ மொவட்டத்தில் புனரகமக்கப்பட்ட 

சிறிய, மத்திய மற்றும் பொொிய அளவிலொன 

நீர்ப்பொசனத்  திட்டங்கள் யொகவதயன்பகதயும்; 

 (ii) ஒவ்தவொரு புனரகமப்புப் பணிக்கொகவும் மதிப் 

பிடப்பட்ட பணத்ததொகக தனித்தனியொக 

எவ்வளதவன்பகதயும்; 

 (iii) மமற்படி புனரகமப்புப் பணிகளுக்கொக மகள்விப் 

பத்திரங்கள் மகொரப்பட்டனவொ என்பகதயும்; 

 (iv) ஆதமனில், அக் மகள்விப் பத்திரங்ககளப் 

தபற்றுக்தகொண்ட ஒப்பந்தகொரர்களின் பட்டிய 

தலொன்கற சமர்ப்பிப்பொரொ என்பகதயும்; 

 (v) மமற்படி ஒவ்தவொரு வருடத்துக்கும் ஏற்புகடய 

தொன புனரகமப்புப் பணிகளின் தபௌதீக மற்றும் 

நிதிசொர் முன்மனற்றம் தனித்தனியொக யொததன் 

பகதயும்; 

 (vi) மமற்படி புனரகமப்புப் பணிகளுக்கொன 

சொத்தியக்கூறு ஆய்வு, சுற்றொடல் மற்றும் 

தபொறியியல் அறிக்ககககள சமர்ப்பிப்பொரொ 

என்பகதயும்; 

 (vii) மமற்படி புனரகமப்புப் பணிகளின் மபொது 

அகற்றப்பட்ட வண்டல் படிவு, மண் அல்லது 

மணலுக்கொக மகள்விப் பத்திரங்கள் மகொரப் 

பட்டனவொ என்பகதயும்; 

 (viii) ஆதமனில், அக் மகள்விப் பத்திரங்ககள தபற்றுக் 

தகொண்ட ஒப்பந்தகொரர்களின் பட்டியதலொன்கற 

சமர்ப்பிப்பொரொ என்பகதயும்; 
அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

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

Development, Irrigation and Fisheries and Aquatic 
Resources Development: 

(a) Will he inform this House- 

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

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

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

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

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

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

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

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

(b) If not, why? 
 

ගු ගය්දත කුණාිනලක මහසතා  
(மொண்புமிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
 රු නිශයෝජය  ගපනපය ුසානි,  ෂෂි  ආා, පශු ට පත් 

ටාව ආනන, වපරිාප ආ  ටර ීකවර රප ජලජ ට පත් ටාව ආනන 

අාපතයුසාප ශවම්ශව්න ාප නා ප්ර ිනයට පිළිුසර ්භාගත* 

 රනවප.   
 

* ්භාග්ප්ය මත තබන ලා ිළිතුරර: 
* சபொபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட : 

* Answer tabled: 

1319 1320 

[ රු ත ආ.න . පේා උද්ය ප්නත වනණශටේ ර   ාරතප] 
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ගු නිගය ජ්ය කාානායකුරමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ප්ර ින අා  11 -)20/’17- (1 ,  රු ාහි්නද්පන්නද් අදෙත් ාශේ 

ාරතප.  
 

ගු විමල් වීරවංශ් මහසතා   
(மொண்புமிகு விமல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

 රු නිශයෝජය  ගපනපය ුසානි,  රු ාහි්නද්පන්නද් 

අදෙත් ාශේ ා්නත්රීුසාප ශවම්ශව්න ාප නා ප්ර ිනය අරනවප. 
 

ගු ගය්දත කුණාිනලක මහසතා  
(மொண்புமிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
 රු නිශයෝජය  ගපනපය ුසානි, ාරපාප ආ  රප ාප ආ  

ටාව ආනන ටර ්නිජ ශතල් ට පත් ටාව ආනන අාපතයුසාප 

ශවම්ශව්න ාප නා ප්ර ිනයට පිළිුසර දීා ටඳරප ටින ශද්   

 පලය ස ඉල්ලප ිතක්නවප. 
 
ප්රශ්පනය මුර ිනනකී ඉිනි ප්  කිරීම  නිගය ග කරන ලී. 
வினொகவ மற்தறொரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ගු නිගය ජ්ය කාානායකුරමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ප්ර ින අා  13 -) )/’19- (1 ,  රු ා්නදිා  ාශේ ාරතප.   

 

ගු සවවාය  ුරිරතා විග.මා්දන මහස් මිය  
(மொண்புமிகு (கவத்திய கலொநிதி) (திருமதி) துஸிதொ 

விமேமொன்ன) 

(The Hon. (Dr.) (Mrs) Thusitha Wijemanna) 

 රු නිශයෝජය  ගපනපය ුසානි,  රු ා්නදිා  ාශේ 

ා්නත්රීුසාප ශවම්ශව්න ාප නා ප්ර නිය අරනවප. 

 

ගු ගය්දත කුණාිනලක මහසතා  
(மொண்புமிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
 රු නිශයෝජය  ගපනපය ුසානි, අභ ය්නතර රප ටිවශේ  

 ටයුුස ටර පළපත් ටභ ප රප පළපත් පපලන අාපතයුසාප ශවම්ශව්න 

ාප ඒ ප්ර ිනයට පිළිුසර දීා ටඳරප ටින ශද්    පලය ස ඉල්ලප 

ිතක්නවප.  
 
ප්රශ්පනය මුර ිනනකී ඉිනි ප්  කිරීම  නිගය ග කරන ලී. 
வினொகவ மற்தறொரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 
 

කල්බදු ක්රමය  ග්  ගුව්ද යානය නැවත බදු ීම   

වි්පතර  
குத்தககக்குப் தபற்ற விமொனத்கத மீளக் 

குத்தககக்குவிடல்: விபரம்  
SUBLEASE OF AIRCRAFT TAKEN ON LEASE: DETAILS   

 

682/’18 
 

14. ගු විමල් වීරවංශ් මහසතා සගු කනක ගහසේර්  මහසතා 
ගවනුව   
(மொண்புமிகு விமல் வீரவங்ச - மொண்புமிகு கனக மஹரத் 

சொர்பொக) 

(The Hon. Wimal Weerawansa on behalf of the Hon. 
Kanaka Herath ) 
මුද්ල් අාපතයුසාපශ ්න ඇසූ ප්ර ිනය - (2 : 

1321 1322 

 

(vii)    නැත. 

(viii)   අද්පළ ශනොශේ.  
 

(ත      අද්පළ ශනොශේ.  

 

 

 

 

[ගමම ිළිතුරර පු්පතකාලගේ ා තබා තත.  
[இந்த விகட  நூல் நிகலயத்திலும் கவக்கப்பட்டுள்ளது] 
[This answer is also placed in the Library.] 



පප ආලිශ ්නුසව 

(අ  (i) සීාපටහිත ශ්රී ල්න ්න නයප ආලන්්න ටාප ා ිජිත්න 
 ල්්දු රාය යටශත් ල්ප ත් වනව්න යපනය ස නා 
ටාප ා ිජිත්න  ල්්දු රාය යටශත් ශවනත් 
වනව්න ටාප ා ට නැවත ල්ප දී ිනශේද්; 

 (ii) නා වනව්න යපනය  ල්්දු රාය යටශත් ල්ප ත් 
ලීිතා ටාප ා ටඳරප සීාපටහිත ශ්රී ල්න ්න 
නයප ආලන්්න ටාප ා ිජිත්න ශ වම් ල්න ාපිත  
 ල්්දු වපරි ය ශ ොපාණද්;   

 (iii) නැවත  ල්්දු රාය යටශත් ල්ප දී ඇින 
තයතනය ිජිත්න සීාපටහිත ශ්රී ල්න ්න 
නයප ආලන්්න ටාප ාට ශ වම් ල්න ාපිත  
 ල්්දු වපරි ය ශ ොපාණද්; 

 (iv)  ඉරත වනව්න යපනය වනව්න ශාශරයු  ්ලපත්රයට 
ටර ිතිජල් වනව්න යපනප ලියප පදිාචි ශල්්නයට 
ඇුසළත් ව්නශ්නද්; 

 (v) නා වනව්න යපනයට ලියප පදිාචි අා ය ස ිනශේ න , 

නා අා ය  වශ ආද්; 

 ය්නන නුසාප ශාා ටභ පවට ද්්නව්නශ්නද්? 

(ත  ශනො නශටේ න , ඒ ා්නද්? 

 

 

நிதி அகமச்சகரக் மகட்ட வினொ: 

( அ) (i) ஸ்ரீலங்கன் விமொன நிறுவனத்தினொல் குத்தகக 

அடிப்பகடயில் தபற்றுக் தகொள்ளப்பட்ட 

விமொனதமொன்று இந்நிறுவனத்தினொல் குத்தகக 

அடிப்பகடயில் மவறு நிறுவனதமொன்றுக்கு 

மீளளிக்கப்பட்டுள்ளதொ என்பகதயும்; 

 (ii) மமற்படி விமொனம் குத்தகக அடிப்பகடயில் 

தபறப்பட்ட லீசிங் நிறுவனத்திற்கு ஸ்ரீலங்கன் 

விமொன நிறுவனத்தினொல் தசலுத்தப்படும் 

மொதொந்த குத்தகக தவகணப் பணம் 

எவ்வளதவன்பகதயும்; 

 ( iii)  மீண்டும் குத்தகக அடிப்பகடயில் தபற்றுக் 

தகொடுக்கப்பட்ட நிறுவனத்தினொல் ஸ்ரீலங்கன் 

விமொன நிறுவனத்திற்கு தசலுத்தப்படும் மொதொந்த 

குத்தகக தவகணப் பணம் எவ்வள 

தவன்பகதயும்; 

 ( iv)  மமற்படி விமொனம் விமொனப் பயண அனுமதிப் 

பத்திரம் மற்றும் சிவில் விமொனங்கள் பதிவு 

பட்டியலுக்குள் உள்ளடக்கப்படுமொ என்பகதயும்; 

 ( v)  மமற்படி விமொனத்திற்கு பதிவிலக்கம் 

இருக்குதமனின், அவ்விலக்கம் 

யொததன்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபயில் அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) இன்மறல், ஏன்? 

 
 
asked the Minister of Finance :  

(a) Will he inform this House- 

 (i) whether an aeroplane leased out by 
SriLankan Airlines had been  sublet to 
another airline by the SriLankan Airlines 
itself; 

 (ii) the monthly lease rental paid by SriLankan 
Airlines to the leasing company from 
which the aeroplane was leased out;             

 (iii) the monthly lease rental paid to the 
SriLankan Airlines by the airline for which 
the aeroplane was sublet;  

 (iv) whether the aforesaid aeroplane has been 
included in the Aero Operation License and 
Civil Aviation Registry; and       

 (v) the registration number of the aforesaid 
aeroplane, if there is any such registration 
number? 

(b)    If not, why? 
 

 

ගු ගය්දත කුණාිනලක මහසතා  
(மொண்புமிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
 රු නිශයෝජය  ගපනපය ුසානි, මුද්ල් අාපතයුසාප 

ශවම්ශව්න ාප නා ප්ර ිනයට පිළිුසර ්භාගත*  රනවප.  

 
 

* ්භාග්ප්ය මත තබන ලා ිළිතුරර: 
* சபொபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட : 

* Answer tabled: 
 

 

(අ  (i) 2017 ුවනි 1) දින Aercap ාඟි්න  ල්්දු  ම් ලැබූ MSN 
1008 වනව්න යපනය 201  ුවනි 1) ිතට 2017 ටැලාතැ ් ආ 30 
ද් සවප වන  පල සීාපව ටඳරප HI FLY 
TRANSPORTERS SA ටාප ාට නැවත  ල්්දු ශද්ම් 
ලැබීය. ශාශටේ  ල්්දු ශද්ම් ලැබූ  පල සීාපව අවට්න 
වීශා්න පසු ශ්රී ල්න ්න වනව්න ටාප ා ිජිත්න නැවත 
ශවනත් වනව්න ටාප ා ට  ල්්දු දී ශනොාැත. 

 (ii) ශ්රී ල්න ්න වනව්න  ටාප ා ිජිත්න ව ආතාපනශේ  ල්්දු 
ටාප ාට ඇශාරි පම් ශඩොල ආ 474,000 ස ශ වන අතර 
ශාා අ ය 2023 ුවනි 1) දින ිතට ඉිනරි  ල්්දු  පල සීාපව 
ටඳරප ඇශාරි පම් ශඩොල ආ (74,000 ස වම් ඇත. 

 (iii)  
 
 
 
 
 
 
 

 (iv) ශ්රී ල්න ්න වනව්න ටාප ා ිතිජල් වනව්න යපනප ලියප පදිාචි 
ශල්්නශේ ලියප පදිාචි වී ඇින අතර වනව්න ශාශරයු  
්ලපත්රය ල්ප  ැනීා ටඳරප  ටයුුස  රමි්න ිතී. 

 

 

 (v) 4R-ALS MSN 1008 (A330-200) 
 

 

(ත  පැන ශනොනඟී.  

 
ගු නිගය ජ්ය කාානායකුරමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ප්රනපන වැඩ  ටයුුස තර භ ශේදී පනත් ශ ටු පත් 

පිළි ැ්නවීා පිළි්ඳව ද්ැම්  දීා. 
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[ රු  ිජාල්  වීරවා   ාරතප] 

කල්බදු කාලය බදු ුමලී ප්රමාණය 

2017 ටැලාතැ ් ආ 30 ඇුසළත්ව තපසු ල්ප දීශ  

දිනය 
US$ 490,000 

2018 ාප ආුස 31 ඇුසළුව 201  බ සශතෝ් ආ 01 ිතට US$ 150,000 

2018 අශප්රේල් 01 දින ිතට  පලය අවට්න වන 

දිනය 
US$ 490,000 
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ගු ඩේල්ප ගද්වාන්දාා මහසතා 
(மொண்புமிகு டக்ளஸ் மதவொனந்தொ) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தகௌரவ பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கமள! 

 
ගු නිගය ජ්ය කාානායකුරමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
Yes, Hon. Douglas Devananda?  

  
ගු ඩේල්ප ගද්වාන්දාා මහසතා 
(மொண்புமிகு டக்ளஸ் மதவொனந்தொ) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தகௌரவ பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கமள, நிகலயியற் 

கட்டகள 22/7 இன்கீைொன என்னுகடய 3 மகள்விகளுக்கொன 

பதில்ககள இன்று தருவதொகச் தசொல்லப்பட்டது. ஆனொல், 

இதுவகர அதற்கொன பதில்கள் கிகடக்கப்தபறவில்கல. 

ஆனபடியொல், இன்மறொ நொகளமயொ எனக்கு அந்தப் 

பதில்ககளக் கிகடக்கச்தசய்தொல் வரமவற்கக்கூடியதொக 

விருக்கும். 

 

ගු නිගය ජ්ය කාානායකුරමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

අපි කිේශේ, අක්  ණශ්න ශ  ටිනය ඇුසළතදීවත් ශ  ප්ර නියට 

පිළිුසරු ල්ප ශද්නවප කියපන්, ශ්නද්  රු ටභ පනපය ුසානි?   

 

ගු ලක්ෂපම්ද කිි තල්ල මහසතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, we have informed the Hon. Ministers, but they 

have not responded. I think you should take some action 
in this regard.  

 

ගු නිගය ජ්ය කාානායකුරමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
I think we should take it up at the Party Leaders' 

Meeting today. 

 

ගු ලක්ෂපම්ද කිි තල්ල මහසතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Yes, Sir.  
 

පන්  ගකුම්පප්  ිළිතගැ්දවීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட சட்டமூலங்கள் 

BILLS PRESENTED 
 

අපරාධ නඩු විධාන ්ංග්රහසය ස්ංගශ් ධන  පන්  

ගකුම්පපත    

குற்றவியல் நடவடிக்ககமுகறச் சட்டக்மகொகவ 

(திருத்தம்) சட்டமூலம் 

CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (AMENDMENT) 
BILL 

 
"19 9 අා  14 ද්රන අපරපන නක් ිජනපන ටා්රය පනත ටාශ ෝනනය 

කිමේා ටඳරප වූ පනත් ශ ටු පතකි. 

 

(අාපතය ාඩුඩලශේ අම්ාිනය ද්්නවප ිනශේ. එ 

ිළිතග්දවන ලද්ගද්  අධිකරණ හසා බ්දධනාගාර ප්රින්ං්පකරණ 
අමාතයුරමිය ගවනුව   ගු ගය්දත කුණාිනලක මහසතා  විිරනි. 

2019 ජූලි 23වන අඟහසුවාාා ගා වන වර කියවිය යුුරයි  ා  මය 
මුද්රණය ක  යුුරයි  ා  අාා  ආංශික අධීක්ෂණ කාරක ්භාව  
ගයොමු ක  යුුරයි  ා නිගය ග කරන ලී.  

 

நீதி மற்றும் சிகறச்சொகலகள் மறுசீரகமப்பு அகமச்சர் சொர்பில் 

மொண்புமிகு கயந்த  கருணொதிலக்க அவர்களொல் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. 

2019  யூகல 23, தசவ்வொய்க்கிைகம இரண்டொம் முகற மதிப்பிடப்பட 

மவண்டுதமனவும் அச்சிடப்பட மவண்டுதமனவும் உொிய துகறசொர் மமற் 

பொர்கவக் குழுவுக்கு ஆற்றுப்படுத்தப்பட மவண்டுதமனவும் கட்டகள 

யிடப்பட்டது. 
 

Presented by the Hon. Gayantha Karunatileka on behalf of the 
Minister of Justice and Prison Reforms; to be read a Second time upon 
Tuesday, 23rd July, 2019 and to be printed; and to be referred to the 
relevant Sectoral Oversight Committee.  

 

ගපෞද්ගලික ම්දත්රී්දගේ පන්  ගකුම්පප්  
தனி உறுப்பினர் சட்டமூலங்கள் 

PRIVATE MEMBERS' BILLS 
 

ශ්රී ලංකා ලාලා්පක්ක් ්හස රබර් ආයතනය ස්ං්පාාගත 

කිරීග්ප  පන්  ගකුම්පපත 
இலங்கக பிளொஸ்ொிக் மற்றும் இறப்பர் நிறுவகம் 

(கூட்டிகணத்தல்) சட்டமூலம் 
PLASTICS AND RUBBER INSTITUTE OF SRI LANKA 

(INCORPORATION) BILL 
 

ගු සවවාය  ුරිරතා විග.මා්දන මහස් මිය  
(மொண்புமிகு (கவத்திய கலொநிதி) (திருமதி) துஸிதொ 

விமேமொன்ன) 

(The Hon. (Dr.) (Mrs) Thusitha Wijemanna) 

 රු නිශයෝජය  ගපනපය ුසානි  ාප පරත ටඳර්න ශයෝජනපව 

ඉදිරිපත්  රනවප: 
 

“ශ්රී ලා ප ලාලපටික් ස ටර ර් ආ තයතනය ටාටිගප ත කිමේා ටඳරප වූ පනත් 

ශ ටු පත ඉදිරිපත් කිමේාට අවටර දිය යුුස ය.” 
 

ගු චමි්දා වි ග.ිරි  මහසතා 
(மொண்புமிகு சமிந்த விமேசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
 

විිර්ද ්පථිර කරන ලී 
ஆமமொதித்தொர். 

Seconded. 
 

ප්රශ්පනය විම්න ලින්ද ්භා ්්පමත විය. 
පන්  ගකුම්පපත ඊ  අනුකූලව ප මුවන වර කියවන ලින්ද  මය 

මුද්රණය කිරීම  නිගය ග කරන ලී.  
 

වප ආතප කිමේා ටඳරප 42()  වන ටිගපවර නිශයෝ ය යටශත් පනත් 
ශ ටු පත   ආාප්නත රප වපණිජ  ටයුුස කර්මා්දත හසා වාණිජ් 
ක යුුර  ිනගුකාලීනව අවතැ්ද වූ පුද්ගලය්ද නැවත පිනංික 
කිරීම ්මුපකාර ්ංවර්ධන ්හස වෘ් තීය පුහුු හසා නිපුණතා ්ංවර්ධන  
අමාතයුරමා ශවත පවරන ලදී. 

 

வினொ விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

இதன்படி, சட்டமூலம் முதன்முகற மதிப்பிடப்பட்டு, அச்சிடப்படக் 

கட்டகளயிடப்பட்டது. 
 

சட்டமூலம் நிகலக்கட்டகள இல. 52(6) இன்படி ககத்ததொைில் 
மற்றும் வொணிப அலுவல்கள், நீண்டகொலமொக இடம்தபயர்ந்த 
நபர்களின் மீள்குடிமயற்றம் மற்றும் கூட்டுறவுத்துகற அபிவிருத்தி 
அகமச்சருக்கு அறிக்கக தசய்யப்படுதற்கொகச் சொட்டப்பட்டது. 

  

Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the First time, and ordered to be printed. 
 

The Bill stood referred, under Standing Order No. 52(6), to the 
Minister of Industry and Commerce, Resettlement of Protracted 
Displaced Persons and Co-operative Development and Vocational 
Training and Skills Development for report.  
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පප ආලිශ ්නුසව 

ගු නිගය ජ්ය කාානායකුරමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 රු (වවද්ය  ුසිතතප ිජශමාප්නන ා්නත්රීුසමිය ිජිත්න අද් දින 

පප ආලිශ ්නුසවට ඉදිරිපත්  රන ලද්  එශ්රී ලා ප ලාලපටික් ස ටර 

ර් ආ තයතනය (ටාටිගප ත කිමේශ  එ පනත් ශ ටු පශත් 

ිජධිිජනපන තඩුක්රා වයවටිගපශේ 14(උ(4  (අ   වයවටිගපවට 

යටත් වන ්ව නීිනපිනුසාප ිජිත්න ප්ර ප   ර ඇත. ඒ අම්ව 

පප ආලිශ ්නුසශේ ටිගපවර නිශයෝ  41(2  (අ  යටශත් 

පප ආලිශ ්නුසවට වප ආතප කිමේා පිණිට නා පනත් ශ ටු පශතහි 

පිටපත් න ස න ස පළපත් ටභ පවට ශයොමු  රන ශලට 

පප ආලිශ ්නුසශේ ාර ශල්  වරයපට නිශයෝ   රමි.    

 
අග්රාමාතයවරයා  අමාතය මණ්ඩලය තුරු  
ආණ්ඩුව ගකගරි  විශ්පවා් භංග් වය  

பிரதம அகமச்சர், அகமச்சரகவ  உள்ளிட்ட 

அரசொங்கம்மீதொன நம்பிக்ககயின்கம 
VOTE OF NO CONFIDENCE IN PRIME MINISTER, 

CABINET AND GOVERNMENT 

 
කල් තබන ලා විවාාය තවදුර ්  පව් වනු ිළණි් නිගය ගය 

කියවන ලී   
ඊ  අාා  ප්රශ්පනය ග2019 ජූලි 10  
ஒத்திகவக்கப்பட்ட  விவொதம் மீளத் ததொடங்குதற்கொன கட்டகள 

வொசிக்கப்பட்டது.  

சம்பந்தப்பட்ட வினொ - [ 2019, யூகல 10] 
 

Order read for resuming Adjourned Debate on Question - [10th 
July, 2019] 

 

 
" රු අම්ර දිටපනපය  ාරතප    

 රු ිජජිත ශරේරත් ාරතප  

 රු නිරපල්  ලලාපත්ින ාරතප   

 රු සුනිල් රඳු්නශනත්ින ාරතප     

 රු බිාල් රත්නපය  ාරතප   

 රු (වවද්ය  නලි්නද් ජයිනටිට ාරතප - අ  රපාපතයවරයප  අාපතය 

ාඩුඩලය ඇුසළු තඩුක්ව ශ ශරහි ිජ විපටභ ා ත්වය - ව ආෂ 2019 අශප්රේල් 21 

වැනි පපටිකු ඉරිද්ප දින ශ ොළා  මී මුව ටර ාඩ ලපුව යන ප රශේ වල ිතදු වූ 

ාරපශ න ාැශරන ත රටිත ප රරපර ශරේුසශව්න   රී ලා පශේ පුරවැිතය්න ඇුසළු 

ශද්ිතය පනර ට අධි  පිරිට ස ඝපතනය වීාත්  තවත් ප්නිතයය ට තට්නන 

පිරිට ස ුසවපල ලැබීාත් ටර නී  ශ්ෝ ් ප රරපර ශරේුසශව්න වූ ශේපළ රපනිය 

ට ්්නනශය්න අ  රපාපතයවරයප  අාපතය ාඩුඩලය ටර තඩුක්ව ශවත නිල 

ව ශය්න නිිත ශතොරුසරු ලැබී ිනබියදී ටපපරපීක ශනොටැලකිල්ශල්න පරත 

ටඳර්න ශ ශරන   රියපව්න  රමි්න ශරෝ ශනො ර රැමේශා්න ද්:-  
 

(අ  2019.04.07 වැනි දින අ  රපාපතයවරයප පප ආලිශ ්නුසශේදී ප ර ප   ළ 
පරිදි 201( ව ආෂශේ ිතට අන්නටඅින්නට ි -ISIS- ජපතය්නතර ඉටලිප  
අ්නතවපදී ටාිජනපනය ටාඟ   ර ීලා පශේ පිරිට ිිජිජන ට්ඳතප පැවැත්වූ 
්වත්  ිජිජන   රයිප පර  වල ශයදුණ ්වත් ද්ැන ිතක්යදී ඒ 
ට ්්නනශය්න නිිත පියවර  ැනීාට  අශපොශරොටත් වීා;  

(ත  ිජිජන ඉටලිප  ත මි  අ්නතවපදී ටාිජනපන මුටලිි  ටාපජය ුසළ 
  රයිපත්ා  වන ්වට මුටලිි  ප රජපව ිජිත්නා ිජිජනප පරශය්න තඩුක්ව 
ටර ව කිව යුුස තයතන ද්ැම්වත්  ර ිනබියදී ඒ ට ්්නනශය්න 
  රයිපත්ා  වීාට අශපොශරොටත් වීා; 

(ඇ   පත්ත්නකුඩිය ප රශේ ශේ ජීවත් වන ජනතපවට ිජිජන අවටගිපවල නල්ල 
 රන ලද් ත ආජන ටර ප රරපර ට ්්නනශය්න 2019 අශප්රේල් 21 වැනි දින 
ශ්ෝ  ් පුපුරවපශ න මිය ගිය ටරරප්න රෂී  ටර 2019 අශප්රේල් 2) 
වැනි දින ටන්්නද්ාරුදුහිදී ශ්ෝ ් පුපුරුවපශ න මිය ගිය ඒ. නල්. න . 
නියපට ියන අයවදේනට  නශරහිව අධි රණය ිජිත්න වශර්නුස නිකුත් 
 ර ිනබියදී ටර නී  වශර්නුස රුව්න  පත්ත්නකුඩිය ප රශේ ශේ 
ප රිතේනව ිජිජන   රයිප පර  වල ශයදී ිතක්යදී බවු්න අත්අඩාවනවට 
 ැනීාට ශරෝ නිිත ශලට නීිනය   රයිපත්ා  කිමේාට අශපොශරොටත් වීා; 

(ඈ  ව ආෂ 2017 ශද්ටැ ් ආ 2( වැනි දින ාපවනැල්ශල් දී බුේන ප රිනාපව්නට 
රපනි කිමේා ට ්්නනශය්න ටරරප්න රෂී  ප රමු්  ඩුඩපයා ස 

ට ්්නන ්වට   ර ී ලා ප මුටලිි   වු්නටලය ිජිත්න ජපින  බුේධි 
අා ය ශවත 2017 ශද්ටැ ් ආ 27 වැනි දින ද්ැම්  දී ිනබියදීත්  රප ශාා 
ප රරපරය ට ්්නනශය්න ටැ   රමි්න කිහිප ශද්ශනකු අත්අඩාවනවට 
ශ න ිනබියදීත් ිජා ආ න  ටයුුස ඉදිරියට ශ න යපා වළ සවමි්න ඒ 
ටඳරප ාැදිරත් වී  ිනබුණු ්ව තඩුක්ශේ අාපතයවරයකු ිජිත්නා 
ප ර ප   ර ිනබීා; 

(ඉ  ශාා ප රරපරය්නට ටැලකිය යුුස  පලය ට ශපර ිතට   ර ීලා පව ුසළ 
ඉටලිප  අ්නතවපදී ටාිජනපනවල ිජිජන   රයිප පර   පිළි්ඳව 
ිජශ ේෂශය්න ටැලකිය යුුස   ර ීලපාකි ය්න ප රාපණය ස අන්නටඅින්නට ි-
ISIS- ටාිජනපනය ටාඟ ්ැී   ටයුුස කිමේා ඇුසළු  රුණු 
ට ්්නනශය්න නීිනාය ටර තරක්ෂ  පියවර  ැනීාට අශපොශරොටත් 
වීා;  

(ඊ  තරක්ෂ  ාඩුඩලශේ ටපාපජි යකු වන අ්පාපතයවරයප තර සෂ  
ාඩුඩල ටභ පවපරය්නට ටරභ පගි ශනොවීශා්න රට වැිතයප ශවත බුව 
ිජිත්න ඉටු  ළ යුුස මූලි  ව ී   පැරැර රැමේා;  

(උ  ිජශේශීය බත්ුස ශටේවපව්න ිජිත්න   ර ී ලා පව ුසළ  ශතෝලි  
ශේවටගිපන රප ශරෝටල් ඉල ස   රශ න ාරපශ න ාැශරන 
ප රරපරය ස දියත් ශ ශරන ්වත්  නයට ට ්්නන පුේ ලය්න රප 
බවු්නශේ දුර ගන අා   ජපින  රැදුම් පත් අා  ඇුසළු නි චිිත 
ශතොරුසරු ල්ප දී ිනබියදී නා ශතොරුසරු ාත පද්න ව  ටයුුස කිමේා 
පැරැර රැමේා; 

 වැඩියානත් ශලට 2019.0(.21 වැනි දින ප රරපරය්නට ශපර අද්පළ ිජශේ  
බත්ුස ශටේවපව්න ිජිත්න නැවතත් ශාා ප රරපරය්න ට ්්නනශය්න 
නි චිිතව අනුසරු අඟවප ිනබියදී ඒ ට ්්නනශය්න  ටයුුස කිමේා 
පැරැර රැමේා;   

(ඌ  2019.0(.11 වැනි දින නිශයෝජය ශපොලිටපිින   ිජශ ේෂ තර සෂ  දිටපව 
ප රයිලපල් ද්ටනපය  ාරතප ිජිත්න   Information of an alleged plan 
attack'' යන  ශී ආෂය රප අා  DIG/SPR/126/4.19 ද්රන ලිපිය ාඟි්න 
2019 අශප්රේල් 21 වැනි දින නි චිිත ටගිපන ඉල ස   රශ න 
ටැලසු  ත ාරපශ න ාැශරන ප රරපරය්න නල්ල වන ්වට  නන   
එජපින  තේහිත් ජාපත් නපය  ශාොශරොාඞ් ටරරප්න ශාරට 
ාරපශ න ාැශරන ප රරපරය ස දියත් කිමේාට ටැලසු   රන ලද් ්වට 
ශතොරුසර ස ට ්්නනශය්න රපජය බුේධි ශටේවපව ාඟි්න ල්ප දී ිනබූ 
වප ආතපශේ ඇුසළත්  රුණු ට ්්නනශය්න ිජශ ේෂ අවනපනය ශයොමු 
 රමි්න'' යම්ශව්න ටඳර්න ලිපිය පරත න  ටඳර්න නන    

 අනයක්ෂ/ඇාින තරක්ෂ  ශ ොට්ඨපටය  

 අනයක්ෂ / අධි රණ තරක්ෂ  ශ ොට්ඨපටය  

 අනයක්ෂ / ිජ  රපමි  ජනපධිපින තරක්ෂ  ශ ොට්ඨපටය  

 වැඩ ් ලන අනයක්ෂ/තපනපපින තරක්ෂ  ශ ොට්ඨපටය (iv) 

 වැඩ ් ලන අනයක්ෂ/ ිජ  රපමි  ජනපධිපින  තරක්ෂ  ශ ොට්ඨපටය (v) 

 අයවදේනට ූර ආවශය්න ල්ප දී ිනබීා රප ඒ පිළි්ඳ  ටයුුස කිමේා පැරැර 
රැමේා  යන ඉරත  රුණු අම්ව 2019.0(.21 වැනි දින ිතිජල් වැිතය්න 
ඉල ස   ර  නිමි්න ිතදු වූ ත රටති ප රරපරය අව යශය්නා වළ ප 
 ැනීාට ශරෝ රපනිය අවා  ර ත රැකිව ිනබූ ශරන්්නද්; 

(න  2019.0(.21 වැනි දින ිතදු  රම් ලැබූ ප රරපර ාපලපශව්න පසුව 
අ්පාපතයවරයප ටර අාපතයවරු්න ිජිත්න නී  ප රරපර ාපලපව 
ට ්්නනශය්න වූ ව ී ා භ පර ශනොශ න නා ව ී ා ශවනත් 
පප ආ විය්නට පැවමේාට උත්ටපර  රමි්නද්  රජශේ අාපතයවරු්න 
ිජිත්න ව ී   ිජරහිත  පරටපිර ටර ටපවද්ය ප ර ප ය්න ිතදු  රමි්න 
රශට් ටපාපනය ජන ජීිජතය රප ාරජන තරක්ෂපව ට ්්නනශය්න 
වයපකූලභ පවය ස ටර අනපරෂිතභ පවය ස ඇින වන පරිදි  ටයුුස  ර 
ඇින ශරන්්නද්; 

(ඒ  2019.0(.21 වැනි පපටකිු ඉරිද්ප දින ප රරපරය ට ්්නනශය්න 
අත්අඩාවනවට  ත් ටැ  රුව්න ට ්්නනශය්න ිජා ආ න ක්රියපවලියට 
්පනප  රමි්න ටර නී  අපරපනය්න ට ්්නනශය්න නීිනය   රයිපත්ා  
කිමේාට ්පනප  රමි්න ශරෝ වළ සවමි්න තඩුක්ශේ ටාරර 
අාපතයවරු්න  ටයුුස  ර ඇින ශරන්්නද්;    

(බ  2019.0(.21 වැනි දින ිතදු වූ ත රටතිවපදී ප රරපර ාපලපශව්න පසුව තවත් 
නවැනි ප රරපර ාපලපව ස ඇින වීා ශරෝ ශවනත් ත පරය  ප රාඩුඩ 
  රයිපව්න ිතදු කිමේා ාැඩපැවැත්වීා ටඳරප අව ය ූර ආණ නීින ාපලපව ස 
රපජයය ටුසව ිනබියදී 2019.04.13 වැනි දින   පර ප රශේ ශේ ටර 
වයා පළපශත් ිතදු වූ අ්නතවපදී ප රාඩුඩ පමේ   රයිප  නන  ාම්ෂය 
ඝපතන  ශේපළ රපනි ටර ජනතපව අතර  ැටු  ඇිනවීා වැළැ සවීා 
ටඳරප නිිත අවනපනයකි්න ටර ව ී ශා්න  ටයුුස ශනොකිමේශ  ටර 
නී  ිතේීක්න ාැඩපැවැත්වීා ටඳරප  තයුුස නිිත   රාශේද්ය්න 
අම් ානය ශනොකිමේා ාත ජනතපව ට ්්නනශය්න රජය ිජිත්න ඉටු 
 ළ යුුස යුුස   ව ී   නිිත ත පරශය්න ඉෂිට කිමේා පැරැර 
රැමේශා්න ටර 2019.0(.21 වැනි දින ප රරපර ාපලපශව්න පසුව රශටහි 
ිජිජන ජන ව ආ ය්න අතර ශනොට්නසු්න පමේ තත්ත්වය්න ටර 
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ප රරපරය්නවලට ශයොමු වීශ  ප රවණතපවය ස ිනබියදී නී  ප රරපරය්න 
වළ සවප  ැනීාට  ටයුුස ශනො ළ ශරන්්නද්; 

(ඕ  නී  පපටකිු ඉරිද්ප දින ප රරපරශය්න ාපටය ස  තවී ිනබියදී  රශටහි 
ටපාපනය ත ආථි    රයිපවලිය නැවත ශ ොඩ නැඟීාට අටාත් වී ඇින 
ශරන්්නද්  රශටහි පපටල් ටර ටරටිජ අනයපපන   රයිපවලිය නැවත ශ ොඩ 
නැඟීාට අටාත් වී ඇින ශරන්්නද්  රපජය ටර පුේ ලි  අා ශේ 
  රයිප පමේත්වය නැවත යගප තත්ත්වයට පත් කිමේාට අටාත් වී ඇින 
ශරන්්නද්  තඩුක්ව ස ව ශය්න රශටහි ජනතපව ශවත තා්න ිජිත්න 
ඉටු ළ යුුස ව ී   ටර ව වී  පැරැර රැර ඇින ශරන්්නද්; ටර 

 2019.04.21 වැනි දින ප රරපර ාපලපව වැළැ සවීාට අටාත් වූ නිටප 
ශා්නා ඉ්න පසුවද් රශට් තරක්ෂ  තත්ත්වය ටර ිතිජල් ජන ජීිජතය 
යගප තත්ත්වයට පත් ශනොකිමේා නිටප ඇින වී ිනශ්න අරපජි  
තත්ත්වය ාත රශට් අභ ය්නතර  ටයුුසවලට ාැදිරත් වීාට ිජශේ  
රපජයය්නට ඉඩ ඩ රරිමි්න   රයිප  ර ඇින ශරන්්නද්; 

  ර ී ලා ප ප රජපතප්නත ර ි ටාපජවපදී ජනරජශේ අ්පාපතයවරයප  අාපතය 

ාඩුඩලය ඇුසළු තඩුක්ව ට ්්නනශය්න තවදුරටත් ිජ ිවපට භ ා ත්වයට පත්ව 

ඇින ්වට  ශාා පප ආලිශ ්නුසව ශයෝජනප ට ාත  රන්.එ 

 

"தகௌரவ அநுர திசொநொயக்க 

தகௌரவ விேித மஹரத் 

தகௌரவ நிஹொல் கலப்பத்தி 

தகௌரவ சுனில் ஹந்துன்தனத்தி 

தகௌரவ பிமல் ரத்நொயக்க 

தகௌரவ (டொக்டர்) நளிந்த ேயதிஸ்ஸ,- பிரதம அகமச்சர்,  

அகமச்சரகவ  உள்ளிட்ட அரசொங்கம் மீதொன நம்பிக்ககயின்கம,- 

2019 ஏப்ரல் 21 ஆம் திகதி உயிர்த்த ஞொயிறு தினத்தன்று தகொழும்பு, 

நீர்தகொழும்பு மற்றும் மட்டக்களப்பு ஆகிய பிரமதசங்களில் இடம்தபற்ற 

தற்தகொகல பயங்கரவொத தொக்குதல்கள் கொரணமொக இலங்ககப் 

பிரகசகள் உள்ளிட்ட இருநூற்கறம்பதுக்கு மமற்பட்ட எண்ணிக்கக 

யொமனொர் படுதகொகல தசய்யப்பட்டகம, மமலும் ஐநூறுக்குக் கிட்டிய 

எண்ணிக்ககயுகடமயொர்  கொயமகடந்தகம மற்றும்  மமற்படி குண்டுத் 

தொக்குதல் கொரணமொக ஏற்பட்ட  ஆதனச் மசதம் ததொடர்பில் பிரதம 

அகமச்சர், அகமச்சரகவ மற்றும் அரசொங்கத்திற்கு உத்திமயொக 

பூர்வொீதியொக தகவல்கள் கிகடத்திருந்த மபொதிலும் வன்மமொன 

உதொசீனத்துடன் கீமை குறிப்பிட்ட தசயல்ககளப் புொிந்தகம அல்லது 

புொியொமல் விட்டகமயொல் :- 

(அ) 2019.05.08 ஆம் திகதி பிரதம அகமச்சர் பொரொளுமன்றத்தில் 

குறிப்பிட்டதன் பிரகொரம்  2014 ஆம் ஆண்டிலிருந்து 

ஐஎஸ்ஐஎஸ் (ISIS)  சர்வமதச இஸ்லொம் தீவிரவொத 

அகமப்புடன் இலங்கககயச் மசர்ந்த குழுவினர் உறவுககளப் 

மபணிவந்ததொகவும் பல்மவறு தசயற்பொடுகளில் ஈடுபட்டு 

வந்ததொகவும் அறிந்திருந்தும் அது சம்பந்தமொக உொிய 

நடவடிக்ககககள மமற்தகொள்ளத் தவறியகம; 

(ஆ) பல்மவறு இஸ்லொம் சமய தீவிரவொத அகமப்புகள் முஸ்லிம் 

சமூகத்தில் இயங்கி வருவதொக முஸ்லிம் சமுதொயத்தின 

ரொமலமய பல்மவறு விதத்தில்  அரசொங்கத்திற்கும் தபொறுப்புக்  

கூறமவண்டிய நிறுவனங்களுக்கும் விைிப்புணர்வூட்டி 

இருக்ககயில் அது சம்பந்தமொக தசயலொற்றத் தவறியகம; 

(இ) கொத்தொன்குடி பிரமதசத்தில் வொழ்கின்ற மக்கள்மீது  பல்மவறு 

சந்தர்ப்பங்களில் விடுத்துள்ள எச்சொிக்கககள் மற்றும் 

தொக்குதல்கள் ததொடர்பொக 2019 ஏப்ரல் 21 ஆம் திகதி குண்டு 

தவடிக்கச் தசய்வித்து இறந்த சஹ்ரொன் ஹஷீம் மற்றும் 2019 

ஏப்ரல் 26 ஆம் திகதி சொய்ந்தமருதுவில் குண்டு தவடிக்கச் 

தசய்வித்து இறந்த ஏ.எல்.எம். நியொஸ் ஆகியவர்களுக்கு 

எதிரொக நீதிமன்றத்தினொல் பிடியொகண விடுத்துள்ள 

மபொதிலும் மற்றும் மமற்படி பிடியொகண பிறப்பிக்கப் 

பட்டவர்கள் கொத்தொன்குடி பிரமதசத்தில் தவௌிப்பகடயொகமவ 

பல்மவறு தசயற்பொடுகளில் ஈடுபடும் மபொது அவர்ககள 

ககதுதசய்யமவொ அல்லது உொிய சட்டப்படி நடவடிக்கக 

மமற்தகொள்ளமவொ தவறியகம; 

(ஈ) 2018 ஆம் ஆண்டு திதசம்பர் 24 ஆம் திகதி மொவதனல்லயில் 

புத்தர் சிகலககள மசதப்படுத்தல் ததொடர்பொக சஹ்ரொன் 

ஹஷீம் முதன்கமயொகக்தகொண்ட குழுதவொன்றுக்கு ததொடர்பு 

இருப்பதொக ஸ்ரீ லங்கொ முஸ்லிம் மபரகவயினொல் மதசிய 

புலனொய்வு பிொிவிற்கு 2018  திதசம்பர் 28 ஆம் திகதி 

அறிவித்துள்ள மபொதிலும் மற்றும் இத்தொக்குதல் ததொடர்பொக 

சந்மதகத்தின் மபொில் சிலர் ககதுதசய்யப்பட்ட மபொதிலும் 

விசொரகணகள் முன்தனடுப்பகதத் தடுத்து அதில் 

தகலயீடுகள் மமற்தகொண்டதொக அரசொங்கத்தின் அகமச்ச 

தரொருவகர குறிப்பிட்டிருந்தகம; 

(உ) மமற்படி தொக்குதல்களுக்கு கணிசமொன கொலத்திற்கு 

முன்பிருந்மத இலங்ககக்குள் இஸ்லொமிய தீவிரவொத 

அகமப்புகளின் பல்மவறு தசயற்பொடுகள் ததொடர்பொக 

விமசடமொக  கணிசமொன எண்ணிக்ககதகொண்ட இலங்ககயர் 

ஐ.எஸ்.ஐ.எஸ். (ISIS) அகமப்பில் மசர்ந்து தசயற்படுதல் 

உள்ளிட்ட விடயங்கள் ததொடர்பொன சட்டொீதியொன மற்றும் 

பொதுகொப்பு நடவடிக்கக மமற்தகொள்ளத் தவறியகம; 

(ஊ) பொதுகொப்பு சகபயின் அங்கத்தவரொகிய பிரதம அகமச்சர், 

பொதுகொப்புச் சகப கூட்டத்ததொடர்களில் கலந்து தகொள்ளொகம 

யின் மூலம் நொட்டு மக்களுக்கு அவரொல் ஆற்றப்பட மவண்டிய 

அடிப்பகடப் தபொறுப்புககளத் தவறவிட்டகம; 

(எ) இலங்ககயில் கத்மதொலிக்க மதவொலயங்கள் மற்றும் 

மஹொட்டல்ககள இலக்குகவத்து தற்தகொகலக் குண்டுத் 

தொக்குதல்கள் முன்தனடுக்கப்படவுள்ளதொகவும், இதனுடன் 

ததொடர்புகடய நபர்கள் மற்றும் அவர்களது ததொகலமபசி 

இலக்கங்கள், மதசிய அகடயொள அட்கட இலக்கங்கள் 

உள்ளிட்ட உொிய தகவல்கள் தவளிநொட்டு புலனொய்வு 

மசகவகளினொல் வைங்கப்பட்டிருக்ககயில், அத்தகவல்ககள 

அடிப்பகடயொகக் தகொண்டு நடவடிக்கக மமற்தகொள்வகதத் 

தவறவிட்டகம; 

 மமலும் 2019.04.21 ஆம் திகதி, குறிப்பிட்ட தொக்குதல்களுக்கு 

முன்னதொக குறிப்பிட்ட தவளிநொட்டு புலனொய்வு மசகவகள் 

மீண்டும் இத் தொக்குதல்கள் ததொடர்பில் திட்டவட்டமொன 

முன்தனச்சொிக்ககககள விடுத்திருக்ககயில் இது ததொடர்பில் 

நடவடிக்கக மமற்தகொள்வகதத் தவறவிட்டகம; 

(ஏ) 2019.04.11 ஆம் திகதி பிரதி தபொலிஸ் மொ அதிபர் - விமஷட 

பொதுகொப்பு பிொிவின் திரு. பிறியலொல் தசநொயக்க, "Information 

of an alleged plan attack" எனும் தகலப்பு மற்றும் DIG/

SPR/126/4.19 ஆம் இலக்கக் கடிதத்தின் மூலம், 2019 ஏப்ரல் 

21 ஆம் திகதி திட்டவட்டமொன இடங்ககள இலக்குகவத்து 

திட்டமிடப்பட்ட தகொகலத் தொக்குதல் இடம்தபறுதமன 

அதொவது "மதசிய தவ்ஹீத் ேமொத் அகமப்பின் தகலவர் 

தமொஹமட் சஹ்ரொன் இந்நொட்டில் தற்தகொகலத் தொக்குதல் 

ஒன்கற நடொத்துவதற்கு திட்டமிடுவதொக கிகடத்த தகவல் 

ததொடர்பொக அரச புலனொய்வு மசகவயினொல் வைங்கப் 

பட்டிருந்த அறிக்ககயில் உள்ளடங்கிய விடயங்கள் 

ததொடர்பொக விமசட கவனத்திகனச் தசலுத்தி" எனப்படும் 

கடிதம் பின்வரும் தபயர்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அதொவது; 

 பணிப்பொளர்/ அகமச்சர் பொதுகொப்புப் பிொிவு 

 பணிப்பொளர்/ நீதித்துகற பொதுகொப்புப் பிொிவு 

 பணிப்பொளர்/ ஓய்வு தபற்ற சனொதிபதி பொதுகொப்புப் பிொிவு 

 பதில் பணிப்பொளர்/ தூதுவர் பொதுகொப்புப் பிொிவு (iv) 

 பதில் பணிப்பொளர்/ ஓய்வு தபற்ற சனொதிபதி பொதுகொப்புப் 

பிொிவு (v) 

 ஆகிமயொருக்கு முதலில் வைங்கப்பட்டிருத்தலும் அது 

ததொடர்பொன நடவடிக்கககள் மமற்தகொள்ளப்படுவது 

புறக்கணிக்கப்பட்டிருத்தலும் ஆகிய மமற்படி விடயங்களின் 

பிரகொரம் 2019.04.21 ஆம் திகதி சிவில் மக்ககள இலக்கொகக் 

தகொண்டு மமற்தகொள்ளப்பட்ட பயங்கரவொதத் தொக்குதகலக் 

கட்டொயமொகத் தடுப்பதற்கு அல்லது மசதத்திகனக் குகறத்துக் 

தகொள்ள இயலுமொனதொக இருந்ததனொலும்; 

(ஐ) 2019.04. 21 ஆம்  திகதி மமற்தகொள்ளப்பட்ட ததொடர் 

தொக்குதலின் பின்னர் பிரதம அகமச்சர் மற்றும் அகமச்சர்கள் 

அத்தொக்குதல் ததொடொின் தபொறுப்பிகன ஏற்கொமல் அப் 

தபொறுப்பிகன மவறு தரப்புகளுக்குச் சொட்டுவதற்கு முயற்சித் 

துக்தகொண்டு, அரசொங்கத்தின் அகமச்சர்கள் தபொறுப் 

பற்றதும், ஒன்றுக்தகொன்று முரணொனதும் தபொய்யொனதுமொன 

கூற்றுக்ககள முன்கவத்து நொட்டின் இயல்பு வொழ்க்கக 

மற்றும் தபொது மக்கள் பொதுகொப்பு என்பன ததொடர்பொக  
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 குைப்பமொனதும் பொதுகொப்பற்றதுமொன நிகலகம ஏற்படக் 

கூடிய வககயில் தசய்யப்பட்டுள்ளதனொலும்; 

(ஒ) 2019.04.21 ஆம் திகதி உயிர்த்த ஞொயிறு தினத்தன்று 

மமற்தகொள்ளப்பட்ட தொக்குதல் ததொடர்பொக ககது 

தசய்யப்பட்ட சந்மதக நபர்கள் ததொடர்பொன புலனொய்வுச் 

தசயன்முகறக்கு தகடககள ஏற்படுத்தியும், அக் 

குற்றச்தசயல்கள் ததொடர்பொக சட்டத்கத நகடமுகறப் 

படுத்துவதற்கு தகடககள ஏற்படுத்தியும் அல்லது தடுத்தும் 

அரசொங்கத்தின் சில அகமச்சர்கள் தசயற்பட்டுள்ளதனொலும்; 

(ஓ) 2019.04.21 திகதி  மமற்தகொள்ளப்பட்ட பயங்கரவொத ததொடர் 

தொக்குதல்களின் பின்னர் மீண்டும் அவ்வொறொனததொரு ததொடர் 

தொக்குதல் மமற்தகொள்ளப்படுதல் அல்லது மவறு வககயிலொன 

வன்முகறச் சம்பவங்கள் இடம்தபறுவகத தடுப்பதற்கு 

அவசியமொன பூரணமொன சட்டங்கள் இலங்கக அரசிடம் 

கொணப்பட்ட மபொதும், 2019.05.13 திகதி கம்பஹொ 

பிரமதசத்திலும் வடமமல் மொகொணத்திலும் மமற்தகொள்ளப் 

பட்ட தீவிரவொத வன்முகறச் சம்பவங்கள் அதொவது 

ஆட்தகொகலகள், தசொத்துக்களுக்கு மசதம் விகளவித்தல் 

மற்றும் மக்களிகடமய மமொதல்கள் ஏற்படுவகத 

தடுப்பதற்கொக உொிய கவனத்துடனும் தபொறுப் புடனும் 

நடந்துதகொள்ளொகம அத்துடன் அவ்வொறொன சம்பவங்ககள 

கட்டுப்படுத்துவதற்கு எடுக்கமவண்டிய உொிய வைிமுகறககள 

முகறயொக பின்பற்றொததொல் தபொதுமக்கள் ததொடர்பில் 

அரசொங்கத்தொல் நிகறமவற்ற மவண்டிய கடகமகள் மற்றும் 

தபொறுப்புக்கள் உொிய முகறயில் நிகறமவற்றப்படுவகத 

தவறவிட்டகம அத்துடன் 2019.04.21 திகதி நடத்தப்பட்ட 

ததொடர் தொக்குதல்களின் பின்னர் நொட்டிலுள்ள பல்லின 

மக்களிகடமய அகமதியின்கம மற்றும் தொக்குதல்களில் 

ஈடுபடுவதற்கொன முகனப்பு கொணப்பட்ட மபொதும் 

அவ்வொறொன தொக்குதல்ககள தடுக்க நடவடிக்கக 

எடுக்கொததொலும்; 

(ஔ) மமற்தசொல்லப்பட்ட உயிர்த்த ஞொயிறு தொக்குதல் நடத்தப்பட்டு 

ஒரு மொதம் கடந்துள்ள நிகலயில் நொட்டின் வைகமயொன 

தபொருளொதொர தசயற்பொட்டிகன மீண்டும் கட்டிதயழுப்புவதில் 

மதொல்வி கண்டுள்ளதொலும், நொட்டில் பொடசொகலகள் மற்றும் 

பல்ககலக்கைகங்களின் கல்விச் தசயற்பொடுககள மீண்டும் 

கட்டிதயழுப்பத் தவறியுள்ளதொலும், அரச மற்றும் தனியொர் 

துகறயின் தசயற்பொடுககள மீள இயல்பு நிகலக்கு தகொண்டு 

வர தவறியுள்ளதொலும் அரசொங்கம் என்ற வககயில் நொட்டு 

மக்களுக்கு தொம் ஆற்ற மவண்டிய தபொறுப்புககளயும் 

கடகமககளயும் ஆற்றுவதற்கு தவறியுள்ளதொலும்; மற்றும் 

 2019.04.21 ஆம் திகதியன்று இடம்தபற்ற ததொடர் 

தொக்குதல்ககள தடுக்க தவறியுள்ள கொரணத்தினொலும் அகதத் 

ததொடர்ந்தும் கூட நொட்டின் பொதுகொப்பு நிகலகம மற்றும் 

சிவில் மக்கள் வொழ்கவ இயல்பு நிகலக்கு தகொண்டு வரொத 

கொரணத்தினொல் ஏற்பட்டுள்ள அரொேக நிகலகமயின் மபொில் 

நொட்டின் உள்ளக நடவடிக்கககளில் தகலயீடு தசய்வதற்கு 

தவளிநொடுகளுக்கு இடமளிக்கும் வககயில் 

தசயற்பட்டுள்ளதொலும்; 

 

இலங்கக சனநொயக மசொசலிசக் குடியரசின் பிரதம அகமச்சர், 

அகமச்சரகவ உள்ளிட்ட அரசொங்கம் மீது இனியும் நம்பிக்கக இல்கல 

என இப்பொரொளுமன்றம் தீர்மொனம் நிகறமவற்றுமொக". 

 
“Hon. Anura Dissanayaka   
Hon. Vijitha Herath  
Hon. Nihal Galappaththi  
Hon. Sunil Handunnetti  
Hon. Bimal Rathnayake  
Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa,- Vote of No Confidence in Prime 

Minister, Cabinet and Government,- Vote of No Confidence in Prime 
Minister, Cabinet and Government, Whereas despite the fact that proper 
information had been made available regarding suicide terrorist attacks 
that occurred in Colombo, Negombo and Batticaloa areas on Easter 
Sunday which fell on 21st April 2019 to the Prime Minister, the Cabinet 

and the government, whose action amount to criminal negligence or 
omission by the commission or omission of acts as specified below as a 
result of which over 250 persons including Sri Lankan citizens have 
been killed, nearly 500 more have been wounded and properties have 
been damaged: 

(a) Failure to take any action despite the knowledge that certain 
sections of Sri Lankans had maintained various relationships 
with the international Islamic extremist organization ISIS and 
had been engaged in various activities since 2014 as has been 
stated by the Prime Minister on 08.05.2019 in Parliament; 

(b) Failure to take action although the Muslim community itself 
had informed the government and relevant institutions 
responsible that various Islamic religious extremist 
organizations are functioning within the Muslim society;   

(c) Failure to apprehend or properly enforce the law against 
Saharan Hashim who killed himself by exploding a bomb on 
the 21st April 2019 in relation to threats and attacks unleashed 
on the people living in Kaththankudy area at various instances 
and A. L. M. Niyaz who killed himself by exploding a bomb in 
Saindamarudu on 26th April 2019, despite warrants being 
issued against them by the court while the perpetrators were 
engaging in various activities in Kaththankudy area in public;  

(d) Despite the Sri Lanka Muslim Council informing the National 
Intelligence wing on the 28th December 2018 that a group led 
by Saharan Hashim was involved in damaging Buddha statues 
in Mawanella on the 24th of December 2018 and despite a few 
people having being taken into custody in suspicion of this 
attack a Minister of the Government himself has stated that 
there were interventions obstructing the continuation of those 
investigations; 

(f) Failure to take legal and security measures in relation to 
various activities of Islamic extremist organizations well before 
these attacks took place and particularly about the involvement 
of a significant number of Sri Lankans with the ISIS 
organization and doing various activities with it; 

(g) The neglect of the fundamental responsibilities the Hon. Prime 
Minister is expected to fulfil to the people of the country, by 
the Hon. Prime Minister who is a member of the Security 
Council, not participating at the sessions of the Security 
Council;  

 Notwithstanding specific information provided by foreign 
intelligence services that suicide bomb attacks would be 
carried out in Sri Lanka including the persons involved, their 
telephone numbers and National Identity Card numbers, 
targeting Catholic churches and hotels, neglecting to act upon 
such information; 

 Moreover, neglecting to act, despite specific warnings 
regarding these attacks made again by foreign intelligence 
services prior to such attacks on  21.04.2019; 

(h)    Failing to act upon, notwithstanding prior information being 
provided to;  

 Director/ Ministerial Security Division    

 Director/ Judicial Security Division  

 Director/ Former Presidents’ Security Division  

 Acting Director/ Diplomatic Security Division (iv) 

 Acting Director/ Former Presidents’ Security Division (v)  

 through letter No. DIG/SPR/126/4.19 titled “Information of an 
alleged plan attack” dated 11.04.2019 by Deputy Inspector 
General of Police, Priyalal Dassanayake in charge of Special 
Protection Range stating that planned suicide attacks would be 
launched targeting specific locations i.e. “Drawing special 
attention to matters included in the report provided by the State 
Intelligence Service as regards information to the effect that a 
suicide attack had been planned in the country by Mohammead 
Zahran, the leader of the National Thowheeth Jamath”; 

 and whereas, as per the aforesaid matters, the terrorist attack 
carried out on 21.04.2019 targeting civilians could have 
essentially been prevented or damage could have been 
minimized; 

(i)   Whereas the Prime Minister and the Ministers have acted in 
such a way to create confusion and insecurity in relation to 
ordinary public life and public security subsequent to the series 
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of attacks carried out on 21.04.2019 by not accepting the 
responsibility for the said series of attacks but trying to put the 
blame on other parties, with the Ministers of the government 
making irresponsible, contradictory and false statements; 

(j)  Whereas certain Ministers of the government have acted to 
obstruct the investigation process regarding the suspects 
arrested in relation to the Easter Sunday attack on 21.04.2019 
and to obstruct or prevent law enforcement in relation to the 
said crimes; 

   (k)   Whereas the government has omitted to fulfill its duties and 
obligations to the people by failing to act with due vigilance 
and responsibility and by failing to follow the proper procedure 
to suppress such incidents to prevent the extremist violent 
actions, such as homicides, damages to property and conflicts 
among people that occurred in Gampaha and the North 
Western Province on 13.05.2019 despite the possession of 
comprehensive set of laws to suppress the recurrence of a 
similar series of attacks or perpetration of crimes of any other 
form subsequent to the series of terrorist attacks that took place 
on 21.04.2019 and failed to prevent such attacks despite the 
unrest among different communities and the tendency to carry 
out attacks that prevailed in the country subsequent to the series 
of attacks on 21.04.2019; 

   (l)   Whereas it has been unable to restore the normal economic 
processes of the country even after the lapse of a period of one 
month since the Easter Sunday attack, and it has failed to bring 
the school and university systems in the country back to 
normalcy, and it has failed to restore the functioning of public 
and private sectors, and where as it has neglected its duties and 
responsibilities as a government towards the citizens of this 
country; and  

           Whereas it has acted creating room for foreign countries to 
interfere in internal affairs of the country on the grounds of the 
anarchic situation that has been created in the country 
consequent to its failure to prevent the serial attacks on 
21.04.2019 and due to its failure to restore the security situation 
and the civil life of the country back normalcy; 

 
That this Parliament resolves that it has further lost confidence in 

Prime Minister, Cabinet and Government of the Democratic Socialist 
Republic of Sri Lanka.” 

 
ප්රශ්පනය යිත්  ්භාිමමුඛ කරන ලී. 
வினொ மீண்டும் எடுத்தியம்பப்பட்டது. 

Question again proposed. 

 
ගු නිගය ජ්ය කාානායකුරමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 රු ිජාල් වීරවා  ාැිනුසාප. බ්ුසාපට ිජනපඩිය 10   පලය ස 

ිනශ්නවප. 

 

 

[අ.භ ප. 11.(0] 

 

ගු විමල් වීරවංශ් මහසතා   
(மொண்புமிகு விமல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

 රු නිශයෝජය  ගපනපය ුසානි  ාට ලැබී ිනශ්න ඉතප ශ ක් 

 පලය ඇුසළත  ජනතප ිජමු සින ශපරමුණ ිජිත්න තඩුක්වට 

නශරහිව ඉදිරිපත්  ර ිනශ්න ිජ විපට භ ා  ශයෝජනපව  ට ්්නන 

 රුණු කිහිපය ස   ගප කිමේාට ාප ්ලපශපොශරොත්ුස ශවනවප.  

කියු්පශේ අටරපය නපය   පිශද්ල්  ැටිශත්රෝ ටශරෝද්රයප කියප 

ිනශ්නවප  එකියු්පම් ිජලාලවවපදී්න වූ අප අින්න වැරැදි ිතදුවී ඇත. 

ඉදිරිශේදීද් වැරැදි ිතදු වීාට රැ . නශරත් ශේ ශ්රෝහී ව වීශ  වරද් 

න  අප අින්න  වද්ප වත් ිතදු ශනොවම් ඇතඑ කියලප. ශේ පපලන 

වයපපපර රැක්යට  නශරා නැත්න  වශ  වයපපපර රැක්යට  

ජපින වපදි වයපපපර රැක්යට ඒවපශේ  ටයුුස  රන අප අින්න 

වැරැදි ිතදුවී ිනශ්්නනට පුළුව්න.  රු නිශයෝජය  ගපනපය ුසානි  

වැද් ත් ව්නශ්න ශේ  ශ්රෝහී ව්න වීශ  වැරැේද් අප අින්න ිතදු 

ශනොවීශ  රැකියපව අප ටුසව ිනබීාන්.    

2015 ජනවපරි 7 ශවනි ද්ප ්ලශපරළියට  ර  රපු ජනතප 

ිජමු සින ශපරමුණ  දින 100 තඩුක්ශේ දූෂණ ිජා ආ නය  රන 

ාරප  මිටුශේ ්ලට ප්නන ටපාපජි යකු රැක්යට  ටයුුස  රපු 

ජනතප ිජමු සින ශපරමුණ  ශ  ශේ ශ්රෝහී ව තඩුක්ව නි ආාපණය 

 ර්නන ඉතප ඉරළ ද්පය ත්වය ස ද් සවපු ජනතප ිජමු සින 

ශපරමුණ  ඒ වපශේා පසුගිය ''දින 41'' තඩුක්ව  පිහිටවපු 

ශවලපශේ රනිල් ිජරාිතාර ාරත්තයපට නැවත අ්පාපතය තනුසර 

අරශ න ශද්්නන ශනොටෑශරන පුදුාප පර ජීවවනණයකි්න  

උේශයෝ යකි්න  උන්නදුවකි්න   ැපවීාකි්න  ටයුුස  රපු 

ජනතප ිජමු සින ශපරමුණ ාපට ුසන රතර ස යනශ ොට ිජ ිවපට 

භ ා  ශයෝජනපව ස අරශ න ඇිජල්ලප කියනවප අ ාැිනුසාපට 

ශ ද්ර ය්නන දෙ  තඩුක්වට ශ ද්ර ය්නන දෙ! ශ  ශයෝජනපව 

ශ නපවපට නුසා්නලප ද්්නනවප  පප ආලිශ ්නුසව ඇුසශළේ   

ශයෝජනපව ට ්ුවතරය ස දිනප  ්නන ශනොරැකි ශවනවප කියලප. ඒ 

ශනොරැකිවීා   පත්ත රශේ පළ ශවනවප. න තශ ොට රනිල්ශේ 

අ ාැින තනුසරට නන්්න ශපොඩිය ිනරිර්නවීා ස  ලැශ්නවප. ඒ 

ිනරිර්නවීා  ඒ ප්රින  සින රණය ල්පදීශ  යක් අරමුණි්න තාන් 

නුසා්නලප ශ  ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව ශ නැල්ලප ිනශ්්නශ්න.  

ශ  තඩුක්වට නශරහි ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව ස ශරෝ තඩුක් 

ිජශරෝීක ශයෝජනපව ස ශාොන අ ආගශය්න ශ නපවත් ඒ ට අපි අශලා 

ප සෂපපිනත්වය ද් සවනවප. රැ්ැන්  ඒවප ශ න නන අයශේ සූ සෂා 

අරමුණු ශනොද්ැන ශනොව ඒ  ඉතපා පැරැදිලිව ද්ැන ශ නන් අපි 

නශරා  ර්නශ්න.  

 රු නිශයෝජය  ගපනපය ුසානි  ඊශේ  රු 

අ්පාපතයුසාපශ ්න ිජාටන ලද් ප්ර ින ට නුසාප SOFA න  රප 

ACSA න   ැන පිළිුසරු දු්නනප. නුසාප කිේවප   ''ඇශාරි ප 

න සටත් ජනපද්යත් න ස  ශ ෝඨපභ ය රපජප සෂ ාරත්තයප අත්ට්න 

 රපු ACSA නශ ස  ගිිජසුා පිටු 9න්.  ව ආතාපන තඩුක්ව අත්ට්න 

 රපු ගිිජසුශ  පිටු 4න් ිනශ්්නශ්නඑ කියලප. ශ  ිනශ්්නශ්න  

ශ ෝඨපභ ය රපජප සෂ ාරත්තයපශේ  පලශේ අත්ට්න  රපු 

ට ූර ආණ ACSA ගිිජසුශ  පිටපත ස.  ශ ශ ස පිටු 9 ස ිනශ්නවප. 

ඒ පිටු 9ට අාතරව annexes ශාොකුත් නැරැ. ශ  ටභ පශේ  රු 

ා්නත්රීවරු්නශේ ද්ැන  ැනීා පිණිට ාා ශ  ගිිජසුශ  පිටපත 

්භාගත*  රනවප.  

ශ  ිනශ්්නශ්න  තමු්නනප්නශටේලපශේ අ ාැිනුසාප  ැබිනට් 

ාඩුඩලයට ද්ැමූ ACSA නශ ස ිතාරල පිටපත. නුසාප කිේවපට පිටු 

4න් කියලප පළමු පිටුව නැිනව පිටු   ස ිනශ්නවප. ශ  තාන් 

 ැබිනට් ාඩුඩලයට ද්ැමූ  න . ාා ශ  ගිිජසුශ  පිටපතත් ශ  

 රු ා්නත්රීවරු්නශේ ද්ැන  ැනීා පිණිට ්භාගත  රනවප.  

 රු අම්ර දිටපනපය  ා්නත්රීුසාප අ ාැිනුසාපශ ්න ඒ 

ට ූර ආණ ගිිජසුා ශද්්නන කියලප  පරුණි ව ඉල්දෙවප. නමුත්  

අ ාැිනුසාප ඒ ඉල්ලීා ශ්ොශරොා සූ සෂා ිජධියට ාඟරැරලප ගියප. 

ශ  තාන්  ැබිනට් ාඩුඩලයට ද්ැමූ න . ශ ශ ස පිටු 09න්. 

ශා්නන ිනශ්නවප ඇත්ත ACSA න ; අ ාැිනුසාප ශ   රු 

ටභ පවට ශනොශද්න න ; ශ ොශළේ වරලප  රපු ACSA න .  
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————————— 
*  පු්පතකාලගේ තබා තත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පප ආලිශ ්නුසව 

 ශ  ගිිජසුා ්ල්නන   රු නිශයෝජය  ගපනපය ුසානි. 
බ්ුසාප ශ  ගිිජසුා ද්ැ ලප නැරැ; ශ   ැබිනට් ඇාිනවරු ද්ැ ලප 

නැරැ.  ශ   තාන් ඇත්ත ACSA ගිිජසුා. ශ ශ ස පිටු 73න්. 

ඇමුණු  40 ට වැඩියය ිනශ්නවප. ශ ශ ස මූලි  ශ ොටට තාන් 

ිතාරලට පරිව ආතනය  රලප  ැබිනට් ාඩුඩලයට ද්ැ ශ . 

ශාශරා අ ාැින ශ ශනකු ඉ්නන තඩුක්ව ස ිනශ්්නන ඕනෑද්? 

අාපතය ාඩුඩලයටත් ශ ොශළේ වරලප ශ  රටට ්ලපපන ගිිජසු  

අත්ට්න  රනවප. රශට් ජනපධිපින කියනවප  එාා පත්තශර්න 

ද්ැ සශ සඑ කියලප. ශාශරා තඩුක්ව ස ිනබියදී ශ  රටට ඉර 

පපයනවපද්?  

පප ආලිශ ්නුස ා්නත්රීවරු්නශේ ද්ැන  ැනීා ටඳරප ාා ශ  

ගිිජසු  ටර  ඇමුණු  - annexes - ටභ ප ත  ළප 

  රු නිශයෝජය  ගපනපය ුසානි  මුල් ගිිජසුශ  ිනශ්නවප  

ඇශාරි පම් තර සෂ  රමුද්පවලට රදිිත තත්ත්වය දී   ලි්න 

ශනොද්ැ පු තත්ත්වය දී  - unforeseen situation  න  දී -   

න්නන පුළුව්න කියලප. ඒ  ශ ෝඨපභ ය රපජප සෂ ාරත්ායප 

අත්ට්න  රපු ගිිජසුශ ත් ිනශ්නවප. ශ  ගිිජසුශ ත් ිනශ්නවප. 

රැ්ැන්  අර ගිිජසුශ  නශරා ිනබුණපට ඒශ ස නැරැ  ශාොන ශාොන 

රමුද්ප අම්්ඩුඩද් ඒ ට අද්පළ ශව්නශ්න කියලප. රැ්ැන්  ශ   

ගිිජසුශ  ිනශ්නවප  ශා්නන ශ  රමුද්ප අම්්ඩුඩ තාන් නවැනි 

රදිිත තත්ත්වය දී න්නන අද්පළ ශව්නශ්න කියලප.  නතශ ොට 

නැවත අවටර  ැනීා ස අව ය ශව්නශ්න නැරැ.  ලි්න ශනොද්ැ පු 

තත්ත්වය ස ඇින වුශණොත්  අවටර  ැනීා ස අව ය ව්නශ්න නැරැ. 

ඒ නිටප- 
 

 

ගු ුරෂාර ඉඳුනිල් අමරග ේ්න මහසතා 
(மொண்புமிகு துஷொர இந்துனில் அமரமசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

 රු ා්නත්රීුසානි  - 

 
ගු විමල් වීරවංශ් මහසතා   
(மொண்புமிகு விமல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

 ට වර ශ න ඉ්නන. [්පනප කිමේා ස]  රු නිශයෝජය 

 ගපනපය ුසානි  ාට  ිනශ්්නශ්න ිජනපඩිය 12න්.  ඒ නිටප  රු 

නිශයෝජය  ගපනපය ුසානි  - [්පනප කිමේා ස]  

 
ගු නිගය ජ්ය කාානායකුරමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 රු ුසෂපර ඉඳුනිල් අාරශටේන ා්නත්රීුසානි  නුසාපට ්පනප 

 ර්නන නපප.  ගපව  රශ න ය්නන ඉඩ ශද්්නන. 

 
ගු විමල් වීරවංශ් මහසතා   
(மொண்புமிகு விமல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

තා්නා රවටප ශ න ශ  ිජධියට ගිිජසු  අත්ට්න  රන 

තඩුක්ව ට පවින්නන ්ැරැ.  රු නිශයෝජය  ගපනපය ුසානි   

ශාශරා තඩුක්ව ට පවින්නන පුළුව්නද්? ඒ ිජතර ස ශනොශවන් - 

[්පනප කිමේා ස]  

 

ගු ුරෂාර ඉඳුනිල් අමරග ේ්න මහසතා 
(மொண்புமிகு துஷொர இந்துனில் அமரமசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

Sir, I rise to a point of Order. 

ගු නිගය ජ්ය කාානායකුරමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please! ශාො  සද් බ්ුසාපශේ point of Order න ?  

 

ගු ුරෂාර ඉඳුනිල් අමරග ේ්න මහසතා 
(மொண்புமிகு துஷொர இந்துனில் அமரமசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

නුසාප රමුද්ප අම්්ඩුඩ රපිකය ස  ැන කියනවප. 

 
ගු නිගය ජ්ය කාානායකුරමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඒ  point of Order න  ස ශනොශවන්. 

 
ගු විමල් වීරවංශ් මහසතා   
(மொண்புமிகு விமல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

 රුණප ර  ාශේ ශවලපව ශද්්නන. ඒ  මේින ප්ර ිනය ස 

ශනොශවන්. 

 රු නිශයෝජය  ගපනපය ුසානි   ඊළඟට  ාප ළඟ ිනශ්නවප  

ශ්රී ලා ප ජනපධිපින අත්ට්න  රපු ලිපිය ස  එඉඩ  (ිජශ ේෂ 

ිජධිිජනපන  පනත් ශ ටු පතඑ කියන ාපතෂ පව යටශත්.  

වාත්රීපපල ිතරිශටේන ාරත්ායප අත්ට්න  රලප ිනශ්්නශ්න  

2019 අශප්රේල් ාට 22 වන දින.  ජනපධිපිනුසාපශේ අත්ටන ටහිත 

ශාා ලිපියත්  ලි්න ගිිජසු  ටාඟා   ටභ ප ත   ර්නන කියප 

ඉල්ලප ිතක්නවප. 
 

ශ  ලිපිශේ අ්නිනා ශමද්ශේ ශාශටේ ටඳර්න වනවප: 
 "තවද් ඉරත ශයෝජනපවට අම් ත වන පරිදි ශයෝජිත ඉඩ  (ිජශ ේෂ 

ිජධිිජනපන  පනත් ශ ටු පත ට ්්නනශය්න ඉදිරි  ටයුුස ශනොකිමේාටත්  

ද්ැනට  රු ඉඩ  රප පප ආලිශ ්නුස ප්රිනටාටි රණ අාපතයුසාප ිජිත්න ශ්රී 

ලා ප ප්රජපතපත්්රි  ටාපජවපදී ජනරජශේ  ැටට් පත්රශේ 2019/03/2  දින 

පළ  රන ලද් ඉඩ  (ිජශ ේෂ ිජධිිජනපන  පනත් ශ ටු පත ට ්්නන 

 ැටට් නිශේද්නය අවලාවන කිමේාටත් අව ය  ටයුුස කිමේා සුදුසු යන් 

ශයෝජනප  රමි. එ 

අපට - ශ  ටභ පවට - ලැබී ිනශ්නවප  ඉඩ  (ිජශ ේෂ 

ිජධිිජනපන  පනත් ශ ටු පත. ඒ ට ිජරුේනව උටපිජ ගිහිල්ලප  

ිනශ්නවප. ශ  පනත් ශ ටු පත න්නශ්න එMillennium 

Challenge Corporation" කියන ඇශාරි පම් තයතනයත් න ස  

තඩුක්ව ඇිජල්ලප ිනශ්න ගිිජසුාට අම්වන්. ඒ ශ ටු පින්න 

ශයෝජනප  රනවප  ශ  රශට් ඉඩ  ශවශළඳශපොළ ටක්රිය  ර්නන. 

ශ  රශට් ිතයයට 7( ස ඉඩ   රපජය ඉඩ .  ඒවප ්ලපත්ර ඉඩ  

රැක්යට  ටපරභූමි  බලාපු ඉඩ  රැක්යට න  න  ිජධියට පුරවැිතය්න 

භ පිජත  රනවප.  නශටේ භ පිජත  ළපට  රජයට තාන් ඒවපශේ 

ිත්නන ස ර අන්ිනය ිනශ්්නශ්න.  නශලට ිතයයට 7( ස වන රපජය 

ඉඩ වලට  බලාපු දීලප ශවශළඳශපොළ ටක්රිය  ර්නන  ිජ කිශණන 

ප්රවණතපව  වැඩිය  ර්නන  ිජශේික ය්නට ඒ ඉඩ    ්නන  පුළුව්න 

ප්රවණතපව වැඩිය  ර්නන  තාන් Millennium Challenge 

Corporation න  ඉඩ  (ිජශ ේෂ ිජධි ිජනපන  පනත්  ශ ටු පත  

ශ ශන්නන කිය්නශ්න.  ද්ැ්න ඊට අද්පළ  පනත් ශ ටු පත 

 ැබිනට්  ාඩුඩලයට ගියප. නමුත් අම්ාත වුශඩු නැරැ. 

ජනපධිපිනවරයප ඒ පනත් ශ ටු පත  තවදුරටත් ටල ප ්ල්නන 

පසුවට ිනේ්ප. නශරා ිනශයේදී තාන්   ඉඩ  අාපතයපා ශේ 

ශල්    ැටට් න   ැුවශේ. ඒ නිටප තාන් ජනපධිපිනවරයප 2019 

අ ශප්රේල් ාට  22 වැනි  දින  කිය්නශ්න  එඉඩ  (ිජශ ේෂ ිජධිිජනපන  

පනත් ශ ටු පත  ට ්්නන  ැටට් නිශේද්නය අවලාවන  කිමේාට 

අව ය  ටයුුස  කිමේා  සුදුසු යන් ශයෝජනප  රමිඑ කියලප. 

ශාශරා තඩුක්ව ස ශාො ට ද්? 

1335 1336 

[ රු  ිජාල් වීරවා   ාරතප] 
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ඊළඟට ්ල්නන.  ශ  ිනශ්්නශ්න  2019 අශප්රේල් ාට 4 වැනි 
දින  අාපතය ාඩුඩල තීරණය  ැන ජනපධිපිනුසාපශේ අත්ටන 
ටහිත ලිපිය. ශාන්්න කියනවප  එශ  අම්ව අාපතය ාණඩලශේ 
තීරණය පරිදි  අව ය ටා ශ ෝනන ඇුසළත් කිමේශා්න අනුසරුව 
ශයෝජිත පනත් ශ ටු පත පප ආලිශ ්නුසවට ඉදිරිපත් කිමේාටත්...එ 
යම්ශව්න. ඒ කිය්නශ්න  අව ය ටාශ ෝනන ඇුසළත් කිමේශා්න 
අනුසරුව.  ඒ  ටාශ ෝනන  ැබිනට්  ාඩුඩලයට තශේ නැරැ.  
 ැබිනට් ාඩුඩලයට ඉදිරිපත් කිමේශා්න  අනුසරුවන් ඒ 
ශ ටු පත පප ආලිශ ්නුසවට ඉදිරිපත් කිමේාට පුළුව්න. එඅද්පළ 
ටාශ ෝනන ඇුසළත්   රන ශත ස ශයෝජිත ඉඩ  (ිජශ ේෂ ිජධි 
ිජනපන  පනත් ශ ටු පත පප ආලිශ ්නුසශේ අම්ාිනය ටඳරප  
ඉදිරිපත් ශනො ළ යුුස ්වත්    රු ඉඩ  රප පප ආලිශ ්නුස 
ප්රිනටාටි රණ අාපතයුසාප  ශවත ද්ැ්නවීාට ශයෝජනප  රමිඑ  
කියනවප  2019 අශප්රේල් ාට 04 වැනි දින. ාා  ඒ ලිපියත් මීට 

 ලි්න ඉදිරිපත් ශල්්න ටාඟා ්භාගත*  රන ශලට ඉල්ලප 
ිතක්නවප. 

රශට් ජනපධිපිනුසාප කියනවප   එශායට අව ය ටාශ ෝනන 
 ර්නන. නශත ස  ශාය  පප ආලිශ ්නුසවට ශ න ය්නන  නපපඑ 
කියලප. ඊළඟට කියනවප  අව ය  ටාශ ෝනන  ර්නන  කියලප.  
නමුත් නශරා ටාශ ෝනන  ශළේ  නැරැ. ඒ අම්ව ශ  පනත් 
ශ ටු පත  ැබිනට් ාඩුඩලශේ ූර ආණ අම්ාිනය ට ල ස වුශඩු 
නැරැ.  ටාශ ෝනන  ර ශ න න්නන කියලප නතර  ළ  පනත් 
ශ ටු පත ස   ැබිනට් ාඩුඩලශේ නිිත අවටරයකි්න ශතොරව 
අ ාැිනවරයපට  Millennium Challenge Corporation න ත් 
න ස  ිනශ්න ්ැී ා නිටප ඉඩ  අාපතයපා ශේ ශල්   රරරප 
ශරොර පපශර්න  ැටට් නිශේද්නය  රනවප. නශරා  ැටට් 
නිශේද්නය  රලප පප ආලිශ ්නුසවට යවනවප. නශරා පනත් 
ශ ටු පත් ශ ශන්නන පුළුව්න ද්? ද්රනවවන තඩුක්රා 
වයවටිගප ටාශ ෝනනය  ශ ොශරොාද් තමු්නනප්නශටේලප ට ාත  
 ශළේ?  අධි රණය ඒ ය  ය  වයවටිගපවලට නිශයෝ  දු්නනප  
ඒවප ට ාත  රනවප න  ජනාත ිජාපරණය ට ය්නන කියලප.   
ජනාත  ිජාපරණය ට යප යුුස  රුණු තමු්නනප්නශටේලප  පර  
ටභ පව අවටිගපශේදී ද්ැ ාප; අධි රණයට ශ ොළය වරලප  ැුවවප. 
ශ   නශරේ පපලනය ස!  ශ වප ශ  රශට් ඉිනරපටශේ  වද්පවත් 
ශනොශවච්ා ශේවල්.  නශරේ පපලනය ට ශ  රශට්  රපජය ්ලය 
ද්ර්නන ටද්පාපරපත්ා   යු සිනටර ත  අන්ිනය ස ිනශ්නවපද්? නා 
නිටප -ශාතැන  තමු්න නප්නශටේලප - අපි  ගප  රන ඝපතන  
ටරරප්න ඇුසළු වරපේ අ්නතවපදී්නශේ ඒ ාරපශ න ාැශරන 
ශ්ෝ ් ප්රරපර   ැන  අශප්රේල් 11 ශවනශ ොට ද්ැන ශ න හික්යප.  ඒ 
ිතයදෙ  ශතොරුසරු බුේධි අා  ිජිත්න ද්ැම්වත්  ර ිනබුණප. නශරා 
ිනශයේදී  ඒ අපරපනය ශව්නනට  ඉඩ රැර  ්ලපශ න ිතක්යප. ද්ැ්න 
නීිනපින ශද්පප ආතශ ්නුසශේ නිලනපරි්න  ශපොලිටිපින අත් අඩාවනවට 
 ්නන කියනවප  හිටපු තර සෂ  ශල්  ව අත් අඩාවනවට  ්නන 
කියනවප. ඒ ශද්ශද්නප  අත් අඩාවනවට  ්නනවප වපශේා  පට  පලප 
ඇප ලැශ්නවප.  ශ   අමුුස ිජ ඩ  පමේ ජවනි ප ්ල ්ලප   අර 
ාැරිච්ා මිනිසු්නශේ ශටොශරෝන ශ ොත්වලට අවා්න  රනවප 
්ලපශ න ඉ්නන අපට ිතේන ශවලප ිනශ්නවප. ඒ ාැරිච්ා 
මිනිසු්නට යු සිනය රප ටපනපරණය  ඉෂිට ශව්නශ්න නැරැ. [්පනප 
කිමේ ] ජනපධිපිනන්  අ ාැිනන්   ැබිනට් ාඩුඩලයන්  බ සශ ොා. 
තඩුක්ව කිය්නශ්න  ඒ බ සශ ොටා.  [්පනප කිමේ ] ජනපධිපින රද්ප 
 ත්ශත්  බ්ුසා්නලප මිට අපි ශනොශවන්. ජනපධිපිනට ඡ්නද්ය 
ශද්්නන රාටයපශේ පික්පටිශටේ ගිය ශ ෝන වර්නශටේලප අපි 
ශනොශවන්  බ්ුසා්නලප. රාටයපට  ිනරය  රපු ශ ෝනම්   

 

[මූලා්නගේ අණ පි ින ඉව්  කරන ලී.  
[அக்கிரொசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

ද්ැ්න ජනපධිපින අපිට භ පර ශද්්නන න්නන නපප. 

 රු නිශයෝජය  ගපනපය ුසානි  ශ  රට අද් ශ  වළට ඇද් 

වට්ටප ද්ාලප  ිනශ්නවප. ටරරප්න ඇුසළු වරපේ අ්නතවපදී ත්රටිත 

වයපපපරශේ ඒ මිනීාරු ප්රරපරයට ල ස ශවලප ජීිජත අහිමි ශවච්ා  

මිනිටිසු  ුසවපල ශවච්ා මිනිටිසු තාන් අද් අ්නිනාට වැරදි පරශයෝ 

ශවලප ිනශ්්නශ්න. ඒ මිනිටිසු පල්ලි ගිය  න  තාන් වරද්.  අර 

ටාාපර  ශරෝටලයට උශේට  ්නන ගිය  න   පපටිකු ඉරිද්ප 

breakfast    ්නන ශරෝටලයට ගිය  න  තාන් වැරදි. ඒ ඉරණාට 

ශ   රට ව ට්ටලප ිනශ්නවප.  තා්නට  නශරහි ශ  ටපපරපීක ක්රියපව 

 රපු ්ලශේ යට  ිජරුේනව  ම් ල්න ප්ර්ල රප ්ලවත් පියවර 

ිනශ්නවප කියලප ඒ ිජ්නදිතයප ට ශපශන්නශ්න නැරැ. නත ශ ොට 

තාන්  ිජ්නදිතයප  ඩප වැශට්නශ්න  නීිනය අතට  ්නන  

හිත්නශ්න. ශවන රට   ශාශරා ශද්ය ස වුණප න  ිජ්නදිතයපට 

නශරා හිත්නනට ඉඩ ශද්්නශ්න නැරැ. අපරපන රුවප ටර 

අපරපන රුවප පිටුපට ිතක්න ශේ පපලන රටිතය -ඒ ිතයල්ල-  

්ලශේ ිතක්න පපලනශය්න -රජශය්න- මුලිම්පු ටප ද්ාන ්ව 

ශපශනනවප න   රටවැිතයපට නීිනය අතට   ැනීශ  රැඟීා ස ශරෝ 

පරළ ව්නශ්න නැරැ.  අද්  තමු්නනප්නශටේලප වරපේ අ්නතවපදී්න  

තඩුක්ව ඇුසශළේ ිනයපශ න ුවරතල්  රනවප. ටරරප්නශේ පියවරු 

ටරරප්නශේ ්පලාශපොච්චිලප  තඩුක්ව ඇුසශළේ ිනයප ශ න ුවරතල් 

 රනවප.  ඒ තාන් වරපේ අ්නතවපද්ය.  තවාත් තවුහිේ ජාපත් 

 ප ආයපල ාපලි පවත්ශත් ඇරලප ිනශ්නවප. ඒවපට නිද්රශටේ 

තවාත් වැශඩ්නන ඉඩ දීලප   ලපශ න ය්නන ඉඩ දීලප  එඅපි ISIS 

ඉවර  ළප. ශලෝ ශේ  ISIS   ඉවර  රපු  ශරොඳා රට අපින්එ 

කියමි්න උශජෝ  උශජෝ   ප  තමු්නනප්නශටේලපශේ තඩුක්ව නි   

ිජ පර  ්ුවබුත ශද්ොඩවනවප.  ඒ නිටප ශාශරා තඩුක්ව ස 

පවිනනවපය කිය්නශ්න රට වැිතයප භීිනයකි්න ජීවත් ශවනවප  

කියන න න්. ශාශරා තඩුක්ව ස පවිනනවපය කිය්නශ්න 

ාරජනයප භීිනශය්න  ත්රටිතව  මුටපත්ව ජීවත් ශවනවප කියන න ; 

ාරජනයප අවපටනපව්නත ඉරණා ට ඇද් වැශටනවප කියන න . 

අද් රශට් ත ආථි ය වැක්ලප ිනශ්්නශ්න ටරරප්නශේ ත්රටිත 

ප්රරපරයත්  ඒ වපශේා ශ  තඩුක්ව නල්ල  රන ්දු ප්රරපරයත්  

ශද් ා හි්නද්ප.  

 රු නිශයෝජය  ගපනපය ුසානි  ඒ හි්නද්ප අද් ශ  රටට ඕනෑ 

ශවලප ිනශ්්නශ්න ශ්ොරු ූරච්ාපන   ගප ශනොශවන්. ජපිනය අද් 

ඉල්ලනවප  නව ාපවත ස. ජපින  අද් ඉල්ලනවප  අදෙත් ාප ආ ය ස. 

වටර  0 ට වඩප ඉපැරැණි ාප ආ ය ශවම්වට අදෙින්න හිතලප  ශ  

රටට තශේණි  ශ්ෞේන න ආාය ාත පද්න  ශවච්ා  ඒ ද්ප ආ නි  

පද්නා ාත පද්න  ශවච්ා නව ාපවත ස ශ  ශපොශළොව ඉල්ලප 

ිතක්නවප. ඒ ශපොශළොව ඉල්ලප ිතක්න ාපවත නි ආාපණය කිමේා ටඳරප 

ප්රනපනා අව යතපව ව්නශ්න ශ  පර ැින නිවට තඩුක්ව පළවප 

රැමේාන්. ඒ ටඳරප ශ  පප ආලිශ ්නුසශේ ඉ්නන රටට  ද්ැයට අ්ාල් 

ශරොනකි්න රරි තද්රය  රන මිනිශර ස ඉ්නනවප න    

ිතයදෙශද්නපා න සව ඒ ශවම්ශව්න ඇප  ැප ශවමු කියන 

තරපනනය  රමි්න ාශේ වාන ටිවල්පය අවට්න  රනවප. 

බ්ුසාපට ශ්ොශරොා ටිුසිනන්. 

 

[ූර.භ ප.11.43] 

 

ගු පාඨලී ච්පිළක රණවක මහසතා සමහසානගර හසා 

බ ප්නාි ර ්ංවර්ධන අමාතයුරමා  
(மொண்புமிகு பொட்டளி சம்பிக ரணவக்க - மொநகர மற்றும் மமல் 

மொகொண அபிவிருத்தி அகமச்சர்) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka - Minister of 
Megapolis  and Western Development) 

 රු නිශයෝජය  ගපනපය ුසානි  ජනතප ිජමු සින ශපරමුණ 
ිජිත්න ශ  රජයට නශරහිව ඉදිරිපත්  රලප ිනශ්න ිජ ිවපට භ ා  
ශයෝජනපශේ ටපරය ව්නශ්න  පසුගිය පපටිකු ඉරිද්ප ිතදු ශවච්ා 
ප්රරපරය  වළ සවප ත රැකිව ිනබියදී ඒ ට ්්නනශය්න පියවර 
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————————— 
*  පු්පතකාලගේ තබා තත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පප ආලිශ ්නුසව 

ශනො ැනීශා්න තඩුක්ව ිජ පල ජන ඝපතනය ට ඉඩ  ඩ ටලටප 
දු්නනප කියන න ත්  ඉ්න පසුව ඇින ශවච්ා ිතදුවී  පපලනය 
 ර්නන ප්රාපණවත් පියවර  ත්ශත් නැරැ කියන න ත්. ශ  
ිතදුවීශ  ක්රියපද්පාය දිරප ්ැදෙවපා ශ  පිළි්ඳව තඩුක්වට  
තර සෂ  අා වලට  බුේධි අා වලට ඒ ව ී ශා්න  ැලශව්නන 
්ැරැ. ඇාිනවරයකු රැක්යට ාටත්  ඒ වපශේා ටාටිත 
තඩුක්වටාත්  තර සෂ  අා වලටත්  බුේධි අා වලටත් ශ   
ශේද්වපා ය වළ සවප  ැනීාට ශනොරැකිවීශ  ව ී ශා්න 
 ැලශව්නන ්ැරැ. ඒ ට පිළිුසර තඩුක්ව ඉල්ලප අටිවීා ද්  
තඩුක්ව අටි ශවලප ශ ද්ර යන න ද්  රට ඒ ත පරයට අරපජි  
 රලප  රපජය තවදුරටත් දු ආවල කිමේා ටඳරප අ්නත ආජපින  
ත්රටිතවපද්යට ඉඩ  ඩ ල්ප ශද්න න ද්  නැත්න  අප  ළ යුත්ශත්  
ශ  ප්ර ිනය ශේ පපලන ශදද්ශය්න බේ්ට ගිය ප්ර ිනය ස රැක්යට 
ටල ප  ත්රටිතවපද්යට නශරහිව ිතයදෙ ශේ පපලන ප සෂ  ිතයදෙ  
ක්රියපනරය්න න ට න ුස ශවලප ත්රටිතවපද්ය පරපජය කිමේා ටඳරප 
ඒ ප්ේන ජපින  වැඩ පිළිශවළ ස ක්රියපත්ා   රවීාද් කියන න  
අපි ිජාටප ිතක්ය යුුසන්. ශ  රශට් රැා ද්පාත් ිතේන වුශඩු ත්රටිතවපදී 
ප්රරපරය ස නල්ල ශවච්ා වරපා ඒ පිළි්ඳ ශවච්ා ශේ පපලන 
ව ී ා  පට රරි ද්පලප   වුරු රරි වැරැදි පරයප  රලප  
ත්රටිතවපද්යට වරප පරයකි්න   සිනය ල්පදීාන්. අශලා රශට් පසුගිය 
ිනටි අවුරුදු  පලය ුසළ නල්ීීඊ ත්රටිතවපද්ය වයපලාතවීාටත් ශරේුස 
ටපන  වුශඩු ශ   පරණයන්. ඒ නිටප ශ  ප්ර ිනය ිජටී ා ටඳරප 
අද් ිජධිාත් ත්රටිත ිජශරෝීක වැඩ පිළිශවළ ස අව යන්. අද් ශලෝ ශේ 
නව ත ආථි ය ස ිනශ්්නශ්න. අ්නත ආජපලය ාත පද්න  ශවච්ා 
නව ත ආථි ය ස ිනශ්්නශ්න; නව තප සෂණය ස ිනශ්්නශ්න. ඒ 
වපශේා නව ත්රටිතවපද්ය ස තාන් ශ  ශලෝ ශේ ිනශ්්නශ්න. නය 
පැරැණි නල්ීීඊ ත්රටිතවපද්ය ශරෝ ජනතප ිජමු සින ශපරමුශඩු 
 ැරලි පරිත්වය ිජිත්න ඇින  රපු  රිල්ලප ාපදිලිශේ ත්රටිතවපද්ය ස 
ශනොශවන්. ඒ නිටප ශ  නව ත්රටිතවපද්යට මුුවණදීාට ඒ ටඳරපා  
බුේධි අා  ප්රිනටාිජනපනය ස  රලප  ඒ ටඳරපා ශවච්ා තර සෂ  
ශාශරයු  ප්රිනටාිජනපනය ස   රලප  රට ස රැක්යට ශ  ටාපජශේ 
තර සෂපව තරවුරු  රලප  ජනතපවශේ බිය ටැ  දුරු  රලප 
ිජ ිවපටය තරවුරු කිමේාට අපි  ටයුුස  ර්නන ඕනෑ. නතැනදී  
ප්රනපන ව ශය්නා වැරැදුශඩු ශ ොතැනද් කියන ප්ර ිනය නිවැරැදිව 
රඳුනපශ න  ඉ්න පටිශටේ වැරැදි පරය්න ට ්්නනශය්න ක්රියප 
කිමේාන් ිතදු ිජය යුත්ශත්. ශාහිදී ශේ පපලන අධි පරියත්  
ජනපධිපිනුසාප ප්රමු් ශටේනපධිනපය ත්වයත්  බුේධි අා යත්  
තර සෂ  ශාශරයු  අා ත් කියන ශ  ුසත් ශ ොල්ල්න අතශ ආ 
ානප ට ්්නීක රණය ස ශනොිනබිච්ා ්වත්  තැ්න තැ්නවල ිජ පල 
හිඩැටි පැවින ්වත් අපට ඉතපා පැරැදිලින්. නශරා න  
අනප තශේ ශාවැනි ප්රරපර වළ සවප  ැනීාට අප  ළ යුත්ශත් 
ානප ට ්්නීක රණයකි්න යුුස ක්රියප පරිත්වය ස ටහිත තර සෂ  
ශාශරයුා ස ඇින කිමේා මිට   තඩුක්වට නශරහි ිජ ිවපට භ ා  
ශයෝජනප ශ න ඒා ශනොශවන්.  ානප ක්රියප පරිත්වය ස ටහිත 
තර සෂ  ශාශරයුා ස ඇින කිමේා ටඳරප ජනතප ිජමු සින 
ශපරමුණත් ද්පය  ශව්නන ඕනෑ; ශපොදුජන ශපරමුණත් ද්පය  
ශව්නන ඕනෑ; ශද්ාළ ජපින  ට්නනපනයත් ද්පය  ශව්නන ඕනෑ. 
ිතයදෙ  අය ඒ ක්රියප පරිත්වයට ද්පය  ශව්නන ඕනෑ. ශාො ද්  
මිනිටිසු මිය යේදී මිය ය්නශ්න මිනිටිසු නිටප මිට ප සෂ  පිළි්ඳව 
හිතලප ශනොශවන්. ඒ නිටප අපි ඒ ක්රියප පරිත්වය ට ්්නනශය්න 
වන ශපොදු ජපින  ඒ ප්තපව ස ඇින  ර ත යුුසන්.  

ඊළඟට ඉදිරිපත්  රන ප්රනපන ත ආ ය ස ව්නශ්න  ජනපධිපිනත්  
අ ාැිනත් අතර ිනශ්න ්ල  ැටුා නිටප ශ  ත්රටිතවපදී ක්රියපවලිය 
ිතදු වුණප ය; දු ආවල රපජයය ස පැවතීා නිටප  ශ  ත්රටිතවපදී 
ක්රියපවලියට මුල පෑදුණප ය කියන ත ආ ය.    

ශ  රට ුසළ ජනපධිපිනවරයපශේ අත්තශනෝාින  ක්රියප 

 ලපපයත්  පසුගිය තඩුක්වල ිනබුණු අත්තශනෝාින  ්ලය 

පපිජච්චි කිමේාත් නිටප ජනපධිපින ධුරයත් පප ආලිශ ්නුසවත් අතර 

්ල ටාුසලිතතපව ස ඇින  ර  ැනීා ටඳරප තාන් 2014දී ඒ 

ජනවරා ශ  තඩුක්වට ලැබුශඩු. රට ශේරප  ත්තපය කියපු 

ාහි්නද් රපජප සෂ ාරත්තයප පරපජය  ර්නනට ශ  රශට් 

ප්රජපත්නත්රවපදී ජනතපව ඉදිරිපත් වුශඩු  එය  ්ල ුසලනය ස 

අව යන්  අත්තශනෝාින  පවුල්වපද්ය ට ඉඩ ශද්්නනට ්ැරැඑන් 

කියලප හිතපු නිටපන්. නශරා න  ශ  ්ල ුසලනය ශ  රශට් 

ජනතපව ඉල්ලප ිතක් ශද්ය ස. රැ්ැන්  අපි  ැඹුරි්න න   පරණය ස 

ාත  ත්ප  ත යුුසන්. ජනපධිපිනත්  අ ාැිනත් අතර පවිනන ශ  

 ැටුා පශට ට ද්ාප  රපජයශේ ටිගපවරත්වයත්  ප්රජපත්නත්රවපද්ය 

ිජිත්න ල්ප ශද්න පුේ ල නිද්රටත් අතර ටාුසලිතතපව ස අපි ඇින 

 ර  ත්ශත් නැත්න   රපජය තර සෂපවට ටර රපජයශේ 

ටිගපවරත්වයට වැඩිය ්ර ත්න ප්රිනපත්ිනය ස අම් ානය  ශළේ 

නැත්න  පුේ ල නිද්රට ටර ප්රජපත්නත්රවපද්ය අභ පවයට යනවප. ඒ 

වපශේා පුේ ල නිද්රට ටර ප්රජපත්නත්රවපද්ය ඕනෑවට වඩප ව ී   

ිජරහිතව ඉලිලාපීා නිටප රපජය තර සෂපව ටර ටිගපවරත්වය  බිඳ 

වැශටනවප. නා නිටප ශ  ශද්  අතර ටාුසලිතතපව ස ඇින  ර 

 ැනීා  ැන අපි  ගප  ළ යුුසන්.  

ද්රනව වන තඩුක්රා වයවටගිප ටාශ ෝනනශේ ප්ර ින 
ිනශ්නවප න  නය ිජටඳප  ැනීා  ළ යුුසන්. නශරා නැිනව නය 

අශරෝිත  ර නැවත වතපව ස අත්තශනෝාින  ්ලතල 

ජනපධිපිනවරයපට ල්පදීශා්න ශ  ප්ර ින ිජටඳප  ්නනට ්ැරැ. නා 
නිටප ඉදිරි  පලවලදී රපජයශේ ටිගපවරත්වය ටර තර සෂ  

ප්ර ිනය පිළි්ඳවත්  ඒ වපශේා ඒ රප ්ැඳුණු රපජය තර සෂපව 
පිළි්ඳවත්  ප්රජපත්න්රි  නිද්රට පිළි්ඳවත් ටාුසලිතතපව ස ඇින 

 ර  ැනීා අතයව යන් කියන න  අපි ශයෝජනප  රනවප.  

 රු නිශයෝජය  ගපනපය ුසානි  ඒ වපශේා ශාතැනදී 

පප ආලිශ ්නුසවට නි ිචිත ව ී ා ස ිනශ්නවප; අපි 224ශද්නපටා 

නි ිචිත ව ී ා ස ිනශ්නවප. ජනතපව ුසළ බිය ස ඇිනශවලප 
ිනශ්නවප න   ජනතපව ුසළ අනපර සෂිතභ පවය ස ඇිනශවලප 

ිනශ්නවප න   ජනතපව ුසළ අටරනය ස ඇිනශවලප ිනශ්නවප 
න   ජනතපව ුසළ  තතිනය ස ඇිනශවලප ිනශ්නවප න  ඒ 

ිතයල්ල නිා  ර්නනට පුළුව්න ශව්නශ්න ශ  පප ආලිශ ්නුසව 
උත්තමේතර තයතනය රැක්යට නව නීින මේින පැනවීශා්න පාණන්.  

 රු නිශයෝජය  ගපනපය ුසානි  ල්න 21ශවනි ද්පට ශ  

ාරපශ න ාැශරන ප්රරපර ිතදුවී ාපට ුසන ස ටපිශරනවප. නා නිටප 
ශ  පප ආලිශ ්නුසශේ ව ී ා තාන් ිජිජන ත පරශය්න අද් ශ  

රශට් ිනශ්න  ැටදෙවලට ිජටඳු  ශටවීා. ා්රටප පපටල් ශව්නනට 
පුළුව්න  ෂරියප ිජ ිිජද්යපල ශව්නනට පුළුව්න  බු ආ ප ඇඳුා 

ශව්නන පුළුව්න  ිජවපර නීිනය ශව්නන පුළුව්න  දි ස ටපද් නීිනය 
ශව්නන පුළුව්න  ශපෞේ ලි  නීින ශව්නන පුළුව්න  ඉඩ  නීින 

ශව්නන පුළුව්න ශ වප ට ්්නනශය්න ජනතපව ුසළ ිනශ්න ටැ  

බිය දුරු  ර  ැනීා ටඳරප නව නීින මේින පැනවීශ  ටර වවරය 
ප්ර ප   රන ක්රියපවලි  අනය ත   ශරළප ද්කින ක්රියපවලි 

ට ්්නනශය්න   සිනාත් නීින පේනිනය ස ශ ොඩ නැඟීශ  ව ී ා 
ශ  පප ආලිශ ්නුසවට ිනශ්නවප. ඒ ව ී ා තඩුක්වට පාණ ස 

ශනොශවන් ශ  ා්නත්රීවරු්න 224ශද්නපටා ිනශ්නවප. අශලා 
ජනතපවශේ අනපර සෂිතභ පවය  බිය  ටැ ය දුරු කිමේා ටඳරප නීින 

පැනවීාට අපට ව ී ා ස ිනශ්නවප. ඒ නීින පැනවීා ඉදිරි ශ ක් 

 පලය ුසළ ිතදු ශනොවුණශරොත් ඊළඟ ශේ පපලන ශවනට ටඳරප -
ජනපධිපිනවරණයට- රට  ා්න  ර්නශ්න අනපර සෂිත රැඟීශා්න. 

නිජට ඒ ජනපධිපිනවරණය තීරණය ශව්නශ්න ප්රිනපත්ින ාත 
ශනොශවන්   බිය  ටැ  ාතන්. නා නිටප ඒ  බිය ඇිනව රශට් 

ජනපධිපිනවරයප  රපජය නපය යප ශතෝරප  ැනීා වැළැ සවීශ  
ව ී ා ිනශ්්නශනත් ශ  පප ආලිශ ්නුසවට  ශ  තඩුක්වට 

ිජතර ස ශනොශවන්  ශ  ා්නත්රීවරු්න 224 ශද්නපටා ්ව අපි ප්ර ප  

 ර්නනට ඕනෑ.  

ශ  පප ආලිශ ්නුසශේත්  ය  ය  ටිගපනවලත් ශනොශය ස 

ත පරශය්න ප්ර ප   රන  පරණය ස  ැන ාශේ අද්රට ි

1339 1340 

[ රු  පපඨලී ා පි  රණව   ාරතප] 
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ද් සව්නනට  ැාැිනන්. ඒ තාන්  ශ ොළා ිතට ්රිකුණපාලයට 

ත ආථි  ශ ොරිශඩෝ න  ස රද්ලප ිනශ්නවප  ඒ  රද්්නශ්න 

ඇශාරි පශේ  CIA න ට ඕනෑ ිජධියටන් කියන න . ඇත්තටා 

ශ  රශට් ජපින  ශභ ෞින  ටැලසුා ස ිනශ්නවප. ඒ ජපින  

ශභ ෞින  ටැලසුා 2007දී රැදුවප; 2011දී  ැටට්  ළප. අවුරුදු 10්න 

10ට රශට් වෂත්තීයශේදී්න  ිජේවුස්න ද්රටි  ණන ස න ුසශවලප 

ශ  ජපින  ශභ ෞින  ටැලසුා ට ටි  රනවප. ශාවර ශ  රජය 

යටශත්  අශලා අාපතයපා ය යටශත් ශේශීය ිජේවුස්න ුස්නද්රට ස  - 

නහි න ා ඇශාරි පම්ශවකුවත් නැරැ.- න ුසශවලප තාන් ශ  

ජපින  ශභ ෞින  ටැලසුා රැදුශේ. ඒ ටඳරප ටප ච්ඡප වපර ටභ ප ිතය 

 ණන ස පවත්වලප ිනශ්නවප. නහිදී අපි රශට් අනයපපන ාට්ටා  

රශට් ඉඩ  අව යතපව  රශට් ජල අව යතපව  රශට් පරිටර 

ටාර සෂණය කියන  පරණප ිතයල්ල ටල ප ්ලප  ත ආථි  රප 

ජන රන ශ ොරිශඩෝ රතර ස රඳුනප  ත්තප. ඒවපන්්න න  ස 

ශ ොළා ඉඳ්න ්රිකුණපාලයට; න  ස අ ්ල්නශ ොඩ ිතට 

අ ්ල්නශතොටට; තව න  ස ්රිකුණපාලය පරළ ශ ොටට වන 

මුතූ ආ ප්රශේ ශේ ිතට අ පපරට ටර  අශන ස න  යපපනශේ ිතට 

කිලිශනොච්චියට. මීට අාතරව උප න ර 9 ස  තවත් න ර 2( ස අපි 

රඳුනපශ න ිනශ්නවප ඉදිරි  පලශේදී ටාව ආනන  ටයුුස 

 ර්නනට. ශ වප CIA නශ ස වුවානපවට ශ ශරනවප කියලප 

කිය්නශ්න අට අටාත්  ශේ පපලන කුා්නත්රණ ිජධියට ිජතර ස ශ  

ශලෝ ය ද්කින ත ස ඩිය්න ්ව අපි කිය්නනට ඕනෑ. අශලා ශ  

ක්රියපද්පාය ඉතපා පැරැදිලි ිජද්යපත්ා  ක්රියපද්පාය ස.  

