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ප්රශ්පනවල  වාිකක ිළිතුරු 

 

දපෞද්ගලිකව ෙැනුම් දීදේද ඇසූ ප්රශ්පනය  
 කුමාර් ගුණරත්නම් මහතාට පුරවැසිභාවය ලබා දීම 
 

ඉඩම් තක්දසේුව ිළිතබඳ 2016.11.28 දින ෙුර කළ ප්රශ්පනය  

     මුදල් අමාතයතුමමාශ  ්රකාා ය 
 
විසර්ජන පනත් දකටුම්පත, 2017-[ෙහසහසත්වන දව්ද කළ දිනය]    
 [ශීර්ෂ 106, 304 (ආපදා කාළමනාකාරණ); ශීර්ෂ 157, 236 (ජාතිකා සංවාද); ශීර්ෂය 165 (ජාතිකා 

ඒකාාබද්ධතා සහ ්රතිසංධාන) - කාාරකා සභාශේදී සලකාා බලන ලදි.  
 

කල් තැබීදම් දයෝජනාව  
 කියුබානු හිටපු ජනාධිපති විප්ලවීය නායකා ෆිශදල් කාස්ශරෝ සහයදයාශ  අභාවය පිබඳබශ ශ ෝකාය 
 

අ්දතර්ගත ප්රධාාන කුු 

பிரதொன உள்ளடக்கம் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 
    Grant of Citizenship to Mr. Kumar Gunaratnam 
 
ISSUE RAISED ON 28.11.2016 REGARDING LAND ASSESSMENT: 
    Statement by Minister of Finance 
 
APPROPRIATION  BILL, 2017 – [Seventeenth Allotted Day]: 
 Considered in Committee – [Heads 106, 304 (Disaster Management); Heads 157, 236 (National 

Dialogue); Head 165 (National Integration and Reconciliation)] 
 
ADJOURNMENT MOTION: 
    Condolences on the Demise of Revolutionary Leader Comrade Fidel Castro, Former President of Cuba 
 

PRINCIPAL  CONTENTS 

வினொக்களுக்கு வொய்மூல விமடகள் 

 
தனி அறிவித்தல் மூல வினொ: 

     திரு. குைொர் குணரட்ணத்திற்குப் பிரஜொவுொிமை வழங்கல் 

 
கொணி ைதிப்பீடு பற்றி 28.11.2016 அன்று  எழுப்பப்பட்ட வினொ: 

    நிதி அமைச்சொின் கூற்று 
 
ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூலம், 2017 [ஒதுக்கப்பட்ட பதினனழொம் நொள்] :  

     [தமலப்பு 106, 304 (அனர்த்த முகொமைத்துவம்); தமலப்புகள் 157, 236 (னதசிய கலந்துமரயொடல்கள்); தமலப்பு 

165 (னதசிய ஒருமைப்பொடு ைற்றும் நல்லிணக்கம்)] –  குழுவில் ஆரொயப்பட்டது.  
 
ஒத்திமவப்புப் பினரரமண:  

     கியூபொவின் முன்னொள் சனொதிபதி புரட்சித் தமலவர் பிடல் கஸ்ட்னரொ அவர்களின் ைமறவுக்கு அனுதொபம் 
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 Thursday, 01st December, 2016 
—————————–—— 

 
 

 

පූ.භා. 9.30  පාර්ලිදම්්දුරව රැසප විය.   

කථානායකුරො [ගු කු ජයසූරිය ෙහසතා]  

මූලාසනාරූඪ විය. 
பொரொளுைன்றம் மு.ப.  9.30 ைணிக்குக் கூடியது.  

சபொநொயகர்  அவர்கள்  [ைொண்புைிகு கரு ஜயசூொிய]  

தமலமை வகித்தொர்கள். 

The Parliament met at 9.30 a.m. 
MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the Chair. 

 

 
 

දපත්සම් 
ைனுக்கள் 
PETITIONS 

 
 

ගු ආර්. එම්. පද්ෙ උෙයශ්ා්දත ගුණදසේකර ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு  ஆர். எம். பத்ை உதயசொந்த குணனசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු කාථානායකාතුමමනි, පහත සශහන් ශපත්සම් ශදකා මම 

පිබඳගන්වමි. 

(1)   ශමොනරාගල, වැදිකුඹුර පාර, අංකා 34/2 දරන සථ්ානශයහි 
පදිංචි ඒ.එම්. චන්දන අශේසිංහ මහතාශගන් ලැබුණු 
ශපත්සම; සහ 

(2)  ඔක්කාම්පිටිය, 17 හන්දිය, ජාතිකා ජල සම්පාදන මණ්ඩල 
කාාර්යාලශේ ශසේවශේ නියුතුම සී.පී.යූ.සී. පතිරණ මහතා 
ඇතුමළු පිරිසශගන් ලැබුණු ශපත්සම. 

 

 

ගු එසප.එම්. ෙරික්කාර් ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ගරු කාථානායකාතුමමනි, පහත සශහන් ශපත්සම් ශදකා මම 

පිබඳගන්වමි. 

(1)  ශකාොශළොන්නාව, සාලමුල්ල, අයි.ඩී.එච්.පාර,  අංකා 51/1/3 
දරන සථ්ානශයහි පදිංචි එම්.එච්.ශක්.රහුමාන් මහතාශගන් 
ලැබුණු ශපත්සම; සහ 

(2)  පන්නිපිටිය, බ්රාහම්ණගම, විරමශ  මාවත, අංකා 32/ඒ/4 
දරන සථ්ානශයහි පදිංචි ඩේලිේ.එම්.සී.ශේ. ඉන්ද්රජිතත් 
මහතාශගන් ලැබුණු ශපත්සම. 

 
 
ඉදිරිපත් කරන ලෙ දපත්සම්  ෙහසජන දපත්සම් ිළිතබඳ කාරක 

සභාව  පැවරිය යුුර යයි නිදයෝග කරන  ලදී. 

சைர்ப்பிக்கப்பட்ட ைனுக்கமளப் தபொதுைனுக் குழுவுக்குச் சொட்டக் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 

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

ප්රශ්පනවල  වාිකක ිළිතුරු 
வினொக்களுக்கு வொய்மூல விமடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
   
 

දකොදකෝවා නිෂපපාෙනය  විසපතර 
தகொக்னகொவொ உற்பத்தி: விபரம் 

COCOA PRODUCTION: DETAILS 

579/’16 

1. ගු නලි්ද බණ්ඩාර ජයෙහස ෙහසතා (ගු බුද්ධික පිනරණ 

ෙහසතා දවනුව ) 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ - ைொண்புைிகு புத்திக 

பதிரண சொர்பொக)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha on behalf of the Hon. 
Buddhika Pathirana)  

්රාථමිකා කාර්මාන්ත අමාතයතුමමාශගන් ඇූ  ්ර ්නය- (1): 

(අ) (i) වර්ෂ 2015 වනවිට   ර ීලංකාාශේ ශකාොශකාෝවා වගා 
කාරනු ලැබූ භූමි ප රමාණය ශකාොපමණද; 

 (ii) 2010 සිට 2015 දක්වා වසර පහ තුමළ ශකාොශකාෝවා 
නිෂප්ාදනය, වර්ෂය අනුව ශවන් ශවන් ව ශයන් 
කිශලෝග රෑම් ශකාොපමණද; 

 (iii) රජය විසින් ශගොවීන්ශගන් සයජුවම ශකාොශකාෝවා 
මිලදී ගන්ශන්ද; 

 (iv) එශසේ නම්, පසු ගිය වසර පහ තුමළ රජය විසින් මිලදී 
ගත් ශකාොශකාෝවා ප රමාණය, වර්ෂය අනුව ශවන් 
ශවන් ව ශයන් ශකාොපමණද;  

 යන්න එතුමමා ශමම සභාවට දන්වන්ශනහිද? 

(ආ) (i) ශකාොශකාෝවා නිෂප්ාදනය ඉහළ දැමීමට රජය 
පියවර ගන්ශන්ද; 

 (ii) එශසේ නම්, එම පියවර කාවශර්ද;  

 යන්නත් එතුමමා ශමම සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ඇ) ශනො එශසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 

ஆரம்பக் மகத்ததொழில் அமைச்சமரக் னகட்ட வினொ: 

(அ) (i) 2015 ஆம் ஆண்டளவில் இலங்மகயில் 

தகொக்னகொவொ பயிர்தசய்யப்பட்ட நிலப்பரப்பு 

எவ்வளவு; 

 (ii) 2010 ததொடக்கம் 2015 வமரயொன ஐந்து வருட 

கொலப்பகுதியில் தகொக்னகொவொ உற்பத்தி 

ஆண்டுவொொியொக தவவ்னவறொக எத்தமன 

கினலொகிறொம்; 

 (iii) அரசொங்கம் விவசொயிகளிடைிருந்து னநரடியொக 

தகொக்னகொவொமவ தகொள்வனவு தசய்கின்றதொ; 

 (iv) ஆதைனில், கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் 

அரசொங்கத்தினொல் தகொள்வனவு தசய்யப்பட்ட 

தகொக்னகொவொவின் அளவு ஆண்டுவொொியொக 

தவவ்னவறொக எவ்வளவு; 

 என்பமத அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) (i)  தகொக்னகொவொ உற்பத்திமய அதிகொிக்கச் தசய்ய 

அரசொங்கம் நடவடிக்மக னைற்தகொள்ளுைொ; 

 (ii)  ஆதைனில், அந்நடவடிக்மககள் யொமவ; 

 என்பமத அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(இ) இன்னறல், ஏன்? 
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පාර්ලිශම්න්තුමව 

asked  the Minster of Primary Industries: 

(a) Will he state-  

 (i) the extent of land in which cocoa had been 
grown in Sri Lanka by the year  2015; 

 (ii) the quantity of cocoa produced in each year 
during the five years from the year 2010 up 

to 2015 separately in kilograms; 

 (iii) whether the Government directly purchases 
cocoa from farmers; and 

 (iv) if so, the  quantity of cocoa purchased by 
the Government in each year during the last 
five years separately ? 

(b) Will he inform this House- 

 (i) whether steps will be taken by the 
Government to enhance cocoa production; 
and 

 (ii) if so, the aforesaid steps; 

(c) If not, why ? 
 

ගු ෙයා ගෙදේ ෙහසතා (ප්රාථක ක කර්ෝදත අොතයුරො) 
(ைொண்புைிகு தயொ கைனக - ஆரம்பக் மகத்ததொழில் அமைச்சர்) 

(The Hon. Daya Gamage - Minister of  Primary Industries) 

ගරු කාථානායකාතුමමනි, එම ්ර ්නයට පිබඳතර මා සභාගත* 

කාරනවා. 

 
* සභාදම්සය ෙත තබන ලෙ ිළිතුරර  
* சபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட : 

* Answer tabled: 
 
(අ) (i)  ශහක්ටයාර 2517 

 (ii)  

 (iii)  නැත.  

 (iv)  අදාළ ශනොශේ. 

(ආ) (i)   ඔේ. 

 (ii)   (a)   ඌව ශවල්ලස්ස විශ ේෂ ශකාොශකාෝවා සංවර්ධන 
වයාපයතිය යටශත් ශමොනරාගල දිස්රික්කාශේ 2014 
සිට 2016 දක්වා කාාලය තුමළ රබර් වගාව යටශත් අතුමරු 
වගාවක් ශලස  ශකාොශකාෝවා ශහක්ටයාර 713.4 ක් වගා 
කාර ඇත.  

  (b) පසු ගිය වසර 5කා කාාල සීමාව තුමළ මාතශල්, 
කුරුණෑගල, මහනුවර, ශමොනරාගල, බදුල්ල 
දිස්රික්කායන්හි ශහක්ටයාර 6.0.05 ශපොල් හා රබර් 
වගාව යටශත් අතුමරු වගාවක් ශලස  ශකාොශකාෝවා වගා 
කාර ඇත. 

  (c)  පසු ගිය වසර 5කා කාාල සීමාව තුමළ දැනට පවත්නා 
වගාවල ඵලදායිතාව නැංවීම සශහා පාංශු 
සංරක්ෂණය, ශසවණ පාලනය හා ශපොශහොර ශයදීම 
ආදී  ෂය විදයාත්මකා රියාකාාරකාම් දියුණු කාර 
ශකාොශකාෝවා ශහක්ටයාර 206.7ක් සංවර්ධනය කාර 
ඇත. 

  (d)  වාර්ෂිකාව ශහක්ටයාර 175 බැඟින් 2017-2020 කාාල 
සීමාශේදී රබර් සහ ශපොල් අතර ශකාොශකාෝවා වගා 
කිරීමට සැලසුම් කාර ඇත. 

(ඇ)  අදාළ ශනොශේ. 

"විදුලක්පාය'' දගොඩනැඟිල්ල ඉදිකිරීෙ   වැය කළ 

මුෙල  

"விதுலக்பொய" கட்டிட நிர்ைொணம்: தசலவிட்ட பணம் 

CONSTRUCTION OF "VIDULAKPAYA" BUILDING: MONEY 
SPENT 

944/’16 

 
2. ගු ආර්. එම්. පද්ෙ උෙයශ්ා්දත ගුණදසේකර ෙහසතා (ගු 

උෙය ප්රභාත් ගම්ේදිළල ෙහසතා දවනුව ) 
(ைொண்புைிகு  ஆர். எம். பத்ை உதயசொந்த குணனசகர - 
ைொண்புைிகு உதய பிரபொத் கம்ைன்பில சொர்பொக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera on 
behalf of the Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බල ක්ති අමාතයතුමමාශගන් ඇූ  

්ර ්නය - (1): 

(අ) (i) ලංකාා විදුලිබල මණ්ඩලයට "විදුලක්පාය'' නමින් 
නව මූලසථ්ානයක් ඉදිකිරීම සශහා 2012 වසශර්දී 
එවකාට විදුලිබල අමාතයවරයා විසින් මුල්ගල තැබූ 
බව දන්ශන්ද; 

 (ii) එම වයාපයතියට ශම් දක්වා වියදම් කාළ සම්ර්ර්ණ 
මුදල ශකාොපමණද; 

 (iii) එම වයාපයතිය ශවනුශවන් බශවා ගනු ලැබූ 
වයාපයති කාාර්ය මණ්ඩලශේ නිලධාරින් සංයාව 
ශකාොපමණද; 

 (iv) එම ශගොඩනැඟිල්ල විවයත කිරීමට අශප්ක්ෂිත 
දිනය කාවශර්ද; 

 යන්න එතුමමා ශමම සභාවට දන්වන්ශනහිද?  

(ආ) ශනො එශසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

ைின்வலு ைற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க சக்தி அமைச்சமரக் 

னகட்ட வினொ:  

( அ) (i) இலங்மக ைின்சொர சமபக்கு "விதுலக்பொய"  

எனும் புதிய தமலமையகத்மத 

நிர்ைொணிப்பதற்கொக 2012 ஆம் ஆண்டு 

அப்னபொமதய ைின்வலு அமைச்சொினொல் 

அடிக்கல் நொட்டப்பட்டமைமய அறிவொரொ; 

 (ii) னைற்படி கருத்திட்டத்திற்கு இதுவமர 

தசலவிடப்பட்ட தைொத்த பணத்ததொமக 

எவ்வளவு; 

 (iii) னைற்படி கருத்திட்டத்திற்கொக ஆட்னசர்ப்புச் 

தசய்யப்பட்ட கருத்திட்டப் பணியொட்தடொகுதி 

அலுவலர்களின் எண்ணிக்மக யொது; 

 (iv) னைற்படி கட்டிடத்மத திறந்துமவக்க 

உத்னதசிக்கப்பட்டுள்ள திகதி யொது; 

 என்பமத அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

( ஆ) இன்னறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Power and Renewable Energy: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) whether he is aware that the then Minister 
of Power and Energy laid the foundation 
stone in 2012 to construct a new head office 

by the name of “Vidulakpaya” for the 
Ceylon Electricity Board; 
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[ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා  

වර්ෂය 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

කි.ග්රෑම් 500,000 525,000 513,000 515,000 500,000 457,000 
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 (ii) the total amount of money spent for that 
project up to now; 

 (iii) the number of officers recruited to the staff 
of the project; and 

 (iv) the date on which this building will be 
opened? 

(b) If not, why? 

 

ගු ලක්ෂපේද කිරිඇල්ල  ෙහසතා (උසසප අධායාපන                    

හසා ෙහසාොර්ග අොතයුරො සහස පාර්ලිදම්්දුරද  

සභානායකුරො) 
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல - உயர்கல்வி ைற்றும் 

தநடுஞ்சொமலகள் அமைச்சரும் பொரொளுைன்றச் சமப 

முதல்வரும்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 

ගරු කාථානායකාතුමමනි, විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බල ක්ති 

අමාතයතුමමා ශවනුශවන් මා එම ්ර ්නයට අදාළ පිබඳතුමර සභාගත* 

කාරනවා. 
 

