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පූ. වා. 1 .    පාාලිප්ේන්ුරව රැ න විය.   
කථානායකුරමා [ගු මහින්  යාපා අප්ේවාධාන මහත්ා] 

මූලා නාරූඪ විය. 
பொரொளுைன்றம் மு.ப. 10.00 ைணிக்குக் கூடியது.  

சபொநொயகர் அெர்கள் [ைொண்புைிகு ைஹிந்த யொப்பொ அலபெர்தன] 

தமலமை ெகித்தொர்கள். 

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

ABEYWARDANA] in the Chair. 

 
රතිඥාාව  ගු .. අිත්  රාමාද 
මාන්නප්ප්පුම මහත්ා 

உறுதிப்பிரைொணம்: ைொண்புைிகு அ. அஜித் 

குைொர ைொன்னப்தபருை 
AFFIRMATION: THE HON. A. AJITH KUMARA 

MANNAPPERUMA  

ගු  .. අිත්  රාමාද මාන්නප්ප්පුම මහත්ා නීතිඥ රකාද රතිඥාාව 
දී ප්ේ ය මත් තිඥබූ ප්පොප්ත්හි අ්  න් කප් ේය.  

ைொண்புைிகு அ. அஜித் குைொர ைொன்னப்தபருை அெர்கள் 

சட்டத்தினொல் லெண்டப்பட்டெொறு உறுதிப்பிரைொணம் தசய்து 

சபொபீடத்திலுள்ள புத்தகத்தில் மகதயொப்பைிட்டொர்.    

The Hon. A. Ajith Kumara Mannapperuma made and subscribed the 
Affirmation required by Law; and signed the Book at the Table.  

 
ගු  ිත්  ප්රේම ා  මහත්ා ිවිු ධා පාාශයීයනවප්  
නායකුරමා) 
(ைொண்புைிகு சஜித் பிலரைதொஸ - எதிர்க்கட்சி முதல்ெர்) 

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

ගරු ෙථානායෙතුමමනි, මා ඔබතුමමා සමඟ ෙථා ෙෙ ්ර ානය 

ඔබතුමමාශ  අවසරය මත දීන් මතුම ෙොට ෙමක් නීේද?  

 
ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳයි, ඉන රිපත් ෙරන්න. 

 
ගු  ිත්  ප්රේම ා  මහත්ා  
(ைொண்புைிகு சஜித் பிலரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු ෙථානායෙතුමමනි,  ශම් අවසාථාව ලබාදීම ගීන ඔබතුමමාට 

සාතුමතිවන්ත ශවනවා. මාර්තුම  4වීනි බදාදා මම ශබොශහොම 
සේභාවශයන් ශම් පාර්ලිශම්න්තුමශේ ්ර ානයක් මතුම ෙො, න යවන්නා 
ඔශත  ජලය දූෂ්ඨේය වීම ගීන සහ discolouration එෙ - පාට 
ශවනසාවීම - ගීන. ඒ ශවලාශේ ආණ්ඩු පාර් ාවශයන් මට ශහොඳටම 
ශදොසා කිේවා ලකුණු දමා ගන්න හදනවා කියලා. නමුත්, අදත් 
න යවන්නා ඔශත ඒ ශේම දු වශවලා තිශබනවා.  පාර්ලිශම්න්තුමශේ 
ශපොකුේක් ශුේධ කිරීම නිසා ඒ ශේ දු ව වුේාය කියලා ඔබතුමමා එදා 
්රො  ෙො ඔබතුමමාට මතෙ තති.  

අඩුම තරමින් ඔබතුමමාට ඒ සම්බන්ධශයන් නිවීරැන  

ශතොරතුමරුවත් ලබා දීලා නීහී. ශපොකුේක් ශුේධ කිරීම නිසා එය 

දු ව වුේාය කියන ොරේය අසතයයක්.  ඔබතුමමා ම මට ්රො  

ෙො, වීදුකිළි drainage system එෙ - 

 
ගු ප්ජොන් න න් රනාන්ු  මහත්ා ිමහාමාාග අමාත්  හ 
ආණ්ඩු පාාශයීයනවප්  රධාාන  ාංවිධාායකුරමා) 
(ைொண்புைிகு லஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து - தநடுஞ்சொமலகள் 

அமைச்சரும் அரசொங்கக் கட்சியின் முதற்லகொலொசொனும்) 

(The Hon. Johnston  Fernando - Minister of Highways and 
Chief  Government Whip) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

කියන්න, ගරු ශජොන්සාටන් ්රනාන් ව තමතිතුමමා. 

 
ගු  ිත්  ප්රේම ා  මහත්ා  
(ைொண்புைிகு சஜித் பிலரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු ෙථානායෙතුමමා මට අවසාථාව  වන්නා.  

 
ගු ප්ජොන් න න් රනාන්ු  මහත්ා   
(ைொண்புைிகு லஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු ෙථානායෙතුමමනි, ශම් අවසාථාව ඔබතුමමා විදුන් නිශේදන 

ඉන රිපත් ෙරන අවසාථාව. එතුමමන්ලාට ශම් අවසාථාශේ ශවනත් 

්රො  ඉන රිපත් ෙරන්න බීහී. ශමවීනි ශදයක් පාර්ලිශම්න්තුම 

ඉතිහාසශත ෙවදාවත් දුේධශවලා නීහී.  ශමය වීරැන  පිළිශවතක්. 

ශමය සම්පූර්ේශයන් වීරැන යි. පාර්ලිශම්න්තුමශේ සම්්රදාය අපි රැෙ 

ගන්න ඕනෑ.  

 
ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු විපක්ෂ්ඨ නායෙතුමමනි, නිශේදනවලින් පසුව ඒ ෙරුණු 

ඉන රිපත් ෙරන්න.  [බාධා කිරීම්] 

 
ගු  ිත්  ප්රේම ා  මහත්ා  
(ைொண்புைிகு சஜித் பிலரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
මට අවසාථාව ලබා ශදන්න, ගරු ෙථානායෙතුමමනි. [බාධා 

කිරීම්] ශම් ොරේය අවසන් ෙරන්න මට අවසාථාව ලබා ශදන්න. 

 
ගු ප්ජොන් න න් රනාන්ු  මහත්ා   
(ைொண்புைிகு லஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

මීට ශපර ශම් පාර්ලිශම්න්තුමශේ එවීනි සම්්රදායක් තිී  නීහී. 

ශමය Standing Ordersවලට සම්පූර්ේශයන් පටහීනියි, ගරු 

ෙථානායෙතුමමනි. ශමය සම්පූර්ේශයන් වීරැන යි. [බාධා කිරීම්] 

 
ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු විපක්ෂ්ඨ නායෙතුමමනි, නිශේදනවලින් පසුව ඒ ොරේය 

ගනිමු.  

1475 1476 



පාර්ලිශම්න්තුමව 

නිප්ේ න 
அறிெிப்புக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 
 
 

ප් ශීය ආ ායේ ි ාංප්ශයීයෝධාන) පන්  ප්කටුේපත්  
ප්රේෂ්ඨනධාකරකදේප්  රණදේය  

உண்ணொட்டரசிமற (திருத்தம்) சட்டமூலம்: உயர் 

நீதிைன்றத் தீர்ப்பு 
INLAND REVENUE (AMENDMENT) BILL: DETERMINATION OF 

THE SUPREME COURT 

 

 
ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
I wish to announce the Determination of the Supreme 

Court on the Bill titled “Inland Revenue (Amendment)”, 
in respect of which petitions have been filed in the 

Supreme Court in terms of Article 121(1) of the 
Constitution. 

The Supreme Court has determined that exclusion of 
“full-time employee of the taxpayer” from the 
applicability of Section 126(5) of the principal enactment 
is inconsistent with Article 12(1) of the Constitution. 

The Court further stated that the Bill and its provisions 
will cease to be inconsistent with the Constitution and can 
be passed by a simple majority in Parliament if Clauses 
40 and 47 are amended as stated in the Determination of 
the Court. 

I order that the Determination of the Supreme Court 
be printed in the Official Report of today’s proceedings.  

 
ප්රේෂ්ඨනධාකරකදේප්  රණදේය   
உயர் நீதிைன்றத் தீர்ப்பு: 

Determination of the Supreme Court: 
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2021 අශ්රේල්    
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පාර්ලිශම්න්තුමව 
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[ගරු ෙථානායෙතුමමා] 



2021 අශ්රේල්    

  

1483 1484 



පාර්ලිශම්න්තුමව 
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[ගරු ෙථානායෙතුමමා] 



2021 අශ්රේල්    
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පාර්ලිශම්න්තුමව 
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[ගරු ෙථානායෙතුමමා] 



2021 අශ්රේල්    
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පාර්ලිශම්න්තුමව 

  

1493 1494 

[ගරු ෙථානායෙතුමමා] 



2021 අශ්රේල්    

II 

 වාපතිඥ නාමාවලිය   ාමාිතකයරා ආප් ශයීය කිරීම  
தெிசொளர் குழொம்: உறுப்பினர் பதிலீடு  

CHAIRMEN’S PANEL: SUBSTITUTION OF MEMBER  

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
පාර්ලිශම්න්තුමශේ සාථාවර නිශයෝගය ව4  ්රොරව නවවීනි 

පාර්ලිශම්න්තුමශේ පෙමුවීනි සභාවාරය තුමෙ ශසේවය කිරීම පිණිස 

සභාපති නාමාවලියට      සීප්තීම්බර්  8වීනි න න ම'විදුන් නම් 

ෙරනු ලීබූ පාර්ලිශම්න්තුම මන්ත්රී ගරු සාරරණ  වෂ්ඨාමන්ත මහතා 

ශවනුවට පාර්ලිශම්න්තුම මන්ත්රී ගරු (ආරාර්ය) හරිනි අමරරිරිය 

මහත්මිය ම'විදුන් නම් ෙරනු ලබන බව පාර්ලිශම්න්තුමවට දන්වනු 

ෙීමීත්ශතමි.  

Hon. Leader of the Opposition, you may make your 
statement now. 

 
ගු  ිත්  ප්රේම ා  මහත්ා   
(ைொண்புைிகு சஜித் பிலரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු ෙථානායෙතුමමනි, මට ශම් අවසාථාව ලබා දීම ගීන 

ඔබතුමමාට සාතුමතියි. මා ශම් ගීන ඔබතුමමාට දීනුම්  වන්නා. 
න යවන්නා ඔශත පරිසර දූෂ්ඨේය ගීන මාර්තුම  4වීනි දා මම ්රො  
ෙො. ඔබතුමමාට පාර්ලිශම්න්තුමශේ බලධාරින් උපශදසා  වන්නා, එය 
ශපොකුේක් සුේද කිරීම ශහේතුමශවන් දු ව වුණු ශදයක් කියලා. අද 
දවශසේත් ඒෙ අසතයයක් බවට පත් ශවලා තිශබනවා. ඔබතුමමා ශම් 
ගීන ශහොඳට ශසොයා බලන්න. මා හිතන විධියට, drainage 
systems, sewerage systems ගේනාවක් න යවන්නා ඔයට ශයොමු 
ෙර තිශබනවා. එම නිසා අද න යවන්නා ඔශත බරපතෙ පරිසර 
හානියක් දු ව ශවලා තිශබනවා. මා ශම් ගීන එදා සඳහන් ෙරන 

ශෙොට අද ඔය ෙෑ ගහන තත්ශතෝ මට ශදොසා කිේවා, ලකුණු දමා 
ගන්න හදනවා කියලා. ඒ වාශ ම, අසභය වරනත් පාවි්චි  ෙො. 
නමුත් අද මම ඔබතුමමාශගන් ශබොශහොම ොරුණිෙ ඉල්ලීමක් 
ෙරනවා, ගරු ෙථානායෙතුමමනි. එදා දුට අද දවස දක්වා ඒ 
ශවනුශවන් කිදුම ශදයක් ෙරලා නීහී.  

 
ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ෙො.  

 
ගු  ිත්  ප්රේම ා  මහත්ා  
(ைொண்புைிகு சஜித் பிலரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
පරිසර  විභාගයක් ෙරලා නීහී. මධයම පරිසරි අධිොරිශත 

නිලධාරින් තවිත් ඒ වතුමර check ෙරලා නීහී. ශම් ඔක්ශෙොම 
ොරේා හංගලා තිශබන්ශන්, ගරු ෙථානායෙතුමමනි. ශමහිදී දුේධ 
ශවලා තිශබන්ශන් sewerage systems ගේනාවක් දීන් න යවන්නා 
ඔයට ශයොමු ෙර තිී මයි.   

මම ඔබතුමමාශගන් ොරුණිෙව ඉල්ලීමක් ෙරනවා. ඔබතුමමා 

දීන් ඔය ආසනශයන් නීඟිටලා යනශෙොට, ශපොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා 

ෙරුේාෙර බලන්න, මා ශම් කියන්ශන් අසතයයක් ද, සතයයක් ද 

කියන ොරේාව.  ශබොශහොම සාතුමතියි. 

 
ගු මධුද විත්ානප්ේ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு ைதுர ெிதொனலக)  

(The Hon. Madhura Withanage)  

ගරු ෙථානායෙතුමමනි, ශ්රී ලංො ඉඩම් සංවර්ධනය කිරීශම් 

සංසාථාව - SLLDC - ඒ සම්බන්ධශයන් ශම් වන විට පුළුල් 

පරීක්ෂ්ඨේයක් ෙර තිශබනවා. ශමොෙද, ශබෝට් ටුශවන් 

පාර්ලිශම්න්තුමවට එන නිසාම මමත් ශපෞේගලිෙවම ගිහින් ඒ ගීන 

ශසොයා බීලුවා. ඒ සම්බන්ධශයන් සම්පූර්ේ අධයයනයක් ෙරලා 

තව සතියක් තතුමෙත වාර්තාවක් ඉන රිපත් ෙරන්න මා 

බලාශපොශරොත්තුම ශවනවා. මා එය පාර්ලිශම්න්තුමවටත් ඉන රිපත් 

ෙරනවා. 

 
ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

වාර්තාවක් මට ලීී  තිශබනවා. එහි ෙරුණු කිහිපයක් සඳහන් 

ෙර තිශබනවා. ශෙොශහන් ශහෝ අපද්රවය එෙතුම වීම තමයි ඒෙට 

ශහේතුමව. ඒවා ශෙොශහන් එෙතුම වුේාද කියන එෙ තවම හරියටම 

ශසොයා ගන්න බීරි වුේා. ශෙොශහොම හරි එශහම අපද්රවය මිර 

වීමක් දුේධ ශවලා තිශබන බව තමයි එතුමමන්ලා කියන්ශන්. 

 
ගු  ිත්  ප්රේම ා  මහත්ා  
(ைொண்புைிகு சஜித் பிலரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු ෙථානායෙතුමමනි, මම ෙීමීතියි ඒ සම්බන්ධශයන් 

ඔබතුමමාශගන් ්ර ානයක් අහන්න.  

2021 මාර්තුම  4 න නීති හීන්සාඩ් වාර්තාශේ 4 4 වීනි රණරුශේ 

සඳහන්, ඔබතුමමා එදා කියපු ශදයයි මා දීන් කියන්න හදන්ශන්. 

ශමන්න ඔබතුමමා කියන ශේ:  

"මම ඒ සම්බන්ධශයන් ශසොයා බීලුවා. පාර්ලිශම්න්තුමව ඉන රිපිට තති 

තටාෙය පිරිදු ව ෙර තිශබනවා. තටාෙය පිරිදු ව ෙරපු ජලය න යවන්නාවට 

මුදා හීර තිශබනවා."  

ගරු ෙථානායෙතුමමනි, එශහම කියපු එෙ ඔබතුමමාශ  වරදක් 

ශනොශවයි, ඔබතුමමාට එශහම කියන්න කියලා උපශදසා  වන් අයශ  

වරදක්. ශබොශහොම පීහීන ලිව එතීනදී දු ව ශවලා තිශබන්ශන් 

drainage systemsවල -ඒ කියන්ශන් වීදුකිළිවල, drainsවල- 

තිශබන ඔක්ශෙෝම ශේවල් දීන් න යවන්නාවට තවිත් තිශබන 

එෙයි. [බාධා කිරීමක්] ඒෙ කියන ශෙොට, ආණ්ඩු පක්ෂ්ඨශත 

ෙණ්ඩායම මට ශදොසා කියනවා. ශම්ෙ තමයි තත්ත ෙථාව. [බාධා 

කිරීමක්] සති ගේනාවෙට පසුව දීන් ඔප්පු ශවලා තිශබනවා, 

drainage systems න යවන්නා ඔයට ශයොමු ෙර තිශබන බව. ගරු 

ෙථානායෙතුමමනි, මම ඔබතුමමාශගන් ඉල්ලීමක් ෙරනවා, 

තව වරටත් ශම් ්ර ානය යට  ගහන්ශන් නීතිව වහාම මධයම පරිසර 

අධිොරිය ශගන්වන්න කියලා. SLLDC එෙ ශනොශවයි, 

ශගන්වන්න ඕනෑ. මධයම පරිසර අධිොරිය ශගන්වා ශම් පිළිබඳ 

පරීක්ෂ්ඨේයක් පවත්වන්න. ශබොශහොම සාතුමතියි. 

 
ගු ර න්න දේුරාංග මහත්ා ි ාංාාදක අමාත්ුරමා) 
(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரணதுங்க - சுற்றுலொத்துமற அமைச்சர்) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga - Minister of  Tourism) 
ගරු ෙථානායෙතුමමනි, ගරු විපක්ෂ්ඨ නායෙතුමමා ඉන රිපත් 

ෙරන ොරේාව ගීනයි මාත් කියන්ශන්. ඒ ොරේාව පිළිබඳ 

අපිත් සෑහීමෙට පත් වන්ශන් නීහී. ඒ පිළිබඳ පරීක්ෂ්ඨේයක් ෙෙ 

යුතුමයි කියන සාථාවරශත අපිත් ඉන්නවා. 

ඔබතුමමා ශම් ොරේය පිළිබඳ ෙමිටුවක් පත් ෙරලා, 

පරීක්ෂ්ඨේයක් ෙරලා  වාර්තාවක් ඉන රිපත් ෙරන්න කියා මා 

ඉල්ලා දුටිනවා. එතශෙොට හරි. ශම් ොරේය මතුම කිරීම 

සම්බන්ධශයන් අපි ෙෑ ගහනවා ශනොශවයි. එතුමමා හීමදාම 

තවිල්ලා අනව ය ශේවල් ෙථා ෙරන ශෙොට ොලය පිළිබඳයි 

ගීටලුව පීන නඟින්ශන්. අදත් අප ෙථා ෙරන්න ඉන්ශන් පාසාකු 

ඉරු න න ්රහාරය පිළිබඳයි. යශතත් වරුවෙට වඩා ොලයක් තුමෙ 

අනව ය ශේවල් ෙථා ෙො. [බාධා කිරීම්] තයි, පාසාකු ්රහාරය 

පිළිබඳ විවාදය ඔබතුමමන්ලාට වීදගත් නීේද? [බාධා කිරීම්] 

1495 1496 



පාර්ලිශම්න්තුමව 

ගු ාමින්  වි ප්ේකුරි මහත්ා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த ெிலஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

මට විනාඩියක් ශදන්න, ගරු ෙථානායෙතුමමනි. [බාධා කිරීම්] 

 
ගු ර න්න දේුරාංග මහත්ා  
(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ඔබතුමමන්ලාට ඒෙ වීදගත් නීති හින්දා තමයි ඔබතුමමන්ලා 

එශහම ශවන්න ඉඩ හීරිශත. ඒෙ වීරැන යි මන්ත්රීතුමමා. [බාධා 

කිරීම්] ඒෙ වීරැන යි. [බාධා කිරීම්]  

 
ගු මන්ත්රීවදප්ය් 
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருெர்) 

(An Hon. Member) 
බය ශවයි. [බාධා කිරීම්]  

 
ගු ර න්න දේුරාංග මහත්ා  
(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

බය ශවන්න ශනොශවයි, ඔබතුමමන්ලා ලජ්ජා ශවන්න ඕනෑ. 

[බාධා කිරීම්] ඔබතුමමන්ලා යශත පාසාකු ඉරු න න ්රහාරය පිළිබඳ 

විවාදය මඟ හීරියා. අදත් ඒෙයි ෙරන්න යන්ශන්. [බාධා කිරීම්] 

 
ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ ්ර ානය ශමතීනින් නතර ෙරන්න. ඒෙ ශමතීනින් එහාට 

යන්න අව ය නීහී.  
 

මීෙඟට, ලිපි ශල්ඛනාන ය පිළිගීන්වීම, ගරු ෙම්ෙරු 

තමතිතුමමා.   

 

ගු ාමින්  වි ප්ේකුරි මහත්ා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த ெிலஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

Sir, I rise to a point of Order. ගරු ෙථානායෙතුමමනි, මට 
ශදන්න අවසාථාවක්. [බාධා කිරීම්] 

 
ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දීන් ඒ ්ර ානය ගීන ෙථා ෙො තති. [බාධා කිරීමක්] ඒ 

මාතෘොව අවසන්. [බාධා කිරීමක්] 
 

 
ලිිළ ප්ල් 0ඛනාදිය ිළිතගැන්වීම 

சைர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 

ගු ප්ජොන් න න් රනාන්ු  මහත්ා  
(ைொண்புைிகு லஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston Fernando) 
ගරු ෙථානායෙතුමමනි, ෙම්ෙරු අමාතයතුමමා ශවනුශවන් මම 

  ව7 වර්ෂ්ඨය සඳහා ශසේවෙ අර්ථසාධෙ අරමුදශල් වාර්ෂිෙ 

වාර්තාව  ඉන රිපත් ෙරමි. 

ශමම වාර්තාව ෙම්ෙරු ෙටයුතුම පිළිබඳ අමාතයාං  ය 

උපශේ ෙ ොරෙ සභාව ශවත ශයොමු ෙෙ යුතුමයීයි මම ශයෝජනා 

ෙරමි.  
 

රශයීයනනය විම න ලදින්   වා  ේමත් විය. 
ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

2019 වර්ෂ්ඨය සඳහා ෙම්ෙරු ශදපාර්තශම්න්තුමශේ වාර්ෂිෙ ොර්ය සාධන 

වාර්තාව.- [ෙම්ෙරු අමාතයතුමමා ශවනුවට ගරු ශජොන්සාටන් ්රනාන් ව මහතා] 

 
 වාප්ේ ය මත් තිඥබිය යුුරයයි නිප්යෝග කදන ලදී. 
சபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

1978 අංෙ ව6 දරන වි ාවවිදයාල පනශත්    (4) (ආ) වගන්තිය 

යටශත් ශමොරටුව වි ාවවිදයාලශත, තාක්ෂ්ඨේ විදයා ආයතනශත අධයක්ෂ්ඨ 

ශවනුවට    ව ජනවාරි  ව න න දුට බලපීවීත්ශවන පරින  නිදු බලධරයා 

ශලස  ආරාර්ය රමින්දලාල් සුජීව ශලවන්ගමශ  මහතා පත්කිරීම 

සම්බන්ධශයන් අධයාපන අමාතයවරයා විදුන් සාදන ල වව,      

ශදසීම්බර් 3ව න නීති අංෙ    8/3ව දරන අති විශ ේෂ්ඨ ගීසට් පත්රශත පෙ 

ෙරන ලද නියමය.- [අධයාපන අමාතයතුමමා ශවනුවට ගරු ශජොන්සාටන් 

්රනාන් ව මහතා]  
 

 වාප්ේ ය මත් තිඥබිය යුුරයයි නිප්යෝග කදන ලදී. 
சபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 

 
අමාත්ාාංශයීය උය ේපප් ශයීයක කාදක  වා 

වාාත්ා 
அமைச்சுசொர் ஆலலொசமனக் குழு 

அறிக்மககள் 
MINISTERIAL CONSULTATIVE COMMITTEE 

REPORTS 
 
ගු ප්ශයීයහාන් ප් ේමකුාංහ මහත්ා ි මෘ කර  ගෘහ ආාථික  
්ෂුද්ර මූල   නවයාං රැකියා හා  වාපාද  ාංවාධාන දාජ 
අමාත්ුරමා) 
(ைொண்புைிகு தசஹொன் லசைசிங்க - சமுர்த்தி, உள்ளக 

தபொருளொதொர, நுண்நிதிய, சுயததொழில், ததொழில் அபிெிருத்தி 

இரொஜொங்க அமைச்சர்) 

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

ගරු ෙථානායෙතුමමනි, මුදල් ෙටයුතුම පිළිබඳ අමාතයාං  ය 

උපශේ ෙ ොරෙ සභාශේ සභාපතිතුමමා ශවනුශවන් මම පහත 

සඳහන් වාර්තා සම්බන්ධශයන් එකී ොරෙ සභාශේ වාර්තාව 

ඉන රිපත් ෙරමි.  

 (i)  2018 වර්ෂ්ඨය සඳහා ශේශීය ේය සහ සංවර්ධන 
අරමුදශල් වාර්ෂිෙ වාර්තාව සහ ගිණුම්; 

 (ii)  2016 වර්ෂ්ඨය සඳහා ජාතිෙ රක්ෂ්ඨේ භාර අරමුදශල් 
වාර්ෂිෙ වාර්තාව හා මූලය ්රො න; 

 (iii) 2018 වර්ෂ්ඨය සඳහා සංවර්ධන ශලොතරැයි 
මණ්ඩලශත වාර්ෂිෙ වාර්තාව හා මූලය ්රො න; 

 (iv) 2018 වර්ෂ්ඨය සඳහා ශ්රී ලංො ්රතිපත්ති අධයයනය 
ආයතනශත වාර්ෂිෙ වාර්තාව; 

 (v)  2017 වර්ෂ්ඨය සඳහා රම වාසනා අරමුද ශල් වාර්ෂිෙ 
වාර්තාව; 

 (vi) 2019 වර්ෂ්ඨය සඳහා ලංො බීංකුශේ වාර්ෂිෙ 
වාර්තාව; 

 (vii) 2018 වර්ෂ්ඨය සඳහා ශ්රී ලංො මහජන උපශයෝගිතා 
ශෙොමිෂ්ඨන් සභාශේ වාර්ෂිෙ වාර්තාව; සහ 

 (viii) 2017 වර්ෂ්ඨය සඳහා ශ්රී ලංො රක්ෂ්ඨේ නියාමන 
ශෙොමිෂ්ඨන් සභාශේ වාර්ෂිෙ වාර්තාව. 

 
 වාප්ේ ය මත් තිඥබිය යුුරයයි නිප්යෝග කදන ලදී. 
சபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

1497 1498 



2021 අශ්රේල්    

ප්ප්  ේ 
ைனுக்கள் 
PETITIONS 

 
ගු ේ ය ගේමන්ිළල මහත්ා ිබලශයීය්තිඥ අමාත්ුරමා) 
(ைொண்புைிகு உதய கம்ைன்பில - ெலுசக்தி அமைச்சர்) 

(The Hon. Udaya  Gammanpila - Minister of Energy) 

ගරු ෙථානායෙතුමමනි, රත්ගම, ශේවිනිශගොඩ, "සීනසුම" යන 

ලිපිනශයහි පන ංි  වයි. දයාදුරි මහතාශගන් ලීබුණු ශපත්සමක් මම 

පිළිගන්වමි. 

 
ගු  ාංජීව එදිරිමාන්න මහත්ා 
(ைொண்புைிகு சஞ்ஜீெ எதிொிைொன்ன)  

(The Hon. Sanjeeva Edirimanna) 

ගරු ෙථානායෙතුමමනි, වාේ වව, මීලෑගම, හබරගහලන්ද, අංෙ 

65 දරන සාථානශයහි පන ංි  ඩබ්ලිේ.ඩබ්ලිේ. ගාමිණී නානායක්ොර 

මහතාශගන් ලීබුණු ශපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 
 
ඉදිරිප්  කදන ල  ප්ප්  ේ  මහජන ප්ප්  ේ ිළිතබඳ කාදක 

 වාව  පැවරිය යුුර යයි නිප්යෝග කදන  ලදී. 
சைர்ப்பிக்கப்பட்ட ைனுக்கமளப் தபொதுைனுக் குழுவுக்குச் சொட்டக் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 

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

 

 

රශයීයනනවල  වාිකක ිළිතුරු 
ெினொக்களுக்கு ெொய்மூல ெிமடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

 

අ් යන්ත්ර ප්ප්ෂ්ඨකාම ම ධා නථාන  
ද් නපුද දි නත්රි්කය  

 மகத்தறி தநசெொமலகள்: இரத்தினபுொி ைொெட்டம் 
HANDLOOM TEXTILE CENTRES: RATNAPURA DISTRICT  

     69/2020 

1.  ගු ප්හේෂ්ඨා විත්ානප්ේ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு லஹசொ ெிதொனலக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ෙර්මාන්ත අමාතයතුමමාශගන් තරි ්ර ානය - (ව): 

(අ) ශ්රී ලංොශේ පිහිටුවා තති අත්යන්ත්ර ශප්ෂ්ඨෙර්ම මධයසාථාන 
මඟින් වි ාල රැකියා සංඛයාවක් හිහි ෙරමින් ජාතිෙ 
නිෂ්ඨාපාදනයට සෘජු හා වක්ර ශලස දායෙ වන බව එතුමමා 
දන්ශන්ද? 

(ආ)  (i) රත්නපුර න සාත්රික්ෙය තුමෙ පිහිටි අත්යන්ත්ර 
ශප්ෂ්ඨෙර්ම ම ධයසාථාන අතරින් ශම් වනවිට 
්රියාත්මෙ ශවමින් පවතින ්රධාන, අනු ාඛා සහ 
ගෘහසාථ මධයසාථාන;  

 (ii) ශම් වනවිට වසා දමා තති ්රධාන, අනු ාඛා සහ 
ගෘහසාථ මධයසාථාන; 

 සංඛයාව ශවන් ශවන් ව ශයන් ශෙොපමේද යන්න එතුමමා 
ශමම සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ත) (i) ඉහත (ආ) (ii)හි සඳහන් මධයසාථාන වීී  යෑමට 
බලපෑ ෙරුණු ෙවශර්ද; 

 (ii) එමඟින් අහිමි  බ රැකියා සංඛයාව ශෙොපමේද; 

 යන්නත් එතුමමා ශමම සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ඈ)  (i) ශෙොශෙොන්න ්රාශේශීය ශල්ෙම් ශෙොට්ධාසය තුමෙ 
්රියාත්මෙ ශවමින් පවතින අත්යන්ත්ර ශප්ෂ්ඨෙර්ම 
මධයසාථානවල වාර්ෂිෙ පිරිවීටුම ශෙොපමේද;  

 (ii) ශමම මධයසාථාන අීකක්ෂ්ඨේය කිරීශම් බලය තති 
ආයතනය ෙවශර්ද;   

 යන්න තව වරටත් එතුමමා ශමම සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ඉ)  ශනොඑශසේ නම්, ඒ මන්ද?  

 
மகத்ததொழில் அமைச்சமரக் லகட்ட ெினொ: 

(அ) இலங்மகயில் அமைக்கப்பட்டுள்ள மகத்தறி 

தநசெொமலகளினொல் தபரும் எண்ணிக்மகயிலொன 

ததொழில்ெொய்ப்புக்கள் உருெொக்கப்பட்டு லதசிய 

உற்பத்திக்கு லநரடியொனதும் ைமறமுகைொனதுைொன 

பங்களிப்மப ெழங்குகிறது என்பமத அெர் 

அறிெொரொ? 

(ஆ) (i) இரத்தினபுொி ைொெட்டத்தில் அமைந்துள்ள 

மகத்தறி தநசெொமலகளில் தற்லபொது ததொழிற் 

படும் நிமலயிலுள்ள பிரதொன, உப கிமளகள் 

ைற்றும் குடிமசசொர் தநசெொமலகளின் 

எண்ணிக்மக யொததன்பமதயும்; 

 (ii) இன்றளெில் மூடப்பட்டுள்ள பிரதொன, உப 

கிமளகள் ைற்றும் குடிமசசொர் தநசெொமலகளின் 

எண்ணிக்மக யொததன்பமதயும்; 

 தனித்தனியொக அெர் இச்சமபயில் அறிெிப்பொரொ? 

(இ) (i) லைற்படி (அ) (ii)இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

தநசெொமலகள் மூடப்படுெதற்கு தொக்கம் 

தசலுத்திய கொரணங்கள் யொமெ என்பமதயும்; 

 (ii) அதன் மூலம் இழக்கப்பட்ட ததொழில் ெொய்ப்புக் 

களின் எண்ணிக்மக யொததன்பமதயும்; 

 அெர் இச்சமபயில் அறிெிப்பொரொ? 

(ஈ) (i) தகொலன்ன பிரலதச தசயலொளர் பிொிெில் இயங்கி 

ெருகின்ற மகத்தறி தநசெொமலகளின் ெருடொந்த 

புரள்வு யொததன்பமதயும்; 

 (ii) அந்த நிமலயங்கமள லைற்பொர்மெ தசய்யும் 

அதிகொரத்மதக்  தகொண்டுள்ள நிறுெனம் 

யொததன்பமதயும்; 

 அெர் லைலும் இச்சமபயில் அறிெிப்பொரொ? 

(உ) இன்லறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Industries:  

(a) Is he aware that the handloom textile centres 
which have been established in Sri Lanka directly 
and indirectly contribute towards the national 
production, while generating a substantial number 
of employment opportunities? 

(b) Will he inform this House, separately, of the 
number of - 

 (i) main centres, sub-branches and domestic 
centres, out of the handloom textile centres 
currently functioning in Ratnapura District; 
and 

 (ii) the main centres, sub-branches and 
domestic centres that have been closed 
down by now? 
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(c) Will he also inform this House - 

 (i) the factors that contributed towards the 
closure of the centres mentioned in (b) (ii) 
above; and 

 (ii) the number of individuals who lost their 
employment consequently? 

(d) Will he further inform this House - 

 (i) the annual turnover of the handloom textile 
centres that are functioning in Kolonna 
Divisional Secretary's Division; and 

 (ii) the institution with the authority to monitor 
these centres? 

(e) If not why? 

 

ගු   යාකුරි ජයප් ේකද මහත්ා ිබතිඥ්  අ් යන්ත්ර ප්දදි හා 
ප් ශීය ඇඟලුේ නිෂ්ඨනපා න දාජ අමාත්ුරමා) 
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயலசகர - பத்திக், மகத்தறி துணிகள் 

ைற்றும் உள்நொட்டு ஆமட உற்பத்தி இரொஜொங்க அமைச்சர்) 

The Hon. Dayasiri Jayasekara - State Minister of Batik, 
Handloom and Local Apparel Products) 
ගරු ෙථානායෙතුමමනි, ෙර්මාන්ත අමාතයතුමමා ශවනුශවන් මා 

එම ්ර ානයට පිළිතුමර ලබා ශදනවා. 

(අ)  ඔේ. 

(ආ)  (i)  රත්නපුර න සාත්රික්ෙශත ශම් වනවිට ්රියාත්මෙ 
්රධාන, අනු ාඛා සහ ගෘහසාථ ශප්ෂ්ඨෙර්ම 
මධයසාථාන 

  (ii)  ඔේ.    
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    විසාතර තමුණුශමහි දීක්ශේ.   

 (ත)  (i) ඔේ.  

   1.  ෙර්මාන්තශත ශයශදන අයශ  හිඟෙම 

   2.  ශවශෙඳ ශපොෙ ගීටලු 

   3.  මූලය  වෂ්ඨාෙරතා 

   4.  තාක්ෂ්ඨණිෙ ගීටලු 

   විසාතර තමුණුශමහි දීක්ශේ.   

   තමුණුම  වාගත්* ෙරමි. 

   (ii)   රැකියා අහිමි වී නීත.  

 (ඈ)  (i)   ඔේ. 

  ශෙොශෙොන්න ්රාශේශීය ශල්ෙම් ශෙොට්ධාසය තුමෙ 
දීනට තලගහවත්ත ජනසළු ආයතනය ්රියාත්මෙ 
වන අතර, එහි      වර්ෂ්ඨශත වාර්ෂිෙ පිරිවීටුම 
රුපියල් 5 ,ව7 ක් ශේ. 

 (ii)   ඔේ.  ශමම මධයසාථාන අීකක්ෂ්ඨේය කිරීශම් බලය 
තත්ශත් සබරගමුව පොත් ෙර්මාන්ත සංවර්ධන 
ශදපාර්තශම්න්තුමවටය. 

(ඉ)   පීන ශනොනඟී. 
 

ගු ප්හේෂ්ඨා විත්ානප්ේ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு லஹசொ ெிதொனலக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ගරු ෙථානායෙතුමමනි, එම ්ර ානයට පිළිතුමර ලබාදීම පිළිබඳව 

අශප් ගරු රාජය තමතිතුමමාට මම සාතුමතිවන්ත ශවනවා. 

විශ ේෂ්ඨශයන්ම මම ශම් ශවලාශේ  ගරු දයාදුරි ජයශසේෙර රාජය 

අමාතයතුමමා පිළිබඳව කියන්න ඕනෑ. එතුමමා ශම් උත්තරීතර 

පාර්ලිශම්න්තුමශේ ජනතාව ශවනුශවන් හඬක් නීඟූ, වීඩක් ෙෙ 

අමාතයවරශයක්.  නමුත්  අද එතුමමාට පුරන් කුුරරක් අසාවේදන්න 

දීලා තිශබනවා. හීබීයි, එතුමමා ඒ අභිශයෝගය භාර ශගන 

තිශබනවා. අසාවීන්න ශනෙන කුුරරු පුරන් වන ශවලාවෙ, පුරන් 

කුුරරක් අසාවේදන්නට අවසාථාව ලීහිලා, ඒෙ හරියට ෙරශගන 

යෑශම් ශගෞරවය එතුමමාට පුද ෙරමින්,  මශ  පෙමු අතුමරු ්ර ානය 

අහනවා.  

ගරු රාජය තමතිතුමමනි, දීන් ශම් ශප්ෂ්ඨෙර්ම මධයසාථාන 3 න් 

  ක්ම වහලා තිශබන්ශන්. ඔබතුමමාට ලබා දී තිශබන අභිශයෝගය 

හරහා ශම් වසා තිශබන මධයසාථාන    යළි පේ ගන්වන්නට වීඩ 

පිළිශවෙක් තිශබනවාද? ශරන  ශගන්වීම තහනම් ෙරනවාද, නතර 

ෙරනවාද කියන ොරේාව පිළිබඳව යශත පුවත් පතෙ 

්රවෘත්තියක් පෙ වී තිශබනවා මම දීක්ො. මට එය නි ාි තව 

බලාගන්න බීරි වුේා, ගරු රාජය තමතිතුමමනි. එශහම රණන් වවක් 

අරශගන තිශබනවාද? රත්නපුර න සාත්රික්ෙශත පමේක් ශනොශවයි, 

න වයින පුරා වසා තිශබන ශප්ෂ්ඨෙර්ම ආයතන ටිෙ යළි පේ 

ගන්වන්නට ඔබතුමමාශ  අමාතයාං ශත වීඩ පිළිශවෙක් 

තිශබනවාද? ඒ සඳහා ්රතිපාදන ශවන්ශවලා තිශබනවාද? 

 
ගු  යාකුරි ජයප් ේකද මහත්ා  
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயலசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු ෙථානායෙතුමමනි, ශමම ්ර ානය මතුම කිරීම ගීන ගරු 

මන්ත්රීතුමමාට සාතුමතිවන්ත ශවනවා. විශ ේෂ්ඨශයන්ම අශප් ලංොශේ 

 පොත් සභා ක්රමය තති කිරීම තුමෙ අපට වි ාල අර්බුදයක් තති වී 

තිශබනවා. ශප්ෂ්ඨෙර්ම ශදපාර්තශම්න්තුමව, ශදපාර්තශම්න්තුමවක් 

විධියට පමේයි අශප් මධයම ආණ්ඩුශේ ෙීහිනට් අමාතයාං ය 

යටතට ශහෝ රාජය අමාතයාං ය යටතට එන්ශන්. අශනක් දුයලු 

ආයතන එන්ශන් පොත් ශප්ෂ්ඨෙර්ම ශදපාර්තශම්න්තුමව යටතට.   

එම නිසා ඒවාට ඍජුව මීන හත් ශවන්න හීකියාවක් පසුගිය 

ොලවෙවානුශේම අපට තිබුශණ් නීහී. මම ශම් අමාතයාං ය භාර 

ගත්තාට පසාශසේ පොත් අධයක්ෂ්ඨතුමමන්ලා, අධයක්ෂ්ඨතුමමියලා 

දුයලුශදනා ශගන්වලා, සාේචඡා ෙරලා, එම ආයතන නීවත පේ 

ගන්වන්න වීඩ පිළිශවෙක් සෙසා ෙර තිශබනවා. ගරු මන්ත්රීතුමමා, 

එතීන අර්බුදයක් තිශබනවා. ඒ අයට දවසෙට ශගවන මුදල 

පිළිබඳ ශලොකු අර්බුදයක් තිශබනවා. සෑම පොත් සභාවක්ම 

පුහුණුශේදී දීමනාවක් ශගවනවා. සමහර ශවලාවට මසයෙට 

රුපියල්  ,   ක් ශගවනවා; රුපියල් 3,   ක් ශගවනවා. රුපියල් 

8,    දක්වා ශගවනවා. ඒ විධියට ගත්තාම දීමනාශේ ශලොකු 

ශවනසාෙම් - variances - තිශබනවා. ශම් ්රියාදාමය තුමෙ අපි මාස 

හයක් පුහුණු ෙොම, ඒ මාස හශයන් පසුව නීවත වියන්න පටන් 

ගත්තාම අර රුපියල්  ,    ශහෝ 8,    ශදන්ශන් නීහී. ඒ අයට 

ෙෑලි ක්රමය ට තමයි මුදල් ශදන්ශන්. එම නිසා පුහුණුව සඳහා එන 

්රමාේය අඩු ශවලා තිශබනවා. තත්තටම ශම්වාශත තව වරටත් රැී 

ඉන්ශන් වයසෙ අය. අපි හීම ආසනයෙම ශප්ෂ්ඨෙර්ම 

මධයසාථානයක් පටන් ගීමමට අව ය ෙටයුතුම කිරීමට 

බලාශපොශරොත්තුම ශවනවා. ඒ වාශ ම ඒ ශගොල්ලන්ට න රි දීමනාවක් 

විධියට මසෙට ශගවීමක් කිරීමට ෙීහිනට් පත්රිොවක් ඉන රිපත් 

1501 1502 

[ගරු ශහේෂ්ඨා විතානශ  මහතා] 

————————— 
*  පු නත්කාලප්  ත්බා ඇත්. 
*  நூனிமலயத்தில் மெக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



2021 අශ්රේල්    

ෙරන්නත් අපි බලාශපොශරොත්තුම ශවනවා. පීමිණීශම් දීමනාව 

විධියට ශහෝ ශගවීමක් ෙශෙොත් අපට ශම් ෙටයුත්ත ෙරශගන 

යන්න පුළුවන්. අපි ඒ වීඩ පිළිශවෙ සෙසා ෙරනවා.  

ගරු මන්ත්රීතුමමනි,  ශරන පිළි ශගන්වීම මම තහනම් ෙරනවාද  

කියා ඔබතුමමා තහුවා. ගරු ෙථානායෙතුමමනි, මශ  ්රො ය පුවත් 

පත්වල සඳහන් ෙර තිශබන්ශන් සම්පූර්ේශයන්ම වීරන යට. මම 

දීක්ො "ශදරේ" පුවතෙ තිශබනවා, "මම සම්පූර්ේශයන්ම ban 

ෙරනවා කිේවා" කියලා. එය සම්පූර්ේශයන් වීරන  ෙථාවක්. මම 

ශම් පාර්ලිශම්න්තුමශේදී කිේශේ ඒෙ ශනොශවයි. හීබීයි ශම් විධියට 

පුවත් පෙ ෙොම, "ලංොවට ශරන  ශගශනන එෙ සම්පූර්ේශයන්ම 

නවත්වන්නද ශම් හදන්ශන්?" කියලා මිනිසාසු අපට බණිනවා. ශරන  

ශගන්වන එෙ සම්පූර්ේශයන්ම නවත්වනවා කියා මම කිේශේ 

නීහී. ඒෙ ශබොරුවක්.  ලංොවට printed batik ශරෝල් පිටින් 

ශගශනනවා. ඒෙ ලංෙ ාාශේ බතික් ෙර්මාන්තයට වි ාල පහරක්. 

ඒෙ නවත්වන්න HS Code එෙ හදලා අපි වීඩ පිළිශවෙක් සෙසා 

ෙර තිශබන බවයි මම කිේශේ.  

යෙඟට, අත්යන්ත්ර ශප්ෂ්ඨෙර්ම ශරන ත් වි ාල ්රමාේයක් අපි 

ශගන්වනවා. අපි HS Code එෙක් ගහලා අත්යන්ත්ර ශප්ෂ්ඨෙර්ම 

ශරන  ශගන්වන එෙත් නවත්වා තිශබනවා. ඒ ශදෙ තමයි නතර 

ෙර තිශබන්ශන්. හීබීයි, headline එශක් තිශබන්ශන් "ලංොවට 

ශරන  ශගන්වීම නතර ෙරනවා" කියලා. ඒෙ සම්පූර්ේශයන් 

වීරන යි. අශප් මාධයශේදී සශහෝදරයන්ට මම කියනවා, ෙරුේාෙර 

ශමය නිවීරන  ෙර පෙ ෙරන්න කියලා. එශහම නීත්නම් මටයි 

බීණුම් අහන්න ශවන්ශන්. හීම ශෙනාම හිතන්ශන් මම ඒෙ 

නීවීත් බවා කියලා. ඒෙ ශබොරුවක්.  

ගරු මන්ත්රීතුමමනි, ශම් ්ර ානය මතුම කිරීම ගීන මම ඔබතුමමාට 

සාතුමතිවන්ත වනවා.  

 
ගු ප්හේෂ්ඨා විත්ානප්ේ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு லஹசொ ெிதொனலக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ගරු තමතිතුමමනි, ශදවීනි අතුමරු ්ර ානය මම අහනවා.  

රත්නපුරය න සාත්රික්ෙය ගීන ෙථා ෙරනශෙොට මට මතෙයි, 

අශප් න සාත්රික්ෙය නිශයෝජනය ෙෙ අමාතයවරශයකු දුටියා, 

ජයතිසාස රේවීර කියලා. මම ශම් අවසාථාශේ  එතුමමාත් දුහිපත් 

ෙරනවා. එතුමමාත් ශම් ආයතන  ශවනුශවන් යමක් ෙරපු 

අමාතයවරශයක්. ගරු තමතිතුමමනි, ඔබතුමමාත් උත්සාහ ගන්ශන් 

යම් කිදු විධියකින් ශම් රශට් බතික් ෙර්මාන්තය න යුණු ෙරන්නයි. 

මීට වසර ගේනාවෙට ශපර මාතර ්රශේ ශත වි ාල ව ශයන් 

බතික් ෙර්මාන්තය තිබුේා. නමුත්, අද වනශෙොට ශේශීය බතික් 

කියන එෙ දකින්න නීති තරම්. පසුගිය ොලශත අශප් බතික් 

ෙර්මාන්තය නීතිශවලා ගියා.  

ගරු තමතිතුමමනි, ශම් ෙර්මාන්තය නඟාදුටුවන්න, එශහම 

නීත්නම් ශම්ෙට හයියක් ශදන්න ශම් අමාතයාං ය හරහා 

ඔබතුමමාට හීකියාව ලීී  තිශබනවාද කියලා මම අහනවා. ඔබතුමමා 

කියපු විධියට බතික් ශරන  ආනයනය තහනම් ෙරන්න ඔබතුමමා 

යම්කිදු විධියකින් උත්සාහ ෙරනවා. හීබීයි, අව ය ්රමාේයට 

අශප් රට තුමෙ printed batik ශරන පිළි නිෂ්ඨාපාදනය ෙර ගීමම සඳහා 

ශහෝ අනික් කියපු ොරේාවලට අදාෙ ශරන පිළි නිෂ්ඨාපාදනය ෙර 

ගීමම සඳහා ඒ ෙර්මාන්ත න යුණු ෙරන්න ්රමාේවත් ආොරශත 

මුදල් ශවන්කිරීමක් ඔබතුමමාශ  අමාතයාං යට ලීී  තිශබනවාද, ඒ 

වීඩසටහන ්රියාත්මෙ ෙර ශගන යන්න ඔබතුමමාට හයිය 

තිශබනවාද?  ශම් ශවන ශේවල් එක්ෙ බීලුවාම ඔබතුමමාට එශහම 

හයියක් තිශබ්විද කියලා අපට  සීෙයි. මම ඒ ්ර ානය තහුශේ ඒ 

නිසායි. 

ගු  යාකුරි ජයප් ේකද මහත්ා  
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயலசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු මන්ත්රීතුමමනි, ්රමාේවත් ශලස මුදල් ලීහිලා තිශබනවා. ඒ 

ගීන ගීටලුවක් නීහී. ලංොශේ බතික් නිෂ්ඨාපාදනය ෙරන අය 

වව,   ක් විතර ඉන්නවා. අපි බතික් ෙර්මාන්තය පුහුණු ෙරන 

මධයසාථානයක් හීම ආසනයෙම හදන්න වීඩ පිළිශවෙක් සෙසා 

ෙර තිශබනවා. දීනට මධයසාථාන පහක් සෙසා ෙරලා ඉවරයි. අපි 

බලාශපොශරොත්තුම ශවනවා, එවීනි මධයසාථාන    ක් ශම් 

අවුරුේශේ  සම්පූර්ේශයන්ම හදලා ඉවර ෙරන්න. ඒ  හීම බතික් 

මධයසාථානයෙම 3 ශදශනක් පුහුණු ෙරනවා. ඒ අය මාස තුමනක් 

පුහුණු ෙරනවා. බතික් නිෂ්ඨාපාදනය  විතරක් ශනොශවයි, ඔවුන්ට 

මහන්නත් උගන්වනවා. ශම් අවුරුේශේ ව ,   ෙට ආසන්න 

සංඛයාවෙට සම්පූර්ේශයන්ම ඒ පුහුණුව ශදන්න අපි වීඩ 

පිළිශවෙ සෙසා ෙර තිශබනවා.  

ගරු මන්ත්රීතුමමනි, දීනට තිශබන ්රධාන අර්බුදය තමයි, 

බතික්වලට අව ය  අමුද්රවයවල වි ාල ්ර ානයක් තිී ම. ඒෙට 

ශහේතුමව, ඒ අමුද්රවයවල මිල ගේන් වීඩි ශවලා තිශබන එෙයි. එම 

නිසා යට සු වසු වීඩ පිළිශවෙක් සෙසා ෙරන්න අපි 

බලාශපොශරොත්තුම ශවනවා. ශම් අවුරුේශදන් පසාශසේ, අපි ඒ ෙටයුතුම 

මාතරින් පටන් ගන්නවා. මාතර න සාත්රික්ෙශත ඉන්න  බතික් 

නිෂ්ඨාපාදනය ෙරන දුයලුශදනා එෙතුම ෙරලා, ලංොවට ඩයි 

ආනයනය ෙරන අයත්, ශරන  ආනයනය ෙරන අයත් එෙතුම 

ෙරලා, ඒ අය එකිශනොට හඳුන්වා දීලා ඒ අමුද්රවයවල හිඟය නීති 

ෙරන වීඩ පිළිශවෙ අපි සෙසා ෙරනවා. ශෙොෙඹ නගරශත 

විතරක් ශනොශවයි, ලංොශේ හීම ගමෙම වාශ  බතික් වි ාල 

ව ශයන් නිෂ්ඨාපාදනය ෙරන සහ විකුේන ෙඩ සාප්පු වි ාල 

සංඛයාවක් විවෘත ෙර තිශබනවා. මම ගරු 

ෙථානායෙතුමමාශගනුත්, පාර්ලිශම්න්තුම මන්ත්රීවරයන්ශගනුත් 

ඉල්ලනවා, පාර්ලිශම්න්තුමවට එනශෙොට අශප් ශේශීය බතික්වලින් 

නිර්මාේය ෙරපු තඳුමක් අඳින්න කියලා. ඒ වාශ ම ගම්වලට 

යනශෙොටත් ලංොශේ නිෂ්ඨාපාදනය ෙරන, අත්යන්ත්ර ශප්ෂ්ඨ 

ෙර්මාන්තශයන් නිෂ්ඨාපාදනය ෙරපු තඳුමක් අඳින්න කියලා මම 

ශබොශහොම ශගෞරවශයන් ඉල්ලන්න ෙීමීතියි, ගරු 

ෙථානායෙතුමමනි.  

  
ගු ප්හ් ා අප්පුහාමි මහත්ා 
(ைொண்புைிகு தஹக்டர் அப்புஹொைி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

ගරු ෙථානායෙතුමමනි, අතුමරු ්ර ානයක් අහන්න මටත් 

විනාඩියෙ ොලයක් ලබා ශදන ශලස ඉල්ලා දුටිනවා.  

  
ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳයි, ඉක්මනින් අහන්න. 

 
ගු ප්හ් ා අප්පුහාමි මහත්ා 
(ைொண்புைிகு தஹக்டர் அப்புஹொைி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

ගරු රාජය තමතිතුමමනි, පුත්තලම න සාත්රික්ෙය කියන්ශන් 

බතික් ෙර්මාන්තය ඉතාම සාර්ථෙව දු ව ශෙරුණු න සාත්රික්ෙයක්. 

ඒ තුමෙ  වප්පත් අයත්, ධනවත් අයත් ඉන්නවා. බතික් ෙර්මාන්තය 

ඔබතුමමාශ  අමාතයාං ශත වීඩ පිළිශවෙ එක්ෙ ශම් වාශ  

ඉසාසරහට යනවා කියන ොරේය සම්බන්ධශයන් සමහර අය 

දීනුවත් නීහී. ඒ නිසා ශම් සම්බන්ධශයන් පුත්තලම න සාත්රික්ෙය 

තුමෙ විශ ේෂ්ඨ වීඩ පිළිශවෙක් ්රියාත්මෙ ෙරන්න ඔබතුමමා රිදානම් 

ශවනවාද?  

1503 1504 



පාර්ලිශම්න්තුමව 

ගු  යාකුරි ජයප් ේකද මහත්ා  
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயலசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඔේ. පෙමුශවන්ම මා ඔබතුමමාට කියන්න ඕනෑ, අපි මාරවිලට 

ගිහිල්ලා බතික් නිෂ්ඨාපාදනය ෙරන දුයලුශදනා හමු වුේ බව. [බාධා 

කිරීමක්] ඔේ. පුත්තලම න සාත්රික්ෙශත තව පිරිසා ඉන්නවා නම් ඒ 

අයත් සම්බන්ධ ෙර ගන්න මා උත්සාහ ෙරනවා. අපි 

න සාත්රික්ෙශයන් න සාත්රික්ෙයට ගිහිල්ලා, ඒ න සාත්රික්ෙශතම ඉන්න 

බතික් නිෂ්ඨාපාදනය ෙරන අය හමු ශවනවා. ඒ ශවලාවට මා 

ඔබතුමමාටත් කියන්නම්. තවිල්ලා අප සමඟ සම්බන්ධ  ශවන්න.  

 
ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්ර ාන අංෙ  , ගරු රමින්ද වි ශජ්දුරි මහතා. 

 
ගු ර න්න දේුරාංග මහත්ා  
(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ගරු ෙථානායෙතුමමනි, ගරු රමින්ද විශජ්දුරි මන්ත්රීතුමමාශ  

්ර ානයට උත්තර ශදන්න ඉසාසර ශවලා අශප් ගරු අජිත් 

මාන්නප්ශපරුම මන්ත්රීතුමමාට මශ  සුබ පීතුමම් පුද ෙරන්න ඕනෑ. 

එතුමමා ගම්පහ න සාත්රික්ෙය නිශයෝජනය ෙරමින් අද 

පාර්ලිශම්න්තුමශේ න වුරුම්  වන්නා. ෙථානායෙතුමමා ගත්ත 

්රියාමාර්ගය නිසා තමයි එතුමමාට අද න වුරුම් ශදන්න පුළුවන්ෙම 

ලීබුශණ්. අපි දීක්ො, යශයත් එම අවසාථාව ලබා ශනොශදන 

විධියට ෙටයුතුම ෙරන්න විපක්ෂ්ඨය ශබොශහෝ උත්සාහ ෙෙ බව. 

ඔබතුමමා ගත්ත ්රියාමාර්ගය නිසා එතුමමාට අද න වුරුම් ශදන්න 

පුළුවන් වුේා. එතුමමාට පෙමුශවන්ම මශ  සුබ පීතුමම් පුද ෙරනවා.  

 

 ාංාාදක අමාත්ාාංශයීයය පව් වාප්ගන යනු ලබන 

ප්ගොඩනැඟිල් 0ල  රාලිය 
சுற்றுலொத்துமற அமைச்சுக் கட்டிடம்: ெொடமக  

BUILDING HOUSING MINISTRY OF TOURISM: RENT 

   200/2020 

2. ගු ාමින්  වි ප්ේකුරි මහත්ා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த ெிலஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

සංරාරෙ අමාතයතුමමාශගන් තරි ්ර ානය- (ව): 

(අ) (i) සංරාරෙ අමාතයාං ය ශම් වනවිට පවත්වාශගන 
යනු ලබන සාථානශත ලිපිනය ෙවශර්ද; 

 (ii) එම අමාතයාං ය පවත්වාශගන යනු ලබන 
ශගොඩනීඟිල්ල සඳහා ශගවනු ලබන මාදුෙ කුලිය 
ශෙොපමේද; 

 (iii) එම අමාතයාං ය රජය සතුම ශගොඩනීඟිල්ලක් 
ශවත ශගන යාම සඳහා ගනු ලබන පියවර 
ෙවශර්ද;  

 යන්න එතුමමා ශමම සභාවට දන්වන්ශන්ද?  

(ආ)  ශනොඑශසේ නම්, ඒ මන්ද?  
 
சுற்றுலொத்துமற அமைச்சமரக் லகட்ட ெினொ: 

(அ) (i) சுற்றுலொத்துமற அமைச்சு தற்லபொது இயங்கும் 

இடத்தின் முகெொி யொததன்பமதயும்; 

 (ii) லைற்படி அமைச்சு இயங்கும் கட்டிடத்திற்கொக 

ைொதொந்தம் தசலுத்தப்படும் ெொடமக 

எவ்ெளதென்பமதயும்; 

 (iii) இவ்ெமைச்சிமன அரசொங்கத்திற்குச் தசொந் 

தைொன கட்டிடதைொன்றிற்கு தகொண்டு தசல்ெதற் 

கொக லைற்தகொள்ளப்படும் நடெடிக்மககள் 

யொமெ என்பமதயும்; 

 அெர் இச்சமபக்கு அறிெிப்பொரொ? 

(இ) இன்லறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Tourism:  

(a) Will he inform this House -  

 (i) the address where the Ministry of Tourism 
is located at present;  

 (ii) the monthly rent paid for the building used 
as the premises of the Ministry; and 

 (iii) whether measures will be taken to shift the 
Ministry premises to a building owned by 
the Government?  

(b) If not, why?   
 

ගු ර න්න දේුරාංග මහත්ා  
(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ගරු ෙථානායෙතුමමනි, එම ්ර ානයට පිළිතුමර ශමශසේයි.  

(අ) (i) සංරාරෙ අමාතයාං ය,   වන මහල, තශසට් 
ආර්ශෙඩ් ශගොඩනීඟිල්ල, අංෙ 5ව/ /ව, ශයෝර්ක් 
වීන ය, ශෙොෙඹ  ව. 

 (ii) රු.ව,44 ,   .   

 (iii)   2020.12. 15වීනි න න දක්වා සංරාරෙ 
අමාතයාං ය රජශත ශගොඩනීඟිල්ලක් වන 
රක්ෂ්ඨේ මන්න රශත 6වීනි මහශල් පවත්වා ශගන 
ගිය අතර, රක්ෂ්ඨේ සංසාථාශේ වයාපාර ෙටයුතුම 
පුළුල් කිරීම සඳහා 6වීනි මහල නිදහසා ෙර ශදන 
ශලස ෙෙ ඉල්ලීම අනුව අමාතයාං ය පිහිටුවීමට 
ෙම්ෙරු අමාතයාං ය, නාගරිෙ සංවර්ධන 
අධිොරිය සහ ශවනත් රජශත ආයතන මඟින් 
විමී ම් ෙෙ ද, ඉඩෙඩ ්රමාේවත් ශනොවන 
බීවින්, රජශත ශගොඩනීඟිල්ලක් ශසොයා ගීමමට 
ශනොහීකි විය. ශෙොම්ප්ශරෝලර් ජනරාල් 
ොර්යාලශත සම්බන්ීකෙරේශයන් මීට ශපර 
රජශත ආයතන කීපයක් පවත්වාශගන ගිය සහ 
රක්ෂ්ඨේ සංසාථාශේ 6වීනි මහල සඳහා ශග බ 
මාදුෙ කුලියට අඩු මාදුෙ කුලියක් තති තශසට් 
ආශක්ඩ් ශගොඩනීඟිල්ශල් අමාතයාං ය 
පිහිටුවීමට අමාතය මණ්ඩල අනුමීතිය ලබා 
ගන්නා ලදී. ඉන රිශතදී අමාතයාං ය රජශත 
ශගොඩනීඟිල්ලක් ශවත ශගන යාමට දීනට 
ඉන ශවමින් පවතින ශසත්දුරිපාය තුමන්වීනි අන යර 
යටශත් ශමම අමාතයාං ය සඳහා ්රමාේවත් 
ඉඩෙඩ සහිත ොර්යාල පරිරයක් ලබාදීමට අව ය 
ෙටයුතුම සලසා ශදන ශමන් නාගරිෙ සංවර්ධන හා 
නිවාස අමාතයාං ය ශවත දන්වා තත.  

(ආ)  අදාෙ ශනොශේ. 

 
ගු ාමින්  වි ප්ේකුරි මහත්ා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த ெிலஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු ෙථානායෙතුමමනි, මශ  පෙමුවීනි අතුමරු ්ර ානය 

අහන්න ෙලින් න යවන්නා ඔශත ්ර ානය ගීන කියන්න ඕනෑ. ගරු 

ෙථානායෙතුමමනි, එදා පාර්ලිශම්න්තුම රැසාවීම් නීති දවසක්. එදා 

මම පාර්ලිශම්න්තුමවට එන ශවලාශේ වීදුකිළි අපද්රවය ්රවාහනය 
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ෙරන ෙහපාට ගලි බවුසර් තුමනකින් තමයි  න යවන්නා ඔයට 

අපද්රවය පිට ෙශෙේ. මම කියන ශේ සතය ද, අසතය ද  කියලා 

පාර්ලිශම්න්තුමශේ තිශබන CCTV camerasවලින් ඔබතුමමාට 

බලන්න පුළුවන්. වීදුකිළි වෙවල් සඳහා ශයොදන gully suckers 

තුමනකින් තමයි ඒ වතුමර ටිෙ න යවන්නා ඔයට දීම්ශම්, ගරු 

ෙථානායෙතුමමනි. මම අසතයයක් කියනවා නම්, ඔබතුමමාට 

පුළුවන් මීට මාසයෙට පමේ ෙලින් ඒ දු වවීම වුණු න නය පරීක්ෂ්ඨා 

ෙරලා බලන්න. ශමොෙද එදා පාර්ලිශම්න්තුම රැසාවීම් නීති දවසක්, 

ගරු ෙථානායෙතුමමනි. ඒෙයි මම කියන්න උත්සාහ දීරුශේ. 

ඔබතුමමා ඒ සම්බන්ධශයන් ෙරන පරීක්ෂ්ඨේයට ශලශහදු ශවන්නයි 

මම ශම් ොරේය කියන්ශන්. මම කියන ශම් ොරේය තත්ත ද 

කියලා ඔබතුමමාට බලන්න පුළුවන්. මම දීෙපු විධියට ඒ ෙහපාට 

ගලි බවුසර් තුමන නවත්වා තිබුශණ් ජනාධිපතිතුමමාත්, 

අගමීතිතුමමාත් තමන්ශ  නිල රථ නවත්වන තීනයි. ඒ පිළිබඳවත් 

අවධානය ශයොමු ෙරන්න, ගරු ෙථානායෙතුමමනි.  

ගරු ෙථානායෙතුමමනි, මශ  පෙමුවීනි අතුමරු ්ර ානය ශමයයි. 
විශ ේෂ්ඨශයන්ම අශප් රශට් ආණ්ඩු නිර්මාේය ශවලා, ඒ 
ආණ්ඩුවලින්  අමාතයාං  හදලා තිශබනවා. 

නමුත් තවමත් ඒ සමහර අමාතයාං වල වීඩ ෙරශගන 
යන්ශන් ශපෞේගලිෙ ශගොඩනීඟිලිවල. ්රා ධන වියදම්, 
පුනරාවර්තන වියදම් දරමින් අමාතයා යෙට ශදපයින් රාජොරි 

ෙරන්න අව ය ශගොඩනීඟිලි රජශත අමාතයාං වල තවම 
නිර්මාේය ශවලා නීහී. ඒෙ ෙවුරු ෙවුරුත් ෙරපු වීරැේදක්. ගරු 
තමතිතුමමනි, ශමොන ආණ්ඩුව ආවත්,  කුමන ොලයෙ ශහෝ එෙම 
ශගොඩනීඟිල්ලෙ අමාතයාං ශත  දුයලු ොර්ය භාරය ෙරන්න 
පුළුවන් විධියට  ඔබතුමමාවත් ආදර් යක් හීටියට යම් වීඩ 
පිළිශවෙක් හදලා ශදන්න.  

 
ගු ර න්න දේුරාංග මහත්ා  
(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ගරු ෙථානායෙතුමමනි, රජශත ්රතිපත්තිමය රණන් වවක් අනුව 

ගරු අග්රාමාතයතුමමා මීන හත් ශවලා, ශසත්දුරිපාශත තුමන්වීනි 

අන යර යටශත් ශගොඩනීඟිල්ලක් ඉන  කිරීමට ෙටයුතුම ෙරශගන 

යනවා. මීතිවරේශයන් මීතිවරේයට අමාතයාං  ශබශදනශෙොට, 

ඒ ඒ අමාතයාං  ශෙොටසාවලට ශබශදනවා. ්රතිපත්තිමය රණන් වවක් 

අරශගන ෙවදා ශහෝ අමාතයාං   ශබශදන ශෙොට එම ශගොඩනීඟිලි  

ලබාදීම සු වසුයි.  ඒ සඳහා රජය  දීනට ෙටයුතුම ෙර තිශබනවා.   

 
ගු ාමින්  වි ප්ේකුරි මහත්ා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த ெிலஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු තමතිතුමමනි, ශගොඩනීඟිලිවලට සම්බන්ධ ොරේාවක් 

ශනොශවයි මා ශම් අහන්ශන්.  විශ ේෂ්ඨශයන්ම සංරාරෙ ෙර්මාන්තය 

ගත්තාම, මහා වි ාල වීඩ පිළිශවෙෙ  ඔබතුමමා ශයශදනවා. අපි 

නි ාි තවම ඉලක්ෙගත ෙර තිශබන්ශන් ශේශීය සංරාරෙයන්. 

හීබීයි යට  එහා ගිය විශේශිෙ සංරාරෙයන් ශවනුශවන් වීඩ 

පිළිශවෙක් රට තුමෙ නිර්මාේය ෙෙ හීකියි කියන ොරේය මා 

දකිනවා.  ශෙොවිඩ් - ව  අවදානම අද බරපතෙ ්ර ානයක් ශවලා 

තිශබනවා. අපි දීන් ශෙොවිඩ් - ව  වසංගතයත් එක්ෙ ජීවත් 

ශවන්න ඕනෑ කියන ොරේය තමුන්නාන්ශසේලා සහ ශලෝෙයම 

කියනවා. එශහම කියේදීත්  ශේශීය ව ශයන් සංරාරෙ 

ෙර්මාන්තය වීටිලා තිශබනවා. ඒ සඳහා යම් ්රගතිශීලි වීඩ 

පිළිශවෙක් ශයෝජනා ශවන්න ඕනෑ. එශසේ ශයෝජනා ශනොවීම තුමෙ  

ශේශීය සංරාරෙ ෙර්මාන්තය හිඳ වීටිලා තිශබනවා. ඒ සඳහා 

ඔබතුමමන්ලා වීඩ පිළිශවෙක් ශයෝජනා ෙර තිශබනවා. හීබීයි 

්රාශයෝගිෙව සමාජය තුමෙ, රට තුමෙ එය ්රියාත්මෙ ශවන්ශන් 

නීහී. සංරාරෙ වයාපාරය සහ සංරාරෙ වයාපාරිෙයන් මුහුේ 

ශදන විවිධ මූලය අපහසුතා, ආර්ිකෙ අපහසුතා නිසා ඔවුන්ශ  

ශේපෙ න ශනන් න න ේයවලට හසුවීශම් තත්ත්වයක් තිශබනවා. එම 

නිසා ශම් ්ර ාන  සාධාරේ ශලස විසඳන්න ක්රමයක් වාශ ම, ඒ 

සඳහා ශයොදන සාධාරේ වීඩ පිළිශවෙක් පිළිබඳව ඔබතුමමාට 

ශෙටිශයන් ශමම ගරු සභාවට කියන්න පුළුවන්ද, ගරු 

තමතිතුමමනි?  

 
ගු ර න්න දේුරාංග මහත්ා  
(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

 ගරු ෙථානායෙතුමමනි,   ව  පාසාකු ්රහාරය වාශ ම,      

ශවනශෙොට තති වුණු  ශෙොවිඩ් - ව  වසංගත තත්ත්වයත් එක්ෙ 

සංරාරෙ වයාපාරය ෙඩාශගන වීටුේා.   ව  පාසාකු ්රහාරය 

ශවනශෙොට ශහෝටල්වල හිටපු විශේ  සංරාරෙයන් පවා 

ශබෝම්බවලට හසු වුේා. අපි ඒ තති  බ තත්ත්වශයන් ශගොඩ 

යාශගන එනශෙොට, - අශප් රශට් සංරාරෙ වයාපාරය දුයයට 

  ක්ම පවත්වාශගන යන්ශන් ශපෞේගලිෙ වයාවසායෙයන් විදුන්.

- ඒ අයට තිශබන ශේවලුත් විකුේන්න දු ව වුේා.  ශමොෙද, ඒ අයට 

ශයෝජිත සහන ටිෙවත් පසුගිය ර ජශයන් ලබා  වන්ශන්  නීහී. ඒ 

නිසා  තමන්ශ  අශත් තිශබන මුදල් ටිෙ වියදම් ෙරශගන, 

තමන්ශ  වයාපාර නීවත ආරම්භ ෙරන්න ඒ අයට දුේධ වුේා.  

ඒ ආරම්භශයන් පසුව, ශෙටි ොලයක් තුමෙ ශෙොශරෝනා 
වසංගතය නිසා මාර්තුම මා සශත රට වහන්න දුේධ වුේා. ගරු 
රමින්ද විශජ්දුරි මන්ත්රීතුමමනි, ඔබතුමමා කිේවා වාශ  ඒ අවසාථාශේ 
සංරාරෙ වයාපාරශත නියීලී දුටි දුයලු ශදනාම අී රුතාවට පත් 
වුේා. හීබීයි, රජය ්රතිපත්තිමය රණන් වවක් අරශගන ඒ අයට 
ශනොශයකුත් සහන ලබා  වන්නා. ඉතිහාසශත පෙමු වතාවට ශ්රී 
ලංො සංරාරෙ සංවර්ධන අධිොරිය, ලියා පන ංි  guidesලාට සහ 
driversලාට සංරාරෙ සංවර්ධන අරමුදලින් මුදල් ලබා ශදන්න 
ෙටයුතුම ෙො.  

  අපි      ජූලි මාසශත සංරාරෙ වයාපාරය යළි ආරම්භ 
ෙරන්න හී වවත් අපට ඒෙ ෙල් දමන්න දුේධ වුේා. ශමොෙද, ඒ 
ශවනශෙොට අශප් රමිෙශයෝ, රට විරුශවෝ ලංොවට ශගශනන වීඩ 
පිළිශවෙ ්රියාත්මෙ ෙො.  ගරු නාමල් රාජපක්ෂ්ඨ මීතිතුමමාත්, 
ගරු බීදුල් රාජපක්ෂ්ඨ මීතිතුමමාත් මීන හත්ශවලා අවුරු ව 
ගේනාවක් තිසාශසේ කුශේට් රශට් හිර ශවලා දුටි 4  ෙට වීඩි 
පිරිසක් ශගන්වන්න ෙටයුතුම ෙෙ බව ශම් ශවලාශේ මම මතක් 
ෙරන්නට ඕනෑ. ඒ වාශ ම එන්න විධියක් නීතිව safehouse 

එශක් දුටි 76 ශදශනකුත් අපි ශගන්වා ගත්තා. ගරු නාමල් 
රාජපක්ෂ්ඨ තමතිතුමමා ඩුබායිවලට ගිහිල්ලා 46 ශදශනක් ලංොවට 

ශගනාවා. ශම් වීඩ පිළිශවෙත් සමඟ අපි පසුගිය ොලශත සංරාරෙ 
වයාපාරය ආරම්භ කිරීම ්රමාද ෙො, ගරු ෙථානායෙතුමමනි. ඉන් 
පසුව අපි ශදසීම්බර්වල ඒ සඳහා pilot project එෙ හදලා ජනවාරි 
දුට ඒෙ ්රියාත්මෙ ෙො. ශම් ශවනශෙොට විශේ  සංරාරෙයන් 
ව ,   ෙට වීඩි ්රමාේයක් ලංොවට තවිල්ලා තිශබනවා, ඒ 
සංඛයා ශල්ඛන අනුව.  

අපි විශේශීය සංරාරෙයන් ශගන්වා ගීමශම් ඉලක්ෙය ෙරා 
යන අතරතුමර ශේශීය සංරාරෙයන් උනන් ව ෙරවන වීඩ 
පිළිශවෙක් ද ෙරශගන යනවා. පසුගිය ොල ී මාශේ පාසාකු 
ඉරුන න ්රහාරය වුේා කියලා අපි නිෙම් හිටිශත නීහී. 

සංරාරෙයන්ට යන්න පුළුවන් ලංොශේ අලුත් සාථාන 6,   ෙට 
වීඩි ්රමාේයක් අපි හඳුනාශගන තිශබනවා. ශේශීය 
සංරාරෙයන්ටත් ඒ සාථාන හඳුන්වා ශදන්න ඕනෑ. නමුත්, තල්ල 
්රශේ යට දුේධ වුණු ශේ ඒ සාථානවලට ශවන්න ශදන්න බීහී. 
ශහොඳ නියාමනයක් ෙරන්න අව යයි. නියාමනයක් ශනොමීතිව 
තල්ල ්රශේ ය සංරාරෙයන් සඳහා විවෘත ෙෙ නිසා අද පරිසර 
හානියක්ශවලා තිශබනවා කියලා ඒ ජනතාව අපිව දීනුවත් ෙර 
තිශබනවා.   

ගරු ෙථානායෙතුමමනි, ශම් ශවනශෙොට සංරාරෙ වයාපාරශත 

ආරම්භයත් එක්ෙ නීවත ශහෝටල් වයාපාරය පටන් ශගන 
තිශබනවා. ශම් ශවනශෙොට මහ බීංකුවත්, මුදල් අමාතයාං යත්, 
ගරු අගමීතිතුමමාත් මීන හත්ශවලා ඒ අයට ්රා ධන වියදමක් ලබා 
දීශම් ෙටයුතුම ආරම්භ ෙර තිශබනවා.  
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මලල ක්රීඩාව  ාංවාධානය  ප්වන් ක  ද ල 
தைய்ெல்லுனர் ெிமளயொட்டுக்கமள லைம்படுத்துதல்: 

ஒதுக்கப்பட்ட ததொமக 
DEVELOPMENT OF ATHLETICS: MONEY ALLOCATED  

317/2020 

 3. ගු බු කරක පතිඥදේ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
තරුේ හා ක්රීඩා අමාතයතුමමාශගන් තරි ්ර ානය- (ව): 

(අ) (i) ශ්රී ලංොශේ මලල  ක්රීඩාව න යුණු කිරීම ශවනුශවන් 
  ව  වර්ෂ්ඨය සඳහා ශවන් ෙෙ මුදල ශෙොපමේද; 

 (ii) එම මුදශලන් රජශත පාසල් සඳහා ශවන් ෙෙ මුදල 
ශෙොපමේද; 

 (iii) ඉහත (i) හි සඳහන් මුදශලන් පාසල් හීර ගිය 
දරුවන්ශ  මලල ක්රීඩා හීකියාව වර්ධනය කිරීම 
සඳහා ශවන් ෙෙ මුදල ශෙොපමේද;    

 යන්න එතුමමා ශමම සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ආ) (i) මලල ක්රීඩාශවන් ජාතයන්තර ජයග්රහේ ලබා 
ගීමම ශවනුශවන් පාසල් ක්රීඩෙයන් ශමශහයවීම 
සඳහා සීලසුම් සෙසා කිරීමට පියවර ශගන තිශබ්ද; 

 (ii) එශසේ නම්, එම පියවර ෙවශර්ද;    

 යන්නත් එතුමමා ශමම සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ත) (i) ශ්රී ලංො මලල  ක්රීඩා සංගමය හා යට අනුබේධ 
අශනකුත් සංගම්වල පරිපාලන හා සංවර්ධන 
ෙටයුතුම සඳහා රජය සම්බන්ධ වන්ශන්ද; 

 (ii) එශසේ නම්, ඒ සඳහා සම්බන්ධ වන ආොරය 
ෙවශර්ද;    

 යන්න තව වරටත් එතුමමා ශමම සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ඈ)  ශනොඑශසේ නම්, ඒ මන්ද?  

 
இமளஞர் ைற்றும் ெிமளயொட்டுத்துமற அமைச்சமரக் 

லகட்ட ெினொ: 

(அ) (i)  இலங்மகயில் தைய்ெல்லுனர் ெிமளயொட்டுக் 

கமள லைம்படுத்துெதற்கொக 2019 ஆம் 

ஆண்டுக்கொக ஒதுக்கப்பட்டுள்ள  ததொமக 

எவ்ெளதென்பமதயும்; 

 (ii) லைற்படி ததொமகயில் அரசொங்க 

பொடசொமலகளுக்கொக ஒதுக்கப்பட்ட ததொமக 

எவ்ெளதென்பமதயும்; 

 (iii) லைலல (i)இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ததொமகயில் 

பொடசொமலகளிலிருந்து தெளிலயறியுள்ள 

பிள்மளகளின் தைய்ெல்லுனர் திறமைகமள 

ெளர்ப்பதற்கொக ஒதுக்கப்பட்ட ததொமக 

யொததன்பமதயும்; 

 அெர் இச்சமபக்கு அறிெிப்பொரொ?  

(ஆ) (i) தைய்ெல்லுனர் ெிமளயொட்டுக்களின் மூலம் 

சர்ெலதச தெற்றிகமளப் தபற்றுக் தகொள் 

ெதற்கொக பொடசொமல ெிமளயொட்டு வீரர்கமள 

ெழிப்படுத்துெதற்கொன திட்டங்கமளத் தயொர் 

தசய்ய நடெடிக்மக லைற்தகொள்ளப்பட்டுள்ளதொ 

என்பமதயும்; 

 (ii) ஆதைனில், அந்நடெடிக்மககள் யொமெ 

என்பமதயும்; 

 அெர் இச்சமபக்கு அறிெிப்பொரொ? 

(இ) (i) இலங்மக தைய்ெல்லுனர் ெிமளயொட்டுக்கள் 

சங்கம் ைற்றும் அதனுடன் இமணந்த ஏமனய 

சங்கங்களின் நிருெொக ைற்றும் அபிெிருத்தி 

நடெடிக்மககளில் அரசொங்கம் 

சம்பந்தப்படுகின்றதொ என்பமதயும்; 

 (ii) ஆதைனில், அந்நடெடிக்மககளில் சம்பந்தப் 

படுகின்ற முமற யொததன்பமதயும்; 

 அெர் லைலும் இச்சமபக்கு அறிெிப்பொரொ? 

(ஈ) இன்லறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Youth and Sports: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the amount of money allocated for the year 
2019 to develop athletics in Sri Lanka; 

 (ii) the amount allocated for the government 
schools, out of the aforesaid sum; and 

 (iii) the amount of money allocated for the 
improvement of athletic skills of the school
-leavers, out of the amount stated in 
aforesaid (i);   

(b) Will he also inform this House- 

 (i) whether  steps have been taken to draw up 
plans to direct the school sportsmen 
towards achieving  international victories in 
athletics; and 

 (ii) if so, of aforesaid steps? 

(c) Will he further inform this House- 

 (i) whether Sri Lankan  Government is 
involved in the administration and 
development affairs of Sri Lanka Athletics 
Association and the other affiliated 
associations; and 

 (ii) if so, of the manner in which the 
Government is involved? 

(d) If not, why?   

 

ගු නාමල් 0 දාජප්ෂ්ඨ මහත්ා ිත්ුේ හා ක්රීඩා 
අමාත්ුරමා) 
(ைொண்புைிகு நொைல் ரொஜபக்ஷ - இமளஞர் ைற்றும் 

ெிமளயொட்டுத்துமற அமைச்சர்) 

(The Hon. Namal Rajapaksa - Minister of Youth and 
Sports) 

ගරු ෙථානායෙතුමමනි, එම ්ර ානයට පිළිතුමර ශමශසේයි. 

(අ) (i) රුපියල් මිලියන ව 5. කි. 

 (ii)   ව  වර්ෂ්ඨශත රජශත පාසල් සඳහා ශවන් ෙෙ 
මුදල රුපියල් මිලියන ව 7.8කි. 

 (iii) පාසල් හීර ගිය දරුවන්ශ  මලල ක්රීඩා හීකියාව 
වර්ධනය කිරීම සඳහා ශවන් ෙෙ මුදල රුපියල් 
මිලියන 5ව.5කි. 

(ආ) (i) ඔේ. 

 (ii) දුයලු සීලසුම් ශ්රී ලංො මලල ක්රීඩා සංගමය හා 
පාසල් මලල ක්රීඩා සංගමය මඟින් සෙසා ෙරනු 
ලබයි. 
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(ත) (i) ඔේ. 

 (ii) ශ්රී ලංො මලල ක්රීඩා සංගමය හා යට අනුබේධ 
අශනකුත් සංගම්වල පරිපාලන හා සංවර්ධන 
ෙටයුතුමවල ඍජු අීකක්ෂ්ඨේය හා සම්බන්ීකෙරේය 
ක්රීඩා සංවර්ධන ශදපාර්තශම්න්තුමව මඟින් දු ව 
ෙරයි. 

(ඈ) අදාෙ ශනොශේ. 

 
ගු බු කරක පතිඥදේ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ගරු ෙථානායෙතුමමනි, මශ  පෙමුවන අතුමරු ්ර ානය ශමයයි.  

ගරු තමතිතුමමනි, මලල ක්රීඩා ක්ශෂ්ඨේත්රය ලංොශේ ඉතා වීදගත් 

අං යක්. අපි දන්නවා, පාසල් යන දරුවකු ශිෂ්ඨයත්ව විභාගය 

සමත්ශවලා, අශපොස (සාමානය ශපෙ) විභාගශයන් විශිෂ්ඨාට ්රතිලල 

ලබාශගන, අශපොස (උසසා ශපෙ) විභාග ශයන් විශිෂ්ඨාට ්රතිලල ලබා 

ගත්තාම වවදය ීඨධයට, ඉංජිශන්රු ීඨධයට, මති ීඨධයට තතුමෙත් 

විය හීකි ක්රමශේදයක් තිශබන බව. ලංොශේ පාසල් යන වයශසේ 

ශබොශහෝ දරුවන් ක්රීඩාවට ශයොමු වන්ශන්, අමතර ව ශයනුයි.  

නමුත්,  පිරිසක් ඉන්නවා, උත්පත්තිශයන්ම ක්රීඩා හීකියා තිශබන 

අය. ඒ අයට ඒ හීකියා එක්ෙ ඉන රියට ගිශයොත් ක්රීඩා ක්ශෂ්ඨේත්රශත 

ඉහෙ තත්ත්වයෙට යන්නත් පුළුවන්. අනාගතශත ක්රීඩා සම්බන්ධ 

උපශේ ෙවරු, ගුරු භවතුමන් ශවන්නත්  පුළුවන්. එයට ශවනම ම 

pathway එෙක් නීහී.  