අපි ්රිකුණපාලය ිජවෂත  ර්නනට යනවප  ඒ මුළු නැ ශඟනහිර 

 ලපපයා ිජවෂත  ර්නනට යනවප  නැ ශඟන තිතයපවත් න ස ; 

නැ ශඟන තිතයපශේ ්ා ලපශේ යත් න ස . ඒ වපශේා චීනශේ 

කු්නමිා න රයත් න ස . ඒ වපශේා මිය්නාපරය  ලපඕටය  

ිජයට්නපාය  තපන්ල්නතය ටර ාැශල්ිතයපවත් න ස . ශාතැන 

ිනශ්නවප ට්රිලියන ශද් රාපර  ත ආථි ය ස. ශ  ට්රිලියන 

ශද් රාපර  ත ආථි යට නැ ශඟනහිර පළපත ිජවෂත කිමේා තාන් 

ශාහි ිනශ්න ප්රනපනා අරමුණ. 

නා නිටප අපි න  ස අවශ්ෝන  ර ත යුුසන්. අද් ශ  

ශලෝ ශේ  ැටුා ස ිනශ්නවප,  රු නිශයෝජය  ගපනපය ුසානි. 

අපි ඒ  පිළි ත යුුසන්. ශලෝ ශේ ඉිනරපටය පිළි්ඳව ඉතපා 

වැද් ත් ශේ පපලන  ෂිනය ස ශ  ළඟදී නිකුත් වුණප. ඒ තාන් 

ාරපාප ආය ්ැරැ  ඇලිට්න ිජිත්න ලියන ලද් "Destined for War" 

කියන  ෂිනය. නා  ෂිනශේ ශප්නවප දීලප ිනශ්නවප, පසුගිය 

අවුරුදු 400   පලය ුසළ ශලෝ ශේ ්ලවත් රපජය පුව ර්නන 

ශද්වැනිශය ස උත්ටපර  ළ 1) වතපවකි්න, 12 වතපව සා යුේන 

ඇින ශවච්ා ්ව. ද්ැ්න ඇශාරි ප න සටත් ජනපද්යත්, චීනයත් අතර 

නවැනි  ැටුා ස ඇින ශවලප ිනශ්නවප. ශ  රශට් අය රැක්යට අපි 

චීන  ැත්ත්න ශව්නනවත්, ඇශාරි පම්  ැත්ත්න ශව්නනවත් 

ඕනෑ නැරැ. ශ  ඉ්නදියපම් ටප  රශේ අපට ිනශ්න වැද් ත් 

භූශ ෝලීය පිහිීා පපිජච්චි  රලප ශ  රට ත ආථි  රප ටාපජාය 

අින්න ්ලවත් රපජයය ස ්වට පත් කිමේාන් අපට අව ය ව්නශ්න. ඒ 

නිටප කිිතා ත පරයකි්න ශ  රජය රරශටේ ගිිජසු  අත්ට්න 

 ර්නශ්න නැරැ. අපි ඒ  ශ්ොශරොා පැරැදිලිව කිය්නන ඕනෑ. 

ඇශාරි පම් පුරවැිතයකු ශවච්ා  ශ ෝඨපභ ය රපජප සෂ, 

ඇශාරි පම් පුරවැිතයකු ශවච්ා ශරෝට් ඕ. ේශල් ස න ස  න ුස 

ශවලප 201 දී   රපු ගිිජසුා කිිතා  ැබිනට් ාඩුඩලය ට 

ශ නපශේ නැරැ. නමුත් ශ  ගිිජසුා අපි  ැබිනට් ාඩුඩලයට 

ශ නැිජත් ිනශ්නවප. නශටේ ශ නැිජත් ිනශ්නවප ිජතර ස 

ශනොශවන්,  වර- වර අම් ඩුඩ ශ ොතැනට-ශ ොතැනටද්  ා්න 

 ර්නශ්න කියලප ිජටිතරපත්ා ව  රුණු ල්ප දීලප ිනශ්නවප. 

නමුත් ශ ෝඨපභ යශේ ගිිජසුශ  රැක්යට ඇශාරි පම් රමුද්පශේ 

ඕනෑා අම්  ඩුඩය ට රටට ාැදිරත් වීශ  අන්ිනය ිනබුණු ්ව 

ාත ස  ර්නන ඕනෑ. අද් ශරෝට් ඕ. ේශල් ස ශ නැල්ලප 

රපජප සෂශේ අනප තය ශ ොඩනඟප  ැනීා  ැන මුද්ල් දීලප ශේ න 

පැවැත්වීා  ැන ශ  ඇශාරි පම් ිජශරෝීක්න, ශ  යැාකි ිජශරෝීක්න 

කිය්නශ්න ශාො  සද් කියලප අපි අර්නන ඕනෑ.  

අශලා රට ඇශාරි ප න සටත් ජනපද්ශේ ශරෝ චීනශේ ශරෝ 

ශවනත් රට  ශරෝ යටත් ිජජිතය ස  ර්නන, අශලා රශට් 

ටිවපධිපතය යටපත්  ර්නන ශරෝ පප ආලිශ ්නුසවට ිනශ්න නීින 

ටෑදීශ  අන්ිනය අශරෝිත  ර්නන කිිතා ත පරයකි්න අපි ඉඩ 

ශනොශද්න ්ව පාණ ස ශ්ොශරොා පැරැදිලිව කිය්නන ඕනෑ. ශ  

රශට් බුේධිාත් ජනතපව ශත්රු   ත යුුසන්, කිිතා ත පරය  

අනයපපන සුදුසු ා ස නැින අයශේ ශ  ශේ පපලන  ෑද්ැින 

 ගපවලට රශට් ජනතපව මුළප ිජය යුුස නැින ්ව. ඒ වපශේා අපි 

ාත  ත්ප  ්නන ඕනෑ, අතීතශේදීත් -ජයව ආනන 

ජනපධිපිනුසාපශේ යු ශේදීත්, ිතරිාපශවෝ ්ඩුඩපරනපය  

ාැිනනියශේ යු ශේදීත්- ශලෝ  ්ල අර ළශේ න  පැත්ත ස 

 ්නන ගිහිල්ලප ශ  රටට ්ල ුස ිජනප ය ස ිතේන වුණු ්ව. අශලා 

ශනෝැඳි පිළිශවත -ශ  ඉ්නදියපම් ටප රශේ අශලා ශනෝැඳි 

පිළිශවත, කිිතා ්ල ුස රපජයය ට යට ශනොවී  ා්න  රන 

ශනෝැඳි පිළිශවත- තර සෂප  ර  ැනීශා්න ශ  රටට ්ලවත් 

තත්ත්වය ට පත් ශව්නන පුළුව්න. ිජශ ේෂශය්නා අපශේ 

අනප තය රැී  ිනශ්්නශ්න ශ  මුුවදු ාප ආ  පපලනය  ර්නන අපි 

ශ ොන්තර  උත්ටපර ද්රනවපද් කියන  පරණය ාතන්. ඒ නිටප 

අනප තශේ ශ  රශට් තර සෂපව ශා්නා ත ආථි  දියුණුශේත් 

ා ආාටිගපනය ශව්නශ්න නපිජ  රමුද්පවන්. ඒ නිටප ්ල ුස නපිජ  

රමුද්පව ස ාඟි්න මුුවදු ාප ආ  පපලනය කිමේාටත්, ඒ වපශේා 

අශන ස අින්න වනව්න ාප ආ  පපලනය කිමේාටත්  ා්න  රන වැඩ 

පිළිශවළ ස ට ටි  ර ත්ශතොත්, අපට ඉතපා වැද් ත් ත පරයට 

ශ  රට වැද් ත්, ්ලවත්, බද්වත් රට ස ්වට පරිව ආතනය  ර්නන 

පුළුව්න ්ව ප්ර ප   රමි්න, ඒ ටඳරප අව ය වැද් ත් ප්රිනපත්ින 

ටප ච්ඡප  රන ාඩුඩපය ස ්වට ශ  පප ආලිශ ්නුසව පත් ිජය 

යුුසන් කියන න ත් ප්ර ප   රමි්න ාප නිර  ශවනවප. 
 

 
[අ.භ ප.12.04] 

 

ගු (වවද් ය) නලි්දා ජ්යින ප්් මහසතා 
(மொண்புமிகு (கவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ேயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

 රු නිශයෝජය  ගපනපය ුසානි, 2015 අශ ෝටිුස ාපටශේ 

පත් ශවච්ා තඩුක්ශේ පපලන  පලශය්න අවුරුදු රතර ස  ත 

ශවනශ ොට, ශ  තඩුක්ව ිතයදෙ  සශෂේත්රවලි්න අටාත් ශවලප 

ිනශ්නවප. ශ  තඩුක්ව රශට් ත ආථි ය ශ ොඩනැඟීශා්න අටාත්; 

රශට් ජනතපවට ටරන දීශා්න අටාත්; රශට් වයපපපර   ආාප්නත 

දියුණු කිමේශා්න අටාත්; ශපොශරෝනදු ශවච්ා ත පරයට 

ප්රජපත්නත්රවපද්ය   සිනාත් කිමේශා්න අටාත්;  ාරජන තර සෂපව 

තරවුරු කිමේශාම්ත් අටාත්. අපි ශ  ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව 

තඩුක්වට නශරහිව ශ නැල්ලප ිනශ්්නශ්න, ශ  තඩුක්ශේ 

ත ආථි  අටාත් ාටවත්, නශරා නැත්න  ාර ්ැාකු ශ ොල්ලයට 

ිජරුේනවවත්, ශපොශරෝනදු ශවච්ා ත පරයට ප්රජපත්නත්රවපද්ය 

  සිනාත් ශනොකිමේාට නශරහිවවත් ශනොශවන්. ශ  ශාොශරොශත් 

ාුස ශවලප ිනශ්න නි ිචිත ප්ර ිනය වන පපටිකු ඉරිද්ප නල්ල වූ 

ප්රරපරය ට ්්නන ප්ර ිනශේදී තඩුක්ශේ ව ී ා පැරැර රැමේා 

ට ්්නනශය්න තාන් ිජප සෂය රැක්යට, ජනතප ිජමු සින ශපරමුණ 

රැක්යට ශ  ිජ ිවපටභ ා  ශයෝජනපව අපි අරශ න ඇිජල්ලප 

ිනශ්්නශ්න.  

 රු නිශයෝජය  ගපනපය ුසානි, ශ  ිජ විපටභ ා  ශයෝජනපව 

පිළි්ඳව අනයයනය  රන ඕනෑ ශ ශනකුට අනප තශේ ශරොඳ 

පප ආලිශ ්නුස ලියිජල්ල ස ්වට ශ  ිජ ිවපටභ ා  ශයෝජනපව පත් 

ශවන් කියලප ාප හිතනවප. ශාො ද්, ශාා ශයෝජනපශේ කිිතා 

තැන  එඅරවලප ාට කියපු නිටප, අරවලප, අරවලපට කියපු නිටප, 

1341 1342 



පප ආලිශ ්නුසව 

අරවල් website නශ ස ිනබුණු නිටප, අරවල් පත්තශ ආ ිනබුණු නිටපඑ 

වැනි ශේවල් ටඳර්න ශවලප නැරැ. ශාය පැරැදිලි, නි චිිත  රුණු 

ටහිතව ඉදිරිපත්  රලප ිනශ්න ිජ ිවපටභ ා  ශයෝජනපව ස. අපි 

ශාා ශයෝජනපශේ ටඳර්න  රුණු 13 ඉදිරිපත්  රලප ිනශ්්නශ්න 

ප්රනපන  සශෂේත්ර රතර ස යටශත්න්. පළමුවැනි  පරණය තාන් පපටිකු 

ඉරිද්ප නල්ල වූ ප්රරපරය ට ්්නනශය්න අව ය තර  ශතොරුසරු 

ලැබී ිනබියදී, නය වළ සවප  ැනීාට තඩුක්ව අටාත් ිජා. පපටකිු 

ඉරිද්ප ප්රරපරශය්න පසුව -අපි  පටත් ිනබුණු ටපාපනය අවශ්ෝනශේ 

රැක්යට- ශ  රශට් ිතාරල ටර මුටිලි  ජනතපව අතර  ැටුා ස 

ඇිනවීශ  ඉඩ ඩ ිනබුණප. නය වැළැ සවීාට තඩුක්ව අටාත්වීා 

ශද්වැනි  පරණයන්. 

ුස්නවැනි  පරණය තාන්, ශ  ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව 

ඉදිරිපත්  රන ශේලපව වනිජටත්, අද් වනිජට ාපට ශද් රාපර ස 

 ත ශවලපත්, ශ  රශට් ත ආථි ය, ටාාපර  වයපපපරය,   ආාප්නත 

යගපවත්  ර්නනට තඩුක්ව අටාත් වීා.  

 

ගු නිගය ජ්ය කාානායකුරමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please!  

 රු ා්නත්රීුසානි, ාට ිජනපඩියය ස ශද්්නන.  

තඩුක් ප සෂශේ ප්රනපන ටාිජනපය ුසානි, බ්ුසාපශේ 

ශයෝජනපව ඉදිරිපත්  ර්නන. 

 

ගු ගය්දත කුණාිනලක මහසතා  
(மொண்புமிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
 රු නිශයෝජය  ගපනපය ුසානි, ශද්පප ආ විශේා  ථි ය්න 

රපිකය ස ිතක්න නිටප අපි දිවප තරපර ිජශේ ශය්න ශතොරව ිජවපද්ය 

දි ටා ශ න යමු කියප ාප ශයෝජනප  රනවප. 

 

ගු නිගය ජ්ය කාානායකුරමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ටභ පව න ඟද්? 

 

ගු ම්දත්රීවු  
(மொண்புமிகு உறுப்பினர்கள்) 

(Hon. Members) 
Aye.  

 

ගු (වවද් ය) නලි්දා ජ්යින්ප් මහසතා 
(மொண்புமிகு (கவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ேயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

රතරශවනි  පරණය, පපටිකු ඉරිද්ප ප්රරපරය පද්න   ර ශ න 

ACSA, SOFA වැනි ිජිජන ගිිජසු  රරරප, ිජිජන බුේධි ශටේවප රරරප 

ශව්නන පුළුව්න, අශලා රටට ඇිනවන ිජශේශීය ාැදිරත්වී වලට 

තඩුක්ව පපර  පප ිනශ්න න .  ශා්නන ශ  පැරැදිලි  සශෂේත්ර 

රතර බටිශටේ  රුණු ශපළ ටිවප ඉදිරිපත්  රන ලද් ිජ ිවපට භ ා  

ශයෝජනපව ස තාන් අපි ඉදිරිපත්  ර ිනශ්්නශ්න,  රු නිශයෝජය 

 ගපනපය ුසානි.  

පපටිකු ඉරිද්ප ප්රරපරය ට ්්නනශය්න ජනතපවශේ ිජශරෝනය 

ිජිජනප පරශය්න ප්ර ප යට පත් වුණප. අපි ද්ැ ස ප, ටාරරු 

තා්නශේ ිජශරෝනය ාපනයවලි්න ප්ර ප යට පත්  රන ත පරය. 

ටාරරු තඩුක්ශේ ඇාිනවරු්නට ටාරර තැ්නවලදී ඒ 

ට ්්නනශය්න ිජශරෝනය නල්ල  ළප. ිජශ ේෂශය්න මී මුව, 

 ටුවපපික්ය වැනි ප්රශේ ය්නහිදී. ඒ වපශේා ටාරර තැ්නවල 

උේශඝෝෂණ පවත්වමි්න පපටිකු ඉරිද්ප ප්රරපරය ට ්්නනශය්න 

තඩුක්ශේ අටාත් ා ශප්නවීාට ජනතපවශේ ිජශරෝනය නල්ල 

වුණප. ඒ වපශේා තාන් තවත්  ඩුඩපය , ිතිජල් ටාිජනපන, 

 ශතෝලි  ූරජ ුසා්නලප තදී අය ශ්රේෂිඨපධි රණශේ පිහිට පතප 

ිනශ්නවප, තඩුක්ශේ අටාත් ා ශරේුසශව්න තා්නට 

අටපනපරණය ස වුණපය කියලප. පප ආලිශ ්නුසශේ ටිගපවර නිශයෝ  

අම්ව, පප ආලිශ ්නුස ට ප්රද්පය අම්ව, තඩුක්රා වයවටගිපව අම්ව 

ශ  තඩුක්වට රරිරා්න ිජධියට ිජශරෝනය නල්ල  ර  ්නන 

ලැබුණු ශරොඳා -ප්ර ටිතා- අවටිගපව තාන්, ශ  ිජ විපට භ ා  

ශයෝජනපව. අපි ශ  ිතේධිය  ැන පප ආලිශ ්නුසශේදී ටප ච්ඡප 

 ළප; ිජවපද්  ළප; ශයෝජනප ශ නපවප. රැ්ැන්, ඒ රැාට වඩප 

පප ආලිශ ්නුස ට ප්රද්පය අම්ව තඩුක්ශේ අටාත් ා පිළි්ඳව 

 රුණු  පරණප ටහිතව ටිථිරටපරව තඩුක්වට නශරහිව ඉදිරිපත් 

 රපු ලියිජල්ල ්වට ශ  ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව පත්වනවප. 

ද්ැ්න ශ  ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව  ැන  ගප  රන ශ ොට ටාරරු 

හිත්නශ්න පප ආලිශ ්නුස ඉිනරපටශේ ශ ශනන පළමුශවනි 

ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව ශාය කියලපන්. අශලා රශට් පප ආලිශ ්නුස 

ඉිනරපටශේ පළමුශවනි ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව ශ නැල්ලප 

ිනශ්්නශ්න 19(9 ටැලාතැ ් ආ 20ශවනි ද්ප තාප ආය ශ ොල්ිජ්න 

ත ආ. ද් ිතල්වප ාරතපන්. ඒ, නව ට න සටත් ජපින  ප සෂ 

තඩුක්ශේ ිතක් ජී.ජී. ශපෝනන ්ල  ාරත්ායපට නල්ල වූ 

ශාෝද්නපවලට නශරහිව අ ාැිනවරයප ක්රියප ශනොකිමේා 

ට ්්නනශය්න ශ නප ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව. ඒ ිජ ිවපට භ ා  

ශයෝජනපවට ශාො ද් වුශඩු? ඒ ිජ විපට භ ා  ශයෝජනපවට ප සෂව 

ඡ්නද් 30 ස ද්, ිජරුේනව ඡ්නද් 44 ස ද් ලැබුණප. රැ්ැන්, ඒශ ්න 

අද්රටි ව්නශ්න නැරැ, තාප ආය ශ ොල්ිජ්න ත ආ. ද් ිතල්වප ාැිනුසාප 

ඒ ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව ශ නප න  වැරදින් කියලප. තඩුක්ශේ 

ඇාිනවරශයකුට නශරහිව ිනබුණු ඒ ශාෝද්නප ිජභ ප  ශනොකිමේා 

ට ්්නනශය්න ිජප සෂ ා්නත්රීවරයකු රැක්යට නුසාප ශ නප 

ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපශව්න තඩුක්වට ිනබුණු ිජශරෝනය 

ප්ර ප යට පත් වුණප. නතැනි්න පසු අශලා රශට් ිජිජන  පලවල ිජිජන 

තඩුක්වලට නශරහිව ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනප ශ නැල්ලප 

ිනශ්නවප. 19  දී න සටත් ජපින  ප සෂ තඩුක්වට රශය්න පර  

්ලය ස ිනබියදී, ශ්රී ලා ප නිද්රට ිප සෂය තටන අට ට පරත වැී 

ිනබියදී, ඊට පටිශටේ අුසරු ාැිනවරණ රරරප තවත් තටන ී පය ස 

දිනපශ න ිනබියදී, ්රිජඩ න සටත් ිජමු සින ශපරමුණ 

පප ආලිශ ්නුසශව්න පළවප රැර ිනබියදීත් ිජප සෂය තඩුක්වට 

නශරහි ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනප ශ නපවප. ඒ තඩුක්වට නශරහිව 

197( අශප්රේල් ාපටශේ )ශවනි ද්ප ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව ස 

ශ නපවප. ඒ, තඩුක්ශේ ටාටති ත ආථි  ප්රිනපත්ිනයට නශරහිව. ඒ, 

ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපවට ප සෂව ලැබුශඩු ඡ්නද් 10න්, ිජප සෂව 

ඡ්නද් 12) ස ලැබුණප. රැ්ැන්, ඒශ ්න තඩුක්ව ශ ශරහි 

ිජප සෂශේ ිනබුණු ිජශරෝනය ප්ර ප යට පත්වුණප. ඒ  තාන් ට 

තඩුක්ව ශ ශරහි ිනශ්න ිජශරෝනය ප්ර ප යට පත්  ර්නන 

ිජප සෂයට ිනශ්න අවටිගපව.  

ශ  න සටත් ජපින  ශපරමුණු තඩුක්ව ්ලයට පැමිණි පසු 

ිජප සෂශය්න ශ ශනන පළමුශවනි ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව ශාය 

ශනොශවන්. මීට  ලි්න රිජ  රුණපනපය  හිටපු මුද්ල් 

ඇාිනවරයපට නශරහිව ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව ස ශ නපවප, 

ඒ ප්ේන ිජප සෂය ිජිත්න. ාර ්ැාකු ්ැඳු  ර වාාපව ඇුසළුව 

නුසාපශේ අාපතය ධුරශේ ව ී ා රරියට ඉෂිට  ශළේ නැරැන් 

කියන න  ට ්්නනශය්න තාන් නා ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව 

ශ නපශේ. ඒ ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපවට ප සෂව ලැබුශඩු ඡ්නද් 

41න්, ිජප සෂව ඡ්නද් 1(4න්. ඒ අම්ව, ිජ විපට භ ා  ශයෝජනපව 

ජය්රණය  ශළේ නැරැ. රැ්ැන්, නන්්න අද්රට ි ර්නශ්න නැරැ, 

රිජ  රුණපනපය  ාරතපට නශරහිව ශ නප ිජ ිවපට භ ා  

ශයෝජනපශේ ිනබුණු ශාෝද්නපවලි්න නුසාප නිවැරදි වුණපය කියලප. 

1343 1344 

[ රු  (වවේ ය) නලි්නද් ජයිනටිට  ාරතප] 



2019 ජූලි 11 

ඒ වපශේා රනිල් ිජරාිතාර අ ාැිනවරයපට නශරහිව -

ිජශ ේෂශය්නා ්ැඳු  ර වාාපව ට ්්නනශය්න- ඒ ප්ේන 

ිජප සෂශය්න ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව ස ශ නපවප, 2018 අශප්රේල් 

ාපටශේ (ශවනි ද්ප. ඒ ශවලපශේ ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපවට ප සෂව 

ර ් වුශඩු ඡ්නද්  )න්. ිජප සෂව, ඡ්නද් 122න්. 2)ශද්ශන ස 

පප ආලිශ ්නුසවට ඇිජත් නැුසව ඉඳලප ිනශ්නවප. ජනතප ිජමු සින 

ශපරමුශඩු අපි රය ශද්නපා නද්ප ඡ්නද්ය පපිජච්චි  ලප. රැ්ැන්, 

ඒශ ්න අද්රටි ශව්නශ්න නැරැ, ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව ශ  

පප ආලිශ ්නුසශේ පරපජයට පත් වුණපය කියලප ාර ්ැාකු 

්ැඳු  ර වාාපව  ැන අ ාැිනවරයපශේ ිනශ්න ට ්්නනය 

ලිහිල් ශවනවප කියලප. ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව ස ශ ශනන 

ශ ොට දිනනවප; පරදිනවප. රැ්ැන්, ශ  ිජ විපට භ ා  ශයෝජනපව 

ශ ශනන අවටිගපව ිජශ ේෂ අවටිගපව ස. තඩුක්ශේ  ා්නත්රීවරු්න 

ප්රාපණය 10)ට සීාප ශවලප ිනශ්නවප. ිජප සෂශේ ප්රාපණය 

117 ට වැඩිය ශවලප ිනශ්නවප. ඒ  නිටප ශ  ිජ ිවපට භ ා  

ශයෝජනපව ජය්රණය  ර්නන පුළුව්න.  

ාහි්නද් රපජප සෂ ාරත්ායපට ිජප සෂ නපය වරයප රැක්යට 

ඉිනරපට  ත ශව්නන ශාන්්න අවටිගපව ලැබිලප ිනශ්නවප. ශ  

ශයෝජනපව ජනතප ිජමු සින ශපරමුණ ශ නපවත් ිජප සෂ 

නපය වරයප රැක්යට ිජප සෂශේ ිතයදෙ ා්නත්රීවරු්න න ුස 

 රශ න -ශද්ාළ ජපින  ට්නනපනයත් න ුස  රශ න- ශ  

ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව ජය්රණය  රලප ඉිනරපට ත ශවන 

පියවර ට නුසාපට ය්නන පුළුව්න. අවටිගපව ස ිනශ්නවප. ඒ නිටප 

ශ  අවටිගපව අපි කිිතශවකුත්  පැරැර රැරිය යුුස නැරැ. ාා 

ද්ැ ස ප, ටාරර ා්නත්රීවරු්න ප්ර නි  රනවප -ිජශ ේෂශය්න තඩුක් 

ප සෂශේ අය- ජනපධිපිනවරයප ශ  ට ව  කිය්නන ඕනෑ කියලප. 

බේ, පපටිකු ඉරිද්ප ශ  ප්රරපරය නල්ල ශවන ශවලපශේ ශ  රශට් 

තර සෂපව භ පර තර සෂ  අාපතයවරයප ිජතර ස ශනොශවන්, 

ශපොලීිතය භ පර අාපතයවරයප රැක්යටත් හිටපු ජනපධිපිනවරයපට 

ශ  ව  ී ශා්න  ැලශව්නන ්ැරැ.  

අපි තඩුක්ව රැක්යට රඳු්නව්නශ්න තඩුක්ශේ ප්රනපනියප 

ශවච්ා ජනපධිපිනවරයපත් න ස . ාපතෂ පව ිජධියට ටඳර්න  ර 

ිනශ්්නශ්න අ ාැිනවරයප ටර තඩුක්ව. ඒ  ඇුසශළේ 

ජනපධිපිනවරයපත් ඉ්නනවප. රැ්ැන්,  වුරු රරි කියනවප  න , 

"පපටිකු ඉරිද්ප ප්රරපරයට ජනපධිපිනවරයප ජුවව ව  කිය්නනට 

ඕනෑ. නුසාපට නශරහිව ශද්ෝෂපභිශයෝ ය ස ශ ශන්නන ඕනෑඑ 

කියලප, ශ ශන්නන. අපි ඒ ටත් අත්ට්න  රනවප. ඒ  

ශ ශන්නන. රැ්ැන්, තමු්නනප්නශටේ ද්්නනවප, අශලා වයවටගිපශේ 

රැක්යට ශද්ෝෂපභිශයෝ ය ස   ගපනපය වරයප භ පර  ්නනට න  

අක්ා  ණශ්න  ා්නත්රීවරු්න  4 ස අත්ට්න  රලප ිනශ්්නනට 

ඕනෑ ්ව. ඒ ාත  ගපනපය වරයපශේ  ැාැත්ත තී්නදු ශවනවප. 

බ්ුසා්නලප නශරා න  ස ශ ශන්නන. අපි ඒ ට අත්ට්න 

 ර්නන . රැ්ැන්,  ිජවපද්යට  ්නන පුළුව්න ත පරයට තඩුක්වා 

වරද් රුව්න  රලප ශ  ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව අපි ශ නැිජත් 

ිනශ්නවප,  රු නිශයෝජය  ගපනපය ුසානි.  

ශ  ප්රරපරය වළ සවප  ැනීාට ්ැරි වීා ට ්්නන  රුණු 

 පරණප  ණනපව ස ශ  පප ආලිශ ්නුසශේ නළිද්රේ වුණප. ශ  

ශවන ශ ොට න  පැත්තකි්න පප ආලිශ ්නුස ිජශ ේෂ  පර  ටභ පව 

ඉදිරිශේත්, අශන ස පැත්ශත්න අධි රණ ඉදිරිශේත් මීට ට ්්නන 

 රුණු  ණනපව ස නළියට ඇිජල්ලප ිනශ්නවප. ඒ  නිටප ඒ ටාරර 

 රුණු රරිත ත  රුණු ශනොශවන්. ඒ ටාරර රරටය ශල්්න, 

අිනරරටය යැන් කියන ඒවප, "top secret" කියන ඒවප, "eyes only" 

කියන ඒවප රරිත ත ශල්්න ශනොශවන්. ද්ැ්න ඒවප public 

documents ්වට පත් ශවලපන් ිනශ්්නශ්න. අශප්රේල්  වැනි ද්පට 

පටිශටේ ිජශේ  බුේධි අා ශය්න ලැබුණු ශතොරුසරු ාත වප ආතප 

 රපු  රුණ ස පිළි්ඳව -ලිපිය ස පිළි්ඳව- ද්ැ්න ශ  රශට් 

ිතයදෙශද්නපා ද්්නනවප. ජපින  තවුහිේ ජාපත් ටාිජනපනය, නශරා 

නැත්න  ශ  ටරරප්නශේ  ල්ලිය පද්න  ශවලප ිනබුශඩු 

 පත්ත්නකුඩිය ප්රශේ ය ත්රිතව. ටරරප්න ශේ නප  රලප 

ිනශ්්නශ්න  පත්ත්නකුඩියශේ. ටරරප්න ිජිජන නීින ද්පලප 

ිනශ්්නශ්න  පත්ත්නකුඩියශේ. ටරරප්න 2014 අශ ෝටිුස ාපටශේ 

ාැිනවරණයට  ලි්න න සටත් ජපින  ශපරමුණ, ශ්රී ලා ප මුටලිි  

ශ ොා්ටය, න සටත් ජනතප නිද්රටි ට්නනපන  අශලා සෂ ශයෝත් 

න ස  ගිිජසු  අත්ට්න  රලප ිනශ්්නශ්න  පත්ත්නකුඩියශේ ිතට. 

ටරරප්න  ැටුා රද්ප  ත්ශත් 201  ාප ආුස10 වැනි ද්ප 

 පත්ත්නකුඩියශේ.  පත්ත්නකුඩියය තාන් ශ  ටාිජනපනශේ 

ා ආාටිගපනය ්වට පත් ශවලප ිනශ්්නශ්න;  පුුවණුව ශද්න,  

ශේ නප ශද්න තැන ්වට පත් ශවලප ිනශ්්නශ්න. ශ  බුේධි අා  

වප ආතපවලි්න පුේ ලය්න කිහිප ශද්ශන ස න   රලප ිනශ්නවප. 

නහි ිනශ්නවප, ටරරප්න අ ස ශරන්පත්ුස, බදෙිජල්වල ටැඟිජලප 

ඉ්නනවප කියලප. ටරරප්නශේ ාල්ලි රිල්වප්න  පත්ත්නකුඩිය 

ලිපිනශේ පදිාචි ශවලප ඉ්නනවප, බුවත් බදෙිජල්වල ටැඟිජලප 

ඉ්නනවප කියලප. ඒ වපශේා රිල්වප්න රපත්රී  පලශේ  බිරිඳ ්ල්නන 

තරිය පිනවලට යනවප කියලප. තමි ශාොහිදී්න කියන ශ නප 

වපලච්ශච්න ප්රශේ ශේ රරිත ත ටිගපනය  ටැඟිජලප ඉඳිමි්න  

 පත්ත්නකුඩිය ලිපිනයට නනවප කියලප. ශ  ිජධියට  පත්ත්නකුඩිය 

නැත්න  ාඩ ලපුව, අ පපර දිටි්රි ස වල තාන් ශාොවු්න 

ටැරිටරලප ිනශ්න ්වන් බුේධි අා  වප ආතප  රලප ිනශ්්නශ්න.  

රැ්ැන්, අපි  අරන ශ ොට ඒවපට උත්තර දීපු රැක් ශ  රශට් 

ජනතපව ාපනයවලි්න ද්ැ ස ප. ශ  ට ්්නනශය්න කිිතා 

ශතොරුසර ස  පත්ත්නකුඩිය ශපොලීිතය ද්්නශ්න නැරැ. අපි නතැනි්න 

නරපට ස අරලප ්ැදෙවප. ශ  ට ්්නන  කිිතා ශතොරුසර ස 

ාඩ ලපුව, අ පපර ශපොලිට ි අධි පරිවරු ද්්නශ්න නැරැ. අක් 

 ණශ්න ශාශරා  ඩුඩපයා ස ශ  ප්රශේ වල ටැරිටරනවප 

කියලප, ශාවැනි ප්රරපරය ස නල්ල වීාට අවද්පනා ස ිනශ්නවප 

කියලප, ඒ ට ට ්්නන ටරරප්න, රිල්වප්න ඇුසළු  ඩුඩපයාන් 

කියලප, ඒ ශ ොල්ල්න  ශතෝලි  පල්ලිවලට, ශරෝටල්වලට ටර 

ඉ්නදියපම් ාරශ ොාටපරිටි  ප ආයපලයට  ර්නන ය්නශ්න කියලප, 

ඒ  suicide attack න  ස, truck attack න  ස, life attack න  ස 

ශව්නන පුළුව්න කියලප බුේධි ශතොරුසරු දීලප ිනබුණත්  ඒ 

නිලනපරි්න ඒ  ැන ද්්නශ්න නැරැ. නශරා ශතොරුසරු කියලප 

ිනබියදීත්, අක් තරමි්න නැ ශඟනහිර පළපත භ පර ශජයෂඨි නිශයෝජය 

ශපොලිටිපිනවරයපත් ඒ  ද්්නශ්න නැරැ. නතශ ොට ශාො  සද් ශ  

 රලප ිනශ්්නශ්න? නි ිචිතව ශ  ප්රශේ ය භ පර ශපොලිට ි

නිලනපරි්න ශ  ශතොරුස ආ ද්්නශ්න නැරැ කියලප කියනවප. 

නතශ ොට තර සෂ  අා වල ්රපතළ අක් පපක්ව ස ිනශ්නවප.  

ඒ ිජතර ස ශනොශවන්, රමුද්පපිනවරයප ද්්නශ්නත් නැරැ ශාවැනි 

ත පරශේ ලිපිය ස ලැබුණපය කියලප. නශරා න , රශට් ාර ජන 

තර සෂපව තරවුරු  රලප ිනශ්්නශ්න ශ ොශරේද්? තර සෂපව ස  

ිනබිලප ිනශය්නශ්න ශ ොශරේද්?  රු නිශයෝජය  ගපනපය ුසානි, 

තමු්නනප්නශටේත්  ද්්නනවප ඇින,  ප්රභූ තර සෂ  ඒ  යට, හිටපු 

ජනපධිපින තර සෂ  ඒ  යට ශරෝ ශ  ්ව ද්ැම්  දීලප නැින ්ව.   

ඒ ජනපධිපිනවරු -  ප්රභූවරු - තර සෂප  ර ැනීාට ශනොශවන්, අක් 

තරමි්න ඒ ප්රශේ වල ශපොලිටි ටගිපනවලටවත් ශ  ලිපිය  ැන 

රරියට ද්ැම්  දීලප නැරැ.    

ඒ ිජතර ස ශනොශවන්. ද්ැ්න ශ  ිනශ්න අටාත් ා  ැන 

කිේශවොත්, 21 වන ද්ප උශේ ඒ ප්රරපරය නල්ල ශවනවප.  20 ශවනි 

දින අශලා රශට් බුේධි අා ය නවන ලද් වප ආතපවල ිනශ්නවපද්, ශ  

ප්රරපර ශයෝ ශා්නන ශ   තැ්නවල ටිගපන ත ශවලප ිතක්යප 

කියලප? බවු්න ටඳර්න  රනවප  ටුවපපික්ය ප්රරපර යප 

ශාොශරොාඩ් රටිුස්න  ැන. රැ්ැන්, ශාොශරොාඩ් රටුිස්න  ැන 

කිය්නශ්න බුව ප්රරපර ශය ස රැක්යට ශනොශවන්. ටරරප්නශේ 

බිරිඳත් න ස  තව ශ ශන ස ඉ්නනවප ටපරප කියලප. ටපරපශේ 

ටිවපමිපුරුෂයප තාන් රටිුස්න. රැ්ැන්, පුවශවනි ද්ප -20වැනි ද්ප- 

1345 1346 



පප ආලිශ ්නුසව 

බුේධි වප ආතපශේ රටිුස්නශේ නා නනවප. 21 ශවනි ද්ප බුව 

ාරපශ න ාැශරන ප්රරපරය ස  රලප ිනශ්නවප  ටුවපපික්ශේ 

පල්ලිශේදී.   රු නිශයෝජය  ගපනපය ුසානි, ද්ැ්න බ්ුසාපට 

ශපශනනවප ඇින දු ආවල ා ිනශ්්නශ්න ශ ොතැනද් කියලප. 

ශ  ිතයල්ල ිනබියදී අශලා රශට් ශේ පපලන නපය ත්වය ිජිත්න, 

තඩුක්ව ිජිත්න  ශ  තර සෂ  අා වලට නපය ත්වය  ශද්නවප. 

ඒ  තාන් ිනශ්න ප්ර ිනය.  ශ  රශට් තර සෂපව කිය්නශ්න 

්රපතළ ිජෂය ස. ඒ ිජෂය ට ්්නනශය්න රැශාෝටා තී්නදු-තීරණ 

 ්නන ්ැරි නිටප ඒ ට අව ය   බුේධි ශතොරුසරු, ඒ ට අව ය   

ශාශරයු  රප ක්රියප්නිජත ටැලසු   ර්නනට ටර ඒවපට අව ය   

තී්නදු රපජය නපය  ාට්ටමි්න  ්නන ඕනෑ නිටප තාන් ශලෝ ශේ 

රටවල තර සෂ   වු්නිතලය - Security  Council - කියලප න  ස 

රද්ලප ිනශ්්නශ්න. ඒ ට රැශාෝටා ය්නන ්ැරැ. ඒ ට ශ ්නවප 

 ්නනප නි ිචිත පුේ ලය්න පිරිට ස ඉ්නනවප. රැ්ැන්,  න පටුවට 

 රුණ ශ  න්. අශලා රශට් තර සෂ   වු්නිතලයට දීලප ිනශ්න 

තැන ශාො  සද් කියලප ද්ැ්න ශ  රටා ද්්නනවප.  2017 ජූලි ාපටශේ 

 ැ ශඳේවපට පටිශටේ තර සෂ   වු්නිතලය නැවත  ැඳවප 

ිනශ්්නශ්න බ සශතෝ් ආ ාපටශේ. ටපාපනයශය්න  ශ  ාරණපනපර 

ටමිිනයත් ාපටය ට ටැරය ස  ැඳවනවප.  නමුත්  ාපට ුසන ට 

ටැරය ස, ජනපධිපිනුසාපට පුළුව්න ශවලපව ,  ැාැින වුශණොත් 

 ැඳවන ව ආ ශේ ඒවප තාන්, "තර සෂ   වු්නිතල්එ කියන ඒවප. 

නශරා ශ්න ද්ැ්න ශවලප ිනශ්්නශ්න. 2019 ශප්රවපරි ාපටශේ 

 ැ ශඳේවපට පටිශටේ  ඒ  වු්නිතලය  ැඳවලප නැරැ. ශ  ප්රරපරය 

වුශඩු නැත්න  ටාරරිජට තවාත්  ැඳව්නශ්න නැරැ.   

ශ  තර සෂ   වු්නිතලයට ටරභ පගි වූ හිටපු තර සෂ  

ශල්  වරයප ඇිජල්ලප කියනවප, නශටේ  ැඳවූවත් නහිදී  ගප  ශළේ 

ශාොනවපද් කියලප. ඒ  ගප  රපු ශේවල්වල ප්රමු්තපවන් අපට 

වැද් ත් ශව්නශ්න.  

ඊශේ ද්යපිතරි ජයශටේ ර ා්නත්රීුසාප ඇිජල්ලප කිේවප, අශලා 

රශට් රපජය බුේධි අා  ිජිත්න ශ  ට ්්නනශය්න ශල්්න )00 ස, 

700 ස පසුගිය  පලය ඇුසළතදී තර සෂ   වු්නිතලයට නිකුත් 

 රලප ිනශ්නවප, නවලප ිනශ්නවප  කියලප. ද්යපිතරි ජයශටේ ර 

ා්නත්රීුසාප  තර සෂ   වු්නිතලයට  ැඳවපු න  ශවනා ිනබියදී, 

නුසාප කියපු ශතොරුසර අපි  නිමු. නුසාප කියපු ශතොරුසර  

 ත්ශතොත්, ශල්්න )00 ,700  ප්රාපණය ස තර සෂ  

 වු්නිතලයට ඉදිරිපත්  රලප ිනශ්නවප න , ඒවපට ප්රමු්තපව 

ශනොදු්නශ්න ඇන් කියලප අපි අර්නන  ැාැිනන්. හිටපු තර සෂ  

ශල්  වරයප කියනවප, ශාොනවපටද් ප්රමු්තපව දු්නශ්න කියලප. බුව 

කියනවප න  ශවලපව , ශවනිිතයුලපශේ ජනපධිපිනවරයපට drone 

attack න  ස තවප, ශාරපටත් drone attack න  ස නන්ද් ද්්නශ්න 

නැරැ කියලප ඒ  ැන  ගප  ළපදෙ. ඊළඟට, speargunsවලි්න 

ශාෝරු ාරන රැක්  ගප  ළප දෙ. ඊට අාතරව ශ ොිජ උේශඝෝෂණ 

 ැන  ගප  ළප දෙ. බ්නන, තර සෂ   වු්නිතලශේදී  ගප  රලප 

ිනශ්න ශේවල්!   තර සෂ   වු්නිතලය ිජිත්න ප්රමු්තපව දිය යුුස 

ශේට   ප්රමු්තපව දීලප නැරැ. ඒ න් ප්ර ිනය. ශතොරුසරු  රැා 

තැනා ිනශ්නවප. ශතොරුසරු ිනබියදී, ඒ අම්ව ශාශරයව්නන 

නපය ත්වය දීලප නැරැ. නමුත්, නතැනට ිජතර ස ශාෝද්නප  රලප 

රරිය්නශ්න නැරැ. 

ාා  ැාැිනන් රුව්න ිජශමව ආනන රපජය ඇාිනවරයප ශ  

ටභ පශේ හික්යප න . නුසාප තාන් බුේධි ටාපශලෝාන රැටිවීා 

 ැඳව්නශ්න. නුසාප තාන් ඒශ ස මූලි යප. අශප්රේල් 9 වැනි ද්ප 

ිනබුණු බුේධි ටාපශලෝාන රැටිවීාට රුව්න ිජශමව ආනන රපජය 

ඇාිනවරයප ගිශේ නැත්ශත් ඇන්? ශ  ශතොරුසර ඇිජල්ලප 

ිනශ්නශ ොට, අක් තරමි්න ශ  ශතොරුසර ාත පද්න  ශවලප 

තී්නදුව ස  ්නන පුළුව්න තැන ස තාන් නතැන. රැ්ැන්, නුසාප නද්ප 

ගිහිල්ලප නැරැ.  ාට හිශතන රැක්යට නද්ප ිජතර ස ශනොශවන්, ඊට 

 ලිම්ත් නුසාප නශරා ගිහි්න නැරැ. නශරා න , නුසාපට ශාය 

අද්පළ ශවලප නැරැ. නුසාප තර සෂ  රපජය ඇාිනවරයප වුණත්,  

තර සෂ   වු්නටලයට නුසාප  ැශඳේශේ නැින වුණපට පටිශටේ ඒ 

 ැන වානය සවත්  ගප  ර්නශ්න නැින තර සෂ  රපජය 

ඇාිනවරශය ස න  ඉ්නශ්න, ඒ  ැන  ගප  ර්නශ්න නැින 

අ ාැිනවරශය ස න  ඉ්නශ්න, බුේධි ටාපශලෝාන රැටිවීශ   

ප්රනපනියප ශවලප ඉ්නන ඕනෑ  වුණත් ඒ  ැන  ගප ශනො රන 

තර සෂ  රපජය ඇාිනවරශය ස න  ඉ්නශ්න අපට තව  ගප 

 ර්නන ිනශ්්නශ්න ශාොනවපද්? ඒ රැටිවීශ දී ශාොනවපද්  ගප 

 ශළේ කියලප නුසාප ිජාසීා සවත්  ර්නන ඇිනන් කියලප ාප 

හිත්නශ්න නැරැ. නුසාප නශරා  රලප නැරැ. නද්පත් තර සෂ  

ශල්  වරයපශේ ප්රනපනත්වශය්න ශාොනවප ශරෝ  ගප  ර 

ිනශ්නවප. බ්නන ඕ  තාන්, අශලා රශට් තර සෂපවට ිනශ්න 

තැන,  රු නිශයෝජය  ගපනපය ුසානි.  

ඒ ිජතර ස ශනොශවන්, ද්ැ්න තඩුක්වට ශාෝද්නප නල්ල ශවනවප. 

ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපශේ ටඳර්න  ර්නන ්ැරි වුණත් ඊට පටිශටේ 

ශරළි වුණු  රුණ ස ිනශ්නවප.  රු නිශයෝජය  ගපනපය ුසානි, 

නපල  ද් ිතල්වප ාරත්ායප ත්රටිත ිජා ආ න ඒ  ශේ ප්රනපනියප 

ව ශය්න ිතක් අවටිගපශේ, 2017දී  බුව නීිනපින 

ශද්පප ආතශ ්නුසවට ද්්නවප යවප ිනශ්නවප, ජපින  තේහිේ ජාපත් 

ටාිජනපනය තරන  කිමේා ටඳරප අව ය  උපශද්ටි ශද්්නන  කියලප.  

 

ගු නිගය ජ්ය කාානායකුරමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

බ්ුසාපට තව ිජනපඩිය ශද්    පලය ස ිනශ්නවප. 

 
ගු (වවාය) නලි්දා ජ්යින ප්් මහසතා 
(மொண்புமிகு (கவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ேயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

 රු නිශයෝජය  ගපනපය ුසානි, ාට  අව ය  රු සුනිල් 

රඳු්නශනත්ින ා්නත්රීුසාපශේ  පලශය්න ල්ප  ්නනවප. 

NTJ න  තරන   ර්නන  කියලප 201  ිතට ද්්නවප ිනබියදීත්, 

නීිනපින ශද්පප ආතශ ්නුසව කිිතව ස  රලප නැරැ. අද් වන ුසරු ඒ 

පිළි්ඳව ප්රිනාපර ද් සවප නැරැ. නවැනි ඉල්ලීා ස  ර ිනබියදී, 

ශපොලීිතය භ පර ඇාිනවරයප ඒ ට ්්නනශය්න ශාොනවපද්  ශළේ? 

නීිනපින ශද්පප ආතශ ්නුසව භ පර අශලා රශට් අධි රණ ඇාිනවරිය 

ශාොනවපද්  ශළේ? ඒ  පරණපත් ශ  ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපවට 

ඇුසළත් ශව්නනට ඕනෑ. ව කිව යුුස ිතයදෙශද්නප ඒ ිතයදෙ  රුණු  

පැරැර රැර ිනශ්නවප; අාත   රලප ිනශ්නවප. 

 රු නිශයෝජය  ගපනපය ුසානි, අපි ිජ ිවපට භ ා  

ශයෝජනපව ඉදිරිපත්  ර ිනශ්්නශ්න පැරැදිලිවා තඩුක්වට 

ිජරුේනවන්. ජනපධිපිනවරයප, අ ාැිනවරයප, තර සෂ  රපජය 

ඇාිනවරයප, ශායට උද්වු  ළපය කියන ඇාිනවරු්න, අධි රණ 

ඇාිනවරිය ඇුසළු තඩුක්ශේ ිතයදෙශද්නපශේ අටාත් ාන් ශ  

ිතේධිශය්න ශප්නම්   ර්නශ්න. ඒ නිටප ශ  පප ආලිශ ්නුසශේ 

ිතක්න ිතයදෙ ා්නත්රීවරු්නට අපි කියනවප,  රෂද්ය ටප සෂියට න ඟව 

ශ  ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපවට   පපිජච්චි  ර්නන කියලප.  

තඩුක් ප සෂශේ ිතක්න නිශරෝෂ්න ශපශ ආරප රපජය 

ඇාිනවරයප,  ිජ්නද් ජයව ආනන, ශර සට ආ අලාපුරපමි වැනි 

 ශතෝලි  ා්නත්රීවරු පසුගිය ද්වටිවල ශ්ොශරොා තශේ ශය්න, 

ශ්ොශරොා ශ ෝී  ටිවරශය්න ශ  ප්ර ිනය පිළි්ඳව  ගප රැක්  අපි 

ද්ැ ස ප. නුසා්නලප ශ්ොශරොා ටාශේදීව ශ   ැන  ගප  ළප. 

තමු්නශේ ජනතපව ඉදිරියට ගිහි්න රැඬූ  ඳුළි්න යුුසව ිතක්යප. 

1347 1348 

[ රු  (වවේ ය) නලි්නද් ජයිනටිට  ාරතප] 
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තා්නශේ ජනතපවශේ දු  ද්ැශනන න  ශරොඳන්. රැ්ැන් අපි 

පැරැදිලිවා කිය්නශ්න, තා්න ත්රය  රන තා්නශේ ඥපින හිත 

මිුසර්න, තා්නශේ ඡ්නද් ශ ොට්ඨපටශේ ජීවත්වන, තා්නට ඡ්නද්ය 

ශද්න ඒ අහිාට   ශතෝලි  ජනතපව ශවම්ශව්න ාපනය ඉදිරියට 

ගිහි්න  ඳුළු ශරළුවපට අාතරව, රජශේ  අටාත් ාට නශරහිව 

ඇඟිල්ල දිවන  ර්නනටත් ද්ැ්න තමු්නනප්නශටේලපට අවටිගපව ස 

ලැබී ිනශ්න ්වන්. ඒ ට තඩුක්ශේ ිතක්නවපද්, නැේද් කියන න  

ටල ්නන නපප. නුසා්නලප අක් තරමි්න  රෂද්ය ටප සෂියට මුල් 

තැන දීලප  ටයුුස  ර්නන පට්න  ත්ශතොත්, නුසා්නලපට ශ  

ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපශේදී තඩුක්ව තර සෂප  ර්නන කිිතා 

ශරේුසව ස නැරැ. නශරා නැින වුශණොත්, නුසා්නලප රෂද්ය ටප සෂිය 

පපවපදීලප,  ලැශ්න වරප්රටපද් ාත,  ඇාින ධුරය ශවම්ශව්න ශරෝ 

අීක සෂණ ා්නත්රී ධුරය ශවම්ශව්නා ලැශ්න, වපරනය, ඉ්නනන 

ාත පද්න ශවලප තාන්  ශ  ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපශේදී 

තඩුක්වට ප සෂව අත උටිටනවප න  අත උටිට්නශ්න. 

නුසා්නලපශේ ජනතපව  ැන හිතනවප න , පසුගිය ද්වටිවල 

නුසා්නලප රමුවුණු  ශතෝලි  පියුසා්නලප  ැන හිතනවප න , 

 පදිනල්ුසාපශේ වාන  ැන හිතනවප න , නුසා්නලපට ශ  

ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපශේදී තඩුක්ව රකි්නන වුවානපව ස නැරැ  

කියප ාප හිතනවප.  

ාා තවත්  පරණය ස කිය්නන ඕනෑ. ිජප සෂශේ ප සෂය ස 

රැක්යට ජනතප ිජමු සින ශපරමුණ   ිජ විපට භ ා  ශයෝජනපව ස 

ශ නැිජත් ිනශ්න ශ  අවටිගපශේදී, තඩුක් ප සෂය පැත්ශත්න 

ප්රරපර නන න  අපට ශත්රු   ්නන පුළුව්න. ඒ, අපි තඩුක්ව 

ඉල ස   රලප  ශාා ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව ශ නැත් ිනශ්න 

නිටප. අපි නිවැරැදි තැනට  ල  රලප ිනශ්නවප. නමුත් ිජප සෂශේ 

ිතක්න ටාරර ා්නත්රීවරු්න ශ  ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව පිළි්ඳ 

ිජවපද්ය පට්න  ත් ශවලපශේ ිතටා අපට ශාෝද්නප  රනවප. 

වපසුශේව නපනපය ස පර ා්නත්රීුසාපත්   ගපව පට්න 

 ්නනශ ොටා ජනතප ිජමු සින ශපරමුණට පරර දීලප තාන්  ගපව 

පට්න  ත්ශත්; JVP න ට  රලප තාන්  ගපව  රශ න  රශ න 

ගිශේ. ඇන්, ශ ? අපි  ර්නශ්න තඩුක්වටන්; අපි  ර්නශ්න, රනිල් 

ිජරාිතාර අ ාැිනුසාප ඇුසළු තඩුක්වටන්. ාලිත්ට  රනශ ොට 

ාාාලපට රිශද්්නශ්න ඇන්? ාාාලප අ ්නන නපප, ාලිත්ටන් 

 ර්නශ්න. ාලිත්ට  රනශ ොට ාාාලපට රිශද්්නන න , නතැන 

ශවනත් case න  ස ිනශ්්නන ඕනෑ. ඒ නිටප ාලිත්ට  රනශ ොට 

ාාාලප අ ්නන නපප. රනිල්ට  රනශ ොට ිජාල් අ ්නන නපප. 

නශරා න , තඩුක්ව තර සෂප කිමේශ  ශවන වුවානපව ස යක්්න 

ිනශ්්නන ඕනෑ. ශ   ිජප සෂය ඉදිරිපත්  ළ ිජ ිවපට භ ා  

ශයෝජනපව ස.  ිජප සෂ නපය  ාහි්නද් රපජප සෂ ාැිනුසාපට අපි 

ටිුසිනව්නත ශවනවප. ශාො ද්, නුසාප ශේ අද්රට ජුවව ප්ර ප යට 

පත්  ළ නිටප.  ශ  ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපශේදී තඩුක්වට 

ිජරුේනව ඡ්නද්ය ශද්්නන  කියලප නුසාප නුසාපශේ ා්නත්රී 

 ඩුඩපයාට කිේවප.  අ්නන නශරා ශ ළි්න හිට  ත්ශතොත්, ශ  

ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපශේදී තඩුක්ව පරපජයට පත් කිමේශ  

අවටිගපව ස ිනශ්නවප. ඒ අවටිගපව අපි පපිජච්චි  රමු. ශාො ද්,  

ජනතපවශේ ජීිජත තර සෂප  ර්නන ්ැරි න  ශ  තඩුක්ව තව 

ශාොශරොත සවත් ශ  රශට් පපලන ්ලය ශර්ිජය යුුස නැරැ. අපි 

තඩුක්ව පරපජයට පත්  රමු. ඊළඟට පප ආලිශ ්නුසව ිජසුරුවප 

 නිමු.  ජනතපවශේ තර සෂපව තරවුරු  ර්නන පුළුව්න ිජධිශේ 

තඩුක්ව ස පත්  ර  ්නනට ජනතපවට අවටිගපව ස ශද්මු. අ්නන ඒ 

අවටිගපවන් ශ  ඉල්ලප ිතක්්නශ්න. ඒ නිටප, තා තා්නශේ රෂද්ය 

ටප සෂියට ඉඩ ශද්මි්න ශ  ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපශේදී  ටයුුස 

 ර්නන. ිජශ ේෂශය්න තඩුක් ප සෂශේ ා්නත්රීවරු්නට ාා 

කිය්නන  ැාැිනන්, ශ  ශවලපශේ තා්නශේ රෂද්ය ටප සෂියට 

න ඟව ඡ්නද්ය පපිජච්චි  ර්නන කියලප. ිතයල්ල තර සෂප 

 ර ්නන ඕනෑය, බ සශ ොා  ර ්නන ඕනෑය කියප හිතලප, 

තමු්නනප්නශටේලප ශ  ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපශේදී ශ  අටාත් 

තඩුක්ව ශවම්ශව්න අත උටිටලප තශයත්  ාට ය්නන න  

්ලපශපොශරොත්ුස ශව්නන නපප. නශරා  ාට ය්නන හිතපශ න 

ඉ්නනවප න , අක්ා තරමි්න ශ  ශයෝජනපවට ඡ්නද්ය ශද්්නන 

නෑිජත් ඉ්නන කියප ඉල්ලමි්න, ාශේ  ගපව අවට්න  රනවප. 

ටිුසිනන්. 

 

ගු නිගය ජ්ය කාානායකුරමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 රු නලි්නද් ජයිනටටි ා්නත්රීුසානි, බ්ුසාප අිනශ ආ ව ිජනපඩිය 

ුසන   පලය ස ල්පශ න ිනශ්නවප. ඒ  පලය  රු සුනිල් 

රඳු්නශනත්ින ා්නත්රීුසාපට ශව්නව ඇින  පලශය්න  අක්  රනවප. 

මීළඟට,  රු අකිල ිජරපම  පරියවට  ඇාිනුසාප. බ්ුසාපට 

ිජනපඩිය     පලය ස ිනශ්නවප.  
 
 

[අ.භ ප.12.27] 
 

ගු අකිල විරා. කාි යව්්ප මහසතා සඅධයාපන 

අමාතයුරමා  
(மொண்புமிகு அக்கில விரொஜ் கொொியவசம் - கல்வி அகமச்சர்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 
 රු නිශයෝජය  ගපනපය ුසානි, ාට  ගප  ර්නන ඉතප 

ශ ක්  පලයන් ිනශ්්නශ්න. නමුත් ාශේ  ගපව පට්න  ්නන 

 ලි්න, ිජාල් වීරවා  ා්නත්රීවරයප  ළ ශාෝද්නපවලට උත්තරය ස 

ශද්්නන ඕනෑය කියප ාා හිුසවප. නුසාප  ගප  ළ ිජලපටය ටර 

යක්ගිරිශය්න  ෑ  ැසූ ිජධිය ද්ැ ස පා ාටත් ්ය හිුසනප, ඇත්තටා 

ශාොනවපද් ශ  කිය්නශ්න කියලප. ඇත්ත ව ශය්නා,  

නුසා්නලපශේ ටපාපනය රාශේද්ය තාන් බය ිජධියට  ගප කිමේා. 

රශට් ජනතපව ඉදිරිශේ බිල්ශල ස ාවලප, යගප ආගය ශවනට ි

ිජධිය ට ජනතපවට ඒත්ුස  ්නව්නන  ටයුුස  රන න  තාන් 

නුසා්නලපශේ ටිවරූපය. නුසාප SOFA න   ැනත්, ACSA න  

 ැනත් කිේවප. නශරා ගිිජසුා ස නැින ්වත්, නහි ිනශ්න 

තත්ත්වය පිළි්ඳවත්  රු අ ාැිනුසාප ඊශේ පැරැදිලිව ිජටිතර 

 ළප. නමුත් තවදුරටත් දිගි්න දි ටා ඒ  ැන බිල්ශල ස ාවමි්න 

 ටයුුස  රන න  තාන් නුසාප අද්  ශළේ.  

නුසාප ACSA න   ැනත් කිේවප. අප නි   යුද් ගිිජසුා ස 

අත්ට්න  ළප වපශේ තාන් ඒ  ැනත් නුසාප   ගප  ර්නශ්න. ශ  

ACSA න  200 දී ශ ෝඨපභ ය රපජප සෂ ාරත්ායප අත්ට්න 

 රේදී නුසා්නලපට ඒ  ැන ප්ර ිනය ස ාුස වුශඩු නැරැ. නතශ ොට 

ඒ  ශේ  ශප්රේමීන්; ජපිනවපදී නැරැ. ශ ෝඨපභ ය රපජප සෂ ාරත්ායප 

American citizen ශ ශන ස ශවලපත්, නුසාප ඒ  අත්ට්න  රේදි 

ිජාල් වීරවා  ා්නත්රීුසා්නලපට ප්ර ිනය ස ාුස වුශඩු නැරැ. ඒ 

ගිිජසුාා 201 දී -අශලා තඩුක්ව  පලශේ-  අදෙත්  රේදී, renew  

 රේදී  ශ  රටට ශප්නව්නන රද්නවප, ඇශාරි පවට අශලා රට 

පපවප ශද්්නන යනවපය කියලප. නශරා නැත්න  ඒ ට ශවනත් 

අ ආග  ගනය ස ශද්්නන රද්නවප. ශ   තාන්, ශ  ශ ොල්ල්න රැා 

ද්පා පවත්වන ටාද් ආ නය.  

ඇශාරි පව රටවල් 102 ස ටාඟ ශ  ACSA න  අත්ට්න  ර 

ිනශ්නවප. ශ   ාර ශලොකු ශද්ය ස ශනොශවන්. ලා පවට 

ඇශාරි ්න නැේ ඇුසළු අනිකුත් නැේ නනශ ොට ඒවපට පරසු    

- logistics - ශද්්නනන් ශ   ටයුත්ත  ර්නශ්න. ඒ අයට  ෑා 

බීා, ජලය, medical  පරසු   ටැපයීා ට ්්නනශය්න  ටයුුස 

 ර්නනන් ශ  ගිිජසුා අත්ට්න  ර ිනශ්්නශ්න. ඊට නරප ශද්ය ස 

ශාතැන නැරැ.  යුද් තයුන  ම්ශද්ම් කිමේා ශරෝ ශවන කිිත ශද්ය ස 

ශ  ගිිජසුා ුසළ නැරැ. නමුත් ශාුසා්නලප කියන ශේවල් ්ල්නන. 

ශාහි ිනශ්න ඇමුණු  පිළි්ඳව ශාුසා්නලප  ගප  රනවප. ශ   

ඇමුණු වල ිනශ්්නශ්න ඒ agencies ක්  පිළි්ඳ ිජටිතර; ඒ 
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පප ආලිශ ්නුසව 

තයතන  ැන ිජටිතර. ඒ න් ශ  ඇමුණු  වැඩියශවලප ිනශ්්නශ්න. 

ඒ නිටප රශට් ජනතපව ශාෝඩශයෝ කියප හිතපශ න 

තමු්නනප්නශටේලප නි   බිල්ශලෝ ාව්නන නපප.  තමු්නනප්නශටේලප 

ජනතපවට ඒත්ුස  ්නව්නන රද්්නශ්න ට ූර ආණශය්න ශවනටි 

ශද්ය ස.   

ශ  ගිිජසුා 200 දී අත්ට්න  රනශ ොට තමු්නනප්නශටේලපට 

ප්ර ිනය ස ාුස වුශඩු නැරැ.  රැ්ැන් 201 දී අත්ට්න  රේදී 

ප්ර ිනය ස ාුස ශවනවප. ඒ  තාන්,  පරණය. 

ඉඩ වලට ිත්නන ස ර බලාපු ල්පදීා පිළි්ඳවත් නුසාප 

කිේවප. ඩී.නට.ි ශටේනපනපය  ාැිනුසාප, ශ ොිජ ජනපද් ඇින 

 රේදීත් ශාශරා වුණප. ඒ  කුා්නත්රණය ස ්ව කියමි්න ඒ 

 පලශේ නුසාපටත් පරර  රලප ිනශ්නවප. ද්ැ්න ශ  ශාො  සද් 

 ර්නශ්න?  පලය ස ිනටිශටේ අශලා රශට් මිනිටිසු ශ  ඉඩ  

පරිරරණය  රලප, භු සින ිජඳලප, පර පරපශව්න පර පරපවට ඒවප 

රැ ශ න තවත් බවු්නට තවාත් ඒ ඉඩ වලට රරි රැක් බලාපුව ස 

ලැබී නැරැ. ඉින්න ඒ අයට බලාපුව ස ල්පශද්න න  වැරැේද් සද්? 

ශ  කියන ිජධියට, ඒ ල්පශද්න ඉඩ   ැ්ලි ක් ත් 

ඇාරි ්න පරශයෝ ටල්ලිවලට  නින් කියන ිජධියට තාන් ිජාල් 

වීරවා  ාැිනුසාප  ගප  ර්නශ්න. ඇශාරි පව ඒ ඉඩ  ටල්ලිවලට 

 ්නනවප වපශේ  ගපව ස තාන් නුසාප කිය්නශ්න.   වල අහිාට  

ජනතපව ශ  ඉඩ  පරිරරණය  ළපට, ඒ ඉඩාට බලාපුව ස නැින 

වුණපා ශාො ද් ශව්නශ්න කියලප අපි ද්්නනවප ශ්න,  රු නි ශයෝජය 

 ගපනපය ුසානි. ද්රුශවකුට රදිිතය ස වුණපා, නැත්න  

ද්රුශවකුට අනයපපනය ල්පශද්්නන -ටාරරු්නට ිජ ිවිජද්යපල 

අනයපපනය ශද්්නන, පිට රට ට යව්නන- බවු්න ටුස ඉඩ  ටාරර 

ශවලපවට උ ටි ිනයනවප. ඒවප ඊට පටිශටේ ශේරප ්නනවප. 

නශරාත් නැත්න   ටපද්ය ස ්ඳින ශ ොට ද්ෑවැේද් ශද්්නන ශ  

ඉඩ  පපිජච්චි  රනවප ශව්නන පුළුව්න. නශරා නැත්න  ශවනත් 

වත් ා ස ිජධියටත් ශ  ඉඩ  පපිජච්චි  රනවප.  

අහිාට  මිනිසු්නට ශ  අන්ිනය ශද්න ඒවප  ැන ශනොශවන් 

ප්ර ිනය ිනශ්්නශ්න. ද්ටද්රටි  ණන ට - ල සෂ  ණන ට - 

ඉඩ  බලාපු ල්ප දු්නනපා ශේ පපලන ව ශය්න ශ  අයට 

ප්ර ිනය ස ඇින වනවපශ්න. ඒ මිනිටිසු ඊට පශටි ටේ අශලා තඩුක්වට 

ටරශයෝ ය ල්ප ශද්න් ශ්න. ශා්නන ශ  න් ිනශ්න ප්ර ිනය. 

ශවන  ප්ර ිනය ස ශනොශවන් ශ  ිනශ්්නශ්න. ද්ැ්න රැා න  ටා 

අපට ිජරුේනව ිජකුණ්නශ්න ජපිනවපද්යන්  ව ආ වපද්යන්  

ත  වපද්යන්. රරි ලටිටනට ටාරර ාපනයවල ඒවප ිජ ප නය 

 රනවප. ශාොන අ ආග ගන  ළත් ශ  රශට් ජනතපව ශ  

 පරණය ශත්රු   නීිජ කියලප ාප ිජ ිවපට  රනවප. දෙණු ඇඹුල් 

ද්පලප  ඒ ශ්ොරුව රට  රලප කිය්නන පුළුව්න ිජධියට ලටිටන 

වාන ාපලපව ස දීලප ිනශ්නවප. ඒ නිටප ඒ  පරණය  ජනතපව  

ශත්රු   නීිජ කියලප අපි ිජ ිවපට  රනවප.  

 රු නිශයෝජය  ගපනපය ුසානි  අද් ිජ ිවපට භ ා  

ශයෝජනපවට ිජරුේනව ඡ්නද්ය දීලප අපි තඩුක්ව ජය්රණය 

 රනවප. ඒ  ැන ටැ ය ස නැරැ. ඒ වපශේා  රු නිශයෝජය 

 ගපනපය ුසානි  ඇත්ත ව ශය්නා අශප්රේල් 21 ිතේධිය ශවේදී 

රශට් තර සෂපව පිළි්ඳව  ටයුුස කිමේශ  ්ලය රප ව ී ා  රු 

ජනපධිපිනුසාපට තාන් පැවරිලප ිනබුශඩු. නශරා වුණත් ශ  

ිතේධිය ඇින වුණපා  රු අ ාැිනුසාප තඩුක්ව ස ිජධියට වපශේා 

 ැබිනට් ාඩුඩලය ිජධියට ශ  ට ්්නනශය්න  ්නන ඕනෑ රැා 

පියවර සා  ත් ්ව අපි පැරැදිලිව කිය්නන ඕනෑ.  ඒ ුසළි්න අපට 

ශ  තත්ත්වය ා ආද්නය  ර්නන පුළුව්න වුණප. ඒ ිතේධියට 

ට ්්නන ලා පශේ අය ිජතර ස ශනොශවන්  ිජශේ වල හිටපු ිතයයට 

97 සා අත්අඩාවනවට  ්නන ශ  වනශ ොට අශලා රජයට 

පුළුව්නශවලප ිනශ්නවප. අද් තර සෂපව තරවුරු  රලප ිනශ්නවප. 

පපටල් පිළි්ඳව බිය ස ඇින  ළප. පපටල් වටප තැබීාට 

ශේ පපලනඥය්නට ුවඟ ස වුවානප වුණප. නමුත් අපි ඒ ට ඉඩ 

දු්නශ්න නැරැ. අපි ිතයදෙ පපටල් පට්න  ත්තප. අද් ිතයදෙ  පපටල් 

යගප තත්ත්වයට පත් ශවමි්න පවිනනවප. ඒ වපශේා අපි රජය ස 

ිජධියට ශාහි ටතය ශතොරුසරු රඳුනප  ැනීා ටඳරප ිජශ ේෂ  පර  

ටභ පව ස - Select Committee න  ස - පත්  ළප. ශ  ිතේධිය ඇින 

වුශඩු ශ ොශරොාද් කියලප අපි ශ්ොශරොා ිජනිිජද්භ පවශය්න යුුසව 

රටටා ශප්නම්   ළප. අද් රටා ශ   පරණය ශත්රු  අරශ න 

ඉ්නනවප. ඒ ිතේධිය අශලා ඇඟ ාතට ද්ා්නන අද් ිජිජන ාතවපද්  

අ ආග ගන ඉදිරිපත්  ර්නන රද්නවප. නමුත් රජය ස ිජධියට අපට 

 ්නන පුළුව්න රැා ක්රියපාප ආ ය සා  ත් නිටප ද්ැ්න රට යගප 

තත්ත්වයට පත් ශවමි්න පවිනනවප. අශලා ප්රශේ වලත් ය  ය  

ිතේධි ඇින වුණප. ඒ ශවම්ශව්න පරර නල්ල  රනවප ාප ද්ැ ස ප.  

ාශේ තටනය වන කුලියපපික්ය තටනය  ත්ශතොත්  න සටත් 

ජපින  ප සෂය ඡ්නද් ිතයයට 40 ට වැඩියය අරශ න දිම්වත් අපට 

ප්රපශේශීය ටභ පව තනියා පිහිටුව්නන ්ැරි වුණප. රිටපඩ් ්දියුදී්න 

හිටපු ඇාිනවරයප - ශවනා ඉල්ලපු  ඩුඩපයා - ශපොශරොට්ටුව 

න ස   ම්ශද්ම්  රලප තාන් ප්රපශේශීය ටභ පව පිහිටුවප  ත්ශත්. 

රිටපඩ් ්දියුදී්න හිටපු ඇාිනවරයප අල්ලපශ න  ඒ ශ ොල්ල්නශේ 

ා්නත්රීවරු්න න ස   ඩීල් න  ස ද්පලප ටභ පව පිහිටුව්නන ිජප සෂශේ 

ඉ්නන නපය ය්නට ශරොඳන්. රැ්ැන්  අපි න ස  ඡ්නද්ය ඉල්ලන 

ශේ පපලනඥය්නට ජපිනවපදී ිජධියට - න  න  ිජධියට - පරර 

ශද්නවප.  ඕනෑ ශ ශනකු වැරැේද් ස  රලප ිනශ්නවප න  ශ  

Select Committee නශ ්න ශරෝ අධි රණශය්න ද්ඬුව  ල්ප 

ශද්්නන ඕනෑ. රැ්ැන්   ්නන ඕනෑ වුණපා  ්රශ ොයපත් 

තලශ ොයප  ර  ැනීශ  නයපය ස තාන් ශාුසා්නලපට 

ිනශ්්නශ්න.  

 රු නිශයෝජය  ගපනපය ුසානි  අපි රජය ස ිජධියට 

ශේ ශය්න ඉටිටරරට යමි්න පවිනේදි  වුරුවත් හිතපු නැින 

ිජධියට අශප්රේල් 21 වැනි ද්ප ශ   ැටදෙව තවප. ඒ  ැටදෙශව්න පසුව 

අපට ඉතපා ශ ක්  පලය ස ුසළ නැවත යගප තත්ත්වයට පත් 

ශව්නන පුළුව්න ා ලැබුණප. ද්ැ්න ටාාපර  වයපපපරය රාශය්න 

දියුණු ශේශ න නනවප. ශේ වත් ටාව ආනනය ස  රමි්න යනවප. 

ිජශ ේෂශය්නා අනයපපන  සශෂේත්රශේ ිජ පල දියුණුව ස ඇින 

 රමි්න යනවප. ශටෞ්ය   සශෂේත්රශේ වපශේා    ාට්ටමි්න 

එ  ශපරළියඑ වැඩටටරන යටශත්ත් ිජ පල දියුණුව ස ඇින 

 රමි්න යනවප.  

පසුගිය  පලශේ  ශේ පපලනය නිටපා ටාෂේධිය ශනොලැබුණු 

ල සෂ රය  පාණ පිරිට ස හික්යප. අපි ද්ැ්න ඒ ශ ොල්ල්නට 

ටාෂේධි දීානපව ල්ප ශද්මි්න යනවප.   

 රු නිශයෝජය  ගපනපය ුසානි  ශ  ිජ ිවපට භ ා  

ශයෝජනපව ුසළි්න අශලා තඩුක්ව තවත්   සිනාත්  රශ න ඉදිරි 

 පලශේදී  ටයුුස  ර්නන අපි ්ලපශපොශරොත්ුස වනවප. 

ශ්ොශරොා ටිුසිනන්. 

 

 

[අ.භ ප.12.3)] 

 

ගු ටී. රංජි්  ා ග්ොි ්ා මහසතා 
(மொண்புமிகு ொீ. ரஞ்ேித் த தசொய்சொ) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

ාට අද්රටි ද් සව්නන  පලය ල්ප දීා ට ්්නනශය්න 

පළමුශව්නා බ්ුසාපට ටිුසිනව්නත වනවප   රු නිශයෝජය 

 ගපනපය ුසානි. පපටිකු ඉරිද්ප ප්රරපරය ට ්්නනව රජයට 

නශරහිව අද් ඉදිරිපත්  රලප ිනශ්න ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව 

1351 1352 

[ රු  අකිල ිජරපම  පරියවට   ාරතප] 
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පිළි්ඳව ටප ච්ඡප  රන ශවලපශේ  ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව 

ඉදිරිපත්  රන පප ආ ිවය  වුද් ය්නන අපට නතර  වැද් ත් 

ව්නශ්න නැරැ. ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපශේ අ්නත ආ ත  රුණු 

පිළි්ඳව අවනපනය ශයොමු  ළපා ටැ්ෑ ශලටා ිජප සෂය 

නිශයෝජනය  රන ා්නත්රීවරු රැක්යට -ා්නත්රී  ඩුඩපයා ස 

රැක්යට- ශ  ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපවට ටරශයෝ ය ප්ර ප  කිමේශ  

යුුස ා ිජප සෂශේ   අපට ිනශ්නවපය කියප අපි ිජ විපට  රනවප. 

 රු නිශයෝජය  ගපනපය ුසානි  2014 ජනවපරි ාපටශේ 

07වැනි ද්ප  යර පපලන තඩුක්ව ්ලයට පත් කිමේා ටඳරප ිතය 

උපරිා  ැපවීා  ද්පය ත්වය ල්ප දු්න ජනතප ිජමු සින ශපරමුණ  

දින 100 තඩුක්ව ශ නපපු අුසරු ට ාත ගිණුශ  -අුසරු අය 

වැශේ- ිතට ඒ ිතයදෙ ශේවල්වලට රජයට ටරශයෝ ය දීපු ජනතප 

ිජමු සින ශපරමුණ  පපටිකු ඉරිද්ප ප්රරපරය ට ්්නනව ජුවවා රජයට 

ශාෝද්නප  රන ාට්ටාට පැමිණීා  ැන අපි න  අතකි්න ටුසටු 

වනවප. ශාො ද්  ශ  රජය ්ලයට පත්  රව්නන ශ ොටටි පරන්්න 

වූ  ශ  යර පපලන රජය පවත්වපශ න යෑා ටඳරප ටරශයෝ ය දීපු 

 ඩුඩපයා ස ශවින්න අද් ශ  ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව ඉදිරිපත් 

වීා න  පැත්තකි්න වද්වශේ ටරද්ා ස ශව්නන පුළුව්න. ඒ ශ ශටේ 

නමුත්  අපි ශ  ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපවට ටරශයෝ ය ශද්නවප. 

 රු නිශයෝජය  ගපනපය ුසානි  ශ  රජයට තවදුරටත් 

ඉදිරියට යප ශනොරැකින්. ඒ ්වට අපට කිිතා ටැ ය ස ශරෝ 

අිජ ිවපටය ස නැරැ.  රු ශ්රේෂිඨපධි රණය ප්ර ප   රපු 

ත පරයට  රශට් ජනතපව ඉදිරිශේ ප්ර ප   රපු ත පරයට  අද් 

පප ආලිශ ්නුසශේ ්ුවතර ා්නත්රී ්ලය ස ටහිත තඩුක්ව ස 

ශනොශවන් ශ  ිනශ්්නශ්න. අද් සුළුතර ා්නත්රී  ඩුඩපයා ස ඉ්නන  

සුළුතර තඩුක්ව ස ිනශ්්නශ්න. පසුගිය වටර රතරරාපර   පල 

පරිච්ශේද්ය ුසළ ශ  රජය අම් ානය  රපු ක්රියප ාප ආ  ුසළ 

රජශේ කිිතා නපය යකුට  අක්ා තරමි්න ශ  රජයට ටරශයෝ ය 

ශද්න ප්රපශේශීය ටභ ප ා්නත්රීවරශයකුටවත් ප්ර ප  කිමේශ  

රැකියපව ස නැරැ  එශා්නන ශ  අා ශය්න  ශ  ප්ර ිනශය්න අපි 

ශ  රට ශ ොඩ  ත්තපඑ කියලප. එඅපි ශා්නන ශ  ක්   ළපයඑ  

කිය්නන ශරෝ ජනතපවට පිළි ත රැකි ත පරශය්න කිිතව ස 

ඉදිරිපත් කිමේශ  රැකියපව ස නැින අටප ආග  තඩුක්ව ස තාන් ශ  

ිනශ්්නශ්න. ඒ වපශේා ජපින  තර සෂපව පැත්ශත්න  ත්තත්  

ජපින  ශේපළ පැත්ශත්න  ත්තත්  රට පැත්ශත්න  ත්තත්  රැා 

පැත්ශත්නා අටප ආග  තඩුක්ව ස වපශේා  රටට ාරප ිජනප ය ස 

 රපු තඩුක්ව ස රැක්යට ශ  තඩුක්ව ඉිනරපටයට න ුස වනවප. 

නශටේ න  නවැනි තඩුක්ව ට නැවත වතපව ස පප ආලිශ ්නුසශේ 

්ලය ල්ප ත රැකිද්?  

ාට ශපර  ගප  රපු අනයපපන අාපතය  රු අකිල ිජරපම 

 පරියවට  ාරතප ප්ර ප   ළප  ශ  ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව ටිථිර 

ව ශය්නා අද් ද්වශටේදී දිනනවප කියලප. පප ආලිශ ්නුසව ුසළ 

සුළුතර  ඩුඩපයා ස වුවත්  න සටත් ජපින  ප සෂ තඩුක්ව 

පප ආලිශ ්නුසව නිශයෝජනය  රන ිජප සෂශේ ටාරර 

 ඩුඩපය වල ටරශයෝ ය අරශ න ශරෝ කුාන  රායකි්න ශරෝ 

ජය්රණය  රපිජය කියලප අපි හිුසවත්  අපි ඉතප පැරැදිලිව 

කියනවප  පපටිකු ඉරිද්ප ප්රරපරශේ ව ී ා ටර ශ  ිජ ිවපට භ ා  

ශයෝජනපශේ අරමුණ පරපජය කිමේාට කිිතශටේත්ා රජයට 

රැකියපව ස නැරැ කියලප. ඒ අරමුණ ජය්රණය  රනවප. ාා නය 

ඉතප පැරැදිලිව කියනවප.  

ඊශේ  රු ටභ පනපය ුසාප නුසාපශේ අද්රටි ද්ැ සවීශ දී ප්ර ප  

 ළප  එඒ ප්රරපර ිතදු වනශත ස අපි ද්ැනශ න හික්ශේ නැරැ. අවුරුදු 

ද්රය ස යනශත සා රශට් කිිතා ත්රටිතවපදී ප්ර ිනය ස උේ ත ශවලප 

ිනබුශඩු නැරැඑ කියලප. රැ්ැන් ිජප සෂශේ ා්නත්රීවරු්න රැක්යට  

අපි ශ  පප ආලිශ ්නුසව ුසළත්  පප ආලිශ ්නුසශව්න පිටතදීත් 

අවටිගප  ණනපව දී ප්ර ප   ළප  එඉටිලප  ශ්දු වපදී අ්නතවපද්ය 

රට පුරප හිට බටවමි්න පවිනනවප. ශ  ටඳරප ජුවව ාැදිරත් 

ශව්නනඑ කියලප. ඒ අවටිගපවලදී කිේශේ  එරපජප සෂවපදී්නට  

රපජප සෂ වරල්දේනට ශල් ටර ාළ මිනී ද්කි්නශ්න නැුසව 

ශේ පපලනය  ර්නන ්ැරැඑ කියලපන්. තඩුක්ශේ ඉදිරි ශපළ 

ඉ්නන ශ  ප්ර්ල ඇාිනවරු කිේශේ  එකුාන ශරේුසව ස නිටපවත්  

ශ  යර පපලන තඩුක්ව යටශත් තශයත්  ත්රටිතවපද්යට හිට 

නටවීාට කිිතශටේත්ා අවටිගපව ස නැරැඑ කියලපන්. පුවත් පත් 

ටප ච්ඡප  ාපනය ටප ච්ඡප ඇුසළු රැා තැන දීා කිේශේ නශරාන්. 

රැ්ැන්  තා්නශේ ශේ ඉටිටරරට ඉටිලප  අ්නතවපදී පිටිසු 

්ල්ල්න පැනලප ශ්ෝ ් පුපුරවනශ ොට ඒ  ැන ඒ කිිත ශ ශන ස 

ද්ැනශ න හික්ශේ නැරැ. ද්ැනශ න ශනොිතක්යප ශනොශවන්   රු 

නිශයෝජය  ගපනපය ුසානි. ද්ැනශ න හික්යප. රැ්ැන්  තඩුක්ව 

තර සෂප  ර  ැනීා ටඳරප සුළුතරය ශේ ඡ්නද් ක්  ල්ප 

 ැනීශ  අව යතපව නිටප ඒ අය ිජිත්න ශ  ිතයල්ල ශද්ට ඇටි- ්න 

පියපශ න ්ලපශ න හික්යප. ඉටිලප  අ්නතවපද්ය ශපෝෂණය 

ශව්නන අව ය  රන පසුබිා ටර වපතපවරණය ට ටි  රලප 

දු්නනප. ඒවප   ැන  ගප  රනශ ොට අපට කිේවප ටාහිඳියපවට 

ිජරුේන  ටරජීවනයට ිජරුේන  ජපතී්න අතර න ඟතපවට ිජරුේන 

රපජප සෂ වරල්දෙ ක්  තඩුක්වට ශද්ොටි කියනවප කියලප. නශටේ 

කියමි්න  අපට  අපරපට  උපරපට  ළප. රැ්ැන්  අ්නිනාට 

ශේවටිගපනවල රප ටාාපර  ශරෝටල්වල ශ්ෝ ් පුපුරනශ ොට 

තාන් තඩුක්ශේ නපය ය්නශේ ඇටිශද්  ඇරුශඩු. නද්ප රපජප සෂ 

වරල්දෙ කියලප අපරපට  රපු අය කියපු ශේ ඇත්ත ශ්න්නන  

කියලප ශ  තඩුක්ශේ උද්ිජයට ශත්රු   ්නන ිතේන වුණප.  

 රු නිශයෝජය  ගපනපය ුසානි  පපටිකු ඉරිද්ප ප්රරපරය  ැන 

 රු අ ාැිනුසාප ඇුසළු ඇාින ාඩුඩලය ද්්නශ්න නැරැ දෙ. 

රරියට නුසා්නලප ශතොත්ත ්්පලප වපශේන්. නුසා්නලප කිිතා 

ශද්ය ස ද්්නශ්න නැරැන්  කිේවපට ාපවනැල්ශල් බුදු පිළිා 

 ඩනශ ොට නද්ප ටභ පනපය ුසාප ශ  පප ආලිශ ්නුසශේදී කිේශේ  

එපුරපිජද්යපත්ා  වක්නප ා ස නැින බුදු පිළිා තාන්  ඩප 

ිනශ්්නශ්න. අපි ඒ  ැන ශරොයනවප. ඒ ට ්්නනශය්න ශ්ොරු 

බිය ස ාව්නන නපපඑ කියලපන්. නුසාප ඒ  ැන ප්රිතේධිශේ අද්රටි 

ප්ර ප   රලප ිනශ්නවප. ඒ ිජතර ස ශනොශවන්. පසුගිය දිනවල 

 පත්ත්නකුඩියශේදී ්න්ිත ල් ශ්ෝ ්ය ස පිපිරුණප. ඒ  

වර ්නන කිේවප  එඅකුණ ස වැදිලප ්න්ිත ශල් පිපිරුණපඑ කියලප.  

ටරරප්න කියන ත්රටිතවපදියප පිළි්ඳව බුේධි අා  ිජිත්න  ිජශේශීය 

බත්ුස ශටේවප  ිජිත්න ිතයදෙ ශතොරුසරු ට පපද්නය  රලප රජයට 

ල්ප දී ිනබියදී ඇරැ  න පියපශ න ිතක්යප වපශේා  ාපට 4 ස 

යන ල් තර සෂ  ාඩුඩලය රැටි වුශඩු නැරැන් කියලප  

ජනපධිපිනුසාප  ැඳවන රැටිවී වලට අ ාැිනුසාප ගිශේ නැරැන් 

කියලප  එඒවප අපි ද්්නශ්න නැරැඑන් කියලප අ ාැිනුසාපටවත්  

ජනපධිපිනුසාපටවත්  රජයටවත් පපටිකු ඉරිද්ප නල්ල වූ ප්රරපරශේ 

ශාෝද්නපශව්න ්ැරැරව අත ශටෝද්ප ත ශනොරැකින්.  වුරු අත 

ශටෝද්ප  ත්තත්  මිය ගිය 300 ට අධි  ජීිජත  ැන  400 ට අධි  

ත්පධිත වූ අය  ැන  රපනියට පත් වූ ශ ෝක්  ප්රශ ෝක්  ණන ස 

වන ජපින  ශේපළ  ැන  ්ල්නශ්න නැුසව අද් තඩුක්ව ඇරැ  ්න 

පියපශ න ඉ්නනවප.  

පපටිකු ඉරිද්ප නල්ල වූ  ප්රරපරය වුශඩු ශ ොශරොාද් කියලප 

ශටොය්නන ිජශ ේෂ  පර  ටභ ප පත්  රන තඩුක්ව  ශලඩ ඇ ශඳේ 

ිතක්න මිනිසු්න  ැන ශටොය්නශ්න ්ල්නශ්න නැරැ. ාැින 

ඇාිනවරු ාපනය තයතනවල රූපවපහිනී  ැාරප අටවපශ න 

ගිහිල්ලප ඒ අයට ශා සපත් ශද්නවප. රැ්ැන්  ඒ මිනිටිසු ාැින 

ඇාිනවරු්නට  රලප ප්නනනවප. ශා්නන ශ   තාන් රශට් 

ඇිනශවලප ිනශ්න තත්ත්වය   රු නිශයෝජය  ගපනපය ුසානි.   

ද්ැ්න කියන්  එඅපි ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව පරේද්නවපඑ කියලප. 

වැරැදි රුව්න කියලප ජනතපව රඳුනපශ න ිනශ්න උද්ිජය ිජශ ේෂ 

 මිටුවට ශ නැල්ලප ශරෝද්ලප  පිරිිතදු  රලප ටාපජයට ද්ා්නන 

රැදුවත්  පපටිකු ඉරිද්ප නල්ල වූ ප්රරපරය දිරප ්ැදෙවපා රශට් 
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පප ආලිශ ්නුසව 

තර සෂපව තරවුරු කිමේා අින්න තඩුක්ව අටාත්. නා නිටප 

ශාවැනි අටාත් තඩුක්ව ස තව දුරටත් කුාන ත පරශේ ත ආ  

ිජත ආ  ශ නැල්ලප  කුාන ත පරශේ උලාපරවැට්ක් ශයොද්ලප  

පප ආලිශ ්නුසව ුසළදී ශාා ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව පරපද්  ළත්  

ිජප සෂය නිශයෝජනය  රන ා්නත්රීවරු්න රැක්යට අශලා උපරිා 

 ැප කිමේා රප වන ආයය ශයොද්වලප පප ආලිශ ්නුසවට ශ න ත 

ශාා ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපවට ටරශයෝ ය ප්ර ප   රලප 

තඩුක්ව පැත්තට ශෙිනරපිත  ත ආජනය ස නල්ල  රන ිජ ිවපට 

භ ා  ශයෝජනපව ස ්වට ශාා ශයෝජනපව පත්  රන ්ව අපි ඉතප 

පැරැදිලිව ප්ර ප   ර්නනට ඕනෑ. තමු්නනප්නශටේලප කුාන ත ආ  

ිජත ආ  ඉදිරිපත්  ළත්  ශ  වැඩ ්ැරි තඩුක්ව  අටාත් තඩුක්ව  

ජනතපවශේ නපාශය්න වරපා ඉල්ලප අටිශවලප ජනතපවට ්ලය 

පැවමේා ටඳරප ාැිනවරණය ස  ැඳව්නන කියන ඉල්ලීා  රනවප. 

 රු නිශයෝජය  ගපනපය ුසානි   ාට  ගප  ර්නන අවටිගපව 

ටලටප දීා පිළි්ඳව බ්ුසාපට ටිුසිනව්නත ශවමි්න ාප නිර  

ශවනවප. 

 

ගු නිගය ජ්ය කාානායකුරමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මීළඟට  රු ිජජිත ශේරුශ ොඩ ා්නත්රීුසාප. බ්ුසාපට ිජනපඩිය 

4   පලය ස ිනශ්නවප. 

ඊට ශපර  රු නිශයෝජය  පර  ටභ පපිනුසාප මූලපටනයට 

පැමිශණනවප ඇත. 

 

අනුරුව ගු නිගය ජ්ය කාානායකුරමා මූලා්නගය්ද ඉව්  
වූගය්ද  නිගය ජ්ය කාරක ්භාපිනුරමා ගගු ග්ල්ව්ප 
අවඩක්කලනාා්ද මහසතා  මූලා්නාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலமவ, குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் 

அவர்கள் [மொண்புமிகு தசல்வம் அகடக்கலநொதன்]  தகலகம 

வகித்தொர்கள். 

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

 

[අ.භ ප.12.((] 

    

ගු විජිත ගේුගගොඩ මහසතා 
(மொண்புமிகு விேித மபருதகொட) 

(The Hon. Vijitha Berugoda) 

 රු නිශයෝජය  පර  ටභ පපිනුසානි  පපටිකු ඉරිද්ප ිතදු වූ 

ප්රරපරය ට ්්නනශය්න තඩුක්වට ිජරුේනව ිජප සෂය ිජිත්න 

ඉදිරිපත්  රන ලද් ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව ිජවපද්යට  ැශනන ශ  

ශාොශරොත වන ිජට ටභ පනපය ුසාප ටර තවත් ා්නත්රීවරශය ස රැර 

තඩුක් ප සෂශේ අශනකුත් අය ශ  ටභ පශේ ශපශන්නනට නැරැ. 

ශ ොශරොා වුණත් අපි ද්්නනවප  ශ  තඩුක්ව ශ ශරහි ජනතපවට 

ිජ ිවපටය ස නැරැ.  ජනතපව ුසළ  ශ  තඩුක්ව ශ ශරහි 

ිජ ිවපටය ස නැරැ.  

2018 පළපත් පපලන ාැිනවරණශේ ප්රිනෙල දිරප ්ැදෙවපා  

්ලශේ ිතක්න තඩුක්ව ස අවුරුදු ුසන ට වඩප අක්  පලය ස ුසළ 

්රපතළ පරපජය ට පත් වුණප. ජනතපවට දු්න ශපොශරෝනදු ඉෂිට 

 ර  ්නනට ්ැරි වුණු නිටපන් නශටේ ්රපතළ පරපජය ට පත් 

වුශඩු. ශපෞේ ලි  නිද්රටත්  ප්රජපත්නත්රවපද්යත් ටිගපපිත 

 රනවපය කියලප ්ලයට තපු තඩුක්ව  ජනතපවශේ ශපෞේ ලි  

නිද්රටවත්  ජීවත් වීශ  අන්ිනයවත් ල්ප දු්නනපද්? පපටිකු ඉරිද්ප  

නල්ල වූ ප්රරපරය පිළි්ඳව ලා පශේ බුේධි අා  ිජතර ස ශනොශවන්  

ඉ්නදියපශේ බුේධි අා ය වැනි ිජශේශීය බුේධි අා ත් ශතොරුසරු 

ද්්නවප ිනබියදී නා ප්රරපරය වළ සවප ්නනට අටාත් වුණප. නා 

ප්රරපරය වළ සවප  ්නනට අටාත් වුණප ිජතර ස ශනොශවන්  ඒ 

ප්රරපරය ටඳරප ව කිව යුුස අය  ටරරප්න ඇුසළු ඉටිලප  

ත්රටිතවපද්ය ශපෝෂණය  රපු අය  බවු්න රද්ප වඩප  ත් අය ශ  

තඩුක්ව ුසළත් ඉ්නනවප. තඩුක්ව ශ  පිළි්ඳව අවනපනය ශයොමු 

ශනො ළත්  ශ  රශට් බුේධිාත් ජනතපව ඇඟිල්ල දිවන  ළප  

ශා්නන ශ  අය තාන් ටරරප්නලප ශපෝෂණය  ශළේ  අ්නතවපදී්න 

ශපෝෂණය  ශළේ  ඉටිලප  අ්නතවපදී්න ශපෝෂණය  ශළේ කියලප. 

රැ්ැන්  තඩුක්ව අද් ඒ අ්නතවපදී්න  ඒ ත්රටිතවපදී්න  ත්රටිතවපදී්නට 

උඩ ශ ඩිය දු්න අය තර සෂප  රන පිළිශවත ට යනවප. 

අ ාැිනුසාප කියනවප  ශ  ශවනශ ොට ිතයදෙ අ්නතවපදී්න 

අල්ලලප ිනශ්්නශ්න  ඒ නිටප භ ය ස ටැ  ස ඇින  ර  ්නන 

අව ය නැරැ කියලප. රැ්ැන්  නශරා කියලප වැඩිය  පලය ස 

ය්නනට  ලි්න වනව්න ශතොටුපශළේදී අුව වුණප  පුුවණුව ලැබූ 

ත්රටිතවපදී්න ශ  රක්්න පැනලප ය්නන රද්නශ ොට.  ඊට පසු දින  

අපි ද්ැ ස ප  ාරපශ න ාැශරන පුුවණු  ඳවුරුවල පුුවණුව ලැබූ 

ත්රටිතවපදී්න අුව ශවන අ්නද්ා. ඒ නිටප ඉටිලප  ත්රටිතවපද්ය අවට්න 

වුණපය කිය්නන අපට අාපරුන්. ඒ ත්රටිතවපද්ය නිටප පුේ ලය්න 

240 ට අධි  පිරිට ස මිය ගියප ිජතර ස ශනොව  රශට් ජන ජීිජතය 

ද් ත්රටිත තත්ත්වය ට පත් වුණප. අ ාැිනුසාපශේත්  යර පපලන 

තඩුක්ශේත් ක්රියප  ලපපය දිරප ්ැදෙවපා අපට ශපශනනවප  

අ ාැිනුසාපත්  යර පපලන තඩුක්වත් ක්රියප  ර ිනශ්්නශ්න ශ  

රශට් ජනතපවශේ ිජ ිවපටය නැින වන ිජධියටන් කියන න . ශ  

රශට් ත ආථි ය  ටවිපීකනත්වය  ජපින  තර සෂපව අනුසරට ල ස 

වන ිජධියට ශ  තඩුක්ව  ටයුුස  රලප ිනශ්නවප.  

 රු නිශයෝජය  පර  ටභ පපිනුසානි  ගිිජසු   ැන  තප 

 රන ශ ොට අකිල ිජරපම  පරියවට  ඇාිනුසාප කිේවප  

එිජප සෂය ගිිජසු   ැන  තප  ළත්  ඒ ගිිජසු වලි්න කිිතා 

රපනිය ස ශව්නශ්න නැරැ කියලප අ ාැිනුසාප කිේවපඑ කියලප. 

 වුද් අ ාැිනුසාප කියන ශේවල් පිළි ්නශ්න?  

ාර ්ැාකු ්ැඳු  ර වාාපව ිතදුවූ ශවලපශේත් අ ාැිනුසාප 

ඇිජල්ලප ාර ්ැාකු ්ැඳු  ර වාාපව ට ්්නනශය්න  තප 

 රමි්න අ ආුවන ාශරේ්න්ර්න නිශද්ොටි ශ ොට නිද්රටි  ළප. නුසාප 

 මිටුව ස පත්  රලප ඒ  මිටුශේ වප ආතපව පවප ප්ර ප යට පත් 

 ළප. ිතා ලාූරරු-ශ්රී ලා ප ගිිජසුා අද් ක්රියපත්ා  ශවනවප. ඒ 

ගිිජසු වලි්න ශාො  සද් ශව්නශ්න? ඒවපශය්න රටට ිජ පල ශවළඳ 

අවපිතය ස ිතේන ශවනවප. රැ්ැන්  ඒවප  ැන අ ාැිනුසාප  ගප 

 ර්නශ්නත් නැරැ  ශ  තඩුක්ශේ ාැින ඇාිනවරු  තප 

 ර්නශ්නත් නැරැ.  

 රු නිශයෝජය  පර  ටභ පපිනුසානි  අපි ද්්නනවප  ශ  

ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපවට ප සෂව ඡ්නද්ය ප්ර ප   ර්නන  ැාැින 

තඩුක්ශේ ා්නත්රීවරු්න ඉ්නන ්ව. රැ්ැන්  අ ාැිනුසාප 

නුසා්නලපට රෂද්ය ටප සෂියට අම්ව ඒ   ර්නන ඉඩ ශද්්නශ්න 

නැරැ. අ ාැිනුසාප නුසා්නලප භ ය  රලප  නුසා්නලපට අනුසරු 

අඟවලප නුසා්නලපශේ ඡ්නද් තඩුක්ව තර සෂප  ර  ්නන 

ශ ොශරොා රරි ල්ප  ්නනවප. නශරා ශනො ර තඩුක් ප සෂශේ 

ා්නත්රීරු්නට -ඒ ජනතප නිශයෝජිතය්නට- රෂද්ය ටප සෂියට න ඟව 

 ටයුුස  ර්නන ඉඩ දු්නශනොත්  නුසා්නලප ශ  තඩුක්වට 

ිජරුේනව ඡ්නද්ය ශද්නවප. රැ්ැන්  අපි න ස ශද්ය ස කියනවප.  ශ  

ිජ ිවපටභ ා  ශයෝජනපව පරපජය  රලප තඩුක්ව ජය්රණය 

ලැබුවත්  ජනතපව ුසළ ශ  තඩුක්ව  ැන අ්ාල් ශ ආණුව  ශරෝ 

ිජ ිවපටය ස නැරැ. ශ  රශට් ත ආථි යට ප්රරපර නල්ල  රපු  ශ  

රශට් ටාටි ෂිනයට ප්රරපර නල්ල  රපු  ශ  රශට් ටාපජ ටපර 

න ආාවලට ප්රරපර නල්ල  රපු  ශ  රශට් ජපින  තර සෂපවට ප්රරපර 

නල්ල  රපු  ශ  රශට් ටිවපීකනත්වයට ටර ශ  රශට් ජපින  

1355 1356 

[ රු ී. රාජිත් ද් ශටොන්ටප  ාරතප] 
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ට පත්වලට ්රපතළ ප්රරපර නල්ල  රපු ශ  තඩුක්වට 

ජනතපවශ ්න  ැලවීා ස නැරැන් කියලප අපි ිජ ිවපට  රනවප. ඒ 

නිටප න්නන ාර ාැිනවරණය ට. ාර ාැිනවරණය ට ශරෝ 

ජනපධිපිනවරණය ට ශරෝ තවපා තඩුක්වට ශත්රු  යපිජ    රපු 

්රපතළ වැරැදිවල ටවිභ පවය.  

 රු නිශයෝජය  පර  ටභ පපිනුසානි   ශ  තඩුක්ව තා්නශේ 

වැරැදි  තා්නශේ අක් පපක්  ශ  රටට  රන ිජනප ය පිළි ත්ශත් 

නැින වුණපට වැඩිය  ල් ය්නන  ලි්න ශ  රශට් ජනතපව 

ශාුසා්නලපට ඒවප අවශ්ෝන  රලප ශේිජ.  

 
ගු නිගය ජ්ය කාරක ්භාපිනුරමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
 රු ා්නත්රීුසාප   තපව ඉවරද්? 

 

ගු විජිත ගේුගගොඩ මහසතා 
(மொண்புமிகு விேித மபருதகொட) 

(The Hon. Vijitha Berugoda) 

බේ   රු නිශයෝජය  පර  ටභ පපිනුසානි. 

 

ගු නිගය ජ්ය කාරක ්භාපිනුරමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Next, the Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane.  
 

 
[අ.භ ප.12.40] 

 

ගු සආචාර්ය  බ්දදුල ගුණවර්ධන මහසතා 
(மொண்புமிகு (கலொநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

 රු නිශයෝජය  පර  ටභ පපිනුසානි  ජනතප ිජමු සින ශපරමුණ 

රැශ න ත ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපවට ඒ ප්ේන ිජප සෂය 

ව ශය්න අපි ප සෂව ඡ්නද්ය ල්ප ශද්න ්ව පැරැදිලිව ප්ර ප  

 ර්නන ඕනෑ. ා සනිටප ද් යත්  2014 ව ආෂශේ යර පපලන රජය 

්ලයට පත් වූ දිනශේ පට්න අද් වන  ල් න සටත් ජපින  ප සෂශේ 

ප්රිනපත්ිනයට ිජරුේනව  වර ත පරශේ ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව ස 

 වුරු්න ශ නපවත් ඒ ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව ට ්්නනශය්න 

ඒ ප්ේන ිජප සෂය තඩුක්වට ිජරුේන පැත්ශත් -ජනතපවශේ 

පැත්ශත් - දි ටා ිතට ත් ශේ පපලන වයපපපරය ස වන නිටපන්. 

න්ැිජ්න ඒ ප්ේන ිජප සෂය ශ  අවටිගපශේදීත් රජයට ිජරුේනව 

ඡ්නද්ය පපිජච්චි  රනවප.   

 රු නිශයෝජය  පර  ටභ පපිනුසානි  පැවැින ාහි්නද් රපජප සෂ 

රජය පරපජය  ශළොත්  ාහි්නද් රපජප සෂ රජය ශවනටි  ශළොත් 

ශ  රශට් ජනතපවට උඩිය්න පපයන අේවත්  වක්්න රානප සුළඟත් 

රැර ශවනත් කිිතා උව්නදිරා ස වැේද් ිතේන ශව්නනට ශනොදී 

ටාව ආනනශේ අරුණපශලෝ ශේ පර්න ිතළු ද්ැල්ශවනවප කියලප නද්ප 

කිේවප. ිතයදෙශද්නප පපශරේ නද්ප කිේශේ  ාහි්නද් රපජප සෂ ශ ද්ර 

යැේවපා රශට් නිෂිපපද්නය වැඩිය ශවනවප  තද්පයා වැඩිය ශවනවප  

දුලාපත් ා අක් ශවනවප  තශයෝජ ය්න වැඩිය ව ශය්න නනවප 

කියලපන්. ශාුසා්නලප නද්ප කිේශේ  රශට් ිතයදෙ ප්ර ින ිජටඳිලප වඩප 

ශේ ශය්න ඉදිරියට යන රට ස ්වට ශ  රට පත්  රනවප 

කියලපන්.  

 රු නිශයෝජය  පර  ටභ පපිනුසානි  දිළිඳු රට ාැදි තද්පය  

ල්න රට ස ්වට පත්  රලප ශ  රශට් ටාව ආනනය අින්න 

ටිව ආණාය යු ය ටනිටුර්න  රපු පපලනය ස ශපරළප ද්පලප තාන් 

යර පපලන රජය ්ලයට පත් වුශඩු. ඒ ටඳරප ිජ පල  ප ආය 

භ පරය ස ජනතප ිජමු සින ශපරමුණ ඉෂිට  ළප.   බවු්න ප්ර ප  

 රපු ශේ ජනතපව ිජ ිවපට  ළප. ාහි්නද් රපජප සෂ රජය ශවනට ි

 ළපට පටිශටේ න සටත් ජපින  ප සෂයට වුවානප ිජධියට තඩුක්ව 

ශ නය්නන ශද්්නශ්න නැිනව ජනතපවශේ තර සෂපව ශවම්ශව්න  

නුසා්නලප ශපනී ිතක්නවපය කියලප ටරින ය ස දු්නනප. නමුත් අද් 

වද්ශවෝප තව නුසා්නලපට ිතේන ශවලප ිනශ්නවප - 

 
ගු අනුර ින්ානායක මහසතා 
(மொண்புமிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 

ගු නිගය ජ්ය කාරක ්භාපිනුරමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, what is the point of Order? 
 
ගු අනුර ින්ානායක මහසතා 
(மொண்புமிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ශාුසාප න  ද්වට ස රිජ  රුණපනපය  ාරත්ායප  ැන 

කියලප ්ඩ  පප  ්නනවප කිේවප. පසුව ද්ප ඇිජත් ටාපව  ත්තප. 

තව ද්වට ස ශාො  සද් කියලප ටාපව  ත්තප. ද්ැ්න ාා නුසාපශ ්න 

නි ිචිත ව ශය්න අරනවප  අපි ශ  තඩුක්ව පිළි්ඳ ටරින ය ස 

දු්නශ්න   වද්පද්  ශ ොතැනදීද් කියලප. ඒ වපශේා 2014 අශ ෝටිුස 

ාපටශේ පැවැින ාරප ාැිනවරණශේදී රපජප සෂ ාරත්ායපශේ 

තඩුක්ව ස රද්්නන දිවුරප ටපග වූ  ඩුඩපයා ස ගිහි්න තාන් 

රනිල් ිජරාිතාර අ ාැිනුසාපශේ  ැබිනට් ාඩුඩලශේ වපඩිය 

වුශඩු. ඒ  ිජතර ස ාත  ත්ප  ්නන. ඒ නිටප ශ  තඩුක්ව 

රැදුශේ   ැබිනට් ාඩුඩලය රැදුශේ  ්ුවතරය- 

 
ගු සආචාර්ය  බ්දදුල ගුණවර්ධන මහසතා 
(மொண்புமிகு (கலொநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

 රු නිශයෝජය  පර  ටභ පපිනුසානි  නුසා්නලප  රපු  ප ආය 

භ පරය නුසා්නලපට නැරැ කිය්නන ්ැරැශ්න. නුසා්නලප රපජප සෂ 

වවරයකි්න තාන් නද්ප  ටයුුස  ශළේ. නුසා්නලප  රජය ස 

රද්්නන උද්වු  ළප  පාණ ස ශනොශවන්  දින ිතයශේ ිජලාලවය 

කිමේා ටඳරප පැරැදිලිව ිජනපය  ටභ පව ස ශලට ද්පය ත්වය 

ටැපයුවප. ඒ  නැරැ කිය්නන ්ැරැ ශ්න. අපි කිය්නශ්න ශ  රජය 

ශ ශරහි ිජ ිවපටය භ ා  ශව්නන ඕනෑ ශ  අවටිගපශේ ශනොශවන් 

කියලපන්. ශ  රජය මීට ශපර ිජ පල ශලට ිජ ිවපටය  ඩ  ළප. 

ශප්රවපරි 2 වැනි දින ශවනශ ොට ද්වටි ිතයශේ ිජලාලවය යටශත් 

ාර ද්වල් ාර ්ැාකුශේ ාරප මුද්ල්  ශ ොල්ලය වුණපා ටාටිත 

මුද්ල් රාය  ්ැාකු රාය  ණය රාය පිළි්ඳ ිජ ිවටනීයභ පවය 

ට ූර ආණශය්න පදෙදු වුණප. ශේශීය රප ජපතය්නතර ව ශය්න අශලා 

රට පිළි්ඳව ිනබුණු  මුද්ල් රාය පිළි්ඳව ිනබුණු ිජ ිවපටය පදෙදු 

වීශා්න ිතදුවූ තවටිථි  අලපභ ය  ත්ශතොත්  රුපියල් බිලියන 

2 000 ට වැඩියන් කියලප ත ආථි  ිජශ ේෂඥශයෝ ප්ර ප   ළප. 