* සභාදම්සය ෙත තබන ලෙ ිළිතුරර  
* சபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட : 

* Answer tabled: 
(අ) (i) ඔේ. ලංකාා විදුලිබල මණ්ඩලයට "විදුලක්පාය" නමින් නව 

මූලසථ්ානයක් ඉදිකිරීම සශහා 2012 වර්ෂශේදී එවකාට 
විදුලිබල අමාතයවරයා විසින් මුල්ගල තබන ලදී. 

 (ii) එම වයාපයතියට ශම් දක්වා වියදම් කාළ සම්ර්ර්ණ මුදල 
රුපියල් මිලියන 316කාට ආසන්න ශේ. 

 (iii) ශමම වයාපයතිය සශහා අතිතින් නිලධාරින් බශවාශගන 
ශනොමැත. අව ය කාාර්ය මණ්ඩලය අව යතාව අනුව විටින් 
විට ලංකාා විදුලිබල මණ්ඩලශේ ශසේවය කාරන සථ්ිර කාාර්ය 
මණ්ඩලවලින් සපයාශගන ඇත. 

 (iv) ශමම ශගොඩනැගිල්ල 2020 වර්ෂශේ ජනවාරි මස විවයත 
කිරීමට අශප්ක්ෂිතය. 

(ආ) අදාළ ශනොශේ. 

 
ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්ර ්න අංකා 4 - .77/'16 - (1), ගරු ( වවදය) නලින්ද ජයතිස්ස 

මහතා. 

 

ගු නිහසාල් ගලප්පත්ින  ෙහසතා (ගු (වවෙය) නලි්දෙ 

ජයිනසපස ේදත්රීුරො දවනුව  ) 
(ைொண்புைிகு நிஹொல் கலப்பத்தி - ைொண்புைிகு (மவத்திய 

கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ சொர்பொக) 

(The Hon. Nihal Galappaththi on behalf of the Hon. (Dr) 
Nalinda Jayathissa ) 

ගරු කාථානායකාතුමමනි, ගරු (වවදය) නලින්ද ජයතිස්ස 

මන්ත්රීතුමමා ශවනුශවන් මා එම ්ර න්ය අහනවා. 

 
ගු ලක්ෂපේද කිරිඇල්ල  ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir,  I ask for one month's time to answer the 

Question. 
 
ප්රශ්පනය ෙුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීෙ  නිදයෝග කරන ලදී. 
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්ර ්න අංකා 5 - 1010/'16 - (1), ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා. 

 
ගු ආර්. එම්. පද්ෙ උෙයශ්ා්දත ගුණදසේකර ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு ஆர். எம். பத்ை உதயசொந்த குணனசகர - 

ைொண்புைிகு நொைல் ரொஜபக்ஷ சொர்பொக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera on 
behalf of the  Hon. Namal Rajapaksa) 
ගරු කාථානායකාතුමමනි, ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 

ශවනුශවන් මා එම ්ර ්නය අහනවා. 

 
ගු ලක්ෂපේද කිරිඇල්ල  ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I ask for one month's time to answer the Question. 

 

ප්රශ්පනය ෙුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීෙ  නිදයෝග කරන ලදී. 
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
 
 

දකොළඹ, ගම්පහස දිසපත්රික්කවල පැිනදරන වගඩග  

දරෝගය  වැළැක්වීෙ 
தகொழும்பு, கம்பஹொ ைொவட்டங்களில் சிறுநீரக னநொய் 

பரவல் : தடுத்தல் 
 SPREAD OF KIDNEY DISEASE IN COLOMBO, GAMPAHA 

DISTRICTS: PREVENTION 
1022/’16 

6. ගු ආර්. එම්. පද්ෙ උෙයශ්ා්දත ගුණදසේකර ෙහසතා (ගු 

ඉ්දදික අනුුද්ධා ෙහසතා දවනුව ) 
(ைொண்புைிகு  ஆர். எம். பத்ை உதயசொந்த குணனசகர - 
ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த னஹரத் சொர்பொக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera on 
behalf of the Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ශසෞය, ශපෝෂණ හා ශද්ශීය වවදය අමාතයතුමමාශගන් ඇූ  

්ර ්නය - (1): 

(අ) රජරට ්රශද් ශේ බහුලව වයාප්ත වී ඇති වකුග ර ශරෝගය 
ශම් වනවිට ශකාොළඹ, ගම්පහ වැනි නාගරිකා ්රශද් වලටද 
සංරමණය වී ඇති බව එතුමමා දන්ශනහිද? 

(ආ) (i) ශකාොළඹ සහ ගම්පහ දිස්රික්කාවල වකුග ර ශරෝගය 
බහුල වීමට බලපා ඇති ශහේතුම කාවශර්ද; 

 (ii) ගම්පහ දිස්රික්කාශේ හනානාශගන ඇති වකුග ර 
ශරෝගීන් සංයාව, එක් එක් ්රාශද්ශීය ශල්කාම් 
ශකාොට්ඨාසය අනුව ශවන් ශවන් ව ශයන් 
ශකාොපමණද; 

 (iii) හනානාශගන ඇති ශරෝගීන්ශ  ශරෝග නිවාරණය 
සශහා අනුගමනය කාරන විශ ේෂ ශසෞය 
 වැඩසටහන් කාවශර්ද; 

 (iv)  තවදුරටත් ශමම ්රශද් වල වකුග ර ශරෝගය  
වයාප්තවීම වැළැක්වීම සශහා ශගන ඇති පියවර 
කාවශර්ද; 

 යන්න එතුමමා ශමම සභාවට දන්වන්ශනහිද? 

(ඇ) ශනො එශසේ නම්, ඒ මන්ද? 

2117 2118 



පාර්ලිශම්න්තුමව 

சுகொதொரம், னபொசமன ைற்றும்  சுனதச ைருத்துவ 

அமைச்சமரக் னகட்ட வினொ:  

( அ) ரஜரட்ட பிரனதசத்தில் அதிகளவில் பரவியுள்ள 

சிறுநீரக னநொய் தற்னபொது தகொழும்பு, கம்பஹொ 

னபொன்ற நகரப் பிரனதசங்களுக்கும் 

இடம்தபயர்ந்துள்ளததன்பமத அவர் அறிவொரொ? 

(ஆ) (i) தகொழும்பு ைற்றும் கம்பஹொ ைொவட்டங்களில் 

சிறுநீரக னநொய் அதிகொிப்பதில் தொக்கத்மத 

ஏற்படுத்தியுள்ள கொரணிகள் யொமவ; 

 (ii) கம்பஹொ ைொவட்டத்தில் இனங்கொணப்பட்டுள்ள 

சிறுநீரக னநொயொளிகளின் எண்ணிக்மக 

ஒவ்தவொரு பிரனதச தசயலொளர் பிொிவுக்கிணங்க 

தவவ்னவறொக எவ்வளவு; 

 (iii) இனங்கொணப்பட்டுள்ள னநொயொளிகளின் னநொய் 

நிவொரணத்திற்கொக கமடப்பிடிக்கப்படுகின்ற 

வினசட சுகொதொர நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் யொமவ; 

 (iv) ததொடர்ந்தும், இப்பிரனதசங்களில் சிறுநீரக னநொய் 

பரவுவமதத் தடுக்க னைற்தகொள்ளப்பட்டுள்ள 

நடவடிக்மககள் யொமவ; 

 என்பமத அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(இ) இன்னறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Health, Nutrition  and 
Indigenous Medicine: 

(a) Is  he aware that the kidney disease which is  
wildly spread  in Rajarata area has  spread to urban   
areas such as Colombo  and Gampaha by now? 

(b) Will  he inform this House - 

 (i) the reasons  for the kidney disease to be 
common in the districts of Colombo and 
Gampaha; 

 (ii) the number of kidney patients that  have 
been identified  in each Divisional 
Secretary's Division in Gampaha District, 
separately; 

 (iii) special health programmes conducted for 
providing treatments to the patients  that 
have been identified; and 

 (iv) of the steps that have been taken to prevent 
the spread of kidney disease in these areas 
further? 

(c) If not, why?  
 

ගු (වවෙය) රාිතත දසේනාරත්න ෙහසතා (දසෞ්ය, 

දපෝෂණ හසා දද්ශීය වවෙය අොතයුරො) 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ரொஜித னசனொரத்ன - 

சுகொதொரம், னபொசமண ைற்றும் சுனதச ைருத்துவ அமைச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Health, 
Nutrition and  Indigenous Medicine)  

ගරු කාථානායකාතුමමනි, එම ්ර ්නයට අදාළ පිබඳතුමර සභාගත* 

කාරනවා. 
* සභාදම්සය ෙත තබන ලෙ ිළිතුරර  
* சபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட : 

* Answer tabled: 

(අ) (i) රජරට ්රශද් ශේ වයාප්ත වී ඇති ශරෝගය ඇති වීමට ශහේතුම 

නි ච්ිතව හනානා ශනොගත් වකුග ර ශරෝගය ශකාොළඹ, ගම්පහ 

්රශද් වලට සංරමණය වී ශනොමැත. 

(ආ) (i) ශකාොළඹ, ගම්පහ ්රශද් වල වකුග ර ශරෝගය බහුලවීමට 

දියවැඩියාව, රුධිර පීඩනය, සථ්ූලතාව  ශහේතුම වී ඇත. 

 (iii) ්රාශද්ශීය ශල්කාම් ශකාොට්ඨාස අනුව දත්ත ශනොමැත. 

 (iv) පාසල් ශසෞය සහ ශසෞය සම්පන්න දිවිශපවතක් සශහා 

රියාත්මකා සායන -Healthy Life Clinic - මගින් ශමම 

ශරෝගය හනානා ගැනීමට කාටයුතුම කිරීම. ශකාොළඹ දිස්රික්කාය 

තුමළ සායන 32ක්ද, ගම්පහ  දිස්රික්කාය තුමළ සායන 71ක්ද 

ශම් වන විට රියාත්මකා ශේ. 

   ්රාථමිකා ශරෝහල්වලටද අධිකා රුධිර පීඩනය හා දියවැඩියාව 

සුව කිරීමට අව ය ෂෂධ ලබා දීම. 

   ශබෝශනොවන ශරෝග සශහා දිගුකාලක් ්රතිකාාර ගන්නා 

ශරෝගීන්ශ  වකුග රවල රියාකාාරිත්වය පරීක්ෂා කිරීම. 

   ගම්පහ, රාගම, මීගමුව, වතුමපිටිවල සහ ශහෝමාගම යන 

ශරෝහල්වල රුධිර කාාන්ද්රකාරණ ඒකාකා පිහිුවවා ඇත. 

 (v) වයායාම කිරීම සශහා මංරුරු ඇති කිරීම. 

   කායෂිකාර්ම ශදපාර්තශම්න්තුමව මගින් ශගවත් වගාව දිරිමත් 

කිරීම. 

   පාසල් ආයතන සශහා වයායාම වැඩසටහන් රියාත්මකා 

කිරීම 

   රජශේ ආයතන සහ පාසල්වල ආපන ාලාවල තිබිය යුතුම 

ආහාර පිබඳබශ චරශල් මගින් දැනුවත් කිරීම 

   ශබෝශනොවන ශරෝග පිබඳබශ දැනුවත් කිරීම සශහා මාධය 

වැඩසටහන් රියාත්මකා කිරීම. 

(ඇ) පැන ශනොනඟී. 
 

  දගොවිජන විනිශ්පචය සභා   උුරු සහස නැ දෙනහිර 

පළාත් 
கைத்ததொழில் நியொய ைன்றங்கள்: வடக்கு, கிழக்கு 

ைொகொணங்கள் 

AGRICULTURAL TRIBUNALS: NORTHERN AND EASTERN 
PROVINCES  
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7. ගු (ෙහසාචාර්ය) ආශු ොරසිංහස ෙහසතා (ගු ශ්ා්දින 
ශ්රීසපක්දෙරාසා ෙහසත්ක ය දවනුව ) 
(ைொண்புைிகு (னபரொசிொியர்) ஆசு ைொரசிங்க - ைொண்புைிகு 
(திருைதி) சொந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தரொசொ சொர்பொக) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe on behalf of the Hon. 
(Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
කායෂිකාර්ම අමාතයතුමමාශගන් ඇූ  ්ර ්නය - (1): 

(අ) (i) උතුමරු සහ නැශගනහිර පළාත්වල ශගොවීන් 
මුහුණශදන ගැටතිවලට විසදුම් ශසවීම සශහා ශම් 
වනශතක් කායෂිකාර්ම විනි ච්ය සභා පිහිුවවා 
ශනොමැති බව දන්ශන්ද; 

 (ii) උක්ත කාරුණ සම්බන්ධශයන් කායෂිකාර්ම 
අමාතයවරයා සහ ශගොවිජන ශසේවා ශකාොමසාරිස ්
ජනරාල්වරයා අමතන ලද 2016.04.04 දිනැති 
ලිපිශයන් මවිසින් දැනුම්දුන් කාරුණු 
සම්බන්ධශයන් අව ය පියවර ශගන තිශේද; 

 (iii) එශසේ ශනොමැති නම්, ඊට ශහේතුම කාවශර්ද; 

 (iv) උතුමරු සහ නැශගනහිර පළාත්වල කායෂිකාර්ම 
විනි ච්ය සභා පිහිුවවන දිනය කාවශර්ද; 

 යන්න එතුමමා ශමම සභාවට දන්වන්ශනහිද? 

(ආ) ශනො එශසේ නම්, ඒ මන්ද? 
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[ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදය ාන්ත ගුණශසේකාර මහතා  
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கைத்ததொழில் அமைச்சமரக் னகட்ட வினொ: 

(அ) (i) வடக்கு ைற்றும் கிழக்கு ைொகொணங்களில் 

விவசொயிகள் எதிர்தகொள்ளும் 

பிரச்சிமனகளுக்குத் தீர்வு கொண்பதற்கொக 

இதுவமர கைத்ததொழில் நியொயைன்றங்கள் 

தொபிக்கப்படவில்மல என்பமத அறிவொரொ; 

 (ii) இவ்விடயம் ததொடர்பொக கைத்ததொழில் 

அமைச்சருக்கும் கைநல னசமவ 

ஆமணயொளருக்கும் அனுப்பப்பட்ட எனது 

2016.04.04 ஆம் திகதிய கடிதத்தின்மூலம் 

அறிவிக்கப்பட்ட விடயங்கள் ததொடர்பில் 

னதமவயொன நடவடிக்மககள் 

னைற்தகொள்ளப்பட்டுள்ளதொ; 

 (iii) இன்னறல், அதற்கொன கொரணங்கள் யொமவ; 

 (iv) வடக்கு ைற்றும் கிழக்கு ைொகொணங்களில் 

கைத்ததொழில் நியொயைன்றங்கள் தொபிக்கப்படும் 

திகதி யொது; 

 என்பமத அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) இன்னறல், ஏன்? 
 

 asked the Minister of Agriculture: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) whether he is aware that Agricultural 
Tribunals have not been established up to 
now for finding solutions to problems faced 
by farmers in the Northern and the Eastern 
Provinces; 

 (ii) whether necessary steps have been taken in 
respect of the matters informed by me 
through letter dated 04.04.2016 addressed to 
the Minister of Agriculture and the 
Commissioner General of Agrarian 
Services in relation to the above matter;  

 (iii) if not, the reasons for it; and 

 (iv) the date on which the Agricultural Tribunals 
will be established in the Northern and the 
Eastern Provinces? 

(b) If not, why?  

 
ගු වස්දත අලුවිහසාදර් ෙහසතා (කෘෂිකර්ෙ රාජය 

අොතයුරො) 
(ைொண்புைிகு வசந்த அலுவிஹொனர - கைத்ததொழில் இரொஜொங்க  

அமைச்சர்) 

(The Hon.Wasantha Aluwihare - State Minister of 
Agriculture) ** 

ගරු කාථානායකාතුමමනි, කායෂිකාර්ම අමාතයතුමමා ශවනුශවන් මා 

එම ්ර ්නයට අදාළ පිබඳතුමර සභාගත* කාරනවා.  

 
* සභාදම්සය ෙත තබන ලෙ ිළිතුරර  
* சபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட : 

* Answer tabled: 

 

(අ) (i) උතුමරු සහ නැ ශෙනහිර පළාත්වලට අයත් රිකුණාමලය, 
මන්නාරම, කිලිශනොච්චිය, මඩකාලපුව, අම්පාර සහ 
වේනියාව යන දිස්රික්කා සශහා ශගොවිජන විනි ච්ය සභා ශම් 
වන විටත් පත් කාර ඇත.   

 (ii) ඔේ. ශගොවිජන සංවර්ධන ශකාොමසාරිස ් ජනරාල්ශ  අංකා 
CG/002/ශපොදු සහ 2016.04.05 දිනැති ලිපිශයන් පිබඳතුමරු 
යවා ඇත. 