අශප් රශට් දරුවන් උසසා අධයාපනය හදාරන්ශන්, ෙලා අං ය, 

වාණිජ අං ය, තාක්ෂ්ඨේ අං ය, ජීව විදයා අං ය හා ගණිත අං ය 

වීනි අං වලිනුයි. නමුත්, ක්රීඩාශවන් ම ඉන රියට යන්න 

බලාශපොශරොත්තුම වන අයත් ඉන්නවා. ඒ අය ශවනුශවන් ශවනම ම 

ක්රමශේදයක් සෙසා ෙරන්න අමාතයාං යට පුළුවන්ෙමක් 

තිශබනවාද? එශහම ෙශෙොත් ජාතයන්තර ්රමිරණන්ට අනුව, 

ක්රීඩාවල ්රමිරණන්ට අනුව විදයා ීඨධයක් නිර්මාේය ශවනවා; 

වි ාවවිදයාලයක් නිර්මාේය ශවනවා. NVQ ශනොශවයි; NVQ 

විධිශත ජාතයන්තරයට ගීෙශපන ක්රමශේදයක් නිර්මාේය වනවා. 

එවීනි ක්රමශේදයක් හීන ලා අවුරු ව 5ක්, 6ක්, ව ක්,ව5ක් යනශෙොට, 

"මම අනාගතශතදී ක්රීඩා ක්ශෂ්ඨේත්රශයන් තමයි ඉන රියට යන්ශන්" 

කියලා ශිෂ්ඨයශයෝ රණරේය ෙරනවා. එයට අනනය  බ ක්රමශේදයක් 

නිර්මාේය ෙරන්න පුළුවන්ෙමක් තිශබනවාද? එවීනි වීඩ 

පිළිශවෙක් අමාතයාං යට තිශබනවාද? 

 
ගු නාමල් 0 දාජප්ෂ්ඨ මහත්ා  
(ைொண்புைிகு நொைல் ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 
ගරු ෙථානායෙතුමමනි, ඒ සම්බන්ධශයන් දීර්ඝ ව ශයන් 

සාේචඡා ෙර ශම් වනවිට වීඩ පිළිශවෙක් සෙසා ෙර තිශබනවා. 

ගරු මන්ත්රීතුමමනි, විශ ේෂ්ඨශයන් මම ඔබතුමමාට කියන්න ඕනෑ, අශප් 

රශට් ක්රීඩා පාසල්  5ක් තිබුණු බව. ඒ ක්රීඩා පාසල්  5 සඳහා අට 

වසශරන් තමයි ෙමයින් බඳවා ගන්න තිශබන්ශන්. ශමශතක් ෙල් 

ඒ ශබොශහෝ පාසල්වලට -සමහර ශිෂ්ඨයයන් හීර- බහුතරයක් 

ශිෂ්ඨයයින් බඳවා ගත්ශත් ක්රීඩා කුසලතා පදනම් ෙරශගන 

ශනොශවයි. අපි ඒ සඳහා මීන හත්ශවලා ක්රීඩා පාසල්වල දරුවන්ශ  

ශුභ දුේධිය සඳහා පෙමු වතාවට ක්රීඩා අමාතයාං ශත අරමුදල් 

ශවන් ෙරන්නත් ෙටයුතුම ෙර තිශබනවා.  

ඒ විතරක් ශනොශවයි, න යගම මහින්ද රාජපක්ෂ්ඨ විදයාලය මලල 

ක්රීඩාව සඳහා සු වසු ක්රීඩා පාසලක් බවට පරිවර්තනය ෙො. අශනක් 

පීත්ශතන්, අධයාපන අමාතයාං යත් එක්ෙ සම්බන්ධශවලා 

ශපෝෂිත පාසල් ව5 ක් නම් ෙරන්නත්, ඒ ශපෝෂිත පාසල් ව5  

සඳහා වසරෙට ක්රීඩා ක්ශෂ්ඨේත්රශත දරුවන්   ශදනකුට ආසන්න 

්රමාේයක් බඳවා ගන්න අව ය ෙටයුතුම ෙරන්නත් අපි 

බලාශපොශරොත්තුම ශවනවා.  

ඔබතුමමා ක්රීඩා වි ාවවිදයාලයක් ගීනත් ෙථා ෙො. "ක්රීඩා 

වි ාවවිදයාලය" කිේවාම ඒ තුමෙට යන දරුවා ක්රීඩාව විතරක් 

ෙරන්න ඕනෑ කියලා ශබොශහෝ ශදනා වීරන  ශලස වටහාශගන 

ඉන්නවා. ක්රීඩා වි ාවවිදයාලශත අධයාපන ෙටයුතුම දුේධ ශවන්න 

ඕනෑ අශනකුත් විෂ්ඨයයන්ට සමගාමීවයි. ඒ කියන්ශන්, ක්රීඩා ෙරන 

දරුවකුට මති උපාධිය හදාරන්න, විදයා අං ශයන් උසසා 

අධයාපනය හදාරන්න, accounting ෙරන්න, finance ෙරන්න 

ඒවා තුමෙ පුළුවන්ෙම තිශබන්න ඕනෑ.  අපි ශම් වන විට ක්රීඩා 

විදයායතනය,  NAITA එෙ සහ වෘත්රණය පුහුණු අධිොරිය සමඟ 

ඒොබේධ ෙරමින් විශ ේෂ්ඨ වීඩ පිළිශවෙක් සෙසා ෙරශගන යනවා. 

අනාගතශත හිහි වන ක්රීඩා දක්ෂ්ඨතා තති දරුවන්ට පාසශල් 

තාක්ෂ්ඨණිෙ ීඨධශයන් ඉන රියට එන්න වාශ ම, අශනකුත් 

විෂ්ඨයන්වලින් ඉන රියට එන දරුවන්ට  ක්රීඩාශවන් ඉන රියට යනවා 

නම්, ඒ යන ගමනට අව ය අධයාපනය හීදෑරීමටත් හීකි වීඩ 

පිළිශවෙක් තති ෙරන්න අපි බලාශපොශරොත්තුම වනවා. අශප් රශට් 

"වි ාවවිදයාලය" කියන වරනය පාවි්චි  ෙොම තති වන ්ර ානය 

තමයි ඒ සඳහා දරුවන් Z-score එශෙන් බඳවා ගන්න උත්සාහ 
කිරීම. Z-score එශෙන් ක්රීඩා පදනම් ආයතනයට ශහෝ ක්රීඩා 
වි ාවවිදයාලයට දරුවන් බඳවා ගත්ශතොත්, ශම්  තිශබන අධයාපන 

ක්රමයත් එක්ෙ කිදුම දවසෙ ක්රීඩා ෙරන දරුවකුට ක්රීඩා 

වි ාවවිදයාලයට යන්න ලීශබන්ශන් නීහී. ඉන් පසුව අපට 

ක්රමශේදයක් නීතිව ඒ දරුවන් රජශත රැකියාවලට බඳවා ගන්න 

ශවනවා. එම නිසා "ක්රීඩා තාක්ෂ්ඨේ වි ාවවිදයාලය" නමින් 

හඳුන්වන වි ාවවිදයාලයක් තති ෙර, ඒ තුමෙ දරුවන්ට තමන් 

ෙීමීති ඕනෑම අං යකින් අධයාපනය හදාරන්න පුළුවන් වීඩ 

පිළිශවෙ අපි සෙසා ෙරනවා. 

ගරු ෙථානායෙතුමමනි, ශම් ොරේය වසර තුමනෙ 

සීලීසාමෙට ෙරන්න බීහී. ඒ නිසා තමයි අපි ක්රීඩා පාසලට අට 

ශරේණිශයන් දරුවන් බඳවා ගන්ශන්. අට ශරේණිශයන් බඳවා ගන්නා 

දරුවා   3  ඔලිම්පික් ක්රීඩා උශෙල ඉලක්ෙ ෙර ගත් දරුශවක් 

බවට පත් ශවනවා. ශපෝෂිත පාසල්වලට යන දරුවන්ටත් ඒ 

අවො යම ලීශබනවා. ඒ අවො ශතදී පාසල් මට්ටශම් 

ක්රීඩෙයන් හඳුනා ගීමම දු ව ශවනවා. ඔබතුමමා ශම් ්ර ානය මශගන් 

අහන  ශම් ශවලාශවත් සුගතදාස ක්රීඩාංගේශත junior trial එෙ 
යනවා. එශහම නීත්නම් පාසල් දරුවන්ශ  trial එෙ යනවා. අපි 
සෑම මාස හතරෙට වතාවක් දරුවන්ට trial  එෙක් තියනවා. ඒ 
trial එශක් performance මට්මට මතයි අපි  ක්රීඩා අමාතයාං යත් 

සමඟ, ක්රීඩා ශදපාර්තශම්න්තුමවත් සමඟ  contractual agreement 
එෙෙට එන්ශන්. අපි ශම් ශවනශෙොට ක්රීඩෙයන් 5 ශදශනක් 

ගිවිසුම්ගත ෙර තිශබනවා.  

පසුගිය දවසා තුමන තුමෙ තිබුණු trial එශක්දී ඒ දරුවන් 
5 ශදනාශ  performance, එශහම නීත්නම් ඒ අයශ  

දක්ෂ්ඨතාවල සාධමය මට්ටම ඉතා ඉහෙට ගිහින් තිශබනවා. මීට 

සුළු ශමොශහොතෙට ශපර න ල්ෂි කුමාරදුංහ කියන ක්රීඩිොව මීටර් 

8   ධාවන ඉසේශේ ලංොශේ තිබුණු record එෙ හිඳ දීමුවා. තය 

එම වාර්තාව අලුත් ෙො. ඒ ක්රීඩිොවත් ක්රීඩා පාසලක් වන Walala 
A. Rathnayake Central College එශෙන් ආපු දරුශවක්. සුදුල් 

ශ්රේමජයන්ත රාජය අමාතයතුමමාශ  අමාතයාං  ය හරහා 

අධයාපනය ්රතිවයුහගත කිරීම පිළිබඳ විශ ේෂ්ඨ වීඩසටහනක් 

්රියාත්මෙ ශවනවා. ක්රීඩා අමාතයාං ය තුමෙ ්රියාත්මෙ වන 

්රතිවයුහගත කිරීමත් ඒ  තුමෙට සම්බන්ධ ශවලා තිශබනවා.   

ගරු මන්ත්රීතුමමනි, අවසාන ව ශයන්, ඔබතුමමාට ශපොඩි පීහීන ලි 

කිරීමක් ෙරන්න මා ෙීමීතියි. අපි ශම් වන ශෙොට මලල 
ක්රීඩෙයන් පසා ශදශනකු විශේ ගත  පුහුණුවීම් ෙටයුතුම ෙරන්න 

ශයොමු ෙර තිශබනවා. අපි ඉතාම සතුමටින් කියන්න ෙීමීතියි, ඒ 

පසාශදනා අතරින් යුපුන් කියන ක්රීඩෙයා පසුගිය මාස අට තුමෙ 

මී ටර් ව   ධාවන තරගශත ජාතිෙ වාර්තාව හිඳ ශහො තිශබන බව 

සහ South Asian Games වාර්තාවත් හිඳ ශහො තිශබන බව. ඒ 
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පාර්ලිශම්න්තුමව 

වාශ ම, indoor මීටර් 6  ජාතිෙ වාර්තාව හිඳ ශහො තිශබනවා. 
තිවංෙ ශපශර්රා කියන ක්රීඩෙයා high jump ජාතිෙ වාර්තාව හිඳ 
ශහො තිශබනවා. යෙඟට, යුද හමුදාව නිශයෝජනය ෙරන 

ශෙෞෂ්ඨලයා ශපශර්රා කියන ක්රීඩිොව pole vault ජාතිෙ වාර්තාව 
හිඳ ශහො තිශබනවා. ඒ අනුව ශම් මාස කිහිපය තතුමෙත අපට 

ජාතිෙ වාර්තා තුමනක් හිඳ ශහෙන්න අවො ය ලීබුේා. ඒවාත්  

එක්ෙ මලල ක්රීඩා ක්ශෂ්ඨේත්රය තුමෙ නව ජාතිෙ වාර්තා හතරක් ශම් 

වන විට පිහිටුවා තිශබනවා. 

 

ගු බු කරක පතිඥදේ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ගරු තමතිතුමමනි, මම ශම් ශයොමු ෙරන ොරේය ගීන 

ඔබතුමමා ගීුරරින් අධයයනය ෙර බලන්න. ඔබතුමමා දන්නවා, 

්රාශේශීය ශල්ෙම් ොර්යාලවල දුටින ක්රීඩා නිලධාරින් යටශත් 

ලියා පන ංි  වුණු ක්රීඩා සංගම් ග්රාම නිලධාරි වසම් මට්ටමින් තිශබන 

බව. යට අමතරව, ශ්රී ලංො ්රිෙට් ආයතනය යටශත් ලියා පන ංි   බ 

clubs තිශබනවා. ඒ හීර 'ක්රීඩා සංගම්' කියන නම පාවි්චි  ෙරමින් 

ක්රීඩාවට ශෙොශහත්ම ගෑශවන්ශන් නීතිව, ශමොනවා ශහෝ පින්රර 

ශදෙතුමනක් ගහශගන දුටින, ෙරන්න ඕනෑම හින්දා අවුරුේදට 

සීරයක් ශමොෙක් හරි tournament එෙක් ෙරන, මත් වතුමර 
බලපත්ර අරශගන -මම 'මත් පීන්' කියන වරනය ශෙොයි 

ශවලාවෙවත් පාවි්චි  ෙරන්ශන් නීහී. ශමොෙද, 'පීන්' කිේවාම, 

ඒෙ හීම ආගමෙම ශුේධ  බ ජලය නිසා- උශේ ඉඳලා හවසා 

වනතුමරු මත් වතුමර එක්ෙ බයිට් විකුේන, ලියා පන ංි  ෙරගත් 

සංගම් ටිෙක්  තිශබනවා. ඒවාත් ක්රීඩා සමාජ විධියට තමයි නම් 

ෙර තිශබන්ශන්. ඒවා ශමොෙක් හරි නමක් ශයොදා යට ඉන රිශයන් 

"Sports Club" කියලායි සඳහන් ෙර තිශබන්ශන්. ශම් තත්ත්වය 

අද වන ශෙොට ක්රීඩාශේ කීර්තියට හානියක්. ඒවා කිදුශසේත් 

ක්රීඩාවට සම්බන්ධ වන්ශන් නීහී. ඒවා හුශදක් අර කියපු ොරේය 

සඳහා පමේමයි තිශබන්ශන්. ඒ නිසා ඒවාට ශවන නමක් ශයොදා 

ගන්න කියලා, ක්රීඩාශේ පිවිතුමරුභාවය රැෙ ගීමම සඳහා ක්රීඩා 

සංගම්වල ක්රීඩා ෙටයුතුමවලට අවසාථාව ලබා න ය යුතුමයි. දීන් සීබෑ 

ක්රීඩා සංගම්වලටත් හානියක් ශවලා තිශබනවා, අර කියපු සංගම් 

හින්දා. ඒ නිසා ඒ ශවනුශවන් යම් කිදු ක්රමශේදයක් හදන්න ඕනෑ. 

ගරු තමතිතුමමනි, 'ක්රීඩා සංගමය' කියන නම පාවි්චි  ෙරනවා නම්, 

ඒවා පවත්වාශගන යා හීක්ශක් ක්රීඩා ෙටයුතුම සඳහා පමේයි කියන 

තීනට යන්න පුළුවන්ෙමක් තිශබනවාද? 
 

ගු නාමල් 0 දාජප්ෂ්ඨ මහත්ා  
(ைொண்புைிகு நொைல் ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

ගරු මන්ත්රීතුමමනි, "Sports Club" කියන concept එෙ 
ශලෝෙශත හීම රටෙම තිශබන එෙක්. ගරු ෙථානායෙතුමමනි, ඒ 

වාශ ම තමයි ඔය "Sports Club"සහ "Club House" කියන 

ඒවාත්. ඒවා ලංොශේ අශප් සංසාෙෘතිශත ශෙොටසක් ශනොවුේත්, 

බටහිර අධිරාජයවාදය එක්ෙ ආ ගමන තුමෙ ශලෝෙශත sports 
එක්ෙ යන සංසාෙෘතිශත ශෙොටසක් බවට පත් ශවලා තිශබනවා. 

හීබීයි, අශප් රශට් තිශබන ගීටලුව, ඒවා නියාමනය ශනොකිරීම 

කියන ොරේය සහ ඒවා පිළිබඳ අීකක්ෂ්ඨේයක් ශහෝ පසු විපරමක් 

ශනොකිරීමයි. ඒ හින්දා ක්රීඩාව ශහෝ ක්රීඩාශේ නම ශක්න්ද්ර ෙරශගන 

යම් කිදු ෙටයුත්තක් ෙරනවා නම් ක්රීඩා අමාතයාං ය විධියට අපි 

එය පසු විපරම් කිරීශම් සහ ඒ පිළිබඳ අීකක්ෂ්ඨේය කිරීශම් ෙටයුතුම 

්රියාත්මෙ  ෙරන්න බලාශපොශරොත්තුම ශවනවා ශනොව, ශම් වන 

විටත් ඒ පිළිබඳ ෙටයුතුම  ෙරමින් දුටිනවා.   

 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්ර ාන අංෙ 4 -438/    - ( ), ගරු  ාන්ත බණ්ඩාර මහතා. 
[සභා ගර්භය තුමෙ නීත.] 

අනුදාධාපුද දි නත්රි්කප්  ප ා්   වා පා ල් 0  
ගුු පුදප්පාඩු 

அனுரொதபுர ைொெட்ட ைொகொண சமபப் 

பொடசொமலகள்: ஆசிொியர் தெற்றிடங்கள் 
SCHOOLS OF ANURADHAPURA DISTRICT OPERATING 
UNDER PROVINCIAL COUNCIL: TEACHER VACANCIES  
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5.  ගු ප්දෝහේ බණ්ඩාද මහත්ා 
(ைொண்புைிகு லரொஹண பண்டொர)  

(The Hon. Rohana Bandara) 

අධයාපන අමාතයතුමමාශගන් තරි ්ර ානය- (ව): 

(අ) (i) අනුරාධපුර න සාත්රික්ෙශත පිහිටා තති උතුමරු මීද 
පොත් සභාව යටශත් ්රියාත්මෙ පාසල් සංඛයාව 
ශෙොපමේද;  

 (ii) එම පාසල් ෙවශර්ද;    

 (iii) එම පාසල්වල දීනට පවතින ගුරු පුරප්පාඩු 
සංඛයාව ශෙොපමේද;   

 (iv) එම ගුරු පුරප්පාඩු සංඛයාව එක් එක් විෂ්ඨයය අනුව 
ශෙොපමේද; 

 යන්න එතුමමා ශමම සභාවට දන්වන්ශන්ද?  

(ආ)  එම ගුරු පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා අමාතයාං ය ගනු ලබන 
්රියා මාර්ග ෙවශර්ද යන්නත් එතුමමා ශමම සභාවට 
දන්වන්ශන්ද?   

(ත)  ශනො එශසේ නම්, ඒ මන්ද?   
 

கல்ெி அமைச்சமரக் லகட்ட ெினொ: 

(அ) (i) அனுரொதபுரம் ைொெட்டத்தில் அமைந்துள்ள 

ெடைத்திய ைொகொண சமபயின் கீழ் தசயற்படும் 

பொடசொமலகளின் எண்ணிக்மக 

எவ்ெளதென்பமதயும்; 

 (ii) லைற்படி பொடசொமலகளின் தபயர்கள் யொமெ 

என்பமதயும்; 

 (iii) இப்பொடசொமலகளில் தற்சையம் நிலவும் 

ஆசிொியர் தெற்றிடங்களின் எண்ணிக்மக 

எவ்ெளதென்பமதயும்; 

 (iv) லைற்படி ஆசிொியர் தெற்றிடங்களின் 

எண்ணிக்மக ஒவ்தெொரு பொடங்களுக்கு 

அமைெொக எவ்ெளதென்பமதயும்; 

 அெர் இச்சமபக்கு அறிெிப்பொரொ? 

(ஆ) லைற்படி ஆசிொியர் தெற்றிடங்கமள நிரப்புெதற்கு 

அமைச்சு லைற்தகொள்ளும் நடெடிக்மககள் யொமெ 

என்பமதயும் அெர் இச்சமபக்கு அறிெிப்பொரொ?  

(இ) இன்லறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Education: 

(a) Will he inform this House -  

 (i) the number of schools operated under the 
North-Central Province situated within 
Anuradhapura District; 

 (ii) the names of such schools;  

 (iii) the number of teacher vacancies existing in 
those schools at present; and  

 (iv) the numbers of vacancies according to each 
subject? 

1513 1514 

[ගරු නාමල් රාජපක්ෂ්ඨ මහතා] 
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(b) Will he also inform this House what course of 
action will be taken by the Ministry to fill those 
vacancies? 

(c)    If not, why?  
 
ගු සුකුල් 0 ප්රේමජයන්ත් මහත්ා ිඅධාාපන රතිඥ ාං නකදේ  
විවෘත් විශයීයනවවි ාල හා ු ද නථ අධාාපන රවාධාන දාජ 
අමාත්ුරමා)  
(ைொண்புைிகு சுசில் பிலரைஜயந்த - கல்ெிச் சீர்திருத்தங்கள், 

திறந்த பல்கமலக்கழகங்கள் ைற்றும் ததொமலக்கல்ெி 

லைம்பொட்டு இரொஜொங்க அமைச்சர்) 

(The Hon. Susil Premajayantha - State Minister of 
Education Reforms, Open Universities and Distance 
Learning Promotion) 

ගරු ෙථානායෙතුමමනි, අධයාපන අමාතයතුමමා ශවනුශවන් මා 

එම ්ර ානයට පිළිතුමර  ලබා ශදනවා. 

(අ) (i)  අනුරාධපුර න සාත්රික්ෙශත පිහිටා තති උතුමරු මීද 
පොත් සභාවට අයත් පාසල් සංඛයාව 558කි. 

 (ii) තමුණුම  ව යටශත් දක්වා තත.  

  ඔබතුමමාට අව ය නම් එම ශල්ඛනය බලන්න, මට 
එය ශදන්න පුළුවන්. 

 (iii) උතුමරු මීද පොත් අධයාපන ශදපාර්තශම්න්තුමව 
විදුන්    ව. ව.   න නට අදාෙව ඉන රිපත් ෙර තති 
සංඛයාශල්ඛන අනුව අනුරාධපුර න සාත්රික්ෙශත ගුරු 
පුරප්පාඩු සංඛයාව 848කි. (දුංහල මාධය 74 කි. 
ශදමෙ මාධය   කි. ේවිභාෂ්ඨා මාධය ව8කි.) 

 (iv) ගුරු පුරප්පාඩු සංඛයාව එක් එක් විෂ්ඨයය අනුව 
තමුණුම    යටශත් දක්වා තත.  

  තමුණුම  ව සහ     වාගත්* ෙරනවා. 

(ආ) දහතුමන්වන ආණ්ඩුක්රම වයවසාථා සංශ ෝධනය අනුව 
උපාධිධාරි ගුරුවරුන් බඳවා ගීමශම් හීකියාව පොත් 
සභාව සතුම වන අතර, වරින් වර එශලස ගුරුවරුන් බඳවා 
ගීමම පොත් සභාව මඟින් ගුරු ශසේවා වයවසාථාව අනුව 
ෙරනු ලීශබ්. යට අමතරව, වාර්ෂිෙව ශදනු ලබන විදයාීඨධ 
පත්වීම්වලින්, වාර්තා වන ආොරය අනුව ගුරු පුරප්පාඩු 
පිරවීම ෙරනු ලීශබ්. යට අතිශර්ෙව, ශම් වන විට 
්රියාත්මෙ අතිගරු ජනාධිපතිතුමමාශ , උපාධිධාරින් 
රැකියාභිමුඛ කිරීශම් වීඩසටහන යටශත් උපාධිධාරින් 
54,   ක් විවිධ ආයතනවලටත්, පාසල්වලටත් දීනට 
අනුයුක්ත ෙර තත. ඒ අතරින් උතුමරු මීද පොශත් 
අනුරාධපුර න සාත්රික්ෙයට අදාෙව උපාධිධාරි පුහුණු 
අභයාසලාභින් ව,ව 7 ශදශනකු දීනට ෙටයුතුම ෙරනු 
ලීශබ්.  

 අමාතය මණ්ඩල සංශේ යෙට අනුමීතිය ලබාශගන 
තිශබනවා. ගුරු ශසේවා වයවසාථාව අනුව උපාධිධාරින් බඳවා 
ගීමශම් ක්රමශේදය තරග විභාගයකින් බඳවා ගීමම වුවත්, 
ශමම විශ ේෂ්ඨ වයාපෘතිය යටශත් දීනට බඳවාශගන 
අභයාසලාභින් හීටියට දුටින උපාධිධාරින් අතරින් ගුරු 
ශසේවයට එක් වීමට ෙීමීති අය අතිවි ාල සංඛයාවක් 
ඉන්නවා. ඒ පිරිස පුහුණුවකින් පසු සහ පත්වීම් ලබාදීශමන් 
පසු ලබා ශදන පුහුණුවීමත් සමඟ පාසල්වලට අනුයුක්ත 
කිරීමට ෙටයුතුම ෙරනවා. උපාධිධාරි පුහුණු අභයාසලාභින් 
ව,ව 7 ශදශනක් ඉන්නවා. එම සංඛයාව අපට ්රමාේවත් 
ශවනවා. ශමොෙද, තිශබන පුරප්පාඩු සංඛයාව 848 යි. ලබන 
පාසල් වාරය ආරම්භ වන විට ඒ උපාධිධාරින් පාසල්වලට 
අනුයුක්ත කිරීම ගුරු වර්ග අනුව ඉතා ෙඩිනමින් ෙරනවා.  

 මීට අමතරව, උපාධිධාරින්  4  ශදශනකු උතුමරු මීද පොත් 
සභාව මඟින් බඳවා ගීමමට දීනට ෙටයුතුම ෙරශගන 
යනවා. 

(ත) අදාෙ ශනොශේ. 
 
ගු ප්දෝහේ බණ්ඩාද මහත්ා 
(ைொண்புைிகு லரொஹண பண்டொர)  

(The Hon. Rohana Bandara) 

ගරු රාජය තමතිතුමමනි, මශ  පෙමුවන අතුමරු ්ර ානය ශම්ෙයි. 

ශම් ශවලාව, අශප් අධයාපන ක්රමශත යම්කිදු ශවනසාෙමක් -

්රතිසංසාෙරේයක්- ෙරන්න උත්සාහ ෙරන ශවලාවක්. අශප් රශට් 

්රධානම ්ර ානයක් විධියට අප හඳුනාශගන තිශබන ොරේයක් 

තමයි, 5 වසර ශිෂ්ඨයත්ව විභාගය. අද අපට ශම් විභාගය නතර 

ෙරන්නත් බීහී. ග්රාමීය දරුවාට නගරශත පාසලෙට එන්න ඉඩ 

ෙඩ හදලා ශදන්න තිශබන අවසාථාව විධියට පාවි්චි  ෙරන්ශන් 

ශම් ශිෂ්ඨයත්ව විභාගය නිසා අපට ශමය අශහෝදු ෙරන්නත් බීහී. 

නමුත් අද තිශබන අධයාපන ක්රමයත් එක්ෙ ශදමේපියන් ව වසශර් 

දුට දරුවාට වි ාල බරක් පටවනවා, දරුවා උපොරෙ පන්තිවලට 

එක්ෙශගන ගිහින්. ශිෂ්ඨයත්ව පන්තිශත ඉඳලා දරුවා ශගදර එක් 

ෙරශගන එන ශෙොට සමහර ශවලාවට රෑ ව .  යි. අශප් ක්රීඩා 

තමතිතුමමාත් ශම් ගරු සභාශේ දුටින ශවලාශේ මා ශම් ොරේය 

ගීන ෙථා ෙරන්න වඩාත් ෙීමීතියි. ගරු රාජය අමාතයතුමමනි, 

ශිෂ්ඨයත්ව විභාගයට ලකුණු ලබාශදන ක්රමශේදය ශවනසා ෙරන්න 

බීරිද, විෂ්ඨය මාලාවට ලකුණු ව  කුත්, ක්රීඩා ක්ශෂ්ඨේත්රයට ලකුණු 

5 කුත්, නිර්මාේාත්මෙ කුසලතාවලට ලකුණු 5 කුත් ව ශයන්? 

අද අශප් දරුවන්ශ  නිර්මාේාත්මෙ කුසලතා යට ගිහින් 
තිශබනවා. ඒ වාශ ම, ශදමේපියන්ශ  තිශබන කුසලතාත් යටපත් 
වී තිශබනවා. ශිෂ්ඨයත්ව විභාගය හරහා එම නිර්මාේාත්මෙ 
කුසලතා ශගොඩනඟන්න අපි උත්සාහ ගත්ශතොත් එමඟින් 
ශදමේපියන්ශ  නිර්මාේාත්මෙ කුසලතා ද එළියට එනවා; 

දරුවන්ශ  නිර්මාේාත්මෙ කුසලතා ද ශගොඩ නඟාගන්න පුළුවන් 
ශවනවා. ශිෂ්ඨයත්ව විභාගශත ලකුණු     ඉහත කී ආොරයට ශවන් 
ෙර ගන්න පුළුවන් ක්රමයක් හදාගන්න අපට හීකි වුශේොත් ඒෙ 
වටිනවා කියලායි මා හිතන්ශන්. ක්රීඩා කුසලතාවට ලකුණු 5 ක් 
ශදනශෙොට, දරුවා ක්රීඩාවට ආපසු ශයොමු ෙරන තත්ත්වයක් තති 
වනවා. ඒ වාශ ම, ශබෝ ශනොවන ශරෝගවලින් ශබ්රාශගන 
අනාගතශත  ක්තිමත් දරුශවකු ශගොඩනඟා ගීමමට අවසාථාවක් 
උදා ෙරගන්නට එමඟින් අපට පුළුවන් ශවයි. ගරු රාජය 
අමාතයතුමමනි, ඔබතුමමාට  ශම් ොරේයට අවධානය ශයොමු 
ෙරන්න පුළුවන්ද? ශම් ශවනුශවන් ෙටයුතුම කිරීමට කුමන ශහෝ 

වීඩ පිළිශවෙක් ඔබතුමමාට සෙසා ෙෙ හීකිද? 

 
ගු සුකුල් 0 ප්රේමජයන්ත් මහත්ා  
(ைொண்புைிகு சுசில் பிலரைஜயந்த) 

(The Hon. Susil Premajayantha) 
ගරු ෙථානායෙතුමමනි, අධයාපන ්රතිසංසාෙරේය තල හතරෙ 

්රියාත්මෙ ශවනවා. එෙක් තමයි, පූර්ව ෙමා අවධිය ශහවත් ශපර 
පාසල් අවධිය. ඒ ආන  ව ශයන් වර්ග හතරක් තිශබනවා. ඒ සඳහා 

වන ජාතිෙ ්රතිපත්තිය දීන් සෙසා ෙර තිශබනවා. අශප් රශට් ශපර 

පාසල් ව ,   ෙට මඳක් වීඩි ්රමාේයක් තිශබනවා. ගුරුවරු 

4 ,   ක් ඉන්නවා. එතීනින් තමයි ශම් ්රතිසංවිධානශත ්රථම 

අන යර ආරම්භ වන්ශන්.  

ශදවන අන යර තමයි, ව ශරේණිශත දුට ව3 ශරේණිය දක්වා වන 
සාමානය අධයාපනය. ඒ අධයාපන ්රතිසංසාෙරේය යටශත් 
්රතිපත්ති රාමුවෙ ෙරුණු පදනම් ෙරශගන ශම් වන විට විවිධ 
මට්ටම්වලින් ෙටයුතුම ශෙරීශගන යනවා.  

පසුගිය  6වීනි දා අතිගරු ජනාධිපතිතුමමාශ  ්රධානත්වශයන් 
අපි "Digital Platform" එෙ ආරම්භ ෙො. ගරු නාමල් රාජපක්ෂ්ඨ 

තමතිතුමමාත් එයට සම්බන්ධ වුේා. මාස තුමනෙ ොලයක් 
තිශබනවා. අලුත් අවුරුේශදන් පසාශසේ පාර්ලිශම්න්තුමශේ රැසාවීම් 

1515 1516 

————————— 
*  පු නත්කාලප්  ත්බා ඇත්. 
*  நூனிமலயத்தில் மெக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශම්න්තුමව 

ආරම්භ ෙොම අපි ඒ පිළිබඳ ගරු පාර්ලිශම්න්තුම මන්ත්රීවරුන් 
දුයලුශදනා දීනුවත් ෙරනවා. සමසාත අධයාපන ්රතිසංසාෙරේශත 
්රතිපත්ති රාමුව පිළිබඳ සම්පූර්ේ දීනුවත් කිරීශම් වීඩමුළුවක් 

හවසා වරුවෙ ගරු මන්ත්රීතුමමන්ලා දුයලුශදනා ශවනුශවන් ෙරන්න 
මම බලාශපොශරොත්තුම ශවනවා. මීට මාස ශදෙෙට ෙලින් ෙරන්න 
තිබුණු එම ෙටයුත්ත ශෙොවිඩ් - ව  වසංගත තත්ත්වය නිසා 
ශපොඩ්ඩක් ්රමාද වුේා. නමුත් ඕනෑම ශෙශනකුට ඒ "Digital 
Platform" එශෙන් තමන්ශ  ශයෝජනා එවන්න පුළුවන්. 

 ශයෝජනාව එවන ශෙොටම reference number එෙක් ලීශබනවා. 
යට පසුව ඒ reference number එෙ යටශත් ගිහින් බලන්න 
පුළුවන්, තමන්ශ  ශයෝජනාව සීලකිල්ලට ගන්නවාද, එයට 
ශමොෙක්ද ශවන්ශන් කියලා. ෙණ්ඩායම් හතරක් එයට සතිපතා 
ලීශබන ශයෝජනා පරිශීලනය ෙරමින්, විග්රහ ෙරමින් ඒවා වගුගත 
ෙරශගන යනවා.  

මාස තුමනකින් පසාශසේ,  ජාතිෙ අධයාපන ශෙොමිසම විදුන් 
අවසාන ජාතිෙ ්රතිපත්තිය සෙසා ෙරලා, ඉන රිපත්   කිරීමට 
නියමිතව තිශබනවා.  

යෙඟ ොරේය, වෘත්රණය අධයාපනයයි. වෘත්රණය අධයාපනය 
පිළිබඳව හය ශරේණිශත දුට මාර්ශගෝපශේ  ලබා දීමට ෙටයුතුම 
ෙරශගන යනවා. දරුවන් එම මාර්ගශත යනවා නම් එම 
අධයාපනය  UNIVOTEC එශෙන් අවසන් ශවනවා.  එශහම 
නීත්නම් ඒ දරුවන්ට සාමානය අධයාපනය ඔ සාශසේ ඉහෙට යන්න 
පුළුවන්.  

හතරවීනි අන යර තමයි, උසසා අධයාපන ආයතන සහ 
වි ාවවිදයාල පේධතිය. ඒ සඳහා ශවනම ෙණ්ඩායමක් විදුන් දීනට 
අව ය ්රතිපත්ති සෙසා ෙරශගන යනවා. ශයෝජනා එවන්න 
පුළුවන්. මම කිේශේ, දීනට ශයෝජිත ්රතිසංසාෙරේ රාමුව 
පිළිබඳවයි. හීබීයි, ශම් ෙටයුතුම අවසන් ශවන්ශන් දුයලු 
ශදනාශ ම අදහසා ලබා ගීමශමන් පසුවයි.  

යෙඟට, මම පහ ශිෂ්ඨයත්ව විභාගය ගීන කියන්නම්. පහ 
ශිෂ්ඨයත්ව විභාගය පිළිබඳව විශ ේෂ්ඨශයන්ම මශනෝ වවදයවරු, 
වවදය විශ ේෂ්ඨයයන්, ශදමේපියන්, අධයාපනයයන් ෙරුණු 
රාශියක් දක්වලා තිශබනවා. ඒ නිසා ශම් අධයාපන ්රතිසංසාෙරේ 
යටශත් ්රාථමිෙ අධයාපනශත වාර විභාග පවත්වන්න අපි 
බලාශපොශරොත්තුම වන්ශන් නීහී. ශලෝෙශත ශබොශහෝ න යුණු රටවල 
්රාථමිෙ අං ශත වාර විභාග පවත්වන්ශන් නීහී. අශප්  රශට් 
විතරයි ්රාථමිෙ අං යට වාර විභාග පවත්වන්ශන්. වාර විභාග 
පීවීත්වීම දරුවන්ට වි ාල බරක්.  

නමුත් ඔබතුමමා කියන හීටියට දක්ෂ්ඨ දරුශවකුට දුයලු සම්පත් 
තිශබන පාසලෙට යෑශම් අව යතාව සඳහා තමයි පහ ශිෂ්ඨයත්ව 
විභාගය අද ශබොශහෝ ශවලාවට උපශයෝගි ෙර ගන්ශන්. ඒ නිසා අපි 
එම ොරේය පිළිබඳව ශවනම සලො බලා තිශබනවා. දක්ෂ්ඨ, 
එශහත් වත්ෙම් නීති දරුවන් මීනවින් ශතෝරා ශගන, ඒ අයට 
දුයලු සම්පත් තිශබන පාසලෙ හය ශරේණි ශත දුට අධයාපනය 
ලබන්න අව ය වීඩ පිළිශවෙ ශමම අධයාපන ්රතිසංසාෙරේය 
තුමළින් ශයෝජනා ෙරලා තිශබනවා. ොල ශේලාව මන  නිසා ඒ 
පිළිබඳව මට දීන් ශම් ගරු සභාශේදී කියන්න බීහී. වීඩ මුළුශේදී 
ඒ පිළිබඳව තවත් විග්රහ ෙරන්නම්. අධයාපන ්රතිසංසාෙරේ එක්ෙ 
එම ෙටයුතුම දු ව ශවයි. 
 

ගු ප්දෝහේ බණ්ඩාද මහත්ා 
(ைொண்புைிகு லரொஹண பண்டொர)  

(The Hon. Rohana Bandara) 

සාතුමතියි, ගරු රාජය තමතිතුමමනි. මම ඒ ොරේයටම තවත් 
පීහීන ලි කිරීමක් ෙරන්න ෙීමතියි. අපි ජාතියක් විධියට ඉන රියට 
යන්න නම් අශප් දරුවන් තුමෙ සීඟවිලා තිශබන නිර්මාේාත්මෙ 
කුසලතා එළියට ගන්න ඕනෑ.  එම නිර්මාේාත්මෙ කුසලතා 
අධයාපන ්රතිසංසාෙරේවලට එෙතුම ෙර ගන්න පුළුවන් නම් 
වටිනවාය කියා මම හිතනවා.  

මශ  ශදවීනි අතුමරු ්ර ානය ශමයයි, ගරු රාජය තමතිතුමමනි. 

අද වන ශෙොට ගුරු වීටුප් විෂ්ඨමතාව ශහේතුමශවන් ගුරුවරු වි ාල 

සංඛයාවක් පාරට බීහීලා ඉන්නවා. ඒ වාශ ම දරුවන් 

පාසල්වලට තතුමෙත් ෙර ගීමශම් ්ර ානය තිශබනවා. ජාතිෙ 

පාසල්වල වසර තුමනක් ශසේවය ෙෙ ගුරුවරුන්ට තමන්ශ  දරුවා 

තමන් ශසේවය ෙරන පාසලට තතුමෙත් ෙර ගීමමට ශමපමේ 

ොලයක්  අවසාථාව උදා ෙර දීලා තිබුේා. හීබීයි, ඒ ොරේය 

වර්තමානශත අශහෝදුශවලා තිශබනවා. අද වනශෙොට ගුරුවරුත් 

මහ පාරට බහින තත්ත්වයට පත්ශවලා තිශබනවා. තමන්ශ  

දරුවා තමන් ශසේවය ෙරන ජාතිෙ පාසලට තතුමෙත් ෙර ගීමම 

කියන ී මිත ොරේය පමේයි  අශප් ගුරු ක්ශෂ්ඨේත්රශත නියී ශලන 

ගුරුවරුන්ට යම්කිදු වර්රසාදයක් විධියට ලීහිලා තිශබන්ශන්. ශම් 

ොරේය ශෙශරහි අවධානය ශයොමු ෙරන්න කියලා මම 

ඔබතුමමාශගන් ඉල්ලා දුටිනවා, ගරු රාජය තමතිතුමමනි. 

 
ගු සුකුල් 0 ප්රේමජයන්ත් මහත්ා  
(ைொண்புைிகு சுசில் பிலரைஜயந்த) 

(The Hon. Susil Premajayantha) 

ගරු මන්ත්රීතුමමනි, ගුරු - වි වහල්පති වීටුප් විෂ්ඨමතාව ආරම්භ 

වුශණ් ී .ී . ශපශර්රා වීටුප් ශෙොමිසශමන්. ඒ, මීට අවුරු ව   ෙට 

විතර ෙලින්. විවිධ අවසාථාවල ශමය විසීමට ්රයත්න දීරුවා. 

ශෙශසේ ශවතත්, අද වන විට ගුරුවරුන්  47,   ක් දුටිනවා. 

වි වහල්පතිවරුන් ව ,   ෙට මඳක් වීඩි ්රමාේයක් දුටිනවා. 

ශමම වීටුප් විෂ්ඨමතාව ඉවත් කිරීම සඳහා වර්ෂ්ඨයෙට රුපියල් 

හිලියන 6 ක් අලුතින් ්රතිපාදන සීපයිය යුතුමව තිශබනවා.  

විශ ේෂ්ඨශයන්ම ශම්  වසර ශදෙ තුමෙ ශෙොවිඩ්-ව  වසංගතයත් සමඟ 

අද රශට්ත්, ශලෝෙශතත් තති වී තිශබන තත්ත්වය අපි ෙවුරුත් 

පිළිගත යුතුමව තිශබනවා. එශසේ වුවත්, රජය ්රතිපත්තිමය රණන් වවක් 

අරශගන තිශබනවා, අධයාපන අමාතයාං ශත  ශමම වීටුප් 

විෂ්ඨමතාව විසඳිය යුතුමයි කියා. එම විෂ්ඨමතාව විසීම සඳහා විවිධ 

ශයෝජනා ඉන රිපත් ෙර තිශබනවා. වෘත්රණය සමිතිවල ශයෝජනාත් 

සීලකිල්ලට භාජන ෙර තිශබනවා. අශ්රේල්, මීයි වන විට ලබන 

අවුරුේශේ අය වීය සඳහා සාේචඡා පීවීත්ශවනවා; budgetary 

allocations ශවන් කිරීම් ශෙශරනවා. එතීනදී ශම් ොරේය 

පිළිබඳ ඉතා ඕනෑෙමින් සලො බලා අන යශරන් අන යර ශහෝ 

විසඳුමක් ලබාදීමට අව ය වීඩ පිළිශවෙ අධයාපන අමාතයතුමමා 

විදුන් ගමවි.  

ඔබතුමමා සඳහන් ෙෙ යෙඟ ොරේය තමයි, ශම් ගුරුවරුන්ට 

තිශබන්නා  බ වර්රසාදයක් හීටියට වසර 3ක් ජාතිෙ පාසලෙ 

ඉගීන්නුවාම එම ජාතිෙ පාසලෙට තමන්ශ  දරුවා තතුමෙත් ෙර 

ගීමමට තිශබන හීකියාව  පිළිබඳ ොරේය.  එශහම ශනොශවයි 

ඒෙ තිබුශණ්.  ඒෙ තිබුශණ්,  ගුරුවරයා උගන්වන පාසශල් 

පුරප්පාඩු තිශබනවා නම් එම පාසලට දරුවා තතුමෙත් ෙෙ හීකි 

බවටයි. එය වරින් වර විවිධ ආොරශයන් ශවනසා වුේා. 

පාර්ලිශම්න්තුම මන්ත්රීවරුන්ශ  දරුවනුත් එම පාසල්වලට තතුමෙත් 

ෙරන්න පුළුවන් විධිශත රක්රශල්ඛයක් එෙ ොලයෙ තිබුේා. දීන් 

ඒවා නීහී. එක්තරා ශරේෂ්ඨාධාධිෙරේ රණන් වවක් මඟින් ඒ දුයල්ල 

ඉවත් ෙරලා තිශබනවා. හීබීයි, ශමය දීනට ්රාශයෝගිෙව 

්රියාත්මෙ ශවනවා. එවීනි ගුරුවරු වි ාල පිරිසක් නීහී. එෙ 

පාසලෙ ශදශදශනක්, තුමන්ශදශනක්, හතරශදශනක් තති. ඒවා 

ක්රමානුූලලව ශෙරීශගන යනවා. පසුගිය ොලශතත් එම අවසාථාව 

 වන්නා. නිවාඩු ොලය නිසා යම් ්රමාදයක් තති වුේා. එශහම 

්ර ාන තිශබනවා නම්,  ඒ ගීන  අධයාපන අමාතයාං යට ශයොමු 

ෙරන්න කියලා ඒ අයට කියන්න. අපි ඒ ගීන ෙටයුතුම ෙරන්නම්. 

 
ගු ාමින්  වි ප්ේකුරි මහත්ා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த ெிலஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු ෙථානායෙතුමමනි, - 
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[ගරු සුදුල් ශ්රේමජයන්ත මහතා] 



2021 අශ්රේල්    

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ ්ර ානය ඉවරයි.  ඔබතුමමා අනුන්ශ  ්ර ානවලට මීන හත් 

වන්ශන් ශමොෙටද?  

 
ගු ප්දෝහේ බණ්ඩාද මහත්ා 
(ைொண்புைிகு லரொஹண பண்டொர)  

(The Hon. Rohana Bandara) 

ගරු ෙථානායෙතුමමනි, තමතිතුමමා එශහම එෙක් නීහී කියලා 

කිේවා ශන්. මම හිතන විධියට ශම් ගුරුවරුන් ගිය සඳුදාත් 

අධයාපන අමාතයාං ය ඉන රිපිට උේශඝෝෂ්ඨේයක් පීවීත්වුවා, 

තමන්ශ   දරුවන් පාසල්වලට  තතුමෙත් ෙර ගීමම සම්බන්ධව.  

 
ගු සුකුල් 0 ප්රේමජයන්ත් මහත්ා  
(ைொண்புைிகு சுசில் பிலரைஜயந்த) 

(The Hon. Susil Premajayantha) 
ලීයිසාතුමව  වන්නාම අධයාපන අමාතයාං ශත ශල්ෙම්තුමමා ඒ 

සඳහා අව ය පියවර ගනියි. මම ඒ පිළිබඳව  දීනුම් ශදන්නම්.  

 
ගු ාමින්  වි ප්ේකුරි මහත්ා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த ெிலஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු ෙථානායෙතුමමනි,- 

 
ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමමනි, ඔබතුමමා ශවනම ්ර ානයක් අහන්න.  

 
ගු ාමින්  වි ප්ේකුරි මහත්ා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த ெிலஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු ෙථානායෙතුමමනි, තත්පර ගේනයි යන්ශන්. ශපොඩ්ඩක් 

තහුම්ෙන් දීලා බලන්න.  

 
ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඉඩ ශදන්න බීහී.  

 
ගු ාමින්  වි ප්ේකුරි මහත්ා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த ெிலஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු ෙථානායෙතුමමනි, ශම්ෙ ෙමයින් පිළිබඳ ශපොඩි 

්ර ානයක්. එය විසඳාගන්න ඕනෑ. 

 
ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒෙට ඔබතුමමා ශවනම ්ර ානයක් අහන්න. ඔබතුමමා හීම දාම 

්ර ාන අහනවා ශන්. දීන් ශේලාව වව.  යි. [බාධා කිරීම්] 

 

්ර ාන අංෙ 6 -56 /    - (ව), ගරු මයන්ත න සානායෙ මහතා. 
[සභා ගර්භය තුමෙ නීත.]   

 

්ර ාන අංෙ 7 -5  /    - (ව), ගරු එසා.එම්.එම්. මුෂ්ඨාරෆා 

මහතා. [සභා ගර්භය තුමෙ නීත.]   

මඩක පුව දි නත්රි්කප්  රාප් ශීය  වා   නගද  වා 
ප්ල  ේ  න කිරීම   

ைட்டக்களப்பு ைொெட்ட பிரலதச சமபகள்: நகர 

சமபகளொக தரமுயர்த்துதல் 
PRADESHIYA SABHAS OF BATTICALOA DISTRICT: 

UPGRADING TO URBAN COUNCILS 
     

 636/2020 

8.  ගු ෂ්ඨාේ්කියන් දාජපු් තිඥදන් දා මාණි්කේ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு சொணக்கியன் ரொஜபுத்திரன் இரொசைொணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

රාජය  ශසේවා, පොත් සභා හා පොත් පාලන අමාතයතුමමාශගන් 

තරි ්ර ානය - (ව): 

(අ) මඩෙෙපුව න සාත්රික්ෙය තුමෙ පිහිටා තති ශදමෙ ජාතිෙ 
නිශයෝජිතයන් බහුතරයක් දුටින ්රාශේශීය සභා, නගර 
සභා ශලස උත්ශරේණිගත කිරීම සඳහා ගනු ලබන පියවර 
ෙවශර්ද යන්න එතුමමා ශමම සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ආ) ශනොඑශසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

அரசொங்க லசமெகள், ைொகொண சமபகள் ைற்றும் 

உள்ளூரொட்சி அமைச்சமரக் லகட்ட ெினொ: 

(அ) ைட்டக்களப்பு ைொெட்டத்தில் உள்ள தபரும் 

பொன்மையொன தைிழ் பிரதிநிதிகள் பிரதிநிதித்துெம் 

தசய்கின்ற பிரலதச சமபகமள நகர சமபகளொக 

தரமுயர்த்துெதற்கு லைற்தகொள்ளப்படும் நடெடிக் 

மககள் யொமெ என்பமத அெர் இச்சமபக்கு 

அறிெிப்பொரொ? 

(ஆ) இன்லறல், ஏன்? 
 

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

(a) Will he inform this House of the steps that will be 
taken to upgrade the Pradeshiya Sabhas in 
Batticaloa District, of which the majority of the 
representatives are Tamil nationals, to the level of 
urban councils?  

(b)    If not, why? 
 

ගු ජනක බණ්ඩාද ප්ත්න්නප්කෝන් මහත්ා ිදාජ ප් ේවා  
ප ා්   වා හා ප ා්  පාලන අමාත්ුරමා) 
(ைொண்புைிகு ஜனக பண்டொர ததன்னலகொன் - அரசொங்க 

லசமெகள், ைொகொண சமபகள் ைற்றும் உள்ளூரொட்சி 

அமைச்சர்) 

(The Hon. Janaka Bandara Thennakoon - Minister of Public 
Services, Provincial  Councils and Local Government) 

ගරු ෙථානායෙතුමමනි, එම  ්ර ානයට පිළිතුමර ශමශසේ යි. 

(අ)  ්රාශේශීය සභා නගර සභා ශලස උත්ශරේණිගත කිරීම 
සම්බන්ධශයන් ශමශතක් කිදු ව ශයෝජනාවක් ඉන රිපත් වී 
ශනොමීත. 

 ඉන රිපත් වී තති ශවනත් ශයෝජනා: 

 (i)  ොත්තන්කුඩි නගර සභාව මහ නගර සභාවක් 
ශලස උත්ශරේණිගත කිරීම. 

 (ii)  ශෙෝරශෙේපත්තුම දකුේ (කිරාන්) ්රාශේශීය ශල්ෙම් 
ශෙොට්ධාසයට නව ්රාශේශීය සභාවක් 
සංසාථාපනය කිරීම. 

 (iii)  ශෙෝරශෙේපත්තුම මධයම (වාල්චශ්චන) ්රා ශේශීය 
ශල්ෙම් ශෙොට්ධාසයට නව ්රාශේශීය සභාවක් 
සංසාථාපනය කිරීම) 

(ආ)  අදාෙ ශනොශේ. 

1519 1520 



පාර්ලිශම්න්තුමව 

ගු ෂ්ඨාේ්කියන් දාජපු් තිඥදන් දා මාණි්කේ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு சொணக்கியன் ரொஜபுத்திரன் இரொசைொணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

ගරු ෙථානායෙතුමමනි, මශ  පෙමුවන අතුමරු ්ර ානය ශමයයි.  

ගරු තමතිතුමමනි, මම තත්තටම අහලා තිබුශණ් ොත්තන්කුඩි 

්රාශේශීය සභාව ගීන ශනොශවයි, ෙලවංි කුඩි ්රාශේශීය සභාව 
ගීනයි. ෙලවංි කුඩි කියන්ශන්, මඩෙෙපුව න සාත්රික්ෙශත අම්පාරට 
කිට්ටුශවන් තිශබන ්රාශේශීය සභාවක්. ගරු තමතිතුමමනි, ්රාශේශීය 
සභා අලුතින් පිහිටුවීම සම්බන්ධව අපි ෙඟ දී proposals දීලා 
තිශබනවා.   

 
ගු ජනක බණ්ඩාද ප්ත්න්නප්කෝන් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு  ஜனக பண்டொர ததன்னலகொன்)  

(The Hon. Janaka Bandara Thennakoon) 

ගරු මන්ත්රීතුමමා, ොත්තන්කුඩි කියලායි තිශබන්ශන්.  

 
ගු ෂ්ඨාේ්කියන් දාජපු් තිඥදන් දා මාණි්කේ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு சொணக்கியன் ரொஜபுத்திரன் இரொசைொணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

ගරු තමතිතුමමනි, මම ෙලවංි කුඩි කියලායි ලියලා  වන්ශන්. 

ෙමක් නීහී, ගරු තමතිතුමමනි. මම තහුශව නම් ෙලවංි කුඩි 

්රාශේශීය සභාව ගීනයි. ෙලවංි කුඩි කියන එෙ ොත්තන්කුඩි 

කියලා ්ර ානශත දී පීටලිලා ද දන්ශන් නීහී.  

 
ගු ජනක බණ්ඩාද ප්ත්න්නප්කෝන් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு  ஜனக பண்டொர ததன்னலகொன்)  

(The Hon. Janaka Bandara Thennakoon) 

ගරු මන්ත්රීතුමමා, ඔබතුමමා ලියලා එවන්න. මම ඒ ගීන 

බලන්නම්. 
 
ගු ෂ්ඨාේ්කියන් දාජපු් තිඥදන් දා මාණි්කේ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு சொணக்கியன் ரொஜபுத்திரன் இரொசைொணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

ශහොඳයි, ගරු තමතිතුමමා.  

ගරු ෙථානායෙතුමමනි, මශ  පෙමු වීනි අතුමරු ්ර ානය 
ශමයයි. ගරු තමතිතුමමනි, අපි proposals දීලා තිශබනවා. 
මඩෙෙපුව න සාත්රික්ෙශත  ්රාශේශීය ශල්ෙම් ොර්යාල base ෙරලා 
අලුතින් ්රාශේශීය සභා හදන එෙ ගීන අපි පක්ෂ්ඨයක් ව ශයන් 
Delimitation Commission එෙට proposals දීලා තිශබනවා. 
උතුමරු-නීශඟනහිර ගත්තාම, ඒ පොත්වල සමහර පීති තිශබනවා 
ග්රාම නිලධාරි වසම් ව ක් දීලා ්රාශේශීය ශල්ෙම් ොර්යාලයක් 
හදලා, ්රාශේශීය සභාවකුත් තිශබන. සමහර පොත් තිශබනවා, 

්රාශේශීය සභාවෙ ග්රාම නිලධාරි වසම් 45යි; ජනගහනය 45,   යි.   

ගරු තමතිතුමමනි, එතශෙොට ඒ ටිෙ prioritize ෙරන්න යම් 
කිදු වීඩ පිළිශවෙක් තිශබනවාද? ශමොෙද, එශහම නීති වුශේොත් 
සමහර ්රාශේශීය සභා areasවල, ඒවාට තිශබන number එෙ මන  
කියලා කියනවා. හීබීයි, ග්රාම නිලධාරි වසම් ව ක් තිශබන 
තීන්වලටත් ්රාශේශීය සභාවක් දීලා තිශබනවා. 

 
ගු ජනක බණ්ඩාද ප්ත්න්නප්කෝන් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு  ஜனக பண்டொர ததன்னலகொன்)  

(The Hon. Janaka Bandara Thennakoon) 

ගරු මන්ත්රීතුමමනි, ඔබතුමමා කියන එෙ තත්ත. ඒ ගීන බලන්න 

අපි ෙමිටුවක් පත් ෙරලා තිශබනවා. ඒ ෙමිටු වාර්තාව අනුව 

ඔබතුමමාශ  ඉල්ලීම් ගීනත් අපි සලො බලන්නම්. 

 
ගු ෂ්ඨාේ්කියන් දාජපු් තිඥදන් දා මාණි්කේ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு சொணக்கியன் ரொஜபுத்திரன் இரொசைொணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

ගරු තමතිතුමමනි, මශ  ශදවීනි අතුමරු ්ර ානය ශමයයි. 

ඔබතුමමාට ්ර ානයක් නීත්නම් එම ්ර ානය මම ශදමෙ භාෂ්ඨාශවන් 

අහන්නම්.  

தகௌரெ அமைச்சர் அெர்கலள, ைட்டக்களப்பு 

ைொெட்டத்தில் ைட்டக்களப்பு ைொநகர சமப ததொடர்பொகப் 

பொொிய ஒரு பிரச்சிமன இருக்கின்றது. அதொெது, தகௌரெ 

கிழக்கு ைொகொண ஆளுநர் ைட்டக்களப்பு ைொநகர சமபக்கு 

ஆமணயொளர் ஒருெமர  நியைித்தொர். அந்த ஆளுநருக்கும் 

ைட்டக்களப்பு ைொநகர சமப முதல்ெருக்கும் இமடலயயுள்ள 

சில பிரச்சிமனகளின் கொரணத்தினொல் தற்தபொழுது 

ைட்டக்களப்பு ைொநகர சமப ைிக லைொசைொன நிமலமையில் 

இருக்கின்றது. அதொெது, ஆமணயொளர் தசொல்ெமதச் 

தசய்ெதொ, இல்லொெிட்டொல் ைொநகர சமப முதல்ெர் 

தசொல்ெமதச் தசய்ெதொ? என்று ததொியொத நிமலமையில் 

அங்குள்ள ஊழியர்கள் உள்ளனர். அதன் கொரணைொகத் தைிழ்த் 

லதசியக் கூட்டமைப்பினரொகிய நொங்கள், ைொநகர சமப 

ஆமணயொளருக்குக் தகொடுக்கப்பட்ட அதிகொரத்மத ைீள 

ைொநகர சமப முதல்ெர் எடுத்தற்கு எதிரொக ஆமணயொளர் 

அெர்கள் நடந்துதகொண்ட நடெடிக்மககளின் அடிப்பமடயில் 

ஒரு ெழக்மகத் தொக்கல் தசய்லதொம். அந்த ெழக்குத் 

ததொடர்பொகக் தகௌரெ நீதிபதி அெர்கள் யூன் ைொதம் 12ஆம் 

திகதி ெமரக்கும் ஓர் இமடக்கொலத் தமட உத்தரமெப் 

பிறப்பித்திருக்கின்றொர். ஆனொல், இது உண்மையிலல தகௌரெ 

ஆளுநருக்கும் ைொநகர சமப முதல்ெருக்குைிமடயிலொன ஓர் ego 

problem. இதனொல் ைட்டக்களப்பு ைொநகரசமபக்குட்பட்ட 

ைக்கள்தொன் பொதிக்கப்படுகிறொர்கள். ைொநகர முதல்ெர் 

தசய்கின்ற ெிடயங்கமள Municipal Commissioner எதிர்த்துக் 

தகொண்டிருக்கின்றொர். ஆகலெ, இெர்கள் இருெருக்கு 

ைிமடயில் முறுகல் நிமலயில்லொைல் சுமுகைொன நிமலக்கு 

இதமனக் தகொண்டுெரக்கூடியதொக நடெடிக்மகதயடுக்க 

லெண்டும். நொன் லநற்மறய தினம் Ministerial Consultative 

Committee இல்கூட இமதப்பற்றிக் லகட்டு, உங்களுக்கு ஒரு 

கடிதம் அனுப்பியிருக்கின்லறன். இதுததொடர்பொக ஏதொெது 

நடெடிக்மக எடுத்து இதமனத் தீர்க்கக்கூடிய ெொய்ப்பு 

இருக்கிறதொ? 

 
ගු ජනක බණ්ඩාද ප්ත්න්නප්කෝන් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு  ஜனக பண்டொர ததன்னலகொன்)  

(The Hon. Janaka Bandara Thennakoon) 

ගරු මන්ත්රීතුමමනි, ඔබතුමමා ශම් ්ර ානය උපශේ ෙ ොරෙ 

සභාවටත් ඉන රිපත් ෙො. අපි අනිවාර්යශයන්ම ඒ ්ර ානය විසඳා 

ශදනවා. ඒ ශවලාශේම මම අමාතයාං  ශල්ෙම්තුමමාට උපශදසා 

 වන්නා, ඒ සම්බන්ධශයන් ්රියාත්මෙ ශවන්න කියලා. 

 
ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්ර ාන අංෙ    -64 /    - (ව), ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ 

මහතා. 
 
ගු නලින් බණ්ඩාද ජයමහ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගරු ෙථානායෙතුමමනි, මා එම ්ර ානය අහනවා. 

 
ගු ප්ජොන් න න් රනාන්ු  මහත්ා   
(ைொண்புைிகு லஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු ෙථානායෙතුමමනි, වාරිමාර්ග අමාතයතුමමා ශවනුශවන් මා 

එම ්ර ානයට පිළිතුමර දීම සඳහා සති ශදෙෙ ොලයක් ඉල්ලා 

දුටිනවා. 
 
රශයීයනනය මුර දිනකදී ඉදිරිප්  කිරීම  නිප්යෝග කදන ලදී. 
ெினொமெ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
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2021 අශ්රේල්    

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්ර ාන අංෙ ව  -7  /    - (ව), ගරු රාල්සා නිර්මලනාදන් 

මහතා. 
 

ගු ාාල් 0 න නිාමලනා න් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்) 

(The Hon. Charles Nirmalanathan) 
தகௌரெ சபொநொயகர் அெர்கலள, நொன் அந்தக் லகள்ெிமயக் 

லகட்கின்லறன்.  
 

ගු ප්ජොන් න න් රනාන්ු  මහත්ා   
(ைொண்புைிகு லஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු ෙථානායෙතුමමනි, ශසෞඛය අමාතයතුමමිය ශවනුශවන් මා 

එම ්ර ානයට පිළිතුමර දීම සඳහා සති ශදෙෙ ොලයක් ඉල්ලා 

දුටිනවා. 
 

රශයීයනනය මුර දිනකදී ඉදිරිප්  කිරීම  නිප්යෝග කදන ලදී. 
ெினொமெ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශදවීනි වටය. 

 
ජාතිඥක ප්යොවුන් ප් ේනාාංක පුහුු මධා නථාන  

වි නත්ද 
லதசிய இமளஞர் பமடயணி பயிற்சி நிமலயங்கள்: 

ெிபரம் 
 NATIONAL YOUTH CORPS TRAINING CENTRES: DETAILS 

 

     438/2020 

4. ගු බු කරක පතිඥදේ මහත්ා ිගු ශයීයාන්ත් බණ්ඩාද මහත්ා 
ප්වනුව ) 

     (ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரண - ைொண்புைிகு சொந்த பண்டொர 

சொர்பொக) 

    (The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. 
Shantha Bandara) 
තරුේ හා ක්රීඩා අමාතයතුමමාශගන් තරි ්ර ානය - ( ): 

(අ) ශ්රී ලංොශේ තරුේ තරුණියන්ශ  කුසලතා වර්ධනය 
ශවනුශවන් ජාතිෙ ශයොවුන් ශසේනාංෙ පුහුණු මධයසාථාන 
පිහිටුවා තති බව එතුමමා පිළිගන්ශන්ද? 

(ආ) (i) ශ්රී ලංොශේ පිහිටුවා තති ජාතිෙ ශයොවුන් 
ශසේනාංෙ පුහුණු මධයසාථාන සංඛයාව 
ශෙොපමේද; 

 (ii) එම මධයසාථාන පිහිටුවීශම්න  න සාත්රික් පදනම ශහෝ 
්රාශේශීය ශල්ෙම් ශෙොට්ධාස පදනම සීලකිල්ලට 
ශගන තිශබ්ද; 

 (iii) එම මධයසාථානවලින් පුහුණුව ලබා වාර්ෂිෙව පිට 
වී යන තරුේ තරුණියන් සංඛයාව දෙ ව ශයන් 
ශෙොපමේද;  

 (iv) සාර්ථෙව පුහුණුව නිම ෙරනු ලබන තරුේ 
තරුණියන් රැකියාගත කිරීශම් වීඩ පිළිශවෙක් 
තිශබ්ද; 

 (v) ශනොඑශසේ නම්, ඔවුන්ශ  අනාගතය සාර්ථෙ 
ෙරන විධිමත් වීඩ පිළිශවෙක් සෙසා ෙරන්ශන්ද; 

 යන්න එතුමමා ශමම සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ත)  ශනොඑශසේ නම්, ඒ මන්ද?   

இமளஞர் ைற்றும் ெிமளயொட்டுத்துமற அமைச்சமரக் 

லகட்ட ெினொ: 

(அ) இலங்மகயிலுள்ள இமளஞர், யுெதிகளின் ஆற்றல் 

கமள லைம்படுத்துெது ததொடர்பில் லதசிய இமளஞர் 

பமடயணி பயிற்சி நிமலயங்கள் அமைக்கப் 

பட்டுள்ளததன்பமத அெர் ஏற்றுக்தகொள்ெொரொ? 

(ஆ) (i) இலங்மகயில் அமைக்கப்பட்டுள்ள லதசிய 

இமளஞர் பமடயணி பயிற்சி நிமலயங்களின் 

எண்ணிக்மக எத்தமனதயன்பமதயும்; 

 (ii) லைற்படி பயிற்சி நிமலயங்கமள அமைக்கும் 

லபொது ைொெட்ட அடிப்பமடயில் அல்லது பிரலதச 

தசயலக அடிப்பமடயில் கெனத்திற் தகொள்ளப் 

பட்டதொ என்பமதயும்; 

 (iii) லைற்படி பயிற்சி நிமலயங்களில் இருந்து பயிற்சி 

தபற்று ெருடொந்தம் தெளிலயறும் இமளஞர், 

யுெதிகளின் எண்ணிக்மக அண்ணளெொக 

எத்தமனதயன்பமதயும்; 

 (iv) தெற்றிகரைொக பயிற்சியிமனப் பூர்த்திதசய்யும் 

இமளஞர், யுெதிகமள ததொழில்ெொய்ப்பில் 

ஈடுபடுத்தும் லெமலத்திட்டதைொன்று கொணப்படு 

கின்றதொ என்பமதயும்; 

 (v) இன்லறல், அெர்களது எதிர்கொலத்திமன தெற்றி 

கரைொனதொக்கும் முமறயொன லெமலத்திட்ட 

தைொன்று தயொொிக்கப்படுைொ என்பமதயும்; 

 அெர் இச்சமபக்கு அறிெிப்பொரொ? 

(இ) இன்லறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Youth and Sports:  

(a) Will he admit that National Youth Corps Training 
Centres have been established for the development 
of skills of the youth in Sri Lanka? 

(b) Will he inform this House-  

 (i) the number of National Youth Corps 
Training Centres established in Sri Lanka; 

 (ii) whether either the district basis or the 
Divisional Secretary's Division basis has 
been taken into consideration when 
establishing those centres; 

 (iii) the approximate number of youths who 
leave the aforesaid centres annually after 
completing their training; 

 (iv) whether there is a programme to employ the 
youths who successfully complete the 
training; and 

 (v) if not, whether a formal programme will be 
formulated to help them make their future 
successful? 

(c) If not, why? 

 

ගු නාමල් 0 දාජප්ෂ්ඨ මහත්ා  
(ைொண்புைிகு நொைல் ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

ගරු ෙථානායෙතුමමනි, එම ්ර ානයට පිළිතුමර මම  වාගත්* 
ෙරනවා. 

 

*  වාප්ේ ය මත් ත්බන ල  ිළිතුරද  
* சபொபீடத்தில் மெக்கப்பட்ட ெிமட : 

* Answer tabled: 

(අ)  ඔේ. 

(ආ)  (i)  මූලිෙ පුහුණු පාධමාලාව පවත්වනු ලබන මධයසාථාන 5 , 
ශහෝටල් පුහුණු පාසලක්, බීහීරගත ්රියාශීලී පුහුණු 
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පාර්ලිශම්න්තුමව 

මධයසාථානයක් හා වයාපාර බාහිරෙරේ IBPO - Institute 
of Business Process Outsource-  පුහුණු මධයසාථානයක් 
තතුමළුව මධයසාථාන 6 කි. 

 (ii)  ජාතිෙ ශයොවුන් ශසේනාංෙය ආරම්භ ෙර තත්ශත්    3 
වර්ෂ්ඨශත දී එවෙට පීවීති රජය වන අතර, එම අවසාථාශේදී 
පුහුණු මධයසාථාන ආරම්භ ෙරන ලේශේ කුමන ූගශගෝලීය 
පදනමක් යටශත්ද යන්න ශසොයා ගීමමට අපහසුය. ශෙශසේ 
නමුත් දීනට දුයලු  පොත් ආවරේය වන පරින  හා 
බසානාහිර පොශත් ශෙොෙඹ හා උතුමරු පොශත් යාපනය, 
කිලිශනෝචි  යන න සාත්රික්ෙ හීර අශනකුත් දුයලුම න සාත්රික්ෙ 
ආවරේය වන පරින  පුහුණු මධයසාථාන පිහිටුවා තත. 

 (iii)  වර්ෂ්ඨයෙට අන යර ශදෙක් යටශත් ව ,   ෙ පමේ 
්රමාේයක් පුහුණුව ලබා පිටව යයි. එශසේ වුවද, පවතින 
ශෙොවිඩ් - ව  වයිරස තත්ත්වය ශහේතුමශවන්      වර්ෂ්ඨශත දී 
ශමම ්රමාේය අඩු මට්ටමෙ පීවතුමණි. 

 (iv)  පාධමාලාව නිම ෙරනු ලබන්නන් ශයොවුන් ශසේනාංෙය 
විදුන් සෘජුවම රැකියාගත කිරීමක් දු ව ශනොෙරයි. එශසේ වුවද, 
ශයොවුන් ශසේනාංෙ පාධමාලාව හීදෑරීශමන් අනතුමරුව උසසා 
අධයාපනය සඳහා ශයොමු ශනොවන තරුේ තරුණියන්ශ  
වෘත්රණය ෙීන යාව හා හීකියාව අනුව සු වසු රාජය හා 
ශපෞේගලිෙ අං ශත ආයතනයන්හි වෘත්රණය අධයාපනයෙට 
පූර්ේ ශිෂ්ඨයත්ව ක්රමයක් යටශත් ශයොමු ෙර එතුමළින් 
රැකියාගතවීමට ශහෝ වයවසායෙයකුවීමට අව ය 
මඟශපන්වීම දු ව ෙරනු ලබයි. තවද, ශපෞේගලිෙ අං ශත 
ආයතන ශවතින් ශයොවුන් ශසේනාංෙය ශවත ලීශබන 
ඉල්ලීම් අනුව එම ආයතනයන්හි රැකියා සඳහා ශයොමු කිරීම 
ද දු ව ෙරනු ලබයි. 

  යට අමතරව ශයොවුන් ශසේනාංෙ පුහුණු පාධමාලාව 
හදාරන්නන් සඳහා වි ාවවිදයාල ්රතිපාදන ශෙොමිෂ්ඨන් සභාව 
විදුන් පිළිගත් ආයතනයක් මඟින් ඉංග්රීදු භාෂ්ඨාව සහ 
ශතොරතරු හා සන්නිශේදන තාක්ෂ්ඨේය පිළිබඳව සහතිෙපත්ර 
අන යශර් පාධමාලාවක් පවත්වා එමඟින් ලබා ශදන සහතිෙය 
පදනම් ෙර ගනිමින් එම ක්ශෂ්ඨේත්රශයන් උපාධිය, ප ාරාත් 
උපාධිය දක්වා අධයාපනය ලීී ශම් අවසාථාව උදාෙරදීම 
සඳහා අව ය මඟශපන්වීශම් වීඩ පිළිශවෙක් ්රියාත්මෙ 
ශේ. 

 (v)  අදාෙ ශනොශේ. 

 

(ත)  පීන ශනොනඟී. 

 
ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්ර ාන අංෙ  6 -56 /    - (ව), ගරු මයන්ත න සානායෙ 

මහතා. 

 
ගු බු කරක පතිඥදේ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ගරු ෙථානායෙතුමමනි, ගරු මයන්ත න සානායෙ මන්ත්රීතුමමා 

ශවනුශවන් මා එම ්ර ානය අහනවා. 

 
ගු ප්ජොන් න න් රනාන්ු  මහත්ා   
(ைொண்புைிகு லஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු ෙථානායෙතුමමනි, ෙෘෂිෙර්ම අමාතයතුමමා ශවනුශවන් මා 

එම ්ර ානයට පිළිතුමරු දීම සඳහා සති ශදෙෙ ොලයක් ඉල්ලා 

දුටිනවා. 

 
රශයීයනනය මුර දිනකදී ඉදිරිප්  කිරීම  නිප්යෝග කදන ලදී. 
ெினொமெ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

අුගේප්ේ  ාංාාදක රප් ශයීයය  යිතත්ල පහසුකේ 
 அறுகம்லப சுற்றுலொ ெலயம்: உட்கட்டமைப்பு 

ெசதிகள் 
ARUGAM BAY TOURIST DESTINATION: INFRASTRUCTURE 

FACILITIES 
 

590/2020 
 

7. ගු බු කරක පතිඥදේ මහත්ා ිගු එ න.එේ.එේ. දෂ්ඨාදෆන 
මහත්ා ප්වනුව ) 

     (ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரண - ைொண்புைிகு எஸ்.எம்.எம். 

முஸ்ஸொரப் சொர்பொக) 

     (The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. 
S.M.M. Muszhaaraff) 

සංරාරෙ අමාතයතුමමාශගන් තරි ්ර ානය - (ව): 

(අ) (i)  ශ්රී ලංොශේ පිහිටා තති සු්රදුේධ සංරාරෙ 
ෙලාපයක් වන අරුගම්ශබ් ශවරෙ ්රශේ ය, මුහු ව 
රෙ මත ලිසාසා යෑශම් ක්රීඩාව සඳහා ශලෝෙශත 
පවතින මුල් සාථාන ව  අතරට අයත් වන බව 
දන්ශන්ද; 

 (ii)  එශසේ නම්, අරුගම්ශබ් ්රශේ ය ශම් වනශතක් 
සංරාරෙ ෙලාපයක් බවට ්රො යට පත් 
ශනොකිරීමට ශහේතුම ෙවශර්ද;  

 යන්න එතුමමා ශමම සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ආ) (i)  සංරාරෙයන් වි ාල පිරිසක් පීමිශේන 
සාථානයක්  බ අරුගම්ශබ් ්ර ශේ ශත සංරාරෙයන් 
සඳහා අව ය යටිතල පහසුෙම් ්රමාේවත් පරින  
ශනොමීති බව දන්ශන්ද; 

 (ii)  එශසේ නම්, සංරාරෙයන් සඳහා ්රමාේවත් පරින  
යටිතල පහසුෙම් සීප ම සඳහා ගනු ලබන 
පියවර ෙවශර්ද; 

 යන්නත් එතුමමා ශමම සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ත) ශනොඑශසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
 சுற்றுலொ அமைச்சமரக் லகட்ட ெினொ: 

(அ) (i) இலங்மகயில் அமைந்துள்ள பிரபல சுற்றுலொ 

ெலயதைொன்றொன அறுகம்லப கமரலயொரப் 

பிரலதசைொனது உலகில் நீர்ச்சறுக்கல் ெிமள 

யொட்டுக்கு பிரசித்திப் தபற்ற முதல் பத்து 

இடங்களில் ஒன்தறன்பமத அெர் அறிெொரொ 

என்பமதயும்; 

 (ii) ஆதைனில், அறுகம்லப பிரலதசம் இதுெமர 

சுற்றுலொ ெலயதைொன்றொகப் பிரகடனம் தசய்யப் 

படொமைக்கொன கொரணம் யொததன்பமதயும்; 

 அெர் இச்சமபக்கு அறிெிப்பொரொ? 

(ஆ) (i) தபரும் எண்ணிக்மகயிலொன சுற்றுலொப் 

பயணிகள் ெருமக தருகின்ற இடதைொன்றொன 

அறுகம்லப பிரலதசத்தில் சுற்றுலொப் பயணி 

களுக்குத் லபொதியளவு உட்கட்டமைப்பு ெசதிகள் 

இல்மலதயன அெர் அறிெொரொ என்பமதயும்; 

 (ii) ஆதைனில், சுற்றுலொப் பயணிகளுக்கு லபொதிய 

ளெில் உட்கட்டமைப்பு ெசதிகமளப் தபற்றுக் 

தகொடுக்க லைற்தகொள்ளும் நடெடிக்மககள் 

யொமெ என்பமதயும்; 

 அெர் இச்சமபக்கு அறிெிப்பொரொ?  

(இ) இன்லறல், ஏன்? 
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[ගරු නාමල් රාජපක්ෂ්ඨ මහතා] 



2021 අශ්රේල්    

asked the Minister of Tourism: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) whether he is aware that Arugum Bay 
beach, a popular tourist destination, is 
among the top ten surf spots in the world; 
and 

 (ii) if so, the reasons why Arugum Bay had not 
been declared as a tourist zone up to now? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) whether he is aware that there are not 
enough infrastructure facilities in Arugam 
Bay, to which a large number of tourists 
arrive; and 

 (ii) if so, the steps that will be taken to provide 
sufficient infrastructure facilities for 
tourists? 

(c) If not, why? 

 
ගු ර න්න දේුරාංග මහත්ා  
(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ගරු ෙථානායෙතුමමනි, එම ්ර ානයට පිළිතුමර මම  වාගත්* 
ෙරනවා. 

 
*  වාප්ේ ය මත් ත්බන ල  ිළිතුරද  
* சபொபீடத்தில் மெக்கப்பட்ட ெிமட : 

* Answer tabled: 

(අ)  (i)  ඔේ, ශ්රී ලංොශේ පිහිටා තති සු්රදුේධ සංරාරෙ ෙලාපයක් 
වන අරුගම්ශබ් ශවරෙ ්රශේ ය, මුහු ව රෙ මත ලිසාසා යාශම් 
ක්රීඩාව සඳහා ශලෝෙ මට්ටශම් ක්රීඩෙයන් අතර ්රදුේධියක් 
ලබා තත. රෙ මත ලිසාසා යන ක්රීඩාවට සු වසු සාථානයක් 
ශලස ශලෝෙශතම වවවන ශහොඳම සාථානයක් ශලසත්, 
ආදුයා ෙලාපශත 4වන ශහොඳම සාථානයක් ශලසත් 
අරුගම්ශබ් ්රදුේධියක් උසුලයි. 

  තවද, වාර්ෂිෙව ජාතයන්තර රෙ මත ලිසාසා යාශම් තරග -
surfing- පීවීත්වීමට අරුගම්ශබ් ශවරෙ   ශතෝරා ගත් අතර, 
  ව8 සහ   ව  වර්ෂ්ඨවල ද SriLankan Airlines සමඟ 
ඒොබේධව උක්ත තරගාවලි සංවිධානය ශෙරිණි. 

 (ii)  අරුගම්ශබ් ්රශේ ය දීනට සංරාරෙ සංවර්ධන ෙලාපයක් 
ශලස ව 87 අංෙ    දරන පනතින් සංශ ෝධිත ව 68 අංෙ ව4 
දරන සංරාරෙ සංවර්ධන පනශත් 73 (අ) වගන්තිය යටශත් 
   3 ජනවාරි    න නීති අංෙ ව 7 /  දරන අතිවිශ ේෂ්ඨ ගීසට් 
පත්රශත පෙෙරන ලද නිශයෝගය මඟින් ්රො යට පත් ෙර 
තත. තවද, නාගරිෙ සංවර්ධන අධිොරිශත මූලිෙත්වශයන් 
සවිසාතරාත්මෙව සංරාරෙ සංවර්ධන සීලීසාමක් සෙසා 
ශෙශරමින් පවරණ. ශමහි ෙටයුතුම දුයයට  5ෙට වඩා අවසන් 
වී තත. 

(ආ)  (i)  දීනට නිම වී තති අරුගම්ශබ් සංරරේ ෙලාපශත යටිතල 
පහසුෙම් සම්බන්ධ දුයලුම විසාතර ශ්රී ලංො සංරාරෙ 
සංවර්ධන අධිොරිය විදුන් පිළිශයෙ ෙරන ලද ්රධාන 
සීලසුම තුමෙ සඳහන් වන අතර, ඒ සඳහා සෙසා වී තති 
අවසාන වාර්තාවට අනුව ය ටිතල පහසුෙම් න යුණු කිරීමට 
අදාෙ ආයතනවල සහය ලබා ගීමමට නියමිතය. 

 (ii)  ඉහත සඳහන් සීලසුමට අනුව මාර්ග පේධතිය වීඩින යුණු 
කිරීම මාර්ග සංවර්ධන අධිොරිශත දායෙත්වශයන් ද, ජල 
සම්පාදනය ජාතිෙ ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය 
මඟින් ද, වි වලි බල සීපයුම ලංො වි වලිබල මණ්ඩලය 
මඟින්ද, ෙීළි ෙසෙ බීහීර කිරීම ශපොතුමවිල් ්රාශේශීය 
සභාශේ දායෙත්වශයන් ද, ආශයෝජන සඳහා ඉඩම් ලබා 
ගීමම ශපොතුමවිල් ්රාශේශීය ශල්ෙම් ොර්යාලශත 
දායෙත්වශයන් ද දු ව ශෙශර්. 

(ත)  අදාෙ ශනොශේ. 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අමාතයාං  නිශේදන, ශව ශෙඳ අමාතය ගරු බන් වල 

ගුේවර්ධන මීතිතුමමා.  

 
 ප්ත්ො   හන මල් 0ල  ප්වප් ඳ 
අමාත්ුරමාප්ේ රකාශයීයය 

'சததொச' நிெொரணப் தபொதி: ெர்த்தக 
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MINISTER OF TRADE 

 
ගු ිආාාාය) බන්ු ල ගුේවාධාන මහත්ා ිප්වප් ඳ 
අමාත්ුරමා) 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குணெர்தன - ெர்த்தக 

அமைச்சர்) 

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

ගරු ෙථානායෙතුමමනි, ශවශෙඳ අමාතයාං ය ශවනුශවන් ශම් 

්රො ය කිරීම ට ශෙටි අවසාථාවක් ලබා දීම පිළිබඳව මම 

ඔබතුමමාට සාතුමතිවන්ත ශවනවා.  

පවතින ශෙොවිඩ් - ව  දීවීන්ත වසංගත තත්ත්වය තුමෙ 

ශලෝෙශත  මනුෂ්ඨය ජීවිත    ලක්ෂ්ඨයෙට වීඩි ්රමාේයක් විනා  

ශවලා, මුළු සීපයුම් ්රියාදාමය සම්පූර්ේශයන් ෙඩා වීටිලා, 

අසාමානය ශලස ශලෝෙ ශවශෙඳ ශපොෙ තුමෙ භාණ්ඩ මිල ඉහෙ 

නඟිමින් පවතින අවසාථාශේ  රජය විදුන් සශතොස හරහා සහන 

මල්ලක් ලබා දීශම් වීඩ පි ළිශවෙක් හඳුන්වා  වන්නා. ඒ සහන 

මල්ල හඳුන්වා දීශමන් පසු ශම් පාර්ලිශම්න්තුමව තුමෙත්, ඉන් පිටතත් 

එයට විරුේධව අේූගත ශරෝදනා එල්ල ෙරමින් රටට අහිතෙර වීඩ 

පිළිශවෙක් ශගන යනවා.  