අවුරුදු 30  ්ැඳු  රශය්න ිතදු වුණු තවටිථි  අලපභ ය ාුස 

පික්්න ශපශනන අලපභ ය ශනොශවන්. ඒ තර  ිජ පල ශටොර ා ස 

වුණප න   ඒ තඩුක්ව පුවවැනි ද්පා ඉවත් ිජය යුුස ිජ ිවපට 

භ ා ය ස ඇින ශවනවප.  

ශද්වම්ව  ශ  රජය ශ  රශට් නශත ස පැවැින ටාව ආනන 

වයපපෂින ිතයල්ල අත් හිශටේවප. Port City වයපපෂිනය අත් 

හිශටේවප; ශනදෙ  කුදෙන අත් හිශටේවප; උාප බය වයපපෂිනය 

නතර  ළප. පැවුසන ද්ැවැ්නත ටාව ආනන වයපපෂින ප්රාපණය 

අශරෝිත  රලප   අවුරුදු න  රාපර ස ඒ වයපපෂින නශරා පික්්න 

නතර  රපු අවටිගපශේ රජය පිළි්ඳව වූ ිජ ිවපටය               

1357 1358 



පප ආලිශ ්නුසව 

මුළුානි්නා බිඳ වැටුණප. ඒ අවටිගපශේදී ශ  රටට න්නන 

්ලපශපොශරොත්ුසශව්න ිතක් තශයෝජ ය්න හික්යප න   ඒ අය 

තශයෝජනය කිමේා නතර  ළප. ශාො ද්  ශ  තඩුක්ව ශාොනවප 

 රනවපද් ද්්නශ්න නැින නිටප.  අත්ට්න  ළ ගිිජසු වලට පටරැනිව 

ඒ ටාව ආනන වයපපෂින ට ූර ආණශය්න  නතර  රලප වැඩ බිා ස 

ව ශය්න ිනබුණු රට මුක් බිා ස ්වට  පත්  ළපා  ශ  තඩුක්ව 

පිළි්ඳව ිනබුණු ිජ ිවපටය නැින වුණප.  

ුස්නවම්ව  ශ   රු ටභ පව  ශනොාඟ යැේවප. අය වැය 

ශල්්නශේදී අනයපපන අාපතයපා ශේ වැය ශී ආෂයට රිජ 

 රුණපනපය  අාපතයවරයප රුපියල් බිලියන 124 ස ශව්න  ළපය  

කියනශ ොට  ඒ රුපියල් බිලියන 124 ිනයප ටත 24 සවත් ඒ මුද්ලි්න 

ිජයද්   ශළේ නැරැ. අපි ඒ පිළි්ඳව ඒ ප්ේන ිජප සෂය ව ශය්න 

ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව ස පප ආලිශ ්නුසවට ඉදිරිපත්  ළප. 

පප ආලිශ ්නුසව ඒ ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව ිජවපද්යට  ත්ශත් 

නැරැ. ශාො ද්  අය වැය ට ාත ශවලප අවට්න කියන පද්නා 

යටශත්. ලා පශේ කිිතා මුද්ල් අාපතයවරශය ස ටත පර සවත් 

ිජයද්  ශනො ර රුපියල් බිලියන 124 ස පප ආලිශ ්නුසශව්න 

ට ාත  ර  ත් අවටිගපව ස අශලා රශට් ඉිනරපටශේ නැරැ. ඒ 

ිජධියට පප ආලිශ ්නුසව ශනොාඟ යවලප  පප ආලිශ ්නුසශේ ඇටට 

වැලි  රලප ිජ ිවපටය  ඩ කිමේා නද්ප රිජ  රුණපනපය  මුද්ල් 

අාපතයවරයප ිජිත්න ඒ අය වැය ශල්්නය රරරප  ළප.  

ිතා ලාූරරු ගිිජසුා අත්ට්න  රනශ ොට  ශ  රශට් ිජේවුස්න  

ිජිජන  සශෂේත්රවල ිතක්න ශේශීය සුළු රප ානය පරිාපණ 

  ආාප්නත රුව්න ිතයදෙශද්නප ිජරුේන වුණප. නා ිජශරෝනය ටත 

පර ට  ණ්න  ්නශ්න නැිනව ජපතය්නතර ගිිජසුා ස ශලට 

ිතා ලාූරරු ගිිජසුා අත්ට්න  ළප. ශ  රටට ්ලපපන  රශට් 

ජනතපවශේ නිෂිපපද්නයට  තද්පයාට  ශටේවප නියු සිනයට  මිල 

ාට්ටාට ්ලපපන ගිිජසු  ශාශලිත්න අත්ට්න  ළපා -අත්ට්න 

 ර්නශ්න ශ ශටේද් කියලප ද්්නශ්න නැිනව අත්ට්න  රපු- රජය 

ශ ශරහි වූ  ිජ ිවටනීයභ පවය ට ූර ආණශය්න නැින වුණප.  

අශලා රශට් රණිජරුශවෝ ශ  රට  ඩ්නශ්න නැිනව  ශ්ද්්නශ්න 

නැිනව ිතාරල  මුටිලි   ශද්ාළ  ් ආ  ආ කියන ිතයදෙ ජනතපවට 

අභ ය ද්පනය -ජීවත්වීශ  අන්ිනය- ල්ප දු්නනප. ජනපධිපිනවරයපශේ 

ඇටිවලට වැලි  රලප ප්රදීලා  පරියවට ලප රරරප ාා ල ටාරවීර 

අාපතයවරයප ජිනීවප  ාපනව හිමි   ශ ොමිටාට ගිහිල්ලප ශ  

රශට් රණිජරුශවෝ පපවපදීලප  රණිජරුව්න නළව-නළවප ද්ඬු   ශඳේ 

 රනශ ොටත් ශ  රජය  ැන ිනශ්න ිජ ිවපටය ට ූර ආණශය්නා 

පදෙදු වුණප. ඇශාරි පම් ගිිජසුා පිළි්ඳව ාප ටුසව ිනශ්න ිතයදෙ 

ශල්්න ප්රිතේන ශල්්න ්වට පරිව ආතනය ිජය යුුස නිටප ්භාගත* 

 රනවප.  

අශලා රශට් ටිවවමේභ පවය  ටිවපීකනත්වය ඇශාරි ප න සටත් 

ජනපද්ය ඇුසළු ්ටහිර අධිරපජයවපද්යට පපවපදීා ටඳරප උත්ටපර 

ද්රනශ ොට  පප ආලිශ ්නුසවට ද්්නව්නශ්න නැිනව  ජනපධිපින 

වරයපශේ ිජශරෝනය ත ්නශ්න නැිනව  ාරජනතපවශේ ිජශරෝනය 

ත ්නශ්න නැිනව ශාවැනි ගිිජසු  අත්ට්න කිමේා  ැන අපි රජයට 

ිජරුේන ශවනවප. අපි ශ  රජය මීට  ලි්න ශ ද්ර යව්නන ඕනෑය 

කියන ිජ ිවපටය ඇිනව තාන් පප ආලිශ ්නුසව ිජසුරුවප රරින 

තත්ත්වය ස නද්ප නි ආාපණය  ශළේ.  

ාා කියව්නන  ැාිනන්  2017 ශනොවැ ් ආ 10වැනි ද්ප 

එලා පදීපඑ පුවත් පශත් මුල් පිටුශේ පළ වූ ිතරටිතල කිහිපය ස.  

ඒවප ශාශටේන්: 
 

"ාැිනට්ය ිජසුරුවන්. ඡ්නද්ය ජනවපරි 4: නපා ශයෝජනප ශාා ාට 19 ිතට  

2) ද් සවපඑ  

 

"අපි  ළශේ රරිද්ැන් ජනතපවශ ්න අර්නන ඕනෑ 

අ ාැින ාහි්නද් කියන්එ 

"ාැිනට්ය ිජිතර වූ  ැටට්ටුව ශප්නවමි්නඑ 

"ිජසුරුවප රැමේා වයවටිගපවට පටරැනින්  

න සටත් ජපින  ශපරමුණ කියන්එ  

පසුගිය ජනවපරි ාපටශේ 4ශවනි ද්ප ශ  රශට් ාර 

ාැිනවරණය ස පැවැත්වූවප න   නියත ව ශය්නා ාහි්නද් 

රපජප සෂ ප්රමු් ව ආතාපන ිජප සෂය ්ලයට පත් ශවලප තඩුක්ව ස 

රැශද්නවප. නශරා වුණප න   ශ  රජය ශ  වනිජට ශපරළිලප  

පපටිකු දින ප්රරපරය ඇින ව්නශ්නත් නැරැ. නශරා වුණප න   අශලා 

තඩුක්ශේ තර සෂ  ාඩුඩලය රැටි වූ වරපා ශ  අ්නතවපදී 

ප්රරපරය නල්ල කිමේාට සූද්පන   ර ිනබූ අයශේ න       ලිපින  

ටර පුරවැිත රැඳුම් පත් අා  තදී ිතයදෙ ිජටිතර ශ්ොශරොා ශ ක් 

 පලය ස ුසළදී -ාප ආුස ාපටය ශව්නන ඉටිශටල්ලප- අපට ශටොයප 

 ත රැකි වනවප. අපි ජනවපරි ාපට ශේදී ්ලය  ත්තප න   

ශප්රවපරි ශරෝ ාප ආුස වනශ ොට ශ  ඉල ස  ත අ්නතවපදී 

ත්රටිතවපද්ය කිිත ටැ ය ස නැිනව ඉවර  ර්නන පුළුව්න ා 

ිනබුණප. නද්ප ඒ ශවනට ිතේන වුණප න   ශ  ප්රරපරය  නල්ල 

ශව්නශ්න නැිනව ාම්ෂය ජීිජත 340 ස  (00 ස අපට ශේරප  ්නන 

ිනබුණප. නමුත්  පාප ශවලප ශරෝ ඒ ශවනට ශරට ශරෝ ශවනවප 

න  ශරොඳන්. අපි හිතන ිජධියට ශ  තඩුක්ව තව ද්වට ස රරි ිනබීා 

රටට  රශට් ජනතපවට  ජනතපවශේ ජීිජතවලට  අනප ත 

පැවැත්ාට රපනි රන්.  ඒ තත්ත්වය ුසළ ඕනෑා අවටිගපව  ශ  

තඩුක්ව ශ ද්ර යැවීා ටඳරප වන ඕනෑා උත්ටපරය දී -ිජ ිවපට 

භ ා  ශයෝජනපවකි්න ශරෝ පප ආලිශ ්නුසශව්න පිටතදී ද්රන 

උත්ටපරය දීත්- ඒ ප්ේන ිජප සෂශේ අපි ජනතපවශේ පැත්ශත් 

ඉ්නනවපය කියන න  ටඳර්න  රමි්න ාශේ වාන ටිවල්පය 

අවට්න  රනවප.  

  
[අ.භ ප.1.00] 

 

ගු ම ප්.ම්ප. ච්දද්රග ේ්න මහසතා 
(மொண்புமிகு  எஸ்.எம். சந்திரமசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 
 රු නිශයෝජය  පර  ටභ පපිනුසානි  අද් ශ  ිජ විපට භ ා  

ශයෝජනපව ශ නැල්ලප ිනශ්්නශ්න තඩුක්වට ිජරුේනවන්. ශ  

ශයෝජනපව ජය්රණය  ර්නන ශ  පප ආලිශ ්නුසශේ ඉ්නන 

ිතයදෙශද්නපටා න ුස ශව්නන කියලප ාා පළමුශව්නා තරපනනය 

 රනවප.  ද්ැ්න  තශව්නශ්න ශ  තඩුක්ශේ අවටපන  පලයන්. 

අවුරුදු රතරරාපර ස ශ  රට පපලනය  රපු යර පපලන තඩුක්ව 

කියලප මුලි්න ශ  තඩුක්ව  ැන ටඳර්න  ළප. ද්ැ්න කියනවප  

එන සටත් ජපින  ප සෂශේ තනි තඩුක්ව ස අපි රද්නවප  ඒශ ්න 

ශ ොඩ ස ශේවල්  රනවපඑ කියලප. නශරා කියලප තාන් ශ  

තඩුක්ව රැදුශේ. නමුත්  අද් වනශ ොට රශට් තර සෂපව 

ට ූර ආණශය්නා නැින ශවලප ිනශ්නවප. ටාහිඳියපව ඇින  රනවප 

කිේවපට  ිනබුණු ටාහිඳියපවත් අද් වනශ ොට ට ූර ආණශය්නා නැින 

 රලප ිනශ්නවප.  

අද් ශ  රශට් ත  වපද්ය ඉර වරප ශ ොටි ිනශ්නවප. අද් 

ජපිනවපද්ය ඇිජටිිතලප ිනශ්නවප. නවැනි වපතපවරණය ස ුසළ ද්ැ්න 

ශ  තඩුක්ශේ  පලය අවුරුදු රතරරාපර ස ශ ිජලප ින ශ්නවප. 

තව ාපට ුසනකි්න  ජනපධිපිනවරණය නනවප.  ජනපධිපිනවරණය 

1359 1360 

[ රු  (තාප ආය  ්්නදුල වනණව ආනන  ාරතප] 

————————— 
*  පු්පතකාලගේ තබා තත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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තාන් ශ  රශට් තීරණපත්ා  ාැිනවරණය. රශට් රපජය නපය යප 

ශතෝරන  පපල යප ශතෝරන  ිජනපය ය ශතෝරන නා 

ාැිනවරණයට ාපට ුසන ස ිනබියදී තාන් ශ  ිජ ිවපට භ ා  

ශයෝජනපව ිජවපද්යට ශ න ිනශ්්නශ්න.  ශ  වනශ ොටත් තඩුක් 

ප සෂශේ  ිජශ ේෂශය්න න සටත් ජපින  ප සෂශේ  ජනපධිපින 

අශලා සෂ යප ශතෝරප  ්නන ්ැරිව ශ්ොශරොා ද්ඟලමි්න ිතක්නවප.  

අශලා අශලා සෂ යප ිජධියට ශ  වනශ ොට ශ ෝඨපභ ය රපජප සෂ 

ාැිනුසාප න   ර්නන අපි ිතයදෙශද්නපා තී්නදු  ර ිනශ්නවප. 

ඒ ප්ේන ිජප සෂය රැක්යටත්  ශ්රී ලා ප ශපොදුජන ශපරමුණ 

රැක්යටත් අපි  අශන ස ප සෂත් න ස ත්  ගප  රශ න යනවප. ඒ 

නිටප ශ  ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව ජය්රණය  ශළොත් වඩපත් 

ශරොඳන්. ජය්රණය ශනො ළපය කියලපත් අපට ප්ර ිනය ස නැරැ. 

අපි ඊළඟ ජනපධිපිනවරණයට සුද්පන  ශවමි්න ඉ්නශ්න. රැ්ැන්  

ශ   අද් ජය්රණය  ර්නන පුළුව්න වුශණොත් - [්පනප කිමේා ස] 

ශ ෝඨපභ ය රපජප සෂ ාරත්ායප තාන් අශලා අශලා සෂ යප. ඒ  

ටිථිරන්. ඒශ ස  ැටදෙව ස නැරැ. ාා ව ී ා ස ඇිනවන් කිය්නශ්න. 

[්පනප කිමේා ස] තමු්නනප්නශටේලප ඒ  නරපට ශාරපට රරව්නන 

රැදුවපට අපි න  ටිගපවරය  ඉ්නනවප.  

ිජශ ේෂශය්නා  අද් ශ  පප ආලිශ ්නුසශේ ා්නත්රීවරු 

224ශද්නපශ ්න වැඩිය පිරිට ශේ ටරශයෝ ශය්න අපට ශ  ිජ ිවපට 

භ ා  ශයෝජනපව ජය්රණය  ර්නන පුළුව්න වුශණොත්  රදිිතශේ 

ාර ාැිනවරණය ට ය්නන අපට පුළුව්න. නතශ ොට  

අශලා සෂ ය්න ශතෝරප  ්නන ්ැරිව ද්ඟලන අයටත් ශ්ොශරොා 

පරසුන් කියලප හිශතනවප. ිජශ ේෂශය්න  ශද්ාළ ජපින  

ට්නනපනයට ශ  අවුරුදු රතරරාපර ුසළ කිිතා ශද්ය ස ශ  

තඩුක්ශව්න  ර  ්නන ්ැරි වුණප. නද්ප අපි යුේනය අවට්න  රලප  

ත්රටිතවපද්ය අවට්න  රලප  උුසශ ආ පපරවල් ක්  රද්ලප   ැඩියලප  

 ටි වැවී ිනබුණු ශ ෝච්චි පපරවල් ක්  රද්ලප  දිටපපින  ප ආයපල 

රද්ලප   ඉටිපිරිතපල රද්ලප  පරිපපලනය ට ූර ආණශය්න ටිගපපිත 

 ළප. පළපත් ටභ ප ාැිනවරණය ිනයලප   පළපත් ටභ පව ටිගපපිත 

 රලප  ඒවපශේ ශ ොඩනැඟිලි රද්ලප  පළපත් ටභ ප පපලනය උුසරට 

ල්ප ශද්්නන  ටයුුස  ළප. නමුත්  ශ  තඩුක්ශව්න කිිතා ශද්ය ස 

උුසශ ආ ජනතපවට    රලප නැරැ. ඒ නිටප  ඉදිරිශේ දී TNA න ට 

ශලොකු ප්ර ිනය ට මුුවණ ශද්්නන ශවනවප.  ශරේුසව තාන් 

ජනපධිපිනවරණශය්න අශලා අශලා සෂ යප ජය්රණය  ළපට 

පටිශටේ අපි න සශ ෝ තඩුක්ව රද්නවප. නශරා නැත්න  ාර 

ාැිනවරණය ට යනවප. ඊට පටිශටේ TNA න ට ජනතපවට මුුවණ 

ශද්්නන ර ් ශව්නශ්න නැරැ.  ශ  තඩුක්වට  ශඩ් ගිහිල්ලප 

අ්නිනාට උුසශ ආ ජනතපවට මුුවණ ශද්්නන ර ් ශව්නශ්න නැරැ. 

ඒ නිටප TNA න ට අද් ශරොඳ අවටිගපව ස ඇිජල්ලප ිනශ්නවප. ශ  

අවටිගපශේ ශ  ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපවට ටරශයෝ ය ල්ප 

දීශා්න  ඒ අය ිතදු  ශරශ න ිනශ්න පේවලි්න ය  කිිත 

ප්රාපණය ස ශටෝද්ප  ්නන පුළුව්න ශවනවප කියලපන් අපි ිජ ිවපට 

 ර්නශ්න.  

ඒ වපශේා  ශ  ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව ශ නපශේ රශට් 

තර සෂපව නැින ා ටර රශට් පපලනශේ ිනශ්න දු ආවල ා නිටප 

ිජතර ස ශනොශවන්.  අද් රශට් ජනතපවට  ්නන ශ්ො ්නන නැරැ. 

ජනතපව ා්නද් ශපෝෂණයට ල ස ශවලප.  ල සෂ 30 ස ිජතර ශ  

රශට් ඉ්නනවප  න  ශේල  ්නන ්ැරිව. අපි තඩුක්ව භ පර ශද්න 

ශ ොට මිනිටිසු ුස්න ශේල  ෑවප. වී  ්ඩපවල වී පුරවප ිනබුණප. 

තඩුක්ශේ ඇාිනවරු ාත්තල වනව්න  ශතොටුශපොශළේත් වී  ්ඩප 

 ළප  වී වැඩිය ාට. නශරා ටිවයාශපෝෂිත ශවලප ිනබුණු රට අද් 

 පල ඩුණි රට ස ්වට පත්  රලප  ිජනප   රලප ිනශ්නවප.  අද් 

මිනිසු්නට  ්නන නැිනව  පපශ ආ ය්නන නිද්රට ස නැිනව  

අිජ ිවපටය  ජපිනවපද්ය  ත  වපද්ය පුසරවන තත්ත්වය ස ඇින 

ශවලප ිනශ්නවප. ඒ ශනොශය ස ත පරයට  ශ  රට ිජනප   රපු 

ශ  තඩුක්ව න  පැය සවත්  ත්ප  ්නශ්න නැිනව ශ ද්ර යව්නන 

පුළුව්න න  ඒ  තාන් යුුස ා.   

ශ  පප ආලිශ ්නුසශේ ිතක්න ා්නත්රීවරු  224 ශද්නපා 

පප ආලිශ ්නුසවට නවප ිනශ්්නශ්න ජනතපවන්.  ජනතපව 

ශවම්ශව්න ශපනී ිතක්්නනන් අප නවප ිනශ්්නශ්න. නශරා නැිනව 

තාප ශවම්ශව්න ශපනී ිතක්්නන  තා්නශේ වපිතයට තඩුක්වට 

 ශඩ් ය්නන  ය  ය  ෙලප්රශයෝජන ටඳරප ශනොශවන්. ඒ නිටප ශ   

තඩුක්ව ශ ද්ර යව්නන ිනශ්න  ශරොඳා අවටිගපව අද් ශ  

ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපවන් කියන න  ාත ස  රමි්න ාශේ වාන 

ටිවල්පය අවට්න  රනවප.  ශ්ොශරොා ටිුසිනන්. 

 

 

[අ.භ ප.1.0)] 

 

ගු චමි්දා වි ග.ිරි  මහසතා 
(மொண்புமிகு சமிந்த விமேசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

 රු නිශයෝජය  පර  ටභ පපිනුසානි  ජනතප ිජමු සින 

ශපරමුණ ිජිත්න ශ ශනන ලද් ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව අද් 

ිජවපද්යට  ැශනනවප. ඒ පිළි්ඳව අද්රටි ප්ර ප   ර්නනට 

අවටිගපව ල්ප දීා  ැන ශ්ශරිජ්නා ටිුසිනව්නත ශවනවප. 

ිජශ ේෂශය්නා ජනතප ිජමු සින ශපරමුශඩු   රු අම්ර කුාපර 

දිටපනපය  ා්නත්රීුසාප  ජනතපවශේ  ය  ශ ෞරවය ස ප්රටපද්ය ස 

ිනශ්න ජනතප නපය යකු රැක්යට තාන් ාශේ ශේ පපලන 

ජිිජතශේ දී  නුසාප ද්කි්නශ්න.   රු අම්ර කුාපර දිටපනපය  

ාැිනුසානි   බ්ුසාප  ශ නැිජත් ිනශ්න ශ  ශාෝද්නප ිතයල්ල 

ශද්ට ්ැදෙවපා   ශ  ශාෝද්නප  වැරදි ිතයල්ලා  නල්ල ිජය යුත්ශත් 

ශ ොතැනටද් කියන  පරණය ශේ පපලන  ප සෂය  නපය යකු 

රැක්යට   බ්ුසාපත් ද්්නනවප ඇින.  නතැනටන් ශ    න්නන ඕනෑ.    

නා  ත්රටිතවපදි  ප්රරපරය  ිතදු වීා වළ සවප  ැනීා ටඳරප වන  

ක්රියපද්පාශේ දී ජුව   ශලට නය වැළැ සවීාට ාැදිරත් ිජය යුුස  නය  

වළ සවප  ත යුුස  ශ   රශට් ප්රනපන  පුරවැිතයපට නල්ල ිජය යුුස 

ශද්ෝෂපභිශයෝ ය  ශ   පප ආලිශ ්නුසවට ශ නපවප න  නිටැ වා  

ඒ ටඳරප ාමි්නද් ිජශමිතරිශේ ටරශයෝ ය ලැශ්නවප.    

     
ගු අනුර ින්ානායක මහසතා 
(மொண்புமிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

 රු නිශයෝජය  පර  ටභ පපිනුසානි  මේින ප්ර ිනය ස 

ිනශ්නවප. 

 
ගු නිගය ජ්ය කාරක ්භාපිනුරමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Anura Dissanayake, what is your point of 
Order? 

 
ගු අනුර ින්ානායක මහසතා 
(மொண்புமிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

 රු නිශයෝජය  පර  ටභ පපිනුසානි  ශාතැන ත ආ ය ස 

ිනශ්නවප. තර සෂ  අාපතයවරයප රැ ක්යට ජනපධිපිනවරයප  

ශායට  ජුවව ව කිව යුුසව ිනශ්නවප.  ඒ  ඇත්ත. රැ්ැන් 

ජනපධිපිනවරයපට ිජරුේනව ශද්ෝෂපභිශයෝ ය ස ශ න ඒශ දී  

ශද්ෝෂපභිශයෝ ය ස භ පර දීා ටඳරප අවා ව ශය්න ා්නත්රීවරු 

ුසශන්න  න  ස  ඒ කිය්නශ්න  ා්නත්රීවරු  4 ශද්ශන ස අත්ට්න 

 ර්නනට ඕනෑ.  නශරත් අශලා ප සෂශය්න ඉ්නශ්න ා්නත්රීවරු 

)ශද්නපන්. නා නිටප ශායට ව කිව යුත්ශත් තර සෂ  

අාපතයවරයපය කියලප  රු ා්නත්රීුසාපට වැ ටශරනවප න     

බ්ුසා්නලපශේ ා්නත්රීවරු  4 ශද්ශන ස අත්ට්න  ර භ පර දු්නනප 

න    අපටත් නා ශද්ෝෂපභිශයෝ යට  ටරභ පගි ශව්නන  ිනබුණප.  

1361 1362 



පප ආලිශ ්නුසව 

ගු චමි්දා වි ග.ිරි  මහසතා 
(மொண்புமிகு சமிந்த விமேசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

බ්ුසා්නලප රය ශද්නපන්  ාපත්  න ස  රතන්.  රු අම්ර කුාපර 

දිටපනපය  ා්නත්රීුසානි   තව ා්නත්රීවරු )7න් ඕනෑ. ශ  උත්තමේතර 

ටභ පව ුසළ ිතක්න රැශාෝටා නා අව යතපව ිනශ්නවප.  අද් උශේ 

 ගප  ළප  ශේ ශප්රේමිශය ස;  රු ිජාල් වීරවා  ා්නත්රීුසාප.  තවත් 

 ළප  ත ආථි  ිජද්යපඥයකු වන  රු ්්නදුල වනණව ආනන 

ා්නත්රීුසාප. නුසා්නලපටත් පුළුව්න න ුස ශව්නන. ඒ ප්ේන 

ිජප සෂශේ නුසා්නලප කියනවප  එශද්ෝෂපභිශයෝ ය ස  ශ ශන්නන  

අපි   සුද්පන එ  කියලප.  නා නිටප  ටාපජයට   රටට අව ය  රන 

ශේ ශ ශන්නන අව ය වැඩ පිළිශවළ ශ න  ත යුුසන් කියන 

 පරණය  තාන් පසු ශපළ ා්නත්රීවරයකු රැක්යට ාා කිය්නශ්න.  

 රු නිශයෝජය  පර  ටභ පපිනුසානි  අද් රශට් ිනශ්න ශ  

ප්ර ින   ත්තපා   රශට් නීිනය ුසළිම්ත් පරද්ප දී  ිනශ්නවප  වැරැේද් 

 ශළේ ශ ොතැනි්නද් කියන න . නතැනට ද්ඬුව  දීා ටඳරප   ශ   

රශට්   අනප තය  පැරැදිලිව නි ආාපණය කිමේා ටඳරප නි ආභ යව  

ශපනී ිතක්ය යුුසය යන  පරණය ාට කිය්නන ශවනවප. ශ    

තඩුක්ශේ  තර භ ශේ ිතටා ශ  තඩුක්ව රැ ශ න ඉදිරියට 

ශ ශන්නන පුළුව්න ප්නනරය    සිනය අපි පසු ශපළ ඉඳශ න 

ල්ප දු්නනප   රු නිශයෝජය  පර  ටභ පපිනුසානි.  අද්ටත් අශලා 

තඩුක්ව රැ   ැනීශ  අව යතපව අපට  ිනශ්නවප  රට නිවැරදි 

දි පනිනයට අප ශ න ගිය නිටප. අප ක්රියපත්ා   ළ  ශේවල්  නිටප 

තාන්  ශ  රට  තර සෂප වුශඩු.  

2015 ජනවපරි 07 වැනි ද්ප අපි ශ  තඩුක්ව රද්ලප  යරපපලනය 

ශ ොඩනැඟුවප. ටිවපීකන ශ ොමිෂ්න ටභ ප නි ආාපණය  ළප; ශපොලිට ි

ශ ොමිටා නි ආාපණය   ළප. නා නිටප අද් රට  සුර සෂිත ශවලප 

ිනශ්නවප. ඒ ප්ේනශේ  ඩුඩපයා ලමජප නැිනව පසුගිය  

බ සශතෝ් ආ  2) වැනි ද්ප ශ  තඩුක්ව   ්නන  අ ාැින ා  ්නන  

අත්වැල් ්ැඳ  ත්තප. ඒ දින 42  ස  ත  ළ තඩුක්  පලය 

ුසළවත්  ශ  ිතදුව්නනට ිනබුණු ශේ පිළි්ඳවවත් අශන ස  ත්රටිතවපදී 

 ල්ලි පිළි්ඳවත් ශටොයප ්ැදෙශේ නැරැ. ශ  ත්රටිතවපදී්නට උද්වු 

 ළ අය ්වට  පැරැදිලිව ශපනී  ශ ොටි ිනශ්්නශ්න  වුද්? ඒ 

පසුගිය  තඩුක්ව  පලශේ මුද්ල් ශ වප ශපෝෂණය  ළ උද්ිජය 

කියන  පරණය පැරැදිලින්.   

 රු ්්නදුල වනණව ආනන ා්නත්රීුසාප ශ  රශට්  ත ආථි ය  ැන 

 ගප  ළප. අද්  රුපියල අධිප්රාපණය ශවලප ිනශ්නවප. ශ  

ශවනශ ොට රුපියල අධිප්රාපණය ශවලප ිතයයට  ුසනන් ද් ා 

රතරකි්න ඉරළ ගිහි්න ිනශ්නවප.   

 රු නිශයෝජය  පර  ටභ පපිනුසානි   ඒ ිජතර ස ශනොශවන්. 

ිජශේශීය තශයෝජන අද් ව ආනනය ශවලප. අද් ිජශේශීය මුද්ල් 

 ත්ශතොත්   ටිට ආලිා පවුශ  අ ය රුපියලට ටපශලා සෂව ිතයයට 

ුසනන් ද් ා ශද් කි්න  ඉරළ ගිහි්න ිනශ්නවප.  ශ  තඩුක්ව ශ  

රට ය කිිත තැන ට ශ න ගියප.   ශ  ඇින  ර ිනශ්න  ද්ැවැ්නත 

වැඩ පිළිශවළ  ුසළි්න රශට් ත ආථි ය   සිනාත්  රන   ටයුුස 

 ර ිනශ්නවප. ත්රටිතවපදී ප්රරපරය - පපටිකු ප්රරපරය-  නිටප ඇින වූ 

ශ   කුා්නත්රණයටත් මුුවණ ශද්මි්න    ඊශේ රපත්රී  ශවන ශ ොට 

ඉ්නනන මිල අක්  ර්නනටත්  වැඩ පිළිශවළ ස  අපි ඇින  ර 

ිනශ්නවප. අශලා න සටත් ජපින  ප සෂශේ නපය ුසාප ප්රමු් 

 ඩුඩපයා ශ  ද්ැවැ්නත අ ආබුද්වලට - තඩුක්ව ඇුසශළේ  ිනශ්න 

අ ආබුද්යට  තඩුක්ශව්න පිට ිනශ්න අ ආබුද්යට  ශලෝ  

ත්රටිතවපද්යට -  ටප ආග ව  මුුවණ දීලප ිනශ්නවප.  

නා නිටප අපි ශ  ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව පරපජය  ර්නනට 

 ටයුුස  රනවප  රු නිශයෝජය  පර  ටභ පපිනුසානි. 

ිජ ිවපටනීයව ශ ොඩනැ ශඟන තඩුක්ව ස  ඊට නරප ගිය තවත් 

  සිනාත් තඩුක්ව ස 2020දී අපි ශ ොඩනඟනවපය කියන 

 පරණය ටඳර්න  රමි්න  ාට ශ  අවටිගපව ල්ප දීා පිළි්ඳව 

බ්ුසාපට ටිුසිනව්නත ශවමි්න ාශේ  ගපව අවට්න  රනවප.   

 
 

[பி.ப. 1.12] 
 

ගු ඩේල්ප ගද්වාන්දාා මහසතා 
(மொண்புமிகு டக்ளஸ் மதவொனந்தொ) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தகௌரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கமள, நன்றி! 

"ஊர் இரண்டுபட்டொல் கூத்தொடிகளுக்குக் தகொண்டொட்டம்" 

என்பொர்கள். இங்மக ஆட்சி இரண்டுபட்டிருக்கின்றது. இகதக் 

தகொண்டொடுகின்ற கூத்தொடிகள் யொர்? என்று பொர்க்க 

மவண்டும். இந்த ஆட்சிக்குள்மளமய சிலருக்கும் இந்த 

ஆட்சிகயக் தகொண்டுவந்தவர்கள் எனக்கூறிக் தகொள்கின்ற 

பலருக்கும் எதிர்த் தரப்பு அரசியலில் இருக்கின்ற சிலருக்கும் 

மகொமொளி மவடங்கள் தவகுவொகப் தபொருந்துகின்றதொகக் 

கூறுகின்ற மக்கள், இந்த நொடு அரசியல் மகலிக்கூத்துக்களுடன் 

மபொய்க்தகொண்டிருப்பகதமய பொர்த்துக் தகொண்டிருப்பதொகவும் 

கூறுகின்றனர். அடுத்த ேனொதிபதி மவட்பொளர் தொமன என்று 

கட்சிக்குக் கட்சி, ஆளுக்கொள் தம்கமத் தொமம சிபொொிசு 

தசய்துதகொண்டிருக்கின்ற நிகலயில், மக்களின் அகனத்துப் 

பிரச்சிகனகளும் மகறக்கப்பட்டு, மறுக்கப்பட்டுத் மதகவக்கு 

உதவொத தவவ்மவறு தகலப்புகள் முன்னிறுத்தப்பட்டு, அகவ 

ததொடர்பில் விவொதித்துக் கொலத்கத வீணடித்துக் தகொண்டிருக் 

கின்ற ஒரு நிகலகம ததொடர்ந்து தகொண்டிருக்கின்றது.   

அதமொிக்க தசனட் சகபயின் தவளிவிவகொரக் குழு 

உறுப்பினர்கள் யொழ்ப்பொணம், மயிலிட்டிப் பகுதிக்குச் தசன்று 

ஆரொய்கின்ற வகரயில் அது குறித்துப் பொதுகொப்புத் 

ததொடர்பில் தபொறுப்புக் கூற மவண்டியவர்கள் அறிந்திருக்க 

வில்கல எனக் கூறப்படுகின்ற நிகலயில், இந்த நொட்டில் 

மதசியப் பொதுகொப்பு உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளதொகவும் 

கூறப்படுகின்றது. இந்த நொட்கட எவருக்கும் தொகரவொர்க்கப் 

மபொவதில்கல என்றும் கூறப்படுகின்றது. இத்தககய நொட்டின் 

நகடமுகற நிகலகமககளப் பொர்க்கின்றமபொது, கூத்தொடிகள் 

யொர் என்பது ததொடர்பில் புொிந்துதகொள்ள முடியொத நிகலயில் 

இந்த நொட்டு மக்கள் இல்கல என்மற நிகனக்கின்மறன். 

கூத்தொடிகள் தங்கள் தங்களது நிகழ்ச்சிநிரலுக்கு ஏற்ற 

வககயில் பல்மவறு நொடகங்ககள அரங்மகற்றிக் தகொள்கின்ற 

ஒரு மமகடயொக இந்த நொடு மொற்றப்பட்டுக் தகொண்டிருக் 

கின்றது. எமது நொட்டு மக்கள் இலவசப் பொர்கவயொளர்களொக 

இகவயகனத்கதயும் பொர்த்துக் தகொண்டிருக்கின்ற நிகலயில், 

எமது மக்களது உொிகமகள் தமன்மமலும் உருவப்பட்டு 

வருவதுடன், அவர்களது அன்றொட வொழ்க்கக தபரும் 

சுகமயொக்கப்பட்டு அவர்களிடமம திணிக்கப்பட்டுக் 

தகொண்டிருக்கின்றது. இந்த நொட்டில் மதசியப் பொதுகொப்புத் 

ததொடக்கம் அகனத்துத் துகற சொர்ந்தும் உொிய அவதொனங்கள் 

ததொடர்ந்து தசலுத்தப்பட்டிருக்குமொனொல், கடந்த உயிர்த்த 

ஞொயிறு தினத் தொக்குதகல மட்டுமல்லொது, எமது 

மக்களுக்தகதிரொன அகனத்து மநரடி மற்றும் மகறமுகத் 

தொக்குதல்ககளயும் நிச்சயமொகத் தவிர்த்திருக்க முடியும் எனக் 

கருதுகின்மறன்.   

எமது மக்களுக்கொன அரசியல் உொிகம ததொடர்பிலொன 

பிரச்சிகனக்குொிய தீர்வு கிகடப்பதற்குப் புலிகள் இயக்கம் 

அைிகின்ற வகரயில் பொர்த்துக் தகொண்டிருந்ததொகவும், புலிகள் 

இயக்கம் அைிந்தும் இன்னமும் பொர்த்துக் தகொண்டிருப் 

பதொகவும் இந்த அரசொங்கத்கதக் தகொண்டுவந்ததொகக் 

கூறுகின்ற தமிழ்த் தரப்பினர் கூறுகின்றனர். இந்தத் தமிழ்த் 
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தரப்பினருக்கு இன்றிருக்கின்ற அரசியல் பலத்கத கவத்துக் 

தகொண்டு, இவர்கள் தங்களது தனிப்பட்ட மதகவககள 

மொத்திரம் கவனித்துக்தகொண்டு, அரசொங்கத்கதப் பொதுகொக் 

கின்ற மவகலகய மட்டுமம சொியொகச் தசய்து 

தகொண்டிருக்கின்றொர்கமள அன்றி, எமது மக்களது 

பிரச்சிகனககளத் தீர்ப்பதற்கு இதுவகரயில் எவ்விதமொன 

முயற்சிககளயும் அவர்கள் மமற்தகொள்ளவில்கல என்பகத 

எமது மக்கள் அறிவொர்கள்; இந்த அரசொங்கமும் நன்கு அறியும். 

எனமவ, இந்தத் தமிழ்த் தரப்பினர் தங்களது சுயநலன்ககள 

மொத்திரமம கருதுகின்றவர்கள் என்பகத இந்த அரசு 

அறிந்துதகொண்டும், இவர்ககளத் தடவிக் தகொடுப்பதிமலமய 

கொலத்கதக் கைித்து வருகின்றமத தவிர, எமது மக்களின் 

பிரச்சிகனககளத் தீர்ப்பதற்கு மநொோ்கமயொன முன்தனடுப்புக் 

ககளத் தொனொகமவனும் மமற்தகொள்ளவில்கல என்ற கருத்து 

எமது மக்களிடத்தில் இருக்கின்றது என்பகத இங்கு 

சுட்டிக்கொட்ட விரும்புகின்மறன்.   

இந்தத் தமிழ்த் தரப்பினர் அண்கமயில் மகொநொடு 

நடத்திக்தகொண்டிருந்த நிகலயில், எமது மக்கள் - குறிப்பொகத் 

தொய்மொர் அந்த மகொநொட்டு நுகைவொயிலில் இருந்து இட்ட 

சொபங்கள் இந்தத் தமிழ்த் தரப்பு அரசியல்வொதிகளின் அரசியற் 

தசயற்பொடுகளுக்கு எமது மக்கள் தகொடுத்த சொன்றிதழ் என்மற 

கருத மவண்டியிருக்கின்றது. இத்தககய சொன்றிதழ்கள் 

நிகறயமவ எமது மக்களிடம் இருக்கின்றன. கொலப்மபொக்கில், 

குறிப்பொக மதொோ்தல்களின்மபொது அகவ இவர்களுக்குக் கிட்டும் 

என்மற எமது மக்கள் கூறிக் தகொண்டிருக்கின்றொர்கள்.  

எமது மக்களின் வொக்குககளப் தபொய் கூறிப் பறித்த 

இவர்களொல், எமது மக்களுக்கு வயிற்தறொிச்சகலத் தவிர, 

இதுவகரயில் மவதறதகனயும் தகொடுக்க முடியொதிருக்கின்றது 

எனில், எதற்கொக இவர்கள் இந்த அரகச இன்னமும் தொங்கிப் 

பிடித்துக்தகொண்டிருக்க மவண்டும்? என எமது மக்கள் 

மகட்கிறொர்கள். எமது மக்கள் தங்களது அடிப்பகட 

உொிகமகளுக்கொக வருடக் கணக்கில், இன்னமும் வீதிகளில் 

இறங்கி, அஹிம்கசப் மபொரொட்டங்களில் ஈடுபட்டுக் 

தகொண்டிருக்கின்றொர்கள். எமது மக்களின் பிரச்சிகனககளத் 

தீர்ப்பதற்கு மட்டுமன்றி, எமது மக்களுக்கு ஓர் ஆறுதல் 

வொர்த்கதகயக்கூடக் கூறுவதற்கு வக்கிகன இல்லொத 

இவர்கள், இந்த அரசொங்கத்கதக் தகொண்டு வந்தவர்கள் 

தொங்கமள எனக் கூறிக்தகொள்வதில் இன்னமும் கூச்சப் 

படுவதொகத் ததொியவில்கல என்மற எமது மக்கள் 

கருதுகின்றனர். எனமவ, இந்த அரசு ததொடர்பில் எமது மக்கள் 

மத்தியில் ஆரம்பத்திலிருந்த நம்பிக்ககயொனது இன்று 

படிப்படியொகக் குகறந்துவிட்டுள்ளது. இந்த அரகசக் 

தகொண்டுவந்ததொகக் கூறும் தமிழ்த் தரப்பினரும், அவர்களது 

ஆதரவுக்கொக அவர்கள் தசொல்வகதக் மகட்டு, எமது மக்களது 

பிரச்சிகனககளத் தீர்க்கொதிருக்கின்ற அரசு தரப்புமம இதற்குக் 

கொரணமொக விளங்குகின்றன என்பமத எமது மக்களது 

கருத்தொக இருக்கின்றது. தொங்கள் தசொல்வகதக் மகட்டுதொன் 

இந்த அரசொங்கம் அகனத்கதயும் தசய்யுதமன இந்தத் தமிழ்த் 

தரப்பின் தகலகமகள் அன்மற கூறின. ஆக, இவர்கள் 

தசொல்லித்தொன் இந்த அரசு எமது மக்களுக்கு எகதயுமம 

தசய்யொதிருக்கின்றது என்றுதொமன எமது மக்களும் 

நம்புவொர்கள்.   

தமது தசொந்தக் கொணி, நிலங்ககளக் மகட்டு எமது மக்கள் 

இன்னமும் நடுத்ததருவில் நிற்கிறொர்கள். தமிழ் அரசியல் 

ககதிகளின் விடுதகலகயக் மகொொி அவர்களது உறவுகள் 

இன்னமும் கண்ணீருடன் கொத்திருக்கின்றொர்கள். கொணமற் 

மபொன உறவுககளக் கண்டறிவதற்கொக அவர்களது உறவுகள் 

இன்னமும் நடுத்ததருவில் கொத்துக் கிடக்கின்றனர். கடற்தறொைி 

லொளர்கள் சுதந்திரமொகத் தங்களது ததொைிற்றுகற களில் 

ஈடுபடுவதற்கொன வொய்ப்புகள் தடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. 

நியொயமொன விகலமயொ, ஒழுங்கொன சந்கதவொய்ப்புகமளொ 

இன்றி எமது விவசொய மக்கள் தங்களது உற்பத்திகளுடன் 

மபொரொடிக் தகொண்டிருக்கின்றொர்கள். ஒரு ககயொல் தகொடுத்து 

மறு ககயொல் பறிப்பதுமபொல், விடுவிக்கப்பட்டதொகக் 

கூறப்படுகின்ற எமது மக்களின் கொணி, நிலங்கள் தவவ்மவறு 

தபயர்களொல் மீளவும் பறிக்கப்பட்டு வருகின்றன. 

மவகலவொய்ப்புகள் இன்றி ஆயிரக்கணக்கொன எமது 

பிள்களகள் கொத்துக்கிடக்கின்றனர். ககத்ததொைிற்றுகற 

முன்மனற்றங்கள் அறமவ இல்லொத நிகலயில், எமது மக்கள் 

ததொைில்வொய்ப்புகளுக்கொக அகலந்து திொிகின்றனர். 

படுகடன்கள் அதிகொித்து, தற்தகொகலகய நொடும் அளவிற்கு 

எமது சமூகம் தள்ளப்பட்டு வருகின்றது. இகவதயல்லொம் 

இன்று எமது மக்களின் உணர்வுபூர்வமொன பிரச்சிகன 

களொகவும் அடிப்பகடப் பிரச்சிகனகளொகவும் அடிப்படிமய 

மதங்கி நிற்கின்றன.  

கடந்த ேனொதிபதித் மதொோ்தல் கொலகட்டங்களிலும் அதன் 

பின்னரொகக் கடந்த தபொதுத் மதர்தல் கொலகட்டங்களிலும் எமது 

மக்களின் மமற்படி பிரச்சிகனகள் தீர்க்கப்படுதமன 

வொக்குறுதிகள் வைங்கப்பட்டன. இன்று இருக்கின்ற 

அரசொங்கத்தொலும், இந்த அரசொங்கத்கதக் தகொண்டு வந்ததொக் 

கூறிக்தகொள்கின்ற தரகுத் தமிழ் அரசியல் தரப்பொலும் அந்த 

வொக்குறுதிகள் எமது மக்களுக்கு வைங்கப்பட்டன. தங்களது 

நியொயமொன மகொொிக்ககககளக் மகட்டு, அவற்கற 

நிகறமவற்றித் தருவொர்கள் என நம்பித் மதர்தலில் 

வொக்களித்திருந்த எமது மக்களின் கககளில் நொன்கு வருடங்கள் 

தசன்ற நிகலயில், தவறும் கடன் அட்கடகமள 

தகொடுக்கப்பட்டுள்ளன. அதற்குக்கூட ஒருவொிடமிருந்து 500 

ரூபொய் வீதம் வசூலித்துக் தகொண்டிருக்கின்றீர்கள். தவறும் 

அறிக்கக அரசியல் தசய்துதகொண்டிருக்கின்ற தமிழ்த் 

தரப்புமபொல், இங்மக தவறும் அறிக்கக அரசொங்கமம நடந்து 

தகொண்டிருப்பதுமபொல்தொன் எமது மக்கள் கொண்கின்றனர். ஒரு 

வண்டி, இரண்டு சொரதிகள்! இரண்டு மபருமம தொன், தொன் 

தசல்வதுதொன் சொி என்றொல், இறுதியில் அதில் 

பயணிப்மபொொின் நிகலதொன் இன்று இந்த நொட்டு மக்களுக்கு 

ஏற்பட்டுள்ளது. மக்கள் திக்குத் ததொியொத கொட்டில் தத்தளித்துக் 

தகொண்டிருக்கிறொர்கள். தங்களது துயரங்ககள யொொிடம் 

மபொய்ச் தசொல்வததன்மற ததொியொத நிகலயில் இருக்கிறொர்கள்.  

அரசியல் கட்சிகள் பிொிந்திருக்கலொம், ஆளுங்கட்சியும் 

எதிர்க்கட்சியும் பிொிந்திருக்கலொம். ஆனொல், அரசொங்கமம 

பிொிந்து நின்றொல், எப்படி இந்த நொடு முன்மனறப்மபொகின்றது? 

என்பது ததொடர்பில் சிந்தித்துப் பொர்க்கமவண்டும். இந்த 

ஸ்திரமற்ற நிகலயிலொன அரசொங்கத்கதத் ததொடர்ந்து 

முன்தனடுப்பதொனது, இந்த நொட்டு மக்களுக்குச் சொத்தியமொன 

வைிவககககள ஏற்படுத்திக்தகொடுக்க இயலொமல்மபொகின்றது 

என்பதற்கு இன்று பல்மவறு விடயங்கள் உதொரணங்களொக 

முன்கவக்கப்படுகின்றன.  
 

ගු නිගය ජ්ය කාරක ්භාපිනුරමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
மொண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்கமள, உங்களுக்கு இன்னும் 

ஒரு நிமிடம் இருக்கின்றது.  

 

ගු ඩේල්ප ගද්වාන්දාා මහසතා 
(மொண்புமிகு டக்ளஸ் மதவொனந்தொ) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
எனக்கு தகொடுக்கப்பட்டது 12 நிமிடங்கள். என்னுகடய 

மநரத்தில் 8 நிமிடங்கள் முடிந்து இப்தபொழுது 9 வது நிமிடம் 

ஆரம்பித்திருக்கின்றது.  
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පප ආලිශ ්නුසව 

ගු නිගය ජ්ය කාරක ්භාපිනුරමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
இல்கல! உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு நிமிடம்தொன் 

இருக்கின்றது.  
 

ගු ඩේල්ප ගද්වාන්දාා මහසතා 
(மொண்புமிகு டக்ளஸ் மதவொனந்தொ) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
இந்த நம்பிக்ககயில்லொப் பிமரரகணக்கு ஆதரவொக 

வொக்களிப்பதொ? அல்லது எதிரொக வொக்களிப்பதொ? என்ற 

வொதப்பிரதிவொதங்களுக்கு அப்பொல், தமிழ் மபசும் மக்களுக்கு 

இந்த அரசின்மீதும், இந்த அரசிகனக் தகொண்டுவந்ததொகக் 

கூறும் தமிழ்த் தரப்பினர்மீதும் இருக்கும் நம்பிக்ககயீனங்கள் 

குறித்மத இங்கு நொன் சுட்டிக்கொட்ட விரும்புகின்மறன், எமது 

மக்கள் சந்தித்துவரும் பலத்த ஏமொற்றங்களுக்கு யொர் கொரணம் 

என்பது குறித்மத நொன் மபச விரும்புகின்மறன். "தமக்கு 

வொக்களித்தொல் தமிைர் வொழ்வு விடியும்" என்று தமிழ் மக்களுக்கு 

வொக்குறுதிககள அள்ளி வைங்கினொர்கள்! மவதொளம் குடிபுகுந்த 

வீடுகூட விடியும்! ஆனொலும் அங்கு தவளிச்சம் வரொது! இந்த 

உண்கமகயக்கூட உணர மறுத்து, தரகு அரசியல் தமிழ்க் 

கட்சித் தகலகமகளின் தகிடு தத்தங்களும், மகலகயப் புரட்டி, 

மொ கடகலயும் தொண்டி, தசொர்க்கவொசலுக்குத் தமிைர்ககள 

அகைத்துச் தசல்மவொம் என்ற அகடயமுடியொத 

ஆகசகளுக்கும், வொக்களித்து ஆகண வைங்கிய தவகற இன்று 

தமிழ் மபசும் மக்கள் உணரத்ததொடங்கிவிட்டொர்கள். இது 

தமிழ்மபசும் மக்களின் வொக்குப்பலத்தில் நிகலத்திருக்கும் அரசு! 

அந்த வொக்குப்பலத்கத அரசுக்குப் தபற்றுக்தகொடுத்தவர்கள் 

யொர்? அவ்வொறு தமிைர்களின் ஆதரகவப் தபற்றவர்களும், 

இந்த ஆட்சிகயத் ததொடர்ந்தும் தக்ககவத்து வருபவர்களும்  

இந்த அரசிடமிருந்து தமிழ்மபசும் மக்களுக்கு எகதப் 

தபற்றுக்தகொடுத்திருக்கிறொர்கள்? இந்த அரசு ஆட்சிமயறிய 

மபொது, அதற்கு ஆதரவளித்த தரகு அரசியல் தமிழ் கட்சிகள் 

தமது அரசியல்  பலத்கத கவத்துப் மபரம்மபசி தபற்றதுதொன் 

என்ன? ஆட்சிக்கவிழ்ப்பு நடந்தமபொதுகூட ஓடிச்தசன்று இந்த 

அரகசக் கொப்பொற்றித் தொம் இன்றும் ஒட்டுண்ணிகமள 

என்பகத நிரூபித்திருக்கின்றொர்கள். அந்த வொய்ப்கபப் 

பயன்படுத்தித் தொம் வொக்குறுதியளித்த தமிழ் மக்களுக்கு 

நிரந்தர அரசியல் தீர்கவப் தபற்றுக்தகொடுத்தொர்களொ? 

இந்தத் தமிழ்த் தரகு அரசியல் கட்சிககள 'மன்னிப்மபொம் 

மறப்மபொம்' என்று தமிழ் மக்கள் சிலமவகள 

எண்ணியிருந்தொலும், இன்று வந்திருக்கும் நம்பிக்ககயில்லொப் 

பிமரரகண விடயத்திலொவது மபரம்மபசி, தமக்கு வொக்களித்த 

தமிழ்மபசும் மக்களின் அபிலொகஷகளுக்கொக எகதயொவது 

இவர்கள் தபறுவொர்களொ? என்பகதமய தமிழ்மபசும் மக்கள் 

எதிர்பொர்க்கிறொர்கள். தமது கட்சி மொநொட்டில் தமிழ் மக்களின் 

பிரச்சிகனககளத் தீர்ப்பதற்கு மூன்று மொதகொல அவகொசம் 

தகொடுத்திருக்கிறொர் தமிழ்த் தரகு அரசியல் கட்சிதயொன்றின் 

தகலவர் ஒருவர். அடுத்த சில நொட்களில் வரப்மபொவது 

அரசின்மீதொன நம்பிக்ககயில்லொ பிமரரகண என்பகதத் 

ததொிந்து தகொண்டும் அவர் அரசிற்கு மூன்றுமொத அவகொசம் 

தகொடுத்தது அரசின்மீதொன நம்பிக்ககயில்லொப் பிமரரகணகய 

எந்தவித அரசியல் மபரமுமின்றி ஆதொிப்பதற்கொன 

அத்திவொரமொ? அல்லது இன்னும் சில மொதங்களில் அடுத்த 

மதர்தல் வரப்மபொவகதத் ததொிந்து மபொரொட்டம் தவடிக்கும் 

என்ற அவரது தவடிப்புளுகின் வொன மவடிக்ககயொ?  

நொம் ஓரளவு அரசியல் பலத்மதொடு இருந்தமபொது, எமது 

அரசியல் அழுத்தத்தொலும் நல்லிணக்க சமிக்கஞயொலும் 

உருவொக்கப்பட்ட சந்திொிகொ அரசு கொல அரசியல் தீர்வுத் 

திட்டத்கத இந்த நொடொளுமன்றத்தில் எதிர்த்து எொித்தவர்களில் 

இந்தத் தரகு அரசியல் தமிழ்க் கட்சித் தகலவர்களும் 

உள்ளடங்குகின்றனர். அந்த வரலொற்றுத் தவறுக்கு -  

 

ගු නිගය ජ්ය කාරක ්භාපිනුරමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

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

முடித்துக்தகொள்ளமவண்டும். 

 

ගු ඩේල්ප ගද්වාන්දාා මහසතා 
(மொண்புமிகு டக்ளஸ் மதவொனந்தொ) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தகௌரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கமள, 

என்னுகடய மிகுதி உகரகயச் சகபக்குச் *சமர்ப் 

பிக்கின்மறன். நன்றி.  

 

ගු නිගය ජ්ය කාරක ්භාපිනුරමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

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

மொண்புமிகு அமீர் அலி சிஹொப்தீன் அவர்கள்! உங்களுக்கு 5 

நிமிடங்கள் இருக்கின்றன. 

 

 

[பி.ப. 1.25] 

 

ගු අමීර් අලි ිරහසාේී්ද මහසතා  
(மொண்புமிகு அமீர் அலி சிஹொப்தீன்) 

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

இன்கறய தினம் ேனதொ விமுக்திப் தபரமுனவினொல் 

தகொண்டுவரப்பட்டிருக்கின்ற அரசுக்தகதிரொன நம்பிக்கக 

யில்லொப் பிமரரகண ததொடர்பிமல மபசச் சந்தர்ப்பம் 

தந்தகமக்கு எனது நன்றிகயத் ததொிவித்துக்தகொள்கின்மறன். 

தகௌரவ அநுர திஸொநொயக்க அவர்கள் நொன் மிகவும் 

விரும்புகின்ற ஒரு நல்ல தகலவன். அந்தத் தகலவன் இன்று 

இந்த அரசொங்கத்திற்கு எதிரொக ஒரு நம்பிக்ககயில்லொப் 

பிமரரகணகயக்  தகொண்டுவந்திருக்கின்றொர். ஆனொல், கடந்த 

கொலத்திமல அவர் மபசுகின்றதபொழுது, முஸ்லிம் அரசியல் 

தகலவர்கள் வியொபொரத்கத மொத்திரம்தொன் தசய்து 

தகொண்டொர்கள்; அரசியகல கவத்து வியொபொரம்தொன் 

தசய்தொர்கள் என்றும் முஸ்லிம் தகலவர்கள் இந்தத் 

தொக்குதலுக்குப் தபொறுப்புக்கூறமவண்டும் என்றும் இந்தச் 

சகபயிமல கூறியகத இந்த இடத்திமல நொன் ஞொபகப்படுத்த 

மவண்டும். அவொிடத்திமல நொன் ஒன்கறக் மகட்க 

விரும்புகின்மறன். ஒரு தபொறுப்புவொய்ந்த கட்சி என்கின்ற 

ொீதியிமல ஒவ்தவொரு தடகவயும் இந்தப் பொரொளுமன்றத்திமல 

மகள்விககளக் மகட்டுக் குவிக்கின்ற ேனதொ விமுக்திப் 

தபரமுன கட்சியொனது, கடந்த ஏப்பிரல் மொதம் 21ஆம் திகதி 

இடம்தபற்ற தொக்குதல் சம்பந்தமொக அவர்களுக்குக் கிகடத்த 

தகவல்கள் குறித்து, இந்தப் பொரொளுமன்றத்திமல ஒரு நொளும் 

மகள்வி மகட்டது கிகடயொது. அதகன மிகுந்த 

கவகலயளிக்கின்ற விடயமொக நொங்கள் பொர்க்கின்மறொம். 

வியொபொரம் தசய்வதற்கொக நொங்கள் முயற்சி தசய்ததொகக் 

கூறிய விடயத்கத நொன் இந்த இடத்திமல வன்கமயொகக்  

கண்டிக்கின்மறன்; அகத மறுக்கின்மறன். மதசியப் 

பட்டியலுக்கொக நீங்கள் முன்தமொைிந்த இப்ரொஹீமும் ஒரு 

1367 1368 

————————— 
*  පු්පතකාලගේ තබා තත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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வியொபொொி ஆவொர். அதுவல்ல, நிகழ்ச்சி நிரல்! இப்படிதயொரு 

விடயம் நடந்திருக்கின்றது; இது ததொடர்பொக ஆரொயமவண்டும் 

என்கின்ற விடயத்திமல உங்கள் எல்மலொருகடய 

ஒத்துகைப்கபயும் மவண்டி நிற்கின்மறொம். இது முஸ்லிம் 

சமூகத்திற்கு எதிரொக வீசப்பட்டிருக்கின்ற கல் என்ற 

கொரணத்தினொல் ஒரு நியொயபூர்வமொன விசொரகணயின் மூலம் 

இதற்குத் ததளிவுதபற மவண்டுதமன்று இந்த இடத்திமல 

மவண்டுதகொள் விடுக்கின்மறன்.  

තවද්, ාශේ වරප්රටපද් පිළි්ඳව ප්ර නිය ස ාා ශ  අවටගිපශේදී 

කිය්නන ඕනෑ. පසුගිය ජූලි 9වැනි ද්ප ''ාේබිා'' පත්තශ ආ ාප  ැන 

වැරැදි ප්රවෂත්ිනය ස පළවී ිනබුණප. - [්පනප කිමේා ස] - කිය්නන , 

ාා කිය්නන . එිතාරල ශ්ෞේන ඡ්නද්වලි්න ජනපධිපිනවරශය ස 

පත්  රන ිතහිනය බිඳ ද්ැමිය යුුසන්.එ කියප ාා කිේවප කියලප ශ  

පත්තශ ආ ටඳර්න ශවලප ිනශ්නවප.  

 
ගු මි ්දාාන්දා අලු් ගමගේ මහසතා 
(மொண்புமிகு மஹிந்தொனந்த அலுத்கமமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

බ්ුසාප නශරා කිේශේ නැේද්? 

 
ගු අමීර් අලි ිරහසාේී්ද මහසතා  
(மொண்புமிகு அமீர் அலி சிஹொப்தீன்) 

(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen) 

ාා නශරා කිේශේ නැරැ. ඒ වපශේා ඒ  පද්න   රශ න 

10වැනි ද්ප ''දිවන්න'' පත්තශ ආ  ුසවැකිය  පළවී ිනබුණප, "අමී ආ 

අලී ශේ ශ ෝන  ගපඑ කියලප.  ුසවැකිය ලියපු ශ නපටන් ාා 

කිය්නන ඕනෑ ඒ  ශ ෝන  ගප කියලප. ඒ ශ ොල්ල්න තාන් ශ ෝන 

 ගප පළ  ශළේ. පසුගිය ාපට 3 ඇුසළතදී ටරරප්නශේ ප්ර ින 

තවපට පටිශටේ ශ  රැා පත්තශ ආ ා ඒ වපශේ  ගප තාන් පළවී 

ිනබුශඩු. Dr. Shafi සීශටේරිය්න ටැත්   7,000 ස  ළප  කිේවප. 

තශයත් න පපරටා ඒ  (,000ට අක්  ළප. ඊට පටිශටේ ඒ  

3(0 ට අක්  ළප. රිටපඩ් ්දියුදී්න ත්රටිතවපදිශය ස  කිේවප. ශ  

ිතයදෙ  ගප පත්තර ිජකුණප  ්නන  රපු උපපය ාප ආ  කියලප ාා 

ශ  අවටිගපශේදී කිය්නන ඕනෑ. ලියන න  වැරැදි නැරැ. නමුත් 

news න  ට ූර ආණශය්නා අරලප ලිේවප න  වක්නවප කියලප ාා 

ශ  අවටිගපශේදී කිය්නන  ැාැිනන්.  

 
 

ගු නිගය ජ්ය කාරක ්භාපිනුරමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
தகௌரவ உறுப்பினர் அவர்கமள, உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு 

நிமிடம் இருக்கின்றது. 
 

 
ගු අමීර් අලි ිරහසාේී්ද මහසතා  
(மொண்புமிகு அமீர் அலி சிஹொப்தீன்) 

(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen) 

Thank you.  

ශ  ප්රවෂත්ිනය ට ූර ආණශය්නා ිජ ෂින  රපු න  ස කියලප 

ාා ඉතප ව ී ාකි්න කිය්නන  ැාැිනන්. ාා කිේශේ, 

ජනපධිපිනවරණයට තර  වදින න සශ නප රශට් ිනශ්න ිතයදෙ  

ජන ශ ොටටි ඒ රපශී  රශ න ය්නන පුළුව්න ශ ශන ස ශව්නන 

ඕනෑ කියල  පන්. නශරා නැත්න , නයපට ඉදිරි  ාන ස ය්නන 

්ැරැ; බිඳ වැශටනවප. රශට්  වුරු රරි ශ ශන ස 

ජනපධිපිනවරණයට තර  වදිනවප න , ිතයදෙ ජන ශ ොටටි 

ඒ රපශී  රශ න  ය්නන පුළුව්න ශ ශනකුට තාන් ශ  රශට් 

ශරොඳ නපය ත්වය ස ද්ර්නන පුළුව්න කියලපන් ාා ප්ර ප   ශළේ. 

சொிதொமன!   ැාැිනதொமன! 

 

ගු නිගය ජ්ය කාරක ්භාපිනුරමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
மொண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்கமள, உங்களது உகரகய 

நிகறவுதசய்ய மவண்டும். 

 

ගු අමීර් අලි ිරහසාේී්ද මහසතා  
(மொண்புமிகு அமீர் அலி சிஹொப்தீன்) 

(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen) 

ාට තව ිජනපඩියය ස ශද්්නන,  රු නිශයෝජය  පර  

ටභ පපිනුසානි. ාා මුලි්න  ගප  රපුවපත්, අ්නිනාට  ගප 

 රපුවපත් බ සශ ෝා cut and chop  රලප න   ෑල්ල ස ිජතර ස 

අරශ න අවටිගපවපදී ිජධියට ජපිනවපද්ය අවුටිටන ිජධියට ලිය්නන 

නපප කියලප, ාා ''ාේබිා'' පත්තශර්න ටර ''දිවන්න'' පත්තශර්න 

ඉල්ලීා ස  රනවප. ශ   ැන ශටොයප ්ලප ශ   ැන නිවැරැදි 

ප්රවෂත්ිනය ස පළ  ර්නන බ්ුසා්නලපට යුුස ා ස ිනශ්නවප. 

නශටේ  ටයුුස  ර්නන කියලප ාා ශ  අවටිගපශේදී ඉල්ලීා ස 

 රනවප. ඒ  ාශේ වරප්රටපද්ය ස රැක්යට ාා ශ  ටභ පව  ද්ැම්වත් 

 රනවප.  

இந்த நொட்டிமல சஹ்ரொனுகடய பிரச்சிகனக்குப் பின்னர் 

பத்திொிகககளில் இனவொதத்கதத்தொன் எழுதினொர்கள். றிஸொட் 

பதியுதீன் ஒரு பயங்கரவொதிதயன்று தசொன்னொர்கள். இந்தப் 

பொரொளுமன்றத்திமல அவருக்தகதிரொக நம்பிக்ககயில்லொத் 

தீர்மொனத்கதக் தகொண்டுவந்தொர்கள்.   

 

ගු නිගය ජ්ය කාරක ්භාපිනුරමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
நன்றி! 
 

ගු අමීර් අලි ිරහසාේී්ද මහසතා  
(மொண்புமிகு அமீர் அலி சிஹொப்தீன்) 

(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen) 
ஒரு நிமிடம் தொருங்கள்! 
 

ගු නිගය ජ්ය කාරක ්භාපිනුරමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
இல்கல; ஏற்தகனமவ ஒரு நிமிடம் தரப்பட்டுவிட்டது. 
 

ගු නිගය ජ්ය කාරක ්භාපිනුරමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
தகௌரவ உறுப்பினர் றிஸொட் பதியுதீன் அவர்களுகடய 

மநரத்கதத்தொன் நீங்கள் எடுக்கின்றீர்கள்! 

 
ගු අමීර් අලි ිරහසාේී්ද මහසතා  
(மொண்புமிகு அமீர் அலி சிஹொப்தீன்) 

(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen) 
பொரொளுமன்றத் ததொிகுழுகவ நியமித்து, அதனூடொக 

விடுதகல தபற்றுக்தகொண்ட பிற்பொடும், இந்தப் பிரச்சிகன 

கயத் ததொடர்ந்மதொோ்ச்சியொகக் தகொண்டுமபொக மவண்டுதமன்ற 

கொரணத்தினொல் இன்று ஒரு சிலருக்கு அொிப்பு ஏற்பட்டிருக் 

கின்றது. ஆனொல், பொரொளுமன்றத் ததொிகுழுவின் தசயற் 

பொடுகள் ததொடர்ந்மதொோ்ச்சியொக நடக்க மவண்டும்; உண்கம 

கண்டறியப்பட மவண்டும். இதற்கு எல்லொக் கட்சிகளும் 

ஒத்துகைப்பு வைங்க மவண்டுதமன்று மகட்டு, வொய்ப்புக்கு 

நன்றி கூறி, விகடதபறுகின்மறன்.   
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පප ආලිශ ්නුසව 

[අ.භ ප.1.31] 

 

ගු ඉ්දිනක අනුුද්ධ ගහසේර්  මහසතා 
(மொண்புமிகு இந்திக அநுருத்த மஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 

 රු නිශයෝජය  පර  ටභ පපිනුසානි  ජනතප ිජමු සින 

ශපරමුශඩු නපය  අම්ර කුාපර දිටපනපය  ා්නත්රීුසාප ශ  

ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව ශ නපශේ ඇත්ත ව ශය්නා 

ටේභ පවශය්න න   ාා හිතනවප  ශ  ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව 

ජය්රණය  රන න  ාර  මජ ස ශනොශවන් කියලප. රැ්ැන්  

අපට ිනශ්න  ැටදෙව ශ   ැන අශනකුත් ප සෂ ටාඟ ටප ච්ඡප 

 ළපද් කියන න න්. ශ  පප ආලිශ ්නුසව ුසළ  තඩුක් ප සෂයට 

ශනොශවන් ිජප සෂයටන් ්ුවතරය ස ිනශ්්නශ්න. තඩුක්වට 

්ුවතරය ස නැරැ. ්ුවතරය ස ිනශ්න ිජප සෂය ටාඟ ශ  

ශයෝජනපව  ැන ටප ච්ඡප  ළපද් කියන ප්ර ිනය අපි නුසා්නලපට 

ශයොමු  රනවප. නශරා නැත්න  ශ  ශයෝජනපව ශ න ඒා 

පසුගිය ද්වටිවල ඇින වුණු ශ්ෝ ් ිතේධිශය්න පීඩපවට පත් වුණු  

අටරණ වුණු  අ්නත අටරණ වුණු ජනතපවට  රන ිජ පල 

ශ ශනහිලි ා ස කියන න  අපි ශයෝජනප  රනවප.  ද්ප්නන  

වපශල්  තවපට ගියපට ශයෝජනපව ස ශ නැල්ලප තශයත් තඩුක්ශේ 

ප්රිනරූපය ශ ොඩ නඟප  ්නනට  ශ  ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපශව්න 

පටිශටේ තඩුක්ශේ ප්රිනරූපය තව තවත් වැඩිය ව ආනනය  ර්නනට 

ශද්න ටරශයෝ ය සද්  ශ ශ ්න ශද්්නශ්න කියන ටැ ය  ාකිතය 

අපට ිනශ්නවප. ශ ශටේ ශවතත් අපි ශ  ිජ ිවපට භ ා  

ශයෝජනපවට ප සෂව ඡ්නද්ය පපිජච්චි  රනවප.  

ශ  ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපශව්න අනිවප ආයශය්නා ශ  

තඩුක්ව ශ ද්ර යව්නනට පුළුව්න න  ඒ   ැන ටුසටුශවන න ා 

පිරිට ඒ ප්ේන ිජප සෂය ිජතරන්. අම්ර කුාපර දිටපනපය  

ා්නත්රීුසාපටත් වඩප අපි ටුසටු ශවනවප. ඒ ට ශරේුසව ශවන ශද්ය ස 

ශනොශවන්.  අපි නද්ප කිේවප  ශ  තඩුක්ව ්ලයට තපු ද්ප ඉඳ්න 

ජනතපවශේ ිජ ිවපටය නැින  ළ ්ව. ඒ ිජ ිවපටය ශ ොච්ාර දුරට 

නැින වුණපද්? ාර ්ැාකුව  ශ ොල්ල  පපු ද්වශටේ ඉඳ්න අපි ඒ 

ශවම්ශව්න පප ආලිශ ්නුසශේ  ගප  ළප. නද්ප ාර ්ැාකුශව්න 

පට්න  ත්ත ශ  තඩුක්ව ඒ  ටයුුස නැවැත්වූශේ නැරැ. දිගි්න 

දි ටා  දිගි්න දි ටා රපජය ශේශපොළ ිජකුණ්නනට  ශ ොමිටි 

 ර්නනට  ප්රජපත්නත්රවපද්ය නැින  ර්නනට  ශරොර    ර්නනට  

ශරොර ගිිජසු   ර්නනට  ටයුුස  ළප. ශ  ිතයල්ල  රලප 

අ්නිනාට රටට ඉුසරුශවලප ිනබුණු ජපින  තර සෂපවත් ශ  

තඩුක්ව නැින  ළප. ජපින  තර සෂපව නැින  ළප! ජපින  

තර සෂපව නැිනවීාත් ටාඟ තාන් අම්ර කුාපර දිටපනපය  

ා්නත්රීුසාපට ශ  තඩුක්ව ඇිනශවලප ිනශ්්නශ්න  ශ  තඩුක්ව 

ප්නන්නන ඕනෑ කියලප හිිනලප ිනශ්්නශ්න. නුසා්නලප  ළුතර 

ඉඳලප පන්්න තවප. ඇත්තටා ඒ  ශරොඳන්. අපි ම්වර ඉඳ්න පන්්න 

නේදී අපට ශාෝද්නප  ළපට  නුසා්නලපත් ඒ අභිශයෝ ය භ පර 

 ත්තප.  

නද්ප  බ සශතෝ් ආ ාපටශේ අපි ශ  තඩුක්ව නළව්නනට 

 ටයුුස  රේදී අපට ප්රජපත්නත්ර ිජශරෝධිශයෝ කියලප කිේවප. 

රැ්ැන්   2014 ජනපධිපිනවරණශය්න පසුව අ ාැිනවරයප පටිටප 

ශද්ොශර්න ඇිජල්ලප දිවුරු  දීපු ද්වශටේ නුසා්නලප ඒ ක්රියපව 

ප්රජපත්නත්ර ිජශරෝධින් කිේශේ නැරැ.  අපි අර්නශ්න  1977දී 

ප්රජපත්නත්රවපදීවද්  තමු්නනප්නශටේලප තඩු ක් ්ලය අල්ල්නනට 

උත්ටපර  ශළේ කියලපන්. ප්රජපත්නත්රවපද්ය ශද්්නන ඕනෑ. රැ්ැන්  

ඊට වඩප ජනතපවට   තර සෂපව ල්ප ශද්්නනට ශ  

පප ආලිශ ්නුසවට ඇිජල්ලප ා්නත්රීවරු්න ව ී ා ස ඇිනව  ටයුුස 

 ර්නනට ඕනෑ.  

ද්ැ්න අපි ඊශේ  ශාො  සද් ද්ැ සශ ස? ශ  තඩුක්ව  ැන 

ිජ ිවපටය ිනය්නනට තඩුක් ප සෂශේ ා්නත්රීවරු්න ඊශේ ශ  

පප ආලිශ ්නුසශේ හික්ශේ නැරැ. ඊශේ ශ  ිජවපද්ය පැය ට  ලි්න 

අවට්න  ළප. තඩුක් ප සෂශේ  ථි ය්න  ථි  ලැන්ටිුසවට න  

ඇුසළත්  රලප   ගප  ර්නන තශේ නැරැ. ඒ තරාටා තඩුක්ව 

පැත්ශත්  ිතක්න අයටත් ශ  තඩුක්ව  ැන ිජ විපටය ස නැරැ. ඒ 

නිටප අපි පැරැදිලිවා කියනවප  ශ  ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව 

ජය්රණය  ර්නන අව ය න      අම්ර දිටපනපය  ා්නත්රීුසාපන්  

සුා්නිනර්න ා්නත්රීුසාපන්  ගප  ළප න   ''ශ   ශ ොඩ'' කියලප. 

ඒ  ැන අපි වැඩියය  ගප  ර්නන ඕනෑ නැරැ. අම්ර දිටපනපය  

ා්නත්රීුසාපන්  සුා්නිනර්න ා්නත්රීුසාපන් න ුස වුණප න   ශ  

තඩුක්ව අද් රවට ).30 - .00 ශවේදී ශ ද්ර ය්නන ඕනෑ; ශ  

අ ාැිනවරයප ්ක්-මුට්ටු pack  රශ න ශ ද්ර ය්නන ඕනෑ. නද්ප 

අරලිය ර ා්නදිරය ්ද්පශ න හික්යප වපශේ අද් ඉ්නන ්ැරැ. 

රැ්ැන්  ඒ   ර්නන පුළුව්න අම්ර දිටපනපය  ා්නත්රීුසාපටන්  

සුා්නිනර්න ා්නත්රීුසාපටන් මිට ස  ාහි්නද් රපජප සෂ ා්නත්රීුසාපට 

ශනොශවන්. ාහි්නද් රපජප සෂ ා්නත්රීුසාප අද් ශ  ශයෝජනපවට 

ප සෂව ඡ්නද්ය ශද්නවප. ඒ වපශේා ිතයදෙ ා්නත්රීවරු්නට තරපනනප 

 රලප ිනශ්නවප   රුණප ර තඩුක්ව නළව්නන ඡ්නද්ය දීාට 

පැමිශණ්නන කියලප. රැ්ැන්  බ්ුසා්නලප ශ  ශයෝජනපව 

ශ නපශේ ''රපමු'' පරිටිට   ර්නන න   නා ශ්ෝ ් ප්රරපරශය්න 

මිය ගිය  ටුවපපික්ය ජනතපවටවත්  ාඩ ලපුශේ ජනතපවටවත්  

අද් ශවන   ද්ැඩිය ටත් පර ඒ  වල ිතක්න කිිත ශ ශනකුටවත් 

ටපනපරණය ස ශව්නශ්න නැරැ. ඒ නිටප ාා ශයෝජනප  රනවප  

ජනතප ිජමු සින ශපරමුණ ශ  ශ නප ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව 

ශවම්ශව්න ඒ ිජධියට ශපනී ිතක්්නන ඕනෑය කියලප. 

අපි නද්ප රිටපඩ් ්දියුදී්න හිටපු ඇාිනවරයපට ිජරුේනව ිජ ිවපට 

භ ා  ශයෝජනපව ස ශ නපවප. අපි නුසාපට ය කිිත  රුත්වය ස 

ශද්නවප  ශ  වයටනශය්න පටිශටේ තවා ඇාින ා  ත්ශත් නැින 

න ට. නමුත් ශරට  නින්ද් අපි ද්්නශ්න නැරැ.  නුසාප  ටයුුස 

 ර්නන ඕනෑ පත් ර ිනශ්න අර න  න   මිටුවලට ඕනෑ 

ිජධියට ශනොශවන්. ඒවප නපඩ   ාක් ශවලප  ඉවරන්.  ඒ 

 මිටුශේත්  ශ  ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව ශ නප ප සෂශේ 

ා්නත්රීවරු ඉ්නනවප. ඒ  මිටුශේ  ිතක්න අයටත් ිජ ිවපටය ස නැින 

නිටප තාන්  තඩුක්වට ිජරුේනව ශ  ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව 

ශ ශන්නශ්න. ඒ නිටප අපි පැරැදිලිව කියනවප  ශ  ිජ ිවපට 

භ ා ශය්න ශරෝ ශ  තඩුක්ව ශ ද්ර යව්නන පුළුව්න න   නහි 

මූලි  අදියරට අපි-තමු්නනප්නශටේලප න ස  න ුස ශවනවපය 

කියලප.  

රැ්ැන්  ශ   ශ  තඩුක්වට ිජරුේනව තපු පළමුවැනි ිජ ිවපට 

භ ා  ශයෝජනපව ශනොශවන්  ශ  ඇාිනවරු්නට ිජරුේනව තපු 

පළමුවැනි ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව ශනොශවන්. ඉිනරපටය  ත්තපා  

වැඩියා ිජ විපට භ ා  ශයෝජනප තපු තඩුක්ව  ශ  තඩුක්වන්. ඒ 

නිටප ශ ශ ්නවත් ශ  තඩුක්ව කුජීත ශවලප  රටට යරපත් 

තඩුක්ව ස පත්  ර ැනීශ  රැකියපව රශට් ජනතපවට ලැශ්නවප 

න   ාා හිතන ිජධියට ඒ  තාන් රශට් තර සෂපව ශවම්ශව්න 

 ර්නන පුළුව්න වක්නපා  ටයුත්ත කියමි්න ාා නවිනනවප. 

ශ්ොශරොා ටිුසිනන්. 
 

 

[අ.භ ප.1.3 ] 

 

ගු ුරෂාර ඉඳුනිල් අමරග ේ්න මහසතා 
(மொண்புமிகு துஷொர இந்துனில் அமரமசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

 රු නිශයෝජය  පර  ටභ පපිනුසානි  ාා හිතන ිජධියට අපට 

තවත් න  අවටිගපව ස ල්ප දීලප ිනශ්නවප  ශ  තඩුක්ශේ 

  සිනාත්භ පවය උර ප ්ැලීාට. ඒ අවටිගපව තාන් අද් රවටට 

ශයදී ිනශ්්නශ්න. නැවතත් අශලා තඩුක්ශේ   සිනාත්භ පවය 

තරවුරු  ර්නනට  අව ය ටරශයෝ ය ල්පදීා පිළි්ඳව ජනතප 

ිජමු සින ශපරමුණට අපි ිජශ ේෂශය්න ටිුසිනව්නත ශවනවප.  
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ගු ම්දත්රීවරගයක් 
(மொண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 

ත! Deal  න  ස ශ්නද්? 

 

ගු ුරෂාර ඉඳුනිල් අමරග ේ්න මහසතා 
(மொண்புமிகு துஷொர இந்துனில் அமரமசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ඉ්නදි  අම්රුේන ා්නත්රීුසාපටත් පුළුව්න  ශපොඩිය ශපොඩිය 

අවපැරැ  ැ්නවී  ශවලප ිනශ්න අශලා තඩුක්ශේ ාල ඩ ක්  

 ඩප  ශපොල්කුක් ක්  ස   ශඩොල් කුක් ක්  ස  ශාොනවප ශරෝ 

පවුඩ ආ ක්  ස  ශපොල් මුක් ක්  ස අරශ න ඇිජල්ලප අද් රවටට 

අශලා තඩුක්ව ශපොඩ්ඩ ස ශපොලිෂි  ර්නන. ඒ ටඳරප 

තමු්නනප්නශටේලප ිතයදෙශද්නපටා න්නන පුළුව්න. ාා ිජශ ේෂශය්න 

ටිුසිනව්නත ශවනවප  අශලා තඩුක්වට ශරට උශේ ඉඳලප නව 

ජවය ස  නව ශපම්ා ස ල්ප ශද්්නනට තමු්නනප්නශටේලප 

ිතයදෙශද්නප  ටයුුස කිමේා පිළි්ඳව.  

රැ්ැන්  ඉින්න ශාතැන න  ශද්ය ස ිනශ්නවප. ශ   ඉින්න 

 ැකිල්ශල් රමුවරුව්නශේ නක් තී්නදුව වපශේන්. ශ්ෝ ් පුපුරලප 

අශලා අහිාට  ජනතපව ාැරුණප. ඒ ාරණවලට ව කිව යුුස අය  

කියලප ද්ැ්න න  න  අවටිගපවට න  න  අය අල්ලනවප. 

ශවලපව ට කියනවප  ශපොලිටිපිනවරයප කියලප. ශවලපව ට 

කියනවප   තර සෂ  ශල්  වරයප කියලප. ශවලපව ට කියනවප  

අ්පාපතයුසාප කියලප. ශවලපව ට කියනවප  ශ  තඩුක්ව කියලප. 

රැ්ැන්  ශ  ට ශරේුසව ජනපධිපින කියලප කිය්නන භ යන්. නලි්නද් 

ජයිනටිට ා්නත්රීුසාප කිේවප  - 

 

ගු මි ්දාාන්දා අලු් ගමගේ මහසතා 
(மொண்புமிகு மஹிந்தொனந்த அலுத்கமமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

Sir, I rise to a point of Order.   

 

ගු නිගය ජ්ය කාරක ්භාපිනුරමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

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

 

ගු මි ්දාාන්දා අලු් ගමගේ මහසතා 
(மொண்புமிகு மஹிந்தொனந்த அலுத்கமமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ුසෂපර ඉඳුනිල් ා්නත්රීුසාප  නව ජවයකි්න ය්නශ්න රනිල් 

ිජරාිතාර ාරත්ායප න ස ද්? 
 

ගු ුරෂාර ඉඳුනිල් අමරග ේ්න මහසතා 
(மொண்புமிகு துஷொர இந்துனில் அமரமசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

බේ  අනිවප ආයශය්නා.  

නුසාප ජනපධිපිනවරයපට ඇඟිල්ල දිවන  ර්නන භ යන්. අපි 

ද්ැ ස ප  ජනතප ිජමු සින ශපරමුශඩු නලි්නද් ජයිනටිට ා්නත්රීුසාපත් 

කියනවප  අව ය - [්පනප කිමේා ස] බේ  හිශ ආ ද්ාන් කියලප භ යන්. 

තා්නට ිනශ්න ප්ර ින ක්ශ ්න ශේශර්නන ්ැරි ශවන්  හිශ ආ ද්ාන් 

කියලප භ යන්. අපි කියනවප  පුළුව්න න  ජනපධිපිනුසාපටත් 

ශද්ෝෂපභිශයෝ ය ස ශ ශන්නන  ඒ ට අපිත් අත් ශද් ා බටවප 

ඡ්නද්ය ශද්නවප කියලප. රැ්ැන්  ඉින්න  ැරඬි ාරප පේ - 
  
ගු අනුර ින්ානායක මහසතා 
(மொண்புமிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

 රු ා්නත්රීුසානි  බ්ුසාප ටපාපනයශය්න තඩුක්රා 

වයවටිගපව කියවනවප ඇින ශ්න?  

ගු ුරෂාර ඉඳුනිල් අමරග ේ්න මහසතා 
(மொண்புமிகு துஷொர இந்துனில் அமரமசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

බේ. 
 

ගු අනුර ින්ානායක මහසතා 
(மொண்புமிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ජනපධිපිනවරශයකුට ිජරුේනව ශද්ෝෂපභිශයෝ ය ස ශ න ඒා 

ටඳරප අවා ව ශය්න ා්නත්රීවරු ී  ශද්ශනකු අත්ට්න  ර්නන 

ඕනෑද්? 
 

ගු ුරෂාර ඉඳුනිල් අමරග ේ්න මහසතා 
(மொண்புமிகு துஷொர இந்துனில் அமரமசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

තමු්නනප්නශටේලපට ඉ්නශ්න රය රත්ශද්නපන්. 
 

ගු අනුර ින්ානායක මහසතා 
(மொண்புமிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ා්නත්රීවරු ී  ශද්ශනකු අත්ට්න  ර්නන ඕනෑද්? 
 

ගු ුරෂාර ඉඳුනිල් අමරග ේ්න මහසතා 
(மொண்புமிகு துஷொர இந்துனில் அமரமசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

රරි. අපි සූද්පන   අත්ට්න  ර්නන. 
 

ගු අනුර ින්ානායක මහසතා 
(மொண்புமிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒ  ශනොශවන්  බ්ුසාපශ ්න ාා ටරල ප්ර ිනය ස අර්නශ්න.  
 

ගු ුරෂාර ඉඳුනිල් අමරග ේ්න මහසතා 
(மொண்புமிகு துஷொர இந்துனில் அமரமசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

අපි සූද්පන   තමු්නනප්නශටේලප ශ නපශවොත් -[්පනප කිමේා ස] 

අපි කිේශේ ශේ්නන කියලප. [්පනප කිමේා ස] ාා 

තමු්නනප්නශටේශේ ප්ර ිනවලට උත්තර ශද්්නන ශනොශවන් ඉ්නශ්න. 

තමු්නනප්නශටේ ශද්ෝෂපභිශයෝ ය ස ශේනවප න   ඒ ට අත්ට්න 

 ර්නන අපි සූද්පන .  
 

ගු සුජීව ග ේ්නිරංහස මහසතා සවිායා   තාක්ෂණ හසා 

පර්ගේෂණ කැබින ස ගනොවන අමාතයුරමා  
(மொண்புமிகு சுேீவ மசனசிங்க - விஞ்ஞொன, ததொைில்நுட்ப 

மற்றும் ஆரொய்ச்சி அகமச்சரகவ அந்தஸ்தற்ற அகமச்சர்) 

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

තමු්නනප්නශටේලපශයෝජනපව ස ශේ්නන. 
 

ගු ුරෂාර ඉඳුනිල් අමරග ේ්න මහසතා 
(மொண்புமிகு துஷொர இந்துனில் அமரமசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

තමු්නනප්නශටේලප නශරා ශයෝජනපව ස ශේ්නන.  
 

ගු අනුර ින්ානායක මහසතා 
(மொண்புமிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
Sir, I rise to a point of Order.   
  
 රු නිශයෝජය  පර  ටභ පපිනුසානි  ශ  පප ආලිශ ්නුසවට 

අදෙින්න ා්නත්රීවරශයකු පත්වනශ ොටත්  අදෙින්න පප ආලිශ ්නුසවට 
නනශ ොටත් ප්රනපන ශපොත් ශද්  ස ශද්නවප. න  ස  වරප්රටපද් 
පිළි්ඳ නීිනය රප ට ්්නන ශපොත ස. අනි ස න   තඩුක්රා 
වයවටිගපව. තඩුක්රා වයවටිගපව ශද්්නශ්න ඒ ත් න ස -  [්පනප 
කිමේ ] ාා න ස ශද්ය ස අරනවප. [්පනප කිමේ ] 

1373 1374 



පප ආලිශ ්නුසව 

ගු ුරෂාර ඉඳුනිල් අමරග ේ්න මහසතා 
(மொண்புமிகு துஷொர இந்துனில் அமரமசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

පප ආලිශ ්නුසවට තපු පළමුශවනි ද්වශටේත් තමු්නනප්නශටේ අපි 

නි   ශපොල් කුක්  ණනට ද්ාලප  ගප  ළප. ාත  ත්ප  ්නන. 

ඉටිශටල්ලප තමු්නනප්නශටේශේ නැට්ට  
 
[මූලා්නගේ අණ පි ින ඉව්  කරන ලී.  
[அக்கிரொசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 පපශ න ඉ්නන. අපි අදෙත් තාන්. අපි අදෙින්න තාන් තශේ. 

තමු්නනප්නශටේ ්  පඩුඩියතශය ස වපශේ අශලා තධුනි  ා රෑල්දෙ 

 ර්නන රද්්නන නපප. [්පනප කිමේා ස] තමු්නනප්නශටේශේ 

ප්ර ිනවලට උත්තර ශද්්නන ාට කිිතා අව යතපව ස නැරැ. ාා 

කිය්නශ්න පඳුරුවලට ිජදි්නශ්න නැිනව  රුණප රලප- 
 
ගු අනුර ින්ානායක මහසතා 
(மொண்புமிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
Sir, I rise to a point of Order.   

 රු නිශයෝජය  පර  ටභ පපිනුසානි  ශ   mike  ශද් ා on 

ශවලප ිනශයේදි ශ ොශරොාද්  ගප  ර්නශ්න? නුසාපශේ mike න  

off  ර්නන. 

 
ගු නිගය ජ්ය කාරක ්භාපිනුරමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
බ්ුසාප ඉ සානට කිය්නන ශ ෝ. 

 
ගු අනුර ින්ානායක මහසතා 
(மொண்புமிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ා්නත්රීුසානි  බ්ුසාප  ල්ල ව්නන නපප. ාා කිය්නන 

රද්්නශ්න බ්ුසාප අදෙත් කියන න  ශනොශවන්. [්පනප කිමේා ස] 

ශපොඩ්ඩ ස ඉ්නන. තඩුක්රා වයවටිගපශේ- 

 
ගු නිගය ජ්ය කාරක ්භාපිනුරමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

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

 
ගු ුරෂාර ඉඳුනිල් අමරග ේ්න මහසතා 
(மொண்புமிகு துஷொர இந்துனில் அமரமசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

අම්ර දිටපනපය  ා්නත්රීුසානි  අපි ශ  පප ආලිශ ්නුසවට ත 

ද්වටිවලත් තමු්නනප්නශටේ අප  රෑල්දෙ  රලප තාන්  ගප  ශළේ. 

ාා තමු්නනප්නශටේ  ණ්න  ්නශ්න නැරැ. 

 
ගු සුජීව ග ේ්නිරංහස මහසතා  
(மொண்புமிகு சுேீவ மசனசிங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

Sir, I rise to a point of Order.  Can I have the mike?  

 
ගු නිගය ජ්ය කාරක ්භාපිනුරමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Sujeewa Senasinghe, what is your point of 

Order?  

ගු සුජීව ග ේ්නිරංහස මහසතා  
(மொண்புமிகு சுேீவ மசனசிங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

 රු අම්ර දිටපනපය  ා්නත්රීුසාප ාුස  රන  පරණය ශවනත් 

ශද්ය ස. ුසෂපර ඉඳුනිල් අාර ශටේන ා්නත්රීුසාප කිේශේ 

ශද්ෝෂපභිශයෝ ය ශ ශනන නීින රාය  ැන ශනොශවන්. ඕනෑ න  

ශද්ෝෂපභිශයෝ ය ස ශේ්නන පුළුව්න  ඇන් ශ නපශේ නැත්ශත් 

කියලපන් නුසාප ඇුවශේ. නුසාප තඩුක්රා වයවටිගපව  ැන 

ශරොඳට ද්්නනවප. 

 

ගු ුරෂාර ඉඳුනිල් අමරග ේ්න මහසතා 
(மொண்புமிகு துஷொர இந்துனில் அமரமசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

අම්ර දිටපනපය  ා්නත්රීුසානි  තමු්නනප්නශටේලපට  ගප 

 ර්නන ිජනපඩිය 30 ස  (0 ස දු්නනපට අපට  ගප  ර්නන 

ිනශ්්නශ්න ිජනපඩිය 4න්  )න්. නා නිටප තමු්නනප්නශටේ   තඩු ක්රා 

වයවටිගපව  ැන  පප ආලිශ ්නුස රාශේද්  ැන  ගප  ර්නන 

 පලය නපටිින  ර්නන නපප. අම්ර දිටපනපය  ා්නත්රීුසානි  ාා 

තමු්නනප්නශටේ   ත 40 ටවත්  ණ්න  ්නශ්න නැරැ. අපි 

පප ආලිශ ්නුසවට තපු මුල්ා ද්වටවිලත් බ්ුසාප අපට ශ්ොශරොා 

රෑල්දෙ  රලප  ගප  ළප. තමු්නනප්නශටේ හිතපශ න ඇින  

තමු්නනප්නශටේ එශපොර සඑ කියලප. ාා තමු්නනප්නශටේ  ත 4 ට 

 ණ්න  ්නශ්න නැරැ. ාා කියනවප  රපශවෝ ඉ්නශද්ේදි පඳුරුවලට 

ිජදි්නන නපප  කියලප. ශ  ිතේධිශේ ටැ්ෑ ව  කිවයුත්තප 

ජනපධිපිනවරයපය  
[මූලා්නගේ අණ පි ින ඉව්  කරන ලී.  
[அக்கிரொசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

කියන න  ාා කියනවප. රැ්ැන්  ටැ්ෑ ව  කිවයුත්තප 

ජනපධිපිනවරයප  
 
[මූලා්නගේ අණ පි ින ඉව්  කරන ලී.  
[அக்கிரொசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

න   ඇත්ත ව ශය්නා ඒ ට අපිත් ව  කිවයුුසන්. ශාො ද් 

නුසාපට  ඡ්නද්ය ශද්්නන කියලප අපිත් කිේවපශ්න. ශ  ශයෝජනපව 

ශ ශනන ජනතප ිජමු සින ශපරමුශඩු   අම්ර කුාපර දිටපනපය  

ා්නත්රීුසා්නලපත් ශ  ිතේධියට ව  කිවයුුසන්. ශ  ිතේධියට ව  

කිවයුත් තප වාත්රීපපල ිතරිශටේන න   වාත්රීපපල ිතරිශටේන  
 
[මූලා්නගේ අණ පි ින ඉව්  කරන ලී.  
[அக்கிரொசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

වපශේ ව ී   පැරැර රරින  ශ නකු පත්  ර්නන අම්ර කුාපර 

දිටපනපය ලපත් රට පුරප ගියප; ශේදි ප  ණශ්න  ෑ  ැුවවප; 

තමු්නනප්නශටේලපශේ සුරින්න ානපපය ස ප්ර ප   ළප. ඒ  නිටප 

ශාතැනදී අප බිත්ිනයට ශරේත්ුස  ර්නන රද්්නන නපප. ශ  ට 

ව උත්තර රු වාත්රීපපල ිතරිශටේන ජනපධිපිනුසාප  
 
[මූලා්නගේ අණ පි ින ඉව්  කරන ලී.  
[அக்கிரொசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

න   ඒ ශවම්ශව්න අපි ව ී ා භ පර තයුුස න   ජනතප ිජමු සින 

ශපරමුශඩු තමු්නනප්නශටේලපත් ඒ ව ී ා භ පර තයුුස ්ව ාත  

ත්ප ්නන. ඒ නිටප තමු්නශේ ඇ ශේ කුණු ත්පශ න අම්්නශේ 

ඇඟට කුණු ද්ා්නන රද්්නන නපප  කියන න ත් ාා ශ  

අවටිගපශේදී ිජශ ේෂශය්නා කියනවප. ඒ  ඉතපා  අටපනපරණන්. 

පසුගිය දින  ශ ොටුව ාශරටිත්රපත් අධි රණශේ 

1375 1376 
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ාශරටිත්රපත්ුසමිය  රපු ප්ර ප ය අපි ද්ැ ස ප. ඒ ාශරටිත්රපත්ුසමිය 

හිටපු ශපොලිටිපිනුසාපට  තර සෂ  ශල්  වරයපට ඇප 

ශද්නශ ොට කිේවප  එතර සෂ  ශල්  වරයප ්ැී  ඉ්නශ්න රශට් 

තර සෂ  ඇාිනට. නතශ ොට තර සෂ  ශල්  වරයපට  ලි්න 

තර සෂ  ඇාින ශ  ව ී ා භ පර  ත යුුසන්එ කියලප.  නශරා 

තාන් නුසමිය ප්ර ප   ශළේ. නා නිටප අපි කියනවප   රුණප රලප 

 ැකිල්ශල් තී්නදු අරශ න  තර සෂපව අශත් නැින අප  තර සෂපව 

භ පර නැින අප  තර සෂ   වු්නිතලයට  ැඳව්නශ්න නැින අප 

බිත්ිනය ට ශරේත්ුස  ර්නන රද්්නන නපප කියලප. ශ  ශේවල්වලට 

ටැ්ෑ ව  කිවයුත්ත්න ශටොයප ශ න ටැ්ෑ ව  කිවයුත්ත්නට 

අව ය ද්ඬුව  ශද්්නන. නි   පඳුරුවලට ිජදි්නන නපප. රපශවෝ 

ඉ්නශ්න පඳුරු අටිශටේ. රරිා රපවප ්ලපශ න රරිා රපවපට ිජදි්නන 

කියන න ත් ාා ශ  අවටිගපශේදී කියනවප. 

 

 
[අ.භ ප.1.((] 

 

ගු නිමල් ලා්ද්ා මහසතා  
(மொண்புமிகு நிமல் லொன்சொ) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

 රු නිශයෝජය  පර  ටභ පපිනුසානි  ජනතප ිජමු සින ශපරමුණ 

ඉදිරිපත්  රපු ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව පිළි්ඳව අද්රට ිද්ැ සවීාට 

ලැබීා පිළි්ඳව ාප ටුසටු ශවනවප. ිජශ ේෂශය්න පපටිකු ප්රරපරය 

අලළප තාන් ශ  ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව ඉදිරිපත්  රලප 

ිනශ්්නශ්න. ශ  ාපටශේ 21වැනි ද්ප  ශවන ශ ොට  ාපට ුසන ස  ත 

ශවනවප  ඒ ත්රටිතවපදී පපටිකු ප්රරපරය නල්ල ශවලප. නන්්න අශලා 

ජනතපව  ිජශ ේෂශය්න  ශතෝලි  ජනතපව 240 ට වඩප වැඩිය 

පිරිට ස ාරණයට පත් වුණප; 400 ට වැඩිය පිරිට ස ුසවපල ලැබුවප. 

නද්ප ඉඳලප අද් ද් සවප ශ  ප්රරපරය පිළි්ඳව ශ  ටාපජය ුසළ  ගප 

ශවන ඒවප ඇුවවපා අපට ඉතපා  පැරැදිලිව ශපශන්නන ිනබුණු ශේ 

තාන්  ශ  ප්රරපරය නල්ල ශව්නන ඉටිශටල්ලප  ශ  ප්රරපරය 

ටැලසු   ළ ටරරප්න ඇුසළු පිරිට  ැන ශ  තඩුක්වට ශතොරුසරු 

ලැබිලප ඒ පිළි්ඳව  ටයුුස ශනොකිමේා නිටප තාන් ශ  ප්රරපරය 

නල්ල වුශඩු කියන  පරණය. ඒ නිටප තාන් කුඩප ද්රුව්න ඇුසළු 

අහිාට  ජනතපව ිජ පල ප්රාපණය ස ාරු මුවට පත්  වුශඩු.  

 රු ුසෂපර ඉඳුනිල් ා්නත්රීුසාප ජනපධිපිනුසාපට ිජතර ස ශ  

ශාෝද්නපව ඉදිරිපත්  ර්නන ගියප. ාා කියනවප  ශ  ප්රරපරයට 

තඩුක්ශේ ිතයදෙශද්නපා ව  කිය්නන ඕනෑ කියලප. ශ   

තමු්නනප්නශටේලපශේ තඩුක්ව. තමු්නනප්නශටේලප ශ නපපු 

ජනපධිපිනුසාප  ැන තමු්නනප්නශටේලපා තාන් ්ලප  ්නන ඕනෑ. 

ශාො ද්  බ්ුසා්නලප තාන් රාටයපට  ිනරය  රලප නුසාප 

ශ නපශේ. අද් ඒ  අශලා පිටට ද්ප්නන රද්්නන නපප. ඒ  

තමු්නනප්නශටේලප භ පර ්නන. ශ  ිතේධියට ව  ී ා ිනශ්්නශ්න 

තඩුක්වටද්  ජනපධිපිනුසාපටද් කියන න  ශරොය්නන ශව්නශ්නත් 

තමු්නනප්නශටේලපටාන්  අපට ශනොශවන්. අපට  ර්නන පුළුව්න 

ශ ාශ ඩියය ස නැරැ.  ශතෝලි  ජනතපව 300 ට වඩප ාැරිලප  අද් 

ඒ ිජ්නදිතශයෝ  චූදිතශයෝ ශවන තත්ත්වයට පත් ශවලපන් 

ිනශ්්නශ්න. තමු්නශේ රෂද්ය ටප සෂියට අම්ව  ටයුුස  රලප 

්ල්නන. 201)දී ිජශමද්පට රපජප සෂ ාරත්තයප ඒ ත්රටිතවපදි්නශේ 

ට ්්නනතප  ැන කියේදී තමු්නනප්නශටේලපශේ ාැින - ඇාිනවරු 

ශවනත්  පරණප කිේවප. ඊළඟට 2017 දි න - ාපවනැල්ල 

ිතේධිශේදී ශ   ැන නළිවුණප. 2017දී වනපතිජල්දෙව ිතේධිය ිතදු 

වුණප. ශ  ිතේධි න  සවත්  ැන රරියට පමේ සෂණ ශනො ර  

පමේ සෂණ  රශ න යේදී ාඟ නවත්වපු නිටප තාන් ශ  ප්රරපරයට 

 ශතෝලි  ජනතපවට මුුවණපප්නන ිතදු වුශඩු.  

 රු නිශයෝජය  පර  ටභ පපිනුසානි  ිජශ ේෂශය්නා  ිජශේ  

බුේධි ශටේවපව (වැනි ාපටශේ  0(වැනි ද්ප  රතර වැනි ාපටශේ 

07වැනි ද්ප  රතර වැනි ාපටශේ 10වැනි ද්ප  රතරවැනි ාපටශේ 

19වැනි ද්ප  රතරවැනි ාපටශේ 20වැනි ද්ප  රතර වැනි ාපටශේ 

21වැනි ද්ප ටැරි්න ටැශ ආ ශ  තඩුක්වට කිේවප  ටරරප්න ඇුසළු 

පිරිටශ ්න ප්රරපරය ස නල්ල ශව්නන යනවප  කියලප. රැ්ැන්  

තඩුක්ව  ත්ුස ක්රියපාප ආ ය ස නැරැ. ිජශ ේෂශය්න 

ශේවටිගපනවලට ශ  ප්රරපර  නල්ල ශවනවප කියලප කිේවප. 

ිජශ ේෂශය්න  ශතෝලි  ජනතපවට ශ  ප්රරපර නල්ල ශවනවප 

කියලප කිේවප. රැ්ැන්  ශ  තඩුක්ව   ශතෝලි  ජනතපවට 

ාැශර්නන ඉඩ දීලප ්ලපශ න හිටපු තඩුක්ව ස කියන න  

තමු්නනප්නශටේලප පිළි ්නන ඕනෑ. [්පනප කිමේා ස] තඩුක්වට 

තාන් කිේශේ. තඩුක්ව තාන් ව  කිය්නන ඕනෑ. ශ වප  ර්නශ්න 

 වුද්  ජනපධිපිනද්  තඩුක්වද් කියන න  අපි ද්්නශ්න නැරැ. 

තමු්නනප්නශටේලපට ජනපධිපිනුසාප න ස  තඩුක්ව  ර්නන ්ැරි 

න  පප ආලිශ ්නුසවට ශයෝජනපව ස ශ නැල්ලප පප ආලිශ ්නුස 

ාැිනවරණය ට ය්නන. අපි ලැරැටිිනන්. [්පනප කිමේා ස] අපට 

ඕනෑා ාැිනවරණය ස බට්ටුන්  තමු්නනප්නශටේලප න ස . 

තමු්නනප්නශටේලප තාන් භ ශේ රැාගිලප ඉ්නශ්න. අපි පැරැදිලිව 

බ සශතෝ් ආ 2)වැනි ද්ප  ාැිනවරණය ට ය්නන සූද්පනමි්න හික්යප. 

තමු්නනප්නශටේලප තාන් උටපිජ ගිහිල්ලප ඒ  නැවැත්වූශේ. අපි 

පැරැදිලිව කියනවප   ශතෝලි  ජනතපවශේ ාරණවලට 

තමු්නනප්නශටේලප ව  කිය්නන ඕනෑ කියලප. ඒ  ප්රරපර  වළ සවප 

 ්නන  ටයුුස ශනොකිමේා පිළි්ඳව තමු්නනප්නශටේලප ඒ ව  ී ා 

 ්නන ඕනෑ. 

 රු නිශයෝජය  පර  ටභ පපිනුසානි  ජනතප ිජමු සින 

ශපරමුණ ිජිත්න ශ  ශයෝජනපව ශ න ඒා පිළි්ඳව ාා ටුසටු 

ශවනවප. ශාො ද්  නුසා්නලප තාන් යරපපලන තඩුක්ව 

ශ ශන්නන 2014දී ිජ පලා  ප ආයභ පරය  ශළේ. රැ්ැන්  

වද්වශේ ටරද්ාකි්න ශ ොශරොා රරි නුසා්නලපටා ශ  තඩුක්ව 

ශ ද්ර යව්නන  ශ  තඩුක්ව පරේද්්නන  ටයුුස  ර්නන  අද්  

ිතේන ශවලප ිනශ්නවප.   ශ  තඩුක්ව ශ ද්ර යැිජය යුුසන් කියප 

 ල් ගිහිල්ලප රරි නුසා්නලප පිළි ැනීා පිළි්ඳව අපි ට්නශතෝෂ 

ශවනවප. ිජශ ේෂශය්නා 2014 දින 100 තඩුක්ව  පලය ුසළ අපි 

ද්ැ ස ප  ජනතප ිජමු සින ශපරමුණ තඩුක්වට උද්ේ  ළ ්ව. ඒ දින 

100 තඩුක්ව ුසළ ශ  රශට් ශවච්ා ද්ැවැ්නතා ශරොර ා -ාර 

්ැාකුශේ ාර ද්වල් ශ ොල්ලය- ිතදු  ර්නන න සටත් ජපින  ප සෂ 

තඩුක්වට අවටිගපව ල්ප දු්නනප. නද්ප වයවටිගපම්කූල ශනොවන 

ිජධියට  ළ ඒ පත් කිමේාට ිජරුේන වුණප න  ඒ ාර ්ැාකු  

ශ ොල්ලය ිතේන ව්නශ්න නැරැ. ඒ නිටප අපි  වුරුත් පිළි ්නන 

ඕනෑ  ශ  රශට් ත ආථි ය ට ූර ආණශය්න ිජනප  වුශඩු ඒ දින 

100 තඩුක්ව  පලය ුසළදීය කියන න . ඊට පටිශටේ අපි ද්ැ ස ප  

2014 අශ ෝටිුස ාැිනවරණශය්න පටිශටේ පළපත් ටභ ප ාැිනවරණය 

 ල් ද්ා්නන ිජශ ේෂශය්න ජනතප ිජමු සින ශපරමුණ උද්ේ  ළ ්ව. 

ශ්රේෂිඨපධි රණශය්න කිේවප  පළපත් ටභ ප ාැිනවරණය  ල් 

ද්ා්නන ්ැරැ කියලප. ශ  රශට් ජනතපවශේ පරාපධිපතය තාන් 

ට ආවජන ඡ්නද් ්ලය. ඒ ඡ්නද් ්ලය ජනතපවට ල්ප ශනොදී  ල් 

ද්ා්නන ජනතප ිජමු සින ශපරමුණ උද්ේ  ළප.  ඒ පිළි්ඳව 

නුසා්නලප අද්  න පටු වනවප ඇතැන් කියප ාා හිතනවප.  