 (iii) අදාළ ශනොශේ. 

 (iv) දැනට උතුමරු පළාශත් පුරප්පා රව පවතින යාපනය සහ 
මුලතිේ යන දිස්රික්කා සශහා ශගොවිජන  විනි ච්ය සභා 
පිහිුවවීමට ශම් වන විටත් අයදුම්පත් කාැශවා ඇති අතර 
සම්මු පරීක්ෂණ මණ්ඩල පත් කිරීශමන් අනතුමරුව අදාළ 
පත් කිරීම සිදු කිරීමට කාටයුතුම කාරන බව දන්වමි. 

(ආ) අදාළ ශනොශේ.    
 

 

යාපනය දිසපත්රික්කදම ෙත්පැ්ද අදලවිසැල්  විසපතර 
யொழ்ப்பொண ைொவட்ட ைதுபொன விற்பமன 

நிமலயங்கள்: விபரம் 
LIQUOR OUTLETS IN JAFFNA DISTRICT: DETAILS 
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3. ගු බිෙල් රත්නායක ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මුදල් අමාතයතුමමාශගන් ඇූ  ්ර ්නය - (1): 

(අ) (i) 200..05.1. වැනි දිනට යාපනය දිස්රික්කාශේ තිබූ 
මත්පැන් අශලවිසැල් සංයාව ශකාොපමණද;    

 (ii)  එම අශලවිසැල් පිහිටි සථ්ානවල ලිපිනයන් 
කාවශර්ද; 

 (iii)  2010, 2011, 2012, 2013, 2014 සහ 2015 යන 
වර්ෂවල අතිතින් විවයතකාර ඇති මත්පැන් 
අශලවිසැල් සංයාව, එක් එක් වර්ෂය අනුව ශවන් 
ශවන් ව ශයන් ශකාොපමණද;  

 (iv)  එම සථ්ානවල ලිපිනය  කාවශර්ද; 

 (v) ශම් වනවිට යාපනය දිස්රික්කාය තුමළ ඒකා පුද්ගල 
මත්පැන් පරිශභෝජනය ශකාොපමණද; 

 යන්න එතුමමා ශමම සභාවට දන්වන්ශනහිද? 

(ආ) ශනො එශසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

நிதி அமைச்சமரக் னகட்ட வினொ: 

(அ) (i) 2009.05.19ஆம் திகதியில் யொழ்ப்பொண 

ைொவட்டத்தில் இருந்த ைதுபொன விற்பமன 

நிமலயங்களின் எண்ணிக்மக எத்தமன; 

 (ii) னைற்படி ைதுபொன விற்பமன நிமலயங்கள் 

அமைந்துள்ள இடங்களின் முகவொிகள் யொமவ; 

 (iii) 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 ைற்றும் 2015 ஆம் 

ஆண்டுகளில் புதிதொகத் திறக்கப்பட்டுள்ள 

ைதுபொன விற்பமன நிமலயங்களின் 

எண்ணிக்மக ஒவ்தவொரு ஆண்டின் படி 

தவவ்னவறொக  எத்தமன; 

 (iv) னைற்படி இடங்களின் முகவொிகள் யொமவ; 

 (v) தற்னபொது யொழ்ப்பொண ைொவட்டத்தில் தலொ 

ைதுபொன நுகர்வு எவ்வளவு; 

 என்பமத அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) இன்னறல், ஏன்? 
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පාර්ලිශම්න්තුමව 

asked the Minister of Finance: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the number of liquor outlets in the Jaffna 
district as at 19.05.2009; 

 (ii) the addresses of the locations of such liquor 
outlets; 

 (iii) separately in respect of each year, the 
number of newly opened liquor outlets in 
the years 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 and 

2015;  

 (iv) the addresses of their locations; and 

 (v) the per capita alcohol consumption in the 
Jaffna district as of now? 

(b) If not, why?  

 
ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Minister will table the answer. 
 

ගු බිෙල් රත්නායක ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු රවි කාරුණානායකා ඇමතිතුමමනි, ඒ ්ර ්නශේ උත්තරය 

තිශබනවාද?  

 
ගු රවි කුණානායක ෙහසතා (මුෙල් අොතයුරො) 
(ைொண்புைிகு ரவி கருணொநொயக்க - நிதி அமைச்சர்) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
ඔේ, තිශබනවා. 

 
ගු බිෙල් රත්නායක ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

Sir, the Hon. Minister has the answer. 
 

ගු රවි කුණානායක ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு ரவி கருணொநொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කාථානායකාතුමමනි, මම ඒ පිබඳතුමර සභාගත කාරනවා.    

 

ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එශහම ශහොශයි ශන්ද, ගරු මන්ත්රීතුමමනි?  
 

ගු බිෙල් රත්නායක ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කාථානායකාතුමමනි, එත ශකාොට මට අතුමරු ්ර ්න ඇසීශම් 

අවස්ථාව ලැශබන්ශන් ශකාොශහොමද? 

 

ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ඇමතිතුමමනි, මන්ත්රීතුමමාශ  අතුමරු ්ර ්නවලට ඔබතුමමාට 

පිබඳතුමරු ශදන්න පුළුවන් ශන්ද? 

ගු රවි කුණානායක ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு ரவி கருணொநொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු මන්ත්රීතුමමනි, ඔබතුමමාට අතුමරු ්ර ්න තිශබනවා නම් 

අහන්න. 
      

ගු බිෙල් රත්නායක ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කාථානායකාතුමමනි, මම ශමශහම කාරන්නම්. ශම් උත්තර 

study කාරන්නම්. මට අද ශනොශව යි, ශවන දවසකා අවස්ථාවක් 

ශදන්න අතුමරු ්ර ්න අහන්න. ගරු ඇමතිතුමමාශගන් ශවන දවසකා 

අතුමරු ්ර ්න අහන්න අවස්ථාව ලබා ශදන්න. 
 

ගු රවි කුණානායක ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு ரவி கருணொநொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු මන්ත්රීතුමමනි, අය වැය විවාදශේ අන්තිම දවස් ටිකා  නිසා 

උදේවක් හැටියට පාර්ලිශම්න්තුමව රැස්ශවන ශවනත් දවසකා ඒ 

අතුමරු ්ර ්න අහනවාද? 
     

ගු බිෙල් රත්නායක ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඒකාට කාමක් නැහැ. ඔබතුමමා ශම් සභාවට එන දවසක් කියන්න. 

මම ශම් පිබඳතුමරු  study කාරලා, එදාට මශ  අතුමරු ්ර ්න 

අහන්නම්.   
  

ගු රවි කුණානායක ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு ரவி கருணொநொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒ ගැන කිසිම ්ර ්නයක් නැහැ.  
 
ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොශයි, ගරු අමාතයතුමමා. ඔබතුමමාට ශබොශහොම ස්තුමතියි.  
 

ගු බිෙල් රත්නායක ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කාථානායකාතුමමනි, උතුමර පළාශත් මත් පැන් පරිශභෝජනය 

වැඩි වීම ගැන ජනාධිපතිතුමමා ්රකාා  කාළා. ඒ සම්බන්ධව තමයි මා 

්ර ්න අහලා තිශබන්ශන්.  
 

ගු රවි කුණානායක ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு ரவி கருணொநொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒවාට උත්තර ශදන්න මට පුළුවන්.  

      
ගු බිෙල් රත්නායක ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
පිබඳතුමරු ලබා දීම ගැන මා ඔබතුමමාට ස්තුමතිවන්ත ශවනවා, ගරු 

අමාතයතුමමා. මා පිබඳතුමර study කාරලා ඔබතුමමාශගන් අතුමරු ්ර ්න 

අහන්නම්.  
 

ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අපි පුළුවන් තරම් උත්සාහ කාරන්නම් ඇමතිතුමමා එන දවසක් 

බලලා ඒකාට අවස්ථාවක් ශදන්න. ගරු මන්ත්රීතුමමනි, එශහම 

නැත්නම් ගරු අමාතයතුමමා හමු ශවලා උත්තර  ලබා ගන්නත් 

ඔබතුමමාට පුළුවන් ශන්ද?   
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ගු බිෙල් රත්නායක ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඒ පිබඳතුමරු රශට් ජනතාව දැනගන්නත් එපායැ, ගරු 

කාථානායකාතුමමනි.  
 

ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ජනතාව දැනගන්න ඕනෑ ශන්. ශහොශයි, ශහොශයි.   
 

ගු බිෙල් රත්නායක ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඔක්ශකාෝටම වඩා ඒ ගැන ඔබතුමමා දැනගන්නත් ඕනෑ.  
 

ගු රවි කුණානායක ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு ரவி கருணொநொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු මන්ත්රීතුමමා, එහි ඇත්ත තත්ත්වය ශම්කායි. සියයට 

400කින් පමණ පරිශභෝජනය ශීඝ්රශයන් වැඩි ශවලා තිශබනවා.  
 

ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

We  will do our best.   
 

ගු රවි කුණානායක ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு ரவி கருணொநொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කාථානායකාතුමමනි, මම ඒ පිබඳතුමර සභාගත* කාරනවා.    

 

* සභාදම්සය ෙත තබන ලෙ ිළිතුරර  
* சபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) (i) 2009.05.19 දිනට යාපනය දිස්රික්කාශේ මත්පැන් 
අශලවිසැල් සංයාව 4.කි.  

 (ii) ඇමුණුශමහි දක්වා ඇත. (ඇමුණුම පුසත්කාාලශේ තබා ඇත) 

 (iii)   

 
 

 (iv) 

වර්ෂය අතිතින් විවයත කාළ 

මත්පැන් අශලවි සැල් 

සංයාව 

2010 03 

2011 නැත 

2012 02 

2013 04 

2014 නැත 

2015 01 

 
 (v)  2015 වර්ෂශේ ඒකා පුද්ගල මත්පැන් පරිශභෝජනය (ලීටර්) 

5.7 

(ආ) පැන ශනොනඟී. 
  

 

දපෞද්ගලිකව  ෙැනුම් දීදේද ඇසූ ප්රශ්පනය 
தனி அறிவித்தல் மூல வினொ 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
ගඩොර් ගුණරත්නම් ෙහසතා  පුරවැසභාවය ලබා දීෙ 

திரு. குைொர் குணரட்ணத்திற்குப் பிரஜொவுொிமை 

வழங்கல் 
GRANT OF CITIZENSHIP TO MR. KUMAR GUNARATNAM 

 

ගු දිද්දෂප ගුණවර්ධාන ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு  தினனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කාථානායකාතුමමනි, අභයන්තර කාටයුතුම, වයඹ සංවර්ධන 

හා සංස්කායතිකා කාටයුතුම අමාතය ගරු එස්.ී.. නාවින්න 

මැතිතුමමාශගන් පිබඳතුමරු බලාශපොශරොත්තුමශවන් පාර්ලිශම්න්තුමශේ 

ස්ථාවර නිශයෝග 23(2) යටශත් මා ශම් ්ර ්නය නෙනවා. 

ශපරුවගාමී සමාජවාදී පක්ෂශේ නායකායා වන කුමාර් 

ගුණරත්නම් මහතා ශ්රී ලංකාාශේ උපන් බවද, ඔහුශ  ශදමේපියන්ද 

ශ්රී ලංකාාශේ පුරවැසිභාවය ඇති අය බවද රටම දනී. ඔහු 2015 

ජනවාරි 01වන දින ශ්රී ලංකාාවට පැමියේශේය. වීසා කාාලය අවසන් 

වීමට ශපර, ජනවාරි 27, 20 යන ශදදින තුමළ ආගමන හා විගමන 

ශදපාර්තශම්න්තුමවට ඔහු කාැශවන ලද අතර, වීසා ශකාොන්ශද්සි කාඩ 

කාරමින් ශද් පාලන කාටයුතුම කාර ඇති බවට එහිදී ශචෝදනා 

නැඟියේ. නමුත්, ලංකාාවට පැමිණීශම් අරමුණ ශද් පාලන කාටයුතුම 

සශහා බව වීසා සශහා අවසර ඉල්ලීශම් ලිපිශේද සශහන්ව තිබියේ. 

එම කාැශවූ දිනශේ ඔහුශ  ගමන් බලපරයද ඔුනන් භාරයට ගන්නා 

ලද අතර, රටින් පිුවවහල් කිරීමට සුදානමක් තිබියේ. 

1 ඉන් අනතුමරුව 2015 ජනවාරි 30ශවනි දින වීසා දීර්ඝ කාරන 
ශලස ඉල්ලා සිටි අතර, ආගමන හා විගමන 
ශදපාර්තශම්න්තුමව එය සිදු ශනොකාරන ලදී. එශමන්ම 
පුරවැසි පනශත් සශහන් ්රතිපාදනවලට අනුූලලව 
පාරම්පරිකා පුරවැසි භාවය තහුනරු කාරන ශලස 2015 
ශපබරවාරි 10ශවනි දින ඉල්තිම් පරයක් ආගමන හා 
විගමන ශදපාර්තශම්න්තුමවට ඉදිරිපත් කාළද, එයට අදාළ 
අනුමැතිය තවමත් ලබා දී නැති බව ඔබතුමමා දන්ශන්ද? 

 2015 අශගෝසත්ුම පැවති පාර්ලිශම්න්තුම මැතිවරණශේදී 
ශපරුවගාමී සමාජවාදී පක්ෂශේ ජාතිකා ලැයිසත්ුම 

FL 11 ශජොලි ශරස්ුවරන්ට්, අංකා 27, පශලයි 

පාර, තිරුනාශවලි. 

FL 07 සුභාෂ් ුවවරිස් ශහොශටල්, අංකා 4., 

වික්ශටෝරියා පාර, යාපනය. 

FL 11 ලිකාර් ශරස්ුවරන්ට්, උප්පුශේලි, 

කාරන්ශේලි බටහිර, කාරශවච්ඩි. 

FL 11 ශවස්ටන් ශරසු්වරන්ට් පුද්. සමාගම, 

අංකා 660, ශපොන්නාලි පාර, 

ම රමාඩම්, යාපනය. 

FL 13 A ශරෝයල් රිරිශේෂන් ක්ලේ, 

පුනිත්තනගර් පාර,  

අන්නයිවිලත්තන්, පුශලෝලි. 

FL 07 යාල් ී.ච් ශහොශටල්, යාපනය පාර, 

වල්ලියාවතායි, කාරනාවයි බටහිර 

2125 2126 

FL 07 ග්රීන් ග්රාස් ශහොශටල් ඇන්  

ශරස්ුවරන්ට්, අංකා 33, අසීර්වාතන් 

ශපශදස ශරෝහල පාර, යාපනය. 

FL 07 නිේ ග්රීන් ඉන් ශරසු්වරන්ට්, අංකා 

250/3, නුවර පාර, යාපනය. 

FL 07 ශරෝසා ශරසු්වරන්ට්, ව  ර බටහිර, 

ව රක්ශකාොශඩයි. 

FL 07 ශහොශටල් ේලූ රිබන්, මරුතන්කාර්නි, 

වලයික්කාන්ඩි. 



පාර්ලිශම්න්තුමව 

අශප්ක්ෂකාශයකු ශලස මැතිවරණ ශකාොමසාරිස ් විසින් 
්රකාා යට පත් කාළ ගුණරත්නම්  මහතා 2015 ශනොවැම්බර් 
04ශවනි දා දහවල් 2.00ට පමණ කුමාර් ගුණරත්නම් 
සශහෝදරයාශ  මවශ  නිවශසේදී, (කාෑගල්ශල්දී) අත් 
අඩංගුවට ගන්නා ලද බව ඔබතුමමා පිබඳගන්ශන්ද? 

2 එහිදී ශපොලීසිය විසින් වීසා කාාලය ඉකුත්වී තිබියදී රැඳී 
සිටිනවා යන ශචෝදනාව යටශත් න ර පවරන ලදී. 
නීරුඥයින් ඉදිරිපත් කාශළේ ඔහු ලංකාාශේ පුරවැසිශයක් නිසා 
වීසා කාාලය පිබඳබශ ්ර න්ය මත ඔහුව රටින් පිුවවහල් 
ශනොකාළ යුතුම බවයි. ශපරුවගාමී සමාජවාදී පක්ෂය විසින් 
දිගින් දිගටම සිදු කාළ ශද් පාලන උද්ශඝෝෂණයන්ශගන් 
අනතුමරුව ශදසැම්බර් 04ශවනි දා අග්රාමාතය රනිල් 
විරමසිංහ මැතිතුමමා, නිශයෝජය අමාතය හර්ෂ ද සිල්වා 
මැතිතුමමා, අමාතය එස.්ී.. නාවින්න, රාජය අමාතය 
නිශරෝෂන් ශපශර්රා, අග්රාමාතය ශල්කාම්වරයා, අමාතයාං  
ශල්කාම්වරයා, ආගමන හා විගමන පාලකාවරයා, ආගමන 
හා විගමන ශදපාර්තශම්න්තුමශේ නීති නිලධාරියා ඇතුමළු 
පිරිසක් සමෙ පාර්ලිශම්න්තුම පරිශ්රශේදී ශපරුවගාමී පක්ෂශේ 
නිශයෝජිතත පිරිසකාට සාකාච්ඡාවක් ලබා ශදන ලද බවද 
පිබඳගන්ශන්ද? 