ගරු ෙථානායෙතුමමනි, ඒ සහන මල්ල තුමෙ රතුම ෙීකුළු සහල් 

කිශලෝ එෙක්, සු ව ෙීකුළු සහල් කිශලෝ එෙක්, සු ව නාඩු සහල් 

කිශලෝ එෙක්, රතුම පරිප්පු කිශලෝ එෙක්, පාන් පිටි කිශලෝ එෙක්, 

සු ව ී නි කිශලෝ එෙක්, ලුණු ෙීට කිශලෝ එෙක්, තායි හාල් 

මීසාසන් ග්රෑම්    ක්, ෙෑලි මිරිසා ග්රෑම් ව  ක්, ශත් ශෙොෙ ග්රෑම් 

ව  ක්, ශසෝයා මීට් ග්රෑම් 5 ක්, මුහුණු ආවරේ එෙක් තතුමෙත් 

ශවනවා. රුපියල් දහසෙට භාණ්ඩ වර්ග ව ක් ලබා දීම සශතොස 

ශවශෙඳ සීල්වල ශම් න නවල කිදු ව හිඟයකින් ශතොරව අඛණ්ඩව 

දු ව ශවනවා. හෘදය සාක්ෂියට එෙඟවත්, අවංෙවත් මම ශම් ගරු 

සභාවට ශම් ොරේය සඳහන් ෙරන්න ෙීමීතියි. ශම් භාණ්ඩ 

ලීයිසාතුමවම සුපිරි ශවෙඳ සීල් ශදෙෙට දීලා බඩු අරශගන 

තිශබනවා. මම ඒ රිදුට්පත්  වාගත්* ෙරනවා. 

කීර්ති නාමයක් සහිත, වගකීශමන් යුත් ශවශෙඳාමෙ නියුතුම 

ආයතනයකින් ඒ භාණ්ඩ ලීයිසාතුමව මිලදී ගීමම සඳහා රුපියල් 

ව,3 වක් වීය ශවලා තිශබනවා. ඒ වාශ ම රට පුරාම ශවශෙඳ 

සීල් තිශබන එවීනිම ඉහෙ කීර්ති නාමයක් තිශබන 

ආයතනයකින් ඒ භාණ්ඩ ලීයිසාතුමව මිලදී ගීමම සඳහා රුපියල් 

ව,333ක් වීය ශවලා තිශබනවා. අපි මිල අඩු කිරීශමන් පසාශසේ 

පුේගලිෙ අං ශත ආයතනත් රුපියල් ව,333ෙට, ව,3 වෙට ඒ 

භාණ්ඩ මල්ල ලබා ශදන ශෙොට, අශප් රශට් ජනතාවට සහනයක් 

ව ශයන් සශතොස රුපියල් ව,   ෙට ඒ භාණ්ඩ මල්ල ලබා 

ශදනවා. එවීනි අවසාථාවෙ පසුගිය න ශනෙ මාධය හරහා 
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————————— 
*  පු නත්කාලප්  ත්බා ඇත්. 
*  நூனிமலயத்தில் மெக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශම්න්තුමව 

"පාරිශභෝගිෙ සම්පත් සුරැකීශම් සංවිධානය" නීමති සංවිධානයෙ 

රික්ෂ්ඨම, ෙපටි, අයාන මනුසාසශයක්  ශම් ජාතිෙ වීඩසටහනට 

විරුේධව ඉතාම බරපතෙ රාජය විශරෝීක ශරෝදනා වි ාල 

්රමාේයක් එල්ල ෙරලා තිශබනවා.  

1.  ඒ තීනීත්තා භාණ්ඩ මල්ල මිලදී ගත් ශබොරැල්ශල් සශතොස 
ආයතනශයන් රිදුට් පතක් නිකුත් ෙර නීති බව කියා 
තිශබනවා. භාණ්ඩ මිලදී ගත්තාම රිදුට් පතක් නිකුත් ෙර 
නීත්නම් ඒෙ වීරැේදක්. ඒ සඳහා මම සම්පූර්ේ 
පරීක්ෂ්ඨේයක් ෙරනවා. ඒ පරීක්ෂ්ඨේය ෙරන්න කියලා 
සශතොස සභාපතිවරයාට නියම ෙර තිශබනවා.  

2.  ී නි වංරාවටත් වඩා වි ාල වංරාවක් මම මුහුණු 
ආවරේවලින් ෙරලා තිශබනවා කියලා එතුමමා මාධය 
හරහා රට පුරාම ්රරාරය ෙරනවා. ගරු ෙථානායෙතුමමනි, 
ඒ මුහුණු ආවරේ ශේ පාලන පළිගීමම්වලට ලක් ශව්චර 
ශම් රශට් කීර්තිමත් ආයතනයක් වන "දාස සමූහ 
වයාපාරය" විදුන් නිෂ්ඨාපාදනය ෙරලා, ලංො ඉතිහාසශත 
SLSI සහතිෙ ලාංඡනය මුලින්ම ලබා ගත්ත මුහුණු 
ආවරේය. ඒ මුහුණු ආවරේයෙ ෙලින් තිබුණු මිල 
රුපියල් 4 ක්. ශම් ආයතනය ඒ මුහුණු ආවරේය රුපියල් 
 5 දක්වා අඩු ෙො. යට පසාශසේ රුපියල්    දක්වා අඩු ෙො. 
යට පසාශසේ රුපියල් ව5 දක්වා අඩු ෙො. යට පසාශසේ ලංොව 
පුරාම SLSI සහතිෙ ලාංඡනය සහිත මුහුණු ආවරේය 
අශෙවි වන්ශන් රුපියල් ව4ෙට. ශ්රී ලංො රාජය වාණිජ 
විවිධ මතිගත සංසාථාශවන් අශනක් ආයතනවලට 
ශදනශෙොට යටත් වඩා මිල අඩු ශවනවා. ඒ කීර්තිමත් 
සමාගමටත්, අපටත් වි ාල අමූලිෙ අසතය ශරෝදනාවක් 
තමයි ඒ එල්ල ෙර තිශබන්ශන්.  

 ගරු ෙථානායෙතුමමනි, ඒ සහන මල්ශල් තිශබන පරිප්පු 
පරිශභෝජනය ෙරන්න එපා කියනවා. දකුණු පොශත් 
සමුපොර සමිතියෙ මනුෂ්ඨය පරිශභෝජනයට නුසු වසු රතුම 
පරිප්පු තමයි ඒ සහන මල්ශල් තිශබන්ශන් කියලා 
කියනවා. ඒෙ සහගහන අපරාධයක්.  අපි හිතාමතා 
ඕනෑෙමින් ශවන ශෙොශහේ ශහෝ තිශබන පරිප්පු ටිෙක් 
ශගනීල්ලා ශම් රශට් ජනතාවට ෙවනවා නම්, එශහම 
රජයක් ඉතුමරු ෙරන්න ශහොඳ නීහී. ඒ රතුම පරිප්පු ශදන 
දකුණු පොශත් සමුපොර සමිතියයි, සශතොසයි ශදෙම 
එෙක් කියලා කියනවා. නමුත් අපි ජනතාවට ඒ විධියට වහ 
ෙවලා නීහී. 

3.  ශම් සහන මල්ශල් තිශබනවා ශත් ශෙොෙ පීෙට්ටුවක්. ගරු 
ෙථානායෙතුමමනි, ශ්රී ලංො ශත් මණ්ඩලශත දුංහයා 
ලාංඡනය සහිත ශත් ශෙොෙ ග්රෑම් ව   පීෙට් එෙක්  දීර්ඝ 
ොලයක් තිසාශසේ ශවශෙඳ ශපොශෙේ තිබුශණ් රුපියල් 
ව35ෙට. ඒෙ පීෙට් ෙරලා තිශබන්ශන් ශවශෙඳ ශපොශෙේ. 
අවුරු ව 35ෙටත් වඩා පීරණි වයාපාරිෙශයක් ඒ ශත් ශෙොෙ 
සපයනවා. ඒ වාශ ම, සම්මාන න නපු යෂ්ඨාවරන් බ්රදර්සා 
ආයතනය සපයන ශත් ශම් විධියට පීෙට් ෙරලා ග්රෑම් 
ව  ක් විකුේන්න තිශබන්ශන් රුපියල්  5ෙට. ශමතීනදී 
ඔහු සඳහන් ෙරලා තිශබනවා, සාශටෝරුව අතුමගාලා එෙතුම 
ෙරපු ශත් ශෙොෙවලට ඩයි දාලා, ඒ ශත් ශෙොෙ තමයි ශම් 
පීෙට් ෙරලා තිශබන්ශන් කියලා. ඔහු බරපතෙ 
ශරෝදනාවක් එල්ල ෙර තිශබනවා. එය රජයටත්, රාජය 
ආයතනවලටත්, ශපෞේගලිෙ අං ශත යහපත් වයාපාරිෙ 
්රජාවටත් උසුලා ගත ශනොහීකි ්රහාරයක්.  

ගරු ෙථානායෙතුමමනි, සශතොස සහන වීඩ පිළිශවෙ තුමෙ අපි 

රාජය වයවසායෙයන් වි ාල පිරිසක් හිහි ෙර තිශබනවා. STC 

ආයතනය පසුගිය රජය යටශත් න ගටම පාඩු ලීබුවා. අපි පසුගිය 

මාස කිහිපය තුමෙදී එය ලාභ ලබන ආයතනයක් බවට පරිවර්තනය 

ෙො.  

ගු රි ාඩ් බදියුදීන් මහත්ා  
(ைொண்புைிகு றிஸொட் பதியுதீன்) 

(The Hon. Rishad  Bathiudeen) 

Sir, I rise to a point of Order. 

ගරු තමතිතුමමනි, STC ආයතනය පසුගිය යහ පාලන ආණ්ඩුව 

යටශත් පාඩු ලීබුශේ නීහී. අවුරු ව හතරම - [බාධා කිරීමක්] 

 
ගු ිආාාාය) බන්ු ල ගුේවාධාන මහත්ා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குணெர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

හරි, හරි. ශම් මශ  ශවලාව. [බාධා කිරීමක්]  මම යෙඟ 

පාර්ලිශම්න්තුම න නශත  ඒ ගිණුම් වාර්තා ටිෙ ඉන රිපත් ෙරනව ාා. 

එතශෙොට හරි ශන්.  

යෙඟට, ොර්මිෙ තාක්ෂ්ඨේ ආයතනය - ITI - ඒ විදයාත්මෙ 

ආයතනය ශවශෙඳ ශපොශෙේ පවතින මිලට වඩා රුපියල් දුයයක් 

අඩුශවන් sanitizer අශෙවි ෙරනවා. ශවශෙඳ ශපොශෙේ රුපියල් 

ශදදුයපනහයි, තුමන්දුයයයි, තුමන්දුයපනහයි කියලා ගම්මිරිසා 

තිශබන්ශන්. ගරු ජානෙ වක්කුුරර රාජය තමතිතුමමා විදුන් 

ගම්මිරිසා ශගොවියාට රුපියල් අටදුයයක් වීනි ඉහෙ මිලක් 

ශගවලා, ලබන සතිශත ඉඳලා ගම්මිරිසා ග්රෑම් දුයය රුපියල් 

එෙදුයහීටට අශෙවි ෙරනවා, ජාවාරම්ෙරුවන්ශ  ඔක්ශෙොම 

ලාභ රණරු ඉවත් ෙරලා. BCC  - British Ceylon Corporation - 

එෙ සබන් වර්ග දුයල්ශල් මිල අඩු ෙරලා තිශබනවා. විමල් 

වීරවං  තමතිතුමමාශ  නායෙත්වශයන් රාජය වයවසාය 

ආයතනවල තත්ත්වය අපි දීන් ඉහෙට ඔසවාශගන යනවා. SPC - 

State Printing Corporation - එෙ දුයලු  ශපොත්පත්වල මිල 

දුයයට විසාසකින් අඩු ෙරලා අශෙවි ෙරනවා. ශවශෙඳ ශපොශෙේ 

රුපියල් හත්දුයයට විකුේපු හාල්මීසාසන් රුපියල් පන්දුය 

හීත්තෑපහෙට විකුේලා, රුපියල් ශදදුය පහශෙොවට තිබුණු 

ශලොකු ලූනු රුපියල් හීත්තෑවට සහ රුපියල් දුයයට විකුේලා, 

රුපියල් එෙදුය අරිවට තිබුණු පරිප්පු කිශලෝව රුපියල් එෙදුය 

හීටපහට විකුේලා, රුපියල් හාරදුය තිහට විකුේපු කුකුළු මසා 

රුපියල් හාරදුයයට විකුේලා, රුපියල් ශදදුය අරිපහට මිල නියම 

ෙරලා අශෙවි ෙෙ කිරිපිටි රුපියල් ශදදුය පනසාපහට විකුේලා, 

රුපියල් ශදදුයයට තිබුණු අර්තාපල් රුපියල් එෙදුය හතළිහට 

විකුේලා සහනයක්  වන්නා. ශම් පවතින අයහපත් තත්ත්වය තුමෙ 

අපට පුළුවන් විධියට යහපතක් කිරීම සඳහා සේභාවශයන් ෙෙ ශේ 

විශේරනය කිරීම නිසා පාරිශභෝගිෙ අයිරණන් සුරැකීශම් 

සංවිධානශත අය අත්අඩංගුවට අරශගන තිශබනවා. ශම් රශට් 

ශපොලීදුයක් තිශබනවා; අපරාධ පරීක්ෂ්ඨේ ශදපාර්තශම්න්තුමවක් 

තිශබනවා. ශම් ෙරුණු පිළිබඳව  සශතොස ආයතනය පීමිණිල්ලක් 

දමා තිශබනවා; STC ආයතනය පීමිණිල්ලක් දමා තිශබනවා;  දාස 

සමූහ වයාපාරය පීමිණිල්ලක් දමා තිශබනවා; ශත් ශෙොෙ 

නිෂ්ඨාපාදෙයන් පීමිණිල්ලක් දමා තිශබනවා. රටට අහිතෙර, 

ජාතිෙ ව ශයන් ජනතාවට ලීශබන සහන වෙක්වන ඕනෑම 

තරාතිරමෙ ශෙශනකුට මතිය ්රියාත්මෙ කිරීම සඳහා මීන හත් 

ශවන්න කියලා මා ශම් උත්තරීතර සභාශේදී සඳහන් ෙරනවා.  

ඒ සහන මල්ල හඳුන්වා ශදන අවසාථාශේ  මශගන් තහුවා,  ශම් 

සහන මල්ශල් තිශබන බඩු ටිෙ කී දවසෙට ්රමාේවත්ද කියලා.  

හාල් ශෙෝචරර තිශබනවාද  කියලා තහුවා. ්ර ානයට උත්තරයක් 

ව ශයන් මා කිේවා, "සතියෙට-ශදෙෙට තති." කියලා. 

පවුලෙටද එක්ශෙශනකුටද කියලා අහුවාම, "පවුලෙට" කියලා 

මශ  ෙටින් කියීවුේා. ඒ අවසාථාශේදීම සශතො ස සභාපතිවරයා 

මට කිේවා, "එක් ශෙශනකුට" කියලා කියන්න කියලා. එශහම 

කියන්න ඉසාශසල්ලා "පවුලෙට" කියන වරනය අරශගන පවුල් 

පන්සල් ඔක්ශෙොටම පහර  වන්නා. ශමශහම විොරරූීඨ 

වවරයකින් හීදුශරන තත්ත්වය නතර ෙරලා ශ්චතනාන්විතව 

රශට් සාමානය ජනයාට යහපතක් සීලී ම සඳහා ෙරපු 

වයාපාරයෙට  ශමශලදුන් වවරශයන් මුසපත්ව පහර ශදන  
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[ගරු (ආරාර්ය) බන් වල ගුේවර්ධන මහතා] 



2021 අශ්රේල්    

සංවිධානාත්මෙ බලශේග තිශබනවා නම්, ඒ අයට මතිය 

්රියාත්මෙ කිරීම සඳහා ශපොලීදුය සහ අපරාධ පරීක්ෂ්ඨේ 

ශදපාර්තශම්න්තුමව මීන හත් ශවලා සාධාරේය ඉෂ්ඨාට ෙර ශදන ශලස 

මා ඉල්ලා දුටිනවා.  

 
ගු රි ාඩ් බදියුදීන් මහත්ා  
(ைொண்புைிகு றிஸொட் பதியுதீன்) 

(The Hon. Rishad  Bathiudeen) 

Sir, I rise to a point of Order. 

තත්තටම සශතොස කීර්තිනාමය ආරක්ෂ්ඨා ෙරන්න ඕනෑ කියලා 

බන් වල ගුේවර්ධන තමතිතුමමා  හරි ආදරශයන් ෙථා ෙො. 

එතුමමාශ  ඉල්ලීම ගීන මාත් සතුමටු ශවනවා. තත්තටම සශතොස 

ආයතනය තමයි ශෙොශරෝනා වසංගතය පටන් ගත් ොලශත ඉඳලා 

ශගොඩක් වීඩ ෙශෙේ. නමුත් ගරු ෙථානායෙතුමමනි, "සශතොස 

වාහනශයන් තමයි සහරාන්ශ  ශබෝම්බ ශගනාශේ" කියලා 

ඔබතුමමන්ලාශ  ෙීහිනට් මණ්ඩලශත ඉන්න තමතිවරයකු 

මාධයවල ශලොකු ්රරාරයක් ශගන ගියා. මම ඔබතුමමාශගන් 

ඉල්ලීමක් ෙරනවා, එශහම සශතොස වාහනවලින් ශබෝම්බ 

ශගනාවාද, සහරාන් ශබෝම්බ ශගනාශේ එශහමද කියලා 

ෙරුේාෙරලා ශම් උත්තරීතර සභාවට ශහළි ෙරන්න කියලා. 

නීත්නම් සශතොස කීර්ති නාමයට ශහොඳ නීහී කියලා මම ශම් 

ශවලාශේ කියනවා.  

 
ගු ිආාාාය) බන්ු ල ගුේවාධාන මහත්ා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குணெர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

ගරු ෙථානායෙතුමමනි, හිටපු ශවශෙඳ අමාතයතුමමාශ  ඉල්ලීම 

ඉෂ්ඨාට ෙරන්න මා බලාශපොශරොත්තුම ශවනවා. ශම් දුයලු  ආයතන 

පිළිබඳ  ශවෝහාරිෙ විගේනයක් ෙරන්න දීනට මම භාර දීලා 

තිශබනවා. ශම් වන විට ඒෙ ෙරශගන යනවා. ගරු  මන්ත්රීතුමමනි, 

ඔබතුමමා කියන ආොරශත  ශරෝදනාවෙට  ලක් වුණු තීනීත්ශතකු 

සශතොස ආයතනශත ඉන්නවාද කියලා විභාග ෙරලා බලන්න 

කියලා මම ඒ අයට දීනුම් ශදන්නම්. [බාධා කිරීමක්]  

 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්ත්රීතුමමා, රීති ්ර ානයක්ද?  
 

ගු  නලින් බණ්ඩාද ජයමහ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගරු ෙථානායෙතුමමනි, පාර්ලිශම්න්තුම මන්ත්රීවරුන්ශ  

්රධානියා ඔබතුමමා. ඕනෑම දවසෙ උශේ 8.3  ඉඳලා සවස 5.3  

ශවනතුමරු බන්ධනාගාරගත වී දුටින ශෙශනකු බලන්න 

බන්ධනාගාර ආයාපනත යටශත් අපට වර්රසාදයක් තිශබනවා. 

හීබීයි අපශ  ඒ  වර්රසාදය අද ෙඩ ශවලා තිශබනවා. 

විශ ේෂ්ඨශයන්ම අගුේශෙොෙපීලීසාස බන්ධනාගාරශත ඉන්න අශප් 

රන්ජන් රාමනායෙ හිටපු මන්ත්රීතුමමා බලන්න යන්න අපට 

අවසාථාවක් නීහී. එතුමමා බලන්න යන්න ශදන්ශන් බදාදා විතරයි. 

ඒෙ සම්පූර්ේ මතිවිශරෝීකයි.  ශම්ෙ සම්පූර්ේ වීරන යි. ගරු  

ෙථානායෙතුමමනි, ඔබතුමමා නීති ශවලාශේ ඒ පිළිබඳ වර්රසාද 

්ර ානයක් ශයොමු ෙො. ශෙොවිඩ් - ව  වසංගත ්ර ානයක් නිසාවත්, 

ශවන ශමොකුත් ශහේතුමවක් නිසාවත් ශනොශවයි අපට අශනක් 

දවසාවලට යන්න ශනොශදන්ශන්. අපි ඒෙට ශහේතුමවක් දන්ශන් 

නීහී. බදාදාට විතරයි, රන්ජන් රාමනායෙ මන්ත්රීතුමමා බලන්න 

යන්න පුළුවන්. බදාදා කියන්ශන් මහජන න න ය ශන්. 

පාර්ලිශම්න්තුමව පීවීත්ශවන දවසක්. එම නිසා බදාදා න නශත 

රන්ජන් රාමනායෙ  මන්ත්රීතුමමා බලන්න යන්න අපට ශවලාවක් 

නීහී.  එම නිසා ඔබතුමමා අශප් ්රධානියා විධියට වහාම ශම් ගීන 

ශහොයා බලලා, ශම් තත්ත්වය නිවීරැන  ෙරලා අපට දීනුම් ශදන්න. 

ශමය පාර්ලිශම්න්තුම මන්ත්රීවරුන් වන අපට හිමි වර්රසාදයක්. 

අගුේශෙොෙපීලීසාස ශනොශවයි, ඕනෑම බන්ධනාගාරයෙ උශේ 

8.3  ඉඳලා සවස 5.3  දක්වා බන්ධනාගාර දුරෙරුවකු බලන්න 

යන්න අපට පුළුවන්, බන්ධනාගාරයක් ගීන ශහොයා බලන්න 

වාශ ම අඩුපාඩු ගීන ශහොයලා බලන්න පුළුවන්. අපශ  එම 

වර්රසාදය ලබා ශදන්න ඔබතුමමා මීන හත් ශවලා ෙටයුතුම ෙරන්න 

කියලා මා ඉතා ශගෞරවශයන් ඉල්ලා දුටිනවා.  

 
ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳයි. මම ඒ ගීන ශසොයා  බලා ඔබතුමමන්ලාට කියන්නම්.  

 

Next, the Hon. Shanakiyan Rajaputhiran 
Rasamanickam to raise a Question of Privilege. 

 

  
වදර ා    වාෂ්ඨේප්  නි හ  ේල් 0ලාංනනය  
சிறப்புொிமை: லபச்சுச் சுதந்திரத்மத ைீறல்  

PRIVILEGE: VIOLATION OF FREEDOM OF SPEECH 
 

ගු ෂ්ඨාේ්කියන් දාජපු් තිඥදන් දා මාණි්කේ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு சொணக்கியன் ரொஜபுத்திரன் இரொசைொணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

Hon. Speaker, I actually wanted to raise this as a 
Question of Privilege rather than just getting up and 
behaving like a hooligan in this House. So, Sir, let me 
raise my Question of Privilege now. 

Sir, I hereby wish to bring to your attention that my 
Privilege in relation to freedom of speech was violated on 
the 08th of April, 2021 by the comments made by the 
Hon. Shehan Semasinghe in his speech, which I have 
attached to my Question of Privilege. I wish the culprit 
was here. He was here a little while ago, but now, he has 
left the Chamber. 

The Hon. Shehan Semasinghe mentioned my name 
and the name of the political party I represent a few times 
in his speech on 08th April, 2021. The Hon. Member 
made references to the speech I made on the 07th of 
April, 2021 in the House and it violated my Privileges as 
a Member of Parliament. In his speech, he mentioned that 
I should be questioned by the Criminal Investigation 
Department regarding a matter that was referred to in my 
speech. I would like to state that as a Member of 
Parliament, it is well within my Privilege to express my 
thoughts in this House without fear. 

I would like to urge the Hon. Speaker to take stern 
action against the Hon. Member of Parliament for 
violating my Privilege of speech. The Hon. Shehan 
Semasinghe has taken my Privileges as an MP quite 
lightly, and this matter should be dealt with utmost 
importance and I would like to urge the Hon. Speaker to 
take severe action against him, who should learn to 
respect parliamentary traditions, and this should not set a 
precedent for other Members. I would also like to request 
the Hon. Speaker to expunge his statement from Hansard 
and take stern action against the Member to ensure that 
we are truly committed to democratic values in this 
House under your leadership and guidance. 
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පාර්ලිශම්න්තුමව 

Sir, you know that our party has been registered since 
1949. How dare he says that we represent different 
sentiments! He has the freedom to express his views. But, 
how dare he says that I should be taken to the Criminal 
Investigation Department! Sir, this is a bad precedent that 
is being set because they are trying to villainize Tamil 
Parliamentarians here. As soon as the Hon. 
Gajendrakumar Ponnambalam gets up to speak, they try 
to villainize him. We should have the Privilege to speak 
in this House under your leadership. If you think that we 
should not speak, please let us know. Then, we might as 
well give our time to somebody else, let somebody else 
speak. Because as soon as we speak, we are villainized, 
we are branded as people who represent a different 
ideology. I mean, that is what democracy is about. We 
should be allowed to come here and express ourselves 
without fear or oppression. Has this Hon. Member, by 
saying that, been playing to the gallery? Sir, I beg you to 
take stern action against him. 

 
ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Member, we will look into that matter.  
 
ගු ෂ්ඨාේ්කියන් දාජපු් තිඥදන් දා මාණි්කේ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு சொணக்கியன் ரொஜபுத்திரன் இரொசைொணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

Sir, he is not a first-time MP. I think this is the second 
or the third time that he has been in Parliament. So, he 
should be given a strong message so that nobody else in 
this House violates our Privilege of speech in this House.   

Thank you, Sir. 
 
ගු කුවාානේ ශ්රීත්දන් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு சிெஞொனம் சிறீதரன்)   

(The Hon. Sivagnanam Shritharan)  
 

නැඟී කුිතප් ය. 
எழுந்தொர். 

rose. 

 
ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Yes, Hon. Sivagnanam Shritharan? 
 
 

ගු කුවාානේ ශ්රීත්දන් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு சிெஞொனம் சிறீதரன்)   

(The Hon. Sivagnanam Shritharan)  
தகௌரெ சபொநொயகர் அெர்கலள, லநற்மறய தினம் ைொமல 

யொழ்ப்பொண லையர் ைணிெண்ணன் அெர்கள் மகது 

தசய்யப்பட்டிருக்கிறொர். தகொழும்பு ைொநகர சமபயின் 

சீருமடமய ஒத்த சீருமடமயத்தொன் யொழ்ப்பொண ைொநகர 

சமபயினொல் தூய நகரத்மத உருெொக்குெதற்கொக உருெொக்கப் 

பட்ட கண்கொணிப்புக் குழுெினரும் அணிந்திருந்தனர். அதற்குப் 

பயங்கரெொத முலொம்பூசி, லநற்மறய தினம் TID இனரொல் - 

பயங்கரெொதக் குற்றத்தடுப்பு ெிசொரமணப் பிொிெினரொல் - 

யொழ்ப்பொண லையர் ைணிெண்ணன் அெர்கள் மகது 

தசய்யப்பட்டிருப்பது ைிகவும் ைனெருத்தத்துக்குொியது. இந்த 

நொட்டிலல ஜனநொயகம் லபணப்பட லெண்டுைொனொல், நீங்கள் 

இந்த ெிடயத்மத ைிகவும் கொிசமனலயொடு மகயொள லெண்டும். 

இது ைிகவும் ஆபத்தொன, அபொயகரைொன ஒரு ெிடயைொகும். 

எனலெ, ைணிெண்ணமன ெிடுதமல தசய்ெதற்கு இந்த 

அரசொங்கம் உடனடி நடெடிக்மக எடுக்க லெண்டுதைன்று 

நொன் இந்த இடத்திலல ெலியுறுத்துகிலறன்.  

 
ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

All right. Thank you. I will look into that.  
 
ගු ල්ෂ්ඨනමන් කිරිඇල් 0ල මහත්ා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු ෙථානායෙතුමමනි, ඉන රිපත් ෙෙ වර්රසාද ්ර ානය ගීන 

විපක්ෂ්ඨශත ්රධාන සංවිධායෙ හීටියට මා ශම් ොරේය කියනවා. 

තත්ත ව ශයන්ම මන්ත්රීවරයකුට යම්කිදු ශරෝදනාවක් එල්ල 

ෙරනවා නම් පාර්ලිශම්න්තුමවට ශයෝජනාවක් ශගශනන්න පුළුවන්. 

එශහම නීතුමව, නිෙම්ම නීඟිටලා මන්ත්රීවරයකුට අපහාස ෙරන්න 

බීහී. ශමම ශරෝදනාව ගරු ෂ්ඨාේක්කියන් රාජපුත්තිරන් 

රාසමාණික්ෙම් මන්ත්රීතුමමාට එල්ල ෙරන ලද ශරෝදනාවක්. 

ශමශහම ශරෝදනා එල්ල ෙරන්න බීහී. එතුමමා වීරැේදක් ෙරලා  

තිශබනවා නම් පාර්ලිශම්න්තුමවට ශයෝජනාවක් ශගනීල්ලා, ඒෙ 

නයාය පුසාතෙයට තතුමෙත් ෙරලා, ඒ මන්ත්රීවරයාත් ඉන්න තීන 

ඒ ගීන සාේචඡා ෙරන්න පුළුවන්. අශප් පාර්ලිශම්න්තුමශේ එෙ 

පීත්තෙ ශනොශවයි ශදපීත්ශත්ම අය නීඟිටලා ශපෞේගලිෙ 

අපහාස ෙරනවා. ඒෙ හරි අශ ෝභනයි. මන්ත්රීවරයකු වීරැේදක් 

ෙරලා තිශබනවා නම්, ඒ පිළිබඳ ශයෝජනාවක් නයාය පුසාතෙයට 

තතුමෙත් ෙරලා, ඒ ගීන විවාද ෙරන්න පුළුවන්. ඒෙ 

ශදපීත්ශතන්ම ෙරන්න පුළුවන්. පක්ෂ්ඨ නායෙ රැසාවීශම්දී මම 

ෙලිනුත් ශම් ගීන කිේවා. මන්ත්රීවරයකු සාථාවර නිශයෝගවලට 

පටහීණිව ඒ විධියට ෙථා ෙරනශෙොට පාර්ලිශම්න්තුම නිලධාරින් 

එය ශපන්වා ශදන්න ඕනෑ.  

 
ගු ජී.ජී. ප්පොන්නේබලේ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு ஜீ.ஜீ. தபொன்னம்பலம்)  

(The Hon. G.G. Ponnambalam)  

Hon. Speaker, I am a Member of the Committee on 
Ethics and Privileges. In fact, in the Committee also we 
spoke about this issue. The conduct of Hon. Members of 
Parliament in the course of debates, when another fellow 
Hon. Member is on his feet, is, quite honestly, just 
appalling. When you are in the Chair, Sir, you, to some 
extent, make an effort to maintain the decorum of the 
House. But, Sir, to raise a point of Order just to prevent 
another Hon. Member from expressing an opinion is 
outrageous because it comes to a point where Parties such 
as ours, which only has about six or seven minutes to 
speak, cannot even make a point.  

So, the Hon. Speaker must take a firm position on this 
and must intervene and ask the other Hon. Members who 
take the Chair to insist on an Hon. Member who wishes 
to raise a point of Order to cite the Standing Order under 
which it is being raised. If no such Standing Order is 
mentioned at the very outset, that Hon. Member must be 
asked to sit down. Otherwise, speakers cannot make a 
point.  

Sir, the second matter is about the Jaffna Mayor who 
has been arrested by the TID. I am not a fan of the Jaffna 
Mayor; he was a former member of our Party. But, I can 
tell you that the attempt by the Government to try and 
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portray him as trying to resurrect the LTTE police force is 
preposterous! Under the Municipal Councils in various 
parts of the country, including Colombo, there are various 
sections created for issuing parking tickets. Like that, 
various things are done. So, for a person who has created 
such a section under the Municipal Council and allowed 
those employees to wear a light blue or dark blue uniform 
to be accused that he is reviving the LTTE is 
preposterous, Sir. If this is not political victimization, I do 
not know what it is.  

And I can tell you, Sir, that I am not a fan of the 
Mayor, I have no reason to defend him. What this 
Government is doing is, it is  just going beyond the pale 
by any stretch of imagination of something of political 
victimization; quite the contrary, this is fascism, Hon. 
Speaker and I say it with responsibility. You are 
militarizing the country on one hand, you are creating 
racism on the other hand and now you are preventing any 
form of other opinion. This is nothing but fascism and 
you must stop this. A Senior Member such as the Hon. 
Dinesh Gunawardena is here. My God! Look at the state 
of this country. You must stop this. This is just not on, 
Hon. Speaker. 

 
ගු ිආාාාය) බන්ු ල ගුේවාධාන මහත්ා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குணெர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

ගරු ෙථානායෙතුමමනි, පසුගිය න නවල ශම් ගරු සභාශේ තති 

 බ දුයලු දුේීකන් පිළිබඳව  ශජයෂ්ඨාධ තමතිවරු, මන්ත්රීවරු ශලස අපි 

ෙනගාටු ශවනවා. මක් නිසාද යත්, පසුගිය ොලය තුමෙ අපි ෙවුරු 

අතිනුත් -විපක්ෂ්ඨශත ශමන්ම ආණ්ඩු පාර් ාවශත අයශගන්- ශම් 

උත්තරීතර ආයතනශත ශගෞරවයට හානි වන ශලස හීදුරීම් 

මාලාවක් දුේධ වුේා. එයට ශහේතුමව තමයි, ශම් ගරු සභාව තුමෙ 

ජාතිෙ ව ශයන් වීදගත්වන ෙරුණු සාේචඡා කිරීශමන් 

පරිබාහිරව, එන ශනදා දුේධ වන කුමක් ශහෝ දුල්ලර ශදයක් ගීන 

ෙථා ෙරමින්,  සමාජයට වි ාල අවධානයක් ශයොමු ෙරමින්, මුළු 

පාර්ලිශම්න්තුමව ම පහෙ මට්ටමට ශගන ඒම සඳහා ්රියා කිරීම.  

ගරු න ශන්ෂ්ඨා ගුේවර්ධන තමතිතුමමා අපට ශපර දුටත්, ගරු 

ලක්ෂ්ඨාමන් කිරිතල්ල මන්ත්රීතුමමාත්, අපිත් ව 8  අවුරුේශේ දුටත් 

ශම් පාර්ලිශම්න්තුමශේ ඉඳලා තිශබනවා. ශම් විධියට ්ර ාන අහලා, 

හීම දාම තමන්ට ඕනෑ ඕනෑ විධියට ශරෝදනා ෙරන්න ලංො 

පාර්ලිශම්න්තුමශේ කිදු දවසෙ ඉඩක් තිහිලා නීහී. ඔබතුමමන්ලා ඒ 

ොලශත හීන්සාඩ් වාර්තාවක් අරශගන බලන්න. විත්තිශතත්, 

පීමිණිල්ශල්ත් මතියයන් ශරේෂ්ඨාධාධිෙරේයට -උසාවියට- ගරු 

ෙරන්ශන් නීත්නම් ඒ ආයතනය ෙඩා වීශටනවා. පාසලෙ 

වි වහල්පතිවරයාට එහි ගුරු මණ්ඩලය ගරු ෙරන්ශන් නීත්නම් ඒ 

ආයතනය ෙඩා වීශටනවා. ඒෙ තමයි ඕනෑම ආයතනයෙ තිශබන 

දුේධාන්තය. පාර්ලිශම්න්තුමව කියන උත්තරීතර ආයතනශත 

දුේධාන්තය මුළු රටට ම ආදර් යක් වන ශලස පීවතිය යුතුම 

තත්ත්වයෙදී අපි ශදදුය විදුපසාශදනා එකිශනොට කිදු ව 

ශගෞරවයකින් ශතොරව ශමශලදුන් හීදුරීම නිසා තතිවන  

තත්ත්වය වෙක්වා ගීමම සඳහා සාථාවර නිශයෝග අකුරට ම 

්රියාත්මෙ ෙරන්න මීන හත් වන ශලස මම  ඔබතුමමාශගන් ඉල්ලා 

දුටිනවා, ගරු ෙථානායෙතුමමනි. 

 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු තමතිතුමමනි, ඒ වගකීම ශම් සභාශේ දුටින දුයලුම 

මන්ත්රීවරුන්ට තිශබනවා. ශම් ගරු සභාශේදී වර්රසාද ්ර ාන, රීති 

්ර ාන නීඟීශම් අයිතිය හීම මන්ත්රීවරයකුටම තිශබනවා. හීබීයි, 

පසුගිය ොල ී මාශේ ඒ අයිතිය අවභාවිත ෙරන බව අපි දීක්ො. 

ඉතාම පහෙ මට්ටමෙට වීටිලා ඒ අයිතිය අවභාවිත ෙරන 

තත්ත්වයක් තමයි අපට දකින්න ලීශබන්ශන්. එය ශබොශහොම 

ෙනගාටුදායෙ තත්ත්වයක්. ශම් සභාශේ මන්ත්රීවරයකු, "මට 

වර්රසාද ්ර ානයක් ඉන රිපත් ෙරන්න තිශබනවා"යි කියා නීඟී 

දුටිශයොත්, මූලාසනයට දු වශවනවා, එයට ඉඩ ශදන්න. ඒ සඳහා 

ඉඩ  වන්නාම එතුමමන්ලා එය අවභාවිත ෙරනවා.  ඒ නිසා අපි 

ෙවුරුත්  වගකීශමන් ෙටයුතුම ෙරන්න ඕනෑ. විශ ේෂ්ඨශයන්  පක්ෂ්ඨ 

නායෙයන් ඒ වගකීම ශගන, 'එශහම ෙථා ෙරන්න එපා, ඒ විධියට 

හීදුශරන්න එපා' කියලා මන්ත්රීවරුන්ට උපශදසා ශදන්න.  

 
ගු ජී.ජී. ප්පොන්නේබලේ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு ஜீ.ஜீ. தபொன்னம்பலம்)  

(The Hon. G.G. Ponnambalam)  
 
නැඟී කුිතප් ය. 
எழுந்தொர். 

rose. 

 
ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Yes, Hon. Ponnambalam. 

 
ගු ජී.ජී. ප්පොන්නේබලේ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு ஜீ.ஜீ. தபொன்னம்பலம்)  

(The Hon. G.G. Ponnambalam)  

Hon. Speaker, if I may just suggest that if a Member is 
raising a false point of Order, time must be taken off  
from that Side. The moment some sort of steps like that is 
taken, you will find even the Whip controlling his 
Members from conducting themselves in that way. At the 
moment, what is happening is that anyone can get up and 
disturb a Member on his feet and get away with it all.  
There is no penalty that such outrageous behaviour 
entails.   

 
ගු දිප්න්ෂ්ඨන ගුේවාධාන මහත්ා ිවිප් ශයීය අමාත්  හ 
පාාලිප්ේන්ුරප්ේ  වානායකුරමා) 
(ைொண்புைிகு  திலனஷ் குணெர்தன - தெளிநொட்டு அலுெல்கள் 

அமைச்சரும் பொரொளுைன்றச் சமப முதல்ெரும்) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Foreign  and 
the Leader of the House of Parliament) 
ගරු ෙථානායෙතුමමනි, ගරු ජී.ජී. ශපොන්නම්බලම් 

මන්ත්රීතුමමාත්, ගරු රාල්සා නිර්මලනාදන් මන්ත්රීතුමමාත් ොරේා 

ශදෙක් ඉන රිපත් ෙො, යාපනශත නගරාධිපතිතුමමා අත් අඩංගුවට 

ශගන තිශබනවාය, ඒ සම්බන්ධශයන් මීන හත් ශවන්නය කියලා. 

අපි ඒ ොරේය ගරු අමාතයතුමමාට උශේත් දීනුම්  වන්නා. රජය 

හීටියට අපි ඒ සම්බන්ධශයන් ගන්න බලාශපොශරොත්තුමවන පියවර 

ශමොනවාද කියලා ඉතා ඉක්මනින් ඔබතුමමන්ලාට දීනුම් ශදන්න 

පුළුවන් ශවයි.  

ශදවන ොරේය ශමයයි. සභාශේ ගරු මන්ත්රීවරයකු ෙථා 

ෙරනශෙොට ෙථානායෙතුමමා අවසර දීලා තිශබන්ශන් ඒ 

මන්ත්රීතුමමාට පමේයි. ගරු ෙථානායෙතුමමනි, ඔබතුමමා දීනුත් 

කිේවා, සාථාවර නිශයෝග අනුව අපි ෙටයුතුම ෙරනවා නම් ශම් 

සභාව ශමවීනි තත්ත්වයෙට පත් ශවන්ශන් නීහී කියලා. මා 

ෙනගාටුශවන් යළිත් මතක් ෙරනවා, ශමොන තරම් වාද විවාද 

තිබුේත්, සාථාවර නිශයෝග අනුව, ඒ සම්්රදාය අනුව ෙටයුතුම 

කිරීශම් පිළිශවතින් පරිබාහිරව අපි ගමන් ෙෙ යුතුම නීහී කියලා. 

ඔබතුමමාත්, අපිත්, විපක්ෂ්ඨයත් එෙතුමශවලා එෙ න නෙදී වාි ෙ 

පිළිතුමරු අශප්ක්ෂ්ඨා ෙරන ්ර ාන 5 ෙට උත්තර දීලා අවසන් 

ෙරන්න ශෙොයි තරම් විනයකින් යුතුමව ෙටයුතුම ෙොද? සාථාවර 
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පාර්ලිශම්න්තුමව 

නිශයෝග අනුව ෙටයුතුම ෙරමින් ඉතාම ශහොඳින් ඒ දවශසේ ්ර ාන 

අහලා උත්තර ලබා ගත්තා. ඒ අනුගමනය ෙරපු පිළිශවෙටම ගරු 

ෙරමින් උශේට ්ර ාන අසන අවසාථාශේ ආණ්ඩුව හා විපක්ෂ්ඨය 

ෙටයුතුම කිරීම ඉතා වීදගත් ආදර් යක් වනවා.  

ශපෞේගලිෙ මතිමතාන්තර අනුව පාර්ලිශම්න්තුමව තතුමශෙේ 

පුේගලයන්ට ශදෝෂ්ඨාශරෝපේය කිරීම අපි සාමානයශයන් 

අනුගමනය ෙරන ශදයක් ශනොශවයි. සභානායෙතුමමා හීටියට මම 

ශම් තත්ත්වය ගීන ෙනගාටු ශවනවා. මම මීට ්රථමත් 

පාර්ලිශම්න්තුමශේදී ශම් ගීන කියලා තිශබනවා. හිටි හීටිශතම 

තවිල්ලා ්ර ාන අහන ශෙොට, කිදුම දීනුම් දීමකින් ශතොරව යම් 

යම් ශරෝදනා ෙරන ශෙොට ඒවාට ්රතිඋත්තර ශදන්න අශනක් 

පාර් ාවය නීඟිටිනවා. ගරු ෙථානායෙතුමමනි, ශම් ොරේය ගීන 

ඔබතුමමා එක්ෙ යළිත් වරක් පාර්ලිශම්න්තුම ෙටයුතුම පිළිබඳ ොරෙ 

සභාව හරහා ශහෝ විශ ේෂ්ඨ ෙමිටුවක් මඟින් ශහෝ සාේචඡා ෙරලා 

වගකීශමන් ෙටයුතුම කිරීශම් ආදර් ය ලබා ශදමු. මම නම් ශජයෂ්ඨාධ 

මන්ත්රීවරයකු හීටියට එවීනි එෙඟතාවෙට විරුේධ නීහී. මා 
ශබොශහොම ෙීමීතියි එයට. අපි න ගටම ෙටයුතුම ෙශෙේ එශහමයි.  

අප විරුේධ පක්ෂ්ඨශත ඉන්න ශෙොට, එනම් කිදු ශදයක් 

ශනොලීශබන ොලශතදීත්, අශප් පීත්තට ෙීමරාවවත් ශයොමු 

ෙශෙේ නීති ොලශතදීත්, ෙථානායෙතුමමා අපට විරුේධව රණන් ව 

ශදනශෙොටත් අපි සහශයෝගශයන් ෙටයුතුම ෙො.   

ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ්ඨ මීතිතුමමා ්රමුඛ ෙණ්ඩායමට 

මන්ත්රීවරුන් 54 ශදශනකු දුටියදී ව4 ශදනකු දුටි ෙණ්ඩායමට 

විපක්ෂ්ඨ නායෙෙම දීලා තිහියදීත් අපි ඉවී ශමන්, පාර්ලිශම්න්තුමවට 

ගරු ෙරමින් ෙටයුතුම ෙො; ෙථානායෙතුමමා එක්ෙ එෙඟ 

ශනොවුේත් අපි සහශයෝගශයන් ෙටයුතුම ෙො. ගරු 

ෙථානායෙතුමමනි, මා ශම්වා දුහිපත් ෙරමින් ඔබතුමමාශගන් 

ඉල්ලීමක් ෙරනවා. ශම් මතුම වී තිශබන ්ර ාන ගීන ෙථා කිරීමට 

අදවත් ඔබතුමමා විශ ේෂ්ඨ සාේචඡාවක් ෙීඳවා, අප ශමශතක් 

පාර්ලිශම්න්තුමව තුමෙ අනුගමනය ෙර තති ගුේාත්මෙ තත්ත්වය 

වීඩි න යුණු ෙර ගීමම සඳහා ්රියා ෙරමු කියා ගරු අගමීතිතුමමා 

ශවනුශවනුත්, ආණ්ඩු පක්ෂ්ඨය ශවනුශවනුත් මා ශම් ශවලාශේ 

ඉතාම ඕනෑෙමින් ඉල්ලා දුටිනවා.  

 
ගු ෂ්ඨාේ්කියන් දාජපු් තිඥදන් දා මාණි්කේ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு சொணக்கியன் ரொஜபுத்திரன் இரொசைொணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

ගරු ෙථානායෙතුමමනි, මම නීඟිට්ශට් නම් ශවනත් 

ොරේයක් කියන්නයි. හීබීයි ගරු සභානායෙතුමමා කියපු ශේ 

ගීනත් වරන කීපයක් කියන්න ඕනෑ. තත්තටම ගරු 

සභානායෙතුමමනි, ඔබතුමමන්ලාශ  ආණ්ඩුව පීත්ශත් පසු ශපෙ 

මන්ත්රීවරුන් කියනවා පක්ෂ්ඨශයන් ශවලාව ශදන්ශන් නීති නිසා 

තමයි නීඟිටලා point of Order එෙක් නඟන්ශන්, එශහම 

නීත්නම් newsවල යන්ශන් නීහී, ඒෙයි disturb  ෙරන්ශන් 

කියලා. එශහම කියන මන්ත්රීවරුත් ඉන්නවා. [බාධා කිරීම්] සමහර 

අය, සමහර අය. [බාධා කිරීම්] ගරු ෙථානායෙතුමමනි, මම 

නීඟිට්ට ොරේය තමයි- [බාධා කිරීමක්] නීහී, නීහී, ඔබතුමමා 

ශනොශවයි, සමහර අය. [බාධා කිරීම්] ඒෙ සමහර අය කියපු 

ශදයක්. [බාධා කිරීමක්] "සමහර අය" කියලා කියපු එෙට ඔබතුමමා 

ෙථා ෙරන්න එපා. ශපොඩ්ඩක් ඉන්න. [බාධා කිරීම්] 

 
ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ඔය, දීන් ආශයත්- [බාධා කිරීම්] ෙරුේාෙර නි ා බ්ද 

ශවන්න. [බාධා කිරීම්]  

ගු ෂ්ඨාේ්කියන් දාජපු් තිඥදන් දා මාණි්කේ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு சொணக்கியன் ரொஜபுத்திரன் இரொசைொணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  
Sir, I got up-[Interruption.] 
 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ මන්ත්රීතුමමාට අදහසා ්රො  ෙරන්න ඉඩ ශදන්න.  

 

ගු ෂ්ඨාේ්කියන් දාජපු් තිඥදන් දා මාණි්කේ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு சொணக்கியன் ரொஜபுத்திரன் இரொசைொணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  
ගරු ෙථානායෙතුමමනි, මම නීඟිට්ශට්- [බාධා කිරීම්]  

 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එතුමමාට බාධා ෙරන්න එපා.    

 

ගු ෂ්ඨාේ්කියන් දාජපු් තිඥදන් දා මාණි්කේ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு சொணக்கியன் ரொஜபுத்திரன் இரொசைொணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

ගරු ෙථානායෙතුමමනි, දීක්ො ශන්! [බාධා කිරීමක්] මට 

ශවලාව ශදන්න. [බාධා කිරීමක්] ශවලාව ශදන්න.   

ගරු ෙථානායෙතුමමනි, මම නීඟිට්ශට් අද Jaffna Mayorට 

ශවලා තිශබන ශේ ගීන කියන්නයි. මඩෙෙපුශේ Mayor දීන් මට 

ෙථා ෙො. ්රාශේශීය සභා මන්ත්රීවරුත් ෙථා ෙරනවා. ශමොෙද, 

ගරු ෙථානායෙතුමමනි, නිල් පාට ෂ්ඨර්ට් එෙක් තඳශගන-  

 
ගු යූ.ප්්. සුමි්  ේඩුරාඹුද මහත්ා 
(ைொண்புைிகு யூ.லக. சுைித் உடுகும்புர)  

(The Hon. U.K. Sumith Udukumbura) 

Sir, I rise to a point of Order. 

ගරු ෙථානායෙතුමමනි, ආණ්ඩු පක්ෂ්ඨශත ්රධාන 

සංවිධායෙතුමමා අශප් පසු ශපෙ මන්ත්රීවරුන්ට ශවලාව ශබදා ශවන් 

ෙරලා ශදනවා. අශප් කිදුම මන්ත්රීවරශයක් එතුමමා කියන විධියට 

අපට ශවලාව හම්බ ශවන්ශන් නීහී කියලා එතුමමන්ලා එක්ෙ 

කියලා නීහී. අපට ෙථා ෙරන්න හීම රැසාවීම් දාෙම ශවලාව 

ශබදා ශවන් ෙර දීලා තිශබනවා.  

 
ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
එතීන රීති ්ර ානයක් නීහී, ගරු මන්ත්රීතුමමා.  

ගරු ෂ්ඨාේක්කියන් රාජපුත්තිරන් රාසමාණික්ෙම් මන්ත්රීතුමමා, 

ඔබතුමමා ඉන රිපත් ෙරන ොරේය කියන්න. 

 
ගු ෂ්ඨාේ්කියන් දාජපු් තිඥදන් දා මාණි්කේ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு சொணக்கியன் ரொஜபுத்திரன் இரொசைொணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

ගරු ෙථානායෙතුමමනි, ෙවුද එශහම කිේශේ කියලා මා කියන 

එෙ හරි නීහී ශන්. විපක්ෂ්ඨශත හිටියාට අපටත් ආණ්ඩු පක්ෂ්ඨශත 

යාළුශවෝ ඉන්නවා. ඒෙ නිසා මම ඒ නම් කියන්ශන් නීහී.  

ගරු ෙථානායෙතුමමනි, මා කියන්න ගිශත ශම්ෙයි. ්රාශේශීය 

සභා සභාපතිවරු තතුමළු ඔක්ශෙොම අපට ෙථා ෙරලා අහනවා, 

ශමශහම ගිශයොත් ලංොශේ ජනතා නිශයෝජිතයන්ට- [බාධා 

කිරීමක්] මා  arrest ෙරලා ්ර ාන ෙරන්න කියලා ගරු ශ හාන් 

ශසේමදුංහ රාජය තමතිතුමමා කිේවා. Jaffna Mayor ශමොනවාද 
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ෙරලා තිශබන්ශන්? ගරු ෙථානායෙතුමමනි, ශෙොෙඹ මහ නගර 

සභාශේ ශසේවෙයන් නිල් පාට uniform දා ශගන ටිෙට් ෙඩනවා. 

එතුමමාත් ඒ විධියට නිල් පාට uniform එෙක්- [බාධා කිරීම්] 

ශෙොෙඹට කිරි, යාපනයට ෙීකිරි! ශමොෙක්ද ගරු 

ෙථානායෙතුමමනි, ශම්ශක් තත්ත තත්ත්වය? එතුමමා lawyer 

ශෙශනක්. [බාධා කිරීම්] ශම් මන්ත්රීතුමමා කියනවා- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
  ගරු මන්ත්රීතුමමා. ඒ ්ර ානය ශවනම ගන්න. Now we have 

agreed on that.  

 
ගු දිප්න්ෂ්ඨන ගුේවාධාන මහත්ා  
(ைொண்புைிகு  திலனஷ் குணெர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු ෙථානායෙතුමමනි, එතුමමා අහපු ොරේය ගීන ගරු ජී.ජී. 

ශපොන්නම්බලම් මන්ත්රීතුමමාත් අහලා, ගරු රාල්සා නිර්මලනාදන් 

මන්ත්රීතුමමාත් අහලා මම උත්තරයක්  වන්නා. ගරු මන්ත්රීතුමමනි, 

අශප් රජය ඒ ශවනුශවන් අනුගමනය ෙරන ්රියා පිළිශවත ගීන, 

ගන්නා පියවර ගීන ඔබතුමමන්ලාට දීනුම් ශදන්නම්. ආපහු ඒ 

්ර ානයමයි ඔබතුමමා තහුශේ. මශ  මිත්ර ගරු ෂ්ඨාේක්කියන් 

රාජපුත්තිරන් රාසමාණික්ෙම් මන්ත්රීතුමමා ශ්රී ලංො නිදහසා 

පක්ෂ්ඨශත පීරැණි සාමාජිෙශයක්. ගරු මන්ත්රීතුමමනි, ශපොඩ්ඩක් 

ඉවී ශමන් වීඩ ෙරන්න ශෙෝ. ඔබතුමමා ඒ පක්ෂ්ඨශයන් ලබපු 

විනයවත් ඉතිරි ෙරශගන වීඩ ෙරන්න.  

 

ගු ෂ්ඨාේ්කියන් දාජපු් තිඥදන් දා මාණි්කේ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு சொணக்கியன் ரொஜபுத்திரன் இரொசைொணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam) 

ගරු සභානායෙතුමමනි- 
 

ගු දිප්න්ෂ්ඨන ගුේවාධාන මහත්ා  
(ைொண்புைிகு  திலனஷ் குணெர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඔබතුමමාශ   ොරේයට උත්තරයක්  වන්නා ශන්. 
 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

We all have agreed to have a serious discussion on this 
matter. So, we will take up this matter later 

 

ගු ප්ජොන් න න් රනාන්ු  මහත්ා   
(ைொண்புைிகு லஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

Hon. Speaker, I will make a clarification on the matter 
that the Hon.  Rasamanickam has raised now, after the 
Hon. Mujibur Rahuman makes his remark. 

 

ගු දිප්න්ෂ්ඨන ගුේවාධාන මහත්ා  
(ைொண்புைிகு  திலனஷ் குணெர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ශම් ඔක්ශෙොම ශේවල් ෙථා ෙරන්ශන් අශප් විවාදය 

පීවීත්වීමට නියමිත ශවලාශේයි- [බාධා කිරීමක්]  
 

ගු ජී.ජී. ප්පොන්නේබලේ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு ஜீ.ஜீ. தபொன்னம்பலம்)  

(The Hon. G.G. Ponnambalam)  

Hon. Speaker. 
 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Yes, Hon. Ponnambalam? 

ගු ජී.ජී. ප්පොන්නේබලේ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு ஜீ.ஜீ. தபொன்னம்பலம்)  

(The Hon. G.G. Ponnambalam)  

The other point of Order that I want to raise is that I 
am a recognized Party Leader. When it comes to the 
Committee on Parliamentary Business, the relevant 
Standing Order specifies a specific number of Members 
that that particular Committee can accommodate. As a 
result, my Party, the Hon. C.V. Wigneswaran’s Party, the 
Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero’s Party and the 
future UNP cannot be accommodated in the Meetings of 
the Committee on Parliamentary Business at the moment. 
So, I think if the Government and the Opposition agree, 
the Standing Orders can be changed so that the number of 
Members in that Committee would reflect the actual 
composition of this Parliament. I am an independent Party 
Leader. We do not have any association with the TNA or 
any other Party that is represented in that Committee.  So, 
if we are not made a member of that Committee- 

 
ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Alright.  I will consider that matter and try to invite all 
of you.  

 
ගු දිප්න්ෂ්ඨන ගුේවාධාන මහත්ා  
(ைொண்புைிகு  திலனஷ் குணெர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Hon. Speaker, if I may answer, the number of 
Members was once increased. The Opposition got an 
increase as a result of that decision of yours to increase 
the number of Members in the Committee on 
Parliamentary Business. Surely, the first priority should 
have gone to a Party which is not represented.  It is not 
our decision.  It is a decision of the Opposition.  

 
ගු ජී.ජී. ප්පොන්නේබලේ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு ஜீ.ஜீ. தபொன்னம்பலம்)  

(The Hon. G.G. Ponnambalam)  

Yes, but- 

 
ගු දිප්න්ෂ්ඨන ගුේවාධාන මහත්ා  
(ைொண்புைிகு  திலனஷ் குணெர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
But  the Opposition nominated another SJB Member 

to the Committee.  I do not object to that. But, the 
Opposition nominated another SJB Member. The only 
way out is to discuss and resolve this.  

 
ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

That is right. So, we will have an open discussion on 
this matter and see what we could do. 

 
ගු ජී.ජී. ප්පොන්නේබලේ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு ஜீ.ஜீ. தபொன்னம்பலம்)  

(The Hon. G.G. Ponnambalam)  

Hon. Speaker, there are other Parties represented in 
the SJB also, because the reality today is that there are 
major coalitions that have come to Parliament. Within the 
SJB, there are several Parties. Even within the 
Government, there are so many coalition partners. 
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පාර්ලිශම්න්තුමව 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

I agree with you. We will get all the persons 
concerned into it.  

 
ගු ජී.ජී. ප්පොන්නේබලේ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு ஜீ.ஜீ. தபொன்னம்பலம்)  

(The Hon. G.G. Ponnambalam)  

Thank you.  
 
ගු දිතබුා දහුමාන් මහත්ා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ගරු ෙථානායෙතුමමනි, මට අවසාථාව ලබා  වන්නාට සාතුමතියි.  

ශමන්න ශම් ොරේය මා ඔබතුමමාශ  අවධානයට ශයොමු 

ෙරනවා. විශ ේෂ්ඨශයන්ම ඔබතුමමා මුලසුශන් නීති අවසාථාවල 

මුලසුශන් දුටිමින් ඔබතුමමාශ  ොර්යය ඉටු ෙරන්න අලුත් 

මන්ත්රීවරු ෙණ්ඩායමක් නම් ෙර තිශබන බව අපි දන්නවා. පසුගිය 

පාර්ලිශම්න්තුම සීදු වාරශතදී මමත් මුලසුශන් ෙටයුතුම ෙරන 

සභාපති නාමාවලියට අයත් ෙණ්ඩායම නිශයෝජනය ෙො. ඒ 

අලුත් මන්ත්රීවරුන්ශ  අවධානයට ශයොමු කිරීම සඳහා මා 

ඔබතුමමාට ශම් ොරේය කියනවා. අපි ෙථාවක් ෙරශගන යන 

ශෙොට සමහර අවසාථාවල "ශවලාව ඉවරයි" කියලා එෙ පාරටම 

mike එෙ off ෙරනවා. ඒෙ ශදපාරක්, තුමන්පාරක් වුේා. 

ෙිකෙයාට ෙථාව අවසන් කිරීමට තත්පර කිහිපයක්, විනාඩියක් 

වීනි ොලයක් ලබා දීමට Chairmen’s Panel එශක් වාඩි වන අලුත් 

මන්ත්රීවරුන්ශ  අවධානය ශයොමු ෙරවන්න කියා මම 

ඔබතුමමාශගන් ඉල්ලා දුටිනවා.  

 
ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමමා කියන ොරේය හරි. නමුත් ොලය පිළිබඳ බරපතෙ 

ගීටලුවක් තිශබනවා. 

 
ගු දිතබුා දහුමාන් මහත්ා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ඒෙ තත්ත, ගරු ෙථානායෙතුමමනි.  

 
ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
 ෙවුරුත් පාශහේ ොලය ගීන අවධානය ශයොමු ෙරලා 

ශනොශවයි ශමතීන වීඩ ෙටයුතුම ෙරන්ශන්.    

 
ගු දිතබුා දහුමාන් මහත්ා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ගරු ෙථානායෙතුමමනි, මම ඒෙ පිළිගන්නවා. මම ඔබතුමමාට 

කියන්ශන් ෙථාව අවසන් කිරීමට ඉඩ ශදන්න කියලායි. ෙථාව 

ෙරශගන යනශෙොට එෙ පාරටම mike එෙ off ෙරන්න එපා 

කියන්න.  

 
ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
මම ඒ ඉල්ලීම ෙරන්නම්.  

ගු ප්ජොන් න න් රනාන්ු  මහත්ා   
(ைொண்புைிகு லஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 
ගරු ෙථානායෙතුමමනි, මඩෙෙපුව න සාත්රික්ෙය නිශයෝජනය 

ෙරන ෂ්ඨාේක්කියන් රාජපුත්තිරන් රාසමාණික්ෙම් මන්ත්රීතුමමා 

කිේවා, "ආණ්ඩු පක්ෂ්ඨශත මන්ත්රීවරුන්ට ෙථා ෙරන්න ශවලාව 

ශදන්ශන් නීහී" කියලා. ශම් පාර්ලිශම්න්තුමවට පත් වුණු හීම 

මන්ත්රීවරශයකුටම අපි පෙමුවීනි මාස තුමන තතුමෙත ෙථා කිරීමට 

අවසාථාව ලබා  වන්නා. ඒ නිසා ශජයෂ්ඨාධයන්ට, ෙථා ෙරලා 

පෙපුරු ව අයට හරියාොර පිළිතුමරු ශදන්නවත් ශවලාව ලීබුශණ් 

නීහී. අපි ආණ්ඩු පක්ෂ්ඨශත හීම ශෙශනකුටම අවසාථාව ලබා 

 වන්නා. ආණ්ඩු පක්ෂ්ඨය ශවනුශවන් ඉතාම වගකීශමන් මා එය 

කියනවා. මම ඒ ොරේය තමුන්නාන්ශසේට මතක් ෙරන්න 

ෙීමීතියි. ඒ වාශ ම විපක්ෂ්ඨශත තමුන්නාන්ශසේලාට ශවලාව 

ලීශබනවා වාශ  අශප් අයට ශවලාව ලීශබන්ශන් නීහී. ශමොෙද, 

අශප් ආණ්ඩු පක්ෂ්ඨශත මන්ත්රීවරු එෙදුය ගේනක් ඉන්නවා. 

දුයයට 6  සහ දුයයට 4  ව ශයන් තමයි ශවලාව ශබශදන්ශන්.  

ගරු මන්ත්රීතුමමනි, ඔබතුමමා  අත්අඩංගුවට ගන්න කියලා ගරු 

ශ හාන් ශසේමදුංහ රාජය තමතිතුමමා කිේවා කියලා ඔබතුමමා 

කිේවා. ඒ වාශ ම යාපනශත නගරාධිපතිතුමමා ගීනත් ඔබතුමමා 

ෙථා ෙො. යාපනශත නගරාධිපතිතුමමා ගීන කියීවුශණ් ්රදුේධ 

නාළිොවෙ. ඒ නාළිොශවන් තහුවා, "අද ශපොලිදුශත 

රාජොරියත් නගර සභාවද ෙරන්ශන්, ශම් රශට් මතිය ශෙෝ?" 

කියලා. මතිය ්රියාත්මෙ විය යුතුමයි. එල්ටීටීය ත්රසාතවාදය පීවීති 

ොලශත උතුමශර් උසාවි ්රියාත්මෙ වුශණ් ශෙොශහොමද, ශපොලීදුය 

්රියාත්මෙ වුශණ් ශෙොශහොමද කියලා අපි දීක්ො. ශපොලීදුශත 

රාජොරි ඉටු කිරීශම් බලය පාවි්චි  කිරීමට කිදුම 

නගරාධිපතිවරශයකුට අපි ඉඩ ශදන්ශන් නීහී කියන එෙ 

ආණ්ඩුව ශවනුශවන් පීහීන ලිව ඉතාම වගකීශමන් කියනවා. ඒ 

්රදුේධ නාළිොශේ ඒ ොරේය කිේශේත් විපක්ෂ්ඨශත 

තමුන්නාන්ශසේලාශ  මන්ත්රීවරශයක්.  

ගරු ෂ්ඨාේක්කියන් රාජපුත්තිරන් රාසමාණික්ෙම් මන්ත්රීතුමමනි, 

ඔබතුමමා කිේවා, ඔබතුමමා අත් අඩංගුවට ගන්න කියලා, පරීක්ෂ්ඨේ 

ෙරන්න කියලා ශ හාන් ශසේමදුංහ රාජය තමතිතුමමා කිේවා 

කියලා. ඔබතුමමා ඒ ෙථාව ෙරේදී මාත් හිටියා. ඔබතුමමා පාසාකු ඉරු 

න න ්රහාරය සම්බන්ධව ශෙළින්ම තඟිල්ල න ගු ෙශෙේ ආණ්ඩුවට. 

ඔබතුමමා කිේවා, "ශදවීනි ්රහාරයත් සීලසුම් ෙරනවා" කියලා. 

ගරු මන්ත්රීතුමමනි, ඔබතුමමා ශම් පාර්ලිශම්න්තුමශේ වර්රසාදවලට 

මුවා ශවලා ෙථා ෙරන්ශන් නීතිව ඒ ොරේය එළියට ගිහින් 

කියන්න. මඩ ගහන එශක්ත් ී මාවක් තිශබන්න ඕනෑ. මම 

ඔබතුමමාට  ගරු ෙරනවා. ඔබතුමමා ඒෙ දන්නවා. ඔබතුමමා 

ශපෞේගලිෙව මශ  ශහොඳ මිත්රශයක්. ගරු ෙථානායෙතුමමනි, 

"ශදවීනි පාරත් ශම් ආණ්ඩුව ්රහාරයක් දුේධ ෙරලා ශෙොයි 

ශවලාශේ මරන්න යනවාද දන්ශන් නීහී" කියන එෙ ශමොන තරම් 

බරපතෙ ්රො යක්ද? ඒ නිසා ශ හාන් ශසේමදුංහ ගරු රාජය 

තමතිතුමමා  මට ශපෞේගලිෙව කිේවා ශමවීනි ශේවලට ඉඩ ශදන්න 

ශහොඳ නීහී කියලා. ගරු මන්ත්රීතුමමනි, පාර්ලිශම්න්තුමශේ වර්රසාද 

එශහම පාවි්චි  ෙරන්න එපා. එවීනි ශතොරතුමරු තිශබනවා නම් 

ඔබතුමමා අදාෙ අං වලට කියන්න. ෙවුද ඒවා සීලසුම් ෙරන්ශන් 

කියලා CID එෙට ගිහින් පීමිණිල්ලක් දමන්න. ඒෙ ඉතාම 

ශහොඳයි. නීත්නම් ශවන්ශන් අර අශ ෝක් අශබ්දුංහ මහත්මයාට 

ශව්චර ශේ. අසතය කියලා, අන්තිමට ෙලන්ශත දීම්මා කියලායි 

එතුමමා කිේශේ.  

 
ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ජගත් කුමාර මන්ත්රීතුමමාශ  වර්රසාද ්ර ානය ඉන රිපත් 

ෙරන්න.  
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ගු ෂ්ඨාේ්කියන් දාජපු් තිඥදන් දා මාණි්කේ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு சொணக்கியன் ரொஜபுத்திரன் இரொசைொணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

ගරු ෙථානායෙතුමමනි, මශ  නම කියීවුණු නිසා මට 

විනාඩියක් ශදන්න.  

ගරු ශජොන්සාටන් ්රනාන් ව තමතිතුමමනි, මම කියපු ෙථාව 
ඔබතුමමා අහශගන හිටියා කියලා ඔබතුමමා කිේවා. තමතිතුමමනි, මම 
තත්තටම කිේශේ, සහරාන් හී වශේ   ව5ට  ෙලින් නම්, ඒෙ තත්ත 
නම් ශමශහම ශදයක් ඉන රි අනාගතශත ශවන්න පුළුවන් කියලායි. 
තමතිතුමමනි, දීන් ශම් ෙලබල වන විධිය බීලුවාම ශපශනන්ශන්, 
මම කියපු ශේ ඔබතුමමන්ලාම  justify ෙරනවා වාශ  ශදයක්.  

සහරාන් හී වශේ   ව5ට  ෙලින් කියලා ශම් ගරු සභාව තුමෙ 
සමහර අය කිේවා. මම කිේශේ, ඒෙ තත්ත නම් දීන් දුටින  
ෙවුරුන් ශහෝ insurgentsලා    5දී attack එෙෙට රිදානම්ව 
ඉන්නවාද දන්ශන් නීහී කියන එෙ විතරයි. ඒෙ එෙක්, 
තමතිතුමමනි. අශනක් ොරේය ශම්ෙයි.  මම වර්රසාදවලට මුවා 
ශවලා ශනොශවයි ෙථා ෙශෙේ. ව 4  ඉඳලා, ඩී.එසා. ශසේනානායෙ 

අගමීතිතුමමා, එසා. ඩබ්ලිේ.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායෙ මීතිතුමමා,  
බණ්ඩාරනායෙ මීතිනිය තතුමළු ඒ කියපු  දුයලු ශදනාශ  වීරන  
ගීනත් සඳහන් ෙරමින් මම විනාඩි දහයෙ ශලොකු ෙථාවක් ෙො. 
ඒ ෙථාශේ ශපොඩි ශෙොටසක් අරශගන මා සම්බන්ධව CID 
පරීක්ෂ්ඨේයක් ෙරන්න ඕනෑය කියන ඒ, රාජය තමතිතුමමා Gallery 
එෙට ද දන්ශන් නීහී ෙථා ෙශෙේ.   ඒෙ වීරන යි ශන්. මම එශහම 
ශදයක් කිේවා නම් - 
 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
හරි, ශබොශහොම සාතුමතියි. That is enough. You have 

conveyed your message. 
 

ගු ප්ජොන් න න් රනාන්ු  මහත්ා   
(ைொண்புைிகு லஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු ෙථානායෙතුමමනි, එතුමමා කියනවා, එතුමමා ෙෙ ෙථාශේ 
ශපොඩි ශෙොටසක්  අරශගන එශහම කියනවා කියලා. එතුමමාශ  
ෙථාව මම අහශගන හිටියා. ගරු මන්ත්රීතුමමනි, ඔබතුමමා කියන 
විධියට   ව5ට ඉසාශසල්ලා සහරාන් හී වවා නම්, ඔබතුමමා පාසාකු 
ශෙොමිසමට ගිහිල්ලා ඒ ගීන කිේශේ නීත්ශත් තයි? සාක්ෂි 
තිශබනවා නම්, වගකිව යුතුම වීදගත් මන්ත්රීවරයකු විධියට ඔබතුමමා  
CID එෙට ගිහිල්ලා ශම් සම්බන්ධශයන් පීමිණිලි ෙරලා, ඒ 
සාක්ෂි ඉන රිපත් ෙරන්ශන් නීත්ශත් තයි? යෙඟට ඔබතුමමා කිේවා, 
එශහම වුේා නම් ආපසු attack එෙක් එන්න පුළුවන් කියලා. ඒෙ 
වීරන යි. එශහම කියන්න එපා. ඔබතුමමා ගරු ශ හාන් ශසේමදුංහ 
රාජය තමතිතුමමාට ශරෝදනා ෙරනවා, ශපොඩි ශදයක් අල්ලා ශගන 
කියලා. ශම්වා ශපොඩිද? ඔබතුමමන්ලාම තමයි ශබොරු මත 
 ශගොඩනඟන්ශන්. ඒෙ තමයි තත්ත. වීදගත් මන්ත්රීවරයකු හීටියට 
ඔබතුමමා එවීනි ශේවල් ෙරන්න එපා. අපි ඔබතුමමාට ෙීමීතියි. අපි 
ඔබතුමමාශ  ෙථා අහනවා. ඔබතුමමා මීට වඩා පරිේත ශවන්න, 
ශබොරු ෙතන්දර කියන්ශන් නීතුමව.  මඩ ගීී ශම්ත් ී මාවක් තබා 
ගන්න. 
 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 ගරු තමතිතුමමනි, අපට ොලය සම්බන්ධශයන්  වි ාල 

ගීටලුවක් තිශබනවා. ඒ නිසා ඔබතුමමන්ලා - [බාධා කිරීමක්]  
 

ගු ෂ්ඨාේ්කියන් දාජපු් තිඥදන් දා මාණි්කේ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு சொணக்கியன் ரொஜபுத்திரன் இரொசைொணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

Hon. Speaker, just give me a minute. I will - 
[Interruption.] 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
Hon. Rasamanickam, we will take it up later. - 

[Interruption.] We will take it up later. Even the Hon. 
Mujibur Rahuman mentioned about time. As you know, 
at any international conference, once time is given to 
speak, that is it. Then, at the end of that time, the mike is 
automatically switched off. If it is three minutes, at the 
end of the three minutes, the mike is switched off. Then, 
you cannot speak. But, that does not mean that they 
curtailed the freedom of speech. - [Interruption.]   

මීෙඟට, ගරු ජගත් කුමාර මන්ත්රීතුමමාශ  වර්රසාද ්ර ානය.  

 
 

වදර ා   පාාලිප්ේන්ුර රැ නවීේවල  
 හවා ගිවීම  බාධාා කිරීම 

சிறப்புொிமை: பொரொளுைன்ற அைர்வுகளில் 

கலந்துதகொள்ெதற்கு இமடயூறு 

ெிமளெித்தல் 
PRIVILEGE: OBSTRUCTION FROM ATTENDING 

PARLIAMENTARY SITTINGS  
 

ගු ජග්  රාමාද මහත්ා 
(ைொண்புைிகு ஜகத் குைொர)  

(The Hon. Jagath Kumara) 

ගරු ෙථානායෙතුමමනි, මට ශම් අවසාථාව ලබා දීම ගීන 

ඔබතුමමාට සාතුමතිවන්ත ශවනවා. විශ ේෂ්ඨශයන්ම මම ශම් වර්රසාද 

්ර ානය ශයොමු ෙරන්ශන් ආණ්ඩු පක්ෂ්ඨශත මන්ත්රීවරයකු විධියට 

විතරක් ශනොශවයි. ශපො වශේ පාර්ලිශම්න්තුම  මන්ත්රීවරශයකුටවත්, 

්රාශේශීය සභාවෙ මන්ත්රීවරශයකුටවත් දු ව ශනොවිය යුතුම ශදයක් 

නිසායි ශම් ගීන කියන්ශන්.  

ගරු ෙථානායෙතුමමනි, මම පසුගිය  7වීනි දා 
පාර්ලිශම්න්තුමවට එන්න  ොල ශේලාව තබාශගන, උශේ පාන්දරම 
පා වක්ෙ ්රාශේශීය ශල්ෙම් ොර්යාලශත පීවීති සම්බන්ීකෙරේ 

රැසාවීමෙට සම්බන්ධ වුේා. නමුත් එම රැසාවීශම්දී තති වුණු 
තත්ත්වය මත මට නියමිත ශේලාවට පාර්ලිශම්න්තුමවට එන්න බීරි 
වුේා.  මම ඒ තුමෙ හිරොරශයක් වුේා. ඒ සම්බන්ධව මාධයවලත් 
වාර්තා වුේා.  පාර්ලිශම්න්තුම මන්ත්රීවරයකු විධියට මශ  වර්රසාද 
පිළිබඳව ්ර ානයක් තති වුණු නිසාත්, ශමවීනි තත්ත්වයක් රශට් 
කිදුශවකුටත් දු ව ශනොවිය යුතුම නිසාත් තමයි මම ශම් ොරේාව 
ඉන රිපත් ෙරන්ශන්.  

දීන්  සමහරුන් හිතනවා,  පාර්ලිශම්න්තුම මන්ත්රීවරුන් 

ශහොරුන්, වංරාොර යන්, දූෂිතයන් කියලා.  ඒ නිසා ඒ අයට 
ගහන්න ඕනෑ, බණින්න ඕනෑ, හිත්තර ගහන්න ඕනෑ, "හූ" 
කියන්න ඕනෑ කියලා හිතනවා. ඒ වාශ ම සමහර ශේලාවට 
මාධයවලිනුත් තත්ත ොරේාව ශනොදන්වා, වීරන  ශේවල් ්රරාරය 
ෙරනවා.  

ගරු ෙථානායෙතුමමනි, ශම් ොරේාව ගීන මශ  පීත්ශතන් 

හඬක් නීහී කියන එෙ විශ ේෂ්ඨශයන්ම කියන්න ඕනෑ. ශම් 
ොරේාව සම්බන්ධව මශ  පීත්ශතන් හඬක් එන්න තිබුේා, 
එතීනදී මම ්රතිරාර දීක් බවා නම්. එතීනදී මම ්රතිරාර දීක් බවා 
නම්, සමහර විට මම මීරිලා. එශහම නම් ශම් මුළු 
පාර්ලිශම්න්තුමවම එතීනට එන්න තිබුේා. විශ ේෂ්ඨශයන්ම ශම්ෙ 
්රාශේශීය ශල්ෙම් ොර්යාලයක් තතුමශෙේ තති ශව්චර දුේධියක්.  
්රාශේශීය ශල්ෙම් ොර්යාලයක් කියන්ශන් පාර ශනොශවයි, රජශත 
ආයතනයක්. ජනාධිපතිතුමමා විදුන් පත් ෙෙ සම්බන්ීකෙරේ ෙමිටු 

සභාපතිවරයකු විධියට මම එම රැසාවීමට සහභාගි  බ අවසාථාශේ, 
එම රැසාවීමට පීමිේ දුටි එම ශෙොට්ධාසශත ශපො වජන ශපරමුශණ් 
ෙීඳවුම්ෙරු, ්රාශේශීය සභා මන්ත්රීවරුන් කිහිප ශදශනකු සහ 
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පාර්ලිශම්න්තුමව 

ී මත්ව පීමිේ දුටි සමහර  පාතාලශත  අය නීඟිටලා අශප් 
ෙටයුතුමවලට බාධා ෙො. වතාවක්, ශදවතාවක්, තුමන්වතාවක් 
ශනොශවයි කිහිප සීරයක් උත්තර  වන්නාට පසුවත්, න ගින් න ගටම 

බාධා ෙරමින්  එහි තිබුණු  මයික්රශෆෝන තදලා, එතීන තිබුණු වතුමර 
ශබෝතල් විදු ෙරමින් අන්තිමට අපට පහර ශදන්නත් ආවා.  
රාජොරිමය ව ශයන් එතීනට පීමිණි මශ  සශහෝදර සමෘේධි 
නිලධාරිශයකුත් දුටියා.  ඒ අයට  පහර  වන් නිසා අද ඔවුන් එතීන 
උේශඝෝෂ්ඨේයක් ෙරනවා.  

මාධයවලින් කිේවා, මම ශපොලීදුශත ආරක්ෂ්ඨාව තතිව එතීනට 
ගියා කියලා. තත්තටම ඒ අවසාථාශේ ශපොලීදුය ශනොදුටියා නම් 
අපට ගහන්න තිබුේා; මරන්න තිබුේා.  මම ඒ අවසාථාශේ 
ශබොශහොම සංයමයකින් හිටියා. ශමොෙද, මශ  පක්ෂ්ඨශත ශම් වාශ  

දුේධිවලට මුහුේ දීලා මට අත්දීකීම් තිශබනවා. එවීනි 
දු වවීම්වලින් සමහර අයට ජීවිත පවා නීති වුේා. සමහරුන් 
ජීවිතශයන් වන්න  ශගේවා, තවත් සමහර අය තවම හිර ශගවල්වල 
දුටිනවා. ඒ නිසා ශම්ෙ පක්ෂ්ඨයෙ ්ර ානයක් විතරක් ශනොශවයි. 
ඕනෑම මන්ත්රීවරශයකු සම්බන්ීකෙරේ රැසාවීමෙට ශහෝ නිල 
රැසාවීමෙට ගියාම, එතීනට කුපිත වන පිරිසක් තවිල්ලා එතීන 
තිශබන ශේවල් ෙඩාහිඳ දමා එම ෙටයුතුම අවුල් ෙොම, ඒෙට 
වීරන ෙරුවන් විය යුත්ශත් ඔවුන්.  

හීබීයි, සමාජය ඉසාසරහා වීරන ොරයා හීටියට ඉන්ශන්  ඒ 

සභාව අහිංසෙව ශමශහයවපු සම්බන්ීකෙරේ ෙමිටුශේ 
සභාපතිවරයා; පාර්ලිශම්න්තුම මන්ත්රීවරයා. ඒ වාශ ම එළියට 
බහිනශෙොට වාහනයට හිත්තරයක් ගහලා, මහ ශලොකුවට හූවක් 
තියලා  ඒශෙන් ශගෞරවයක් ගන්න යනවා. හීබීයි, ශමය ශවන 
පක්ෂ්ඨයෙ ශෙශනක් අපට ෙො නම්, ශමලහට ඒ අය හිරශගදර 
දඬුවම් ලබනවා. නමුත් පක්ෂ්ඨය තතුමශෙේ කියලා ඒ අයට අද 
නිදහශසේ ඉන්න පුළුවන් ශවලා තිශබනවා. ගරු ෙථානායෙතුමමනි, 
රජශත රැසාවීමක් ෙඩාෙප්පල් ෙරලා මට නියමිත ශවලාවට 
පාර්ලිශම්න්තුමවට එන්න ඉඩ තබන්ශන් නීතිව  මා  දුරගත 
ෙරශගන- 

 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දීන් අවසන් ෙරන්න. ොලය නීහී. 
 

ගු ජග්  රාමාද මහත්ා 
(ைொண்புைிகு ஜகத் குைொர)  

(The Hon. Jagath Kumara) 

ගරු ෙථානායෙතුමමනි, මට තව විනාඩියක් ශදන්න. මා  

දුරගත ෙරශගන තියාශගන ඒ අවසාථාශේ ඉතාම අශ ෝභන 
විධියට හීදුරුේා. ශම් සම්බන්ධශයන් මතිය ්රියාත්මෙ ශවලා 
නීහී. ශම් සම්බන්ධශයන් යම් විධියෙ දීඩි ්රියාමාර්ගයෙට අපි 
ගියා නම්, අපට වි ාල අනතුමරෙට මුහුේ ශදන්න ශවනවා.  ගරු 
ෙථානායෙතුමමනි, ශම් දුේධිය නිසා  පාර්ලිශම්න්තුම මන්ත්රීවරයකු 
විධියට මශ  වර්රසාද ෙඩශවලා තිශබනවා.  

 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු සභානායෙතුමමා. [බාධා කිරීමක්]  හරි, අපි ඒ පිළිබඳව 

අදාෙ තීන්වලට දීනුම් ශදන්නම්. [බාධා කිරීමක්]  අපි ඒ 

සම්බන්ධශයන් මීන හත් ශවන්නම්.  
 

ගු දිතබුා දහුමාන් මහත්ා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ගරු ෙථානායෙතුමමනි, ජගත් කුමාර මන්ත්රීතුමමා අපි   5ශදනා  

ශවනුශවන්ම ඉතා වීදගත් පණිවුඩයක්  වන්නා. ඒ ගීන ඔබතුමමා 

බලන්න ඕනෑ. එතුමමා  ආණ්ඩු පක්ෂ්ඨශත හිටියාට- 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳයි, ඒ ්ර ානයට අපි අවධානය ශයොමු ෙරනවා.  

 
කල් 0ත්ැබීම 

ஒத்திமெப்பு 
ADJOURNMENT 

 

ගු දිප්න්ෂ්ඨන ගුේවාධාන මහත්ා  
(ைொண்புைிகு  திலனஷ் குணெர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු ෙථානායෙතුමමනි, "පාර්ලිශම්න්තුමව දීන් ෙල් තීහිය 

යුතුමය"යි මා ශයෝජනා ෙරනවා. 
 

රශයීයනනය  වාිමදඛ කදන ලදී. 
ெினொ எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 

 
ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

2021.04.08වන න න ෙල් තබන ලද විවාදය තව වරටත් 

පවත්වාශගන යාම, ගරු අජිත් මාන්නප්ශපරම මන්ත්රීතුමමා. 

 

2019 අප්රේල් 0 ම   1 ප්වනි දින කුු   බ ප්බෝේබ 
රහාදය  ේබන්ධාප්යන් පරී්ෂ්ඨා කද විමාශයීයනය කද 

වාාත්ා කිරීම හා අවශයීය ්රියාමාාග ගැනීම 
 ේබන්ධාප්යන් ප්  ක  ප්කොමිෂ්ඨන්  වාප්ේ අව න් 

වාාත්ාව  
2019 ஏப்ரல் 21ஆம் திகதி  இடம்தபற்ற குண்டுத் 

தொக்குதல் ததொடர்பொக ஆரொய்ந்து ெிசொொித்து 

அறிக்மக சைர்ப்பிப்பதற்கும் லதமெயொன 

நடெடிக்மககமள லைற்தகொள்ெதற்குைொக  

நியைிக்கப்பட்ட ஆமணக்குழுெின் இறுதி அறிக்மக 
FINAL REPORT OF THE COMMISSION OF INQUIRY TO 

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

2019 
 

[පූ.භා. වව.48] 
 

ගු අිත්  මාන්නප්ප්පුම මහත්ා 
(ைொண்புைிகு அஜித் ைொன்னப்தபருை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

ගරු ෙථානායෙතුමමනි,  මට ශම් අවසාථාව ලබාදීම ගීන 

ඔබතුමමාට විශ ේෂ්ඨශයන්ම සාතුමතිවන්ත ශවනවා.  ඒ වාශ ම ගරු 

රන්ජන් රාමනායෙ මීතිතුමමා දුරගත වීශමන් පුරප්පාඩු  බ මන්ත්රී 

අසුනට මා  පත් ෙර ගීමමට ෙටයුතුම කිරීම ගීන සාතුමතිවන්ත 

වනවා. ගරු රන්ජන් රාමනායෙ මීතිතුමමා සතය ෙථා ෙරන්න 

ගිහිල්ලා, ශම් රශට් තත්ත ෙථා ෙරන්න ගිහිල්ලා දඬුවම් වින්දා. 