2018.10.26 වැනි දින අ ාැිනුසාප  ශවනටි  රලප 

ජනපධිපිනුසාප නව අ ාැිනුසශා ස පත්  ළපා ජනතප ිජමු සින 

ශපරමුණ  කිේවප  එකුා්නත්රණ පමේ වැඩවලට අපි න ඟ ශව්නශ්න 

නැරැ. ඒ නිටප අපි ඒ ට ිජරුේනන්එ කියලප. ිජජිත ශරේරත් 

ා්නත්රීුසාප පප ආලිශ ්නුසව ුසළ  ටයුුස  රපු ත පරය අපි 

ද්ැ ස ප. ශ  තඩුක්ව  ශවම්ශව්න ජනතප ිජමු සින ශපරමුණ උටපිජ 

 පශ්න ්ඩ ෑවප; පපරවල්  පශ්න ඇිජේද්ප. රැ්ැන්  අද් නුසා්නලප 

ශත්රු  ශ න ිනශ්නවප නද්ප ඒ ිජධියට ශ නපපු තඩුක්ව නිටප 

තාන් පපටිකු ප්රරපරය නල්ල වුශඩු කියන න . ඒ  පිළි ැනීා 

පිළි්ඳව අපි ජනතප ිජමු සින ශපරමුණට  ටිුසින ව්නත ශවනවප. 

ශාො ද්   ශතෝලි  ජනතපව ාරණයට පත් වුශඩු ශ  තඩුක්ශේ 

ශනොටැලකිලිාත්භ පවය නිටපන්. ඒ  වුශඩු න සටත් ජපින  
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පප ආලිශ ්නුසව 

ප සෂශේ ශනොටැලකිලිාත්භ පවය නිටපය කියන  පරණය  අපි 

පිළි ්නන ඕනෑ.  ඒ නිටප අපි පැරැදිලිවා ශ  තඩුක්වට   

ිජශ ේෂශය්නා ශ  ටඳරප පාවන පරය්න ශවලප ිනශ්න ඒ ිතයදෙ 

ශද්නපට අශලා අ ැාැත්ත ප්ර ප   ර්නන ඕනෑ.  

 රු නිශයෝජය  පර  ටභ පපිනුසානි   ශතෝලි  

ා්නත්රීවරු්නට තා්නශේ රෂද්ය ටප සෂිය පිළි්ඳව තී්නදු  ්නන අද් 

ඉතපා  ශරොඳ ද්වට ස. අද්  ශතෝලි  ජනතපව ශවම්ශව්න නල්ල 

ශවච්ා ප්රරපරය ස පිළි්ඳව අද් තඩුක්වට ිජ ිවපට භ ා  

ශයෝජනපව ස ඉදිරිපත් ශවලප ිනශ්නවප.  ශතෝලි  ා්නත්රීවරු අද් 

තී්නදු  ර්නන ඕනෑ තා්නශේ ප සෂය ශේරප  ්නන රද්නවපද්  

තා්නශේ තඩුක්ව ශේරප  ්නන රද්නවපද්  නශරා නැත්න  

 ශතෝලි  ජනතපවට ටපනපරණය ස ඉටු  ර්නන  ටයුුස 

 රනවපද් කියන  පරණය. ශ  ශවලපශේ  ශතෝලි  ා්නත්රීවරු 

ශ  ටභ පශේ නැින වුණත්   රෂද්ය ටප සෂියට අම්ව තා්නශේ 

ජනතපව ශවම්ශව්න ශපනී ිතක්මි්න  ටයුුස  ර්නන අද්  

නුසා්නලපට ිතදු ශවන් කියලප ාා හිතනවප.  

ඒ වපශේා  TNA ා්නත්රීවරු  ැනත් කිය්නනට ඕනෑ. 

ාඩ ලපුශේ ිතශයෝන ශේවටිගපනශේදී නුසා්නලපශේ ජනතපවන් 

ාැරුශඩු. ඒ නිටප TNA ා්නත්රීවරු්නටත් ශවනද්ප වපශේ අද් 

ඇිජල්ලප   තඩුක්වට ටරශයෝ ය ද් සව්නන පුළුව්න ා ස නැරැ. 

තා්නශේ ජනතපව ශවම්ශව්න අද් ශපනී ිතක්්නන නුසා්නලපට ිතදු 

ශවනවප. ිජශ ේෂශය්නා කුඩප ද්රුව්න වැඩියා පිරිට ස ාැරුශඩු 

ාඩ ලපුශේ ිතශයෝන ශේවටිගපනය ුසළ. කුඩප ද්රුශවෝ පපටිකු 

ාා ලයයට න්නශ්න ලටිටන ඇඳු  ඇඳශ න; අදෙත් ඇඳු  

ඇඳශ න. ඒ ළාන්්නශේ ශල්වලි්න මුළු ශේවටිගපනයා ශතත් 

වුණප. වැඩියා ළාන්්න පිරිට ස ාැරුශඩු ිතශයෝන ශේවටිගපනය 

ුසළ. ඒ නිටප TNA නශ ස  රු පප ආලිශ ්නුස ා්නත්රීවරු්නට 

යුුස ා ස ටර ව  ී ා ස ිනශ්නවප  ශ  අවටිගපශේ දී ශාා 

ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපවට ටරපය පළ ර්නන. නශරා ටරපය 

පළ ර්නශ්න නැුසව නුසා්නලප ටරශයෝ ය ශද්න තඩුක්ව 

රැ  ්නන  නුසා්නලප ටරශයෝ ය ශද්න UNP තඩුක්ව රැ  ්නන 

 ටයුුස  රනවප න    ඒ  නුසා්නලපශේ ප්රශේ ශේ ජනතපවට 

 රන ිජ පල ශ්රෝහී ව ා ස කියලප ාා හිතනවප.  

අද් දින ාා ිජශ ේෂශය්නා ශ   පප ආලිශ ්නුසව ුසළ  ගප 

 ර්නශ්න  ශතෝලි  ා්නත්රීවරයකු ිජධියටන්.  අශලා 

 ශතෝලි යකු වන න සටත් ජපින  ප සෂශේ නිශරෝෂ්න ශපශ ආරප 

රපජය ඇාිනුසාප පපටිකු ප්රරපරශය්න පටිශටේ ඉතපා  ශරොඳි්න අද්රටි 

ප්ර ප   ළ ත පරය ාා ද්ැ ස ප.  අද් නුසාපට තී්නදුව ස  ්නන 

අවටිගපව ිනශ්නවප. ඒ වපශේා   පිජ්නද් ජයව ආනන ා්නත්රීුසාප 

 ශතෝලි ය්න ශවම්ශව්න ශපනී ිතක් ත පරය අපි ද්ැ ස ප. 

නුසාපත් අද් තී්නදුව ස  ්නන ඕනෑ.  ිජශ ේෂශය්නා ර්නජ්න 

රපානපය   රපජය ඇාිනුසාප  ශතෝලි  ජනතපව ශවම්ශව්න 

 ගප  ළප. නුසාප කිේවප  පසුගිය පපටිකු ප්රරපරශය්න පටිශටේ 

මුටිලි  ජනතපව ල සෂය ස ිජතර ශ  ිතේධියට ට ්්නන ශවලප 

ිනශ්නවප කියලප. අපි ශනොශවන් ඒ  කිේශේ  න සටත් ජපින  

ප සෂශේ ර්නජ්න රපානපය  රපජය අාපතයුසාපන්. නශරා න   ඒ 

අය ද්ැ්න අල්ලපශ න ිනශ්නවපද්  කියන න  අපි අරනවප. න සටත් 

ජපින  ප සෂශේ  රපජය අාපතය ර්නජ්න රපානපය   කිේවප  

මුටිලි  ජනතපව ල සෂය ස ිජතර ශ  ට ට ්්නනන් කියලප.  

ර්නජ්න රපානපය  ඇාිනුසාප ඇුසළු තඩුක්ශව්න අපි 

අරනවප   ශ  ිතේධියට ටරශයෝ ය දු්න ල සෂය ස ඉ්නනවප න   ඒ 

ල සෂය අත් අඩාවනවට  ත්තපද්  කියලප.  ඒ වපශේා ර්නජ්න 

රපානපය  ඇාිනුසාපශ ්න අපි අරනවප  අද් තමු්නනප්නශටේ 

 ශතෝලි  ජනතපව ශවම්ශව්න  ශතෝලි  ජනතපවශේ පැත්ශත් 

හිට ්නනවපද් කියලප. ිජශ ේෂශය්න අපි ද්ැ ස ප ුසෂපර ඉඳුනිල් 

ා්නත්රීුසාප ජනතප ිජමු සින ශපරමුශඩු නපය යප න ස  රැලාපුණ 

රැක්. ුසෂපර ඉඳුනිල් ා්නත්රීුසාපට අාත  ශවලප ිනශ්නවප  ජනතප 

ිජමු සින ශපරමුණ උද්වු කිමේා නිටප ශ  තඩුක්ව බිහිවුණපය කියන 

 පරණය. නශරා ශනොවුණප න  බ සශතෝ් ආ 2) වැනිද්පන්්න පසුව  

ශ  තඩුක්ව නැරැ. ශ  රශට් ජනතපවට ිනශ්න ට ආවජන ඡ්නද් 

්ලය පපිජච්චි කිමේශ  අවටිගපව පසුගිය බ සශතෝ් ආ 2) වැනි ද්පට 

පසුව අපි ල්ප ශද්්නන යනශ ොට  TNA න   JVP න   UNP 

න   මුටිලි  ප සෂ   ිතයල්ලා න ුස ශවලප එඡ්නද්ය නපපඑ කියලප  

උටපිජ ගියප. ඒ නිටප තාන් අද් ශාවැනි ශ්ෝ ් ප්රරපරය ට ල ස 

ව්නනට ිතේන වුශඩු. අශලා තඩුක්ව ිනබුණප න  බය ටරරප්නලප  

අල්ලලප  ශ ොටු  රලප  නීිනය ක්රියපත්ා   රනවප. නතශ ොට 

මුටිලි  ජනතපවට ප්ර ිනයකුත් නැරැ  ්රිජඩ ජනතපවට ප්ර ිනයකුත් 

නැරැ  ශවනත් කිිතා ජනතපව ට ප්ර ිනය ස ඇින ශව්නශ්නත් 

නැරැ. නද්ප ාැිනවරණය ට ය්නන ශනොදී  ජනතපවශේ 

පරාපධිපතය ්ලය උපරිාශය්න ක්රියපත්ා  ශවන තැනි්න 

ාැිනවරණය  ල් ද්ා්නන කියලප  ාැිනවරණය නපප   කියපු නිටප 

තාන් ශ  අහිාට   ශතෝලි  ශපොඩිය ද්රුශවෝ  වැඩියහික්ශයෝ ිජ පල 

පිරිට ස ජීිජත සෂයට පත් වුශඩු. ඒ නිටප  නද්ප ශ  අ ාැිනුසාප 

නැවත පත්  ර්නන  ටයුුස  ළ ඒ ිතිජල් ටාිජනපන ිතයල්ල  

උටපිජ ගිය ිතයදෙශද්නප  ිජශ ේෂශය්න ශ  පප ආලිශ ්නුසව ුසළ   

ිජ පල ජවනි ප පවත්වපු ඒ ිතයදෙශද්නප ශාහි ව ී ා  ්නනට  

ඕනෑය කියන  පරණය  ප්ර ප   රමි්න ාප නිර  වනවප  ටිුසිනන්. 

  
 

 [අ.භ ප.1.44] 

 

ගු අජි්  මා්දනලාගපුම මහසතා සමහසවැලි ්ංවර්ධන හසා 

පි ්ර රාජ්ය අමාතයුරමා  
(மொண்புமிகு அேித் மொன்னப்தபரும - மகொவலி அபிவிருத்தி 

மற்றும் சுற்றொடல் இரொேொங்க அகமச்சர்) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma - State Minister of  
Mahaweli Development and Environment) 
 රු නිශයෝජය  පර  ටභ පපිනුසානි  ාට ශ  අවටිගපව 

ල්පදීා  ැන බ්ුසාපට ටිුසිනව්නත ශවනවප. ාප නිාල් ලප්නටප 

ා්නත්රීුසාපශ ්න අරනවප  නුසාප පප ආලිශ ්නුසව නිශයෝජනය 

 රේදී  ාශේ  ශ  වැලිශේරිය  ශතෝලි  ශේවටිගපනය ුසළට 

රමුද්පශේ අය ගිහිල්ලප ශ්ෝනන වුසර ඉල්ලපු අහිාට  

පුේ ලය්නට ශවඩියත්ප ාරනශ ොට බය ිජධියට ඇඬුවපද් කියලප.  

 

ගු නිමල් ලා්ද්ා මහසතා  
(மொண்புமிகு நிமல் லொன்சொ) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

 රු නිශයෝජය  පර  ටභ පපිනුසානි   -  
 

ගු අජි්  මා්දනලාගපුම මහසතා 
(மொண்புமிகு அேித் மொன்னப்தபரும) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ඉ්නන  බ්ුසාපට අ්නිනාට  උත්තර ශද්්නන පුළුව්න. ද්ැ්නා 

්ැරැ. 
 

ගු නිගය ජ්ය කාරක ්භාපිනුරමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

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

 

ගු නිමල් ලා්ද්ා මහසතා  
(மொண்புமிகு நிமல் லொன்சொ) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

 රු නිශයෝජය  පර  ටභ පපිනුසානි  point of Order න  ස 

ශනොශවන්. නුසාප ාශ ්න ප්ර නිය ස ඇුවවප. ාප නුසාපශේ 

1379 1380 

[ රු  නිාල් ලප්නටප  ාරතප] 
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ප්ර ිනයට උත්තර ශද්්නන   අර ්නන. නුසාප ඇුවවප  නද්ප   පරදී 

වූ ිතේධියටත්  අශන ස ිතේධිවලටත් තඩුක්ව ව  කිය්නන ඕනෑද් 

කියලප. රැ්ැන් නද්ප ඒ තඩුක්ව ව  කිය්නනට ඕනෑය කියලප   

තමු්නනප්නශටේලප ජනතපව අතරට ාතය ස ශ න ගිය නිටප තාන් 

අපි තඩුක්ව - 

 

ගු නිගය ජ්ය කාරක ්භාපිනුරමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
 රු රපජය ඇාිනුසානි  බ්ුසාප  ගප  ර්නන. 

 
ගු අජි්  මා්දනලාගපුම මහසතා 
(மொண்புமிகு அேித் மொன்னப்தபரும) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ාප ිජශ ේෂශය්න කියනවප  රලපවත ඇ්නතනි කිය්නශ්න 

 ශතෝලි ශය ස.  ශතෝලි  ීකවර ජනතපව ඉ්නනන ටරනනපරය 

ඉල්ලනශ ොට  ශවඩිය ත්ප ාරප ද්ැමූ  ශතෝලි  ීකවරයප ශවම්ශව්න  

නිාල් ලප්නටප ා්නත්රීුසාප  පප ආලිශ ්නුසශේ දී ඇඬුවපද්? EPF 

ඉල්ල්නන ගිහි්න ශරොශෂේ්න ාපන   ඝපතනයට ල ස වුණප. තා්න 

නිශයෝජනය  රන දිටි්රි ස ශේ මිනිසු්න ාරනශ ොට නිාල් 

ලප්නටප ා්නත්රීුසාප ඇඬුවපද්?  රු නිාල් ලප්නටප ා්නත්රීුසානි  

බ්ුසාපශේ දිටි්රි ස ශේ වැලි ශේරිශේ පල්ලිය ස ුසළ  ශතෝලි  

ජනතපව ඝපතනය  ළපය කියලප බ්ුසාප ඇඬුවපද්? අද් බ්ුසාපට 

මී මුව ශ ොට්ඨපටය දිනප ්නන ්ැරුව  ශතෝලි  ඡ්නද් 

ල්ප ැනීා ටඳරප තවත් ශේ පපලන උලාපරවැට්ක්ය ස  රනවප 

මිට ස  ටැ්ෑ ශප්රේාය සද් බය ිනශ්්නශ්න? ශ  ිජධියට රඟපප්නන 

නපප කියලප ාප කියනවප.  

මීට ශපර  ගප  ළ ඉ්නදි  අම්රුේන ශරේරත් ා්නත්රීුසාප 

කිේවප  එඅපට න  ශ  ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව දිනව්නන ්ැරැ. 

අම්ර දිටපනපය  ා්නත්රීුසාපන්  සුා්නිනර්න ා්නත්රීුසාපන් න ුස 

වුශණොත් න  දිනව්නන පුළුව්නඑ කියලප. ඒ ප්ේන  ඩුඩපයාට 

ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව දිනව්නන ්ැරි න  ිජප සෂ නපය  ධුරය 

න සශ ෝ සුා්නිනර්නට ශරෝ අම්ර දිටපනපය ට ශරෝ භ පර ශද්්නන 

කියලප ාප කියනවප. ිජප සෂශේ ඉඳශ න ශාවැනි  ගප කියනවප 

න  ශාොන තර  ්ාශ ොශලොත් ිජප සෂය සද් ිනශ්්නශ්න? අද්  ඒ  

ා්නත්රීවරු්නටත් ශ  ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව  ැන ිජ ිවපටය ස 

නැරැ. එශ  ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව අපට දිනව්නන ්ැරැ. 

දිනව්නන පුළුව්න  සුා්නිනර්න ා්නත්රීුසාපට ශරෝ අම්ර දිටපනපය  

ා්නත්රීුසාපටන්එ කියලප නුසාප කිේවප. නශරා න  ශද්ිජයශ්න  

ිජප සෂ නපය  ධුරය ඒ ශ ොල්ල්නට ශද්්නනශ ෝ. අ ාැින ධුරය 

්ශල්න  ත්තප වපශේ ිජ පර  ර්නශ්න නැුසව ඒ ශ ොල්ල්නට දීලප 

ය්නන ශ ෝ. 

අම්ර දිටපනපය  ා්නත්රීුසාප මීට ශපරත් 2017.11.1) වන ද්ප 

ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව ස ඉදිරිපත්  ළප  ාහි්නද් රපජප සෂ 

ාැිනුසාප ්ලරත් පරශය්න ල්ප ත් තඩුක්වට ශ ද්ර යැවීා 

ටඳරප. ඒ  ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව ජය්රණය  ළප. ාප අම්ර 

දිටපනපය  ා්නත්රීුසාපශ ්න අරනවප  ශාවැනි ප්ර ිනය ස වුණපා 

අපි ඒ  නිවැරැදි  ර ්නනවප මිට ස  වැරැේද් ිනශ්්නශ්න 

ශ ොතැනද් කියප ශටොයප ්ලප නය නිවැරැදි  ර්නන  ටයුුස 

 රනවප මිට ස  තඩුක්ව ශ ද්ර යවනවපය කියන නශ ස 

ප්රිනෙලය ස ිනශ්නවපද් කියලප. ශ  ිජ ිවපට භ ා   ශයෝජනපව 

ජය්රණය  ශළොත් අ්නිනාට ශාො  සද් ශව්නශ්න? 

ජනපධිපිනුසාපට ශ  ාැින ට්ය ුසළ තවත් ාැින ට්ය ස 

පත්කිමේශ  අවටිගපව ලැශ්නවප. ාැිනවරණය ස නනවප ශනොශවන් 

ශ්න. නතශ ොට අ ාැින ධුරය බ්ුසාපට ශද්න්ද්? බ්ුසාපට 

තඩුක්ව භ පර ශද්න්ද්? නතශ ොට ශාො  සද් ශව්නශ්න? නැවත 

ාහි්නද් රපජප සෂශේ තඩුක්ව ස පත් වුශණොත්  ශ  තඩුක්වට 

වඩප ාහි්නද් රපජප සෂශේ තඩුක්ව ශරොඳන් කියලප බ්ුසාපට 

ිජ ිවපටද්? ශ  රශට් ජනතපවට ිජ ිවපටද් ? ජනතපවට අාත  

නැරැ. අද් බ්ුසාප ිජ විපට භ ා  ශයෝජනපව ශ නපවපට  නද්ප 

රමුද්පවට අණ දීලප රමුද්පව ලවප ශ  රශට් ී ශද්ශනකු ාැශරේවපද්? 

සුදු වෑ්නවලි්න අරශ න ගිහි්න ී ශද්ශනකු ාැරුවපද්? සුදු 

වෑ්නවලි්න අරශ න ගිහි්න රරිත තව ී ශද්ශනකු ාැරුවපද්? ඒ 

ිජතර ස ශනොශවන්. ාශේ ටශරෝද්ර ා්නත්රීවරු්න ර ්්නශතොට 

වරපය ්ල්නන යනශ ොට  ාත්තල වනව්න ශතොටුශපොළ ්ල්නන 

යනශ ොට අපට පිටිශතෝලවලි්න  ැුවවප. ඒ පිළි්ඳව ශතොරුසරු 

ද්ැන ්නන ලැබුණපද්? බ්ුසාපට ඒ රජය ිජ විපටද්? නැවතත් ඒ 

 පල ඩුණි රජය ශ ශන්නනද්  ශ  ිජ විපට භ ා  ශයෝජනපව 

ශ නපශේ? ඒ ද්  ර්නන ය්නශ්න?  

පපටිකු ඉරිද්ප ප්රරපරයට ට ්්නන වැරැදි රුව්න ශටොය්නන 

ිජශ ේෂ  පර  ටභ පව ස ිනශ්නවප. ිතයදෙශද්නපා  ැඳවප  ඒ ිජශ ේෂ 

 පර  ටභ පව ුසළ ප්ර ින  රනවප; ාපනයයට ිජවෂත  රලප ප්ර ින 

 රනවප. ඒ ිජධියට පසුගිය තඩුක්ව  පලශේ ශ සපී  ැඳවප ප්ර ින 

 ළපද්? ාපනය ඉදිරිශේ ප්ර ින  ළපද්? ටිවපමී්න වර්නශටේලපශේ 

ඝපතන පිළි්ඳව ව  කිව යුුස  රුණප අ ාප්න  ැඳවප  

පිල්ශලයප්න  ැඳවප ජනතපවට ශපශන්නන ප්ර ින  ළපද්?  නැරැ. 

ඒ අයශේ ඉඩ  ිනශ්්නශ්න ශ ොශරේද්  ඒ අයශේ නැේ ිනශ්්නශ්න 

ශ ොශරේද්  ඒ අයශේ ශෂඩ් ිනශ්්නශ්න ශ ොශරේද්  ඒ අයශේ 

වයපපපර ිනශ්්නශ්න ශ ොශරේද් කියලප අරශ න  ඒවප  ්නන 

රපජප සෂ පවුශල් අය ශපොර ෑවප මිට ස ඒ අයශ ්න ඒවප  ැන 

ප්ර ින  ළපද්?   

 රු නිශයෝජය  පර  ටභ පපිනුසානි  ශ  තඩුක්ශේ වැරැදි 

ිනශ්නවපය කියන න  අප පිළි ්නනවප. අශප්රේල් 21වන ද්ප නල්ල 

වූ ප්රරපරශේ ව ී ා අප භ පර  ත්තප. නහි ව ී ා භ පර ත්තප 

ිජතර ස ශනොශවන්  ඊට පටිශටේ ඒ ට ශද්්නන ඕනෑ උත්තර ක් ත් 

අපි දු්නනප. ඒ ප්රරපරශය්න නැිනවුණු අයශේ ජීිජත අපට තපසු 

 ්නන ්ැරැ. ඒ   න පටුද්පය  ිතේධිය ස. නමුත් රජය ස 

ව ශය්න  නතැනි්න නරපට  ර්නන ඕනෑ ශද්ය අපි  ළප   රු 

නිශයෝජය  පර  ටභ පපිනුසානි. ඒ ිතේධිය වුශඩු  පශේ වරදි්න 

ද්  ිනශ්න වැරදි ශාොනවපද් කියප ශටොය්නන අපි ිජශ ේෂ  පර  

ටභ පව ස පත්  ළප. ඒ ිතේධිය වන ිජට ිතක් තර සෂ  ශල්  ුසාප 

ඉල්ලප අටිශවලප ිනශ්නවප. ශපොලිටිපින ූරජිත් ජයසු්නද්ර 

ාරත්ායප අනිවප ආය නිවපක් යවප ිනශ්නවප. ඒ පිළි්ඳව නක් 

 ටයුුස ිතේන ශවනවප. පප ආලිශ ්නුස ිජශ ේෂ  පර  ටභ පව  

ව කිව යුුස අය ශ ්නවලප ඒ පිළි්ඳව ප්ර ින  රනවප;  වුද්  අක් 

වුශඩු  ශාොනවපද් අක් වුශඩු  ිනබුණු ප්ර ිනය ශාො  සද් කියන 

 පරණප ද්ැ්න ශරොයනවප. ඒ  රුණු ශටොයන න  අප අත්රැර 

නැරැ.  

ශ  ිතේධියට මුුවණ දීලප ුසවපල ලැබූ අයට  ජීිජත අවද්පනාට 

ල සවූ අයට අප රුපියල් මිලියන 233 ස -ශ ෝක් 23 ස- ප්රද්පනය 

 ර ිනශ්නවප. ඒ වපශේා ඒ ප්රරපරශය්න මිය ගිය අයශේ 

පවුල්වලටත් මුද්ල් ල්පදී ිනශ්නවප. ඒ ුසවපල රුව්න ට  අනුසරට 

ල සවී ජීවත්ශවන අය රැකි තර  යගප තත්ත්වයට පත් ර  ැනීා 

ටඳරප අප මුද්ල් ල්පදී ිනශ්නවප. ඒ ිජතර ස ශනොශවන්  අ රද්වනරු 

ාැල්    පදිනල් රාජිත් පියුසාපශේ උපශද්ටි ාත අප අනිකුත් 

ිතයදෙ  ටයුුස ලැරැටිින  ර ිනශ්නවප. ශේවටිගපන 

ප්රිනටාටි රණය  ර්නන අපි මුද්ල් දීලප ිනශ්නවප.  ටුවපපික්ය 

ශේවටිගපනය ප්රිනටාටි රණය  ර  ැනීා ටඳරප රුපියල් මිලියන 

10 ස -ශ ෝක්ය  මුද්ල ස- දීලප ිනශ්නවප. ඊළඟ ට  ාඩ ලපුව 

Church න ට රුපියල් මිලියන 4 ස දීලප ිනශ්නවප. රමුද්පව 

ශයොද්වප ද්ැ්න නහි ප්රිනටාටි රණ  ටයුුස ිතදු  රනවප. ඒ වපශේා 

ශ ොච්චි ශඩ් Church න  අදෙත්වැඩියයප  ර්නනත් රුපියල් 

මිලියන 10 ස දීලප ිනශ්නවප. නා ශේවටිගපන ුසන 

ප්රිනටාටි රණය කිමේා ටඳරප පාණ ස රුපියල්  මිලියන 24 ස -

ශ ෝක් ශද් රාපර ස- ශ  රජය ල්පදී  ිනශ්නවප. අශලා අක්පපක් 

1381 1382 



පප ආලිශ ්නුසව 

ඇින. ඒත් අපි ිජනිිජද්භ පවශය්න යුුසව වැඩ  රනවප. අශලා අක් පපක් 

ජනතපවට ශපශන්නන පුළුව්න. ඒවප පුවත් පත්වල පළ  ර්නන 

පුළුව්න; TV නශ ස ශප්නව්නන පුළුව්න. නමුත් අපි ඒ 

ාපනයශේදි්නව ාර්නශ්න නැරැ; පත්තර  ්නශතෝරුවලට ගිනි 

ිනය්නශ්න නැරැ. අපි  රන ඒවප ිතයදෙශද්නපටා ්ල්නන පුළුව්න. 

ජනතපව අශලා අක් පපක් ද්කිනවප. අශලා ඒ අක් පපක්  ජනතපව ද්ැන 

 ත්තපට  මීට වඩප වරශ න ශරොර    ළ  වරශ න මීනී ාරපු 

තඩුක්ව ට නැවත ්ලයට න්නන ඉඩ ශද්්නනද් ශ  ිජ ිවපට භ ා  

ශයෝජනපව ශ නපශේ කියන ප්ර ිනය අටමි්න  ාශේ  ගපව අවට්න 

 රනවප. ටිුසිනන්. 

 

 

[අ.භ ප.2.02]  

 

ගු මි ්දාාන්දා අලු් ගමගේ මහසතා 
(மொண்புமிகு மஹிந்தொனந்த அலுத்கமமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

 රු නිශයෝජය  පර  ටභ පපිනුසානි  ජනතප ිජමු සින ශපරමුණ 

ිජිත්න රජයට ිජරුේනව ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව ස ඉදිරිපත්  ර 

ිනශ්නවප. නා ශයෝජනපව  ැන  ගප  රන ශ  ශවලපශේ  

තඩුක්ශේ ාැින ඇාිනුසා්නලප කියන  ගප අරශ න ඉ්නනශ ොට 

ාට ජනතප ිජමු සින ශපරමුණ  ැන අම්  පපව ස ඇින ශවනවප. 

ශාො ද්  2014දී ශ  තඩුක්ව ්ලයට පත්  ර්නන ජනතප ිජමු සින 

ශපරමුණ ද්ැඩිය  ැපවීශා්න  ටයුුස  ළප.  ඒ තඩුක්ශේ ඇාින   

 ත්ත ාැින ඇාිනවරු අද් ජනතප ිජමු සින ශපරමුණට ්ණිනවප. 

තමු්නනප්නශටේලප අද් බය ඇාින   අරශ න ිනශ්්නශනත් 

නුසා්නලප තඩුක්ව රද්්නන උද්වු  ළ නිටපන්.  

ජනතප ිජමු සින ශපරමුණ ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව ශ න ත 

 ගපවත් රරියට අර  “අ්නද්ශ ආ  ල ඉටිසුවප වපශේ” කියන  ගපව 

වපශේ තාන්. අ්නද්ශ ආ ාපට  ණන ස ශරොඳට  පලප බීලප   ල 

ළඟට ගිහිල්ලප මිනිසු්නට කිේවප  “ ල උටිටලප  ශ ආ ිනේශ්ොත් 

ශ නය්නන ” කියලප. ජනතප ිජමු සින ශපරමුණ ශ  තඩුක්වට 

ිජරුේනව ශ න ත ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපවත් ඒ වපශේ වැඩ ස 

තාන්.  

 රු නිශයෝජය  පර  ටභ පපිනුසානි  බ්ුසාප ද්්නනවප  අපි 

නද්ප රිටපඩ් ්දියුදී්න ඇාිනවරයපට ිජරුේනව ිජ ිවපට භ ා  

ශයෝජනපව ස ශ න ත ්ව. ඒ ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව ිජවපද්යට 

 ත්තප න   ශ  ශවනශ ොට තඩුක්ව පරපජයට පත් ශවලප ඉවරන්. 

නමුත් අපි ඒ ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව ශ ශනනශ ොටා ජනතප 

ිජමු සින ශපරමුණ තඩුක්වට ිජරුේනව ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව ස 

ශ න තවප. “ශ ශ ්න ශව්නශ්න තඩුක්ව   සිනාත් වීා ස” 

කියලප ඒ ශවලපශේ අපි කිේවප. ඒ ශවලපශේ තඩුක්ව උත්ටපර 

 ළප  රිටපඩ් ්දියුදී්න ඇාිනුසාපශේ ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව 

පටිටට ද්ාලප තඩුක්වට ිජරුේනව ශ න ත ිජ ිවපට භ ා  

ශයෝජනපව ශ නැත් තඩුක්ව   සිනාත්  ර  ්නන. අවුරුදු 

රතරරාපර ට පටිශටේ  ජනතප ිජමු සින ශපරමුණ ද්ැ්න තඩුක්වට 

ිජරුේනව ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව ස ශ න තවත්  “ශ   

තඩුක්වට ිජරුේනව ශනොශවන්  තඩුක්ව රැ   ්නන ශ න ත 

ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව ස” කියලප  ජනතපව අතර ටැ ය ස ාුස 

ශවලප ිනශ්නවප. අ්නන නශරාන් රශට් මිනිටිසු හිතපශ න 

ඉ්නශ්න.  ජනතප ිජමු සින ශපරමුණ ඉදිරිපත්  ර ිනශ්න ශ  

ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව ජය්රණය  ර්නන න   නුසා්නලප 

ිතයදෙ ශේ පපලන ප සෂ ටාඟ ටප ච්ඡප  රලප  ශ  රජය පරපජය 

කිමේාට  ටයුුස  ර්නන ඕනෑ. ශ  ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව 

ශ නපශේ තඩුක්ව පරද්ව්නනන්. නශරා න   ජනතප ිජමු සින 

ශපරමුණ ශ  පප ආලිශ ්නුසශේ ිතයදෙ ප සෂ ටාඟ ටප ච්ඡප 

 රලප  ශ  ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව ජය්රණය  රවීාට  ටයුුස 

 ර්නන ඕනෑ. නමුත් ශ  ශයෝජනපව ජය්රණය කිමේා ටඳරප 

බ්ුසා්නලප ළඟ වැඩ පිළිශවළ ස ිනබුශඩු නැරැ   රු අම්ර 

දිටපනපය  ා්නත්රීුසානි. ඒ නිටප  ශ  ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව 

ශ නපශේ ටැ්ැිජ්නා ශ  තඩුක්ව පරපජය කිමේශ  අරමුණි්නද්  

නශරා නැත්න  තඩුක්ව   සිනාත් කිමේශ  අරමුණි්නද් කියන 

ශාෝද්නපව අද් ජනතප ිජමු සින ශපරමුණට නල්ල ශවලප ිනශ්නවප.  

 රු නිශයෝජය  පර  ටභ පපිනුසානි  ජනතප ිජමු සින 

ශපරමුණ ශනොශවන්  ශාොන ශේ පපලන ප සෂය ශ  තඩුක්වට 

ිජරුේනව ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව ස ශ නපවත් ිජප සෂය රැක්යට 

-ශ්රී ලා ප ශපොදුජන ශපරමුණ රැක්යට- ාහි්නද් රපජප සෂ 

ාැිනුසාපශේ නපය ත්වශය්න අපි ිතයදෙශද්නප ශ  තඩුක්වට 

ිජරුේනව රැා ද්පා න ට හිට  ්නනවප. ශ  තඩුක්වට ිජරුේනව 

ශ ශනන ඕනෑා ශයෝජනපව ට අශලා ටරශයෝ ය ල්පශද්නවප.    

බ්ුසා්නලප ද්්නනවප ශ්න  ශ  තඩුක්ව ්ලයට පත් වුශඩු 

2014 ජනවපරි ාපටශේ 07වන ද්ප ්ව. ශ  තඩුක්ව ්ලයට පත් 

 ර ්නන ජනතප ිජමු සින ශපරමුණ  න සටත් ජපින  ප සෂය  ශ්රී 

ලා ප නිද්රටි ප සෂය  ජපින  ශරළ උරුාය  TNA න  කියන 

ිතයදෙ ප සෂ නද්ප ශේදි පශේ න ට හික්යප. ශේදි පශේ ිතක්මි්න 

නුසා්නලප කිේශේ  එරපජප සෂ පපලනය ශ ද්ර යව්නන 

තමු්නනප්නශටේලප අපට ඡ්නද්ය ශද්්නනඑ කියපන්. ශ  තඩුක්ව 

රද්්නන නද්ප තමු්නනප්නශටේලප ඉල්ලපු ජන වරශ දී -

තමු්නනප්නශටේලප ිතක් ශේදි පශේදී- ශපොශරෝනදු වුණු න ස 

සුිජශ ේෂී  ප ආයය ස ිනබුණප. තමු්නනප්නශටේලප ඉෂිට  රනවපය 

කියපු පළමුවැනි  ප ආයය අපට ාත න්. රපජප සෂ තඩුක්ශේ 

ිනශ්න ශරොර ා නවත්ව්නන තමු්නනප්නශටේලපට -ශ  

තඩුක්වට- ඡ්නද්ය ශද්්නනය කියලප නද්ප කිේවප. ්දු ්ර අක් 

 ර්නන තා්නට ඡ්නද්ය ශද්්නන කියලප නද්ප තමු්නනප්නශටේලප 

කිේවප. ඒ ිජතර ස ශනොශවන්  ප්රජපත්නත්රවපද්ය ටිගපපිත  ර්නන  

යර පපලනය ශ ශන්නන  ාපනය නිද්රට ශවම්ශව්න  

තමු්නනප්නශටේලපට ඡ්නද්ය ශද්්නන   කිේවප. නශරා ශපොශරෝනදු 

දු්න තමු්නනප්නශටේලප 2014 ජනවපරි ාපටශේ 07වන ද්ප 

ජය්රණය ල්ප  ත්තප. ඉ්න පසු  ශප්රවපරි ාපටශේ 2)වන ද්ප  

තමු්නනප්නශටේලපශේ අ ාැිනුසාප  
 
[මූලා්නගේ අණ පි ින ඉව්  කරන ලී.  
[அக்கிரொசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ාර ්ැාකුව ශ ොල්ල  ෑවප. ාර ්ැාකු ිතේධිශේ චූදිතය්නට අද් 

ශාෝද්නප පත්ර ඉදිරිපත්  ර ිනශ්නවප. අ ාැින රනිල් ිජරාිතාර 

ාරත්ායප ඒශ ස චූදිතයකු ශනොශවන්; ඒශ ්න ටල්ලි  ත්ත රිජ 

 රුණපනපය   
 

[මූලා්නගේ අණ පි ින ඉව්  කරන ලී.  
[அக்கிரொசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ාරත්ායප චූදිතශය ස ශනොශවන්; ඒශ ස ටල්ලි  ත්ත තඩුක්ශේ 

ා්නත්රීවරු  ඇාිනවරු  ශ ෝලා  මිටු ටපාපජි ශයෝ චූදිතය්න 

ශනොශවන්. රැ්ැන්  නි    පිරිට ස -ටපාපනය පිරිට ස- අල්ලපශ න 

ඒ අයට ද්ැ්න ශාෝද්නප නල්ල  ර ිනශ්නවප.  

අද් ශ  තඩුක්වට ිජරුේනව ්රපතළ ශලට දූෂණ ශාෝද්නප 

නල්ල ශවලප ිනශ්නවප. දූෂණය නවත්වනවපය කියලප ශ්න 

තමු්නනප්නශටේලප ්ලයට පත් වුශඩු. ජනතපවශේ ්දු ්ර අක් 

 රනවපය කියපු තඩුක්ව අද් රපජය ්දු තද්පයා ිතයයට ිතයයකි්න 

වැඩිය  ර ිනශ්නවප. ඒ නිටප අපට ශපශනනවප  ශ  තඩුක්ව ශ  

රශට් ජනතපව දු්න ඒ වරා අම්ව කිිතශටේත්  ටයුුස  ර නැින ්ව.  

1383 1384 

[ රු අජිත් ාප්නනලාශපරුා  ාරතප] 
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ඒ ිජතර ස ශනොශවන්  ප්රජපත්නත්රවපද්ය  යර පපලනය  ැන  ගප 

 ළ ශ  තඩුක්ව අද් ාැිනවරණ  ල් ද්ාප ිනශ්නවප; ාැිනවරණ 

ිතිනයා ට ූර ආණශය්න අකුළප ද්ාප ිනශ්නවප. යර පපලනය 

ශ ශනනවප  කියලප තාන් තමු්නනප්නශටේලප ්ලයට තශේ. 

නශරා කියපු ශ  තඩුක්ව ශාොනවපද්  ශළේ කියන  පරණය 

අදෙින්න කිය්නන ඕනෑ නැරැ ශ්න.  

ඊළඟට  තමු්නනප්නශටේලප ාපනය නිද්රට  ැන  ගප  ළප. 

ාපනය නිද්රට  ැන  ගප  ළ තඩුක්ව ශ  වනිජට තඩුක්වට 

නශරහිව ිනශ්න ාපනය 1 400 ට වැඩිය ප්රාපණය ස තරන   ර 

ිනශ්නවප. තමු්නනප්නශටේලප ිතයදෙ ශ ේටිබු ස ගිණු  තරන  

 රනවප. ඒ ිජධියට තමු්නනප්නශටේලප තඩුක්වට ිජරුේනව ිනශ්න 

ිතයදෙ ශේ තරන   රමි්න  ටයුුස  රශ න යනවප. ඒ නිටප  ශ  

තඩුක්වට න ශරහිව න  ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව ස ශනොශවන්  

ද්වට ට න   ණශ්න ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනප ශ නපවත් පපක් 

නැරැ.  

2015 ජනවපරි ාපටශේ 07වන  ද්ප දු්න කිිතදු ශපොශරෝනදුව ස 

ඉෂිට  ර  ්නන තමු්නනප්නශටේලපට රැකියපව ලැබිලප නැරැ. 

රැ්ැන් තමු්නනප්නශටේලප න  ශද්ය ස  ළප.   පර දිටි්රි ස ය 

නිශයෝජනය  රන අශලා අජිත් ාප්නනලාශපරුා රපජය ඇාිනුසාප 

මීට ක්  ට  ලි්න නැඟිටලප  ාර ශලොකුවට  ෑ  රලප  

 ටුනපය  ශවඩිය තැබීශ  ිතේධිශේදී පුේ ලයකු මිය යෑා  ැන 

 ගප  ළප.  ටුනපය   න ස ශ ශනකු මිය ගිය න  ස  ැන  රු 

රපජය ඇාිනුසාප  ගප  රනවප. බ්ුසා්නලපශේ  පලශේ මිනිසු්න 

300 ට තට්නන ටා්යපව ස ාැරුණප ශ්න. අශලා  පලශේ න ස 

ශ ශනකු මිය ගිය ්ව අපි පිළි ්නනවප. නව ට ිතක් 

ශපොලිටිපිනවරයප නහි ව ී ා ්පරශ න ඉල්ලප අටි වුණප. නමුත් 

ශ  ිතේධිශේදී තමු්නනප්නශටේලප ශාොනවපද්  ශළේ? 300 ට 

තට්නන ටා්යපව ස මිය ගිය නශ ස ව ී ා තමු්නනප්නශටේලප ්පර 

 ්නනවපද්? අ ාැිනවරයප ඒ ව ී ා ්පර  ්නනවපද්? 

ජනපධිපිනවරයප ඒ ව ී ා ්පර  ්නනවපද්? ඒ ිතේධියට ශපොලිටිපින 

රප තර සෂ  ශල්  වරයප හිශ ආ ද්ැ ාප. බවු්න හිශ ආ ද්ාලප 

අ්නිනාට ශාො  සද් වුශඩු? තඩුක්ශේ ශරදි  ැශලේවප; 

තමු්නනප්නශටේලපශේ ශරදි  ැශලේවප. 

 
ගු අජි්  මා්දනලාගපුම මහසතා 
(மொண்புமிகு அேித் மொன்னப்தபரும) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගු නිගය ජ්ය කාරක ්භාපිනුරමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

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

 
ගු අජි්  මා්දනලාගපුම මහසතා 
(மொண்புமிகு அேித் மொன்னப்தபரும) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
 රු නිශයෝජය  පර  ටභ පපිනුසානි  ශාුසාප ාශේ නා 

ටඳර්න  රමි්න  ගප  ළප. වැලිශේරිශේ ී  ශද්ශනකු ාැරුවපද්? 

බ්ුසාප ද්්නශ්නත් නැිනව ඇින. ී  ශද්ශනකුට ුසවපල  ළපද්? ී  

ශද්ශනකු  මූනිටිට  -  [්පනප කිමේා ස] 

 
ගු නිගය ජ්ය කාරක ්භාපිනුරමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

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

ගු මි ්දාාන්දා අලු් ගමගේ මහසතා 
(மொண்புமிகு மஹிந்தொனந்த அலுத்கமமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ාරවැලි ටාව ආනන ටර පරිටර රපජය ඇාිනුසානි  ාා 
බ්ුසාපට ශ්ොශරොා  රු  රනවප. පරිටර රපජය ඇාිනුසානි  
තමු්නනප්නශටේ ශා්නන ශ   පරණය අර  ්නන. අශලා  පලශේ 
න ස ශ ශනකු මිය ගිය වැරැේද්ට අපි ද්ඬුව  ිජ්නද්ප. නව ට ිතක් 
ශපොලිටිපිනවරයප ඉල්ලප අටි වුණප. 

 

ගු නිගය ජ්ය කාරක ්භාපිනුරමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
 රු ා්නත්රීුසානි  බ්ුසාපට නියමිත  පලය අවටපනන්. 

 

ගු මි ්දාාන්දා අලු් ගමගේ මහසතා 
(மொண்புமிகு மஹிந்தொனந்த அலுத்கமமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

 රු නිශයෝජය  පර  ටභ පපිනුසානි  ාට තව ිජනපඩියය  

 පලය ස ල්ප ශද්්නන.  

තමු්නනප්නශටේලප  ශතෝලි  ්ැිනාුස්න 300 ට තට්නන 
පිරිට ස ඝපතනය  ළප.  

500 ට පාණ ුසවපල ිතදු වුණප. ලමජප නැුසව තමු්නනප්නශටේ 
 ගප  රනවප තමු්නනප්නශටේශේ   පර දිටි්රි ස ශේ මියගිය 
ශ ශනකු  ැන.  තමු්නනප්නශටේ කියනවප  ද්්නශ්න නැරැ  ද්ැ සශ ස 
නැරැ කියලප. අපි බ්ුසා්නලපට කිය්නශ්න  න ස ශ ශනකු මිය 
ගිය  ගපව කිය්නන  ලි්න ිතතප ්ල්නන කියලප. ශාො ද්  
බ්ුසා්නලපට ඇඟිල්ල දි ස ශවනවප. බ්ුසා්නලප 300 ස පාණ 
ඝපතනය  රලප ිනශ්නවප. ඒ ිජතර ස ශනොශවන්. පසුගිය  පලශේ 
වූ ිතදුවී  බ සශ ෝා න ුස  රලප ්ල්නන. ඒ ිතේධිවලදී රතර 
ශද්ශන ස මිය ය්නන ඇින. අද් ්ල්නන  තත්පර 10 ට 300න්!  

 රු නිශයෝජය  පර  ටභ පපිනුසානි  ශ  රශට් ජපින  
තර සෂපව අද් නැින  රලප ිනශ්නවප. කිිතා ශද්ය ස ශනො රපු 
ශ  තඩුක්ව තා්නශේ අ්නිනා ාපට රශේ ශාොනවපද්  ර්නශ්න? 
ද්ැ්න ටාෂේධිය ශද්්නන රද්නවප    ශපරළිය වැඩටටරන  ර්නන 
රද්නවප. ශ  අවුරුදු රතරරාපරට කිිතා ශද්ය ස ශනො රපු ශ  
තඩුක්ව ද්ැ්න   වලට ගිහි්න මිනිසු්නට රටිටප දීලප  ජනතපව 
ශවත පිය න ්නන ්ලනවප. රැ්ැන්  බ්ුසා්නලප ශාය ශරඳට 
ාත  ත්ප  ්නන. තමු්නනප්නශටේලප ශාොනවප  ගප  ළත් ශ  
තඩුක්වට ිජරුේනව ශ  රශට් ජනතපව තී්නදුව අරශ න ඉවරන්. 
තමු්නනප්නශටේලප ශරට ාැිනවරණය ට ය්නන. තමු්නනප්නශටේලප 
ාැිනවරණයට ය්නන තවා භ යන්. ජනපධිපිනවරණය පවත්ව්නශ්න 
නැරැ. පළපත් ටභ ප ාැිනවරණය  අරවප ශ වප  ැන අරනවප. 
නමුත්  තමු්නනප්නශටේලප තවා ාැිනවරණය ට ය්නන භ යන්. 
තඩුක්රා වයවටිගපවට අම්ව තමු්නනප්නශටේලපට 
ජනපධිපිනවරණය පවත්ව්නන ිතදු වනවප. අපි ජනපධිපිනවරණයට 
ලෑටිිනන්. තමු්නනප්නශටේලපශේ පැත්ශත් රතර ශද්ශන ස සූට් ාරලප 
ඉවරන්.  රු  ගපනපය ුසාප සූට් න  ාරලප අඳි්නන ්ලපශ න 
ඉ්නනවප  ටජිත් ශප්රේාද්පට ාරත්තයප ්ලප ශ න ඉ්නනවප. නමුත්  
අපි අශලා ජනපධිපින අශලා සෂ යප ඉදිරිපත්  රලප  ජය්රණය 
 රවලප ශ  තඩුක්ව ශ ද්ර යවන ්ව කියමි්න ාා නිර  වනවප. 

 
 

[අ.භ ප.2.11] 
 

ගු කුණාර් න පරණවිතාන මහසතා සනිපුණතා 

්ංවර්ධන හසා වෘ් තීය පුහුු නිගය ජ්ය අමාතයුරමා  
(மொண்புமிகு கருணொரத்ன பரணவிதொன - திறன்கள் 

அபிவிருத்தி மற்றும் ததொைில் பயிற்சி பிரதி அகமச்சர்) 

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

 රු නිශයෝජය  පර  ටභ පපිනුසානි  ජනතප ිජමු සින 

ශපරමුණ ිජප සෂය ස රැක්යට  ිජප සෂශේ  ප ආයය ස රැක්යට 

1385 1386 



පප ආලිශ ්නුසව 

තඩුක්වට ිජරුේනව ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව ස ශ නැල්ලප 

ිනශ්නවප. ඒ  නා ා්නත්රීවරු්නශේ අන්ිනය ස. නා ිජ ිවපට භ ා  

ශයෝජනපවට මුුවණ දීලප  නය පරපජය කිමේා තඩුක්ව ස රැක්යට 

අශලා  ටයුත්ත ස. ඒ  තාන් ද්ැ්න ශාතැන ිතේන ශවමි්න 

ිනශ්්නශ්න. නමුත්  ශ  ිජවපද්ය ඇුසශළේ පුදුා  ගප ිතේන වනවප. 

ාට  ලි්න  ගප  ළ  රු ා්නත්රීුසාප කියනවප  එතඩුක්ව 300 

 ණන ස ාැරුවපඑ කියලප. ශාො  සද් ඒ  ර්නන රද්්නශ්න? ඒ ිතදු 

වූ ජන ඝපතනවලට ව  කිවයුුස ඉටිලප  ත මි  අ්නතවපදී 

ත්රටිතවපද්ය වට්න  රලප  ඒශ ්න ශේ පපලන ප්රශයෝජනය ස 

අරශ න  ශ  ප්ර ිනය ිජටඳ්නන ිනශ්න ාපවත අුවර්නන ශ්නද් ශ  

රද්්නශ්න? නා නිටප ශ  ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනප ිජවපද්ය ඒ වපශේ 

අවපටනපව්නත තැන ට පත් වනවපය කියන න ත් ශයෝජනපව 

ශ නපපු ා්නත්රීවරු ද්ැන  ත්තප න  ශරොඳන් කියප ාප හිතනවප.  

ජනතප ිජමු සින ශපරමුණ ශ නප ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපවට අපි 

ිජරුේන වුණත්  ශ  ිජවපද්ශේදී වැද් ත්  පරණප ක්  ස  ගප වනවප. 

ඒ තාන්  අශලා රශට් ජපින  තර සෂපව ට ්්නනශය්න හිඩට ස 

ඇින ශවලප ිනශ්නවප  අපි ඒ  නිවැරදි  ර  ්නශ්න ශ ොශරොාද් 

කියන  පරණපව. අ ාැිනුසාප ප්රමු් ශ  තඩුක්ශේ ාැිනඇාිනවරු 

ශ  ිතේධිය ඇින වුණපට පටිශටේ රජය ස රැක්යට ප්ර ප   ළප  එබේ. 

තඩුක්වට ව  ී ා ස ිනශ්නවපඑ කියලප. නමුත්  නි ිචිතවා නා 

ව ී ා භ පර  ත යුත්ශත්  වුද්  ඒ හිඩට ඇින වුශඩු ශ ොශරේද් 

කියන  පරණපව ට ්්නනශය්න මූලි  ශටොයප ්ැලීා ස  ර්නන 

ඕනෑ. ඒ නිටප තාන් ශ  පිළි්ඳව ශටොය්නන ිජශ ේෂ  පර  

ටභ පව ස පත්  ර්නන කියලප තඩුක් ප සෂශේ ටර ිජප සෂශේ 

ා්නත්රීවරු්න අත්ට්න  රලප පප ආලිශ ්නුසවට ශයෝජනපව ස 

ශ නපශේ. ද්ැ්න ඒ ිජශ ේෂ  පර  ටභ පව ටප සෂි ිජභ ප   රමි්න 

පවිනනවප. ඒ ිජශ ේෂ  පර  ටභ පශේ වප ආතපවත් තවපට පටිශටේ ශ  

වපශේ ශයෝජනපව ස ඉදිරිපත් වුණප න  වඩප සුදුසුන් කියන න  

ාශේ ාතය රැක්යට ශ  ශවලපශේ ප්ර ප   ර්නන  ැාැිනන්. 

අපි හිතමු  ශ  ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපශව්න අශලා තඩුක්ව 

පරපජයට පත් වුණප කියලප. නතශ ොට පප ආලිශ ්නුසශේ ්ුවතරය 

ිනශ්න ප සෂයට තඩුක්ව පිහිටුව්නන කියලප ජනපධිපිනුසාප 

තරපනනපව ස  රනවප. ද්ැ්න  පටද් ්ුවතරය ිනශ්්නශ්න? න  

 ඩුඩපයා ස නනශ ොට ඒ අයට ්ුවතරය නැරැ කියලප බලාපු 

වුණපා  අපට නැවත ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව ස ශ ශන්නන 

වනවප. නතශ ොට ශාො ද් ශව්නශ්න? නැවත වතපව ස ශපර ශා්න 

මිරිටි කුක්  ර ්නන ිතේන වනවප  ාන් ස  ඩනවප   රු 

 ගපනපය ුසාපට නුසාපශේ තටනශේ වපඩිය ශව්නන ඉඩ ශද්්නශ්න 

නැරැ. ඉතප අශ ෝභ න ිතේධි ාපලපව ට මූලපර භ ය ස නනවප. ඊට 

වඩප ශරොඳන්  ක්   පලය ස ්ලපශ න ඉ්නන න . ශාො ද්  වැඩිය 

 පලය ස ශනොගිහි්න ජනතපවට ඒ ටඳරප අවටිගපව ර ් වනවප. 

ශ  ට ජනපධිපිනුසාප ව  කිය්නන ඕනෑ -ිජනපය ශේ ප්රනපනියප 

ව  කිය්නන ඕනෑ- කියලප හිතනවප න   බ්නන ළඟදීා 

ජනපධිපිනවරණය ස නනවප. ඒ වපශේා වැඩිය  පලය ස ශනොගිහි්න 

ාරප ාැිනවරණයකුත් නනවප. ඒ ටත් ජනතපවට අවටිගපව ර ් 

වනවප. නා නිටප ාා හිතන රැක්යට අද් අපි ශ  ිතේධිශය්න 

ත මි  ශ්දු  ශ ආ්පව තව පළල්  ර  ්නශ්න නැුසව  ඇත්ත 

ප්රරපර යප  ඇත්ත ත්රටිතවපදියප වට්න  ර්නන ශනොදී  ශේ පපලන 

ෙල ප්රශයෝජනය උශද්ටප ශ  ිජවපද්ය  ර්නශ්න නැුසව  ශ  රශට් 

ශ  ප්ර ිනය ිජටඳ්නන අපි ඉදිරිශේදී  ්නන ඕනෑ ශාොන වපශේ 

ෙලද්පන් ක්රියප ාප ආ ද්  කියන  පරණය  ගප  ළප න  වඩප 

ශරොඳන්. 

 රු නිශයෝජය  පර  ටභ පපිනුසානි  ශාා ිජවපද්ය ඇුසශළේ 

ාරප පුදුාප පර ශේවල් ශවනවප. අපට ශපශනනවප  SOFA න   

ACSA න   Millennium Challenge Corporation න  ශ  

ිජවපද්ය ඇුසළට ශ ශන්නන රද්නවප. ශ   ාපර වැඩ ස! 

ඇශාරි ්න ිජශරෝනය ද් සවලප යක් ගිරිශය්න  ෑ  රනවප. 

රන්ශය්න  ෑ  ර්නන   ෑ  ර්නන  වරශල් උළු උඩ ිජිතශව්නන 

යක් ගිරිශය්න  ෑ  ර්නන   ෑ  ර්නන  ටේශේ වැඩිය ශව්නන  වැඩිය 

ශව්නන ශ  කියන  පරණපවල ටතයතපවත් වැඩිය ශවනවප කියලප 

ඒ අය ිජ ිවපට  රනවප වපශේ තාන් අපට ශපශන්නශ්න. නමුත් 

නශරා න  ස නැරැ. අපි ඉතප පැරැදිලිවා කියනවප  අශලා රජය 

ශාොන ගිිජසුා අත්ට්න  ළත්  ඒවප පප ආලිශ ්නුසවට ශරොර 

රරශටේ  ජනතපවට ශරොර රරශටේ  කුටිිතය ඇුසශළේ ඉඳලප   පාර 

ඇුසශළේ ඉඳලප  ර්නශ්න නැින ්ව. ශ්ොශරොා ිජනිිජද් ශපශනන 

ත පරශය්න තාන් ඒවප  ර්නශ්න. ඇශාරි ්න ිජශරෝනය ාුස 

 රන අයශේ ශ රුවපව ශාො  සද්  ඇත්ත තත්ත්වය ශාො  සද්? 

ඒ ශ ොල්ල්නශේ නපය ශයෝ  ඒ ශ ොල්ශලෝ ශ ශන්නන රද්න 

නපය ශයෝ ශ  රටට අාතරව ඇශාරි පශේත් පුරවැිතභ පවය 

අරශ න ිනශ්නවප. ඒ ශ ොල්ශලෝ නශරේ තාන් පදිාචි ශවලප 

ඉ්නශ්න. ශලොටි ඇ්නජලීටිවල ශ වල් ිනශ්නවප. ටාරර අයශේ 

ද්රුශවෝ නශරේ ිජ ිවිජද්යපලවලටන් ය්නශ්න. තව ටාරර අය නිවපක් 

 පලයට ළාන් න ස  ශ න ඩියටනිිල්නතයට යනවප. ශ   ාපර 

ඇශාරි ්න ිජශරෝනය ස. රැ්ැන්  ශ  පප ආලිශ ්නුසවට ඇිජල්ලප 

ශ්රිර්න ශද්නවප. ද්ැ්න ශ  ිජසූ  ද්ටිටනය ශ  රශට් ජනතපව 

ශරොඳට අවශ්ෝන  රශ න ිනශ්නවප. වයපජ ශේ ශප්රේමී්න  වුද්  

ඇත්ත ශේ ශප්රේමී්න  වුද් කියන න  ජනතපව ශරොඳි්න අවශ්ෝන 

 රශ න ිනශ්නවප. 

 රු නිශයෝජය  පර  ටභ පපිනුසානි  නියා ශේ ශප්රේමියප 

ජපිනවපද්ය අවුටිට්නශ්න නැරැ  පප ආලිශ ්නුසවට ඇිජල්ලප ජන 

ව ආ ය ට ිජරුේනව  ගප  ර්නශ්න නැරැ. පප ආලිශ ්නුසවට 

ඇිජල්ලප ත මි  නපය ය්නට අපරපට  ර්නශ්න නැරැ. අද් 

අව ය ශවලප ිනශ්න ශේ ශප්රේමී ටිවභ පවය තාන්  මීට  ලි්න 

ා්නත්රීුසශා ස  ගප  ළප වපශේ ිතයදෙ ජපතී්න න ට ත්ප  ැනීා. 

ශ  රශට් ිතාරල  ශද්ාළ  මුටිලි  ජනතපව න ට ිනය්නන 

පුළුව්න  බවු්නට ඇිනශවලප ිනශ්න තතිනය නැින  ර්නන 

පුළුව්න  ඇිනශවලප ිනශ්න ගි්නන නිව්නන පුළුව්න නපය ත්වය 

තාන් නියා ශේ ශප්රේමී නපය ත්වය. ශාතැන  රපු  ගපවලි්න 

නශරා නපය ශයෝ ඉ්නනවප කියලප ශපශනනවපද්? ශ  රද්්නශ්න 

ශාා ගි්නන තවත් වැඩිය  ර්නන ශ්නද්? ශ  ඇිනශවලප ිනශ්න 

ප්ර ිනය වැරදි අ ආග  ගනවලට -වයපජ අ ආග  ගනවලට- ල ස 

 රලප ජනතපවශේ ශේ පපලන ිජඥපනය ශාොට  ර්නන ශ්නද් ශ  

රද්්නශ්න?  

ශ  තර සෂපශේ හිඩැට ඇින වුශඩු ශ ොශරොාද් කියන 

 පරණය ට ්්නනශය්න ිජශ ේෂ  පර  ටභ පව ඉතපා වක්නප 

නිමේ සෂණ  රමි්න ිතක්න ්ව අපි ඉතපා  රුණපශව්න ාත ස 

 ර්නන  ැාැිනන්. ජනතප ිජමු සින ශපරමුශඩු ා්නත්රීවරුත් ඒ ට 

ටරභ පගි ශවලප ඉ්නනවප. අපට  න පටුන්  ඒ ට අත්ට්න  රපු 

ිජප සෂශේ අශන ස ා්නත්රීවරුත් නා  පර  ටභ පවට ඇිජල්ලප වපඩිය 

ශව්නශ්න නැින න   ැන. නශරා තවප න   ඒ ශ ොල්ල්නට තවත් 

ශ  වශේ ිජසූ  ද්ටිටනවලට න්නශ්න නැුසව ඇත්ත  රුණුවලට 

්හි්නන ඉඩ ඩ ලැශ්නවප. ද්ැ්න අපට අව ය ශවලප ිනශ්්නශ්න  

නා  රුණු  පරණපත් ශටොයපශ න  අනප තශේදී ශ  ිජශේ 

අ්නතවපද්ය ස   ශ ෝලීය ත්රටිතවපද්යට ශ  රට ටරු පට ස ශනොවන 

ත පරයට තර සෂ   නීිනාය  අනයපපනාය  පරිපපලනාය 

ප්රිනටාටි රණ ක්   රන න න්. නශරා නැුසව ෙල රහිත වපද් 

ිජවපද්වලට  ල්  ත  රන න  ශනොශවන්  ළ යුත්ශත්. 

පප ආලිශ ්නුසව ද්ැ්න ඒ ට අද්පළ මූලි  ශ ටු පත් ට ටි  රලප 

ිනශ්නවප. ඉදිරි දින කිහිපය ඇුසළත  ිජශ ේෂශය්නා කියනවප 

න  ඊළඟට නන ජනපධිපිනවරණශේදී ශ  රශට් ජනතපව ත මි  

ශ්දු  ශ ආ්ප ාත ශ්ද්්නන ඉඩ ිනය්නශ්න නැුසව නා 

ප්රිනටාටි රණ ක්   ඩියනමි්න ට ාත  රලප ශ  රශට් ද්ැනට 

1387 1388 

[ රු   රුණපරත්න පරණිජතපන  ාරතප] 
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ඇිනශවලප ිනශ්න වප ආගි   ත මි  තතිනය නිව්නන වැඩ 

 රනවප න   නය අපි ිතයදෙශද්නපා -ශ  224ශද්නපා- ල්ප ත් 

ජන වරාට යු සිනය ඉෂිට  ළප ශවනවප. ශාා ිජවපද්යත් අපි ඒ 

පැත්තට ශයොමු  ළප න  වඩප ශරොඳන් කියන න  ාා ාත ස 

 ර්නන  ැාැිනන්. නශටේ පවටමි්න ාශේ  ගපව ශාශතකි්න 

අවට්න  රනවප. ශ්ොශරොා ටිුසිනන්. 

 

 

[අ.භ ප.2.19] 

 

ගු ම ප්. සී.  මුුරුමමාරණ මහසතා 
(மொண்புமிகு எஸ்.சீ. முத்துகுமொரண)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

 රු නිශයෝජය  පර  ටභ පපිනුසානි  ශ  අවටිගපව ල්ප දීා 

පිළි්ඳව බ්ුසාපට ාශේ ටිුසිනය පුද්  රනවප. ශ  තඩුක්ව තශේ 

ශ  රශට් ටිව ආ  ශලෝ ය ස රද්්නන. ශ  රශට් අල්ලට  දූෂණය 

නැින  රලප  ප්රජපත්නත්රවපද්ය ටිගපපිත  රලප  දුී  දුලාපත්භ පවය 

නැින  රලප  ශ  රට ටෑා අින්නා ටිවාශපෝෂිත  රලප  ලිච්ඡිජ රජ 

ද්රුශවෝ වපශේ ශ  රට පපලනය  රනවප කියලප තාන් ්ලයට 

තශේ.  රැ්ැන්  ශ  තඩුක්ශව්න ්ලපශපොශරොත්ුස වුණු ශේ ශ  

රශට් ජනතපවට ිතේන වුශඩු නැරැ කියමි්න ශ  තඩුක්වට ්ලයට 

න්නන උද්ේ  රපු  ඩුඩපයා ස ා අද් ශ  තඩුක්වට ිජරුේනව 

ිජ ිවපටභ ා  ශයෝජනපව ස ශ නැිජත් ිනශ්නවප. ලිච්ඡිජ රජ 

ද්රුව්න වපශේ ටප ච්ඡප කිමේා ශ ශටේ ශවතත් ිජප සෂශේ ාතයට 

නද්ප ශපොඩ්ඩ ස ශරෝ ඇුව   ්න දු්නනප න  ශ  තඩුක්වට ශ  

තර  අ පනය ට ය්නන ිතේන ශව්නශ්න නැරැ කියලප ාා 

හිතනවප   රු නිශයෝජය  පර  ටභ පපිනුසානි. නද්ප ාර ්ැාකු 

අධිපිනවරයප පත්  රන ශ ොට බ්ුසාපත් ාපත් ිතක්න ශ  

පප ආලිශ ්නුස ටභ ප   ආභ ය ුසළ ිජප සෂශේ ා්නත්රීවරයකු ව ශය්න 

 රු දිශ්නෂි වනණව ආනන ාැිනුසාප පැරැදිලිව කිේවප  එාර 

්ැාකුශේ අධිපිනවරයප රැක්යට බුව පත්  ර  ්නන නපප. බුවට ය  

ය  ශාෝද්නප නඟප ිනශ්නවප. බුව පිළි්ඳව ිජ ිවපට ත්්නන 

්ැරැඑ කියලප. නශරා කිේවපා ශාො  සද්  ශළේ? නද්ප අ ාැිනුසාප 

ශ   රු ටභ පවට ඇිජල්ලප  අප දිරප ටාච්ාලශය්න ්ලප  අපට 

හිනප ශවලප එශ  ව ී ා ාා භ පර  ්නනවපඑ කියලප පැරැදිලිව 

කිේවප. පැරැදිලිවා ව ී ා භ පර  ්නනවප න  ඒ ාර ්ැාකු 

්ැඳු  ර  ශ ොල්ලශේ පළමුවන ිජත්ින පරයප ශලට 

අ ාැිනවරයපශේ නා ටඳර්න ිජය යුුසන්. නද්ප අ ාැිනවරයප 

ිජප සෂය කියපු ශේ  ැන ශපොඩ්ඩ ස  ල්පනප  ළප න   

ිජප සෂශේ ාතය  ැන ක්  ස ිතුසවප න  අද් ශ  තත්ත්වයට 

මුුවණ ශද්්නන ිතේන ශව්නශ්න නැරැ කියලපන් ාප හිත්නශ්න. නද්ප 

බ්ුසා්නලප කිේශේ එලිච්ඡිජ රජ ද්රුව්න වපශේ ශ  රට පපලනය 

 රනවපඑ කියලපන්. නමුත්  ජනපධිපිනවරයපට අ ාැින  ්න 

ශද්්නශ්න නැරැ  අ ාැිනට ඇාිනවරු  ්න ශද්්නශ්න නැරැ  

ඇාිනවරු්නට නිශයෝජය ඇාිනවරු  ්න ශද්්නශ්න නැරැ. ශ  අය 

අතර කිිතා ටාඟිය ස ිනබුශඩු නැරැ. ටාඟිය නැින වීශ  

ප්රිනෙලය ස රැක්යට තාන් ඒ පපටිකු ඉරිද්ප අශලා ලා පශේ 

ජනතපවශ ්න 300 ට තට්නන ටා්යපව ට මිය ය්නන ිතේන 

වුශඩු ටර ිතය  ණන ට ශරෝරල් ත ශව්නන  ශරෝගි්න ්වට පත් 

ශව්නන ිතේන වුශඩු.  

 රු නිශයෝජය  පර  ටභ පපිනුසානි  ශ  තඩුක්ව ාර 

ශලොකුවට කිේවප  නද්ප ජනපධිපිනුසාප දිවුරු  ශද්න ශ ොට  

අ ාැිනවරයප දිවුරු  ශද්න ශ ොට ිජයද්   ශළේ රුපියල්   400න් 

කියලප. ාරණපනපර ටමිිනය  ටභ පපිනවරයප රප ටාපනව තාන් නද්ප 

ශ  රශට් ජනපධිපිනවරයප දිවුරු  දු්නශ්න. රැ්ැන්  ඊට පසුව 

ශාො ද් වුශඩු? අද් ශ ෝක්  ණ්න ිජයද්   රනවප  උත්ටව ටඳරප 

ටර ද්ැ්නවී  ටඳරප. ාා න  උද්පරරණය ස කිය්නන . ාපතර  

නිවපට 24 ස රද්නවප. රුපියල් ල සෂ 2 ්ැගි්න දීලප ඒ ශ වල් 

රද්්නශ්න ාපතර ප්රශේ ශේන්. රැ්ැන්  ශාො  සද්  රලප 

ිනශ්්නශ්න?  ලප වැශේ වැේ ්ැ ශ  ශ්ෝඩ් න   ටඳර්න  ර 

ිනශ්නවප  ාපතර ප්රශේ ශේ ශ වල් 24 ස ිජවෂත  රනවප කියලප. 

ශ  ත පරයට ශ  තඩුක්ව ප්රාපරණය ටඳරප ශ ෝක්  ණ්න 

ිජයද්   රනවප. ශ  තඩුක්ව ශාො  සද්  ර්නශ්න? ශ  රශට් 

ජනතපවශේ ටල්ලි ිජිජනප පර ිජධියට  අනව ය ිජධියට ිජයද්  

 රලප ජනතපවට ්ර පටවනවප. ත ආථි  නිද්රට ල්ප දීලප ශ  රට 

සුඛිත මුදිත  රනවපය කියපු තඩුක්ව අද්  රලප ිනශ්න ශේ 

ශාො  සද්   ්ල්නන. අද් ජීවත් ශව්නන ්ැරිව ටාරර අය ාැරිලප 

යනවප; ටාරරු ජීිජත ිජනප   ර  ්නනවප. අපි ඊශේ ශපශ ආද්ප 

පුවත් පත්වල ද්ැ ස ප  අ ාපන් දුවන් ශද්්නනප දු රියට පැනලප 

ජීිජතය ූරජප  ර්නන පපර අන්ශ්න අ  අ ප ඉ්නනප පුවත ස. ඇත්ත 

ව ශය්නා ශ   ිජ පල ජපින  ප්ර ිනය ස. නශරා තත්ත්වය ස 

ිනබියදී  ශ  රශට් ජනතපව දු ස ිජඳිේදී ශ  රශට් ඇාිනවරු්න 

ජනතපවට ලැශ්්නන ිනශ්න ශේ ල්ප ශද්්නශ්න නැිනව නතර 

 ර ිනශ්නවප  ඒවප උත්ටව පවත්වලප තා්නශේා අින්න ල්ප 

ශද්්නන ඕනෑ කියලප.  

 රු නිශයෝජය  පර  ටභ පපිනුසානි  ශරොශරොේපතපන 

ප්රශේ ශේ යප්නබය වයපපෂිනය  ැන කිය්නන ඕනෑ. ද්ැ්න යප්නබය 

පිරිලප; වුසර ඇරලප. ඒ ශ ොවී්නශේ ශ ොිජ බි  ශවම්ශව්න ව්නදි 

ශ වීා ටඳරප ශරොශරොේපතපන ප්රපශේශීය ශල්    ප ආයපලය 

ල සෂ 300  ශා ස පත් ලියප ිනශ්නවප. ඒ ශා ස පත් ලියප ද්ැනට 

ාපට රතර ස පර ස ශවනවප.  
 

ගු නිගය ජ්ය කාරක ්භාපිනුරමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
 රු ා්නත්රීුසාප  බ්ුසාපට නියමිත  පලය අවටපනන්.  

 

ගු ම ප්.සී.  මුුරුමමාරණ මහසතා 
(மொண்புமிகு எஸ்.சீ. முத்துகுமொரண)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

 රු නිශයෝජය  පර  ටභ පපිනුසානි  ාට තවත් ක්  

ශවලපව ස ශද්්නන. 

ඒ ශා ස පත් ලියප අවට්න ශවලප ාපට ුසනරතර ස ශවනවප. 

නමුත්  ඒ ශා ස පත් ක්  ජනතපවට ශද්්නශ්න නැරැ  උත්ටවය 

පවත්ව්නන ඇාිනවරයප ය්නන ඕනෑ කියලප. අද් ශ  ිජධියට ශ  

රශට් ජනතපව පීඩනශය්න පීඩනයට පත් ශවලප ඉ්නනවප. ශාශරේ 

ඇාිනවරු්න තාන් ශ  රට පපලනය  ර්නශ්න. අපි ශ  

ිජ ිවපටභ ා  ශයෝජනපවට ප සෂව ඡ්නද්ය පපිජච්චි  රන ්ව 

ප්ර ප   රමි්න ාා නිර  ශවනවප. ශ්ොශරොා ටිුසිනන්.  
 
 

 
[2.25 p.m.] 

 
ගු ඉරා්ද වික්රමර් න මහසතා සමුාල් රාජ්ය අමාතයුරමා  
(மொண்புமிகு இரொன் விக்கிரமரத்ன - நிதி இரொேொங்க 

அகமச்சர்) 

The Hon.  Eran Wickramaratne - State Minister of Finance)  

Mr. Deputy Chairman of Committees, we are 
debating today a No-Confidence Motion in the 
Government. I decided to speak in English because the 
circumstances which led to the Easter Sunday attacks 
were really inspired by global terrorism.  

I want to say why we need to have confidence in our 
Government. What has this Government done since 
coming to power in 2015? We have focused on the 
politics of unity built on key principles. We have tried 
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hard to build an inclusive Sri Lanka. In our efforts, we 
established the Office for National Unity and 
Reconciliation and the National Reconciliation Policy 
was adopted in 2017. We established the Office on 
Missing Persons in 2017 to help bring justice and closure 
to the families who have lost loved ones in a conflict. We 
passed the Office for Reparations Act in 2018 and 
established the Office for Reparations to provide 
compensation for those who were victimized during this 
period.  

We have focused on reconciliation through economic 
development, which includes avenues of debt relief for 
communities in the Northern and Eastern Provinces, 
injecting cash into Government-run reconciliation 
programmes. In terms of individual freedoms, we have 
also achieved much during this period. The Government 
has passed tough, major governance reforms and 
institutionalized basically the rule of law in Sri Lanka and 
have upheld individual freedoms. We started by passing 
the Nineteenth Amendment to the Constitution, which has 
come in for much discussion in the recent period. We 
established the Constitutional Council and curtailed the 
powers of the Executive President and constituted 
Independent Commissions to ensure that all future 
decisions will be taken free of politicization. We passed 
the Right to Information Act in 2016 to give the civil 
society the tools to question the Government and thereby, 
facilitate transparency. 

Prior to 2015, there were abductions, death threats and 
other means used to silence those who were opposed to 
the then Government. Since our Government came into 
office, we have ensured freedom of speech and civil 
rights to oppose the Government, protest and to express 
people's views without fear. We saw the strength of the 
civil society during the Constitutional coup in October 
last year. Not only was the civil society freer, but the 
judicial system of this country also worked and we saw it 
for ourselves. The Supreme Court's Ruling given in 
December, 2018 was clear evidence of how far we have 
come over the past four years. We still need to go further, 
but we have achieved much. We must consider the 
reasons for the Easter Sunday attacks and the attacks in 
Gampaha and Wayamba recently in this light. We do not 
condone for a moment the Easter Sunday attacks. We 
apologized for the failure of the Government in 
preventing what really happened.   

Sadly, violence against Muslim families and 
businesses in Minuwangoda and other areas was 
unleashed by those who cannot politically survive in a 
free and inclusive society. These politicians have been 
looking for a new scapegoat and their political careers 
thrive on hatred. Sadly these individuals have 
systematically used the Easter Sunday attacks to plant 
suspicion in the hearts of Sri Lankans. By Stories of 
forced sterilization,  proliferation of "Buy Sinhala" 
Facebook groups and shaming of children using "Atlas" 
products, they want us all to feel victimized and 
threatened by our neighbour to perpetuate the dark fear 
we felt on April 21st. These stories paint a narrow form of 

nationalism that politicians also advance by drawing 
fantasies about the SOFA and MCC Agreement with the 
Untied States of America.  

Sir, I would like, for a moment, to talk about the 
MCC Agreement. The MCC Agreement was pioneered 
by Prof. Ricardo Hausmann of Harvard University, 
identifying two key binding constraints on Sri Lanka’s 
growth. One is economic growth because of  weak 
transport infrastructure and the other is, land 
administration practices.  

The transport project is budgeted at US Dollars 350 
million and aims to improve urban and rural mobility in 
the Western, Central, Sabaragamuwa and Uva Provinces. 
First, it will reduce  traffic congestion and improve public 
transportation in the Colombo Metropolitan Region. 
Getting transport right will make Colombo a more 
livable, well-functioning city with better connectivity.     

The land project is budgeted at US Dollars 67 million 
and aims to expand and improve the existing GOSL 
initiatives to increase the availability of land rights. This 
project will help identify underutilized State lands and 
maximize rents from State lands.  Most importantly, it 
certifies each individual’s right to the land that they own. 
Digitizing deeds will make them less vulnerable to 
damage, theft and loss. This is what the MCC project is 
about and it has been discussed over a long period of 
time, since 2016.  

Sir, there has been a lot of public scrutiny regarding 
ACSA - Acquisition and Cross-Servicing Agreement. 
This was first signed by Mr. Gotabaya Rajapaksa in 2007 
and the details of that Agreement were not made public. 
We have extended and re-signed it and the details have 
still not been made public.    

SOFA is another agreement. It is important to note 
that both these Agreements are standard Agreements that 
the USA has made with many other countries. These 
Agreements have been signed with nearly 100 countries. 
Our Government will not sign an agreement which is 
detrimental to the citizens of this country. We have not 
signed the SOFA, and the public debate on SOFA is 
welcome.    

Being nationalistic and outward-looking are not 
mutually exclusive. Racism and fear disguised as 
nationalism have been used as a political tool. There is no 
room for racism in a peaceful and thriving society. Even 
as we see a global rise of intolerant governments that use 
racist rhetoric, the people in every such country of the 
world have continued to speak out against it. 
Governments will change, sometimes quite unexpectedly 
as we saw recently, but  people and the society that they 
chose to make for themselves will remain.   

Sir, I am reminded of a story some 40 years ago of the 
United States of America. When the United States of 
America was a very racist society, Martin Luther King 
spoke out against discrimination against the Black.  It 
was his dream that has come about.  He said, “We must 
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learn to live together as brothers or perish together as 
fools. We must come to see that the end we seek is a 
society at peace with itself, a society that can live with its 
conscience.” 

I want to wind up my speech with this, Sir.  I was also 
a foreign student in a different land before I came back 
for my postgraduate education. A black African student 
had come to the United States of America and had given 
birth to a child through a white woman. But, when he 
returned to his home country, that black child had the 
opportunity of becoming the President of the United 
States of America. We must create unity, equality and 
peace. That is the Sri Lanka we must create.  Mahatma 
Gandhi said, “An eye for an eye only ends up making the 
whole world blind”.   

Let us together create meritocracy. Everything must 
not depend on age and experience only, but let us create 
meritocracy. Whenever there is a promotion or an 
appointment, it must be made based on merit.  Let us look 
at people and see whether they are fit and proper for the 
task that is ahead.   

I am calling upon this House to defeat this Motion of 
No-Confidence. Thank you, Sir, for the time extended to 
me.  

 

ගු නිගය ජ්ය කාරක ්භාපිනුරමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Sunil Handunnetti.  

Before he starts, will an Hon. Member propose the Hon. 
(Mrs.) Sriyani Wijewickrama to the Chair? 
 

ගු ච්දද්රානි බණ්ඩාර මහස් මිය සකා්දතා හසා  මා ක යුුර 

්හස වියිත කලාප ්ංවර්ධන අමාතයුරමිය  
(மொண்புமிகு (திருமதி) சந்திரொணி  பண்டொர - மகளிர், சிறுவர் 

அலுவல்கள் மற்றும் உலர் வலய  அபிவிருத்தி அகமச்சர்) 

(The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara - Minister of Women 
and Child Affairs  and Dry Zone Development)   

Sir, I propose that the Hon. (Mrs.) Sriyani 
Wijewickrama do now take the Chair.  

 
ප්රශ්පනය විම්න ලින්ද  ්භා ්්පමත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරුව ගු නිගය ජ්ය කාරක ්භාපිනුරමා මූලා්නගය්ද 

ඉව්  ුනගය්ද  ගු ශ්රියානි විග.වික්රම මහස් මිය මුලා්නාරූඪ විය. 
 

அதன் பிறகு, மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலமவ, மொண்புமிகு  (திருமதி) ஸ்ரீயொணி 

விமேவிக்கிரம அவர்கள்  தகலகம வகித்தொர்கள். 
 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  
left the Chair, and  THE HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA took 
the Chair. 

 
[අ.භ ප.2.3(] 
 

ගු සුනිල් හසඳු්දගන් ින මහසතා 
(மொண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

මූලපටනපරූඪ  රු ා්නත්රීුසමියනි  ාට ලැබී ිනශ්න ශ ක් 

ශේලපශේදී ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපශේ ිනශ්න  රුණු පිළි්ඳව 

දිගි්න දි ට ටප ච්ඡප  ර්නන ්ලපශපොශරොත්ුස ශව්නශ්න නැරැ. 

ශාො ද්   අශලා පැත්ශත්න අම්ර දිටපනපය  ා්නත්රීුසාප ශ  

ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව ඉදිරිපත්  රේදී ඒ  රුණුවලට අද්පළව 

ටැලකිය යුුස  ප්රාපණවත් අවශ්ෝනය ස ශ  පප ආලිශ ්නුසශේ     

ා්නත්රීවරු්නට ටර ජනතපවට ල්ප දු්නනපය කියලප ාා ිජ ිවපට 

 රන නිටප. නමුත්  ශ  ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව පිළි්ඳ ිජවපද්ය 

 රශ න යනශ ොට ාුස වූ තවත්  රුණු  ණනපව ස ිනශ්නවප. 

නශටේ ාුස වූ  රුණු ශ  ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපවට මුුවණ ශද්න 

තඩුක් ප සෂශයම්ත් ාුස ශවනවප; ිජප සෂශයම්ත් ාුස ශවනවප. 

ිජප සෂය රැක්යට ඒ ප්ේන ිජප සෂශේ ාහි්නද් රපජප සෂ 

ාරත්ායපශේ  ඩුඩපයා ශ  ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපවට ටරපය 

ශද්නවපය කියන  පරණය ඉදිරිපත්  රන  ා්න  නුසා්නලප 

ඉදිරිපත්  රන ත ආ  කිහිපය ස ිනශ්නවප.  

න  ස තාන්  එඅපිත් න ස   ගප  රලප ශ  ශයෝජනපව 

ශ නපශේ නැරැඑ කියන න . ශද්වැනි ත ආ ය තාන් ජනතප 

ිජමු සින ශපරමුණ ශ  තඩුක්ව රද්්නන 2014දී උද්වු  රලප  ශ  

තඩුක්ව රකින  ා්න  ද්ැ්න ශ  ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව 

ශ නපවපය කියන න . ශ  ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව අපි නයපය 

පුටිත යට ඇුසළත්  රන ශේලපශේත් ාපනය ුසළත්  රශට්ත් ශ  

ාතයා රද්්නන නුසා්නලප උත්ටපර  ළප. තඩුක්ව රකි්නන අපි 

ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව ස ශ නැත් ිනශ්නවපය කියන 

 පරණයත් කියනවප.  

මූලපටනපරූඪ  රු ා්නත්රීුසමියනි  ශ   පරණපව  ැන 
කිේශවොත්  2014 අශ ොටිුස ාපටශේ 1)වැනි දින ාර 
ාැිනවරණශය්න ශ  තඩුක්ව පිහිශටේශේ රනිල් ිජරාිතාර 
ාරත්ායප ිජතර ස රද්පු තඩුක්ව ස ිජධියට ශනොශවන්; ජනතප 
ිජමු සින ශපරමුශඩු අපි රයශද්නප ට ාපද්  ශවලප  ද්පය  ශවලප 
ශනොශවන්. රනිල් ිජරාිතාර ාරත්ායපශේ අ ාැින ධුරය රැ ලප 
දු්නශ්න නද්ප ශ  ඒ ප්ේන ිජප සෂශේ  න සටත් ජනතප නිද්රටි 
ට්නනපනශය්න තර   රපු ා්නත්රීවරු. ා්නත්රී ධුර 1(0 ස ිජතර 
ිනයපශ න  තඩුක්ව ස රද්්නන පුළුව්න ා ිනබියදී  රනිල් 
ිජරාිතාර ාරත්ායපට තඩුක්ව ස රද්ලප දු්නශ්න අම්ර දිටපනපය  
ා්නත්රීුසාපවත්  ජනතප ිජමු සින ශපරමුශඩු අපිවත් ශනොශවන්  නද්ප 
න සටත් ජනතප නිද්රටි ට්නනපනශය්න ඡ්නද්ය අරශ න ගිහි්න ශ  
තඩුක්ශේ ඇාින    ත්ත  ට්ක්යන්.  ද්ැ්න අපට  ලි්න  ගප 
 රපු ා්නත්රීුසා්නලපත් න ස   ාහි්නද්පන්නද් අදෙත් ාශේ 
ා්නත්රීුසා්නලපත් න ස  න  ලැන්ටිුසශේ තර   රපු සුිතල් 
ශප්රේාජය්නත ා්නත්රීුසාප න සටත් ජනතප ට්නනපනශය්න  බුලත් 
ශ ොළශය්න ඡ්නද් අරශ න ගිහි්න වපඩිය වුශඩු ශ ොන් පැත්ශත්ද් 
කියලප අපි අරනවප. අ ාැින ා ශද්්නන ඡ්නද්ය දු්නශ්න  පටද්? 
ාහි්නද් රපජප සෂ ාරත්ායපශේ තඩුක්ව ස රද්ප ්නන තාන් 
නුසා්නලප ාැිනවරණය  ශළේ. රැ්ැන්  රැදුශේ රනිල් ිජරාිතාර 
ාරත්ායපශේ තඩුක්ව ස. ඒ අය තාන් ඒ  ැබිනට් ාඩුඩලශේ 
හික්ශේ. ප්ර ිනය ිනශ්්නශ්න අශ ෝටිුස 1)වැනි දින අම්ර යපපප 
ා්නත්රීුසාප  ඩියලප්න ශපශ ආරප ා්නත්රීුසාප  තව ශ ොඩ ස අය -ාා ඒ 
ලැන්ටිුසව කිය්නන ය්නශ්න නැරැ-  න ුස ශවලප තඩුක්ව ස 
රැදුවප. ඒ ්ව ශ  රශට් ජනතපව ද්්නනවප. ඊට පසුව බ සශතෝ් ආ 
2)වන ද්ප ශාො ද්  ශළේ? තව  ඩුඩපයා ස  න සටත් ජපින  
ප සෂශේ  ට්ක්ය ස න ුස ශවලප ාහි්නද් රපජප සෂ ාරත්ායපශේ 
තඩුක්ව ස රැදුවප. නතශ ොට රනිල් ිජරාිතාර ාරත්ායපට 
තඩුක්ව ස රද්්නන උද්වු  ශළේ  බුලත් ශ ොශළ්න ඡ්නද්ය  ත්ත 
 ට්ක්යන්; න සටත් ජනතප නිද්රටි ට්නනපනශය්න ඡ්නද්ය  ත්ත 
 ට්ක්යන්; අපි ශනොශවන්. නැවතත් ාහි්නද් රපජප සෂ ාරත්ායපට 
තඩුක්ව ස රද්්නන බ සශතෝ් ආ ාපටශේ 2)වැනි දින න සටත් 
ජපින  ප සෂශය්න තපු ී පශද්ශන ස ශ  පැත්ශත්න වපඩිය ශවලප 
උද්වු  ළප. ඒ අපි ශනොශවන්. නතශ ොට තඩුක්වට උද්වු  ශළේ 
 වුද්? අපි අරනවප  ඒ අපිද් කියලප. ඒ නිටප වැරැදි තැ්නවල වපඩිය 
ශවලප  ගප  ර්නන නපප. ශ වප ශේව වප ය වපශේ. ිජප සෂශේ 
ා්නත්රීවරු ිජ ිවපට භ ා ය  ැන  ගප  රනශ ොට රැා ිනටිශටේා 
පට්න  ්නශ්න ශ ොතැනි්නද්? ජනතප ිජමු සින ශපරමුණට 
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පප ආලිශ ්නුසව 

 රශ න; ජනතප ිජමු සින ශපරමුණ තඩුක්ව රකිනවප කියපශ න. 
රැ්ැන්  ඒ ශේව වප ය නුසා්නලපටන් අද්පළ. ශාො ද්  ශාච්ාර  ල්   
නුසා්නලප තාන් තඩුක්ව රැ ලප ිනශ්්නශ්න. අය වැය 
ිජවපද්ශේදීත් නශරාන්. රනිල් ිජරාිතාර ාරත්ායපට ිජරුේනව 
ශ නපපු ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපශේදී  )ශද්නපන් ශ  පැත්ශත් 
හික්ශේ. පප ආලිශ ්නුසවට 94ශද්ශන ස ඇිජත්   )ශද්නන්   හික්ශේ. 
නන්්න රයශද්ශන ස අපි. ශාුසා්නලපශේ  0ශද්නන්. රැ්ැන්  අපට 
ශාුසා්නලප කිේශේ නැරැ  එඅපි රනිල් ිජරාිතාර ාරත්තයපට 
ිජරුේනව ිජ ිවපටභ ා  ශයෝජනපව ස ශ ශනනවප  බයශ ොල්ල්න 
න්නන  අශලා 94 ශද්නපා නනවප. අපි බ සශ ෝා න ුස ශවලප ඒ 
 ැන  ටයුුස  රමුඑ කියලප. නශරා  ගප  ර  ත්ශත් නැරැ.  ගප 
 ර ්නන ශද්ය ස  නතැන ිනබුශණ   නැරැ. ාර ්ැාකු ්ැඳු  ර 
වාාපව ට ්්නනශය්න රනිල් ිජරාිතාර ාරත්තයපට ිජරුේනව 
ිජ ිවපටභ ා  ශයෝජනපව ස ශ ශනනශ ොට  තශයත් අශප්න 
අර්නන ශද්ය ස ිනශ්නවපද්? අශලා කුටිිතයට ඇිජල්ලප  ගප 
 ර්නන ඕනෑ නැරැ. අශලා  පාරවලට ඇිජල්ලප  ගප  ර්නන 
ඕනෑ නැරැ. අපි ද්්නනවප   ර්නන ඕනෑ ශේ. අපි ිජ ිවපටභ ා  
ශයෝජනපව ස ශ නපවපා ඒ  ිතාරල  ශද්ාළ  ඉාග්රීිත යන භ පෂප 
ුසශන්නා ලියලප ිනශ්නවප. භ පෂපව ශත්ශරනවප න   අකුරු 
කියව්නන පුළුව්න න  ඒ  ශත්රු   ්නන පුළුව්න.  අම්ර 
දිටපනපය  ා්නත්රීුසාප ඊශේ පැය ස ිජතර කියපු ක්  අරශ න 
හික්යප න   ශ  ිජ ිවපටභ ා  ශයෝජනපව ශ නැත් ිනශ්්නශ්න 
ශාො ටද්  කියලප ශනොශත්ශරන ශ ශනකුට වුණත් ශත්ශරනවප. 
නතශ ොට තශයත් අමුුසශව්න  ගප  ර්නන ශද්ය ස නැරැ. ශ  
''කුටු කුටු  ප්නන'' න්නන කිය්නශ්න ශාො ටද්? ශ   ගප 
 ර ්නන න්නන කිය්නශ්න ශාො ටද්? තශයත් ඒ  ැන  පාර 
 ණශ්න  ගප  ර්නන ශද්ය ස නැරැ. අපි  ගප  ර්නශ්නත් නැරැ. 
නුසා්නලප  ශ  ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපවට ටරය ශද්නවප න  
ශද්ගිඩියයපවකි්න ශතොරව ටරය ශද්්නන පුළුව්න. අපට ිනශ්න 
ප්ර ිනය  ශ  ශ  ර  ප්නශ්න ශ  ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපවට 
ටරය ශද්්නන වුවානපව ට ද්  නශරා නැත්න  තශයත් අර 
 ලි්න බිත්තර රැ ස ප වපශේ රකි්නන වුවානපව ට ද් කියන 
න න්. තඩුක් රැ සශ ස ශාුසා්නලප.  න පටුශව්න වුණත්  ශ  
කිය්නශ්න ඇත්ත.  

මූලපටනපරූඪ  රු ා්නත්රීුසමියනි  අශන ස  පරණපව ශායන්. 

ඇත්තටා ද්ැ්න අපට  ගප  ර්නන ඕනෑ නැරැ. රිජ  රුණපනපය  

ාැිනුසාපට ිජරුේනව ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව ශ නප අවටිගපශේදී  

 වුරුවත් අප ටාඟ  ගප  ශළේ නැරැ. අපි අර්නශ්න   ගප 

 ර්නන ිනශ්්නශ්න ශාො  සද් කියලපන්. ශාො  සද්   ගප  ර්නන 

ිනශ්න ඕනෑ ා? ශාොනවපද් ඒ  ැන කිය්නන ිනශ්්නශ්න? 

නුසා්නලපට භ පෂපව ශත්ශර්නශ්න නැේද්? වාන ශත්ශර්නශ්න 

නැේද්? අපට ිජප සෂ නපය ුසාපශ ්න  ිජප සෂශේ  රු 

ා්නත්රීුසා්නලපශ ්න න  ඉල්ලීාන්  ර්නන ිනශ්්නශ්න. ද්ැ්න 

බ්ුසා්නලපට ප සෂව ා්නත්රීවරු්න 9  ශද්ශන ස ඉ්නනවප. 

බ සශතෝ් ආ 2)ශවනි ද්ප ඒ කුා්නත්රණය  රපු ශවලපශේ න ුස  ර 

 ත්ත අයත් න ස  ිජප සෂශේ ා්නත්රීවරු 91ශද්ශන ස ඉ්නනවප. 

න සටත් ජපින  ප සෂශය්න  ත්ත 5 ගාශන ස ඉ්නනවප. ශද්ාළ 

ජපින  ට්නනපනශේ ා්නත්රීුසශා ස  ඉ්නනවප. අ්නන  ඒ 9  ශද්නප 

අද් රවටට ශ ්නව්නන. ඒ ව ී ා ිනශ්්නශ්න අපි ) ශද්නපට 

ශනොශවන් ශ්න. අපට ශ  ර  ප්නශ්න නැිනව  අපට  ෑ  ර්නශ්න 

නැිනව ඒ 9  ශද්නප පුළුව්න න  ශ  පප ආලිශ ්නුසවට ශ ශන්නන. 

ාා හිත්නශ්න ද්ැ්න ඒ  තාන් ිජප සෂ නපය ුසාපට ිනශ්න 

අභිශයෝ ය ටර ව ී ා. න සටත් ජනතප නිද්රටි ට්නනපනශය්න 

නශරට ශාශරට පැනලප  ලැ ලප ඉ්නන  ට්ක්යන්  ඒ වපශේා 

ිජප සෂ නපය ුසාප බ සශතෝ් ආ ාපටශේ 2)ශවනි ද්ප කුා්නත්රණය 

 රලප රද්ප  ත්ත  ැබිනට් ාඩුඩලයට පත්  රපු අයන් 

ඉ්නනවපශ්න. ඒ ශ ොල්ල්න  ැබිනට් ඇාිනවරු. ාහි්නද් රපජප සෂ 

අ ාැිනුසාප -ඒ ශාොශරොශත්  දින 41 අ ාැිනුසාප- ිජ ිවපට  ළ 

පරිදි වඩපත් ිජ විපටව්නතා පිරිට තාන් නුසාප  ැබිනට් 

ාඩුඩලයට න   ශළේ. නුසා්නලප අද් ඉ්නනවප. ාහි්නද් ටාරිතාර 

ා්නත්රීුසාපත් ඉ්නනවප. අ්නන!  පුළුව්න න  ද්ැ්න නුසා්නලප  අද් 

ශ ්නවප  ්නන. නද්ප  ැබිනට් ඇාින   දු්නශ්න ඒ  ට්ක්යට. ඒ 

ශ ොල්ල්න තාන් වඩපත් ිජ ිවපටව්නතා  ට්ක්ය. ඒ  ැබිනට් 

ාඩුඩලශේ  පමිණී ිජජිත් ිජජිතමුණි ශටොන්ටප ාැිනුසාප හික්යප. අද් 

නුසාපත් ශ ්නවප  ්නන. නද්ප ිජ විපටව්නතා  ට්ක්යට තාන් ඒ 

කුා්නත්රණය  රලප ඇාින   දු්නශ්න. අපි තමු්නනප්නශටේලපට 

කියනවප  පුළුව්න න  ද්ැ්න ඒ 9  ශද්නප ශ ්නවප  ්නන කියලප. 

නතශ ොට ්ල්නන පුළුව්න ශාො ද් ශව්නශ්න කියලප.  

මූලපටනපරූඪ  රු ා්නත්රීුසමියනි   ාට තඩුක්වටත් කිය්නන 

ශද්ය ස ිනශ්නවප. ද්ැ්න තඩුක්ශව්න කියනවප  ශ  ිජ ිවපටභ ා  

ශයෝජනපවට තර සෂ  ඇාිනුසාපත් ඇුසළත්  රලප ශ නපශේ 

නැත්ශත් ශාො ද් කියලප. ඒ කිය්නශ්න ශ  ිජ ිවපටභ ා  

ශයෝජනපශේ  රුණු ක්  බ්ුසා්නලප පිළිඅරශ න ඉවරන් කියන 

න . ිජ ිවපටභ ා  ශයෝජනපශේ  රුණු අම්ව තඩුක්වා 

කිය්නශ්න  එිජ ිවපටය භ ා  ශවච්ා න  රරි. ශ  ප්රරපරයට ව  

කිය්නන ඕනෑ තඩුක්වාන්. රැ්ැන්  අපි ිජතර ස ශනොශවන්  

අරයපත් ඉ්නනවප  ඒ රපමුදුරුව්නටත් ශ්ද්්නනඑ කියලප. එඅරයපත් 

ඉ්නනවප  නයපවත් ශ ්නවප  ්නනඑ කියලපන් කිය්නශ්න. රැ්ැන්  

අපි ඒ  ශනොද්ැන ශනොශවන්  නයප ඇුසළු ශනො ශළේ. අපි නුසාපත් 

ඇුසළත්  රලප ශ නපවප න  ශ  ිජ ිවපටභ ා  ශයෝජනපශේ ිජෂය 

පගයට  ැළශප්නශ්න නැරැන් කියලප  ගපනපය ුසාප ඒ ශ ොටට 

ඉවත්  රනවප. ශාො ද් ශරේුසව  නතැනදී ශ ශන්නන ඕනෑ 

ිජ ිවපටභ ා  ශයෝජනපව ස ශනොශවන්  ශද්ෝෂපභිශයෝ ය ස. ඒ 

ශද්ෝෂපභිශයෝ ය ශ ශන්නන අපි ) ශද්නපට ්ැරැ. ඒ ට 

 4ශද්ශන ස ඕනෑ. ශ  ිජ ිවපටභ ා  ශයෝජනපව  රුණු අම්ව රරි  

කියලප ද්ැ්න බ්ුසා්නලප පිළි ්නනවප න  ාා බ්ුසා්නලපට 

කියනවප ශද්ෝෂපභිශයෝ යත් ශ ශන්නන කියලප. ඒ 

ශද්ෝෂපභිශයෝ ය ශ ශන්නන  පප ආලිශ ්නුසශේ ශ  පැත්ශත් 90 

ශද්ශන ස ඉ්නනවප. අශන ස පැත්ශත්ත් ඉ්නනවප 10) ශද්ශන ස. ඒ 

ශද්ශ ොල්ල්නටා න ුස ශවලප ඒ  ශ ශන්නන පුළුව්න. 

ශද්ෝෂපභිශයෝ ය ස ශ ශනන ශ ොට අපි ඒ ට ශාො ද්  ර්නශ්න 

කියන න   ඒ ට ටරය ශද්න න   ැන අපට ිජවපද් ඕනෑ නැරැ. ඒ 

 ැන අශප්න අර්නන න්නන ඕනෑත් නැරැ. අපට ඒ ට ටරපය 

ශද්්නන පුළුව්න. තඩුක්ශේ   ර ආෂ ද් ිතල්වප ාැිනුසාප කිේවප  එශ  

ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව  අපි තඩුක්ව ස රැක්යට පරේද්්නන 

 ටයුුස  ළපට    අඩාවන ශ   රුණුවලට න ඟන්එ කියලප. නුසාප 

කියපු ශේා තාන් ටාරර අය කිය්නශ්න.  එඇන්  අපට ිජතර ස 

ශ ශන්නශ්න  ජනපධිපිනුසාපත් ඇුසළත්  රලප ශ ශන්නනඑ 

කියලපන් කිය්නශ්න. නශරා කියන ශ ොටා ිජ ිවපට භ ා  

ශයෝජනපශේ  ිනශ්න  රුණු අම්ව  ශ  තඩුක්ව ශ ශරහි ිනබුණු 

ිජ ිවපටය භ ා  ශවලප ිනශ්නවපය  කියන න  පිළිශ න ඉවරන්.  

ඒශ ්නා ශ  ිජ ිවපට භ ා ය අපි දිනලප ඉවරන්  මූලපටනපරූඪ 

 රු ා්නත්රීුසානි. ඒශ ්නා අපි දිනලප ඉවරන්. ශාො ද්  ශ  

තඩුක්ව කියනවප ශ්න  තර සෂ  ඇාිනුසාපත් ශ  ට ඇුසළත් 

 ර්නන කියලප. ටපාපනයශය්න නශරා ශවනවප ශරොර   

 ර්නන ගිහිල්ලප අුව වුණපාත්. ශපොලීිතශය්න ශද්  ස ශද්න 

ශ ොට කියනවප  එාා ිජතර ස ශනොශවන්  අරයපත් හික්යපඑ කියලප.   

ද්ැ්න ුවඟ ස  ශද්ශන ස නශරා කිේවප.  එඅපි ිජතර ස ශනොශවන්  

අරයපත් ඉ්නනවප  ශායපත් ඉ්නනවපඑ කියලප කිේවප. ඒ ත් න  

ත ආ ය ස. ඒ නිටප ඉතපා පැරැදිලින්  ශ  තඩුක්ව ජනතපවට ව  

කියන තඩුක්ව ස ශනොශවන් කියන න .  

ඒ වපශේා  ශ  ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව ශ නැල්ලප  

ජය්රණය  රලප  තඩුක්ව ස රද්්නනත්  ඒ  තඩුක්ශේ ්ුවතරය 

 වුද් කියලප ශරොය්නනත් ශ  පප ආලිශ ්නුසවට අන්ිනය ස නැරැ. 

ශාො ද්  ශ   ිජ ෂින පප ආලිශ ්නුසව ස; ාරජන වරා ිජ ෂින 

 රපු පප ආලිශ ්නුසව ස. ඒ නිටප ශ  පප ආලිශ ්නුසව තශයත් 

තඩුක් රද්න න  ශනොශවන්  ර්නන ඕනෑ. ශ  පප ආලිශ ්නුසව 

1395 1396 

[ රු  සුනිල් රඳු්නශනත්ින  ාරතප] 
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ිජසුරවලප ශ  රශට් ජනතපවට අවටිගපව ශද්්නන ඕනෑ ජන වරාට 

 රු  රන   ජන වරාට න ඟ පප ආලිශ ්නුසව ස රද්්නන.  

ඒ ප්ේන ිජප සෂශේ ාරත්වරු නිතරා අපට ඇඟිල්ල දිවන  රලප 

කියන  ගපව ස තාන්  එබයශ ොල්ල්න අද් තඩුක්වට ිජරුේනව 

ිජ ිවපට භ ා ය ස ශ නපවප න   බ සශතෝ් ආ 2) ශ නපපු තඩුක්ව 

රැ සශ ස නැත්ශත් ඇන්එ කියන න . බ සශතෝ් ආ 2) කුා්නත්රණය 

රැ සශ  නැත්ශත් ශාො ද් කියලප අරනවප. මූලපටනපරූඪ  රු 

ා්නත්රීුසමියනි  ජනතප ිජමු සින ශපරමුණ රැක්යට අපට ශ  

පප ආලිශ ්නුසශේ ිතක්න බළු ශ ඩිය  ණන වැද් ත් නැරැ කියන 

ඒ  අපි අද්ත් කියනවප. 10 ස  20 ස  30 ස  (0 ස ශව්නන පුළුව්න  

අපි 0) ශද්නප ශව්නන පුළුව්න  පසුගිය බ සශතෝ් ආ 2) වැනි ද්ප 

 ළ ජපිනශේ කුප්ර ට කුා්නත්රණය නැවත  ශළොත්  ඒ 

කුා්නත්රණය පරපජය  ර්නනත් අපි ශරට  ටයුුස  රනවප. ඒ  

ශ්රේෂිඨපධි රණය ිජතර ස ශනොශවන්  ශ  රශට් ජනතපවත් අම්ාත 

 රනවප ඇතැන් කියලප අපි ිජ ිවපට  රනවප. අපි පිළි ්නශ්න 

නැරැ  ශ   වයවටිගපව ට ආව ට ූර ආණ ව ශය්න උත්තමේතරන් 

කියලප. රැ්ැන්  මූලපටනපරූඪ  රු ා්නත්රීුසමියනි  ය  රට  

පැවැත්ාට ඒ රශට් ාරජනතපව අම්ාත  රපු ය  ශරෝ 

වයවටිගපව ස ිනශ්නවප න   නා වයවටිගපව අම්ව   ටයුුස කිමේා 

රාශේද්ය ස.  

පසුගිය බ සශතෝ් ආ 2)වැනි ද්ප ඒ ප්ේන ිජප සෂශේ 

තමු්නනප්නශටේලප ශ  වපශේ ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව ස ශ නපවප 

න   ඒ ිජ ිවපට භ ා ශේ  රුණු අම්ව ශ  තඩුක්ව ශ ද්ර යව්නන 

ඕනෑය කියලප පප ආලිශ ්නුස රායට තවප න    මිරිටි කුක් 

 ර්නශ්න නැිනව  ාරප  ්නන න්නශ්න නැිනව   ගපනපය  පුටුව 

ශපරළ්නශ්න නැිනව තවප න  අපි න ඟ ශවනවප.  නද්ප ාර රෑ 

ඇාින   දු්නනප. ිජනපඩිය (4 ස පාණ ඇාින ා ද්රපු ඇාිනවරුත් 

හික්යප.  ිජනපඩිය (4න්! රපත්රී 9.30ට ිජතර ඇාින ා භ පර  ්නනවප  

අභ යපරපායට යනවප  නතැන ත මි  වතපවත්  රනවප   10.14ට 

අාපතයපා යට යනවප  10.(4ට ිජතර ඇාින ා නැරැ. [්පනප 

කිමේා ස]  

 
ගු ම්දත්රීවරගයක් 
(மொண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
ගිනටි වප ආතප ශපොතට යනවප. 

 
ගු සුනිල් හසඳු්දගන් ින මහසතා 
(மொண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

නශරා ඇාිනවරුත් හික්යප. ඒ වපශේ කුප්ර ට  යක් කුා්නත්රණ  

ඩීල්වලට අපි න ඟ නැරැ. ඒ නිටප බ සශතෝ් ආ 2) වැනි ද්ප වපශේ 

කුා්නත්රණය ස තශයත් තශවොත් ඒ  න සටත් ජපින  ප සෂශය්න -

ඒ පැත්ශත්න- තවපද්  ශ  පැත්ශත්න තවපද් කියන න  අපට 

වැද් ත් නැරැ. ඒ  පරපජය  ර්නන අපි  ටයුුස  රනවප. රැ්ැන්  

ද්ැ්න අපි ශ  අම් ානය  ර ිනශ්න රාය තාන් ජන ට ාත 

රාය. ශ   තාන් වයවටිගපම්කූල රාය. නද්ප 

තමු්නනප්නශටේලපත් ශ  රායට තවප න  ජනතප ිජමු සින 

ශපරමුශඩු අපි රය  ශද්නපශේ ටරශයෝ යත්  ්නන ිනබුණප.  