 ඉන් අනතුමරුව අවසථ්ා කිහිපයකාදී එම පක්ෂය විසින් 
ආගමන හා විගමන ශදපාර්තශම්න්තුම නිලධාරින් හමු වූ 
අතර, ඔුනන් නීතිපති උපශදස ් ලබාගැනීම සශහා කාටයුතුම 
කාරන බව දන්වා සිටිශේය. සැලකිය යුතුම කාාලයක් 
ගතවීශමන් අනතුමරුව 2016 ශපබරවාරිශේ දී නීතිපති 
ශදපාර්තශම්න්තුමශවන් නැවත උපශදසක් ආගමන හා 
විගමන ශදපාර්තශම්න්තුමවට එවා තිබූ අතර, එහි ශමශලස 
සශහන්ය. ශකාටිශයන් කිවශහොත්, "කුමාර් ගුණරත්නම්ට 
පුරවැසිභාවය ලබාදීමට කාටයුතුම කාරන්න, එය සශහා න රව 
අවසන් වනතුමරු ඉන්න" ශලස සශහන්ය. ශම් පිබඳබශ 
ආගමන හා විගමන ශකාොමසාරිසව්රයාශගන් විමූ  විට ඔහු 
්රකාා  කාර ඇත්ශත්, න ර රුන්දුව අනුව තමා කාටයුතුම 
කිරීමට ූ දානමින් සිටින බවයි.  

 එනමුත්, කාෑගල්ල අධිකාරණය න ර රුන්දුව ශදමින් 2016 
අශ්රේල් 01 දින සිට රියාත්මකා වන පරිදි වසරකා සිර 
දඬුවමක් ලබාදුන්නද, න රව අවසන් වීශමන් පසුත්              
පුරවැසි අයදුම්පත සලකාා බැතිශන් නැත. නීතිපති 
ශදපාර්තශම්න්තුමශේ ඉහත උපශදසට අනුව න රව අවසන් වූ 
පසු පුරවැසිභාවය ලබාදිය හැකිමුත් එය සිදු ුනශණ් නැත. 
ඔහුශ  සිර දඬුවශම් කාාලය 2016 ශදසැම්බර් 0.වැනි දා - 
තව දවස ්7කින්- අවසන් වීමට නියමිත අතර, පුරවැසිභාවය 
ලබාදීම පිබඳබශව කාටයුතුම කිරීමට අමාතයවරයා ශලස 
ඔබතුමමා දැන් පියවර ගන්ශන්ද?  

3   නිදහස ්වන දින, එනම් 2016 ශදසැම්බර් .වන දින  ශහෝ ඊට 
ශපර ශහෝ පසු කුමාර් ගුණරත්නම් (ශනොශහොත්   ශනොශයල් 
මුදලිශ ) රටින් පිුවවහල් කිරීම නවතන නිශයෝගයක් 
අමාතයතුමමා ව ශයන් ඔබතුමමා නිකුත් කාරනවාද? ඉන්පසු 
පුරවැසිභාවය ලබාදීම ඉුව කාරනවාද?   

 
ගු එසප.බී. නාවි්දන ෙහසතා (අභය්දතර ක යුුර, වයඹ 

සිංවර්ධාන හසා සිංසපකෘිනක ක යුුර  අොතයුරො) 
(ைொண்புைிகு  எஸ்.பி. நொவின்ன - உள்ளக அலுவல்கள், 

வடனைல் அபிவிருத்தி ைற்றும் கலொசொர அலுவல்கள் அமைச்சர்) 

(The Hon. S.B. Nawinne - Minister of  Internal Affairs, 
Wayamba Development and Cultural Affairs) 

ගරු කාථානායකාතුමමනි, ගරු දිශන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්ත්රීතුමමා 

විසින් ස්ථාවර නිශයෝග 23.(2) යටශත් අසන ලද ්ර ්නයට පිබඳතුමරු 

ශමශසේයි. 

1.1  ඔේ. 

1.2  ඔේ. 

2.1  ඔේ. 

2.2  සිර දඬුවම් කාාලය අවසන් වීශමන් පසුව ශ්රී ලාංකිකා 
පුරවැසිභාවය සම්බන්ධ විධිමත් ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් 
කාරන්ශන් නම්, එම ඉල්ලීම සලකාා බැලීමට අදාළ පියවර 
ගනිමි. 

3.  රටින් පිුවවහල් කිරීශම් නිශයෝගයක් නිකුත් කාර ශනොමැත. 
පුරවැසිභාවය සම්බන්ධ විධිමත් ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් 
කාරන්ශන් නම්, ඒ සම්බන්ධශයන් කාටයුතුම කිරීමට මා 
ූ දානම්. 

 

ගු දිද්දෂප ගුණවර්ධාන ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு  தினனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ආගමන විගමන පාලකා ළෙ ඒ ඉල්තිම් පරය තිශබනවා. 
 

ගු එසප.බී. නාවි්දන ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு  எஸ்.பி. நொவின்ன) 

(The Hon. S.B. Nawinne) 

අද ඒ ශගොල්ලන් සමහර විට මට එය ඉදිරිපත් කාරයි. 

 
ගු දිද්දෂප ගුණවර්ධාන ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு  தினனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ශම් සශහා ඇමතිතුමමාශ  මැදිහත්වීමයි දැන් අපි 

බලාශපොශරොත්තුම වන්ශන්. 

 
ගු එසප.බී. නාවි්දන ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு  எஸ்.பி. நொவின்ன) 

(The Hon. S.B. Nawinne) 

කිසි ්ර ්නයක් නැහැ. කුමාර් ගුණරත්නම්ශ  ශදමුනපියන් 

ලංකාාශේ සිටින අය නිසා ඔහුව පිුවවහල් කාරන්ශන් නැහැ. ඒ 

වාශ ම මූලිකා ව ශයන් dual citizenship එකාක් ගැනීශම් 

හැකියාව ඔහුට තිශබනවා. එශහම නැති ුනශණොත් ඔහුට ලංකාාශේ 

ශකාබඳන්ම පුරවැසිභාවය ගන්න ඕනෑ නම්, අනිවාර්යශයන්ම ඔහු 

ඕස්ශේලියාශේ පුරවැසිභාවය අත් හරින්න ඕනෑ. 

 
ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ඇමතිතුමමා ශම් කාරුණට අවධානය ශයොමු කාරන්න. 

 
ගු දිද්දෂප ගුණවර්ධාන ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு  தினனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ශම් කාරුණ සම්බන්ධශයන් ගරු ඇමතිතුමමා මැදිහත් ශවලා 

කාටයුතුම කාරන්න කියලා මා ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොශයි, ශබොශහොම ස්තුමතියි. 

 
ගු ලක්ෂපේද කිරිඇල්ල  ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
 

නැඟී සටිදමය. 
எழுந்தொர். 

rose. 
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ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු සභානායකාතුමමා. 

 
ගු ලක්ෂපේද කිරිඇල්ල  ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කාථානායකාතුමමනි, විපක්ෂය කුමාර් ගුණරත්නම් 

මහත්මයා ගැන කානගාුවව පළ කාර තිශබනවා.  මම සභාවට මතක් 

කාරන්න කාැමැතියි, ගුණරත්නම් මහත්මයා පැහැර ශගන ගිශේ පසු 

ගිය ආණ් රව කියලා. දැන් කිඹුල් කානාළු හළනවා. They are the 

people who abducted him. 
 

ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Now, the Hon. Minister of Finance to make his 
Statement.  
 
 

ඉඩම් තක්දසේුව ිළිතබඳ 2016.11.28 දින 
ෙුර කළ ප්රශ්පනය  මුෙල් අොතයුරොදේ 

ප්රකාශ්ය 
கொணி ைதிப்பீடு பற்றி 28.11.2016 அன்று   

எழுப்பப்பட்ட வினொ: நிதியமைச்சொின் 

கூற்று     
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ASSESSMENT: STATEMENT BY MINISTER OF 
FINANCE  

 

ගු රවි කුණානායක ෙහසතා (මුෙල් අොතයුරො) 
(ைொண்புைிகு ரவி கருணொநொயக்க - நிதி அமைச்சர்) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
ගරු කාථානායකාතුමමනි, 2016.11.20 පාර්ලිශම්න්තුමශේ  පැවැති 

අය වැය විවාදය අවස්ථාශේදී දකුණු පළාත් පාර්ලිශම්න්තුම මන්ත්රී 

ගරු බුද්ධිකා පතිරණ මහතා විසින් තිහශගොඩ ්රාශද්ශීය ශල්කාම් 

කාාර්යාලයට අයත් පිඹුරු අංකා 2617 හි කාැබැලි අංකා 10. ඉඩශමහි 

තක්ශසේරුව පිබඳබශව ්ර ්නයක් අසනු ලැබුවා.  එහිදී යම් වැරැදි 

නිගමනවලට ඇවිල්ලා තිබුණා. ඒ නිසා ඒ සම්බන්ධශයන් කාරුණු 

ශසොයා බලා මම දැන් වාර්තා කාරනවා.  

ගරු කාථානායකාතුමමනි, දකුණු අධිශේගී මාර්ග දිගුව ඉදිකිරීම 

සශහා තිහශගොඩ ්රාශද්ශීය ශල්කාම් ශකාොට්ඨාසයට අයත් වූ පිඹුරු 

අංකා 2617 යටශත් අත්කාර ශගන ඇති කාැබැලි අංකා 10. දරණ 

ඉඩම ඉහත ්ර ්නය හා අදාළ ශේ. ශමම ඉඩශම් ශකාොටශසේ ්රමාණය 

පර්චස් 0.04කි; වර්ග අඩි 10.0.ක් වූ ඉතා කුඩා බිම් ශකාොටසකි. 

එක් පර්චසයකාට රුපියල් 50,000 බැගින් පර්චස ් 0.04 සශහා 

මුළු වන්දි මුදල රුපියල් 2,000කි. ඒ සශහා ඉඩම් අත්කාර ගැනීශම් 

පනශත් විධිවිධාන යටශත් ලබා දුන් වන්දි මුදල රුපියල් 500ක් 

වන අතර ඉන් පරිබාහිරව පැවැති ලාර්ක් කාමිුවව මඟින් රුරණය 

කාර ඇති වන්දි මුදල රුපියල් 1,500කි.  

ඉහත ඉඩශම් හිමිකාම් ශනොකී ්රමාණය - unclaimed portion -  

පර්චස් 0.022ක් එනම් මුළු ඉඩශමන් සියයට 55කි. හිමිකාම් කී 

්රමාණය පර්චස් 0.010ක් එනම් මුළු ඉඩශමන් සියයට 45කි. එම 

පර්චස් 0.010කා ්රමාණය සශහා අයිතිකාරුවන් 22ක් තම අයිතිය 

සශහා ඉදිරිපත් වී ඇති අතර අදාළ ්ර ්නයට තුම ර දුන් ඉඩශම් 

අයිතිකාරුට හිමි ඉඩම් ්රමාණය පර්චස් 0.0000133කි. 

මුළු වන්දි මුදල වූ රුපියල් 500න් හිමිකාම් කී ්රමාණය සශහා 

අදාළ වන්දි මුදල රුපියල් 225ක් වන අතර, එක් එක් පුද්ගලයා 

හිමිකාම් කී ඉඩම් ්රමාණයට අනුපාතිකාව අදාළ වන්දි මුදල ශබූ 

කාළ, අදාළ පුද්ගලයාට හිමි වන වන්දි මුදල  ත 50කි. ශම් අනුව 

තක්ශසේරු ශදපාර්තශම්න්තුමව අදාළ තක්ශසේරුව නිවැරදිව සිදු කාර 

ඇති අතර, එම ්රතිලාභ හිමි සියතිම ඉල්තිම්කාරුවන් ශවත ඒ බව 

දැන්වීම ්රාශද්ශීය ශල්කාම් කාාර්යාලය මඟින් සිදුකාර ඇත. 

ශමම ඉඩම සශහා පුද්ගලයන් 22ක් අයිතිකාරුවන් බැවින්, එම 

මුළු ඉඩම සශහා වන්දි මුදල වන රුපියල් 225කා මුදල එම සියති 

ශදනා අතර ඉඩශම් අයිති ්රමාණයන් අනුව ශබදා ඇත. 

2006 අංකා 12 දරන මුද්දර ගාස්තුම (විශ ේෂ විධිවිධාන) පනත 

යටශත් නිකුත් කාළ 2000.01.01 දිනැති 1530/13 ගැසට් පරය 

අනුව රුපියල් 25,000ට අ ර මුදල් සශහා මුද්දර ගාස්තුම ශගවීම 

අව ය ශනොශේ. 

මාතර, තිහශගොඩ ්රාශද්ශීය ශල්කාම් කාාර්යාලශේ "ශගවන්න 

තිශබන වන්දි මුදල රුපියල් 25යි" කියන එකා වැරදීමකින් සශහන් 

ශවලා තිශබන්ශන්. නමුත්, වන්දි ව ශයන් ලැශබන්න තිශබන්ශන් 

 ත 50යි කියන එකා තමයි මම ශමහිදී තහුනරු කාරන්න හදන්ශන්. 

තක්ශසේරු ශදපාර්තශම්න්තුමව මශ  අමාතයාං ය යටශත්යි 

තිශබන්ශන්. ඒ නිසා එහි වැරැද්දක්  ශවලා නැහැ. හිමිකාරුවන් 

්රමාණය වැඩි නිසා එක් අශයකුට ලැශබන ්රමාණය තමයි ඒ. 

හැබැයි, ශවශළශ ශපොශළේ මිල අනුව තමයි අපි තක්ශසේරු කාරශගන 

යන්ශන්. ශමොකාද, අපි කාාටවත් පා රවක් ශවන්න ඉඩ තියන්ශන් 

නැහැ. 

 

ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ස්තුමතියි, ගරු මුදල් අමාතයතුමමා.  

මීළෙට ්රධාන කාටයුතුම ආරම්භශේදී ශයෝජනා පිබඳබශ දැනුම් 

දීම, ගරු සභානායකාතුමමා. 

 

පාර්ලිදම්්දුරද  රැසපවීම් 
பொரொளுைன்ற அைர்வு 

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 

ගු ලක්ෂපේද කිරිඇල්ල  ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I move, 
 
"That notwithstanding the provisions of the motion agreed to by 
Parliament on 16.11.2016, the hours of sitting this day shall be 9.30 
a.m. to 7.00 p.m. At 5.00 p.m. the Standing Order No.7(5) of the 
Parliament shall operate. At 7.00 p.m. Mr. Speaker shall adjourn the 
Parliament without question put."  

 
ප්රශ්පනය විෙසන ලදි්ද, සභා සම්ෙත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඊළෙට, විසර්ජන පනත් ශකාුවම්පත - 2017, කාාරකා සභා 

අවස්ථාව. 
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පාර්ලිශම්න්තුමව 

විසර්ජන පනත් දකටුම්පත, 2011 
ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூலம், 2017 

APPROPRIATION BILL, 2017 
 
 

කාාරකා සභාශේදී තවදුරටත් සලකාා බලන ලදී.-
[්රගතිය: ශනොවැම්බර් 30  

[ගරු කාථානායකාතුමමා මූලාසනාරූඪ විය.] 
 

குழுவில் னைலும் ஆரொயப்தபற்றது.- [னதர்ச்சி :நவம்பர் 30] 

[சபொநொயகர் அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள்] 
 

Considered further in Committee - [Progress: 30th November] 
[MR. SPEAKER in the Chair.] 