මශ  පක්ෂ්ඨශත නායෙ ගරු සජිත් ශ්රේමදාස මීතිතුමමා සහ 

සශහෝදර මන්ත්රීවරු එතුමමාශ  මන්ත්රී රයරය ආරක්ෂ්ඨා ෙර ගීමම 

සඳහා සෑශහන්න ශවශහදුලා ෙටයුතුම ෙො. නමුත් අපට ඒෙ ෙර 

ගන්න බීරි වුේා. ඒ ශෙශසේ ශවතත්, ඒ අවසාථාශවන් පසුව තති  බ 

පුරප්පාඩුව සඳහා මා පත් ෙර යීවීමට ගම්පහ න සාත්රික්ෙශත 

හතළිසා අටදහසෙට ආසන්න පිරිසක් මා ශවනුශවන් මනාප ්රො  

ෙරලා  නීවත වතාවක් -තුමන්වන වතාවටත්- මා පාර්ලිශම්න්තුමවට 

පත් කිරීමට ෙටයුතුම කිරීම ගීන විශ ේෂ්ඨශයන්ම මම ගම්පහ 

න සාත්රික්ෙශත ජනතාවට සාතුමතිවන්ත ශවනවා.  

1545 1546 

[ගරු ජගත් කුමාර මහතා] 



2021 අශ්රේල්    

විශ ේෂ්ඨශයන්ම කියන්න ඕනෑ, ගරු රන්ජන් රාමනායෙ 

මීතිතුමමාශ  ූගමිොව මට ෙරන්න විධියක් නීති බව. ශමොෙද, 

එතුමමා සුවිශ ේෂ්ඨ පුේගලශයක්. එතුමමාට තිශබන හීකියාව මට 

නීහී. [බාධා කිරීම්] එම හීකියාව මට නීති වුේත්,  රශට් ජනතාව 

ශවනුශවන්, සතයය ශවනුශවන්,  මතිශත ආධිපතයය ශවනුශවන් 

ෙටයුතුම කිරීමට මා බීඳිලා ඉන්නවා. මා ඒ ශවනුශවන් ෙටයුතුම 

ෙරනවා කියන එෙත් විශ ේෂ්ඨශයන්ම කියන්න ෙීමීතියි.    

මම තව ොරේයක් සඳහන් ෙරන්න බලාශපොශරොත්තුම 

ශවනවා. අද ශම් රශට් ශබොශහොම ආන්ශදෝලනාත්මෙ විධියට 

පරිසරය විනා  ශවමින් යනවා; විනා  ෙරමින් යනවා.  මම පරිසර 

විෂ්ඨය සම්බන්ධශයන් රාජය තමතිවරයා හීටියට ෙටයුතුම ෙරේදී, 

මශ  තමතිවරයා ව ශයන් ෙටයුතුම ෙශෙේ ගරු වමත්රීපාල 

දුරිශසේන මීතිතුමමා. එතුමමා මට ඒ සම්බන්ධව ශගොඩක් උපශදසා 

ශදමින්, අශප් රශට් පරිසරය ආරක්ෂ්ඨා ෙර ගීමම සඳහා  දීඩි 

්රියාමාර්ග ගත්තා.  මම අද නීවත වතාවත් පාර්ලිශම්න්තුම 

මන්ත්රීවරයකු ව ශයන් පත්ශවලා තවිත් දුටින ශම් අවසාථාශේ  

පෙමුශවන්ම රශට් ජනතාවට ශපොශරොන් වවක් ශදනවා. ජාතිෙ 

ආරක්ෂ්ඨාව ගීන ෙථා ෙරලා ශම් ආණ්ඩුව බලයට ආවත්,  අද 

ජනතාවට හුසාම ගීමමට ඔක්දුජන් අව ය නීහී, ගසා ඕනෑ නීහී 

කියන තරමට රාජය ශසේවෙයන් පඹයන් ෙරශගන ෙටයුතුම 

ෙරමින් ශම් රශට් පරිසරය විනා  ෙරමින් තිශබනවා.  යට එශරහිව  

මම ෙටයුතුම ෙරනවාය කියන එෙත් මම විශ ේෂ්ඨශයන්ම ශම් 

අවසාථාශේ දී කියන්න ෙීමීතියි.  

ගරු ෙථානායෙතුමමනි, ශම් රජය බලයට පත් බ දා දුට දු ව  බ 

පරිසර විනා ය අපි දීක්ො. ගසා ශෙොෙන්ද, වීලිද, පසාද හීම 

පරිසර සාධෙයක්ම දීඩි ශලස විනා  ශවන්න පටන් අරශගන 

තිශබනවා. එයට ශහේතුමව මම ෙලින් කිේවා වාශ , සමහර රාජය 

නිලධාරින් ශේ පාලනයයන්ශ  අතශෙොළු ශවලා නිසා ශදෝ 

කියලා මට හිශතනවා.  සමහර නිලධාරින් කියනවා, "ගසා ඕනෑ 

නීහී. මිනිසුන්ට ොන්තාරශතත් ජීවත් ශවන්න පුළුවන්" කියලා. 

එශහම අය රජශත විශ ේෂ්ඨ නිලතල දරේදී, රශට් පරිසරයට 

ශදවියන්ශ  පිහිටයි කියලා මම කියනවා.  

අද රශට් ජනතාවට ජීවත්වීමට බීරි ශලස අමාරු ොලයක් 

උදාශවලා තිශබනවා. මිනිසුන්ට  රැකියා අහිමි ශවලා තිශබනවා. 

ජීවන වියදම වීඩියි. එම නිසා ඔවුන්ට ජීවත් ශවන්න අමාරුයි. 

අශනක් පීත්ශතන් ශෙොවිඩ් - ව  වසංගතයටත් මුහුේ දීමට දු ව 

ශවලා තිශබනවා. ශම් වාශ  ්ර ානවලින් ීඨඩා විඳින ගම්පහ 

න සාත්රික්ෙශත ජනතාවට යම් සහනයක්  ලබා දීමට හීකි 

ආොරශයන් මම ෙටයුතුම ෙරනවා. ඒ ජනතාවශ  යහපත සඳහා 

මම ෙටයුතුම ෙරනවා. ගම්පහ න සාත්රික්ෙශත උන්නතිය සඳහාත්, 

මතිගරුෙ රටක් නිර්මාේය කිරීම සඳහාත් මම ෙටයුතුම ෙරන බව 

ශම් අවසාථාශේදී සඳහන් ෙරනවා.  

පාසාකු ඉරුන න ්රහාරය දු ව ශවලා අද වන විට අවුරු ව ශදෙෙට 

ආසන්න ොලයක් ගත ශවලා තිශබනවා. නමුත්, කියන්න 

ෙනගාටුයි. ශම් අවුරු ව ශදෙ තුමෙ ඒ සම්බන්ධශයන් රජය ගත් ්රියා 

මාර්ග ශමොනවාද? හීබීයි, ශම් රජය බලයට පත් වුශණ් ෙශතෝලිෙ 

ජනතාවශ  ෙඳුළු මතින්. මට මතෙයි, එතශෙොට අපි ආණ්ඩු 

පක්ෂ්ඨශත දුටිශත. විපක්ෂ්ඨශත සමහර මන්ත්රීවරු ශම් පාර්ලිශම්න්තුමව 

තුමෙ තඬුවා. "අශන්! මිනිසා ජීවිත අහිමි වුේා. ශමශහම ශේවල් 

වුේා. අපට තශඬනවා" කියලා පාර්ලිශම්න්තුමශේ ෙථා ෙරේදී 

තඬුවා. ඒ මන්ත්රීවරු ශෙෝ? දීන් අවුරු ව ශදෙක් ගතවුේා. දීන් ඒ 

මන්ත්රීවරු ශෙෝ? දීන් ඒ ගීන ෙථා ෙරන්ශන් නීත්ශත් තයි? ශම් 

සඳහා වීඩ ෙටයුතුම ෙරන්ශන් නීත්ශත් තයි? එශහම නම්, බලය 

ගීමම සඳහා විතර ද පාසාකු ඉරුන න ්රහාරය පාවි්චි  ෙශෙේ? ඒ 

පිළිබඳ  ශලොකු ්ර ානයක් තිශබනවා. පාසාකු ඉරු න න ්රහාරය 

පාවි්චි  ෙරලා, ෙශතෝලිෙ ජනතාවශ  ශල්, මසා, තටෙටු ආදී ඒ 

දුයලු ශේ මතින් බලයට ආශේ. ෙශතෝලිෙ ජනතාවට විතරක් 

ශනොශවයි, ශබෞේධ ජනතාවට, අශනකුත් ජනතාවට පවා ජාතිෙ 

ආරක්ෂ්ඨාව පිළිබඳ ්ර ානයක් තති ෙරලා බලයට තවිත් අවුරු ව 

ශදෙක් ගියත්, වඳුශරෝ ශගවල් හදනවා වාශ  එෙ එෙ ශවලාවට 

රශට් ්ර ානයක් තති වුේාම පාසාකු ්රහාරය තදලා ගන්නවා. 

තමන්ට විරුේධ වුණු පුේගලශයකුශ  ෙට වීී ම සඳහා පාසාකු 

්රහාරය ගීන කියන්න පටන් ගන්නවා. එක්ශෙෝ මීතිවරේයක් 

ෙඟයි කියනශෙොට පාසාකු ්රහාරය ගීන ෙථා ෙරනවා. ඒ වාශ ම, 

වර්තමාන රජය එදා විපක්ෂ්ඨය ව ශයන් ෙටයුතුම ෙරේදී, පාසාකු 

්රහාරය බලය ලබා ගීමම සඳහා පාවි්චි  ෙෙත්, වර්තමානය වන 

විට රශට් ්ර ාන යට ගීී ම සඳහා පාසාකු ්රහාරය පාවි්චි  ෙරනවා. 

රශට් ජනතාවශ  අසරේභාවය, ශල්, ෙඳුළු තමන්ශ  බලය ලබා 

ගීමමට පාවි්චි  ෙො වාශ ම, බලය පවත්වාශගන යෑම සඳහාත් 

පාවි්චි  කිරීම ගීන තත්තටම මම ෙනගාටු ශවනවා. 

විශ ේෂ්ඨශයන්ම ශම් පිළිබඳ රජශත අවධානය ශයොමු ෙරවනවා. ශම් 

පාසාකු ්රහාරයට සම්බන්ධ අයට දඬුවම් ලබා දීමට අවුරු ව ශදෙක් 

ෙල් ගත්තා වීඩියි. දීන්වත් අදාෙ අයට දඬුවම් දීලා, වීරැන ෙරුවන් 

ෙවුද කියා ශසොයා දීලා, විනිවිදභාවකින් යුක්තව ෙටයුතුම ෙරන්න.  

අද රශට් ජාතිෙ ආරක්ෂ්ඨාව ගීන ශනොශවයි ්ර ානය 

තිශබන්ශන්, ගරු ෙථානායෙතුමමනි. අද ජාතයන්තරව අශප් 

ආරක්ෂ්ඨාව ගීන ්ර ානයක් තිශබනවා. ශම් රට ජාතයන්තර 

ව ශයන් හුදෙලා ශවලා තිශබනවා. ශම් රටට ජාතයන්තර 

ව ශයන් ්රහාර එල්ල ශවන්න පටන් අරශගන තිශබනවා. ජාතිෙ 

ආරක්ෂ්ඨාව තහවුරු ෙර ගන්න බලය ලබාගත් ආණ්ඩුව, 

ජාතයන්තර ආරක්ෂ්ඨාවට ශම් රශට් ජනතාව හිලි ෙරන එෙත් අපට 
ශලොකු ්ර ානයක් ශවලා තිශබනවා. අපි ෙබශලන් ළිපට වීටුේා 

ශදෝ  කියලා අද රශට් ජනතාව හිතන්න පටන් අරශගන තති. අද 

මිනිසුන්ට හිතන්න තිශබන්ශන් ජාතිෙ ආරක්ෂ්ඨාව ගීන, අවි ආයුධ 

ගීන ශනොශවයි. අද මිනිසුන්ට ෙන්න ශමොනවාද තිශබන්ශන්? 

ශමොනවා ෙෑවත් වස. ්රමිති ආයතන ගීන ජනතාවට වි ාවාසයක් 

නීහී. SLS සහතිෙය තිශබනවා කිේවාට, තත්තටම එම 

නිෂ්ඨාපාදන පිරිදු වද? තත්තටම ඒ කියන ෙථාව හරිද? ඒ 

නිෂ්ඨාපාදනවල වහ නීේද? ඒ සහතිෙය ගීන ජනතාවට වි ාවාසය 

නීතිශවලා තිශබනවා. අද මිනිසුන්ට තිශබන්ශන්, ජාතිෙ 

ආරක්ෂ්ඨාව පිළිබඳව හිතන්න ශනොශවයි, ගරු ෙථානායෙතුමමනි. අද 

අපි ජීවත් ශවන්ශන් ශෙොශහොමද, මම ෙන්ශන් ශමොනවාද, මශ  

දරුවාට ෙන්න ශදන්ශන් ශමොනවාද කියන ්ර ානවල ශම් රශට් 

ජනතාව හිරශවලා ඉන්නවා. විශ ේෂ්ඨශයන්ම රජයක් ව ශයන්, 

පාර්ලිශම්න්තුම මන්ත්රීවරුන් ව ශයන් අපි ශම් ්ර ානවල වගකීම 

ගන්න ඕනෑ. විපක්ෂ්ඨයක් ව ශයන් අපිත් රිදානම් ඒ වගකීම 

අරගන්න. ජනතාවට ෙඩයෙ තිශබන භාණ්ඩයක් වගකීමකින් 

අර ශගන තමන්ශ  දරුවාට ආහාරයට ශදන්න පුළුවන් විධියෙට 

ආහාර පිළිබඳ සුරක්ෂිතතාව නිර්මාේය කිරීම සඳහා අපි ෙීප 

ශවන්න ඕනෑ කියන ොරේයත් විශ ේෂ්ඨශයන්ම කියනවා.  

මම නීවත නීවතත් කියනවා, පාසාකු ඉරුන න ්රහාරය 

ශපන්නලා ඒ ශවනුශවන් ෙඳුළු හලලා තුමශනන් ශදෙෙ බලයක් 

ගත්තා කියලා. ඒ ජනතාවට සාධාරේය ඉෂ්ඨාට ෙරන්න අවුරු ව 

ශදෙක් ගත ශවලාත් බීරි වුේාද? ඒ දුේධියට අදාෙ මහ 

ශමොෙෙරුවන් තවම ශහොයන්න බීරි වුේාද? එයට සම්බන්ධ අයට 

දඬුවම් ලබා ශදන්න තවම බීරි වුේාද? ඒ ොරේා පිළිබඳව මීට 

වඩා වගකීශමන් යුතුමව ෙටයුතුම ෙරන්න කියලා අපි කියනවා.  

මශ  න සාත්රික්ෙශත ෙශතෝලිෙ ජනතාව ජීවත් වනවා. ඔවුන් 

අපට ශගොඩක් සමීපයි. ඒ ජනතාව පාසාකු ඉරු න න ්රහාරය නිසා 

දීඩි  ශලස ීඨඩා වින්දා. ඒ ොලශත ෙශතෝලිෙ පල්ලිවල පූජෙවරු 

අපට පල්ලියට එන්න ශදන්ශන් නීති තරමට වවරය නිර්මාේය 

ෙර තිබුේා. එශහම තිබුශණ් එදා විතරද? තයි  ඒ තත්ත්වය දීන් 

නීේද? ශෙෝ, ශම් ශවනුශවන් ෙෑ ගහපු ෙට්ටිය? ශෙෝ, ශම් 

ශවනුශවන් ෙඳුළු හලපු ෙට්ටිය? ඔවුන් දීන් ශගොළු ශවලා ඉන්ශන් 

තයි? ඒ ොරේා පිළිබඳව අවධානය ශයොමු ෙරන්න කියලා 

විශ ේෂ්ඨශයන්ම අපි කියනවා.  
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පාර්ලිශම්න්තුමව 

අද රට තුමෙ ජීවත් වීම ශලොකු ්ර ානයක් ශවලා තිශබනවා. 

ජාතයන්තර ආරක්ෂ්ඨාව තියා ජාතිෙ ආරක්ෂ්ඨාව නීතිව රටෙ ජීවත් 

ශවන්ශන් ශෙොශහොමද? ජීවන වියදම අහස උසට ගිහිල්ලා. අද 

රාජය ශසේවෙයා "මඟ හිටිශයොත් ශතෝ නී  - ශගදර ගිශයොත් අුර 

නී " කියන තත්ත්වයට පත්ශවලා ඉන්නවා. තමුන්ට එල්ල වන 

බලපෑම් ඔවුන්ට එළියට කියා ගන්න විධියක් නීහී. පසුගිය 

දවසාවල ආයතනවල ්රධානින් සමාජ මාධය ඔසාශසේ දීඩි ශලස 

විශේරනයට ලක් වනවා අපි දීක්ො. ඒ ආයතනය දාලා යන්න දු ව 

වන විධියට ඔවුන් විශේරනයට ලක් වන ආොරය අපි සමාජ මාධය 

ඔසාශසේ පසුගිය දවසාවල දීක්ො. යම් පුේගලශයක් ශමොෙක්ද වුශණ් 

කියලා ෙට තරලා කිේශවොත් ඔහුට ශගදර යන්න දු ව වනවා; ඒ 

පුේගලයා ෙට වහශගන හිටියත් ඔහුට ශගදර යන්න දු ව වනවා. අද 

රාජය ශසේවෙයා ගිශර්ට අහු ශව්චර පුවක් ශගඩියක් වාශ  

ශබොශහොම අසරේ තත්ත්වයට පත්ශවලා.  

එදා අශප් යහ පාලන ආණ්ඩුශවන් -යහ පාලන රජශයන්- පඩි 

වී ඩි ෙශෙේ නීත්නම් අද රාජය ශසේවෙයන් ආර්ිකෙ ව ශයන් 

ෙඩාශගන වීටිලා. ජීවත් ශවන්න බීරිව හිඟමනට පත් වන 

තත්ත්වයට අද රාජය ශසේවෙයන් පත්ශවලා ඉන්නවා. රාජය 

ශසේවෙයකුශ  වගකීම, වටිනාෙම පිළිබඳව වාශ ම, යහ පාලන 

රජශයන් රාජය ශසේවෙශයකුට ලබා දීලා තිබුණු නිදහස ගීන ශම් 

අයට ශලොකු අවශබෝධයක් තිබුශණ් නීහී. යට වඩා ලසාසන 

ශලෝෙයක්, ලසාසන   රටක්, ලසාසන ජීවන රටාවක් මවනවා තති  

කියලා ශවනසා වුේා; යහ පාලන රජයට ඔවුන් පිටුපෑවා. නමුත් අද 

ඒ අයට ශමොෙක්ද  වුශණ් කියන ොරේය   අපි දන්නවා.  

වයාපාරිෙයන් ලසාසන ශලෝෙයක් නිර්මාේය ෙර ගන්නට 

තරුේ ඡන්දය පාවි්චි  ෙො. "ශම් ආණ්ඩුව හරි යන්ශන් නීහී. 

අපට සුන්දර ශලෝෙයක් නිර්මාේය වනවා. අශප් business වයාප්ත 

ෙර ගන්න පුළුවන්" කියලා ඔවුන් හිතුමවා. නමුත් අද වනශෙොට එම 

වයාපාරිෙයන් ෙබශලන් ළිපට වීටුේා වාශ  අන්ත අසරේ 

තත්ත්වයට පත්ශවලා ඉන්නවා. වර්තමාන රජය  මිථයාශවන් 

මිනිසුන් අන්ධ ෙරලා  ශම් ර ට ශගනියන බව මම කියනවා. 

වර්තමාන රජය මිනිසුන් තුමෙ මිථයාව වපුරලා.  

ගරු ෙථානායෙතුමමනි, ‘ධම්මිෙ පීණිය‘ කියලා එෙක් 

අරශගන ආපු හීටි ඔබතුමමා පසුගිය දවසාවල දීක්ශක් නීේද? 

ශසෞඛය තමතිතුමමියත් ශෙොශරෝනා වසංගතයට ධම්මිෙ පීණිය 

ශහොඳයි කියලා ්රදුේධිශතම හිේවා. අශන්! අශප් මිනිසාසු රැවටිලා, 

ධම්මිෙ පීණිය ඉල්ලමින් ශපොර ෙෑවා. මම හිතන්ශන් ඒ 

මනුසාසයා නම් ශෙෝටිපත ා ශයක් ශවන්න තති. සමහර අයට 

කිේවා, "රුපියල් ලක්ෂ්ඨයක් ශදන්නම්. ධම්මිෙ පීණිය ශබෝතලයක් 

අරශගන ශදන්න" කියලා. ශසෞඛය තමතිතුමමිය තමයි රශට් ශසෞඛය  

පිළිබඳ වගකීම උසුලන්ශන්. ශසෞඛය තමතිතුමමිය ්රදුේධිශත 

ධම්මිෙ පීණිය ී ලා ශපන්නුවාම තව  සාක්කි ශමොනවාටද? 

ශවශෙඳ දීන්වීම් ශමොනවාටද? යට වඩා ශවශෙඳ දීන්වීමක් නීහී 

ශන්. අන්තිමට එතුමමියටත් අවාසනාවන්ත විධියට ශෙොශරෝනා 

වසංගතය වීලඳුේා. 

ඒ විතරක් ශනොශවයි, මශ  න සාත්රික්ෙශත පිහිටි ෙීලණි 

ග  ශඟන් නාගශයක් මතුම වුේා, ධාතුම ෙරඬුවක් අරශගන ආවා 

කිේවා.  මිනිසාසු ඒවා වි ාවාස ෙො. මිනිසාසු ඒවා වි ාවාස ෙරලා, 

ශපොරෙමින් ධාතුම වඳින්න ගියා. අන්තිමට ශමොෙක්ද වුශණ්? රටට 

ශව්චර විනා ය ශමොෙක්ද? අශප් රශට් ජනතාව තව වරටත් 

අන්දලා, රවට්ටලා මාධය ඔසාශසේ සන්දර් න පවත්වනවා. මාධය 

ඔසාශසේ බඩු මිල අඩු ෙරනවා. බඩු මිල අඩු කිරීශම් වාදුය ලීබුශණ් 

ොටද? අශන්! මිනිසාසු අතරමංශවලා. නමුත් TV එෙ බීලුවාම 

ශපශනනවා, බඩු මිල වීඩිශවලා තිශබන බව.  

ශබොශහොම සාතුමතියි. 

[පූ.භා. වව.5 ] 

 

ගු  කුකුද ජයප්කොඩි මහත්ා ිප් ශීය ප්ව කේ රවාධාන  
ග්රාමීය ය හා ආයුාප්ේ  ප්දෝහල් 0  ාංවාධාන හා රජා ප්  ඛ 
දාජ අමාත්ුරමා)   
(ைொண்புைிகு சிசிர ஜயதகொடி - சுலதச மெத்திய முமறகளின் 

லைம்பொடு, கிரொைிய ைற்றும் ஆயுர்லெத மெத்தியசொமலகள் 

அபிெிருத்தி ைற்றும் சமூக சுகொதொர இரொஜொங்க அமைச்சர்)  
(The Hon. Sisira Jayakody - State Minister of Indigenous 
Medicine Promotion, Rural and Ayurvedic Hospitals 
Development and Community Health) 
ගරු ෙථානායෙතුමමනි, මට ෙථා ෙරන්න අවසාථාව ලබා දීම 

ගීන ඔබතුමමාට සාතුමතිවන්ත වනවා. ගම්පහ න සාත්රික්ෙශත අශප් 

සශහෝදර අජිත් මාන්නප්ශපරුම මන්ත්රීතුමමාට අපි මුලින්ම සුබ 

පතනවා. එතුමමා ෙථාව පටන් ගත්ශත්ම ශබොරුශවන්  ; 

අසතයශයන්. අශ්රේල්  වවීනි දා දු ව   බ පාසාකු  ඉරුන න ්රහාරය 

සම්බන්ධශයන් අපි දුයලුශදනාටම තිශබන්ශන් ෙම්පනයක් 

වාශ ම ශේදනාවක්.  

 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please!  Hon. Deputy Speaker will now take 
the Chair. 

 
අනුරුව ගු කථානායකුරමා මූලා නප්යන් ඉව්   බප්යන්   

නිප්යෝජ කථානායකුරමා [ගු දාංිත්  කුයලලාිළිතය මහත්ා] 
මූලා නාරූඪ විය.  

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலலெ, பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள் 

[ைொண்புைிகு ரன்ஜித் சியம்பலொபிட்டிய] தமலமை ெகித்தொர்கள். 

 Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 
SPEAKER [THE HON. RANJITH SIYAMBALAPITIYA]  took the 
Chair. 

  
ගු  කුකුද ජයප්කොඩි මහත්ා   
(ைொண்புைிகு சிசிர ஜயதகொடி)  
(The Hon. Sisira Jayakody) 
ගරු නිශයෝජය ෙථානායෙතුමමනි, පාසාකු ඉරුන න ්රහාරශයන් 

පසාශසේ එවෙට බලශත දුටි එතුමමන්ලාශ  අමාතය මණ්ඩලය සහ 

මන්ත්රීවරු හිනා ශවවී මාධය සාේචඡාවලට ශපම හිටපු විධිය අපට 

අමතෙ ශවන්ශන් නීහී. පාසාකු ්රහාරය වෙක්වා ගන්න 

පුළුවන්ෙම තිහියදී එය වෙක්වා ශනොගීමම, ජීවිත තුමන්දුයයක් 

විනා  ශවන්න ඉඩ හීරීම, පන්දුයයෙට ආසන්න පිරිසක් 

බරපතෙ අනතුමරෙට ලක්වීම වීෙීක්වීමට පියවර ශනොගීමම 

කියන ොරේා පිළිබඳව අපි විමසන්න ඕනෑ; තර්ෙ ෙරන්න ඕනෑ. 

ශමහි වග උත්තරෙරුවන් විදුන් අද ශම් වාර්තාව පිළිබඳව ෙථා 

පවත්වන්න පටන්ශගන තිශබනවා.  

ඒ වගඋත්තරෙරුවන් ටිෙ තමයි අද ශම් වාර්තාව ගීන ෙථා 

ෙරන්ශන්. අව ය වන්ශන් ශම් වාර්තාව විතරක් ශනොශවයි. අව ය 

වන්ශන් ශම් අපරාධය දු වවන්නට ඉඩ හීරපු ශද්රෝහීන් හඳුනා 

ගීමමයි.   ව5 ජනවාරි  8වීනි දා   බ  ශේ පාලන බල ශපරළිශතදී 

මහින්ද රාජපක්ෂ්ඨ මීතිතුමමා බලශයන් පහ කිරීමට නායෙත්වය 

ගත් ෙණ්ඩායම් ශදෙක් ඉන්නවා. පෙමු ෙණ්ඩායම තමයි පටු 

බලශලෝභී අරමුණු ශවනුශවන්, තනතුමරු ශවනුශවන් ඉන රිපත් වුණු 

ෙණ්ඩායම. ශදවන ෙණ්ඩායම තමයි,  ශම් රාජය  වර්වල ෙරන්න, 

බුේධි අං   වර්වල ෙරන්න, ශම් රශට් යුේධයට නායෙත්වය  වන් 

අයශගන් පළිගන්න, අන්තවාදය නීවත ශපෝෂ්ඨේය ෙරන්න, 

තමුන්ශ  ශවනම රාජයය පිළිබඳ දුහින සීබෑ ෙර ගන්න ෙටයුතුම 

ෙෙ ෙණ්ඩායම. ඒ ශද්රෝහී ෙණ්ඩායම් ටිෙ එෙට එෙතුම වුේා. 

බටහිර නයාය පත්රයත් එක්ෙ එෙට එෙතුම ශව්චර ෙල්ලි 

ෙණ්ඩායම් ටිෙ තමයි   ව5 ජනවාරි  8වීනි දා එෙට එෙතුම 
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[ගරු අජිත් මාන්නප්ශපරුම මහතා] 



2021 අශ්රේල්    

වුශණ්. ඒ නිසා අශප් රටට තති ශව්චර මහා විනා ය බරපතෙයි. 

ගරු න ශන්ෂ්ඨා ගුේවර්ධන තමතිතුමමා ්රො  ෙො වාශ  

මන්ත්රීවරුන් කිහිපශදශනකු දුටින ෙණ්ඩායමෙට විපක්ෂ්ඨ 

නායෙෙම  වන්නා. අපි මන්ත්රීවරුන් 54ක් විපක්ෂ්ඨය ව ශයන් 

දුටියදී පාර්ලිශම්න්තුම ොරෙ සභා ටිශක් බලය අල්ලා ගත්තා. 

ආණ්ඩුක්රම වයවසාථාශේ ශවනසාෙම් පමේක් ශනොශවයි, ඒ හරහා 

ශගොඩනීඟුණු ශෙොමිෂ්ඨන් සභාවලට අන්තවාදී බලශේගවල 

ෙණ්ඩායම් තතුමෙත් ෙො. රාජය යන්ත්රේය  වර්වල ෙො. ජාතිෙ 

ආරක්ෂ්ඨාව  වර්වල ෙො.  

මම ඔබතුමමාට මතක් ෙරනව ාා, ඉතාම භයානෙ ශේදමය 

ොරේයක්.   ව5න් පසුව විශේ වල දුට අශප් රශට් අන්තවාදී 

සංවිධානවලට මුදල් ලීී ම සඳහා අව ය ඉඩෙඩ සීලසුවා. ඒ නිසා 

LTTE එෙට අනුබේධ විශේ  ෙණ්ඩායම්වලටත්, අන්තවාදී 

මුසාලිම් ෙණ්ඩායම්වලටත් අව ය මුදල් නිරායාසශයන් ගලා එන්න 

පටන් ගත්තා. මූලය බුේධි ඒෙෙය විසුරුවා හීරියා. ශම් තමයි 

එක්සත් ජාතිෙ පක්ෂ්ඨය සහ පසුගිය පාලනය ශම් රටට ෙරපු 

බරපතෙ අපරාධය. ඒ නිසා එෙ පීත්තකින් අන්තවාදී ෙල්ලි 

ෙණ්ඩායම් ශම් රශට් සාවශේශිෙයන්ශ  ඉඩම් ටිෙ අල්ලාගන්න 

පටන්ගත්තා. අනික් පීත්ශතන් ත්රසාතවාදී, අන්තවාදී ්රියාවලට 

ශපෝෂ්ඨේය ශවන්න ඉඩ සීලසුවා. මම ඒෙ ඔප්පු ෙරනවා.  

2017 මහ බීංකු වාර්තාශේ ශමශහම කියනවා. අශප් ර ට මුදල් 

විශුේධිෙරේය වීෙීක්වීම සහ ත්රසාතවාදයට මුදල් සීප ම මීඩ 

පීවීත්වීම සම්බන්ධ හඳුනා ගන්නා ලද  වර්වලතා  මඟ හරවා 

ගීමමට නිදු ශලස ්රියාත්මෙ ශනොවීම නිසා   ව7 ඔක්ශතෝබර් 

මාසශත ආර්ජන්ටිනාශේ බුවශනොසා අයර්සා හි පීවති මූලය ොර්ය 

සාධෙ බලොශත සීදුවාරශතදී ශ්රී ලංොව මුදල් විශුේධිෙරේය 

වීෙීක්වීම සහ ත්රසාතවාදයට මුදල් සීප ම මීඩ පීවීත්වීශම් 

ක්රශමෝපායන්ශ   වර්වලතා  සහිත රටක් ශලස මූලය ොර්ය සාධෙ 

බලො අනුූලලතා ශල්ඛනශත ලීයිසාතුමගත ෙරනවා. ශමය අළු 

ශල්ඛනයට තතුමෙත් කිරීම යනුශවන් හඳුන්වනවා. ඔන්න 

තමුන්නාන්ශසේලාශ  ශෙරුවාව! ත්රසාතවාන න්ට මුදල් ශදන්න 

අව ය නිරායාස ඉඩෙඩ සපයනවා.  

ඒ විතරක් ශනොශවයි, අනික් පීත්ශතන් සංරරේ ී මා ඉවත් 

ෙර වි ශේ  අන්තවාන න්ට නිදහශසේ එන්න ඉඩෙඩ සලසනවා. 

පාකිසාතානය, බං ලාශේ ය, තෆාගනිසාතානය වීනි රටවලින් -

යුශරෝීඨය රටවලින් ශනොශවයි- අන්තවාදීන් සරේාගතයන් ශලස 

තවිල්ලා ූගමි ්රශේ  අල්ලා ගන්නවා, රැී දුටිනවා. අශප් අය 

යුශරෝපයට ගිහිල්ලා වීසා ශනොමීතිව රැී දුටින බව අපි දන්නවා. 

හීබීයි, අශප් රටට එන්ශන්, අශප් රශට් වීසා නීතිව ඉන්ශන් තයි? 

ඒවාට අව ය පියවර ගත්තාද? ඒ හරහා අන්තවාදය ශපෝෂ්ඨේය 

ෙරන්න අව ය ඉඩෙඩ, මාර්ගය සපයනවා.   ව6දී 

පාර්ලිශම්න්තුමශේදී විජයදාස රාජපක්ෂ්ඨ මීතිතුමමා කියනවා, ශ්රී 

ලාංකිෙයන් පිරිසක් ISIS සංවිධානශත පුහුණු ශවනවා කියලා. එදා 

එතුමමාට හිනා වුේා. එදා මුජිබුර් රහුමාන් මන්ත්රීතුමමා එතුමමාට 

එශරහි වුේා, දුංහල අන්තවාදයක් වපුරන්න යනවා  කියලා. 

එතුමමා අමාතය රයරශයන් ඉවත් ෙො. ශම් විපත වන බව, ශම් 

විපතට සංවිධානය වන බව තමුන්නාන්ශසේලාශ  පීත්ශත් 

තමතිවරශයක් තමයි කිේශේ. එතුමමාට වීරන ලා ශවන්න පුළුවන් 

  ව5 ජනවාරි  8වීනි දා ඒ පාපෙර්මයට අත ගීසුශේ.  ශම් 

අපරාධය වන බව විජයදාස රාජපක්ෂ්ඨ මීතිතුමමාට ශනොදීශනන්න 

තති. එතුමමා ්රයාවන්තශයකු බව අප දන්නවා. නමුත්, එතුමමාට ඒ 

ශවලාශේ ඒෙ ශත්රුම් ගිශත නීතුමව තති. ඒ නිසා ඒ පාපශයන් 

ගීලශවන්න එතුමමා කිේවා, ශම් අපරාධය ශවනවා  කියලා.  

එදා, විජයදාස රාජපක්ෂ්ඨ මීතිතුමමා  අමාතයෙමින් ඉවත් ෙො. 

මාවනීල්ශල් බු වපිළිම ෙීඩුවා. ඒ අන්තවාදීන් ශහළිදරේ  වුේා. 

ඒවා වෙක්වන්න ca l l  එෙ එන්ශන් ශෙොශහන්ද? 

තමුන්නාන්ශසේලාශ  සමඟි ජන බලශේගයත් අද එෙතුම ශවලා 

ඉන්න ෙණ්ඩායම එක්ෙ ශම් ජනාධිපතිවරේශතදීත් 

තමුන්නාන්ශසේලාශ  ඒ නයාය පත්රයට අනුගත වුණු 

ෙණ්ඩායම්වලින් තමයි  ඒ  වරෙථන තමතුමම් ලීශබන්ශන්. ඒ 

අන්තවාදීන් මුදා හීරීමට අසාේ සාලි මීතිතුමමා ඍජුව සම්බන්ධෙම් 

පවත්වනවා. පාසාකු ඉරිදා ්රහාරශතදී අන්තවාන න් සමඟ ෙටයුතුම 

ෙරපු අසාේ සාලිට තමුන්නාන්ශසේලා දඬුවම්  වන්ශන් නීහී,  

බසානාහිර පොශත් ආණ්ඩුොරෙම  වන්නා. විලිලජ්ජාශේ බීහී. 

ශම් ෙණ්ඩායම ෙථා ෙරන්ශන් ශරන  තඳ ශගන ද දන්ශන් නීහී. 

අසාේ සාලිට ආණ්ඩුොරෙම ශදනතුමරු ෙට ත රිශත නීති එදා 

ආණ්ඩුව නිශයෝජනය ෙරපු උන්නීශහේලා  අද ෙථා ෙරන්ශන් 

ශරන  තඳ ශගනද දන්ශන් නීහී. ඒ ආොරයට, අන්තවාදය 

ශපෝෂ්ඨේය කිරීමට අව ය පියවර රාශියක් ්රියාත්මෙ ෙරශගන 

ගියා.  

තව පීත්තකින් වනාතවිල්ලුශේදී අවි ආයුධ අහු ශවනවා. ශෙෝ, 

ඒ ගීන පරීක්ෂ්ඨේ ෙොද?  කිදුශවක් අත්අඩංගුවට ගත්තාද? ඒ 

ශවලාශේ ඒ අය අත්අඩංගුවට ගත්තා නම් පාසාකු ඉරිදා ්රහාරශයන් 

රට විනා  ශවන්ශන් නීහී. ඒ විනා ය ගීන හිනා ශවවී හිටිය 

ශද්රෝහින් ටිෙ දීන් තප්පුලන්න පටන් අ රශගන තිශබනවා.  අපට 

ෙනගාටු ඒෙයි.  න ගින් න ගටම හමුදා බුේධි අං   වර්වල ෙො. බුේධි 

අං   වර්වල ෙරමින් අශප් රශට් යුේධය නිම කිරීම සඳහා ෙටයුතුම 

ෙරපු හීම හමුදා ්රධානියකුම බරපතෙ පළිගීමමෙට ලක් ෙො. 

  ව5 ජනවාරි 8වන දා නයාය පත්රශත ද්රවිඩ ජාතිෙ සන්ධානශත 

වුවමනාව ඒෙයි. ඒෙ තමයි වුවමනාව. එෙ පීත්තකින් මුසාලිම් 

අන්තවාදශත වුවමනාව. අශනක් පීත්ශතන් ද්රවිඩ ජාතිෙ 

සන්ධානශත වුවමනාව. ශම්ෙ තමයි සතයය.  

 ම්මි කුමාරරත්න, ්රශබෝධය දුරිවර්ධන අත්අඩංගුවට 

අරශගන අවුරු ව එෙහමාරක් තියා ශගන හිටිය බව මට මතෙයි. 

්රශබෝධය දුරිවර්ධන මහතාශ  තාත්තා මූලිෙ අයිතිවාදුෙම් 

ශපත්සමක් ශයොමු ෙො. ශම් ගීන වග කීශමන් තමයි මම 

කියන්ශන්. ඒ මූලිෙ අයිතිවාදුෙම් ශපත්සශම් දී ෙරුණු ඉන රිපත් 

ෙරමින් කියා දුටියා, අදාෙ දුේධිය දු වශවන ොලපරි්චශේදශත 

්රශබෝධය දුරිවර්ධන ලංොශේ හිටිශත නීහී කියලා. ඔහු තප මත 

නිදහසා ෙො. ඒ වාශ ම, නඩුශවන් නිදහසා ෙො. න ගු  වර  විහි වම් 

බලොය ශමශහයවපු නායෙශයෝ ශරෝදනාවට ලක් ෙො. ගරු 

නිශයෝජය ෙථානායෙතුමමනි, මම මරණයයකු ව ශයන් එක් දවසෙ 

උසාවියට යනශෙොට අශප් රශට් යුේධයට නායෙත්වය  වන්න 

හමුදාපතිවරු තුමන් ශදශනක් විත්ති ූලඩුවල නීගලා ඉන්නවා. 

ලජ්ජයි.    ව5දී  ඒ නයාය පත්රය තුමෙ ෙටයුතුම ෙශෙේ අන්තවාදීන්ට 

අව ය ඉඩෙඩ සලසන ආොරයට. මූලය අපරාධ විමර් න 

ශෙොට්ධාසය ශගනීල්ලා රශට් රාජය ශසේවය  වර්වල ෙරනවා. රශට් 

පරිපාලන ක්ශෂ්ඨේත්රය ෙඩා වට්ටනවා. වග කීමක් ගන්න නිලධාරින් 

නීහී. ඒ තමුන්නාන්ශසේලා ෙරපු විපත් තමයි. බුේධි අං ශත 

නිලධාරින්, ඉහෙ ශපොලිසා නිලධාරින්, ආරක්ෂ්ඨෙ අං වල 

නිලධාරින් වග කීම් පීහීර හීරියා කියලා තමුන්නන්ශසේලා 

කියනවා නම්, තමුන්නාන්ශසේලා වුවමනාශවන් ෙරපු පාපතර 

්රියාදාමය ශහේතුමශෙොටශගන තමයි ශම් අපරාධය දු ව වුශණ්. අද 

එෙ එක්ශෙනා පිට වීරැේද පටවන්න හදනවා. ඒ ්රහාරය 

වෙක්වන්න කියලා  7 වතාවක් ජනාධිපතිතුමමාශ  දුට දුයලු 

අං වලට දීනුම් දීලා තිහියදී ඒ සම්බන්ධව ෙටයුතුම ශනොකිරීම 

පිළිබඳ අශප් බරපතෙ පිළිකුෙ, ෙනගාටුව පෙ ෙර දුටිනවා. ශම්ෙ 

ජනාධිපති විමර් න ශෙොමිසමක්; ජනාධිපතිවරයා පත් ෙරපු 

විමර් න ශෙොමිසමක්. හීබීයි,  ශම් ගීන ශහොයන්න යට ශපර 

තමුන්නාන්ශසේලා "පාර්ලිශම්න්තුම විශ ේෂ්ඨ ොරෙ සභාවක්" පත් 

ෙෙ බව මතෙ තති. එම පාර්ලිශම්න්තුම විශ ේෂ්ඨ ොරෙ සභාශේ 

හිටපු නිශයෝජිතශයෝ ෙවුද? පාසාකු ශෙොමිෂ්ඨන් සභා වාර්තාශවන් 

චූන තයන් කියලා නම් ෙරපු අයත්, සම්බන්ධෙම් පවත්වපු අයත් ඒ 

විශ ේෂ්ඨ ොරෙ සභාශේ සාමාජිෙශයෝ. එදා  ඒවා ගීන ෙට තරිශත 

නීහී.  

පාසාකු ඉරිදා ්රහාරය ගීන කියමින් ඔවුන් උඩ පීන පීන හිනා 

වුේා. ඒවා තමයි ෙශෙේ. එෙ පීත්තකින් ඒ අන්තවාදී ්රියාවලට 
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පාර්ලිශම්න්තුමව 

සෘජු ශලස සම්බන්ධ පුේගලයන්ශ  ශේ පාලන වයාපාරශත 

හවුල්ෙරුශවෝ, සාමාජිෙශයෝ, නෑදෑශයෝ, යාළුශවෝ එදා පාසාකු 

ඉරිදා ්රහාරය සම්බන්ධශයන් ශසොයා බලන්න පත් ෙරපු විශ ේෂ්ඨ 

ොරෙ සභාශේ දුටියා. ඒ විතරක් ශනොශවයි. ඒ විශ ේෂ්ඨ ොරෙ 

සභාශේ දුටියා, පාසාකු ඉරිදා ්රහාරය හා සම්බන්ධ යබ්රාහිම්ලා 

වාශ  අයශ  සල්ලිවලින් ශේ පාලනය ෙරමින් ජාතිෙ ලීයිසාතුම 

නිශයෝජනය ෙෙ ශේ පාලන පක්ෂ්ඨවල සාමාජිෙශයෝ. ඒ 

ශගොල්ලන් තමයි එදා තප්පුලෑශේ. ඒ අය හීමදාම අශප් රටට 

විරුේධ වයාපාරය ශගන යන ශේ පාලන නායෙශයෝ; ව 8  දී ෙළු 

බෙලුන් නිර්මාේය ෙෙ අන්තවාදී ශේ පාලනයශයෝ. ඔවුන් 

තමයි, පාසාකු ඉරිදා ඝාතන ගීන ශහොයන්න හිටිශත. ද්රවිඩ 

අන්තවාදය නිශයෝජනය ෙරමින් හමුදා බුේධි අං  අඩපේ ෙරන්න 

ෙටයුතුම ෙරමින්, යුේධයට නායෙත්වය  වන් දුයලුශදනාශගන් 

පළිගීමම ස෯ඳහා අව ය වයවසාථාමය ශයෝජනා ශගන එන්න 
මූලිෙ  බ පිරිස තමයි, ඒ විශ ේෂ්ඨ ොරෙ සභාශේ දුටිශත. එතශෙොට 

ඒ විශ ේෂ්ඨ ොරෙ සභාව නිශයෝජනය ෙෙ අය ශෙොශහොමද අද ශම් 

වාර්තාව සම්බන්ධශයන් ශම් විධියට ෙථා ෙරන්ශන්? ශම්, 

විරාමලත් විනි ාරයොරවරු විදුන් ඉන රිපත් ෙරන ලද වාර්තාවක්. 

ශම්ෙ අශප් ආණ්ඩුව විදුන් ඉන රිපත් ෙෙ වාර්තාවක් ශනොශවයි.  

අපට ශපශනන හීටියට අද අග මුල පටලවාශගන නීවත වතාවක් 

ඒ අන්තවාදී බලශේගවල වුවමනාව ශවනුශවන්  විපක්ෂ්ඨය ශපම 

දුටිනවා.  

පසුගිය දවසා කීපශතම සමහර මන්ත්රීවරු කියා දුටියා 

වගකිවයුත්ශතෝ අත්අඩංගුවට ගන්ශන් නීහී කියලා. හීබීයි, 

වගකිවයුත්ශතෝ අත්අඩංගුවට ගත්තාම "තයි, අත්අඩංගුවට 

ගන්ශන්?" කියලා තව පීත්තකින් ඔවුන් අහනවා. ඒෙ හරියට 

රාසමාණික්ෙම් මන්ත්රීතුමමාශ  ෙථාව වා ශ යි. උතුමශර් ශපොලිසා 

බලය ්රියාත්මෙ ෙරනවාය කියලා එක්සත් ජාතිෙ පක්ෂ්ඨශත 

මන්ත්රීවරයකුම කියනවා, "ඔන්න, දීන් ශපොලිසා තඳුම් තඳශගන 

ශවනම ශපොලීදු පටන් අරශගන" කියලා.  ඒ අයට විරුේධව මතිය 

්රියාත්මෙ ෙරන ශෙොට රාසමාණික්ෙම් මන්ත්රීතුමමාම කියනවා, 

"ශමන්න, අත්අඩංගුවට ගන්නවා" කියලා. පාසාකු ඉරිදා ්රහාරය 

ශහේතුමශවන් අත්අඩංගුවට ගත් මතිය හිජාසා හිසාබුල්ලා මුදාහරින 

ශලස, ඔහුට තප ලබාශදන ශලස ඉල්ලමින් එක්සත් ජාතිෙ 

පක්ෂ්ඨශත මන්ත්රීවරු වාශ ම සමඟි ජනබලශේගශත මන්ත්රීවරු 

සෘජුව ඒ ශවනුශවන් ශපම දුටිනවා. හීබීයි,  පාසාකු ඉරිදා 

්රහාරයට සම්බන්ධ හීශමෝම අත්අඩංගුවට ගන්න ඕනෑය කියලා 

ඔවුන් තව පීත්තකින් කියනවා. ඒ වාශ ම, අදාෙ පුේගලයන් 

අත්අඩංගුවට ගත්තාම යට විරුේධවත් ඔවුන් ශපම දුටිනවා; 

විශේරන ෙරන්න පටන් ගන්නවා. එම නිසා මුලක්, මීදක් නීති 

මහා පඹගාලෙ පීටලුණු සුපුරු ව පරින  ශේ ශද්රෝහීන් පිනවීම සඳහා 

 බ නයාය පත්රයෙ, රටට හීමදාම විරුේධ ශද්රෝහීන් ටිෙ එෙට එෙතුම 

ෙර ගත් නයාය පත්රයෙ ඔවුන් තවමත් ගමන් ෙරන බව අපට 

පීහීන ලි වනවා. එම නිසා පටු, පක්ෂ්ඨ, ජාති, ආගම්  ශේදවලින් 

ශතොරව ශම් ඒකීය රට රැෙශගන, ජාරණන් අතර අරගෙ තති වීම 

නවත්වා සමඟි සම්පන්නව හා  ක්තිමත්ව රට ඉන රියට ශගන 

යෑශම් වගකීම අපට තිශබනවා. ඒ වගකීශමන් ශතොරව  පාසාකු 

ඉරිදා ්රහාරශත සීබෑ වගඋත්තරෙරුවන් හංගන්න දරන 

උත්සාහයක් තිශබනවා නම්, ඒ උත්සාහයට විපක්ෂ්ඨය 

වගකිවයුතුමයි. එම නිසා තමයි හිජාසා හිසාබුල්ලා අත්අඩංගුවට 

ගනිේන  ඒ අය විරුේධ වන්ශන්.  

පසුගිය ොල පරි්චශේදය තුමෙ ශම් රශට් ආන්ශදෝලනාත්මෙ 

දුේධි රාශියක් වුේා. විශ ේෂ්ඨශයන් අපරාධ පරීක්ෂ්ඨේ 

ශදපාර්තශම්න්තුමශේ හිටපු අධයක්ෂ්ඨ,  ානි අශබ්ශසේෙර හා 

සම්බන්ධ දුේධිය.  මේවරු වඳ භාවයට පත් කිරීම පිළිබඳව සාෆි 

සහබ්දීන්ට විරුේධව කුරුේෑගල මශහසාත්රාත් උසාවිශත පීවීති 

නඩුවට  සම්බන්ධ වන්න මම ගියා. ඒ අවසාථාශේ අපරාධ 

පරීක්ෂ්ඨේ ශදපාර්තශම්න්තුමශේ හිටපු අධයක්ෂ්ඨ  ානි අශබ්ශසේෙර 

විළි ලජ්ජා නීතිව රුපියල් ශෙෝටි 5 ෙ වත්ෙම් තිබුණු සාෆිශ  

ගිණුශම් ශ ේෂ්ඨය විතරක් ශපන් බවා.  

"ගිණුශම් ශ ේෂ්ඨය ලක්ෂ්ඨ පහයි. ඒෙ නිසා තප ශදන්න. වත්ෙම් 

උපයා ගත්ත ඒවා ගීන ඕනෑ නීහී." කියලා උසාවියට කිේවා. ඒ 

ආොරයට වීරැන  ශලස හීදුරුණු, මති වාර්තා යට ගහපු, අපරාධ 

හංගපු, දහසා ගේන් මේවරුන්ශ  ශේදනාව හංගපු නිලධාරි 

තන්ත්රයක් ්රියාත්මෙ ශවනවා. එය ශවනසා ෙෙ යුතුම ශවනවා. 

තමන්ට සාධාරේය ඉෂ්ඨාට වනතුමරු ජනතාව බලාශගනයි ඉන්ශන්. 

ඒ නිසා ශම් රශට් රාජය යන්ත්රේය  වර්වල ෙරන, අශප් ජාතිෙ 

ආරක්ෂ්ඨාව  වර්වල ෙරන, අශප් රට ආර්ිකෙ ව ශයන් 

අසාථාවරභාවයට පත් කිරීශම් ක්රමශේදශයන් ඈත් ශවමු. ඒ 

ශවනුශවන් අපි සමඟි සම්පන්නව ෙටයුතුම ෙරමු.  නිවීරැන  වීඩ 

පිළිශවෙක් ඔසාශසේ ශම් රට ඉන රියට ශගන යෑමට අතිගරු 

ජනාධිපතිතුමමා ්රමුඛ රජය ශගන යන වීඩ පිළිශවෙට අපි සහාය 

දක්වමු.  

අපි දන්නවා, ඉතා  වෂ්ඨාෙර ොල පරි්චශේදයෙයි අපි ෙටයුතුම 

ෙරන්ශන් කියලා. ශලෝෙ ඉතිහාසශත දරුණුතම ආර්ිකෙ 

අර්බුදයටයි අපි මුහුේ දී තිශබන්ශන්. ශලෝෙ බීංකු ්රධානියා 

කියන විධියට මිලියන 6  ෙ ජනතාවක් කුසගින්ශන් ඉන්න ොල 

පරි්චශේදයෙයි අපි ශම් ඉන්ශන්.  හීශමෝටම අමාරු,  වෂ්ඨාෙර ොල 

පරි්චශේදයක් තමයි ශම් පසු වන්ශන්. ශලෝෙශත හීම රටක්ම,  

හීම ජාතියක්ම ශම්  වෂ්ඨාෙර ොල පරි්චශේදයට සමඟි සම්පන්නව 

මුහුේ ශදනවා. මුළු ශලෝෙයම ආදර් වත් ශලස ශපම දුටිනවා. 

නමුත්, ශමවීනි දු වවීමෙදීවත් එෙඟතාවකින් ෙටයුතුම ශනොෙර 

ඉතා ෙනගාටුදායෙ ශලස  ොලෙණ්ණි ශේ පාලනයක් ෙරන්න, 

ඒ සඳහා සමාජ මාධය හසුරුවන්න අශප් රශට් තතීම් උදවිය 

ෙටයුතුම ෙරනවා. ඒ සඳහා දරන උත්සාහය  තවතවත් ්රියාත්මෙ 

ශවමින් පවතිනවා.  

ගරු නිශයෝජය ෙථානායෙතුමමනි, පාසාකු ඉරිදා දු වවුණු 

්රහාරය සම්බන්ධශයන් අද කිුරල් ෙඳුළු ශහලන ෙණ්ඩායම් ඒ 

ඔසාශසේ නීවත රාජයය  වර්වල ෙරන්නත්, රාජය බුේධි ශසේවය 

 වර්වල ෙරන්නත්, ජාතිෙ ආරක්ෂ්ඨාව  වර්වල ෙරන්නත්, දුයලු 

අන්තවාදී බලශේග එක්ෙ එෙ ශපරමුේෙට එන්නත් දරන 

උත්සාහය ගීන ශම් රශට් ජනතාව අවශබෝධ ෙරශගන ඉන්නවා. 

නීවත වතාවක් ඒ අන්තවාදී ෙල්ලි, ෙණ්ඩායම් එෙ ෙඳවුරෙට 

තවිල්ලා රට විනා  කිරීශම් ්රියාදාමයෙට පීමිණීම පිළිබඳ 

අනතුමරක් තිශබනවාය කියන එෙ මතක් ෙරමින් මා නිහඬ 

ශවනවා.  

ශබොශහොම සාතුමතියි. 

 
ගු නිප්යෝජ කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු සුජිත් සංජය ශපශර්රා මන්ත්රීතුමමා. ඔබතුමමාට විනාඩි ව ෙ 

ොලයක් තිශබනවා.  

 

[අ.භා. ව .ව8] 
 

ගු ප්්.  සුිත්   ාංජය ප්පප්ාදා මහත්ා  
(ைொண்புைிகு லக. சுஜித் சஞ்ஜய தபலரரொ) 

(The Hon.K.  Sujith Sanjaya  Perera)  

ගරු නිශයෝජය ෙථානායෙතුමමනි,   ව  වර්ෂ්ඨශත පාසාකු ඉරිදා 

එල්ල වුණු ්රහාරය සම්බන්ධශයන් විවාදය පීවීත්ශවන ශම් 

ශමොශහොශත්, අදහසා දක්වන්න අවසාථාව සලසා දීම පිළිබඳව පෙමු 

ශෙොටම මශ  සාතුමතිය ඔබතුමමාට පිරිනමනවා.  

2019 වසශර් දු ව ශව්චර ඒ ම්ශල්්චඡ ්රහාරය නිසා ජීවිත 

තුමන්දුයගේනෙට අධිෙ සංඛයාවක් අහිමි වුේා වාශ ම පවුල් 

ගේනාවෙට ඒ තුමළින් බලපෑම් තති වුේා. ඒ ශවනුශවන් ඒ 

1553 1554 

[ගරු දුදුර ජයශෙොඩි මහතා] 



2021 අශ්රේල්    

පවුල්වල උදවියට මශ  ෙනගාටුව පෙ ෙරනවා. පාසාකු ඉරිදා 

්රහාරය සම්බන්ධ  විවාද ෙරන පසාවන න නය අදයි. හීම දාමත් 

විවාදවලදී අපි  දීක්ශක් ආණ්ඩු පක්ෂ්ඨයත්, විපක්ෂ්ඨයත් එකිශනොට 

ශරෝදනා ෙර ගන්නා ආොරය.  ගරු නිශයෝජය ෙථානායෙතුමමනි, 

දීන් ආණ්ඩු පක්ෂ්ඨශත ඉන්න අය   ව  වසශර් ඉඳන් පුරා 

අවුරුේදක් එවෙට තිබුණු රජයට පාසාකු ඉරිදා ්රහාරය 

සම්බන්ධශයන් ශරෝදනා ෙො. එවෙට රජශත හිටපු 

තමතිවරුන්ටත් ශරෝදනා රාශියක් එල්ල ෙරන්න ෙටයුතුම ෙො 

කියලා ඔබතුමමාට මතෙ තති.  එශහම ශරෝදනා ෙරලා, එක්සත් 

ජාතිෙ පක්ෂ්ඨ රජයත්, ඒ හිටපු තමතිවරුත් තමයි පාසාකු ඉරිදා  

්රහාරයට හවුල් වුශණ් කියලා ශම් රශට් මතයක් හදන්න උත්සාහ 

ෙො.  ඒ වාශ ම, පාසාකු ඉරිදා ්රහාරය සම්බන්ධව කිදු ව පියවරක් 

ශනොගත්ශත් එක්සත් ජාතිෙ පක්ෂ්ඨ රජය ොලශත හිටපු මීති 

තමතිවරුය කියන එෙ ශම් රශට් සමාජගත ෙරන්නයි ඒ අය 

ෙටයුතුම ෙශෙේ. ඒ ශවලාශේ ශම් රශට් මිනිසාසු යම්තාක්  වරෙට ඒෙ 

වි ාවාස ෙර ඒ අයට බලය  වන්නා පාසාකු ඉරිදා ්රහාරය හා 

සම්බන්ධ මහ ශමොෙෙරු ශහොයන්න.  ඒ සම්බන්ධව විවිධ 

අවසාථාවල ශරෝදනාවලට ලක් වුණු මීති තමතිවරු ෙවුද, ඒෙට 

හවුල් ශව්චර මීති තමතිවරු ෙවුද කියන එෙ වාශ ම ඒ ්රහාරය 

වෙක්වා ගන්න පියවර ශනොගත්ශත් ෙවුද කියන එෙ ශහොයා 

බලනවා කියලායි දීන් ආණ්ඩුශේ ඉන්න අය එදා ජනතාවට 

ශපොශරොන් ව වුශණ්. "අපට ඡන්දය ශදන්න, අපි පාසාකු ඉරිදා 

්රහාරය හා සම්බන්ධ මහ ශමොෙෙරු අල්ලනවා; එම ්රහාරය 

වෙක්වන්න ෙටයුතුම ශනොෙෙ උදවිය අත්අඩංගුවට ගන්නවා; ඒ 

අයට විරුේධව මති මඟින් ෙටයුතුම ෙරනවා" කියලායි එදා ඔවුන් 

පුන පුනා ්රො  ෙශෙේ.   

ඒ ්රහාරය දුේධ ශවලා ශම් වන ශෙොට අවුරු ව  ක් ශවනවා, 

ගරු නිශයෝජය ෙථානායෙතුමමනි. ඒ සම්බන්ධශයන් පරීක්ෂ්ඨේ 
ෙරනවා කියලා අවුරු ව ශදෙක් තිසාශසේ ශෙෝටි ගේනක් වියදම් 

ෙො. විශ ේෂ්ඨශයන්ම ඒ ්රහාරය පිළිබඳ  ශසොයන්න පරීක්ෂ්ඨේ 

ශෙොමිෂ්ඨන් සභාවක් පත් ෙො. යට පසුව එම ශෙොමිෂ්ඨන් සභාවට 

විවිධ පුේගලයන්, අදාෙ නිලධාරින්, එම ්රහාරයට හවුල් වුේා යීයි 

ශරෝදනාවට ලක් ශව්චර උදවිය ආන  හීම ශෙනාම ෙීඳවා දීර්ඝ 

ොලයක් තිසාශසේ සාක්ෂි ලබාගත්තා; ඒ සම්බන්ධශයන් ෙරුණු 

විමර් නය ෙරන්න ෙටයුතුම ෙො. එම ්රහාරය දු ව වී දීනට අවුරු ව 

ශදෙක් ගත ශවලා තිශබනවා. දීන් විවිධ ශරෝදනා ෙරනවා, 

වත්මන් විපක්ෂ්ඨයට. ඒ ්රහාරයට සම්බන්ධ පුේගලයන් ෙවුද, 

චූන තයන් ෙවුද කියලා සමහර අවසාථාවලදී සඳහන් ෙෙ බව අපි 

දන්නවා. ශම් සම්බන්ධශයන් හිටපු ජනාධිපතිතුමමාටත් ශනොශයකුත් 

ආොරශත ශරෝදනා එල්ල වුේා, හිටපු ජනාධිපතිතුමමා ඒ ොලශත 

ශම් සම්බන්ධශයන් ශසොයා බීලුශේ නීහී, විශේ ගත ශවලායි 

දුටිශත කියලා. මට මතෙ හීටියට ශම් ශෙොමිෂ්ඨන් සභා 

වාර්තාශේත් එතුමමා ගීන සඳහන් ෙර තිශබනවා.  

ගරු නිශයෝජය ෙථානායෙතුමමනි, හිටපු ජනාධිපතිතුමමා තතුමළු 

අය ඉන්ශන් දීන් ආණ්ඩු පක්ෂ්ඨයත් එක්ෙයි. ඒ වාශ ම, ශ්රී ලංො 

ශපො වජන ශපරමුශණ් සභාපතිවරයා හීටියටත් එතුමමා ෙටයුතුම 

ෙරනවා. ඉතින්, මම ඔබතුමමන්ලාශගන් ඉල්ලීමක් ෙරනවා. 

ඔබතුමමන්ලා එදා යම් යම් පුේගලයන්ට ශරෝදනා ෙො. පාසාකු ඉරු 

න න ්රහාරය පිළිබඳ පරීක්ෂ්ඨේ ශෙොමිෂ්ඨන් සභා වාර්තාශේත් සඳහන් 

ශවලා තිශබනවා නම්, තයි ඒ ශවනුශවන් පියවර ශනොගන්ශන්? ඒ 

ොල ශත හිටපු විවිධ තමතිවරුන්ට, මුසාලිම් මන්ත්රීවරන්ට 

ඔබතුමමන්ලා ශරෝදනා ෙරපු ආොරය අපට මතෙයි.  ඒ ොල ශත 

සශතොස ආයතනශත වාහනවලින් ශබෝම්බ ්රවාහනය ෙො, ඒ 

වාශ ම එම ්රහාරයට අනුබල  වන්නා, සීෙෙරුවන් රැෙ බලා 

ගන්න ෙටයුතුම ෙො කියලා හිටපු සමහර තමතිවරුන්ට 

ශනොශයකුත් ආොරශත ශරෝදනා ෙො. 

 
ගු ඩිලාන් ප්පප්ාදා මහත්ා 
(ைொண்புைிகு  டிலொன்  தபலரரொ) 

(The Hon. Dilan Perera) 
Sir, I rise to a point of Order.  

ගරු මන්ත්රීතුමමනි, ශ්රී ලංො ශපො වජන ශපරමුශණ් සභාපතිතුමමා 

ගරු මහාරාර්ය ජී.එල්. ීඨරිසා මීතිතුමමායි. ඔබතුමමා  සඳහන් ෙශෙේ 

වීරැන  ොරේයක්. 

 
ගු ප්්.  සුිත්   ාංජය ප්පප්ාදා මහත්ා  
(ைொண்புைிகு லக. சுஜித் சஞ்ஜய தபலரரொ) 

(The Hon.K.  Sujith Sanjaya  Perera)  
මා නිවීරැන  කිරීම ගීන ඔබතුමමාට සාතුමතිවන්ත ශවනවා. මා 

කියන්ශන් ඒ සන්ධානය ගීනයි. ඔබතුමමන්ලා ඡන්දයට ඉන රිපත් 

වුණු සන්ධානශත සභාපතිතුමමා හීටියට එතුමමා හිටියා; දීනටත් 

ඉන්නවා. තවත් මන්ත්රීවරු එම සන්ධානයට සම්බන්ධ ශවලා 

ඉන්නවා, ඔබතුමමන්ලාත් එයට සම්බන්ධ ශවලා ඉන්නවා. නමුත් 

මා අහන්ශන්, ශම් ොරේය සම්බන්ධව ගත් පියවර ශමොෙක්ද 

කියලායි. අපට මතෙයි ඒ ොලශත ශලොකු විශරෝධයක් පෙ ෙරපු 

ආොරය. මුසාලිම් ජනතාව ගීන, මුසාලිම් නායෙයන් ගීන, ඒ 

වාශ ම එදා ආණ්ඩුවට සම්බන්ධ ශවලා හිටපු තමතිවරුන් ගීන 

ශනොශයකුත් ආොරශත ශරෝදනා ෙො. ඒ ශේවල් අපට මතෙයි, 

ගරු නිශයෝජය ෙථානායෙතුමමනි. එම ්රහාරය දුේධ ශවලා දීන් 

අවුරු ව ශදෙක් ගත ශවලා තිශබනවා. නමුත්, ඒ කියපු කිදුම 

ශෙශනකුට දීන්  ශරෝදනා එල්ල ශවලා නීහී. සශතොස 

වාහනවලින් ශබෝම්බ ්රවාහනය ෙො කියාත් සඳහනක් නීහී; 

අත්අඩංගුවට ගත් අය සම්බන්ධශයන් බලපෑම් ෙො කියන අයටත් 

ශමොකුත් ශරෝදනාවක් නීහී. ශදොසාතර ෂ්ඨාෆි ගීනත් එදා ෙථා ෙො. 

ඒ අයට රැෙවරේය  වන්නා කිේවා. මේවරුන්ට වඳ සීත්ෙම් ෙො 

කිේවා. නමුත් ශම් ්රහාරයට අවුරු ව ශදෙක් ගත ශවලාත් ඒ 

සම්බන්ධශයන් කිදුම ශදයක් ෙරලා නීහී. හීම ශවශල්ම 

විපක්ෂ්ඨයට ශරෝදනා ෙරනවා, අශප් ආණ්ඩුව කිදුම ශදයක් ෙශෙේ 

නීහී, ්රහාරය වෙක්වා ගන්න ෙටයුතුම ෙශෙේ නීහී, ඒවාට 

සම්බන්ධ අය රැෙබලා ගත්තා කියලා. අපට එවීනි ශනොශයකුත් 

ආොරශත ශේවල් කියනවා, ගරු නිශයෝජය ෙථානායෙතුමමනි. 

නමුත් අද ඉතාම ෙනගාටුදායෙ ොරේය ශම්ෙයි. අපට එවීනි 

ශරෝදනා ෙරලා ජනතාව මුො ෙරපු එෙ විතරයි වුශණ්. ශම් අවුරු ව 

ශදෙ තතුමෙත දුේධ වුශණ් ඒෙයි. එතුමමන්ලා තව වරටත් ශම් 

ෙරන්න හදන්ශන් ජනතාව මුො කිරීමයි. පාසාකු ්රහාරයට 
සම්බන්ධ මහ ශමොෙෙරුවන් ෙවුද, ඒෙට සම්බන්ධ අශනක් 

පුේගලයන් ෙවුද   කියන්ශන් නීතිව, විවිධ ශරෝදනා ෙර ෙර 

ශමයින් මඟ හරින්න තමයි උත්සාහ දරන්ශන්.  

ගරු නිශයෝජය ෙථානායෙතුමමනි, ඔබතුමමාට මතෙ තති, 

පසුගිය දවසෙ ොන නල් හිමිපාේන් කියා තිබුණු ශේ. පාසාකු ඉරිදා 

්රහාරය සම්බන්ධශයන් ශරෝදනාවක් එල්ල ෙශෙේ රශට් පෙමු 

පුරවීදුයා විධියට එවෙට දුටි ජනාධිපතිතුමමාටයි. නම් ව ශයන්ම 

කිේවා. නමුත් ආණ්ඩු පක්ෂ්ඨශයන් ඒ ගීන කිදුවක් ෙථා ෙශෙේ 

නීහී. ඒෙ හරි කිේශේත් නීහී; ඒෙ වීරැන යි කිේශේත් නීහී. මම 

ආණ්ඩු පක්ෂ්ඨශයන් අහනවා, ොන නල් හිමිපාේන් ෙරපු ්රො ය 

සම්බන්ධශයන් තමුන්නාන්ශසේලා ගන්නා පියවර ශමොෙක්ද 

කියලා. එම ්රො ශයන් කියීවුණු අය ශවනුශවන් ගන්නා ්රියා 

මාර්ගය ශමොෙක්ද කියලා අපි ශම් අවසාථාශේදී අහන්න ෙීමීතියි.  

දුදුර ජයශෙොඩි රාජය තමතිතුමමා ්රො යක් ෙො, ඒ ොලශත 

අසාේ සාලි ආණ්ඩුොරවරයා විධියට පත් ෙො කියලා. ගරු 

නිශයෝජය ෙථානායෙතුමමනි, අසාේ සාලි ශනොශවයි කිදුම 

ආණ්ඩුොරවරශයකු පත් ෙරන්න අශප් හිටපු අගමීතිතුමමාට 

බලයක් දීලා තිබුශණ් නීහී. අපි විවිධ අවසාථාවලදී ඉල්ලීම් ෙො, 

අශප් පොත්වලට ආණ්ඩුොරවරුන් පත් ෙරන්න කියලා. නමුත්, 

ඒ පත් කිරීම් ෙරන්න ජනාධිපතිතුමමාටයි බලය තිබුශණ්, ගරු 

නිශයෝජය ෙථානායෙතුමමනි. අසාේ සාලි ආණ්ඩුොරවරයා විධියට 

පත් ෙශෙේ හිටපු ජනාධිපතිතුමමායි. එශහම නම් එතුමමාත් එක්ෙ 

තමයි ශම් ්ර ානය සාේචඡා ෙරලා විසඳා ගන්න ඕනෑ. ගරු ඩිලාන් 

ශපශර්රා මන්ත්රීතුමමනි, ඔබතුමමාශ  පියා ආණ්ඩුොරවරයා විධියට 

පත් ෙශෙේත් එතුමමා. 
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පාර්ලිශම්න්තුමව 

ගු ඩිලාන් ප්පප්ාදා මහත්ා 
(ைொண்புைிகு  டிலொன்  தபலரரொ) 

(The Hon. Dilan Perera) 
Sir, I rise to a point of Order.  
අසාේ සාලි සමගි ජන බලශේගශත ජාතිෙ ලීයිසාතුමවට පත් 

ෙශෙේත් වමත්රීපාල දුරිශසේන මීතිතුමමා ද? 

 
ගු ප්්.  සුිත්   ාංජය ප්පප්ාදා මහත්ා  
(ைொண்புைிகு லக. சுஜித் சஞ்ஜய தபலரரொ) 

(The Hon.K.  Sujith Sanjaya  Perera)  
ජාතිෙ ලීයිසාතුමවට පත් ෙෙ එෙ  ගීන ශනොශවයි මා ශම් 

කියන්ශන්. ජාතිෙ ලීයිසාතුමශේ ඕනෑම ශෙශනකුට ඉන්න පුළුවන්. 

නමුත් තමුන්නාන්ශසේලා ශරෝදනා ෙරනවා ශන්. තමුන්නාන්ශසේලා 

ශරෝදනාවට ලක් ෙරන මිනිසුන්ට රැෙවරේය  වන්ශන්ත් 

තමුන්නාන්ශසේලාමයි. ඒෙයි මා කියන්න හී වශේ.  

අද ශම් රශට් ශබොශහෝ ජනතාව බලාශගන ඉන්නවා, පාසාකු 

ඉරු න න ්රහාරයට සම්බන්ධ අය ශවනුශවන් ගන්නා ්රියා මාර්ග 

ශදස. අපි දීක්ො, පසුගිය දවසාවල ශම් තත්ත්වය ශවන අතෙට 

ශයොමු ෙරන්න උත්සාහ ෙරන ආොරය. අශප් මහජන ආරක්ෂ්ඨෙ 

තමතිවරයා කියා තිබුේා, අපි ්රහාරශත මහ ශමොෙෙරු ශසොයා 

ගත්තා කියලා. තයි ඉතින් හීම ශෙනාම අහනවා ශන්, "ශම්ශක් 

මහ ශමොෙෙරු ෙවුද? " කියලා. එතුමමන්ලා හීමදාම කිේශේ 

ශමොෙක්ද? "ශම් ්රහාරය පිටුපස මහ ශමොෙෙරුශවක් ඉන්නවා. අපි 

බලය  ට ආවාට පසාශසේ පීය  4න් ඒ ශගොල්ලන් අත්අඩංගුවට 

ගන්නවා." කියලා තමයි ්රො  ෙශෙේ. ඉතින් මහ ශමොෙෙරුවා 

ෙවුද? මහ ශමොෙෙරු සම්බන්ධශයන් දීන් මවුලවි ශෙශනකුශ  

නමක් කියනවා. එතුමමන්ලා කියන ඒ මවුලවි අත් අඩංගුවට ගත්ශත් 

අශප් ආණ්ඩුව ොලශත. ඒ කියන්ශන්, පාසාකු ඉරු න න ්රහාරය 

ශවලා මාසයක් තතුමෙත අශප් ආණ්ඩුව ඔහු අත්අඩංගුට ගත්තා. 

තවමත් ඔහු හිශර් ඉන්ශන්. දීන් හිශර් ඉන්න ඒ පුේගලයා තමයි 

මහ ශමොෙෙරු ෙරලා තිශබන්ශන්.  ශම්ෙ තනිෙරම ජනතාවශ   

විශරෝධශයන් ශබ්ශරන්න, ජනතාව නඟන ්ර ානවලින් ශබ්ශරන්න, 

ොන නල් හිමිපාේන් නඟන ්ර ානවලින් ශබ්ශරන්න ෙරන 

්රො යක් හීටියට තමයි අප දකින්ශන්. ඒෙ තමයි තත්ත 

ෙතන්දරය, ගරු නිශයෝජය ෙථානායෙතුමමනි.  

ඉතින් අපි කියන්ශන්, ඒ වාශ  ශේවල් ෙරන්ශන් නීතිව 

ඉන්න කියලායි. ඒ වාශ  ශදයක් ශවන්න ඉඩ තියන්න  ශහොඳ 

නීහී. ඒ ොලශත ආණ්ඩු පක්ෂ්ඨශත හිටපු මන්ත්රීවරුන් හීටියට 

අපිත් ඒ දුේධිය සම්බන්ධශයන් තත්ත ව ශයන්ම ශබොශහොම 

ෙනගාටු ශවනවා, ගරු නිශයෝජය ෙථානායෙතුමමනි. ඒ වාශ  

ශේවල් ආශයත් දු ව ශනොවිය යුතුමයි කියලා අපි හිතනවා. 

අන්තවාදයට අපිත් විරුේධයි. අපිත් ශහොඳ දුංහල ශබෞේධශයෝ. අපි 

ඉල්ලා දුටින්ශන් ඒ වාශ  ශේවල් නීවත වරක් දු ව ශනොවන 

විධියට ෙටයුතුම ෙරන්න කියලායි. ඒ ්රහාරයට සම්බන්ධ 

වීරැන ෙරුවන් ඉන්නවා නම් ඒ අයට විරුේධව පියවර ගන්න. මා 

ඉල්ලා දුටින්ශන් එයයි. එශහම නීතිව හීමදාම ශමතීනට 

තවිල්ලා ෙථා ෙරලා, මාධයයට ශපශනන්න ෙථා ෙරලා, අපට 

නිෙම් ශරෝදනා ෙරමින් ඉඳලා වීඩක් නීහී.  

දීන් ඒ දුේධිය ශවලා අවුරු ව ශදෙක් ගත ශවලා තිශබනවා. ඒ 

දුේධිශත මහ ශමොෙෙරුවා ෙවුද? ඒ දුේධියට සම්බන්ධයි කියා 

විවිධ ශරෝදනාවලට ලක් ශවලා ඉන්න පුේගලයන්ට ශදන දඬුවම 

ශමොෙක්ද? පාසාකු ඉරු න න ්රහාරය දු ව වුේාට පසුව 

විනි ාරයොරවරුන්  වීනි අය පත් ෙරලා ඒ අයශ  

්රධානත්වශයන් තමයි පාසාකු ඉරු න න ්රහාරය පිළිබඳ පරීක්ෂ්ඨේ 

ශෙොමිෂ්ඨන් සභාව පිහිටු බශත. යට පසුව ගරු ජනාධිපතිතුමමා 
ශමොෙක්ද ෙශෙේ? අමාතය මණ්ඩල අනුෙමිටුවක් පත් ෙො. 

එශහම ෙශෙේ, අධිෙරේශත ශසේවය ෙරපු, විරාම ලත් 

විනිසුරුවරුන්ටත් වඩා එම තමතිවරු ෙණ්ඩායම සු වසුයි කියා ගරු 

ජනාධිපතිතුමමා හිතලාද දන්ශන් නීහී. තමතිවරු ෙණ්ඩායමක් 

පත් ෙරලා අනුෙමිටුවක් පිහිටුවන්න එතුමමා ෙටයුතුම ෙො. ඒ 

ෙමිටුව පිහිටුවා ශමොෙක්ද ෙශෙේ? ඒ ෙමිටුශේ වාර්තාවත් යශත 

ශපශර්දා දීලා තිශබනවා මා දීක්ො. ඒ වාර්තාශේ ශමොනවා 

තිශබනවාද කියන්න අපි දන්ශන් නීහී. ශරෝදනා එල්ල ෙරපු 

අයට දඬුවම් ලීශබනවාද කියන්න අපි දන්ශන් නීහී. දීන් ශම් 

රශට් ජනතාව පිළිශගන තිශබනවා, ඒ මඟින් ශම් රශට් ජනතාවට 

කිදුම සහනයක් ලීශබන්ශන් නීහී කියලා. ඒෙ තමයි අද තිශබන 

ජනතා මතය. එම ්රහාරය සම්බන්ධශයන් හීම දාම ෙථා ෙො; 

එෙම ොරේය ශහෝද ශහෝදා මශඩ් දීම්මා; පීවීති අශප් ආණ්ඩුවට 

හීමදාම ශරෝදනා ෙො. මා ඔබතුමමන්ලාශගන් ඉල්ලා දුටින්ශන්, 

දීන් ශරෝදනා ෙො තති, ශරෝදනා ෙරමින් ඉඳලා හරි යන්ශන් 

නීහී, ශරෝදනාවට ලක්  බ පුේගලයන් සම්බන්ධශයන් අව ය 

පියවර වගකිව යුතුම ආණ්ඩු පක්ෂ්ඨයක් විධියට ගන්න කියලායි.  

ගරු නිශයෝජය ෙථානායෙතුමමනි, යට අමතරව, තවත් ොරේා 

කිහිපයක් කියන්න තිශබනවා. පසුගිය දවසාවල පාසාකු ඉරු න න 

්රහාරය සම්බන්ධව ෙථා ෙරන ශෙොට මුසාලිම් විශරෝධයක් ගීන 

කිේවා. හුඟක් ශවලාවට ෙථා ෙශෙේ ඒ ගීන. ගරු නිශයෝජය 

ෙථානායෙතුමමනි, පාසාකු ඉරු න න ්රහාරය සම්බන්ධව ෙථා 

ෙරේදී ශබො ව බල ශසේනා සංවිධානයටත් ශරෝදනා එල්ල ෙර 

තිබුේා. මා ශම් ගරු මන්ත්රීතුමමන්ලාට කියනවා, දීන්වත් 

වගකීශමන් ෙථා ෙරන්න කියලා. ශමොෙද, ශම් සම්බන්ධශයන් 

ෙථා ෙරන හුඟක් අවසාථාවලදී සමහර අය ජාතිවාදය තව තවත් 

ඉන රියට ශගශනන්න උත්සාහ ෙරනවා. ඒ ශබෝම්බ ්රහාරයට 

යම්කිදු ශහේතුමවක් වුේා කියනවා, ශබො ව බල ශසේනා සංවිධානශත 

්රියාොරිත්වය. ඒ වාශ ම විවිධ අවසාථාවලදී විවිධ පුේගලයන් 

දාලා මාධය මඟින්- 

 
ගු නිප්යෝජ කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමමනි, ඔබතුමමාට තවත් විනාඩි ශදෙෙ ොලයක් 

තිශබනවා. 

 
ගු ප්්.  සුිත්   ාංජය ප්පප්ාදා මහත්ා  
(ைொண்புைிகு லக. சுஜித் சஞ்ஜய தபலரரொ) 

(The Hon.K.  Sujith Sanjaya  Perera)  

ගරු නිශයෝජය ෙථානායෙතුමමනි, මාධය මඟින් විවිධ 

අවසාථාවලදී ජාතිවාදය අවුසාසන්න ෙථා ෙො. ඉතින් ඒවාත් එයට 

බලපෑවා කියලා තමයි කියන්ශන්. ඒ නිසා අපි ශම් ශවලාශේ 

ඉල්ලා දුටින්ශන්, මීට වඩා වගකීශමන් ෙථා ෙරන්න කියලායි. 

ශමොෙද, මති රීති දමලා, බලපෑම් ෙරලා, ශවනත් ශවනත් මර්දන  

ෙටයුතුම ෙරලා එවීනි දුේධි නතර ෙරන්න පුළුවන්ෙමක් නීහී. 

ජාතින් අතර සංහිඳියාව තති කිරීශම් වීඩ පිළිශවෙ ්රියාත්මෙ 

ෙරන්න ඕනෑ. අශප් ආණ්ඩුව ොලශත ඒෙ දුේධ වුේා. ඒ අතර 

යම් යම් අඩු පාඩුෙම්  දුේධ වුේා. මා ඒෙ  නීහී  කියන්ශන් 

නීහී. නමුත් මීට පසුව වත් අපි ඒෙ පාඩමෙට අරශගන ෙටයුතුම 

ෙරන්න ඕනෑ.  

ශම් ශෙොමිෂ්ඨන් සභා වාර්තාශේ ෙරුණු පීහීන ලිව සඳහන් ෙර 

තිශබනවා. ගරු නිශයෝජය ෙථානායෙතුමමනි, මා ඉල්ලා දුටිනවා, 

ජාතින් අතර සංහිඳියාව තති ෙරන්න මීට වඩා වගකීශමන් යුතුමව 

යම්කිදු වීඩ පිළිශවෙක් ්රියාත්මෙ ෙරන්න ඕනෑ කියලා. එශසේ 

කිරීම ඉතාම වීදගත් ශවනවා. එශහම නීතිව, මති රීති දමලා, 

දඬුවම් දීලා එවීනි ත්රසාතවාන  ්රියා පාලනය ෙරන්න වත්, නතර 

ෙරන්න වත් පුළුවන්ෙමක් ලීශබන්ශන් නීහී.  

ගරු නිශයෝජය ෙථානායෙතුමමනි, අවසාන ව ශයන්, ගරු 

ජනාධිපතිතුමමාශගනුත්, වර්තමාන රජශයනුත් මා ඉල්ලීමක් 

ෙරන්න ෙීමීතියි. මා නීවත වරක් අවධාරේය ෙරන්ශන්, මාධය 
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ඉසාසරහට ගිහිල්ලා, ඒ වාශ ම ශම් ගරු සභාවට තවිල්ලා පසුගිය 

ොලශත ෙො වාශ  ශරෝදනා ෙර ෙර ඉන්ශන් නීතිව, එවීනි 

දුේධි ආපහු දු ව ශනොවන විධියට, එවීනි ත්රසාතවාන  ්රියා ආපහු දු ව 
ශනොවන විධියට, ජාතිෙ සංහිඳියාව තති වන විධියට ෙටයුතුම 

ෙරන්න ඕනෑ කියලායි. ඒ වාශ ම, ඒ ්රහාරය සම්බන්ධශයන් 

විවිධ ශරෝදනා එල්ල ශවලා තිශබන පුේගලයන්ට දඬුවම් ශදන්න. 