ඒ ප්ේන ිජප සෂශේ ටාරර ා්නත්රීවරු  රෂද්ය ටප සෂියට  න ඟව 

අද්ත් පිළි ්නනවප   ඒ ජපිනශේ ්පල ශේ  න  ට ය්නශ්න නැිනව  

ළඟ ්ලය අල්ලන ශේ  න  ට ය්නශ්න නැිනව වැද් ත් ිජධියට 

ඒ වැශඩ්  ර්නන ිනබුණපය කියන න .  ද්ැ්න ාහි්නද් රපජප සෂ 

ාරත්ායපත් ඒ  පිළි ්නනවප. ජනපධිපිනුසාප න ස  ඒ  රපු 

 ැහිල්ල  රලප දි ටා තවප න  නියා ශේ  න  ස ්ල්නන 

ිනබුණප අපට. ශ  රශට් ශරොඳා ිජහිළුව ශව්නශ්න නශරන  ඒ න්.  

බ්ුසා්නලප  ල්පනප  රලප ්ල්නන  බ්ුසා්නලප අද් ශ   

ිජධියට  ශේරිලප ඉ්නශ්න වපටනපව ට.  

ගු ම්දත්රීවරගයක් 
(மொண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 

බ්ුසා්නලපත් ශේරිලප ඉ්නශ්න වපටනපව ට. 
 

ගු සුනිල් හසඳු්දගන් ින මහසතා 
(மொண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඒ  ශව්නන පුළුව්න. නශරා නැත්න  ශ  නටන පිටිසු 
නැක්ල්ශල් රැක්යට බ්ුසා්නලපට තාන් බ්ුසා්නලප රද්ප  ්න නප 
ජනපධිපිනුසාපට ිජරුේනව ශද්ෝෂප භිශයෝ ය ස ශ ශන්නන 
ශව්නශ්න. ඒ න් ඇත්ත තත්ත්වය. ඒ නිටප  නැවතත් ශ  රශට් 
ජනතපවට අවටිගපව ස ඕනෑය කියන න  අපි ිජශ ේෂශය්න 
කියනවප. ශ  පප ආලිශ ්නුසව ිජ ෂිනය ස. ඒ  අපි  වුරුත් 
පිළි ්නනවප. ශ  පප ආලිශ ්නුසව  ද්ැ්න ජනවරා නිශයෝජනය 
 ර්නශ්න නැරැ.  ද්ැ්න ා්නත්රීවරයකු දිරප ්ැදෙශවොත්  ජනතපවට 
කිය්නන ්ැරැ ශ ොන් පැත්ශත්ද් ඉ්නශ්න කියලප. නශරට පැනලප  
ශාශරට පැනලප  තශයත් නශරට පනිනවප. ශරොඳා උද්පරරණය 
තාන්  පමිණී ිජජිත් ිජජයමුණි ශටොන්ටප ා්නත්රීුසාප. අද් නුසාප 
ශ ොන් පැත්ශත්ද් ඉ්නශ්න?  ද්ැ්න   පශ ්නද් ඡ්නද්ය අරශ න 
ිනශ්්නශ්න? ශ ොන් පැත්ශත්නද් නුසාපට ඡ්නද්ය ශද්්නශ්න?  

ිජශ ේෂශය්නා ශද්ාළ ජපින  ට්නනපනයට- ශද්ාළ ජපින  
ට්නනපනශේ ා්නත්රීවරු්නට - අද් ශලොකු ව  ී ා ස ිනශ්නවප 
කියලප අපි ිජ ිවපට  රනවප. ශද්ාළ ජපින  ට්නනපනශේ 
ා්නත්රීවරු   උුසශ ආ ජනතපවශේ ිජතර ස ශනොශවන් ශ  රශට් 
ජනතපවශේ  ය  නිශයෝජනය ස  අින ිජ පල ිජධියට නිශයෝජනය 
 ර්නනට පුළුව්න ා්නත්රීවරු්න කියලප අපි  ිජ ිවපට  රනවප.  ඒ 
ඡ්නද් ප්රාපණය  ා්නත්රී ධුර ප්රාපණය  ශ  ශාොශරොශත් දී  ඉතපා 
්පල ිජධියට   ලපභ  ිජධියට  තඩුක්ව තර සෂප  ර්නන 
ශයොද්ව්නන  නපප.  ශ  ිතදු වූ  ප්රරපරය නිටප ඇින වූ 
අනපර සෂිතභ පවය  උුසරු නැ ශඟනහිර  බ්ුසා්නලපට ශරට  ඇින 
ශව්නනට පුළුව්න.  ිජශ ේෂශය්න නැ ශඟනහිර  ාඩ ලපු ජනතපවට 
ඇින ශව්නන පුළුව්න. ඒ  අද්ත් ිතේන ශවලප ිනශ්නවප   ිතේන 
ශවමි්න ිනශ්නවප. ඒ නිටප  අපි බ්ුසා්නලපශ ්න ඉල්ලප 
ිතක්නවප  ශ  ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව ශරොඳට කියව්නන කියලප. 
ශ  තඩුක්ව  ාරජන තර සෂපව ටලට්නන පුළුව්න තඩුක්ව ස 
ශනොශවන් කියන න න් අපි කිය්නශ්න.  ශ  ශයෝජනපව  ශරොඳට 
කියවප  ්ැදෙශවොත් බ්ුසා්නලප ට ඒ  ශපශනන්. හිටපු 
ිජප සෂනපය ුසාප වපශේා ාපවව ශටේනපධිරපජප ා්නත්රීුසා්නලප  
වැද් ත් ශේ පපලනය ස  ර්නනට පුළුව්න අය; වැද් ත් 
ශේ පපලනය ස  ළ අය;  පප ආලිශ ්නුස ඉිනරපටය ස ිනශ්න අය. 
ඒ නිටප අපි  බ්ුසා්නලපශ ්න ඉල්ලීා ස  රනවප.  අපි ශ  
තඩුක්ව ශ  යන  ාන නතර  රමු.  නශටේ නතර  ර්නන   
කිය්නශ්න  නැවත ශ  ජපිනශේ ිජ ෂින පප ආලිශ ්නුසව ස රද්්නන 
ශනොශවන්. ජනතපවට ව  කියන  ජනතප නිශයෝජනය ස ිනශ්න  
බ්ුසා්නලපශේ  නිශයෝජිතය්නට පවප පැරැදිලි නිශයෝජනය ස 
ිනශ්න පප ආලිශ ්නුසව ස රද්්නන  අව ය ඉඩ  ඩ ශ  රශට් 
ජනතපවට රද්ප ශද්්නනන්.   ඒ ටඳරප බ්ුසා්නලපශේ ඡ්නද්ය අද් 
දිනශේ දී  වැද් ත් ිජධිය  ට පපිජච්චි  ර්නන. ඒ වපශේා ිජප සෂ 
නපය ුසාප  ිජප සෂනපය    ප ආයභ පරය  රලප බ්ුසාපත්  න ස  
ඉ්නන  9  ශද්නප  පප ආලිශ ්නුසවට  ැඳවප  ්නන කියප ඉල්ලප 
ිතක්මි්න ාශේ  අද්රටි ද්ැ සවීා අවට්න  රනවප. ශ්ොශරොා 
ටිුසිනන්. 

 
[අ.භ ප.2.40] 

 

ගු මුජිබුර් රහුමා්ද මහසතා  
(மொண்புமிகு முேிபுர் ரஹுமொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

මූලපටනපරූඪ  රු ා්නත්රීුසමියනි   ිජශ ේෂශය්නා ජනතප 

ිජමු සින ශපරමුශණ්න  තඩුක්වට ිජරුේනව ශ නපපු  ිජ ිවපට භ ා  

ශයෝජනපව ට ්්නනශය්න අද්රටි   ද්ැ සවීාට අවටිගපව ල්ප දීා 
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පප ආලිශ ්නුසව 

 ැන ටිුසිනව්නත ශවනවප. ජනතප ිජමු සින ශපරමුණ ිජ පල ්පනප  

ාැේශේ  අවලපද් ාැේශේ  ාඩ ප්රරපර ාැේශේ තාන් ශ  ිජ ිවපට භ ා  

ශයෝජනපව  ශ නැිජත් ිනශ්්නශ්න.   තමු්නනප්නශටේලප වපඩිය ශවලප 

ිතක්න පැත්ශත්  ිජප සෂශේ ා්නත්රීවරු රපිකය සා  ජනතප ිජමු සින 

ශපරමුණ  ශාා ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව ශ න ඒා  ැන තික ආවපද් 

 ළපට වඩප  ශාෝද්නපව්න තාන් නල්ල  ශළේ. තමු්නනප්නශටේලප 

පිළි්ඳ  වැරදි අද්රට ස නුසා්නලප ශ   රු ටභ පව ුසළ ාුස 

 ර්නනට උත්ටපර  ළප   ජනතප ිජමු සින ශපරමුණ පසු ගිය 

 පලශේ ශ  තඩුක්ව තර සෂප  ර්නන වැඩ  ළප  කියලප.  

මූලපටනපරූඪ  රු ා්නත්රීුසමියනි   ශ  යරපපලන තඩුක්ව 

්ලයට තවපට පටිශටේ ජනතප ිජමු සින ශපරමුණ ශ  රශට් 

ප්රජපත්නත්රවපදි ප්රිනටාටි රණ   ඒ වපශේා ය  ය  ටිවපීකන 

  ආතවය  ශවම්ශව්න  -ශ  රශට් නීිනශේ තධිපතයය වැනි  රුණු 

 පරණපවලදී-  ශ  රජය ශ න තපු  ප්රිනටාටි රණ ශයෝජනපත්  

න ස   න ට වැඩ  ළ ්ව අපි ද්්නනවප.  ඒවපට ජනතප ිජමු සින 

ශපරමුණ ටරශයෝ ය ල්ප දීලප ිනශ්නවප. ිජශ ේෂශය්නා   ද්රනව 

වන තඩුක්රා වයවටිගප ටාශ ෝනනය රරරප ශ නපපු   ශ්ොශරෝ  

ප්රජපත්නත්රවපදී ප්රිනටාටි රණවල දී  ජනතප ිජමු සින ශපරමුණ 

පප ආලිශ ්නුසව ුසළදී ිජ පල ටරශයෝ ය ස ල්ප දු්න ප සෂය ස.  ඒ 

වපශේා ජනතප ිජමු සින ශපරමුණ නුසා්නලපශේ ශේ පපලන  

ඉිනරපටය ුසළ  ත් ය  ය  වැරදි තී්නදු තීරණ ශවනටි  ර ශ න  

ිනශ්නවප. ශලෝ යත්  න ස  ඉදිරියට ය්නන ඕනෑය කියන න  

 ැන   ්ලය ශ්දීා  ැන    ජපින  ප්ර ිනය  ැන  නද්ප ද්රපු 

අද්රටිවලට වඩප   ප්ර ිනශීලි අද්රටි ද්රන ප සෂය ස ්වට  අද් 

ශවනශ ොට  නා ප සෂය  පරිව ආතනය ශවලප ිනශ්නවප. ඒ   ැන  

අපට කිිතා  ැටදෙව ස  වපද් ිජවපද්ය ස නැරැ.  ජනතප ිජමු සින 

ශපරමුශඩු අද්රටි  නුසා්නලප ශේ ශේ පපලන ප සෂශේ ිනශ්න  

ය  ය   ටක්රිය ක්රියපද්පා   ශ  රටට වැද් ත් කියලප අපිත් හිතනවප.   

ඒ වපශේා  ජනතප ිජමු සින ශපරමුණ ශ  පප ආලිශ ්නුසව 

නිශයෝජනය  ර්නනට  ඕනෑය කියන න   ැන  අපට කිිතා 

වපද්ය ස ිජවපද්ය ස නැරැ. 

නමුත් ජනතප ිජමු සින ශපරමුණ ශ  ශ නැිජත් ිනශ්න 

ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව  ජය්රණය   රලප  තඩුක්ව  පරපජය ට 

පත්  රලප ශාො  සද්  ර්නන ය්නශ්න කියන   ැටදෙව අපට 

ිනශ්නවප.  ශ  තඩුක්ව පරපජය  රලප  ඊළඟ තඩුක්ව ස ශ  

පප ආලිශ ්නුසව ුසළ රද්්නන ජනතප ිජමු සින ශපරමුණට පුළුව්නද්?  

ඒ   ර්නන ශ  ජනතප ිජමු සින ශපරමුණට ්ලය ස නැරැ. 

නශරා න     ශ  තඩුක්ව පරපජයට පත්  රලප  ඊළඟ තඩුක්ව   

රද්්නන පුළුව්න  ය  ්ුවතර ්ලය ස ඒ ප්ේන ිජප සෂයට 

ිනශ්නවප.    ජනතප ිජමු සින ශපරමුණ  පරිව ආතනය ශවලප   

ප්ර ිනශීලි   ආතවය  රපිකය ස  ර්නන තඩුක්වත්  න ස  දී ආඝ 

 ාන ස  ඇිජත් ිනශ්නවප.   ඒ  ප්ර ිනශීලී වැඩවලට නුසා්නලපශේ  

ඡ්නද්ය ල්ප දීලප  අදෙත් ශ්රී ලා පව ස - අදෙත්  රට ස- රද්්නන තපු 

 ාන ශවනටි  රලප   ද්ැ්න ජනතප ිජමු සින ශපරමුණ නැවත  ශ  

ර ට තපටිටට ශ න ය්නනද් ශ    රද්්නශ්න?  නශරා න   

තමු්නනප්නශටේලප-අපි පසුගිය  පලශේ  ගප  ළ පවුල් ්ලය 

නැවත ශ  රටට ශේ්නනද් ශ  රද්්නශ්න? නශරා නැත්න   නැවත 

ශ  රටට සුදු වෑ්න ටාටි ෂිනය ශේ්නනද් රද්්නශ්න? නශරාත් 

නැත්න   ශ  රශට් ාපනය නිද්රට ිජනප   ළ  ාපනය 

තයතනවලට ගිනි තැබූ  ශ  රශට් ප්රජපත්නත්රවපද්ය ිජනප   ළ  

ව ආ වපද්ය  ජපිනවපද්ය ඇින  රලප  ශ  රට උ ්නඩපව  ිත ්පේශේ 

වපශේ ශ නය්නන රද්පු නපය ය්න හිටපු ප සෂය ස නැවත 

්ලයට ශේ්නන ද් ජනතප ිජමු සින ශපරමුණ ශ  ිජ ිවපට භ ා  

ශයෝජනපව ශ නපශේ කියන ප්ර ිනය අප ුසළ ාුස ශවලප 

ිනශ්නවප.  ශ  ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව ජය්රණය  ළත් ජනතප 

ිජමු සින ශපරමුණට තඩුක් ස රද්්නන ශනොරැකි ්ව අප ද්්නනවප. 

ශ  ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව ජය්රණය  ළත්  අම්ර කුාපර 

දිටපනපය  ා්නත්රීවරයපට ශ  රශට් අ ාැින ශව්නන ්ැරැ. ශ  රට 

තපටිටට අරශ න ගිය  තමු්නනප්නශටේලප- අපි න ුස ශවලප 

පරපජයට පත්  ළ ඒ පවුල් ්ලය  ශ  රශට් ඒ පධිපිනවපද්ය ඇින 

 ළ  රශට් ාපනය නිද්රට නැින  ළ  ව ආ වපද්ය ජපිනවපද්ය ඇින 

 ළ ඒ පපල  ප සෂය නැවත ්ලයට ශේ්නනද් බ්ුසාප ශ  

ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව ශ නපශේ කියන  ැටදෙවත් අප ඉදි රිශේ 

ිනශ්නවප   රු ා්නත්රීුසානි.  

මූලපටනපරූඪ  රු ා්නත්රීුසමියනි   ගිය අවුරුේශේ බ සශතෝ් ආ 

ාපටශේ 2)වන ද්ප ශ  රශට් ශේ පපලන කුා්නත්රණය ස ිතදු වුණප. 

ඒ  වයවටිගපාය කුා්නත්රණය ස. ඒ වයවටිගපාය 

කුා්නත්රණශය්න පටිශටේ  ශ  රශට් ජනතපවශ ්න ජනපධිපිනුසාපට 

්ලපෑා ස තවප. පප ආලශ ්නුසශේ ්ුවතරයත් නැඟී ිතට කිේවප  

“ශ   වයවටිගප ිජශරෝීක කුා්නත්රණය ස” කියලප. ශ  රශට් 

ජනතපව ඡ්නද්ය දීපු ඒ තඩුක්ව නැවත පත්  ර්නනය කියමි්න 

ශ  රශට් ජනතපව වීදිවලට ්ැරැලප  පපරට ්ැරැලප උේශඝෝෂණය 

 ළප. ඒ උේශඝෝෂණ රමුශේ තාන් ජනපධිපිනුසාප තපසු 

රැරුශඩු. නුසාප තපසු රැරිලප අපට නැවත ශ  රශට් පපලන 

්ලය ල්ප දු්නනප. නමුත්  ජනපධිපිනුසාප න  ශද්ය ස අපට 

දු්නශ්න නැරැ. ඒ  තාන්  නීිනය රප ටපාය පිළි්ඳ අාපතයපා ය. 

ජනපධිපිනුසාප ඒ  අපට දු්නශ්න නැරැ. බ සශතෝ් ආ ාපටශේ 

2)වන ද්පන්්න පටිශටේ තර සෂ  අාපතයපා යට අාතරව  නීිනය රප 

ටපාය පිළි්ඳ අාපතයපා යත් ජනපධිපිනුසාප නුසාප යටශත් 

ිනයපශ න හික්යප. ඒ  නුසාප න සටත් ජපින  ශපරමුණු තඩුක්වට 

දු්නශ්න නැරැ. ඇන්  ඒ  දු්නශ්න නැත්ශත්? මූලපටනපරූඪ  රු 

ා්නත්රීුසමියනි  ශ  රශට් තඩුක් ශද්  ස ිනශ්නවප. න  ස තාන්  

ජනපධිපිනුසාපශේ නපය ත්වශය්න ිනශ්න තඩුක්ව. ඒ 

තඩුක්ශේ තර සෂ   වු්නටලවල රැටිවීාට ාහි්නද් අාරවීර 

ා්නත්රීුසාප ටරභ පගි ශවනවප; ද්යපිතරි ජයශටේ ර ා්නත්රීුසාප 

ටරභ පගි ශවනවප; ිනලා  සුාිනපපල ා්නත්රීුසාප ටරභ පගි ශවනවප. 

 

ගු ම ප්. ගප්රේමර් න මහසතා 
(மொண்புமிகு எஸ். பிமரமரத்ன) 

(The Hon. S. Premarathna) 

මූලපටනපරූඪ  රු ා්නත්රීුසමියනි - 
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමිය 
(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
 රු නිශරෝෂ්න ශප්රේාරත්න ා්නත්රීුසානි  මේින ප්ර ිනය සද්?  

 

ගු ම ප්. ගප්රේමර් න මහසතා 
(மொண்புமிகு எஸ். பிமரமரத்ன) 

(The Hon. S. Premarathna) 

 රු ා්නත්රීුසානි  බ්ුසා්නලපට අාපතයපා  ශද්  ස ර ් 

වුශඩු නැරැ කියලප බ්ුසාප ද්ැ්න ටඳර්න  ළප. 

තමු්නනප්නශටේශේ තඩුක්ව යටශත් ිනබුණු අශන ස 

අාපතයපා වලි්න ශාොනවපද්  ශළේ කියලප ාා ද්ැන  ්නන 

 ැාැිනන්.  
 

ගු මුජිබුර් රහුමා්ද මහසතා  
(மொண்புமிகு முேிபுர் ரஹுமொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ාා  ගපව  රශ න යනශ ොට බ්ුසාපට ද්ැන ්නන පුළුව්න 

ශවන් අපි  ත්ත අාපතයපා වලි්න ශාොනවපද්  ශළේ කියලප.  නීිනය 

රප ටපාය පිළි්ඳ අාපතයපා ය  කිය්නශ්න  ශ  රශට් තර සෂපව 

ට ්්නනශය්න ිනශ්න වැද් ත්ා අාපතයපා යන්. ඉින්න ශ  

නීිනය රප ටපාය කියන ිජෂයය පසුගිය බ සශතෝ් ආ 2)වන ද්ප ිතට 

ජනපධිපිනුසාප යටශත් ිනයප  ත්තප. ඒ  අපට දු්නශ්න නැරැ. ඒ 

අාපතයප ය ිනයප  ත්ත නුසාපට ිජරුේනව අද් ශාෝද්නප ිනශ්නවප.  

1399 1400 

[ රු  මුජිබු ආ රුවාප්න  ාරතප] 
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ශ  ශ්ෝ ් පිපිමේශ  ිතේධිශය්න පටිශටේ ජනපධිපිනුසාප 

 මිටුව ස පත්  ළප. ශාො  සද්  ඒ  මිටුව?  නීිනායභ පවය ස නැින  

කිිතදු වලාවනභ පවය ස නැින ්රිපුේ ල  මිටුව ස තාන් නුසාප පත් 

 ශළේ. ඒ  මිටුවට නීිනශය්න රේරරණ ස නැරැ. ඒ ට නීිනාය 

්ලය ස නැරැ. නුසාපට ශ  ටඳරප ිජශ ේෂ ජනපධිපින ශ ොමිටා ස 

පත්  ර්නන ිනබුණප ශ්න. ඒ ිජශ ේෂ ජනපධිපින ශ ොමිටා 

ජනපධිපිනුසාප පත්  ශළේ නැරැ. ඇන් ඒ?  ඒ  පත්  ළප න  

ජනපධිපිනුසාපත් ශ  ිතේධිශේ වරද් පරයප ්වට පත් ශවනවප; 

නුසාප හිතපාතපා නුසාපශේ ව ී ා පැරැර රැරියපය කියන 

 පරණය නළියට නනවප. ඒ ිජතර ස ශනොශවන්  ඒ ිජශ ේෂ ජනපධිපින 

ශ ොමිෂ්න ටභ පශේ වප ආතපව ජනතපව ඉදිරිශේ ිනය්නන ඕනෑ; ඒ  

ජනතපවට ල්ප ශද්්නනත් ඕනෑ. ඒ හි්නද්ප ජනපධිපිනුසාප ිජශ ේෂ 

ජනපධිපින ශ ොමිටා ස පත්  ශළේ නැරැ. ්රිපුේ ල  මිටුව ස පත් 

 රලප  ඒ වප ආතපව අම්ව තාන් තර සෂ  ශල්  වරයපන්  

ශපොලිටිපිනුසාපන් හිශ ආ ද්ැ ශ . මූලපටනපරූඪ  රු ා්නත්රීුසමියනි  

ජූලි 09වන ද්ප -ශපශ ආද්ප- ශ  ශද්ශද්නප ට ්්නනශය්න  තී්නදුව 

ල්ප දු්න ශ ොළා ප්රනපන ාශරටිත්රපත්ුසමිය ශරොඳ  ගපව ස කියප 

ිනශ්නවප. 2019 ජූලි 10වන ද්ප පළ වූ “ලා පදීප” පුවත් පශත් 

10වන පිටුශේ නුසමිය ල්ප දු්න ඒ නිශයෝ ය ටඳර්න ශවනවප. නහි 

න ස ශ ොටට  ශාශටේ ටඳර්න ශවනවප: 

"ඒ අම්ව රපජය බුේධි ශටේවපව ශා්නා ශපොලිටි ශද්පප ආතශ ්නුසව පිළි්ඳ 

ිතයදෙ ව ී   පැවශර්නශ්න තර සෂ  අාපතයවරයප ශවතන්. තර සෂ  

ශල්  වරයප රරරප අාපතයවරයපශේ ව ී ා ඉටු  ර ත ශනොරැ . 

ශාව්න වූ බුේධි ශතොරුසර  ව ී ා තනිව තර සෂ  අාපතයපා  

ශල්  වරයප ද්ැරිය යුුස ්වට නි ානය  ළ ශනොරැ . තවද්  ශාව්න 

ශතොරුසර ස ලද් ිජට තර සෂ  අාපතයවරයප වූ ජනපධිපිනවරයපට ශා්න 

්රිිජන රමුද්පවට නිශයෝ  නිකුත් කිමේශ  ්ලය ස තර සෂ  ශල්  වරයපට 

නැත. ශාා තත්ත්වය යටශත් පළමුවන ටැ  රු බුවශේ තනුසශ ආ 

ව ී ා නිිත පරිදි ක්රියප  ර ඇින ත පරය නිමේ සෂණය ශවන්.එ  

 වුද් ශ  කිය්නශ්න? හිටපු තර සෂ  ශල්  වරයපටත්  

ශපොලිටිපිනවරයපටත් ඇප ල්පශද්මි්න ශ ොළා ප්රනපන 

ාශරටිත්රපත්වරිය පසුගිය 09වන ද්ප නිකුත්  ළ වප ආතපශේ 

ශ ොටට ස තාන් ාා ඒ කිශයේශේ. නතශ ොට  ශ  

ජනපධිපිනවරයපට ජුවවා ශාෝද්නපව ස ිනශ්නවප. නමුත්  ජනතප 

ිජමු සින ශපරමුණ කියන ිජධියට ශාතැන ිනශ්න තප සෂණි  

 රුණු අම්ව ශ  ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපවට ජනපධිපිනුසාපශේ 

නා ඇුසළත්  රලප නැරැ. නුසා්නලප නශරා කියනවප. අපි 

නුසා්නලපශ ්න ශ   පරණයත් අරනවප. තා්න යටශත් ිතක්න 

නිලනපරි්නට  ශ  ිජශ ේෂ  පර  ටභ පවට ය්නන නපප කියලප 

ජනපධිපිනුසාප කියප ිනශ්නවප. නුසාප ප්රිතේධිශේ ඒ  කිේවප; 

එාා  පටවත් ය්නන ශද්්නශ්න නැරැ” කියලප නුසාප කිේවප. 

ජනතප ිජමු සින ශපරමුශඩු තමු්නනප්නශටේලපත් ශ  ිජශ ේෂ  පර  

ටභ පව නිශයෝජනය  රනවප ශ්න. තමු්නනප්නශටේලප ඒ  ැන ද්රන 

ාතය ශාො  සද්? ාශේ  ගපශව්න පටිශටේ ඒ  කිය්නන. [්පනප 

කිමේා ස]   රු අම්ර දිටපනපය  ා්නත්රීුසානි  බ්ුසා්නලපශේ 

ප සෂශේ ා්නත්රීවරයකු  ගප  රන අවටිගපව  ඒ ට ්්නනශය්න 

උත්තරය ස ශද්්නන කිය්නන. ශාො ද්  නැත්න  ාශේ ශවලපවන් 

ඒ ට  ත ශව්නශ්න. ජනතප ිජමු සින ශපරමුශඩු තමු්නනප්නශටේලප 

කිය්නන  ඕනෑ තමු්නනප්නශටේලපශේ ාතය ශාො  සද් කියලප. 

[්පනප කිමේා ස] කිය්නන  කිය්නන. 
 

ගු අනුර ින්ානායක මහසතා 
(மொண்புமிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

මූලපටනපරූඪ  රු ා්නත්රීුසමියනි  රරි වැද් ත් ප්ර ිනය ස. 

ද්රනව ශවනි තඩුක්රා වයවටිගප ටාශ ෝනනය අම්ව ඉතප 

පැරැදිලි ශලට ජනපධිපිනවරයප පප ආලිශ ්නුසවට ව  කියනවප. ඒ 

ිජතර ස ශනොශවන්. පප ආලිශ ්නුසශේ ටිගපවර තටනය ස 

ජනපධිපිනවරයප ශවම්ශව්න ශව්න ශ ොට ිනශ්නවප. 

පප ආලිශ ්නුසව ජනපධිපිනවරයපට ව  කියන තත්ත්වය ස නැරැ. 

නා නිටප ජනපධිපිනවරයප යටශත් ඉ්නන නිලනපරි්න පාණ ස 

ශනොශවන් ිජශ ේෂ  පර  ටභ පව රමුවට ජනපධිපිනවරයපත්  ැඳිජය 

යුුසන්. ඒ න් අශලා ටිගපවරය. ඒ ශාො ද්  පප ආලිශ ්නුසවට ව  

කිය්නනට ජනපධිපිනවරයප ්ැී  ිතක්න නිටප. පප ආලිශ ්නුසව 

නිශයෝජනය  රමි්න තාන් ිජශ ේෂ  පර  ටභ පව ස රද්ලප 

ිනශ්්නශ්න. නා නිටප ිජශ ේෂ  පර  ටභ පව ප්රින සශෂේප  ර්නනට 

ජනපධිපිනවරයපටවත් ්ැරැ. නා නිටප අපි ිජශ ේෂ  පර  ටභ පවට 

ලිඛිතව ල්ප දීලප ිනශ්නවප ජනපධිපිනවරයපත්  ැඳව්නන කියලප. 

ඒ අම්ව  නුසාප යටශත් ඉ්නන නිලනපරි්න  ැඳව්නන කියන න  

අරුා පුදුා ශද්ය ස ශනොශවන්.  

 
ගු මුජිබුර් රහුමා්ද මහසතා  
(மொண்புமிகு முேிபுர் ரஹுமொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ශ්ොශරොා ටිුසිනන්.  

ඒ ශවලපව ාශේ ශේලපශව්න අක්  ර්නන නපප මූලපටනපරූඪ 

 රු ා්නත්රීුසමියනි. 

ද්ැ්න ාා  ගප  රමි්න තශේ නීිනය රප ටපාය පිළි්ඳ ිජෂයය 

 ැනන්. පසුගිය බ සශතෝ් ආ 2)ශවනි ද්පන්්න පසුව ජනපධිපිනුසාප 

ඒ ිජෂයය්න නුසාප යටශත් ිනයප  ත්තප. ඒ  ිනයප  ත්ශත් 

ශාො  ස නිටපවත් ශනොශවන්. ජනපධිපිනුසාපට ශ  රශට් 

ශේ පපලනය  ර්නනට ඒ ිජෂයය්න අයත් වන අාපතයපා ය 

නුසාප යටශත් ිනයප  ත්තප. ඒ අාපතයපා ය අපට දු්නශ්න නැරැ. 

බ සශතෝ් ආ 2)ශවනි ද්පන්්න පසුව නුසාපශේ ඉදිරි  ාන ය්නනට  

ශ  රශට් ශේ පපලනය  ර්නනට ශපොලීිතයන්  නීිනයන් නුසාප 

යටශත් ිනයප  ත්තප. තඩුක්ව  වැද් ත්ා ශේ තාන් ශපොලීිතය ටර 

නීිනය. ඒ ශද් ා නුසාප ිනයපශ න හික්යප. නීිනය රප ටපාය කියලප 

කිය්නශ්න තඩුක්ව ට ිනශ්න වැද් ත්ා ිජෂයය්න ශද්  ස. 

නවැනි වැද් ත් ිජෂයය්න අයත් වන අාපතයපා ය ස නැිනව 

තඩුක්ව ස ශ නියන න ත් වැඩ ස නැින වැඩ ස කියලපන් ාා 

හිත්නශ්න. 

අපි   ශාොන ටාව ආනන වැඩ  ළත්  අපි ශාොන වැඩ  ළත්  අපි 

ජනතපවට ඇඟට ද්ැශනන ශාොන ශවනට  ළත් ශ  රශට් නීිනය 

ක්රියපත්ා  ශව්නශ්න නැත්න   ශ  රශට් නීිනය ක්රියපත්ා  

 ර්නනට ශපොලීිතයට ඒ නිද්රට ල්ප ශද්්නශ්න නැත්න  ජනතපව 

අතශ ආ අපි තාන් ඒශ ස ිජත්ින රුව්න  ්වට පත් ශව්නශ්න. ඒ න් 

ාා කිේශේ. නීිනය රප ටපාය කියන ිජෂයය්න බ සශතෝ් ආ 

2)ශවනි ද්ප ඉඳලප ජනපධිපිනුසාප ිනයපශ න හික්යප. අක්ා තරමි්න 

ජනපධිපිනවරයප රට යන ශ ොටවත් රුව්න ිජශමව ආනන ාැිනුසාප 

ඒ අාපතයපා ශේ වැඩ්ලන ඇාිනවරයප ිජධියට පත්  ශළේ නැරැ. 

නමුත්  ශ්ෝ ් පිපිරුණපට පසුව ද්ැ්න පත්  රනවප; යනවප. ාා 

න  රුව්න ිජශමව ආනන ාැිනුසාපට කිය්නශ්න න ිශ ්න 

අටිශව්නන කියලපන්. ාා රුව්න ිජශමව ආනන ඇාිනුසාපට 

කියනවප තර සෂ  රපජය ඇාින ශා්න ඉල්ලප අටිශව්නන 

කියලප. ශාො ද්  ශපොලිටිපිනුසාපට නිශයෝ  ශද්්නනට බ්ුසාපට 

්ලය ස නැරැ. බ්ුසාප කියන ශේවල් ශපොලීිතය  ර්නශ්න නැරැ. 

බ්ුසාප නිශයෝ  දු්නනත් ඒ රැා න  ස  ැනා 

ජනපධිපිනුසාපශ ්න අරලප තාන් ශපොලීිතය   ටයුුස  ර්නශ්න. ඒ 

නිටප ඒ රපජය ඇාින ශා්න වැඩ ස නැරැ. තර සෂ  රපජය 

අාපතය ධුරය රුව්න ිජශමව ආනන ාැිනුසාප ජනපධිපිනුසාප යටශත් 

ිනයප  ැනීා ුසළ ශාො  සද් ශව්නශ්න? ජනපධිපිනුසාප ව  

කිය්නනට ඕනෑ ශේවලටත්  ජනපධිපිනුසාප වැරදි පරයප ්වට 

පත්ශවලප ඉ්නන ශ  ශ්ෝ ් ප්රරපරයටත් අද් රුව්න ිජශමව ආනන 

ාැිනුසාපට ව  කිය්නනට ශවලප ිනශ්නවප. ඒ  අපටත් ්ලපප 

ිනශ්නවප. ඒ න් අද් න සටත් ජපින  ශපරමුණට ව  කිය්නනට 

ශවලප ිනශ්්නශ්න. ඒ න් අපිත් ද්ැ්න ාඩ නප ්නශ්න  ඒ න් අපට 

ප්රරපර නල්ල  ව්නශ්න. ඒ න් ශ  ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව අද් අපට 
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පප ආලිශ ්නුසව 

ිජරුේනව  ශ ශන්නනට ිනශ්න ප්රනපනා  පරණය. ශාො ද්  අපි 

ඒශ ස ශ ොටටි පරශයෝ ්වට පත්ශවලප ඉ්නනවප. නා නිටප ාා 

කියනවප රුව්න ිජශමව ආනන ාැිනුසාපට  ඒ ධුරය තමු්නනප්නශටේ 

ිනයප  ්නන නපප  ඒ  ජනපධිපිනුසාපටා ිනයප  ්නන ශද්්නන 

කියලප. ශාො ද්  තව ාපට ශද් න්  ුසනන් ශ  රශට් 

ජනපධිපිනවරණයට  පලය ිනශ්්නශ්න. බ සශතෝ් ආ 2)ශවනි ද්ප 

ඉඳලප ශ්ෝ ් පිපිශරන   රපජය තර සෂ  අාපතයපා ය ඇුසළු 

නීිනය රප ටපාය ිජෂයය්න ජනපධිපිනුසාප ිනයප  ත්තප වපශේ ඊළඟ 

ාපට ුසනත් ඒ  නුසාපටා දීලප ද්ා්නන. ඒ  ිනයපශ න අපට 

වැඩ ස නැරැ.  

මූලපටනපරූඪ  රු ා්නත්රීුසමියනි  අපි ද්්නනවප ිජප සෂශේ 

ටාරර ශේ පපලන ප සෂවල නපය ශයෝ ිජ පල බිල්ශලෝ ාවන 

්ව. ශ  රශට් මුටිලි  ප්රජපව ශ්ෝ ්වලට  ලි්න ටරරප්න  ැන 

ශතොරුසරු දු්නනප. ඊළඟට  මුටිලි  ප්රජපව ශ්ෝ ් පිපිරුණපට පසුව 

ය  ය  අය  ැන ශතොරුසරු ල්පදීලප ිනශ්නවප. ඒ අම්ව ප්රජපව ස 

රැක්යට ශ  රශට් තර සෂපව ශවම්ශව්න ඉෂිට  ර්නන ඕනෑ 

ව ී ා මුටිලි  ප්රජපව ඉෂිට  රලප ිනශ්නවප. නශරා න  ඒ 

ව ී ා ඉෂිට  ශළේ නැත්ශත්  වුද්? ඒ ව ී ා ඉෂිට   ශළේ 

නැත්ශත් ජනපධිපිනුසාප. ජනපධිපිනුසාප නුසාපශේ තනුසශ ආ 

ව ී ා ඉෂිට  ශළේ නැරැ. නමුත්  ිජප සෂශේ ඉ්නන ශ්ොශරෝ 

උද්ිජය ජනපධිපිනුසාපට ිජරුේනව වානය සවත්  ගප  ර්නශ්න 

නැරැ. 

ම්ශේශ ොඩ රැටිවී  පවත්වනවප වරපේවපද්යට ිජරුේනව. ඒ අය 

 පලය ස ශ  රශට් ශ්දු වපද්ය  ැන  ගප  ළප. ශ්දු වපද්ය  ැන 

 ගප  රලප ශද්ාළ ිජශරෝීක තත්ත්වය ස ශ  රට ුසළ ඇින  ළප. 

ද්ැ්න වරපේවපද්ය  ැන  ගප  රමි්න ශ  රශට් මුටිලි  ිජශරෝනය ස 

ඇින  රනවප. නමුත්  ජනපධිපිනුසාප  ැන  ගපව ස නැරැ. ඒ 

ශ ොල්ල්නශේ  ගප අම්ව ශ  රශට් තර සෂ  ඇාිනවරශය ස 

නැරැ  ශපොලීිතය ටර නීිනය භ පර ඇාිනවරශය ස නැරැ. 

ඒ  ශ ොල්ල්නට ිජරුේනව  ගප  ර්නශ්න නැරැ. ජනපධිපිනුසාප 

ශේරලප තාන් ශ   ාන ය්නන රද්්නශ්න. ඇන්  ඒ? ශ  රශට් 

නැවත ජපිනවපද්ය  ත  වපද්ය අවුටිටලප ඒ රරරප තා්නශේ ඡ්නද් 

ශ ොඩ වැඩිය කිමේශ  උත්ටපරය ස ිනශ්නවප  මූලපටනපරූඪ  රු 

ා්නත්රීුසමියනි. ඒ ට ඉඩ ශද්්නන නපප. අපි ිජප සෂශේ ිතක්න 

ා්නත්රීවරු්නශ ්න ඉල්ලනවප  අපි ඒ ප්ර ිනශීලී අද්රටි ද්රන 

ා්නත්රීවරු්නටත් කියනවප  ශ  ත  වපදී  ජපිනවපදී ගිනි ද්ැල් 

අවුළුව්නනට ශද්්නන නපප කියලප. තමු්නනප්නශටේලපශේ 

 ඩුඩපයා ුසළ ඉඳශ න  තමු්නනප්නශටේලපශේ පැත්ශත් ඉඳශ න 

ඒ ශ්ෝ ් ප්රරපරය ුසළි්න ගිනි ද්ැල් අවුළුව්නන ය   ඩුඩපයා ස 

හිතපාතපා වැඩ  රනවප. අ්නන ඒ ශ ොල්ල්නට ිජරුේනව නීිනය 

ක්රියපත්ා  ශව්නශ්න නැරැ. ඒ ශ ොල්ල්නට ිජරුේනව නීිනය 

ක්රියපත්ා  ශව්නශ්න නැරැ. ඒ න් ාා ඒ  ැන කිේශේ. 

ජනපධිපිනුසාප නීිනය ිනයපශ න ඉ්නනවප  ශපොලීිතය ිනයපශ න 

ඉ්නනවප  රදිිත නීිනය ිනයපශ න ඉ්නනවප. නමුත් ශ  රශට් 

ව ආ වපද්ය  ත  වපද්ය අවුටිටන පිරිටිවලට ිජරුේනව නීිනය 

ක්රියපත්ා  ශව්නශ්න නැරැ. ඒ ශ ොල්ල්න ශේරපශ න තාන් නීිනය 

ක්රියපත්ා  ශව්නශ්න.  

මූලපටනපරූඪ  රු ා්නත්රීුසමියනි  ශ  රටට අදෙත්  ාන ස 

අව යන්. ශ  රට අදෙත්  ාන ස ය්නන ඕනෑ. ශ  රටට අදෙත් 

ශේ පපලන වයපපපරය ස අව ය ශවලප ිනශ්නවප. ජපිනවපද්ශය්න  

ත  වපද්ශය්න ශතොරව  ශ්රී ලපාකි ය්න රැක්යට ශ  රශට් න ට 

ජීවත් ිජය රැකි පරිටරය ස ශ ොඩනඟ්නන පුළුව්න ශේ පපලන 

වයපපපරය ස අපට අව යන්. ඒ නිටප අම්ර දිටපනපය  

ා්නත්රීුසාපශ ්න  ජනතප ිජමු සින ශපරමුශණ්න අපි ඉල්ලප 

ිතක්නවප  නවැනි වයපපපරය ස රද්්නන ලැරැටිින ශව්නශ්න නැුසව  

ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනප ශ නැල්ලප නැවත ශ  රට 

 ශල්ච්ඡත්වයට ශ න යන  ව ආ වපද්යට ශ න යන උද්ිජයට 

පපලන ්ලයට න්නන ඉඩ ත්්නන නපපය කියලප. ශ්ොශරොා 

ටිුසිනන්. 

 
[பி.ப. 3.06] 
 

ගු ඊ. ්රවනපව්ද මහසතා 
(மொண்புமிகு ஈ. சரவணபவன்) 

(The Hon. E. Saravanapavan) 
தகௌரவ தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, 

அதிகொரத்தில் இருக்கும் ஆட்சியின்மீது நம்பிக்கக உண்டொ? 

இல்கலயொ? என்கின்ற விடயம் சம்பந்தமொன விவொத்திற்கொக 

நொங்கள் இங்கு கூடியிருக்கின்மறொம். இந்த நிகல தமிைர் 

களுக்கும் சிங்களவர்களுக்கும் மவறு மவறொனகவ. எந்ததவொரு 

சிங்கள, தபௌத்த ஆட்சிகயயும் தமிைர்களொகிய எங்களொல் 

மனொசீகமொக ஆதொிக்க முடியொது. பல்லின, பல மத, பல சமூக 

நொடொக இலங்கக ஆக்கப்படும்தபொழுது ஆட்சிகயப் 

பிடிக்கக்கூடிய மநர்கமயொன தரப்பு ஒன்கற மட்டுமம 

தமிைர்களொல் ஆதொிக்க முடியுமம தவிர, இன்று அதிகொரத்கதத் 

தக்க கவத்துக்தகொள்ளும் கட்சிகயயும் அதிகொரத்கதப் 

பிடிப்பதற்கு முயற்சிக்கும் கட்சிகயயும் தமிைர்களொல் 

ஒருமபொதும் ஆதொிக்க முடியொது. அரசியலில் தமிழ்களின் நிகல 

இன்று பொிதொபகரமொனது. அவர்களுக்கு முன்னொலுள்ள ததொிவு 

யொர் நல்லவர்? யொர் தகட்டவர்? என்பதல்ல. இருக்கின்ற 

தகட்டவர்களில் யொகரத் மதர்ந்ததடுப்பது என்பதுதொன். 

இன்கறய ஆட்சிக்கு ஆதரவு வைங்க மவண்டுமொ? என்பதல்ல 

எம்முன் உள்ள மகள்வி! தமிைர்களுக்கு இகதவிட நரகத்கதத் 

தந்துவிடக்கூடியவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்துவிடக்கூடொமத 

என்கிற பதற்றம்தொன் எங்கள் முடிவுகளின்மீது தசல்வொக்குச் 

தசலுத்தக்கூடியது. "ததொியொத மதவகதகயவிட, ததொிந்த 

மபய்கமள மமலொனகவ" என்கிறது ஆங்கிலப் பைதமொைி! 

தமிைர்களுக்கு முன்பொக உள்ளமதொ ததொிந்த மபய்களும் நன்கு 

ததொிந்த பிணந்தின்னிப் பிசொசுகளும்தொன்! இவற்றில் ஒன்கறத் 

ததொிந்தொக மவண்டும் என்பதுதொன் தமிைர்களின் நிர்ப்பந்தம்! 

எனமவ, களச்சூைல் தமிைர்களுக்கு மநர்கமயொன ததொிவுகள் 

எதகனயும் விட்டுச் தசல்லவில்கல.  

இன்கறய ஆட்சிகயயும்கூட தமிைர்களின் பிரதிநிதி 

களொகிய நொங்கள் ஏன் ஆதொிக்க முடியொது என்பகத நொன் 

இங்கு விளக்க மவண்டியது இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் அவசியம் 

என்று நிகனக்கின்மறன். 2015ஆம் ஆண்டு புதிய ஆட்சி 

மொற்றம் ஒன்கற ஏற்படுத்துவதில் தமிைர்களும் மிக முக்கிய 

பங்கொற்றினொர்கள் என்பதும், ஏன் அந்தப் பங்ககயொற்றி 

னொர்கள் என்பதும் உலகறிந்த இரகசியமொகும். ஆனொல், 

இன்கறய அரச தகலவரும் தகலகம அகமச்சரும் 

தமிைர்ககள நம்ப கவத்துக் கழுத்தறுத்தவர்கள்! "தீர்கவத் 

தருகின்மறொம், புதிய அரசியலகமப்கபக் தகொண்டு 

வருகின்மறொம்" என்று நம்பகவத்து நம்பகவத்மத 

ஏமொற்றியவர்கள்! ஏமொற்றுகின்ற சிங்களத் தகலவர்களின் 

வொொிசுகளொக அவர்களும், நம்பி ஏமொறுகின்ற தமிழ்த் 

தகலவர்களின் வொொிசுகளொக நொங்களும் இருக்கின்மறொம் 

என்பது இந்த நொட்டின் துரதிருஷ்டமொகும். எம்கம 

நம்பகவத்து ஏமொற்றியது மட்டுமல்ல, ஐக்கிய நொடுகள் 

சகபகயயும் பன்னொட்டுச் சமூகத்கதயும்கூட நம்ப கவத்து 

ஏமொற்றியது இந்த ஆட்சி! மதர்தலில் வைங்கிய 

வொக்குறுதிககள நிகறமவற்றவில்கல. நிகலமொறு கொல நீதி 

இல்லொமமலமய அந்தக் கொலம் கடந்து மபொய்க்தகொண்டிருக் 

கின்றது. தமிைர்களின் படுதகொகலகளுக்கு நீதி வைங்கப் 

படமவயில்கல. வடக்கு, கிைக்கில் தபௌத்தமயமொக்கல் 
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நிறுத்தப்படவில்கல. அரச மவகலவொய்ப்புக்களில் தமிைர் 

ககளப் புறந்தள்ளி, சிங்களவர்களுக்மக வொய்ப்புக்தகொடுக்கும் 

மபொக்கு நிறுத்தப்படவில்கல. வடக்கு, கிைக்கில் தமிைர்களின் 

இனப் பரம்பகலச் சிகதக்கும் மநொக்மகொடு அரசொல் திட்டமிட்டு 

மமற்தகொள்ளப்படும் சிங்களக் குடிமயற்றங்கள் மற்றும் 

இருக்கும் இடங்ககளச் சிங்களமயமொக்குதல் ததொடர்கின்றது. 

இப்படித் தமிைர்கள் தனிநொடு மகட்டுப் மபொரொடுவதற்கு 

என்தனன்ன நியொயங்ககள எல்லொம் 30 வருடங்களுக்கு 

முன்னர் கவத்தொர்கமளொ அகவதயல்லொம் இன்றும் நவீன 

வடிவத்தில் 30 வருடங்களுக்கு முன்னர் இருந்தகதவிட, 

மவகமொக நிகழ்ந்துவரும் நிகலகமதொன் தமிைர்களொல் 

அதிகொரத்துக்குக் தகொண்டுவரப்பட்ட ஆட்சியின் சொதகன! 

அப்படிப்பட்ட ஓர் ஆட்சிகயத் தமிைர்கள் ஏன் ஆதொிக்க 

மவண்டும். கூடொதுதொன்! ஆனொல், இவர்ககள ஆட்சியிலிருந்து 

அகற்றிவிட்டொல், அடுத்துவரப்மபொகின்ற ஆட்சியொளர்கள் 

தமிைர்ககள மீண்டும் இனப்படுதகொகலக்கு உள்ளொக்கி 

சுத்தமொகத் துகடத்தைித்துவிடுவொர்கமளொ என்கிற அச்சம் 

ஏற்படுகிறதல்லவொ? அதுதொன் நிதொனித்துச் சிந்திக்க 

கவக்கின்றது. இன்று, இந்த ஆட்சி ததொடர்வதற்கொக நொம் 

ஆதரவளிக்கும் ஒரு நிகல ஏற்பட்டொல்கூட இந்த ஆட்சியின் 

மீதொன நம்பிக்ககயொல் அல்ல; நொம் அைித்ததொைிக் 

கப்பட்டுவிடக்கூடொமத என்கிற அச்சத்தொல் ஏற்படுகின்ற முடிவு 

என்பகத இந்த உலகம் ஏற்றுக்தகொள்ள மவண்டும். எந்ததவொரு 

சிங்கள, தபௌத்த ஆட்சியின்மீதும் தமிைர்களுக்கு நம்பிக்கக 

கிகடயொது என்பதுதொன் எமது அறுதியும் இறுதியுமொன 

முடிவொகும்.  

கடந்த ஏப்பிரல் மொதம் உயிர்த்ததழுகக நொளன்று 

இடம்தபற்ற பயங்கரவொதத் தொக்குதல் கொரணமொக எமது நொடு 

ஒரு மபரைிவுக்கு முகங்தகொடுக்க மவண்டிய நிகல ஏற்பட்டது. 

இதன் கொரணமொக உயிர்ப்பலிகள், படுதகொகலகள், 

தசொத்திைப்புகள் எனப் பல தநருக்கடிகள் ஏற்பட்டகம 

மட்டுமன்றி, எமது தபொருளொதொரத்தின் பிரதொன வருவொய் 

மூலமொன சுற்றுலொத்துகறக்கும் தபரும் பொதிப்பு ஏற்பட்டது. 

இப்தபரும் பொதிப்பிலிருந்து மீண்தடழும் முயற்சியில் 

பங்குதகொள்வது இந்த நொட்டின் ஒவ்தவொரு பிரகேயினதும் 

கடகமயொகும். ஆனொல், இன்று சில இனவொத அகமப்புகளும் 

சில தபௌத்த அகமப்புகளும் இச்சம்பவங்ககள அடிப்பகட 

யொகக் தகொண்டு முஸ்லிம்கள்மீது வன்முகறககளக் 

கட்டவிழ்த்து வருகின்றனர். முஸ்லிம்களுக்கு இந்த நொட்டில் 

பொதுகொப்பு இல்கலயொ? எனக் மகட்குமளவுக்கு முஸ்லிம்கள் 

அச்சத்துடமனமய வொைவும் நடமொடவும் நிர்ப்பந்திக்கப் 

பட்டுள்ளனர். இப்படியொக ஒருபுறம் முஸ்லிம்கள்மீதொன 

பிரகடனப்படுத்தப்படொத ஒடுக்குமுகற மமதலழுந்துள்ள 

நிகலயில், கண்டியில் இடம்தபற்ற நிகழ்வில் உகரயொற்றிய 

தபொதுபலமசனொவின் தபொதுச் தசயலொளர் ஞொனசொர மதரர், 

இது ஒரு சிங்கள மதசம் எனவும் தொன் இகதக்கூறும்மபொது 

தமிைர்கள் மகொபிக்கமொட்டொர்கள் எனவும் ததொிவித்திருந்தொர். 

வடக்கு, கிைக்கு தமிைர் மதசம் எனவும் ஏகனய பிரமதசங்கள் 

சிங்கள மதசம் எனவும் கூறியிருந்தொல் நொம் 

மகொபிக்கமொட்மடொம் என்பது உண்கமதொன்! ஆனொல், இந்த 

நொடு சிங்கள மக்களுக்கு மட்டுமம தசொந்தமொன மதசம் எனவும் 

தமிழ், முஸ்லிம் மக்களுக்கு இங்கு உொிகமயில்கல 

என்பகதயும் வலியுறுத்தும் வககயிமலமய அவொின் உகர - 

அவொின் வொர்த்கதகள் அகமந்திருந்தது. இந்த நிகலயில் 

அவொின் கூற்றுக்கு அரசொங்கமமொ எதிர்க்கட்சிக் கூட்டணிமயொ, 

ஏன், மே.வி.பி. யினமரொகூட எதிர்ப்புத் ததொிவிக்கவில்கல. 

அப்படியொனொல் இந்த நொட்டில் தமிைர்களுக்கும் முஸ்லிம் 

களுக்கும் உொிகமயில்கல என்ற கூற்கற இவர்கள் 

அகனவரும் ஏற்றுக்தகொள்கின்றொர்களொ? என நொன் மகட்க 

விரும்புகின்மறன்.  

விரும்பிமயொ விரும்பொமமலொ, மகறமுகமொகமவொ தவளிப் 

பகடயொகமவொ தமிைர்களின், முஸ்லிம்களின் உொிகமககள 

மறுதலிக்கும் நீங்கள், எங்ககள இோ்ந்த நொட்டுப் பிரகேகளொக 

ஏற்க முழுமனதுடன் விருப்பம் தகொள்ளொத நீங்கள், ஏன் 

உங்களுக்கு தநருக்கடி வரும் மநரங்களிதலல்லொம் எங்கள் 

ஆதரகவக் மகொொி நிற்கிறீர்கள்? 2015இல் இந்த ஆட்சி 

அகமக்கப்பட்ட பின்பு நொம் ஒவ்தவொரு சந்தர்ப்பத்திலும் இந்த 

அரசொங்கத்துக்கு ஆதரவு வைங்கிமனொம். வரவு தசலவுத் 

திட்டங்கள், பிரதமருக்கு எதிரொன நம்பிக்ககயில்லொப் 

பிமரரகண, ஒக்மரொபர் 26இல் ஏற்படுத்தப்படவிருந்த ஆட்சி 

மொற்றம் என ஒவ்தவொரு சந்தர்ப்பத்திலும் நொம் அரசொங் 

கத்துக்கு உறுதியொன ஆதரகவ வைங்கி வந்திருக்கின்மறொம். 

புதிய அரசியலகமப்பு உருவொக்கத்தின்மூலம் இனப் 

பிரச்சிகனக்குத் தீர்வு கொணப்படுதமன வொக்குறுதியளிக்கப் 

பட்டது. அரசியலகமப்புச் சகப 70 தடகவகளுக்கு மமல் 

கூடிக் ககலந்த நிகலயில், 4 வருடங்கள் கடந்துவிட்டமபொதும் 

அது ஆமலொசகன என்ற அளவிமலமய உள்ளது. 1972ஆம் 

ஆண்டின் அரசியலகமப்பு, 1978ஆம் ஆண்டின் 

அரசியலகமப்பு என்பன ஒருசில மொதங்களில் தயொொித்து 

நிகறமவற்றப்பட முடியுமொனொல், தற்மபொகதய நகல் 

அரசியலகமப்பு நொன்கு வருடங்கள் கடந்தும் ஏன் 

உயிர்தபறவில்கல? இந்த நிகலயில் தமிழ் மக்கள் தொங்கள் 

ததொடர்ந்து ஏமொற்றப்படுவதொக உணர்வதில் என்ன தவறு 

இருக்க முடியும்? அமதமவகளயில், கொணொமல்மபொமனொர் 

விவகொரம் ததொடர்பொக  ஒரு நகர்வுகூட முன்மநொக்கி 

மமற்தகொள்ளப்படவில்கல. அரசியல் ககதிகள் எத்தகனமயொ 

மபொரொட்டங்கள் நடத்திய பின்னர், அவர்ககள விடுவிக்க 

நடவடிக்ககதயடுக்கப்படுதமன வொக்குறுதியளிக்கப்பட்டது. 

கண்துகடப்புக்கொக ஓொிருவகரப் புனர்வொழ்வுக்கொக 

அனுப்பிவிட்டு,  பலருக்கு ஆயுள்தண்டகன, 100 வருடங்கள், 

200 வருடங்கள் எனக் தகொடிய தண்டகனகள் வைங்கப் 

பட்டன. ஒருபகுதி கொணிகள் விடுவிக்கப்பட்டகத ஏற்றுக் 

தகொள்கின்மறொம். ஆனொல், பல முக்கிய இடங்களிலிருந்து 

பகடயினர் தவளிமயற மறுக்கின்றனர். எமது மக்கமளொ 

நிவொரண முகொம்களில் அல்லற்படுகின்றனர்.  

என் மதிப்புக்குொிய அரச தரப்பு உறுப்பினர்கமள! 

ததொடர்ந்தும் நொம் அரசொங்கத்துக்கு எமது ஆதரகவ உறுதி 

யொன முகறயில் வைங்கி வந்தமபொதிலும் ததொடர்ந்தும் நொம் 

ஏமொற்றப்பட்மட வந்துள்மளொம். ததொடர்ந்தும் நொம் 

ஏமொற்றப்பட மவண்டுமொ? நொம் இப்மபொதும் உங்களுக்கு 

ஆதரவு தருவதன்மூலம் மீண்டும் ஒருமுகற நொம் 

ஏமொற்றப்பட மவண்டுமொ? இது சிங்கள - தபௌத்த மதசம் 

என்பகத உங்களில் சிலர் ஏற்றுக்தகொண்டவர்கள். 

அப்படியொனொல் உங்களுக்மக உொிய மதசத்தின் ஆட்சிகயக் 

கொப்பொற்ற ஏன் எங்களின் உதவிகயக் மகொருகின்றீர்கள்?  

மதிப்பிற்குொிய மே.வி.பீ. மதொைர்கமள! இந்த நம்பிக்கக 

யில்லொத் தீர்மொனத்கத நீங்கள் முன்கவப்பதற்கொகக் கூறும் 

கொரணங்கள் நியொயமொனகவ என்பகத நொம் ஏற்றுக் 

தகொள்கிமறொம்; வொழ்க்ககச் தசலவு உயர்வினொல் எமது 

மக்கள் மூச்சுத் திணறுவகத நொங்கள் உணர்கின்மறொம்; 

அதமொிக்கொவுக்கும் ேப்பொனுக்கும் இந்தியொவுக்கும் நொடு 

துண்டொடப்பட்டு விற்கப்படுவதொகக் கூறப்படுவகத நொமும் 

ஏற்கிமறொம். எதிர்கொலத்தில் இலங்கக மமற்கு நொடு 

களுக்கும் சீனொவுக்கும் இகடமயயொன ஆயுத, தபொருளொ 

தொர மபொட்டியின் கமயமொக மொறுவகத நொமும் விரும்ப 

வில்கல. இந்த நிகலயில், உங்கள் நம்பிக்ககயில்லொப் 

பிமரரகணமூலம் இந்த அரசொங்கம் வீழ்த்தப்பட்டொல் 

உங்கள் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கக என்ன? உங்களொல் 
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පප ආලිශ ්නුසව 

ஆட்சி அகமக்க முடியுமொ? நிச்சயமொக முடியொமத! அடுத்த 

தரப்பு மஹிந்த தரப்பு! மீண்டும் நொம் ரொேபக்ஷ 

சமகொதரனின் ஆட்சிக்கு வைிதிறந்துவிட மவண்டுமொ? 

ஆளும் தரப்பினொிடமும் எதிர்த் தரப்பினொிடமும் நொம் 

மகட்பது ஒன்கறத்தொன். எமது உொிகமப் பிரச்சிகனககள 

மநர்கமயொக அணுகுங்கள்! மநர்கமயொகத் தீர்க்க முயற்சி 

தசய்யுங்கள்! அப்மபொதுதொன் எங்கள் ஆதரவு உங்களுக்குக் 

கிகடக்கும். நன்றி.  
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමිය 
(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ශ්ොශරොා ටිුසිනන්  ඊළඟට  රු අරිජ්නේ කුාප ආ ාරතප.  

 
ගු අ. අරවි්දද් ුමමාර් මහසතා 
(மொண்புமிகு அ. அரவிந்த் குமொர்) 

(The Hon. A. Aravindh Kumar) 

நன்றி! Madam, may I know how many minutes have 

been allotted to me?  

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමිය 
(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
You have five minutes.  
 

 
[பி.ப. 3.16] 

 

ගු අ. අරවි්දද් ුමමාර් මහසතා 
(மொண்புமிகு அ. அரவிந்த் குமொர்) 

(The Hon. A. Aravindh Kumar) 

Thank you.  

தகௌரவ தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, இன்று 

அரசொங்கத்துக்கு எதிரொக நம்பிக்ககயில்லொத் தீர்மொனதமொன்று 

முன்கவக்கப்பட்டுள்ள நிகலயில், அது ததொடர்பொன 

விவொதத்திமல நொங்கள் கலந்துதகொண்டு உகரயொற்றிக் 

தகொண்டிருக்கின்மறொம். எம்கமப் தபொறுத்தளவிமல, இந்த 

நொட்டிமல எமக்கு வொக்குொிகம கிகடத்த பிறகு எல்லொ 

அரசொங்கங்களுக்கும் நொங்கள் எங்களது ஆதரகவத் ததொிவித்து 

வந்திருக்கின்மறொம். இந்த நொட்டிமல மொறி மொறி தவவ்மவறு 

கட்சிகள் அரசொங்கத்கத ஏற்படுத்தியிருக்கின்றன - ஆட்சி 

தசய்திருக்கின்றன. வடக்கு, கிைக்கிமல இருக்கும் தமிைர்களொக 

இருக்கலொம், மகலயகத்திமலயிருக்கும் தமிைர்களொக 

இருக்கலொம், ஒட்டுதமொத்தமொகப் பொர்க்கும்மபொது, எங்களது 

பிரச்சிகனகள் எந்த அரசொங்கத்தின் கொலத்திலும் தீர்ந்ததொக 

இல்கல. தற்மபொகதய அரசொங்கத்கதப் தபொறுத்தளவிமல, 

இந்த அரசொங்கத்கத ஆட்சியிமல அமர்த்துவதற்கு நொன் சொர்ந்த 

மகலயக மக்களின் ஆதரவு மிக அதிகமொக இருந்தது என்பகத 

எவரொலும் மறுக்க முடியொது. அந்தவககயிமல, இந்த 

அரசொங்கத்கத நொங்கள் ஏற்படுத்தியிருக்கின்மறொம். இந்த 

அரசொங்கத்தினூடொன எமது மக்களின் எதிர்பொர்ப்பு மிக 

அதிகமொக இருக்கின்றது. மகலயகத்திமலயிருக்கின்ற 

பிரச்சிகனககளத் தீர்த்துக் தகொள்வதற்கு அரசொங்கம் எமக்குத் 

துகணமபொகும் என்ற நம்பிக்கக தவகுவொக மகலயக மக்கள் 

மத்தியிமலயிருக்கின்றது; மகலயக மக்களின் பிரதிநிதிகள் 

என்ற வககயிமல எமக்கும் இருக்கின்றது.  

மகலயகத்கதப் தபொறுத்தளவிமல, அதகன மிக அதிக 

மொக, மிக மமொசமொகப் பின்தங்கிய ஒரு நிகலகமயுகடய, 

பல்லொண்டு கொலமொக ஒதுக்கப்பட்ட ஒரு பிரமதசமொக நொங்கள் 

அகடயொளப்படுத்த முடியும். மகலயகத்தின் அபிவிருத்தியொக 

இருக்கலொம், மகலயக மக்களின் உொிகமகளொக இருக்கலொம், 

ஏகனய மதகவகளொக இருக்கலொம், இகவயகனத்தும் மிக 

உச்சக்கட்ட நிலுகவயிமல இருப்பகத இந்த உயொிய 

சகபயிமல நொன் சுட்டிக்கொட்ட விரும்புகின்மறன்.  ஆனொல், 

இந்த எமது அரசொங்கத்கதப் தபொறுத்தளவிமல, முன்பிருந்த 

அரசொங்கங்கள் மகலயக மக்கள்மீது கொட்டியகதவிட அதிக 

கொிசகன கொட்டுவகத நொங்கள் அனுபவ ொீதியொகப் பொர்க்கக் 

கூடியதொக இருக்கின்றது. அந்தவககயிமல, எமக்தகொரு 

நம்பிக்கக இருக்கின்றது; எமக்தகொரு எதிர்பொர்ப்பிருக்கின்றது. 

அதொவது, எமது பிரச்சிகனககள இந்த ஆட்சியினூடொக 

முடிந்தளவிமல நிவர்த்தி தசய்துதகொள்ளலொம் என்ற நம்பிக்கக, 

எதிர்பொர்ப்பு எமக்கிருக்கின்றது. நொங்கள் அந்த 

நம்பிக்ககமயொடுதொன் தசயற்பட்டுக் தகொண்டிருக்கின்மறொம். 

இன்று இங்மக தகொண்டுவரப்பட்டிருக்கின்ற இந்த நம்பிக்கக 

யில்லொப் பிமரரகணக்கு எதிரொக வொக்களிக்க நொங்கள் அந்த 

நம்பிக்ககயினூடொகத்தொன் முடிதவடுத்திருக்கின்மறொம். 

இவ்வொறு நம்பிக்ககயில்லொப் பிமரரகணகயக் தகொண்டு 

வருபவர்கள் மகலயக மக்கள் மனதிமல ஓர் இடத்கதப் 

பிடிக்கமவண்டும்; மகலயக மக்கள் மத்தியிமல ஒரு 

நம்பிக்கககய ஏற்படுத்த மவண்டும். அவர்ககள மகலயக 

மக்கள் நம்பும்வண்ணம் அவர்கள் தசயற்பட்டொல், நிகலகம 

மொறக்கூடிய வொய்ப்பிருக்கின்றது. இல்கலதயன்று தசொல்ல 

நொன் வரவில்கல. ஆனொல், தற்மபொதிருக்கின்ற நிகலகம 

யிமல இந்த அரசொங்கத்கத நொங்கள் முழுகமயொக 

நம்புகின்மறொம்; இந்த அரசொங்கத்திமலயிருந்து எமது 

பிரச்சிகனககளத் தீர்த்துக்தகொள்ள முடியுதமன்ற 

எதிர்பொர்ப்மபொடு இந்த அரசொங்கத்மதொடு நொங்கள் இகணந்து 

தசயற்பட்டுக் தகொண்டிருக்கின்மறொம். அரசொங்கம் ஒன்கறப் 

புொிந்துதகொள்ள மவண்டும்; ததொிந்துதகொள்ள மவண்டும். 

அதொவது, எமது பிரச்சிகனகள் இன்னும் முழுகமயொகத் 

தீர்ந்தபொடில்கல. இன்னும் நொங்கள் அடிமட்டத்திமலதொன் 

இருக்கின்மறொம். ஆகமவ, எமது பிரச்சிகனககளத் தீர்ப்பதில் 

அரசொங்கம் கொிசகன தகொள்ளமவண்டுதமன்று இந்த 

சகபயிமல நொன் பதிவுதசய்ய விரும்புகின்மறன். மகலயக 

மக்களின் வொழ்க்ககயில் ஒரு முன்மனற்றத்கத ஏற்படுத்த 

மவண்டுதமன்றொல், அதற்கு அரசொங்கங்கள் எம்மமொடு 

இகசவொகச் தசயற்படமவண்டும், அரசொங்கங்கள் நடுநிகலத் 

தன்கமகயக் ககடப்பிடித்து, அகனத்து மக்களுக்கும் சமமொன 

வொய்ப்கப ஏற்படுத்திக்தகொடுக்க மவண்டும் என்ற 

நிகலப்பொட்டிமல இருக்க மவண்டும். அவ்வொறு 

இருந்தொல்தொன், அரசொங்கம் நிகலத்திருக்க முடியும்; 

அரசொங்கம் மக்கள் மனதிமல தங்களது தசல்வொக்ககத் 

ததொடர்ச்சியொகத் தக்ககவத்துக்தகொள்ள முடியும். அந்த 

வககயிமல, இந்த அரசொங்கம் அதகனச் தசய்யுதமன்ற 

நம்பிக்கக எனக்கிருக்கின்றது.  

இந்த நொட்டிமல பல்மவறு கொலகட்டங்களில் பல்மவறு 

துரதிருஷ்டவசமொன சம்பவங்கள் இடம்தபற்றிருக்கின்றன. 

1971, 1979, 1981, 1983ஆம் ஆண்டுகளில் இவ்வொறொன 

சம்பவங்கள் இடம்தபற்றிருக்கின்றன. 1988 -1989களிமல 

இன்னுதமொரு பொொிய உள்நொட்டுப் புரட்சி ஏற்பட்டது. 30 வருட 

கொல உள்நொட்டுப் மபொர் ததொடர்ச்சியொக இடம்தபற்றது. 

அதன்மபொது எந்த மதஸ்தலம் என்று இல்லொமல் அகனத்து 

மதஸ்தலங்களும் பொதிப்புக்குள்ளொகியிருக்கின்றன; தொக்கப் 

பட்டிருக்கின்றன; அைிவுற்றிருக்கின்றன. அவ்வொறு 

ஆலயங்கள் தொக்கப்படும்மபொதும், தபொதுமக்களுக்குக் மகடு 

ஏற்படும்மபொதும் மற்றும் உயிர்க் தகொகலகள் இடம்தபறும் 

மபொதும் ஒருதரப்பு மற்ற தரப்கபக் குகறதசொல்வகதக் 

கண்மடொம். அரசொங்கம் ஏகனயவர்ககளக் குகறதசொல்வது, 
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ஏகனயவர்கள் அரசொங்கத்கதக் குகறதசொல்வது என மொறி 

மொறிக் குகறதசொல்லிச் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் தப்பித்துக் 

தகொள்ளும் ஒரு நிகலகமகயத்தொன் நொங்கள் கடந்த 

கொலங்களில் பொர்த்மதொம். கடந்த ஏப்ரல் மொதம் 21ஆம் திகதி 

நடந்த சம்பவத்தின்மபொதும் அவ்வொறொன ஒரு நிகலகமதொன் 

ஏற்பட்டது. அமதமநரம் இன்று இந்தச் சம்பவம் குறித்த 

விடயங்ககள ஊதிப் தபருப்பிக்கின்றொர்கள். ஆனொல், இந்தச் 

சம்பவத்துக்கு எந்த வககயிலும் நொங்கள் ஆதரவு ததொிவிக்க 

முடியொது. நொங்கள்  எந்த வககயிலும் அதற்குச் சொர்பொனவர்கள் 

அல்லர். படுதகொகலகளுக்கு மற்றும் பயங்கரவொதச் 

தசயற்பொடுகளுக்கும் நொங்கள் நிச்சயமொக ஆதரவு ததொிவிக்க 

முடியொது. பயங்கரவொதச் தசயற்பொடுககள முற்றொக 

நிரொகொிக்கின்மறொம். எப்படி இருந்தொலும்கூட இவ்வொறு 

எதிர்பொரொத நிகழ்வுகள் நடக்கும்மபொது, அகவ பல்மவறு 

தொக்கங்ககள ஏற்படுத்துகின்றன என்பகத நொங்கள் 

ஒவ்தவொருவரும் புொிந்துதகொள்ள மவண்டும். அண்கமயில் 

இடம்தபற்ற அந்தத் துரதிருஷ்டவசமொன சம்பவத்துக்கு இந்த 

உயொிய சகபயிமல நொன் எனது மக்களின் சொர்பிமல மீண்டும் 

எதிர்ப்கபத் ததொிவித்துக்தகொள்வமதொடு, இவ்வொறொன 

சம்பவங்கள் ததொடர்ந்தும் இடம்தபறுவதற்கு நொங்கள் 

இடமளிக்கக்கூடொது என்ற விடயத்கதயும் பகிர்ந்துதகொண்டு, 

சந்தர்ப்பமளித்த அகவத் தகலவர் அவர்களுக்கு மீண்டும் 

நன்றி கூறி, விகடதபறுகின்மறன். நன்றி. வணக்கம்.  
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ගු ිළයල් නිශ්ා්දත ා ිරල්වා මහසතා 
(மொண்புமிகு பியல் நிசொந்த த சில்வொ) 

(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 

මූලපටනපරූඪ  රු ා්නත්රීුසමියනි  ිජශ ේෂශය්නා අද්  ජනතප 

ිජමු සින ශපරමුණ ශ නප ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව ට ්්නනව 

 ගප  ර්නන ලැබීා පිළි්ඳව ාප ඉතපා  ටුසටුවනවප. ඒ වපශේා 

ශ  ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපවට ඒ ප්ේන ිජප සෂය රැක්යට අශලා 

ට ූර ආණ ටරශයෝ ය ල්ප ශද්න ්වත්  ශ  අවටිගපශේදී ප්ර ප  

 රනවප. ශ  ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව ිජවපද් වන ශ  දින 

ශද්ශ සදීා වැඩියපුරා ටප ච්ඡපවට භ පජන වුශඩු පපටිකු ඉරිද්ප ඇින වූ 

ිතේධිශේදී අහිාට  ජනතපවට ිතදු වූ ශේද්නීය තත්ත්වය පිළි්ඳවන්. 

රැ්ැන්  ශ  රජයට නශරහිව ිජ විපට භ ා  ශයෝජනපව ස ශේ්නන 

ශරේුස වුශඩු පපටිකු ඉරිද්ප ඇින වූ ිතේධියා ිජතර ස ශනොශවන්. ඊට 

ශපර  වූ ිතයදෙ ිතේීක්න න ස  ්ලනශ ොටත් පැරැදිලි ශලටා 

රජයට නශරහිව ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව ස ශ නැල්ලප ඉතපා  

ශ ක්  පලය ස ඇුසළත -ඒ දිනවලා-  ඉවත්  ර්නන ිනබුණු 

තඩුක්ව ස තාන් ශ .  

මූලපටනපරූඪ  රු ා්නත්රීුසමියනි  ාට තවත්  පරණය ස 

කිය්නන ිනශ්නවප. ජනතප ිජමු සින ශපරමුශඩු අශලා ටශරෝද්ර 

ා්නත්රීුසා්නලප ශ නප ශ  ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපවට ඒ ප්ේන 

ිජප සෂශේ ටරශයෝ ය ල්ප ශද්න අතර  ඒ  ැන අපි ය  ය  

 රුණු  පරණප කිහිපයකුත් ාුස  ළප. ඒ  රුණු  පරණප 

පිළි්ඳව ජනතප ිජමු සින ශපරමුශඩු ටශරෝද්ර ා්නත්රීවරු ිජිත්න  

ඒ ප්ේන ිජප සෂශේ ා්නත්රීවරු ිජශේානයට ල ස  ළප. 

මූලපටනපරූඪ  රු ා්නත්රීුසමියනි  ඒ  නිටප ාශේ  ගපව 

තර භ ශේදීා ාශේ තතප කියපු  ගපව ස ාට ාත සවනවප. 

බ්ුසමියත් ද්්නනවප ඇින  එසූක්  ාරපළ අලියපශේ නැට්ශට් 

නල්ලිලප දිවය ශලෝ ශේ ගිය රැක්එ කියලප ඉතපා  සු්නද්ර රප 

රටවත්  ගපව ස ිනශ්නවප. ඒ සූක්  ාරපළ අලියපශේ නැට්ශට් 

නල්ලිලප දිවය ශලෝ යට ගිශේ නැින වුණපට  ර්නදිය ස ර්නදිය ස 

 ණශ්න - ශ්ෝ සකුව ස ශ්ෝ සකුව ස  ණශ්න සූක්  ාරපළ කියපු 

 ගපව තාන්  එරරිා සු්නද්රන් ඒ  ාන  රරිා ලටිටනන් දිවය 

ශලෝ ය. දිවය ශලෝ ශේ රරි පුදුා ශේවල් ාා ද්ැ ස පඑ කියන 

න . ඒ වපශේා අවුරුදු ( ස ිනටිශටේ අලියපශේ නැට්ශට් නල්ලිලප 

දිවය ශලෝ ශේ ය්නන උත්ටපර  ත් අයත් අවුරුදු ( ස ිනටිශටේ ඒ 

වපශේ  ගප  ළප. ඒ නිටප ඒ ප්ේන ිජප සෂයට   න  න  

ශාෝද්නප නල්ල  ළපට අපි පැරැදිලිවා ද්්නනවප  ශ  තඩුක්ව ශ  

රටට  රපු ටර ශ  රශට් ජනතපවට  රපු ිජනප යට 

පප ආලිශ ්නුසව ඇුසශළේ ටර පිටත අපි දිගි්න දි ටා අශලා ටටන 

දියත්  ළ ්ව.  

අපි ශ  තඩුක්වට ිජරුේන ඇන්? අපි ශ  තඩුක්වට ිජරුේන 

ව්නන ශරේුසව  නද්ප පපටිකු ඉරිද්පශේ අහිාට  ජීිජත ඝපතනයට 

ල සවීා ිජතර ස ශනොශවන්. ඒ ිතේධියට ව  කිය්නන ඕනෑ ශ  

තඩුක්ව තාන්. රැ්ැන්  ශ  වනිජට ශ  රට ත ආථි  අ ආබුද්ය   

ටාපජයීය අ ආබුද්ය   ශේ පපලන අ ආබුද්ය  ද්ැවැ්නත ිජධියට 

පැටලී ඉ්නනවප. නා නිටප ශ  තඩුක්වට තව ාපට ී පය ස 

ශනොශවන්  දින ී පය සවත් ය්නන ශද්්නන ශරොඳ නැරැන් කියන 

න න් ාශේ ාතය.  

අද් ශවනශ ොට ශ  රශට් ජපින  ට පත් ක්  

කුණුශ ොල්ශලට ිජකුණප රට ිජනප   රන  ශ  රශට් ජපිනවපද්ය-

අ්නතවපද්ය ඇින  ර්නනට ිජිජන උපරා ශයදූ න සටත් ජපින  

ප සෂය ප්රමු් තඩුක්ව   ජීවත් ශව්නන ්ැරිව අද් වර බීලප ාැශරන 

තත්ත්වය ට අහිාට  ජනතපව පත්  රපු ශ  තඩුක්ව ඉතපා 

ඉ සානි්න ශ ද්ර යව්නන ඕනෑය කියන පණිවුඩය අපි ල්ප 

ශද්නවප. ශ  රට අනපග  රපු  ශ  රට න්නනත්තපර  රපු  ශ  රට 

කුජීත  රපු තඩුක්ව ස ශේ පපලන ඉිනරපටශේ ිනශ්නවප න   ඒ 

න සටත් ජපින  ප සෂය ප්රමු් රනිල් ිජරාිතාරශේ ශ  තඩුක්වන් 

කියන න  අපි පැරැදිලිවා කියනවප. ඒ නිටප ජනතප ිජමු සින 

ශපරමුණ ශනොශවන්  ඕනෑා ප සෂය ස ශ  තඩුක්වට ිජරුේනව 

ිජ ිවපටභ ා  ශයෝජනපව ස ශ ශනනවප න   අපි පැරැදිලිවා ඒ 

ිජ ිවපටභ ා  ශයෝජනපවට ටරශයෝ ය දීලප ශ  තඩුක්ව ශ ද්ර 

යව්නන වැඩ  ටයුුස  රනවප  මූලපටනපරූඪ  රු ා්නත්රීුසමියනි.  

අද්  ශවන ශ ොට ශ  අය -ශ  තඩුක්ශේ අය- ාැිනවරණ 

පවත්ව්නන ්ය නිටප  ාැිනවරණ  ල් ද්ාමි්න ඉ්නනවප. නමුත් 

ශරට ද්වශටේ පැවැත්ශවන පළමුවැනි ාැිනවරණය වන 

ජනපධිපිනවරණශේදී අපි ශ  තඩුක්වට පපඩා ස උ ්නවනවප  

උ ්නවනවපාන් කියන පණිවුඩය ල්ප ශද්මි්න  ශ  තඩුක්ව 

නළව්නන ඕනෑා ප සෂය ස ශ න නන ඕනෑා වැඩ පිළිශවළ ට 

අපි ටරශයෝ ය ල්ප ශද්න ්වටත් දිවුරප ප්ර ප   රමි්න ාප නිර  

ශවනවප. 
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ගු අගශ් ක් අගේිරංහස මහසතා සප්රවාහසන හසා ිරවිල් ගුව්ද 

ග ේ්වා රාජ්ය අමාතයුරමා  
(மொண்புமிகு அமசொக் அமபசிங்க - மபொக்குவரத்து மற்றும் 

சிவில் விமொனச் மசகவகள் இரொேொங்க அகமச்சர்)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe - State  Minister of Transport 
and Civil Aviation) 

මූලපටනපරූඪ  රු ා්නත්රීුසමියනි  ජනතප ිජමු සින ශපරමුණ 

ිජිත්න ඊශේ  ඉදිරිපත්  රන ලද් ිජ ිවපටභ ා  ශයෝජනපවට පද්නා 

ශවලප ිනශ්්නශ්න පසුගිය පපටිකු ඉරිද්ප නල්ල වුණු අනශලා සෂිත 

ප්රරපරයන්. ිජශ ේෂශය්නා නා ප්රරපරශය්න පසුව අප රජය නිිත 

ක්රියපාප ආ  ශනො ැනීා නිටප  ශ  රජය ශ ශරහි ිජ විපටය ස 

නැතැන් කියමි්න පප ආලිශ ්නුසවට  ිජ ිවපටභ ා  ශයෝජනපව ස 

ශ නැිජත් ිනශ්නවප. ාා ව ී ශා්න කියනවප  ඒ අනශලා සෂිත 

ප්රරපරශය්න පසුව ශලෝ ශේ කිිතා රට ට ශනොශද්ශවනි ිජධියට  

ශවනත් රටවලට ශාවැනි අනශලා සෂිත ප්රරපර නල්ල වුණු පසු 
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පප ආලිශ ්නුසව 

ශනො ළ රැකි ශේවල් අශලා රජය  ළපය කියන න . ඒ කිය්නශ්න 

පැය (7 ස ය්නන ප්රගා නා ප්රරපරය ිතදු  ළ අයශ ්න ්ුවතරය ස 

අත්අඩාවනවට  ැනීාට අපි  ටයුුස  ළප. ඒ වපශේා  රු 

අ්පාපතයුසාප රජය ස ව ශය්න ශ  ප්රරපරශේ ව ී ා භ පරශ න  

ඉදිරිශේදී  ළ යුුස ිතයල්ලා ිතදු  රන ්වට ප්ර ප   ළප. ඒ අතර  

අින රු ජනපධිපිනුසාප  මිටුව ස පත්  ළප. පප ආලිශ ්නුසශේ 

ිජශ ේෂ  පර  ටභ පවකුත් පත්  රලප ශ  පිළි්ඳව ශටොයප ශ න 

යන තත්ත්වය ස අද් ිනශ්්නශ්න. ඒ නිටප  ශ  අනශලා සෂිත 

ප්රරපරශය්න පසු අපි රජය ස ව ශය්න ඒ අව ය ිතයදෙ  ක්රියපාප ආ  

ශ න ිනශ්න ්ව ාා ශ  අවටිගපශේදී ිජශ ේෂශය්න ප්ර ප  

 රනවප.  

ශ  ිජවපද්යට ටරභ පගි වූ ුවඟ ස ා්නත්රීවරු්න ජනතප ිජමු සින 

ශපරමුණට ශද්ෝෂපශරෝපණය   ළප  රජයට මුලි්න ටරශයෝ ය දු්න 

නිටප බවු්නට ශ   ැන  ගප  ර්නන අන්ිනය ස නැරැ කියලප. 

නමුත් නුසා්නලප ප්ර ප   රනවප  ශ  රජය පලවප රරි්නන ඕනෑා 

ශ ශනකු න ස  න ුස ශවනවප කියලප. ලද් ටැනි්න ශ  රජය 

පළවප රරි්නන ඒ ිතයදෙ ශද්නප වැඩ ටයුුස  රනවපය කියනවප. 

ඇන්  ශ  රජය ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපවකි්න පරපජය  රලප 

ශවනත් රජය ස ශ ශන්නන රද්්නශ්න? නශරා  ර්නශ්න  ාා ශ  

කියන ශේවල්  ළ නිටපද් කියලප ාා ශ  රශට් ජනතපවශ ්න 

අරනවප. ශ  රජය ඉවත්  ළ යුත්ශත් ඇන් කියලප ිජප සෂය 

කිය්නශ්න ශා්නන ශ  වැඩ  ටයුුස අප  ළ නිටපද්? 2014 

ජනවපරි 07වැනි ද්ප ශ  රජය ්ලයට පත් වුණපට පසු ශතොරුසරු 

ද්ැන  ැනීශ  පනත ඉදිරිපත්  ළ නිටපද්? අධි රණය ටිවපීකන 

 ළ නිටපද්? ශපොලීිතය ටිවපීකන  ළ නිටපද්? ාපනයශේදී්න ඝපතනය 

ශනො ළ නිටපද්? ාපනයශේදි්න අුසරුද්ර්න ශනො ළ නිටපද්? 

ිජශ ේෂශය්නා ශ  රශට් ප්රජපත්නත්රවපද්ය ටිගපපිත  ළ නිටපද්? 

ිජශ ේෂශය්නා  2014- 
 

ගු ිරිරර ජ්යගකොඩි මහසතා 
(மொண்புமிகு சிசிர ேயதகொடி) 

(The Hon. Sisira Jayakody) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 රු රපජය ඇාිනුසානි  බය ලැන්ටිුසශේා ාර ්ැාකු ශරොර ා 

 ැනත් කිය්නන. 
 

ගු අගශ් ක් අගේිරංහස මහසතා  
(மொண்புமிகு அமசொக் அமபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

ඒ  point of Order න  ස ශනොශවන් ශ්න. බ්ුසාප ඉඳ ්නන.  

2015 ජනවපරි 07වැනි ද්පට පසු  අශලා රශට් ජීවත් ශවන පවුල් 

පනටිශද්ල සෂශය්න පවුල් ද්පරතර ල සෂය ට ජුව ප්රිනලපභ  ශද්න  

රජශේ ශටේව ය්නශේ වැටුප රුපියල් 10 000කි්න වැඩිය  රලප  

ඒ  මූලි  වැටුපට න ුස  රලප  ඒ වපශේා ශ  ාපටශේ තවත් 

2 400 ස න ුස  රලප  2014 ව ආෂශේ ිනබුණු වැටුප වපශේ 

ශද්වනණය ස  2020දී  පඩිය වැඩිය වන ශලට  ටයුුස  ළ නිටපද් ශ  

රජය ඉවත්  ර්නන අව යන්  කිය්නශ්න? අශලා රශට් රතළිටිප්න 

ල සෂය ස වන ද්රුව්නට එසුර සෂපඑ කියන ර සෂණ රාය ස ඇින 

 රලප  ඒ ර සෂණ රායට බවු්න ඇුසළත්  රපු නිටපද් ශ  රජය 

ඉවත්  ර්නන ඕනෑය  කිය්නශ්න? අශලා රශට් 30 000 ස වන 

 රුතර ටිවපමී්න වර්නශටේලප ර සෂණ රාය ට ඇුසළත්  රලප  

ඒ ර සෂණ රාශය්න ප්රිනලපභ  ශද්්නන තී්නදු  රලප ිනශ්න නිටපද් 

ශ  රජය ඉවත් ිජය යුුසන්  කිය්නශ්න? ඒ වපශේා අනයපපන 

අාපතයපා ය ිජිත්න ලා පශේ ිනශ්න 10 100 ස වන පපටල් 

ිතයල්ලටා ප්රිනපපද්න ල්ප දීලප ඒවපට අව ය ශභ ෞින  ට පත් 

ල්ප දීා නිටපද් ශ  රජය ඉවත්  ළ යුුසන් කිය්නශ්න? 

ටපාපනයශය්න අශලා රශට් දුලාපත් ා රජශේ ටා්යපශල්්නවලට 

අම්ව ිතයයට පර ස කියනවප. නමුත් පසු ගිය රජය ශේ පපලනය 

නිටපා ටාෂේධිය පවුල් ද්පරතර ල සෂය ට ල්ප දීලප ිනබුණප; 

අනව ය අයටත් ටාෂේධිය ල්ප දීලප ිනබුණප. අශලා රජය 2014 

්ලයට පත් වුණපට පසු ටාෂේධි දීානපව ුස්න වනණයකි්න වැඩිය  ළ 

නිටපද් ශ  රජය ඉවත්  ළ යුුසන් කිය්නශ්න? ලැබිය යුුස තවත් 

පවුල් රය ල සෂය ට ටාෂේධිය ල්ප දීපු නිටපද් ශ  රජයට ඉවත් 

ිජය යුුසන් කිය්නශ්න? මූලපටනපරූඪ  රු ා්නත්රීුසමියනි  අශලා 

රශට් පවුල් පනටි ශද්ල සෂය ස ිනශ්නවප. ශ  පවුල් පනටි 

ශද්ල සෂයටා ජුව ප්රිනලපභ  ශ  රජය ල්ප දීලප ිනශ්නවප. රජශේ 

ශටේව ය්න ද්පරතර ල සෂය ස ඉ්නනවප. ඒ අතර පවුල් ද්ට 

ල සෂය ට අධි  ප්රාපණය ස ඉ්නනවප. අපි බවු්නශේ වැටුප 

ශද්වනණයකි්න වැඩිය  රලප ිනශ්නවප. ඒ අම්ව 2020දී බවු්නශේ 

වැටුප ශද්වනණයකි්න වැඩිය ශවනවප. ඒ වපශේා ලා පශේ 

ිජ්රපමි ය්න ඉ්නනවප  රය ල සෂය ස. ශ  ිජ්රපා වැටුලා ිජෂාතපව 

ඉවත්  රලප රුපියල් 20 000 ද් සවප ශවන  ල් ිජ්රපා වැටුප වැඩිය 

 රලප ිනශ්නවප. ඒ  නිටපද් ශ  රජය ඉවත්  ළ යුුසන් 

කිය්නශ්න?  

ඒ වපශේා අශලා රශට් ිනශ්න ටාටිත ිජරපරටිගපන ශවම්ශව්න 

ඉිනරපටශේ පළමුවැනි වතපවට කිිතා රජය ස ශනොදු්න ිජධියට   

ිජ පල මුද්ල ස ශව්න  ළ නිටපද් ශ  රජයට ඉවත් ශව්නන  

කිය්නශ්න? ශ  රජය  ඉිනරපටශේ ිනබුණු ිතයදෙ රජය්නවලට වඩප 

ද්ැවැ්නත ප්රිනලපභ  ජනතපවට ල්ප දීලප ිනශ්නවප. ශ  වටශ ආ 

පාණ ස ටෑා ාැිනවරණ ශ ොට්ඨපටය ටා ල සෂ 3 000  

මුද්ල ස ල්ප දීලප ිනශ්න නිටපද් ශ  රජය ඉවත් ිජය යුුසන් 

කිය්නශ්න? ඒ වපශේා එන්නට ආප්රන්ටි ශ්රී ලා පඑ වැඩටටරන 

යටශත් ටිවයා රැකියප  රන පුේ ලය්න ටද්රප ණය ශයෝජනප රා 

ඉදිරිපත්  රලප  ඉතප අක් ශපොලී අම්පපතය ස යටශත් ණය ල්ප 

දීා ිතදු  රන නිටපද් ශ  රජය ඉවත් ිජය යුුසන්  කිය්නශ්න?  

ිජශ ේෂශය්නා ්ාශ ොශලොත් ඒ ප්ේන ිජප සෂය ද්ැ්න 

 ර්නන ශද්ය ස නැුසව ජනතප ිජමු සින ශපරමුණ ශ න නන ලද් 

ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපශේ නල්ලිලප ශ  රජය පරපජය කිමේශ  

අටප ආග  වයපයපාය  ශයශද්නවප. ාා ව  ී ශා්න කියනවප  අද් 

ශ  ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව අපි පරපජයට පත්  රන ්ව. අපි 

ඡ්නද් 120 ස ල්ප ශ න වැඩිය ඡ්නද් ප්රාපණයකි්න ශාා ිජ ිවපට 

භ ා  ශයෝජනපව  පරපජය  රලප  රජය ජය්රණය  රන ්ව 

ිජශ ේෂශය්න ාා ප්ර ප   රනවප. ඒ ප්ේන ිජප සෂය  ජනතප 

ිජමු සින ශපරමුණට උශේ ඉඳ්න ්නිනවප. ්ැනලප  නුසා්නලප 

ශ නපපු ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපවට ටරශයෝ ය ල්ප ශද්නවප. 

ශාො  සද් ශ  වැශඩ්? නුසා්නලපට ්ැන ්ැන ශාො ටද් 

ටරශයෝ ය ල්ප ශද්්නශ්න? ිජශ ේෂශය්නා රජය ස ව ශය්න අශලා 

ටිගපවරභ පවය රටට ශප්නව්නන අපට ශරොඳ අවටිගපව ස ශ ශ ්න 

ලැබිලප ිනශ්නවප. අපි ඒ අවටිගපව භ පර  ්නනවප. භ පර අරශ න  

අශලා රජශේ ිනශ්න ටිගපවරභ පවය අපි රටට ශප්නවනවප. ඊළඟ 

ජනපධිපිනවරණශේ දී න සටත් ජපින  ප සෂශේ අශලා සෂ ශය ස 

ජය්රණය  රලප  න සටත් ජපින  ප සෂ ජනපධිපිනවරශය ස පත් 

කිමේශ  මූලි  අඩියතපලා අද් ශ  ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව ුසළි්න 

අපි රශට් ජනතපවට ශප්නවන ්ව ිජශ ේෂශය්න ාා ප්ර ප  

 රනවප.  

ශ  ටඳරප අපට අවටිගපව ස ල්ප දීා පිළි්ඳව ජනතප ිජමු සින 

ශප රමුණට අපි ටිුසින ව්නත ශවනවප. තඩුක්ශේ   සිනාත්භ පවය 

ශප්නවීාට අවටිගපව ස ල්ප දීා පිළි්ඳව නුසා්නලපට ටිුසින 

ව්නත ශවමි්න  අද් ශාා ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව පරපජය  ර  

ඉතප ිජ පල වැඩිය ඡ්නද් ප්රාපණයකි්න රජය ජය්රණය  රන ්ව 

ප්ර ප   රමි්න ාප නිර  වනවප. 
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[අ.භ ප.3.3)] 

 
ගු බිමල් ර් නායක මහසතා 
(மொண்புமிகு பிமல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මූලපටනපරූඪ  රු ා්නත්රීුසමියනි  ජනතප ිජමු සින ශපරමුණ 

ශලට අප ශාා තඩුක්වට නශරහිව ඉදිරිපත්  රන ලද් ිජ ිවපට 

භ ා  ශයෝජනපව  පිළි්ඳව ිජවපද්ය පැවැත්ශවන ශද්වැනි දිනශේ 

 රුණු කිහිපය ස ඉදිරිපත්  ර්නනට  ැාැිනන්. ිජශ ේෂශය්නා ශ  

ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව අප ඉදිරිපත්  ර ිනශ්්නශ්න ව ආතාපන 

තඩුක්වට නශරහිවන්. ඒ නිටප ද්ැ්න ව ආතාපන තඩුක්ශේ ා්නත්රීවරු 

කිිතා අද්පළත්වය ස නැින ශේවල් කියමි්න අපට ිජිජන ිජශේාන 

ඉදිරිපත්  රනවප. ිජශ ේෂශය්නා ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපශේ අද්පළ 

 රුණු න  සවත් ප්රින සශෂේප  ර්නනට ්ැරි නිටප නුසා්නලප 

ශවන ශවන ශේවල් තාන් කිය්නශ්න  මූලපටනපරූඪ  රු 

ා්නත්රීුසමියනි.  

අප ශ  ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව ඉදිරිපත්  ර ිනශ්්නශ්න  

පැරැදිලි ශතොරුසරු ිනබියදී අශප්රේල් 21 ප්රරපරය වළ සවප 

ශනො ැනීාත්  ඒ ප්රරපරශය්න පසු  ප ිාපත් ශ්ෝ ් තත්ත්වය 

ඇුසශළේ ශ  රශට් උේ ත වූ ජපිනවපදී  අ්නතවපදී තත්ත්වය  

පපලනය කිමේාට අටාත් වීාත්  රශට් ටපාපනය පරිපපලනය 

ටපාපනය ාට්ටාට ශ ශන්නනට ාපට න රාපර ට තට්නන 

 පලය ස  ත කිමේාත් කියන  රුණු ාත පද්න  ශවලපන්.  

අපි තඩුක් පප ආ ිවය පරපජයට පත්  ර්නන  ක්රි ට්වලි්න 

තර ය ඉල්දෙවපා  තඩුක්ව  නි   ශාොනවප ශරෝ ඇටශ්ෝල 

වපශේ න කි්න තාන් උත්තර ශද්්නන රද්්නශ්න. අපි කිය්නශ්න  

අපි ශ  ිජ ිවපට භ ා ශය්න ඉදිරිපත්  ර ිනශ්න  රුණු වැරැදින් 

කියලප කිය්නන කියලපන්.  නමුත් ශ ොශරොාද් නශරා කිය්නශ්න? 

ඒ  කිය්නශ්න නැුසව  ශවන ශවන වල්පල් කියලප වැඩ ස නැරැ 

ශ්න. අපි ඉදිරිපත්  රලප ිනශ්්නශ්න නි ිචිත නක්ව ස; නි ිචිත 

ිජශේානය ස. ඒශ ස ිනශ්්නශ්න තමු්නනප්නශටේලප ාර ්ැාකුව  

ශ ොල්ල පපුවප  තවත්  රපු  න  න  දූෂණ  ැන ශනොශවන්. 

ශාරන් නි ිචිත  රුණ ස ිනශ්්නශ්න. නා නි ිචිත  රුණට 

අද්පළව උත්තර දීලප තාන් තමු්නනප්නශටේලප ශ  ශාෝද්නපශව්න 

නිවැරැදි ශව්නන ඕනෑ ා ිනශ්්නශ්න. ශ  ිජශ ේෂ  පර  ටභ පශේ 

දී බලාපු ශවමි්න ිනශ්න ශේවල් රැා ශද්ය සා ්ැදෙවපා 

ශපශනනවප  තමු්නනප්නශටේලප රට පරිටිට   ර්නන අටාත් වුණු 

්ව. ශ්ෝ ්යට  ලි්න පරිටිට   ර්නනත් ්ැරි වුණප; 

ශ්ෝ ්ශය්න පටිශටේ පරිටිට   ර්නනත් ්ැරි වුණප. එශ ොශරේද් 

ය්නශ්න? ාල්ශල් ශපොල්එ ජපිනශේ ිජශේාන තාන් 

තමු්නනප්නශටේලපශ ්න ඉදිරිපත් ශව්නශ්න. ඒ  පළමුවැනි 

 පරණය. 

ශද්වැනි  පරණය ශ  න්. ිජශ ේෂශය්නා ඊශේ ශ  ිජවපද්යට 

ඇුව   ්න ශද්ේදී ාට හිුසණප  ජනතප ිජමු සින ශපරමුණ ිජිත්න 

ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව ස ඉදිරිපත්  ර ිනශ්්නශ්න න සටත් 

ජපින  ප සෂ තඩුක්වටද්  නැත්න  ඒ ප්ේන ිජප සෂයටද් කියලප.  

ද්ැ්න ශාහිදී ශරොය්නන ිනශ්්නශ්න ටරරප්නට ප සෂද්  නැේද් 

කියන  පරණයන්  මූලපටනපරූඪ  රු ා්නත්රීුසමියනි. ශවන ශද්ය ස 

ශරොය්නන නැරැ ශ්න. ටරරප්න  රපු ශේට ප සෂ ද්  ිජරුේන ද්? ශ  

ුසළ අපි මුළු ාරත් තඩුක්ව  ප්රිනපත්ින ටප ච්ඡප  රලප නැරැ 

ශ්න.  අපි ශ  ිජ විපට භ ා  ශයෝජනපශව්න  ටරරප්නට ිජරුේනව; ඒ 

ත්රටිතවපදී වයපපපරයට ිජරුේනව  රුණු ඉදිරිපත්  රලප ිනශ්නවප.   

ටරරප්නශේ භූමි පවට ටරමුලි්නා ඉඩ  ඩ දු්නශ්න ශ  තඩුක්ශේ 

ශනොටැලකිල්ල ශරේුසශව්න. අපි නශලට  රුණ ශ    ඉදිරිපත්  ර 

ිනබියදී  ඒ ප්ේන ිජප සෂය ටර ශපොශරොට්ටු ප සෂශේ ිජිජන 

 ඩුඩපය වල පුේ ලය්න  ජනතප ිජමු සින ශපරමුණට තාන් ශද්ට ි

ශද්ශවොල් ිනය්නශ්න.  රැ්නටපඩ් වප ආතප ්ැදෙශවොත් ඒ  පරණය 

ශත්ශරන්. නමුත් ශ  ද්වටි ශද්ශ ස  ර්නන ිනබුශඩු     ශ  

ටපරිත  ශනොටැලකිලිාත් ාට අද්පළව තඩුක්වට ිජශේාන 

ඉදිරිපත්  ර්නනන්. ඒ ප්ේන ිජප සෂශේ ටාරර ා්නත්රීුසා්නලප 

ශද්ටි ශද්ශවොල් ිනය්නශ්න  නශලොව ස ශාශලොව ස නැුසව  ෑ 

 ර්නශ්න ජනතප ිජමු සින ශපරමුණටන්. ජනතප ිජමු සින 

ශපරමුණට ්ණි්නන වුවානප න   තව ඕනෑ තර  අවටිගප  ්නන 

පුළුව්න ශ්න. ශ  නි ිචිත ද්වටි ශද්  ඒ ශවම්ශව්න  ්නන ඕනෑ 

නැරැ ශ්න.  

මූලපටනපරූඪ  රු ා්නත්රීුසමියනි  ාා ද්ැ ස ප තඩුක්ශේ 

මුජිබු ආ රුවාප්න ා්නත්රීුසාප ඇුසළු ිජිජන ා්නත්රීවරු කියනවප  අපි 

ශ  ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව ඉදිරිපත්  ර්නශ්න ඒ ප්ේන 

ිජප සෂයට තඩුක්ව ස රද්්නන උද්වු  ර්නනන් කියලප. ඒ ප්ේන 

ිජප සෂශේ ටාරර අය කියනවප  අපි ශ  ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව 

ඉදිරිපත්  ර ිනශ්්නශ්න තඩුක්වට උද්වු ශව්නනය කියලප. 

මූලපටනපරූඪ  රු ා්නත්රීුසමියනි  ාප හිතන ිජධියට  ශ  ිජශේාන 

ශද්ශ ්නා ඉතප පැරැදිලිව බලාපු ශවනවප  ජනතප ිජමු සින 

ශපරමුණ ඉ්නශ්න නිවැරැදි තැනන් කියලප. ඒ කිය්නශ්න  එඋම්ත් 

න න්  මුම්ත් න න්එ කියන ප්රිනපත්ිනශේ රරිරැක් ඉඳලප තාන් අපි 

ශ  ශයෝජනපව ඉදිරිපත්  ර්නශ්න. නශරා නැත්න  ශ  

ශද්ශ ොල්ල්නටා වදි්නන ශරේුසව ස නැරැ ශ්න. ශ   පුදුා 

ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව ස කියලපන් ද්ැ්න කිය්නන ශව්නශ්න. 

ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපවට භ පජන වන තඩුක්වත් අපට  රනවප. 

තා්න ිජප සෂශේ කියලප කියප  ්නනප  න  න   ත්නද්ර voice-

cutsවලි්න කියලප  ිජප සෂශේ ිජ පල භූමි පව ස ඉටු  රන 

ඒ ප්ේන ිජප සෂශේ ටාරර ා්නත්රීුසා්නලපත් ශ  තඩුක්වට 

 රනවපට වඩප අපට  රනවප. ප සෂය ස ශලට අශලා ටිගපවරය  

නිවැරැදිද්  නැේද් කියන න  ශත්රු   ර  ්නන අව ය ශව්නශ්න 

අශලා මිුසර්නශේ ඇ ැයී  ශනොශවන්. ඉිනරපටශේ ය කිිත ද්වට  

ාපඕ ශටේුසා ටශරෝද්රයප කියප ිනශ්නවප  එඅපි අශලා නිවැරැදිභ පවය 

ත සශටේරු  රම් ල්්නශ්න මිුසර්නශේ ඇ ැයී වලි්න ශනොව 

අශලා ටුසර්නශේ රුදුරු ශඝෝෂපවලි්නයඑ කියලප. අපට ශ  

ශද්පැත්ශත්ා ශඝෝෂප ඇශරනවප. ශ  ටභ පශේදී අශලා ඉටිටරහිම්ත් 

ශඝෝෂප නනවප. අපට ද්කුණු පැත්ශතම්ත් ශඝෝෂප නනවප.   බිය 

රරියටා tune  රලප  ශ  ශද්පැත්ශත්ා ිනශ්න භූමි පව 

ශරළිද්රවු  ර්නන පුළුව්න වන ිජධිශේ  ටයුත්ත ස ශ  ිජ ිවපට 

භ ා   ශයෝජනපශව්න ඉදිරිපත්  ර ිනශ්නවපය කියලප ජිජශප 

ව ශය්න අපි හිතනවප.  

මූලපටනපරූඪ  රු ා්නත්රීුසමියනි  ශ  ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව 

ඉදිරිපත් කිමේාට අද්පළ  රුණු  පරණප ාප ද්ැ්න කිය්නන ය්නශ්න 

නැරැ. ශාො ද්  ඒ පිළි්ඳව ඇින ශව්නන කියප ිනශ්නවප. ශාහි 

ඉදිරිපත් වී ිනශ්න ශාෝද්නප අතර ප්රනපන  පරණය ස තාන්  ශ  

ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව ඉදිරිපත්  ශළේ ඇන් කියන  පරණය. 

මූලපටනපරූඪ  රු ා්නත්රීුසමියනි  බ්ුසමියත් ද්්නනවප  ශ  

පප ආලිශ ්නුසවට ඉදිරිපත් වූ ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපවලි්න වැඩියා 

ඡ්නද් ටා්යපව ස ල්ප ්නන පුළුව්න ටර තඩුක්ව ටැ්ෑ ශලටා 

පරපජය  ර්නන පුළුව්න ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව ශ  ිජ ිවපට 

භ ා  ශයෝජනපවන් කියලප. ාප ඒ  අභිශයෝ   රනවප.  

ිජප සෂ  ත්ශතොත්  TNA නශ ස ා්නත්රීවරු 1( ශද්ශන ස 

ඉ්නනවප. TNA නශ ස න  ා්නත්රීවරශය ස ටිවපීකනව ිතක්නවප. 

නතශ ොට 14 ශද්නපන්. ජනතප ිජමු සින ශපරමුශඩු ා්නත්රීවරු ) 

ශද්ශන ස ඉ්නනවප. නතශ ොට 21 ශද්ශන ස ඉ්නනවප. බ සශතෝ් ආ 

2)වන ද්ප ාහි්නද් රපජප සෂ ාරතප අ ාැින ව ශය්න පත්  ළ 

ශවලපශේ න සටත් ජපින  ප සෂශය්න තපු ා්නත්රීවරු්න 4 ශද්ශන ස 

තවා ාහි්නද් රපජප සෂ ාරත්ායප ටාඟ ඉ්නනවප. ඒ පටිශද්නපත් 

න ස  2) ශද්නපන්. TNA නශ ස ිජයපශල්්නදිර්න ා්නත්රීුසාප ද්ැ්න 

ශ ළි්නා ඒ ප්ේන ිජප සෂයට ට ්්නනශවලප ඉ්නනවප. 

නුසාපත් ඒ ප්ේන ිජප සෂයට තශේ ාහි්නද් රපජප සෂ ාරත්ායප 

1413 1414 



පප ආලිශ ්නුසව 

අ ාැින ව ශය්න පත්  ළ ශවලපශේදීන්. නුසාපත් න ස  2  

ශද්නපන්. න සටත් ජනතප නිද්රටි ට්නනපනයට ඩේලටි ශේවපන්නද්ප 

ාැිනුසාපශේ ඡ්නද්යත් න ුස වුණපා 91 ශද්ශන ස ඉ්නනවප. ාප 

ද්්නනප තරමි්න ඩේලටි ශේවපන්නද්ප ාැිනුසාප න සටත් ජනතප 

නිද්රටි ට්නනපනයත් න ස   ඒ ප්ේන ිජප සෂයත් න ස  දි ටා 

ඡ්නද්ය දීලප ිනශ්නවප. නි ිචිතව  ත්ශතොත්  ජනතප ිජමු සින 

ශපරමුශඩු ා්නත්රීවරු ) ශද්නප ටිථිරවා ශ  ිජ ිවපට භ ා  

ශයෝජනපවට ප සෂව ඡ්නද්ය ශද්නවප ශ්න. අපි දි ටා නශරා 

 රලපත් ිනශ්නවප.  