 

106 වන ශීර්ෂය. - ආපො කළෙනාකරණ අොතයවරයා 
01 වන වැඩසටහන.- ශමශහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 12.,572,000 
  

தமலப்பு 106.- அனர்த்த முகொமைத்துவ அமைச்சர் 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் - ைீண்டுவருஞ் 

தசலவு ரூபொ 129,572,000 

  
HEAD 106. - MINISTER OF DISASTER  MANAGEMENT 

Programme 01.- Operational  Activities - Recurrent Expenditure,   
Rs. 129,572,000 

 
157 වන ශීර්ෂය.- ජාිනක සිංවාෙ ිළිතබඳ අොතයවරයා 

01 වන වැඩසටහන.- ශමශහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 350,461,000  

 

தமலப்பு 157.- னதசிய கலந்துமரயொடல்கள் பற்றிய அமைச்சர் 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் - ைீண்டுவருஞ் 

தசலவு ரூபொ 350,461,000 
 

HEAD 157.- MINISTER OF NATIONAL DIALOGUE  
Programme 01.- Operational  Activities - Recurrent Expenditure,   

Rs. 350,461,000 

  
165 වන ශීර්ෂය.- ජාිනක ඒකාබද්ධාතා සහස ප්රිනස්දධාාන 

අොතයවරයා 
01 වන වැඩසටහන.- ශමශහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,  

රු.113,405,000 
 

தமலப்பு 165.- னதசிய நல்லிணக்க ைற்றும் ஒருமைப்பொட்டு 

அமைச்சர் 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.-தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள்-ைீண்டுவருஞ் 

தசலவு ரூபொ 113,405,000  

 
HEAD 165.- MINISTER OF NATIONAL INTEGRATION AND 

RECONCILIATION   
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 113,405,000 

 
ගු සභාපිනුරො  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

අද දිවා ආහාරය සශහා විශේකාය ගැශනන්ශන් නැහැ. සවස 

5.00ට එක් එක් අමාතයාං  වැය ශීර්ෂ සම්මත කිරීමට 

බලාශපොශරොත්තුම ශවනවා. ඉන් පසු ෆිශදල් කාස්ශරෝ මැතිතුමමාශ  

අභාවය පිබඳබශ ශ ෝකා ශයෝජනාව ගැනීමට බලාශපොශරොත්තුම 

ශවනවා. 

ආපදා කාළමනාකාරණ අමාතයාං ය ශීර්ෂ අංකා 106, 304, 

ජාතිකා සංවාද පිබඳබශ අමාතයාං ය ශීර්ෂ අංකා 157, 236, ජාතිකා 

ඒකාාබද්ධතා සහ ්රතිසංධාන අමාතයාං ය සහ ශීර්ෂ අංකා 165 

සලකාා බැලීම  ශපර වරු 10.00  සිට පස් වරු 5.00 දක්වා. 

විවාදය ආරම්භ කිරීම ගරු කාවීන්දිරන් ශකාෝඩීස්වරන් 

මන්ත්රීතුමමා. 
 

[மு.ப. 9.47] 
 

ගු කවී්දදිර්ද දකෝඩීසපවර්ද ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு கவீந்திரன் னகொடீஸ்வரன்) 

(The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran) 
தகளரவ தவிசொளர் அவர்கனள, 2017ஆம் ஆண்டுக்கொன 

ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூலம் ததொடர்பொக இன்மறய  குழுநிமலயில் 

விவொதத்துக்கு எடுத்துக்தகொள்ளப்படுகின்ற அமைச்சுக்கள், 

அவற்றின் கீழுள்ள ஏமனய திமணக்களங்கள் ைற்றும் 

நிறுவனங்களுக்குொிய இலக்கங்கள் 106, 304, 157, 236, 165 

ஆகிய இலக்கங்கமளக் தகொண்ட தசலவினத் தமலப்புக்களின் 

கீழொன ஒவ்தவொரு நிகழ்ச்சித்திட்டங்களுக்குமுொிய  அமனத்து 

ைீண்டுவரும் ைற்றும் மூலதனச் தசலவின ஒதுக்கீடுகளிலிருந்து 

சம்பிரதொயபூர்வைொக 10 ரூபொய் தவட்டப்பட னவண்டும் என 

நொன் முன்தைொழிகின்னறன்.  

தகளரவ தவிசொளர் அவர்கனள, இன்மறய அனர்த்த 

முகொமைத்துவ அமைச்சு, னதசிய கலந்துமரயொடல்கள் 

அமைச்சு, னதசிய ஒருமைப்பொடு ைற்றும் நல்லிணக்க அமைச்சு 

ஆகியவற்றின் நிதி ஒதுக்கீடுகள் ைீதொன குழுநிமல 

விவொதத்தில் னபசுவதற்கொன ஒரு சந்தர்ப்பத்மதத் 

தந்தமைமயயிட்டு நொன் ைகிழ்ச்சியமடகின்னறன். எைது நொடு 

கொலத்திற்குக் கொலம் பலதரப்பட்ட சவொல்கமளயும் 

பலதரப்பட்ட அனர்த்தங்கமளயும் எதிர்னநொக்கியிருக்கின்றது. 

இந்தவமகயினல, எைது நொட்டினல பலதரப்பட்ட 

உயிொிழப்புக்கள், உமடமையிழப்புக்கள் என்பன 

ஏற்பட்டிருக்கின்றன. இமவ ைட்டுைல்லொது எங்களது 

வொழ்க்மகயில் பலதரப்பட்ட பிரச்சிமனகமளயும் இந்த 

அனர்த்தங்கள் உண்டுபண்ணியிருக்கின்றன. அதொவது, 

எங்களுமடய கல்வி ைற்றும் தபொருளொதொரத்திலும் பொொிய 

தொக்கத்மத ஏற்படுத்தியிருக்கின்றன. உண்மையொகனவ 

தபொறுப்புைிக்கதொன இந்த அனர்த்த முகொமைத்துவ 

அமைச்சொனது, சொியொன முமறயில் தசயற்றிட்டங்கமளச் 

தசயற்படுத்தனவண்டும்.  

நொட்டினல அனர்த்தங்கள் ஏற்பட்ட பின்பு அவற்றுக்குப் 

பொிகொரம் தசய்வமத விடுத்து, அந்த அனர்த்தங்கள் எப்படி 

ஏற்படப்னபொகின்றன, எங்கு ஏற்படப்னபொகின்றன, 

என்பவற்மற முன்கூட்டினய ஆரொய்ந்து அதற்னகற்ற விதத்தில் 

நடவடிக்மககமள னைற்தகொள்ள னவண்டும். அதற்னகற்றவொறு 

திட்டங்கமள வகுத்து அதற்குொிய தசயற்பொடுகமள 

முன்தனடுக்க னவண்டும். எனனவ, அனர்த்தங்கள் 

ஏற்படுகின்றனபொது அவற்றுக்கு முகங்தகொடுக்கக்கூடிய 

வமகயினல, அவற்றிலிருந்து ைக்கமளப் பொதுகொக்கக்கூடிய 

வமகயினல ஏற்தகனனவ திட்டங்கமளத் தீட்டி ஆயத்த 

நிமலயில் இருக்க னவண்டும். அப்படித் திட்டங்கமளத் 

தீட்டொைல், சொியொன முமறயினல அவற்மற வடிவமைத்துக் 

தகொள்ளொைலிருப்பதொல்தொன் அனர்த்தங்களின்னபொது 

உயிொிழப்புக்கள், உமடமையிழப்புக்கள் ைற்றும் உளவியல் 

ொீதியொன தொக்கங்கள் னபொன்றன எைது ைக்கள் ைத்தியினல 

ஏற்படுகின்றன.   

கொலத்திற்குக் கொலம் சூறொவளி, சுனொைி, ைண்சொிவு, 

தவள்ளப்தபருக்கு, கடலொிப்புப் னபொன்றமவ ஏற்படுகின்றன. 
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இவ்வொறொன அனர்த்தங்களில் தவிர்க்கப்படக்கூடிய அனர்த் 

தங்களொல்கூட இழப்புக்கள் ஏற்படுவதற்கு முக்கியைொன 

கொரணைொக இருப்பது சொியொன முமறயினல திட்டங்கள் 

வகுக்கப்படொததுதொன். உதொரணைொக, முமறயற்ற விதத்தில் 

புதிதொகக் கட்டிடங்கமள அமைத்தல், நகர அபிவிருத்தித் 

திட்டங்கமள னைற்தகொள்ளல், வடிகொலமைப்புக்கமள 

அமைத்தல் னபொன்றவற்றினொல் தவள்ளப்தபருக்கு ைற்றும் 

ைண்ணொிப்பு னபொன்ற அனர்த்தங்கள் கூடுதலொக ஏற்படுவதற்கு 

வொய்ப்புக்கள் இருக்கின்றன. 

அந்த வமகயினல எைது அம்பொமற ைொவட்டத்திலுள்ள 

திருக்னகொயில் பிரனதசத்தில் பொொிய கடலொிப்பு ஏற்பட்டுப் பல 

நூற்றுக்கணக்கொன ஏக்கர் கொணிகள் 

பொதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. பல னதொட்டங்கள், ைக்கள் வொழ்ந்த 

இடங்கள், வொழ்வொதொரங்கள், வீதிகள் ைற்றும் பிரபலைொன, ைிக 

முக்கியத்துவம் வொய்ந்த ைத ஸ்தலங்கள், திருத்தலங்கள் என்பன 

எல்லொம் கடலொிப்பினொனல கொவுதகொள்ளப்பட்டிருக்கின்றன. 

இதனொல் திருக்னகொயில் பிரனதசத்திலுள்ள ைக்கள் ைிகவும் 

ைனனவதமனயமடந்துள்ளதுடன், உள ொீதியொன 

தொக்கத்துக்கும் உள்ளொகியிருக்கின்றொர்கள். ஆகனவ, அனர்த்த 

முகொமைத்துவ அமைச்சு இது குறித்துச் சொியொன நடவடிக்மக 

னைற்தகொள்ள னவண்டும். அந்த ைக்களின் நிலங்கமள, 

வீடுகமள, வீதிகமளக் கடலொிப்பிலிருந்து பொதுகொப்பதற்கொக 

அங்கு பொமறக் கற்மகமளயிட்டு தமட அமணகமள அமைக்க 

னவண்டும்.  

இது சம்பந்தைொக அனர்த்த முகொமைத்துவ அமைச்சுக்குப் 

பல தடமவகள் னவண்டுனகொள் விடுக்கப்பட்டுள்ளது. தகளரவ 

அனர்த்த முகொமைத்துவ அமைச்சர் அவர்கள் அந்த இடத்மத 

னநரடியொக வந்து பொர்மவயிட்டொல்தொன் அந்த ைக்கள் 

படுகின்ற அவல நிமலமயக் கண்டுதகொள்ள முடியும். ஆகனவ, 

இந்தக் கடலொிப்மபத் தமட தசய்ய னவண்டும் என்று இந்த 

உயொிய சமபயினூடொக அமைச்சர் அவர்களிடமும் இங்கு 

வந்திருக்கின்ற அமைச்சின் தசயலொளர்கள் ைற்றும் திமணக்கள 

அதிகொொிகளிடமும் அன்பொக னவண்டுனகொள் விடுக்கின்னறன். 

இந்த ைண்ணொிப்பினொனல ஏற்படுகின்ற அனர்த்தத்திலிருந்து 

திருக்னகொயில் பிரனதச ைக்கமளப் பொதுகொப்பதற்கு நீங்கள் 

தயவுதசய்து நடவடிக்மக எடுங்கள்! ஏதனனில் அந்த ைக்கள் 

உளவியல் ொீதியொகவும் பொதிப்பமடந்துள்ளொர்கள். அங்கு 

உடனடியொகக் கற்கமளக்தகொண்டு அமணகமளப் னபொட்டு 

அந்த ைக்கமளப் பொதுகொப்பதற்கு நடவடிக்மக எடுக்க 

னவண்டும்.   

உண்மையினல ஒலுவில் துமறமுகம் அமைக்கப்பட்டதன் 

கொரணைொகத்தொன் இந்த அனர்த்தம் ஏற்பட்டிருக்கின்றது. 

அதொவது, திட்டைிடப்படொத வமகயில் இந்தத் துமறமுக 

நிர்ைொணம் தசய்யப்பட்டதன் கொரணைொக, கடல் ைண்மண 

அகழ்ந்து இயற்மகனயொடு விமளயொடியதன் கொரணைொக இந்த 

அனர்த்தம் ஏற்பட்டிருக்கின்றது. கல்முமன, கொமரதீவு, 

ஒலுவில், திருக்னகொவில், அக்கமரப்பற்று னபொன்ற 

பிரனதசங்கனள அங்கு கடலொிப்பினொல் 

பொதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இன்று அங்கு சில இடங்களில் 

கற்களினொல் அமணகள் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன. 

ஆனொல், அங்கு அமணயிடப்படொத திருக்னகொவில் பிரனதசம் 

ைிகவும் பொதிப்புக்குள்ளொகியுள்ளது. அங்கு 100 ைீற்றர் தூரம் 

வமர கடலொிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. அதமனத் தடுப்பதற்கு 

அனர்த்த முகொமைத்துவ அமைச்சு உடனடியொக நடவடிக்மக 

எடுக்க னவண்டும். இல்லொவிட்டொல் இன்னமும் அதிகைொன 

இழப்புக்கமள எைது ைக்கள் சந்திப்பொர்கள். ஆகனவ, தகளரவ 

அமைச்சர் அவர்களும் திமணக்கள அதிகொொிகளும் இதற்கு 

உொிய  நடவடிக்மக எடுக்க னவண்டும் என்று இவ்வுயொிய  

சமபயின் ஊடொக ைீண்டும் னகட்டுக்தகொள்கின்னறன்.   

இரண்டொவதொக, கல்முமனப் பிரனதசத்தினல ைண் 

நிரப்புகின்ற விடயம் சம்பந்தைொனது. அதொவது அங்கு 

குடியிருப்புக்களுக்கொன நகர அபிவிருத்தித்திட்டம் என்ற 

னபொர்மவயினல பல்லொயிரக் கணக்கொன ஏக்கர் நிலங்களில் 

ைண் நிரப்பப்படுகின்றது. பள்ளைொன நிலங்களினல, நீர் 

னதங்கித் தமகந்து னபொகின்ற நிலங்களினல ைண்மண 

நிரப்பக்கூடொது என்று னைதகு ஜனொதிபதி அவர்கள் 

கூறியிருக்கின்றொர். ஆனொல், சம்பந்தப்பட்டவர்கள் தங்கள் 

சுயலொபத்திற்கொக, தங்கள் சுய தசயற்பொட்டிற்கொக, தங்கள் 

அரசியமல நிமலநிறுத்துவதற்கொக அந்தப் பிரனதசத்தினல 

ைண்மணப் னபொட்டு நிரப்பிக் குடியிருப்புக்கமள 

னைற்தகொள்கின்ற நடவடிக்மககமள முன்தனடுத்து 

வருகின்றொர்கள். ஆனொல், ைண் நிரப்பப்படுகின்ற இந்தப் 

பிரனதசம் பரந்த நீர்நிமலமயக் தகொண்டது. 

ைமலநொடுகளிலிருந்தும் அம்பொமற, இங்கினியொகமல, 

தைொனரொகமல, பதுமள னபொன்ற இடங்களிலிருந்தும் அங்கு 

வருகின்ற தண்ணீர் முழுவதும் ைண் நிரப்பப்படுகின்ற இந்த 

இடத்தினல தமகந்து நின்றுதொன் கடலுக்குப் னபொகின்றது. 

அதனொல் அந்த இடத்தினல ைண் நிரப்புகின்ற னவமளயில், 

கல்முமனப் பிரனதசம் முற்றுமுழுதொகத் தொழுகின்ற - 

அைிழ்ந்துனபொகின்ற ஒரு நிமலக்கு உள்ளொக்கப்படுகின்றது. 

ஆகனவ, இந்த நகர அபிவிருத்தித் திட்டைொனது ஒரு 

முமறயற்ற  திட்டைொக இருக்கின்றது. இதமன அனர்த்த 

முகொமைத்துவ அமைச்சு நிச்சயைொகப் பொர்மவயிட னவண்டும். 

அதமனப் பொர்மவயிட்டு தகவல்கமள தவளிப்படுத்துவது 

ைட்டுைல்லொைல், அதற்குொிய ஆனலொசமனமயயும் 

நிவொரணத்மதயும் வழங்க னவண்டும். இன்று அந்த இடத்தினல 

ைண்மண நிரப்புவதனொல் ைக்கள் கொலொகொலைொக 

வொழ்ந்துவந்த வீடுகள், நிலங்கள், வயல் நிலங்கள் என்பன 

தொழ்வமடவதனொல் அந்த ைக்கள் னவறு இடங்களுக்குக் 

குடிதபயர்கின்றநிமல ஏற்படுவதுடன், அவர்கள் பலதரப்பட்ட 

பிரச்சிமனகளுக்கு முகங்தகொடுக்க னவண்டிய நிமலக்கும் 

உள்ளொக்கப்படுகிறொர்கள். இந்தச்  தசயற்பொட்டொல் 

துமரவந்தியன்னைடு என்ற ஒரு கிரொைனை இல்லொைற்னபொகின்ற 

சந்தர்ப்பம் கொணப்படுகின்றது. இதனொல் அந்த இடத்தினல 

தபொியனதொர் அனர்த்தம் ஏற்படுவதற்கொன வொய்ப்பிருக்கின்றது. 