නිෙම් ශරෝදනා ෙරමින් විතරක් ඉන්න එපා; දඬුවම් ශදන්න. 

දඬුවම් දීලා, එහි සීබෑ තත්ත්වය අශප් ජනතාවට දීනුම් දීලා ශම් 

පවතින තත්ත්වය සමනය ෙරලා, ශම් රශට් දුයලු ජාතින්ට 

ශහොඳින් ජීවත් ශවන්න පුළුවන් වාතාවරේයක් තති කිරීමට අව ය 

ෙටයුතුම ෙරන්න කියා ඉල්ලා දුටිමින්, මශ  ෙථාව හමාර 

ෙරනවා.  

 
ගු නිප්යෝජ කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please!  

න වා ආහාර විශේෙය සඳහා පසා වරු ව.3  දක්වා සභාශේ 

ෙටයුතුම තාවොලිෙව අත් හිටුවනවා.  
 

රැ නවීම ඊ  අනුකූලව ත්ාවකාලිකව අ්  හිටුවන ලදින්  අ.වා.  
1.3   නැවත් පව් වන ලදී. 

அதன்படி அைர்வு இமடநிறுத்தப்பட்டு, பி.ப. 1.30  ைணிக்கு 

ைீண்டும் ஆரம்பைொயிற்று.     

Sitting accordingly suspended till 1.30 p.m. and then resumed. 

 
 හකාද මහ ප්ල් 0කේ 
(உதெிச்  தசயலொளர்  நொயகம்) 

(Assistant Secretary-General) 

ගරු මන්ත්රීවරුනි, ෙරුේාෙර මූලාසනය සඳහා ගරු 

මන්ත්රීවරයකුශ  නමක් ශයෝජනා ෙරන්න. 

 
ගු මිලාන් ජයතිඥලක මහත්ා 
(ைொண்புைிகு ைிலொன் ஜயதிலக்க)  

(The Hon. Milan Jayathilake) 

"ගරු වීරසුමන වීරදුංහ මන්ත්රීතුමමා දීන් මූලාසනය ගත යුතුමය" 

යි මා ශයෝජනා ෙරනවා. 

 
ගු විිතත් ප්හේද්  මහත්ා 
(ைொண்புைிகு ெிஜித லஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
 

විකුන්  නථිද කදන ලදී 
ஆலைொதித்தொர். 

Seconded. 
 

රශයීයනනය විම න ලදින්   වා  ේමත් විය. 
ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරුව  ගු වීදසුමන වීදකුාංහ මහත්ා මූලා නාරූඪ විය. 
அதன்படி, ைொண்புைிகு  வீரசுைன வீரசிங்ஹ அெர்கள் தமலமை 

ெகித்தொர்கள். 
Whereupon THE HON. WEERASUMANA WEERASINGHE took the 

Chair. 

 
ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මිලාන් ජයතිලෙ මන්ත්රීතුමමා. ඔබතුමමාට විනාඩි ව ෙ 

ොලයක් තිශබනවා.  

[අ.භා. ව.3 ] 

 

ගු මිලාන් ජයතිඥලක මහත්ා 
(ைொண்புைிகு ைிலொன் ஜயதிலக்க)  

(The Hon. Milan Jayathilake) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, විශ ේෂ්ඨශයන්ම ශම් 

ශමොශහොශත් පීවීත්ශවන,  පාසාකු  ඉරිදා ්රහාරය සම්බන්ධව ෙථා 

ෙරන  ශමවීනි  විවාදයෙට මුහුේ ශදන්නට දු වවීම පිළිබඳව  ශම් 

රශට් පුරවීදුයකු හීටියට මා ්රථමශයන්ම ෙනගාටු ශවනවා. 

  ව  අශ්රේල්  වවීනි දා  නීවත වතාවක් ශම් රටට යුේධයක් 

කියන ඒ අත්දීකීම එක් ෙරන්න ශහේතුම  බ යහ පාලන ආණ්ඩුශේ 

අත්තශනෝමතිෙ බව හරහා ශම් රට තුමෙ මෑතෙදී දු ව වුණු  වි ාලම 

ශේදවාරෙය තමයි පාසාකු ඉරිදා ්රහාරය. යහ පාලන ආණ්ඩුව 

වගකීම් විරහිතව ශමම පාසාකු ඉරිදා ්රහාරය ශම් රශට් ්රියාත්මෙ 

ශවන්න  වන්නා කියන ොරේාව පීහීන ලිව ශම් රශට් ඉන්න 

දුයලුශදනා දන්නා ොරේාවක්. අද විපක්ෂ්ඨශත අසුන්ශගන දුටින,  

එදා සංහිඳියාශේ නාමශයන් කියලා පිහිටවපු යහ පාලන ආණ්ඩුශේ  

්රියා ෙරපු,  අද ශමම ගරු සභාශේ දුටින සජිත් ශ්රේමදාස 

මීතිතුමමා, රිසාඩ් බන යුදීන් මීතිතුමමා තතුමළු ඒ දුයලුශදනා ශම් රශට් 

පාසාකු ඉරිදා ්රහාරය දුේධ ශවන්න ශපර ශමොන වාශ  ්රියා 

මාර්ගද ගත්ශත් කියන එෙ අපි දීක්ො. විශ ේෂ්ඨශයන්ම එතුමමන්ලා 

අශප් රශට් තිබුණු ජාතිෙ බුේධි අං  දුයල්ලක්ම අඩපේ ෙො. 

එශසේ අඩපේ ෙරලා, ශම් රශට් ජාතිෙ ආරක්ෂ්ඨාව කියන එෙ  

හින් වවටම තදලා දීමුවා. එම ොරේා නිසා තමයි මූලාසනාරූඪ 

ගරු  මන්ත්රීතුමමනි, ශම් පාසාකු ඉරිදා ්රහාරයට මංශපත් සීලසුශණ්.  

හිටපු ජනාධිපති වමත්රීපාල දුරිශසේන මීතිතුමමා   ව  

සීප්තීම්බර්  වවීනි දා ශමම පාසාකු ඉරිදා ්රහාරය ගීන ශසොයා 

බලන්න ෙමිටුවක්  පත් ෙො. එම ෙමිටු වාර්තාශවහි ්රො  

ව,588ක් සටහන් ශවලා තිශබනවා. සාක්ෂිෙරුවන් 

457ශදශනකුශ  සාක්ෂි සටහන් ශවලා තිශබනවා. යහපාලන 

ආණ්ඩුව ශම් පාසාකු ඉරිදා ්රහාරයට මුහුේ  වන්ශන් ශෙොශහොමද 

කියන එෙ පිළිබඳව එම වාර්තාව තුමෙ තිශබනවා. එම ොල 

ී මාශේ ශම් පිළිබඳව  අමු අමුශවන්  බුේධි අං  වාර්තා ඉන රිපත් 

ෙරේදී  එවෙට පීවති යහපාලන ආණ්ඩුව ඒවා කිදුම තීකීමෙට 

ගත්ශත් නීහී. එශසේ තීකීමෙට ගන්ශන් නීතුමව ඒවා දුේධ 

ශවන්න ඉඩ දීලා, සමහර ශේ පාලනයයන්  පාර්ලිශම්න්තුමවට 

තවිල්ලා ෙළු සාටෙය ශබල්ශල් දා ශගන, බයිබලය ශගනීල්ලා  

ශම්සය උඩ තියාශගන, තව තවත්   නින්න ත විධියට  ෙටයුතුම ෙරන 

ආොරය අද අපි දකිනවා.  පාසාකු ඉරිදා ්රහාරය ඒ අයට තවත් 

මාධය සංදර් නයක් විතරයි; ශසල්ලමක් විතරයි. ශමම පාසාකු 

්රහාරය නිසා ීඨඩාවට පත්  බ ජනතාවක් අද අශප් රශට් ඉන්නවා.  

එහි වීඩිම ශේදනාව විඳගන්න දුේධ වුශණ් ගම්පහ න සාත්රික්ෙශත 

ජනතාවටයි. ශමම ්රහාරය නිසා ෙටුවාපිටිය පල්ලිය අවට  

්රශේ ශත, එම ගශම් පන ංි ව දුටි වි ාල පිරිසක් මිය ගියා. අම්මලා 

තාත්තලාට, ඔවුන්ශ  දරුවන් නීති වුේා. දුයලුශදනාට එෙ 

ශමොශහොතකින් තම තමන්ශ   යාරණන්, හිතවතුමන් නීති වුණු 

ආොරය අපට එදා  දකින්නට ලීබු ේා.  

එවෙට හිටපු රනිල් වික්රමදුංහ අගමීතිවරයා  
 
[මූලා නප්  අේ පරිදි ඉව්  කදන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ශමම ්රහාරයට මූලිෙව වග කියන්න ඕනෑය කියන ොරේය අපි 

විශ ේෂ්ඨශයන්ම මතක් ෙරන්න ඕනෑ. අනිවාර්යශයන්ම එතුමමා වග 

කියන්නට ඕනෑ. ඒ වාශ ම ශම් ්රහාරය න යත් කිරීම පිළිබඳව ගරු 

රිසාඩ් බන යුදීන්  

 
[මූලා නප්  අේ පරිදි ඉව්  කදන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

1559 1560 



පාර්ලිශම්න්තුමව 

හිටපු අමාතයතුමමාත් පීහීන ලිවම වග කියන්නට ඕනෑ.  ශමොෙද,  

එතුමමා පසු ගිය ොල ී මාශේ ශම් ්රහාරයට සම්බන්ධ වුණු 

තමන්ශ  හිතවතුමන් ශබ්රා ගීමමට ෙටයුතුම ෙො. ගරු රිසාඩ් 

බන යුදීන් හිටපු අමාතයවරයා ශම් පාසාකු ඉරු න න ්රහාරයට 

සම්බන්ධ ඉහාසාන් මයිනුදීන් කියන පුේගලයා  ශබ්රා ගන්නට 

හමුදාපතිවරයාට ෙථා ෙො. ඒ විතරක් ශනොශවයි, එම ත්රසාතවාදීන් 

සමඟ සම්බන්ධතා තිශබන පුේගලයාශ  පියාට එතුමමාශ  

අමාතයාං ශත ශල්ෙම් තනතුමරක් දීලා තිබුේා. ඒ වාශ ම තමයි 

ගරු රිසාඩ් බන යුදීන් හිටපු අමාතයවරයාශ  අමාතයාං යට අයත් 

ෙර්මාන්ත සංවර්ධන මණ්ඩලය - IDB - යටශත් පාසාකු ඉරු න න 

්රහාරයට ශයොදා ගත්  තඹ වීනි පුපුරේ ද්රවය හදන්න භාවිත ෙෙ 

අබලි ද්රවය කිදුම ශටන්ඩර් පටිපාටියක් ශනොමීතිව, විනිවිදභාවයක් 

නීතිව ලබා ශදන්න ෙටයුතුම ෙරලා තිශබනවා. ඒ විතරක් 

ශනොශවයි, ඒ අබලි ද්රවය ලබා ශදන ශටන්ඩර් එෙට වට්ටමක් ලබා 

දීලා රජයට රුපියල් මිලියන 4.6ෙ පාඩුවක් දුේධ ෙරලා 

තිශබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි,  අපි ශනොශවයි ශම්වා 

කියන්ශන්.  ශම් වාර්තාශේ කියන්ශන්. ශම් ශෙොමිෂ්ඨන් සභා 

වාර්තාශේ පීහීන ලිව ඒ බව සඳහන් ෙරලා තිශබනවා.  

 අද ජනතා විමුක්ති ශපරමුශණ් නායෙ ගරු අනුර කුමාර 

න සානායෙ මන්ත්රීතුමමා ශම් හීම ශදයකින්ම අත පිහදාශගන ශුේධ 

ශවන්න හදනවා. එතුමමන්ලාට මුදල් හම්බ ශවනවා නම්, 

එතුමමන්ලාශ  පක්ෂ්ඨයට ශෙොශහන් ශහෝ මුදල් හම්බ ශවනවා නම් 

එතුමමන්ලාට එතීනින් එහාට ෙථාවක් නීහී.  ඔහු ත්රසාතවාන යාද,  

අන්තවාන යාද ෙවුද කියන එෙ වීදගත් වන්ශන් නීහී, ඔවුන් 

සම්බන්ධ ෙර ගන්නවා. එතුමමන්ලාශ  පක්ෂ්ඨශයන් ඡන්දය ඉල්ලූ 

ශෙෝටිපති වයාපාරිෙශයක් සහ ඔහුශ  පුත්රයන් පසුගිය පාසාකු 

්රහාරශත මරාශගන මීශරන ශබෝම්බෙරුවන් බවට පත් වුේා. අපි 

දන්නවා, ශම් ශමොශහොමඩ් ඉබ්රාහිම් කියන පුේගලයා   ව5 වර්ෂ්ඨශත 

මහ මීතිවරේයට ජනතා විමුක්ති ශප රමුශණ් ජාතිෙ 

ලීයිසාතුමශවන් ඉන රිපත් ෙරනු ලීබ දුටි අශප්ක්ෂ්ඨෙයකු  බව. 

දුනමන් ග්රෑන්ඩ් ශහෝටලයට මරාශගන මීශරන ශබෝම්බ ්රහාරය 

එල්ල ෙශෙේ ඔහුශ  පුත්රයායි. ඒ විතරක් ශනොශවයි,  අපි අහලා 

තිබුේා, ශෙොෙඹ නගරශත වයාපාරිෙ ෙටයුතුම සම්බන්ධශයන් ඒ 

ොලශත ඔහු ශබ්රෝෙර් ශෙනකු හීටියට ෙටයුතුම ෙෙ බව. ෙඩ 

ඉසාසරහටශවලා කුළු බඩු වයාපාරයට අදාෙ ශබ්රෝෙර් ෙටයුතුම 

ෙරලා එයින් කීයක් ශහෝ ගත්ත පුේගලයා එෙ පාරටම ශම් විධියට 

ශෙෝටිපති වයාපාරිෙයකු බවට පත් වුශණ් ශෙොශහොමද? ශෙෝටිපති 

වයාපාරිෙ ශමොශහොමඩ් ඉබ්රාහිම් කියන පුේගලයාශගන් ජනතා 

විමුක්ති ශපරමුේට ශෙොපමේ මුදල් ලීී  තිශබනවාද කියන 

ොරේයට අවධානය ශයොමු ෙරන්න  ඕනෑ.   ඒ පිළිබඳව ශසොයා 

බලා ඒ සම්බන්ධශයනුත් විමර් නයක් ෙරන්න ඕනෑ.  ඒ ශහේතුම 

නිසා තමයි පාසාකු ඉරිදා ්රහාරය සම්බන්ධශයන්  අවධානය ශවන 

පීත්තෙට ශයොමු ෙරන්නට ජනතා විමුක්ති ශපරමුේ ෙටයුතුම 

ෙරශගන යන්ශන්.  

යෙඟට, පසුගිය ොල ී මාශේ  බ  දුේධිවලට ෙලින් 

මාවනීල්ශල්  දුේධිය සම්බන්ධශයන් ෙටයුතුම කිරීමට  භාරව දුටි 

විමර් න නිලධාරි, ෙෑගල්ල සහොර ශපොලිසා අධිොරි ෙමල් 

ශපශර්රා මහත්මයා   ව8 ශදසීම්බර්  7වන දා ශජයෂ්ඨාධ ශපොලිසා 

අධිොරි  ානි අශබ්ශසේෙර මහතා ශවත ලිපියකින් යවමින් ඉල්ලා 

දුටිනවා, ශම් දුේධිය පිටුපස දුටින ෙණ්ඩායමට ජාතයන්තර 

සම්බන්ධතා තිශබනවාද, නීේද යන්න සම්බන්ධශයන් ජාතයන්තර 

ශපොලීදුශයන් විමී මක් ෙර, ඒ පිළිබඳව ෙරුණු වාර්තා ෙෙ හීකිද 

යන්න ශසොයා බලන්න කියලා.   ව  ජනවාරි   වන දා ශජයෂ්ඨාධ 

ශපොලිසා අධිොරි  ානි අශබ්ශසේෙර විදුන් ලිපියක් මඟින් යට 

පිළිතුමරු ශදනවා, කුමන්ත්රේය පිළිබඳ කිදු ව ශතොරතුමරක් නීති විට, 

එය සීලසුම් ෙර තති රට සහ එය ෙෙ හීකි ආොරය පිළිබඳ 

ශතොරතුමරු ශනොමීති විට ජාතයන්තර ශපොලීදුශයන් ආධාර ලබා 

ගත ශනොහීකියි කියලා.  

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමමනි, ඔබතුමමාට තව විනාඩි ශදෙෙ ොලයක් 

තිශබනවා. 

 
ගු මිලාන් ජයතිඥලක මහත්ා 
(ைொண்புைிகு ைிலொன் ஜயதிலக்க)  

(The Hon. Milan Jayathilake) 

ශම් දුේධියට අදාෙ පුේගලයන් ශබෝම්බ ්රහාරය න යත් 

ෙරන්නට ෙටයුතුම ෙරලා තිබුේා.    ානි අශබ්ශසේෙර ොලයක් 

තිසාශසේ ශම් රශට් ජනතාවශ  පරමාධිපතයය හෑල්ලුවට ලක් ෙෙ 

රන්ජන් රාමනායෙ වීනි පුේගලයන්ට   වරෙථනශයන් අමතා, 

එවෙට අශප් ශේ පාලන වීඩ පිළිශවශෙේ හිටපු අශප් 

ෙණ්ඩායශමන් පළි ගන්න එෙ විතරයි ෙශෙේ.   වමින්ද දුල්වා 

මීතිතුමමා අවුරු ව ගේනක් තිසාශසේ හිශර් ඉන්නවා. ඒ විතරක් 

ශනොශවයි, ශ්රේමලාල් ජයශසේෙර මන්ත්රීතුමමා ශේ පාලන ව ශයන් 

පළිගීමම්වලට ලක් ෙො. ඒ වාශ  තවත් අතිවි ාල පිරිසෙශ  

රැකියා අහිමි ෙො, ඔවුන්ට රැකියා එපා ෙො. ශනොශයක් විධිශත 

ීඨඩන තති ෙරලා ශේ පාලන පළි ගීමම්වලට ඔවුන් ලක් 

ෙරන්නට ෙටයුතුම ෙො. ඒ විතරක් ශනොශවයි, රිෂ්ඨාඩ් බන යුදීන්, 

අසාේ සාලි වීනි අයශගන් ශමවීනි දුේධි සම්බන්ධශයන්  වරෙථන 

තමතුමම් ලීශබනශෙොට, පුටුශවන් නීඟිටලා, පාසාකු ඉරිදා 

්රහාරයට අමු-අමුශේ සම්බන්ධෙම් කියපු ඒ චුන තයන් ශබ්රාගන්න 

ෙටයුතුම කිරීම පිළිබඳව අපි ඉතාම  ෙනගාටු ශවනවා. ශම් ොරේා 

පිළිබඳව අපි දීඩි ෙේසාසල්ලට පත් ශවනවා.  

ඒ විතරක් ශනොශවයි, ඉතා  මෑතෙදී ඔබතුමමන්ලා දකින්න 

තති, ශම් දුේධිය සම්බන්ධශයන් මාධය ශවත හඬ පට නිකුත් ෙෙ 

පුේගලයන් අත්අඩංගුවට ගන්න ෙටයුතුම ෙෙ බව. 

 
ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමමාට නියමිත ොලය අවසානයි. 

 
ගු මිලාන් ජයතිඥලක මහත්ා 
(ைொண்புைிகு ைிலொன் ஜயதிலக்க)  

(The Hon. Milan Jayathilake) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, මට තව තත්පරයක් ශදන්න.  

අද වන විට හිජාසා හිසාබුල්ලා කියන මතියවරයා නිදහසා 

ෙරන්න කියලා රිසාඩ් බන යුදීන් බලපෑම් ෙරලා, ඉල්ලීම් ෙරනවා. 

අපට කියන්න ලජ්ජයි. මද්රසා පාසලෙ වි වහල්පති හීටියට හිජාසා 

හිසාබුල්ලා කියන මතියවරයා ෙටයුතුම ෙර තිශබනවා. ඔහු 

වි වහල්පති ශලස ෙටයුතුම ෙෙ වි වහලට පාසාකු ්රහාරශත මුල් 

ශමොෙෙරු වන සහරාන් හෂීම් කියන ත්රසාතවාන යා, අන්තවාන යා 

පීමිේ ශේ න පවත්වා තිශබනවා. ඔවුන්ශ  ආගමට එශරහි වන 

අයශ , ඔවුන්ශ  වීඩ පිළිශවෙට එශරහි වන අයශ  හිස ගසා 

දමන්න කියලා ශේ න ෙෙ පුේගලයන්ට අවසාථාව ලබා දීලා යහ 

පාලන ආණ්ඩුව ශගන ගිය විනා ොරි වීඩ පිළිශවෙ නිසා ශම් 

රශට් ජනතාවශ  ජීවිත හානි වුේා. එහි වගකීම සම්පූර්ේශයන්ම 

එවෙට පීවීති යහ පාලන ආණ්ඩුව භාර ගන්න ඕනෑ.  

පාසාකු ්රහාරයට සම්බන්ධ දුයලුශදනාට දඬුවම් ලබා දීම අශප් 

ආණ්ඩුව යටශත් ඉතා ෙඩිනමින් දු ව ෙරනවා වාශ ම, 

අසාධාරේයට ලක්  බ අයට සාධාරේය ඉටු කිරීමටත් අපි ෙටයුතුම 

ෙරනවා. අවසාන ව ශයන්, එම ්රහාරය නිසා දු ව  බ විනා  

පිළිබඳව අශප් ෙනගාටුව ්රො  ෙරමින්, මා නිහඬ ශවනවා.  

ශබොශහොම සාතුමතියි. 
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[ගරු මිලාන් ජයතිලෙ  මහතා] 
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ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Next is the Hon. Govindan Karunakaram. You have 
15 minutes.  
 

 

 [பி.ப. 1.43] 
 

ගු ප්ගෝවින් න් කුේාකදේ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு லகொெிந்தன் கருணொகரம்)  

(The Hon. Govindan Karunakaram)  
தகௌரெ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கலள, 

இன்றும் நொங்கள் ஈஸ்டர் குண்டுத் தொக்குதல்  ததொடர்பொக 

நியைிக்கப்பட்ட ஆமணக்குழுெின் இறுதி அறிக்மகைீதொன 

ெிெொதத்மதத் ததொடர்ந்துதகொண்டிருக்கின்லறொம். உலகத்தில் 

முன்னுதொரணைொகத் திகழும் நொடு நைது நொடொகும். ஒரு 

பிரச்சிமனமயத் திமச திருப்ப, ஒரு பிரச்சிமனமய ைறக்கடிக்க, 

ஒரு பிரச்சிமனமயக் கிடப்பில்லபொட, அது ததொடர்பொக 

ெிசொொிக்க ஒரு ஜனொதிபதி ஆமணக்குழுமெ  நியைித்து 

ெிட்டொல் ெிசொரமண என்ற தபயொில் அது கொலத்மதக் 

கடத்தும். ெிசொரமணக் கொலத்தில் அரசியல் கட்சிகளின்  

ெிசொரமணபற்றி ைொறி ைொறி  ஒரு கட்சிக்கு ைறுகட்சி லசறு ெொொி 

பூசும். அமெதயல்லொம் கடந்து ஆமணக்குழுெின் அறிக்மக 

தெளிெந்தொல் அதன் பின்னர் அது ததொடர்பொக ஊடகங்களில், 

சமூகெமலத் தளங்களில் பரபரப்பொகப் லபசப்படும். லைலும் 

லதமெதயனில்,  ஒரு பொரொளுைன்ற ெிெொதம்!  அதற்கிமடயில் 

இன்னுதைொரு பிரச்சிமன எழுந்துெிடுு்ம். பிறகு முதலிலிருந்து 

ஜனொதிபதி ஆமணக்குழு ததொடங்கும். இது, ஒரு  

பிரச்சிமனமய அதுவும் லதசிய முக்கியத்துெம்ெொய்ந்த 

பிரச்சிமனமய எவ்ெொறு மகயொள்ெது என்பமத உலகுக்கு 

உணர்த்தும் ெிதைொகும். அந்த ெமகயில்,  எைது ெரலொற்றில் 

இது எத்தமனயொெது ஜனொதிபதி ஆமணக்குழு ெிசொரமண 

என்ற ெிெஸ்மதயில்லொது  பிரச்சிமனக்குத் தீர்வு 

கொணப்பட்டுெிடும் என்ற நம்பிக்மகயில் நொமும் இவ்ெொறொன 

ெிெொதங்களில் கலந்துதகொள்கின்லறொம். இது ஒரு ததொடர்கமத 

யொகலெ எைது அரசியல் ெரலொற்றில்  அமைந்துெிடுகின்றது.  

ஈஸ்டர் குண்டுத் தொக்குதல் லபொன்ற தொக்குதல்கமள ஒரு 

நொளில், ஒரு ெொரத்தில், ஒரு ைொதத்தில் அல்லது ஒரு ெருடத்தில் 

திட்டைிட்டு நடத்தமுடியொது. இது நீண்டகொலத் திட்டைிடலின் 

ெிமளவு! அதுவும் தீெிரெொதத்தில் நன்கு பயிற்றப்பட்ட,  

லதர்ச்சி தபற்ற,  தபொருளொதொர ொீதியில் நன்கு ெளம் தகொண்ட, 

லதசிய, சர்ெலதச அளெில் ஆதரவு தபற்ற அடிப்பமடெொதக் 

குழுக்களொல் ைட்டுலை இமதச் தசய்ய முடியும். ஈஸ்டர் குண்டுத் 

தொக்குதலின் ெிமளவுகமளப் பற்றிலய நொம் இன்னமும் 

சிந்தித்துக்தகொண்டிருக்கிலறொலை தெிர, அதன் ெிமளநிலம் 

எங்லக? அதன் ெிமதகள் எங்கிருந்து தபறப்பட்டன? அதற்கு 

நீரூற்றியது யொர்? உரைிட்டது யொர்? கமளதயடுத்துக் 

கதிரொக்கியது யொர்?  என்பமத எல்லொம் இலகுெொக ைறந்து 

ெிடுகின்லறொம். இப்லபொது கதிர்தொன் எைது பிரச்சிமனயொக 

இருக்கின்றது.   

அடுத்து, நைது நொட்டின் உளவுத்துமறயொனது, இனத்துெ 

ைொக ெளர்க்கப்பட்டுள்ளலத தெிர, லதசிய உளவுத்துமறயொக 

முமறயொகப் பயிற்றுெிக்கப்படெில்மல. ைொறிைொறி பதெிக்கு 

ெரும் அரசொங்கங்கள் உளவுத்துமறமய அரசியல் ையப்படுத்தி, 

இனெொதப்படுத்தியதன் பலலன ஈஸ்டர் தொக்குததலன நொன் 

கருதுகின்லறன். ஈஸ்டர் தொக்குதலுக்கு முன்பு எவ்ெளலெொ 

சம்பெங்கள் ைட்டக்களப்பில் நமடதபற்றன. அங்கு லைொட்டொர் 

மசக்கிளில் குண்டு தெடித்துள்ளது; குண்டு தெடிக்கமெக்கும் 

பயிற்சிமயப் தபற்றெர்கள் குண்டுதெடிப்புக்கு ஆளொகி 

அெயங்கள் பொதிப்புற்று ைருத்துெம் தசய்து குணைொக்கப் 

பட்டுள்ளொர்கள்; குழுக்களுக்கிமடலய லைொதல்கள் நமடதபற் 

றுள்ளன. இமெ பற்றி எைது புலனொய்வுத்துமறயும் 

தபொலிசொரும் இரொணுெமும் எடுத்த நடெடிக்மககள் என்ன? 

லைொட்டொர் மசக்கிளிலல மெக்கப்பட்டு ஏற்படுத்தப்பட்ட 

குண்டுதெடிப்புக்கூட இந்த ஈஸ்டர் குண்டுதெடிப்புக்கு ஒரு 

பொீட்சொர்த்தைொன  குண்டுதெடிப்பொக இருந்திருக்கலொம்! இது 

சம்பந்தைொன ெிசொரமண முடிவுகள்தொன் என்ன?  தற்லபொது 

தபொறுப்பொன அரசியற் தமலெர்களும் தபொறுப்பொன 

உத்திலயொகத்தர்களும் ஆளுக்கொள் பந்மத ைொற்றுகின்றொர்கலள 

தெிர, அதற்குொிய தீர்ெிமனப் தபற்றுக்தகொள்கின்றொர்கள் 

இல்மல.   

உண்மையிலல, ஸஹ்ரொமனயும் அெனுடன் லசொு்ந்து 

குண்டு மெத்தெர்கமளயும் இந்த நொட்டிலல ெளர்த்து 

ெிட்டெர்கள் யொதரன்பமத நொங்கள் சிந்தித்துப்பொர்க்க 

லெண்டும். இந்தக் குண்டு தெடிப்புக்களுடன் சம்பந்தப் 

பட்டெர்கள் கடந்த கொலங்களிலல பொதுகொப்பு அமைச்சினூ 

டொக ைொதொந்தம் லெதனம் தபற்றெர்கதளனத் ததொிய 

ெருகின்றது. 2019ஆம் ஆண்டு அப்லபொமதய அரசொங்கத்மத 

ைொற்றுெதற்கொகக்கூட இந்தக் குண்டுதெடிப்புக்கள் பயன்படுத் 

தப்பட்டிருக்கலொம் எனவும் நொங்கள் சிந்திக்க லெண்டியிருக் 

கின்றது.  எல்லொெற்றுக்கும் லைலொக கடந்த 2018ஆம் ஆண்டு 

ைொவீரர் தினத்தில் ெவுணதீவுப் தபொலிஸ் லசொதமனச் 

சொெடியில் இரு தபொலிசொர் கண்டதுண்டைொக தெட்டப்பட்டு, 

அெர்களது ஆயுதங்கள் எடுத்துச் தசல்லப்பட்டன.  எைது 

தபொலிசொரும் பொதுகொப்புத்துமறயும் தபொறுப்பொன அமைச்சரும் 

ஆட்சித் தமலெர்களும் ‘புலிப்பூச்சொண்டி’ கொட்டித் தைது 

உளவுத்துமறயின் திறமைமய உலகுக்கு உணர்த்திெிட்டு,  

முன்னொள் பொரொளுைன்ற உறுப்பினமர, முன்னொள் லபொரொளி 

கமள ெிசொரமண என்ற தபயொில் மகது தசய்து 

அமலக்கழித்துெிட்டு  அடங்கிெிட்டொர்கள்.  

எைது உளவுத்துமறயின் திறமை இதுதொன்! எைது 

உளவுத்துமறயின் லெதம் இதுதொன்!  மூச்சுெிட்டொல் தைிழ்த் 

லதசியக் கூட்டமைப்பு, தெடி மெத்தொல் புலிப் பயங்கரெொதம், 

சொத்வீகப் லபொரொட்டம் என்றொல் புலிகமள ெளர்க்கின்றொர்கள் 

அல்லது ைீள் உருெொக்கம் தசய்கின்றொர்கள் என்ற ெட்டத் 

துக்குள் எைது புலனொய்வுத்துமறயும் அரசும் அமைச்சர்களும் 

இருக்கும்ெமரயும் இது லபொன்ற சம்பெங்கள் நமடதபற்றுக் 

தகொண்டுதொன் இருக்கும். அெற்மறத் தடுக்க முடியொது. 

அெர்கள் எவ்ெளவு முன் லயொசமனயுடன் ெவுணதீவுச் 

லசொதமனச் சொெடிமயத் தொக்குெதற்கு ைொவீரர் ெொரத்மதத் 

லதொு்வு தசய்துள்ளொர்கள் என்பமத மெத்துப் பொர்த்தொல், 

அெர்களது திறமை தெளிப்படுகின்றது.  உங்களது திறமை 

மயப் பற்றி அெர்கள் எந்தளவுக்கு எள்ளி நமகயொடி 

யுள்ளொர்கள் என்பமத நீங்கள் உணரலெண்டும். புலிகமள 

ெிட்டு லெறு சிந்தமனகள் உங்கள் உளவுத்துமறக்கு 

ெரொததன்று அெர்களுக்குத் ததொியும். அதனொல்தொன் 

அத்தினத்தில் தைது மகெொிமசமயக்கொட்டி உளவுத்துமறயின் 

கெனத்மதத் திமச திருப்பியிருக்கின்றொர்கள்.   

ஆட்சி ைொற்றங்கள் நொட்டின் லதசியக் தகொள்மககமள, 

ஆட்சி ைொற்றங்கள் நொட்டின் பொதுகொப்மப, ஆட்சி ைொற்றங்கள் 

நொட்டின் ஒற்றுமைமயச் சிமதக்கொத ெண்ணம் தயவுதசய்து 

ஒரு லதசியக் தகொள்மகமய உருெொக்குங்கள்!  அலதலபொல, 

தெளிநொட்டுக் தகொள்மகமயயும் உருெொக்குங்கள்! இந்த 

ெிெொதம் இவ்ெளவு கொலம் ததொடர்ந்து தகொண்டிருக்கின்ற 

ததன்றொல், கர்தினொல் ைல்கம் ரஞ்சித் அெர்களது தசயற்பொடும் 

ஒரு கொரணைொக இருக்குலைொ? என எண்ணத் லதொன் 

றுகின்றது.  ஏதனன்றொல், கர்தினொல் ைல்கம் ரஞ்சித் அெர்கள் 

இந்த ைொதம் 21ஆம் திகதிக்கு முன்பு குண்டு தெடிப்புடன் 
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சம்பந்தப் பட்டெர்கள் தண்டிக்கப்பட லெண்டுதைன்றும் 

இல்லொெிட்டொல் வீதிக்கு இறங்கிப் லபொரொடப் லபொெதொகவும் 

அறிெித்திருக் கின்றொர். குற்றம் தசய்தெர்கள் அல்லது அமத 

ஊக்குெித்த ெர்கள் அல்லது அதற்குத் துமணயொக 

இருந்தெர்கள், அமதத் ததொிந்துமெத்திருந்தும் தடுக்கத் 

தெறியெர்கள் தண்டிக்கப்பட லெண்டும் என்பதில் எந்த 

ைொற்றுக் கருத்துக்களும் இல்மல. இலங்மக சொியொன ெழியில் 

பயணிக்க லெண்டுதைன்றொல், குற்றம் தசய்தெர்கள் யொரொக 

இருந்தொலும் தண்டிக்கப்பட லெண்டும்.   

கர்தினொல் ைல்கம் ரஞ்சித் அெர்கள் கடந்த லபொரொட்ட 

கொலங்களில் தகொல்லப்பட்ட தைிழ் ைக்கள் பற்றியும் 

கெமலப்பட லெண்டும். ஏதனன்றொல், அெர் இந்த நொட்டில் 

ஒரு ைதத்திற்குத் தமலமைதொங்கும் ைதத் தமலெர் என்பதற்கு 

லைலொக, அமனத்து ைக்கமளயும் அரெமணத்து தசல்லக் 

கூடியெர். ஈஸ்டர் குண்டுத் தொக்குதலின்லபொது இந்த நொட்டில் 8

-10 குண்டுகலள தெடித்தன. ஆனொல், ஆயுதப் லபொரொட்டம் 

ததொடங்கியது முதல் 2009ஆம் ஆண்டு லை ைொதம் ெமரக்கும் 

இந்த நொட்டின் ெட, கிழக்குப் பகுதிகளில் எத்தமனலயொ 

ஆயிரம் குண்டுகள் தெடித்திருக்கின்றன. இதன்லபொது, நெொலி 

லதெொலயமும் தொக்குதலுக்கு உள்ளொனது. இமெ பற்றியும் 

கர்தினொல் ைல்கம் ரஞ்சித் அெர்கள் கெமலதகொள்ள லெண்டும்; 

அந்த ைக்களுக்கொகவும் குரல்தகொடுக்க லெண்டும் என்பதுதொன் 

எங்களது பணிெொன லெண்டுலகொளொகும். 

1983இல் இனக்கலெரம் நமடதபற்றமதத் ததொடர்ந்து, 

ெட, கிழக்கில் ஆயுதப் லபொரொட்டம் வீொியைமடயத் ததொடங்கிய 

கொலம் முதல் 2009ஆம் ஆண்டு லை ைொதம் ஆயுதப் லபொரொட்டம் 

முடியும்ெமர இந்த நொட்மட ைொறி ைொறி ஆட்சிதசய்த 

அரசுகளுடன் இமணந்து பணியொற்றி, லதசத்மதக் கொப்பொற் 

றியெர்கள் முஸ்லிம்கள்தொன் என்று முஸ்லிம் கட்சித் 

தமலெர்கள் கூறியது ைொத்திரைல்லொைல், ைொறி ைொறி ஆட்சி 

தசய்த அரசுகளும் அெர்கமளப் பொரொட்டின. இந்தக் 

கொலகட்டத்தில் முஸ்லிம் ஊர்கொெல் பமடயினரொல் பல 

நூற்றுக்கக்கொன தைிழ் ைக்கள் தகொல்லப்பட்டது ைொத்திர 

ைல்லொது, சில தைிழ் ஊர்களுலை இல்லொைல் தசய்யப்பட்டன. 

ஆனொல், 2009ஆம் ஆண்டு லை ைொதம் ஆயுதப் லபொரொட்டம் 

முடிவுற்றதன் பின்பு, ைொறி ைொறி ஆட்சிக்கு ெந்த அரசொங்கங் 

களொல் முஸ்லிம் ைக்கள் தொக்கப்பட்டு, பொதிக்கப்பட்டுக் 

தகொண்டிருக்கிறொர்கள். உதொரணத்துக்கு கலதகொட அத்லத 

ஞொனசொர லதரர் வீதியில் நின்று தபொலிஸ் லெமல பொர்த்தொர்; 

இமறச்சி ஏற்றிெரும் தலொறிகமளச் லசொதமனயிட்டொர். ஏன், 

அமைச்சரொக இருந்த றிசொத் பதியுத்தீனின் அமைச்சுக்குள்ளும் 

தசன்று லசொதமனகளில் ஈடுபட்டொர். ைத்ரஸொக்கள் லசொதமன 

யிடப்பட்டன. பல நகரங்களில் தொக்குதல்கள் நமடதபற்றன.  

இஸ்லொைிய கலொசொரத்தின்ைீது - அெர்களது கலொசொர 

உமடகளின்ைீது மகமெத்தீர்கள்! தகொலரொனொ கொரணைொக 

இறந்த உடல்கமள அெர்களது சைய முமறப்படி அடக்கம் 

தசய்ய அனுைதிக்க ைறுத்தீர்கள்! எத்தமனலயொ முன்லனறிய 

நொடுகளில்கூட, தகொெிட்-19 இனொல் இறந்த உடல்கமள 

அடக்கம் தசய்யும்லபொதும், இந்த நொட்டிலல ைருத்துெச் 

சங்கங்கள், ததொழில்நுட்ப அமைப்புக்கள் என்பன தகொெிட்-19 

இனொல் பொதிக்கப்பட்டு, இறந்த உடல்கமள அடக்கம் 

தசய்யலொம் என்று கூறியலபொதும் அெர்கமளப் பழிெொங்கும் 

முகைொக அடம்பிடித்தீர்கள்! இறுதியில், ஐக்கிய நொடுகள் 

சமபயின் ைனித உொிமைகள் ஆமணயகத்திலல இலங்மகக்கு 

எதிரொகப் பிலரரமண தகொண்டுெரப்பட்டலபொது, அந்தத் 

தீர்ைொனத்மதத் லதொற்கடிப்பதற்கு முஸ்லிம் நொடுகளின் ஆதரவு 

லெண்டும் என்பதற்கொக அடக்கம் தசய்ெதற்கு நீங்கள் அனுைதி 

தகொடுத்தீர்கள்! அன்று குண்டு மெத்தெர்கமள முஸ்லிம் 

சமூகத்தினர் தெறுத்ததன் கொரணைொகத்தொன் இந்த நொட்டிலல 

லைலும் லைலும் குண்டு தெடிப்புக்கள் நமடதபறெில்மல. 

ஆமகயொல், நீங்கள் எல்லொ முஸ்லிம்கமளயும் 

தீெிரெொதிகளொக அல்லது அெர்களது ஆதரெொளர்களொகப் 

பொர்க்கக்கூடொது. இப்படிப் பொர்த்ததன் ெிமளெொகத்தொன் இந்த 

நொடு பல தசொப் தங்களொகப் அழிவுகமளச் சந்தித்தது.  

 
ගු ිකන්ත්ක අමල් 0 මායාු න්න මහත්ා 
(ைொண்புைிகு சிந்தக அைல் ைொயொதுன்ன)  

(The Hon. Chinthaka Amal  Mayadunna)  

Sir, I rise to a point of Order. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, ඔය ලියාශගන කියන ශබොරු 

ශෙබර. ශහේ ගහන අපරාධ ෙථා ශන්, ශම් කියන්ශන්. 

පාර්ලිශම්න්තුම මන්ත්රීවරශයක් විධියට - 

 
ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඒෙ රීති ්ර ානයක් ශනොශවයි, ගරු මන්ත්රීතුමමා.  

 
ගු ප්ගෝවින් න් කුේාකදේ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு லகொெிந்தன் கருணொகரம்)  

(The Hon. Govindan Karunakaram)  
1983ஆம் ஆண்டு யூமல ைொதம் 23ஆம் திகதி யொழ்ப்பொணம் 

திருதநல்லெலியிலல 13 இரொணுெத்தினர் தகொல்லப்பட்டதற் 

கொகத் ததன்னிலங்மக பற்றி எொிந்தது; 3,000இற்கு லைற்பட்ட 

தைிழ் ைக்கள் தகொல்லப்பட்டொர்கள்; சூடுமெக்கப்பட்டொர்கள்; 

எொியூட்டப்பட்டொர்கள். ததன்னிலங்மகயிலிருந்த தைிழர்கள் 

ெட, கிழக்கிற்குத் தமரெழியொகச்   தசல்லமுடியொத நிமலயில், 

கடல் ைொர்க்கைொக கப்பல்களிலல அெர்கமள அனுப்பிய 

ெரலொறுகளும் உண்டு. 1983 யூமலக் கலெரத்தின் 

ததொடர்ச்சியொகத்தொன் தைிழ் இமளஞர்கள் சொமரசொமரயொக 

ெிடுதமல இயக்கங்களிலல இமணந்து லபொரொட்டத்தில் 

ஈடுபட்டொர்கள். அதன் ெிமளெொக இந்த நொடு பற்றி எொிந்தது. 

அந்த நிமலமை ைீண்டும் இந்த நொட்டிற்கு லெண்டுைொ? 

லெண்டொைொ? என்பமதச் சிந்திக்கலெண்டியெர்கள் இந்த 

நொட்டின் ஜனொதிபதியும், அமைச்சர்களும் ஆளும் 

கட்சியினருலை தெிர, இப்படிக் கத்துபெர்கள் அல்லர். 

இப்படிக்கத்துபெர்களினொல்தொன் நொடு இந்த நிமலக்கு 

ெந்திருக்கின்றது. [இமடயீடு] 

 
ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please!  
ගරු ි න්තෙ අමල් මායා වන්න මන්ත්රීතුමමනි, ඔබතුමමා නිහඬ 

ශවන්න. සභාශේ ෙටයුතුම පවත්වා ශගන යන්න උදේ ෙරන්න. 

 

ගු ප්ගෝවින් න් කුේාකදේ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு லகொெிந்தன் கருணொகரம்)  

(The Hon. Govindan Karunakaram)  
ஜனொநொயக முமறப்படி ஒரு ைொெட்டத்திலல கிட்டத்தட்ட 

26,000 ெொக்குகமளப் தபற்று, தைிழ் ைக்களுக்கொகப் லபச 

ெந்திருக்கும் என்மன இமடைறிக்கும் இப்படியொன பொரொளு 

ைன்ற உறுப்பினர்களினொல்தொன் இந்த நொடு பற்றி எொிகின்றலத 

தெிர, ஜனநொயக ொீதியொக நொட்மட நடத்தும் ஓர் அரசினொல் 

அல்ல என்பமத நீங்கள் உணர்ந்துதகொள்ள லெண்டும். 

1983ஆம் ஆண்டுக் கலெரம்கூட அன்மறய அரசொலலொ சிங்கள 

ைக்களொலலொ நடத்தப்பட்ட கலெரைல்ல. இனெொதக் 

குழுக்களொலல - தைிழ் ைக்களுக்கு எதிரொன குழுக்களொலல 

அன்று நடொத்தப்பட்ட கலெரம் கொரணைொக இமளஞர்கள் 
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[ගරු ශගෝවින්දන් ෙරුේාෙරම් මහතා] 



2021 අශ්රේල්    

இயக்கங்களில் இமணந்து ஆயுதப்லபொரொட்டத்தில் ஈடு 

பட்டொர்கள்.   

இன்று இந்த நொட்டிலல என்ன நடக்கின்றது? யொழ்ப் 

பொணத்தின் ைொநகர சமப லையர் கொெல்துமறமய உருெொக்கி 

ெிட்டொதரன்று தபொிய ஒரு பூதத்மதக் கிழப்பி, அெமரப் 

பயங்கரெொதத் தமடச் சட்டத்தின்கீலழ மகதுதசய்து 

சிமறப்படுத்தியிருக்கின்றீர்கள். ைட்டக்களப்பில் லகொகுலன் 

என்ற எங்களது கட்சியின் தசயற்பொட்டொளர் ஒருெமரயும்,   

முகப் புத்தகத்திலல ெிடுதமலப் புலிகமளப் பற்றிச் தசய்தி 

தெளியிட்டொர் என்பதற்கொக சித்தொண்டிமயச் லசர்ந்த 

லெதறொரு கட்சி உறுப்பினர் ஒருெமரயும் பயங்கரெொதத் 

தமடச் சட்டத்தின்கீலழ மகது தசய்திருக்கின்றீர்கள். தைிழ் 

ைக்கள் என்றொல் என்ன குற்றம் தசய்தொலும் பயங்கரெொதத் 

தமடச் சட்டத்தின்கீலழ மகது தசய்யும் நிமல ைொற லெண்டும். 

நீங்கள் சற்றுச் சிந்திக்க லெண்டும். இப்லபொது அெசரகொல 

நிமலமை இந்த நொட்டிலல இல்மல. யொரொெது தெறு 

தசய்துெிட்டொல் அெர்கமளச் சிமறயில் மெயுங்கள்! நீதியொன, 

நியொயைொன ெிசொரமண நடத்தி அெர்கள் குற்றெொளி என்றொல் 

அெர்களுக்குத் தண்டமன தகொடுங்கள்! நிரபரொதி என்றொல் 

அெர்கமள ெிடுெியுங்கள்! இப்படிப் பொரொளுைன்றத்திலல 

கத்துபெர்கமள ைக்கள் எதிர்கொலத்திலல ததொிவுதசய்யக் 

கூடொது எனக்லகட்டு ெிமடதபறுகின்லறன். நன்றி. ெணக்கம்.  
 
ගු ිමහාාාාය) ාරිත් ප්හේද්  මහත්ා 
(ைொண்புைிகு (லபரொசிொியர்) சொித்த லஹரத்)  

(The Hon. (Prof.) Charitha Herath) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, මම රීති ්ර ානයක් මතුම 

ෙරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, ව 83 දුේධිය අශප් හීම ජන 

වර්ගයක්ම දීනට ්රතික්ශෂ්ඨේප ෙර තිශබනවා. ශම් ශේලාශේ 

ශේ පාලන වාදු ලබා ගීමම සඳහා එය නීවත ශබොරුවට මතුම 

කිරීශමන් ජන වර්ග අතර අනව ය ගීටුම් තමයි තති ශවන්ශන්.  

එහි වගකීම අපි ෙවුරුවත්  භාරශගන නීහී. එක්සත් ජාතිෙ 

පක්ෂ්ඨශත ආණ්ඩුවක් තමයි ඒ ොලශත තිබුශණ්.  

 
ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ගරු ෙංරන විශජ්ශසේෙර රාජය තමතිතුමමා. ඔබතුමමාට විනාඩි 

හතළිහෙ ොලයක් තිශබනවා. 

 
[අ.භා. ව.58] 

 

ගු  කාංාන විප්ේප් ේකද මහත්ා ිවිකුුරු මසුන්  මිරිදිය 
ම්   හා ඉ න න් ඇතිඥ කිරීම  ීවවද වදාය  ාංවාධාන  
බහුදින ීවවද ක යුුර හා ම්   අපනයන දාජ 
අමාත්ුරමා) 
(ைொண்புைிகு கஞ்சன ெிலஜலசகர - அலங்கொர ைீன்கள், நன்னீர் 

ைீன்கள், இறொல்கமள ெளர்த்தல், கடற்தறொழில் 

துமறமுகங்கள் அபிெிருத்தி, பலநொள் கடற்தறொழில் 

அலுெல்கள் ைற்றும் ைீன் ஏற்றுைதி இரொஜொங்க அமைச்சர்)  

(The Hon. Kanchana Wijesekera - State Minister of 
Ornamental Fish, Inland Fish and Prawn Farming, Fishery 
Harbour Development, Multiday Fishing Activities and 

Fish Exports) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, විශ ේෂ්ඨශයන්ම ඔබතුමමා 

මූලාසනශත දුටින අවසාථාශේදී ෙථා ෙරන්න ලීී ම පිළිබඳව මා 

සතුමටට පත් ශවනවා. පාසාකු ඉරිදා ්රහාරය පිළිබඳව පත් ෙරන ලද 

ජනාධිපති ශෙොමිෂ්ඨන් සභාශේ වාර්තාව පිළිබඳව පසුගිය න න 

කිහිපශතම පාර්ලිශම්න්තුමශේ පීවීති විවිධ වාද-විවාදවලට අපි 

තහුම් ෙන්  වන්නා. අද මට ෙලින් ෙථා ෙෙ මන්ත්රීතුමමා පාසාකු 

ඉරිදා ්රහාරය සම්බන්ධ විවාදය පීත්තෙ තබා, අවුරු ව තිහක් 

තිසාශසේ ජාති ශේදශයන් ශතොරව, ආගම් ශේදශයන් ශතොරව රශට් 

දුටි දුංහල, මුසාලිම්, දමිෙ කියන දුයලු ජනතාවට වීඩිම 

විනා යක් ෙෙ එල්ටීටීය සංවිධානය පිළිබඳව ෙථා ෙරන්න පටන් 

ගත්තා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, ඔබතුමමාට මතෙ තති, 

එල්ටීටීය සංවිධානයට ආගමක්, ජාතියක් තිබුශණ් නීති බව. 

ඔබතුමමාට මතෙ තති, ඔබතුමමාශ  නායෙයා වුණු රන්ද්රදුරි ගජදීර 

හිටපු තමතිතුමමාත්, මශ  පියා වන මහින්ද විශජ්ශසේෙර හිටපු 

තමතිතුමමාත් සහභාගි වුණු අකුරැසාස, ශගොඩපිටිය ජුම්මා පල්ලිශත 

පීවීති උත්සවයට මරාශගන මීශරන ්රහාරය එල්ල ෙශෙේත් 

එල්ටීටීය සංවිධානය බව. එල්ටීටීය සංවිධානය දුංහල නායෙයන් 

පමේක් ශනොශවයි, මුසාලිම් නායෙයන් පමේක් ශනොශවයි, ඔවුන් 

ශවනුශවන් ශපම දුටි දමිෙ නායෙයන් පවා මරේයට පත් ෙෙ 

සංවිධානයක්. ශම් සභාශේ හිටපු ශජයෂ්ඨාධම තමති වරශයක් වුණු 

ලක්ෂ්ඨාමන් ෙන ර්ගාමර් මීතිතුමමා, මලන් තිරුශරල්වම් මීතිතුමමා 

තතුමළු එල්ටීටීය සංවිධානයට විරුේධව හඬ නීඟූ දුයලුශදනා 

ඝාතනය ෙරන්න ෙටයුතුම ෙෙ එල්ටීටීය සංවිධානය ශවනුශවන් 

ශපම දුටිමින් ශමවීනි මන්ත්රීවරුන්  පාර්ලිශම්න්තුමව තුමෙ තවම 

ෙටයුතුම කිරීම පිළිබඳව ගීන මම ෙනගාටු ශවනවා. අශප් හමුදාව 

ශමොනම අවසාථාවෙවත් මානව හිමිෙම් උල්ලංඝනය ෙර නීති 

බව අපි පීහීන ලිව කිව යුතුමයි. එදා උතුමරු-නී ශඟනහිර පීවීති 

යුේධශයන් බීට ෙෑ දුංහල, ශදමෙ, මුසාලිම් දුයලුශදනාශ  

අයිරණන් ශවනුශවන් ශපම දුටි, ඒ ජනතාවශ  මානව අයිරණන් න නා 

ගීමම ශවනුශවන් ශපම දුටි ශපොලීදුය, ත්රිවිධ හමුදාව තතුමළු ඒ 

දුයලුශදනා දු ව ෙෙ ොර්ය භාරය අපට ෙවදාවත් අමතෙ ෙරන්න 

පුළුවන්ෙමක් නීහී. ඒ සම්බන්ධව රට තුමළින් ශහෝ 

ජාතයන්තරශයන් එල්ල වන ඕනෑම අභිශයෝගයෙට අපි 

ආණ්ඩුවක් හීටියට මුහුේ දී ෙටයුතුම ෙරනවා.    

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි,  ශමම වාර්තාව සම්බන්ධ 

විවාදය ආරම්භ වුණු ශමොශහොශත් ඉඳලා - ශම් න න ගේනාව තුමෙම 

- අපි එෙ ්රධාන ලක්ෂ්ඨේයක් දීක්ො. ශම් විවාදය පීවීති හීම 

දවසෙම හීන්සාඩ් වාර්තා අරශගන බලන්න, විපක්ෂ්ඨශත 

මන්ත්රීවරුන් පාසාකු ඉරිදා ්රහාරය පිළිබඳ ජනාධිපති ශෙොමිෂ්ඨන් 

සභාශේ වාර්තාව සම්බන්ධ විවාදය පටන් ගන්න ඉසාශසල්ලා පීය 

භාගයක්, පීයක් පමේ විවාදය නවත්වන්න ෙටයුතුම ෙො; විවාදය 

ශවන පීත්තෙට ශගන ගියා. රන්ජන් රාමනායෙ ශවන්න පුළුවන්, 

ශවනත් ොරේයක් ශවන්න පුළුවන්, විවිධ ශහේතුම ශගනහීරපාමින් 

විවාදශත ෙරුණු යටපත් ෙරන්න උත්සාහ ෙො;  විවාදශයන් මතුම 

ශවන, සමාජගත ශවන ෙරුණු ජනතාව තුමෙට යෑම වීෙීක්වීම 

සඳහා වි ාල උත්සාහයක් ගත්තා. එවීනි උත්සාහයක් දරන්ශන් 

තයි?  

ඔවුන් දන්නවා, අද ශමොන විධියට ෙථා ෙෙත්, එදා ආණ්ඩුව 

නිශයෝජනය ෙෙ වමත්රීපාල දුරිශසේන ජනාධිපතිතුමමාට වාශ ම 

ඒ ආණ්ඩුව නිශයෝජනය ෙෙ හිටපු අග්රාමාතය රනිල් වික්රමදුංහ 

මීතිතුමමාටත්, අද විපක්ෂ්ඨ නායෙවරයා ව ශයන් ඉන්න සජිත් 

ශ්රේමදාස මීතිතුමමා තතුමළු ඒ ආණ්ඩුව බලයට පත් ෙරන්න 

ෙටයුතුම ෙෙ දුයලු ශදනාටත් ඒ පිළිබඳ වගකීමක් තිශබනවා 

කියන ොරේය. පාසාකු ඉරිදා ්රහාරයට ශපර තති ශව්චර 

තත්ත්වය ගීන අපි අමුතුමශවන් කිවයුතුම නීහී. නමුත්, සමහර 

ශවලාවට ජනතාවට අද ඒෙ අමතෙ ශවලා තිශබනවා; සමහර 

මන්ත්රීවරුන්ටත් අමතෙ ශවලා තිශබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි,    ව5 ජනවාරි   8වන දා, 

මහින්ද රාජපක්ෂ්ඨ මීතිතුමමා පරාජයට පත් ෙරමින් බලයට ආපු 

ආණ්ඩුව ශම් රශට් බුේධි අං , හමුදා නිලධාරින් දඩයම් ෙරන්නට 

විවිධ උත්සාහයන් ගත් බව ඔබතුමමාට මතෙ තති. ඒ දඩයම 

ආරම්භ ෙශෙේ තයි? ඔවුන්ට සහශයෝගය දීපු ෙණ්ඩායම් සීනී ම 

සඳහායි. දීන් මට ෙලින් ෙථා ෙෙ ගරු මන්ත්රීවරයාට අමතෙ 
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පාර්ලිශම්න්තුමව 

ශවලා ද දන්ශන් නීහී, උතුමරු නී ශඟනහිර පොත් නිශයෝජනය 

ෙරන මන්ත්රීවරු හීටියට එතුමමන්ලාම තමයි යුද හමුදාව, ශපොලීදුය 

ඒ පොත්වලින් ඉවත් ෙරන්න කියලා ශයෝජනා ෙශෙේ කියන 

ොරේය. ඒ ශවනුශවන් ශම් පාර්ලිශම්න්තුමව තතුමශෙේ උේශඝෝෂ්ඨේ 

පීවීත් බවා; ශයෝජනා සම්මත ෙො. "හමුදා ෙඳවුරු ඉවත් ෙර 

ගන්න. අපට ආරක්ෂ්ඨාව අව ය නීහී" කියලා කිේවා. හීබීයි, ඒ 

මන්ත්රීවරුන්ටම පාසාකු ඉරිදා ්රහාරශයන් පසාශසේ නීවත ආරක්ෂ්ඨාව 

ඉල්ලන්න දුේධ වුේා. TNA එෙ නිශයෝජනය ෙරන 

මන්ත්රීවරශයක් කිේවා, "අපට යුද හමුදාශේ ආරක්ෂ්ඨාව ශදන්න" 

කියලා. එතුමමන්ලාට නීවත ඒ තීනට එන්න දුේධ වුේා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි,    5 අවුරුේශේ මහින්ද 

රාජපක්ෂ්ඨ ජනාධිපතිතුමමා රට භාර ගත් පසු සුවිශ ේෂීම වගකීම භාර 

 වන්ශන් වර්තමාන ජනාධිපතිවරයා බවට පත් ශවලා ඉන්න 

ශගෝධාභය රාජපක්ෂ්ඨ මීතිතුමමාටයි. ඒ තමයි ආරක්ෂ්ඨෙ 

ශල්ෙම්වරයාශ  වගකීම. මහින්ද රාජපක්ෂ්ඨ මීතිතුමමා, යුේධය 

අවසාන ශවනතුමරු අව ය ෙටයුතුම ෙරන්න ජාතිෙ ආරක්ෂ්ඨාව 

පිළිබඳව වගකීම එතුමමාට භාර  වන්නා. මහින්ද රාජපක්ෂ්ඨ 

ජනාධිපතිතුමමා යටශත් ශගෝධාභය රාජපක්ෂ්ඨ මීතිතුමමා ආරක්ෂ්ඨෙ 

ශල්ෙම්වරයා හීටියට ඒ වගකීම භාර ගන්නශෙොට ශම් රශට් 

සමසාත යුද හමුදාව, ශපොලීදුය කියන අං  ගත්ශතොත්, යුද 

හමුදාවටම තිබුශණ් එෙ බුේධි අං යක් විතරයි.  අවුරු ව   ෙට 

වීඩි ොලයක් යුේධ ෙො. හීබීයි, එෙ බුේධි අං යයි තිබුශණ්.  

ශගෝධාභය රාජපක්ෂ්ඨ ආරක්ෂ්ඨෙ ශල්ෙම්වරයා යුද හමුදාව 

 ක්තිමත් ෙරලා විවිධ අං , ඒෙෙ යුද හමුදාවට, ශපොලීදුයට 

එෙතුම ෙො. නී ශඟනහිර පොතට ශවනමම බුේධි අං යක් එෙතුම 

ෙො. එශහම ෙරලා, නී ශඟනහිර පොශත් දු වවන දුයලු ෙටයුතුම 

විමර් නය ෙො. යාපනය න සාත්රික්ෙය ශක්න්ද්ර ෙරශගන බුේධි 

අං යක් පිහිටුවා එහි ෙටයුතුම පිළිබඳ විමර් නය ෙො. යුේධය 

ජයග්රහේය කිරීම සඳහා ඒ දුයලු ශේ ඉවහල් වුේා.  

ඒ විතරක් ශනොශවයි, ශගෝධාභය රාජපක්ෂ්ඨ ආරක්ෂ්ඨෙ 

ශල්ෙම්තුමමා තවත් බුේධි අං  ඒෙෙ ශදෙක් ශම් රශට් නිර්මාේය 

ෙො. ඉන් එෙක් තමයි, ආගමන විගමන බුේධි අං  ඒෙෙය. ශම් 

රටට පීමිශේන සහ ශම් රශටන් එළියට යන පුේගලයන් පිළිබඳව, 

ශම් රටට තවිත් අන්තවාදය වපුරන, ත්රසාතවාදය ්රියාත්මෙ ෙරන 

පුේගලයන් පිළිබඳව විමර් නය කිරීම සඳහා ආගමන විගමන බුේධි 

අං  ඒෙෙයක් පිහිටුවා ඒ තුමළින් යම් යම් රණන් ව ගත්තා.   ව -

  ව3 ොලශත ඒ සම්බන්ධ  දුරසාතල පුවත් පත්වල පෙ වුේා. 

අන්තවාදය ඉගීන්වීශම් අරමුණින් සංරාරෙ වීසා බලපත්ර මඟින් ආ 

පූජෙවරු 3  ෙට වීඩි පිරිසක් ශගෝධාභය රාජපක්ෂ්ඨ ආරක්ෂ්ඨෙ 

ශල්ෙම්වරයා යටශත් එදා ශම් රටින් පිටුවහල් ෙරලා යීේවා. 

එශහම ෙරනශෙොට ශම් රශට් දුටි සමහර ශේ පාලන නායෙශයෝ 

කිේවා, ඒ ජාරණන්ට යම්කිදු බරපතෙ වීරැේදක් ෙරන්න, 

අන්තවාදය වීපිරීශම් අරමුණින් ශගෝධාභය රාජපක්ෂ්ඨ - මහින්ද 

රාජපක්ෂ්ඨ ආණ්ඩුව ෙටයුතුම ෙරනවා කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, ශගෝධාභය රාජපක්ෂ්ඨ 

ආරක්ෂ්ඨෙ ශල්ෙම්වරයා පිහිටුවපු ආගමන හා විගමන බුේධි අං  

ඒෙෙයට වඩා ්රබල ඒෙෙයක් යට පසුව පිහිටුවනු ලීබුවා.  ISIS 

ත්රසාතවාන න්, විශ ේෂ්ඨශයන් අල්- ෙයිඩා සංවිධානය තශමරිොවට 

්රහාර එල්ල ෙරනශෙොට, තෆාගනිසාථානශත, ඉරාෙශත, යුද 

වෙවානු හිහි ශවනශෙොට, පාකිසාතානශත  යුද තත්ත්වයන් තති 

ශවනශෙොට ශගෝධාභය රාජපක්ෂ්ඨ ආරක්ෂ්ඨෙ ශල්ෙම්තුමමා  ශම් 

රශට් නවීනතම බුේධි අං  ඒෙෙයක් පිහිශටේවා. ජාතයන්තර 

ව ශයන් දුටින,  මරාශගන මීශරන ්රහාර එල්ල ෙරන අන්තවාන  

ත්රසාතවාන න්ට එශරහිව ෙටයුතුම ෙරන්න පුළුවන්, ඔවුන්ශ  

ශතොරතුමරු එක් රැසා ෙරන්න පුළුවන්  නවීන බුේධි අං  ඒෙෙයක් 

තමයි ඒ පිහිටුවනු ලීබුශේ. අරලියගහ මන්න රශත  පරිපාලන 

ශගොඩනීඟිල්ශල් එෙ ශෙොටසෙ තමයි එය සාථාපිත ෙර තිබුශණ්. 

ඒෙට පුහුණු නිලධාරින් පත් ෙො. එදා ඒ ෙටයුතුම පිළිබඳ 

විමර් නය කිරීශම් වගකීම පීවරුශණ් අද බුේධි අං ශත ්රධානියා 

හීටියට ඉන්න සුශර්ෂ්ඨා සශල් මීතිතුමමාටයි.  

අපට එදා ඒ අව ය තාක්ෂ්ඨේය තිබුශණ් නීහී. ඒ ශවලාශේ 

හිටපු ආරක්ෂ්ඨෙ ශල්ෙම්, ශගෝධාභය රාජපක්ෂ්ඨ මීතිතුමමා ඒ 

තාක්ෂ්ඨේය තතුමළු පහසුෙම් ලබා  වන්නා විතරක් ශනොශවයි, බුේධි 

අං  නිලධාරින් ඉරාෙයට, තෆාගනිසාථානයට යවා ඒ පිළිබඳ 

පුහුණුව, නවීන අත්දීකීම් ඒ අයට දුයල්ල ලබාශදන්න ෙටයුතුම 

ෙො. ඒ විධිශත නවීනතම ඒෙෙයක් බවට අශප් බුේධි අං ය පත් 

ෙර තිබුේා. නමුත්, අවාසනාවට   ව5 වසශර් පත්වුණු රජශත 

්රමුඛතාව බවට පත් ශවලා තිබුශණ් ජාතිෙ ආරක්ෂ්ඨාව ශනොශවයි. 

එතුමමන්ලාශ  මූලිෙ ොර්යය බවට පත් ශවලා තිබුශණ් 

එතුමමන්ලාට උදවු ෙරපු, එතුමමන්ලාශ  පාර් ාවෙරුවන් බවට පත් 

ශවලා දුටි, එෙ පීත්තකින් උතුමශර් ෙටයුතුම ෙරපු TNA එෙ, 

එල්ටීටීය එෙට හිතවත් ශේ පාලන සංවිධාන, මුසාලිම් ශේ පාලන 

නායෙයන්, අන්තවාන  නායෙයන් පිනවීමයි. ඒ දුයලුශදනා 

පිනවීම ශවනුශවන්, ඔවුන්ට සහන සීප ම ශවනුශවන් ශම් රශට් 

බුේධි අං , හමුදා ෙඳවුරු ඉවත් කිරීශම් ්රියාවලිය ඒ ොලශත 

ආරම්භ ෙො. ඒ ්රියාවලිය ආරම්භශත නී ශඟනහිර පොශත් බුේධි 

අං  පිළිබඳව විමර් නය ෙෙ ආයතන ඉවත් ෙර දීමුවා. සුශර්ෂ්ඨා 

සශල් වීනි  අත්දීකීම් තිශබන නායෙයන්  ISIS ත්රසාතවාන න් 

සමඟ ගනුශදනු ෙරන පිරිසා පිළිබඳව ෙරුණු ඉන රිපත් ෙරන 

ශෙොට,   ව4 අවුරුේශේ ඉඳලා මූලිෙ ශතොරතුමරු තිශබනවාය 

කියනශෙොට, ඔවුන්ට ශමොෙද ෙශෙේ? සුශර්ෂ්ඨා සශල්  ශම් රශට්වත් 

ඉන්දවා ගන්ශන් නීතිව, විශේශීය තානාපති ශසේවශත ශයොදවා 

මීශල්දුයාශේ තානාපති ොර්යාලයෙට ී මා ෙො.  

මහනුවර න සාත්රික්ෙය නිශයෝජනය ෙරන ලක්ෂ්ඨාමන් කිරිතල්ල 

හිටපු තමතිතුමමාත් ශම් ශවලාශේ ගරු සභාශේ දුටිනවා. ගරු 

මන්ත්රීතුමමනි, ඔබතුමමාට මතෙ තති, ඒ ොලශත පුවත් පත්වල පෙ 

වුණු ොරේා. එක් දුරසාතලයක් යටශත් කියීවුේා, ශ්රී ලාංකිෙයන් 

ISIS  ත්රසාතවාන න් හීටියට පුහුණුවීම් ෙරන්න ගිහිල්ලා ඉන්නවා, 

සටන් වීන ලා තිශබනවා, ඒවායින් මියගිය පෙමු ශ්රී ලාංකිෙයා 

මහනුවර ත්රිත්ව විදයාලශත ආන  ශිෂ්ඨයශයක් කියලා. ඒෙ වාර්තා 

වුශණ්   ව6 අවුරුේශේ.  ISIS ත්රසාතවාන න් ශවනුශවන් තිශබන 

magazine එෙෙ පිටු ශදෙක් ශවන් ෙර ඔහුට උපහාර දක්වා 
තිබුේා.   ව6 අවුරුේශේ ශම් පාර්ලිශම්න්තුමශේ අපි හිටිශත 

විපක්ෂ්ඨය පීත්ශත්. ඔබතුමමන්ලා ආණ්ඩු පාර් ාවය පීත්ශත් 

ඉන්නශෙොට ඔබතුමමන්ලාශ  ආණ්ඩුශේ අධිෙරේ තමතිවරයා 

මතිය, ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ්ඨ මීතිතුමමා ශම් පාර්ලිශම්න්තුමවට 

තවිත් ඒ පිළිබඳ අනාවරේයක් ෙො. එතුමමා කිේවා, "ISIS 

ත්රසාතවාන න් සමඟ පුහුණුවීම් ෙරන්න ලංොශේ වි ාල පිරිසක් 

ගිහින් ඉන්නවා, ISIS ත්රසාතවාන න් පසු බදුනශෙොට ඒ පිරිස 

ලංොවට තවිල්ලා ඉන්නවා" කියලා. හීබීයි, එතුමමා ෙථා 

ෙරනශෙොට ඔබතුමමන්ලාශ ම පක්ෂ්ඨශත ශෙොෙඹ න සාත්රික්ෙය 

නිශයෝජනය ෙරන මුජිබුර් රහුමාන් මන්ත්රීතුමමා ඒ ශවලාශේම 

නීඟිටලා කිේවා, "ශම් කියන්ශන් පට්ටපල් ශබොරු. එශහම 

අන්තවාන න් නීහී, ත්රසාතවාන න් නීහී, ෙවුරුවත් එශහම 

ගිහිල්ලාත් නීහී, තවිල්ලාත් නීහී" කියලා. රාජිත ශසේනාරත්න 

මීතිතුමමා පුවත් පත් සාේචඡාවක් තියලා කිේවා, විජයදාස 

රාජපක්ෂ්ඨ මහත්මයා පට්ටපල් අසතයයක් කියන්ශන් කියලා.  
විජයදාස රාජපක්ෂ්ඨ හිටපු තමතිතුමමාශගන් අපි තහුවා, "තයි 

එශහම පාර්ලිශම්න්තුමශේ කිේශේ?" කියලා. එතුමමා කිේවා, "මම 

ශම් ශතොරතුමරු බුේධි අං යට  වන්නා, ආරක්ෂ්ඨෙ ෙවුන්සලයට 

 වන්නා, ෙීහිනට් මණ්ඩලශතන  ෙථා ෙො, ෙණ්ඩායම් රැසාවීශම්න  

ෙථා ෙො, ඒ හීම තීනෙම ෙථා ෙො. නමුත් ෙවුරුවත් 

තහුම්ෙන්  වන්ශන් නීති නිසා මම පාර්ලිශම්න්තුමවට තවිල්ලා ශම් 

ගීන කිේවා" කියලා. ඔබතුමමන්ලා එතීනන වත් ්රියාත්මෙ වුේා 

නම්, ඒ තති  බ වයසනය වෙක්වා ගන්න තිබුේා.  අශප් රශට් 

ශනොශයක් වයසනවලට අපි මුහුේ දී තිශබනවා. අපි ශෙොවිඩ්-ව  

වසංගතයට මුහුේ  වන්නා;  සුනාමියට මුහුේ  වන්නා.  සුනාමිය 
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2021 අශ්රේල්    

එනවිට එහි අනතුමරු හීඟවීම ලීබුශණ්, විනාඩි කිහිපයෙට 

ඉසාශසල්ලායි. ඒ සම්බන්ධශයන් ශපර දීනුම්දීම් තිබුශණ් නීහී; 

අපිට ඒ ගීන අත්දීකීම් තිබුශණ් නීහී. ශෙොවිඩ් - ව  වසංගතය 

පිළිබඳවත් අපිට අත්දීකීම් තිබුශණ් නීහී. හීබීයි, ත්රසාතවාදය 

පිළිබඳ අපට අත්දීකීම් තිබුේා.  ත්රසාතවාන න් පුහුණු ශවනවාය 

කියන  අනතුමරු හීඟවීම විතරක් ශනොශවයි, පාසාකු ඉරිදා ්රහාරය 

දු වවුණු අශ්රේල්  වවීනි දාට ෙලින් ඒ සම්බන්ධශයන් අනතුමරු 

හීඟවීම් ලීබුණු ්රධාන ොරේා දහයක් තිශබනවා; ආරම්භශත 

ඉඳලා එන ෙරුණු දහයක් තිශබනවා. මම ඒ ෙරුණු දහය 

ඉන රිශතදී කියන්නම්. ඔබතුමමන්ලාට ෙටයුතුම ෙරන්න ෙරුණු 

දහයක් තිබුේා. ඒ අවසාථාශේ අව ය පියවර ශනොගීමම 

සම්බන්ධශයන් විපක්ෂ්ඨශත දුටින දුයලු මන්ත්රීවරුන්ට මම  

තඟිල්ල න ගු ෙරන්ශන් නීහී. ඒ පිළිබඳ වගකීම් තිබුණු පිරිසක් 

හිටියා ශන්.  ඒ පිරිස ඒ දුයලු ශේ පීහීර හීරියා එදා දවශසේ. පීහීර 

හීරියා විතරක් ශනොශවයි, විමල් වීරවං  මීතිතුමමන්ලා, අශප් 

ෙණ්ඩායශම් හිටපු නායෙශයෝ, හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ්ඨ 

මීතිතුමමා ජාතිෙ ආරක්ෂ්ඨාව පිළිබඳ ොරේා මතුම ෙරනශෙොට 

අන්තවාදය වීපිරීශම්,  මුසාලිම් - දුංහල ජාතිවාදය වීපිරීශම් 

අරමුණින් තමයි ශම් ෙටයුත්ත ෙරන්ශන් කියලා එදා අපිව නිහඬ 

ෙො. අපිට ෙථා ෙරන්න ඉඩක්  වන්ශන් නීහී. අද මහින්ද යාපා 

අශබ්වර්ධන ෙථානායෙතුමමාට ශමතුමමන්ලා කියනවා, ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුමව තතුමශෙේ ෙථා ෙරන්න ශවලාව ශදන්ශන් නීහී 

කියලා. එතුමමා තමයි විපක්ෂ්ඨයට වීඩිම ශවලාව ලබාශදන 

ෙථානායෙවරයා.    

ඔබතුමමන්ලාට මතෙ තති, එදා විපක්ෂ්ඨය නිශයෝජනය ෙෙ 

අපට පෙමුවීනි ෙථාව ගන්න අවුරු ව එෙහමාරක් ගත  බ බව. එදා 

අපි ඒෙට අවුරු ව එෙහමාරක් බලාශගන හිටියා. එදා ෙරු ජයරිරිය 

හිටපු ෙථානායෙතුමමා අපට අද වාශ  ශවලාව  වන්ශන් නීහී. 

ඔබතුමමන්ලා ොලය ෙෙමනාෙරේය ෙරගත්තා. එදා ආණ්ඩුවත් 

ඔබතුමමන්ලාශ යි; හදාගත් විපක්ෂ්ඨයත් ඔබතුමමන්ලාශ යි. අපි එදා 

ආණ්ඩුශේත් ශනොශවයි, විපක්ෂ්ඨශතත් ශනොශවයි. අපට 'ඒොබේධ 

විපක්ෂ්ඨය' කියලායි කිේශේ. අපි රැසා වුශණ් ශෙොශහේද? අපට 

ඔබතුමමන්ලා ඒෙට ොමරයක්  වන්ශන්ත් නීහී. අවුරු ව ශදෙක් 

තිසාශසේ අශප් ෙණ්ඩායම් රැසාවීම් පීවීත් බශත පහෙ මාලශත 

තිශබන විපක්ෂ්ඨශත මන්ත්රීවරුන් තඳුම් මාරු ෙරන ොමරශත. එදා 

අශප් හඬට තහුම් ෙන්  වන්ශන් නීහී. ඒෙ තමයි එදා 

තමුන්නාන්ශසේලාශ  ්රියා ෙලාපය වුශණ්. එදා  බුේධි අං ශත 

නිලධාරින් දඩයම් ෙො විතරක් ශනොශවයි, යුේධ හමුදා ෙඳවුරු 

ඉවත් ෙො විතරක් ශනොශවයි, ආරක්ෂ්ඨාව පිළිබඳ කිදුම දීමමක් 

නීති පුේගලයන්ට ආරක්ෂ්ඨාව පිළිබඳ වගකීම  වන්නා.  

මීට න න ශදෙෙට ශපර ඉරාන් වික්රමරත්න මන්ත්රීතුමමා 

්ර ානයක් තහුවා. "අමාතයාං වල ශල්ෙම්වරුන් හීටියට 

පරිපාලන ශසේවශත ශනොවන පිරිසක් අරශගන තිශබනවා. එශහම 

අරශගන තිශබන්ශන් ෙවුද?" කියලා එතුමමා තහුවා. හීබීයි, 

පරිපාලන ශසේවශත ශනොශවයි, විෂ්ඨය පිළිබඳ අත්දීකීම වත් නීති 

මිනිසුන් පත් ෙ ශෙේ ඔබතුමමන්ලාශ  ආණ්ඩුව බව එතුමමාට අමතෙ 

ශවලා තිශබනවා. එදා ආරක්ෂ්ඨෙ ශල්ෙම්වරුන් හීටියට පත් ෙශෙේ 

ෙවුද? මා වීරැන  නම් නිවීරැන  ෙරන්න. මට මතෙ විධියට  පාසාකු 

්රහාරය එල්ල  බ න නය වනතුමරු ඔබතුමමන්ලාශ  ආණ්ඩුවට 

ආරක්ෂ්ඨෙ ශල්ෙම්වරු තුමන්ශදශනක් හිටියා. ඔබතුමමන්ලාශ  පසු 

ගිය ආණ්ඩුශේ මතිය හා සාමය භාර තමතිවරුන් කීශදශනකු 

හිටියාද? විපක්ෂ්ඨය නිශයෝජනය ෙරමින් ෙථා ෙරන හීම 

මන්ත්රීවරශයක්ම වාශ  කියනවා ශන්, "අශප් සම්බන්ධයක් නීහී. 

වමත්රීපාල දුරිශසේන මහත්මයා විතරමයි ශම්ශක් වගකීම ගන්න 

ඕනෑ" කියලා. වමත්රීපාල දුරිශසේන මහත්මයාට වගකීමක් 

තිශබනවා. එතුමමාට වගකීමක් තිශබනවා වාශ ම ඔබතුමමන්ලාටත් 

ඒ වගකීශමන් මිශදන්න බීහී. ඔබතුමමන්ලාශ  ආණ්ඩුව යටශත් 

තමයි මතිය හා සාමය අමාතය රයරය තිබුශණ්, ශපොලීදුය තිබුශණ්, 

පරීක්ෂ්ඨේ ෙරන ආයතන -CID එෙ, ත්රසාත විමර් න ඒෙෙය- 

තිබුශණ්. ෙවුද එදා විෂ්ඨයය භාරව හිටපු තමතිවරු? මට මතෙ 

විධියට ශජෝන් අමරතුමංග මීතිතුමමා හිටියා; තිලක් මාරපන 

මීතිතුමමා හිටියා. මතිය හා සාමය පිළිබඳ තමතිවරයා හීටියට 

රනිල් වික්රමදුංහ මීතිතුමමා ටිෙ ොලයක් හිටියා; සාගල රත්නායෙ 

මීතිතුමමා හිටියා. අවසාන ොලශත රංජිත් මේ වම බණ්ඩාර 

මීතිතුමමාත් හිටියා. අද බුේධි අං  නිලධාරින්ට තඟිල්ල න ගු ෙරන 

නලින් බණ්ඩාර මන්ත්රීතුමමාත් මතිය හා සාමය නිශයෝජය තමති 

හීටියට හිටියා. රුවන් විශජ්වර්ධන මීතිතුමමාට ආරක්ෂ්ඨෙ රාජය 

තමතිවරයා හීටියට ඒ අවුරු ව හතශර්ම වගකීම තිබුේා. "ශමහි 

වගකීම තිශබන්ශන් වමත්රීපාල දුරිශසේනට විතරයි, අපට නීහී. 

අපි ආරක්ෂ්ඨෙ ෙවුන්සලයට ෙී ශඳේශේ නීහී, අපට කිේශේ 

නීහී" කියලා ඔබතුමමන්ලා කියන්න උත්සාහ ෙරනවා නම් ඒෙ 

වීරැන යි. ඒ ෙරුණු අනාවරේය වුශණ් ශෙොශහොමද? ශම් 

්රහාරශයන් පසුව තමයි ඔබතුමමන්ලා තවිත් කිේශේ "රනිල් 

වික්රමදුංහ මහත්මයාට එන්න කිේශේ නීහී, ආරක්ෂ්ඨෙ 

ෙවුන්සලය රැසා වුශණ් නීහී" කියලා. ඒශෙන් ශමොෙක්ද 

කියීශවන්ශන්? ඒශෙන් කියීශවන්ශන් තමුන්නාන්ශසේලාශ  

හිටපු නායෙයන්ට ශම් රශට් ජාතිෙ ආරක්ෂ්ඨාව පිළිබඳ තිබුණු 

තක්ශසේරුවයි. එයින් ඒෙ තමයි කියීශවන්ශන්.  

ජාතිෙ ආරක්ෂ්ඨාව පිළිබඳව ශනොශවයි ඔබතුමමන්ලා ්රමුඛත්වය 

දී තිබුශණ්. හීම ශදයම 'සංහිඳියාව' කියන වරනයට යට ෙො. 

යම්කිදු ශදයක් වන ශෙොට ඒෙ සංහිඳියාව කියන වරනයට යට 

ෙො. ඔබතුමමන්ලා බලය ආරක්ෂ්ඨා ෙර ගීමම ශවනුශවන් පනත් 

ශවනසා ෙො. එය ඔබතුමමන්ලාට මතෙ තති. එදා ඔබතුමමන්ලා 

පොත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමී ම් (සංශ ෝධන) පනත් 

ශෙටුම්පත ශම් පාර්ලිශම්න්තුමවට ශගනාවා. එහි පෙමුවීනි -මූලිෙ- 

ශයෝජනාව හීටියට තිබුශණ් ශමොෙක්ද? පසු ගිය ආණ්ඩුව 

ොලශත ලක්ෂ්ඨාමන් කිරිතල්ල හිටපු තමතිතුමමාත්, ගයන්ත 

ෙරුේාතිලෙ හිටපු තමතුමමාත් කියන ශදපෙ තමයි 

පාර්ලිශම්න්තුමශේ සභානායෙ සහ ආණ්ඩු පක්ෂ්ඨශත ්රධාන 

සංවිධායෙ තනතුමරු දීරුශේ. එම සංශ ෝධනයට ශපර පනශත් 

ෙලින් තිබුණු ශයෝජනාව ශමොෙක්ද? 7 :3  අනුපාත ක්රමයයි. 

නමුත් අවසාන ශමොශහොශත් 5 :5  අනුපාතය හඳුන්වා  වන්ශන් 

ෙවුරු ශවනුශවන්ද? 5 :5  අනුපාතය හඳුන්වා  වන්ශන් ශවනත් 

ෙවුරුවත් ශවනුශවන් ශනොශවයි, තමුන්නාන්ශසේලාශ  

පාර් ාවෙරුවන් හීටියට හිටපු මුසාලිම් ශේ පාලන පක්ෂ්ඨ 

නායෙයන් සීනී ම සහ ඔවුන් ආණ්ඩුශේ තියා ගීමම 

ශවනුශවන්. දීන් පොත් සභා ඡන්දය ොටවත් පවත්වන්න 

පුළුවන්ද? 5 :5  අනුපාතයට ශනොශවයි, 7 :3  අනුපාතයට 

ශනොශවයි, දීන් කිදුම විධියකින් පොත් සභා ඡන්දය පවත්වන්න 

බීරි තීනට පත් ෙර තිශබනවා. ඔබතුමමන්ලා එවීනි රණන් ව තමයි 

ගත්ශත්. එදා අපි ඒවා ශපන්වා  වන්නා. හීබීයි, අපි ඒවා ශපන්වා 

 වන් ශවලාශේත් තමුන්නාන්ශසේලා ඒ පිළිබඳ විශේරන ඉන රිපත් 

ෙො; අශප් අදහසා යටපත් ෙො. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, ශම් විවාදශතදී ෙථා ෙරපු 

විපක්ෂ්ඨශත මන්ත්රීවරු ශබොශහෝ ශදශනක් කියන්න උත්සාහ ෙ ො, 

ශමම ්රහාරශයන් අපි ශේ පාලන වාදුයක් ගත්තා කියලා. 