මූලපටනපරූඪ  රු ා්නත්රීුසමියනි  බ්ුසමිය ද්්නනවප  පසුගිය 

අය වැය රතශ ආදීා  ඒවපට ිජරුේනව ජිජශප ඡ්නද්ය දු්න ්ව. 

රැ්ැන් න සටත් ජනතප නිද්රටි ට්නනපනය නිශයෝජනය  රන 

ව ආතාපන ිජප සෂ නපය  ාහි්නද් රපජප සෂ ාැිනුසාප ඡ්නද්ය දීලප 

ිනශ්්නශ්න න  අය වැය ට ිජරුේනව පාණන්. ාප ද්්නනප තරමි්න 

ාහි්නද් අාරවීර ාැිනුසාප -ිජප සෂශේ ප්රනපන ටාිජනපය ුසාප- ශ  

න ා න  අය වැය ටවත් ිජරුේනව ඡ්නද්ය දීලප නැරැ. රැ්ැන් 

නුසාප ිජප සෂශේ ප්රනපන ටාිජනපය වරයපන්. ජනතප ිජමු සින 

ශපරමුණ න සටත් ජපින  ප සෂයට උද්වු  රනවප  කියලප 

ිජශේානය  ළ ශ්ොශරෝශද්ශන ස න සටත් ජපින  ප සෂශේ රනිල් 

ිජරාිතාර ාරත්ායපශේ ටප සකුවට ්ැරැලප ඇාින ධුර ල්පශ න 

ිනශ්නවප. ිජශ ේෂශය්නා  2014 ාැිනවරණශේදී ාහි්නද් රපජප සෂ 

ාරත්ායප ඡ්නද්ය ඉල්දෙවප ශ්න. ාහි්නද් රපජප සෂ ාරත්ායප 

පැරදුණපා ඒ ා්නත්රීවරු රනිල් ිජරාිතාර ාරත්ායපශේ ටප සකුවට 

්ැරැලප ඇාින ධුර ල්ප ත්තප. ඊට පටිශටේ  රනිල් ිජරාිතාර 

ාරත්ායප පරදි්නන වපශේ යනශ ොට නුසා්නලප නැවතත් ාහි්නද් 

රපජප සෂ ාරත්ායපශේ පැත්තට පනිනවප. නවැනි ා්නත්රීවරු 

ශරොත්ත සා ිජප සෂය පැත්ශත් ඉ්නනවප. ඒ ශ ොල්ල්න න ා න  

අවටිගපවන් අය වැය ට ිජරුේනව ඡ්නද්ය දීලප ිනශ්්නශ්න. 

මූලපටනපරූඪ  රු ා්නත්රීුසමියනි  අය වැය ස ටර ිජ ිවපට භ ා  

ශයෝජනපව ස පාණන්  ාැිනවරණ ශද්  ස අතරදී තඩුක්ව ස ශ ද්ර 

යව්නන ිනශ්න රාය කියන න  බ්ුසමියත් ද්්නනවප ශ්න. ඒ 

ටඳරප ශවනත් රාය ස අශලා තඩුක්රා වයවටිගපශේ නැරැ. අය 

වැය ස පරේද්ලප තඩුක්ව ස ශ ද්ර යව්නන පුළුව්න. නශරා 

නැත්න  ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව ස ාඟි්න තඩුක්ව ස ශ ද්ර 

යව්නන පුළුව්න. ඉතපා තීරණපත්ා    ල් ත්ප සූද්පන  ිජය රැකි 

අය වැය දීවත් තඩුක්ව පරේද්්නන ව ආතාපන ිජප සෂ නපය ුසාප 

-හිටපු ජනපධිපින ාහි්නද් රපජප සෂ ාරත්ායප-  ටයුුස  ශළේ 

නැරැ.  

ාා අනි ස ලැන්ටිුසවත් කියව්නන . ඒ අතශ ආ ාා ඒ ත ආ ය 

ඉවර  ර්නන .  2017 අශප්රේල් (වන ද්ප  ාර ්ැාකු වාාපව මුල් 

 රශ න රනිල් ිජරාිතාර අ ාැිනවරයපට ිජරුේනව ිජ ිවපට භ ා  

ශයෝජනපව ස ශ නපවප. මූලපටනපරූඪ  රු ා්නත්රීුසමියනි  ාර 

්ැාකු වාාපව ට ්්නනශය්න වූ ඒ ිජ ිවපට භ ා   ශයෝජනපවට 

ඡ්නද්ය ශද්්නන අද් රපජප සෂ ාරතප ටාඟ ඉ්නන ශ  

ා්නත්රීවරු්නශ ්න 2) ශද්ශන ස පැමිණිශේ නැරැ. රටටා අද්පළව 

ශ   පරණය  ත්තපා  ිජශ ේෂශය්නා ඒ ප්ේන ිජප සෂශේ 

ා්නත්රීුසා්නලප කියන ිජධියට  රනිල් ිජරාිතාර ාරත්ායප රා 

 ර්නන ඕනෑ ප්රනපන වැරැේද් තාන් ඒ . නුසා්නලප නිතර නිතර 

ඒ  කියනවප. ඇත්ත තාන්. ඒ  ශලොකු වැරැේද් ස. රැ්ැන්  

මූලපටනපරූඪ  රු ා්නත්රීුසමියනි  ාර ද්වල්  ළ ඒ ාර ්ැාකු 

ශ ොල්ලය ට ්්නනශය්න රනිල් ිජරාිතාර ාරත්ායපට ිජරුේනව 

ශ න ත ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපවට ඡ්නද්ය ශද්්නන තශේ නැින 

අය  වුද්? ාහි්නද් අාරවීර ා්නත්රීුසාප  ටරත් අමුණු ා ා්නත්රීුසාප  

නිාල් ිතරිපපල ද් ිතල්වප ා්නත්රීුසාප   න්ට ආ මුටිතපපප ා්නත්රීුසාප  

රාජිත් ිතයාලපපික්ය ා්නත්රීුසාප  ාහි්නද් ටාරිතාර ා්නත්රීුසාප  

දුමි්නද් දිටපනපය  ා්නත්රීුසාප   පමිණී ිජජිත් ිජජයමුණි ද් ශටොන්ටප 

ා්නත්රීුසාප  ශාොරප්න ලපල් ශ්ේරු ා්නත්රීුසාප  ල සෂිා්න 

ශටශනිජරත්න ා්නත්රීුසාප  හිටිබුල්ලප ා්නත්රීුසාප ටර ඒ.නච්.න . 

 වුිත ා්නත්රීුසාප තාන් නද්ප ඡ්නද්ය ශද්්නන තශේ නැත්ශත්. අ්නන 

වපශේ නපා ශල්්නය ස ිනශ්නවප. ඒ වපශේා  නි ප්නත 

මුුසශරට්ක් ාශේ ා්නත්රීුසාප. ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපවට අත්ට්න 

 රලප ඒ ට ප සෂව ඡ්නද්ය ශද්්නන තශේ නැින ටාරර අයත් 

ශාතැන ඉ්නනවප. ාා න  කියපු අයශ ්න  න සශ ශන ස නශරා 

ශ ශන ස. නුසාප තාන්  නි ප්නත මුුසශරට්ක් ාශේ ා්නත්රීුසාප. 

ඒ වපශේා අුසරලිශේ රතන ටවිපමි්න වර්නශටේත් ඉ්නනවප. ද්ැ්න 

න  රනිල් ිජරාිතාර ාරත්ායප ර ් වුශණොත් ර සශ ස ිනයලප 

ශටා අරින ටන්ටි නශ ්න තාන් උ්නවර්නශටේ ඉ්නශ්න. රැ්ැන්  

මීට ාපට කිහිපය ට  ලි්න  ටරරප්නලප ශ්ෝ ් රද්්නන test  

 රන  පලශේ  ටරරප්නලප ශ්ෝ ් රද්්නන  ටයුුස  රමි්න 

ඉ්නන  පලශේ අුසරලිශේ රතන රපමුදුරුශවෝ රනිල් ිජරාිතාර 

ාරත්ායපට ිජරුේනව ඡ්නද්ය දු්නශ්න නැරැ; ශ  ටභ පවට වැඩියශේ 

නැරැ.   

මූලපටනපරූඪ  රු ා්නත්රීුසමියනි  අපි ඒ වපශේ ශේ පපලන 

එඩීල්එ  රන  ශේ පපලන ිජ ට ජවනි ප ටපයන  ට්ක්ය 

ශනොශවන්. අපි 2014දී රපජප සෂ පරද්ව්නන වැඩ  ළප. අපි ඒ  

2014දී පට්න  ත් න  ස ශනොශවන්. වාත්රීපපල ිතරිශටේන 

ශ ශන ස ඡ්නද්ය ඉල්ල්නන නනවපද්  නැේද් කියලප ද්්නශ්න නැින 

 පලශේ ඉඳලපා අපි රපජප සෂලපශේ වාාප  දූෂණ  ැන නළිද්රවු 

 ළප. ජිජශප තාන් රපජප සෂ තඩුක්වට ිජරුේනව ශලොකුා ප්රරපර 

නල්ල  ශළේ. ඒ  රනිල් ිජරාිතාර ාරත්ායප ටර ාහි්නද් 

ාරත්ායප ශ ෝපි බිබී හිටපු  පලශේන්.  නමුත් ශ  රශට් ජනතපව 

තවාත් දූෂිත නපය ත්වය ස ද්රන ශ  ප සෂ ශද්  පටිශටේ යනවප. 

මිනිටිසු රැා ශවලපශේා ශ  දූෂිතය්න පත්  රශ න  ඊට පටිශටේ 

එ නශවෝ   නශවෝඑ කිය කියප ඉ්නනවප. ඒ වැරැේද් අපට  ්නන 

්ැරැ. ඒ නිටප අපි රපජප සෂ පැරැේදුවප. රැ්ැන්  මූලපටනපරූඪ  රු 

ා්නත්රීුසමියනි  බ්ුසමියට අපි කිය්නන ඕනෑ   2014 අශ ෝටිුස 

ාපටශේදී අපි ශවනා ඡ්නද්ය ඉල්දෙවපය කියන  පරණය. 

මූලපටනපරූඪ  රු ා්නත්රීුසමියනි  අපට එඩීල්එ ිනශ්නවප න   

ශේ පපලන වපිත  ්නන න  අපට  ර්නන ිනබුණු ශරොඳා ශේ 

ශාො  සද්? 2014දී පවත්වපු  පප ආලිශ ්නුස ාැිනවරණශේදී අපට 

ිනබුණප  ඒ ශවලපශේ ජය්පහී ව ප සෂය වුණු න සටත් ජපින  ප සෂය 

ටාඟ ට්නනපන ත ශවලප ඒශ ්න ඡ්නද්ය ඉල්ල්නන. ාා 

ශ්ොශරොා නිරතාපනීව කියනවප  අශප්න අශලා සෂ ය්න 40 

ශද්ශන ස ඉදිරිපත්  ළප න   ඒ 40 ශද්නපා මිනිටිසු ිජිත්න දිනවන 

්ව. ඒ  ැන අපට කිිතා ටැ ය ස නැරැ. 200(දීත් ඒ  වුණප. 

ප්රපශේශීය ටභ පව වත් හිටපු නැින අශලා අශලා සෂ  

අශලා සෂි පව්නව  ලා පශේ අවුරුදු 40  ිජතර  පලය ස ිනටිශටේ 

ාැින ඇාින   ද්රපු අයට වඩප උඩිය්න ඡ්නද්ය දීලප ශ නපවප  අශලා 

ජනතපව. අම්ර ්ඩුඩපරනපය  ාැිනුසාපට වඩප ිජජිත ශරේරත් 

ටශරෝද්රයපට   පර මිනිටිසු ඡ්නද්ය දු්නනප. ඒ නිටප  අපට 

ා්නත්රී   වැඩිය  ර  ්නන ඕනෑ න  2014දීත් නශරා  ර්නන 

ිනබුණප  මූලපටනපරූඪ  රු ා්නත්රීුසමියනි. නමුත් අපි නශරා  ශළේ 

නැරැ. අපි ශවනා ඡ්නද්ය ඉල්දෙවප. අපි ශරට  ර්නශනත් ඒ න්. 

ඒ නිටප ාා කිය්නශ්න ශ  න්. රනිල් ිජරාිතාර ාරත්ායපශේ 

ටප සකුවට ්ැරැලප  ාරප පරිාපණ අපරපන  රපු  පලශේ නුසාප 

රැ පු  ට්ක්ය අද් අපට ඇිජල්ලප කියනවප  අපි එඩීල්එ  ද්ානවප 

කියලප. ඒ නිටප ාා කිය්නශ්න  ද්ැ්න ඒ ශ්ොරු ශාෝද්නප 

පැත්තකි්න ිනය්නන කියපන්. එඩීල්එ  ගප ඕනෑ ශවලපව  කිය්නන. 

රැ්ැන්  අද් ශනොශවන්.  

ාහි්නද් රපජප සෂ ාැිනුසාපශ ්න අපි ඉල්ලප ිතක්්නශ්න 

ශාච්ාරන්.  ාහි්නද් රපජප සෂ ාැිනුසානි  ශ   බ්ුසාපටාන් 

කිය්නශ්න. බ්ුසාප ශ  ශවලපශේ පප ආලිශ ්නුසව ඇුසශළේ 

ඉ්නනවප ඇින කියලප ාා හිතනවප. ඉ්නනවප න  බ්ුසාප ශ  

 රු ටභ පවට නනවප න  ශරොඳන්. ද්ැනට TNA නශ ස 

1415 1416 

[ රු  බිාල් රත්නපය   ාරතප] 
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ා්නත්රීවරු්නශේ ඡ්නද් ටා්යපව නැිනව ඡ්නද් 103 ස ිනශ්නවප. ඒ  

TNA නශ ස ඡ්නද් 1(න්  ිතව  සින තන්නද්්න ාැිනුසාපශේ 

ඡ්නද්යන් නැිනව. ඊළඟට  ජනතප ිජමු සින ශපරමුශඩු ) ශද්නපන්  

UNP නශ ්න cross over   රලප  ාහි්නද් ාරත්ායපශේ පැත්තට 

පැමිණි 4 ශද්නපන්   TNA නශ ස නටි. ිජයපශල්්නදිර්න ාැිනුසාපශේ 

ඡ්නද්ය ටර න සටත් ජනතප නිද්රටි ට්නනපනශේ ඩේලටි 

ශේවපන්නද්ප ාැිනුසාපත් න ස  91 ශද්ශන ස ඉ්නනවප. බ සශ ෝා 

103 ශද්ශන ස ඉ්නනවප. නතශ ොට තඩුක්වට ී ශද්නපද් ඉ්නශ්න? 

මූලපටනපරූඪ  රු ා්නත්රීුසමියනි  තඩුක්වට ඉ්නශ්න 10) ශද්නපන්. 

ඒ නිටප ද්ැ්න  ර්නන ඕනෑ ශාො  සද්? ාහි්නද් රපජප සෂ 

ාැිනුසානි  බ්ුසාප ජනතප ිජමු සින ශපරමුණට ඕනෑ ශද්ය ස 

කියලප ්ණි්නන. ඒ  අපට අවුල ස නැරැ. අපට ිජශේාන පුරුදුන්. 

බ්ුසාපශේ ශ ෝලශයෝ ද්ාලප ඕනෑ තර  අපට ්්නනව්නන. 

ඒ ත් ප්ර ිනය ස නැරැ.  බ්ුසාප න සටත් ජනතප නිද්රට ි

ට්නනපනය නිශයෝජනය  රන ිජප සෂ නපය වරයප; 

ශපොශරොට්ටුශේ ශනොශවන්. අපි බ්ුසාපට කිය්නශ්න ශ  න්. ශවන 

 ගප ශාොනවත් ඕනෑ නැරැ. අපට  ර්නන ඕනෑ න  ශපොදෙවලි්න 

 ැුවවත්  ා ස නැරැ. ඒ ට  ා ස නැරැ. බ්ුසාප අද් ඒ 

ා්නත්රීවරු්න 9  ශද්නප ශ නැල්ලප ශප්නව්නන. බ්ුසාපශේ 

ා්නත්රීවරු්න 9  ශද්නප ශේනවපද්  නැේද් කියලප අපට කිය්නන.  

ශවන ශාොනවත් නපප. ාහි්නද් රපජප සෂ ාැිනුසාප ශ  ටභ පවට 

නනවප න   ාශේ  ගපව ද්ැ්න නතර  රලප ඕනෑ න   ගප 

 ර්නන ශවලපව ශද්්නන . ශාො ද්  අද් නුසාපශේ  ගපවකුත් 

නැරැශ්න. ශද්න්යශ්න  නුසාප රශට් ිජප සෂ නපය වරයප. 

තඩුක්වට ිජරුේන ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව පිළි්ඳ ිජවපද්ශේදී 

නුසාප  ගප  ර්නන නපපයැ. තඩුක්වට ිජරුේන ිජ ිවපට භ ා  

ශයෝජනපව පිළි්ඳ ිජවපද්ශේදී නුසාප  ගප  ර්නශ්න නැරැ.  ාප 

ද්්නශ්න නැරැ  ඊශේ නුසාප  ගප  ළපද් කියලප. නුසාප අද්  ගප 

 රනවප න  ාප ද්ැ සශ ස නැරැ.  
 

ගු ිනග්දෂප ගුණවර්ධන මහසතා 
(மொண்புமிகு  திமனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ාහි්නද් රපජප සෂ ිජප සෂ නපය ුසාපශේ ප්රනපනත්වශය්න මීට 

ටින ශද්  ට  ලි්න පැවින න සටත් ජනතප නිද්රටි ට්නනපන ා්නත්රී 

 ඩුඩපයශ දී ශ  ශයෝජනපවට දින නියා  ර  ත්තප. ඒ ද්වශටේ 

ිතට අපි න සටත් ජපින  ප සෂ තඩුක්වට ිජරුේනව ඡ්නද්ය පපිජච්චි 

 ර්නන තීරණය ස  ත්තප. ඒ ත පරයට ාහි්නද් රපජප සෂ 

ාැිනුසාප ඒ තීරණය  ත්ත  ්ව ාප කිය්නන ඕනෑ. 
 

ගු බිමල් ර් නායක මහසතා 
(மொண்புமிகு பிமல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
අපි ඒ ශවම්ශව්න නුසාපට ටිුසින  රලප ිනශ්නවප. ාප 

කිය්නශ්න ඒ  ශනොශවන්. ඒ ටිගපවරය  ැන අපි ද්්නනවප. ාප 

කිය්නශ්න ඒ  න ශ  පශවන්. ඒ ා්නත්රීවරු 9  ශද්නප අද් 

ශ ශන්නන ඕනෑ. නතශ ොට තාන් 103 ස ඉ්නශ්න.  

මූලපටනපරූඪ  රු ා්නත්රීුසමියනි  TNA නශ ස ා්නත්රීවරු 

න ස  ද්ැනට ඡ්නද් ුසන  ශවනට ස ිනශ්්නශ්න. අපි ඒ ප්ේන 

ිජප සෂය න ස   ගප  ර්නන ඕනෑ නැරැශ්න. ශාො ද්  ඒ 

ශ ොල්ල්න තද් තඩුක් ිජශරෝීක ්ව සශ්න voice-cutsවලි්න 

ශප්නව්නශ්න. බය ඒ ප්ේන ිජප සෂය තඩුක්වට ිජරුේනව ශ  

ාපට රයට න  ශපෝටිට ආ න  ස  රලප නැරැ  න  picket න  ස 

 රලප නැරැ  න  ශපළපපළිය ස ගිහිල්ලප නැරැ. රැ්ැන්  

බ්ුසාපට ප සෂ රූපවපහිනී නපලි ප ශද්  ස ිනශ්නවප. ඒ  ප සෂ 

රූපවපහිනී නපලි ප ශද් රරරප බ්ුසා්නලප තඩුක්වට ිජරුේනව 

ද්ැවැ්නත ශේ පපලනය ස  රනවප. ඒ  ැන ප්ර ිනය ස නැරැ. ාප 

කිය්නශ්න ශ  න්.  රු ාහි්නද් රපජප සෂ ාැිනුසානි  බ්ුසාප ඒ 

ා්නත්රීවරු්න 9  ශද්නප අද් ශ ශනනවපද්? ිජප සෂ නපය වරයප 

ව ශය්න ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව  ැන බ්ුසාපට  ගප  ර්නන 

්ැරි ශවලප ිනශ්ශ්න ්න ඇන්? ශ  පැත්තට තපු න සටත් ජපින  

ප සෂ ා්නත්රීුසා්නලප -අශ ෝ  ප්රිය්නත  නපිජ්නන ාැිනුසාප ඇුසළු

- පටි ශද්ශනකු ඉ්නනවප. එඡ්නද්ය දීාට න්නන නපප. ඡ්නද්ය 

දු්නශනොත් ා්නත්රී   නැින ශව්නන ඉඩ ිනශ්නවපඑ කියලප ශ  

පටි ශද්නපට  කියලප ිනශ්නවප කියලප අද් අපට තරාචිය ස ලැබිලප 

ිනශ්නවප. ාට ඒ  ැන ්රපතළ ටැ ය ස ිනශ්නවප. 

බ්ුසා්නලපශේ ාහි්නද් රපජප සෂ ාැිනුසාප නුසා්නලපට නශරා 

කිේවප කියලප තාන් ද්ැනට තරාචි ශවලප ිනශ්්නශ්න. ඒ පටි ශද්නප 

ාහි්නද් රපජප සෂ ාරත්තයප අ ාැින  ර්නන ශ  පැත්තට ාපරු 

වුණු අය. ඒ අයට ිජනය පමේ සෂණ ප්ර ිනය ස ිනශ්නවප න  නද්ප ඒ 

ශවලපශේ ඒ  න්නන ඕනෑ. ද්ැ්න ඒ අයට ිජනය පමේ සෂණ  ර්නන 

 පලය ස නැරැ. තව ාපට ී පයකි්න -උපරිා ව ශය්න ාප ආුස 01 

වැනි ද්ප වනශ ොට- පප ආලිශ ්නුසව ිජසුරුවප රරිනවප.  

මූලපටනපරූඪ  රු ා්නත්රීුසමියනි  ාහි්නද් රපජප සෂ 

ාැිනුසාපශ ්න අපි ඉල්ල්නශ්න ශවන  ත්නද්ර ශනොශවන්. 

බ්ුසාප බ්ුසාපශේ ා්නත්රීවරු්න 9 ශද්නප අද් ශ ශන්නන. 

ජිජශප රයශද්නපශේ ඡ්නද්ය අපි ශද්නවප. බ්ුසා්නලපට එඩීල්එ 

නැත්න   අද් අ ාැිනුසාප න ස  ාහි්නද් රපජප සෂ ාැිනුසාප ශ  

 ැන ශරොශර්න ිජශ ේෂ ටප ච්ඡපව ස පැවැත්වූශේ නැත්න   - ාප 

ද්්නනප තරමි්න ිජශ ේෂ  ටප ච්ඡපව ස ිනබුණප. ාප කියන ශේ වැරැදි 

න  නුසාපට නය  ප්රින සශෂේප  ර්නන පුළුව්න. ාප ද්්නනප තරමි්න 

ිජ ශ ේෂ ටප ච්ඡපව ස පැවැත්වූවප. ඊට පටිශටේ තාන් අපි ද්ැන 

 ත්ශත්  යූන්නපී ා්නත්රීවරු පටි ශද්නපට ඡ්නද්ය ශද්්නන නපප   

කිේවප  කියලප. ඒ  නශරා ශනොශවන් න  නුසාප ඇිජල්ලප නය 

ප්රිනශ සෂ  ශළොත් ශරොඳන්. ශවන  අය ඒ  කියලප වැඩ ස නැරැ.  

අපි කිය්නශ්න ශ  න්. ාහි්නද් රපජප සෂ ාැිනුසානි  බ්ුසාප ඒ 

ා්නත්රීවරු්න  9  ශද්නප අද් ශ ශන්නන. අපි TNA න ත් න ස  

නිල ව ශය්න ටප ච්ඡප ී පය සා පවත්වලප ිනශ්නවප. 

බ්ුසා්නලපත් අශලා ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපවට ප සෂව ඡ්නද්ය 

ල්ප ශද්්නන.  TNA න  අවුරුදු රතර ස ිනටිශටේ ිජප සෂශේ 

ඉ්නනවප. නමුත් දි ටා තඩුක්වට ප සෂව ඡ්නද්ය දීලප ිනශ්නවප. 

අක්ා  ණශ්න ශ  ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපවට ප සෂව බ්ුසා්නලප 

ඡ්නද්ය ශද්්නන. නශරා ්ැරි න  ඡ්නද්ය දීශා්න වැළී  ිතක්්නන. 

ශාො ද්  ඡ්නද් 103 ස ටර ඡ්නද් 10) ස ව ශය්න ශ්දීා ස තාන් 

ශාතැන ිනශ්්නශ්න  මූලපටනපරූඪ  රු ා්නත්රීුසමියනි. ඒ ප්ේන 

ිජප සෂශේ ා්නත්රීුසා්නලප කුා්නත්රණ පරි ශලට  වයවටිගප 

 ඩපශ න  ිජනි ිාය පරවරු රත් ශද්ශනකු -  

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමිය 
(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
 රු ා්නත්රීුසාප  බ්ුසාපට තව ිජනපඩියය   පලය ස 

ිනශ්නවප. 

      
ගු බිමල් ර් නායක මහසතා 
(மொண்புமிகு பிமல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
තව ිජනපඩිය ශද්  රාපර ස ිනශ්නවප. ාා stopwatch න  

ද්පලප  ගප  ර්නන පට්න  ත්ශත්. ාා තව ිජනපඩියයකි්න ාශේ 

 ගපව අවට්න  ර්නන .  

ටරරප්නට ප සෂව ඡ්නද්ය දීලප  TNA නශ ස ා්නත්රීවරු්නට 

 ාට ය්නන ්ැරි ්ව අපි ශරොඳටා ද්්නනවප. ටරරප්නට ප සෂව 

ඡ්නද්ය දීලප  නුසා්නලපට උුසරට ය්නන ්ැරැ. ඒ නිටප ශ  

ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපවට ප සෂව ඡ්නද්ය ශද්්නන කියලප අපි 

TNA නශ ස නපය ය්නට කියනවප. ිජයපශල්්නදිර්න ා්නත්රීුසාප 

බ්ුසා්නලපශේ පැත්තට  ්නන ිනබුණු උන්නදුශව්න ද් ාය ස 

ද්ැ්න බ්ුසා්නලප ශප්නව්නශ්න නැරැශ්න  TNA නශ ස ශරෝ 

ශවන ශ ශනකු ට ්්නන  ර  ්නන.  
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පප ආලිශ ්නුසව 

ගු ම්දත්රීවරගයක් 
(மொண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 

 පටද් කිය්නශ්න? 
 

ගු බිමල් ර් නායක මහසතා 
(மொண்புமிகு பிமல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
බ්ුසා්නලපශේ හිටපු ජනපධිපිනුසාපටන් ාප ශ  කිය්නශ්න. 

මූලපටනපරූඪ  රු ා්නත්රීුසමියනි  ශවන  ත්නද්ර ඕනෑ නැරැ. 
අපට කිය්නන ිනශ්න ප්රනපන  රුණ ශායන්. තඩුක්ව පරේද්්නන 
්රපතළ අවටිගපව ස ශාතැන ිනශ්නවප. ශ  තඩුක්ව පරේද්ලප 
තව තඩුක්ව ස රද්්නන ්ැරි න  ඊළඟට අපි ශයෝජනප  ර්නන   
පප ආලිශ ්නුසව ිජසුරුවප රරි්නන කියලප. අපි ඒ ශයෝජනපවත් 
ශ ශන්නන . ඒ ශයෝජනපවට ප සෂව ඡ්නද් 140 ස ිනශ්නවප න  
ඒ   ර්නන පුළුව්න. රනිල් ිජරාිතාර ශරෝ ාහි්නද් රපජප සෂ 
ශරෝ ශවන ශ ශන ස අ ාැින පුටුශේ වපඩිය  රව්නන අපට අව ය 
නැරැ. මූලපටනපරූඪ  රු ා්නත්රීුසමියනි  ශ  පප ආලිශ ්නුසශේ 
තඩුක් ප සෂයට ා්නත්රීවරු 200 ස හික්යත් ජනතප ිජමු සින 
ශපරමුශඩු අපි ශ  ශයෝජනපව ශ ශනනවප. ශ   ප්රිනපත්ිනාය 
ප්ර ිනය ස. ශ  තඩුක්ව ටරමුලි්නා -අමු අමුශේ- ිජ ිවපට භ ා ය ස 
උපයපශ න ිනශ්න ්ව ශ   රු ාැිනඇාිනවරු ිතයදෙ ශද්නප 
රෂද්ය ටප සෂියට අම්ව ද්්නනවප.  

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමිය 
(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
 රු ා්නත්රීුසාප  ද්ැ්න නියමිත  පලය අවටපනන්. 

      
ගු බිමල් ර් නායක මහසතා 
(மொண்புமிகு பிமல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
තව තත්පර 40 ස ිනශ්නවප. මූලපටනපරූඪ  රු ා්නත්රීුසමියනි  

ාප බ්ුසමියශේ අණට ී  රු ශවමි්න අාතර  රුණ ස  ැන 

ඉතපා ශ ක්ශය්න කිය්නන  ැාැිනන්.  

 පල්ල  ාපනිජල  උපන්නද් ජපින  පපටශල් ශවඩිය තැබීා ස ිතදු 
වුණප. නයත් ශ්ෝ ් ප්රරපරශය්න පටිශටේ ඇින වූ තත්ත්වය ස. 
ශාො ද්  ඉටිශ ෝල ළඟ රමුද්ප ශටොල්ද්පදුව්න ද්ැමීා නිටප. නහිදී 
නපිජ  රමුද්පශේ තූ ආය වපද්   ඩුඩපයශ  හිටපු ටපාපජි යකු වන 
උද්ය ප්රදීලා කුාපර කියන ද්රු ුස්නශද්ශනකුශේ තපත්ශතකුට ශවඩිය 
ිනයලප   ාැරුණප. අද් ශ්රී ලා ප යුද් රමුද්පව වරද් භ පර  ැනීා 
ප්රින සශෂේප  රනවප  ඒ තපත්තප අිජය උදුර  ්නන ගිය නිටප ිතදු 
 ළ ශද්ය ස කියලප. මූලපටනපරූඪ  රු ා්නත්රීුසමියනි ාා 
අර්නශ්න  ශ වප රෂද්ය ටප සෂියට න ඟව කියන ශේවල්ද්? ාට 
කිය්නන ශවන ශද්ය ස නැරැ. ඒ  ශාොන ශරණ  රන  ගපව සද්? 
ඒ ද්රු පැක්යප අ  අ ප කියනවප  එතපත්තප ාශේ  කුල් ශද්  ළඟ 
වැටුණපඑ කියලප. මූලපටනපරූඪ  රු ා්නත්රීුසමියනි  බ්ුසමිය 
අ ාප ශ ශන ස. ාා තපත්තප ශ ශන ස. යුද් රමුද්පවට පිළි ්නන 
්ැරි ඇන්  තා්නශේ ශටොල්ද්පදුවපශ ්න වැරැේද් ස වුණප කියලප. ාට 
ශවඩිය ිනයලප ාශේ ද්රුවපශේ  කුල් ශද්  ළඟ ාා වැටුශණොත්  
නශරා නැත්න   පට ශරෝ නශරා වුශණොත්- [්පනප කිමේා ස] 

 

ගු විග.පාල ගහස සක්ආරච්ික මහසතා 
(மொண்புமிகு விமேபொல தஹட்டிஆரச்சி) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

මූලපටනපරූඪ  රු ා්නත්රීුසමියනි - 
      
ගු බිමල් ර් නායක මහසතා 
(மொண்புமிகு பிமல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ාශේ  ගපවට ්පනප  ර්නන නපප. බ්ුසාප ඉදිරිපත්  ර්නශ්න 

point of Order න  ස ශනොවන ්ව ාා ටිථිරවා ද්්නනවප. ඒ නිටප 

බ්ුසාප පසුව  ගප  ර්නන.  

මූලපටනපරූඪ  රු ා්නත්රීුසමියනි   රුණප රලප ඒ ටපරිත  

අපරපනය  ර්නන නපප කියලපන් ාා යුද් රමුද්පශව්න ඉල්ලප 

ිතක්්නශ්න. මුළු රමුද්පශේ අයා ශවඩිය ිනයලප මිනිසු්න ාර්නශ්න 

නැරැ ශ්න. අපි යුද් රමුද්පශව්න ඉල්ලප ිතක්්නශ්න  ශ  වැරැේද් 

පිළි ්නන; පිළිශ න ඒ පවුලට ව්නදි ශ ව්නන කියලපන්.  
 

ගු විග.පාල ගහස සක්ආරච්ික මහසතා 
(மொண்புமிகு விமேபொல தஹட்டிஆரச்சி) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

මූලපටනපරූඪ  රු ා්නත්රීුසමියනි  ඒ  පරණය ඉදිරිපත් කිමේා 

 ැන ාා නුසාපට ටිුසිනව්නත වනවප.  
      
ගු බිමල් ර් නායක මහසතා 
(மொண்புமிகு பிமல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මූලපටනපරූඪ  රු ා්නත්රීුසමියනි  ඒ  point of Order න  ස 

ශනොශවන් ශ්න.  රුණප රලප ාශේ  පලය ල්ප ශද්්නන. 
 

ගු විග.පාල ගහස සක්ආරච්ික මහසතා 
(மொண்புமிகு விமேபொல தஹட்டிஆரச்சி) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

ඒ මිය ගිය රමුද්ප නිලනපරියපශේ බිරිඳ ටර ද්රුව්න ුස්නශද්නප 

ශ  ශාොශරොශත් ශ  පප ආලිශ ්නුසශේ ඉ්නනවප.  රු අ ාැිනුසාප 

රමු ශවලප- 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමිය 
(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
 රු බිාල් රත්නපය  ා්නත්රීුසාප  ගප  ර්නන. 

      

ගු බිමල් ර් නායක මහසතා 
(மொண்புமிகு பிமல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
බ්ුසමියට ටිුසිනන්.  

මූලපටනපරූඪ  රු ා්නත්රීුසමියනි  ාා කිය්නශ්න  ඒ ද්රු 

පවුලට ව්නදි ශ ව්නන කියලප ිජතර ස ශනොශවන්. යුද් රමුද්පව 

පිළි ත යුුසන්  තා ශටොල්ද්පදුවපශ ්න ඒ වැරැේද් වුණප කියලප. යුද් 

රමුද්පශේ නපායට ඒශ ්න  ැළල ස ශව්නශ්න නැරැ. 

 රුණප රලප ඒ වරද් පිළි ්නන කියලප යුද් රමුද්පශව්න ඉල්ලප 

ිතක්මි්න අපි රපජප සෂ ාැිනුසාපටත්  ට ප්නද්්න ාැිනුසාපටත් 

කියනවප  නි   ශ්ොරු  එඩීල්එ යනපදි  ගප කිය්නශ්න නැුසව අද් 

නුසා්නලපශේ ඡ්නද් ක්  ශ නැල්ලප ශප්නව්නන කියලප. 

ශ්ොශරොා ටිුසිනන්. 

 
 

[பி.ப. 3.58] 

 

ගු ි ්ාඩ් බිනයුී්ද මහසතා  
(மொண்புமிகு றிஸொட் பதியுதீன்) 

(The Hon. Rishad  Bathiudeen) 
பிஸ்மில்லொஹிர்  ரஹ்மொனிர்  ரஹீம். 

தகௌரவ தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, மக்கள் 

விடுதகல முன்னணியினொல் அரசொங்கத்துக்கு எதிரொகக் 

தகொண்டுவரப்பட்டுள்ள நம்பிக்ககயில்லொப் பிமரரகண 

ததொடர்பொன விவொதத்திமல மபசச் சந்தர்ப்பம் தந்தகமக்கு 

முதலிமல நன்றிகயக் கூறிக்தகொள்கின்மறன். JVP இனொல் 

தகொண்டுவரப்பட்டுள்ள இந்த நம்பிக்ககயில்லொப் பிமரரகண 

யிமல குறிப்பிடப்பட்ட விஷயங்ககள ஒவ்தவொன்றொக நொன் 

வொசித்தமபொது அதிமல அவர்கள் நூற்றுக்குநூறு வீதம் 

உண்கமகயத்தொன் தசொல்லியிருக்கின்றொர்கள் என்பது ததொிய 

வந்தது. ஆகமவ, இந்த நம்பிக்ககயில்லொப் பிமரரகணக்கு 
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ஆதரவொக வொக்களிக்க மவண்டுதமன்று என்னுகடய 

மனச்சொட்சி தசொல்கின்றது.  

இந்த நொட்டிமல உயிர்த்த ஞொயிறு தினத் தொக்குதல் 

இடம்தபற்றதன் பின்னர், அந்தப் பயங்கரவொதச் தசயகலச் 

தசய்த சஹ்ரொன் தகலகமயிலொன கூட்டத்தினருகடய 

அநியொயம் ததொடர்பிலொன குற்றச்சொட்கட எதிர்த்தரப்பினர் 

என்மீதும் என் சமுதொயத்தின்மீதும் என்கனப்மபொன்ற 

அரசியல்வொதிகள்மீதும் திணித்து, அதன்பிறகு என்மீது 

நியொயமில்லொமல் 10 குற்றச்சொட்டுக்ககள சுமத்தி, ஒரு 

நம்பிக்ககயில்லொப் பிமரரகணகயக் தகொண்டுவந்தொர்கள். 

அந்த 10 குற்றச்சொட்டுக்களும் பயங்கரவொதத்மதொடு சம்பந்தப் 

படுத்தப்பட்ட குற்றச்சொட்டுக்களொகும். அதொவது, நொன் இந்த 

நொட்டுக்குக் மகடொன தசயகலச் தசய்ததுமபொல நிகனத்துச் 

தசொல்லப்பட்ட மிக ஆபத்தொன, மமொசமொன குற்றச் 

சொட்டுக்களொகும். இந்த நொமட இந்தத் தொக்குதலினொல் 

அஸ்த்தமித்திருந்ததபொழுது, என்மீது அபொண்டமொன 

குற்றச்சொட்டுக்ககளச் சுமத்தி, அவ்வொறொன குற்றச்சொட்டுக்கள் 

பற்றி இந்தப் பொரொளுமன்றத்திமல ததொிவித்து, அவசர 

அவசரமொக குறித்த நம்பிக்ககயில்லொப் பிமரரகணகய 

முன்தனடுத்து, அதிமல என்கனத் மதொற்கடித்துத் தங்களுகடய 

எதிர்பொர்ப்கப தவற்றிதகொள்ளலொம் என்று எதிர்க்கட்சியினர் 

நம்பியிருந்தொர்கள். உண்கமயிமல எதிர்க்கட்சியிமல இருந்து 

அகதச் தசய்தவர்களில் அதிகமொமனொர் என்னுகடய 

நண்பர்களொவர்; அதிக கொலம் என்மனொடு அகமச்சர்களொகச் 

மசகவ தசய்தவர்கள். அவர்களும் எதிர்த்தரப்பிலிருந்து அந்தப் 

பிமரரகணயிமல ககதயொப்பமிட்டிருந்தொர்கள். 

விருப்பத்துடனொ அல்லது விருப்பமின்றியொ அவர்கள் அதில் 

ககதயொப்பமிட்டொர்கள் என்பது எனக்குத் ததொியொது.   

என்மீது அவ்வொறொன குற்றச்சொட்டுக்கள் சுமத்தப் 

பட்டிருக்குமொகவிருந்தொல், அது சம்பந்தமொகப் தபொலிஸில் 

முகறப்பொடு தசய்யுங்கள் என்று தபொலிஸொர் பகிரங்கமொகமவ 

ஊடகங்கள் மூலமொக அகைப்பு விடுத்தொர்கள். ஓர் 

அகமச்சருகடய தபயகரச் தசொல்லி, அவருக்கு எதிரொகக் 

குற்றச்சொட்டுக்கள் இருந்தொல் - பயங்கரவொதத்மதொடு 

ததொடர்புபட்ட விடயங்கள் இருந்தொல், அது பற்றிப் தபொலிஸில் 

முகறப்பொடு தசய்யுங்கள் என்று கடந்த யூன் மொதம் 12ஆம் 

திகதி வகர கொலக்தகடு தகொடுத்து, ஒவ்மவொர் ஊடகத்திலும் 

அறிவிக்கப்பட்டகம இந்த நொட்டின் வரலொறொக இருக்கின்றது. 

என்மீது பொொிய 10 குற்றச்சொட்டுக்ககளச் சுமத்தியவர்களில் 

எத்தகன மபொோ் எனக்கு எதிரொக தபொலிஸிமல மபொய் 

முகறப்பொடு தசய்தொர்கள்? என்று மகட்கிமறன். உண்கம 

யொகமவ அவர்கள் ශේ ශප්රේමී  - மதசப்பற்றுகடயவர்களொக 

இருந்தொல், அந்த நம்பிக்ககயில்லொப் பிமரரகணயில் 

உள்ளத்தொல் ககதயொப்பமிட்டிருந்தொல், தபொலிஸிமல மபொய் 

எனக்கு எதிரொக 10 குற்றச்சொட்டுக்கள் ததொடர்பில் முகறப்பொடு 

தகொடுத்து, என்கனச் சிகறயில் அகடப்பதற்கு அல்லது இந்த 

நொட்டிமல இருக்கின்ற அதிகபட்ச தண்டகனயொன மரண 

தண்டகனகய எனக்குப் தபற்றுக் தகொடுப்பதற்கு முயற்சி 

தசய்திருக்க மவண்டும். ஆனொல், அந்த 10 குற்றச் 

சொட்டுக்ககளயும் நொன் நிரொகொிக்கின்மறன். அகவ 

உண்கமக்குப் புறம்பொன விடயம் எனப் தபொலிஸ்மொ அதிபரும் 

ததொிவித்திருக்கின்றொர். பொரொளுமன்றத் ததொிகுழுவின்முன் 

என்கன அகைத்ததபொழுது, அந்தக் குற்றச்சொட்டுக்களுக்கொன 

பதில்ககள நொன் தசொல்லியிருந்மதன். நொன் எதிர்க்கட்சியில் 

இருக்கின்ற எனது நண்பர்களுக்குச் சவொல் விடுக்கின்மறன். 

இந்தப் 10 குற்றச்சொட்டுக்களில் ஒரு குற்றச்சொட்கடயொவது 

உங்களொல் நிரூபிக்க முடியுமொக இருந்தொல், நொன் என்னுகடய 

அரசியல் வொழ்விலிருந்து விகடதபறுவதற்குத் தயொரொக 

இருக்கிமறன் என்று இந்த உயர் சகபயிமல கூறிக்தகொள்ள 

விரும்புகிமறன். உயிர்த்த ஞொயிறு தினத் தொக்குதகல 

அரசியலுக்கொகப் பயன்படுத்தொதீர்கள்!  

இத்தொக்குதலினொல் கிட்டத்தட்ட 250 உயிர்கள் கொவு 

தகொள்ளப்பட்டன. உங்களுக்கும் தொய், தந்கத, பிள்களகள், 

உறவுகள் இருக்கிறொர்கள். அவ்வொமற எனக்கும் இருக் 

கிறொர்கள். அந்த வககயில் இந்தத் தொக்குதலின்மபொது 

கொவுதகொள்ளப்பட்ட அந்த 250 உயிர்ககளயும் நிகனத்து 

இன்றும் நொன் மவதகனயினொல் வொடிக்தகொண்டிருக்கிமறன். 

உதொரணமொகச் தசொன்னொல், 6 அங்கத்தவர்கள் குடியிருந்த ஒரு 

வீட்டிமல ஒருவர்தொன் இன்று இருக்கின்றொர் என்று கூறலொம். 

அதொவது, 4 மபர் இல்கல; 5 மபர் இல்கல அல்லது பிள்கள 

இருக்கின்றது! தொய் இல்கல! அந்த 250 உயிர்ககளயும் பலி 

தகொடுத்தவர்களுகடய குடும்பங்கள் இன்று மவதகனயின் 

விளிம்பில் இருக்கின்றன.  இந்த 250 மபொின் உயிகரப் 

பலிதயடுத்து, 500 மபகரக் கொயப்படுத்திய இந்தப் பொவச் 

தசயகல யொர் தசய்தொலும் அவர்கள் நிச்சயமொகத் தண்டிக்கப் 

படமவண்டும். இந்தப் பயங்கரவொத நடவடிக்ககயில் ஈடுபட்ட 

சஹ்ரொன் உட்பட தகொகலயொளிகள் அத்தகன மபரும் 

அவர்களுக்குப் பக்கபலமொக இருந்த அத்தகன மபரும் 

நிச்சயமொகத் தண்டிக்கப்படமவண்டும். இந்த நொட்டிமல 

இடம்தபற்ற உயிர்த்த ஞொயிறுத் தொக்குதல் ததொடர்பொக 

மே.வீ.பீ. கட்சியினொல் தகொண்டுவரப்பட்ட பிமரரகணயில் 

சுட்டிக்கொட்டப்பட்ட  அத்தகனக் குற்றச்சொட்டுக்களும் 

உண்கமயொனதொகும்.    

இந்த அரசொங்கத்தில் அகமச்சரொக இருந்தவன் என்ற 

வககயில் நொன் உட்பட இங்கிருக்கின்ற தகௌரவ அக்கில 

விரொஜ் அவர்கள் உட்பட, தகௌரவ பிரதமர் ரணில் 

விக்கிரமசிங்க அவர்கள் உட்பட, எங்களுகடய மமதகு 

ேனொதிபதி அவர்கள் உட்பட மற்றும் பொதுகொப்புத் தரப்பினர் 

உட்பட அத்தகனமபரும் குறித்த விடயம் சம்பந்தமொக 

இகறவனிடத்தில் பதில் தசொல்லியொகமவண்டும் என்பகத 

நீங்கள் விளங்கிக் தகொள்ளுங்கள். சஹ்ரொன் தசய்த இந்த 

அநியொயச் தசயலுக்கொன இன்தனொருவொின்மீது பைிசுமத் 

தொதீர்கள். "சஹ்ரொன் என்ற ஒருவர் இருக்கின்றொர். அவருகடய 

மபச்சு, தசயற்பொடு, பிரச்சொரம் முதலியன ISIS அகமப்புடன் 

சம்பந்தப்பட்டதொக இருக்கின்றது" என்று எங்களுகடய உலமொ 

சகபயினர் மற்றும் சஹ்ரொன் பற்றித் ததொிந்த ஒரு சிலர் 

தபொலிஸொொிடம் தசன்று முகறயிட்டிருந்தும், இப்படிதயொரு 

தொக்குதல் கிறிஸ்தவ ஆலயங்களிமல நடக்கவிருக்கின்றது 

என்று 4ஆம் திகதி ததொிந்திருந்தும், சம்பந்தப்பட்டவர்களின் 

ததொகலமபசி இலக்கம், தபயர் உட்பட எல்லொம் 

தசொல்லப்பட்ட பின்னரும் இந்தத் தொக்குதகலத் தடுக்க 

வக்கில்லொதவர்கள் என்மீதும் எனது சமுதொயத்தின்மீதும் 

அத்தகன பைிகயயும் திணிக்கப் பொர்க்கின்றொர்கள். இந்த 

நொட்டிலிருக்கின்ற 22 இலட்சம் முஸ்லிம் மக்களும் அகனத்து 

முஸ்லிம் அரசியல்வொதிகளும் இந்தத் தொக்குதகலக் கண்டித்தது 

மட்டுமல்ல, Roadற்கும் வந்தொர்கள். பயங்கரவொதத்மதொடு 

ததொடர்புகடய அநியொயத்கதச் தசய்தவர்களுக்குொிய உச்ச 

தண்டகனகயக் தகொடுங்கள் என்று உலமொ சகபயினர் 

மற்றும் மொர்க்கத் தகலவர்கள், புத்திேீவிகள், அரசியல் 

வொதிகள் ஒன்றுபட்டுச் தசொன்னொர்கள். அதுமட்டுமல்ல, 

தற்தகொகல முயற்சிகய மமற்தகொண்டு, பல உயிர்ககளப் 

பலிதயடுத்தவர்களுகடய பிணத்கதக்கூட எங்களுகடய 

'கமயத்'கத அடக்குகின்ற 'கமயத்து' வொடிகளிமல அடக்கம் 

தசய்ய மவண்டொம்; அந்த உடல்ககள மவறு எங்மகயொவது 

தகொண்டு மபொய்ப் புகதயுங்கள் அல்லது எொியுங்கள் என்று 

தசொன்மனொம்; அவர்கள் இஸ்லொமியர்கள் அல்லர் என்று 

தசொன்மனொம். இஸ்லொத்திமல அடிப்பகடவொதம் என்பது 

கிகடயொது, பயங்கரவொதம் என்பது கிகடயொது என்று 
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தசொன்மனொம். ஆனொல், ரத்ன மதரர் அவர்கள் 'இஸ்லொமியப் 

பயங்கரவொதம்' என்று அடிக்கடி மபசுகின்றொர். ISIS வொதிகள் 

இஸ்லொமியர்கள் அல்லர். இவ்வொறொன தகொடூரமொன தொக்குதல் 

ககளச் தசய்யுமொறு இஸ்லொமிய மொர்க்கத்திமல எங்கும் 

தசொல்லப்பட்டது கிகடயொது. உலகதமல்லொம் 54 முஸ்லிம் 

நொடுகள் இருக்கின்றன. 54 முஸ்லிம் நொடுககளயும் 

அைிப்பதற்கொக, முஸ்லிம்களுகடய நிம்மதிகயத் ததொகலப் 

பதற்கொக, முஸ்லிம் நொடுகளினுகடய தபொருளொதொரத்கத 

நசுக்குவதற்கொக உருவொக்கப்பட்ட agentsதொன் ISIS 

பயங்கரவொத அகமப்பு! இந்த ISIS agents இங்மக 

நுகைவதற்கு யொர் கொரணமொக இருந்தொர்கள்?  

குறித்த நொளிமல இவ்வொதறல்லொம் குண்டுகவக்கப் 

மபொகின்றொர்கள் என்தறல்லொம் ததொிவித்தமபொதும் இகவ 

அத்தகனயும் நடந்து முடியும்வகர இருந்துவிட்டு, 10 

குற்றச்சொட்டுக்ககள என்மீது சுமத்தி ஒரு நம்பிக்ககயில்லொப் 

பிமரரகணயிகனக் தகொண்டுவந்தொர்கள். முஸ்லிம்களொகிய 

எங்களுகடய தசொத்துக்ககளச் சூகறயொடுகின்ற தசயற்பொடு 

ககளக் கொகடயர்கள் மமற்தகொண்டொர்கள். மினுவொன் 

தகொகடயிமல, தஹட்டிப்தபொலவிமல, சிலொபத்திமல இன்னும் 

பல ஊர்களிமல தசன்று, தசொத்துக்ககளதயல்லொம் அநியொய 

மொகச் சிகதத்தொர்கள்; 29 பள்ளிவொசல்ககள உகடத்தொர்கள். 

அமீர் என்ற ஒரு சமகொதரகர அவொின் 4 பிள்களகளும் 

பொர்த்துக்தகொண்டிருக்க வொய்க்குள்மள 'அசிற்கற' ஊற்றி 

அடித்துக்தகொன்றொர்கள். இவற்கற தயல்லொம் தபொலிஸொரும் 

இரொணுவமும் பொர்த்துக் தகொண்டிருந்தொர்கள். இங்மக 

சமகொதரர் பிமல் ரத்நொயக்க அவர்கள் மபசும்மபொது, 

அண்கமயிமல பொடசொகலக்குத் தனது பிள்களகயப் பொர்க்கச் 

தசன்ற தந்கததயொருவகரப் பொதுகொப்புத் தரப்பு சுட்டுக் 

தகொகல தசய்ததொகச் தசொன்னொர். நிரொயுதபொணியொகச் தசன்ற 

ஒரு தந்கத சுடப்பட்டிருக்கின்றொர். ஆனொல், 300 - 400 மபர் 

அடங்கிய கொகடயர் கூட்டம் சிலொபத்திமல, 

தஹட்டிப்தபொலவிமல பகலிமல ததொடங்கி இரவு வகர 10 - 12 

மணித்தியொலத்திற்குள்மள 300 ககடககள எொித்து, 900 

வீடுககள உகடத்து, 29 பள்ளிவொசல்ககள உகடத்து, ஒரு 

சமகொதரகரக் தகொகல தசய்து, 7 மபகர அடித்துக் 

கொயப்படுத்தி அநியொயம்  தசய்ததபொழுது தபொலிஸொருகடய, 

இரொணுவத்தினருகடய துவக்கு தவடிக்கவில்கல! 

அவர்களுகடய துவக்குக்குள்மள குண்டிருக்கவில்கல! அங்கு 

வந்தவர்ககளத் துரத்துவதற்குக்கூட அவர்களுகடய ககயிமல 

யிருந்த ஆயுதம் பயன்படுத்தப்படவில்கல! ஆனொல், இந்த 

நொட்டிமல நடக்கின்ற நியொயமொன தசயல்மபொல சிலர் இகதச் 

சித்தொிக்கின்றொர்கள். அந்தச் சம்பவம் குறித்த 'வீடிமயொ'க் 

களிமல அகடயொளம் ததொிந்த - முகம் ததொிந்த 300க்கும் 

மமற்பட்டவர்கள் பிடிக்கப்பட்டொர்கள். இவர்ககள ஒன்றகர 

வருடம் தடுத்து கவப்மபொம் அல்லது தகொஞ்சக் கொலம் தடுத்து 

கவத்து எச்சொித்து, இனிமமல் இவ்வொறொன மகவலமொன 

தசயற்பொடுககள நொட்டிமல இவர்கள் தசய்யொமலிருக்க 

நடவடிக்ககதயடுப்மபொம் என்று எல்லொம் தசொன்னொர்கள். 

ஆனொல், ஒரு வொர கொலத்திமலமய அவர்ககள விடுதகல 

தசய்துவிட்டொர்கள். இவர்ககள யொர் விடுதகல தசய்தொலும் 

தவறு! பகடத்த இகறவன் இருக்கிறொன். அவன்தொன் 

அத்தகனகயயும் நடொத்திக் தகொண்டிருக்கின்றொன். இந்தத் 

தவறுககள அரசியலுக்கொகச் தசய்வீர்களொகவிருந்தொல் அவன் 

உங்ககள நிச்சயமொகத் தண்டிப்பொன்! இந்த 250 உயிர்ககளப் 

பலிதயடுப்பதற்கு யொதரல்லொம் கொரணகர்த்தொவொக இருந்தொர் 

கமளொ, அத்தகன மபருக்கும் இகறவனின் தண்டகன 

நிச்சயமொக வந்துமசரும். 

மபரொயர் கர்தினொல் தமல்கம் ரஞ்சித் ஆண்டகக 

அவர்ககள இந்த உயர் சகபயிமல தகௌரவத்மதொடு நொன் 

பொரொட்டுகின்மறன். ஏதனனில், "முஸ்லிம்ககளத் 

தொக்கொதீர்கள், முஸ்லிம்களுக்கு இதில் சம்பந்தமில்கல, ஏமதொ 

தவொரு மவறு சக்தி இதில் சம்பந்தப்பட்டிருக்கின்றது, 

பொதுகொப்புத் தரப்பினர் தற்தபொழுது விசொரகண தசய்கி 

றொர்கள், சிலகரக் ககது தசய்திருக்கிறொர்கள். சொய்ந்தமருதிமல 

முஸ்லிம்கள் கொட்டிக்தகொடுத்து, தங்களுக்குத் தொங்கமள 

குண்கடகவத்துச் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் 15 மபர் 

தசத்துவிட்டொர்கள்; எனமவ, தபொறுகமயொக இருங்கள்” என்று 

அவர் ததொடர்ந்து தசொல்லி வந்தொர். ஆனொல்,  21ஆம் திகதி 

இந்தச் சம்பவம் நடந்து 20 நொட்களுக்குப் பிறகு இந்தக் 

கொகடயர் கூட்டம் - கள்வர் கூட்டம் அல்லது சுயநலவொதிகள் - 

சந்தர்ப்பவொதிகள் - தகொகலகொரர்கள் மினுவொங்தகொகடயிலும் 

நிக்கரதவட்டி மபொன்ற இடங்களிலும் இந்த அநியொயங்ககள 

எல்லொம் தசய்தொர்கள். அவர்கள் யொரொக இருந்தொலும் 

அவர்களுக்குொிய தண்டகனகய வைங்குங்கள்! என்று 

மகட்கின்மறன்.   

இங்கு ஒருசில எதிர்க்கட்சிப் பொரொளுமன்ற உறுப்பினர்கள் 

எனக்கு எதிரொன நம்பிக்ககயில்லொப் பிமரரகண பற்றிச் 

தசொன்னொர்கள். ஐக்கிய மதசியக் கட்சியின் ஒருசில 

உறுப்பினர்களும் எனக்கு எதிரொகப் மபசினொர்கள். ஆனொல், 

என்கனப் பொதுகொக்க மவண்டிய மதகவ மே.வீ.பீ. க்குக் 

கிகடயொது. ரதன மதரர் அவர்கள்தொன் மஹிந்த ரொேபக்ஷ 

அவர்களுகடய அரசொங்கத்கதத் மதொற்கடிப்பதற்கொன 

தசயற்பொட்டுக்குத் தகலகமதொங்கி அன்று முதலிமல தவளிமய 

மபொனவர். பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்ககள 

வீட்டுக்கு அனுப்ப மவண்டுதமன்ற முயற்சிககளயும் 

அவர்தொன் இன்று தசய்கின்றொர். அவர்களொல் பொரொளுமன்றத் 

மதர்தலிமல ஒரு மொவட்டத்தில் தனித்து நின்று மபொட்டிமபொட 

முடியுமொ? என்று மகட்கின்மறன். ஆனொல், எனக்குத் கதொியம் 

இருக்கிறது, SLFP உம் மதகவயில்கல; UNP உம் 

மதகவயில்கல. இன்ஷொ அல்லொஹ்! என்னுகடய கட்சியிமல 

நொன் தனித்துப் மபொட்டியிட்டு இன்றிருக்கும் எனது கட்சியின் 

உறுப்பினர்ககளவிட அதிகபட்ச உறுப்பினர்களுடன் 

பொரொளுமன்றத்திமல வந்து அமர முடியும் என்று. இவர்கள் 

இந்தப் பொரொளுமன்றத்திமல மிக மமொசமொக இனவொதம் 

கக்குகின்றொர்கள். தபௌத்த மதம் - ශ්ෞේන ද් ආ නය இல் 

இனவொதம் பற்றிக் குறிப்பிடப்படவில்கல. உண்ணொவிரத 

மிருக்குமொறு தபௌத்த தர்மத்திமல தசொல்லப்பட்டிருக்கிறதொ? 

என்று மகட்க விரும்புகின்மறன். இவர் உண்ணொவிரதமிருந்தது 

மட்டுமல்ல, கல்முகனயிமல முஸ்லிம்களுக்கும் தமிைர் 

களுக்கும் இகடயில் பிரமதச தசயலகம் சம்பந்தமொக 

இருக்கின்ற பிரச்சிகனகயத் தீர்க்கப்மபொயுள்ளொர். 

"தபௌத்தர்கள் 74 வீதமொகவும் தமிைர்கள் 16 வீதமொகவும் 

இருக்கின்மறொம். எனமவ, 90 வீதமொகவுள்ள நொங்கள் 

எல்மலொரும் மசர்ந்து இந்த நொட்டிமல 10 வீதமொக இருக்கும் 

முஸ்லிம்ககள அடக்கி ஒடுக்குமவொம்" என்று 

யொழ்ப்பொணத்திமல மபொய்ச் தசொல்லி, தமிழ் மக்களிடத்தில் 

அகைப்பு விடுக்கின்றொர்! தமிழ் மக்கள் மகடயர்கள் அல்லர்! 

தமிழ்ச் சமூகம் மகடச் சமூகம் அல்ல! ஆனொல், எங்களுக்குள் 

உள்ள நியொயமொன பிரச்சிகனககள நொங்கமள மபசித் 

தீர்ப்மபொம்! 

எனக்கு எதிரொக நம்பிக்ககயில்கலொப் பிமரரகண 

தகொண்டுவந்ததபொழுது, எங்களுகடய சம்பந்தன் ஐயொகவ 

நொன் மபொய் சந்தித்மதன். "சம்பந்தன் ஐயொ அவர்கமள! இந்த 

நம்பிக்ககயில்லொப் பிமரரகண பற்றிய விடயத்திமல நீங்கள் 

என்ன தசய்யப் மபொகிறீர்கள்?" என்று மகட்மடன்.  "தம்பி! 

உம்முகடய சமூகம் கஷ்டத்தில் இருக்கிறது. இந்த 
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நொட்டிலிருக்கின்ற கிட்டத்தட்ட 22 இலட்சம் முஸ்லிம்கமளொ 

அல்லது இந்தப் பொரொளுமன்றத்தில் அங்கம் வகிக்கின்ற 

முஸ்லிம் உறுப்பினர்கமளொ இந்தப் பயங்கரவொதத்மதொடு 

சம்பந்தப்பட்டர்வர்கள் அல்லர் என்பகத 100 வீதம் அறிந்தவன் 

-  உணர்ந்தவன் நொன். ஆனொல், முஸ்லிம்களுகடய 

வியொபொரத்கதயும் முஸ்லிம் அரசியல்வொதிககளயும் 

நசுக்குகிறொர்கள். முஸ்லிம் சமுதொயத்திற்கொகப் மபசுகின்ற 

உன்னுகடய குரகல நசுக்கப் பொர்க்கிறொர்கள்" என்று அவர் 

என்னிடம் கூறியதுடன், உன்னுகடய பொதுகொப்பு எப்படித் 

தம்பி இருக்கிறது? என்றும் மகட்டொர். "உன்னுகடய 

பொதுகொப்பிமல நீர் கவனம் தசலுத்திக்தகொள்!" என்று 

தசொன்னொர். அதுமட்டுமல்ல, "நீர் ஒரு சிறுபொன்கம 

இனத்தவன்; நொங்கள் ஒரு தமொைி மபசுகின்ற இனம். இன்று 

உங்களுகடய இனம் தநொந்துமபொயிருக்கின்றது. நீர் அந்த 

இனத்தின் ஓர் அரசியல் தகலவன்! உன்கன வீழ்த்துவதற்குப் 

தபரும்பொன்கமச் சக்தி சதி தசய்கின்றது. ஒருமபொதும் நொன் 

உன்கன விைவிடமொட்மடன்" என்றும் அவர் என்னிடம் 

தசொன்னொர். அவர்தொன் சம்பந்தன் ஐயொ! அவர்களுக்கும் 

எங்களுக்குமிகடமய அரசியல் ொீதியொன கருத்து மவறுபொடுகள் 

இருக்கின்றன. ஆனொல், என்மீது அநியொயமொக அபொண்டமொன 

குற்றச்சொட்கடச் சுமத்தி, அரசியலிலிருந்து என்கன 

ஒதுக்கலொம் அல்லது சிகறயிமல அகடக்கலொம் அல்லது 

என்கன அடக்குவதனூடொக என் சமுதொயத்தின் தபொருளொ 

தொரத்கத நசுக்கலொம், என் சமுதொயத்கத வீழ்த்தலொம் என்று 

இவர்கள் சதி தசய்த கொரணத்தினொல்தொன், தமிழ் மதசியக் 

கூட்டகமப்பின் தகலவர் சம்பந்தன் ஐயொ அவர்கள் இவ்வொறு 

என்னிடம் தசொன்னொர்.  

இன்னும் சில விடயங்ககள இங்கு நொன் தசொல்ல 

மவண்டும். இன்று என்மீது அபொண்டமொன குற்றச் 

சொட்டுக்ககளச் சுமத்துகிறொர்கள். அதொவது, என்னுகடய 

நண்பரும் முன்னொள் அகமச்சருமொன எஸ்.பி. திசொநொயக்க 

அவர்கள் எனக்கு 8,000 ஏக்கர் கொணி இருக்கிறததன்று 

அடிக்கடி தசொல்கின்றொர். தபொலிஸிலும் இன்னும் பல 

இடங்களிலும் முகறப்பொடு தசய்கின்றொர். அவர் முகறப்பொடு 

தசய்ததற்கொக நொன் நன்றி தசொல்கிமறன். ஏன்? ஒருவர்மீது 

குற்றத்கதச் சுமத்தினொல், உண்கமயொக அந்தக் குற்றம் பற்றிப் 

தபொலிஸ் நிகலயத்திமலதொன் முகறப்பொடு தசய்ய மவண்டும். 

ஆனொல், முடிந்தொல் என்மீதொன குற்றச்சொட்கட நிரூபித்துக் 

கொட்டுங்கள் என்று இந்த உயர் சகபயிமல தசொல்கிமறன். 

எனக்கு அவ்வொறு கொணிகள் இல்கல என்பகத பொரொளுமன்றத் 

ததொிகுழு முன்னிகலயிலும் தசொன்மனன். கடந்த தபப்ருவொி 

மொதம் உள்ளூரொட்சி மன்றத் மதர்தல் கொலத்தின்மபொது, 

என்னுகடய மகனவி bank இமல ‘முஷொரக்கொ’ என்கின்ற ஒரு 

கடன் திட்டத்தின்கீழ் ஐந்தகரக் மகொடி ரூபொய் கடன் 

தபற்றிருந்தொர். ஆனொல், என்னுகடய மகனவியினுகடய 

தபயொில் உள்ள கணக்கில் சந்மதகத்திற்கிடமொன முகறயிமல 

ஐந்தகரக் மகொடி ரூபொய் இடப்பட்டிருப்பதொக, ஒன்றகர 

வருடத்திற்குப் பிறகு - சில தினங்களுக்கு முன்பு media இமல 

தசய்தி தவளியிடப்பட்டதொக நொன் அறிந்மதன். என்கனத் 

தொக்கியவர்கள் இன்று என்னுகடய மகனவிமீது தொக்குதகலத் 

ததொடங்கியிருக்கிறொர்கள். என்மீமதொ என் குடும்பத்தின்மீமதொ 

என்ன மவண்டுதமன்றொலும் தசய்யுங்கள்! பரவொயில்கல! 

ஆனொல், முஸ்லிம்களின் ககடகளில் சமொன் வொங்கொதீர்கள் 

என்று ஒரு சிலர் கூறுகின்றொர்கள். டொக்டர் ஷொபி என்பவர் 

குற்றவொளியொக இருந்தொல் அவகரத் தண்டிக்க மவண்டும். 

அவர் குற்றம் தசய்திருந்தொல் தண்டியுங்கள்! ஆனொல், அவர் 

ஒரு முஸ்லிம் என்பதற்கொகக் அவர்மீது குற்றம் சுமத்தொதீர்கள்! 

இந்த நொட்டிமல முஸ்லிம் doctors எவ்வளமவொ மசகவககளச் 

தசய்திருக்கின்றொர்கள். அத்தகன மபொினதும் உள்ளங்ககளயும் 

உகடக்கின்ற முகறயிமல குறித்த மதரர் நீதிமன்றத்திற்கு 

முன்னொல் மபொய் ஆர்ப்பொட்டம் தசய்திருக்கின்றொர். நீதிமன்ற 

நடவடிக்ககயிமல யொரும் தகலயிட முடியுமொ? என்று 

மகட்கிமறன்.  

இந்த CID இனுகடய, தபொலிஸொருகடய, இரொணுவத் 

தினுகடய தசயற்பொட்டொல், இந்த நொட்டிமல 30 வருட கொல 

யுத்தம் முடிவுறுத்தப்பட்டது. உயிர்த்த ஞொயிறன்று தொக்குதகல 

மமற்தகொண்ட பயங்கரவொதிகள் குறுகிய கொலத்தினுள் 

ஒட்டுதமொத்தமொக அடக்கப்பட்டிருக்கிறொர்கள்; கட்டுப்படுத்தப் 

பட்டிருக்கிறொர்கள். அவ்வொறு இருக்கின்றமபொதிலும் குறித்த 

மதரர் அவர்கள் தொன் விரும்பிய தீர்ப்பு தவளியில் வர 

மவண்டும் என்று எதிர்பொர்க்கின்றொர். அதொவது, doctor ஷொபி 

நிரபரொதியொக இருந்தொலும் அவர் குற்றவொளியொகக் கருதப்பட 

மவண்டும் என்று எதிர்பொர்க்கின்றொர்! doctor ஷொபிகயக் 

குற்றவொளி என்று மதரர் தசொன்னொல், தபொலிஸொரும் 

நீதிபதியும் அகதமய தசொல்ல மவண்டும் என்று அவர் 

எதிர்பொர்க்கின்றொர். தொன் விரும்புகின்ற ஒரு தீர்ப்கபப் 

தபொலிஸொர் வைங்க மவண்டும் என்று எதிர்பொர்ப்பது எவ்வளவு 

மடகமத்தனமொன தசயலொகும்.  

அரசியல் வங்குமரொத்து நிகலயிலுள்ளவர்கள் கடந்த 4ஆம் 

திகதி 'வஹொபிஸ'த்துக்தகதிரொன ஒரு மபொரொட்டம் என்று ஒரு 

கூட்டத்கத நடொத்தினொர்கள். அரசியல் வங்குமரொத்து 

நிகலயிலுள்ள அந்தக் கட்சியின் தகலவருக்கு நொன் சவொல் 

விடுக்கிமறன். அவர் அப்பட்டமொக உண்கமக்குப் புறம்பொன 

விடயங்ககள இந்த நொட்டிமல பரப்பிக் தகொண்டிருக்கிறொர். 

நீங்கள் தசொல்கின்ற மொவட்டத்திமல எனக்குத் மதர்தலிமல 

மபொட்டியிட முடியும். உங்களொல் முடிந்தொல், உங்களுகடய 

கட்சிச் சின்னத்தில் தனியொகப் மபொட்டியிட்டுப் பொரொளு 

மன்றத்திற்கு வந்துகொட்டுங்கள் என்று அவர்களிடம் 

கூறுகின்மறன். 'வஹொபிஸ'த்துக்தகதிரொன ஒரு 

முன்னணியொம்! இந்த நொட்டிமல, கொத்தொன்குடியிமல ஷொிஆ 

சட்டத்தின்கீழ் 20 மபருக்கு மரண தண்டகன விதிக்கப்பட்டுக் 

தகொல்லப்பட்டிருக்கிறொர்கள் என்று அங்மகதயொரு மதரர் 

தசொல்லியிருக்கிறொர். தகௌரவ தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் 

அவர்கமள, கொத்தொன்குடியிமல இவ்வொறொன சம்பவம் 

நடந்ததொ? எப்தபொழுது நடந்தது? யொர் அந்த 20 மபர்? அந்தத் 

தண்டகனகய வைங்கியவர்கள் யொர்? எந்தப் பள்ளிவொசல் 

தகலவர் இவ்வொறொன ஒரு ஷொிஆ சட்டத்கத நகடமுகறப் 

படுத்தினொர்? என்பது ததொடர்பில் குற்றச்சொட்கடச் சுமத்திய 

மதரகர விசொரகண தசய்யும்படி சபொநொயகர் அவர்கள் ஊடொக 

தபொலிஸ்மொ அதிபருக்கு அறிவியுங்கள்! உண்கமயிமல 

அவ்வொறொன தண்டகன வைங்கப்பட்டிருந்தொல், அவ்வொறு 

தசயற்பட்டவர்களுக்கு இந்த நொட்டில் தகொடுக்கக்கூடிய 

அதிகபட்ச தண்டகனகய வைங்குங்கள்! அவ்வொறு மரண 

தண்டகன விதித்துக் தகொல்லப்படவில்கல என்றொல், இந்த 

நொட்டிமல சிங்கள, முஸ்லிம் மக்கள் மத்தியில் குமரொதத்கத 

உண்டொக்குவதற்கொக, ஒற்றுகமயொக வொழுகின்ற சிங்கள - 

முஸ்லிம் சமுதொயத்கதப் பிொித்து அரசியல் தசய்வதற்கொக 

அல்லது தொங்கள் விரும்பியவர்ககள அரசியல் மமகடயிமல 

அல்லது அரசியல் ஆசனத்திமல அமரச் தசய்ய மவண்டும் 

என்பதற்கொக உண்கமக்குப் புறம்பொன விடயங்ககளச் 

தசொல்லியவருக்கு உொிய தண்டகனகய வைங்குவதற்கு 

நடவடிக்கக எடுங்கள் என்று தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் 

அவர்களிடத்தில் அன்பொக மவண்டுமகொள் விடுக்கின்மறன். 

கிைக்கு மொகொணத்திமல முஸ்லிம் தபண்களுக்குக் கல்வி தகட 

தசய்யப்பட்டிருப்பதொகவும் மதரர் தசொல்கின்றொர். ஆனொல், 

இன்று முஸ்லிம் வொலிபர்ககளவிட, முஸ்லிம் தபண்கள்தொன் 

அதிகமொகக் கல்வி கற்கின்றொர்கள். SLAS இலும் முஸ்லிம் 

தபண்கள் இருக்கின்றொர்கள். இந்த நொட்டிமல இருக்கின்ற 

அகமச்சுக்களில் ஓர் அகமச்சின் தசயலொளரொகவும் முஸ்லிம் 
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පප ආලිශ ්නුසව 

தபண் ஒருவர் நியமிக்கப்பட்டிருக்கின்றொர். ஆகமவ, இன்று 

முஸ்லிம் தபண்கள் கல்வி கற்கின்றொர்கள். முஸ்லிம் தபண்கள் 

கல்வி கற்பகதத் தகட தசய்யுமொறு இஸ்லொம் மொர்க்கத்தில் 

எந்த இடத்திலும் தசொல்லப்படவில்கல என்பகத இங்கு 

குறிப்பிட விரும்புகின்மறன். 

என்னுகடய அரசியல் வரலொற்றிமல ரொேபக்ஷ 

குடும்பத்துக்கு எதிரொகமவொ எஸ்.பி. திசொநொயக்க அவர்களுக்கு 

எதிரொகமவொ அல்லது வீரவங்சவுக்கு எதிரொகமவொ அல்லது 

மவறு எந்தமவொர் அரசியல்வொதிக்கும் எதிரொகமவொ நொன் 

மபசியது கிகடயொது. அதொவது, தனிப்பட்ட ொீதியொக 

எந்ததவொரு வககயிலும் அவர்களின் குடும்பத்கத, 

மகொத்திரத்கத, அவர்களுகடய தசயற்பொட்கடப் பற்றி 

அல்லது அவர்கள் மீதிருக்கின்ற குற்றச்சொட்கடப் பற்றி நொன் 

இந்த உயர் சகபயிமல மபசிய வரலொறு கிகடயொது. இனியும் 

மபசமொட்மடன். ஆனொல், இந்தப் பயங்கரவொதத் தொக்குதல் 

நடந்த தினத்திலிருந்து இன்றுவகர நீங்கள் என்மீது எத்தகன 

எறிககணககள எறிந்தீர்கள்? நொன் 9 வருடங்கள் எதிர்த் 

தரப்பிமல இருந்து அரசியல் தசய்தவன். யுத்தம் நடந்த 

இக்கட்டொன கொலத்திமலயும் எதிர்த் தரப்பிமல இருந்து 

அரசியல் தசய்தவன். மஹிந்த ரொேபக்ஷ அவர்களுக்கு 

என்கனப்பற்றித் ததொியும். அவமரொடு நீண்டகொலம் அரசியல் 

தசய்த ஒருவன்.  

உயிர்த்த ஞொயிறு தினத் தொக்குதமலொடு என்கனச் 

சம்பந்தப்படுத்திக் குற்றஞ்சொட்டினொர்கள். என்மீது தசொல்லப் 

பட்ட குற்றச்சொட்டுக்கள் எல்லொம் பயங்கரவொதம் ததொடர்பொன 

குற்றச்சொட்டுக்கள்! ஆனொல், மவறு எந்தக் குற்றச்சொட்கடச் 

சுமத்தியிருந்தொலும் அது நியொயமொக இருந்திருக்கும். ஓர் உயர் 

மதகுரு தசொல்கின்றொர், “ Doctor சொபி இவ்வளவு தபொிய 

அநியொயத்கதச் தசய்துவிட்டொர்; அவகரக் கல்லொல் எறிந்து 

தகொல்லமவண்டும்” என்று. அப்படியொனொல் இந்த நொட்டிமல 

என்ன நியொயம் இருக்கின்றது? முஸ்லிம்களின் ககடகளுக்குச் 

தசல்ல மவண்டொம் என்று தசொல்ல முடியுமொ? இது புத்த 

தர்மத்திமல இருக்கின்றதொ? இந்த நொட்டில் முஸ்லிம்களும் 

சிங்களவர்களும் தமிைர்களும் சண்கட பிடித்தொல் தவளிநொடு 

களிலிருந்து நொட்டுக்கு முதலீடுகள் வருமொ? குறித்த மதரர் 

அம்பொகறயிமல மபொய், முஸ்லிம் நொடுகளிலிருந்து தபற்மறொல், 

டீசல் வருவகதத் தகடதசய்துவிட்டு, சூொிய சக்திமூலம் 

நொட்டுக்கு மின்சொரம் தருமவொம் என்று மபசுகின்றொர்.  

சம்பந்தப்பட்டவர்கள் புத்திசுவொதீனத்மதொடு தொன் இவ்வொறு 

எல்லொம் தசொல்கின்றொர்களொ? அப்படியொனொல் அவர்களின் 

மூகளகய check பண்ணுமொறு நொங்கள் தசொல்ல மவண்டுமொ? 

இவ்வொறு  மபசுவதினூடொக எதகன நீங்கள் எதிர்பொர்க் 

கின்றீர்கள்?  

இந்த நொடு ததொடர்பில் தேனீவொவிமல பிரச்சிகன 

எழுப்பப்பட்டதபொழுது, உலகிலுள்ள அத்தகன முஸ்லிம் 

நொடுகளும் இலங்ககக்கு உதவி தசய்ய வந்தன. யுத்தம் 

இறுதிக்கட்டத்கத அகடந்ததபொழுது தபற்மறொல் வொங்கக்கூட 

நொட்டில் பணம் இருக்கவில்கல. இந்த நொட்டினுகடய 

தபொருளொதொரம் அதலபொதொளத்தில் இருந்தது. இது பற்றி 

மஹிந்த ரொேபக்ஷ அவர்களுக்கும் ததொியும். அப்மபொது, ஈரொன் 

6 மொதக் கடன் அடிப்பகடயில் 150 மில்லியன் தடொலர் 

தபறுமதியொன டீசகலயும் தபற்மறொகலயும் நமது நொட்டுக்குக் 

தகொடுத்தது. எனினும், அதமொிக்கொ மபொட்ட தகடகயச் 

தசொல்லிச் தசொல்லி, அந்தப் பணம் இன்னும் திருப்பிச் 

தசலுத்தவில்கல. அமதமபொல, சுனொமி அனர்த்தம் ஏற்பட்ட 

தபொழுது, யுத்தம் நடந்ததபொழுது, மூன்று இலட்சம் மக்கள் 

அகதிகளொக வந்ததபொழுது எல்லொம் இஸ்லொமிய நொடுகள் 

முன்வந்து எமது நொட்டுக்கு உதவி தசய்தன. அப்படியொனொல் 

ஏன், இஸ்லொமிய நொடுககளப் பககத்துக்தகொண்டு 

தசயற்படமவண்டும்?  

ஒருவர் தமௌலவியொக வரமவண்டுமொனொல் 8 வருடங்கள் 

மத்ரஸொவில் படிக்கமவண்டும். சில்லகற சஹ்ரொன் “தொன் 

மட்டும்தொன் தமௌலவி” என்று தசொன்னொன். அவன் 04 

வருடங்களில் மத்ரஸொவிலிருந்து துரத்தப்பட்டொன். ஆகமவ, 

அவன் தமௌலவி அல்ல! அமதமபொல், அவமனொடு இந்தத் 

தொக்குதலில் சம்பந்தப்பட்ட ஒருவர்கூட மத்ரஸொவிமல 

ஓதவில்கல. அவர்கள் எவரும் இஸ்லொம் மொர்க்கத்கதப் 

படித்தவர்கள் அல்லர். ‘இன்ேினியர்’களும் மற்றும் உயர் 

படிப்புப் படித்தவர்களும் பணக்கொரர்களும்தொன் இந்தத் 

தொக்குதலில் சம்பந்தப்பட்டிருந்தொர்கள்.   
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමිය 
(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
 රු ා්නත්රීුසානි  ද්ැ්න බ්ුසාපශේ  ගපව අවට්න  ර්නන.  

 

ගු ි ්ාඩ් බිනයුී්ද මහසතා  
(மொண்புமிகு றிஸொட் பதியுதீன்) 

(The Hon. Rishad  Bathiudeen) 
முஸ்லிம் சமுதொயத்துக்கும் இந்தத் தொக்குதல் சம்பவத் 

துக்கும் எந்தச் சம்பந்தமும் இல்கல. இந்த நொட்டிமல 

எந்தமவொர் அடிப்பகடவொதமும் வளரொமல் இருப்பதற்கு, இந்த 

நொட்டிமல இன்னுதமொரு பயங்கரவொதம் வந்துவிடொமல் 

இருப்பதற்கு நொங்கள் உங்களுக்கு உதவத் தயொரொக 

இருக்கிமறொம். இந்த அைகொன பூமிகயப் பொதுகொப்பதற்கு முழு 

முஸ்லிம் சமூகமும் ஒன்றுபட்டுச் தசயற்படுவதற்குத் தயொரொக 

இருக்கின்றது. இந்த நொட்டில் கடந்த ஆயிரம் வருடங்களொக 

வொழ்ந்து வருகின்ற முஸ்லிம் சமூகம் ஒருதபொழுதும் எந்தப் 

பயங்கரவொதச் சம்பவத்துடனும் ததொடர்புபட்டிருக்கவில்கல.  
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමිය 
(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
 රු ා්නත්රීුසාප  ද්ැ්න  ගපව අවට්න  ර්නන.  

 
ගු ි ්ාඩ් බිනයුී්ද මහසතා  
(மொண்புமிகு றிஸொட் பதியுதீன்) 

(The Hon. Rishad  Bathiudeen) 
ததொடர்ந்தும் அமதமபொலமவ தசயற்படுவதற்கு நொங்கள் 

தயொரொக இருக்கிமறொம். இந்த நொட்டிமல அஸ்கிொிய, மல்வத்து 

மகொநொயக்க மதரர்கள், ஏகனய மதரர்கள், Cardinal அவர்கள், 

Bishop அவர்கள், இந்து மதத் தகலவர்கள், இஸ்லொமிய மதத் 

தகலவர்கள் எல்மலொரும் ஒன்றுபட்டுச் தசயற்பட மவண்டும். 

எல்லொ மதத்தவர்களும் ஒன்றுபடுமவொம்! கட்சி மபதங்ககள 

மறப்மபொம்!  

இன்று JVP தகொண்டுவந்திருக்கின்ற இந்த நம்பிக்கக 

யில்லொப் பிமரரகணக்கு ஆதரவொக வொக்களிக்க 

மவண்டுதமன்று என்னுகடய மனம் தசொல்லுகிறது. ஏன்? 

அதிலுள்ள அத்தகனயும் உண்கமயொன விடயங்கள். நொங்கள் 

அகமச்சுப் பதவிககள துறந்ததபொழுது, தகௌரவ றவுப் ஹகீம் 

அவர்கள் எங்கள் சொர்பொகப் மபசினொர். அப்மபொது அவர் ஒரு 

விடயத்கதச் தசொன்னொர், அதொவது, “அகமச்சுப் பதவிககளத் 

துறந்தொலும் இந்த அரசொங்கத்துக்குொிய பதவிக்கொலம் 

முடிவகடயும்வகர அரசொங்கத்கத விைவிடமொட்மடொம்” என்று. 

ஆகமவ, நொங்கள் தகொடுத்த வொக்குறுதிகய மீறமுடியொது. 
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அமதமநரம் எங்களுகடய மனச்சொட்சிக்கு விமரொதமொகத்தொன் 

இந்தப் பிமரரகணமீது நொங்கள் வொக்களிக்கப் மபொகின்மறொம். 

இந்த இடத்திமல எதிர்த்தரப்புக்கு ஒன்கறச் தசொல்லிகவக்க 

விரும்புகின்மறன். அதொவது, பயங்கரவொதத்மதொடு சம்பந்தப் 

பட்ட யொரொக இருந்தொலும் அவர்ககளக் கண்டுபிடித்து, 

உச்சபட்ச தண்டகனகய வைங்குமவொம். இந்த நொட்டிமல 

இனங்களுக்கிகடயிமல ஒற்றுகமகய ஏற்படுத்துவதற்குத் 

நொங்கள் எல்மலொரும் தயவுதசய்து ஒன்றுபடுமவொம் என்று 

மகட்டு, விகடதபறுகின்மறன். நன்றி.  

 

ගු ම ප්.බී. ින්ානායක මහසතා 
(மொண்புமிகு எஸ்.பி. திசொநொயக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

මූලපටනපරූඪ  රු ා්නත්රීුසමියනි  ාශේ නා කියැවුණු නිටපන් 

ාා නැඟිට්ශට්. නුසාප කියපු ශලටා  නුසාපශේ ඉල්ලීා අම්ව  ඒ 

 ර ිනශ්න  වාාප  ශරොර   රප අපරපන ිතයල්ල අපි බලාපු  රන 

්ව නුසාපට ප්ර ප   ර්නන  ැාැිනන්. 

 

 

[අ.භ ප.(.23] 

 
ගු අු්දිනක ප්රනා්දදු මහසතා  
(மொண்புமிகு அருந்திக்க பர்னொந்து) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

මූලපටනපරූඪ  රු ා්නත්රීුසමියනි   ශ  අවටිගපශේ  ශාා 

තඩුක්වට ිජරුේනව ිජප සෂශය්න ඉදිරිපත්  ර ිනශ්න   ජනතප 

ිජමු සින ශපරමුශණ්න ඉදිරිපත්  ර ිනශ්න ිජ ිවපට භ ා  

ශයෝජනපව පිළි්ඳ අද්රටි ප්ර ප  කිමේාට ශපර න ස  රුණ ස 

පැරැදිලිව ටඳර්න  ළ යුුසන්.  ශ්රී ලා ප ශපොදුජන ශපරමුශඩු 

නපය ත්වය ද්රන හිටපු ජනපධිපින  වත්ා්න ිජප සෂ නපය  

ාහි්නද් රපජප සෂ ාැිනුසාප ශ  තඩුක්ව පත් වුණු ද්වශටේ ිතට  ශ  

තඩුක්ව ිජිත්න ශ  රශට් ජනතපවට  රපු ද්ැවැ්නත ිජනප ය නිටප  

ශ  තඩුක්ව ිජිත්න ශ  රට ද්ැවැ්නත අ පනය ට අරශ න ගිය 

නිටප  ශ  තඩුක්ව ිජිත්න ශ  රට ඇද්ශ න ගිය තත්ත්වය නිටප  

ශ  තඩුක්ව පළවප රැමේා ටඳරප ද්ැවැ්නත අර ලය ස  ද්ැවැ්නත 

ටටන ස  ශ්රී ලා ප ශපොදුජන ශපරමුණ ටර ිජප සෂය රැක්යට අපි 

ඉෂිට  රලප ිනශ්නවප. ශ  ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව පිළි්ඳව ශ්රී 

ලා ප ශපොදුජන ශපරමුශඩු ටිගපවරය ට ්්නනශය්න ජනතප 

ිජමු සින ශපරමුශඩු ා්නත්රීුසා්නලපශ ්න වැරැදි ාතය ස තවප. 

අශලා ටිගපවරය තාන්  නල්ීීඊ න  ශ  ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව 

ශ නපවත් ශ  තඩුක්ව පළවප රැමේාට අපට ල්ප දිය රැකි උපරිා 

ටරශයෝ ය අනිවප ආයශය්නා ල්ප ශද්නවපය කියන න . අපි 

හිතනවප   තමු්නනප්නශටේලප ශ  ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව 

ටේභ පවශය්න ශ නපවප කියලප. ශ  ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව යට 

තමු්න නප්නශටේලපට ශවන නයපය පත්ර නැරැ කියලප අපි හිතනවප. 

ශ  තඩුක්ව පළවප රැමේශ  ටැ්ෑ වුවානපව ස තමු්නනප්නශටේලපට 

ිනශ්න නිටප ශ  ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව ශ නපවප කියලප අපි 

හිතනවප. නශරා ිනශ්නවප න   ශ   පරණප අනිවප ආශය්නා 

ටතය ශවන්. රිටපඩ් ්දියුදී්න ා්නත්රීුසානි  තමු්නනප්නශටේශේ 

 ගපශේදී තමු්නනප්නශටේ කිේවප තමු්නනප්නශටේශේ රෂද්ය 

ටප සෂියට ිජරුේනව අද් තමු්නනප්නශටේට ඡ්නද්ය ස ශද්්නන ිතදු 

ශවලප ිනශ්නවප කියලප. තමු්නනප්නශටේ රෂද්ය ටප සෂියත් න ස  

වැඩ  රනවප න   තමු්නනප්නශටේලපශේ ජනතපවට ිජනප ය ස ිතදු 

ශවලප ිනශ්නවප න   තමු්නනප්නශටේ බය කියන තර  මුටිලි  

ජනතපවට තද්රය  රන ප්රනපන නපය ශය ස න   තමු්නනප්නශටේ 

ත්රටිතවපද්ය ට ූර ආණශය්නා ප්රින සශෂේප  රනවප න   

තමු්නනප්නශටේ ශ  තඩුක්වට ිජරුේනව ශ නැිජත් ිනශ්න 

ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපවට ප සෂව අද්  ඡ්නද්ය ශද්්නන ඕනෑ 

කියලපන් ාා හිත්නශ්න. රැ්ැන්  තමු්නනප්නශටේශේ නා ශ වපට 

ඈ  ශඳ්නශ්න ශ ොශරොාද්?  

ශාතැන පපලිත රාශ  ්ඩුඩපර ාැිනුසාප ඉ්නනවප. 
මූලපටනපරූඪ  රු ා්නත්රීුසමියනි  නුසාප තනාක්ශේ. ාා 
වනපතිජල්දෙව ටාව ආනන  මිටුශේ ටභ පපින ධුරය ද්ැරූ  පලශේ 
මුටලි කියන ප්රපශේශීය ශල්   ශ ොට්ඨපටශේ හිටපු මුටිලි  
ජනතපව නල්ීීඊ ටාිජනපනය ිජිත්න පළවප රැර ිනබුණු ්ව 
ද්ැනශ න හික්යප. රැ්ැන්   ඒ ජනතපව පදිාචි  රවන න  ිජතර ස 
ශනොශවන්  ිතදු  ශළේ. ඒ ජනතපව පදිාචි  රවීා පිට ද්ාලප   
ට ූර ආණශය්න ිජල්පත්ුසව ිජනප   ළප. ිජල්පත්ුසශේ ිජ පල 
ප්රශේ ය  තා්නශේ ජනතපව පදිාචි  රවනවප කියලප කියපශ න  
මුටලි ප්රපශේශීය ශල්   ශ ොට්ඨපටය පාණ ස ශනොශවන්   
ිතලපවුසර ද් සවප ට ූර ආණ ශ ොටට ිජනප   ළප. ඒ  ිජනප  
කිමේාට ශ ළි්නා ට ්්නන වුශඩු රිටපඩ් ්දියුදී්නශේ නා.  

ශද්ොටිතර ටපෆි  ැන  ගප  ළප. ටපෆි  ර ිනශ්න ිජද්යපත්ා  
අපරපන ට ්්නනශය්න ිජද්යපත්ා ව පමේ සෂණ පවත්වලප ද්ඬුව  
ශද්්නන ඕනෑ. ඒ  ැන කිිතා  ගපව ස නැරැ. රැ්ැන්  අපට ටපෆි 
 ැන ප්ර ිනය ස ිනශ්නවප. න සටත් ජපින  ප සෂශය්න 
කුරුණෑ ල දිටි්රි ස යට ඡ්නද්ය ඉල්ලපු ටපෆි  ඊළඟට 
ලැන්ටිුසශේ ඉ්නන ටපෆි  රපජය ශටේවශේ අ්නිනා නර  ිජධියට 
පත්වීා අරශ න නැවතත් රපජය ශටේවයට තපු න   ැනන් අපට 
ප්ර ිනය ිනශ්්නශ්න. ටපෆි  රලප ිනශ්න  ේටප  ැන ිජද්යපත්ා  
පමේ සෂණ පවත්ව්නන ඕනෑ. ඒ  ැන කිිතා  ගපව ස නැරැ. 
රැ්ැන්  නුසාපශේ ිජ ිවපටය පිළි්ඳව  රපජය ශටේවශේ 
වවද්යවරයකු රැක්යට වැඩ  රන නුසාපශේ ිජ ිවපටය පිළි්ඳව 
අපට ප්ර ිනය ස ිනශ්නවප  රිටපඩ් ්දියුදී්න ා්නත්රීුසාප. 
තමු්නනප්නශටේත් න ස  අපි න ට වැඩ  ටයුුස  ළප. ඒ  
තමු්නනප්නශටේ ද්්නනවප. ශ  ත්රටිතවපදි  ටයුුස න ස  
තමු්නනප්නශටේශේ නා ඈ ශඳ්නශ්න ශ ොශරොාද්? පමේ සෂණ 
 රශ න යන රැා තැනා තමු්නනප්නශටේශේ නා ශපොඩ්ඩ 
ශපොඩ්ඩ ශරෝ කියැශවනවප. තමු්නනප්නශටේත් න ස  අපට 
ශපෞේ ලි  ප්ර ිනය ස නැරැ. අපි තමු්නනප්නශටේත් න ස  න ට 
වැඩ  ළප. අද්  තමු්නනප්නශටේශේ නා සුේන  ර  ්නන අව ය 
න   තමු්නනප්නශටේ ශ  පමේ සෂණවලට ල්ප දිය යුුස ටරශයෝ ය 
ල්ප ශද්්නන.   රැ්ැන්  න සටත් ජපින  ප සෂය ප්රමු් ශ  තඩුක්ව 
ඒ පමේ සෂණ  ටයුුස  ර්නශ්න ට ූර ආණශය්නා වැරදි ිජධියට. 
පමේ සෂණ පවත්වනවප කියලප ශාො  සද්  ර්නශ්න? 
පප ආලිශ ්නුසව ුසළ ිජශ ේෂ  පර  ටභ පව ස පත්  රශ න  
ශවනා  ඩුඩපයා ස ද්පශ න ප්ර ින අරනවප. ද්ැ්න ඒ ිජශ ේෂ 
 පර  ටභ පශේ ශාො  සද්  ර්නශ්න? අ්පාපතයවරයප ප්රමු් 
තඩුක්ව සුේන  ර  ැනීා ටඳරප තාන් ශ  ිජශ ේෂ  පර  ටභ පව 
පත්  රශ න ිනශ්්නශ්න.  

මූලපටනපරූඪ  රු ා්නත්රීුසමියනි  අද් වනශ ොට ශ  රට 
ට ූර ආණශය්න ිජනප ය  රප ගිහි්න ිනශ්නවප. අද් මිනිසු්නට 
 ්නන-අඳි්නන නැින තත්ත්වයට වැක්ලප ිනශ්නවප. අද් වනශ ොට 
වයපපපර ශටේරා  ඩපශ න වැක්ලප. අධි  ්ැාකු ශපොලී නිටප 
මිනිසු්න පෑගිලප  මිරිකිලප ඉ්නශ්න. ශ  තඩුක්ව යටශත් අද් ශ  
රශට් රැා  සශෂේත්රය සා  ඩපශ න වැක්ලපන් ිනශ්්නශ්න. ඒ නිටප 
ශ  තඩුක්ව වරපා ශ ද්ර යව්නන ිතයදෙශද්නප න ට ශපළ 
 ැහිලප ඉ්නනවප. අද් මිනිසු්න නපය ත්වය ස ඉල්ලනවප. මිනිසු්න 
ශ ෝඨපභ ය රපජප සෂ ාරත්ායප ඉල්ල්නශ්න ඇන්? මිනිසු්න 
ඉල්ලනවප   ශ  රටට  ිජනය ස. මිනිසු්න ඉල්ලනවප   ශ  රටට 
පපලනය ස. මිනිසු්න ඉල්ලනවප ශ ෝනද්  ශ ළි්න ිනශ්න 
නපය ශය ස. නශරා නපය ශය ස න ස  තාන් ශ   ාන ය්නන 
ඕනෑ කියලප  මිනිසු්න නුසාප ඉල්ලනවප. තමු්නනප්නශටේලප 
ාැිනවරණය ිනයලප ්ල්නන. ද්ැ්න තමු්නනප්නශටේලපට ිනශ්න 
වුවානපව ශාො  සද්? පුළුව්න න  අප ශ ොටු  ර්නන. 
තමු්නනප්නශටේලපට ිනශ්න ශවන ශවන නයපය පත්රත් න ස   අද් 
වනශ ොට අධිරපජයවපදී ්ල ඳවුරුවල අතශ ොළුව ස ්වට ශ  
තඩුක්ව පත් ශවලප ිනශ්නවප. අධිරපජයවපදී ්ල ඳවුරුවල  
ඇශාරි පව ප්රමු් අධිරපජයවපදී රටවල්වල අතශ ොළුව ස ්වට 
ශ  තඩුක්ව පත් ශවලප ිනශ්නවප. ිතදු ශවච්ා ශ්ෝ ් ප්රරපර 
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පප ආලිශ ්නුසව 

පිටුපට ඒ රටවල් ඉ්නනවපද් කියලප අපට ටැ ය ස ිනශ්නවප. 
ශාො ද්  ශ  රට ශද් ඩ  රලප  මුටිලි  ජනතපව රප ශද්ාළ 
ජනතපව ාහි්නද් රපජප සෂ  ඳවුශර්න අන්්න  රවලප  ශ  තඩුක්ව 
තවදුරටත් රැ ශ න යන  ා්න තා්නශේ වුවානප නපප   ඉෂිට 
ිතේන  ර  ්නන ඒ අය වැඩ ටයුුස  රනවපද් කියන ටැ ය අපට 
ිනශ්නවප.  

අද් ශලෝ ශේ ප්රනපන මුටිලි  රටවල් ී ය ස ඇශාරි පව ිජිත්න 
ිජනප   ර ිනශ්නවපද් කියලප තමු්නනප්නශටේලප  ල්පනප  ර 
්ල්නන.ශ  තඩුක්ව ඉ්නශ්න ඒ  ඳවුශ ආන්. තමු්නනප්නශටේලපශේ 
රෂද්ය ටප සෂියට න ඟව වැඩ  ටයුුස  රනවප න   මුටිලි  
ජනතපව  ැන හිතනවප න   තමු්නනප්නශටේලපට අද් ශ  ිජ ිවපට 
භ ා  ශයෝජනපවට ිජරුේනව ඡ්නද්ය ශද්්නන ්ැරැ. ශලෝ ශේ 
මුටිලි  ජනතපවට අද් අත්ශවලප ිනශ්න ඉරණා  ැන 
තමු්නනප්නශටේලප ශපොඩ්ඩ ස හිතලප ්ල්නන.  

මූලපටනපරූඪ  රු ා්නත්රීුසමියනි  ාා තව න   පරණය ස 
කිය්නනට ඕනෑ. ශ  තඩුක්ශේ අවටපන ශරෝරපව තාන් ද්ැ්න 
පැමිණ ිනශ්්නශ්න. තව ශපොශරොය කිහිපයන් ිනශ්්නශ්න. අපි ශ  
රශට් ජනපධිපින ධුරය ශ ෝඨපභ ය රපජප සෂ ාැිනුසාපටත්  
අ්පාපතය ධුරය ාහි්නද් රපජප සෂ ාැිනුසාපටත් ල්ප දීලප   ලි්න 
ිනබුණු රට නැවත රද්නවපය කියන  පරණය ාත ස  රමි්න  ාශේ 
වාන ටිවල්පය අවට්න  රනවප. ටිුසිනන්. 

 

ගු ි ්ාඩ් බිනයුී්ද මහසතා  
(மொண்புமிகு றிஸொட் பதியுதீன்) 

(The Hon. Rishad  Bathiudeen) 

මූලපටනපරූඪ  රු ා්නත්රීුසමියනි   රු නටි.බී. දිටපනපය  

ා්නත්රීුසාප කිේවප  ාට  ළ ශාෝද්නප බලාපු  ර්නන පුළුව්න 

කියලප. පුළුව්න න  ඒවප බලාපු  ර්නනය කියප ාා නුසාපට 

අභිශයෝ   රනවප. ාට අ ස ර 7 000 ස නැරැ. ඒ නිටප බ්ුසාපට 

නය බලාපු  ර්නන ්ැරැ. නමුත්  නුසාප ඒ  බලාපු  ශළොත් ාා 

ශේ පපලනශය්න ඉවත් ශවනවප. බ්ුසාපට නය බලාපු  ර්නන ්ැරි 

වුශණොත්  බ්ුසාප ශේ පපලනශය්න ඉවත් ශවනවපද් කියලප ාට 

කිය්නන. 

 

ගු ම ප්.බී. ින්ානායක මහසතා 
(மொண்புமிகு எஸ்.பி. திசொநொயக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

බ්ුසාපට අයත් ඉඩ වල බලාපු ාප ළඟ ිනශ්නවප. 

බ්ුසාපශේ  බ්ුසාපශේ පවුලශේ  බ්ුසාපශේ අ ාපශේ  

බ්ුසාපශේ ටශරෝද්රය්නශේ බලාපු ාප ළඟ ිනශ්නවප. ඒවපශේ 

ිනශ්න ඉඩ  ප්රාපණය අ ස ර ( 000 ටත් වඩප වැඩියන්. 

 
ගු ි ්ාඩ් බිනයුී්ද මහසතා  
(மொண்புமிகு றிஸொட் பதியுதீன்) 

(The Hon. Rishad  Bathiudeen) 

බ්ුසාප   
 

[මූලා්නගේ අණ පි ින ඉව්  කරන ලී.  
[அக்கிரொசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 
 

 ගප ශ්න කිය්නශ්න. 
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමිය 
(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
 රු ා්නත්රීවරුනි  ද්ැ්න බය  ගපව අවට්න  ර්නන.  

 රු නටි.න . ාරි ස ප ආ ා්නත්රීුසානි  බ්ුසාප  ගප  ර්නන.  

ගු ි ්ාඩ් බිනයුී්ද මහසතා  
(மொண்புமிகு றிஸொட் பதியுதீன்) 

(The Hon. Rishad  Bathiudeen) 

බ්ුසාප වපාපල  

 
[මූලා්නගේ අණ පි ින ඉව්  කරන ලී.  
[அக்கிரொசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 ගප ශ්න  කිය්නශ්න. බ්ුසාප ශරොශර ස. 
 
[මූලා්නගේ අණ පි ින ඉව්  කරන ලී.  
[அக்கிரொசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමිය 
(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
 රු නටි.න . ාරි ස ප ආ ා්නත්රීුසානි  බ්ුසාප  ගප  ර්නන.  

ඊට ප්රගා   වුරු්න ශරෝ  රු ා්නත්රීවරශය ස මූලපටනය ටඳරප 

 රු (වවද්ය  ුසිතතප ිජශමාප්නන ා්නත්රීුසමියශේ නා ශයෝජනප 

 ර්නන. 

 

ගු ලකී ජ්යවර්ධන මහසතා 
(மொண்புமிகு லக்கி ேயவர்தன) 

(The Hon. Lucky Jayawardana) 

මූලපටනපරූඪ  රු ා්නත්රීුසමියනි  එ රු (වවද්ය  ුසිතතප 

ිජශමාප්නන ාරත්මිය ද්ැ්න මූලපටනය  ත යුුසයඑන් ාප ශයෝජනප 

 රනවප. 

      

ගු විජිත ගේුගගොඩ මහසතා 
(மொண்புமிகு விேித மபருதகொட) 

(The Hon. Vijitha Berugoda) 

 
විිර්ද ්පථිර කරන ලී. 
ஆமமொதித்தொர். 
Seconded. 

 
ප්රශ්පනය විම්න ලින්ද  ්භා ්්පමත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 
අනුරුව ගු ශ්රියානි විග.වික්රම මහස් මිය මූලා්නගය්ද ඉව්  

වූගය්ද  ගු සවවාය  ුරිරතා විග.මා්දන මහස් මිය මූලා්නාරූඪ 
විය. 

அதன்பிறகு, மொண்புமிகு (திருமதி) ஸ்ரீயொணி விமேவிக்கிரம 

அவர்கள் அக்கிரொசனத்தினின்று அகலமவ, மொண்புமிகு (கவத்திய 

கலொநிதி)(திருமதி) துஸிதொ விமேமொன்ன அவர்கள் தகலகம 

வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA left the 
Chair, and THE HON. (DR.) (MRS.) THUSITHA WIJEMANNA took 
the Chair. 
 

[අ.භ ප.(.32] 
 

ගු ම ප්.ම්ප. මි ක්කාර් මහසතා 
(மொண்புமிகு எஸ்.எம். மொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

මූලපටනපරූඪ  රු ා්නත්රීුසමියනි  ජනතප ිජමු සින ශපරමුණ 

ඉදිරිපත්  ර ිනශ්න ශාා ිජ විපට භ ා  ශයෝජනපශේ අඩාවන 

 පරණප දිරප ්ැදෙවපා අපට ශපශනනවප  ශ  ිජ ිවපට භ ා  

ශයෝජනපව පරපජය  රලප අප ජය්රණය ලැබුවත්  ශ   ුසළ 

අපට අාත   ර්නන ්ැරි  ාඟ රරි්නන ්ැරි  පරණප  ණනපව ස 

1431 1432 

[ රු  අරු්නදි  ප්රනප්නදු  ාරතප] 
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ිනශ්න ්ව. රශට් ජපින  තර සෂපවට ත ආජනය ස වුණු  රශට් 

ජපින  තර සෂපව   අත රැර ද්ැමූ  ඒ  ැන ටැලකිල්ල ස ශනොද්ැ සවූ 

 පරණප  ැන අපට ඊළඟට අවනපනය  ශයොමු  ර්නන ිතේන 

ශවනවප. රු අම්ර දිටපනපය  ා්නත්රීුසාප  රපජය බුේධි අා  

ශටේවපව ාඟි්න ල්ප දී ිනශ්න වප ආතප නකි්න න  ඊශේ ශ  ටභ පවට 

ඉදිරිපත්  ර ිනබුණප. අශලා රපජය බුේධි අා ය ශ ොච්ාර 

  සිනාත්ද්  බවු්න ශ  පිළි්ඳව නිිතයප පරව  රාපම්කූලව  

ශතොරුසරු ටහිතව ද්ැම්වත්  ර ිනශ්නවපද් කියප නා වප ආතප දිරප 

්ැදෙවපා ශත්ශරනවප. නතශ ොට  රපජය බුේධි අා ශේ  ප ආයභ පරය 

ශව්නශ්න ද්ැම්වත් කිමේාන්. නශටේ ද්ැම්වත්  ළපට පටිශටේ තීරණ 

 ැනීශ  ව ී ා  පටද් ිනශ්්නශ්න? ශපොලිටිපිනවරයපටත්  

තර සෂ  ශල්  වරයපටත්  තර සෂ  ඇාිනවරයපටත් තාන් ඒ 

ව ී ා ිනශ්්නශ්න. නතශ ොට  ශපොලිටිපිනවරයප ටර තර සෂ  

ශල්  වරයප ක්රියපාප ආ   ැනීශ  ඒ ව ී ා පැරැර රැර 

ිනශ්නවප. ඒ ව ී ාා තර සෂ  ඇාිනවරයපටත් නනවප. රැ්ැන්  

තර සෂ  ඇාිනවරයප ශාො  සද්  ර්නශ්න? බුව ඒ ව ී ා 

 ්නශ්න නැිනව   ට උත්තරය සවත්  ්නශ්න නැිනව  -2010දී 

ටරත් ශ ෝනශටේ ප ාරත්ායප අත්අඩාවනවට  ත්තප වපශේ- 

ශපොලිටිපිනවරයපත්  තර සෂ  ශල්  වරයපත් අත්අඩාවනවට 

 ්නනවප    ශ  වන ිජට අධි රණශය්න ඒ ට ශරොඳ උත්තරය ස 

ලැබී ිනශ්නවප. 