அதுைட்டுைல்ல, நொட்டின் தபொருளொதொரத்திற்கு முக்கிய 

பங்கு வகிக்கின்ற ஆயிரக்கணக்கொன ஏக்கர் விவசொயக் 

கொணிகள் நீொினல அைிழ்ந்துனபொகின்ற ஒரு சூழ்நிமலயும் 

இருக்கின்றது. ஆகனவ,  திட்டைிடப்படொத வமகயினல நகர 

அபிவிருத்தித் திட்டதைன்ற னபொர்மவயில்  

குடியிருப்புகளுக்கொக  ைண் நிரப்பப்படுவதனொல் சுனொைி 

அல்லது தவள்ளப்தபருக்கு னபொன்ற அனர்த்தங்கள் 

ஏற்படுகின்றனபொது தண்ணீர் வழிந்னதொடுவதற்கு 

இடைில்லொைல் னபொகும். ஆகனவ, இந்த நல்லொட்சி அரசு 

இந்தத் திட்டத்மத துொிதைொகத் தடுத்து நிறுத்தி, அந்த ைக்களின் 

பொதுகொப்பிற்கு உொிய   தீர்விமன வழங்க னவண்டுதைன்று 

இந்த உயொிய சமபயினூடொகக் னகட்டுக்தகொள்கினறன். இந்தச் 

தசயற்றிட்டங்கள்  குறிப்பிட்ட அரசியல் னநொக்கத்துக்கொகவும் 

தங்களது அரசியமல நிமலநிறுத்துவதற்கொகவுனை  

னைற்தகொள்ளப்படுகின்றன என்பமதயும் குறிப்பிட 

விரும்புகின்னறன்.   

னைலும், அந்தப் பிரனதசத்தினல யொமனகளின் தொக்கம் 

அதிகைொகக் கொணப்படுகின்றது. னநற்று முன்தினம்கூட ஒரு 

நபர் யொமனயினொல் தொக்கப்பட்டு இறந்திருக்கின்றொர். 

திருக்னகொவில், கஞ்சிகுடிச்சொறு, தங்கனவலொயுதபுரம், 

தபொத்துவில் னபொன்ற பிரனதசங்களினல யொமனத் தடுப்பு 

னவலிகமள அமைக்க னவண்டும். ஆனொல், அந்த னவலி 

அமைப்பது தற்னபொது தடுத்துநிறுத்தப்பட்டுள்ளது. 

2133 2134 



පාර්ලිශම්න්තුමව 

தபறுைதிைிக்க ைனித உயிர்கமளப் பொதுகொப்பதற்கொகத்தொன் 

யொமன னவலி அமைப்பது. இதுதொன் அனர்த்த முகொமைத்துவ 

அமைச்சின் கடமையொக இருக்கின்றது. அமதச் தசய்யொைல், 

ஓர் உயிொிழப்பு ஏற்பட்ட பிறகு அதற்குொிய நிவொரணத்மத 

வழங்குவது உசிதைொன நடவடிக்மகயல்ல. எனனவ, 

முன்கூட்டினய யொமன னவலி அமைத்து, யொமன ைற்றும் 

ஏமனய விலங்குகளின் தொக்கத்திலிருந்து அந்த ைக்கமளப் 

பொதுகொக்க னவண்டும். ைக்களுக்கொகத்தொன் யொமன 

னவலிகனளொ, யொமனகனளொ இருக்கனவண்டும். ஆனொல், இன்று 

யொமனகமளப் பொதுகொப்பதில்தொன் அதிக கவனம் 

தசலுத்தப்படுகின்றது. 

னைலும், ைமலநொடுகளில் ைண்சொிவுகள் ஏற்படுகின்றன. 

ைண்சொிவுகளினொல் பொதிக்கப்பட்ட ைக்கள் இன்னமும் 

நிவொரணம் தபறமுடியொைல் இருக்கின்றொர்கள். அவர்கள் 

இப்னபொதும் தற்கொலிகைொன தகொட்டில்களினல அைர்த்தப் 

பட்டிருக்கிறொர்கள்.  
 

ගු සභාපිනුරො  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
Hon. Member, please wind up now.  

 

ගු කවී්දදිර්ද දකෝඩීසපවර්ද ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு கவீந்திரன் னகொடீஸ்வரன்) 

(The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran) 

Sir, please give me one more minute.  

ைண்சொிவு ஏற்படுகின்ற பிரனதசங்களில் வொழுகின்ற 

ைக்களுக்கு ஒரு சிறந்த பொதுகொப்பொன இடத்மதத் 

ததொிவுதசய்து, அந்த இடத்தினல அவர்களுக்கொன வீடுகமள 

அமைத்துக்தகொடுக்க னவண்டுதைன்று இந்த உயொிய 

சமபயினல னகட்டுக்தகொள்ள விரும்புகின்னறன். 

னைலும், முக்கியைொன ஒரு விடயத்மதயும் இங்கு குறிப்பிட 

னவண்டும். பயங்கரவொதத் தடுப்புச் சட்டத்தின்கீழ் மகது 

தசய்யப்பட்டு சிமறச்சொமலயினல தடுத்துமவக்கப்பட்டிருந்த 

70 வயதுமடய குணரத்தினம் கஜதீர என்பவர் 

சிமறச்சொமலயிலிருந்து மவத்தியசொமலக்கு தகொண்டுதசல்லும் 

தபொழுது ைரணைொகியிருக்கிறொர். அவொின் ைமனவியும் 

பிள்மளகளும்கூட கொலி சிமறச்சொமலயினல தடுத்துமவக்கப் 

பட்டுள்ளொர்கள். அவருமடய ைமனவிக்கு இன்னமும் பிமண 

வழங்கப்படவில்மல. ஆகனவ, அந்த ைரணச் சடங்குகமள 

னைற்தகொள்வதற்கு அவரது ைமனவிக்கும் அனதனபொல், 

தற்னபொது சிமறச்சொமலயில் இருக்கின்ற பந்துல கஜதீர ைற்றும் 

அஜித் கஜதீர என்ற அவர்களின் இரண்டு ைகன்ைொரும் அந்த 

மவத்தியசொமலக்குச் தசன்று தந்மதயின் உடமலப் 

பொர்மவயிட்டு ஈைக்கிொிமயகளில் பங்குதகொள்ளக்கூடிய 

வமகயில் அவர்களுக்கும் இந்த உயொிய சமபயினூடொக 

அங்கீகொரத்மத வழங்கனவண்டுதைன னவண்டுனகொள் விடுத்து, 

எனது உமரமய முடித்துக்தகொள்கின்னறன். நன்றி, வணக்கம்.  
 

ගු සභාපිනුරො  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

අද දින ශමම ගරු සභාශේදී විවාදයට ගන්ශන් ආපදා 

කාළමනාකාාරණ අමාතයාං යත්, ජාතිකා සංවාද පිබඳබශ 

අමාතයාං යත් සහ ජාතිකා ඒකාාබද්ධතා සහ ්රතිසංධාන 

අමාතයාං යත් පිබඳබශව බව මා නැවතත් මතක් කාරනවා.  

මීළෙට, ගරු බිමල් රත්නායකා මන්ත්රීතුමමා කාථා කාරන්න. 
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ගු බිෙල් රත්නායක ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු සභාපතිතුමමනි, අද දින සාකාච්ඡා කාරන අමාතයාං  

තුමශනන් ආපදා කාළමනාකාරණ අමාතයාං ය හැර මා 

විශ ේෂශයන්ම සාකාච්ඡා කාරන්න බලාශපොශරොත්තුම වන්ශන්,  

ජාතිකා සංවාද පිබඳබශ අමාතයාං ය සහ ජාතිකා ඒකාාබද්ධතා සහ 

්රතිසංධාන අමාතයාං ය පිබඳබශවයි. ගරු සභාපතිතුමමනි, ජාතිකා 

සංවාද පිබඳබශ අමාතයාං ශේ ඇමති ය රය දරන්ශන් ගරු මශනෝ 

ගශන්සන් ඇමතිතුමමායි. නමුත්, ඒ අමාතයාං ය භාර  ඇමතිව රයා 

ශම් ගරු සභාශේ ශපශනන්න නැහැ. ඒ නිසා අපි කාාරකා සභා 

අවස්ථාශේදී ශම් කාරුණු අමාතයාං  ශල්කාම්ටද කියන්ශන් කියන 

්ර ්නය තිශබනවා. ශකාශසේ නමුත්, ගරු කාථානායකාතුමමනි- 
  

ගු ලක්ෂපේද කිරිඇල්ල  ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
The Hon. Minister has not come. We cannot do 

anything about it. We have to proceed without him.  

ගරු මන්ත්රීතුමමනි, අමාතයාං ශේ ශල්කාම්තුමමා කාරුණු සටහන් 

කාර ගනීවි. මම ඇමතිතුමමාට කියන්නම්.  

 
ගු බිෙල් රත්නායක ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු සභාපතිතුමමනි, අද දින Committee Stage එශක්දී සංවාද 

කාරන්ශන් ජාතිකා සංවාද පිබඳබශ අමාතයාං ය නිසාම ඒ 

අමාතයාං ය භාර ඇමතිතුමමා ඉන්න එපා යැ. හරි, කාමක් නැහැ. 

ඒකා ඇමතිතුමමා නිතර කාරන අ රවක් විධියට අපි දකින්ශන් නැහැ. 

නමුත්, අද හිටියා නම් ශහොශයි.  

ගරු සභාපතිතුමමනි, ජාතිකා සංවාද පිබඳබශ අමාතයාං ය ගැන 

ශකාශරන විවාදශේදී මම මුලින්ම කියන්න කාැමැතියි, අශප් රශට් 

ජාතිකා භාෂා ව ශයන් ශදමළ සහ සිංහල භාෂා අුනරුදු 

ගණනාවකාට කාලින් සිටම ආණ් රරම වයවස්ථාශවන්ම පිබඳ ශගන 

තිශබන බව. නමුත්, පසු ගිය කාාලය තුමළම ශම් ්රතිපත්තිය 

රියාත්මකා වීශම් ගැටති තිශබනවා. ඒකා අපි කාුනරුත් දන්නවා; 

කාුනරුත් කියනවා. නමුත්, ඒ ්රතිපත්තිය අව ය ශේගශයන් 

රියාත්මකා වන පැත්තට යන බවක් ශපශනන්ශන් නැහැ. ගරු 

සභාපතිතුමමනි, ජාතිකා භාෂා ්රතිපත්තිය තිබුණාට, ඒ ්රතිපත්තිය 

නීතයනුූලලව රියාත්මකා කාරවීමට දැනට බලය තිශබන්ශන්, රාජය 

ආයතනවලට පමණයි. ඒ නිසා මා වර්තමාන ආණ් රශවන් ඉල්ලා 

සිටිනවා, අනිවාර්ශයන්ම ශමම ජාතිකා භාෂා ්රතිපත්තිය රශට් 

ආණ් රව ඇතුමළු සෑම පුරවැසිශයක්ම, සෑම පුනලක්ම, ශපෞද්ගලිකා 

අං ය ඇතුමළු සෑම සංවිධානයක්ම රියාත්මකා  කාළ යුතුම ශදයක් 

විධියට නීතිය සංශ ෝධනය කාරන්න  කියලා.   

අද රශට් ආර්ථිකා කාටයුතුම ගත්ශතොත් සියයට .0ක් පමණ 

ශමශහය වන්ශන් ශපෞද්ගලිකා අං ශයන් කියලා ඔබතුමමා දන්නවා. 

එතශකාොට, ශපෞද්ගලිකා අං ය ඒ භාෂා ්රතිපත්තිය රකින්ශන් 

නැතිනම්, ආණ් රවට පමණක් -ආණ් රශේ කාාර්යාලවල තිශබන 

ශබෝ  එකාකින් පමණක්, එශහමත් නැත්නම් එවැනි  

කාටයුත්තකින් පමණක්- ශම් ජනතාව මුහුණ ශදන සන්නිශේදන 

ගැටති ශේරා ගන්න බැහැ. ඒ නිසා මම මුලින්ම ආණ් රශවන් 

ඉල්ලා සිටිනවා, ශම් පනත ශවනස් කාරන්න කියලා.   මම ශම් 

ගැන සාකාච්ඡා කාරන අවස්ථාශේදී කිේවා ''දැනට බලතල නැහැ'' 

කියලා. ශපෞද්ගලිකා අං ශේ ආයතනයකා ශම් භාෂා ්රතිපත්තිය 

රියාත්මකා ශනොකාශළොත්, කාරන්න ශදයක් නැහැ.  
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ගරු සභාපතිතුමමනි, ශකාොළඹ නගරය ගත්ශතොත් ශපෞද්ගලිකා 

ශරෝහල් වි ාල සංයාවක් තිශබනවා. එම ශපෞද්ගලිකා 

ශරෝහල්වලට ලංකාාශේ හැම ්රශද් යකින්ම සිංහල, ශදමළ, 

මුස්ලිම් ජනතාව එනවා. දැන් රජශේ ශරෝහල්වල නම්  ශම් භාෂා 

්රතිපත්තිය සියයට සියයක් නැති ුනණත් අ ර-පා රකාම් සහිතව යම් 

්රමාණයකාට රැකාලා තිශබනවා.  

ඒ තැන් එක්කාම මට කියන්න පුළුවන්. එකා අවස්ථාවකා අශප් 

තරුණ සංගමශයන් තැන් 20ක් විතර ශ ොශටෝ ගත්තා. ශ ොශටෝ 

අරශගන බැතිවා, රාජය ආයතනවල  ශකාොශහොමද ශම් භාෂා 

්රතිපත්තිය රියාත්මකා ශනොශවන්ශන් කියලා. අ ර ගණශන් රාජය 

ආයතනවල ඒ ්රතිපත්තිය රියාත්මකා ශනොුනණත්, නීතියක් 

තිශබනවා. නමුත් ශපෞද්ගලිකා අං ය ගත්ශතොත් එශහම නීතියක් 

නැහැ. ශපෞද්ගලිකා ශරෝහල් සම්බන්ධශයන් මම උදාහරණයක් 

කියන්නම්. දවසක් ඇමතිතුමමා මුණ ගැහුණු අවස්ථාවකාදී 

ශපෞද්ගලිකාවම මම ශම් කාාරණය කිේවා. ඒ ශරෝහල්වල ්රදර් නය 

කාරන පුවරුවල ශදමළ භාෂාව තිී.ම ඉතාම විරලයි. මා එතුමමාට 

එකා උදාහරණයක් කිේවා, නාරාශහේන්පිට ්රශද් ශේ තිශබන 

ශරෝහලක් ගැන. ඒ ශරෝහල ශවනත් ශසේවා සපයන ශරෝහලක් නිසා 

මම ඒ නම කියන්ශන් නැහැ. මශ  මව යම් කාාලයකාට කාලින් -

අුනරුද්දකාට පමණ කාලින්- ඇතුමළත් කාරපු ශවලාවකාදී මම ඒ 

්රධාන ශරෝහලට ගියා. ඒ ආයතනශයන් ඒ ශරෝගීන් ඉවත් කාරන 

යම් යම් ශද්වල් දමන්න දීපු බෑ  එකාක් වාශ  එකාක් ඒ ශරෝහල් 

කාාමර ය තුමළ තිශබනවා. ගරු සභාපතිතුමමනි, බෑ  එශක් භාෂා 

අටකින් උපශදස් මුද්රණය කාරලා තිශබනවා. සිංහල භාෂාව 

තිශබනවා. ඉංග්රීසි භාෂාව තිශබනවා. Dutch භාෂාව තිශබනවා. 

French භාෂාව තිශබනවා. German භාෂාව තිශබනවා. ඒ විධියට 

භාෂා අටක් තිශබනවා, ශදමළ නැහැ.  

ශම් අවස්ථාශේදී ඒ ශහොස්පිට්ල් එශක් නම කියන එකා 

ගැළශපන්ශන් නැහැ. එශහම භාෂා අටකින් මුද්රණය කාරලා 

තිශබන්ශන්, ඒ ආයතනයට විශද්ශිකායන් එන නිසායි. ඒ 

වි ශද්ශිකායන් ශවනුශවනුත් ශසේවය සලසන්න අව ය භාෂා  print 

කාරලා තිශබනවා. හැබැයි, ඒ අයට ශම් රශට් ශදමළ ජනතාව මතක් 

ශවලා නැහැ. ඒ නිසා අමාතයාං ශේ ශල්කාම්තුමමා, ඇමතිතුමමා 

එක්කා කාථා කාරලා, ශම් භාෂා ්රතිපත්තිය රාජය, ශපෞද්ගලිකා හැම 

තැනම රියාත්මකා කාරන්න සහ ශනොකාශළොත් නීතයනුූලලව 

කාටයුතුම කාරන්න යම් කිසි බලයක් පාර්ලිශම්න්තුමව අත්පත් කාර ගත 

යුතුමයි කියලා මම හිතනවා. නැත්නම් ශම්වා රියාත්මකා ශවන්ශන් 

නැහැ. ශම් කාරුණු අති ය බරපතළ ආකාාරයට ශනොසලකාා 

හරිනවා. ඒ වාශ ම තමයි, සමහර ස්ථානවල ශම් උපශදස් සිංහල 

භාෂාශවන් ඇත්ශත්ත් නැහැ. ශම් රශට් ජනතාවශගන් සියයට 74ක් 

සිංහල. ශලෝකාශේ හැම රටක්ම තමන්ශ   මේ භාෂාශවන් තමයි 

කාථා කාරන්ශන්. ඒ නිසා මේ භාෂාශවන් - සිංහල ශහෝ ශදමළ 

භාෂාශවන්- ඒ වාශ  මූලිකා ශද්වල් ්රදර් නය කිරීම අතයව යයි.  