"මහින්ද රාජපක්ෂ්ඨ මීතිතුමමාට, ශගෝධාභය රාජපක්ෂ්ඨ මීතිතුමමාට, 

ශ්රී ලංො ශපො වජන ශපරමුේට ඡන්දය න නන්න පුළුවන් වුශණ් 

පාසාකු ඉරු න න ්රහාරය නිසායි. ඒ හින්දා, ඒ ්රහාරය පිටුපසත් 

ශමන්න ශම් ෙණ්ඩායම ඉන්නවාද කියලා සීෙයක් තිශබනවා" 

කියා කියන්න තමයි එතුමමන්ලා උත්සාහ ෙශෙේ.  

තමුන්නාන්ශසේලා   ව5 ජනවාරි  8වීනි දා ජනාධිපතිවරේය 

න නුවා. හීබීයි, යට පසුව තමුන්නාන්ශසේලා ශ  ෙඩා වීටීම පටන් 

ගත්ශත් ෙවදාද? ඒ ෙඩා වීටීම පටන් ගත්ශත්   ව5 අශගෝසාතුම 

මාසශත පාර්ලිශම්න්තුම මීතිවරේය පීවීත් බවාට පසුවයි.   ව5 

ජනවාරි  8වීනි දා ජනාධිපතිවරේය න නලා, න න ව   තතුමශෙේ මහ 

බීංකුව ශෙොල්ල ෙෑවාට පසුව ශම් රශට් ජනතාව රණන් ව ෙො, 

ෙම්බ ශහොරු ටිෙෙට තමයි ආණ්ඩුව භාර දීලා තිශබන්ශන් 

කියලා. තමුන්නාන්ශසේලාට පාර්ලිශම්න්තුමව තතුමශෙේ මන්ත්රී ආසන 
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පාර්ලිශම්න්තුමව 

වව3 ගන්න බීරි වුේා. තමුන්නාන්ශසේලා න නා ගත්ශත් මන්ත්රී 

ආසන ව 6 යි. අශනක් පක්ෂ්ඨත් එෙතුම ෙරශගන තමයි  

තමුන්නාන්ශසේලා ඒ ආසන ව 6ත් ගත්ශත්. ඔබතුමමන්ලාට එදා ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුමශේ බහුතරයක් ලීබුශණ් නීහී.   ව5 ජනවාරි 

 8වීනි දා ජනාධිපතිවරේය න නූ තමුන්නාන්ශසේලාව ජනතාව 

්රතික්ශෂ්ඨේප ෙරන්න පටන් ගත්ශත්   ව5 අශගෝසාතුම මාසශත පීවීති 

පාර්ලිශම්න්තුම මීතිවරේශයන් පසුවයි. යට පසුව ආවා, සමුපොර 

ඡන්ද විමී ම්. එදා සමුපොර ඡන්ද විමී ම් පීවීත්ශවන ශෙොට අපි 

පක්ෂ්ඨයක් හදලා තිබුශණ් නීහී. එදා අපි ඒොබේධ විපක්ෂ්ඨශත 

හිටිශත. මහින්ද රාජපක්ෂ්ඨ මීතිතුමමා ්රමුඛ ෙරශගන ෙණ්ඩායමක් 

දාලා අපි සමුපොර ඡන්දය න නුවාම තමුන්නාන්ශසේලා ශමොෙක්ද 

ෙශෙේ? සමුපොර ඡන්ද පවත්වන එෙත් නීවීත් බවා. සමුපොර 

ඡන්ද පවා තමුන්නාන්ශසේලා පීර වේා. 

යට පසුව පොත් පාලන මීතිවරේය ආවා. තමුන්නාන්ශසේලා 

පොත් පාලන මීතිවරේයට අදාෙව ශනොශයක් මති ශගනාවා. 

රාජය නිලධාරින්ට ඒ සඳහා තරග ෙරන්න බීහී කිේවා; ක්ශෂ්ඨේත්ර 

නිලධාරින්ට තරග ෙරන්න බීහී කිේවා. එදා සමෘේධි නිලධාරින්, 

ෙෘෂි නිලධාරින් පීත්තෙට දීම්මා. හිටපු මන්ත්රීවරුන්ට තරග 

ෙරන්න බීරි වන විධියට මති ශගනාවා; bonus එෙ ඉවත් ෙො; 

විවිධ පනත් ශෙටුම්පත් ශගනාවා. අජිත් ීඨ. ශපශර්රා හිටපු 

තමතිතුමමා ඒ ෙටයුතුම කිරීම සඳහා වි ාල උත්සාහයක් ගත් බව මට 

මතෙයි. එශහම උත්සාහයක් අරශගන, ශබදලා බීලුවා, එමඟින් 

මහින්ද රාජපක්ෂ්ඨ මීතිතුමමා ්රමුඛ ශපො වජන ශපරමුශණ් ශේ පාලන 

ෙණ්ඩායම යටපත් ෙරන්න පුළුවන්ද කියලා. එතුමමන්ලා ඒ 

උත්සාහය ගත්තා. හීබීයි, අවසානශත ලීබුණු ජනතා රණන් වව 

ශමොෙක්ද?   ව8 ශපබරවාරි මාසශත පොත් පාලන 

මීතිවරේශතදී අශප් පක්ෂ්ඨය අතිබහුතරයක් ්රාශේශීය සභා 

ජයග්රහේය ෙො. එදා ඔබතුමමන්ලාශ  පක්ෂ්ඨ ඔක්ශෙොම එෙට 

එෙතුම ශවලා හිටියා. අපි එෙ ශගොඩෙ. අපට මාධය අවො  

තිබුශණ් නීහී. මීතිවරේයෙදී මාධය අවො ය නීතිව ෙටයුතුම 

ෙරන්න හරි අමාරුයි. එදා ආණ්ඩු පක්ෂ්ඨය නිශයෝජනය ෙරන 

ෙණ්ඩායම් ශදෙක් ඡන්දය ඉල්ලුවා. UNP එෙටත්, ශ්රී ලංො 
නිදහසා පක්ෂ්ඨයටත්, JVP එෙටත් මාධයවල ශවලාව ලබා  වන්නා. 

යට පසුව තමයි අපට ශවලාව  වන්ශන්. අපට මාධයය අවො යත් 

ලීබුශණ් නීහී; පහසුෙම් ලීබුශණ් නීහී. හීබීයි, අපි 

ජයග්රහේය ෙො. එශහම නම් මා දීන් අහන්න ෙීමීතියි, පාසාකු 

ඉරු න න ්රහාරය පිළිබඳ සීලසුම් ෙරශගන ද අප ඒ ජයග්රහේ 

ශවනුශවන් ගිශත කියලා. 

 තමුන්නාන්ශසේලාශ  ෙඩා වීටීමත්, පාසාකු ඉරු න න 

්රහාරයත් කියන ශදෙ එෙට  එෙතුම ෙරන්න එපා. 

තමුන්නාන්ශසේලාශ  ෙඩා වීටීම එම ්රහාරයට ඉසාශසල්ලායි  දු ව 

ශවමින් තිබුශණ්. තමුන්නාන්ශසේලා අභයන්තරශත සංවාද ෙරන්න 

තති. තමුන්නාන්ශසේලා   ෙලින් ශගනාවා, න න ව   වීඩ 

පිළිශවෙක්. යට පසුව පසා අවුරු ව සීලීසාමක් ශගනාවා, ශවනත් 

ශමොෙක්ශදෝ නමකින්. ආර්ිකෙ ශල්ඛන ව3ක් ශගනාවා. මහ නගර 

හා බසානාහිර සංවර්ධන අමාතයාං යට ශවනම ශල්ඛනයක් 

ශගනාවා. ආර්ිකෙ ්රතිපත්තියක් ශවනම ශගනාවා. ශමතීන ඉන්න 

මන්ත්රීවරු ඒවාට එෙඟ වුශණ් නීති බව මම දන්නවා. ඉරාන් 

වික්රමරත්න හිටපු රාජය තමතිතුමමාට ආර්ිකෙ විෂ්ඨයය පිළිබඳ 

වගකීමක් තිබුේා. හීබීයි, ඔබතුමමන්ලා ඉන රිපත් ෙරපු ශයෝජනා 

ශනොශවයි ඒ ආණ්ඩුව ්රියාත්මෙ ෙශෙේ. ඒ ශයෝජනා ්රියාත්මෙ 

ෙශෙේ ශවන ෙණ්ඩායමක්. තමුන්නාන්ශසේලාශ  ෙඩා වීටීම ගීන 

කියේදී, ශමොනම ශවලාවෙ වත් කියන්න එපා, පාසාකු ඉරු න න 

්රහාරය හින්දා තමුන්නාන්ශසේලා පරාජයට පත් වුේා කියලා. 

තමුන්නාන්ශසේලා   ව8 වර්ෂ්ඨය වන ශෙොටත් පරාජයට පත් 

ශවලායි තිබුශණ්.   ව8,   ව  වර්ෂ්ඨ වන විට ඒ පරාජය ශපන්නුම් 

ෙරමින් තිබුේා. ඒ සීෙය තුමළින් මට දුතුමණු ශදයක් තිශබනවා. 

පාසාකු ඉරු න න ්රහාරය එල්ල වන ශෙොට මට නම් මතුම  බ සීෙය 

තමයි, ඒෙ ජනාධිපතිවරේයත් ෙල් දමන්න ගහපු ශ මක්ද 

කියන එෙ. ශවනත් ශමොෙවත් ශනොශවයි, එයයි මට දුතුමශණ්. මට 

ශපෞේගලිෙව එශහම හිතුමේා. ජනාධිපතිවරේය න න නියමයක් 

නීතිව ෙල් දමන්න ද, පාර්ලිශම්න්තුම මීතිවරේය පවත්වන්ශන් 

නීතිව ෙල් දමන්න ද ඒෙ ෙශෙේ කියලා මට හිතුමේා. එශහම 

ෙරපු අය ශන්, ඉන්ශන්. පාර්ලිශම්න්තුම ඉතිහාසශත එවීනි අත් 

දීකීම් තිශබනවා ශන්. ව 77 ඉඳලා ව 8  වනතුමරු අවුරු ව 

ගේනාවක් එෙ න ගට පාර්ලිශම්න්තුමශේ බලය පවත්වා ශගන 

යන්න ෙටයුතුම ෙෙ, අත් දීකීම් තිශබන අය දුටින නිසා එම 

්රහාරය එල්ල වන ශෙොට මට නම් ශපෞේගලිෙව හිතුමේා ශම්ෙත් 

ඡන්ද ෙල් දීමීශම් වීඩක්ද කියලා. ශම්ෙ අශප් පක්ෂ්ඨ ශත මතය 

වත්, ශවනත් ොශ  ශහෝ මතය වත් ශනොශවයි. පසුව දු ව  බ ශේවල් 

එක්ෙ මට එශහම හිතුමේා. 

ශමොෙද, ්රහාරශයන් පසුවවත් තමුන්නාන්ශසේලා ෙටයුතුම 

ෙශෙේ නීහී. මතෙ තබාගන්න, ්රහාරශයන් පසු තමුන්නාන්ශසේලා 

ගත් ්රියාමාර්ග නිසා ශනොශවයි ශම් රශට් ශවන්න ගිය විනා ය 

නීවතුමශණ්. ශවන්න ගිය විනා ය නීවතුමශණ් ොන නල් හිමිපාේන් 

විදුන් ෙෙ ්රො ය නිසායි. උන්වහන්ශසේ එළියට තවිල්ලා 

ෙශතෝලිෙ ජනතාවශගන් ඉල්ලීමක් ෙො,  "ශම්ෙ ශමතීනින් 

එහාට යන්න ශදන්න එපා, අපි ඒෙ ශනොශවයි බලාශපොශරොත්තුම 

ශවන්ශන්" කියලා. අද උන්වහන්ශසේටත් පහර ගහනවා. 

උන්වහන්ශසේටත් ශේ පාලන ශල්බලයක් තශලේවා. පසුගිය 

ොලශත අලවපු ශේ පාලන ශල්බලය ශමොෙක්ද? උන්වහන්ශසේට 

ශේ පාලන ශල්බලයක් අලවලා කිේවා, ශපො වජන ශපරමුේට 

ෙශඩ් යනවා කියලා. හරින් ්රනාන් ව මන්ත්රීතුමමා 

තමුන්නාන්ශසේලාශ  පක්ෂ්ඨශත ශජයෂ්ඨාධ සාමාජිෙශයක් ශන්. 

හරින් ්රනාන් ව ශමොෙක්ද කිේශේ? ොන නල් ෙශඩ් යනවා  කිේවා. 

මංගල සමරවීර හිටපු තමතිතුමමා කිේවා, "ොන නල් හිමිපාේන් 

ජාතිවාදය වපුරනවා, ආගම්වාදය වපුරනවා, ඒෙට උඩ ශගඩි 

ශදනවා" කියලා.  උන්වහන්ශසේට විශේරනය කිරීශම් අයිතියක් 

තිශබනවා. ශමහි වීඩිම ීඨඩනය දීශනන්ශන් ොටද? ෙශතෝලිෙ 

සභාශේ නායෙයා හීටියට ොන නල්  හිමිපාේන්ට ශම් ශේදනාව 

දීශනන එෙ ගීන පු වම ශවන්න ශදයක් නීහී. අපි 

බලාශපොශරොත්තුමශවන් දුටින්ශන් ශමොෙක්ද? ඔබ, අප දුයලුශදනා 

බලා දුටින්ශන් ශමහි වීරන ෙරුවන්ට දඬුවම් ලීශබන න නයයි, 

ඉක්මනින් ඒ ෙටයුත්ත දු ව කිරීමයි. අද ොන නල් හිමිපාේන්ට 

කියනවා, ශමන්න ශම් ශේ පාලන ෙඳවුරට, අන්න අර 

ශේ පාලන ෙඳවුරට වීඩ ෙරනවා කියලා. අපි  ෙෙ යුතුමව 

තිශබන්ශන් ඒෙ ශනොශවයි.  

තමුන්නාන්ශසේලාට මතෙ තති, ඒ මීතිවරේය එනතුමරුම 

හරින් ්රනාන් වලා වාශ  ෙට්ටිය ගහනශෙොට තමුන්නාන්ශසේලා 

නිහඬව දුටි බව. පසාශසේ පාර්ලිශම්න්තුමවට තවිල්ලා ෙළු පටි 

දාගත්ශත් ෙවදාද? හරින් ්රනාන් ව මීතිතුමමා ෙශතෝලිෙ 

මන්ත්රීවරශයක් ශන්. හරින් ්රනාන් ව මීතිතුමමාටත් යම් යම් 

ශරෝදනා එල්ල වුේා. මම ශපෞේගලිෙව හිතනවා, ශම් පාසාකු 

්රහාරය සමඟ එතුමමාට ශරෝදනා එල්ල කිරීම සමාජ මාධය තුමළින් 

දු ව  බ ශදයක් බව. හීබීයි, එතුමමා ෙළු පටිය දාගත්ශත් ෙවදාද? 

එතුමමා ෙළු පටිය දාගත්ශත් රන්ජන් රාමනායෙ හිශර් ගිය 

දවශසේයි. ෙළු පටිය දාගන්න ඕනෑ,  වක් ශවන්න ඕනෑ රන්ජන් 

රාමනායෙ හිශර් ගිය දවශසේද? ෙළු පටිය දාගන්න ඕනෑ පාසාකු 

ඉරිදා ්රහාරශයන් පසුවයි. හරින් ්රනාන් ව ෙළු පටිය දාගත්ශත් 

ශවන ශමොෙවත් නිසා ශනොශවයි. හරින් ්රනාන් ව හිතුමවා,  රන්ජන් 

රාමනායෙශ  ඡන්ද දායෙයන්ට ෙථා ෙරන්න ශහොඳම ශවලාව 

තමයි ශම්ෙ කියලා.  ඒ නිසා තමයි ෙළු පටිය දාශගන එය 

තමන්ශ   අතට ගන්න ෙල්පනා ෙශෙේ.  අද ඒෙ ෙරශගන 

තිශබනවා. හරින් ්රනාන් ව ජාතිෙ ලීයිසාතුමශවන් පාර්ලිශම්න්තුමවට 

එන්ශන් තයි? හරින් ්රනාන් වට ගම්පහ න සාත්රික්ෙශයන් ඡන්දය 

ඉල්ලන්න තිබුේා ශන්. එ්චරර වීඩ ෙරලා තිශබනවා නම්, බ වල්ල 

න සාත්රික්ෙශයන් ඉල්ලන්න තිබුේා ශන්.  
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2021 අශ්රේල්    

මම දීක්ො, හරින් ්රනාන් ව හීම තිසාශසේම කියනවා, "ශෆේල්, 

ශෆේල්, ශෆේල්" කියලා. හීබීයි, තිබුණු ආණ්ඩුශේ ගත්තාම ශෆේල් ම 

තමතිවරයා තමයි හරින් ්රනාන් ව. පසුගිය ොලශත ඔබතුමමන්ලා 

තවිල්ලා කිේවා ශන් online learning ශදන්න එපා කියලා. 
ශෙොශරෝනා වසංගතය ොලශත අශප් ආණ්ඩුව රණන් වවක් ගත්තා, 

online learning මඟින් දරුවන්ට අධයාපනය ලබා දීමට. 

ඔබතුමමන්ලාශ  මන්ත්රීවරුන් තවිල්ලා තහුවා, "දු නල් නීහී, 

ඩිජිටල් නීහී, ශමොනවත් නීහී, online learning ශදන්ශන් 

ශෙොශහොමද?" කියලා. ෙවුද, ඩිජිටල් තමති ශවලා දුටිශත? ඩිජිටල් 

තමති හීටියට හිටිශත හරින් ශන්. හරින් අවුරු ව 5ක් පුරා ශපොල් 

ගෑවාද? දීන් තවිල්ලා කියනවා ශමතීන දු නල් නීහී, අතීන 

දු නල් නීහී කියලා. ොටද එහි වගකීම තිබුශණ්? ලංොශේ 

පෙමු වතාවට ඩිජිටල් කියලා අමාතයාං යක් හදලා භාර දීපු 

මිනිහාට ඒෙ ෙරන්න බීරි වුේා. එතුමමාට ්රිෙට් භාර  වන්නා; 

්රිෙට් ශෆේල්. ක්රීඩාව භාර  වන්නා, ඒ හීම එෙම ශෆේල්. අද එතුමමා 

ෙළු පටි බීඳශගන ශම් ෙථා ෙරන්ශන් ශවන ොටවත් ශනොශවයි, 

රන්ජන් රාමනායෙශ  ඡන්දවලට. මම හරින් ්රනාන් වට 

අභිශයෝගයක් ෙරනවා. හරින් ්රනාන් ව වීරශයක් වාශ  ෙථා 

ෙරනවා ශන්. රන්ජන් රාමනායෙ ශවනුශවන් දවසා ගේනක් 

ශපම දුටියා ශන්. රන්ජන් රාමනායෙශ  මන්ත්රී රයරයත් දීන් අහිමි 

ශවලා ශන්. අධිෙරේශයන් වීරැේදක් ශවලා තිශබනවා, 

පාර්ලිශම්න්තුමශේ ෙථානායෙවරයා වීරැේදක් ෙරලා තිශබනවා 

කියලා හරින් ්රනාන් ව තවමත් හිතනවා නම්, රන්ජන් රාමනායෙ  

එළියට ගන්න එතුමමාට ගත හීකි තව එෙ උත්සාහයක් තිශබනවා. 

ජාතිෙ ලීයිසාතුම මන්ත්රී රයරශයන් ඉල්ලා අසාශවන්න ශෙෝ. 

අසාශවලා කියන්න, තමන් ශවනුවට රන්ජන් රාමනායෙ  පත් 

ෙරන්න කියලා. මම ඒ අභිශයෝගය ෙරනවා. පුළුවන් නම් 

ෙරන්න. පුළුවන් නම් ජාතිෙ ලීයිසාතුම මන්ත්රී රයරශයන් ඉල්ලා 

අසාශවන්න. අයින් ශවලා කියන්න, "රන්ජන් රාමනායෙට වරදක් 

දු වශවලා තිශබනවා. රන්ජන් රාමනායෙ  නීවත පත් ෙරන්න 

පුළුවන්. ෙථානායෙ තමයි ශම් වීශඩ් ෙරලා තිශබන්ශන්" කියලා. 

ජාතිෙ ලීයිසාතුමශවන් අයින් ශවලා එතුමමා පත් ෙරන්න ශෙෝ. 

නමුත් අද  දවශසේම  එතුමමා ශවනුවට පත්වන  අලුත් මන්ත්රීවරයාත් 

තවිල්ලා න වුරුම්  වන්නා. ඕනෑ නම් ඒෙත් නවත්වන්න තිබුේා. 

ඔබතුමමන්ලා කිේශේ ෙථානායෙතුමමා ශම්ෙ නවත්වාශගන 

ඉන්නවා කියලා ශන්. පාර්ලිශම්න්තුමශේ මහ ශල්ෙම් නවත්වාශගන 

ඉන්නවා  කියලා ශන් කිේශේ. හීබීයි, ඔබතුමමන්ලා ඒ කියපු 

ොරේා ශවනුශවන් සීබවින්ම ශපම දුටියා නම් අද අලුත් 

මන්ත්රීවරයාට න වුරුම් ශදන්න තමුන්නාන්ශසේලාට ඉඩ ශනොදී ඉන්න 

තිබුේා.  ඒ  මන්ත්රී රයරශත න වුරුම් ශදන්ශන් නීතිව එය තියාගන්න 

තිබුේා. දීන් එක්සත් ජාතිෙ පක්ෂ්ඨශයනුත් පාර්ලිශම්න්තුමවට 

මන්ත්රීවරශයක් පත්ශවලා දුටිනවා ශන්. එතුමමාත් න වුරුම් ශදන්ශන් 

නීහී ශන්. ඒ විධියට න වුරුම් ශදන්ශන් නීතිව තියාගන්න තිබුේා. 

ඒ නිසා හරින් ්රනාන් වට ශෙොන්දක් තිශබනවා නම්, රන්ජන් 

රාමනායෙ ශවනුශවන් ශපම දුටිශත සීබෑවටම නම්,  "රන්ජන් 

ශවනුශවන් මම ඉවත් ශවන්නම්" කියලා ජාතිෙ ලීයිසාතුම මන්ත්රී 

රයරශයන් ඉවත් ශවන්න  තිබුේා. ජීවිශත්ට ඒෙ ෙරන්ශන් නීහී. 

අද එතුමමා සජිත් ශ්රේමදාස මහතා ෙඟ ඉන්නවා. යෙඟ මීතිවරේය 

ශවනශෙොට රම්පිෙ රේවෙ මහතා ෙඟ ඉඳියි. යෙඟ 

මීතිවරේයට එන්ශන් ගම්පහින්ද ශෙොශහන්ද කියලා අපි 

දන්ශන්ත් නීහී.  

ශම් දවසාවල මාධය තතුමශෙේ විවිධ ශේවල් ෙථා ෙරනවා. 

සමාජය තුමෙට ශවන මාතෘො ශගන යනවා. ශගෝධාභය රාජපක්ෂ්ඨ 

ජනාධිපතිතුමමාට පහර පිට පහර ගසන්න බලනවා. හීබීයි, පහර 

ගසන්න, ගසන්න අපි  ක්තිමත් ශවනවා මිස ශවන කිදු ශදයක් 

ශවන්ශන් නීහී. ශම් රශට් ජනතාව  අවුරු ව පහෙ රයර ොලයක් 

සඳහා ශගෝධාභය රාජපක්ෂ්ඨ ජනාධිපතිතුමමා පත්ෙර ශගන 

තිශබනවා.  

සමහරු හිතාශගන ඉන්නවා, අශප් ්රතිපත්ති ්රො නයත් 

තමුන්නාන්ශසේලාශ  ්රතිපත්ති ්රො න වාශ  කියලා.  අශප් 

්රතිපත්ති ්රො නය අවුරු ව පහෙට තිශබන්ශන්. 

තමුන්නාන්ශසේලාශ  ්රතිපත්ති ්රො න ලියවිලා තිබුශණ් න න 

ව  ට,    ට, 3  ට. එශහම ශනොශවයි, අශප් ්රතිපත්ති ්රො නය 

අවුරු ව පහෙට තිශබන්ශන්. අශප් වීඩ පිළිශවෙ අවුරු ව පහෙට 

තිශබන්ශන්. තමුන්නාන්ශසේලා නිර්මාේය ෙරපු පරිසරය තතුමශෙේ 

තමයි අපට වීඩ ෙරන්න දුේධ ශවලා තිශබන්ශන්.  

ශම් රශට් ආර්ිකෙය ගීන අද ෙථා ෙරනවා.  අද ශඩොලර් එෙ  

රුපියල් ශදදුය ගේනෙට ඉහෙ ගිහිල්ලා තිශබන බව මතෙ තියා 

ගන්න. ආර්ිකෙ අභිශයෝගයක් නීති අවසාථාවෙ තමයි 

ඔබතුමමන්ලා රුපියල් ව33ට තිබුණු ශඩොලර් එෙ, රුපියල් ව8  

ශවනශතක් ඉහෙ දමලා  ශම් රශට් ආර්ිකෙය ෙඩා හිඳ දීම්ශම්.   

එදා   ඒ ආර්ිකෙය විනා  ෙො විතරක් ශනොශවයි,  ජාතිෙ 

ආරක්ෂ්ඨාව පිළිබඳ තිබුණු වගකීම් එකින් එෙ එදා 

තමුන්නාන්ශසේලා  අමතෙ ෙො; මඟ හීරියා. පාසාකු ඉරිදා ්රහාරය 

පිළිබඳ විමර් නය ෙෙ  ශෙොමිෂ්ඨන් සභාශේ වාර්තාව ශම් සභාවට 

ඉන රිපත් ෙරන්න ශපර තමුන්නාන්ශසේලා තව එෙ ශදයක් ෙො. 

පාසාකු ්රහාරය දුේධ වුේාට පසාශසේ මාධයශයන් ශනොශයක් 

ෙරුණු වාර්තා වුේා ශන්. මශහේෂ්ඨා ශසේනානායෙ හිටපු යුද 

හමුදාපතිවරයා මාධයයට තවිල්ලා කිේවා, එක්තරා තමතිවරශයක් 

ෙථා ෙරලා සීෙෙරුශවක් නිදහසා ෙරන්න කිේවා කියලා.  

ජනතාව ඒ ගීන ්ර ාන ෙො; මාධයශේදීන් ්ර ාන ෙො. එතශෙොට 

කිේවා, "ඒ තමතිවරයා රිසාඩ් බන යුදීන්" කියලා. ශදහිවල 

්රහාරයට සම්බන්ධ සීෙෙරු අත්අඩංගුවට ගත්තාම, 'නිදහසා 

ෙරන්න' කියලා ෙථා ෙරලා කිේවා.  අපි එදා ඒොබේධ විපක්ෂ්ඨය 

විධියට ශමොෙක්ද ෙශෙේ? එවීනි ෙරුණු ොරේා රාශියක් සමාජය 

තුමෙ මතුමශවලා තිබුේා,  මාධය තුමළින් ෙරුණු  වාර්තා ෙරලා 

තිබුේා.   එම ොරේා සහ ඒ හා  සම්බන්ධ තවත් ෙරුණු හතරක් 

දක්වලා, අපි රිසාඩ් බන යුදීන්ට විරුේධව ඒොබේධ විපක්ෂ්ඨශයන් 

එදා වි ාවාස භංග ශයෝජනාවක්  ඉන රිපත් ෙො. නිශරෝෂ්ඨන් 

ශපශර්රා මීතිතුමමාත් ඒ ශවලාශේ අශප් පීත්ශත් හිට ගත්තා. 

ොවින්ද ජයවර්ධන මන්ත්රීතුමමාත් හිට ගත්තා. මට මතෙ නීහී, 

ඉරාන් මන්ත්රීතුමමා හිටගත්තා ද, නීේද කියලා. අශනක් ෙශතෝලිෙ 

මන්ත්රීවරු අප සමඟ හිට ගත්තා. හිටශගන කිේවා, "රිසාඩ් බන යුදීන් 

අයින් ශවන්න ඕනෑ" කියලා. එශහම නීත්නම් අපිත්  විපක්ෂ්ඨය 

එක්ෙ ඡන්දය ශදනවා  කිේවා.  එතශෙොට ජනතා විමුක්ති 

ශපරමුේ ශමොෙක්ද ෙශෙේ? ජනතා විමුක්ති ශපරමුේ බීලුවා ශම් 

ශදෙඩ ශවන්න යන ආණ්ඩුව එක් ෙරන්න නම් සමසාත 

ආණ්ඩුවටම වි ාවාස භංගයක් ශගශනන්න ඕනෑ කියලා. 

එතුමමන්ලා රිසාඩ් බන යුදීන්ශ  වි ාවාස භංග ශයෝජනාව තිශබේදී,  

රනිල් වික්රමදුංහ සහ මුළු ආණ්ඩුවටම වි ාවාස භංග ශයෝජනාවක් 

ශගනාවා. ශමොෙක්ද වුශණ්? ශබන ලා තිබුණු ආණ්ඩුව ජනතා 

විමුක්ති ශපරමුේ එෙට එෙතුම ෙො. එෙතුම ෙෙ ගමන් ශමොෙක්ද 

වුශණ්? රිසාඩ් බන යුදීන්ට විරුේධව ඡන්දය ශදන්න හිටපු 

නිශරෝෂ්ඨන්, ොවින්ද  තතුමළු ඒ දුයලුශදනාටම දු වවුේා, ආණ්ඩුව 

ආරක්ෂ්ඨා ෙරන්න.  ඒ  අනුව, රිසාඩ් බන යුදීන්ශ  වි ාවාස භංග 

ශයෝජනාව පීත්තෙ තිබ්බා, ආණ්ඩුවට විරුේධව ඉන රිපත් වුණු 

වි ාවාස භංග ශයෝජනාව විවාදයට ගත්තා. සහාය  වන්නා ආණ්ඩුව 

ජයග්රහේය ෙරන්න.  ජනතා විමුක්ති ශපරමුේ එදාත් ෙශෙේ 

එශහමයි; අදත් එශහමයි.  න න 5  ආණ්ඩුව පිහිටවපු ශවලාශේ ඒ 

වි ාවාස භංග ශයෝජනාව  වවශගන ගිහිල්ලා භාර වන්ශන්;  වවශගන 

ගිහිල්ලා භාර  වන්ශන්. අශප්  ඒොබේධ විපක්ෂ්ඨශත, ශපො ව ජන 

ශපරමුශණ්  හිටපු ෙවුරු ශහෝ නායෙයකු  ශමතීන ශරෝදනා 

එල්ල වුණු ශහෝ,  ්රහාරය එල්ල ෙරපු අයශගන් ොට ශහෝ නෑ 

ෙමක් ගෑවිලා තිබුණු බව  ශමම ශෙොමිෂ්ඨන් සභා වාර්තාශේ 

සඳහන් වුේා නම් ශමොෙද ශවන්ශන්? එශහම නම් දවස ගේශන් 

ෙට උල් ෙර ෙර ඒ ගීන ෙථා ෙරයි. හීබීයි, ශමොෙක්ද ශවලා 

තිශබන්ශන්? ශම් ්රහාරශත වගකීම් දරපු පුේගලයන්, 

පාර් ාවෙරුවන් යයි කියන අය ශෙොශහේද ඉන්ශන්?  

සමගි ජන බලශේගශත ්රබල ශේ පාලන පක්ෂ්ඨ ශදෙෙ 

නායෙයන් පිළිබඳව ශමහි ෙථා ශවනවා. මම කියන්න යන්ශන් 

නීහී ඒ අය ්රහාරයට සම්බන්ධයි කියලා. ශමහි  ෙථා ෙරනවා, 

1575 1576 



පාර්ලිශම්න්තුමව 

රවුෆා හකීම් මීතිතුමමා ගීන.  සහරාන්ශ  සශහෝදරයා රිල්වාන් 

ශබෝම්බ පිපිරවීම අත්හදා බීලීශම් දී ශබෝම්බය පිපිශරනවා. 

ශබෝම්බය පිපිරිලා  තුමවාල ශවලා ඔහු මඩෙෙපු ශරෝහශල් දුටිේදී  

රවුෆා හකීම් මීතිතුමමා ඔහු  බලන්න ශරෝහලට යනවා.  මඩෙෙපුව 

ශරෝහශලන් ඔහු  ශෙොෙඹට ශ නවා. රවුෆා හකීම් මීතිතුමමා ගීන 

ෙථා ශවනවා, රිසාඩ් බන යුදීන් මීතිතුමමා ගීන ෙථා ශවනවා. 

යබ්රාහිම් එක්ෙ තිබුණු සම්බන්ධය ගීන ෙථා ශවනවා.  රිසාඩ් 

බන යුදීන් ගීන ෙථා ශවනවා,  මශහේෂ්ඨා ශසේනානයෙට ෙථා ෙරලා 

ෙරපු බලපෑම ගීන.  ජනතා විමුක්ති ශපරමුශණ් ජාතිෙ ලීයිසාතුමව 

ගීනත් ෙථා ශවනවා.  කියන විධියට,  ජනතා විමුක්ති ශපරමුේ 

ජාතිෙ ලීයිසාතුමවට ශතෝරාගන්ශන් එශසේ ශමශසේ අය ශනොශවයි 

ශන්. ඒෙ ශම් රශට් තිශබන ශහොඳම ශේ පාලන වයාපාරය ශන්. 

එතශෙොට ශෙශනකු  ශතෝරන්ශන් ශෙොශහොමද?  ශහොඳට බලලා 

ශන් ශතෝරන්ශන්. එක්ශෙෝ ශහොඳට ගේන හම්බ ශවන 

එක්ශෙශනක් ශතෝරනවා. නීත්නම් තමන්ශ  ශේ පාලන 

නායෙයාට ශදනවා.  ඒශෙන් අපි කියන්ශන් නීහී, ජනතා විමුක්ති 

ශපරමුේ තමයි ශම් පාසාකු ්රහාරය එල්ල ෙශෙේ කියලා. අපි ඒ 

තීනට වීශටනවා ශනොශවයි. නමුත් ඔබතුමමන්ලා  තඟිල්ල න ක් 

ෙරලා ශේ පාලන වාදු ගත්තාය  කියන ඒ ෙණ්ඩායම් දුයල්ල 

ශෙොශහේද හිටිශත?   

2015 ජනාධිපතිවරේශත දී වමත්රීපාල දුරිශසේන මීතිතුමමාශ  

ජනාධිපතිවරේ වයාපාරය ශවනුශවන් සහරාන් පීහීන ලිව ශපම 

ඉන්නවා.  ශපම ඉඳිමින්,  නීශඟනහිර පොශත් ශේ පාලන 

වයාපාරය ෙරශගන යනවා.   ව5 අශගෝසාතුම මාසශත 

මීතිවරේශත දී රවුෆා හකීම් මීතිතුමමා ශවනුශවන් සහරාන් ශපම 

ඉන්නවා. දීන් ශම් පාසාකු ඉරිදා ්රහාරය සම්බන්ධ වාර්තාශේ 

ොරේා ව ක් තිශබනවා, සහරාන් ්රහාරය එල්ල ෙරන අශ්රේල්  ව 

ශවනිදාට ඉසාශසල්ලා දු ව ශව්චර ොරේා.  ශම් ඔක්ශෙෝම 

පීත්තෙ තියන්න.  බුේධි අං  කියපු ඒවාත් පීත්තෙ තියන්න. ඒ 

ඔක්ශෙෝම පීත්තෙ තියන්න. ශමතීන දු වවීම් ව ක් තිශබනවා 

ශන්. පෙමුශවනි දුේධිය    ව7. 3.ව ශවනි දා දු ව ශවනවා. 

ොත්තන්කුඩි අලියාර් හන්න ශත දී ආගමිෙ සංවිධාන ශදෙක් අතර 

ගීටුමක් තති ශවනවා.   

අනික් පීත්ශත් ඉඳලා ඒෙ ශමශහයවන්ශන් ෙවුද? ඒෙ 

ශමශහයවන්ශන් සහරාන්. ඒ දුේධිශයන් මාස එශෙොෙහෙට 

පසාශසේ   ව8 වර්ෂ්ඨශත ශපබරවාරි මාසශත හයවීනි දා යහ පාලනය 

සඳහා  බ ජාතිෙ ශපරමුශණ් සාමාජිෙ අබ් වල් ෆර්වාඩ්න්ශ  නිවසට 

සහරාන් ශබෝම්බ ්රහාරයක් එල්ල ෙරනවා. ඒ, යුේධය අවසන් 

වුේාට පසාශසේ එල්ල  බ ශබෝම්බ ්රහාරයක්. ඒ ශබෝම්බ ්රහාරය 

එල්ලශවලා න න හයෙට පසාශසේ ොත්තන්කුඩිවලදී ොල 

ශබෝම්බයක් පුපුරනවා. යුේධය අවසන් වුේාට පසු පෙමුශවනි 

වතාවටයි එදා ොල ශබෝම්බයක් පුපුරන්ශන්. එල්ටීටීය යුද 

ජයග්රහේ ශයන් වසර නවයෙට පසාශසේ එදා තමයි පෙමුශවනි වරට 

ොල ශබෝම්බයක් පුපුරන්ශන්. යට මාස හයෙට පසාශසේ 

සහරාන්ශ  ශසොශහොයුරකු වන රිල්වාන් මඩෙෙපුශේ පාලමුශණ්දී 

පුපුරේ ද්රවය අත්හදා බීලීමෙ ශයශදනවා. එහිදී ඔහුට බරපතෙ 

තුමවාල දු වවී ශරෝහල්ගත ෙරනවා. රවුෆා හකීම් හිටපු තමතිතුමමා 

ඔහු බලන්න ශරෝහලට යනවා. මාධයශේන න් එතුමමාශගන් අහනවා, 

"රිල්වාන් බලන්න ශරෝහලට ගියාද?" කියලා. එතුමමා කියනවා, 

"නීහී, මම ගිශත නීහී" කියලා. එතුමමා කියනවා, "ගීහිනි 

මාතාවක් බලන්න ගිශත" කියලා. හීබීයි, ගීහිනි මාතාවන් පිරිමි 

වාට්ටුවල ඉන්ශන් නීහී, මන්ත්රීතුමමනි. ඒෙ තමයි තත්ත. එතුමමා 

යනවා, රිල්වාන් බලන්න; එතුමමා රිල්වාන් බලනවා. එදා   රිල්වාන් 

ශෙොෙඹට මාරු ෙර යවනවා.    

දීන් ඔබතුමමන්ලා කියනවා ශන්, CID එශක් හිටපු ශලොක්ො 

 ානි අශබ්ශසේෙර තමයි ශහොඳම මිනිහා කියලා. පුපුරේ ද්රවයවලින් 

අත තුමවාල  බ පුේගලයකු මඩෙෙපුශේ දුට ශෙොෙඹටත් එනව ාා. 

නමුත්, ශම් ද්රවය පිපිරුශේ ශෙොශහොමද, ශමොනවා ෙරන්න 

ගිහිල්ලාද තුමවාල වුශණ් කියලා රිල්වාන් ශෙොෙඹට ආවාම  ානි 

අශබ්ශසේෙරවත්, ශවන ෙවුරුවත් ශහේශේ නීහී. එශහම ශහේවා 

නම්, සහරාන්ලා අහුශවනවා. එශහම ශහොයන්ශන් නීහී; 

ශහොයන්න උනන් ව වන්ශන්ත් නීහී. ඒවා මඟහරිනවා. ඒ විතරක් 

ශනොශවයි, යට මාස ශදෙෙට පසුව ඔක්ශතෝබර් මාසශත  5ශවනි 

දා නුවරඑළිශතදී අන්තවාදී පුහුණු ෙඳවුරක් පිළිබඳව වාර්තා 

වනවා. ඒ, උතුමරු නී ශඟනහිර ශනොශවයි. එල්ටීටීය සංවිධානශත 

පරේ පුහුණු ෙඳවුරු උතුමරු නී ශඟනහිර තවම තති, හංගපු ශේවල් 

තති. දීනටත් ඒ ්රශේ වලින් පුපුරේ ද්රවය අහුශවනවා. ක්ශල්ශමෝ 

ශබෝම්බ තතුමළු තවත් ශබෝම්බ ෙලින් ෙලට අහුශවනවා. ඒ 

වාශ ම ශනොශයක් අවි ආයුධත් හම්බශවනවා. අපට හිතන්න 

පුළුවන්, ඒවා උතුමරු නී ශඟනහිර පීවීති යුේධය නිසා හම්බශවන 

ඒවා කියලා. නුවරඑළිය න සාත්රික්ෙශත තිබුණු අන්තවාදී ෙඳවුරක් 

අහුශවනවා. ඒෙට සහරාන්ලා ආගිය බවට ශතොරතුමරු තිශබනවා. 

ශපොලීදුය ඒවා විමර් නය ෙරනවා. හීබීයි, ඒ විමර් න වාර්තා 

කිදුවක් ශදන්ශන් නීහී.  

යට මාස හයෙට පසාශසේ ශනොවීම්බර් මාසශත 3 වීනි දා 

වවුනතිේ මාර්ග බාධෙශතදී ශපොලිසා නිලධාරින් ශදශදශනක් 

ඝාතනයට ලක් ශවනවා. මට මතෙ විධියට සුශර්න් රාඝවන් 

මන්ත්රීතුමමා තමයි එවෙට ඒ පොශත් ආණ්ඩුොරවරයා විධියට 

හිටිශත. ඒ දු වවීම ගීන මාධයශයන් වාර්තා ෙශෙේ ශමොෙක්ද? ඒෙ 

එල්ටීටීය සංවිධානය ෙො කිේවා; "ආවා" ෙල්ලිය ෙො කිේවා. 

ශමවීනි ෙල්ලි හී වවා. ඒ දු වවීම එල්ටීටීය සංවිධානයට බීර 

ෙරන්න හී වවා; "ආවා" කියන සංවිධානයට බීර ෙරන්න හී වවා. 

එශහම ෙරලා ඒ දු වවීම වහලා දීම්මා. ඒ ශපොලිසා නිලධාරින් 

ශදශදනා ඝාතනය ෙරලා, ඔවුන්ශ  තුමවක්කු රැශගන යෑම ගීන 

එදා ශහොයාශගන ගියා නම් ශම් විපත වෙක්වා ගන්න තිබුේා. අපි 

දුයලුශදනා පිළිගන්නා ොරේාවක් තිශබනවා ශන්. ලංොශේ 

ශපොලීදුයට, ලංොශේ පර්ශතෂ්ඨේායතනවලට, පරීක්ෂ්ඨේ ෙරන 

CID එෙට, ත්රසාත විමර් න ඒෙෙයෙට ඕනෑ තරම් බුේධිය 
තිශබනවා; ඕනෑ තරම් දීනුම තිශබනවා. ඒ අය ශහොයාශගන 
ගිහිල්ලා ශමවීනි ශේවල් අල්ලාශගන තිශබනවා. නමුත් ඒවා 

ෙරන්න ඉඩ  වන්ශන් නීහී.  

ඒ දු වවීශමන් මාසයෙට පසාශසේ මාවනීල්ශල් බු ව පිළිමවලට 

හානි ශවනවා. අන්තවාදය වීපුරුශේත්, ජාතිවාදය වීපුරුශේත් අපි 

කියලා තඟිල්ල න ක් ෙරන ඔබතුමමන්ලා තමයි ඉතිහාසය පුරාම 

අන්තවාදය, ජාතිවාදය වීපුරූ ෙණ්ඩායම් බවට නීවත නීවතත් 

සහතිෙ ශවලා තිශබන්ශන්. මාවනීල්ල බු ව පිළිම ෙීඩුශේ 

ශදසීම්බර් මාසශත  5වීනි දා. . ශහොයාගත් ශතොරතුමරු අනුව දීන් 
අනාවරේ ශවනවා,  තමුන්නාන්ශසේලා එක්ෙ එෙ ශේන ොශේ 

හිටපු, එදා ආණ්ඩුොරවරයකු හීටියට ෙටයුතුම ෙරපු අසාේ සාලි 

සහ බු ව පිළිම ෙඩා දාපු පුේගලයන් අතර තිබුණු සම්බන්ධය ගීන. 

යට න න   ෙට පසාශසේ   ව  පෙමුවීනි මාසශත ව6වීනි දා -

ජනවාරි මාසශත ව6වීනි දා- බු ව පිළිම ෙඩා දාපු අන්තවාදීන්ශ  

පුහුණු ෙඳවුර, එශහමත් නීත්නම් අවි ආයුධ ෙඳවුර 

වනාතවිල්ලුශේදී අහු ශවනවා. වනාතවිල්ලුශේදී ඒවා හම්බ වුේාම 

කියනවා, "නීහී, සමහර විට ශම්වා ගල් ෙඩන්න ශගනාපු ඒවා. 

සමහර ශවලාවට ශම්වා ශවනත් ශේවල්වලට ශගනාපු පුපුරේ 
ද්රවය. ඉන කිරීම් ආයතනවලට ශගනාපු ඒවා" කියලා. එල්ටීටීය එෙ 

පරාජය ෙොට පසාශසේ  පෙමුවීනි වතාවට තමයි පුපුරේ ද්රවය 

වි ාල ්රමාේයක් අහු ශවන්ශන්. හීබීයි, ඒ ගීන ෙථා ෙරන්න 

යන්ශන් නීහී. වනාතවිල්ලුව ෙඳවුර ශපන්වීමට ගිය CID එශක් 

ඔත්තුමෙරුට ශමොෙක්ද වුශණ්? ෙී ර් හෂීම් තමතිතුමමා 

ඔබතුමමන්ලාශ ම පක්ෂ්ඨශත නායෙශයක්. ඒ තමතිවරයාශ  

ශල්ෙම්වරයාට ශගදරට තවිල්ලා ඔළුවට ශවඩි තියලා යන ෙල් 

ශම් රශට් ආරක්ෂ්ඨාව පිරි හිලා තිබුේා. තමතිවරශයකුශ  

ශල්ෙම්වරයාට ශවඩි තියලා යනවා නම්, සාමානය මිනිසාසු ගීන 

ශවන ශමොන ෙථාද? එශහම ශවඩි තියලා යන්ශන් ෙවුද? 

වනාතවිල්ලුශේ ඒ පුපුරේ ද්රවය දුේධියට අල්ලා ශගන නිදහසා 

ෙරපු පුේගලශයෝ. ඔවුන් තවිල්ලා ශවඩි තියලා යනවා.  
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[ගරු ෙංරන විශජ්ශසේෙර මහතා] 



2021 අශ්රේල්    

යට පසාශසේ අවසාන ඉඟියත් තමුන්නාන්ශසේලාට ශදනවා. යට 

මාසයකුත් සතියෙට පසාශසේ -සති පහෙට පසාශසේ- පාසාකු ඉරිදා 

්රහාරයට ආසන්නම දු වවීම ශවනවා. අශ්රේල් මාසශත ව6වීනි දා 

තාලංකුඩාහි යතුමරු පීන යක් පුපුරුවා හරිනවා. ශමොෙක්ද එදා මාධය 

වාර්තා ෙරලා තිශබන්ශන්? අකුේක් වීන ලා ගිනි අරශගන තමයි 

එය පුපුරලා තිබුශණ් කිේවා. ඒ පරීක්ෂ්ඨේ වාර්තා වීහුවා. අශ්රේල් 

ව6 ශවන ශෙොට  ශම් ්රහාරය පිළිබඳව තමුන්නාන්ශසේලාට බුේධි 

අං  ශතොරතුමරු දීලා ඉවරයි. ඉන්න යාශවන් ඒ ශතොරතුමරු  වන්නා; 

අශනක් රාජයවලින්  වන්නා. බුේධි අං  නිලධාරින් වරින් වර, වරින් 

වර අවසාථා ගේනාවෙදී ආරක්ෂ්ඨෙ ෙවුන්සලයට, ආරක්ෂ්ඨාව 

පිළිබඳව ෙටයුතුම ෙරන පුේගලයන්ට  ඒ ශතොරතුමරු ලබා දීලා 

තිශබනවා. ඒ ලබා දීපු ශතොරතුමරු අනුව  තමුන්නාන්ශසේලා ෙටයුතුම 

ෙො නම්, පාසාකු ඉරිදා  7 ෙට ආසන්න පිරිසශ  ජීවිත අහිමි 

ශවන්ශන් නීහී; 5  ෙට ආසන්න පිරිසක් තුමවාල ලබන්ශන් 

නීහී. ඒ විතරක් ශනොශවයි, ඒ ්රහාරශයන් පසාශසේ දු ව වුණු 

අශනක් දු වවීම් ගීන හිතන්න. කුරුේෑගල, මිනුවන්ශගොඩ තතුමළු 

විවිධ න සාත්රික්ෙවල පල්ලිවලින් ෙඩු හම්බ ශවන ශෙොට ජනතාව 

අතර හියක් තති වුේා. එෙට ජීවත් වුණු ජනතාව අතර 

අවි ාවාසයක් තති වුේා.  

මම ශපෞේගලිෙවම ශම් ොරේය දන්නවා. මාතර 

න සාත්රික්ෙශත මුසාලිම් - දුංහල ගීටුමක් තිබුශණ් නීහී. න සාත්රික්ෙය 

තතුමශෙේ යම් ගීටුමක් තති ශවන ශෙොට අපි එයට මීන හත් ශවනවා. 

මම දන්නවා, ගාල්ල න සාත්රික්ෙශතත් එවීනි ආොරයට ගයන්ත 

ෙරුේාතිලෙ මන්ත්රීතුමමන්ලා මීන හත් ශවන බව. හීබීයි, ඒ ගීටුම් 

තති වීමට බලපෑශේ ශමොෙක්ද? අවි ාවාසයක් තති වීම.  

තමුන්නාන්ශසේලා ජාතිෙ ආරක්ෂ්ඨාව පිළිබඳව තීකීමක් ෙශෙේ 

නීහී. පාසාකු ඉරිදා ්රහාරය එල්ල වුේාට පසාශසේ 

තමුන්නාන්ශසේලාට පීය කීයක් ගියාද තඳිරි මතිය පනවන්න?  

තමුන්නාන්ශසේලාට ඒ ගීන ෙටයුතුම ෙරන්න ශෙෝචරර ශවලා 

ගියාද? ජනාධිපති පිටරට ඉඳලා ශම් රටට එන එෙ පීත්තකින් 

තියන්න ශෙෝ. ජනාධිපති කියනවා ශන්, "Flights ශදෙක් 

තිශබේදීත් ආශේ නීහී, තුමන්වීනි flight එශක් ආශේ" කියලා. 

එතුමමාත් එශහම ශහේතුම කියනවා. ඔබතුමමන්ලාත් ශහේතුම කියනවා. 

හීබීයි, ශම් රශට් අග්රාමාතයවරශයක් හිටියා. අග්රාමාතයවරයාට 

බලයක් නීේද, තඳිරි මතිය පනවලා ශම් රටට වුණු විනා ය 

නවත්වන්න? 

 
ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමමනි, ඔබතුමමාට තව විනාඩි ශදෙෙ ොලයක් 

පමේයි ඉතුමරු ශවලා තිශබන්ශන්. 

 
ගු කාංාන විප්ේප් ේකද මහත්ා 
(ைொண்புைிகு கஞ்சன ெிலஜலசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ගරු න ශන්ෂ්ඨා ගුේවර්ධන තමතිතුමමාශ  ශවලාවත් තිශබනවා 

කිේවා. මම ඒෙත් ගන්නම්. 

 
ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඒ දුයල්ලම එෙතුම ෙරලා තමයි ඔබතුමමාට විනාඩි 4 ක් දීලා 

තිශබන්ශන්. 

 
ගු කාංාන විප්ේප් ේකද මහත්ා 
(ைொண்புைிகு கஞ்சன ெிலஜலசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

අශප් යෙඟ ෙිකෙශයකුශගන් තව විනාඩි පහක් ගන්නම්, 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි. 

තමුන්නාන්ශසේලාට මම ඒ ෙරුණු  කිේශේ, ඒවා පාසාකු ඉරිදා  
්රහාරයට මුල් වුණු ොරේා නිසායි. ශම් ශෙොමිෂ්ඨන් සභා 
වාර්තාශවන් අනාවරේ  වන ෙරුණුවලට සමහර අයට එෙඟ 
ශවන්න පුළුවන්; සමහර අයට එෙඟ ශවන්න බීහී. ශම් ෙරුණු 
ඉන රිපත් ෙරන්ශන් තයි?  ශම් ඉන රිපත් ෙරලා තිශබන්ශන් 

නිර්ශේ . නිර්ශේ  ඉන රිපත් ෙොම, ඒ නිර්ශේ  ්රියාත්මෙ              
ෙරන ආයතන තිශබනවා. ලංොශේ පෙමුවීනි වතාවට 
ජනාධිපතිවරශයක් එතුමමාට ලීහි්චර ශෙොමිෂ්ඨන් සභා වාර්තා 
දුයල්ලම පාර්ලිශම්න්තුමශේ සභාගත ෙර තිශබනවා. ඉතිහාසශත 
ශෙොතීනදී ද එශහම ශවලා තිශබන්ශන්? ශගෝධාභය රාජපක්ෂ්ඨ 
ජනාධිපතිතුමමාට ශම් රශට් දු ව  බ පාසාකු ඉරිදා ්රහාරය පිළිබඳ 
ශෙොමිෂ්ඨන් සභා වාර්තාව ඉන රිපත් ෙො. එතුමමා ඒ වාර්තාව 
පාර්ලිශම්න්තුමශේ සභාගත ෙො. දූෂ්ඨේ, වංරා පිළිබඳ විමර් නය 
ෙරන්න වමත්රීපාල දුරිශසේන මීතිතුමමා පත් ෙරපු ශෙොමිෂ්ඨන් 

සභාශේ වාර්තාව අතිගරු ශගෝධාභය රාජපක්ෂ්ඨ ජනාධිපතිතුමමා 
පාර්ලිශම්න්තුමශේ සභාගත ෙො. වමත්රීපාල දුරිශසේන මීතිතුමමා 
පත් ෙරපු ශේ පාලන පළිගීමම් පිළිබඳ ෙමිටු වාර්තාවත් අපි 
ඉන රිපත් ෙො. මතිපතිවරයා ඒවාට අව ය වීඩ ෙරශගන යනවා.  

අනව ය සංවිධාන වවක් අද තහනම් ෙර තිශබනවා. ඒ විතරක් 
ශනොශවයි, දීන් ශම් හා සම්බන්ධ විවිධ පුේගලයන් ගීන ෙථා 
ෙරනවා. මම යශත ගරු හර්ෂ්ඨ ද දුල්වා මන්ත්රීතුමමාටත් කිේවා, 
නවුෆර් මවුලවි ශවන්න පුළුවන්, හිජාසා හිසාබුල්ලා ශවන්න 
පුළුවන්, ඒ ෙවුරුවත් ශවනුශවන් ශපම ඉන්න එපා කියලා. 

නෑදෑශයක් ශවන්න පුළුවන්, හිතවශතක් ශවන්න පුළුවන්, පාසාකු 
ඉරිදා ්රහාරයට සම්බන්ධ පුේගලශයක් පිළිබඳව විමර් නය ෙරලා  
ඔවුන් අත් අඩංගුවට ගන්නවා නම්, අපට අයිතියක් නීහී ඔවුන් 
ශවනුශවන් හඬ නඟන්න. ශම් පාර්ලිශම්න්තුමව ඒ ශවනුශවන් 
පාවි්චි  ෙරන්න එපා. 

ෙරුණු ශනොදීන ශම් පාර්ලිශම්න්තුමශේ හිජාසා හිසාබුල්ලා ගීන 
ෙථා ෙො. ෙරුණු ශනොදීන ෙථා ෙරන්න යන්න එපා. අශප් 
බුේධි අං , අශප් පරීක්ෂ්ඨේ ෙරන ආයතන  අඩ පේ ෙරන්න 
යන්න එපා. තමුන්නාන්ශසේලාශ  නලින් බණ්ඩ ාාර වීනි 
මන්ත්රීවරු කිේශේ ශමොෙක්ද? සුශර්ෂ්ඨා සශල් ලා සහරාන්ලා එක්ෙ 

ගනුශදනු ෙො  කිේවා. යට පසාශසේ කියනවා, website එෙෙ 
එශහම තිබුේා කියලා. නලින් බණ්ඩාර එ්චරර භය වුේා ද? 
Websitesවල තිශබන ඒවා කියවලා තවිල්ලා ඒවා තමන්ශ  
මතය හීටියට ඉන රිපත් ෙරනවා ද? ආරක්ෂ්ඨාව පිළිබඳ ෙරුණු 
වාර්තා ෙරේදී රශට් මහජන නිශයෝජිතයකු හීටියට, වගකීමක් 
තිශබන මනුෂ්ඨයයකු හීටියට websitesවල තිශබන ශතොරතුමරු 
පාර්ලිශම්න්තුමවට තවිල්ලා කියනවා ද? Websitesවල තිශබන 
අසතය ශතොරතුමරු තවිල්ලා කියන්ශන් ෙවුද? ඒ websitesවල 
ශමොනවාද තිශබන්ශන්? ඒ websites ෙවුරු ශවනුශවන් ද ශපම 

දුටින්ශන්? අශ ෝක් අශබ්දුංහ මන්ත්රීතුමමා රජයට අපහාස ෙරලා 
යට පසාශසේ ගිහිල්ලා ෙට උත්තර ශදනවා, "අශන්! මට නම් මතෙ 
නීහී එශහම ශදයක් කිේවා ද" කියලා යනුශවන්. මම එදා කිේවා ද 
කියලා මතෙ නීහී  කිේවා.  එතුමමා හිතුමශේ නීහී එතීන මාධය 
ඉඳියි කියලා. කුරුේෑගල රැසාවීමෙට ගිහින් ව ශදශනකුට ෙථා 
ෙො. ඒ ව ශදනාශගන් එක්ශෙශනක්වත් ශම්ෙ record ෙරන 
එෙක් නීහී කියලා හිතලා, එතුමමන්ලා මහා වීරශයෝ වාශ  ෙථා 
ෙො. ඒ නිසා අපි ජාතිෙ ආරක්ෂ්ඨාව පිළිබඳව මීට වඩා 
අවධානශයන් ෙටයුතුම ෙෙ යුතුමයි.  තමුන්නාන්ශසේලා තතුමළු අපි 

දුයලුශදනාම ශම් ්රහාරය ශහො දකිනවා වාශ ම, ශම් ්රහාරයට 
සම්බන්ධ දුයලුශදනා ට -ශමොන පක්ෂ්ඨශත වුේත්, ශමොන ආණ්ඩුව 
නිශයෝජනය ෙෙත්- තරාතිරම ශනොබලා දඬුවම් ලබා දීම සඳහා 
ෙටයුතුම ෙෙ යුතුමයි. ශමවීනි ්රහාරයක් නීවත තති ශනොවීම 
ශවනුශවන් අපි ෙටයුතුම ෙෙ යුතුමයි. ඒ නිසා ශම්ශෙන්  
ශේ පාලනය  ෙරන්න යන්න එපා. පාසාකු ඉරිදා ්රහාරය අපි 
ශේ පාලනය ෙරන්න ශයොදා ගත්ශත් නීහී.  

මම ෙලින් කිේවා වාශ , ඔබතුමමන්ලාශ  ෙඩා වීටීම පටන් 
ගත්ශත් මහ බීංකු වංරාශවන්. ඒ ෙඩා වීටීම තමයි   ව8 පොත් 
පාලන මීතිවරේශයනුත්, යට පසාශසේ ජනාධිපතිවරේ ්රතිලල 

1579 1580 



පාර්ලිශම්න්තුමව 

තුමළිනුත් කියීවුශණ්. මතෙ තියා ගන්න, ශම් රශට් 
හීටනවලක්ෂ්ඨයක් ජනතාව ශගෝධාභය රාජපක්ෂ්ඨ ජනාධිපතිතුමමා 
ශෙශරහි වි ාවාසය තියලා බලය ලබාදී තිශබන්ශන් අවුරු ව 5ෙ 

වීඩ පිළිශවෙක් ශවනුශවන් බව.  

තමුන්නාන්ශසේලා ශම් රශට් ආර්ිකෙය වාශ ම ශේශීය 

නිෂ්ඨාපාදනත් විනා  ෙර තිශබනවා. දීන් තමුන්නාන්ශසේලා 

ආනයන ගීන ෙථා ෙරනවා. පෙමුවීනි වතාවට පාරිශභෝගිෙ 

ආරක්ෂ්ඨේ රාජය අමාතයාං යක් තති ෙරලා ඒ  විෂ්ඨය පථයට 

තතුමෙත් ෙර තිශබනවා, ශම් රටට ශගන්වන සහ ශම් රශට් 

නිෂ්ඨාපාදනය ෙරන දුයලු  ශේ පිළිබඳව විමර් නය ෙරන්න කියලා. 

එශහම තමයි ශගෝධාභය රාජපක්ෂ්ඨ ජනාධිපතිතුමමා ශම් ආණ්ඩුශේ 

වීඩ පිළිශවෙ ශගනියන්ශන්. අද වන විට ආණ්ඩුශේ වීඩ පිළිශවෙ 

ගේනාවක් ්රියාත්මෙ ශවනවා. ඒ තුමළින් අපි බලාශපොශරොත්තුම 

ශවනවා, යෙඟ මීතිවරේය එනශෙොට ජනතාව  ශම් පිළිබඳව 

අවශබෝධශයන් ෙටයුතුම ෙරයි කියලා. නමුත් අපි විපක්ෂ්ඨශයන් 

ඉල්ලීමක් ෙරනවා, ශේ පාලනයට ආගමිෙ නායෙයන් තදගන්න 

එපා කියලා. අපි ශේ පාලනයට ආගමිෙ නායෙයන් තදගන්න 

ගිශත නීහී. ඒ වාශ ම අපි කියනවා, ශම් හරහා අන්තවාදය, 

ජාතිවාදය වපුරන්න ෙටයුතුම ෙරන්න එපා කියලා. ශම්ශෙදී අපට 

තඟිල්ල න ක් ෙරන ෙට්ටියක් ඉන්නවා. සමහරු කියනවා, විදුවන 

ආණ්ඩුක්රම වයවසාථා සංශ ෝධනයට අන්තවාදීන් උදවු ෙො 

කියලා. විදුවන ආණ්ඩුක්රම වයවසාථා සංශ ෝධනය හරහා 

අන්තවාදීන්ට උදේ ෙො නම්, පාසාකු ඉරිදා ්රහාරයට ෙවුරු හරි 

උදවු ෙො නම්, ඔබතුමමන්ලා භය නීතිව නම් තතිව කියන්න, 

'අහවල් පුේගලයා ශමන්න ශම් අන්තවාදය ෙො, අහවල් 

පුේලගලයා පාසාකු ඉරිදා ්රහාරශත හිටියා, එයා තමයි උදේ ෙශෙේ' 

කියලා. එශහම කිේශවොත් ආණ්ඩු පක්ෂ්ඨශත මන්ත්රීවරු හීටියට අපි 

ඒ ශවනුශවන් ෙටයුතුම ෙරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, මට නියමිත ොලය අවසන් 

ශවලායි තිශබන්ශන්. මට ශම් ොලය ලබාදීම පිළිබඳව ඔබතුමමාට 

සාතුමතිවන්ත ශවනවා. විශ ේෂ්ඨශයන්ම පාසාකු ඉරිදා ්රහාරයට 

සම්බන්ධ වීරන ෙරුවන් දුයලුශදනාටම දඬුවම් දීම ශවනුශවන් 

ශගෝධාභය රාජපක්ෂ්ඨ ජනාධිපතිතුමමාත්, අශප් ආණ්ඩුවත් ශපම 

දුටිනවා කියා නීවත වතාවක් මතක් ෙරමින්, මම නිහඬ ශවනවා. 

 
ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීෙඟට, ගරු විජිත ශහේරත් මන්ත්රීතුමමා. ඔබතුමමාට විනාඩි ව ෙ 

ොලයක් තිශබනවා. 

 
[අ.භා.  .4 ] 

 

ගු විිතත් ප්හේද්  මහත්ා 
(ைொண்புைிகு ெிஜித லஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, පාසාකු ඉරිදා ්රහාරය මුළු රටම 

ෙම්පාවට ලක් ෙරපු දුේධියක් කියන එෙ අවිවාන තයි. එය මුළු 

මහත් ජාතියම විනා ය ෙරා තදශගන යන්න ශහේතුම ශව්චර 

ොරේාවක්. පාසාකු ඉරිදා ්රහාරය වෙක්වා ගන්න ශනොහීකිවීම 

පිළිබඳව එවෙට ආණ්ඩුශේ ජනාධිපති ශව්චර වමත්රීපාල දුරිශසේන 

මීතිතුමමාත්, රනිල් වික්රමදුංහ අගමීතිතුමමා ්රමුඛ යහ පාලන 

ආණ්ඩුවත් සම්පූර්ේශයන්ම වග කිව යුතුමයි. ඒ ගීන විවාදයක් 

නීහී. ෙවුරුත් දන්නවා, විශ ේෂ්ඨශයන්ම විශේ  බුේධි ශසේවා මඟින් 

අව ය ්රමාේයටත් වඩා ඒ ගීන ශතොරතුමරු ලීහිලා තිබුණු බව. ඒ 

ශතොරතුමරු ලීහි්චර ්රමාේයට සාශප්ක්ෂ්ඨව ශේගශයන් ්රියාත්මෙ 

වුේා නම් ඒ ්රහාරය වෙක්වා ගන්න තිබුේා.  

නමුත් එයට අසමත් වුේා. ඒ නිසා ඒ ්රහාරය දු ව වීම වෙක්වා 

ශනොගීමශම් වගකීම එදා පීවීති ආණ්ඩුවට බීහීර ෙරන්න 

බීහී. එදා පීවීති ආණ්ඩුව ඒ වගකීම සම්පූර්ේශයන් භාර ගතයුතුම 

ශවනවා. ඒ අනුව තමයි හිටපු ජනාධිපතිතුමමාම ඒ සඳහා 

ශෙොමිසමක් පත් ෙශෙේ. ඒ ශෙොමිසශම් වාර්තාව ඉන රිපත් ෙරලා 
තිශබනවා. ඒ ශෙොමිෂ්ඨන් වා ර්තාශේ යම් යම් නිර්ශේ  ශම් 

වනශෙොට තවිල්ලා තිශබනවා. නමුත් අපි දන්නවා, ශම් දුේධිය 

පිළිබඳව විවිධ තීන්වලදී විවිධ ්රො  නිකුත් වුේ බව. මට 

මතෙයි, මහින්ද රාජපක්ෂ්ඨ අගමීතිතුමමා ගීටශේ නායෙ 

හාමු වරුශවෝ මුේ ගීහුණු ශවලාශේ, ආරක්ෂ්ඨෙ අං  යම් යම් ොල 

වෙවානුවලදී විවිධ ෙණ්ඩායම්වලට පඩි ශගේවාය  කිේවා. වීටුප් 

ශගවලා සමහර ෙණ්ඩායම් පවත්වාශගන ගිය බව එතුමමා 

පීහීන ලිව පිළිගත්තා. එශහම ශවන එෙ ්ර ානයක් ශනොශවයි. ඒෙ 

සාමානයශයන් ආරක්ෂ්ඨෙ අං  හීමදාම ෙරන ශදයක්, ආරක්ෂ්ඨෙ 

ශතොරතුමරු ලබා ගන්න විවිධ ඔත්තුමෙරුවන් පාවි්චි  ෙරනවා. ඒ 

අර්ථශයන් එවීනි ශේවල් පවතින්න තති. ඒ වාශ ම, ශෙශහළිය 

රුරක්වීල්ල තමතිතුමමාත් යම් මාධය සාේචඡාවෙදී පීහීන ලිව 

්රො  ෙො, බුේධි අං  මඟින් එවීනි ෙණ්ඩායම්වලට පඩි 

ශගවලා තිශබනවාය,ඒ වීටුප් ශගවීම් හරහා යම් යම් පුේගලයන්, 

ෙණ්ඩායම් නඩත්තුම ෙොය කියලා. එවීනි සංවිධාන, එවීනි 

ෙණ්ඩායම් ආණ්ඩුශේ ආරක්ෂ්ඨෙ අං  මඟින් පඩි ලබමින් විවිධ 

්රියාොරෙම්වල ශයන ලා තිශබනවා. රශට් ආරක්ෂ්ඨාව 

සම්බන්ධශයන්, විශ ේෂ්ඨශයන්ම යුේධශයන් පසුව තමයි ඒ ශේවල් 

දු ව වුශණ්; යුද වෙවානුශේදී ශනොශවයි;     න් පසාශසේ.  

දීන් තිශබන ්ර ානය ශම්ෙයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි. 

ආරක්ෂ්ඨෙ අං  විදුන් යම්කිදු ෙණ්ඩායමෙට -විශ ේෂ්ඨශයන්ම 

ඔවුන් "මුසාලිම් ෙණ්ඩායමක්" කියලා පීහීන ලිවම කියා තිබුේා.- 

වීටුප් ශගවලා ඔවුන් පාවි්චි  ෙො නම්, ඒෙ අවසන් ශව්චර 

ොලයක් තිශබන්න එපා යී. වීටුප් ශගවලා ඔවුන් පාවි්චි  ෙරලා, 

ඒ වීශඩ් ඉවර ශවන්න එපා යී. ශෙොතීනින්ද ඒ වීශඩ් ඉවර 

වුශණ්? ඒ වීශඩ් ඉවර වුේාට පසාශසේ ඒ පාවි්චි  ෙෙ සංවිධානවල 

පුේගලයන්ට ශමොෙක්ද ෙශෙේ? ඒ අය සම්පූර්ේශයන් ඒ 

්රියාවලිශයන් නතර වුේාද, නීත්නම් න ගටම ඒ ්රියාවලිය 

පවත්වාශගන ගියාද? ඒ පිළිබඳව රශට් ජනතාව දීන ගන්න ඕනෑ. 

ආණ්ඩුව -ආරක්ෂ්ඨෙ ශසේවා- මඟින් යම් කිදු ෙණ්ඩායමෙට වීටුප් 

ශගවලා, සමහර දු වවීම් සඳහා පාවි්චි  ෙර ගත්තාය කියන එෙ 

දීන් රහසක් ශනොශවයි ශන්; දීන් ඒෙ පීහීන ලියි ශන්; දීන් ඒෙ 

සනාථ ශවලා ශන් තිශබන්ශන්. එතශෙොට ඒ සඳහා ශවනම ගිණුම් 

ආරක්ෂ්ඨෙ අං වල තිශබන බවත් මුළු රටම දන්නවා. ශපොලීදුශතත් 

එශහම ශවනම ගිණුමක් තිශබනවා; ආරක්ෂ්ඨෙ අමාතයාං ශයත් 

එශහම මුදල් පාවි්චි  ෙරන ගිණුමක් තිශබනවා. ඒෙ ශනොශවයි 

්ර ානය. ඒෙ ඕනෑම රටෙ ආරක්ෂ්ඨෙ අං  බුේධි ශතොරතුමරු ලබා 

ගීමම සඳහා පාවි්චි  ෙරන උපක්රමයක්. ්ර ානය ඒෙ ශනොශවයි, 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි. රශට් ජනතාවට ්ර ානයක් 

තිශබනවා, එවීනි ෙණ්ඩායමක් ඒ කියන ොල වෙවානුව තුමෙ 

ශයොදා ගත්තා නම්, ඒ ශයොදා ගීමම අවසන් ෙශෙේ  ශෙොතීනදීද 

කියන ොරේය සම්බන්ධශයන්. ඒ අයශගන් වීඩ අරශගන 

එතීනින් පසුව විසුරුවා හීරියාද? නීත්නම් ඒ ෙණ්ඩායම් න ගටම 

නඩත්තුම ෙරශගන ගියාද? අන්න එතීන තමයි බරපතෙ සීෙය, 

අවි ාවාසය, ්ර ානාර්ථය තිශබන්ශන්. ශමොෙද, ඒ දු වවීම් න හා 

නීවත බලනශෙොට හරි පීහීන ලියි, යම් කිදු ොල වෙවානුවෙදී 

වීටුප් ශගවලා නඩත්තුම ෙරපු එවීනි අන්තවාදී ෙණ්ඩායම් 

පසුොලීනව ශේ පාලන අරමුේක් ශවනුශවන් පාවි්චි  ෙරලා 

තිශබන බව. ඒෙ තමයි අද පීහීන ලිව සනාථ ශවලා තිශබන 

ොරේාව. යම් වෙවානුවෙදී යුදමය ව ශයන් ශහෝ ජාතිෙ 

ආරක්ෂ්ඨාව ශවනුශවන් පඩි දීලා නඩත්තුම ෙෙ ෙණ්ඩායම්ම තවත් 

අවසාථාවෙදී ශේ පාලන අරමුණු ශවනුශවන් පාවි්චි  ෙෙ බව 

තමයි ශම් වන විට සනාථ ශවලා තිශබන්ශන්. ඒෙ බරපතෙයි. ඒ 

නිසා ආණ්ඩුව පීත්ශතන් වහාම රශට් ජනතාව දීනුවත් ෙෙ යුතුම 

ශවනවා, පඩි ශගවලා නඩත්තුම ෙෙ ෙණ්ඩායම්වලට පඩි ශදන එෙ 

නතර ෙශෙේ ෙවදාද, එශහම නීත්නම් ඔවුන් නඩත්තුම ෙරන එෙ 
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අවසන් ෙශෙේ ෙවදාද කියලා. අවසන් ෙශෙේ නීත්නම්, ඔවුන්ට 

න ගටම පඩි ශදමින් තිශබනවා නම්, අදත් ඒ අනතුමර තිශබනවා; 

තවම ඒ අනතුමර තිශබනවා ශන්. තවම ඒ ගීන ශහළිදරේ ශවලා 

නීහී ශන්. ඒ ෙණ්ඩායම්වලට පඩි දීලා නඩත්තුම කිරීම ශෙෙවර 

වුශණ් ශෙොශහන්ද? ශෙෙවර වුශණ් නීත්නම්, ඒ අනතුමර 

අනාගතයටත් තිශබනවා. තවමත් ඒ ශේ දු ව ශවන්න පුළුවන්. 

ජනතාව තුමෙ තතිවන ඒ හිය, ඒ අනතුමර පිළිබඳව තති වන කුකුස 

පහව ගිහිල්ලා නීහී. එම නිසා ආණ්ඩුව පීත්ශතන් ඒ පිළිබඳව 

පීහීන ලි, වගකිව යුතුම දීනුවත් කිරීමක් ජනතාව ශවනුශවන් 

ලබාන ය යුතුමව තිශබනවා. 

යෙඟ ොරේය ශම්ෙයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි. බුේධි 

අං  සම්බන්ධශයන් ෙථා ෙො. බුේධි අං වල ොර්ය භාරය ඉතා 

මීනවින්, ඉහළින් ෙරමින් තිශබනවා. හීබීයි, දීන් ආසන්නම 

දුේධියක් තිශබනවා. යාපන නගරාධිපතිවරයා ශවනම 

ෙණ්ඩායමක් ශපොලීදුයක් විධියට පාවි්චි  ෙරනවා. ඒෙ මුලින්ම 

පාර්ලිශම්න්තුමවට දීනුම්  වන්ශන් මන්ත්රීවරශයක්. ඒ ශවලාශේත් 

ආණ්ඩු පක්ෂ්ඨශත සමහර අය ඒ ෙථාවට බාධා ෙො. එතශෙොට 

ශෙෝ, බුේධි අං ? ජාතිෙ ආරක්ෂ්ඨාව සහතිෙ ෙරන්න කියලා 

බලයට ආපු ආණ්ඩුශේ බුේධි අං  අසමත් වුේා ශන්, යාපන 

නගරාධිපතිවරයා ශවනම ෙණ්ඩායමක් ශපොලීදුයක් විධියට 

පාවි්චි  ෙරන්න රිදානම් වන බව දීනුම් ශදන්න.  

බුේධි අං යක් හරියට ්රියාත්මෙ වුේා නම්, ර ශට් විධායෙ 

ජනාධිපති ශගෝධාභය රාජපක්ෂ්ඨ මහත්මයා ජාතිෙ ආරක්ෂ්ඨාව 

පිළිබඳ හරියට මීන හත් වනවා නම්, ශම් ෙණ්ඩායම පාරට බසාසලා 

වාහන හසුරුවන්න ෙලින්, "අන්න යාපනශත නගරාධිපති 

ශමශහම වීඩක් ෙරන්න යනවා. වහාම මීන හත් ශවලා නතර 

ෙරන්න" කියලා බුේධි අං වලින් එතුමමාට ශතොරතුමරු එන්න ඕනෑ 

ශන්. එශහම ශදයක් වුශණ් නීහී ශන්. ඒ කියන්ශන් බුේධි අං  

හරියට ශමශහයවා නීහී කියන එෙශන්. එතශෙොට වර්තමාන 

ආරක්ෂ්ඨෙ අමාතයවරයාත් වගකීම පීහීර හීර තිශබනවා. 

පාර්ලිශම්න්තුමශේ මන්ත්රීවරයකු ඒ දුේධිය දීනුම්  වන්නාට පසාශසේ ඒ 

පිළිබඳව දීන් ්රියාත්මෙ වන බව තත්ත. නමුත්, ශමම  දුේධිය 

ෙලින් දීන ගත යුතුමව තිබුේා; දීන ගත හීකිව තිබුේා. ඒෙ 

තමයි, ශගෝධාභය රාජපක්ෂ්ඨ ජනාධිපතිතුමමා එදා දීපු ශපොශරොන් වව. 

"ජාතිෙ ආරක්ෂ්ඨාව සහතිෙ ෙරනවා, ඒ පිළිබඳ කිදු ව සීෙයක්, 

අවි ාවාසයක් තියා ගන්න එපා. ඒ පිළිබඳ උපරිම හීකියාව තිශබන 

ශෙනා තමයි මම" කියලා ශන් එතුමමා කිේශේ. නමුත්, අද යාපනය 

නගරාධිපතිවරයාශ  ්රියා ෙලාපය  නීවත මුළු රටම පරේ 

එල්ටීටීය මතෙය  අවන  ෙරන තීනෙට ශගන ගියා.  එතීනදී 

එවීනි ශවනම ශපොලීදුයක් ආොරශත  ෙණ්ඩායමක් ශමශහයවපු 

එෙ ශසොයා ගන්න,  ෙල් තතිව ඒ පිළිබඳව දීනුවත් ෙරගන්න 

බීරි වුේා. ඒෙ තමයි අපි ශත්රුම් ගන්න ඕනෑ තත්ත තත්ත්වය. 

එශහනම් පීහීන ලියි, ඒ ආරක්ෂ්ඨෙ ශසේවාව හරියට ්රියාත්මෙ 

ශවලා නීහී කියන එෙ. සහරාන් පිළිබඳ  ශතොරතුමර සහ එදා 

පාසාකු ඉරිදා ්රහාරය පිළිබඳ ශතොරතුමරත් විශේ  බුේධි ශසේවාවලින් 

ලීහිලා තති.  ොලයක් තිසාශසේ යම් යම් අයට වීටුප් ශගවලා, 

නඩත්තුම ෙරලා, එ්චරර ශේවල් ෙරලාත් විශේ  බුේධි ශසේවාවක් 

මඟින් ලබා  වන්  ශතොරතුමරක් මත තමයි යම් යම් ්රියා මාර්ගවලට 

යන්න පුළුවන්ෙම ලීී  තිශබන්ශන්. එම නිසා "ජාතිෙ ආරක්ෂ්ඨාව 

සහතිෙ ෙරනවා" කියා බලය ගත්ත ෙණ්ඩායම ඒ වගකීම අදත් 

ඉටු ෙර නීහී. ඒ වගකීම අදත් හිඳ වට්ටලා තිශබනවා.  

නවුෆර් මවුලවි පාසාකු ්රහාරශත මහ ශමොෙෙරුය කියලා 

හඳුනා ගත් බව හිටපු ගමන් අශප් සරත් වීරශසේෙර තමතිතුමමා 

කියනවා අපි දීක්ො. ෙවුරුත් දන්නා ශේ තමයි, නවුෆර් මවුලවි 

අත්අඩංගුවට ගත්ශත් ඒ දුේධිය දු ව වීමත් එක්ෙමයි කියන එෙ. 

දුරල්ශල්දී නවුෆර් මවුලවි  ත්රි වීලර් එෙකින් යේදී  ඔහු ගීන සීෙ 

හිතිලා ඒ ත්රි වීලර් එශක් රියී වරා තමයි ශපොලීදුයට භාර දීලා 

තිබුශණ්. එශහමයි ඔහු අත් අඩංගුවට පත් වුශණ්. නවුෆර් මවුලවි 

අවුරු ව ශදෙක් තිසාශසේ ශපොලිසා අත්අඩංගුශේ හිටියා. අවුරු ව ශදෙක් 

ශපොලිසා අත්අඩංගුශේ ඉඳලාත් බීරි වුේා ද ඔහු මහ ශමොෙෙරු 

කියලා ශසොයා ගන්න? දීන් ශම් හන දුශත ශෙොශහොමද එෙපාරටම 

ඔහු  මහ ශමොෙෙරුය කියලා හඳුනා ගත්ශත්? ශමතරම්ම සීෙ 

සහිත ශේවල් ඔහු සතුමව තිබුේා නම්, ඔහුශගන් අනාවරේ  වුේා 

නම් අවුරු ව ශදෙක් තිසාශසේ දුරගතව හිටපු නවුෆර් මවුලවිශගන් 

ෙට උත්තරයක් ගීමමට හිටපු ජනාධිපතිතුමමා පත් ෙරපු පාසාකු 

ඉරුන න ්රහාරය සම්බන්ධශයන් ශසොයා බීලීම සඳහා පත් ෙෙ 

ජනාධිපති විමර් න ශෙොමිසම හමුවට ඉන රිපත් ෙෙ යුතුමව තිබුේා. 

නමුත්, ෙවදාවත් ඔහු ඒ ශෙොමිසම හමුවට ඉන රිපත් ෙර නීහී. 

ඔහු  ඒ ශෙොමිසම හමුවට ෙීඳ බශත නීත්ශත් තයි? එම ්රහාරශත 

මහ ශමොෙෙරු විධියට හඳුනා ගත්ශත් නවුෆර් මවුලවි නම්, ඔහු 

දුරගතව දුටිශත අද යශත ශනොශවයි ශන්. අවුරු ව ශදෙක් තිසාශසේ 

ඔහු දුරගතව හිටියා. 

 
ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමමනි, ඔබතුමමාට තව විනාඩි ශදෙෙ ොලයක් 

විතරයි තිශබන්ශන්. 

 
ගු විිතත් ප්හේද්  මහත්ා 
(ைொண்புைிகு ெிஜித லஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, විපක්ෂ්ඨශත මන්ත්රීවරුන්ශ  

ොලය  ඉතුමරු ශවලා තිශබනවා. මට ඒ ොලය ගන්න පුළුවන්.  

ගරු ලක්ෂ්ඨාමන් කිරිතල්ල මන්ත්රීතුමමා, මට  ඒ ොලය ලබා ශදනවා.   

අවුරු ව ශදෙක් තිසාශසේ ඔහු රඳවා ශගන හිටියා ශන්. ඒෙ 

ෙවුරුවත් දන්නා ශේ ශන්. නමුත්, එෙ දවසක්වත් ඔහු පාසාකු 

ඉරුන න ්රහාරය සම්බන්ධශයන් ශසොයා බීලීම සඳහා පත් ෙෙ 

ජනාධිපති විමර් න ශෙොමිසම ඉන රියට ශගනශගොසා නීහී. ඒ 

ශෙොමිසශම් වාර්තාශේ සඳහන් ශවන්ශන් නීහී, නවුෆර් මවුලවි 

්රධාන වගඋත්තරොරයා බව.  ඒ ශෙොමිසමට ඒෙ හඳුනා ගන්න 

බීරි වුේා කියලා අපි කියමු.  ශෙොමිසම රහසා ශපොලීදුය වාශ  

්රියාත්මෙ ශවන්ශන් නීහීශන්. හීබීයි, අපරාධ පරීක්ෂ්ඨේ 

ශදපාර්තශම්න්තුමව අවුරු ව ශදෙක් තිසාශසේ  ඔහු රඳවා ශගන හිටියා. 