ශ  ිජශ ේෂ  පර  ටභ පව පට්න  නිේදී ිතයදෙ ප සෂ න ඟ 

ශවලප නය පට්න  ත්තත්  අ්නිනශ දී න   ඩුඩපයා ස ඒ ට 

තශේ නැරැ. රැ්ැන්  තර සෂ  ඇාිනවරයප රැක්යට 

ජනපධිපිනවරයප ශ  ිතේධියට ව  කිය්නන ඕනෑ ්ව නා ිජශ ේෂ 

 පර  ටභ පව ඉදිරිශේ බලාපු ශවමි්න ිනබියදී  රශට් ජපින  

තර සෂපවට ත ආජනය ස වන පරිදි  රපජය බුේධි අා ය අ  ආාණය 

 ර්නන ශරෝ බවු්නට ාඩ  ර්නන ශරෝ  වුරු්න ශරෝ ශ  රරරප 

උත්ටපර  රනවප න   න සටත් ජපින  ප සෂශේ ා්නත්රීවරයකු 

රැක්යට ාා ඒ ට ිජරුේනන් කියන න  ඉතප පැරැදිලිව රප ව  

ී ශා්න කියනවප. ඒ ට ශරේුසව ශ  න්. අපි ප සෂය ස 

ශතෝරපශ න ිනශ්්නශ්න තපත්තප යූන්නපී නිටප පුතප යූන්නපී 

ශව්නන ඕනෑය කියන  පරණය ර්නද්ප ශනොශවන්. ශ  ර ට ුසළ 

ටාහිඳියපව ිනශ්්නනට ඕනෑ  රට දියුණු  ර්නන ඕනෑ  ශලෝ යපත් 

න ස  තර   රලප දින්නන පුළුව්න රට ස ්වට ශ  රට පත් 

 ර්නන ඕනෑ. නා නිටප  අප අා  න  රැක්යට ටල ්නශ්න 

ප සෂය ශනොශවන්. ාා න  ාශේ ප සෂයට වඩප අශලා රට තාන් 

අා  න  ශලට ටල ්නශ්න.  

ශාා ක්රියපද්පාය දිරප ්ලපශ න යනශ ොට අපට ශත්ශරනවප    

පසුගිය  පලශේ  ර්නන ඕනෑ ශ්ොශරෝ ශේවල්  රලප නැින ්ව. 

ාා ඒ ටඳරප උද්පරරණය ස කිය්නන . ්රපතළ වාාප  දූෂණ 

පිළි්ඳ ජනපධිපින ිජා ආ න ශ ොමිෂ්න ටභ පශේ වප ආතපව භ පර දීලප 

ිනශ්නවප. නමුත් ඒ  රාටි ශපට්ක්ශේ ද්ාපශ න ්ලපශ න 

ඉ්නනවප. ඒ නිටපා  ශ්ොරු ශේ ශප්රේමී ටළු ඇුසශළේ ඉ්නන ශරොර 

ත ස ඩිය ක්  ට නට්නන පුළුව්න ශවලප ිනශ්නවප.  ඇත්ත 

ව ශය්නා  අපි  මිනී ාරලපත් නැරැ  ශරොර    රලපත් නැරැ  

වාාප  රලපත් නැරැ. ඒ වපශේා  අපි ප සෂයට වඩප රටට තද්ශරන්. 

ඒ නිටප අපි තාන් ටැ්ෑ ශේ ශප්රේමී්න.  

පපටිකු ඉරිද්ප නල්ල වූ ප්රරපරය අල්ලපශ න  නා ප්රරපරය 

නපටයය ස ්වට පත්  රශ න  ඒ  උඩිය්න ශේ  ශප්රේාය ස 

අවුළපශ න  එය  ය  ිතදුවී  අතැන ශවනවප  ශාතැන ශවනවප  

ාහියා නශේ ශවනවප  මිම්ව්නශ ොඩ ශවනවප  ශරට්ක්ශපොළ 

ශවනවපඑ කියමි්න ටාරර අය ද්ැ්න campaign න  ස ශ න යනවප.  

ශ  බ සශ ෝා ඉතපා ටැලසු ටර ත වැඩ  ටයුුස. ඇත්ත 

ව ශය්නා  ශාතැන ිනශ්්නශ්න තඩුක්ශේ  ශ ේරු පව පිළි්ඳ 

ප්ර ිනය ස. ාා නශරා කිය්නන ශරේුසව ශාො  සද්? ඒ campaign 

න  ද්ැ්න යනවප. නය ජනපධිපිනවරණය ද් සවපා යනවප. නශරා 

 ර්නශ්න ශාො ද් ද්්නනවපද්? නශරා  ර්නශ්න  ඉ්නදියපශේ 

පසුගිය ද්ප පැවැින ාරප ාැිනවරණශේදී BJP ප සෂය තනි රා 

හි්නදු ඡ්නද්වලි්න ජය්රණය  ළප වපශේ  ශ  අ්නතවපද්ය  

ජපිනවපද්ය දි ටා ශ න ගිහි්න ්ුවතර ිතාරල ඡ්නද්වලි්න තා්නට 

්ලයට න්නන පුළුව්නද් කියලප ්ල්නනන්. අශන ස අතට  ඒ අය 

මුටිලි  ජනතපවට ඒත්ුස  ්නව්නන රද්නවප  එබයශ ොල්ල්නශේ 

ාැදිරත් වීශා්න ත තඩුක්ව යටශත් බයශ ොල්ල්න අනපර සෂිතන්  

බයශ ොල්ල්නට තර සෂපව ශද්්නන පුළුව්න අපට පාණන්  ඒ නිටප 

බයශ ොල්ල්නශ ්න ශ ොටට ස අපිත් න ස  න ුස ශව්නනඑ 

කියලප. ශ  ජවනි පව ශත්රු  අරශ නත් ක්රියපත්ා  ශව්නන 

තඩුක්වට රැකියපව ස ලැබී නැරැ. ශ  අයශේ අවා භ පවය 

පිළි්ඳව ප්ර ින ිනශ්නවප. ශ  අයශේ ශේ  ශප්රේාය අවා  න  

ශාො  සද්  ර්නන ඕනෑ?  

ශ  ශේ  ශප්රේාය ුසළ අනයපපන රාය  ැන  ගප  රනවප; 

අරපබි පපටල්  ැන  ගප  රනවප; ාේරටප පපටල්  ැන  ගප 

 රනවප. ාා ශපෞේ ලි ව ිජ ිවපට  රනවප  ශ  රශට් මි්ර 

අනයපපන රාය ස ඇින ව්නන ඕනෑ ්ව; ිතාරල  ශද්ාළ  මුටිලි  

ද්රුව්න න ට ඉශ න  ්නනප තත්ත්වය ස ිනශ්්නන ඕනෑ ්ව. 

ශ්ොශරෝ මුටිලි    ාපන ිනශ්්නශ්න ිතාරල   ාපන ාැද්න්. ඒ 

ප්රශේ වල ිතාරල පපටල්වල ඉශ න  ්නන ්ැරි වුණපා ඒ 

පැත්ශත් ශේ පපලනඥය්න අල්ලප ශ න මුටිලි  ඉටිශ ෝලය ස 

පිහිටුවනවප. නශරා  ළපා  ටාටි ෂින  ශවනට ස නතැනි්නා 

පට්න  ්නනවප.  

මූලපටනපරූඪ  රු ා්නත්රීුසමියනි  ාප න  උද්පරරණය ස 

කිය්නන . ශ  ශ්ොශරෝ අය  ගප  රමි්න කියනවප  එඉමිිනයපට ි

්පී  ආ ාප ප ආ ාරත්ායප තන්නද් ිජද්යපලශේ ශරොඳ ිතසු ද්රුශව සඑ 

කියලප. ාා ඉශ න  ත්ශත් ාපතර රපුවල ිජද්යපලශේන්. ාප  ැනත් 

ය  පිරිට ස ඒ ිජධියට කියනවප. රැ්ැන්  ඉමිිනයපටිලප  අප වපශේ 

අයට බිහි ශව්නන ශ   ඩුඩපයා  ශ  system න  අද් ඉඩ 

ශද්්නශ්න නැරැ. ාරද්පශ්න තන්නද් ිජද්යපලයට අවුරුේද් ට 

ළාන්්න (00 ස  ්නනවප. ඒ අය අතරට න ා න  මුටිලි  ළායකු 

පාණන්  ්නශ්න. ලා පශේ රැා පපටල ටා ්ලපපන  පදිාචි 

අම්පපතයට අද්පළව  ්නනප ප්රාපණය නා පපටලට ශද්්නශ්න නැරැ. 

තන්නද් ටර නපල්නද්ප ිජද්යපල ට ්්නනශය්න ිජතර ස ඇන් නශරා 

 ර්නශ්න? රැා තැනටා න ා නීිනය ඕනෑය කියන අය තන්නද් 

ටර නපල්නද්ප ිජද්යපල ට ්්නනශය්න ඒ නීිනය ඉල්ල්නශ්න නැරැ.  

ාේරටප අනයපපනය රරරප කුා්නත්රණ පමේ වැඩ පිළිශවළවල් 

ිතේන ශවනවපය   කියනවප. ාා ඉතප පැරැදිලිව ශ   පරණය 

කියනවප. ාේරටප ව ආ  ශද්  ස ිනශ්නවප. න  ස තාන්  පපටල් 

යන ද්රුව්නට ද්ර  පපටල්වල වපශේ ඉරිද්ප උශේට ත මි  

අනයපපනය ල්ප ශද්න තයතන. ඒ  මුටිලි  ත මි  රප 

ටාටි ෂින   ටයුුස ශද්පප ආතශ ්නුසව යටශත් ිනබුණපශද්්න. 

රැ්ැන්  ාවුලිජවරු්නට ල්ප ශද්න ාේරටප අනයපපනය අනයපපන 

අාපතයපා ශේ ිජෂය නි ආශේ ය යටතට ශ නැල්ලප  අනයපපන 

අාපතයපා ශය්න වනරුවරු්න දීලප පිරිශව්න අනයපපනය වපශේ 

පවත්වපශ න ය්නනය කියලප අපිත් කියනවප. නමුත්  ඒවප 

 ර්නන වුවානපව ස නැරැ. ඒවප ශනො රන ශ ොට තාන් ිජිජන 

ටාිජනපන ාැද් ශපරදි  රටවල් අල්ලපශ න  ඒවපශය්න තනපර 

උප පර අරශ න නවැනි තයතන පවත්වපශ න ය්නශ්න. නිිත 

රාශේද්ය ස ඇත්තටා රද්්නන ඕනෑ න  ාප කියපු ඒ system න  

නවත්ව්නන ඕනෑ.  

මූලපටනපරූඪ  රු ා්නත්රීුසමියනි  ද්ැ්න ාරප ශලොකුවට  ෑ 

 ැුවවපට ාඩ ලපුව ිජ ිවිජද්යපලය රද්්නන ගිිජසු  අත්ට්න  ශළේ 

ශ ොන්  පලශේද්? පසුගිය තඩුක්ව  පලශේ  ඩලටි අලරලාශපරුා 

ාැිනුසාප වෂත්තීය පුුවණු අාපතයුසාපව ිතක්  පලශේන් ඒ   ශළේ.  
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පප ආලිශ ්නුසව 

ද්ැ්න ිජල්පත්ුසව  ැන  ගප  රනවප. ිජල්පත්ුසවට අද්පළ 

 ටයුත්ත පට්න  ත්ශත් ශ ොන්  පලශේද්? පසුගිය තඩුක්ව 

 පලශේන් ඒ  පට්න  ත්ශත්. ශ්රී ලා ප ප්රමිින තයතනය ිනබියදී  

රලපල් ටරින  නිකුත්  ර්නන ඒ තයතනයට ශද්්නශ්න නැිනව 

ජ ඉන්යුසල් උලාප ටා ායට දු්නශ්න  වුද්? ඒ  200  ව ආෂශේ 

ාහි්නද් රපජප සෂ තඩුක්ව  පලශේදීන්. ඒ නිටප ශ  ශේ  

ශප්රේමි්නශේ ශරදෙව ශ  න්. ශ   රුණු නළියට ද්ා්නන අශලා 

තඩුක්වට ශත්ශර්නශ්න නැරැ.  

මූලපටනපරූඪ  රු ා්නත්රීුසමියනි  ශ  තඩුක්ශේ අක් පපක් 

ිනශ්නවප. ශ  තඩුක්වට මිනිටිසු ්ණිනවප. නශරා න කුත් 

ිනශ්නවප. නශරාන් කියලප  ඒ ට ිජ ල්පය රැක්යට  ලි්න අය 

ශ න න්නන මිනිටිසු  ැාැින ශව්නශ්න නැරැ. රශට් අද් ිනශ්න 

අදෙත් ප්රවණතපව ශත්රු  අරශ න නැරැ. අද් රට ය්නශ්න ශ ොන් 

පැත්තටද් කියන න  ශත්රු   ්නශ්න නැරැ. ාට න  ශද්ය ස ඉතප 

පැරැදිලිව  ව ී ශා්න කිය්නන පුළුව්න. පප ආලිශ ්නුසශේ ිතක්න 

ශ  ා්නත්රීවරු 224 ශද්නපශ ්න ්ුවතරය ස -රැා ප සෂයකි්නා- 

ඊළඟ පප ආලිශ ්නුස ාැිනවරණය දින්නශ්න නැරැ. ඒ  න  ාට 

අනිවප ආයශය්නා කිය්නන පුළුව්න.  

මූලපටනපරූඪ  රු ා්නත්රීුසමියනි  ජනතප ිජමු සින ශපරමුණ ශ  
ශයෝජනපව ශ න ඒා පිළි්ඳව ාා ජනතප ිජමු සින ශපරමුණට 
ශ්ශරිජ්න ටිුසත්ව්නත ශවනවප. ශාො  සද්  ඒ ට ශරේුසව? 
රැාවනණු  රුණු ශ  රරරප ශරළි ශවනවප; රැාවනණු  රුණුවල 
ිනශ්න යටගියපව ශ  රරරප ශරළි ශවනවප. ඒ  රශට් ජනතපවට 
ද්ැන ැනීශ  අන්ිනය ස ිනශ්නවප. ඒ අන්ිනය අම්ව ශාහි ටැ්ෑ 
ටිවරූපය නළියට ද්ා්නන ඕනෑ. අප ිජනපය  ජනපධිපිනවරයකු පත් 
 ශළේ නුසාප  රන  රන රැා න ටා රරින් කිය්නන ශනොශවන්. 
නුසාප පට්න  ත් ද්ප ඉඳලප කිේවප  එද්රඅටවන තඩුක්රා 
වයවටිගප ටාශ ෝනනය ශරොඳ නැරැ  ද්රනව වන තඩුක්රා 
වයවටිගප ටාශ ෝනනය ශරොඳන්එ කියලප. රැ්ැන් ද්ැ්න ය්නන කිට්ටු 
වුණපා කියවනවප. ද්රනව වන තඩුක්රා වයවටිගප ටාශ ෝනනය 
ශරොඳ නැින දෙ.  ාා අර්නශ්න ශ  න්. ද්රනව වන තඩුක්රා 
වයපවටිගප ටාශ ෝනනශය්න පප ආලිශ ්නුසශේ රප ිජනපය ශේ 
 පලය  අවුරුදු රශේ ඉඳලප පරට අක්  රපු න  නර ද්? 
ශතොරුසරු ද්ැන  ැනීශ  අන්ිනවපිත ා පිළි්ඳ පනත ශ නපපු න  
නර ද්? ාපනයශේදී්නට නිද්රට ල්ප දු්නම් න  නර ද්? ඒ 
වපශේා අවුරුදු රතරරාපර ස යනශත ස පප ආලිශ ්නුසව 
ිජසුරුව්නන ්ැරැන් කියපු න  නර ද්?  තා්න ්ලයට පත් 
ශවනශ ොට කියපු ශේවල් ක්  බ සශ ෝා අාත  ශවලප  
බ සශතෝ් ආ ාපටශේ 2) ශවනි ද්ප පප ආලිශ ්නුසව නීිනිජශරෝීකව 
ිජසුරුව්නන ගිහිල්ලප ශ ළව ත්ුස  

 
[මූලා්නගේ අණ පි ින ඉව්  කරන ලී.  
[அக்கிரொசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

නශ ස තරර තාන් ශ  පිට  ර්නශ්න. මූලපටනපරූඪ  රු 
ා්නත්රීුසමියනි   ාා පැරැදිලිව කියනවප  ශපොලිටිපිනවරයපට 
වපශේා තර සෂ  ශල්  වරයපටත් ශ  ව ී ා ිනශ්නවප 
කියලප. අත්තශනෝාින  ශලට තර සෂ  ාඩුඩලය  ැඳව්නශ්න 
නැිනව  තර සෂ  ාඩුඩලය න ස  ටප ච්ඡප  ර්නශ්න නැිනව  
බුේධි අා  නි ආශේ  ලිඛිතව දීලප ිනශ්ේදි ඒවප ක්රියපත්ා  
ශනොකිමේශ  ව ී ා තර සෂ  ඇාිනවරයපට ිනශ්නවප. ඒ නිටප 
අපි ජනපධිපිනුසාපට කියනවප  න්නන පප ආලිශ ්නුසවට  න්නන 
ිජශ ේෂ  පර  ටභ පවට. ඇිජල්ලප බ්ුසාපශේ නිරවද්යභ පවය බලාපු 
 ර්නන. බ්ුසාපට කිය්නන ිනශ්න ශේ රටට කිය්නන  මිනිසු්නට 
කිය්නන. ඇන් ාඟ රරි්නශ්න? ාඟ රරි්නශ්න නැිනව  වරද්  
පිළි ්නනවප න  කිිත  ැටදෙව ස නැරැ කියන න ත් ාා ප්ර ප  
 ර්නන ඕනෑ.  

ශ  රශට් ිතාරල  ශද්ාළ  මුටිලි  ජනතපව ශ්රී ලපාකි ය්න 

රැක්යට න ට ජිවත්වීශා්න පාණන් අපට දියුණු රට ස ්වට පත් 

ශව්නන පුළුව්න ශව්නශ්න. න  න  ප සෂවල  න  න සශ නපට 

ඊළඟ වතපශේ ජපින  ලැන්ටිුසවලි්න න්නන ිනශ්න වුවානපවලට 

රට ගිනි ිනය්නන ඉඩ දීලප ්ලපශ න ඉ්නනවපද් නැේද් කියන 

තීරණය ශ  තඩුක්ව  ්නන ඕනෑ. නශරා රට ගිනි ිනය්නන දීලප 

්ලප ඉ්නනවප න   ශ  ත ආථි ය පාණ ස ශනොව ට ූර ආණ රටා 

ශලෝ යප ඉදිරිශේ ිජහිළුව ට ල ස ශවලප  ඩප වැශටන න  

නවත්ව්නන ්ැරැ.   ිජිජන අයශේ  ශ්ොරු ශේ ශප්රේාය නළියට 

ද්ාලප  ටැ්ෑ යගප ආගය ශාො  සද් කියන න  අවශ්ෝන  රලප  

ටාහිඳියපව කියන   පරණය පපටශල්න තර භ   රලප  ටයුුස 

කිමේශ  අදෙත් නයපය පත්රය ස ශ  රටට අව ය ශවලප ිනශ්නවප. 

නවැනි අදෙත් වැඩ පිළිශවළ ස ශ  රටට අව ය ශවලප ිනශ්නවප. 

ඒ වැඩ පිළිශවළ සුදු වෑ්න ශ ශනන න  ශනොශවන්. ඒ වැඩ 

පිළිශවළ ාපනය නිද්රට නැින  රන න  ශනොශවන්. ඒ වැඩ 

පිළිශවළ නැවත වතපව ස මිනිටිසු භ ශේ ජීවත්  රවන න  

ශනොශවන්. ඒ නිටප බය කියන අශලා සෂ යප ේිජත්ව පුරවැිතභ පවය 

අශරෝිත  ර  ත් ්වට announce  ළ ද්වටට තාන් 

ාපනයශේදී්නට තශයත්  ල්පනප  ර්නන පට්න  ්නන ශව්නශ්න 

ශ ශ ස ශ ොන් ශ ොටටද් edit  ර්නන ඕනෑ  ශ ොන් ශ ොටට ද් 

ලිය්නන ඕනෑ නැත්ශත්  ඒ  ලිේශවොත් වනක්  ්නන ශවන්ද්  ශ   

ලිේශවොත් සුදු වෑ්න න   ය්නන ශවන්ද් කියලප. 

මූලපටනපරූඪ  රු ා්නත්රීුසමියනි  අවටපන ව ශය්න 

කිය්නශ්න ශායන්. ශ  රටට අදෙත් නයපය පත්රය ස ල්ප ශද්්නන 

අපි අදෙත් වැඩ පිළිශවළ ස  න ස  සූද්පන . ඒ නූතන ද් ආ නයට 

අද්පළ ටාහිඳියපවත් න ස  නන වැඩ පිළිශවළ ස මිට   ශ්ොරු 

ශේ ශප්රේාය ස ඇුසශළේ ඉඳශ න මිනී ාරන නපය ත්වය ස ශරෝ 

නයපය පත්රය ස ශනොවන ්වත් ාත ස  රමි්න ාශේ  ගපව අවට්න 

 රනවප. ශ්ොශරොා ටිුසිනන්.\ 

 

[අ.භ ප.(.(2] 

 

ගු ප්ර්්දන රණවීර  මහසතා 
(மொண்புமிகு பிரசன்ன ரணவீர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
ාට අවටිගපව ල්ප දීා පිළි්ඳව බ්ුසමියට ශ්ොශරොා 

ටිුසිනන්  මූලපටනපරූඪ  රු ා්නත්රීුසමියනි. අද් අශලා 

පප ආලිශ ්නුසවට ිජශ ේෂ ද්වට ස. අද් අශලා පප ආලිශ ්නුස ඉිනරපටය 

ුසළත්  ශලෝ   පප ආලිශ ්නුස ඉිනරපටය ුසළත්  තඩුක් පප ආ ිව 

නිශයෝජනය  රන  ඩුඩපයා ස ිජිත්නා තඩුක්ව රැ   ැනීා 

ටඳරපත්  තඩුක්වට සුජපතභ පවය ස ල්පදීා ටඳරපත්  ිජ ිවපට භ ා  

ශයෝජනපව ස ශ නැල්ලප ිනශ්නවප.  ජනතප ිජමු සින ශපරමුණ 

අපට ශ  ූර ආවපද් ආ ය ල්පදීා පිළි්ඳව ශ්ොශරොා ටිුසිනව්නත 

වනවප.   ශ  තඩුක්ශේ ිජ ිවපටය නැින වුශඩු අද් ශනොශවන්. ශ  

තඩුක්ව ්ලයට පත් වුණු ද්වශටේ ඉඳලපා ශ  තඩුක්ව ශ ශරහි 

ජනතපවශේ ිජ ිවපටය නැින ශවලප ිනශ්නවප. අද් අපශේ 

ිජ ිවපටය පදෙදු ශවලප ිනශ්නවප.  

 

ගු ම්දත්රීවරගයක් 
(மொண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 

මිරිටි කුක්  රලප - 
 

ගු ප්ර්්දන රණවීර  මහසතා 
(மொண்புமிகு பிரசன்ன ரணவீர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
මිරිටි කුක් ශනොශවන්   ර්නන ඕනෑ ශ්ෝ ්. ජනතපව 

කිය්නශ්න ඒ න්.  අද් ශ  රට නවැනි තත්ත්වය ට පත් ශවලපන් 

ිනශ්්නශ්න. අපි කියනවප  ජනතප ිජමු සින ශපරමුණ ඉිනරපටශේ 
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ඉඳලපා ඉටු  ශළේ න සටත් ජපින  ප සෂශේ ව  ී ාන් කියලප.  

නුසා්නලප ඒ ශ ෝනත්රපත්ුසව තාන් ඉෂිට  ශළේ. ශම.ත ආ. 

ජයව ආනන ාැිනුසාපශේ තඩුක්ව ටාශේ -19   දී- හිශ ආ හිටපු 

ශරෝරණ ිජශමවීර ාැිනුසාප නළියට ශ නැල්ලප  එශ්රී ලා ප නිද්රට ි

ප සෂයට ිජරුේනව  ාන  අවටපනයඑ කියලප ශේදි පශව්න 

ශේදි පවට අරශ න ගිහිල්ලප  ශ්රී ලා ප නිද්රටි ප සෂය ප්රමු් 

වපාපාික  ්ලශේ ය ිජනප   ර්නන  ටයුුස  ළප. ඊට පසුව 

1972 ශ ොේ්ෑ ක්ව ාරත්තයපට ිජරුේනව ජනතප ිජමු සින 

ශපරමුණ ඉදිරිපත් ශවලප ශම.ත ආ.ජයව ආනන ාරත්තයප 

ජය්රණය  රව්නන  ටයුුස  ළප. 1979 ිතරිාපශවෝ ාැිනනියට 

ිජරුේනව  වපාපාික  පුළුල් ්ලශේ ය ස  රට සුරකින ්ලශේ ය ස 

නන ශවලපශේ ඒ ඡ්නද්ය ව ආජනය  රලප නැවත ශප්රේාද්පට 

ාරත්ායප ශ  රශට් ජනපධිපින කිමේශා්න ලැබුණු ප්රිනෙලය 

ශාො  සද්?  රැටද්රට ස  ද්ා ශ ඩියයට යැේවප. 2010 ඉිනරපටය 

 ත්තත් නශරාන්. 2010 ටරත් ශ ෝනශටේ ප ාරත්ායප 

ජනපධිපිනවරණයට ඉදිරිපත් වන ශවලපශේදීත් ඒ   වයපපපරය 

අරශ න ගියප. ඊළඟට   2014 එයරපපලනයඑ කියන වානය 

ශ නැල්ලප ශ  තඩුක්ව  ශ  ජනපධිපින ශ ශන්නන  ටයුුස 

 ළප. අද් නි   ශලෝ යට ශපශන්නන නුසා්නලප ිජ ිවපට භ ා  

ශයෝජනප ශ ශනනවප. අද් රශට් ජනයප ද්්නනවප ජනතප ිජමු සින 

ශපරමුශඩු ක්රියප පර   පිළි්ඳව. රැ්ැන්  අද් ්ැරි වුණත්  ශ  

පප ආලිශ ්නුසශේ බළු ශ ඩිය  ණනි්න ශනොව ජනතපවශේ ටැ්ෑ ජන 

ාතශය්න ශ  තඩුක්ව ශ ද්ර යවනවපය කියන න  පැරැදිලිව 

ප්ර ප   ර්නන ඕනෑ.  

ශ  රශට් අධිරපජය ිජශරෝීක අර ළශේ පුශරෝ පමි්න ශලට 

 ටයුුස  ර්නශ්න ජනතප ිජමු සින ශපරමුශඩු අයන්. රැ්ැන්  

අධිරපජයවපදි ඒජ්නත රුවප ිජධියට වැඩ   ටයුුස  රන   ශ  

රශට් රපජය ට පත්  ජපින  ට පත් ිජකුණන  අධිරපජයවපදි්නට 

ප සෂව ටර බවු්නශේ අව යතප ශවම්ශව්න  ටයුුස  රන රනිල් 

ිජරාිතාරට ිජරුේනව අපි ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව ස ශ නපපු 

ශවලපශේ   අපි තඩුක්ව ස රද්්නන යන ශවලපශේ ාත ද් 

බ්ුසා්නලප  රපු වැශඩ්? ශ  තඩුක්ව ශවම්ශව්න ිජ පල ශලට 

 ශඩ් ගියප; නශරට ශාශරට දිේවප. රැ්ැන්  අද් ශාො  සද් ශවලප 

ිනශ්්නශ්න?  

පසුගිය ද්වටිවල පනත් කිහිපය ස ශ නපවප. මුද්ල් පනත ස 

ශ නපවප. ්දු පනත ස ශ නපවප. ඉඩ  ිජකිණීා ටඳරප   එත ආථි  

ශ ොරිශඩෝවඑ වයපපෂිනය රරරප ඇශාරි පවට ඉඩ  ල්ප දීශ  වැඩ 

පිළිශවළ ටැ සීා ටඳරප ඉඩ  පනත ශ ශනන ශවලපශේත් නයට 

ිජරුේනව ජනතප ිජමු සින ශපරමුණ න  උටපිජය වත් නක්ව ස ද්ාප 

ිනබුශඩු නැරැ. රැ්ැන්  නද්ප ාහි්නද් රපජප සෂ ාැිනුසාපට ිජරුේනව 

අධි රණයට  මුලි්නා ගිහිල්ලප නක් පැවරුශේ ජනතප ිජමු සින 

ශපරමුණන්. ශ   තාන්  ඇත්ත තත්ත්වය.  අද් ශ  රශට් ද්රුව්න 

ා්නද් ශපෝෂණශය්න ාැශරන තත්ත්වයට පත් ශවලප ිනශ්නවප.  

ශද්ාපපිය්න ටාඟ ද්රුව්න අද් ශ ෝච්චියට පනින තත්ත්වයට පත් 

ශවලප ිනශ්නවප. ශ  රශට්   තරුණ තරුණිය්නට රැකි ර සෂප  

අහිමි ශවලප ශ  රශට් ත ආථි ය ිජ පල ශලට ිජනප  ශවලප 

ිනශ්නවප.   

ඒ වපශේා සුළු අපනයන ශභ ෝ   ෂෂි  ආාප්නතය ිජනප  

ශවලප ඉවරන්.  සුළු අපනයන ශභ ෝ   නිෂිපපද් ය්න වන ශත්  

ර් ආ    රපබු නැක්  නනට  පල්    මිරිටි  කුරුඳු ශ ොිජයප අද් 

ිජනප  ශවලප. ඒ ශ ොිජයප අද් ශ ොිජ මි්න ඈත් ශවලප. අද් ශ ොවී්න 

වර ශ්ොන තත්ත්වයට පත් ශවලප. 

නද්ප ාහි්නද් රපජප සෂ යු ශේ  වැඩ බිා සව පැවැින ශ  රට අද් 

මුක් බිා ස ්වට පත් ශවලප ිනශ්නවප. නද්ප පැවැින ටිවයාශපෝෂිත 

ත ආථි  රාය අද් ිජනප   රලප ද්ාලප ශ ොිජයප ඇුසළු ිතයදෙශද්නප 

ිජනප   රලප ඉවරන්.  

ඒ වපශේා ශ  රශට් ජපින  තර සෂපව ිජනප   රලප ඉවරන්. 

නද්ප පපටිකු ප්රරපරශේදී මිය ගිය ජනතපව  ුසවපල ලැබූ ජනතපව 

ශවම්ශව්න අද් ටපනපරණය ස ඉටු ශවලප නැරැ. ඒ ශවම්ශව්න  ගප 

 රපු  පදිනල් හිමිපපණ්නලප අද් වැරදි පරශයෝ ශවලප; ටිවපමී්න 

වර්නශටේලප වැරදි පරශයෝ ශවලප. ඒ ශවම්ශව්න පත්  රපු  ටභ ප 

අද් ශරදි ශරෝද්න තත්ත්වයට  වැරදි රුව්න ශුේන  රන 

තත්ත්වයට  තඩුක්ව ශුේන  රන තත්ත්වයට පත් ශවලප. ටපෆිලප 

වැනි ජන ටාරපරයට ලෑටිින ශවන මිනිසු්න  ශුේන  රන 

තත්ත්වයට පත් ශවලප. ඒ ශවම්ශව්න ශපනී ිතක්න මිනිසු්න අද් 

වැරදි රුව්න ්වට පත්  රන තත්ත්වය ස ඇින ශවලප ිනශ්නවප. 

ඒ නිටප ශ   පල ඩුණි තඩුක්වට අපි කියනවප  අපට අද් ශ  

තඩුක්ව  පප ආලිශ ්නුසශේ බළු ශ ඩිය  ණනි්න පරපජය  ර්නන 

්ැරි වුණත් තව ාපට ී පයකි්න ජනතපවත් න ස  න ුස ශවලප 

ජනතප ාතශය්න පරපජය  රනවපය කියන න . ශ්ොශරොා 

ටිුසිනන්. 
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමිය 
(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
 මීළඟට   රු ඒ.නච්.න .  වුිත ා්නත්රීුසාප. බ්ුසාපට ිජනපඩිය 

)   පලය ස ිනශ්නවප. 
 
 

[4.49 p.m.] 
 

ගු ඒ.මච්.ම්ප. ෆුනිර මහසතා 
(மொண்புமிகு  ஏ.எச்.எம். தபௌஸி) 

(The Hon.  A.H.M. Fowzie) 

Madam Chair, I thank you for the opportunity given 
to me to participate in the Debate on the No-Confidence 
Motion moved by the Janatha Vimukthi Peramuna 
against the Government. 

The No-Confidence Motion attempts to lay the entire 
blame of the Easter Sunday attacks on the Prime Minister 
and the Cabinet and accuses them of failing to take steps 
to prevent the occurrence of these terrorist attacks.  

Before I comment on the contents of the Motion, 
please permit me to make a few preliminary remarks on 
the situation that exists in the country after the horrible 
attacks that targeted innocent Christian worshippers in 
churches as well as tourists in our high-end hotels.  

April 21, 2019 is a black day in the history of the 
country. No amount of words can remove the pain of the 
victims and their families. The least we, as a nation, can 
do for them is to ensure that never again an incident like 
this would take place in this country.  While the Catholic 
and Christian community has endured their ordeal with 
dignified patience, it is unfortunate that there are other 
evil forces trying to capitalize on the situation and are 
spreading hate and venom against the Muslim community 
in order to achieve their own vested interests.  

On the one hand, some religious personalities are 
going round the country uttering half-truths and untruths 
that create fear and suspicion in the minds of the ordinary 
Sinhalese. On the other hand, there are politicians who 
are spreading communal sentiments in pursuit of their 
electoral agenda. There are also business interests who 
are attempting to further their own objectives by creating 
baseless stories against businesses owned by Muslims. 
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Apart from the damage caused to religious harmony by all 
these campaigns, these will also result in long-term 
damage to the economy of the country. It is, therefore, 
imperative that the Government takes immediate steps to 
curb the actions of these destructive forces.  

Coming back to the No-Confidence Motion itself, I 
must stress that the events of 21st April could not be 
prevented because of a system failure as opposed to a 
governmental failure.  Although there was evidence 
available to the intelligence services for several years 
before this Government came to power that there were 
some individuals who were indulging in unacceptable 
behaviour, no action was taken. These individuals had 
several brushes with the law and had warrants issued 
against them, but no action against them was 
forthcoming.  

One cannot blame this Government alone for the 
system not getting activated. In the final analysis, it is the 
responsibility of the Government to ensure safety and 
security of the people.  What the Government needs to do 
is to ensure that systems are strengthened so that in a 
given situation, they can immediately respond without 
waiting for political direction. The Prime Minister and the 
Cabinet were unaware of the buildup to the attacks on 
April 21, 2019 because the Prime Minister was kept out 
of the Security Council Meetings since October, 2018.   

It must be remembered that in the absence of the 
President who was out of the country, it was the Prime 
Minister who took control of the situation and immediate 
action to bring back a degree of normalcy. What we 
should do is, not take political advantage, but get together 
as a country to strengthen systems as well as initiate new 
steps to prevent a recurrence of any form of terrorism. 
Unfortunately, instead of engaging in this national task, 
we only see attempts to demonize the Muslim community 
and spread communal disharmony despite the active 
support rendered by the Muslims to the security forces to 
dismantle the terrorist network and arrest the remaining 
suspects. Additionally, we see a campaign made by 
various vested interests as well as religious personalities 
who are now trying to spread hate among the Sinhalese 
and attempting to drive a wedge between Muslims and 
Tamils.        

Madam, I wish to take this opportunity to call upon 
the Government to reassure the Muslim community that 
their safety and security will be ensured. The Muslim 
community will stand together with the Sinhalese and 
Tamil communities in protecting and rebuilding this 
country, as we have done for centuries. We cannot go on 
a destructive path. We must build national unity and as a 
country, we must march forward unitedly to correct the 
mistakes of the past and move ahead. I, therefore, call 
upon all Hon. Members to vote against this No-
Confidence Motion. 

Thank you.  

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමිය 
(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ඊළඟට  රු සුට්නත පුාචිනිලශ  ා්නත්රීුසාප. බ්ුසාපට ිජනපඩිය 

12   පලය ස ිනශ්නවප. 

 
[අ.භ ප.(.4)] 
 

ගු  සු්්දත පුංිකනිලග්ප මහසතා 
(மொண்புமிகு சுசந்த புஞ்சிநிலமம) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
 මූලපටනපරූඪ   රු ා්නත්රීුසමියනි  ාා අරශ න ිතක්යප   රු 

රිටපඩ් ්දියුදී්න  ා්නත්රීුසාපශේ  ගපව  ඒ වපශේා  රු ිජාල් 

වීරවා  ා්නත්රීුසාපත්  ගපව ටර  රු නටි.න . ාරි ස ප ආ 

ා්නත්රීුසාපශේ  ගපව.  2014දී ාහි්නද් රපජප සෂ ජනපධිපිනුසාප 

පරපජය  ළප. නද්ප රජය ිනබුණු  පලශේදී ශේරුවලදී ය  

ප්ර ිනය ස ඇින වුණප. නද්ප හිටපු තර සෂ  ශල්    ශ ෝඨපභ ය 

රපජප සෂ ාැිනුසාප ඇුසළු ්රිිජන රමුද්පව රප ශපොලීිතය ිජිත්න  ද්වට ි

කිහිපයකි්න නය අවට්න  ළප.  

රැ්ැන්  තමු්නනප්නශටේලප  න ස පසු ශවලප ශ නපපු ්ට ි 

නශ ස ප්රනපන රියැදුරු   ිජාල් වීරවා  ාැිනුසාප කිේවප වපශේ 

ශ ෝනශද්ොටිතර  ාරත්තයප   ඒ ්ටි නශ ස යන ජනතපව   අද් 

න සශ නපට  න සශ නප  රුටිට්නශ්න නැිනව  ල්ල  ශවලප  

තාන් ශ  ිජධියට ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව ස ශ න නන 

තත්ත්වයට පත් වුශඩු. 

ිජශ ේෂශය්න  නැ ශඟනහිර පළපශත් ජීවත් ශවන ා්නත්රීවර යකු  

රැක්යට ාා ාත ස  ර ශද්්නන   ැාැිනන්   තර සෂ  රමුද්ප  දු්න 

ශතොරුසරු අම්ව   21 වැනි ද්ප ශ්ෝ ් ක්  පත්ුස ශවන  න  

වැළැ සවූවප න  ශ  තත්ත්වය ඇින ශව්නශ්න නැරැන් කියන න .  

ඒ තර සෂ   රමුද්පවලට ඒ පසුබිා ට ටි  ර දු්නශ්න ාහි්නද් 

රපජප සෂ ාැිනුසාපශේ තඩුක්ව  පලශේ තර සෂ  ශල්   

ශ ෝඨපභ ය රපජප සෂ ාැිනුසාප ඇුසළු ්රිිජන රමුද්පශේ රප 

ශපොලීිතශේ උද්ිජය. ඒවප  ඒ ත පරශය්න ක්රියපත්ා   වුණු නිටප 

තාන් ශ්ෝ ් ශතොරුසරුත් තශේ. රැ්ැන් ඒ ශතොරුසරුවලට අම්ව  

ක්රියපත්ා  ශනොවීශ  ශරේුසව ාත ශ්ෝ ් පුපුරන  න  නතර 

 ර්නනට  ්ැරි වුණු නිටප තාන්  අද්  ශ  ිජ ිවපට  භ ා  

ශයෝජනපවත්  ජනතප ිජමු සින ශපරමුණ  පැත්ශත්න ශ නපශේ.  

රිටපඩ් ්දියුදී්න  ා්නත්රීුසාපත් ශ  ශයෝජනපවට ප සෂන්. රැ්ැන්  

ප සෂව ඡ්නද්ය ශද්්නන ිජධිය ස නැරැ. නට.ින . ාරි ස ප ආ 

ා්නත්රීුසාපටත් ශ  ශයෝජනපව ශරොඳන්. නමුත් ප සෂව ඡ්නද්ය 

ශද්්නන ිජධිය ස නැරැ. ටාරරිජට ාශේ  හිතමිත්ර   රු  

ට ්්නන්න ාැිනුසාප ඇුසළු ඒ   ඩුඩපයාටත් ශ  තඩුක්වට 

ද්පය  ශවච්ා නිටප  අද් ශ  ිජ විපට භ ා  ශයෝජනපව පිළි්ඳව  

හිශත් ශපොඩිය  ල්ලය ස ඇින. නශරා  ඇින ව්නනට  ඕනෑ.  ඒ 

ශාො ද්  නුසා්නලප ශ නප රශට් ප්රනපනියපශ ්න  නුසා්නලප 

ඊළඟට ශ නපපු පප ආලිශ ්නුසශේ  ප්රනපනියපශ ්න නුසා්නලපට 

ශවලප ිනශ්න  ශේ  රරිද් වැරදිද් කියන  න  ්ලනිජට 

නුසා්නලපශේ  රෂද්ය ටප සෂිශේ ප්ර ිනය ස ිනශ්නවප. ඒ වපශේා 

ජනතපවශේ පැත්ශත්න  ්ැදෙවත්    වලට ගියපා ශ   ප්ර ිනය 

ිනශ්නවප  එඅපට රරි ශද්ය වුණපද්?එ කියලප.  ශ වප  වටරපශ න 

තාන් අද් අපි  ිජප සෂශේ ා්නත්රීවරු  රැක්යට  ශ  ිජ ිවපට භ ා  

ශයෝජනපවට ටරශයෝ ය ශද්්නශ්න.  

අපට ශ  ට ්්නනව  රුණු ී පය ස කිය්නන ිනශ්නවප.  

ශ  රශට් ප්රගා වතපවට ශා්නන ශ  වපශේ ශද්ය ස   එාවුබිාඑ 

පත්තරශේ පළශවලප ිනශ්නවප. එඅටිගිරි නපහිමි අත්අඩාවනවට 

 ්නන පප යශටෝිනශ ්න වැඩ ්ලන  ශපොලිටිපිනට පැමිණිල්ල සඑ 

කියලප ශාහි ටඳර්නව ිනශ්නවප.  ශ  වපශේ කියා්න ශ  රශට් 
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මීට  ශපර ිතක් රපජය නපය ය්න යටශත්  ිතදු වුශඩු නැරැ. අටිගිරි 

නපහිමි කිය්නශ්න අශලා ප්රනපනා  ශ්ෞේන නපය ශය ස.   ශාය 

ප්රජපත්නත්රවපද්ය රැක්යට ටල ්නනටත් ්ැරැ. ශාය ත මි  

නපය ශයකුට  ළ අපරපටය ස. 

ශද්ශවනි  පරණය  අශලා මුද්ල් ඇාිනුසාප කියනවප  

එ්ුවතරය ස ිතාරල ශ්ෞේනය්න වීා ශවනා  රුණ ස. ශ්රී ලා පව 

ිතාරල ශ්ෞේන   ශතෝලි   හි්නදු ත මි  ටැාටා අන්ින රට ස.එ 

කියලප. ඊට ිජරුේනව ාැල්   රාජිත් හිමිපපණ්න වර්නශටේ 

කියනවප ශ  රට ශ්ෞේන රට ස කියලප. ද්කුශඩු  ාපතරි්න  ිතාරල 

ශ්ෞේන ්ුවතර ජනතපවශේ ඡ්නද්ශය්න පප ආලිශ ්නුසවට තපු 

ිතාරල ශ්ෞේනයකු වන ාා ල ටාරවීර කියනවප  ශ  රට ශ්ෞේන  

 ශතෝලි   හි්නදු ුස්නශ ොල්ල්නටා අන්ින රට ස කියලප. නශරා 

නැත්න  ශ  රට ශ්ෞේන රට ස ශනොශවන් කියන අ ආගය නුසාප 

ශද්නවප. ශ වපත් මි්න ශපර රජය්නවල හිටපු කිිත ශ ශන ස -

ිජශ ේෂශය්නා ඇාිනවරශය ස- ශනොී   ගප. නුසාප ද්කුශඩු ිතාරල 

ශ්ෞේන ්ුවතර ජනතපවශේ ඡ්නද්ශය්න තපු ශ ශන ස.  

මූලපටනපරූඪ  රු ා්නත්රීුසානි   වුරු ශාොනවප කිේවත් අද් 

න සතරප පුවත් පත   ුසවැකිශේ ටඳර්න ශ ොටට ස ාා 

කියව්නන . එපපරවල් ශද්පැත්ශත් කුණු  ඳු ශ ොඩ  ැහිලප ිනශ්න 

ලා පව  ඇශාරි පශේ ශ ොලනිය ස  ර්නන ගිිජසු   ර්නන යන  

ඡ්නද්  ල් ද්ාප ප්රජපත්නත්රවපද්ය ්ල්ලපට ද්ාන  ත ආථි  

ා ආාටිගපන  ිජකුණන   ැලෑ ිජනප   රන  අ්නතවපදී්න 

ශපෝෂණය  රන  රැකියප ිජයු සිනය ිතයයට (.9 ද් සවප ඉරළ ද්ාප 

ඇින  රපජය ණය ශ ෝක් 90 000කි්න ඉරළ ද්ාප ඇින  ශ ොටටි 

ශවශළඳ ශපොළ පරළට ද්ාප ඇින  රුපියශල් අ ය 27කි්න ්ටිටවප 

ඇින  ත ආථි  ව ආනනය ිතයයට 3.) ද් සවප පරළ වැී ඇින 

තත්ත්වය ට ඇද් ද්ාපු රට ස රද්නවපය කියන න  රතරබීරි 

 ගපව සය. තා්නශේ අාපතයපා වල ිජයද්මි්න ද්ැ්නවී  නි ආාපණය 

 රවප ඒ රරරප තාපටා ය ඩ මිනිරප යැන් කියප  ැනීා ඊටත් 

නරපය.එ ශ  රජශේ ඇාිනවරශය ස  ැනන් ශ  කිය්නශ්න. ාා ඒ 

ඇාිනවරයපශේ නා ශාතැන කිය්නන  ැාැින නැරැ  ඒ  ාට 

අද්පළ නැින නිටප. ශ   තාන් අද් රශට් ාරජන ාතය. ඒ ාරජන 

ාතය තමු්නනප්නශටේලපට වැඩිය  ල් ය්නන ඉටිශටල්ලප පවත්වන 

ාැිනවරණශය්න ානපවට ද්ැන ්නනට ලැශ්න්. ාා නශරා 

කිය්නශ්න ශාො ද්? තමු්නනප්නශටේලප ඇුසළු ශ  ිතයදෙශද්නපා 

න ස ුව ශවලප රද්පු රජය යටශත් තාන් අශප්රේල් 21වැනි ද්ප ශ්ෝ ් 

පිපුරුශේ. රැ්ැන්  ාශේ හිතවත්  රු රිටපඩ් ්දියුදී්න ා්නත්රීුසාප 

නිතරා ඒ  ාහි්නද් රපජප සෂ ාරත්ායපශේ පැත්තට  ිජප සෂශේ 

පැත්තට ්ැර  ර්නන ්ැදෙවප. ඒ  ශ ොශත ස දුරට ටපනපරණද් 

කියන න  අපි ශටොයප ්ල්නන ඕනෑ.  

අශලා ිජප සෂය රැදිලප ිනශ්්නශ්න ප සෂ කිහිපය ස 

නිශයෝජනය  රන ටායුිනයකි්න. ඒශ ස ඉ්නන නපය ය්නට 

ප්රජපත්නත්රවපද්ය අම්ව ඕනෑා ප්ර ප ය ස කිමේශ  අන්ිනය 

ිනශ්නවප. ඒ ප්ර ප   රන අද්රටි  ඒ අයශේ අද්රටි ශව්නන 

පුළුව්න. නමුත්  ්ුවතර ිජප සෂය ට  නශරා නැත්න  ාහි්නද් 

රපජප සෂ ාරත්ායපශේ ශ ොඩට ඒවප ්ැර  ර්නන ටපනපරණ 

අන්ිනය ස නැරැ කියන න න් ාශේ ාතය. [්පනප කිමේා ස] නැරැ  

ිජප සෂය ටා්නිජත ශවලප ිනශ්්නශ්න තව තව ප සෂ න ස  ශ්න. 

ඒ ශ ොල්ල්න කියන න  අපට ්ැර  ර්නන ශාුසාපට ්ැරැශ්න. 

නශරා ශද්ය ස ාහි්නද් රපජප සෂ ාරත්ායප ශ ොශරේවත් කියලප 

නැරැශ්න. රිටපඩ් ්දියුදී්න ා්නත්රීුසාපට පුළුව්න ඒ කියපු අයත් 

න ස  ඒ  ම්ශද්ම්ව ශේරප  ්නන  ඉටිශටල්ලප නට.ිබී. දිටපනපය  

ා්නත්රීුසාපත් න ස  ශේරප  ත්තප වපශේ. ඒ  ශ ොශත ස දුරට 

ටපනපරණ ද් කියලප ාා ද්්නශ්න නැරැ. ශ   රු ටභ පව ඇුසශළේ 

නශරා ප්ර ින ශේරප  ්නන ගියපා රශට් ල සෂ  ණන ස ජනතපව 

ඒවප ්ලලප තාන් තී්නදු  ර්නශ්න ශ  ා්නත්රීවරු 224ශද්නප  ැන. 

ශ   රු ටභ පව ිනශ්්නශ්න ා්නත්රීවරු 224ශද්නපට ඇිජල්ලප 

තමු්නශේ ප්ර ින ිජටඳප ්නන ද් කියන ප්ර ිනයත් ිනශ්නවප ශ්න. 

අපි ශාතැනට ඇිජල්ලප ිනශ්්නශ්න අශලා ශපෞේ ලි  ප්ර ින 

ිජටඳප  ්නන ශනොශවන්. අපි නිශයෝජනය  රන ප්රශේ වල 

ජනතපවශේ ප්ර ිනය ස  රශට් ප්ර ිනය ස ිනශ්නවප න   ගප 

 රලප ිජටඳප  ්නනන් අපි ශාතැනට ඇිජල්ලප ිනශ්්නශ්න. අපට 

අන්නත අප්රාපණ ශපෞේ ලි  ප්ර ින ිනශ්නවප. අශන ස අයටත් 

ිනශ්්නන පුළුව්න.  

ිජශ ේෂශය්නා අපි ශ  තඩුක්වට ිජරුේන ශවන  පරණප තව 

ිනශ්නවප. උද්පරරණය ස රැක්යට රටට අහිත ර ශවලප ිනශ්න 

ාර ්ැාකු  ශ ොල්ලය ට ්්නනශය්න තවාත් ශාොනවත් ද්ැශනන 

නීිනාය ක්රියප ාප ආ ය ස අරශ න නැරැශ්න. ඒ  ශරොර ා  ළප. 

මුළු රටා  ශලෝ යා ඒ  ද්්නනවප.  කුඩප ද්රුශවකුශ ්න ඇුවවත් 

කියනවප  ාර ්ැාකුශව්න ශරොර    ශළේ තඩුක්ශේ අය කියලප. 

රජශේ මුද්ල් පිළි්ඳ  පර  ටභ පවට ශයෝජනපව ස නවලප 

ිනශ්නවප. ඒ  පර  ටභ පශේ ටභ පපින රැක්යට ඉ්නශ්න න .ඒ. 

සුා්නිනර්න ා්නත්රීුසාපන්. ඒ ලියුශ  ජනපධිපිනුසාපශේ 

නිමේ සෂණය ස ිනශ්නවප. ඒශ ස කියලප ිනශ්්නශ්න  ිජශ ේෂඥ 

ද්ැම්ා  ්නන  ිජශ ේෂඥ ද්ැම්ා අරශ න ශ   ටයුුස  ර්නන 

කියලප. ඒ   ර්නශ්න නැිනව   ටයුුස  ශළොත් නැවත ඕනෑා 

ශ ශනකුට ඕනෑා ිජධිය ට ාර ්ැාකුශව්න ශරොර   කිමේාට 

ලන්ට්න න  ස දු්නනප වපශේ තාන්. ඒ ිජධියට තාන් ශපශන්නශ්න.  

ිජශ ේෂශය්නා ාා ාත ස  රලප ශද්්නනට ඕනෑ  අපි ශ  

ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපවට ප සෂ ශව්නන න  ශරේුසව ස ිනශ්න 

්ව. අපි ශ  තඩුක්වට ිජරුේනව ඡ්නද්ය ප්ර ප   රනවප. 

ිජරුේනව  ඡ්නද්ය ප්ර ප   ර්නනට ශරේුසශවන න ා  පරණය 

ශායන්. ශ්රී ලා ප ප්රජපත්නත්රවපදී ටාපජවපදී ජනරජශේ තඩුක්රා 

වයවටිගපශේ  (. (අ  වයවටගිපශේ ිනශ්නවප  එරශට් තර සෂපව 

ඇුසළුව ජනතපවශේ ිජනපය  ්ලය ජනතපව ිජිත්න ශතෝරප පත් ර 

 ම් ල්න ජනරජශේ ජනපධිපිනවරයප ිජිත්න ක්රියපත්ා   ළ 

යුත්ශත්ය;එ කියලප. තමු්නනප්නශටේලප ිජිත්න පත්  ර  ත්ත 

ජනපධිපිනවරයප ිජිත්න තර සෂපව පිළි්ඳ ක්රියපාප ආ  නිවැරදිව 

ශනො ත්ත නිටප ඇින වුණු තත්ත්වය ස ශ  . ඒ වපශේා 

අ ාැිනුසාපට න්නන කිේශේ නැරැ කියලප ශනොගිහි්න ඉ්නන 

්ැරැ  නුසාපට ව ී ා ස ිනශ්නවප තර සෂ   වු්නටලයට 

ය්නනට. ාා ද්්නනප ිජධියට රැා ටිනශේා ඒ  රැට ි ශව්නනට 

ඕනෑ. ඒවප ශනො ළ නිටප තාන් අශප්රේල් ාපටශේ 21ශවනි ද්ප ශ  

ිතේධිය වුශඩු. ඒ නිටප තාන් අද් ශාුසා්නලප තඩුක්වට ිජරුේනව 

ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව ස ශ නැල්ලප ිනශ්්නශ්න. නටි.න . 

ාරි ස ප ආ ා්නත්රීුසාපත් රෂද්ය ටප සෂියට ිජරුේන  ශව්නනට ්ැරි 

නිටප තාන් නවැනි  ගපව ස  ශළේ. ඒ  ැන තාන් රිටපඩ් ්දියුදී්න 

ා්නත්රීුසාපත්  ගප  ශළේ. ිජරුේන ප සෂශේ අම්ර කුාපර 

දිටපනපය  ා්නත්රීුසාප ශ න නන ලද් ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපවට 

ප සෂව ඡ්නද්ය දීලප ශ  තඩුක්වට අශලා ිජරුේනත්වය ප්ර ප  

 රනවප. ඒ වපශේා  ම්දුරු අනප තශේදී පවත්ව්නනප වූ 

ාැිනවරණශේදී ශ  ිනශ්න තඩුක්ව ශ ද්ර අරි්නනට අපි  ටයුුස 

 රනවප. 

 
ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමිය 
(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට  හිරුනි ප ශප්රේාා්න්ර ා්නත්රීුසමිය. බ්ුසමියට ිජනපඩිය 

7   පලය ස ිනශ්නවප. 

 
ගු ි ුනිකා ගප්රේමච්දද්ර මහස් මිය 
(மொண்புமிகு (திருமதி) ஹிருணிகொ பிமரமச்சந்திர) 

(The Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra) 
ාට ිජනපඩිය 10 ස ිනබුණප 

1441 1442 



පප ආලිශ ්නුසව 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමිය 
(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ශේලපව අක්  ර්නනට ිතදුශවලප ිනශ්නවප. ද්ැ්න  ගපව පට්න 

 ්නන. 
 

[අ.භ ප.4.07] 

 

ගු ි ුනිකා ගප්රේමච්දද්ර මහස් මිය 
(மொண்புமிகு (திருமதி) ஹிருணிகொ பிமரமச்சந்திர) 

(The Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra) 
ශ්ොශරොා ටිුසිනන් මූලපටනපරූඪ  රු ා්නත්රීුසමියනි.  

ඇත්තටා අම්ර කුාපර දිටපනපය  ාැිනුසාප ප්රමු් ජනතප 

ිජමු සින ශපරමුණ ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව ස ශ න නමි්න  

ිජප සෂය ස ිජධියට  ළ ශේ රරි. නුසා්නලපශේ රපජ පරිය 

නුසා්නලප ඉටු  රලප ිනශ්නවප. නමුත් ඇත්තටා ජනතප ිජමු සින 

ශපරමුණට  ලි්න ශ  ටභ පශේ ඉ්නන ිජප සෂශේ අශන ස උද්ිජය 

තාන් ශ  ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව ශේ්නනට ිනබුශඩු. ඇත්තටා 

අද් වන ිජට ිජප සෂශේ  ප ආයභ පරය ජනතප ිජමු සින ශපරමුණ 

ිජිත්න ඉතපා  ලටිටනට  රනවප. නමුත් ශ  ශ නැල්ලප ිනශ්න 

ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපශේ ශපොඩිය අක් පපක්ව ස ිනශ්නවප. ශ  

ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව ශ නැිජත් ිනශ්්නශ්න අ ාැිනුසාප 

ඇුසළු  ැබිනට් ාඩුඩලයට ිජතරන්. ජනධිපිනුසාප  ැන ශ  

ශයෝජනපශේ නැරැ. රැ්ැන් ජනපධිපිනුසාප යන යන තැන  ගප 

 ර්නශ්න න  ිජප සෂශේ ජනපධිපිනුසාප ිජධියට. ටාප ව්නන  

ජනපධිපිනුසාප කියන වානය ාට කිය්නනට ්ැරැ  කිේශවොත් 

රැ්නටපඩ් වප ආතපශව්න ාශේ  ගපව අන්්න  රනවප. ඒ ශවම්වට 

ාා ශවනත් වානය ස ශයොද්ප  ්නන   ශනල්ට්න ාැ්නශඩලප 

කියලප  නශරා නැත්න  ''ශව්නඩ ාැ්නශඩලප'' වපශේ න  ස. ාා 

එශව්නඩ ාැ්නශඩලපඑ  කිය්නන . ශ  ශව්නඩ ාැ්නශඩලප  
 
[මූලා්නගේ අණ පි ින ඉව්  කරන ලී.  
[அக்கிரொசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ාැිනුසාප ශ  ට ට ්්නනන් කියන න  බ්ුසා්නලප ශ  ිජ ිවපට 

භ ා  ශයෝජනපවට ද්පලප නැරැ. ඒ ට ශරේුසව ිජය රැ සශ ස  

ශද්ෝෂපභිශයෝ ය ට අත්ට්න  ර්නනට ා්නත්රීවරු්න  0 ස   4 ස 

පාණ අව ය වීා ශව්නන ඇින. ඇත්තටා ඇිජල්ලප අශප්න ඇුවවප 

න   ාා බ්ුසාපට අත්ට්න  4 ට වඩප අරශ න ශද්නවප. ද්ැ්න 

ශ  ටභ පශේ ජනපධිපිනුසාපට ිජරුේනව ඉ්නන  ට්ක්ය 

 රුණප රලප අත උටිට්නන ්ල්නන. තඩුක්ව පැත්ශත් ) 

ශද්ශනකු ඉ්නනවප  බ්ුසා්නලපශේ පැත්ශත් ) ශද්ශනකු ඉ්නනවප. 

ශ  ඉ්නශ්න. භ ය නැිනව අත උටිටනවප ශ  අය. ටරත් 

ශ ෝනශටේ ප ාැිනුසාප ඇුසළු ශ  බ සශ ොා අත්ට්න  රන්. 

අපරපශේ  මුලි්නා අපට කිේවප න   ාා අත්ට්න  4 ට වඩප  

අරශ න ශද්නවප. ඒ  තාන් බ්ුසා්නලපට වුණු අතපසුවීා කියලප 

ාා ිජ ිවපට  රනවප.   

මූලපටනපරූඪ  රු ා්නත්රීුසමියනි  ඒ ශ ශටේ ශවතත් ාා 

 ැාැිනන්  ාශේ  ගපව  ශාතැනි්න පට්න  ්නනට. ඊශේ  රු 

අධි රණය ිජිත්න ඉතප අූරරු තී්නදුව ස දු්නනප. ශ    රු 

අධි රණය ිජිත්න ිජනපය ය අබි්වප දීපු ුස්නශවනි තී්නදුව. 

ශපශ ආද්ප තී්නදුව ස දු්නනප. හිටපු තර සෂ  ශල්   ශරේාිතරි 

ප්රනප්නදු ාැිනුසාපටත්  ශපොලිටිපිනුසාපටත් ද්පලප ිනශ්න ශාෝද්නප 

අම්ව ඝපතනය කියන ශාෝද්නපව යටශත් බවු්න වරද් රුව්න 

 ර්නනට ිජධිය ස නැරැ   පශේවත් ානශද්ොල ටැපිමේා ටඳරප ාට 

ශ  තී්නදුව ශද්්නන ්ැරැන් කියන න  ඉතප  අූරරු ිජධියට ිජ්ර 

 රලප  රු ිජනිසුරුුසමිය ප්ර ප   රලප ිනබුණප. ඇත්තටා 

නුසමියට ටර අධි රණයට අපි ිතරට නාප තාපර  රනවප. ඒ ට 

ශරේුසව තාන්  ශ  තඩුක්ශව්න  ළ ශරොඳා ටර ඉතපා  වක්නපා 

ශේ ඒ  පරණය වීාන්.  ඒ කිය්නශ්න ිජනපය යට  අධි රණයට 

්ලපෑ  කිමේාට ශනොරැකිවීා. අ්නන නතැනිම්ත් ඒ  බලාපු 

ශවනවප. න  න සශ නපට  ශ්ෝලය පපටි  රලප තා්නශේ 

අත්ශද්  පිටද්ප ්නන එාැ්නශඩලපඑ  
 

[මූලා්නගේ අණ පි ින ඉව්  කරන ලී.  
[அக்கிரொசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ාැිනුසාපට අව ය වුණපට  ඇත්තටා පප ආලිශ ්නුසශේ ිජශ ේෂ 

 පර  ටභ පශේ දී ටප සෂි ල්ප ශද්න අයශේ ටප සෂිවලි්න  

බ්ුසා්නලප ටඳර්න  ර ිනශ්න ත පරශේ ටපපරපීක 

ශනොටැලකිල්ල - criminal negligence - කියන න  ඇත්තටා 

ශවලප ිනශ්්නශ්න ශ ොතැනද් කියලප නතැනිම්ත්  ඉතප  අූරරුවට 

බලාපු ශවනවප. 

ද්ැ්න ශාශරා හිත්නන ශ ෝ. අශප්රේල් 21 වැනි ද්ප ශ  ප්රරපරය 

නල්ල වුණප. ඒ ශේලපශේ ාැ්නශඩලප ාැිනුසාප ිතා ලාූරරුශේ 

Mustafa Centre නශ ස shopping  රමි්න හික්ශේ. එශව්නඩ 

ාැ්නශඩලපඑ  
[මූලා්නගේ අණ පි ින ඉව්  කරන ලී.  
[அக்கிரொசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

ාැිනුසාපට call න  තවපට පසුව  ශ  ල සෂ ටා්යපත ජනතපවශේ 

අන්ින පරයප ිජධියට වරපා ලා පවට න්නන නුසාපට වුවානපව ස 

ිනබුශඩු නැේද්?  ිතා ලාූරරුශේ ඉඳලප ලා පවට න්නන ඕනෑ තර  

වනව්න යපනප - flights - ිනශ්නවප. නුසාප  ශළේ ශාො  සද්? රපත්රී 

12ට ිනශ්න flight න  තාන් නුසාප ශතෝරප ත්ශත්. ඇන්? 

Shopping  රන ඒවප බ සශ ෝා ඉවර  රලප න්නන ඕනෑ නිටප.  

නතැනිම්ත් ශපශනනවප  ටපපරපීක ශනොටැලකිල්ල  පශේද් කියන 

න .  

අශන ස න   ඒ ශේලපශේදී අ්පාපතයුසාප ිජිත්න ිතයදෙ 

තර සෂ අා වල රැටිවීා ස  ැඳවප ිනබුණප.  ශාුසාප පළමුශව්නා 

ශාො  සද්  ශළේ? නුසාප ිතා ලාූරරුශේ ඉඳශ න තර සෂ  

අා වලට call  න  ස දීලප කිේවප  එයනවප නශරා ශනොශවන්එ 

කියලප. ඇත්තටා ප්රරපරය නල්ල වුණපට පසුව අ්පාපතයුසාප 

ිජිත්න  තයුුස ක්රියපාප ආ  රැා න  සා වපශේ  ්නන උත්ටපර 

 ළප;  ත්තප. රැ්ැන්  ිනශ්න කුර  ා නිටප  නශරා නැත්න  

ඒ ිනශ්න තරර නිටප  ිනශ්න ්පල වැඩ නිටප  තාන් ඒ 

අවටිගපශේ දී එඅ්පාපතයුසාප ළඟට ය්නන නපපඑ කියලප 

තර සෂ  අා  ද්ැම්වත්  ශළේ.  රරිා ළප්පල ළාශය ස වපශේ 

තාන් රැිතශර්නශ්න. 

ඊළඟට  ජනපධිපිනුසාපා  මිටුව ස පත්  ළප ශ  ිතේධිය  ැන 

ශරොය්නන. නා  මිටුශේ ඉ්නශ්න හිටපු ශපොලිටිපින ඉලා ශ ෝ්න 

ාැිනුසාප වපශේ ී ප ශද්ශන ස. ශ   මිටුව ද්ැ්න ශවනශ ොට 

 ැටට්  රලපවත් නැරැ කියන න  තාන් අපට තරාචි වුශඩු. 

නතශ ොට ශ   නීතයම්කූලව  රරි රාශේද්ය ට පත්  ළ 

 මිටුව සද් කියන න   ැන ටැ ය ස ඇින ශවනවප. අශන ස න   

ශ   මිටුව පත්  ශළේ අශලා ජනපධිපිනුසාප. ටාපශව්නන, 
ශව්නඩ ාැ්නශඩලප ාැිනුසාප.   

 

[මූලා්නගේ අණ පි ින ඉව්  කරන ලී.  
[அக்கிரொசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

ශ   මිටුව 22 වැනි ද්ප තාන් න   ශළේ. ඊට පසුව - ටාපශව්නන  

22 වැනි ද්ප ශාුසාප ඉලා ශ ෝ්න ාැිනුසාප තර සෂ  උපශේ   

ිජධියට න   රනවප. 29 වැනි ද්ප ශාුසාප ශ   පර  ටභ පව න  
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 රනවප. නතශ ොට නුසාප ිජිත්න න   රපු උපශේ   ශ ශන ස 

තාන්   නුසාපශේා  පර  ටභ පවට පත්  ර්නශ්න. ඉින්න ඒ 

උපශේ  ුසාප නුසාපට ිජරුේනව ශරෝ නුසාප ශ  ට ට ්්නනන් 

කියලප ශරෝ නුසාපශේ ශනොරැකියපව  ැන ශරෝ ශනොටැලකිල්ල 

 ැන ශරෝ  ගප  රන්ද්? ඒ වපශේ තී්නදුව ස ශද්න්ද්?  ල්පනප 

 රලප ්ල්නන. නතැනත් bribe කිමේා ස. ඒ ද්වටිවල - පසුගිය 

බ සශතෝ් ආ 2) වැනි ද්ප -  ළ bribe කිමේා තාන් නතැනදීත් 

ය කිිත ිජධියකි්න  රලප ිනශ්්නශ්න.  

ඊළඟට  ශපොලිටිපිනුසාපට න්නන කියලප නුසාප කියප 

ිනශ්නවප  “වැරැේද් භ පර ්නන. ාා තපනපපින ා ස ශද්්නන ” 

කියලප. අපි ශනොශවන් ඒ  කිය්නශ්න  ශපොලිටිපිනුසාප. නතශ ොට 

පැරැදිලිව නුසාප ටෑා අවටිගපව ා උත්ටපර  ත්ශත් ශ   

තඩුක්ව පැත්තට  ඒ කිය්නශ්න නුසාප නැින තඩුක්ව පැත්තට 

ද්ාප   ැබිනට් ාඩුඩලය පැත්තට ද්ාප පැත්ත ට ශවලප අත 

ශටෝද්ප  ්නනන්. ඒ   ර්නන ්ැරැ. ශ  රශට් ජනතපව ද්ැ්න 

ශවනශ ොට ද්්නනවප  පපටිකු ඉරිද්ප නල්ල වුණු ප්රරපරයට 

ජනපධිපිනුසාපශේ  
[මූලා්නගේ අණ පි ින ඉව්  කරන ලී.  
[அக்கிரொசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ශනොටැලකිල්ල තාන් ජුවව ්ලපෑශේ කියලප.  

ාා ජනතප ිජමු සින ශපරමුණට තරපනනපව ස  රනවප. 

බ්ුසා්නලප ශද්ෝෂපභිශයෝ ය ස ශ නපශවොත් ඒ ට  4 ට වඩප 

අත්ට්න අරශ න ශද්්නන . ිතඩ්නි  ජයරත්න ා්නත්රීුසාප ඉ්නනවප  

ාා ඉ්නනවප  ශරෝහිණී ිජශමරත්න ා්නත්රීුසමිය ඉ්නනවප  ශරේෂප 

ිජතපනශේ ා්නත්රීුසාප ඉ්නනවප  ාමි්නද් ිජශමිතරි ා්නත්රීුසාප 

ඉ්නනවප  මුජිබු ආ රුවාප්න ා්නත්රීුසාප ඉ්නනවප  ාරි ස ප ආ 

ා්නත්රීුසාප ඉ්නනවප   ටරත් ශ ෝනශටේ ප ා්නත්රීුසාප ඉ්නනවප  

රාශ  ්ඩුඩපර ා්නත්රීුසාප ඉ්නනවප. ාා  න  ක්  ස ිජතරන් 

කිේශේ. අජිත් පී. ශපශ ආරප ඇාිනුසාප ඉ්නනවප. බ්ුසාපට  4 ට 

වැඩියය  අත්ට්න ාා අරශ න ශද්්නන . අපි  මුලි්න ඒ   රලප 

ඉඳිමු. ශාො ද්  ටාටිතය ස ිජධියට ශ  මුළු රටා අ පනයට ඇද් 

ද්ැ ශ   අ්පාපතයුසාපවත්   ැබිනට් ාඩුඩලයවත් ශනොශවන්  

නුසාප. 
 
[මූලා්නගේ අණ පි ින ඉව්  කරන ලී.  
[அக்கிரொசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ාා න  වතපව දීත් කිේවප  නුසාපශේ 
 
[මූලා්නගේ අණ පි ින ඉව්  කරන ලී.  
[அக்கிரொசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ිනශ්න ශ  හී වනාපනය කියලප.  ඒ  ට ශවන ශාොකුත් වානය ස 

නැරැ. නුසාපට  

 
[මූලා්නගේ අණ පි ින ඉව්  කරන ලී.  
[அக்கிரொசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ිජ පල හී වනාපනය ස ිනබුණප. අ්පාපතයුසාපත් න ස  නුසාපට වැඩ 

 ර  ශ න ය්නන ්ැරි තත්ත්වය ස ිනබුණප. ශ  ටෑා අවටිගපව දීා 

ය කිිත ශරොඳ ශද්ය ස වුශණොත් අනිවප ආයශය්න නුසාපශේ account 

න ටත්  ය කිිත වැරදි ශද්ය ස වුශණොත් අ්පාපතයුසාපශේ 

account න ටත් ද්ාන පුරුේද් නුසාපට ඒ  පලශේ ඉඳලප 

ිනශ්නවප. 

ශ ශටේ ශරෝ ශේවප  ාා අද් ිජශ ේෂශය්නා ශද්ය ස කියනවප. 

2017 අශ ෝටිුස 07 වැනි ද්ප warrant න  ස නිකුත්  රලප 

ිනශ්නවප  ටරරප්න අත්අඩාවනවට  ්නන කියලප. රැ්ැන්  නශටේ 

ිනබියදී ඒ  පලශේ හිටපු තර සෂ  ශල්  ුසාප - ශප්රේාිතරි ශ්නද්? 

නැරැ  නුසාපට  ලි්න හිටපු න සශ නප?  2017 අශ ෝටිුස 07 වැනි 

ද්ප  ඒ කිය්නශ්න ටරරප්න අත්අඩාවනවට  ත යුුසන් කියලප කියපු 

 පලශේ හිටපු තර සෂ  ශල්  ුසාප රරියට රපජ පරිය ිතේන 

 ළප න   ව ආතාපන තර සෂ  ශල්  ුසාපට ශ  ිජධිශේ 

වැරැේද් ස පැටශව්නශ්න නැරැ.  පිල වවද්යරත්න.  පිල 

වවද්යරත්න තර සෂ  ශල්  ුසාපශේ   පලශේ ටරරප්න 

අත්අඩාවනවට  ්නන කියලප ී ප ටැරය ස කිේවප.  ඒ වපශේා  බුේධි 

අා ශේ ප්රනපනි යපත් ජනපධිපිනුසාපශේ  ජ මිුසශර ස. බුේධි 

අා ශේ ප්රනපනියප ද්වට ට ුස්න රතර වතපව ස ජනපධිපිනුසාපත් 

න ස  දුර ගනශය්න  ගප  රනවප කියලප කියනවප.   අපි 

ශනොශවන් නශරා කිය්නශ්න. ශරේාිතරි ප්රනප්නදු ාැිනුසාපත්  

ශපොලිටිපිනුසාපත් නද්ප ිජශ ේෂ  පර  ටභ පවට ඇිජල්ලප ඒ 

ට ්්නනශය්න ටප සෂි දු්නනප. නශරා න   අශප්රේල් 21 වැනි ද්ප ශ  

වපශේ ශද්ය ස ශව්නන ිනශ්නවප කියන න  පළමුශව්නා 

නුසා්නලප ද්්නව්නශ්න ජනපධිපිනුසාපටන්. ජනපධිපිනුසාප 

ශාො  සද්  ශළේ? ාා න  වතපව ත් ශ   කිේවප. න සශ ෝ 

නුසාප ශ   ශව්නන දීලප ්ලපශ න හික්යප. නතශ ොට 

අ්පාපතයුසාපශේත්   ැබිනට් ාඩුඩලශේත් ිනශ්න 

ශනොරැකියපව නිටප ශ   වුණපය කියලප නුසාපට අත් ශද්  

පිරද්ප ්නන පුළුව්න. නමුත් නුසාපට ඒ  පපරපවළල්ල ස ිජධියට 

 ැරකුණප. නශරා නැත්න  රැා ද්පා වපශේ නුසාප නද්පත් ඒ  

 ණ්න  ත්ශත් නැරැ. ඒ  තාන් වුශඩු. නුසාප ටපාපනයශය්න 

කිිත ශද්ය ස  ණ්න  ්නශ්න නැරැ. ශ  ළඟදි ාශේ මිත්රශයකුට 

කියලප ිනශ්නවප  එඕ   ණ්න  ්නන නපප ාාා  අද් ශවච්ා ශේ ඊ 

ළඟ ද්වශටේ මිනිසු්නට ාත  නැරැ. ඒ හි්නද්ප ඊළඟ ටැශ ආත් ාාන් 

ජනපධිපිනඑ කියලප. ද්ැ්න තරාචිය ස ිනශ්නවප  නුසාප ය  කිිත 

තැන  කියලප ිනශ්නවප  නුසාපට ජනපධිපින අශලා සෂ ත්වය 

ශද්නවප කියලප ාහි්නද් රපජප සෂ ාැිනුසාප ශපොශරෝනදු වුණු ්ව. 

අපි ඉතප  තටපශව්න ්ලපශ න ඉ්නනවප  ාහි්නද් රපජප සෂ 

ාැිනුසාප නුසාපට ජනපධිපින අශලා සෂ ත්වය දීලප නුසාප 

ජනපධිපිනවරණයට තර   ර්නන නනශත ස. ඒ ටඳරප නුසාපට 

අපි තරපනනප  රනවප. නශරා වුශණොත් ඉින්න ශපොශරොට්ටුවට 

ශද්ිජය්නශේා පිහිටන් කියන න ත් ශ  ශවලපශේ කිය්නන ඕනෑ. 

ඒ වපශේා අ් ටරණන්  කියන න ත් ශ  ශවලපශේ කිය්නන ඕනෑ.  

ඒ වපශේා  ජනපධිපිනුසාප ිජිත්න පත්  ළ  පර  ටභ පවට 

කිිතා ිජධිශේ වලාවනතපව ස නැරැන් කියන න ත් පසුගිය ද්ප 

තීරණය ස දු්න ිජනිසුරුුසමියශේ submission නශ ස   නුසමියශේ 

ප්ර ප ශේ  පැරැදිලිව ිනශ්නවප. ශ  ිජශ ේෂ  පර  ටභ පවලට  

නශරා නැත්න  ජනපධිපිනුසාප පත්  රපු  මිටුව ට අද්පළව 

නුසමියට තීරණය ස ශද්්නන ිජධිය ස නැරැන් කියලප නහි ටඳර්න 

වනවප.  

ශ්ොශරෝ ශද්ශන ස ාට ශද්ොටි කියනවප  එශව්නන ාැ්නශඩලපඑ 

ාැිනුසාපට ාා නිර්නතරශය්න ශද්ොටි කියනවපය කියලප. ාා 

නශරා ශද්ොටි කියනවප ශනොශවන්. ටාරර ිජට නුසාප  ැන ශරෝ 

ශ  පිළි්ඳව ාා  ගප  රන අවටපන අවටිගපව ශාය ශව්නන 

පුළුව්න. ාට කිය්නන ිනශ්්නශ්න ශ  න්. අපට ශලොකු 

 න පටුව ස ිනශ්නවප. ිජාල් වීරවා  ාැිනුසානි  ඒ ද්වටිවල -

2014 දී- බ්ුසාප අපට අන්නත කිේවප  ශ  වැ ශඩ්  ර්නන නපප 

කියලප. ාට ඒ  ැන  න පටුව ස ිනශ්නවප. ශාො ද්  නුසාප 

ශවම්ශව්න ාා නළියට ්ැරැලප ිජ පල   ආතවයය ස  ළප. නශරා 

 රලප නුසාප රශට් ජනපධිපින  ළප. අද් ාට  පලය අවුරුදු 

රතරරාපර ස පිටුපටට යව්නන පුළුව්න න   ටාරර ිජට අද් ාශේ 

තීරණය ශවනටි ව්නන පුළුව්න. රැ්ැන්  ශාහිදී න  ශරොඳ ශද්ය ස 

වුණප. ඒ තාන්  අපි ්ලපශපොශරොත්ුස වුණු යර පපලනය ුසළි්න 

1445 1446 



පප ආලිශ ්නුසව 

ය තප ස දුර ට නීිනශේ තධිපතය වැනි ටාරර ශේවල් අපි 

ශ ොඩනැඟුව න . ාට කිය්නන ිනශ්්නශ්න අපට ශාශරා න   

බ්ුසා්නලපට ශ ොශරොා  රන්ද් කියලපන්. නුසාප න  ටැරය ස 

බ්ට ශ ො ප ශප්නවූවප  ඊ ළඟට අපට ශ ො ප ශප්නවූවප  ද්ැ්න 

නැවතත් බ්ට ශ ො ප ශප්නවනවප.  නා නිටප බ්ුසා්නලප 

ශ්ොශරොා පරිටිටශා්න  ටයුුස  ර්නන කියන න ත් ාා 

කියනවප.  

ශ  ශවලපශේ නටි.බී. දිටපනපය  ාැිනුසාප ාප දිරප බරවප ශ න 

්ලපශ න ඉ්නනවප.  ාට තව න   පරණය ස කිය්නන ිනශ්නවප.  

ජනපධිපිනුසාපත් න ස  ඉ්නන රැා ශ නපටා  ාා න  ශද්ය ස 

කිය්නන ඕනෑ. ජනපධිපිනුසාප- නැරැ, ටාපශව්නන. 

ාැ්නශඩලප ාැිනුසාප  
 

[මූලා්නගේ අණ පි ින ඉව්  කරන ලී.  
[அக்கிரொசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ශ  ශවලපශේ නිශවන ද්ැල්ශවන පරන ස වපශේන්.  නිශවන 

ද්ැල්ශවන ්ල්ේ න  ස වපශේන්. ශරට-අනිේද්ප වනශ ොට ඒ ්ල්ේ 

නශ ස fuse යනවප. ඒ හි්නද්ප ද්ැ්න ද්ැ්නා තා්නශේ ඊ ළඟ 

පප ආලිශ ්නුස සීට් න  තර සෂප  ර  ්නන  දි ටා ්ල්ේ න  

ද්ැල්ශවලප ිනශ්න තැන ට ගිහිල්ලප ශරො සව්නන කියලප 

බ්ුසා්නලපට  තරපනනප  රමි්න ාශේ  ගපව අවට්න  රනවප.   

 
ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමිය 
(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
 මීළඟට   රු තන්නද් අදෙත් ාශේ ා්නත්රීුසාප. බ්ුසාපට 

ිජනපඩිය 4   පලය ස ිනශ්නවප.  

ඊට ශපර  වුරු්න ශරෝ  රු ා්නත්රීවරයකු මූලපටනය ටඳරප 

 රු ාය්නත දිටපනපය  ා්නත්රීුසාපශේ නා ශයෝජනප  ර්නන. 

 
ගු ගජ් ්ද අමරුරංග මහසතා ස්ංචාරක ්ංවර්ධන  වනජීවී 

්හස රි ප්ිනයානි ආගමික ක යුුර අමාතයුරමා  
(மொண்புமிகு மேொன் அமரதுங்க - சுற்றுலொத்துகற அபிவிருத்தி, 

வனசீவரொசிகள் மற்றும் கிறிஸ்தவ சமய அலுவல்கள் 

அகமச்சர்)  

(The Hon.  John Amaratunga - Minister of Tourism 
Development, Wild Life and Christian Religious Affairs) 
මූලපටනපරූඪ  රු ා්නත්රීුසමියනි  එ රු ාය්නත දිටපනපය  

ා්නත්රීුසාප ද්ැ්න මූලපටනය  ත යුුස යඑ න් ාප ශයෝජනප  රනවප. 

 
ප්රශ්පනය විම්න ලින්ද  ්භා ්්පමත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 
අනුරුව ගු සවවාය  ුරිරතා විග.මා්දන මහස් මිය 

මූලා්නගය්ද ඉව්  ුනගය්ද  ගු මය්දත ින්ානායක මහසතා 
මුලා්නාරූඪ විය. 

 
அதன் பிறகு, மொண்புமிகு (கவத்திய கலொநிதி)(திருமதி) துஸிதொ 

விமேமொன்ன அவர்கள் அக்கிரொசனத்தினின்று அகலமவ, மொண்புமிகு 

மயந்த திசொநொயக்க அவர்கள்  தகலகம வகித்தொர்கள். 

 

     Whereupon THE HON. (DR.) (MRS.) THUSITHA 
WIJEMANNA left the Chair, and THE HON. MAYANTHA 
DISSANAYAKE took the Chair. 

[අ.භ ප.4.19] 
 

ගු ආන්දා අලු් ගමගේ මහසතා 
(மொண்புமிகு ஆனந்த அலுத்கமமக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

මූලපටනපරූඪ  රු ා්නත්රීුසානි  ාට  ගප  ර්නන ශ ක් 

 පලය ස ශරෝ ල්ප දීා පිළි්ඳව ටිුසිනව්නත වනවප. ජනතප 

ිජමු සින ශපරමුණ ිජිත්න ශ ශනන ලද් ශ  ිජ ිවපට භ ා  

ශයෝජනපව ටේභ පවශය්න ශ නපවප න   අප ිතයදෙශද්නපටා 

ිජප සෂය ස රැක්යට ටුසටුව්නන පුළුව්න. ජනතප ිජමු සින ශපරමුණ 

ශරෝ ඊට ට ්්නන ිතයදෙශද්නප ශ  ශයෝජනපව ුසළි්න රෂද්ය 

ටප සෂියට ිජරුේනව ය  ශද්ය ස  රනවප න   ඒ  අප 

ිතයදෙශද්නපටා  රන අශ ෞරවය ස කියලප ාා හිතනවප.  

ශ  ුසළි්න අපට ශේ පපලන ව ශය්න යා ස  ර  ්නන 

පුළුව්න ශවන් කියප ාප හිත්නශ්න නැරැ. ශාො ද් අද් ශ  රට 

ත ආථි , ටාපජයීය රප ශේ පපලන ව ශය්න ට ූර ආණශය්නා 

 ඩප වැක්ලපන් ිනශ්්නශ්න. ිජදුලිය  පනවප, භ පඩුඩප පරය ඒ  

ද්්නශ්න නැරැ. ාර රෑට පවප ිජදුලිය  පනවප. වුවානප ශවලපවට 

ිජදුලිය නැරැ. ජනපධිපිනුසාප න  ශද්ය ස  රනවප,  අ ාැිනුසාප 

තවත් ශද්ය ස  රනවප. රශට් පපලනය ස ඇත්ශත් නැරැ. 

ශපොලිටිපිනුසාප න  ශද්ය ස  රනවප, තර සෂ  ශල්  වරයප 

තව ශද්ය ස  රනවප. ශ  රටා අාජ්ජල් තැන ට ශ නියලප 

ිනශ්්නශ්න. ශාය, ජනතප ිජමු සින ශපරමුණ ටේභ පවශය්න ශ නප 

ශයෝජනපව ස න  අපි ශ්ොශරොා ටුසටු ශවනවප. බ්ුසා්නලපත් 

ය කිිත ්ලශේ ය ස නිශයෝජනය  රන, ශ  රශට් ශේ පපලන 

නපරපශේ ඉ්නන පිරිට ස. ඒ නිටප තමු්නනප්නශටේලප ිතයයට ිතයය ස 

ප්රින සශෂේප  රශ න ශ   ටයුත්ත  ර්නන ්ැරැය කියන න  

තාන් ාශේ ශපෞේ ලි  ාතය ව්නශ්න. ිජප සෂය ස රැක්යට අප 

ප්රනපන ටුසරපට පරර ශද්නවප න , අප ිතයදෙශද්නප න   ඳවුර ට 

පැමිණිය යුුසන්. 

ජනපධිපිනුසාප පත්  ර්නන ඡ්නද්ය දීලප, තටනයත් 

දිනපශ න වැඩ  ළ ශ ශන ස ාා. ශාතැනදී ජනපධිපිනුසාප  ැන 

 ඳුළු ශරළන ශ්ොශරෝ පිරිට ස නුසාපට ඡ්නද්ය දීලප නැරැ; නුසාප 

ශවම්ශව්න වැඩ  ර නැරැ. ඒ නිටප, ාට න  ජනපධිපිනුසාප 

ිජශේානය  ර්නන පුළුව්න. නුසාපට ප සෂව ඡ්නද්ය ශද්්නනත් 

පුළුව්න, ිජරුේනව ඡ්නද්ය ශද්්නනත් පුළුව්න. නමුත් ජනපධිපිනුසාප 

ටාඟ  මීට පටිශටේ ාශේ කිිතා ට ්්නනය ස නැරැ. ශාො ද්, 

අවුරුදු රතරරාපර ස ිනටශිටේ ජනපධිපිනුසාප ිජනප ය ස මිට ස, ශ  

රශට්  ළ ශද්ය ස නැරැ. අප න  පපශ ආ ්ටි නශ ස තාන් ය්නශ්න. 

අප ඉටිශ ෝශල් ගිශේ පන්්න. අප තවාත් කුඹුශ ආ ඉ්නන මිනිටිසු. 

ශ  රශට් අ ාැිනවරයප  වද්පවත් ්ටි න   ගිහි්න නැරැ. නුසාප 

 වද්පවත් පන්්න ගිහි්න නැරැ. නුසාපට ටරා ස ඇඳශ න ය්නන 

අාපරුන්. ශාො ද්, ටරා  ැඩියලප බිාට වැශටන්. නුසා්නලප ශ  

රටට සුදුසු නැින පපල ශයෝන්. ජනතප ිජමු සින ශපරමුණ 

කිය්නශ්න, ශ  ිතයදෙ ශද්යට බශරොත්ුස ශද්න ප සෂය ස.  ඒ නිටප 

ාා තමු්නනප්නශටේලපට ශද්ෝෂපශරෝපණය  ර්නශ්න නැරැ. 

ශද්ෝෂපශරෝපණ  ර  ර ඉ්නන ශනොශවන්, ප සෂ නපය ය්නට ශ  

අවටිගපව ලැබිලප ිනශ්්නශ්න.  

 රු අම්ර දිටපනපය  ා්නත්රීුසානි, ශාතැනදී 

තමු්නනප්නශටේලප ශේ ය කිිත යක් අද්රට ස ිනශ්නවප න  ඒ  

වැරැදින්. ාහි්නද් රපජප සෂ ාරත්ායප, තමු්නනප්නශටේලප ශ නපපු 

ශ  ශයෝජනපවට ඡ්නද්ය ශද්්නන තා්නශේ ා්නත්රීවරු්න 9  

ශද්නපටා න්නන කියලප,  වුරු ශරෝ න ස ා්නත්රීවරශය ස අක් 

වුශණොත්, "ාහි්නද් ාරත්ායප තාන් ශ   පැරැේදුශේඑ කියලප 

කිය්නන තමු්නනප්නශටේලප හිතපශ න ඉ්නනවපද් කියප ාා ද්්නශ්න 

නැරැ. නශරා න , ශ   තමු්නනප්නශටේලප ටේභ පවශය්න ශ න 

ත ශයෝජනපව ස ශනොශවන්. නන ජනපධිපිනවරණශේදී ශ්ොශරොා 

1447 1448 

[ රු හිරුනි ප ශප්රේාා්න්ර ාරත්මිය] 
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පැරැදිලිවා අපි ජනපධිපිනවරයප  ැන ශනොශවන් ිජ ිවපටය 

ත්්නශ්න. රැ්ැන්, ාහි්නද් රපජප සෂ ාරත්ායප අ ාැින  රන 

programme නශ ස තාන් ාා න  ඉ්නශ්න.  

තමු්නනප්නශටේලප අපි ශනොහිතපු ශවලපව දී පළපත් පපලන 

ාැිනවරණය පැවැත්වූවප. ඒ ඡ්නද්ශේදී න සටත් ජපින  ප සෂයට 

ටාරර තැ්නවල ුස්නවන, රතරවන ටිගපනයන් හිමි වුශඩු. ශ්රී 

ලා ප නිද්රටි ප සෂයට පර නැත්න  රයවැනි තැන තාන් 

ලැබුශඩු. රශට් පළපත් පපලන ාැිනවරණශේදී ශා්නන ශ  

්ලශේ ය ඉටිාුස වුණප. ඒ ාැිනවරණ ප්රිනෙලවලි්න අපට 

ශාො  සද් පැරැදිලි වුශඩු?  වද්පවත් ඡ්නද්ය ස ඉල්ලප නැින අය ඒ 

ඡ්නද්ශය්න දිනලප ප්රපශේශීය ටභ ප ා්නත්රීවරු ්වට පත් වුණප.  

ා්නත්රීවරයප  වුද් කියප තවා අඳුර්නශ්නවත් නැරැ. ජනතපව 

ාහි්නද් රපජප සෂ ාරත්ායපටන් ඒ ඡ්නද්ය දු්නශ්න, නුසාප අ ාැින 

 ර්නන කියලප. නන ජනපධිපිනවරණශේදී තමු්නනප්නශටේලප 

ජනපධිපින අශලා සෂ යප ශලට  වුරු ඉදිරිපත්  ළත්, ඒ ජනපධිපින 

අශලා සෂ යපට ශනොශවන්, ාහි්නද් රපජප සෂ කියන නපායටන් අප 

ඡ්නද්ය ශද්්නශ්න කියන  පරණයත් ාප ාත ස  ර්නන  ැාැිනන්. 

"අප නීිනශේ තධිපතයය පැිනශරේවපඑ කියප තමු්නනප්නශටේලප 

කියනවප. ඊළඟට, ටාපනපත්ාතපව ඇින  ළපය කියනවප. ශ  

බ සශ ෝා රද්්නන රට ස ිනශ්්නන ඕනෑ ශ්න. අශලා රටට අන්ින 

මුුවශද්්න ුසශන්න ශද්   ශ ොටට ස අපට නැිනවන් ිනබුශඩු. 

රශට්න ුසශන්න න  ස අපට නැිනවන් ිනබුශඩු. නශරා ිනබුණු ශ  

රට න ස ශටේටත්  ශළේ ාහි්නද් රපජප සෂ ාැිනුසාපන්.  

 රු රිටපඩ් ්දියුදී්න ාැිනුසානි, තමු්නනප්නශටේ ළඟ ශරොඳ 

 ිනවනණත් ිනශ්නවප. වැරැදි  ිනවනණත් ිනශ්නවප. අශලා 

රපමුදුරුශවෝ ශරොඳ ශේත්  රනවප. වැරැදි ශේත්  රනවප. වැරැේද් 

ද්ැ පු තැන, ඒ  වැරැදින් කියපු ශ ශන ස ාා. කුළල්  පශ න 

අපිට ශ  රශට් ශ  ශේ පපලන නපරව ශ න ය්නන ්ැරැ. ශාහි 

ිතක්න මුටිලි  මිනිටිසු නැින  ර්නන ්ැරැ ; ශද්ාළ ජපිනය නැින 

 ර්නන ්ැරැ.  ඒ අය චිරපත්  පලය ස ිනටිශටේ අපිත් න ස  ිතක්යප. 

ඒ නිටප ඒ අය ටාඟ අපි ශ්ොශරොා සුරද්ත්වශය්න  ටයුුස  ළ 

යුුසන්.  

ජනතප ිජමු සින ශපරමුණ ශ නැිජත් ිනශ්න ශ  ිජ ිවපට භ ා  

ශයෝජනපවට ප සෂව අපි ඡ්නද්ය ශද්නවප. ඒ වපශේා ශද්ාළ ජපින  

ට්නනපනශේ,  ර ස  ල ස වපශේ ශනොටැලී ඉ්නන අශලා 

ා්නත්රීවරශයකුත් ඉ්නනවප.  නුසාපත් අපිත් න ස  න ුස ශවන් කියප 

ාට ිජ ිවපටය ස ිනශ්නවප.  

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

බ්ුසාපට නියමිත  පලය අවටපනන්,  රු ා්නත්රීුසානි. Hon. 
Member, please wind up your speech now. 

 

ගු ආන්දා අලු් ගමගේ මහසතා 
(மொண்புமிகு ஆனந்த அலுத்கமமக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

ාට තව සුළු ශවලපව ස ශද්්නන, මූලපටනපරූඪ  රු 

ා්නත්රීුසානි.  

නුසාපත් අපට න ුස ශවන් කියන ිජ ිවපටය ිනශ්නවප. [්පනප 

කිමේ ] තමුනප්නශටේලප ශාොනවප කිේවත්, ශ ොන් තර   ෑ 

 ැුවවත්, ා්නත්රී ා නැින  ළත් ිජප සෂය ටාඟ න ුස ශවලප ාා 

ශ  ශයෝජනපවට ප සෂව ඡ්නද්ය ශද්නවප. ිජප සෂය ටාඟ ාා 

හිටශ න අවටපනන්. තමු්නනප්නශටේලප ශාොන ශේවල්, ශාොන 

වරද්පන ශද්්නන  ගප  ළත්, අපි ිජප සෂශේ ඉඳශ න න  රඬි්න 

 ගප  රලප, තමු්නනප්නශටේලපට ිජරුේන ශවලප 

තමු්නනප්නශටේලපශේ ශ  තඩුක්ව ශ ද්ර යව්නන  ටයුුස 

 රනවපය කියන  පරණය ාත ස  රමි්න, ාශේ  ගපව අවට්න 

 රනවප. ටිුසිනන්. [්පනප කිමේ ]  

 

 

 
[අ.භ ප.4.24] 

 

ගු හසර්ෂණ රාජ්කුණා මහසතා 
(மொண்புமிகு ஹர்ஷன ரொேகருணொ) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

මූලපටනපරූඪ  රු ා්නත්රීුසානි, ප්රගාශය්නා, අශප්රේල් 21වන 

ද්ප වූ ිතදුවීශා්න මිය ගිය අයශේ පවුල්වල අයට ටර නා 

ිතේධිශය්න ශරෝ පුසර වූ ිතයදෙශද්නපටා ාශේ  න පටුව ප්ර ප  

 ර ිතක්නවප. ඒ ිතේධිය නිමිින  රශ න, තඩුක්වටත්,  ැබිනට් 

ාඩුඩලයටත්, අ්පාපතයවරයපටත් ිජරුේනව ජනතප ිජමු සින 

ශපරමුණ ඉදිරිපත්  ර ිනශ්න ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව 

ට ්්නනශය්න  අද්රටි ද්ැ සවීාට අවටිගපව ල්පදීා පිළි්ඳව 

බ්ුසාපටත් ටිුසිනව්නත ශවනවප. 

අවපටනපවට, ශාා ජපතය්නතර ත්රටතිවපදී ද්ැලට රසුවීා නිටප 

අශලා රටටත්, ජනතපවටත් ිජ පල රපනිය ස ිතදු වුණප. න  

පැත්තකි්න නහිදී ජීිජත  ණනපව ස ිජනප  වුණප. ඒ වපශේා, රට ස 

රැක්යට අපට ිනශ්න ශලොකුා ට පත ස රැක්යට ටැලශ න 

ටාාපර   සශෂේත්රයටත් තවත්   සශෂේත්ර  ණනපව ටත් ශ  ුසළි්න 

ිජ පල රපනිය ස  වුණප. ශාවැනි ිතදුවීා ස වුශඩු, න  පැත්තකි්න 

ශේ පපලන නපය ත්වශේ ිනබුණු අක් පපක් නිටපද්, නශරා 

නැත්න  අශලා තර සෂ  අා වල, බුේධි අා වල ිනබුණු අක් 

පපක්ව ස නිටපද් කියන න  අපට ශලොකු  ැටදෙව ස. ාට හිශතන 

ිජධියට න  ශද්පැත්ශත්නා ශලොකු අක් පපක්ව ස ිතදු ශවලප 

ිනශ්නවප. ඒ ට ශේ පපලන නපය ත්වයත් ව  කිය්නන ඕනෑ. 

ඒ වපශේා තර සෂ  අා වලි්න -ිජශ ේෂශය්න බුේධි අා වලි්න- වූ 

අක් පපක්වකුත් ශ  ිතදුවීාට ිජ පල ව ශය්න ්ලපෑවප. ඇත්තටා 

අපට ඉ්නදියපශව්න තාන් ඒ ශතොරුසරු ලැබුශඩු. [්පනප කිමේා ස]  

බේ,  රු ා්නත්රීුසානි. රට ස රැක්යට ඒ වපශේ අක් පපක් රපිකය ස 

අප අින්න ිතදු ශවලප ිනශ්නවප. රැ්ැන්, ISIS ටාිජනපනය අශලා 

රශට් ිජතර ස ශනොශවන් ශ  ිජධියට ක්රියපත්ා  ශවලප ිනශ්්නශ්න. 

ද්කුණු තිතයපව  ත්ශතොත්, ඉ්නදියපව, පපකිටිතපනය, 

ඇ ි නිටිතපනය වැනි රටවල ශ  ISIS ත්රටතිවපද්ය නිටප ්රපතළ 

ිතදුවී  ශවලප ිනශ්නවප. නැ ශඟනහිර තිතයපව  ත්ශතොත්, 

ඉ්නදුනීිතයපව, ාලයපිතයපව වැනි රටවලත්, ඒ වපශේා ටාව ආධිත, 

ද්ැඩිය තර සෂපව ස ිනශ්න, තර සෂ  අා  ුසළ වැඩියා 

තප සෂණය ස ිනශ්න, තර සෂපව ශවම්ශව්න වැඩියා මුද්ල් 

ප්රාපණය ස ිජයද්   රන ඇශාරි පව, ාරප බ්රිතපනයය, ජ ආානිය 

වැනි ප්රනපන රටවලටත් ශාා ISIS ටාිජනපනශේ ප්රරපර නල්ල 

ශවලප ිනශ්නවප. නමුත්, නවැනි අවටිගපවකි්න පසුව ශ  න  

රට සවත් ශේ පපලන වපිතය ස ල්ප  ත්ත අවටිගපව ස  ැන ාා 

ද්්නශ්න නැරැ. න සශ ශන ස කිේවප, "ාා හික්යප න  නශරා 

ශව්නශ්න නැරැ" කියලප. "ාා ජනපධිපිනවරණයට ඉදිරිපත් 

ශවනවප, ශ  වපශේ ශද්ය ස යළි ඇින ශනොශව්නන" කියලප තවත් 

ශ ශන ස කිේවප. ශ  ිජධියට, ශ  ිතේධිය රරරප ශේ පපලන 

වපිතය ස ල්ප  ්නන උත්ටපර  ළ  ඩුඩපයා ස න  පැත්තකි්න 

හික්යප. තව පැත්තකි්න, ජපිනවපද්ය, ත  වපද්ය අවුටිටලප, නය 

ඊළඟ ජනපධිපිනවරණයට ප්රශයෝජනවත් වන ත පරයට උපශයෝගි 

 ර ්නන උත්ටපර  ළ, ඒ ිජධියට රැිතරුණු තව  ඩුඩපයා ස 

හික්යප. ශාවැනි අවපටනපව්නත ිතදුවීා ස ශවලප ිනශ්න 

අවටිගපව , අපි රැශාෝා න ුස ශවලප ටරශයෝ ශය්න, 

ශාතැනි්න ඉදිරියට ය්නශ්න ශ ොශරොාද් කියන න  හිතලප 

 ටයුුස ශනොකිමේා ඉතපා  න පටුද්පය න්.    
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පප ආලිශ ්නුසව 

ශාොන ශේ පපලනය  ර්නනත්, ශාොන ාැිනවරණය 

පවත්ව්නනත් අපට රට ස ඉිනරි ශව්නන ඕනෑ. ජපතය්නතර 

ත්රටිතවපද්යට ල ස වූ රටවල් දිරප ්ැදෙවපා, ඒ න  රට වත් 

පවිනන තඩුක්වට ිජරුේනව ශ  ිජධියට ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනප 

ශ නැත් ිනශ්නවපය කියලප ාා න  හිත්නශ්න නැරැ. බවු්න 

නශරා ශ නැල්ලප නැරැ. ඒ තඩුක්  ණපිට රරවලප, ශවන 

ශ ශන ස ඒ රටවල අ ාැින  රව්නන උත්ටපර  රලපත් නැරැ. ඒ 

අවටිගපවලදී ිජප සෂය ටර තඩුක් ප සෂශේ ිතයදෙශද්නප න ුස 

ශවලප, ත්රටිතවපද්යට නශරහිව  ටයුුස  ර ිනශ්නවප. ශ  

ත්රටිතවපද්යට, යූන්නපී න ද්, ශ්රී ලා ප නිද්රටි ප සෂයද්, ශමවීපී 

න ද්, ශපොශරොට්ටුවද් කියන  පරණය අද්පළ ශව්නශ්න නැරැ. ශ  

ිතයදෙශද්නපටා ිජරුේනව තාන් ත්රටිතවපද්ය ක්රියපත්ා  ශව්නශ්න. 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

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

ගු හසර්ෂණ රාජ්කුණා මහසතා 
(மொண்புமிகு ஹர்ஷன ரொேகருணொ) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

ශ  ත්රටිතවපද්ය අශලා රශට්න ුසර්න  ර ඉදිරියට ය්නන අපි 

ිතයදෙශද්නප න ුස ශව්නන ඕනෑ. ශාතැනදී ශේ පපලන 

ශ ෝණශය්න ්ලප අපි තවතවත් ඈත් ශව්නශ්න නැුසව  ටයුුස 

 ර්නන ඕනෑ. ිජශ ේෂශය්නා ශ  රශට්    සිනය ශව්නශ්න, ිතාරල 

ශ්ෞේන වන අපට මුටලිි  ජනතපවට,  ශතෝලි  ජනතපවට, ්රිජඩ 

ජනතපවට රප හි්නදු ජනතපවට න  රප ටාපනව ටල ්නන පුළුව්න 

න  පාණන්. ශ  ිතේධිය  ශවලප ද්ැනට ාපට ශද්  ස,  ුසන ස  ත 

වුණත් ශ  ිතයදෙශද්නප න ුස  රශ න ශ්රී ලපාකි ය්න රැක්යට 

ඉදිරියට ය්නනට අපට තවා රැකියපව ස ලැබිලප නැරැ. ශ  

ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව පරපජය  රලප අපට ජය්රණය  ර්නන 

පුළුව්න කියන ශලොකු ිජ ිවපටය ස ිනශ්නවප. ඊට පටිශටේ ශරෝ ශ  

රට ඉදිරියට ශ න ය්නන අපිත් න ස  න ුස ශව්නන න්නනය 

කියන ඉල්ලීා  රමි්න ාප නිර  ශවනවප.  
 
 

[අ.භ ප.4.31]    

 

ගු ජ්ානක වක්ුමඹුර මහසතා 
(மொண்புமிகு ேொனக வக்கும்புர) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

මූලපටනපරූඪ  රු ා්නත්රීුසානි, ජනතප ිජමු සින ශපරමුණට ශ  

ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව ශ ශන්නන ිතේන වුශඩු, පසුගිය අශප්රේල් 

21 වන ද්ප ඇින වුණු ත්රටිතවපදී ප්රරපරය නිටපන්. මූලපටනපරූඪ  රු 

ා්නත්රීුසානි, 21 වන ද්ප ාඩ ළපුව ශේවටගිපනශේ   වූ ිතදුවීශා්න 

අනුසරට ල ස වූ අවුරුදු 22  තරුණ  ප්නතපව ස අද්  රප ා 

ශරෝරශල්දී මිය ගියප. ශ්ෝ ් ප්රරපරය ශවලප ද්ැනට ාපට ුසන ස 

ශව්නන නනවප. ඒ ප්රරපරය ශරේුසශව්න ශ  වනශ ොටත් ජීිජත නැින 

ශවනවප. තඩුක්ව න  වර ස කිේවප, ුස්නිතය  ණන ස මිය ගිහි්න 

ිනශ්නවපය කියලප. ඊට පටිශටේ තඩුක්ව ඒ මිය ගිය ටා්යපව 

ශද්ිතය  ණනට අක්  ළප. ද්ැනටත් මිය යන අයත් න ස  ්ැදෙවපා 

රරියප පර  ණන ස තඩුක්වට කිය්නනත් ්ැරැ. ඒ නිටප ශ  

ප්රරපරශේ ව ී ා තඩුක්ව භ පර  ්නන ඕනෑ. ජනපධිපිනුසාප,   

අ ාැිනුසාප  ටර  ැබිනට් ාඩුඩලය තාන් ශ  තඩුක්ව. ශ  

ප්රරපරය  ැන ිජතර ස ශනොශවන්, තවත් ශාෝද්නප රපිකය ස ශ  

තඩුක්වට ිජරුේනව ිනශ්නවප. ශ  තඩුක්ව ජපින  තර සෂපව 

දු ආවල  ළප. ඒ වපශේා ත ආථි ය  ඩප වට්ටවප ිනශ්නවප. රශට් 

ාර ්ැාකුව  ශ ොල්ල  ්නන ඉඩ දු්නනප. ඒ වපශේා අද් ශ ොිජ 

ජනතපව අටරණශවලප ඉ්නනවප. ශාවැනි  රුණු  පරණප රපිකය ස 

ිනශ්නවප. ඒ නිටප ශ  තඩුක්වට ිජරුේනව ිජ ිවපට භ ා  

ශයෝජනපව ස ශ නපවපා තඩුක්ව තර සෂප  ර්නන න  පිරිට ස 

 ටයුුස  රනවප.  

රිටපඩ් ්දියුදී්න ා්නත්රීුසාප ිජනපඩිය 20 ස ශ   රු ටභ පශේ  ගප 

 ළප. අපි ද්්නනවප, පසුගිය ප්රරපරය ිතදු වී ද්වටි 21ට පටශිටේ 

ිතේධිය ස වුණපය කියලප. නුසාප  ගප  ළ ඒ ිජනපඩිය 20 ුසළ නුසාප 

කියනවප, "ඒ ිතේධි  ිතදු වනශ ොට රමුද්පව ්ලපශ න ිතක්යප; 

ශපොලීිතය ්ලපශ න ිතක්යප. අශලා මිනිසු්නශේ  ඩ ගිනි තැබුවප. 

ශ වල් 700 ස, 900 ස පිච්චුවප. න ස ශ ශන ස ාැරුණප. ශ  ට 

තඩුක්ව ව  කිය්නන ඕනෑඑන් කියලප. ඒ ට ව  කිය්නන ඕනෑ, 

නුසාප වපඩියශවලප ඉ්නන පැත්ශත් අය තාන්. ශ   නුසා්නලපශේ 

තඩුක්ව. ශපොලීිතයට, රමුද්පවට නිශයෝ  ශද්්නශ්න නුසා්නලප. 

නතශ ොට ඒ ව ී ා පැරැර රැරිශේ  වුද්? මුටිලි  ජනතපවට 

 ැුවවප න , මුටිලි  ජනතපව ාැරුණප න , ශේශපොළවලට රපනි 

වුණප න  ඒ මුටිලි  ජනතපවට ව  කිය්නන ඕනෑ ශ  තඩුක්ව. 