ගරු සභාපතිතුමමනි, ශදවැනි කාරුණ ශමයයි. ජාතිකා සංවාද 

ඇමතිතුමමාශ  අමාතයාං ශයන්  ශගොඩක් දැන්වීම් පළ ශවනවා. 

ඒවා ශගොඩක් ශහොශ දැන්වීම්. මම රූපවාහිනිශේ යන දැන්වීම් 

දැකාලා නැහැ. නමුත්, ශර්ඩිශයෝ එශක් යන දැන්වීම් මම අහලා 

තිශබනවා. ඒවාශයහි නාස්තිකාාර වියදමක් තිශබනවාද කියලා මට 

එකා පාර හිශතන්ශන් නැහැ. ඒවාට ශගොඩක් වියදම් කාරනවා නම් 

ඒකාත් අපරාධයක්. නමුත් ඒ දැන්වීම්වල අර්ථවත් පයේුනඩයක් 

තිශබනවා. ජාතිකා සමඟිය ශගොඩනෙන්න බිම් මට්ටශම් ඉශලා 

මිනිසුන්ට පුංචි මතක් කිරීමක් කාරන එකා ශහොශ ශදයක්.  

ගරු සභාපතිතුමමනි, ඒ එක්කාම මම විශ ේෂ කාරුණක් කියන්න 

කාැමැතියි, අශප් රශට් නම් භාවිතය ගැන. අශප් රශට් ස්ථානවලට, 

්රශද් වලට, නගරවලට නම් ලැබිලා තිශබන්ශන් යම් කිසි 

ඓතිහාසිකා ශහේතුම නිසා. 

නමුත් යටත් විජිතතකාරණයට ලක් වූ අශප් රට වාශ  රටවල 

භාවිත ඒ නම් යටත් විජිතත පාලකාශයෝ හිතුම මනාපයට ශවනස් 

කාළා. අශප් සභානායකාතුමමා සිටින මහනුවර දිස්රික්කාශේ, 

මහනුවර නගරශේ නම බ්රිතානයයන්ට ශත්ශරන්ශන් නැති නිසා, ඒ 

අයට ඒ ්රශද් ය කාන්දක් වාශ  දැනුණු නිසා, මිනිසුන් "කාන්ද" 

කියලා කියපු නිසා ඒකා "Kandy" ුනණා. Kandy කිේවාට අශප් 

රශට් ඉතිහාසය පිබඳබශ කිසිම අදහසක් එන්ශන් නැහැ කියලා අපි 

දන්නවා. නමුත් අ රම ගණශන් "මහනුවර" කියන වචනය සිංහල 

භාෂාශවන් තවම භාවිත වන නිසා ඒකා ශලොකු පටලැවිල්ලක් 

වන්ශන් නැහැ. "Kandy" කිේවාම, ඒ අශප් රශට් ශමොකාක්ද කියන 

එකා ගැන කිසිම අදහසක් අපට එන්ශන් නැහැ. "මහනුවර" 

කිේවාම අශප් රශට් අුනරුදු 300ක් පරණ අගනුවර කියන අදහසක් 

එනවා. ඒ නමට  weight එකාක් තිශබනවා.  

ශම් සම්බන්ධශයන් ඉතාම විශ ේෂ උදාහරණය ශලස 

"ශප්දුරුතුම රව" කියන නම ගන්න මා කාැමැතියි. ගරු 

සභාපතිතුමමනි, ශප්දුරුතුම රවට, "Point Pedro" කියලායි ඉංග්රීසි 

භාෂාශවන් කියන්ශන්. සිංහල, ශදමළ කියන භාෂා ශදශකාන්ම 

කියන්ශන් "ශප්දුරුතුම රව" කියලායි. එහි ශත්රුම, 'ශප්දුරු කියන 

පුද්ගලයා ශසොයාගත් තුම රව' කියන එකා ශන්. මම ශම් ගැන ටිකාක් 

ශහේවා. අපි ඔබතුමමන්ලා කාාටත් බලන්න පුළුවන්, 

"විකිපීඩියා"එශක් ඒ විස්තර තිශබනවා. ශමොකාක්ද "Point Pedro" 

කියන්ශන්? අශප් ශදමළ මන්ත්රීතුමමන්ලාශගන් ඇහුශවොත් ඒ ගැන 

කියාවි. "Point Pedro" කියලා නමක් එතැන නැහැ. ගරු 

සභාපතිතුමමනි, එහි ශදමළ නම වන්ශන්, “පරුතිතුමවර” කියන 

එකා. මශ  වචන හරි ද ගරු මන්ත්රීතුමමා? ගරු සභාපතිතුමමනි, 
“පරුතිතුමවර” කියන්ශන් "cotton harbour" කියන එකායි. ඒ 

කියන්ශන්, අුනරුදු දහස් ගණනක් තිස්ශසේ ශප්දුරු තුම ර ශේ ජීවත් වූ 

ශදමළ ජනතාව ඒ වරාශයන් කාපු අපනයනය කාරලා තිශබනවා.  ඒ 

්රශද් ශේ තිශබන පස කාපු වගාවට සුදුසු පසක්. “පරුතිතුමවර”  
කිේවාම අපට  අදහසක් එනවා "cotton harbour" කියලා. සිංහල 

භාෂාවට අනුව ගත්ශතොත් "කාපු වරාය." ඕනෑ නම්, සිංහල භාෂා 

්රවීණයන්ට, ශේ.ී.. දිසානායකා මහාචාර්යතුමමා වාශ  ශකාශනකුට 

කිේශවොත් එයට සිංහල භාෂාවට අනුව භාවිතයට උචිත වචනයක් 

හදාගන්න පුළුවන්.  

දැන් "නාගදීපය" කියලා හදාශගන තිශබන්ශන්, “නයිනරුුන” 

කියන වචනයටශන්. ශදමළ භාෂාශවන් “රුුන” කියන්ශන් ූපතට. 
ඕනෑ නම් සිංහල භාෂාශවනුත් ඒ විධියට හදාගන්න පුළුවන්. 

"ශප්දුරුතුම රව" කියනවාට වඩා "කාපු වරාය" කිේවාම ශමතැන 

සිටින පාසල් දරුවන්ටත්, අප කාාටත් අතිත් අදහසක් එනවා. ඒ 

ස්ථානය වරායක් ව ශයන් තිබිලා තිශයනවා. ඒ ්රශද් ශේ 

ජනතාව අුනරුදු සිය ගණනක් තිස්ශසේ ඒ වරාශයන් කාපු අපනයනය 

කාරලා තිශබනවා. නමුත් බලන්න, ඒ ඉතිහාසය සම්ර්ර්ණශයන් 

මකාා දමලා අපි ඒකාට ශප්දුරුශ  තුම රව කියනවා. එශහම කිේවාම, 

කිසිම හැඟීමක් අපට එනවාද? අපිට කිසිම හැඟීමක් එන්ශන් 

නැහැ. මම දන්නවා ශම් නම් ශවනස් කිරීම කියන එකා ජාතිකා 

ව ශයන් ගැටති ඇති කාරන්නත් පුළුවන් බව. ඒ නිසා හැම නමම 

ශවනස් කාරන්න අත ගහන්න ඕනෑ නැහැ. නමුත් අ රම තරමින් 

ශම් වාශ  ගැටති නැති තැන් ටිකාවත් ශවනස් කාරන්න අපට 

පුළුවන්.   

ශකාන්ට් ාම්වල නම පසු කාාලීනව ශවන නමක් ශවලා 

තිශබනවා. ශකාන්ට් ාම්වලට කාලින් තව නමක් තිබිලා තිශබනවා. 

ඒවා ශවනස් කාරන්නට ගිශයොත් යම්කිසි ගැටතිකාාරී තත්ත්වයක්  

මතුම ශවන්න  පුළුවන්. ගරු සභාපතිතුමමනි, නමුත් ගැටතිකාාරි 

තත්ත්ව  නැති ්රධාන ස්ථාන ශගොඩක් තිශබනවා. ජාතිකා සංවාද 

පිබඳබශ අමාතයාං යට අශප් රශට් ජාතිකා සමඟිය වර්ධනය 

කාරන්නට සහ අශප් රට ගැන හැඟීමක්, අවශබෝධයක් ලබා 

ශදන්නට එවැනි ශද්වතිත් පාවිච්චි කාරන්න  පුළුවන්. ඒවාත් අපට 
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පාර්ලිශම්න්තුමව 

වැදගත් ශවනවා අප අතර සංහිඳියාව සහ අවශබෝධය වැඩි 

කාරන්න. එම නිසා මම ජාතිකා භාෂා භාවිතය සම්බන්ධශයන් ඒ 

කාරුණු  විශ ේෂශයන්ම ඉදිරිපත් කාරන්න කාැමැතියි. 

ගරු සභාපතිතුමමනි, ඒ වාශ ම අපි කානගාුව ශවනවා ශම් 

අමාතයාං යට ශවන් කාරලා තිශබන මුදල ගැන. මම දන්ශන් නැහැ 

ශම් අමාතයාං යට පසුගිය අය වැශයන් ශවන් ුනණු මුදල්වලින් 

වැඩ ගත්තාද කියලා. නමුත් ජාතිකා සහජීවනය, සංවාද හා රාජය 

භාෂා අමාතයාං යට වගකීමක් තිශබනවා, -ශම් රශට් භාෂා ්ර ්නය 

නිසා ගැටති ඇති ුනණු නිසා- විශ ේෂශයන්ම උතුමරු පළාශත් සහ 

ශවනත් ්රශද් වල ආණ් රශේ කාාර්යාලවලට සිංහල සහ ශදමළ 

භාෂා ශදකාම දන්නා නිලධාරින් බශවා ගැනීමට. ඒ සශහා ශම් 

අමාතයාං යට බලයක් තිශබනවා. යම් ්රමාණයක් බශවාශගනත් 

තිශබනවා. නමුත් අපි දන්නා ශද් තමයි ඒකා හරියාකාාරව ඉෂ්ට 

ශවලා නැහැ කියන එකා.  

අද අපි ශදමළ ජනතාවශ  ්ර න් ගැන කාථා කාරනවා, ශම් 

්රශද් වල ජීවත් වන ශදමළ ජනතාවට සිංහල ශනොදැනීම නිසා.  

රිකුණාමලය නගරයට ගියාම ඒ ්ර ්නයටම සිංහල ජනතාව මුහුණ 

ශදනවා. රිකුණාමල නගරශේ ්රධාන කාාර්යාල සියල්ශල්ම ඉන්න 

බහුතර නිලධාරින් ශදමළ සහ මුසල්ිම්. ඒශක් කිසි ්ර ්නයක් නැහැ. 

ඊට ආසන්න කාන්තශල් ජීවත් වන සිංහල ජනතාව ශදමශළන් කාථා 

කාරන්න  දන්ශන් නැහැ. ඒ ්ර ්නයටම මුහුණ ශදනවා වුනනියාශේ 

ඉන්න සිංහල ජනතාවත්. අපි දකින ශද් තමයි ශම් අමාතයාං ශයන් 

අව ය තරම් ද්වීභාෂා දැනුම තිශබන නිලධාරින් බශවාශගන නැති 

බව. සමහර විට බශවාශගන තිශබන පුද්ගලයන් ඒ ්රශද් වල අය 

ශනොශවයි.  

ඊළෙ කාාරණය තමයි ජාතිකා සහජීවනය, සංවාද හා රාජය 

භාෂා අමාතයාං යට 2016 අුනරුද්ද සශහා රුපියල් මිලියන 7.1ක් 

ශවන් කාරලා තිබුණා. නමුත් 2017 අුනරුද්ද සශහා ශවන් කාරලා 

තිශබන්ශන් රුපියල් මිලියන 677යි. හරියටම ගත්ශතොත් රුපියල් 

මිලියන 115ක් කාපලා තිශබනවා. 2016දී වර්ෂශේ අමාතයාං යට 

ශවන් කාළ ්රමාණශයන් සියයට 16ක් කාපලා තිශබනවා, ගරු 

සභාපතිතුමමනි. ජාතිකා සංවාදය පුළුල් කිරීමයි කාරන්න ඕනෑ.  

ඔබතුමමා ශම් ගැනත් අවධානය ශයොමු කාරන්න. ශම් 

වැඩසටහන ශහොශ නිසා මම නම සශහන් කාරලාම කියනවා.  

එශහම නැතිව එම මාධය ආයතනය විශ ේෂ ඇගීමමක් කිරීශම් 

අදහසින් ශනොශවයි මා ශමය කියන්ශන්. දරුවන්ශ  දැනුම මිනුමත් 

වැඩි කාරන, අප කාුනරුත් බලන වැඩසටහනක් තමයි  "සිරස" 

රූපවාහිනී නාලිකාාශවන් විකාා නය වන "ලක්ෂපති" වැඩසටහන. 

සැලකිය යුතුම දරුවන් සංයාවක් එම වැඩසටහන බලනවා;  

මිනිසුන් සහභාගි ශවනවා. ජාතිකා සහජීවනය, සංවාද හා රාජය 

භාෂා අමාතයාං යටත් සිංහල, ශදමළ භාෂා දැනුම දරුවන් අතර 

්රචලිත කාරන්න එවැනි ටිකාක් ජන්රිය ආකාාරශේ වැඩසටහන් 

කාරන්න පුළුවන්.  එම මාධය නාලිකාාවම ඒ සශහා ශතෝරා ගන්න 

කියලා මම කියන්ශන් නැහැ. ජාතිකා රූපවාහි නිශයන් ශම් කාාර්ය 

කාරනවා නම් අපි වඩාත් කාැමැතියි. එශහම කාළාම තමයි දරුවන් 

අතර උනන්දුව ඇති වන්ශන්. අද ුනණත් අශප් දරුවන් -මශ  

දරුවන් පවා-  සිංහල විෂයට වඩා ශදමළ විෂයට වැඩි ලකුණු 

අ රශගන ඇවිත් ඒකා ශබොශහොම උජාරුශවන් කියනවා. සිංහල 

විෂයට සමහර ශවලාවට ඔුනන්ට ලකුණු 00යි, .0යි තිශබන්ශන්. 

නමුත්, ශදමළ භාෂාවට ලකුණු .5ක් විතර ගත්තාම ශගදර ඇවිත් 

ඒකා කියනවා. එ තශකාොට අපටත් අමුතුම හැඟීමක් එයින් ඇති 

කාරනවා. අන්න එවැනි කාටයුතුම  තමයි ශම් අමාතයාං යට කාරන්න 

තිශබන්ශන්. ඉතින් ඒ අමාතයාං ශේ සල්ලි කාපලා සංවාදය 

හදන්ශන් ශකාොශහොමද? එම කාාරණය ගැනත් ජාතිකා සහජීවනය, 

සංවාද හා රාජය භාෂා ඇමතිතුමමාට මතක් කාරන්න මා කාැමැතියි. 

මශ  මූලිකාම ඉල්ලීම තමයි, ශපෞද්ගලිකා අං යට සහ රශට් ඕනෑම 

තැනකාට බලපාන විධියට අ රම ව ශයන් එම භාෂා ශදශකාන්  වැඩ 

කාරන්න පුළුවන් වන ආකාාරයට නීතිය ශවනස් කාරන්න කියන 

එකා.   ඒවාශ ම  සමහර ස්ථානවල නම් සම්බන්ධ කාරුණුවලදීත්.  

ජාතිකා සමඟිය සම්බන්ධ කාරුණුත් ශගොඩක් තිශබන නිසා ඒ 

ගැනත් කාථා කාරන්න මම හිතුමවා. ජාතිකා සමගිය ශවනුශවන් 

කාටයුතුම කාරන්න කියා ජනාධිපතිතුමමා යටශත් පිහිුවවපු ආයතන 

ගණනාවක් තිශබනවා . සංහිඳියාව සශහා වන කාාර්යාලයකුත් ඒ 

යටශත් තිශබනවා. විශ ේෂශයන්ම පසුගිය දවස්වල සමාජ මාධය, 

facebook එශහම පාවිච්චි කාරලා ජාතිවාදී ්රකාා  ශගොඩක් සිද්ධ 

ුනණා  අප දැක්කාා.   