දීන් එෙවරම ඔහු මහ ශමොෙෙරුය කියලා හඳුනා ගන්න  පුළුවන් 

වුශණ් ශෙොශහොමද?  සරත් වීරශසේෙර තමතිතුමමාම කියලා 

තිබුේා, "නවුෆර් මවුලවි බ ඩාඩිත් එක්ෙ එෙතුම ශවලා හදා ගත්ත 

ශම් අන්තවාන  මතවාදය   ව4න  තමයි ලංොවට ශගනාශේ" 

කියලා.   ව4දී ආරක්ෂ්ඨෙ තමති මහින්ද රාජපක්ෂ්ඨ හිටපු 

ජනාධිපතිතුමමා.    ව4දී  ආරක්ෂ්ඨෙ ශල්ෙම් ශගෝධාභය රාජපක්ෂ්ඨ 

මීතිතුමමා.    ව4න  ඒ අන්තවාන  මතවාදය ලංොවට ශගනීල්ලා 

්රියාත්මෙ ශවේදී ආරක්ෂ්ඨෙ අමාතයවරයා මහින්ද රාජපක්ෂ්ඨ 

මීතිතුමමා ; ආරක්ෂ්ඨෙ ශල්ෙම්වරයා ශගෝධාභය රාජපක්ෂ්ඨ මීතිතුමමා. 

එතශෙොට ඒ අන්තවාදය ශපෝෂ්ඨේය ෙරලා, ඒ ්රියා මාර්ගය 

යන්නට පටන් අරශගන තිශබනවා. නමුත්, ඒෙ වෙක්වා ගන්නට 

බීරිශවලා තිශබනවා. ඒ නිසා පසු ගිය ආණ්ඩුව ඒ ්රහාරය 

වෙක්වා ගන්නට අසමත් වුේා ශසේම, ඒ ්රහාරය සඳහා සීලසුම් 

කිරීම ආරම්භ  බ යුගශත ඒ අන්තවාදය පරාජය ෙරන්නත් එවෙට 

තිබුණු ආණ්ඩුව අසමත්ශවලා තිශබනවා. දීන් ඒෙ හරි පීහීන ලිව 

ඒ ්රො වලින්ම තහවුරු ශවනවා.  

එම ්රහාරශත මහ ශමොෙෙරු විධියට එෙ පාරටම නවුෆර් 

මවුලවිව හඳුනා ගීමශම් පදනම ශමොෙක්ද කියලා අපි දීන ගන්න  

ෙීමීතියි. ොන නල්තුමමා ඉතා පීහීන ලිව ්රො යක් ෙො,    ව 

අශ්රේල්  වශවනි දාට ෙලින්, -පාසාකු ඉරු න න ්රහාරය  ශවලා 

අවුරු ව ශදෙක් පිශරන්න ෙලින්- ඒෙට වග කිව යුතුම ්රධාන 

චූන තයන් හඳුනා ගත්ශත් නීත්නම්, ඔවුන්ට දඬුවම්  වන්ශන් 

නීත්නම්  වවන දායින් පසුව පාරට බහිනවා, දීඩි ්රියා 

මාර්ගවලට යනවා කියලා. ඒෙ කියපු ගමන් නවුෆර් මවුලවි මහ 

ශමොෙෙරු විධියට ඉන රිපත් ෙරනවා. ඉතින්, ශම්ෙ ටිෙක්  
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පාර්ලිශම්න්තුමව 

විහිළුවක්. ඕනෑම ශපොඩි ෙමශයකුටත් ශත්ශරනවා, 

ොන නල්තුමමාශ  ්රො යත් එක්ෙ එෙ පාරටම ආන්ශදෝලනයක් 

තති ශව්චර නිසා ශෙොශහේවත් ඉන්න නවුෆර් මවුලවි මහ 

ශමොෙෙරු විධියට දීම්මා කියලා. නවුෆර් මවුලවි තනියම එශහම 

ෙොද, නවුෆර් මවුලවි විදුන්මද ශම්ෙ ෙශෙේ? බලයට එන්න 

ෙලින්, මීතිවරේයට ෙලින් ඔබතුමමන්ලා ශම් දුේධිය ගීන 

කිේශේ, "පාසාකු ඉරු න න ්රහාරය පිටුපස දීවීන්ත හසාතයක් 

තිශබනවා, කුමන්ත්රේයක් තිශබනවා. අශප් ආණ්ඩුව බලයට පත් 

 බ ගමන් ශම් දීවීන්ත ශමශහයුම් හසාතය හඳුනා ගන්නවා. ඒ 

විතරක් ශනොශවයි, අපි බලයට පත් වුණු ගමන් ඒ ්රධාන වග කිව 

යුත්තන්ට දඬුවම් ශදනවා" කියලායි. ඒෙ ්රධාන ශපොශරොන් වවක්. 

අශප් රශට් බහුතර ජනතාව ඡන්දය පාවි්චි  ෙශෙේ, බලයට පත් වන 

ආණ්ඩුව පාසාකු ඉරු න න ්රහාරශත වග කිව යුත්තන්ට දඬුවම් ලබා 

ශදයි කියන අභිලාෂ්ඨශයනුයි. එදා ජනතාවට දීපු ්රධාන 

ශපශරොන් වවක් ඒෙ. ඒ විධියට තමයි ශවනත් ජාතිවාන   සහ මතවාද  

තති ෙශෙේ. නමුත්, අවුරු ව ශදෙක් ගත ශවලාත් ඒ පිළිබඳව ්රියා 

මාර්ග ගන්නට අදටත් ශනොහීකිශවලා තිශබනවා. අඩුම තරමින් 

ශම්ෙ ජාතයන්තර, ජාතිෙ ශහෝ සංවිධානත්මෙ ශමශහයවීමක්ද 

කියන එෙවත් හරියට හඳුනාශගන ශහළිදරේ ෙර නීහී.  

පාසාකු ඉරු න න ්රහාරය සම්බන්ධශයන් පත් ෙෙ ශෙොමිෂ්ඨන් 

සභා වාර්තාශේ ඉතා පීහීන ලිව තිශබනවා, හිටපු ජනාධිපතිතුමමාත්, 

තවත් මන්ත්රීවරු කිහිප ශදශනකුත් සාක්ෂි දීලා තිශබනවා, "ශමහි 

පිටු පස ශවනත් හසාතයක් තිශබන්නට පුළුවන්; තිශබනවා; ඒ 

පිළිබඳව යම් යම් ශතොරතුමරු, ඉඟි තිශබනවා" කියලා. එශහම 

තිහියදීත්, අවුරු ව ශදෙක් ගිහිල්ලාත් ආණ්ඩුව අසමත්ශවලා 

තිශබනවා, එය හඳුනා ගන්න.  නවුෆර් මවුලවි අවුරු ව ශදෙක් 
තිසාශසේ අත් අඩංගුශේ තියාශගන ඉඳලාත් ශෙොශහොමද ශම්ෙ දුේධ 

වුශණ්, ශම්ශක් පදනම ශමොෙක්ද කියලා හරියට හඳුනාශගන ඒ 

නි ාි ත ්ර ානයට උත්තර ශදන්න අසමත් ශවලා තිශබනවා.   රශට් 

ජනතාවට ඕනෑ අන්න ඒ ෙරුණු දීන ගන්නයි.   

ශම් දුේධිය නිසා විපතට පත් වුණු, ජීවිත අහිමි වුණු, අත පය 

ෙීඩුණු, තවමත් ආබාධිතයන් බවට පත්ශවලා දුටින ෙටුවාපිටිශත 

ෙශතෝලිෙ ජනතාව අදත් අශඳෝනා ශදන්ශන්, මීදුවිලි නඟන්ශන් 

තමන්ට යුක්තිය සාධාරේය ඉල්ලලායි. ඒ දුේධිය තති වුණු 

ශවලාශේ අතිඋතුමම් ොන නල්තුමමා ඒ සාථානයට ගියා. ඒ ශවලාශේ 

ජනතාව ්රශෙෝපශවලායි හිටිශත. විශ ේෂ්ඨශයන් ෙටුවාපිටිශත 

තරුේ ජනතාව ්රශෙෝපශවලායි හිටිශත. ඒ අය ්රති්රහාර 

ශදන්නට රිදානමින් දුටිශත. ඒ අවසාථාශේ ොන නල් මීල්ෙම් 

රංජිත් අගරදගුරුතුමමා ඒ අය සන්සුන් ෙර, ෙරුණු පීහීන ලි ෙරදී 

වගකීම භාර ගත්තා, “මම ඔබ ශවනුශවන් යුක්තිය ඉටු ෙරන්නට 

රිදානම්, ෙලබල ෙරන්නට එපා, ්රහාරවලට යන්නට එපා” 

කියලා. ශවන්න තිබුණු මහා ශේදවාරෙයක්, රටක් තවිශෙන්නට, 

ගිනි ගන්නට තිබුණු තත්ත්වයක් වෙක්වා ගත්ශත් 

උන්වහන්ශසේශ  මීන හත්වීශමනුයි. උන් වහන්ශසේ එතීනදී වගකීම 

ගත්තා. වගකීම ගත්ශත්, "මම මීන හත්ශවලා, බලපෑම් ෙරලා 

යුක්තිය, සාධාරේත්වය ඉෂ්ඨාට ෙර ශදන්නම්" කියලයි. ඒ නිසා 

තමයි උන්වහන්ශසේ තිබුණු ආණ්ඩුවට බලපෑම් ෙශෙේත්, වත්මන් 

ආණ්ඩුවට බලපෑම් ෙරන්ශන්ත්. උන්වහන්ශසේ ශෙොමිසම ඉන රියට 

ගිහිල්ලා න ගටම සාක්ෂි  වන්නා. තත්තටම ගත්ශතොත් දීන් 

උන්වහන්ශසේ අසරේශවලා. ෙටුවාපිටිශත ජනතාව 

උන්වහන්ශසේශගන් උත්තර ඉල්ලනවා, යුක්තිය ඉල්ලනවා. 

ෙටුවාපිටිශත ජනතාව උසාවි ගිහිල්ලා නඩු දානවා. හිටපු 

ජනාධිපතිතුමමාට, අගමීතිතුමමාට, ශපොලිසාපතිතුමමාට, ආරක්ෂ්ඨෙ 

ශල්ෙම්වරයාට එශරහිව නඩු  7ක් දාලා තිශබනවා.  

 
ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමමනි, ඔබතුමමාට ලබා  වන් අතිශර්ෙ ොලයත් 

අවසන්ශවලායි තිශබන්ශන්.  

ගු විිතත් ප්හේද්  මහත්ා 
(ைொண்புைிகு ெிஜித லஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ශහොඳයි, මම ෙථාව අවසන් ෙරනවා. 

නමුත්, තවම යුක්තිය ඉටු ෙරන්නට බීරිශවලා තිශබනවා, 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි. ඒ නිසා ෙශතෝලිෙ රදගුරු 

සම්ශම්ලනශයන් නිශේදනයක් නිකුත් ෙො. ඒ නිශේදනය නිකුත් 

ෙශෙේ, හිටපු ජනාධිපති ගරු වමත්රීපාල දුරිශසේන මීතිතුමමා, 

ශවනම ඡන්දය ඉල්ලනවා කියලා කියපු ෙථාවට ෙලින්. "ශවනම 

ඡන්දය ඉල්ලනවා  කියපු ගමන් ොන නල්තුමමා ශමශහම ්රො යක් 

ෙො" කියලා  ශම් දවසාවල ශේ පාලන ෙථාවක් යනවා ශන්. 

හරියට ගත්ශතොත් රදගුරු සම්ශම්ලනය නිශේදය නිකුත් ෙශෙේ ගරු 

වමත්රීපාල දුරිශසේන මීතිතුමමා ශවනම ඡන්දය ඉල්ලනවා කියලා 

කියපු ෙථාවට ෙලින්. 

එහි ්රධාන අරමුේ ශමොෙක්ද? ෙශතෝලිෙ  සභාවට වුවමනා 

ශවලා තිශබනවා එම දුේධිශත ්රධාන වග කිව යුත්තන් 

හඳුනාශගන ඒ අය දන්නා ශතොරතුමරු ටිෙ ජනතාව ශවත ඉන රිපත් 

ෙරන්න. උසාවිය ඉන රියට ශගන ගිහින් ෙරන ්ර ාන කිරීම්වලදී, 

මතියවරුන් හරහා නඟන හරසා ්ර ානවලදී ඒ දු ව වීම 

සම්බන්ධශයන් ශහළි වන තත්ත ශතොරතුමරු ශම් රශට් ජනතාව 

ශවත සන්නිශේදනය කිරීශම් වගකීම ඉටු කිරීශම් සහ විපතට පත් 

වුණු ජනතාවට යුක්තිය ඉටු කිරීශම් අභිලාෂ්ඨශයන් තමයි රදගුරු 

සම්ශම්ලනය ඒ නිශේදනය නිකුත් ෙශෙේ. ශෙොමිසම නිර්ශේශිත 

්රියා මාර්ග වහාම ්රියාත්මෙ ෙරන්න කියන නිශේදනය තමයි ඒ 

ෙශෙේ. එශහම නීතිව, එය ශේ පාලන අරමුේකින් ෙෙ එෙක් 

ශනොශේය කියන එෙ තමයි මශ  දීමම. ඒ නිසා ෙටුවාපිටිය 

ජනතාවට යුක්තිය, සාධාරේය ඉටු ෙරන්න, ශම් රශට් ජනතාවට 

යුක්තිය, සාධාරේය ඉටු ෙරන්න, පාසාකු ්රහාරයට සම්බන්ධ 

තත්ත වග කිව යුත්තන්, ඒ දුේධිය පිටුපස තිශබන හසාතය පිළිබඳ 

වහාම දීනුවත් ෙරලා එයට දඬුවම් ශදන්න කියන බල කිරීම 

ෙරමින් මශ  ෙථාව අවසන් ෙරනවා. 

 
ගු ිආාාාය)  ද්  වීදප් ේකද මහත්ා ිමහජන ආද්ෂ්ඨක 
අමාත්ුරමා) 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சரத் வீரலசகர - தபொதுைக்கள் 

பொதுகொப்பு  அமைச்சர்)  

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, මට ශපොඩි ශවලාවක් ශදන්න.  

 
ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

පිළිතුමරු ෙථාව සඳහා ඔබතුමමාට ශවලාව ශවන් ෙර තිශබනවා, 

ගරු තමතිතුමමනි. 

 
ගු ිආාාාය)  ද්  වීදප් ේකද මහත්ා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சரத் வீரலசக்கர)  

(The Hon.(Dr.) Sarath Weerasekera) 

මට එෙ ොරේයක් විතරක් කියන්න අවසාථාව ශදන්න, 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි. 

ගරු විජිත ශහේරත් මන්ත්රීතුමමා වීරැන  ්රො යක් ෙො, මශ  

නමත්, අමාතය රයරයත් සඳහන් ෙරමින්. නවුෆර් මවුලවි ශදපාරක් 

ම ජනාධිපති ශෙොමිසම ඉන රියට තවිත් සාක්ෂි  වන්නා. ඒ, සාක්ෂි 

ූලඩුවට නීඟලා ශනොශවයි. ඔහුශගන් ශවනම ්රො  සටහන් 

ෙරශගන තිශබනවා. ඒ හින්දා සතය ෙරුණු දන්ශන් නීතිව 

පාර්ලිශම්න්තුමශේදී එවීනි ්රො  ෙරන්න එපා කියා මා ඉල්ලා 

දුටිනවා.  ජනාධිපති ශෙොමිසම සාක්ෂි සඳහා ඔහු ශදපාරක් ෙීඳවා 

තිශබනවා. 

1585 1586 

[ගරු විජිත ශහේරත් මහතා] 



2021 අශ්රේල්    

ගු විිතත් ප්හේද්  මහත්ා 
(ைொண்புைிகு ெிஜித லஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, එතුමමා මශ  නම සඳහන් 

ෙො.  

 
ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

එතුමමා ඔබතුමමාශ  නම සඳහන් ෙශෙේ, ඔබතුමමා එතුමමාශ  නම 

සඳහන් ෙෙ නිසායි. එතුමමා එයට පිළිතුමර  වන්නා. ගරු විජිත ශහේරත් 

මන්ත්රීතුමමා, ොරේය ශෙටිශයන් කියන්න. 

 
ගු විිතත් ප්හේද්  මහත්ා 
(ைொண்புைிகு ெிஜித லஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
මා ඉතා පීහීන ලිව කියන්ශන්, නවුෆර් මවුලවි පාසාකු 

ශෙොමිසම ඉන රිශත ්රො  ෙෙ ශේවල් ශම් රශට් ජනතාව දීන 

ගන්න ඕනෑ, ඒ නිසා ඒවා රහදුගතව තබා ශනොශගන ශම් රශට් 

ජනතාවට පීහීන ලිව ශහළිදරේ ෙරන්න, ඒවා හංගන්න එපා 

කියලායි. 

 
ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ගාමිණී වශල්ශබොඩ මන්ත්රීතුමමා. ඔබතුමමාට විනාඩි ව ෙ 

ොලයක් තිශබනවා. 

 
[අ.භා. 3.  ]  

 

ගු ගාමිණී වප්ල් 0ප්බොඩ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு கொைினி ெலலதபொட)  

(The Hon. Gamini Waleboda)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, මට අවසාථාව ලබා  වන්නාට 

ඔබතුමමාට සාතුමතියි. ඉසාලාම් අන්තවාදය ගීන ශම් ගරු සභාශේ මීට 

ෙලින් ෙථා ෙො; යහ පාලන ආණ්ඩුව ොලය තුමෙ දු ව  බ ඉසාලාම් 

අන්තවාදශත වර්ධනය පිළිබඳ ශතොරතුමරු ද ඉන රිපත් ෙො.  

එවෙට හිටපු ජනාධිපතිතුමමා ශම් අවසාථාශේ ශම් ගරු සභාශේ 
රැී දුටිනවා. අපට මතෙයි, එවෙට රජය නි ශයෝජනය ෙෙ 
තමතිවරයකු විධියට ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ්ඨ මීතිතුමමා ශම් 
දුේධිශත ශපර නිමිති පිළිබඳ දුයලු ශතොරතුමරු එදා ශම් ගරු සභාවට 

ඉන රිපත් ෙෙ බව. ඒ වාශ ම, ඒොබේධ විපක්ෂ්ඨය නිශයෝජනය 
ෙරමින් එවෙට හිටපු ගරු විමල් වීරවං  මන්ත්රීතුමමා ද ශම් ගරු 
සභාවට ශබොශහෝ ෙරුණු ඉන රිපත් ෙො.  

අද සු ව පිරුවට තඳශගන, පාසාකු ඉරිදා ්රහාරශයන් ීඨඩාවට පත් 
වුණු, ජීවිත අහිමි  බ අය පිළිබඳ කිුරල් ෙඳුළු ශහෙන ශම් 
ෙණ්ඩායම එදා ශමොෙක්ද කිේශේ? "ශම් සභාව ශනොමඟ යවන්න 
එපා. අසතය ශතොරතුමරු ඉන රිපත් ෙරන්න එපා. එවීනි ඉසාලාම් 
අන්තවාදයක් ශම් රශට් ්රියාත්මෙ වන්ශන් නීහී. එවීනි ඉසාලාම් 
අන්තවාන  ෙණ්ඩායම් ශම් රශට් ්රියාත්මෙ වන්ශන් නීහී. ඒ නිසා 

හුඹසා හිය හදලා ඉසාලාම් භක්තිෙයන් පිළිබඳ ශම් සමාජයට 
ූගතශයක් මවන්න එපා" කියන එෙ තමයි එදා කිේශේ. හීබීයි ඒ 
අය ශම් ොරේාව දීනශගන දුටියා විතරක් ශනොශවයි, ශම් 
ොරේාවට ආශීර්වාද ෙො විතරක් ශනොශවයි, ඒ ්රහාරශයන් පසු 
පීන නීඟුණු තත්ත්වය ්රශයෝජනයට ශගන අද ශේ පාලන වාදු ද 
ලබන බවක් අපට ශපශනනවා. එවීනි ආොරශත ම්ශල්්චඡ 
්රහාරයකින් ශේ පාලන වාදු ලබා ගීමම පිළිබඳ අශප් ෙනගාටුව 
එතුමමන්ලාට ්රො  ෙරනවා.  එවීනි තත්ත්වයෙට පත් ශවන්න 
එපා කියා අපි එතුමමන්ලාශගන් ඉල්ලා දුටිනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, ඉසාලාම් අන්තවාදය 
කියන්ශන් ශමොෙක්ද? ඉසාලාම් අන්තවාදශත න  ානතිය එල්ල 

ශවලා තිශබන්ශන් ඉසාලාම් වයාප්තවාදය ශදසට. බටහිර 
වයාප්තවාදය, ඉන්න යානු වයාප්තවාදය වාශ ම අශප් මාතෘ ූගමියට, 
අශප් රටට, අශප් පීවීත්මට වර්තමානශතදීත්, අනාගතශතදීත් 
බරපතෙ අභිශයෝගයක් එල්ල ෙරන රණරේාත්මෙ බලශේගයක් 
විධියට තමයි ශම් ඉසාලාම් අන්තවාදය, එශහම නීත්නම් ශම් 

ඉසාලාම් වයාප්තවාදය පිළිබඳ අප ශත්රුම් ගත යුතුම වන්ශන්. 
බටහිර රටවල් සහ ඉන්න යාව තමන්ශ  නූතන යටත් විජිත 
වයාප්තවාදය ශවනුශවන් ලංොශේ ශදමෙ ශබ වම්වාදය පාවි්චි  
ෙශෙේ යම් ශසේද, පාවි්චි  ෙරමින් ඉන්ශන් යම් ශසේ ද, ඒ අයුරින්ම 
ඒ අරමුණු සඳහා ම ඉසාලාම් අන්තවාදයත් එකී නයාය පත්රය 
ශවනුශවන් ශසේවය කිරීමට ශගොඩ නඟමින් තිශබන බව මා ශම් 
සභාවට ්රො  ෙරන්න ෙීමීතියි. 

'පාසාකු ්රහාරය' කියන දුේධිය ශ්රී ලංොශේ ඉසාලාම් 

වයාප්තවාන  වීඩසටහශන් තවත් එක් වීදගත් මංසලකුේක් 

පමේයි. එය එතීනින් නිමා වන ෙටයුත්තක් ශනොවන බව 

ඉසාලාම් අන්තවාදීන්ශ  ජාතයන්තර ්රියාොරිත්වය වාශ ම 

ශේශීය ්රියාොරිත්වය තුමළිනුත් අපට වටහා ගන්න පුළුවන්. ඒ 

දු වවීම සමඟ ඉසාලාම් වයාප්තවාදයට එශරහිව තති වුණු ජනරිය 

සමාජ ෙිකොව තුමළින් එවීනි හිහිසුණු තත්ත්වයක් නීවත ශම් මහ  

ශපොශෙොශේ තති ශනොවන තත්ත්වයට පත් ෙර ගීමමට, එවීනි 

්රහාර වෙක්වා ගීමමට අපි උපාය මාර්ග සීලසුම් ෙෙ යුතුමයි. ඒ 

සඳහා ශම් ගරු සභාශේ අවධානය මුළුමනින් ශයොමු විය යුතුම බව 

නවෙ මන්ත්රීවරශයකු විධියට වාශ ම වෘත්තිෙශයකු විධියටත් මා 

ශම් සභාවට කියන්න ෙීමීතියි.  

ශම් තත්ත්වය හඳුනා ගනිමින්, ශමම ගීටලුවට මුහුේ දීම 

සඳහා පසා වීදෑරුම් වීඩ පිළිශවෙක් අව ය බව හඳුනාශගන එය 

ශම් ගරු සභාවට ඉන රිපත් ෙරන්න මා ෙීමීතියි. එහි ්රධානම 

අවසාථාව තමයි ශම් අන දු හසාතය හඳුනා ගීමම සහ මර්දනය 

කිරීම. මීට ශපර ෙථා ෙෙ මන්ත්රීතුමමා කිේවා, මහ ශමොෙෙරු 

විධියට හඳුනා ගත් ්රහාරෙශයකු අල්ලාශගන තිශබනවා, ඔහු 

දුරගත ෙර තිශබනවා කියලා. නමුත් ඔහු විතරක් ශම් ්රහාරශත 

මහ ශමොෙෙරු බවට පත් විය ශනොහීකි බව තමයි ජාතයන්තර 

අධයයනයන් තුමළින් ශපම යන්ශන්. වි ාල ත්රසාතවාන  

ෙණ්ඩායම්වල මහ ශමොෙෙරුශවකු, එශහම නීත්නම් අපි කියන 

විධියට ශම් පාසාකු ්රහාරශත මරාශගන මීරුණු සහරාන්-   

 
ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! ශම් අවසාථාශේදී ෙවුරුන් ශහෝ ගරු 

මන්ත්රීවරශයක් මූලාසනය සඳහා ගරු ඉසුරු ශදොඩන්ශගොඩ 

මන්ත්රීතුමමාශ  නම ශයෝජනා ෙරන්න.  

 
ගු ිආාාාය)  ද්  වීදප් ේකද මහත්ා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சரத் வீரலசக்கர)  

(The Hon.(Dr.) Sarath Weerasekera) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, "ගරු ඉසුරු ශදොඩන්ශගොඩ 

මන්ත්රීතුමමා දීන් මූලාසනය ගත යුතුමය" යි මම ශයෝජනා ෙරනවා. 

 
රශයීයනනය විම න ලදින්   වා  ේමත් විය. 
ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරුව ගු වීදසුමන වීදකුාංහ මහත්ා මූලා නප්යන් ඉව්  

 බප්යන්  ගු ඉසුු ප් ොඩන්ප්ගොඩ මහත්ා මූලා නාරූඪ විය.  

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு வீரசுைன வீரசிங்ஹ அெர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலலெ, ைொண்புைிகு இசுரு ததொடன்தகொட 

அெர்கள் தமலமை ெகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. WEERASUMANA WEERASINGHE  left the 
Chair, and  THE HON. ISURU DODANGODA took the Chair. 
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පාර්ලිශම්න්තුමව 

ගු ගාමිණී වප්ල් 0ප්බොඩ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு கொைினி ெலலதபொட)  

(The Hon. Gamini Waleboda)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, දීනට දෘ යමානව 

හඳුනාශගන තිශබන නායෙයාට අමතරව ඒ ්රහාරය පිටුපස 

ඉන්ශන් ෙවුද කියන එෙ සීබෑවටම ශසොයාශගන ශම් රටට 

ශහළිදරේ කිරීම පමේක් ශනොශවයි අප ෙෙ යුත්ශත්. අපි ඔවුන්ට 

එශරහිව මතිය ්රියාත්මෙ ෙර දඬුවම් ලබා දීමත් ෙරන්න 

අව යයි.  

ශදවනුව, ඒ දෘ යමාන හසාතයට එශරහි මතවාන  අරගෙයක් ශම් 

සභාව තුමෙත්, ශම් සභාශවන් පිට රටවලත් ආරම්භ ෙෙ යුතුමය කියා 

අපි ශයෝජනා ෙරනවා. ඉසාලාම් වයාප්තවාදශත දෘ යමාන 

හසාතයට සමාන්තරව එහි දෘ යමාන හසාතයට වඩා තනුෙ 

මුහුණුවරකින් ලාංකීය ජන සමාජශත සෑම සාතරයෙම යම් යම් 

ෙණ්ඩායම් ්රියාත්මෙ ශවනවා. එම ෙණ්ඩායම් සීලසුම් 

සහගතව, උපායශීලි අන්දමින් ්රියාත්මෙ ශවනවා. ඒ වාශ ම 

ඉසාලාම් වයාප්තවාදශත ෙණ්ඩායම් ත්රසාතවාදය ශෙශර් සමාජශත 

අනුෙම්පාව න නා ගීමමට ඉතාම රික්ෂ්ඨාම ශලදුන් ෙටයුතුම 

ෙරනවා. එය ත්රසාතවාදය ශලදුන් ශනොව මිතුමරු ශලදුන් පීමිශේන 

සතුමරු බලශේගයක් ශලස සමාජය තුමෙ ්රියාත්මෙ වන බව අපි 

වටහාශගන තිශබනවා. ඔවුන්ට එශරහිව මුසාලිම් සමාජය තුමළින්ම 

නව නායෙත්වයක් ශසොයා ගන්න ඕනෑ. ශම් විධියට මුසාලිම් 

වයාප්තවාදයට උඩ ශගඩි ශදන, ත්රසාතවාදයට උඩ ශගඩි ශදන 
නායෙයන් ශවනුවට අලුත් නායෙත්වයක් මුසාලිම් සමාජය තුමළින් 

ජනිත ෙර ගීමශම් වගකීම අලුත් පරපුර විධියට ඔබ අප 

දුයලුශදනාට පීවරී තිශබන ොර්යයක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, යෙඟ ොරේය තමයි, "එක් 

රටක්-එක් මතියක්" ්රතිපත්තිය යථාර්ථයක් බවට පත් කිරීම. 

ලක්ෂ්ඨ හීටනවයෙ සුවිශ ේෂි ජනවරම න නා ගත් අශප් ආණ්ඩුවට 

වගකීමක් තිශබනවා, "ශසෞභාගයශත දීක්ම" මඟින් අපි 

ශපොශරොන් ව වුණු ආොරයට එක් මතියක් එෙ රටක් තතුමශෙේ 

්රියාත්මෙ වීමට. උඩරට මතිය අත් හීරීමට උඩරට දුංහල 

ජනතාව රිදානම් ෙරන ගමන්, ශත්සවලශමයි මතිය අත් හීරීමට 

යාපනශත ද්රවිඩ සශහෝදරවරුන් රිදානම් ෙරන ගමන්, මුසාලිම් 

මතිය අත් හීරීමට ලාංකීය මුසාලිම් සමාජය ශපෙ ගසාවන සමාජ 

ෙිකොවක් අපි ආරම්භ ෙෙ යුතුම ශවනවා.   

 
ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්ත්රීතුමමනි, ඔබතුමමාට තව විනාඩි ශදෙෙ ොලයක් 

තිශබනවා. 

 

ගු ගාමිණී වප්ල් 0ප්බොඩ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு கொைினி ெலலதபொட)  

(The Hon. Gamini Waleboda)  

එතීනින් ශමපිට අපට දීර්ඝ ොලීනව ශම් ගීටලුවට විසඳුම් 

ශසොයා ගීමමට ලීශබන්ශන් නීහී.  

හතරවන ොරේය, ඉසාලාම් වයාප්තවාදයට එශරහිව ශගෝලීය 

වයාපාර සමඟ අපි අත් වීල් බීඳ ගීමමට අව යයි කියන එෙයි. 

රැඩිෙල් ඉසාලාමීය වයාප්තවාදශයන් බීට ෙන්ශන් ලංොව 

පමේක් ශනොශවයි. ශලෝෙශත සෑශහන රටවල් ්රමාේයෙ එය 

්රියාත්මෙ ශවනවා. ශලෝෙශත නූතන මුහුණුවරක් සහිත ශබොශහෝ 

ඉසාලාම් රාජයයන් රැඩිෙල් ඉසාලාමශත වයාප්තවාදයට එශරහිව 

අනවරත අරගෙයෙ නිරත ශවනවා. ශමන්න ශම් සංවිධාන සමඟ, 

ශම් බලශේග සමඟ අපි අත් වීල් බීඳ ගන්න අව යයි. එශසේ ෙෙ 

යුතුම යීයි මම ශම් ගරු සභාවට ශයෝජනා ෙරනවා.  

ඒ වාශ ම, අන්තවාන  ඉගීන්වීම් අධයාපන ක්රමය තුමළින් 

මුළුමනින්ම උපුටා දීමීමට ෙටයුතුම ෙෙ යුතුමයි. පාසාකු ්රහාරය 

පිළිබඳ වාර්තාශේත් ශම් ගීන සඳහන් ශවනවා. රජය ශම් පිළිබඳව 

විශ ේෂ්ඨ අවධානයක් ශයොමු ෙරන්නට ඕනෑ. අන්තවාදය ශපෝෂ්ඨේය 

ෙරන, අන්තවාදී මූලධර්ම කියාශදන රහශසේ පවත්වා ශගන යන 

පන්ති, පාධමාලා, වීඩමුළු නතර ෙර දීමීමට අව ය වන්නා  බ 

මති සම්පාදනය ෙර එම මති ්රියාත්මෙ ෙරන්න අව යයි. 

විශ ේෂ්ඨශයන්ම නිදහසා අධයාපනශත ශදොරටු ඔසාශසේ අන්තවාදය 

ගලා යෑමට විවර ෙරශගන තිශබන ඉඩ වසා දමන්න ඕනෑ. නිදහසා 

අධයාපනයට පින් දු ව ශවන්න, නිදහසා අධයාපනශත නාමශයන්, 

එම ෙඩතුමරාවට මුවා ශවලා ර ට පුරා ්රියාත්මෙ ෙරන මුසාලිම් 

අන්තවාදය, මුසාලිම් වහබ්වාදය සහ මුසාලිම් අන්තවාදය 

ත්රසාතවාදය දක්වා වර්ධනය ෙරන්න පාවි්චි  ෙරන දුයලු මාර්ග 

වසා දමන්න කියා මම ශම් සභාවට ශයෝජනා ෙරනවා.  

 
ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමමනි, දීන් ඔබතුමමාශ  ෙථාව අවසන් ෙරන්න. 

 

ගු ගාමිණී වප්ල් 0ප්බොඩ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு கொைினி ெலலதபொட)  

(The Hon. Gamini Waleboda)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, මට තව සුළු ශේලාවක් 

ශදන්න.  

සීබෑ සංහිඳියාව ෙඟා ෙර ගීමම අපට පහසු ොරේාවක් 

ශනොවුේාට, එය ෙෙ හීකි ොරේාවක්. අපි අන දු හසාත හඳුනා 

ශගන එය මර්දනය ෙරමු; අදෘ යමාන හසාතවලට රට තුමෙ 

්රියාත්මෙ ශවන්න ඉඩ ශනොශදමු; අශප් බුේධි අං   ක්තිමත් 

ෙරමු. අපි ඉශගන ගත් ශම් පාඩම් තුමළින් වර්තමානශත පමේක් 

ශනොශවයි, අනාගතශතදීත් ශමවීනි තත්ත්ව තති ශවන එෙ 

වෙක්වන්න අව ය දුයලු ්රියාමාර්ග ගනිමු කියා ශයෝජනා 

ෙරමින්, ශම් ොලය ලබා දීම පිළිබඳව මූලාසනශත දුටින 

ඔබතුමමාට සාතුමතිවන්ත ශවමින්, මා නිහඬ ශවනවා.  

 
ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ගරු ගයන්ත ෙරුේාතිලෙ මන්ත්රීතුමමා. ඔබතුමමාට විනාඩි 

පහශෙොවෙ ොලයක්  තිශබනවා. 

 

[අ.භා. 3.  ] 
 

ගු ගයන්ත් කුේාතිඥලක මහත්ා 
(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, එකිශනෙට පටහීනි 

අන්තවාද ශදෙක්  හීම විටම එකිශනෙ ශපෝෂ්ඨේය ෙරන බවට 

්රදුේධ කියමනක් තිශබනවා. ඉතිහාසය පුරාම අන්තවාදය, 

ආගම්වාදය, වර්ගවාදය ශේ පාලන අවියක් ශලස භාවිත ෙරමින් 

බලය ලබා ගීමමට අවසාථාවාදී ශේ පාලනයයන් ෙටයුතුම ෙර 

තිශබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, පාසාකු ්රහාරශයන් 

පසුව ජනතාවශ  ෙඳුෙ, සුසුම, ශේදනාව ගීන  අ ශඳෝනා නඟමින්, 

යට සාධාරේය ඉටු ෙරන බවට ශපොශරොන් ව දීලා බලයට පීමිණි 

තමුන්නාන්ශසේලාශ  ශම් ආණ්ඩුවට අවුරු ව ශදෙක් අවසන් 

ශවනශෙොට "නටපු ශතොවිලයකුත් නීහී, ශබශර් පළුවකුත් 

නීහී"යි කියලා තමයි කියන්න දුේධ ශවලා තිශබන්ශන්. ගශම් 

ජනතාව නම් කියන්ශන්, රශට් තිහි්චර ෙීලෑ ටිෙත් නීහී 

කියලායි. 

පාසාකු ්රහාරශත සීබෑ වගඋත්තරෙරුවන් ශහොයන්න, මහ 

ශමොෙෙරුවන් ශහොයාගන්න ශම් රජයට අවංෙ වුවමනාවක් 

තිශබනවාද කියන සීෙය අද ශම් රශට් ජනතාව තුමෙ මතුම ශවලා 

තිශබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, ඒ වාශ ම අද වනවිට 

1589 1590 



2021 අශ්රේල්    

ජනතාව කියනවා, ශම් ශෙොමිසම විදුන් ෙර තිශබන්ශන් අපි එදා 

ශමදා තුමෙ ජනමාධය තුමළින් අහපු, දීෙපු ශේවල් ශගොනුගත කිරීම 

පමේයි කියලා. ඒ විතරක් ශනොශවයි, මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමමනි. ජනතාවශ  පීත්ශතන් කියශවන තවත් ශදයක් තමයි 

ශම් වින්නීහිය ෙශෙේ ෙවුද කියා දීන ගීමමට උත්සාහ ෙරනවා 

ශවනුවට ෙඟම, අතට හසු ශවන කිහිප ශදශනකුට වරද පටවා 

තමන්ශ  ොර්ය භාරය ඉවරයි කියලා තඟ ශබ්රා ගීමම තමයි ශම් 

ශෙොමිසම මඟින් ෙර තිශබන්ශන් කියන ොරේය.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, ශම් කුරිරු ්රහාරය දුේධ ෙශෙේ 

සහරාන් විතරක් ශනොවන බවත්, ඔහු මරාශගන මීරුණු වියරු 

පුේගලශයක් පමේක් බවත් ඕනෑම ශෙශනකු දන්නවා. මුළු රටම 

අහන්ශන් ඔහු ශමශහය  බ හසාතය කුමක්ද කියන එෙයි. ආගමිෙ 

හසාතයක් විතරක් ශනොශවයි, ඒ පිටුපස තිශබන ශේ පාලන 

හසාතය කුමක්ද කියලායි හීශමෝම අහන්ශන්.  ඒෙ ශම් ශෙොමිෂ්ඨන් 

සභා වාර්තාශවන්  ශහොයන්න උත්සාහ ශනොෙරන්ශන් තයි කියන 

එෙ ගීනත් ජනතාවට ්ර ානයක් තිශබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, පාසාකු ්රහාරය පිළිබඳව රහසා 

රැසක් රැෙශගන දුටින සාරා නමීති ොන්තාව ෙීඳවීමට 

ශෙොමිසමට බලයක් නීහී කියලා අපි පිළිගන්නවා. නමුත් රාජය 

තාන්ත්රිෙව එය ඉටු ෙරන්නට රජයට පුළුවන්ෙම තිශබනවා. රජය 

ඒ ගීන කිදුම සාධමය මීන හත්වීමක් ශනොෙරන ශෙොට, ආණ්ඩුවට 

ශම් පිළිබඳව ශතොරතුමරු අනාවරේ  ෙරන්න වුවමනාවක් නීේද 

කියලා අපට ්ර ාන ෙරන්න දුේධ ශවනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමමනි, පසුගිය දවසෙ ආණ්ඩුශේ තමතිවරශයක් කිේශේ, 

පාසාකු ්රහාරශත වගඋත්තරෙරුවන් ආරක්ෂ්ඨා කිරීශම් වුවමනාවක් 

තිශබන පිරිසක් ආණ්ඩුව තතුමශෙේම ්රියාත්මෙ ශවන බවයි. අනික් 

පීත්ශතන්, යුද සමශත ආණ්ඩුශේ වීටුප් ලබපු ආරක්ෂ්ඨෙ අං  

සමඟ සමීපව ්රියා ෙරපු ඔත්තුම ශසේවාවන්ට සම්බන්ධ හිටපු 

මුසාලිම් තරුේයන් පිළිබඳ ොරේයත් ශම් ආණ්ඩුව පිළිගත්තා. 

ශම් සංවිධානාත්මෙ ්රහාරයට ඔවුන්ශ  තිශබන දායෙත්වය 

ශමොෙක්ද? ඒවා ශනොසලො හරින්ශන් ඔවුන් ශම් ආණ්ඩුශේ 

ශේ පාලනයයන් සමඟ තිබුණු සම්බන්ධෙම් නිසා ද කියලා 

ජනතාවට අද ්ර ානයක් තිශබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, දුේධිශයන් අවුරු ව ශදෙෙට 

පසාශසේ ොන නල්තුමමා ශම් අවනඩුව අරශගන ජාතයන්තරයට යනවා 

කියලා කියන්ශන් ශම් වාශ  සීෙසහිත ෙරුණු රාශියක් තිශබන 

නිසායි. ශම් රජය යටශත් යුක්තිය ඉටු ශවන බවක් ශපශනන්න 

නීති නිසායි. ඒෙයි ශම් ආණ්ඩුවට ශම් ්රහාරය පිළිබඳව නිරවුල් 

බවක් ලබාශදන්න වුවමනාවක් නීති බවට අද ශවනශෙොට 

ශබොශහෝ මත පෙ ශවන්න පටන් ශගන තිශබන්ශන්. මූලාසනාරූඪ 

ගරු මන්ත්රීතුමමනි, ශම් ආණ්ඩුව හීන ලා තිශබන්ශන් ජාතිවාදය 

කියන ගශඩොල්වලින්; ආගම්වාදය කියන දුශමන්තිශයන්. මිතයාව 

කියන බදාමශයන් ෙපරාරු ෙරලා තමයි ශම් ආණ්ඩුව හදලා 

තිශබන්ශන්. ශම් තුමනම ශහොඳට නඩත්තුම ෙශෙේ නීත්නම් ශම් 

ආණ්ඩුවට ශේ පාලන පීවීත්මක් නීහී. ඒ නිසා තමයි එදා 

අන්තවාදය පාවි්චි  ෙරලා, ජාතිවාදය, ආගම්වාදය පාවි්චි  ෙරලා 

ආණ්ඩු බලය ගන්නශෙොට වඳ යට තඳුම්, වඳ ශෙොත්තුම, වඳ 

සීත්ෙම් ගීන කියමින් මුළු රටම ගිනි තියන්න උත්සාහ ශෙරුශේ. 

ඒ එෙම දුේධියක්වත් අදටත් ඔප්පු ෙරන්න පුළුවන් වුේා ද? ශම් 

්රරාර නිසා තමයි දුයලු මුසාලිම්වරු වහබ්වාදීන්, අයිඑසාවාදීන් 

හීටියට දුංහල සමාජය හඳුනා ගත්ශත්. මුසාලිම් සමාජශත හිටපු 

කිහිප ශදශනකු විදුන් දුංහල සමාජශත හීශමෝම දුංහල ශබෞේධ 

ජාතිවාදීන්ශ  ශගොඩට දීම්මා. නමුත්  තත්ත තත්ත්වය තමයි 

අන්තවාදීන් සුළුතරයක් විදුන් තමයි බහුතර සාමොමී ජනතාවශ  

ජීවිත අවුල් ෙරන්ශන් කියන ොරේය. අන්තවාදය සමහර 

ශේ පාලනයයන්ට රසමසවුළු බවට පත් ශවලා තිශබනවා. පසුගිය 

ොලය පුරාම ශම් ශරෝදනා පිළිබඳව පරීක්ෂ්ඨා ශනොෙශෙේ  තයි 

කියන එෙ,  අඩු ගේශන් තමන්ශ  පීවීත්ම සඳහා විදුවන 

ආණ්ඩුක්රම වයවසාථා සංශ ෝධනයට සහාය  වන් මුසාලිම් 

මන්ත්රීවරුන්වත් තහුශේ නීත්ශත් තයි කියන එෙ ගීනත්,  

තමන්ශ  ජනතාවට එල්ල වුණු ෙීෙීල මො ගන්නට ඔවුන්ට 

වුවමනාවක් නීතිවීම ගීනත් අපි පු වම ශවනවා.  මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමමනි, ශම් අනවශබෝධය හීම ජාතියෙටම වාශ ම 

රටෙටත් හානිෙරයි. මුළු ශලෝෙශතම හීම රටක්ම ශබෞේධවාදී 

සමාජය පිළිගනිමින් තිශබනවා. එකිශනෙ සංසාෙෘතියට ගරු 

කිරීමත්, අවශබෝධය ශගොඩනඟා ගීමමත් තති ශවමින් තිශබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, තතීම් ශේ පාලනයයන්ට 

අන්තවාදය, ආගම්වාදය, ජාතිවාදය වුවමනා වුේාට අශප් ගම්වල 

ඉන්න දුංහල, ශදමෙ, මුසාලිම් සාමානය ජනතාවට නම්  එශහම 

කිදුම අව යතාවක් නීති බව තමයි ඔබතුමමාත්, අපිත් දකින්ශන්.  

පසුගිය දවසෙ අශප් ගාල්ශල් ශුක්රා මුනේවර් කියන දීරිය 

"දුරස ලක්ෂ්ඨපති" වීඩසටහන හරහා දුංහල ශබෞේධ සංසාෙෘතිය 

පිළිබඳ ශපන්  බ තශ  දීනුම සහ ශගෞරවය ශම් රටට ඉතාම 

වීදගත් ආදර් යක්. එම දීනුම අශනකුත් දුයලු ඉසාලාම් දරුවන්ට 

ලබා ශදන්න පුළුවන් වුේා නම්, ඒ වාශ ම ඉසාලාම් ආගම සහ 

සංසාෙෘතිය පිළිබඳ නිවීරන  අවශබෝධයක් අශප් දුංහල දරුවන්ටත් 

ලබා ශදන්න පුළුවන් වුේා නම්, අපට ශම් ශරෝග නිධානයට 

ශබශහත් ශසොයන්න පුළුවන් කියලා  මා ෙල්පනා ෙරනවා. 

ශම්චරර ොලයක් අපි ෙරලා තිශබන්ශන් ශරෝගයට උඩින් 

පීලීසාතර දමන එෙ විතරයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, ඒ 

නිසා ආණ්ඩුවට ශලොකු වගකීමක් තිශබනවා. ආණ්ඩුවට ශම් 

වගකීම පීහීර හරින්න පුළුවන්ෙමක් නීහී. ශම් පාසාකු ්රහාරශත 

මහ ශමොෙෙරුවන් ශසොයන එෙත්, තත්තටම දු වවුශණ් ශමොෙක්ද 

කියලා ශසොයන එෙත්, ඒ පිළිබඳව රට දීනුවත් කිරීමත් ආණ්ඩුශේ 

බරපතෙ වගකීමක්. ඒෙ, අනාගතශත ඉතිහාසයයන්ට භාර 

ශදන්න පුළුවන් දුේධියක් ශනොශවයි. එහි මහ ශමොෙෙරුවන් 

ෙවුද, එහි පිටුපස දුටිශත ෙවුද, ශම් දුයල්ල ශසොයනතුමරු දුයලු 

පාර් ාව වගඋත්තරෙරුවන් වන බවයි මම කියන්ශන්.  

පාසාකු ඉරුන න ්රහාරය දු වවීමත් එක්ෙ ශම් පාර්ලිශම්න්තුමවට 

වීදගත් පියවරක් තබන්නත් පුළුවන් වුේා. ඒ තමයි දුයලු ජාරණන් 

අතර සහජීවනය, සංහිඳියාව තති කිරීම සඳහා පාර්ලිශම්න්තුම 

විශ ේෂ්ඨ ොරෙ සභාවක් පත් කිරීම. එහි සාමාජිෙයන් රශට් විවිධ 

්රශේ වලට ගිහින් ෙරුණු රැසා ෙරමින් වීදගත් නිර්ශේ  රාශියක් 

ඉන රිපත් ෙො. එහි ෙටයුතුම අඛණ්ඩව ්රියාත්මෙ විය යුතුම බවට 

මම වි ාවාස ෙරනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි.  

අවසාන ව ශයන් තව එක් ොරේයක් මම මතක් ෙරන්න 

ෙීමීතියි. පාසාකු ශෙොමිෂ්ඨන් සභා වාර්තාව ඉන රිපත් ෙරන්න 

ෙලින් ශේ පාලන පළිගීමම් පිළිබඳ ජනාධිපති ශෙොමිෂ්ඨන් 

සභාශේ වාර්තාව එළිදීක් බවා. ඒ හරහා ජනාධිපති ශෙොමිෂ්ඨන් 

සභාවක් පිළිබඳ බරපතෙම ෙළු පීල්ලම ඉතිහාසයට එක් වුේා. 

'ජනාධිපති ශෙොමිෂ්ඨන් සභා' කියන ශගෞරවමය, වීදගත් ්රියාවලිය 

බාල් ව වුේා. එමඟින් වීරන ෙරුවන්, මහ පරිමාේ අපරාධෙරුවන් 

සහ ජාවාරම්ෙරුවන් සාන්තුමවරයන් බවට පත් ෙරන්න නිර්ශේ  

ෙර තිශබනවා. පීමිණිලිෙරුවන්, අගතියට පත් වුණු පාර් ාව 

වීරන ෙරුවන් බවට පත් ෙරන ෙීකිල්ශල් රණන් ව රාශියකුත් ඒ 

හරහා දීලා තිශබනවා. ඒ නිසාම ජනාධිපති ශෙොමිෂ්ඨන් සභාවක් 

පිළිබඳව ජනතාවශ  තිබුණු ශගෞරවය මුළුමනින්ම ඉවත් ශවලා 

තිශබනවා. ඉතාම අශුේධ ්රියාවලියක් බවට ශම් ශෙොමිෂ්ඨන් සභා 

පත් වුේා. පාසාකු ඉරුන න ්රහාරය පිළිබඳව ශමම ශෙොමිෂ්ඨන් සභා 

වාර්තාශේ යම් වීදගත් ශේවල් තිබුේත්, ජනාධිපති ශෙොමිෂ්ඨන් 

සභාව කියන අශුේධ රාමුවට දමා ජනතාව ශම් ශදසත් බලන්න 

පටන් ශගන තිශබනවා. ඒ නිසා ශම් ආණ්ඩුව සෙලවිධ ශෙොමිෂ්ඨන් 

සභාවල ශගෞරවය ශෙශලසා දීමූ ආණ්ඩුවක් විධියට ඉතිහාසගත 

වන බවත් මතක් ෙරනවා.  

පාසාකු ඉරුන න දු වවීම්වල ්රහාරෙශයෝ ෙවුද කියලා රටම 

දීක්ො. එම ්රහාර වෙක්වන්න බීරි වුේාට ශේ පාලනිෙ 

ව ශයන් ජනතාව දඬුවම් දීලාත් තිශබනවා. වෙක්වන්න බීරිවීම 
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පාර්ලිශම්න්තුමව 

සම්බන්ධශයන් ශෙොමිසශමන් අධිෙරේ ්රියා මාර්ගවලට යන්න 

අව ය නිර්ශේ ත් ලබා දී තිශබනවා. ත්රසාතවාදී ්රියාවලිශත හිටපු 

සමහර උදවිය මීරුේා, සමහරු අත්අඩංගුවට ගත් හීටි ජනතාව 

දීක්ො. හීබීයි, අද මුළු රටම ඉල්ලන්ශන් ශමොෙක්ද? රටම 

ඉල්ලන්ශන් ඒ දීෙපු ශේවල් ගීන ශනොශවයි, ශනොදීෙපු ශේවල් 

ශහොයලා ශදන්න කියලායි. ශමහි මහ ශමොෙෙරු ෙවුද කියලා 

රටම බලාශගන දුටිනවා. මහ ශමොෙෙරු ශසොය ාා ශදන්න කියලා 

තමයි ජනතාව ඉල්ලන්ශන්. එහි පිටුපස හිටිශත ෙවුද, ඒශෙන් 

වාදු වුශණ් ොටද, එම උදවිය ශපෝෂ්ඨේය ෙශෙේ ෙවුද, එහි පිටුපස 

තිශබන හසාතය කුමක්ද? ශම්වාට උත්තර තමයි ජනතාව 

ඉල්ලන්ශන්. ෙශතෝලිෙ ්රජාව ඉල්ලන්ශන්ත්, මියගිය සහ 

අගතියට පත් වුණු පවුල්වල උදවිය ඉල්ලන්ශන්ත් එයයි. ඒ අය 

විතරක් ශනොශවයි. ආගම්, ජාති, කුලමල දුයල්ශලන්ම ශතොරව 

රටක් හීටියට අපි එයට උත්තර ලීශබන තුමරු බලා ඉන්නවා. ඒ 

දු වවීම ගීන සහ ශලෝෙය හමුශේ අපට තිබුණු ශගෞරවමය 

තත්ත්වයට එයින් දු ව වුණු ෙීෙීල ගීන, ශීලාරාර රටෙ ජීවත් 

වුණු මිනිසුන් හීටියට අපට ෙනගාටුවක් තිශබනවා. අවුරු ව 

ශදෙක් ගත ශවලාවත් තමුන්නාන්ශසේලා ශපොශරොන් ව වුණු විධියට 

එහි මහ ශමොෙෙරු ෙවුද, එය පිටුපස දුටින උදවිය ෙවුද, ඒ අය 

ශපෝෂ්ඨේය ෙශෙේ ෙවුද කියන ොරේා රටට කියන්න කියන 

ඉල්ලීම තමයි ශම් අවසාථාශේදී අපි ෙරන්ශන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, මට ශම් අවසාථාව ලබා දීම 

සම්බන්ධශයන් ඔබතුමමාට සාතුමතිවන්ත ශවමින්, මා නිහඬ ශවනවා.   

 
ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

The next speaker is the Hon. M. Udayakumar. You 
have nine minutes.  

 
Order, please! යට ශපර ෙවුරුන් ශහෝ ගරු මන්ත්රීවරයකු 

මූලාසනය සඳහා ගරු අජිත් රාජපක්ෂ්ඨ මන්ත්රීතුමමාශ  නම 
ශයෝජනා ෙරන්න. 

 
ගු ඩල න අලහප්ප්පුම මහත්ා ිවිු ලිබල අමාත්ුරමා) 
(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தபருை - ைின்சக்தி அமைச்சர்) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma - Minister of  Power) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, "ගරු අජිත් රාජපක්ෂ්ඨ 

මන්ත්රීතුමමා දීන් මූලාසනය ගත යුතුමය"යි මා ශයෝජනා ෙරනවා. 
 
රශයීයනනය විම න ලදින්   වා  ේමත් විය. 
ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරුව ගු ඉසුු ප් ොඩන්ප්ගොඩ මහත්ා මූලා නප්යන් ඉව්  

 බප්යන්  ගු අිත්  දාජප්ෂ්ඨ මහත්ා මූලා නාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு  இசுரு ததொடன்தகொட அெர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலலெ, ைொண்புைிகு அஜித் ரொஜபக்ஷ  

அெர்கள் தமலமை ெகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. ISURU DODANGODA left the Chair and 
THE HON. AJITH RAJAPAKSE took the Chair. 

 
[பி.ப. 3.23] 
 

ගු එේ. ේ යරාමාා මහත්ා 
(ைொண்புைிகு எம். உதயகுைொர்) 

(The Hon. M. Udayakumar) 

சமபக்குத் தமலமைதொங்கும் தகௌரெ உறுப்பினர் 

அெர்கலள, இலங்மகயில் சுைொர் 30 ெருட கொல உள்நொட்டு 

யுத்தத்துக்குப் பின்பு ைக்கள் அமைதிக் கொற்மறச் சுெொசித்து 

ெந்த நிமலயிலல, 2019 ஏப்பிரல் 21ஆம் திகதி நிகழ்ந்த 

உயிர்த்த ஞொயிறுத் தொக்குதல் ைீண்டும் ைக்கள் ைத்தியிலல ஒரு 

பொொிய குழப்பத்மதயும் அச்சத்மதயும் ஏற்படுத்தியது.  இந்தத் 

தொக்குதல் முழு நொட்மடயுலை நிமலகுமலயச் தசய்தது 

என்றுதொன் கூறலெண்டும். குறிப்பொக, கத்லதொலிக்கத் 

லதெொலயங்களிலல ைக்கள் உயிர்த்த ஞொயிறு ஆரொதமனகளில் 

ஈடுபட்டுக்தகொண்டிருந்தலபொது, 3 கத்லதொலிக்கத் லதெொலயங் 

களிலல அடுத்தடுத்து இடம்தபற்ற குண்டுத் தொக்குதல்கள், 

அந்தப் புனித நொமள ைரண ஓலங்கள் நிமறந்த நொளொக 

ைொற்றியது. இந்தக் தகொடூர சம்பெத்தொல் பொதிக்கப்பட்ட பலர் 

இன்றும் அதிலிருந்து ைீள முடியொதிருக்கின்றொர்கள். ஆகலெ, 

இந்தத் தினம் நைது நொட்டின் ெரலொற்றிலல என்றுலை ஒரு 

கரும்புள்ளியொகவும் கறுப்புத் தினைொகவும் பதியப்பட்டிருக்கும் 

என்று கூறிக்தகொள்ள ெிரும்புகின்லறன். குறிப்பொக, இந்தத் 

தொக்குதலிலல சுைொர் 270 லபொு் தகொல்லப்பட்டதுடன் 500க்கும் 

லைற்பட்டெர்கள் கொயைமடந்தொர்கள். அவ்ெொறு கொயைமடந் 

தெர்களில் பலரது எதிர்கொலம் இன்னும் லகள்ெிக்குறியொகலெ 

இருக்கின்றது.   

இந்தத் தொக்குதல் நமடதபற்று 2 ெருடங்களொகியும் 

இன்னும் அந்தத் தொக்குதலின் பின்னணி, அந்தத் 

தொக்குதலுக்கொன கொரணம், லநொக்கம், இலக்கு லபொன்றமெ 

முழுமையொகக் கண்டறியப்படெில்மல.  எந்ததெொரு 

லபொரொட்டத்துக்கும் ஒரு கொரணம் இருக்கும். அலதலபொல, 

எந்ததெொரு தொக்குதலுக்கும் ஒரு கொரணம் இருக்கலெண்டும். 

ஆனொல், இந்த உயிர்த்த ஞொயிறுத் தொக்குதலுக்கு அவ்ெொறொன 

கொரணம் எதுவும் இருந்ததொகத் தற்லபொதுெமர கண்டறியப் 

படெில்மல. குறிப்பொக, கத்லதொலிக்கத் லதெொலயங்கள்ைீது 

தொக்குதல் நடத்தப்படுெதற்குக் கொரணம் என்ன? இந்தத் 

தொக்குதலின் முக்கிய சூத்திரதொொி யொர்? என்ற லகள்ெி 

களுக்கொன ெிமடகள் கிமடக்கொத பட்சத்திலல இந்த அறிக்மக 

முழுமைதபற்ற ஓர் அறிக்மகயொக இருக்கொது. அத்லதொடு, 

பொதிக்கப்பட்டெர்களுக்கு நியொயம் கிமடத்ததொகவும் கருத 

முடியொது.  

லைலும், இந்தக் குண்டுத் தொக்குதலில் இறந்த தற்தகொமலக் 

குண்டுதொொி சஹரொன்தொன் இதற்கொன முக்கிய சூத்திரதொொி 

தயன்று லநற்றுெமர கூறப்பட்டது. ஆனொல், ஒரு 

தற்தகொமலக் குண்டுதொொி நிச்சயைொக முக்கிய சூத்திரதொொியொக 

இருப்பதற் கொன ெொய்ப்பில்மல. அலதலநரத்திலல, இந்தத் 

தற்தகொமலக் குண்டுதொொிமய இயக்கியெர் யொதரன்ற லகள்ெி 

ததொடர்ந்து எழுப்பப்பட்டுெந்த நிமலயிலல, இந்தப் பிரதொன 

சூத்திரதொொி கண்டுபிடிக்கப்பட்டுெிட்டொதரன்று அரசொங்கம் 

தற்லபொது அறிெித்துள்ளது. ஆனொல், அரசொங்கம் குறிப்பிடும் 

இந்த முக்கிய சூத்திரதொொி ஏற்கனலெ மகதுதசய்யப்பட்டெர். 

அதொெது, தொக்குதல் நமடதபற்று ஓொிரு நொட்களிலல மகது 

தசய்யப்பட்டெர். அப்படிப்பட்டெர் பற்றி அதுபற்றிய 

ெிசொரமண அறிக்மகயிலல எதுவுலை குறிப்பிடப்படெில்மல. 

அெர்தொன் முக்கிய சூத்திரதொொிதயன்றொல், இந்த அறிக்மக 

யிலல அெர் அளித்த ெொக்குமூலம் இடம்தபற்றிருக்கலெண்டும். 

ஆனொல், அெொின் ெொக்குமூலம் இந்த அறிக்மகயிலல இல்மல. 

ஆனொல், அெர் ெிசொரமண ஆமணக்குழுெில் ெொக்குமூல 

ைளித்தொதரன்று தபொதுைக்கள் பொதுகொப்பு அமைச்சர் அெர்கள் 

கூறுகின்றொர். ஆகலெ, இங்கு பல கருத்து முரண்பொடுகள் 

கொணப்படுகின்றன.  

Hon. Presiding Member, the million dollar question 
here is, who is the mastermind behind this attack? The 
Government has stated that they have identified the 
ringleader, but the nation wants to know who the real 
mastermind behind this attack is.  
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தகௌரெ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கலள, ைனித 

லநயைற்ற இந்தக் குண்டுத்தொக்குதமல நடத்திய குண்டுதொொி 

கமளப் பற்றி நொங்கள் லபசிப் பயனில்மல. ஏதனன்றொல், 

அெர்கள் தைது இறுதி முடிமெத் லதடிக்தகொண்டொர்கள். 

ஆனொல், இந்தக் குண்டுதொொிகமள இயக்கிய அந்தப் பிரதொன 

சந்லதக நபர் யொதரன்று நொட்டுக்கும் உலகுக்கும் 

ததொியப்படுத்த லெண்டும் என்பலத இந்தக் கொலத்தின் 

லதமெயொக இருக்கிறது. அதற்தகன அமைக்கப்பட்டதுதொன் 

இந்த ஜனொதிபதி ெிசொரமண ஆமணக்குழு. இலங்மக 

ெரலொற்றிலல பல்லொயிரக்கணக்கொன பக்கங்கமளக் தகொண்ட 

அறிக்மககமள தெளியிட்ட ெிசொரமண ஆமணக்குழுவும் 

இதுெொகத்தொனிருக்கும்.  இருப்பினும், எதிர்பொர்ப்மப முழுமை 

யொக நிமறலெற்ற இந்த ஆமணக்குழுெொல் முடிய ெில்மல. 

இருந்தொலும், இந்த ஆமணக்குழுெின் அறிக்மகயில் சில 

உண்மைகள் இருக்கத்தொன் தசய்கின்றன. அதொெது, தொக்குதல் 

நடத்துெதற்கு ஏதுெொன பின்புலம் குறித்து ஆமணக்குழு தனது 

பொிந்துமரயிலல சுட்டிக்கொட்டியுள்ளது. அடிப்பமடெொத 

அமைப்புக்கள் சிலெற்றின் தசயற்பொடுகள்தொன் இந்தத் 

தொக்குதலுக்குத் தூண்டுதலொக இருந்தன என்று அந்த 

அறிக்மகயில் கூறப்பட்டுள்ளது.  அது உண்மையிலல ஏற்றுக் 

தகொள்ளக்கூடிய ெிடயம்தொன். அத்லதொடு, பல்லின, பல்ைத 

ைக்கள் ெொழும் இந்த நொட்டிலல ஒரு குறிப்பிட்ட தரப்பினர்ைீது 

முன்தனடுக்கப்படும் ென்முமற ைற்றும் அடக்குமுமற 

லபொன்றெற்மற அனுைதிக்க முடியொது.  குறிப்பொக, சிறு 

பொன்மை ைக்கள் சுதந்திரைொக உொிமையுடன் இந்த நொட்டிலல 

ெொழ்ெதற்குத் தமடயிருக்கக்கூடொது.  இதுலெ ஒரு ஜனநொயக 

நொட்டின் பண்பொகும்.   

லைலும், எதிர்கொலத்திலல உயிர்த்த ஞொயிறுத் தொக்குதல் 

லபொன்ற ைிலலச்சத்தனைொன தொக்குதல்கள் இலங்மகயிலல 

நமடதபறொது தடுக்க இன ஒடுக்குமுமற, ைத அடக்குமுமற 

ைற்றும் சிறுபொன்மை ைக்கள் ைீதொன ென்முமற லபொன்ற 

ெற்மறத் தடுத்துச் சைத்துெைொன, ஜனநொயகைொன இலங்மக 

மயக் கட்டிதயழுப்ப அமனெருலை ஒன்றுபடலெண்டியது 

இந்தக் கொலத்தின் லதமெயொகும். லைலும், பல முக்கியைொன 

லகள்ெிகளுக்குொிய ெிமடகமளக் கண்டறியக்கூடிய ெமகயில் 

முமறயொன ெிசொரமணகள் நமடதபறெில்மல என்லறதொன் 

கூறலெண்டும். குறிப்பொக, தப்பிச் தசன்றதொகக் கூறப்படும் 

சொரொ என்பெர் குறித்து எவ்ெித தகெலும் இல்மல. அெர் 

தப்பிச் தசன்றிருந்தொல், எங்லக தப்பிச் தசன்றிருக்கின்றொர்?  

என்ற லகள்ெிக்கும் பதில் இல்மல. சொரொ குறித்து லைலதிக 

ெிசொரமணகள் ஏன் முன்தனடுக்கப்படெில்மல? என்றும் 

இங்லக லகள்ெி எழுகின்றது. இவ்ெொறு பல முரண்பொடுகளொன 

கருத்துக்கள் இங்லக நிலவுகின்றன.  

அலதலநரம், தொக்குதல் சூத்திரதொொிகமளக் கண்டுபிடிக்க 

அரசொங்கத்திற்குப் பூரண ஆதரெளித்த கத்லதொலிக்க ைக்களின் 

பிரதிநிதியொன லபரொயர் கர்தினொல் தைல்கம் ரஞ்சித் ஆண்டமக 

அெர்கள்கூட இப்தபொழுது அரசொங்கத்திற்கு எதிரொகக் கருத்துத் 

ததொிெிக்க ஆரம்பித்திருக்கின்றொர். அெர் நீதி லெண்டிச் 

சர்ெலதசத்திற்குச் தசல்லவுள்ளதொகவும் கூறியிருக்கின்றொர். 

இதனொல் இந்தத் தொக்குதல் ததொடர்பொன ெிசொரமணயிலல 

நம்பிக்மகயற்ற தன்மை இருப்பதொகலெ நொம் அறிய 

முடிகின்றது. ஏற்தகனலெ நைது நொடு சர்ெலதசத்திலிருந்து 

தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. உயிர்த்த ஞொயிறு ெிடயத்திலும் 

நீதி நிமலநொட்டப்படொெிட்டொல் அது நைது நொட்டின் எதிர்கொல 

முன்லனற்றத்திற்கும் அபிெிருத்திக்கும் ஒரு தபரும் தமடயொக 

இருக்கும். ஆகலெ, அரசொங்கம் இந்த ெிடயங்கமளக் 

கருத்திற்தகொண்டு உயிர்த்த ஞொயிறுத் தொக்குதலின் 

குண்டுதொொிகமளக் கண்டுபிடித்து ெிமரெில் அெர்கள்ைீது 

சட்டநடெடிக்மக எடுக்கலெண்டும். இல்மலதயனில், 

"உயிர்த்த ஞொயிறுத் தொக்குதலின்மூலம் நன்மைதபற்றது இந்த 

அரசொங்கம்" என்று கூறப்படும் கருத்து உண்மையொகிெிடும்.  

இந்த ஆமணக்குழுெின் ெிசொரமணயில் திருப்தி 

இல்மலதயன்று லபரொயர் உட்பட ஆளும் தரப்பின் கட்சித் 

தமலெர்கள், எதிர்க்கட்சியினர், ைதத் தமலெர்கள் ைற்றும் 

சிெில் அமைப்புக்கமளச் சொர்ந்த பலரும் பகிரங்கைொகக் 

கருத்துத் ததொிெித்திருக்கின்றொர்கள். இந்த நிமலமையிலல 

அரசொங்கம் இந்தத் தொக்குதலுடன் சம்பந்தப்பட்ட பிரதொன 

சூத்திரதொொி கண்டுபிடிக்கப்பட்டதொகக் கூறியிருக்கின்றது. 

ஆனொல், அவ்ெொறு குறிப்பிடுகின்ற நபர்தொன் பிரதொன 

சூத்திரதொொியொக இருந்தொல், இந்தத் தொக்குதல் ததொடர்பொன 

லைலதிக ெிசொரமணகமள அெொிடம் லைற்தகொண்டொல், இந்த 

நொட்டு ைக்களுக்கு உண்மை எதுதெனத் ததொிந்துதகொள்ள 

முடியுதைன நொங்கள் நிமனக்கின்லறொம். குறிப்பொக, இந்தத் 

தொக்குதல் லைற்தகொள்ளப்பட்டிருந்ததன் லநொக்கம், அதற்தகனக் 

கத்லதொலிக்க லதெொலயங்கள் லதர்ந்ததடுக்கப்பட்டதன் 

உள்லநொக்கம் ைற்றும் ஐந்து நட்சத்திர லஹொட்டல்கள் 

லதர்ந்ததடுக்கப்பட்டதன் உள்லநொக்கம் லபொன்றமெ நிச்சய 

ைொக தெளிக்தகொணரப்படலெண்டும் என நொங்கள் லகட்டுக் 

தகொள்கின்லறொம்.  

இந்த உயிர்த்த ஞொயிறு தொக்குதலின் பிரதொன குண்டுதொொி 

கண்டுபிடிக்கப்படலெண்டும் எனப் பல தரப்புக்களிலிருந்து 

அரசொங்கத்திற்கு அழுத்தம் தகொடுக்கப்பட்டது. இந்த அழுத்தத் 

திலிருந்து தப்பித்துக் தகொள்ெதற்கொக ஏற்தகனலெ மகது 

தசய்யப்பட்டெர்களிலல ஒருெமரப் பிரதொன சூத்திரதொொியொக 

அரசொங்கம் அறிெித்துள்ளதொ? என்ற சந்லதகம்கூட இன்று 

பலர் ைத்தியிலல எழுந்துள்ளது. அப்படி அெர்தொன் பிரதொன 

சூத்திரதொொியொக இருந்தொல், கடந்த 2 ெருட கொலத்திற்குள் 

அெொிடம் லைற்தகொள்ளப்பட்ட ெிசொரமணயிலிருந்து இந்தத் 

தற்தகொமலக் குண்டுத்தொக்குதலின் பின்னணி என்ன 

என்பமதத் ததொிந்துதகொண்டிருக்க லெண்டும்; அதமன 

உடனடியொக நொட்டு ைக்களுக்கு அறிெிக்கலெண்டும். 

இல்லொெிட்டொல், இந்த ெிசொரமணயிலிருக்கும் குளறுபடிகளும் 

சந்லதகங்களும் லைலும் நீடித்துக்தகொண்லடதொன் இருக்கும்.  

லைலும்,  இந்தக் குண்டுத் தொக்குதலின் பின்னணியிலல 

இந்த நொட்டின் சிறுபொன்மையின ைக்கள்ைீது அடக்குமுமற 

கமள  லைற்தகொள்ளப் பல முயற்சிகள் முன்தனடுக்கப்பட்டு 

ெந்தன. குறிப்பொக இந்தத் தொக்குதமலத் ததொடர்புபடுத்தி 

ஒட்டு தைொத்த முஸ்லிம் சமூகத்தினர்ைீதும் களங்கம் 

ெிமளெிக்கப் பட்டு, அெர்கள் சந்லதகக் கண்லணொடு பொர்க்கப் 

பட்டொர்கள்; அலதலபொல ெடக்கு, கிழக்கு சிறுபொன்மையின  

ைக்கள் பல ெிடயங்களில் ஒடுக்கப்பட்டிருந்தொர்கள்;  இந்த 

நொட்டின் இன்தனொரு சிறுபொன்மையின ைமலயக 

தபருந்லதொட்ட ைக்கள் சம்பள உயர்வு லபொன்ற ெிடயங்களிலல 

பல கஷ்டங்கமள அனுபெித்து ெருகிறொர்கள். குறிப்பொக 

தபருந்லதொட்ட ைக்களுக்கு 1,000 ரூபொய் அடிப்பமடச்  

சம்பளத்மத ெழங்குெதொக அரசொங்கம் ெர்த்தைொனிமூலம் 

அறிெித்தது. தபருந்லதொட்டக் கம்பனிகள் சூட்சுைைொன 

முமறயிலல 1,000 ரூபொய் அடிப்பமடச் சம்பளத்மத அதிகொிப் 

பதொகக் கூறிெிட்டு, இந்தப் தபருந்லதொட்டத் ததொழிலொளர் 

களுக்கு ெழங்கலெண்டிய லைலதிகக் தகொடுப்பனவு உட்பட 

பல்லெறு தகொடுப்பனவு கமள ெழங்கொைல் ததொழிலொளர் 

கமளப் பழிெொங்கிக் தகொண்டிருக் கின்றன. இது ததொழிலொளர் 

களின் உமழப்மப உறிஞ்சும் ஒரு தசயற்பொடு ைட்டுைல்ல, 

ததொழில் உொிமை ைீறும் தசயலும் அடிப்பமட உொிமை 

ைீறலுைொகும். இதற்தகதிரொகத் தற்லபொது ைமலயகப் 

தபருந்லதொட்டங்கள் எங்கும் ஆர்ப் பொட்டங்களும் 

லபொரொட்டங்களும் நமடதபற்றுக் தகொண்டிருக் கின்றன. 

தபருந்லதொட்டக் கம்பனிகள் ைனிதொபிைொனைற்ற முமறயிலல 
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தசயற்படுகின்றன. அதொெது,  ததொழிலொளர் களுக்குக் கிமடக்க 

லெண்டிய அெர்களின் நியொயைொன உமழப்மப உறிஞ் 

சுகின்றன. இமத உண்மையிலல பகல் தகொள் மளதயன்லற 

கூறலெண்டும். அதொெது, daylight robbery by the plantation 
companies.  

இந்த உயிர்த்த ஞொயிறு குண்டுத்தொக்குதலில் பொதிக்கப் 

பட்ட கத்லதொலிக்க ைக்கள் உட்பட ெடக்கு, கிழக்கு ைற்றும் 

ைமலயக ைக்களும் இன்று பல ெழிகளிலும் பொதிக்கப் 

பட்டிருக்கின்றொர்கள். அெர்களுக்கும் நீதி கிமடக்க 

லெண்டுதைன்று, நியொயம் கிமடக்கலெண்டுதைன்று நொங்கள் 

எல்லலொரும் எதிர்பொர்க்கின்லறொம். அது கிமடக்கப்தபறும் 

பட்சத்தில் ைட்டும்தொன் இந்த நொட்டிலல எதிர்கொலத்திலல 

சைத்துெைொக அமனெரும் ெொழமுடியும். ஆகலெ, இந்த நிமல 

சொிதசய்யப்பட்டு பொதிக்கப்பட்டெர்களுக்கு நீதி கிமடக்க 

ெழிெமக தசய்யப்படலெண்டும் என்பலதொடு, 

குற்றெொளிகளுக்குத் தண்டமன கிமடக்கவும் லெண்டும். 

அதற்கு ஆக்கபூர்ெைொன நடெடிக்மக எடுக்கப்பட 

லெண்டுதைன்று பொதிக்கப்பட்ட ைக்கள் சொர்பொக நொன் இந்த 

உயொிய சமபயிலல லகட்டுக்தகொள்கின்லறன். 

இந்த உயிர்த்த ஞொயிறுத் தொக்குதல் ததொடர்பிலல 

லகள்ெிக்குலைல் லகள்ெிகள் கொணப்படுகின்றலபொதும் அதற்குப் 

பதில்கள் ெழங்கப்படொத நிமலயிலல, இந்தப் பிரச்சிமனமயத் 

திமச திருப்புெதற்கொன கொய்நகர்த்தல்கள் நமடதபறுெமதக் 

கொணக்கூடியதொக இருக்கின்றது. குறிப்பொக இந்தப் பிரச்சிமன 

அரசியல்ையப்படுத்தப்பட்டு,  அரசியல் பழிெொங்கல்களுக்கும் 

அெர்களது லதமெகளுக்கும் பயன்படுத்தப்படுகின்றதொ? என்ற 

லகள்ெி இன்று அமனெர் ைத்தியிலும் எழுந்துள்ளது. அவ்ெொறு 

இந்தப் பிரச்சிமனமய அரசியல்ையப்படுத்தி திமசதிருப்ப 

முயற்சி தசய்பெர்கள் நிச்சயைொகத் லதசத்துலரொகிகளொகலெ 

கருதப்படுெொர்கள். ஆகலெ, இந்த இடத்திலல நொன் 

ததளிெொகக் கூறிக்தகொள்ள ெிரும்புெது, உண்மையொன லதச 

பக்தர்களொக இருந்தொல், இந்த உயிர்த்த ஞொயிறுத் 

தொக்குதலுடன் ததொடர்புபட்டெர்கமள அமடயொளங்கண்டு 

அெர்களுக்கு உொிய தண்டமனமயப்  தபற்றுக் 

தகொடுப்பமதலய  முழுமுதற் கடமையொக இந்த அரசொங்கம் 

தகொள்ளலெண்டும் என்பமதத்தொன். ஏதனன்றொல் இந்தத் 

தொக்குதல்மூலைொக இனங்களிமடலய சுமுகத்தன்மை 

இல்லொைல், முரண்பொடுகள் கொணப்படுகின்றன. ஆகலெ 

உண்மையொன குற்றெொளிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுத் 

தண்டிக்கப்படும்லபொது ைட்டும்தொன் களங்கம் ெிமளெிக்கப் 

பட்ட சமூகத்திற்குத் தீர்வு கிமடக்கும்.  

இறுதியொக, இந்தக் தகொடூரத் தொக்குதலினொல் பொதிக்கப் 

பட்டெர்களுக்கு நீதி கிமடக்க லெண்டும் என்பதில் நொங்கள் 

உறுதியொக இருக்கின்லறொம்; அதற்கொகப் லபரொயர் உட்பட 

ஒட்டுதைொத்த கத்லதொலிக்கச் சமூகத்திற்கும் நொம் 

ஆதரெளிப்லபொம் என்பமதத் ததொிெித்து, இங்கு இருக்கின்ற 

தகௌரெ அமைச்சர் அெர்களிடம் இதற்கொன உண்மையொன, 

பிரதொன சூத்திரதொொி அமடயொளம் கொணப்படலெண்டும், இந்த 

ெிடயத்தில் அரசியல் பொகுபொடு கொட்டக்கூடொது, அதன்மூலம் 

ைட்டும்தொன் அரசொங்கத்திற்கு ஏற்பட்டுள்ள களங்கம் நீங்கும் 

என்று கூறி, ெிமடதபறுகின்லறன். நன்றி.  

 
ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ගරු ශත්නුෙ විදානගමශ  රාජය තමතිතුමමා. ඔබතුමමාට 

මිනිත්තුම දහයෙ ොලයක් තිශබනවා. 

[අ.භා. 3.33] 

 

ගු  ප්් නුක වි ානගමප්ේ මහත්ා ිග්රාමීය ය හා පා ල් 0 ක්රීඩා 
යිතත්ල පහසුකේ රවාධාන දාජ  අමාත්ුරමා) 
(ைொண்புைிகு லதனுக ெிதொனகைலக  - கிரொைிய ைற்றும் 

பொடசொமல ெிமளயொட்டு உட்கட்டமைப்பு ெசதிகள் 

லைம்பொட்டு இரொஜொங்க அமைச்சர்) 

(The Hon. Thenuka Vidanagamage - State Minister of 
Rural and School Sports Infrastructure Improvement)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි,   ව  අශ්රේල් මස  ව ශවනි 

න න දු ව  බ ශබෝම්බ ්රහාරය සම්බන්ධශයන් පරීක්ෂ්ඨා ෙර 

විමර් නය ෙර වාර්තා කිරීම හා අව ය ්රියාමාර්ග ගීමම 

සම්බන්ධශයන් පත් ෙෙ ශෙොමිෂ්ඨන් සභා වාර්තාව පිළිබඳව 

පවත්වන විවාදශතදී  විපක්ෂ්ඨ මන්ත්රීවරු ශබොශහොමයක් ෙරුණු 

ශගනහීර දීක් බවා. වි ශ ේෂ්ඨශයන් අනුර කුමාර න සානායෙ, හරින් 

්රනාන් ව කියන මන්ත්රීතුමමන්ලා   ශෙොමිෂ්ඨන් සභා වාර්තාශේ 

ශබොශහෝ අඩුපාඩු ශපන්වමින් බරපතෙ විශේරන ඉන රිපත් ෙරනු 

ලීබුවා.   ව8 වර්ෂ්ඨශත ඔක්ශතෝබර් මාසශත පිහිට  බ න න 5  

ආණ්ඩුව ශමම ්රහාරයට ්රධාන ශහේතුමවක් බව තඟවීමට ශබොශහෝ 

උත්සාහ දීරුවා . යහ පාලන රජය ශපරළීමට වර්තමාන පාලෙයන් 

ශමම ්රහාරය න යත් ෙෙ බව හීඟවීමටත් එතුමමන්ලා ශබොශහෝ 

උත්සාහ දීරුවා. එවීනි පදනම් විරහිත, ශේ පාලන ව ශයන් 

වවරී අදහසා ඉන රිපත් ෙරමින්, ශමම ්රහාරවලින් බරපතෙ ශලස 

ීඨඩාවට පත් අහිංසෙ ෙශතෝලිෙ ජනතාව තව වරටත් ීඨඩාවට පත් 

කිරීශමන් වෙකින ශලසට මා විපක්ෂ්ඨශත දුයලු මන්ත්රීවරුන්ශගන් 

ඉල්ලා දුටිනවා. ොන නල් හිමිපාේන් තතුමළු ෙශතෝලිෙ සභාව 

දීනට ශෙොමිෂ්ඨන් සභා වාර්තාව පිළිශගන තති අතර, එම නිර්ශේ  

ෙඩිනමින් ්රියාත්මෙ ෙරන ශලස ද ඉල්ලීමක්  ෙර තිශබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, ශෙොමිෂ්ඨන් සභා වාර්තාශේ 

ඉන රිපත් ෙර තති නිර්ශේ වලින් පීහීන ලිව ශපම යනවා, 

ශෙොමිෂ්ඨන් සභාවට ඉන රිපත්  බ සාක්ෂිවලින් හා ශෙොමිෂ්ඨන් සභාශේ 

විමර් නවලින් අනාවරේ  ෙර ගන්නා ලද ෙරුණු වාශ ම 

ශෙොමිෂ්ඨන් සභාව ඉන රිශත  වන් විශ ේෂ්ඨයයන්ශ  සාක්ෂිවලට අනුව 

ශෙොමිෂ්ඨන් සභාව විදුන් ශමම ්රහාරයට සම්බන්ධ  බ හා යට 

අනුබල  වන්, ආධාර  වන් දුයලු සීෙෙරුවන් හා බාහිර බලශේග, 

ශේ පාලනයයන් හා විශේ  සංවිධාන අනාවරේ  ෙරශගන, 

ඔවුන්ට එශරහිව මතිමය පියවර ගීමමට අව ය නිර්ශේ  ලබා 

දීමට උපරිම ආොරයට ්රියා ෙර තති බව. ඒ සම්බන්ධශයන් 

ශෙොමිෂ්ඨන් සභාශේ දුයලු විනි ාරයොරවරුන්ට හා යට සහාය 

දීක් බ දුයලුශදනාට මම ශමම  අවසාථාශේදී ශගෞරවය පුද ෙරනවා. 