නද්ප ාපවනැල්ශල් ිතේධිය ස වුණප. නද්ප ඒ ිතේධිය ශවලපශේ අශලා 

තඩුක්වට අත දි ස රලප කිේවප, "තඩුක්ව ශ ශ ස ව ී ා භ පර 

 ්නනඑ කියලප. ඊට පටිශටේ අදෙත් ා ිතේධිය ස වුණප. නහිදීත් 

කිේවප, එතඩුක්ව ශ  ව ී ා භ පර  ්නන ඕනෑඑ කියලප. රැ්ැන් 

අද් ශ  ිතද්ධිශේදී මුටිලි  ඇාිනවරු තඩුක්වට  දි ස රලප 

කිය්නශ්න නැරැ, තඩුක්වට ශ  ව ී ා භ පර  ්නන  කියලප.  

මූලපටනපරූඪ  රු ා්නත්රීුසානි, රිටපඩ් ්දියුදී්න ා්නත්රීුසාප 

අ්නිනාට කිේවප, "ාශේ රෂද්ය ටප සෂියට ිජරුේනවන්  ාා  ශාහිදී 

ඡ්නද්ය ශද්්නශ්නඑ කියලප. නුසාප නුසාපශේ රෂද්ය ටප සෂියට 

ිජරුේනව ඡ්නද්ය ශද්්නශ්න ඇන්? නුසාප තර සෂප  රලප 

ිනශ්්නශ්න තඩුක්ව තාන්. නුසාපා ද්්නනවප, තඩුක්ශේ ව ී ා 

පැරැර රැරපු නිටප තාන් පසුගිය ද්වටිවල මුටිලි  ජනතපවට 

හිරිරැර ිතේන වුශඩු කියලප. මුටිලි  ජනතපවශේ  ඩ ගිනි තැබුවප 

න , ඒ අයට හිරිරැර වුණප න  නශරා වුශඩු තඩුක්ශේ ව ී ා 

පැරැර රැරපු නිටපන්. ඒ නිටප නුසාපා පිළි ්නනවප, නුසාප ඉ්නන 

තඩුක්ව තර සෂප  ර්නන අද් ඡ්නද්ය දු්නනත්, ශ  තඩුක්ශේ  

ව ී ා පැරැර රැරලප ිනශ්නවපය කියලප. රෂද්ය ටප සෂියට 

න ඟව  ටයුුස  ර්නන ්ැරි න  ශ  ා්නත්රීවරු්නශ ්න වැඩ ස 

නැරැ. අපට ා්නත්රී ධුර නැින වුණත් අපි රෂද්ය ටප සෂියට න ඟව 

 ටයුුස  රනවප. රෂද්ය ටප සෂියට ිජරුේනව ඡ්නද්ය ශද්නවපය 

කිය්නශ්න මුටිලි  ජනතපවට ිජරුේනව ඡ්නද්ය පපිජච්චි  රනවපය 

කියන න න්. තඩුක්ව නුසා්නලප තර සෂප  ළප. නශරා තර සෂප 

 රපු නිටප තාන් අද් ශ  තඩුක්ව තර සෂප  ර්නන නුසා්නලප 

 ටයුුස  ර්නශ්න.  තඩුක්ශේ අ ාැිනවරයප රැක්යට අ ාැිනුසාප 

ශ  ට ව  කිය්නන ඕනෑ.  ඒ නිටප ශ  ප්ර ිනශේදී   පටවත් 

 ැළශව්නන ිජධිය ස නැරැ කියලප  අපි කියනවප. ඒ අයට  ැලිජලප  

ය්නන ිජධියකුත් නැරැ.  ද්ැ්න කියනවප, ශ  ා්නත්රීවරු 224ා 

ශ  ට ව කිය්නන ඕනෑ කියලප. අපි  21 ශවනි ද්පට  ලි්න ශ  

ිතේධි  ැන යා ස කියලප ිනබුණප න , නතශ ොට කිේවප ශ ොරශරේ 

කිඹුල්දෙ ද්කිනවප කියලප. ශපශ ආද්ප අ ාැිනුසාප කියනවප, "SOFA 

න , ඇුසළු ශවන න  සවත් අත්ට්න  රලප නැරැ. ශ  ශ ොල්ල්න 

නැින බිල්ශලෝ ාවනවපඑ කියලප. අපි යා ස කියලප ිනබුණප න , 

නතශ ොට කියනවප නැින බිල්ශලෝ ාවනවප කියලප. මූලපටනපරූඪ 

 රු ා්නත්රීුසානි, ඒ නිටප  අපි ද්ැන  ත්ත ශද්ය ස වුණත් අද් 

කිය්නන භ යන්. ඒ ට ශරේුසව තාන් ඒ ශේ ිතේන වුශඩු නැත්න  

නහි ව ී ා අපට  ්නන ශවන න .  අශලා රශට් ිනශයන බුේධි 

අා යට වඩප අද් ඉ්නදියපශේ බත්ුස ශටේවය ්ලවත් ශවලප 

ිනශ්නවප. ඇන් ඒ? ශ  ශතොරුසර ඉ්නදියපශව්න දීපු ශතොරුසර ස. 

අශලා අය ශරොයප  ත්ත ශතොරුසර ස  ශනොශවන්. මූලපටනපරූඪ  රු 

ා්නත්රීුසානි, නශරා න  අශලා බුේධි අා ශය්න වැඩ ස 

ිනශයනවපද්? වැඩ ස නැරැ. ශාො ද්, අශලා අයට ඉ්නදියපශව්න 

කියපු ශේවත් රරියට ක්රියපත්ා   ර ්නන ්ැරි වුණප.  

තමු්නනප්නශටේලපශේ තඩුක්ව  අද්  සුළුතර තඩුක්ව ස. 
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[ රු ර ආෂණ රපජ රුණප  ාරතප] 
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තමු්නනප්නශටේලප පුළුව්න න  113 ස  අරශ න ශ  ිජ විපට භ ා  

ශයෝජනපව  දිනලප ශප්නව්නන කියප අභිශයෝ   රනවප.   

අපි ඉතප ඉ සානි්න ජනතපවපදී රජය ස ්ලයට පත්  රන ්ව 

කියමි්න ාප නිර  ශවනවප. ටිුසිනන්. 
 

 

[பி.ப. 5.37] 

 

ගු මුහස්පමදු ඉේරාි ්ප මුහස්පමදු ම්දසූර් මහසතා 
(மொண்புமிகு முஹம்மது இப்ரொஹிம் முஹம்மது மன்சூர்)  

(The Hon. Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor) 
பிஸ்மில்லொஹிர்  ரஹ்மொனிர்  ரஹீம். 

சகபக்குத் தகலகமதொங்கும் தகௌரவ உறுப்பினர் 

அவர்கமள, அரசொங்கத்திற்கு எதிரொன நம்பிக்ககயில்லொப் 

பிமரரகண தகொண்டுவரப்பட்டு மநற்றும் இன்றும் அது 

ததொடர்பொன விவொதம் இடம்தபற்றுக் தகொண்டிருக்கின்றது. 

இந்த விவொதத்திமல கலந்து தகொண்ட சகலரது உகரககளயும் 

நொன் தசவிமடுத்துக் தகொண்டிருந்மதன். இந்த அரசொங்கம் 

ஆட்சிக்கு வந்ததிலிருந்மத ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் 

கூட்டகமப்பினருக்கு அரசொங்கத்தின்மீது நம்பிக்கக 

இல்லொமல் மபொயிருக்கின்றது. இந்த அரசொங்கத்கத அவசர 

மொகப் பதவி கவிழ்த்துவிட்டு, தொங்கள் ஆட்சிக்கு வர மவண்டும் 

என்ற முகனப்பிமல அவர்கள் ததொடர்ந்மதச்சியொகச் 

தசயற்பட்டுக் தகொண்டிருக்கின்றொர்கள். ஆகமவ, அவர்க 

ளுகடய ஏற்பொடொகமவ இந்த நம்பிக்ககயில்லொப் 

பிமரரகணகய நொன் பொர்க்கிமறன். அதொவது, மக்கள் 

விடுதகல முன்னணியினொல் இந்தப் பிமரரகண 

தகொண்டுவரப்பட்டொலும் அதன் ஏற்பொட்டொளரொக ஐக்கிய 

மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டகமப்கபமய நொன் பொர்க்கிமறன்.  

உண்கமயிமல, தொங்கள் இைந்த ஆட்சிகய மீண்டும் 

அவசரமொகக் தகொண்டு வந்து ஆட்சி அதிகொரத்தில் இருக்க 

மவண்டும் என்பது மொத்திரமம அவர்களின் எண்ணமொக 

இருக்கின்றது. ஆனொல், அவர்கள் நம்பிக்தகொண்டிருக்கின்ற 

தபரும்பொன்கம தபௌத்த மக்கள்கூட அவர்கள் ததொடர்பில் 

அச்சம் தகொண்டிருக்கின்றொர்கள். தவறுமமன இனவொதத்கதத் 

தூண்டி, மக்கள் மத்தியிமல குைப்பங்ககள ஏற்படுத்தி, 

சிறுபொன்கமயின மக்ககள அடக்குமுகறமுலம் ஆட்டிப் 

பகடத்து அதிகொரம் தசலுத்தலொம் என்று அவர்கள் தசயற்பட 

முகனவது தபரும்பொன்கமச் சிங்கள மக்கள் மத்தியில் 

அச்சத்கத ஏற்படுத்தியிருக்கின்றது. தபௌத்த தர்மத்தின்படி 

வொழும் தபரும்பொன்கம இனப் தபௌத்த மக்கள் அகமதிகய 

விரும்புகின்றவர்கள். அகமதியின்கம எந்தவககயிலும் 

உதவொதது என்பகத அவர்கள் விளங்கியிருக்கிறொர்கள். இன 

முறுககலத் ததொடர்ந்மதச்சியொக ஏற்படுத்தி, இனவொதத்கதத் 

தூண்டி, சிறுபொன்கம இன மக்ககள அடக்குமுகறமூலம் மிகக் 

கடுகமயொக நடொத்தி, அவர்களுகடய உொிகமககளப் பறித்து, 

அவர்களுகடய வொழ்விடங்ககளத் தொக்கி, நிம்மதியற்ற 

சூழ்நிகலக்குள் அவர்ககளக் தகொண்டு தசன்று ஆட்சி 

நடத்தினொல், அந்த ஆட்சி எல்மலொருக்கும் குந்தகமொக 

அகமயும் என்பகத அவர்கள் உணர்ந்திருக்கின்றொர்கள். கடந்த 

30 வருட கொல யுத்தத்தின்மபொது அகத அவர்கள் மிகத் 

ததளிவொக உணர்ந்திருந்தொர்கள். அவ்வொறு இருக்கிற 

சூைலிமல, நீங்கள் உங்களுகடய தற்மபொகதய தசயற்பொடு 

ககளச் சற்று மொற்றிச் தசயற்பட்டுக் தகொண்டு மீண்டும் 

அதிகொரத்துக்கு வருவது பற்றி ஏன் சிந்திக்கக்கூடொது? என்று 

எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்களிடம் நொன் விநயமொகக் மகட்க 

விரும்புகின்மறன். நீங்கள் நொட்கட மநசிக்கின்றவர்களொக 

இருந்தொல், உண்கமயொன மதசப்பற்றுகடயவர்களொக 

இருந்தொல், அவற்றுக்கு எந்தத் தொக்கமும் ஏற்படொத வககயில் 

அதிகொரத்துக்கு வருவது பற்றிமய மயொசிக்கமவண்டும்.  

அண்கமயில் நடந்த அனர்த்தங்கள் ததொடர்பில் நொங்கள் 

எல்மலொருமம அச்சப்பட்மடொம்; பயந்திருந்மதொம். இந்த 

நொட்டிமல மீண்டும் பயங்கரவொதம் மதொன்றி, அதன் தொக்கத்தி 

லிருந்து எங்களொல் நீண்ட கொலத்திற்கு மீளமுடியொமல் 

மபொய்விடுமமொ என்று அச்சம் தகொண்டிருந்மதொம். ஆனொல், 

குறுகிய கொலத்திமலமய அகமதி ஏற்பட்டது. அந்த 

அகமதிகயக் தகொண்டுவருவதற்கு ஒட்டுதமொத்த முஸ்லிம் 

சமுதொயம் உதவியிருக்கின்றது. அந்த வககயில் 

சம்பந்தப்பட்டவர்ககளக் ககது தசய்வதற்கும் முஸ்லிம் 

சமூகத்தினர் உதவியிருக்கின்றொர்கள். தமன்மமலும் அனர்த் 

தங்கள் இடம்தபறொமல் தடுப்பதற்குத் மதகவயொன 

நடவடிக்ககககள மமற்தகொள்வதற்கு அவர்களொல் சொதகமொன 

தகவல்கள் வைங்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஆனொல், சில 

உறுப்பினர்கள் ஒட்டுதமொத்த முஸ்லிம் சமுதொயத்கதயும் மிக 

மமொசமொன பயங்கரவொதிகளொகச் சித்தொிக்கின்ற நிகலகம 

கொணப்படுகின்றது. அகத நொன் மிக வன்கமயொகக் 

கண்டிப்பமதொடு, ஆட்மசபகனயும் ததொிவித்துக் 

தகொள்கின்மறன். இவர்களின் மவகலத்திட்டத்துக்கு தகௌரவ 

பொரொளுமன்ற உறுப்பினரொன எங்களுகடய சங்ககக்குொிய 

அத்துரலிமய ரதன மதரர் அவர்கள் பயன்படுத்தப் 

பட்டிருக்கின்றொர். அந்த வககயில் அவர் மநற்றுத் ததொிவித்த 

அதிக கருத்துக்கள் எங்களது ஆட்மசபகனக்குொியனவொகமவ 

கொணப்பட்டன. தகொழும்பிமல முஸ்லிம் மொணவர்ககள 

முக்கியமொன சிங்களப் பொடசொகல களிமல அனுமதிக்கக் 

கூடொது என்ற அறிவுகரகயச் தசொல்லுகின்ற எங்களுகடய 

சங்ககக்குொிய அத்துரலிமய ரதன மதரர் அவர்கள், முஸ்லிம் 

தபண்களுக்கு கல்வி மறுக்கப் படுவதொகவும் மநற்று இந்தச் 

சகபயில் கவகல ததொிவித்தொர். அதகன நககப்புக்குொிய ஒரு 

விடயமொகமவ நொன் பொர்க்கின்மறன்.  
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

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

 

ගු මුහස්පමදු ඉේරාි ්ප මුහස්පමදු ම්දසූර් මහසතා 
(மொண்புமிகு முஹம்மது இப்ரொஹிம் முஹம்மது மன்சூர்)  

(The Hon. Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor) 

Sir, please let me wind up in one minute. 
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Unfortunately, I cannot. Please wind up now. 

 

ගු මුහස්පමදු ඉේරාි ්ප මුහස්පමදු ම්දසූර් මහසතා 
(மொண்புமிகு முஹம்மது இப்ரொஹிம் முஹம்மது மன்சூர்)  

(The Hon. Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor) 
இந்த நொட்டிமல அண்கமயில் உருவொகிய மமொசமொன 

நிகலகமகயக் கருத்திற்தகொண்டு, ஆட்கள் முகத்கத 

மகறக்கக்கூடொது என்ற சட்டத்திற்கு இகசந்து நடக்க நொங்கள் 

விரும்பி, அதற்கு ஆதரவளித்தொலும், முஸ்லிம் தபண்கள் 

அகரகுகற நிர்வொணமொக நடமொட மவண்டும் என்ற விதத்தில் 

கருத்துச் தசொல்பவர்களும் இங்மக இருக்கின்றொர்கள். 

இவ்வொறொகக் கருத்துத் ததொிவிப்பகதத் தவிர்த்து நொங்கள் 

எல்மலொரும் இந்த நொட்டினுகடய பிரகேகள் என்பகத 

உள்வொங்கிச் தசயற்பட மவண்டும்; நொங்கள் எல்மலொரும் 

ஒற்றுகமயொக வொழ்வதற்கு ஏற்றவககயில் எங்களுகடய 

நிகழ்ச்சித்திட்டத்கத மொற்றியகமக்க மவண்டும். இந்த 
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நொட்கட நொங்கள் மநசிக்கொவிட்டொல், நிச்சயமொக சந்மதொஷ 

கரமொன - மகிழ்ச்சிகரமொன ஓர் எதிர்கொலத்கத எங்களுகடய 

அடுத்த சந்ததிக்குக் தகொடுக்க முடியொது மபொய்விடும் என்று 

எச்சொித்து, வொய்ப்புக்கு நன்றி கூறி, விகடதபறுகின்மறன்.  
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Rajavarothiam 

Sampanthan. 
 

ගු රාජ්වගර ිනය්ප ්්පප්දා්ද මහසතා 
(மொண்புமிகு ரொேவமரொதயம் சம்பந்தன்) 

(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
Thank you, Mr. Presiding Member. Might I know how 

many minutes I have, Sir? 
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have seven minutes. 

 
 
[5.43 p.m.] 

 

ගු රාජ්වගර ිනය්ප ්්පප්දා්ද මහසතා 
(மொண்புமிகு ரொேவமரொதயம் சம்பந்தன்) 

(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
Sir, we are debating the Vote of No-Confidence 

against the current Government based on material relating 
to one event, the Easter Sunday Attack on 21st of April. 
There can be no question that the Government needs to be 
condemned, particularly on account of its failure to act 
despite information made available to the Government by 
a friendly, neighbouring country. But, we are concerned 
about the fact that governance is related to a wide range 
of issues.  

One important question that does arise is what 
happens when the Government loses the confidence of the 
House. Under the Constitution, the Government must 
remit office. At the 2015 General Election, people 
changed the Government; they changed their President. 
There were several reasons for what has happened. There 
was a very, very serious violation of human rights in all 
parts of the country: civil and political rights, economic, 
social and cultural rights. That was the main reason for 
the people to bring about a change in the Government. 
The minority people, the Tamil people in particular, were 
largely victimized. They had a reason to vote the way 
they did. The position of the present Government is 
perhaps, on certain fronts, particularly  human rights, 
better than under the former Government, may not be to 
our complete satisfaction, but certainly better. If the 
Government is to be changed and a new Government is to 
come to office, we do not know what the policies of the 
new Government are. The Hon. Mahinda Rajapaksa was 
the former President, former Prime Minister and 
currently, he is the Leader of the Opposition. He may try 
to come to office, but he has not outlined to the country 
and to the minority Tamil people in particular, what the 

policies of the new Government will be. There have been 
no enunciation of the proposed policies by the new 
Government. How can we take a decision consciously to 
bring down the present Government, which, as I said 
before, at least on the human rights front, is performing 
better than the previous Government? We have been sent 
to Parliament to protect the rights of our people. 

A General Election is due, in any event, in a short 
time. All the people in this country will decide who will 
govern then. The Government, under the Constitution, 
has been elected for a certain period in office. Overall, 
are the circumstances such that we feel compelled to 
make a contribution that brings about a change in 
Government? That is the main question we have to 
address. Overall, are the circumstances of such a nature 
that we feel compelled to subscribe to bring about a 
change in Government? It is in these circumstances that 
we have to take a decision.  

We have to be cautious. It is not that we do not have 
complaints against the present Government. We have 
several complaints against the present Government. In 
fact, this morning in front of my House in Trincomalee, 
there has been a demonstration by some youth who say 
“Mr. Sampanthan is unable to get jobs for us from this 
Government. Why is he supporting this Government? We 
want him today to vote against the Government.” So, our 
people, our youth who have been victimized for decades 
on the question of employment are not receiving justice 
even under the present Government and that is the 
complaint that we are very concerned about.  

Sir, we have nothing against the SLFP. As far as the 
UNP and the SLFP are concerned, those are the two main 
political parties in this country. As far as the SLPP is 
concerned, it is a new political party. We do not know 
their thinking; we do not know what their policies are. 
We have to wait and see.  But, we must impress upon the 
leadership of the SLPP that they need to enunciate their 
policies, particularly on the minority question, the Tamil 
question, to the people of the country - particularly to the 
minority people and more particularly, to the Tamil 
people of the North and the East. We need to know what 
their policies are and that is what the SLPP has thus far 
failed to do. As far as the SLFP is concerned, we have 
supported SLFP presidential candidates against UNP 
candidates. We have supported the SLFP to bring down 
the UNP Government.  

The late Hon. S.W.R.D. Bandaranaike was the first 
Sinhalese leader who signed an agreement - a pact - with 
a Tamil leader, the late Hon. S.J.V. Chelvanayakam to 
create regional councils, keep power over land and 
establish regional councils with sufficient adequate 
devolved power to enable them to govern the territories 
in which the Tamil people lived. We are mindful of all 
these, Sir.   

Of course, we will be voting in a short while, we will 
make a decision and with divine assistance, we do hope 
that we will make the right decision. 

Thank you. 
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ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you do have more time left, if you 

need.  

 

ගු රාජ්වගර ිනය්ප ්්පප්දා්ද මහසතා 
(மொண்புமிகு ரொேவமரொதயம் சம்பந்தன்) 

(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
No, Sir. 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Okay. Next, the Hon. Hector Appuhamy.  
 
 
 

[අ.භ ප.4.40] 

 

ගු ගහසක් ර් අලාපුහසාමි මහසතා 
(மொண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹொமி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

මූලපටනපරූඪ  රු ා්න ත්රීුසානි, අද්  ශ  ිජවපද්ය ශවලපශේ  

 ගප  ර්නන අවටිගපව ල්ප දීා පිළි්ඳව ාප පළමුශව්නා 

බ්ුසාපට ටිුසිනව්නත වනවප. ජනතප ිජමු සින ශපරමුණ ිජිත්න 

ඉදිරිපත්  රලප ිනශ්න ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපශේ ිනශ්න 

 රුණුවලට  ශතෝලි ශයකු රැක්යට ාට න ඟ ශව්නන 

ිතදුශවලප ිනශ්නවප. රැ්ැන්, ශ   රුණුවලට න ඟ වුණපට, ශ  

 රුණුවලි්න  ළ යුුස  ප ආයය ශ  ද් කියන ප්ර ිනය ඊළඟට පැන 

නඟිනවප. ශාා  රුණු ශ  ත පරශය්න රශට් ිතේන වුණපය කියන 

 පරණය ශ  රශට් ඉ්නන රැා ශද්ශනකුා ිජවෂතව ද්්නනවප. 

රැ්ැන්, ශ  ප්ර ිනය පැන නැඟුශඩු ශවනත් ත පරයකි්න.  ශ   

රශට්  රු ජනපධිපිනුසාප, අ්පාපතයුසාප ප්රමු් තඩුක්වට ටර 

ප සෂ - ිජප සෂ අප ිතයදෙශද්නපට  තර සෂ  අා  ිතයල්ලශ ්නා 

ටර බුේධි අා වලි්න ශ  ත්රටිතවපදී ප්රරපරය ට ්්නනව ද්ැන ්නන 

ලැබුශඩු ශ   රුණු  පරණප ඇුසළත් පණිවුඩශය්න තාන්. ශ  

පණිවුඩය අදෙත් න  ස ශනොශවන්. ද්ැ්න  ප්ර නිය ිනශ්්නශ්න, ශ  

ිතේධිය ශ  ත පරශය්න ශ  රශට් ිතේන වුණපය කියලප අපි ිතයදෙ 

ශද්නපා ද්ැන  ත්තත්, ශ  ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව රරරප  ශ  

උත්තමේතර පප ආලිශ ්නුසශේදී ඒ ට ්්නනශය්න  ශාොනවපද්  ළ 

රැ සශ ස කියන න න්. උත්තමේතර පප ආලිශ ්නුසශේදී එශ  ිජ ිවපට 

භ ා  ශයෝජනපව ජය්රණය  රලප, ශා්නන ශ   ඩුඩපයා තාන් 

ඊළඟට ශ  රට පපලනය  ර්නශ්න, ශායප තාන් අ ාැින, ශ  අය 

තාන්  ැබිනට් ාඩුඩලයඑ කියලප බ්ුසා්නලප ශ  ිජ ිවපටභ ා  

ශයෝජනපවත් න ස   රුණ ශ    කිේවප න  අපට මීට වඩප 

 ින පවත ට ය්නන ිනබුණප.  

බ්ුසා්නලප ශ  ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව ඉදිරිපත්  රේදී, 

'ශපොශරොට් ටුශේ' ටර ශ්රී ලා ප නිද්රටි ප සෂශේ ටාරර අය 

ශාොනවපද් කිේශේ කියන  පරණයත් ාත  ිනයප  ්නන. ඒ අය 

ශාොනවපද් කිේශේ? තඩුක්ව නළවලප ඒශ ොල්ල්නට ්ලය  ්නන 

ඕනෑය   කිේවප. ජනතප ිජමු සින ශපරමුශඩු බ්ුසා්නලප ිජ ිවපට 

භ ා  ශයෝජනපව ඉදිරිපත්  ශළේ ඒ ශ ොල්ල්නට ්ලය ශද්්නන 

කියලපද්? නැරැ. නුසා්නලපට ්ලය ශද්්නන ශනොශවන් බ්ුසා්නලප 

ශ  ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව ඉදිරිපත්  ශළේ කියලප අපි ශරොඳටා 

ද්්නනවප. බ්ුසා්නලප ශ  ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව ඉදිරිපත්  ශළේ 

නුසා්නලපට ්ලය ශද්්නන ශනොශවන්. නුසා්නලපට ්ලය ශද්්නන 

ශනොශවන් න , ශ  ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව ඉදිරිපත්  රලප, 

අද්රටි ුවවාපරු  රශ න, ඒ ශවම්ශව්න ඡ්නද් පපිජච්චි  රලප අපට 

ශාොනවපද්  ළ රැ සශ ස? ඒ  තාන් ප්රනපන ප්ර නිය. ශ  ිජ විපට 

භ ා  ශයෝජනපව දිරප ්ලමි්න ශ  අය ශ ළ රල්නශ්න 

ශ ොශරොාද් කියලප අපි ද්ැ ස ප. බ්ුසා්නලප ශ  ිජ ිවපට භ ා  

ශයෝජනපව ඉදිරිපත්  ළපා ටාරර අය  ගප  රන ත පරයත් ාප 

ද්ැ ස ප.  

ඒ ත්රටිත  ප්රරපරශය්න ාැරුශඩු  ශතෝලි  අහිාට  ජනතපව. 

ඒ ජනතපව ිජකුණපශ න  ්නන සූද්පන  ශව්නන නපප. ඒ අය 

ාැරුණු නශ ස ව ී ා අපි ිතයදෙශද්නපා ්පරශ න, ඒ උවදුශර්න 

ශ  රශට් ජනතපව ශේරප  ්නන අව ය වැඩ පිළිශවළ අපි 

ක්රියපත්ා   ළ යුුසන්. රැ්ැන්, ඒ වැඩ පිළිශවළ ක්රියපත්ා  

 රනවප ශවම්වට ද්ැ්න  ර්නන ්ලපශපොශරොත්ුස ව්නශ්න 

ශාො  සද්?  ටරරප්න මුද්ල් දු්නම් අය ඇල්දෙවප. රැ්ැන්, ටරරප්නට 

මුද්ල් දු්නම් අය ඉ්නනවප. ටරරප්න පළමුශව්නා ශ  රශට් 

ුවරතලකු ිජධියට රද්ප  ත්ත  ඩුඩපයා ස ඉ්නනවප. රැ්ැන්, ඒ 

අය ට ්්නනශය්න  රන පමේ සෂණ තවා ප්රාපද්න්.  

ජනතප ිජමු සින ශපරමුශඩු ිතයදෙ ටශරෝද්ර ා්නත්රීවරු්නශ ්න 

අපි ඉල්ලප ිතක්්නශ්න ශ  ත්රටිත ප්රරපරයත් න ස  රශට් ිතේන 

ශවච්ා ිජනප ය  ැන පමේ සෂණ  ර්නන අව ය වැඩ පිළිශවළට 

අපි ිතයදෙශද්නපා ටරශයෝ ය ශද්මු කියලපන්. ඒ ටරශයෝ ය දීලප 

අපට අව ය ශව්නශ්න තඩුක්ව ඇුසශළේ තනුසරු ාපරු  රන න  

ශනොශවන්; පප ආලිශ ්නුසව ඇුසශළේ බළු ශ ඩිය නරප පැත්තට ශාරප 

පැත්තට ාපරු  රන න  ශනොශවන්. අපට පැරැදිලි ශලටා අව ය 

ව්නශ්න ශ  රශට් ජපිනවපදී, අ්නතවපදී ත්රටතිවපද්ය ුසර්න  ර්නන 

අව ය වැඩ පිළිශවළට පප ආලිශ ්නුස ා්නත්රීවරු රැක්යට අපි 

ශ ොශරොාද් ටරශයෝ ය ශද්්නශ්න ටර   සිනය ශද්්නශ්න කියන 

න න්. ඒ න් අපි ශතෝරප  ්නන ඕනෑ.  

ඊළඟ  පරණපව තාන්   ප්රනපන චූදිතයප ශ  ශාෝද්නපශේ නැින 

න . ශ  තඩුක්වට ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව ස ශ න නනශ ොට, 

ප්රනපන චූදිතයප ශ  ශයෝජනපශව්න  ැලිජලප. ඒ නිටප ශ  රශට් ඒ 

මියගිය අහිාට  ජනතපව ශවම්ශව්න අපි ිතයදෙශද්නපා  ළ 

යුත්ශත්  ත්රටිතවපද්ශය්න ශ  රට ශේරප ්නන අව ය වැඩපිළිශවළ 

ක්රියපත්ා  කිමේාන් කියන න  තාන් ාශේ ශයෝජනපව. 

මූලපටනපරූඪ  රු ා්න්රිුසානි, ාට ශ   අවටගිපව ල්පදීා  ැන 

බ්ුසාපට ශ්ොශරොා ටිුසිනන්. 
 
 

[අ.භ ප.4.4)] 

 

ගු මි ්දා යාපා අගේවර්ධන මහසතා 
(மொண்புமிகு  மஹிந்த யொப்பொ அமபவர்தன) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

මූලපටනපරූඪ  රු ා්නත්රීුසානි, බ්ුසාප මූලපටනශේ ිතක්න 

අවටිගපශේ  ගප  ර්නන ලැබීා  ැන ාා ටුසටු ශවනවප. ශාො ද්, 

බ්ුසාප අපි  රු  රපු ශ  රශට් ජපින  නපය ශයකුශේ ද්රුවකු 

නිටප බ්ුසාප ඉදිරිශේ ශ  වාන ක්  කිය්නන ලැශ්න න  ාට 

ශලොකු ට්නශතෝෂය ස.   බ්ුසාපශේ පියප ිතයදෙ ජන ශ ොටටි 

ටාඟ ඉතපා ටරශයෝ ශය්න  ටයුුස  රපු බුේධිාත් 

නපය ශය ස. 
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශ්ොශරොා ටිුසිනන්. 
 

ගු මි ්දා යාපා අගේවර්ධන මහසතා 
(மொண்புமிகு  மஹிந்த யொப்பொ அமபவர்தன) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

අපට නුසාප නැින වුණප. ඒ  අශලා අවපටනපව ස කියලපන් ාා 

කිය්නශ්න. අපට අද් ිනශයන ්රපතළ ප්ර ිනය තාන් නුසාප වපශේ 
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පප ආලිශ ්නුසව 

නපය ය්න අපට නැිනවීා. නුසාප වපශේ නපය ය්න අද් ශ  

ටභ පශේ නැින න  අශලා රශට් ජීවත් ශවන අප ිතයදෙශද්නපා ද්ැඩිය 

ශ ෝ යට පත් ශවන තත්ත්වය ස. 

අද් ශ  ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව ජනතප ිජමු සින ශපරමුණ 

ිජිත්න ඉදිරිපත්  රලප,  ද්ැ්න ිජවපද්  රනවප. ිජවපද්  රලප අපි 

ශ ොටට ස ඒ ට ප සෂව ඡ්නද්ය ශද්නවප; ශ ොටට ස ඒ ට ප සෂව 

ඡ්නද්ය ශද්්නශ්න නැරැ. නතශ ොට ශාො  සද් ශ  ශ ශර්නශ්න? 

ශ  ශ ශර්නශ්න ශ  තඩුක්වට ිජරුේනව ශ න ත ශයෝජනපව ස 

ිජවපද්යට  ැනීා. ශ  තඩුක්ව අශලාද්?  වුද්, ශ  තඩුක්ව 

ශ නපශේ?  

ද්ැ්න හිරුණි ප ශප්රේාා්න්ර ාැිනනිය ජනපධිපිනුසාප  ැන 

ටඳර්න  ළප, "ශව්නඩ ාැ්නශඩලපඑ කියලප. නුසාප ජනපධිපින 

ශලට ්ලයට ශ නපශේ  වුද්? අපිද්? ශ  ප්ර නිය අශලාද්?  නශරා 

න  ශාොනවපද් ශ  කිය්නශ්න? මූලපටනපරූඪ  රු ා්නත්රීුසානි, 

ශ  ප්ර ිනය අශලා රට තවත් අවුල්  රපු ප්ර ිනය ස. නද්ප 2014දී 

 ශළේ අශලා රට අවුල්  රපු න . ඒ අවුල ලිරප  ්නන ්ැරිව තාන් 

ශ  ද්ඟල්නශ්න. නද්ප අපි භ පර දු්නශ්න, ශ්ෝ ් පිපිශර්නශ්න නැින 

ටපා පමී රට ස.  ඒ වපශේා කිිතා  ලශ ෝලපරලය ස ිනබුශඩු 

නැින රට ස. උශේ ඡ්නද් ප්රිනෙල පිට ශව්නනත්  ලි්න අපි තඩුක්ව 

භ පර දු්නනප; ඡ්නද් ප්රිනෙලය ාඟ නේදි තඩුක්ව භ පර දු්නනප.  පටද් 

භ පර දු්නශ්න? තමු්නනප්නශටේලපට භ පර දු්නශ්න. ඒ භ පර දු්නම් 

තඩුක්ව රරියට  ළපද්? බ්ුසා්නලප ශ  වනශත ස රරියට තඩුක් 

 රලප ිනශ්නවපද්? ශ  න් අද් අපි අරන ප්ර නිය. ශ  තඩුක්වට 

තඩුක්  ර්නන ්ැරැ. ්ැරි, ්ෑ ශද්  ස ශවලප ිනශ්න නිටප. ්ැරි, 

ශ  තඩුක්ශේ  ්ෑ ශද්  ස ිනශ්න නිටප. ඒ ්ෑ ශද්  න ුස 

 ර්නන ්ැරැ. ඒ නිටප අද් ශ  රට යන නන ාා නැින තැනට පත් 

ශවලප, අරපජි  ශවලප ිනශ්නවප.  

ඒ ශ්ෝ ් පිපිමේා නිටප මුටිලි  උද්ිජය මිය ගියප න , ඒ 

ශ්ෝ ් පිපිමේා නිටප    ශතෝලි  උද්ිජය මිය ගියප න , ඒ ශ්ෝ ් 

පිපිමේා නිටප  ශද්ාළ උද්ිජය මිය ගියප න , ඒ ිතයදෙශද්නප 

ශවම්ශව්න ශ  තඩුක්ව ව  කිය්නන ඕනෑ. ඒ , ශ  තඩුක්ශේ 

වැරැේද්.  

ද්ැ්න බුේධි අා යට ශද්ොට ිකියනවප; රිටපඩ් ්දියුදී්න ාැිනුසාපට 

ශද්ොටි කියනවප. අපි ශද්ොටි කිය්නශ්න නැරැ. රිටපඩ් ්දියුදී්න 

ාැිනුසාපට ාා ශද්ොටි කිය්නශ්න නැරැ. ටාරර අය ිතයදෙ මුටිලි  

ජනතපවට ශද්ොටි කියනවප. ඒ  ට ූර ආණශය්න වැරදින්. ශාො  සද් 

ශ   ර්නශ්න? ඒ උද්ිජය  ර්නශ්න  ශ  රට තවත් අ පනය ට 

ශරළීාන්. ශ  ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව ශ නැල්ලප අපි ශ  

අටප ආග  තඩුක්ශව්න ඉල්ල්නශ්න,-  

 රු ට ප්නද්්න ාැිනුසාප කියනවප, "ශ  තඩුක්ශව්න වැඩ ස 

නැරැඑ කියලප අද් උශේ නුසාපශේ ශ ද්ර ඉටිටරර උේශඝෝෂණය ස 

 ළප දෙ. නුසාප නශත ස ඒ  ැන ද්ැනශ න හික්ශේ නැේද්? 

තරුණය්න ශ ද්ර ළඟට ඇිජල්ලප උේශඝෝෂණය  රනශත ස, "ශ  

තඩුක්ශව්න වැඩ ස නැරැඑ කියලප නුසාප ද්ැනශ න හික්ශේ 

නැේද්? නුසාප ඒ  ද්ැන  ත්ශත් අද් ද්? ඒ  ශනොශවන් ශරේුසව. 

නුසාප ශද්ාළ ජනතපවත් පපවලප දු්නනප. ශ  මුටිලි  නපය ශයෝ, 

මුටිලි  ජනතපව පපවලප දු්නනප. ඒ න් ඇත්ත තත්ත්වය. ඊළඟට 

අශලා අප, අශලා මිනිටිසුත් පපවලප දු්නනප. ශ්ෝ ් ප්රරපරවලි්න ඒ 

මිනිටිසුත් ාැරුණප;  ශතෝලි  උද්ිජයත් ාැරුණප. ශ  න් ඇත්ත 

තත්ත්වය. ශ  තඩුක්ව ශ  රට පපලනය  ශළේ නැරැ 

මූලපටනපරූඪ  රු ා්නත්රීුසානි, පළි ත්ත න  ිජතරන්  ශළේ; 

ඒ න්  ශළේ. පළි ත්ත න  ිජතරන් තමු්නනප්නශටේලප  ශළේ. 

[්පනප කිමේා ස] තමු්නනප්නශටේලප ශාොනවප කිේවත් ශ  පසුගිය 

අවුරුදු රතරරාපර ුසළ  ශළේ පළි ්නන උත්ටපර  ළ න  

ිජතරන්. රපජප සෂලප නළව්නන උත්ටපර  ළප. රපජප සෂලප න ස  

ඉ්නන රැශාෝා හිශ ආ ද්ප්නනන්  ටයුුස  ශළේ.  

ඊශේ ද්යප  ාශේ ඇාිනුසාප ශාතැන ිජළි ලමජප නැුසව 

කිේවප, "ල සෂ 3,000 ස ිජයද්   රලප ශ  රශට් දුලාපත් අහිාට  

මිනිශරකුට ීෂ ආට් න  ස  පශ්න දු්නනපා තමු්නනප්නශටේලප 

ශාච්ාර  ෑ  රන් කියලප ාා හිුසශේ නැරැ. ාා ඒ  ැන ලමජප 

වනවපඑ කියලප. මූලපටනපරූඪ  රු ා්නත්රීුසානි, ශ  රශට් අහිාට  

වයට  උද්ිජයට පසුගිය තඩුක්ව ිතල් ශරදි ශ්ද්ප දු්නනප කියලප 

නිලනපරි්න හිශ ආ ද්ැ ාප. ද්ැ්න ඒවප  ැන  ගප නැරැ. ශාතැන 

ිනශ්න ප්ර ිනය, ඒ ීෂ ආට් න  නිෂපිපද්නය  ශළේ ශ ොශරේද් කියන 

න න්. තමු්නශේ ටප සකුවට ටල්ලි ද්ප  ්නන, තමු්නශේ ාඩියය තර 

 ර  ්නන, ටාෂේධිශේ මුද්ල් ක්  ශරොර    රලප අද් ිජළි ලමජප 

නැුසව අරනවප, "ල සෂ 3,000 ස කිය්නශ්න  ණන ස ද්?" කියලප. 

ඒ  වඩප ්රපතළ  ගපව ස. 

 

ගු ම්දත්රීවරගයක් 
(மொண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 

නුසාප ිතරිශ ොශත් electricity bills ශ ේවප කිේවපශ්න. 

 
ගු මි ්දා යාපා අගේවර්ධන මහසතා 
(மொண்புமிகு  மஹிந்த யொப்பொ அமபவர்தன) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

නුසාප ිතරිශ ොත electricity bills ශ ේවපය කියනවප. ාා 

ද්්නශ්න නැරැ ඒ . එල සෂ 3,000ත්  ණන ස ද්?" කියලප නුසාප 

ශ   රු ටභ පශේදී ඇුවවප. ීෂ ආට් න  ස දු්නනපා අපි  ෑ  රනවප 

දෙ. මූලපටනපරූඪ  රු ා්නත්රීුසානි, ිතල් ටාපද්්න ශව්නශ්න වයට  

අත්ත ාලප. ඒ අත්ත ාලපට ශරදි  ෑල්ල ස දු්නනපය කියලප ඒ 

නිලනපරියප  හිශ ආ ද්ැ ාප. නශරා  රපු අයශ ්න න සශ ශන ස 

ශාතැනට ඇිජල්ලප අරනවප, රුපියල් ල සෂ 3,000ත්  පණ සද්, ඒ 

ක්  ශ්දුව න ත්  ගප  ර්නන ශද්ය සද් කියලප. මූලපටනපරූඪ 

 රු ා්නත්රීුසානි, ශ   තාන් අද් ශවලප ිනශ්න ිජනප ය. ඒ  

ප්රිනෙලය තාන් ශ  ිනශ්්නශ්න. ශ  ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව 

දින්නනවත්, ශවනත් වුවානපව ටවත් අපි ඡ්නද්ය ශද්නවප 

ශනොශවන්. අපි ශ  තඩුක්වට ප සෂව ඡ්නද්ය ශද්්නශ්න නැරැ. ශ  

තඩුක්ව ශ ශරහි  වද්පවත් අපට ිජ ිවපටය ස ිනබුශඩු නැරැ. 

ශරට ිනශය්නශනත් නැරැ. නා නිටප අපි අද්ත් ඒ ටිගපවරශේ 

ඉ්නනවප. තඩුක්ව ස ාපරු  ර්නන ්ලපශ න අපි ශ  ිජවපද්යට 

තවප ශනොශවන්. තඩුක්ව ාපරු  ර්නන ඕනෑ, ශ  රශට් ජනතපව 

ිජිත්න. ඒ ජනතපවට ඒ අවටිගපව ශනොශද්න න  තාන් ශාතැන 

ිනශ්න වැරැේද්. ශාතැන  ගප ඕනෑ නැරැ, තඩුක්ව ස රද්්නන 

ජනතපවට අවටිගපව ශද්්නන. ඒ  ශ්න ප්රජපත්නත්රවපද්ය, ඒ  ශ්න 

ාම්ටිට ා. ඒ  ශ්න ශ වපශේ අවටපන ප්රිනෙලය ශව්නන ඕනෑ.   

 රු  වුිත ා්නත්රීුසාප  ලි්න ශාතැන ිතක්යප. ාා  න පටු 

ශවනවප, ද්ැ්න නුසාප ශාතැන නැින න   ැන.  වුිත ා්නත්රීුසාපට 

අපි ටැලකුශේ අශලාා පවුශල් ශ ශනකුට වපශේ. නුසාප මුටිලි  

ජපින ශය ස කියලප  වද්පවත් අපට හිුසශඩු නැරැ. නුසාප අශලා 

ශ ද්ර ශ ශන ස, අශලා ඥපිනශය ස, අශලා හිතවශත ස, අශලා 

තද්රණීය වැඩියහික්ශය ස රැක්යටන් අපි නුසාපට ටැලකුශේ. නමුත්, 

අවටපනශේ නුසාපත් ශ  ජපිනවපද්යට ශ ොටු වුණප. නුසාප 

ජපිනවපද්යට ශ ොටු වුණු න   ැන අපි  න පටු ශවනවප. නුසාප 

ශාතැන ඉඳින් කියලප ාා හිතපශ න හික්ශේ, ශ  වාන ක්  

කිය්නන. නුසාප ද්ැ්න ශාතැන නැින න   ැන ාා  න පටු 

ශවනවප. අවටපනශේ නුසාප ජපිනවපදිශය ස වුණප. මුටිලි  

ජපිනවපදියකු රැක්යට ශපනී ිතක්්නන නුසාපට ිතේන වුණප. ඒ වැශඩ් 

 ර්නන නපප. අපි අතර නශරා අවුල ස ිනබුශඩු නැරැ. අශලා    

පළපත්වල මුටිලි , ශද්ාළ කියලප ප්ර නිය ස නැරැ, අපි ශරොඳි්න 
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[ රු  ාහි්නද් යපපප අශේව ආනන  ාරතප] 
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බ්ුසා්නලප ද්වටි 42  තඩුක්ව ස  ළප. ඇාිනධුරවල දිවුරු  

දු්නනප; අාපතයපා වලට ගිහිල්ලප වැඩ භ පර  ත්තප. ටාරරු වැඩ 

භ පර අර්න ශ ද්ර යනශ ොට ඇාින ා නැරැ, උටපිජශය්න 

අශරෝිත  රලප. ටාරරු ටභ පනපය   ප ආයපලට ඇිජල්ලප වැඩ 

භ පර  ත්තප. තඩුක් ප සෂශේ ප්රනපන ටාිජනපය   ප ආයපලයට 

ඇිජල්ලප වැඩ භ පර  ත්තප. අපට ාත න්, ඒ ිජධියට බ්ුසා්නලප 

ද්වටි 42  තඩුක්ව  රට ිජී ා ස  ළප.  බ්ුසා්නලපට පුදුා 

රදිටිිතය ස ිනබුණප, ශ  තඩුක්ව  ්නන.  ඒ ටඳරප  ර්නන 

පුළුව්න ටෑා ශද්ය සා  රලප  තාන් අද් ශාහි  ිතක්්නශ්න. ඒවප 

 ශළේත් ශවනත්  වුරුවත් න ස  ශනොශවන් ජනපධිපිනුසාපත් 

න ස  න ුස ශවලපන්. අපි ද්්නශ්න නැරැ ජනපධිපිනුසාපත් න ස  

ද්ැ්න ශාොන වපශේ ටාහිඳියපව සද් ිනශ්්නශ්න කියලප.  ර්නන 

ිනශ්න ිතයල්ල සා  රලප, නීිනය  ඩලප, නීිනය අටිශට්න 

රිා ලප, වයවටගිපව  ඩ  රලප, මිරිට ි කුක්  රලප, ශාහි ිනශ්න 

උප රණ  ඩලප, පප ආලිශ ්නුසවට අශ ෞරව  රලප නද්ප  ටයුුස 

 රපු රැක් අපට ශරොඳට ාත න්. අපිත් ිජප සෂය පැත්ශත් ද්වට ි

42 ස ිතක්යප. ඒ නිටප  අපට ඒවප ශරොඳට ාත න්; ශ  රශට් 

ජනතපවට ාත න්. බ්ුසා්නලප ුසළ ්ලයට ශ ොච්ාර 

 ෑද්ර ා ස ිනශ්නවපද්? අශලා කුාපර ශවල් ා ා්නත්රීුසාප න  

කිේවප, 'ශ්ොරු වැඩ ස ශ   ර්නශ්න. ශ   තඩුක්ව  ්නන ඕනෑ 

ශවලපව ස ශනොශවන්. රරි ශවලපවට තඩුක්ව  නිමු' කියලප. ඒ 

ාතය ද්රපු ී ප ශද්ශන ස බය පැත්ශත් ිතක්යප.  නවැනි බුේධිාත් 

පිරිට ස ිතක්යප. ාප කිය්නශ්න නැරැ, ිතයදෙශද්නපා  තඩුක් ්ලය 

 ්නන නවැනි  ටයුුසවල ශයදුණප කියලප.  රැ්ැන්, ටාරරු්නට 

න  පුදුා රදිටිිතය ස ිනබුණප තඩුක්ව පැත්ශත්  ඉඳ ්නන. 

ශාො ද්, ඒ අයට නශරා  ර්නන ශරේුස වන  රුණු  පරණප 

ී පය ස ිනබුණප. ඒ අයට ිජප සෂශේ වැඩිය  පලය ස ඉ්නන ්ැරි ා 

ිනබුණප; ප්ර ින ිනබුණප. ඒ නිටප ඒ අයට රදිටිිතය ස ිනබුණප. අපි 

ද්්නනවප ද්ැම්ත් ඒ රදිටිිතය ිනශ්නවප කියලප. ද්ැ්න අපි 

ාැිනවරණවලට ශපළ  ැසී ඉ්නනවප.  

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Order, please!  

ශ  අවටිගපශේදී  රු  ගපනපය ුසාප මූලපටනයට 

පැමිශණනවප ඇින.  
 
අනුරුව ගු මය්දත ින්ානායක මහසතා මූලා්නගය්ද ඉව්  

වූගය්ද, ගු කාානායකුරමා මූලා්නාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, மொண்புமிகு மயந்த திசொநொயக்க அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலமவ, மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்  

தகலகம வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. MAYANTHA DISSANAYAKE left the Chair, 
and THE HON. SPEAKER took the Chair. 

 
 

ගු නලි්ද බණ්ඩාර ජ්යමහස මහසතා 
(மொண்புமிகு நலின் பண்டொர ேயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

 රු  ගපනපය ුසානි, බ්ුසාප මූලපටනයට පැමිණීා  ැන 

ාා ටුසටු ශවනවප.  

අපට ඒ ිතදුවී  අාත   ර්නන ්ැරැ. තඩුක් ්ලය  ැනීශ  

රදිටිිතය ිනශ්න අය ශ   රු ටභ පශේ ඉ්නනවප. ඒ ශ ශටේ 

ශවතත්,  අපි  ශ  අවුරුදු රතර, රතරරාපර ඇුසළත ශ  රට ශරොඳ 

තැන ට ශ න ත ්ව අපි ද්්නනවප. පපටිකු ඉරිද්ප නල්ල වූ 

ප්රරපරයත් න ස  රශට් ය   ඩප වැීා ස ිතදු වුණපට ශ  රට  ාැදි 

තද්පය  ල්න රට ස ්වට පත් වී ිනශ්න ්ව, වප ආෂි  ඒ පුේ ල 

තද්පයා ඇශාරි පම් ශඩොල ආ (,000 සීාපව පසු  ර ිනශ්න ්ව 

අපි ද්්නනවප. අශලා ටාාපර   සශෂේත්රය ිජ පල දියුණුව ස ලැබුවප. ඒ 

වපශේා   ආාප්නත රණය ිජ පල ව ශය්න ිතදුවූ  පලය ස තාන්, 
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ජීවත් ශවනවප. බය මුටිලි   ඩ ව ආජනය ස නශරේ නැරැ. ාපතරත් 

නැරැ, ද්කුණු පළපශත්ත් නැරැ. මුටිලි   ඩ ව ආජනය කියලප 

න  ස අශලා මිනිටිසු ද්්නශ්නත් නැරැ. ්ක් ඕනෑ වුණපා ඕනෑ 

තැනකි්න අරශ න නනවප. තමු්නනප්නශටේලප ඒ තත්ත්වය රද්්නන 

නපප. තමු්නනප්නශටේලප ශාතැන ඉඳශ න ඒ තත්ත්වය රද්නවප. 

අපි ශ  තඩුක්වට කියනවප, ශ  රටට ඒ අපරපනය  ර්නන නපප 

කියලප.  

මූලපටනපරූඪ  රු ා්නත්රීුසානි, බ්ුසාපශේ පියප වපශේ 

නපය ශය ස අද් ිතක්යප න , නුසාප ශ   ැන පියවර ස  ්නනවප 

කියලප ාා  කිේශේ ඒ න්.  අද් ශ  තඩුක්ව න්නන න්නනා රට 

අ පනයට ඇද්ලප ද්ානවප. අශලා ර ට ිජනප   රනවප. ශ  රශට් 

කිිතා ජපිනය ට අනප තය ස නැරැ. අපි තවත් ය්නශ්න 

අ පනශය්න අ පනයට. මූලපටනපරූඪ  රු ා්නත්රීුසානි, නා නිටප 

තාන් ාා ශ  තඩුක්වට කිය්නශ්න, ාැිනවරණය ස ිනය්නන, 

ාැිනවරණය ස ිනයලප ජනතපවට අවටිගපව ශද්්නන කියලප. ඒ න් 

ශ ශර්නන ඕනෑ. න්නන න්නනා ාැිනවරණ  ල් ද්ාපශ න, 

ජනපධිපිනුසාපට ්ණිනවප, තවත් උද්ිජයට ශද්ොට ි කියනවප. ඒ  

ශනොශවන් ප්ර ිනය. මු්නනැරැලපශේ ්ැරි ාන් ිනශ්්නශ්න. 

මු්නනැශරේලප  ල්පනප  ර්නශ්න, ඉදිරි  පල සීාපව ුසළ පුළුව්න 

තර  ර ්  රශ න ය්නනන්. පුළුව්න තර  ශ ොඩ  ටපශ න 

ය්නනන්.  ඒ  තාන් ශ   ටටන. ඒ  තාන් ශ  අර ළය.  

මූලපටනපරූඪ  රු ා්නත්රීුසානි, බ්ුසාප කිය්නන රද්්නශ්න 

ාට නියමිත  පලය අවට්න කියලපන්.  ාා කිය්නශ්න, වරපා ශ  

තඩුක්ව ඉල්ලප අටිශවලප ශ ද්ර ය්නන, ාැිනවරණය ස 

පවත්ව්නන කියලපන්. ශ  ිජ ිවපට භ ා වලි්න වැඩ ස නැරැ. ජපිනය 

ශවම්ශව්න ඒ යුුස ා ද්ැ්නවත් ඉෂිට  ර්නන කියප ඉල්ලමි්න 

ාශේ වාන ටිවල්පය රාපර  රනවප. 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

බ්ුසාප ාශේ ශ්රේෂිඨ පියප  ැන කියපු ශේවල් ාා ශ ොඩ ස 

අ ය  රනවප. ශ්ොශරොා ටිුසිනන්. 
 
 

[අ.භ ප.).0)] 
       

ගු නලි්ද බණ්ඩාර ජ්යමහස මහසතා ස්ංවර්ධන උපාය 

මාර්ග ්හස ජ්ාතය්දතර ගවග ඳ නිගය ජ්ය අමාතයුරමා  
(மொண்புமிகு நலின் பண்டொர ேயமஹ - அபிவிருத்தி 

உபொயமுகறகள் மற்றும் சர்வமதச வர்த்தக பிரதி அகமச்சர்)   

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

මූලපටනපරූඪ  රු ා්නත්රීුසානි,   රු ාහි්නද් යපපප 

අශේව ආනන ා්නත්රීුසාප කිේවප, අපට අන්්න ශවලප ශ ද්ර ය්නන 

කියලප.   ල්ල ශව්නන ඕනෑ නැරැ, තව ාපට ී පයකි්න 

ජනපධිපිනවරණය පවත්වනවප. ඒ,  ජනපධිපිනවරණශේ දී අපි නා 

ප්ර ිනය ිජටඳප නිමු කියලප ාා බ්ුසාපට කියනවප. 

අපි  ද්්නනවප, බ්ුසා්නලපට න  ජනපධිපිනවරණය ටඳරප 

ඉදිරිපත්  ර්නන අශලා සෂ ය්න ශ ොඩ ස ිතක්න ්ව. ද්ැ්න ඒ 

ප්ර ිනය ිජටඳප ්නන ්ැරිශවලප ිනශ්නවප. පවුල ඇුසශළේ, නශරා 

නැත්න  වරිශ  ඇුසශළේ ිජ පල ඒ  ැන අ ආබුද්ය ස ඇිනශවලප 

ිනශ්නවප. ාාල් රපජප සෂ ාරත්ායප වපශේ ශ ශන ස පත් 

 ශළොත් න  අපි ක්  ස ටුසටු ශවනවප. ඇශාරි පම් පුරවැිතය්න 

ද්ානවපට න  අපි  ැාැින නැරැ. ාා ද්්නනවප, ාාල් රපජප සෂ 

ාරත්ායප ඇශාරි පම් පුරවැිතශය ස ශනොශවන් කියලප. [්පනප 

කිමේා ස] ශ   ගප  රන බ්ුසා්නලප මීට ාපට ) ට  ලි්න  

තඩුක්ව ස  රපු අය. අපට ාත න්, මීට ාපට ) ට  ලි්න 



පප ආලිශ ්නුසව 

ශ  අවුරුදු රතරරාපර. ඒ ිජධියට රට දියුණු ශවමි්න ිනශ්න 

අවටිගපව  තාන් ශලෝ  ත්රටිතවපද්යත් න ස  ්ැඳුණු නා 

ත්රටිතවපදි ක්රියපව අප  වුරුත් ්ලපශපොශරොත්ුස ශනොවුණු 

ත පරයට ිතදු වුශඩු. රැ්ැන්, අපි අද් නතැනි්න නැඟික්මි්න 

ඉ්නනවප. ිජපතට පත් අශලා  ජනතපව  ැන ිනශ්න ශේද්නපව, දු  

අශලා රද් පුසශල් ිනයපශ න රට ස ිජධියට අපි ඒ වැටුණු තැනි්න 

නැඟික්මි්න ඉ්නනවප. ඒ නිටප අප ල්ප  ත් ශ  ජය්රණය නැවත 

උදුරප  ්නන අපි  පටවත් ඉඩ ශද්්නශ්න නැරැ.  

 රු  ගපනපය ුසානි,  ජනපධිපිනවරණය ශ  අවුරුේශේ අ  
පවත්ව්නන ඕනෑ ්ව අපි ද්්නනවප. ඒ   පටවත් පටිටට ද්ා්නන 

්ැරැ.  වයවටිගපව ශපරළප, තවත් ශනොශය ස ිජධිශේ කුා්නත්රණ 
 රලප ්ලය නරපට ශාරපට  ර්නන ටාරරු උත්ටපර  රනවප. 

ාා ද්්නනවප, ඒ   පටවත්  ර්නන ්ැරි ්ව. රැ්ැන්,  රරි 

ශවලපවට රරි තී්නදු තීරණ අරශ න අව ය  ටයුුස  ර්නන අපි 
සූද්පන  ශවලප ඉ්නනවප. ශ  අයට ්ලය ටඳරප  ෑද්ර ා, 

රදිටිිතය ිනබුණපට වැඩ ස නැරැ. ඒ   ර  ්නන අවටිගපව 
ලැශ්න  ල් ඉ්නන ඕනෑ. ඒ අවටිගපව පැරැදිලිවා තවත් ාපට 

රතරකි්න, රතරරාපරකි්න ලැශ්නවප. තා්නශේ ශරදෙව -නිරුවත
- වටප  ්නන ිජ ිවපටභ ා  ශයෝජනපව භ පිජත  ළපට ඒ  ටප ආග  

ව්නශ්න නැරැ කියලපන් ාප හිත්නශ්න.  
 

ගු කාානායකුරමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 රු නිශයෝජය අාපතයුසානි, තවත් ිජනපඩිය භ ප ය   පලය ස 

පාණන් බ්ුසාපට ිනශ්්නශ්න.  
      
ගු නලි්ද බණ්ඩාර ජ්යමහස මහසතා 
(மொண்புமிகு நலின் பண்டொர ேயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

මුළු රශට්ා ජනතපව ද්්නනවප, ශාුසා්නලප මීට අවුරුදු 

රතර ට, රතරරාපර ට  ලි්න  ළ ශේ ිජතර ස ශනොශවන්,  මීට 

ාපට රය ට  ලි්න ශාොනවපද්  ශළේ කියලප.  2014 ව ආෂයට 

 ලි්න  රපු ශේවල්  ැන ශ  රටා ද්්නනවප. ඒ වපශේා, මීට ාපට 

රය ට  ලි්න  රපු ශේවල්  ැනත් ශරොඳි්නා ද්්නනවප. තා්නශේ 

්ලය ශවම්ශව්න ඕනෑා ශද්ය ස, ඕනෑා වයවටගිප ිජශරෝධි වැඩ ස, 

ඕනෑා නීින ිජශරෝධි වැඩ ස  ර්නන පුළුව්න පිරිට ස ිජධියට අද් ශ  

අය රාවක්  ැහිලපන් ඉ්නශ්න. තමු්නනප්නශටේලප ිතතනවප න  ඒ 

ත්රටිතවපදි ප්රරපරවලට මුවප ශවලප ්ලයට න්නන, අ්නතවපදි්නට 

මුවප ශවලප ්ලයට න්නන, රට ුසළ ජපිනවපදි ගිනිද්ැල් අවුළප, 

ව ආ වපදී ගිනිද්ැල් අවුළප ්ලයට න්නන, ඒ   වද්පවත් ඉටු 

ශව්නශ්න නැරැ කියන න  ාත ස  ර්නන  ැාැිනන්.   ාට ශ  

අවටිගපව ල්ප දීා ට ්්නනව  රු  ගපනපය ුසාපට ටිුසිනව්නත 

ශවමි්න ාශේ  ගපව අවට්න  රනවප.             
 

 

[අ.භ ප.).11] 
 

ගු ිනග්දෂප ගුණවර්ධන මහසතා 
(மொண்புமிகு  திமனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 රු  ගපනපය ුසානි, ාප ශ ක්ශය්න  තපව  ර්නන 

 ැාැිනන්. ජනතප ිජමු සින ශපරමුණ ිජිත්න ශ න නන ලද්  ශ  

ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපශේ අවටපන ශ ොටශටේ ටඳර්නව ිනශ්නවප, 

තඩුක්ව ට ්්නනශය්න ිජ ිවපට භ ා ත්වයට පත්ව ඇින ්ව. 

අ්පාපතයවරයපට රප තඩුක්වට නශරහි ිජ ිවපටභ ා  ශයෝජනපව 

පප ආලිශ ්නුසශේ ට ාත  ළපට පසුව තඩුක්ව ඇින  රපු ශ  

තත්ත්වය ට ්්නනශය්න ව ී ා භ පර ශ න, රජය රප 

අ්පාපතයුසාප, අාපතය ාඩුඩලය ඉල්ලප අටි ිජය යුුසන්. ඉතප 

පැරැදිලිව ශපශනනවප, අශප්රේල් ාපටශේ 21වැනි ද්ප -පපටකිු ඉරිද්ප- 

නල්ල වූ ප්රරපරශය්න 240 ස 2 4 ස අතර පිරිට ස ද්ැනටාත් මිය 

ගිහි්න ිනශ්න ්ව.   ඒ අයට අද්පළ ිතයදෙ පමේ සෂණ  ටයුුස තවා 

අවට්න  ර නැරැ. ඒ අයශේ ාරණ ටරින  පවප නිකුත් කිමේාට 

තවා ්ැරි ශවලප ිනශ්නවප. ශා්නන ශ   තාන්, ශ  ාපට ුසන 

ඇුසළත තඩුක්ශේ තත්ත්වය.  

ශද්වැනි  පරණය ශ  න්. අශලා ාපතෂ භූමිශේ තර සෂපව 

ටඳරප රදිිත නීිනය ප්ර ප යට පත් කිමේා අව ය නිටප, නය 

පනව්නනට ිජරුේන ප සෂශේ නපය ුසාප -ාහි්නද් රපජප සෂ 

ාැිනුසාප- ශේ පපලන ප සෂ ශදද්ශය්න ශතොරව ටරශයෝ ය ල්ප 

දු්නනප. නය ිජවෂත ටරශයෝ ය ස. අද් ශ  තඩුක්ව, ඒ ල්ප  ත්ත 

ටරශයෝ ශය්න ප්රශයෝජනය ස ල්ප ශ න නැරැ.  

ඊළඟට,  අ්පාපතයුසාපට අට ි ශව්නන කියලප අද් 

ශයෝජනපව ස ට ාත කිමේා ටපනපරණන් කියන න ට තව 

 පරණපව ස න ුස  ර්නන ාා  ැාැිනන්. තඩුක්ව රදිිත නීිනය 

ඉදිරිපත්  රලප, පප ආලිශ ්නුසශව්න පැනලප ගියප. තඩුක්ව නද්ප 

රදිිත නීිනය ට ාත කිමේාට ා්නත්රීවරු ශ නපශේ නැරැ; 

අ්පාපතයවරයප තශේ නැරැ. පප ආලිශ ්නුසශව්න පැනලප ගිය 

තඩුක්ව නද්ප ්ලපශපොශරොත්ුස වුශඩු ශාො  සද්? ත්රටිතවපද්යට 

 ලාප  ශ වීාන්, රදිිත නීිනය යටශත් වැරැදි රුව්න පිළි්ඳ 

තර සෂ  ශටේවප, ශපොලීිතය අරශ න ිනශ්න පියවර ිතයල්ල 

අවුල් ජපලය ට පත්  කිමේාන් තඩුක්ශේ අරමුණ වුශඩු. නද්ප රදිිත 

නීිනය ට ාත වුශඩු ිජරුේන ප සෂය නිටපය කියන  පරණය අපි 

ඉතප ඕනෑ මි්න ප්ර ප   ර්නන  ැාැිනන්. ඒ ිජධියට ්ලනශ ොට 

අ ාැිනවරයප ශද්වතපව ස අටි ිජය යුුසන්. නද්ප රදිිත නීිනය 

අවටිගපශේ අම් ානය  ළ ක්රියපවලිය ුසළි්න, තා්නශේ 

තඩුක්ශේ තර සෂපව  ැන, රශට් තර සෂපව  ැන 

අ්පාපතයවරයපට ටර අාපතය ාඩුඩලයට කිිතා රැඟීා ස, කිිතා 

ඕනෑ ා ස නැරැ කියන  පරණය තව දුරටත් ශප්නම්   රනවප.  

අා ත ආථි ශේ  ඩප වැීා ිතදු ශවලප ඉවරන්. නීිනශේ  ඩප 

වැීා ිතදු ශවලප ඉවරන්. අශලා රශට් ිජශේ  ප්රිනපත්ිනයට පන්්න 

 රලප ඉවරන්,  රු  ගපනපය ුසානි. ාා ශ ක්ශය්න කියව්නන 

 ැාිනන් what the Mauritian Prime Minister Kumar Jugnauth 

stated  about the International Court of Justice's opinion on 
Chagos Archipelogo. He says, "General Assembly 
Welcomes the International Court of Justice (ICJ) Opinion 
on Chagos Archipelogo, chain of Islands, and adopts non-
binding Text calling for the Mauritius’ Complete 
Decolonization. Chagos includes the all important military 
base of  'Diego Garcia', known to be the 'unsinkable aircraft 
carrier' of the Indian Ocean."  What happened at the UN?  

We kicked the Non-Aligned Policy. ශා්නන, 

අ්පාපතයුසාපශේ තඩුක්ව අශලා රටට අද්  රන ශේ. The UK, 

the US, Hungary, Israel, Australia and the Maldives voted 
against the Motion and perhaps the biggest blow was that 
most of the UK's key allies, including France and Germany 
abstained from voting and also Sri Lanka.  

ශ්රී ලා ප තඩුක්ශේ ිජශේ  ප්රිනපත්ිනය ශාො  සද්? ිජශේ  

 ටයුුස ඇාිනුසාප ද්ැ්න ශ   රු ටභ පශේ ඉ්නනවප. ිජශේ  

ප්රිනපත්ිනය වැට උඩ ිනයපශ න ඉ්නන න   ැන නුසා්නලප ලමජප 

ශව්නන ඕනෑ. ශ , නිද්රටි රට ට අන්ින ශේවල්. එදිශේශ ෝ 

 ප ආෂියපඑ දූපත ඇශාරි පශව්න නිද්රටි  ර  ැනීාට 

International Court of Justice දු්නන තී්නදුවට ිජරුේනව, ඒ 

රටවල් ිතයල්ල ටාඟ ඡ්නද්ය ශද්්නනට ්ැරි ශවලප පැනලප ගිය 

බ්ශේ නිතය නිශයෝජිතයප තපුව ශ ්නව්නන ිනබුණප. ශා්නන, 

තඩුක්ශේ ිජශේ  ප්රිනපත්ිනය. ශ  තඩුක්වට පැරැදිලි ිජශේ  

ප්රිනපත්ිනය ස නැත්න , තර සෂ  ප්රිනපත්ිනය ස නැත්න  ඇන් 

තවත් රැී  ඉ්නශ්න?  අශලා ාහි්නද් රපජප සෂ ාැිනුසාපශේ තඩුක්ව 

 පලශේ අපි ශ වප රැ ස ප. ඒ ාත තර සෂප වුණු ශේ ය 
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[ රු  නලි්න ්ඩුඩපර ජයාර  ාරතප] 
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ශවම්ශව්න අද් ශ  තඩුක්වට වැඩ පිළිශවළ ස නැරැ. අත්අඩාවනවට 

අරශ න ඉ්නන ශ  අය රරියප පර පමේ සෂණය ට භ පජන ශ ොට 

ඒ පිළි්ඳ ය  ක්රියප ාප ආ ය ස  ැනීශ  ක්රියපවලිය ඉ සා්න කිමේා 

ශවම්වට, අද් බ්ුසා්නලප ශවන ශවන ශේවල්  රමි්න ිතක්නවප.   

 රු  ගපනපය ුසානි, ද්ැ්න තඩුක් ශද්  ස ිනශ්නවප. තඩුක් 

ශද් ා යා ස  ර්නශ්න නැින තත්ත්වය ස තාන් ිනශ්්නශ්න. 

අ ාැිනුසාප න   ඩුඩපයා ස රද්පශ න රට පපලනය  රනවප. 

ජනපධිපිනුසාප තව  ඩුඩපයා ස නිශයෝජනය  රනවප. අශලා රශට්  

තඩුක්රා වයවටිගප අ ආබුද්ය ස පවිනනවප. ඒශ ස රා ්නන ශද්ය ස 

නැරැ. පප ආලිශ ්නුසශේ ා්නත්රීවරු්නට ශ   ශත්ශර්නශ්න නැින 

වුණපට, ශ  රශට් ජනතපව නය ශරොඳි්න ද්්නනවප. ශ  නිටප ඇිනවී 

ිනශ්න තත්ත්වය ශාො  සද්? ත ආථි ශේ  ඩප වැීා  ැන ාා 

 ලි්න කිේවප. 

Sir, I would not take a long time but in conclusion, I 
quote what the  “Daily Mirror” of 10th July, 2019 states in 
its headlines: 

 

“HSBC paints gloomy economic outlook for Sri Lanka : 

* Cuts growth outlook to 2.7%, slowest since 2001 citing policy 
and political issues 

* Says recovery unlikely until key elections held to end current 
political impasse 

* Notes that recent concerns over national security likely to be a 
further drag on growth recovery” 

ත ආථි ශේ ශාවැනි  ඩප වැීා ස ිතදුශවන ශ ොට, 

තමු්නනප්නශටේලප ත ආථි  ප්ර ිනය ස  ැන  ගප  රනවප. 
තඩුක්ව  ප්රනපනී්න රැලාශපනශ ොට, තඩුක්ව ස නැරැ. තඩුක්ව 
ඇුසශළේ රැලාපී  ශවනශ ොට ාරජනයපට අදෙින්න ිජ ිවපටය ස ඇින 
ව්නශ්න නැරැ. we have lost confidence. This is what has 
happened to the Colombo Business Association, which 
carries a membership of over 55,000 business 
entrepreneurs. With the prevailing situation, they were 
promised five demands. Their delegation met the Leader 
of the Opposition, the Prime Minister and the Governor of 
the Central Bank. When they met the President, the 
following issues were discussed: issues with regard to the 
“Sancharaka Podda” loan scheme via RDB. This loan 
scheme will have to be repaid in three years with the 
ability for initial instalments to be adjusted to as little as 
Rs. 8,000 to Rs. 12,000 per year. Even though  the 
Central Bank issued a relief package under “Sancharaka 
Podda”, the banks are not providing any relief in toto.  
Moreover, they discussed about the repossessing and 
auctioning of any properties and vehicles due to late or 
non-repayment of loans and leases by enterprises affected 
by the Easter attacks. The President and the CBSL 
discussed to issue a fresh circular to banks and finance 
companies to temporarily avoid repossessing and 
auctioning of properties and vehicles. ඉතප පැරැදිලින්, ශ  
තඩුක්ව ශ වපවත් ඉෂිට  ර්නන ්ැරි තඩුක්ව ස ්වට පත් ශවලප 
ඉ්නනවප. අද් රශට් ත ආථි ය  ඩප වැක්ලප, ත ආථි  ශපොශරෝනදු 
කිිතව ස ක්රියපත්ා  ශව්නශ්න නැිනව, 55,000 ට වැඩිය වයපපපරි  
පැළැ්නිනය ්ාශ ොශලොත් වන අ ආබුද්ය ට මුුවණ දීලප ිනශ්නවප. 
ඒ නිටප තඩුක්වට ශ ද්ර ය්නනය කියන න ට වඩප ශවන 
කිය්නන ශද්ය ස නැරැ. බ්ුසා්නලපට ත ආථි ය ශාශරයව්නනට 
්ැරැ; තශයෝජ ය්න ශ ්නවප  ්නනට ්ැරැ. බ්ුසා්නලපට 
නීිනය රප ටපාය යළි ශ ශන්නන ්ැරැ. බ්ුසා්නලපට ජනතපවශේ 
ිජ ිවපටය දිනප  ්නන ්ැරැ. රශට් ජන ජීිජතය තර සෂප  ර්නන 
්ැරැ.  

අ්නතවපදී ත්රටිතවපදි්න යා ස  ළපට, ිතාරල, ශද්ාළ, මුටලිි  

ජනතපවශේ ප්රජපත්නත්රවපද්ය රකින, ඒ ජනතපව තර සෂප  රන 

ප්රිනපත්ිනය  තාන් ිජරුේන ප සෂශේ නපය ුසාප රප අප ඉ්නශ්න. 

අප ඉතප පැරැදිලිව කියනවප, බ්ුසා්නලප ත්රටතිවපදි්නට උද්ේ  ළ 

්ව. ශ  ප්රරපරය ිතදුවන ්ව, නය ිතදුවන දිනය රප ශවලපව 

තමු්නනප්නශටේලප ද්ැන ශ න හික්යප. ඒ ශවම්ශව්න කිිතව ස 

ශනො රපු ශ  තඩුක්ව ශ ද්ර යව්නන, ශ  ිජ ිවපට භ ා  

ශයෝජනපවට ප සෂව ිජප සෂශේ අපි ඡ්නද්ය පපිජච්චි  රනවප.  
 

ගු කාානායකුරමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීළඟට,  රු පපලිත රාශ  ්ඩුඩපර ාැිනුසාප. බ්ුසාපට 

ිජනපඩිය (   පලය ස ිනශ්නවප.  
 
 

[අ.භ ප.).21] 
 

ගු පාලිත රංගග බණ්ඩාර මහසතා  
(மொண்புமிகு பொலித  ரங்மக  பண்டொர) 

(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
 රු  ගපනපය ුසානි, ාට නියමිතව ිනබුණු ිජනපඩිය රය 

 ලාපපදු ශවලප, ිජනපඩිය රතර ස ශරෝ ල්පදීා  ැන ාා බ්ුසාපට 

ටිුසිනව්නත වනවප.   

අද් ශ  ිජවපද්ශේදී, ශ  ිජ විපට භ ා  ශයෝජනපවට ප සෂව  ගප 
 ළ  ථි ය්න ිතයදෙශද්නපා න  පප ආ ිවය ට පාණ ස ශාෝද්නප 
නල්ල  රමි්න  ගප කිමේා පිළි්ඳව ාප අින න්්න  න පටු 
ශවනවප. ශ  රජය පප ආ ිව ශද්  ස ටාඟ න ුස ශවලප තාන් 
තඩුක්  ශළේ. අපි ද්රනව වන තඩුක්රා වයවටිගප ටාශ ෝනනය 
ශ නපවප. ඒ, ද්රනව වන තඩුක්රා වයවටගිප ටාශ ෝනනය අප 
ශ නපශේ ිජනපය  ජනපධිපින ධුරශේ ිනශ්න ්ලතල, නශරා 
නැත්න  ද්රඅටවන තඩුක්රා වයවටිගප ටාශ ෝනනශේ ිනශ්න 
්ලතල  ලාපපදු  රලප, ප්රජපත්නත්රවපද්ය   සිනාත් කිමේශ  අරමුණ 
ඇිනවන්. ඒ  ටඳරප ශ්රී ලා ප නිද්රටි ප සෂශේ ශල්  ුසාප රශට් 
ජනපධිපිනවරයප ව ශයම්ත්, න සටත් ජපින  ප සෂශේ නපය ුසාප 
රශට් අ්පාපතයවරයප ව ශයම්ත් පත්  ර්නන රශට් ජනතපව 
 ටයුුස  ළප. ශාතැන ඇින වුශඩු ට මුිනය ස. ඒ ට මුිනය  ඩ 
 රමි්න ද්රනව වන තඩුක්රා වයවටිගප ටාශ ෝනනශේ ිනශ්න, 

අ ාැිනවරයප ිජාටප  ටයුුස කිමේශ  ශ ෝනශේිතය -නා නීිනාය 
 ටයුත්ත- පැත්ත ට ද්ාලප, ්ලරත් පරශය්න ද්රඅටවන 
තඩුක්රා වයවටිගප ටාශ ෝනනය  ශ ආ ද්ාප ශ න  ටයුුස කිමේා 
ුසළ රශට් වයපකූලභ පවය ස, නශරා නැත්න  ිජට මුිනය ස ඇින 
වුණප. ඒ ට මුිනය ිජනප  වීා ුසළ ශ  රශට් ිජිජනප පර වූ තත්ත්ව  
ඇින වුණප. ඒ තත්ත්වය උඩ රශට් තර සෂපව, නිිනය රප ටපාය 
ශටේනපධිනපය යප භ පර  ත්තප. ශටේනපධිනපය යප  

[මූලා්නගේ අණ පි ින ඉව්  කරන ලී.  
[அக்கிரொசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

භ පර  ත්ත ශ ොටට රරරප තාන් ශාවැනි ිජ පල වයටනය ස 
ඇිනවීාට  ටයුුස ශයදුශඩු. ශ  ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපව ශ නපපු 
අයටවත්, ශ  ට ප සෂව  ගප  රපු කිිතා ා්නත්රීවරයකුවත් ශ  
 ප ආයභ පරශේ ව ී ා  පටද් ිනබුශඩු කියන න  කිය්නන ්ැරි 
වුණප. ඒ ව ී ා ිනබුශඩු රනිල් ිජරාිතාර ාරත්ායප ප්රමු් 
න සටත් ජපින  ප සෂ  ඩුඩපයාටද්, ශටේනපධි නපය යපටද්, 
නශරා නැත්න  තර සෂ  ඇාිනවරයපටද් කියලප ශ ළි්න කියප 
 ්නනට ්ැරි ා ස ශ   ථි න්්න ිතයදෙශද්නපටා ිනබුණප. ඒ  
න සශ ෝ, නිවට ා, නැත්න  "ඩීල්" න  ස නශරාත් නැත්න  
බියවනදෙ ා. ශා්නන ශ   පරණප ුසන නිටප තාන් ශ   ව ී ා 
ශටේනපධිනපය යපට  

[මූලා්නගේ අණ පි ින ඉව්  කරන ලී.  
[அக்கிரொசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

1465 1466 



පප ආලිශ ්නුසව 

 

නශරා නැත්න  තර සෂ  ඇාිනටන්  

[මූලා්නගේ අණ පි ින ඉව්  කරන ලී.  
[அக்கிரொசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ිනබුශඩු කියලප ජුවව කිය්නනට ්ැරි වුශඩු. තර සෂ  ඇාින ශ  

 ටයුත්ත රරියප පරව ිතේන  ළපද්, තර සෂ   වු්නටලය 

 ැ  ශඳේවපද්, තර සෂ   වු්නටලයට ව කිව යුත්ත්න  ැඳව්නශ්න 

නැිනව හික්යප න  ඒ  ැඳව්නශ්න නැිනව හිටපු න  පිළි්ඳව ශ  

කිිතා  ථි යකුට  ගප  ර  ්නන ්ැරි වුණප. ඒ  ැන  ගප  ශළේ 

නැරැ,  රු  ගපනපය ුසානි. තර සෂ  ඇාිනවරයප ව ශය්න, 

ශටේනපධි නපය යප ව ශය්න  තඩුක්රා වයවටිගපව අම්ව 

ජනතපව රප ශේශපොළ තර සෂප කිමේාට ව ී ශා්න ්ැඳිලප 

ඉ්නනවප. නුසාපට  

 

[මූලා්නගේ අණ පි ින ඉව්  කරන ලී.  
[அக்கிரொசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 

ඒ   ර්නන ්ැරි වුණප. නුසාප  
 

 

[මූලා්නගේ අණ පි ින ඉව්  කරන ලී.  
[அக்கிரொசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

හිුසව ස පර ිජධියට ද්රඅටවන තඩුක්රා වයවටිගප ටාශ ෝනනය 

 ශ ආ ද්ාපශ න, අශරෝිත වුණු වයවටිගප ටාශ ෝනනය ස  ශ ආ 

ද්ාපශ න වැඩ  ටයුුස  රපු නිටපන් ශ  ශේ වුශඩු කියන න  අපි 

ශ්ොශරොා පැරැදිලිව කිය්නන ඕනෑ.  

ඒ වපශේා ශ්රී ලා ප නිද්රටි ප සෂශේ ා්නත්රීවරු ශ  තඩුක්ශේ 

ශ ොටටි රුව්න ව ශය්න හික්යප. ඒ අය තඩුක්ශේ 

ශ ොටටි රුව්න ව ශය්න ිතක්මි්න ශරොඳ ශේවල් ිතයල්ශල්දීා ඒ 

ශ ොල්ල්න ලකුණු ද්ාප  ත්තප. ය  නර  ශද්ය ස ිනබුණප න  ඒ 

ිතයල්ලා රනිල් ිජරාිතාර ප්රනපන න සටත් ජපින  ප සෂයට ්ැර 

කිමේශ  නි ආලමජිත ක්රියපවලිය  ඒ අය ශයදී ිතක්යපය කියන න ත් 

අපි ිතහිපත්   ර්නනට ඕනෑ.  

ඒ වපශේා ශ  ිතයල්ලට ශරේුසව පරිණතභ පවය ස නැින ාන්. 

නපය ත්වශේ පරිණතභ පවය ස නැින ශ  ශේද්වපා යට තාන් 

අපි ශ  මුුවණ දීලප ිනශ්්නශ්න. නපය යකු ිජධියට 

පරිණතභ පවය ස ිනබුණප න  අශන ස අය න ස  ටාහිඳියපශව්න, 

ටරශයෝ ශය්න අශන ස අයශේ ාතයටත් ඇුව  ්න දීලප, අශන ස 

අයශේ ටරශයෝ ය අරශ න වැඩ  ටයුුස  ර්නන පුළුව්න. 

රැ්ැන්, ඒ පරිණතභ පවය නැින නිටප, නවැනි නපය යකුට අශන ස 

අයත් න ට න ුස ශවලප වැඩ  ර්නන ්ැරි ශ  ප්රිනෙලය නිටප 

තාන් 21වැනි ද්ප, පපටිකු  ඉරිද්ප ප්රරපරය වුශඩු. නශ ්න වුශඩු මුළු 

රටටත්, ටාටිත ටාපජයටත් රපනිය ස. ඒ රපනිය ට ්්නනශය්න 

අද් ශ  ටභ පශේ  ගප  රපු අයත් ටාහිඳියපව උල්ලාඝනය  රමි්න 

 ගප  ළප. ත ා ටර ජපිනය ස ඉල ස   රශ න ශ  

පප ආලිශ ්නුසශේ  ගප කිමේා,   ශ  නිශයෝජිතය්න ශාශටේ රැිතමේා 

ඉතපා  න පටුද්පය  ්ව ාත ස  රමි්න ාශේ  ගපව අවට්න 

 රනවප. ශ්ොශරොා ටිුසිනන්.   

 

[අ.භ ප.).24] 
 

ගු අජි්  පී. ගපගර්රා මහසතා සඩිජි ල් යක්තල පහසසුක්ප 

හසා ගතොරුරු තාක්ෂණ කැබින ස ගනොවන අමාතයුරමා  
(மொண்புமிகு அேித் பீ. தபமரரொ - டிேிட்டல் உட்கட்டகமப்பு 

வசதிகள் மற்றும் தகவல் ததொைில்நுட்ப அகமச்சரகவ 

அந்தஸ்தற்ற அகமச்சர்) 

(The Hon. Ajith P. Perera - Non Cabinet Minister of Digital 
Infrastructure and Information Technology) 

 රු  ගපනපය ුසානි, ජනතප ිජමු සින ශපරමුණ මූලි  ශවලප 

ඉදිරිපත්  රපු ශ  ිජ ිවපට භ ා  ශයෝජනපශේ ටපරපා ය, රරය 

තාන් අපි  වුරුත් ශරළප ද්කින, අපි  වුරුත් ඉාරත්   පනයට 

පත් වුණු 2019 අශප්රේල් ාපටශේ 21 වැනි ද්ප ිතදු වුණු ඒ දුෂිට 

ත්රටිතවපදි ප්රරපරය පිළි්ඳව අ්පාපතයවරයප, අාපතය ාඩුඩලය 

ටර තඩුක්ව ශවත නිල ව ශය්න ශතොරුසරු ලැබී ිනබියදී, 

ටපපරපීක ශනොටැලකිල්ශල්න ශාා ශයෝජනපශේ ටඳර්න ශ ශරන 

ක්රියප  රමි්න ශරෝ ශනො ර රැමේශා්න  ටයු  ුස  ළපය කියන 

න .  

ඊශේත්, අද්ත් ජනතප ිජමු සින ශපරමුශඩු  රු 
ා්නත්රීුසා්නලපත්, ිජප සෂශේ අශනකුත්  රු ා්නත්රීුසා්නලපත් ශ  
පිළි්ඳව ශ්ොශරෝ  රුණු ඉදිරිපත්  ළප. ටාරරු ශ  ිජවපද්යට 
කිිතා අද්පළ  නැින ශේවල් කිේවප. තවත් අය ශ  ිජවපද්යට ඉදිරිපත් 
ශවලප ිනශ්න ශයෝජනපවට අද්පළ ශේවල් කිේවප. රැ්ැන්, ඒ කිිතා 
 රුණ දී අ්පාපතයවරයපට, ශ  අාපතය ාඩුඩලයට ශාා 
ප්රරපරය පිළි්ඳව  ල් ිනයප ශතොරුසරු ලැබුණපය කියන ශ  
ශයෝජනපශේ ිනශ්න මූලි  රරය බලාපු කිමේාට අව ය කිිතා 
ටප සෂිය ස ඉදිරිපත් වුශඩු නැරැ. ශ  ිජවපද්ය පුරපා ඉදිරිපත් 
වුශඩු, ඊට වඩප ට ූර ආණශය්න පරටිපර  රුණු. ශ  ිජවපද්ශේදී 
ටප සෂිාය ව ශය්න යා ස ඉදිරිපත් වුණප න  ඒ රැා න  දීා 
කිේශේ,   රු ජනපධිපිනුසාප ිජිත්න ිජ ිවපටය ත්න, පසුගිය 
අශප්රේල් ාපටශේ 21වැනි ද්පට අද්පළ  පලව වපම්ශේ  ටයු    ුස 
 රපු, ජනපධිපිනුසාප අාපතය ධුරය ද්රන තර සෂ  අාපතයපා ය 
යටශත් ඉ්නන නිලනපරි්න, ජනපධිපිනුසාප අාපතය ධුරය ද්රන 
නීිනය රප ටපාය පිළි්ඳ අාපතයපා ය යටශත් ඉ්නන නිලනපරි්න  ඒ 
ශතොරුසරු ද්ැනශ න ිතක්යප කියන න න්. නතශ ොට බවු්න ිජිත්න 
ඒ ශතොරුසරු වප ආතප  ර්නශ්න ජනපධිපිනවරයපටන්. නශරා න  ඒ 
ශතොරුසරු ද්ැනශ න ඒ ශතොරුසරු පිළි්ඳ නිිත පියවර ස 
ශනො ත්ශත් ජනපධිපිනවරයප පාණාන්.   

අපි ශරොද්ප පරවා ද්්නනවප,  රු අ්පාපතයුසාප කිිතශටේත්ා 

 ල් ිනයප ශ  ශතොරුසරු ද්ැනශ න ිතක්ශේ නැරැ කියලප. අාපතය 

ාඩුඩලය ිජධියට ඒ අයටත්  ශ  පිළි්ඳව කිිතා ත පරය  

ද්ැම්වත්වීා ස ිනබුශඩු නැරැ,  රු  ගපනපය ුසානි. තඩුක්ව ස 

රැක්යට අපි ද්ැනශ න හික්ශේත් නැරැ. නශරා න , ශ  

ිජවපද්ශේදී ඉදිරිපත් ශවච්ා ටප සෂි පිළි්ඳව යගප ආගවපදී 

ිජ  ිශල්ෂණය ස  ශළොත්, ශ  ඉදිරිපත්  රලප ිනශ්න ිජ විපට 

භ ා ශේ පද්නා බලාපු කිමේාට ටාත් කිිතා ටප සෂිාය  රුණ ස 

ඉදිරිපත්  රලප නැරැ. අපි තඩුක්වට අ ැාැිනද්, තඩුක්වට 

ිජරුේන ද්, තඩුක්වට ප සෂ ද් කියන න  ශවන  ගපව ස. ශ  

ිජවපද්ශේ පද්නා  රු  ගපනපය ුසානි, ශ  ශ්ෝ ් ප්රරපරශේ,-  
 

ගු කාානායකුරමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 රු ඇාිනුසාපට ද්ැ්න  ගපව අවට්න  ර්නන ශවනවප. 
 

ගු අජි්  පී. ගපගර්රා මහසතා  
(மொண்புமிகு அேித் பீ. தபமரரொ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

 රු  ගපනපය ුසානි, ාා අවටපන ව ශය්න කිය්නශ්න 
ශායන්. ශ  ිජවපද්ය පුරප ජනතප ිජමු සින ශපරමුශඩු ශරෝ 
ිජප සෂශේ ශවනත් ප සෂය  කිිතා ා්නත්රීවරශය ස, කිිතා 
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ත පරයකි්න අ්පාපතයවරයප ශරෝ  ැබිනට් ාඩුඩලය ශරෝ 
තඩුක්වට ව ී ා පවර්නනප වූ කිිතා ටප සෂිය ස ඉදිරිපත්  ර 
නැින නිටප, ශ  ශයෝජනපව  කිිතා පද්නා ස නැින අ ආග ිජරහිත 
තත්ත්වයට   පත් ශවලප ිනශ්නවප; යල් පැන ගිහිල්ලප ිනශ්නවප. 
 රු  ගපනපය ුසානි,  ඉදිරිපත් වූ ටප සෂිවලි්න  ශප්නම්  
 ර්නශ්නත් ඒ ටිවභ පවයන්.   

ශ්ොශරොා ටිුසිනන්.  
 

ගු කාානායකුරමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 රු ා්නත්රීවරුනි, අද් දින ටභ පශේ වැඩ  ටයුුස අවටපන 

වනුසරු  පලය ල්ප  ්නන ටභ පශේ න ඟතපව අව යන්. ඒ ට 

න ඟද්?  
 

ගු ම්දත්රීවු  
(மொண்புமிகு உறுப்பினர்கள்) 

(Hon. Members) 
Aye. 
  
ගු කාානායකුරමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 රුණප ර, නි ි ේද් ව්නන.  අද් දින නයපය පත්රශේ ිජෂය 

අා  1, ටභ පව න ඟද්? 
 

ගු ිනග්දෂප ගුණවර්ධන මහසතා 
(மொண்புமிகு  திமனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Divide! 
 

ගබදු්ප සීනුව නාා වී අව්්ද ුනණා  පසු - 
பிொிவுமணி ஒலித்து ஓய்ந்த பின் - 
At the conclusion of the Division Bell - 

 

ගු කාානායකුරමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please!  

 රුණප රලප ද්ැ්න ිතයදෙශද්නපා වපඩිය ශව්නන. ද්ැ්න, ඡ්නද්ය 

ප්ර ප  කිමේශ  අවටිගපව. 

 
(ග්ප අව්පාාගේී ඡ්දාය ීම ආර්පභ ගකි ණි.  
(இச்சந்தர்ப்பத்தில் வொக்தகடுப்பு ஆரம்பமொனது) 

(At this stage, the Voting commenced.) 
 

ගු කාානායකුරමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please!  
ඡ්නද්ය ප්ර ප  කිමේාට ශනොරැකි වූ  රු ා්නත්රීුසා්නලප 

ිතක්නවප න ,  රුණප ර අත බටව්නන.  

 රු  පමිණී ජයිජරා ශපශ ආරප ඇාිනුසාප?  
 

ගු ගාමිණී ජ්යවික්රම ගපගර්රා මහසතා 
(மொண்புமிகு கொமினி ேயவிக்ரம தபமரரொ) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ිජරුේනන්. 

 

ගු කාානායකුරමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ෆීල්ඩ් ාප ආෂල්  රු ටරත් ශ ෝනශටේ ප ාැිනුසාප?  

ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගු ්ර්  ගෆෝදග ේ්කා මහසතා 
(பீல்ட் மொர்ஷல் மொண்புமிகு சரத் தபொன்மசகொ) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

ිජරුේනන්. 

 

ගු කාානායකුරමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 රු  න්ටපල්  පිත  ා්නත්රීුසාප?  

 

ගු ෆි ්ාල් කාිර්ප මහසතා  
(மொண்புமிகு கபஸொல் கொசிம்)  

(The Hon. Faizal Cassim) 

ිජරුේනන්. 
 

ගු කාානායකුරමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 රු ටපලි්නද් දිටපනපය  ා්නත්රීුසාප? 
 

ගු ්ාලි්දා ින්ානායක මහසතා 
(மொண்புமிகு சொலிந்த திசொநொயக்க) 

(The Hon. Salinda Dissanayake) 

ප සෂන්. 
 

ඡ්දාය ප්රකාශ් කිරීගම්ද පසුව - 
வொக்தகடுப்பின் பின்  -  

On conclusion of the Voting - 
 

ග්ප අව්පාාගේ පහසත ්ඳහස්ද න්ප ්භා ගර්භගේ තින ඩිජි ල් 
පුවුගේ ප්රාර්ශ්නය ගකි ණි. 

(இவ்மவகளயில், கீழ்வரும் தபயர்கள் சபொமண்டபத்தின் டிேிற்றல் 

திகரயில் கொண்பிக்கப்பட்டன.) 

(At this stage, the following names appeared on the digital screen 
in the Chamber.) 

 

විාු්  ඡ්දා විමසීම අනුව පහසත ාැක්ගවන පි ින - පක්ෂව 92: 
විුද්ධව 116  වැ කී ිරක් 0 යනුගව්ද ගබදුගණ්ය. 

இலத்திரனியல் வொக்தகடுப்பு முகறக்கிணங்க பொரொளுமன்றம் 

பிொிந்தது: சொர்பொக 92; எதிரொக 116; விலகியிருந்மதொர் 0. 

According to Electronic Voting, Parliament divided:  Ayes 92:  
Noes 116: Abstain 0. 

 
G 001. Rauff Hakeem     No 

G 002. Mangala Samaraweera    No 

G 004. John Amaratunga    No 

G 005. Gayantha Karunatileka    No 

G 006. Lakshman Kiriella    No 

G 007. Ranil Wickremesinghe    No 

G 009. Tilak Marapana     No 

G 010. Wajira Abeywardana    No 

G 011. Ravi Karunanayake    No 

G 012. Rajitha Senaratne    No 

G 013. Rishad Bathiudeen    No 

G 014. Patali Champika Ranawaka   No 

G 015. Kabir Hashim     No 

G 016. Sajith Premadasa    No 

G 017. Akila Viraj Kariyawasam    No 

G 018. Malik Samarawickrama    No 

G 019. Mano Ganesan     No 

G 020. Navin Dissanayake    No 

G 021. J.M. Ananda Kumarasiri   No 
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පප ආලිශ ්නුසව 

G 022. P. Harrison     No 

G 023. R.M. Ranjith Madduma Bandara   No 

G 024. Arjuna Ranatunga    No 

G 025. Palany Thigambaram    No 

G 026. Chandrani Bandara    No 

G 027. Thalatha Atukorale    No 

G 028. Abdul Haleem     No 

G 029. Sagala Ratnayake    No 

G 030. Harin Fernando     No 

G 031. Daya Gamage     No 

G 032. Ravindra Samaraweera    No 

G 033. Sujeewa Senasinghe    No 

G 034. Harsha De Silva     No 

G 035. Ajith P. Perera     No 

G 037. Ruwan Wijayawardene    No 

G 038. Vasantha Senanayake    No 

G 039. Lucky Jayawardana    No 

G 040. Dilip Wedaarachchi    No 

G 041. Niroshan Perera     No 

G 042. A.D. Premadasa     No 

G 043. Wasantha Aluwihare    No 

G 044. Vijayakala Maheswaran    No 

G 045. Eran Wickramaratne    No 

G 046. Ranjith Aluvihare    No 

G 047. J.C. Alawathuwala    No 

G 048. Vadivel Suresh    No 

G 049. Ranjan Ramanayake    No 

G 050. Ashok Abeysinghe    No 

G 051. Ajith Mannapperuma    No 

G 052. Edward Gunasekara    No 

G 053. Anoma Gamage     No 

G 054. Karunarathna Paranawithana   No 

G 055. Palitha Kumara Thewarapperuma   No 

G 056. Nalin Bandara Jayamaha    No 

G 057. Buddhika Pathirana    No 

G 058. A.H.M. Fowzie     No 

G 059. Piyasena Gamage    No 

G 060. Lakshman Senewiratne    No 

G 061. Wijith Wijayamuni Zoysa   No 

G 062. D.M. Swaminathan    No 

G 064. Ameer Ali Shihabdeen    No 

G 065. Indika Bandaranayake    No 

G 066. Palitha Range Bandara    No 

G 068. H.M.M. Harees     No 

G 069. Seyed Ali Zahir Moulana    No 

G 070. M.S. Thowfeek     No 

G 071. Manusha Nanayakkara    No 

G 072. Abdullah Mahrooff    No 

G 073. Sirinal de Mel     No 

G 074. Anura Sidney Jayarathne    No 

G 075. K.K. Piyadasa     No 

G 076. Lakshman Ananda Wijemanne   No 

G 077. A. A. Wijethunga    No 

G 078. Hector Appuhamy    No 

G 079. Sisira Kumara Abeysekara   No 

G 080. Thushara Indunil Amarasena   No 

G 081. A. Aravindh Kumar    No 

G 082. Velu Kumar     No 

G 083. Nalaka Prasad Colonne    No 

G 084. Chandima Gamage    No 

G 085. Kavinda Heshan Jayawardana   No 

G 086. Mylvaganam Thilakarajah   No 

G 087. Mayantha Dissanayake    No 

G 088. Sujith Sanjaya Perera    No 

G 089. Hirunika Premachandra    No 

G 090. Bandula Lal Bandarigoda    No 

G 091. M. Ibrahim Muhammad Mansoor   No 

G 092. S.M. Marikkar     No 

G 093. Imran Maharoof     No 

G 094. Ishak Rahuman     No 

G 095. Mujibur Rahuman    No 

G 096. Harshana Rajakaruna    No 

G 097. Thusitha Wijemanna    No 

G 098. Rohini Kumari Wijerathna   No 

G 099. Chaminda Wijesiri    No 

G 100. Hesha Withanage    No 

G 101. Sandith Samarasinghe    No 

G 102. Chathura Sandeepa Senaratne   No 

G 103. Wijepala Hettiarachchi    No 

G 104. Ashu Marasinghe    No 

G 105. Jayampathy Wickramaratne   No 

G 106. Mohamadu Nazeer    No 

G 107. S.M. Mohamed Ismail    No 

G 115. Indika Anuruddha Herath    Yes 

G 116. Malith Jayathilake    Yes 

O 001. Sarath Amunugama    Yes 

O 002. Sumedha G. Jayasena    Yes 

O 003. W.D.J. Senewiratne    Yes 

O 004. S.B. Dissanayake    Yes 

O 005. Dinesh Gunawardana    Yes 

O 006. Nimal Siripala de Silva    Yes 

O 007. Chamal Rajapaksa    Yes 

O 008. Mahinda Rajapaksa    Yes 

O 009. Mahinda Amaraweera    Yes 

O 010. Arumugan Thondaman    Yes 

O 011. Pavithradevi Wanniarachchi   Yes 

O 012. Salinda Dissanayake    Yes 

O 013. Wimal Weerawansa    Yes 

O 015. A.D. Susil Premajayantha    Yes 

O 016. Gamini Lokuge     Yes 

O 017. Rajavarothiam Sampanthan   No 

O 018. Mavai S. Senathirajah    No 

O 019. Anura Dissanayake    Yes 

O 020. Ven. Athuraliye Rathana Thero   Yes 

O 021. Selvam Adaikkalanathan    No 

O 022. Anura Priyadharshana Yapa   Yes 

O 023. Bandula Gunawardana    Yes 

O 026. Janaka Bandara Tennakoon   Yes 

O 027. C.B. Ratnayake     Yes 

O 028. Muthu Sivalingam    Yes 

O 029. Mahinda Yapa Abeywardena   Yes 

O 030. Dilan Perera     Yes 
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O 031. Keheliya Rambukwella   Yes 

O 032. Kumara Welgama    Yes 

O 033. Dullas Alahapperuma    Yes 

O 034. Johnston Fernando    Yes 

O 036. T.B. Ekanayake     Yes 

O 037. Dharmalingam Sithadthan   No 

O 039. Nihal Galappaththi    Yes 

O 040. Vijitha Herath     Yes 

O 041. S.M. Chandrasena    Yes 

O 042. Mahindananda Aluthgamage   Yes 

O 043. Ranjith Siyambalapitiya    Yes 

O 044. Piyankara Jayaratne    Yes 

O 045. Vasudeva Nanayakkara    Yes 

O 046. Lakshman Yapa Abeywardene   Yes 

O 048. Rohitha Abeygunawardana   Yes 

O 050. Chandima Weerakkody    Yes 

O 051. Dayasiri Jayasekara    Yes 

O 052. Faiszer Musthapha    Yes 

O 054. Susantha Punchinilame    Yes 

O 055. Lasantha Alagiyawanna    Yes 

O 056. Premalal Jayasekera    Yes 

O 057. K. Thurairetnasingam    No 

O 058. Seeniththamby Yoheswaran   No 

O 059. Sunil Handunnetti    Yes 

O 060. Bimal Rathnayake    Yes 

O 061. Thilanga Sumathipala    Yes 

O 063. Sudarshini Fernandopulle   Yes 

O 064. Weerakumara Dissanayake   Yes 

O 065. Sriyani Wijewickrama    Yes 

O 067. Siripala Gamalath    Yes 

O 068. Duleep Wijesekara    Yes 

O 070. Lakshman Wasantha Perera   Yes 

O 071. Nishantha Muthuhettigamage   Yes 

O 072. Shantha Bandara    Yes 

O 073. Arundika Fernando    Yes 

O 074. Tharanath Basnayake    Yes 

O 075. Nimal Lanza     Yes 

O 076. Anuradha Jayaratne    Yes 

O 077. S. Shritharan    No 

O 078. E. Saravanapavan    No 

O 079. M.A. Sumanthiran    No 

O 080. Nalinda Jayathissa    Yes 

O 081. H.R. Sarathie Dushmantha   Yes 

O 082. K. Kader Masthan    Yes 

O 083. Angajan Ramanathan    Yes 

O 084. Ananda Aluthgamage    Yes 

O 085. S. Viyalanderan     Yes 

O 087. Wimalaweera Dissanayaka   Yes 

O 088. Jayantha Samaraweera    Yes 

O 089. P. Udayashantha Gunasekara   Yes 

O 090. Dilum Amunugama    Yes 

O 091. Mohan Priyadarshana De Silva   Yes 

O 092. T. Ranjith De Zoysa    Yes 

O 093. Ramesh Pathirana    Yes 

O 094. Vijitha Berugoda    Yes 

O 095. Roshan Ranasinghe    Yes 

O 096. Lohan Ratwatte     Yes 

O 097. Kaveendiran Kodeeswaran   No 

O 098. I. Charles Nirmalanathan    No 

O 099. Gnanamuthu Srineshan    No 

O 100. S. Sivamohan     No 

O 101. Namal Rajapaksa    Yes 

O 102. Janaka Wakkumbura    Yes 

O 103. Vidura Wickramanayaka    Yes 

O 104. Thenuka Vidanagamage    Yes 

O 105. Shehan Semasinghe    Yes 

O 106. Kanaka Herath     Yes 

O 107. D.V. Chanaka     Yes 

O 108. Sisira Jayakody     Yes 

O 109. Piyal Nishantha De Silva    Yes 

O 110. Sanath Nishantha Perera    Yes 

O 111. S. Premarathna     Yes 

O 112. Tharaka Balasuriya    Yes 

O 113. Shanthi Sriskandarasa    No 

O 114. Prasanna Ranatunga    Yes 

O 115. Prasanna Ranaweera    Yes 

O 116. Kanchana Wijesekara    Yes 
  

 Electronic Voting Results 

 YES  92 

 NO  116 

 ABSTAIN 0 

ගු කාානායකුරමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please!  

 රු ටපලි්නද් දිටපනපය  ාැිනුසාපශේ ඡ්නද්ය ලකුණු ශවලප 

ිනශ්නවප. ිජද්ුත් ඡ්නද් ිජාසීා අම්ව ශයෝජනපවට ප සෂව ඡ්නද් 

92න්.  ශයෝජනපවට ිජප සෂව 11)න්. නැඟීිතට ිජරුේනව ඡ්නද්ය දු්න 

ටා්යපව 03න්. ඒ අම්ව, ශයෝජනපවට ිජප සෂව මුළු ඡ්නද් 119න්. ඒ 

අම්ව ශයෝජනපව පරපද්න්.  

 

 

කල්තැබීම 
ஒத்திகவப்பு 

ADJOURNMENT 

 
 
මකල්ි  ගේලාව අ.භා. 6.30 පසු කර ිනබුගණ්ද ගු 

කාානායකුරමා විිර්ද ප්රශ්පනය ගනොවිම්ා පාර්ලිග්ප්දුරව කල් 
තබන ලී. 

පාර්ලිග්ප්දුරව ඊ  අනුකූලව,  අ.භා. 6.41  2019 ජුලි 12 වන 
ිරුමරාාා පූ.භා. 10.30 වන ගතක් කල් ගිගේය. 

 

 

அப்தபொழுது மநரம் பி.ப. 6.30 மணிக்குப் பிந்திவிட்டகமயொல் 

மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள் வினொ விடுக்கொமமலமய பொரொளு 

மன்றத்கத ஒத்திகவத்தொர். 

இதன்படி, பி.ப. 6.41க்கு, பொரொளுமன்றம் 2019 யூகல 12, 

தவள்ளிக்கிைகம மு.ப. 10.30 மணி வகர ஒத்திகவக்கப்பட்டது. 
 

 

And it being past 6.30 p.m., THE HON. SPEAKER adjourned 
Parliament without Question put.  

Adjourned accordingly at 6.41 p.m. until 10.30 a.m. on Friday 12th 
July, 2019. 
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්ැ.යු. 
 

ශාා වප ආතපශේ අවටපන මු්රණය ටඳරප ටිවී ය  ගපවල නිවැරදි  ළ යුුස තැ්න ද් සවම් රිිත ා්නත්රී්න මි්න පිටපත ස ශ න 
 නිවැරදි  ළ යුුස ත පරය නහි පැරැදිලිව ලකුණු ශ ොට  පිටපත ලැබී ශද්ටිනය ස ශනොඉ සාවප  

හසැ්ද්ාඩ් ටාටි පර  ශවත ලැශ්න ශටේ නිජය යුුසය. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர்   தமது உகரயின்  இறுதிப் பதிப்பிற் தசய்யவிரும்பும் பிகை திருத்தங்ககள தமது பிரதியில் ததளிவொகக் குறித்து 

அதகனப் பிகை திருத்தப்படொத பிரதி கிகடத்த இரு வொரங்களுள் ஹன்சொட் பதிப்பொசிொியருக்கு அனுப்புதல் மவண்டும். 
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sent to the Editor of HANSARD within two weeks of receipt of the uncorrected copy. 
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හසැ්ද්ාඩ් වාර්තා  

ගකො ඹ 5  ගපොල්ගහසේ්දගගොඩ  කිු පන පාර  අංක 163 ාරන ්පාානගයි  ිළි ක් 

රජ්ගේ ප්රවෘ් ින ගාපාර්තග්ප්දුරගේ ිළි ක් රජ්ගේ ප්රකාශ්න කාර්යාංශ්ගය්ද  

මිල ී ගත හසැක. 
 

ගමම හසැ්ද්ාඩ් වාර්තාව  www.parliament.lk ගවේ අඩවිගය්ද  

බාගත හසැක. 

 

 

 

 

ஹன்சொட் அறிக்ககயின் பிரதிககள  

இல. 163, கிருலப்பகன வீதி, தபொல்மஹன்தகொட,  தகொழும்பு 5இல் அகமந்துள்ள  

அரசொங்க தகவல் திகணக்களத்தின் அரசொங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்   

பணம் தசலுத்திப் தபற்றுக்தகொள்ளலொம். 

 
 

இந்த ஹன்சொட் அறிக்கககய www.parliament.lk எனும் இகணயத்தளத்திலிருந்து  

பதிவிறக்கம் தசய்ய முடியும். 
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