මාහට ලබා දී තති ශෙටි ොල ී මාව තුමෙ  ශෙොමිෂ්ඨන් සභා 

වාර්තාව සම්බන්ධශයන් මීට වඩා දීර්ඝ පීහීන ලි කිරීමක් ෙරන්න 

බලාශපොශරොත්තුම වන්ශන් නීහී. හරින් ්රනාන් ව,  අනුර කුමාර 

න සානායෙ මන්ත්රීතුමමන්ලා විදුන් ශමම වාර්තාව සම්බන්ධශයන් 

ශමම ගරු සභාව හා මහ ජනතාව ශනොමඟ යවන ආොරශයන් 

ඉන රිපත් ෙරන ලද අසතය ෙරුණු කිහිපයක් නිවීරැන  කිරීමට මම 

බලාශපො ශරොත්තුම වනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, හරින් ්රනාන් ව මන්ත්රීතුමමා 

බයිබලශත අත තියලා න වුරලා කියනවා, න න 5  ආණ්ඩුව තමයි 

සහරාන් තතුමළු ත්රසාතවාදී ෙණ්ඩායමට ශමම අවසාථාවට රිංගන්න 

ෙටයුතුම ෙශෙේ කියලා. යට අමතරව   ව8.වව.3  වීනිදා ගෆුර් 

මාමා විදුන් වේනතිේ ශපොලිසා මුර ශපොශල් ශපොලිසා නිලධාරින් 

ශදශදනකු මරා දමා ආයුධ පීහීර ගීමශම් දුේධිය එල්ටීටීය 

සීෙෙරුශවකුට පටවන්න ගියා. නමුත් ඒෙ හරි ගිශත නීහී.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, සහරාන් තතුමළු ත්රසාතවාදී 

ෙණ්ඩායම් ඔවුන්ශ  බරපතෙ ත්රසාතවාදී ්රියා ආරම්භ ෙශෙේ න න 

5  ආණ්ඩු ොලශත ශනොවන බව ශෙොමිෂ්ඨන් සභාශේදී පීහීන ලිව 

සාක්ෂි මඟින් අනාවරේ ශවලා තිශබනවා. යහ පාලන රජය 

සමශත  -  ව7 වසශර් හා   ව8 වසර පුරාවටම- සමාජ මාධය හා 

1597 1598 

[ගරු එම්. උදයකුමාර්  මහතා] 



2021 අශ්රේල්    

මුහුණු ශපොත ඔසාශසේ අන්තවාදී ශේ න ්රරාරය කිරීම හා බරපතෙ 

ත්රසාතවාදී ්රියාවල නිරත  බ බවටත්,  ත්රසාතවාදී පුහුණු සන්නේධ 

ෙඳවුරු පීවීත් බ බවටත්, පුපුරේ ද්රවය රැසා ෙෙ බවටත් අනාවරේ 

වී තිශබනවා. ඒ නිසා ශමම ්රහාරය න න 5  ආණ්ඩුවට ලු  ෙර 

ශේ පාලන වාදු ලබා ගීමමට ෙටයුතුම ශනොෙරන ශලස ඉල්ලා 

දුටිනවා. 

ශෙොමිෂ්ඨන් සභා වාර්තාශේ  7 වීනි පිටුශේ පීහීන ලිව සඳහන් 

වනවා,   ව8 මුල් භාගය වනවිට සහරාන් තතුමළු ෙණ්ඩායම ශ්රී 

ලංොව තුමෙ ත්රසාතවාදී ්රහාර න යත් කිරීමට සීලසුම් ෙර තිශබන 

බව. විශ ේෂ්ඨශයන් මහනුවර තසල සන්දර් නයට  පහර දීමටත්, 

ශපොලීදුයට හා හමුදාවට පහර දීමටත් සීලසුම් ෙර තිශබනවා. ශම් 

සඳහා සහරාන් T-56, පිසාශතෝල හා පිහි වීනි ආයුධ භාවිතශයන් 

තම අනුගාමිෙයන් පුහුණු ෙර තිශබනවා. ශම් දුයල්ල දු ව ෙර 

තිශබන්ශන් න න 5  ොලයට ශපර යහ පාලන ආණ් ඩු සමශතදීයි. 

ඒ නිසා ශමම ම්ශල්්චඡ ්රහාරය න න 5  ොලයට ලු  ෙර පහත් 

මට්ටශම් ශේ පාලන වාදු ෙඟා ෙර ගීමමට උත්සාහ ශනොෙරන 

ශලස හරින් ්රනාන් ව, අනුර කුමාර න සානායෙ 

මන්ත්රීතුමමන්ලාශගන් ඉල්ලා දුටිනවා. DIG නාලෙ ද දුල්වා 
සහරාන් අල්ලන්න හිටියාලු, අල්ලන්න ඉසාශසල්ලා හිශර් යීේවා 

කියලා එතුමමන්ලා ශරෝදනා ෙරනවා. ශම්වා ශවන්ශන් නිෙම්ද 

කියලා මම අහනවා. සහරාන් බරපතෙ ත්රසාතවාදී ්රියාොරෙම්වල 

නිරත ශවන්ශන්   ව7 හා   ව8 යහ පාලන ආණ්ඩු ොලශත දුටයි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, DIG නාලෙ ද දුල්වා හිශර් 

යන්ශන්   ව8 ඔක්ශතෝබර් මාසශත  5වීනි දා. සහරාන් බරපතෙ 

ත්රසාතවාන  ්රියාවල නිරතවන බව අනාවරේය වන්ශන්   ව7 

වර්ෂ්ඨශත දුටයි. සහරාන් එම ත්රසාතවාන  ෙණ්ඩායමට පුපුරේ ද්රවය 

එෙතුම කිරීම සහ යුද පුහුණු ෙඳවුරු   ව7 ශනොවීම්බර්, ශදසීම්බර් 

හා   ව8 මාර්තුම, මීයි, ජූලි, අශගෝසාතුම යන මාසවල න ගටම පවත්වා 

තිශබනවා. එම ොලය තුමෙ සහරාන් මහනුවර තසෙ ශපරහරට, 

හමුදාවට හා ශපොලීදුයට ්රහාර එල්ල කිරීමට සීලසුම් ෙර 

තිශබනවා. DIG නාලෙ ද දුල්වා අවුරු ව ශදෙක් තිසාශසේ සහරාන් 

අල්ලන්ශන් නීතිව ශමොනවාද ෙශෙේ? ඔහු ශපොල් ගෑවාද කියායි 

අපට අහන්න තිශබන්ශන්.   ව8 ඔක්ශතෝබර් මාසශත හිශර්ට 

යනතුමරුත් ඔහුට සහරාන් අල්ලන්න ශනොහීකි වුේා. DIG නාලෙ 

ද දුල්වා සහරාන් අල්ලන්න කිදුම වි ටෙ උත්සාහ ෙශෙේ නීහී. 

  ව7 වර්ෂ්ඨශත සහරාන් අල්ලන්න උපශදසා ඉල්ලා මතිපතිතුමමාට 

ලිපි ශගොනුවක් විතරක් යවා තිශබනවා. තඟ ශබ්රාගන්නයි එශසේ 

ලිපි ශගොනුවක් යවා තිශබන්ශන්. සහරාන් ශබෝම්බ ්රහාර එල්ල 

කිරීම සම්බන්ධව එවෙට පීවීති රජය කිදුම ්රියා මාර්ගයක් 

ශගන නීහී. දීනටත් ඒ සම්බන්ධශයන් පට්ටපල් අසතය කියමින් 

ශේ පාලන වාදු ලබා ගීමමට උත්සාහ ෙරනවා. 

අනුර කුමාර න සානායෙ මන්ත්රීතුමමා කියනවා,  එම ්රහාරය 

පිටුපස බාහිර හසාතයක් ශහෝ කුමන්ත්රේයක් තති බවට හීඟවුම් 

ශහෝ පීහීන ලි සාක්ෂි  වන් බව ශෙොමිෂ්ඨන් සභාවට ගිය ්රධානින් 

ගේනාවක් කියනවා කියලා.  ොන නල්තුමමා, හිටපු ජනාධිපතිතුමමා, 

හිටපු බුේධි අධයක්ෂ්ඨ නිලන්ත ජයවර්ධන, අපරාධ පරීක්ෂ්ඨේ 

ශදපාර්තශම්න්තුමශේ හිටපු ශජයෂ්ඨාධ නිශයෝජය ශපොලිසාපති රවී 

ශසශනවිරත්න, STF හිටපු ශජයෂ්ඨාධ නිශයෝජය ශපොලිසාපති ලරණෆා 
යන අය ශෙොමිෂ්ඨන් සභාවට පීහීන ලිව කියා තිශබනවා, ්රහාරය දු ව 

ෙෙ ෙණ්ඩායශම් සීබෑ නායෙයා සහරාන් ශනොවන බවට ්රො  

කිරීමට එක් ශහේතුමවක් වන්ශන් ඔහු අශනක් ්රහාරෙයන් සමඟ න වි 

නසා ගීමමය කියා. ඒ ශහේතුමව මත තමයි, ශවනත් බාහිර හසාතයක් 

ශහෝ කුමන්ත්රේයක් ගීන ඔවුන් හීඟවුම් මඟින් ශහෝ සාක්ෂි 

ශදන්ශන්.  ඒ සම්බන්ධව ශවනත් පීහීන ලි සාක්ෂි කිදුවක් නීහී. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, නිලන්ත ජයවර්ධන පමේක් 

කියනවා, ඉන්න යාශේ අබු හින්ේ නමීත්තකු එම ්රහාරයට 

සම්බන්ධ වී තති බව.  විශේශීය ශෙොටසාෙරුවකු එම ්රහාරය 

අවුලවන්නට ඉඩ තති බවත් ඔහු කියා තිශබනවා. නමුත් 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, වාර්තාශේ  46වන පිටුශවහි 

තිශබනවා, අබු හින්ේ ඉන්න යානු බුේධි අං  විදුන් නිර්මාේය 

ෙරන ලද ඔත්තුමෙරුශවකුය කියා ත්රසාතවාදය පිළිබඳ ජාතයන්තර 

විශ ේෂ්ඨයශයක් කියනවා කියලා.   ව  අශ්රේල් මාසශත  4වීනි 

දාත්,    වීනිදාත්,  වවීනි දාත් ලීබුණු බුේධි ශතොරතුමරු ඔහු 

මාර්ගශයන් ලීබුණු බව කියා තිශබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, ගරු අනුර කුමාර මන්ත්රීතුමමා 

කියන විධියට එම ්රහාරය පිටුපස බාහිර හසාතයක් ශහෝ 

කුමන්ත්රේයක් තති බව ශම් දක්වා අනාවරේ ශවලා නීහී. 

යෙඟට අනුර කුමාර මන්ත්රීතුමමා කියනවා, නවුෆර් මවුලවි 

ශෙොමිසම හමුවට සාක්ෂි ලබා ගීමමට ෙීඳ බශත නීති එෙ සීෙ 

ෙටයුත්තක් කියලා. ඔහු සහරාන්ශ  සමීපතමයා. ්රහාරය දු වවී 

ශෙටි ොලයකින් ඔහු අත් අඩංගුවට ගන්නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, ශමම ශෙොමිෂ්ඨන් සභා 

වාර්තාශේ පීහීන ලිව තිශබනවා,     .ව .   න න මතිපති 

ශදපාර්තශම්න්තුමශේ ශජයෂ්ඨාධ අතිශර්ෙ ශසොලිදුටර් ජනරාල් සරත් 

ජයමාන්න මහතා දීඩි ඉල්ලීමක් ෙො කියලා ත්රසාතවාදය 

වීෙීක්වීශම් පනත යටශත් අත් අඩංගුවට ශගන රඳවා තබා දුටින 

සීෙෙරුවන් සාක්ෂි ලබාගීමම සඳහා ශෙොමිසම ඉන රියට 

ෙීඳවීමක් ශනොෙරන ශලසට. එශසේ ෙීඳවුවශහොත් ශමම නඩුවට 

අගතියක් දු වවන බව කියා තිශබනවා. ශමම වාර්තාශේ තමුණුම 

 3හි ඒ ඉල්ලීම සඳහන්ව තිශබනවා.  ඔහු දීනටමත් ත්රසාතවාදය 

වීෙීක්වීශම් පනත යටශත් රඳවාශගන ්ර ාන ෙරනවා. ඔහුව 

සාක්ෂි සඳහා ෙීඳ බශත නීත්ශත් තයි කියා ඉතා පීහීන ලියි. 

එශහම නීතිව අනුර කුමාර මන්ත්රීතුමමා කියන විධියට කිදුවක් 

වසන්  කිරීමට ශනොශවයි එශසේ ෙටයුතුම ෙර තිශබන්ශන්. ඔහුශගන් 

අනාවරේ ෙර ගත් දුයලු ෙරුණු පසුවට ඉන රිපත් ෙරාවි. මම 

හිතනවා දීන් අනුර කුමාර මන්ත්රීතුමමාට ශමම ෙරුණු පීහීන ලි 

තති කියලා.  

යෙඟට එතුමමා කියා තිබුේා,  ටාජ් සමුද්රා ශහෝටලශත 

්රහාරෙයා ්රහාරශයන් පසුව  වරෙථන තමතුමමක් ශගන 

තිශබනවා, ඒ ගීන ශම් දක්වාත් ශසොයා ශගන නීහී කියලා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, ඒ ශබෝම්බ ්රහාරය දු ව  බ අශ්රේල් 

 ව වීනිදා දුට   ව  ශනොවීම්බර් මාසය වනතුමරු මාස  7ක් පමේ 

ොලයක් තමයි පරීක්ෂ්ඨේ පීවීත් බශේ. යහ පාලන  ආණ්ඩුශේ 

නූතන  ෂ්ඨර්ශලොක් ශහෝම්සා කියා හීඳින් බ අපරාධ පරීක්ෂ්ඨේ 

ශදපාර්තශම්න්තුමශේ හිටපු අධයක්ෂ්ඨ,  ානි අශබ්ශසේෙර ඒෙට 

වගකිව යුතුමයි. ඔහුට විරුේධව අපරාධ මතිය ්රියාත්මෙ ෙෙ 

යුතුමයි. 

ටාජ් සමුද්රා ශහෝටලය ඉලක්ෙ ෙරගත් ්රහාරෙයා ගීනත්, 

ශදහිවල "ශරොෆිෙල් ඉන්" තානායශම් ශබෝම්බය පිපිරවීම 

සම්බන්ධශයනුත් ගරු අනුර න සානායෙ මන්ත්රීතුමමා අහන ්ර ාන 

දුයල්ලටම පිළිතුමරු ශෙොමිෂ්ඨන් සභා වාර්තාශේ පිටු අංෙ  වව- 33 

දක්වා  තිශබනවා.   

 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු රාජය තමතිතුමමනි, ඔබතුමමාට නියමිත ොලය අවසානයි. 

 

ගු ප්් නුක වි ානගමප්ේ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு லதனுக ெிதொனகைலக)  

(The Hon. Thenuka Vidanagamage)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, මට තව විනාඩියක් ශදන්න.  

යුද හමුදා බුේධි අං  නිලධාරින් ්රහාරෙයාශ  නිවසට යාම, 

 වරෙථන තමතුමම් ලබා ගීමම තතුමළු දුයලු විසාතර එහි තිශබනවා. 

මා  ගරු අනුර කුමාර න සානායෙ මන්ත්රීතුමමාට කියනවා, එය 

1599 1600 



පාර්ලිශම්න්තුමව 

කියවන්න කියලා. ශදහිවල ්රහාරෙයාශ  අන්තවාදී ්රියා 

සම්බන්ධශයන්   ව8 දුට බුේධි අං  විමදුලිමත්ව ෙටයුතුම ෙර 

තිශබනවා.   ව8 අශ්රේල් මාසශතදී ත්රසාත විමර් න ශෙොට්ධාසය 

විදුන් එම ්රහාරෙයන්ශගන් ්රො  සටහන් ෙරශගන තිශබනවා. 

එම ශතොරතුමරු මත තමයි ්රහාරශයන් පසුව ක්ෂ්ඨණිෙව බුේධි අං  

නිලධාරින් ඔහුශ  නිවසට ශගොසා ඉහත සඳහන් ෙෙ ්රියාදාමය දු ව 

ෙර තිශබන්ශන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, අනුර කුමාර න සානායෙ 

මන්ත්රීතුමමා අහන ්ර ාන දුයල්ලටම ශෙොමිෂ්ඨන් සභා වාර්තාශේ 

පීහීන ලිව උත්තර තිශබනවා.  එම ශෙොමිෂ්ඨන් සභාවට ඉන රිපත් 

වුණු සාක්ෂි අනුව ඉතා උසසා මට්ටමින් ෙරුණු අනාවරේය 

ෙරශගන නිර්ශේ  ඉන රිපත් ෙර  තිශබනවා කියන ොරේය මා 

ශම් අවසාථාශේ කියන්න ඕනෑ.  දීන් ොන නල්තුමමා තතුමළු 

ෙශතෝලිෙ සභාව හා දුයලුම ෙශතෝලිෙ ජනතාව ඉල්ලා 

දුටින්ශන් ෙඩිනමින් ශමම නිර්ශේ  ්රියාත්මෙ ෙරන ශලසයි. එම 

නිර්ශේ  ශම් රජය විදුන් ඉතා ඉක්මනින් ්රියාත්මෙ කිරීමට 

ෙටයුතුම ෙරනවා. තව වරටත් ශෙොමිෂ්ඨන් සභාවට  විමර් නය 

කිරීමට තිශබන ෙරුණු සම්බන්ධශයන් විමර් න ෙණ්ඩායම් 

පරීක්ෂ්ඨේ පවත්වමින් දුටිනවා.   

විපක්ෂ්ඨය නඟන ්ර ානවලට අපි ශබොශහොම පීහීන ලිව පිළිතුමරු 

ලබා දී ශදනවා කියන එෙ මතක් ෙරමින්, මට ොලය ලබා දීම 

පිළිබඳව ආණ්ඩු පක්ෂ්ඨශත ්රධාන සංවිධායෙතුමමා තතුමළු දුයලු 

ශදනාටත්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමාටත් සාතුමතිවන්ත ශවමින්, 

මම නිහඬ ශවනවා.   

 
ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
 මීෙඟට, ගරු ශේලු කුමාර් මන්ත්රීතුමමා. ඔබතුමමාට මිනිත්තුම 

වවෙ තිශබනවා. 

 

[අ.භා. 3.46] 
 

ගු ප්ේලු රාමාා මහත්ා 
(ைொண்புைிகு லெலு குைொர்)  

(The Hon. Velu Kumar) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, පාසාකු ඉරිදා ්රහාරය 

සම්බන්ධශයන් ශසොයා බීලීමට පත් ෙෙ ජනාධිපති පරීක්ෂ්ඨේ 

ශෙොමිෂ්ඨන් සභා වාර්තාව සම්බන්ධ විවාදශත ෙරුණු ඉන රිපත් 

කිරීමට මට අවසාථාව ලබාදීම පිළිබඳව ඔබතුමමාට සාතුමතිවන්ත 

ශවනවා.  

පාසාකු ඉරිදා ්රහාරය නිසා  ෙශතෝලිෙ ජනතාවට වි ාල 

අසාධාරේයක් දු ව වුණු බව අපි දන්නවා. ශම් රශට් ජීවත්වන 

මුසාලිම් ජනතාවටත් ඒ තුමෙ වි ාල අසාධාරේයක්  දු වවී තිශබනවා. 

ඒ විතරක් ශනොශවයි, එම ්රහාරශයන් රටට ශලොකු ෙීෙීලක් තති 

වුේා. ශම් ගීන ෙථා ෙරනශෙොට අපි ඉතිහාසය ශදසත් හීරී 

බලන්නට ඕනෑ කියා මා හිතනවා. ශම් රටට නිදහස ලබා 

ගන්නශෙොට ශ්රී ලාංකිෙ දුයලු ජාරණන් එෙ රටක් හීටියට එෙමුතුම 

ශවලා ඒ ජයග්රහේය ලබා ගන්න ෙටයුතුම ෙො.  නමුත්, එතීන් 

පටන් ශබොශහෝ පිරිසා ශේ පාලන බලය ලබා ගීමම සඳහා ශම් රට 

තුමෙ භාෂ්ඨා ශේදය, ජාති ශේදය, ආගම් ශේදය උපශයෝගි ෙර 

ගත්තා. ඒවා පදනම් ෙරශගනයි ශම් රට තුමෙ බලය ලබා ගීමමට 

හිටපු නායෙයන් න ගින් න ගටම ෙටයුතුම ෙශෙේ. අශප් රටට තති  බ 

 ාපය එයයි කියන එෙ මා මතක් ෙරන්න ඕනෑ.  

1955 ශවනශෙොට එසා.ඩබ්ලිේ.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායෙ 

මීතිතුමමා දුංහල භාෂ්ඨාවට ්රමුඛත්වය ශදමින් ශගනා ්රියාවලිය 

නිසාත් ශම් රශට් ශදමෙ සහ දුංහල ජනතාව අතර ශබදීමක් 

තතිවීමට පටන් ගත්තා. ඒෙ න ගින් න ගටම ඉන රියට ශගොසා ශම් 

රටට වි ාල ෙීෙීලක් තති ෙරමින් ව 83දී ෙළු ජූලිය තති වුේා.  

ඒ තුමෙ ශම් රශට්  දුංහල ජනතාව තුමෙ ද්රවිඩ ජනතාව ශෙශරහි 

සම්පූර්ේශයන් අවි ාවාසයක් ශගොඩ නීඟුේා. අශනක් පීත්ශතන්, 

ශදමෙ ජනතාවටත් දුංහල ජනතාව ශෙශරහි  අවි ාවාසයක් තති 

වුේා. ෙළු ජූලිය දුේධිය ශවලා දීනට ද ෙ හතරෙ පමේ 

ොලයක් ගත වී තිශබනවා. ෙළු ජූලිය නිසා දු ව  බ අසාධාරේය 

ශවනුශවන් අද ශවනතුමරු යුක්තිය ලීහිලා නීහී.  

ශ්රී ලාංකිෙයකු හීටියට මම ශම් ොරේය මතක් ෙරන්න 

ඕනෑ. දකුශණ් ජීවත් වන, ෙඳුෙරශත ජීවත් වන ඉන්දීය 

සම්භවයක් තති ශදමෙ ජනතාව තමයි ෙළු ජූලිය දුේධිශයන් 

වි ාල ශලස බීට ෙෑශේ. අපි අහනවා, ශම් රට තුමෙ කිදුම 

වීරැේදක් ෙරන්ශන් නීතුමව ශ්රී ලාංකිෙයන් හීටියට ශම් රට 

ශගොඩගන්න සෑම අතින්ම දායෙත්වය ශදන අපි ෙරපු වීරැේද 

ශමොෙක්ද කියලා. කිදුම වීරැේදක් නීතිව තමයි අපි ෙළු ජූලිය 

දුේධිශයන් බීට ෙෑශේ. ෙළු ජූලිය නිසා බීට ොපු අපට ශම් රට 

තුමෙ තවම යුක්තිය, සාධාරේය ලබා ගන්න බීරි ශවලා තිශබනවා. 

ඒ අවසාථාශේදී ඒ පිළිබඳව හඬ නඟන්න අපිට ශේ පාලන බලයක් 

තිබුශණ්ත් නීහී. වාර්තා වන ආොරයට ෙළු ජූලිය දුේධිශතදී 

37 ෙට අධිෙ සංඛයාවක් ජීවිතක්ෂ්ඨයට පත් වුේා; ව3 ,   ෙ 

පමේ ජනතාවක් අවතීන් වුේා. ඒ වාශ ම ශඩොලර් හිලියන 

ව8 ෙ -අද වටිනාෙම ගත්ශතොත් මිලියන 36,   ෙ- පමේ 

වත්ෙම් ශ්රී ලංොවට අහිමි ශවලා ගියා; ගිනිබත් ශවලා ගියා. දෙ 

ව ශයන් ගත්තාම අශප් දෙ ශේශීය නිෂ්ඨාපාදනශයන් දුයයට 4ෙ 

පමේ පාඩුවක් ශම් රටට දු ව වුේා. අශප් ආර්ිකෙය ශගොඩ 

නඟාශගන එනශෙොට 83 ෙළු ජූලිය දුේධිශයන් ඒ න යුණුව 

සම්පූර්ේශයන්ම ෙඩාශගන වීටුේා. ඒෙ නිසා ශම් රශට් ජනතාව 

අතර සම්පූර්ේශයන්ම ශබදීමක් තති වුේා. නමුත්, එවෙ පීවීති 

ආණ්ඩු ශවන්න පුළුවන්, යට පසාශසේ ආ ආණ්ඩු ශවන්න පුළුවන්, 

ශම් සඳහා සාධාරේයක්, යුක්තියක් ඉටු ෙශෙේ නීහී. එදා ඉඳලා 

     වර්ෂ්ඨශතදී යුේධය අවසන් වන ශතක් ශම් රට තුමෙ 

ශේ පාලනය ෙරන්න බලය ලබා ගන්න ඉත්තකු ඕනෑ ශවලා 

තිබුේා. ඒ ඉත්තා හීටියට ්රභාෙරන්ව තියාශගන තමයි 

ශේ පාලනය න ගින් න ගට තදශගන ගිශත. ෙඳුෙරශත ජීවත් වන 

ශදමෙ ජනතාව හීටියට අපටත් එෙ පීත්තකින් ඒශෙන් බීට 

ෙන්න දු ව වුේා. ශම් රට තුමෙ න ගින් න ගටම දු ව ශව්චර මිම මීරුම් 

ශවන්න පුළුවන්, පීහීර ගීමම් ශවන්න පුළුවන්, ඒ ඔක්ශෙෝම 

දමන්න ඒ දවසාවල ත්රසාතවාදී account එෙක් - ්රභාෙරන්ශ  

account එෙ, LTTE account එෙ - තිබුණු බව අපි දීක්ො. ඒ, 

එෙ ෙණ්ඩායමක් ශේ ශ්රේමී හීටියටත්, තවත් ෙණ්ඩායමක් 

ශේ ශද්රෝහී හීටියටත් තමයි ඒ තත්ත්වය ඉන රියට ශගන ගිශත.  

නමුත්,      වර්ෂ්ඨශතදී යුේධය අවසන් වුේාට පසුව එතීන 

ඉඳලා ඉන රියට යනශෙොට ශම් ශේ පාලනය තුමෙ අපට අලුත් 

ශදයක් අව ය වුේා. ශමොෙද, ද්රවිඩ ජනතාව සහ දුංහල ජනතාව 

අතර තිබුණු අවි ාවාසය අඩු ශේශගන ගියා. ඉන් ඉන රියටත් ඔය 

ොරේය පාවි්චි  ෙර ශගන ඉන රියට යන්න බීරි තත්ත්වයක් 

තිශබනවා කියන එෙ එවෙ දුටි ශේ පාලන නායෙශයෝ 

දීනශගන තමයි   ව  වර්ෂ්ඨය වන ශෙොට ද්රවිඩ ජනතාවශ  

පීත්තට ෙරමින් තිබුණු බලපෑම ශම් රශට් ජීවත් වන මුසාලිම් 

ජනතාවශ  පීත්තට සම්පූර්ේශයන්ම හීර බශත. ශම් රශට් දුටි 

ජනතාවට එතෙන්  වන් පණිවුඩය තමයි, 'ශදමෙ ජනතාව ශම් රට 

අල්ලා ගන්න යනවා' කියන එෙ. යට පසාශසේ  වන් පණිවුඩය තමයි, 

'මුසාලිම් ජනතාව ශම් රට අල්ලා ගන්න යනවා, ඒ හින්දා අපි ශම් 

ර ට ඔවුන්ශගන් ශබ්රා ගන්න ඕනෑ' කියන එෙ. ඒ පණිවුඩය   ව , 

  වව,   ව  වර්ෂ්ඨ ශවන ශෙොට ජනතාව අතරට යවන්න පටන් 

ගත්තා.  

2012,   ව3 ොල වෙවානුව තුමෙ මුසාලිම් ජනතාවට එශරහිව 

න ගින් න ගටම ෙටයුතුම ෙෙ ආොරය අපි දීක්ො. හලාල්වලට 

1601 1602 

[ගරු ශත්නුෙ විදානගමශ  මහතා] 



2021 අශ්රේල්    

එශරහිව ෙටයුතුම ෙරමින්, දුරල්ශල් මුසාලිම් පල්ලිය ඉවත් කිරීම 

සඳහා ෙටයුතුම ෙරමින්, ඒ වාශ ම මුසාලිම් වයාපාරිෙ සාථානවලට 

න ගින් න ගටම පහරදීම් ෙරමින් ශම් රට තුමෙ මුසාලිම් ජනතාව පිළිබඳ 

සීෙයක් තති කිරීශම් වීඩ පිළිශවෙක් ෙරශගන යමින් තිබුේා. 

ශම්ෙ තමයි අපට තිශබන සීෙය. ශම් ොලශතදී අපි දීක්ො, "ග්රීසා 

යො" කියන රරිතයකුත් ශම් ජවනිොව තුමෙ තිබුණු බව. ඒ හින්දා 

ශම් පාසාකු ්රහාරය පිළිබඳව ශසොයේදී ග්රීසා යොශ  ඉඳලාම 

ෙරුණු ශසොයන්න අපට දු ව ශවලා තිශබනවා. වර්ෂ්ඨ   ව ,   ව3 

ොල වෙවානුශේ දුටම පල්ලිවලට පහර  වන්නා, වයාපාර 

සාථානවලට පහර  වන්නා, වඳ ශෙොත්තුම තිශබනවා කිේවා, වඳ 

සීත්ෙම් ෙො කිේවා, ොන්තාවන් වඳභාවයට පත් ෙරන යට 

තඳුම් විකුේනවා කිේවා. ඒ ශේවල් පිළිබඳව අපට ඕනෑ තරම් 

වීඩිශයෝ තිශබනවා, ඕනෑ තරම් සාක්ෂි තිශබනවා. 

අපි ශම් හීම එෙක් ගීනම ශහොයා ගන්න ඕනෑ. ශම්වාශත 

තිශබන තත්ත - නීත්ත ශහොයා ගන්නට ඕනෑ. ඒෙ ශහොයා 

ගත්ශතොත් පමේයි, මුසාලිම් ජනතාව ශෙශරහි  ශම් රට තුමෙ තිශබන 

සීෙය නීති ශවන්ශන්; පාසාකු ඉරු න න ්රහාරයට අදාෙ 

පුේගලයන් ශසොයා ගන්න පුළුවන් ශවන්ශන්. 

 
ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමමා, ඔබතුමමාට තවත් මිනිත්තුම ශදෙෙ ොලයක් 

තිශබනවා.  

  
ගු ප්ේලු රාමාා මහත්ා 
(ைொண்புைிகு லெலு குைொர்)  

(The Hon. Velu Kumar) 

මම ශමහිදී ෙළු ජූලිය සම්බන්ධ ෙර ගත්ශත් ඒ හා සමානම 

ශදයක්   ව6 වර්ෂ්ඨශත දු ව වුණු නිසා.   ව6 වර්ෂ්ඨශත අලුත්ගම 

්රශේ ශත මුසාලිම් ජනතාවට ෙශෙේත් ව 83 ශදමෙ ජනතාවට 

ෙරපු ශේම තමයි. ශම් රශට් curfew දමලා, ආරක්ෂ්ඨාව ශයොදා 

තිශබන ශෙොට තමයි ඒ පහර දීම් ෙශෙේ. ඒෙට සමානම දුේධියක් 

තමයි අලුත්ගමදීත් දු ව වුශණ්. අලුත්ගම දුේධිය නිසාත් ශ්රී ලංොශේ 

වත්ෙම්වලින් මිලියන 5,8  ෙ පමේ වත්ෙම් අපට නීති වුේා. 

අද කියනවා, "අශප් රට ේය බරින් පිරිලා. ේය ගන්නවා! ේය 

ගන්නවා!!" කියලා. විටින් විට ශම් රට තුමෙ ජීවත් ශවන ජාරණන් 

අතර ගීටුම් තති ෙරමින්, අශප් රශට් තිශබන වත්ෙම් ටිෙ ගිනිබත් 
ෙරමින් ශම් රට ශගන යනවා නම් අපට ෙරන්න තිශබන්ශන් 

කුමක්ද? අපට ෙරන්න තිශබන්ශන් ේය ගන්න එෙ තමයි.  

වඳ ශෙොත්තුම තිබුේාද? ොන්තාවන් වඳ ෙරන ද්රවය සහිත යට 

තඳුම් විකුණුවාද? ොන්තාවන් වඳභාවයට පත් ෙරන සීත්ෙම් 

ෙොද? තයි, ඒ පිළිබඳ තත්ත ශහොයන්ශන් නීත්ශත්? ඒ පිළිබඳ 

තත්ත - නීත්ත ශහොයලා ඒ ශතොරතුමරු ඉන රිපත් ෙරන්න ඕනෑ. 

එතශෙොට තමයි ශම් රශට් දුංහල ජනතාවට මුසාලිම් ජනතාව 

පිළිබඳව තිශබන සීෙය, ෙශතෝලිෙ ජනතාවට මුසාලිම් ජනතාව 

පිළිබඳව තිශබන සීෙය නීති ශවන්ශන්. ව 83 ජූලි ශෙෝලාහලශත 

ඉඳලා අද වනෙල් අපට ඒ ශේදනාව තිශබනවා. ඒශෙන් ීඨඩා විඳපු 

අපිට යුක්තිය ලීහිලා නීහී. ඒ ශේම තමයි අද ෙශතෝලිෙ 

ජනතාවටත් ශවලා තිශබන්ශන්. පාසාකු ඉරු න න ්රහාරය දුේධ 

ශවලා අවුරු ව ශදෙක් ගිහිල්ලාත්  යුක්තිය, සාධාරේය ඉටු ෙරවා 

ගන්න බීරි ශවලා තිශබනවා. එෙ පීත්තකින්, උතුමශර් අය ජිමවා 

යන ශෙොට, ශම් දුේධියට අදාෙවත් ජිමවා යනවා කියා අද අනතුමරු 

තඟවීම් ෙරනවා. 

 
ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමමාට නියමිත ොලය අවසන් ශවනවා, ගරු මන්ත්රීතුමමා. 

ගු ප්ේලු රාමාා මහත්ා 
(ைொண்புைிகு லெலு குைொர்)  

(The Hon. Velu Kumar) 

මට තවත් විනාඩියක් ශදන්න. අපි රජයට කියනවා, ශම් 

්රහාර ය පිළිබඳව ෙශතෝලිෙ ජනතාවට සාධාරේය ඉෂ්ඨාට ෙරනවා 

වාශ ම මුසාලිම් ජනතාව පිළිබඳව තිශබන සීෙය තුමරන් 

ෙරන්නටත් ෙටයුතුම ෙරන්න පුළුවන් වන විධියට ශම්ශක් තත්ත - 

නීත්ත සම්පූර්ේශයන් ශහොයාගන්න උත්සාහ ෙරන්න කියලා. 

ශෙොෙය වහලා, ශම් file එෙ වහන්න උත්සාහ කිරීම, ශම් රට තුමෙ 

අපට ඉන රියටත් සහශයෝගශයන් ජීවත් වීමට තිශබන අවසාථාව 

නීති ෙරවීමට දරන ්රයත්නයක්ය කියන එෙ මතක් ෙරන්න 

ඕනෑ. සාතුමතියි. 

 
ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 මීෙඟට, ගරු එ්ච.එම්.එම්. හරීසා මීතිතුමමා. එතුමමා සභාශේ 

ශනොමීති බවයි ශපශනන්ශන්. ඒ නිසා විවාදශත පිළිතුමරු ෙථාව 

ඉන රිපත් කිරීම සඳහා මම ගරු සරත් වීරශසේෙර තමතිතුමමාට 

ආරාධනා ෙරනවා. ඔබතුමමාට විනාඩි 3 ෙ ොලයක් තිශබනවා. 

[අ.භා. 3.57] 
 

ගු ිආාාාය)  ද්  වීදප් ේකද මහත්ා ිමහජන ආද්ෂ්ඨක 
අමාත්ුරමා) 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சரத் வீரலசகர - தபொதுைக்கள் 

பொதுகொப்பு  அமைச்சர்)  

(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekera - Minister of Public 
Security)   
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, පාසාකු ඉරු න න ්රහාරයට 

සම්බන්ධශයන් පසුගිය න න කිහිපශත පාර්ලිශම්න්තුමව තුමෙ මීති-

තමතිවරුන්ශ  අදහසා, ශයෝජනා හා ශරෝදනා ඉන රිපත් වුේා. අද 

ශම් විවාදශත අවසාන දවශසේ අවසාන ෙථාව කිරීශම් අවසාථාව මට 

ලීී  තිශබනවා. පාසාකු ඉරු න න ්රහාරශයන් අහිංසෙ වීදුයන් 

 76 ශදශනක් මිය ගිහින් 5  ෙට ආසන්න පිරිසක් තුමවාල ලබා 

තිශබනවා. ඒ අදාෙ දුයලුම පුේගලයන් සහ ඔවුන්ශ  පවුල්වල 

සාමාජිෙයන් තමන්ට සාධාරේයක් ඉෂ්ඨාට වනෙල් වි ාල 

බලාශපොශරොත්තුමවකින් පසු ශවනවා. න වයිශන් සු්රදුේධ, 

ෙරුේාබර රිපශේන නියක්  බ  ාන්තා මායා වන්ශන් සහ තයශ  

න යණියත් ශම් ්රහාරශයන් මිය ගියා. ඒ මිය ගිය දුයල්ලන් 

ශවනුශවන් අදටත් අපි ෙම්පා ශවනවා. ඒ ම්ශල්්චඡ ්රහාරය දු ව 

ෙශෙේ ෙවුද, කුමන අරමුේකින්ද එය ෙශෙේ, ඒ අයට මූලය 

පහසුෙම් සීලීසා බශත ෙවුද, ්රහාරයට සම්බන්ධ වග කිවයුතුම අය 

ෙවුද යන්න අප විදුන් දු ව ෙරශගන යන විමර් නවලදී සහ 

ශෙොමිෂ්ඨන් සභා වාර්තාශවන් පීහීන ලිව හඳුනාශගන තිශබනවා. 

කුමන අභිශයෝග පීමිණියත්, ඒ කුමන තරාතිරමෙ පසු  බවත් ඒ 

වීරැන ෙරුවන් දුයලුශදනා මතිය හමුවට පමුණුවා නිදු දඬුවම් 

දීමට ෙටයුතුම ෙරන බව මා ඉතා වගකීශමන් ශම් ගරු සභාවට 

්රො  ෙරනවා. 

අතිගරු ජනාධිපති ශගෝධාභය රාජපක්ෂ්ඨ මීතිතුමමා ජනාධිපති 

රයරයට පත්වීමත් සමඟ පාසාකු ්රහාරයට සම්බන්ධ විමර් න 

වඩාත් ොර්යක්ෂ්ඨම ආොරශයන් දු ව වුණු බව පීහීන ලිව කියන්න 

පුළුවන්. ජනාධිපති පත්වීශමන් පසු  ත්රසාත විමර් න ශෙොට්ධාසය, 

අපරාධ පරීක්ෂ්ඨේ ශදපාර්තශම්න්තුමව හා ශපොලිසා ශෙොට්ධාස මගින් 

ශමරටදී පාසාකු ්රහාරයට සම්බන්ධ සීෙෙරුවන් ව 8ක් අත් 

අඩංගුවට ශගන තිශබනවා. එශසේම, රැඳවුම් නිශයෝග මත 

පුේගලයන් 75ක් තබාශගන වීඩි වර විමර් න ෙටයුතුම දු ව ෙරමින් 

පවතිනවා. ශම් ්රහාරයට සම්බන්ධ විශේ  රටවල අත්අඩංගුශේ 

දුටි 54ශදනාශගන් 5 ක් ශම් වන විට අපි ශ්රී ලංොවට රැශගනවිත් 

වීඩි වර විමර් න දු ව ෙරන අතර, ඉන් සීලකිය යුතුම පිරිසක් ශම් 

වන විටත් අත්අඩංගුශේ පසු ශවනවා. ශපොලීදුය විදුන් ශම් වන විට 

පාසාකු ්රහාරයට ඍජුව සම්බන්ධ පුේගලයන් 3 ෙට නඩු පීවරීම 
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පාර්ලිශම්න්තුමව 

සඳහා දුේධි 8ෙට අදාෙ උධෘත ශගොනු 8ක් දීනටමත් මතිපති 

ශවත යවා තිශබනවා. මතිපතිතුමමාහට දීන් ජනාධිපති ශෙොමිෂ්ඨන් 

සභාශේ වාර්තාවත් ලීී  තිශබන නිසා ඔහු විදුන් ්රවීේ අත්දීකීම් 

බහුල දක්ෂ්ඨ මතියවරු ෙණ්ඩායමක් ශම් සඳහා ශයොදවා, න වා රෑ 

මහන්දුශවමින් සීෙෙරුවන්ට නඩු පීවරීමට ෙටයුතුම ෙරමින් 

දුටිනවා. එබීවින්, නඩු පීවරීමට ්රමාද වනවා කියා 

ජනාධිපතිතුමමාට ශහෝ රජයට ශදොසා පීවරීම යුක්තිසහගත නීහී. 

මන්ද, දීන් එය තිශබන්ශන් මතිපති අශත් නිසා. එශසේ යම්කිදු 

්රමාදයක් දු ව වනවා නම් එශසේ වන්ශන් විත්තිෙරුවන්ට මතිශත 

හිඩීසාවලින් රිංගා යෑමට තිශබන සාථාන වසා දීමීමට ඉතා 

්රශේසශමන් එය දු ව ෙෙ යුතුම නිසායි.  

2001 වසශර් සීප්තීම්බර් මාසශත  වවවීනි න න  තශමරිොශේ 

දු ව බ ත්රසාත ්රහා රශත ්රධාන සීෙෙරු වන ශෂ්ඨේක් ශමොශහොමඩ්, 

තශමරිොශේ  ගුවන්තනාශමෝ ශබොක්ෙ අසල පිහිටි දුර ෙඳවුශර් 

වසර ව8ක් තිසාශසේ අදටත් දුටින නමුත් තවම ඔහුට විරුේධව නඩු 

පවරා නීහී. රජිේ ගාන්ධි ඝාතනශත සීෙෙරුවන්ට දඬුවම් 

ශදන්නත් ඉන්න යාවට වසර ගේනාවක් ගියා. ශමශසේ ්රමාද 

වන්ශන් වීරන ෙරුවන්ට මතිශත රැහීනින් මිදී යෑමට තිශබන 

දුයලු අවසාථා ශහොඳින් අධයයනය ෙර ඉතා පරිසාසශමන් ෙෙ යුතුම 

නිසායි. නමුත් මතිපතිතුමමා දීන් ගන්නා පරිරමය අනුව මා 

දුතනවා, ඉතා ශෙටි ොලයකින් වීරන ෙරුවන්ට විරුේධව එතුමමා 

නඩු පීවරීම ආරම්භ ෙරයි කියා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, අප විදුන් ෙරනු ලබන 

විමර් න නවතා දමා නීහී; එය න ගින් න ගටම දු ව ශවනවා. පසුගිය 

න න කිහිපය තුමෙත් අප  වටුවා, ISIS මතවාදයට සම්බන්ධ සෑම 

ශදශනක්ම පාශහේ අත්අඩංගුවට ගීමශම් ්රියාවලිය න ගටම දු ව 

ශවන ආොරය. අද විපක්ෂ්ඨය "ශමම ්රහාරයට අදාෙ නඩු පීවරීශම් 

්රියාවලිය ්රමාද වනවා; මහ ශමොෙෙරුවන් සඟවා තබනවා" 

යනුශවන් රජය විශේරනය කිරීම සහ රජයට ශදොසා පීවරීම ඉතාම 

හාසයජනෙයි. මන්ද යහ පාලන රජය පටු ශේ පාලනශයන් 

ශතොරව, සුළු ජාරණන්ශ  ඡන්දවලට ගීතිවන්ශන් නීතිව රශට් 

ජාතිෙ ආරක්ෂ්ඨාව පිළිබඳව දුහිබුේධිශයන් ෙටයුතුම ෙො නම් ශමම 

්රහාරය ඉතාම ශලශහදුශයන් වෙක්වාගත හීකිව තිබු නිසා. 

සහරාන් තතුමළු ඔහුශ  ජාලශත හීදුරීම පිළිබඳව හිටපු රාජය 

බුේධි අං  ්රධානියා   ව8 මීයි මස දුට ජුනි මස දක්වා ලිපි 3ක් 

මගින් රජයට අනතුමරු අඟවා තිශබනවා.   ව8 මීයි ව වන දා ඔහු 

යවා තති ලිපිශත පීහීන ලිවම සඳහන් ශවනවා. "සහරාන් නමීති 

අන්තවාදී ශේ ෙයා විදුන්   ව6 ශනොවීම්බර් දුට ISIS 

සංවිධානශත මතවාදය සාධාරණීෙරේය ෙරමින් අනයාගමිෙයන් 

ඝාතනය ෙරමින් ඉසාලාම් රාජයයක් තති ෙෙ යුතුම බවට 

්රරාරේයක් දු ව කිරීමත්,   ව7 මාර්තුම ව  න න ොත්තන්කුඩි 

්රශේ ශත ජාතිෙ තේහිේ ජමාත් සංවිධානශත පිරිසක් විදුන් 

'ඉෂ්ඨාතිහාේ අහාලුල් සුන්නතුමල්වල් ජමාත්' නමීති ශවනත් අදහසා 

දරන සංවිධානයෙ පිරිසෙට පහරදී අධිෙරේය මඟ හරිමින් දුටින 

යම් ෙලහොරී ්රියා සඳහා මුසාලිම් තරුේයන් ශපෙඹවීශම් 

අදහදුන් ශමවීනි ්රරාර ෙරන ශමම සහරාන් නමීති පුේගලයා 

ශපොලීදුශත විශ ේෂ්ඨ අං යක් හරහා වහාම අත්අඩංගුවට ගත යුතුම 

බව නිරීක්ෂ්ඨේය ශේ" කියලා.  නමුත්, ඔහු  අත්අඩංගුවට ගත්ශත් 

නීහී. අව ය නම් එම ලිපිවල පිටපත් මතයනුූලල මාර්ගශයන් 

ශමම ගරු සභාවට මට ඉන රිපත් ෙෙ හීකියි.   යට වසරක් ගත වී 

සහරාන් ශමම ්රහාරය එල්ල ෙරන ශතක්ම ඔහු අත්අඩංගුවට 

ගත්ශත් නීහී. එශසේ නම් යහ පාලන රජශත දුටි, අද විපක්ෂ්ඨශත 

දුටින සහ යහ පාලන රජයට සහාය දීක් බ දුයලු  

ශේ පාලනයයන් ශමම ්රහාරයට වග කිව යුතුම බව මම ්රො  ෙර 

දුටිනවා. සහරාන්ශ  ජාලය විදුන් පාසාකු ්රහාරයට ශපර දු ව ෙෙ 

අන්තවාදී ්රරණ්ඩ ්රියා ව ක් සම්බන්ධශයන් ශපොලීදුය, CID ශහෝ 

TID විදුන් නිදු විමර් නයක් දු ව ෙර නීහී. ඒ 

ශේ පාලනයයන්ශ  බලපෑම නිසා. එම විමර් න නිදුයාොරව 

දු ව ෙශෙේ නම් ්රහාරයට ශපර සහරාන් සහ ඔහුශ  අනුගාමිෙයන් 

පහසුශවන් අත්අඩංගුවට ගීමමට හීකියාව තිබුේා. එශසේ 

ශනොකිරීම තුමළින් ශම් වයසනය වෙක්වා ගීමමට තිබූ අවසාථා 

අපට අහිමි වුේා.  

එශසේම,   ව7 සහ   ව  ජනවාරි මාසශත ISIS සංවිධානශත 

මතවාදය ශපෝෂ්ඨේය ෙරන  7ෙශ  සහ ව  ෙශ  ලීයිසාතුමවක් 

රාජය බුේධි ශසේවාව මගින් වග කිව යුතුම පාර් ාවයන්ට ශයොමු ෙර 

තිබුේා. ඒ ලීයිසාතුමවල දුටි අයශගන් සමහරුන් සාවයං ඝාතෙයන් 

වී තති අතර, අශනක් අය පාසාකු ්රහාරශයන් පසු අත්අඩංගුවට 

ශගන තිශබනවා. ඒ ලීයිසාතුම ලබා  වන් ොලශත දුට වසර  ෙට 

ආසන්න ොලයක්, ශමම ්රහාරය දු ව වන ශතක්ම ශමොවුන් 

අත්අඩංගුවට ගීමමට ශනොහීකිවීම ශේදවාරෙයක්.  

තතීම් සාවයං ඝාතෙයන් CID ශවත ෙීඳවා ්ර ාන ෙර නීවත 

මුදා හීර තිශබනවා. ශම් විමර් නවලට බාධා ෙශෙේ ෙවුද?   ව8 

 ශදසීම්බර්  3 වීනි න න මාවනීල්ල බු ව පිළිමවලට හානි දු ව 

කිරීශම් ්රියාවලිය පිටුපස සහරාන් ජාලය දුටින බව බුේධි ශසේවා 

මඟින් ලිඛිතව දන්වා තිබුේද, නිදු විමර් නයක් ෙර තිබුශණ් 

නීහී. පාසාකු ්රහාරයට සති පහෙට ශපර බුේධි නිලධාරින් විදුන් 

අපරාධ පරීක්ෂ්ඨේ ශදපාර්තශම්න්තුමශේ නිලධාරින්ට සහරාන්ශ  

සශහෝදරයන් වන රිල්වාන්, ෂ්ඨහිනි, ආමි ශමොහින න් යන අයශ  

නිශවසා ශපන්වා ඔවුන් අත්අඩංගුවට ගන්නා ශලස ඉල්ලා 

තිශබනවා. නමුත් සමහරුන් ්ර ානෙර මුදා හීරීමක් මිස 

අත්අඩංගුවට ශගන නීහී. අත්අඩංගුවට ගත්තා නම්, ෙවදාවත් 

ශම් ශේ දු ව වන්ශන් නීහී.  

ඒ වාශ ම,   ව8 ශනොවීම්බර් මස 3  වීනි න න වේනතිේ 

ශපොලිසා නිලධාරින් ශදශදනා ඝාතනය ෙශෙේ සහරාන්ශ  

ශගෝලශයෝ තිශදශනක්. සහරාන් ඉසාලාම් රාජයයට ්රතියා දීම -

බයියත් කිරීම- ෙශෙේ, ශපොලිසා නිලධාරියාශ  ටී-56න්. අශනක් 

නිලධාරියාශ  පිසාශතෝලශයන් තමයි CID ඔත්තුමෙරුශවකු  බ 

මාවනීල්ශල් තසාලීම්ට ශවඩි තීබුශේ. එම ඝාතන පිළිබඳව නිදු 

පරින  විමර් න ෙො නම් ශම් ශේදවාරෙය වෙක්වාගත හීකිව 

තිබුේා. 

2018 ශදසීම්බර්  5වන න න මාවනීල්ල බු වපිළිමවලට හානි 

ෙෙ සීෙෙරුවන් දුවිල් වීදුයන් විදුන් අල්ලා භාර  වන් පසුව 

ඔවුන් නිදහසා ෙරන ශලස බලපෑම් ෙශෙේ, අසාේ සාලි වීනි 

ශේ පාලනයයන්.   ව  ජනවාරි ව6වන න න වනාතවිල්ලුව 

පුපුරේ ද්රවය ශසොයා ගත් විට ඒවා ශබෝම්බ සෑදීමට ශයොදා ගන්නා 

බවත්, තවත් පුපුරේ ද්රවය ශවනත් සාථානයෙ තිශබන බවත්, 

සහරාන් ෙණ්ඩායම එහි පිටුපස දුටින බවත් විමර් න තුමළින් 

අනාවරේ ශවලා තිශබනවා. අත්අඩංගුවට ගත් සීෙෙරුවන් 

බරපතෙ ්රහාරයක් න යත් කිරීශම් සීලසුමක් පිළිබඳව ශතොරතුමරු 

කියා තිහියදීත් එය නිදු ශලස විමර් නය ෙො නම්, ශම් ්රහාරය 

වෙක්වාගත හීකිව තිබුේා. පාසාකු ්රහාරයට න න පහෙට ්රථම 

සහරාන් වනාතවිල්ලුව පුපුරේ ද්රවය ශයොදා යතුමරු පීන යක් 

පුපුරුවා අත්හදා බීලීම් දු වෙර තිශබනවා. පාසාකු ්රහාරයට ්රථම 

ෙෙ එම අවසන් ්රියාොරෙමවත් ්රශයෝජනයට ශගන විමර් නය 

ෙො නම්, ශමය වෙක්වා ගන්න අපට හීකියාව තිබුේා. එවෙට 

දුටි ශපොලිසා CID සහ TID නිලධාරින්ට ශේ පාලන නයාය පත්රය 

අනුව රාජොරි ෙටයුතුම කිරීමට දු ව වුණු නිසා ශම් දු වවීම්වලට 

සම්බන්ධ පුේගලයන් අත්අඩංගුවට ගන්න අසමත් ශවලා 

තිශබනවා. එශසේ නම් ශමම ්රහාරයට වගකිව යුතුම එම 

ශේ පාලනයයන්ට ්රහාරශයන් පසු දු ව ෙරන විමර් න 

ෙටයුතුමවල ්රගතිය තී මට කිදු ව සදාරාරාත්මෙ අයිතියක් 

තිශබ්දීයි මා ශම් ගරු සභාශවන් අහනවා. 

මතිපතිවරයාශ  උපශදසා පරින  පාසාකු ්රහාරශත 

විමර් නවලට අදාෙව ත්රසාතවාදය වීෙීක්වීශම් පනත, ලංො 

1605 1606 

[ගරු (ආරාර්ය) සරත් වීරශසේෙර මහතා] 



2021 අශ්රේල්    

දණ්ඩ මති සංග්රහය සහ ICCPR පනත්වල ්රතිපාදන යටශත් අසාේ 

සාලි අපරාධ පරීක්ෂ්ඨේ ශදපාර්තශම්න්තුමව මඟින්    ව මාර්තුම මස 

ව6 වීනි න න අත්අඩංගුවට ගත්තා.   ව8 ශදසීම්බර්  3- 5 න නවල 

මාවනීල්ල ්රශේ ශත ආගමිෙ ්රතිමාවලට හානි කිරීශම් දුේධියට 

සම්බන්ධ ෙණ්ඩායම ශමශහය බ සාන ක් සහ  හීඩ් යන 

සීෙෙරුවන් අත්අඩංගුවට ගීමම වෙක්වාලීම, ශපොලිසා 

විමර් නවලට බාධා කිරීම හා පාසාකු ්රහාරයට අදාෙව 

අත්අඩංගුවට ශගන දුටින සීෙෙරුවන් සමඟ සම්බන්ධතා 

පීවීත්වීම යන ශරෝදනා මත තමයි අසාේ සාලි අත්අඩංගුවට ශගන 

තිශබන්ශන්. තවද, ඔහු    ව මාර්තුම මස ව වීනි න න ජාතිෙ සමඟි 

ශපරමුශණ් මාධය සාේචඡාවක් අතරතුමර ජාතින් අතර ගීටුම් තති 

වන ආොරශයන්, ශමරට මතිය මුසාලිම් ජාතිෙයන්ට වීඩක් නීති 

බවත්,  රියා මතිය - මුසාලිම් මතිය - පමේක් අව ය බවත් ්රො  

කිරීම සම්බන්ධශයන්ද විමර් න ආරම්භ ෙර තිශබනවා. තවද, ඔහු 

  ව3 අශ්රේල් මස  3වීනි න න තමිල්නාඩු සති පුවත් පතක් වන, 

"Junior Vikatan" ශවත ්රො යක් ලබා ශදමින්, "The Muslims 

too should launch an armed struggle against the State in the 

same manner in which Tamils conducted a campaign earlier. 

And such a struggle would commence once necessary arms 

are procured" යනුශවන් සඳහන් ෙර තිශබනවා. ශමරට ජාතිෙ 

ආරක්ෂ්ඨාවට, සමගියට බාධා වන අයුරින් ෙටයුතුම ෙෙ නිසා තමයි 

ඔහු අත්අඩංගුවට ගත්ශත්.  

සහරාන්ට ආරක්ෂ්ඨෙ අමාතයාං ශයන් ශහෝ බුේධි අං  මඟින් 

වීටුප් ලබා  වන්නාය කියන ්රො යක් ශම් සභාශේ ෙො. 

සහරාන්ට ශහෝ සහරාන් සමඟ මිය ගිය පුේගලයන්ට, ඔහුශ  

අනුගාමිෙයන්ට, දීනට අත්අඩංගුශේ දුටින සීෙෙරුවන්ට ශහෝ 

ජාලයට සම්බන්ධ කිදුශවකුට   ව5ට ශපර පීවීති රජශත 

ආරක්ෂ්ඨෙ අං  ශහෝ බුේධි අං  මඟින් කිදු ව ශේතනයක් ලබා දී 

ශනොමීති බව මා වගකීශමන් යුතුමව ශම් ගරු සභාවට කියා 

දුටිනවා. එශසේ මුදල් ශගවා තති බවට කිදුශවකු සතුමව යම් නිවීරන  

ශතොරතුමරක් තිශබ් නම්, වගකීම් විරහිත ්රො  ශනොශෙොට  එම 

ශතොරතුමරු අපරාධ පරීක්ෂ්ඨේ ශදපාර්තශම්න්තුමව ශවත ඉන රිපත් 

ෙරන ශලස  ශම් ගරු සභාශේ දුටින මන්ත්රීවරුන්ශගන් මා ඉල්ලා 

දුටිනවා.  

2016න් පසු යබ්රාහිම් සශහෝදරයන් විදුන් අන්තවාදශත දුට 

්රරණ්ඩත්වය ෙරා යෑම සඳහා සීලසුම් සෙසා කිරීමට සහරාන්ට 

ලක්ෂ්ඨ පන්දුයයක් දී තිශබනවා.  

අපි එම මුදලින් ලක්ෂ්ඨ 3  ක්, සහරාන් සහ ඔහුශ  

අනුගාමිෙයන් සන්තෙශත තිී  පසුව ශසොයා ගත්තා. 

සුශඛෝපශභෝගී ජීවිතයක් ගත කිරී ශම් හීකියාව තිහියදීත්, ඉසාලාම් 

රාජයයක් ශගොඩනීඟීශම් හීඟීශමන් ඒ දුයල්ල අත්හීර සාවර්ගයට 

යෑමට දීඩිව අභිශ්රේරේය ශවමින් සංවිධානගත  බ සහරාන් ශහෝ 

ඔහුශ  අනුගාමිෙයන් ශමොන අවසාථාවෙ ශහෝ රජශයන් ශේතන 

ලබාශගන ෙටයුතුම ෙෙ බව පිළිගත හීකි ෙරුේක් දීයි මා  ශම් 

ගරු සභාශවන් අහනවා.  

පාසාකු ්රහාරයට සම්පූර්ේ මූලයමය දායෙත්වය ලබා  වන්ශන් 

දීනට අත් අඩංගුශේ පසුවන යබ්රාහිම් සහ ඔහුශ  පවුශල් අයවලුන් 

බව අපි දන්නවා. ඔවුන්   ව4 දුට ශම් ්රහාරය දු වවන ශතක් 

මූලධර්මවාදීන් ශලස දුටිමින්, අන්තවාදය ්රවර්ධනය ෙර, 

්රහාරයට අව ය පසුහිම සෙසා කිරීමට රුපියල් ලක්ෂ්ඨ 5  ෙ 

මුදලක් වියදම් ෙර තිශබනවා. යබ්රාහිම්ශ  පුතුමන් ශදශදනා සාවයං 

ඝාතෙයන් ශලස මරේයට පත් වුේා. ඔහුශ  ශල්ලිය පසුව 

ශදමට ශගොඩ නිවශසේදී දුයන වි හානි ෙර ගත්තා. ජමාශත් ඉසාලාමීය 

සංවිධානශත මතවාදය දරමින් එම මතවාදය සහ අන්තවාදය 

ශපෝෂ්ඨේය කිරීමට මූලධර්මවාදීව සහ අන්තවාදීව ෙටයුතුම ෙෙ 

අශයකු වන යබ්රාහිම් දීන් අත් අඩංගුශේ පසු ශවනවා. එවීනි 

පසුහිමක් සහිත පුේගලයකු   ව5 මහ මීතිවරේශතදී ජාතිෙ 

ලීයිසාතුම මන්ත්රීවරයකු ශලස ජනතා විමුක්ති ශපරමුශේන් 

ඉන රිපත් වීම ශෙශසේ දු ව වුේාද යන්න බරපතෙ ගීටලුවක්. එවීනි 

අන්තවාදී පසුහිමක් සහිත පුේගලයකු ජනතා විමුක්ති ශපරමුේ 

වීනි ශේ පාලන පක්ෂ්ඨයෙ ජාතිෙ ලීයිසාතුමවට තතුමෙත් කිරීශම්දී 

එම පුේගලයා ගීන ජනතා විමුක්ති ශපරමුේ ශනොදීන දුටීම  

විහිළුවක්. යබ්රාහිම් තම මතවාදය ්රවර්ධනය කිරීමට හා තම 

අරමුේ ඉටු ෙර ගීමමට ජනතා විමුක්ති ශපරමුේ සමඟ 

සම්බන්ධ  බශතද, නීත්නම් ජනතා විමුක්ති ශපරමුේ ඒ කිදුවක් 

ශනොදීන යබ්රාහිම් සම්බන්ධ ෙර ගත්ශත්ද, එශසේ සම්බන්ධ ෙර 

ගීමමට ශහේතුම  බ ෙරුණු ශමොනවාද, එශසේ සම්බන්ධ ෙශෙේ 

ෙවුරුන් විදුන්ද, එම පුේගලයා තම අරමුණු ඉටු ෙර ගීමම සඳහා 

ජනතා විමුක්ති ශපරමුේ ශයොදා ගත්තාද, ඒ සඳහා යබ්රාහිම් 

ශෙොපමේ මුදලක් වීය ෙොද යන්න ශසොයා බීලිය යුතුම බව මම 

ශම් ගරු සභාවට ්රො  ෙර දුටිනවා.   

ජනතා විමුක්ති ශපරමුේ නිශයෝජනය ෙරමින් හිටපු ගරු 

මන්ත්රීවරයකු පිළිම වන්දනාව ්රතික්ශෂ්ඨේප ෙරන බවට ්රො යක් 

ෙර තිශබනවා. මාවනීල්ල ්රශේ ශත ්රතිමා හානි කිරීශම් දු වවීම 

සම්බන්ධව පසුහිම විමසා බීලීශම්දී එය ජමාශත් ඉසාලාම් හා IS 

මතවාදී මූලධර්මශත ්රධාන අංගයක් වන පිළිම වන්දනාව 

්රතික්ශෂ්ඨේප කිරීමට සමාන ශවනවා. ජනතා විමුක්ති ශපරමුශණ් 

හිටපු පාර්ලිශම්න්තුම මන්ත්රීවරයකු එවීනි ්රො යක් කිරීමත්, 

ජමාශත් ඉසාලාම් සංවිධානවලින් ශපෝෂ්ඨේය වුණු යබ්රාහිම් තතුමළු 

සාමාජිෙයන් ශපර දුටම ්රතිමා වන්දනාව ්රතික්ශෂ්ඨේප ෙරමින් 

ඒවා විනා  කිරීමට ෙටයුතුම කිරීමත්, ජනතා විමුක්ති ශපරමුශණ් 

ජාතිෙ ලීයිසාතුමවට යබ්රාහිම් තතුමළුවීමත් අතර සමානෙමක් පිළිබඳ 

සාධාරේ සීෙයක් මහ ජනතාවට තති ශවනවා. විමර් ෙයන් ශම් 

පිළිබඳව ද ශසොයා බීලීමට ෙටයුතුම  ෙෙ යුතුමය. ඔවුන්ශගන් පහදා 

ගීමමක්, පීහීන ලි කිරීමක් අප ලබා ගත යුතුමයි.  

විපක්ෂ්ඨ ශත මන්ත්රීවරුන් නඟන තවත් ශරෝදනාවක් තමයි, 

යබ්රාහිම් මහින්ද රාජපක්ෂ්ඨ මහතාශගන් සම්මානයක් ලබාගත් බව. 

අපනයන වයාපාරයන් තුමෙ අත් ෙරශගන තිබූ සාර්ථෙත්වය 

ශවනුශවන් සමූහ ව ශයන් ලබා  වන් සම්මාන උත්සවයෙදී තමයි 

යබ්රාහිම්ට එම සම්මානය හිමි වුශණ්. ඒ හීරුණු විට ශේ පාලන 

එෙතුමවීමක් ශහෝ හඳුනා ගීමමක් එතීනදී ශහෝ ඉන් පසුව දු ව වී 

ශනොමීති බව  මා වගකීශමන් යුතුමව ්රො  ෙර දුටිනවා.  

ශමම පාසාකු ්රහාරශත මහ ශමොෙෙරු නවුෆර් මවුලවී බව මා 

්රො  ෙො. යට විරුේධව, එය එශසේ ශනොශේය යන ්රො  ශමම 

ගරු සභාශේ යම් යම් මන්ත්රීවරුන් ්රො  ෙර දුටියා. මා එම 

්රො ය ෙශෙේ, ශමශතක් ෙරන ලද විවිධ විමර් නවලින් ඒ බීේ 

සනාථ වන නිසායි. රාජය බුේධි අං  වාර්තා, සීෙෙරුවන්ශගන් 

ලබාගත් සාක්ෂි, විශේ  බුේධි අං  වාර්තා, තශමරිොශේ රාජය 

ශදපාර්තශම්න්තුමශේ අදාෙ වාර්තා සහ අශනක් විමර් න වාර්තා 

වාශ ම, පාසාකු ඉරුන න ්රහාරය සම්බන්ධශයන් ශසොයා බීලීම 

සඳහා පත් ෙෙ ජනාධිපති විමර් න ශෙොමිසශම් වාර්තාද ආශ්රිතවයි 

මා එවීනි ්රො යක් ෙශෙේ. යට අමතරව මහ ශමොෙෙරුවකු 

ඉන්න බවට සාක්ෂි ශහෝ ශතොරතුමරු තිශබනවා නම්, ෙරුේාෙර 

අපට එය ලබා ශදන්න.  

නවුෆර් මවුලවි ව  7 ෙටාර් රාජයයට ශගොසා  අන්තවාදයට 

නීුරරු වුේා. ඉන් පසුව ඔහු    6 දී ලංොවට පීමිේ වහබ්වාදය 

පතුමරුවන 'දාරුල් අදර්' නමීති සංවිධානය ොත්තන්කුඩිහිදී 

ආරම්භ ෙො.    8දී ඔහු නීවත ෙටාර් රාජයයට ශගොසා අරාහි සහ 

ඉංග්රීදු භාෂ්ඨා පරිවර්තෙයකු ශලස ෙටයුතුම ෙො. ඔහු ඒ රශට්දී 

අන්තවාදී ශේ න පවත්වා, ශ්රී ලාංකිෙයන් අන්තවාදයට නීුරරු 

කිරීමට ඉතා දරුණු උත්සාහයක් ගත්තා. ඉන් පසුව ඔහු තමාශ  

හිරිඳශ  සශහෝදරියශ  න යණිය සහරාන්ට විවාහ ෙර  වන්නා. ඔහු 

  ව4න් පසු ලංොශේ ISIS  ාඛාව භාරව ෙටයුතුම ෙො.   ව6දී 

සහරාන්ව ඉසාලාම් රාජයයක් ශවත ශගන යන්න ශපෝෂ්ඨේය ෙශෙේ 
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පාර්ලිශම්න්තුමව 

ඔහුයි. සහරාන් වටා දුටි මවුලවිවරුන්වත් මතවාදීව ඔහු 

ශමශහය බවා. පසුව සහරාන් ලවා ඔහුශ  සශහෝදරයන් වන 

රිල්වාන් සහ ශෂ්ඨයිනි සම්බන්ධ ෙර ගනිමින් සමාජ මාධය හරහා 

සහ ශභෞතිෙව පිරිසා රැසා ෙර ඉසාලාම් රාජයයක් උශදසා 

අභිශ්රේරේය ෙො. නවුෆර් සහ සහරාන්ශ  පරිගේෙවල තිබූ 

ශතොරතුමරු අනුව ශම් මතවාදී ආක්රමේ අනාවරේය ශවලා 

තිශබනවා. 

තවද, ශෙොමිෂ්ඨන් සභා වාර්තාශේ සඳහන් ශවනවා, ISIS 

මතවාදය පිළිබඳව මුහුණු ශපොශත් පෙ කිරීම ආරම්භ ෙෙ පෙමු ශ්රී 

ලාංකිෙයා නවුෆර් බව. ඒ වාශ ම, නවුෆර් විදුන් ඉටු ෙරන ලද 

ූගමිොව ෙණ්ඩායශම් නයායාරාර්යවරයකුශ  ොර්ය භාරයට 

වඩාත් සමීප වන බවත් සඳහන් වනවා. අශප් විමර් න අනුව 

නවුෆර් මහ ශමොෙෙරුවා වන්ශන් ඒ ෙරුණු මතයි. සහරාන්ශ  

හිරිඳ හාන යා සහ හාන යාශ  සශහෝදරයාද පවසන්ශන්, සහරාන්ව 

ශමම ්රහාරයට  ශයොමු ෙශෙේ ශවන ෙවුරුත් ශනොව නවුෆර් කියායි. 

ඒ වාශ ම, තශමරිොනු රජය විදුන් ෙරන ලද පරීක්ෂ්ඨේශයනුත් 

ශමහි ්රධානියා නවුෆර් බව ශහළි ශවනවා.    ව ජනවාරි 8 වන 

න න නිකුත් ෙෙ එම වාර්තාශේ සමහර ශෙොටසා  මා කියවන්නට 

ෙීමීතියි.  

 
 "The men......." 

 
That is, Noufer and two men. 

 

 "........ were allegedly members of a group of ISIS supporters 
that carried out terrorist attacks in Sri Lanka on Easter Day in 2019, 
killing 268 people" 

මම ශම් කියවන්ශන් තශමරිොශේ අධිෙරේ 

ශදපාර්තශම්න්තුමව - Department of Justice- පෙ ෙෙ වාර්තාවයි. 

එහි තව වරටත් ශමශසේ සඳහන් ශවනවා. 
 

“The Justice Department announced today that three Sri Lankan 
citizens......." 

 
That is, including Noufer. 

 
  ".......have been charged with terrorism offences, including 
conspiring to provide material support to a designated foreign 
terrorist organization (ISIS). The men were part of a group of ISIS 
supporters which called itself “ISIS in Sri Lanka.” That group is 
responsible for the 2019  Easter attacks in the South Asian 
nation of Sri Lanka, which killed 268  people, including five US 
citizens, and injured over 500 others, according to a federal criminal 
complaint unsealed today.”  

 

  And the Assistant Attorney General for National 
Security in America states in this Report, I quote:  
 

“ ‘Today, we charge these defendants with bearing their share of the 
responsibility for these deaths. According to these charges, the 
defendants were committed supporters of ISIS, recruited others to 
ISIS’s violent cause, purchased materials for and made IEDs, helped 
to prepare and trained others who participated in the attacks, and 
murdered in the name of this deadly foreign terrorist organization. 
They are in custody in Sri Lanka. We fully support the Sri Lankan 
investigation and prosecution of these terrorists and will continue to 
work with the authorities there to pursue our shared goal of holding 
these defendants accountable for their crimes.’ ”  
 
It further states, I quote: 
   

“The criminal case filed on December 11, 2020, in the U.S. District 
Court in Los Angeles is the result of a nearly two-year investigation 
by the FBI, which assisted Sri Lankan authorities in the wake of the 
suicide bombings that targeted Christian churches and luxury hotels 
frequented by Westerners. The defendants named in the complaint, 

along with other suspects linked to the attacks, currently are 
detained in Sri Lanka, where a criminal investigation is ongoing.” 

ඉන් පසුව ඔවුන් නවුෆර් ගීන සඳහන් ෙර තිශබන්ශන් 

ශමන්න ශමශහමයි.  
  
“Mohamed Naufar, the ‘second emir’ for the group of ISIS 
supporters that called itself ‘ISIS in Sri Lanka,’ who allegedly led 
the group’s propaganda efforts, recruited others to join ISIS, and led 
a series of multi-day military-type trainings;” 

එශසේ නම් අප විදුන් නවුෆර් මවුලවි මහ ශමොෙෙරු ශලස නම් 
ෙශෙේ නිෙම් ශනොවන බවත්, එය හිසා ්රො යක් ශනොවන බවත් 
බුේධිමත් ජනතාවට ශත්රුම් යනවා තතීයි මම ශම් ගරු සභාවට 
ශපන්වා ශදනවා.  

ගරු රවුෆා හකීම් මන්ත්රීතුමමා පාර්ලිශම්න්තුමශේදී කියනවා,  "ශම් 

පාසාකු ඉරුන න ්රහාරශත මහ ශමොෙෙරු නවුෆර් ශනොශේය. යට 
වඩා මහ ශමොෙෙරුවන් ඉන්නවාය" කියා. එශසේ ඉන්නවා නම් 
ෙරුේාෙර තවිත් ඒ පිළිබඳ විසාතර අපට ශදන්න කියා මා ඉල්ලා 
දුටිනවා. එතුමමා කියනවා, පාසාකු ්රහාර ි ත්රපටශත නවුෆර් තිර 
රරෙයා ලු; සහරාන් ්රධාන නළුවා ලු; සාවයං ඝාතෙයන් සහායෙ 
නළුවන් ලු ; සාරා සහායෙ නිළියක් ලු. ඉන් පසු අහනවා, එහි 
අධයක්ෂ්ඨ සහ නිෂ්ඨාපාදෙ ෙවුද කියලා. නමුත් සහරාන්ශ  මල්ලී 
වන, න වි නසාගත් රිල්වාන් ශබෝම්බ හදන්නට ශගොසා බරපතෙ 
ශලස තුමවාල ලබා ශරෝහල්ගත වී ඉන්නශෙොට ඔහුශ  සුව  වක් 

බලන්න ශරෝහලට ගිය ගරු රවුෆා හකීම් මන්ත්රීතුමමා අඩුම තරමින් 
සහාය අධයක්ෂ්ඨවරශයක්වත් ශනොවන්ශන් ශෙශසේද කියා මා ශම් 
සභාශවන් අහනවා. ගරු රවුෆා හකීම් මන්ත්රීවරයා කියනවා වාශ , 
සරත් වීරශසේෙර කියන ෙථා ෙවදාවත් ආපසු හරවා නීහී. ඒ 
කියපු ්රො ය ඉන රි ොලශතදී යථාර්ථයක් බවට පත්ශේවි. මම 
අදත් කියන්ශන්, ශහටත් කියන්ශන් ශම් දුේධිශත මහ ශමොෙෙරු 
නවුෆර් මවුලවි කියායි. ඒෙ එශහම ශනොශවයි කියා ගරු රවුෆා 
හකීම් මන්ත්රීවරයා කියනවා නම්, එතුමමා ඒෙ ඔප්පු ෙරන්න සාක්ෂි 
ශහෝ ශතොරතුමරු ඉන රිපත් ෙෙ යුතුමයි.  

ගරු රවුෆා හකීම් මන්ත්රීවරයා ජනාධිපති ශෙොමිසශම්දීත් සාක්ෂි 
 වන්නා. එශසේ නම් එම ශෙොමිසශම්දී එතුමමා කියන ශම් මහ 
ශමොෙෙරු ගීන ශතොරතුමරු සීපයුවාද කියා මම අහන්නට 
ෙීමීතියි. එවන් තීනෙදී ්රො  ශනොශෙොට පාර්ලිශම්න්තුමශේදී 
ශමශසේ කියන්ශන් ජනතාව ශනොමඟ යීවීමටද? අහිංසෙයන් දුය 
ගේනෙට මරු ෙීඳ බ ම්ශල්්චඡ පාසාකු ්රහාරය ි ත්රපටයෙට 
සමාන ෙරමින්, හාසයයට ලක් ෙරමින් ගරු රවුෆා හකීම් 
මන්ත්රීවරයා ෙරන ්රො  අපි දීඩි ශලස ශහො දකිනවා. 
අන්තවාන න්ශ  සුව  වක් බීලීමට ගිය පුේගලයන්ශගන් අපට යට 

වඩා ශදයක් බලාශපොශරොත්තුම ශවන්න බීහී. 

අද ජනතා විමුක්ති ශපරමුේ ශම් පාර්ලිශම්න්තුමශේදී ්රො  
ෙො, නවුෆර් මවුලවිව ජනාධිපති ශෙොමිසමට ශගනාශේ නීහී 
කියලා. නවුෆර් මවුලවිව ජනාධිපති ශෙොමිසම හමුවට      
සීප්තීම්බර් මාසශතදී න න හතරක් ශගන්වා ්ර ාන ෙර තිශබනවා. 
එවන් සාවදය ්රො  ශම් ගරු සභාශේ ෙරන්ශන් තයිද කියා අපට 
ශත්රුම් ගන්නට බීහී. අපි පාසාකු ්රහාරශත වීරන ෙරුවන්ට 
දඬුවම් කිරීම පමේක් ශනොශවයි, ඔවුන්ශ  දුයලු ශේපෙ 
රාජසන්තෙ කිරීමටත් පියවර ගන්නවා. එශසේ ලබා ගන්නා 

මුදල්වලින් වින්න තයන්ට අමතර වන්න  ශගවීම පිළිබඳවත් සලො 
බලන්න අපට පුළුවන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, අන්තර්ජාතිෙ ත්රසාතවාදය 
පිළිබඳ විශ ේෂ්ඨයයකු වන මහාරාර්ය ශරොහාන් ගුේරත්න මහතා 
පවසන්ශන්, ආගමිෙ අන්තවාදශයන් මතුම වන ත්රසාතවාදය 
ආරක්ෂ්ඨෙ හමුදාවලට පමේක් පාලනය ෙෙ ශනොහීකි බවයි. 
එයට ආගමිෙ, අධයාපනිෙ හා මාධය ආයතනවලද සහාය අව ය 
ශවනවා. IS කියන්ශන් මතවාදයක්. "අල්-වලා වල්-බරා" 
කියන්ශන්, වහබ්වාදය කියන්ශන්, "මුසාලිම් ආගම පමේක් තිහිය 
යුතුමය. අශනක් ආගම් විනා  ෙෙ යුතුමය" යන්නයි. ශම් මතවාදශත 
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2021 අශ්රේල්    

එල්බ දුටිමින්, තමාශ  ආගම ශවනුශවන් ශවනත් ආගමිෙයන් 
ඝාතනය ශෙොට සාවර්ගයට යෑම සඳහා තනි පුේගලයකුට වුවත් 
මිනිසා ඝාතනයක් ෙෙ හීකියි. එශසේ නම් IS මතවාන න්, වහබ්වාන න් 
හඳුනා ගීමමට බුේධි අං ශත පමේක් ශනොව රශට් සමසාත 
ජනතාවශ ත් සහාය ලීහිය යුතුම ශවනවා. අපි දුයලුශදනාම 

විපරමින් දුටින්ශන් නම්, එවීනි පුේගලයන් හඳුනා ගීමම පහසු 
ශවනවා. ඒ ශතොරතුමරු ආරක්ෂ්ඨෙ අං වලට නිරතුමරුව ලීශබනවා 
නම්, රශට් ජනතාවශ  ආරක්ෂ්ඨාව සාථාපිත ෙරන්න එය මහඟු 
අත්වීලක් ශවනවා. 

IS මතවාන න් පෙමුව හුදෙලා ශවනවා. හුදෙලාව ඉන් පසු 

අන්තවාදය ෙරා යනවා. අන්තවාදය තමයි පසුව ත්රසාතවාදය ෙරා 

ශයොමු ශවන්ශන්. කුඩා ෙමයින් ශමම මතවාදයට ශයොමු කිරීම ඉතා 

ම පහසුයි. ඒ නිසා තමයි, වයස අවුරු ව ව6වන ශතක් ආගම සහ 

භාෂ්ඨාව පමේක් උගන්වන මතයනුූලල ශනොවන දුයලු පාසල් අපි 

තහනම් ෙරන්ශන්. 

රජයක් ව ශයන් අපි දීන් බුේධි ජාලය  ක්තිමත් ෙර 

තිශබනවා. පාසාකු ්රහාරයට සම්බන්ධ ශසේම, IS මතවාදයට 

සම්බන්ධ පන්ති පීවීත් බ සහ යට සහාය  වන් අය අත්අඩංගුවට 

ගත්තා වාශ ම තව වරටත් අත්අඩංගුවට ගනිමින් දුටිනවා. රශට් 

ජනතාවශ  ආරක්ෂ්ඨාව සීප ම අශප් වග කීමක්. අපි එය 

ශනොපි රිශහො ඉටු ෙරනවා. ඒ සඳහා දුයලුශදනාශ ම සහාය අපි 

අශප්ක්ෂ්ඨා ෙරනවා. 

අවසාන ව ශයන්, මහජන ආරක්ෂ්ඨෙ අමාතයවරයා ශලස මා 

්රො  ෙරන්ශන්, පාසාකු ්රහාරශයන් මිය ගිය සහ තුමවාල ලීබූ 

දුයලුශදනාට සාධාරේය ඉටු කිරීමට අපි න වි හිමිශයන් ෙීප වන 

බවයි.  සාතුමතියි. 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
 අද  ශම් සභාශේ පීවීත්වුණු විවාදශත ෙටයුතුම අවසන් 

ෙරනවා. 

මීෙඟ රැසාවීම් න නය දුංහල හා ශදමෙ අලුත් අවුරුේදට පසුව 

එෙශඹන න නයක් වන බීවින්, පාර්ලිශම්න්තුමව නිශයෝජනය ෙරන 

අතිගරු ජනාධිපතිතුමමා, ගරු අග්රාමාතයතුමමා තතුමළු මහජන 

නිශයෝජිතයන් දුයලුශදනාට, පාර්ලිශම්න්තුමශේ මහ ශල්ෙම්තුමමා, 

නිශයෝජය මහ ශල්ෙම්තුමමිය, සහොර මහ ශල්ෙම්තුමමා තතුමළු 

ොර්ය මණ්ඩලයට, ආරක්ෂ්ඨෙ අං වල දුයලු නිලධාරින්ට වාශ ම 

සමසාත රටවාී  ජනතාවටත් ලබන්නා  බ අලුත් අවුරුේද ඉතා  

වාසනාවන්ත ශුභ අලුත් අවුරුේදක් ශේවා!යි කියා මූලාසනශයන් 

්රාර්ථනා ෙරනවා. 

 
රශයීයනනය විම න ලදින්   වා  ේමත් විය. 
ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 
 
පාාලිප්ේන්ුරව ඊ  අනුකූලව අ.වා. 4. 3      1 අප්රේල් 0    වන 

අඟහුවා ා පූ.වා. 1 .   වන ප්ත්් කල් 0 ගිප් ය. 
 

அதன்படி பி.ப. 4.23 ைணிக்கு பொரொளுைன்றம், 2021 ஏப்பிரல் 20, 

தசவ்ெொய்க்கிழமை மு.ப.10.00 ைணிெமர ஒத்திமெக்கப்பட்டது. 
 
Parliament adjourned accordingly at 4.23 p.m. until 10.00 a.m. on 

Tuesday, 20th April, 2021. 
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 ැ.යු. 
 

ශමම වාර්තාශේ අවසාන මුද්රේය සඳහා සාවකීය ෙථාවල නිවීරන  ෙෙ යුතුම තීන් දක්වනු රිදු මන්ත්රීන් මින් පිටපතක් ශගන 
 නිවීරන  ෙෙ යුතුම ආොරය එහි පීහීන ලිව ලකුණු ශෙොට, පිටපත ලීී  ශදසතියක් ශනොඉක්මවා  

හැන් ාඩ් සංසාොරෙ ශවත ලීශබන ශසේ එවිය යුතුමය. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர்   தைது உமரயின்  இறுதிப் பதிப்பிற் தசய்யெிரும்பும் பிமழ திருத்தங்கமள தைது பிரதியில் ததளிெொகக் குறித்து 

அதமனப் பிமழ திருத்தப்படொத பிரதி கிமடத்த இரு ெொரங்களுள் ஹன்சொட் பதிப்பொசிொியருக்கு அனுப்புதல் லெண்டும். 
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හැන් ාඩ් වාාත්ා  
ප්කො ල 5  ප්පොල් 0ප්හේන්ප්ගොඩ  කිු පන පාද  අාංක 163  දන  නථානප්යහි ිළහිිත 
දජප්  රවෘ් තිඥ ප් පාාත්ප්ේන්ුරප්ේ ිළහිිත දජප්  රකාශයීයන කාායාාංශයීයප්යන්  

මිල දී ගත් හැක. 
 

ප්මම හැන් ාඩ් වාාත්ාව  www.parliament.lk ප්වේ අඩවිප්යන්  
බාගත් හැක. 

 

 

 

 

ஹன்சொட் அறிக்மகயின் பிரதிகமள  

இல. 163, கிருலப்பமன வீதி, தபொல்லஹன்தகொட,  தகொழும்பு 5இல் அமைந்துள்ள  

அரசொங்க தகெல் திமணக்களத்தின் அரசொங்க தெளியீடுகள் அலுெலகத்தில்   

பணம் தசலுத்திப் தபற்றுக்தகொள்ளலொம். 

 
 

இந்த ஹன்சொட் அறிக்மகமய www.parliament.lk எனும் இமணயத்தளத்திலிருந்து  

பதிெிறக்கம் தசய்ய முடியும். 
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