ගරු සභාපතිතුමමනි, ශම් කාාරණය සම්බන්ධශයන් සාමානය 

පුද්ගලයන් සහ සිවිල් පුද්ගලයන් ගැන කියන්න කාලින් මම ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුමව ගැනම උදාහරණයක් කියන්න කාැමැතියි. ශමොකාද, 

ශම් රශට් ශදමළ ජනතාව යුද්ධශයන් සුවි ාල පීඩාවකාට ලක්ුනණු 

බව අප කාුනරුත් පිබඳගන්නවා. ඒ ගැන කිසිම විවාදයක් නැහැ. 

සිංහල ජනතාවත් එම පීඩාවට ලක්ුනණා; මුස්ලිම් ජනතාවත් ලක් 

ුනණා; වැඩිපුර යුද්ධය තිබුශණ් උතුමශර් නිසා ශදමළ ජනතාව 

වැඩිපුර පීඩාවට ලක් ුනණා. එම නිසා පක්ෂයක් ව ශයන් අප 

මඟින් මෙට කියා තිශබනවා, යුද්ධශයන් පසුව රාජය අය වැශයන්  

වැඩිම මුදල් ්රමාණයක් උතුමරට ශවන් කාරන්න කියා. ශම් ුනණු 

වැරැද්ද, ශම් ුනණු අ ර පා රව, ශම් ුනණු පීඩාව අප රටක් ව ශයන් 

එකාතුම ශවලා හදන්න ඕනෑ. උතුමශර් ශදමළ ජනතාව සම්බන්ධශයන් 

වැඩි හැඟීමක් තිශබන බව ශපන්වීම සශහාත්, ඔුනන්ශ  ජන ජීවිත 

ශගොඩනැඟීම සශහාත් හැම පැත්ශතන්ම මුදල්- හදල් ශවන් 

කාරන්න කියලා අප කියා තිශබනවා.  ඒකා අප ්රතිපත්තියක් 

ව ශයන් පිබඳගන්නවා; ඒ ශදය කාරන්න කියා අප ඉල්ලා සිටිනවා.  

හැබැයි, ඒ එක්කාම මා ඉතාම කානගාුවවට පත් වන කාරුණක් 

තිශබනවා.  

 ශම් පාර්ලිශම්න්තුමව නිශයෝජනය කාරන ශදමළ ජාතිකා 

සන්ධානශේ සමහර  මන්ත්රීතුමමන්ලා - එක්ශකාශනක්, ශදන්ශනක් -  

පසුගිය දවස්වල එතුමමන්ලාශ  කාථාවල  අවස්ථා ශදකා තුමනකාදී 

ශමවැනි කාාරණයක් ගැන සශහන් කාළා.  ඒ ගැන මම කානගාුව 

ශවනවා. මම එතුමමන්ලාට ශබොශහොම ගරුත්වශයන් ශම් පිබඳබශව 

කියන්ශන්. ශම් ්ර ්නය ගැන ඔබතුමමන්ලා එතරම් සංශේදී 

ශනොශවන්න පුළුවන්.  

ශම් රශට් ජාතිකා සමඟිශේ සංශක්තයක් බවට අද විපක්ෂ 

නායකා සම්පන්දන් මැතිතුමමා පත් ශවමින් තිශබනවා. 

පාර්ලිශම්න්තුමව ඇතුමළු ශම් රට එතුමමාශ  විපක්ෂ නායකා ය රය 

පිබඳශගන තිශබනවා. අශප් මන්ත්රී ය ර සංයාව අ ර වන්න පුළුවන්. 

නමුත්, අශප් පක්ෂයට TNA එකාට වඩා වැඩි ඡන්ද ්රමාණයක් 

ලැී. තිබියදීත් ඉතා පැහැදිලිව අපි එතුමමාශ  විපක්ෂ නායකා ය රය 

පිබඳගන්නවා. ශම් මුළු පාර්ලිශම්න්තුමවම එය පිබඳගන්නවා. ඒ 

කියන්ශන් මුළු රටම එය පිබඳගන්නවා.  එශහම ශදයක් build up 

ශවමින් තිශබනවා. රත්නපුරය නගරයට කිශලෝමීටරයක් 

ශමහායින් සම්පන්දන් මැතිතුමමා විපක්ෂ නායකා ුනණාට පස්ශසේ 

"අශප් රශට් විපක්ෂ නායකා සම්පන්දන් මැතිතුමමාට අශප් සුබ 

පැතුමම්" කියලා සිංහශලන් බැනර් එකාක් දමා තිශබනවා මම 

දැක්කාා. තව තිශබන්න ඇති. මම ඒකා දැක්කාා. මම ඒකා සම්පන්දන් 

මැතිතුමමාටත් කිේවා. ශම් රශට් සැලකිය යුතුම ගරුත්වයක් එතුමමාට 

තිශබනවා.  එශහම තිබියදී - ඒකාට කාරන ශගවීමක් ව ශයන් 

ශනොශවයි -  TNA එශක් මන්ත්රීතුමමන්ලා මීට වඩා සංශේදී විය 

යුතුමයි. ඔබතුමමන්ලාශ  පැත්ශතන් ඉදිරිපත් කාරන සමහර ්රකාා  

ජාතිවාදී ඇෙුනම් තිශබන ඒවා ශනොවිය යුතුමයි.  ශමොකාද, අය වැය 

විවාදය නිසා ඔබතුමමන්ලා ඉදිරිපත් කාළ කාථා ශදකාක් මම ඇහුවා. 
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ඒ කාථා ශදශක්දීම කිේශේ ශමොකාක්ද? අද ශම් ආණ් රව ශගොඩක් බදු 

ගහලා තිශබනවා. අද ශම් ආණ් රව ජනතාවට ශගොඩක් දඩ ගහන්න 

යනවා. ඒ නිසා සමහර මන්ත්රීවරු කියන්ශන් ශමොකාක්ද? යුද්ධයට 

වියදම් කාරපු එශක් බරත් අද ශදමළ ජනතාවට ශගවන්න ශවලා 

තිශබනවාය කියන කාාරණයයි ඔුනන් කියන්ශන්. ඒ කියන්ශන් 

යුද්ධයට වියදම් ුනණු බර ශදමළ ජනතාවට ශගවන්න වන එකා 

අසාධාරණයි කියන ඒ පැත්ශතන් තමයි  විශේචනය  එන්ශන්. දැන් 

මම ශම් කාාරණය ඒ මන්ත්රීතුමමන්ලා කිේව විධියටම කියන්න 

යන්ශන් නැහැ. ශමොකාද, ශම්කා යම් සංයමයකින් කාථා කාරන්න 

ඕනෑ විෂයක් නිසා. ගරු සභාපතිතුමමනි, එශහම ගත්තාට පස්ශසේ 

යුද්ධශේ ආරම්භය පිබඳබශව; යුද්ධය කාුනද පටන් ගත්ශත් කියන 

එකා පිබඳබශව ඕනෑම ශකාශනකුට තවත් තර්කා ශගොඩක් ඉදිරිපත් 

කාරන්න පුළුවන්. යුද්ධය පටන් ගත්ශත් ආණ් රව කියලා අපි 

දන්නවා. නමුත්, සෑම සිංහල සංවිධානයක්මත්, සෑම සිංහල 

ජාතිවාදී සංවිධානයක්මත් සහ සමහර ශද් පාලන කාණ්ඩායම් ඒ 

ශද් එශහම පිබඳගන්ශන් නැහැ. යුද්ධශේ වගකීම සම්ර්ර්ණශයන්ම 

සිංහල මිනිස්සු ගන්න ඕනෑ, නැත්නම් යුද්ධශේ වගකීම ශමන්න 

ශම් අහවල් අය තනියම ගන්න ඕනෑය කියලා අපි කිේව ගමන් 

ශමොකාක්ද වන්ශන්? ශම් ්ර ්නශේ තිශබන ශපොදු බර ශවනස ්

වනවා. ශමොකාද, යුද්ධශයන් ශම් රශට් කාුනරුත් බැට කාෑවා. වැඩිපුර 

බැට කාෑශේ ශදමළ ජනතාව. ඒ ගැන විවාදයක් නැහැ. නමුත් දැන් 

එවැනි තර්කාවලට ආශවොත් ශමොකාද, ශවන්ශන්? අන්ත ජාතිවාදී 

විධියට ශම්වා වි ්ශල්ෂණය ශවනවා.   

මම දැක්කාා, Facebook එශක්  එක්තරා ජාතිවාදී සිංහල 

සංවිධානයක් දමපු කාාරණයක්. මම එහි ශකාොටසක් කියන්නම්. 

ඔක්ශකාෝම කියන්ශන් නැහැ. ශමොකාද, ඒවා ඉස්මතුම කාරන්න ඕනෑ 

නැති නිසායි. ගරු සභාපතිතුමමනි, ලංකාාශේ දළ ජාතිකා 

නිෂ්පාදනයට පළාත්වලින් තිශබන දායකාත්වය ගැන තමයි ්ර ්න 

කාරන්ශන්. බස්නාහිර පළාශතන් සියයට 42ක් දායකා ශවනශකාොට 

උතුමරු පළාශතන් තිශබන්ශන් සියයට 3.6යි. එතශකාොට ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුමව උතුමරු නැ   ශෙනහිරට ්රතිපාදන ශවන් කාළ යුතුම 

වන්ශන් සියයට 3.6ද? නැහැ. අපි වි ්වාස කාරනවා, උතුමරු 

නැ ශෙනහිරට සියයට 25ක් වියදම් කාළ යුතුමයි කියා. ශමොකාද, 

අුනරුදු 30ක් පිුවපසින් තමයි උතුමරු නැ  ශෙනහිර පළාත ඉන්ශන්. 

නමුත් ජාතිවාදී විධියට නම් ශම් ්ර ්නය එන්ශන්, ජාතිවාදීන් 

නියශමටම ඒවා පාවිච්චි කාරනවා. හැබැයි, අපි කාුනරුත් සම්බන්ධ 

යුද්ධයක්; කාුනරුත් වගකිවයුතුම යුද්ධයක්. කාුනරුත් අසාර්ථකා 

ශවච්ච කාාරණයකාදී  උතුමශර් මන්ත්රීවරු එක්ශකාශනක් ශදන්ශනක් 

කියනවා නම් එහි සම්ර්ර්ණ වගකීම දකුශණ් සිංහල අය භාරගන්න 

ඕනෑ කියලා, එශහම නම්  සිංහල ජාතිවාදීන් කියයි,  උතුමශරන් දළ 

ජාතිකා නිෂ්පාදනයට දායකාත්වය තිශබන්ශන් සියයට 3.6යි; 

එශහම නම් ඒ සියයට 3.6 ගන්න කියලා.  උතුමරු නැ ශෙනහිරට  

සියයට 3.6ක් ශවන් කාශළොත්  එහි සිටින ගුරුවරුන්ට  සහ 

වවදයවරුන්ට පඩි ශගවන්නවත් ්රමාණවත් නැහැ.  ඒකා වැරැදියි.  

ඔබතුමමන්ලා ඒ තරම්ම සංශේදීව හිතන්ශන් නැති වන්නට පුළුවන්,  

යුද්ධශේ පීඩාව සහ  ශම් විවාදය තිශබන්ශන් ශනොවැම්බර් මාසශේ 

නිසා. ශමොකාද, ඒ මාසය ඔබතුමමන්ලාට සංශේදී මාසයක් වන නිසා. 

නමුත් ඒකා වැරැදියි. එශහම හිතුමශවොත් ඌව පළාතට සියයට 5යි 

ශවන් කාරන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ විධියට ශම් රටට කාටයුතුම 

කාරන්න බැහැ.  

බස්නාහිර පළාත වැඩිපුර ආදායම උපයනවා කියලා ඒ සියල්ල 

බස්නාහිර පළාතට යා යුතුම නැහැ. ඒ නිසා අපි ඉතාමත් ඕනෑකාමින් 

ඉල්ලා සිටිනවා, ශම් රශට් විපක්ෂ නායකාවරයා ජාතිකා 

නායකාශයක් ව ශයන් රට පිබඳගත් ශවලාවකා, විශ ේෂශයන් උතුමශර් 

මන්ත්රීතුමමන්ලා නායකාත්වය ශදන්න ඕනෑ උතුමරට පමණක් 

ශනොශවයි කියලා. ඔබතුමමන්ලා විශ ේෂශයන් ශම් රශට්  සිංහල, 

මුස්ලිම් ජනතාවශ  වි ව්ාසය දිනා ගන්න ඕනෑ. ඔබතුමමන්ලාට 

එවැනි අභිලාෂයක් අව යයි. ඔබතුමමන්ලාට ඡන්ද වලින් එය ශනො 

ලැශබන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ ශද් පාලන අභිලාෂය නැතිව, සිංහල 

හා මුස්ලිම් මිනිසුන්ශ  වි ්වාසය දිනා ගන්ශන් නැතිව, ශදමළ 

ජනතාවට ලබා ගන්න පුළුවන් ශද් පාලන ජයග්රහණයක් නැහැ. ඒ 

වාශ ම ශදමළ ජනතාවශ  වි ්වාසය දිනා ගන්ශන් නැතිව සිංහල 

ජනතාවට ලබා ගන්න පුළුවන් දිගුකාාලීන ශද් පාලන 

ජයග්රහණයකුත් නැහැ.  ඒ නිසා අපි කාුනරුත් පිබඳගන්න ඕනෑ, 

සිංහල ජනතාව ජාතිවාදී ශලස කාල්පනා කාරලා ශදමළ ජනතාව 

පීඩාවට පත් කාරන්න ගිහිල්ලා අපට  හම්බ ුනශණ් තිස් අුනරුදු 

යුද්ධයක් බව. හැබැයි, ඒ පීඩාවට විරුද්ධව රට ශබදන්න කාටයුතුම 

කාරන්න ගිහිල්ලා ශදමළ ජනතාවට හම්බ ුනශණ් ඊටත් වඩා ශලොකු 

පීඩනයක්.  ඒ නිසා අපි කාුනරුහරි පාගන්න ගිශයොත්, අපටම ඒ 

පීඩාව එන බව අපි පිබඳගන්න ඕනෑ. ඒ නිසා කාුනරුවත් පාගන්ශන් 

නැති විධියට වැඩ කිරීශමන්, ඉතාම සංයමශයන් කාටයුතුම කිරීශමන් 

විතරයි ශම් ්ර ්නශේදී යම්කිසි මධය ලක්ෂයකාට, යම්කිසි සංහිඳියා 

ලක්ෂයකාට යන්න පුළුවන්කාම තිශබන්ශන්. මම ඒ ගැන 

විශ ේෂශයන්ම කියන්න කාැමැතියි.  

ගරු සභාපතිතුමමනි, ඒ වාශ ම Facebook එකා ශද් පාලන 

ව ශයන් කිසිදු ශදයක් කාරපු නැති, නිකාම් ශබොරු ජන්රිය පාංකාඩ 

චරිතවල මධයස්ථානයක් බවට පත්කාරගන්න උත්සාහ කාරනවා. 

ඔබතුමමාත් දන්නවා, ශද් පාලනය හා සම්බන්ධව ශවන්න පුළුවන්, 

පරිසරය හා සම්බන්ධව ශවන්න පුළුවන්, කාලාව හා සම්බන්ධව 

ශවන්න පුළුවන්, ශඵන්ද්රීය - organic - තත්ත්වයක් තුමළ තමයි ඒකා 

හැශදන්න ඕනෑ. අපි ඒකායි කියන්ශන්, අශප් පක්ෂය කාලාකාරුශවෝ 

එක්කා වැඩ කාරනවා. හැබැයි, අපි ජන්රියම කාලාකාරුවා 

ශගනැල්ලා ඡන්දය ඉල්ලන්න දාන්ශන් නැහැ. එශසේ දාන්ශන් 

නැත්ශත්, ජන්රියම නළුවාට රෙපාන්න පුළුවන් ුනණාට ඔහුට 

ශද් පාලනය බැහැ. ඒකා හරියට අපි රෙපාන්න ගියා වශ . අපි 

රෙපාන්න ගිශයොත් films ඔක්ශකාෝම upset ශවනවා ශන්. 

 
ගු අනුර ප්රියෙර්ශ්න යාපා ෙහසතා (ආපො කළෙනාකරණ 

අොතයුරො) 
(ைொண்புைிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொப்பொ - அனர்த்த 

முகொமைத்துவ அமைச்சர்) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of 
Disaster Management) 

උත්සාහ කා ශළොත් අපිටත් පුළුවන් ශවයි. 

     
ගු බිෙල් රත්නායක ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඔබතුමමාට පුළුවන්ද කියලා මම දන්ශන් නැහැ. නමුත්, මට 

බැහැ. නළුශවෝ ශද් පාලනයට ආවට පස්ශසේ සිදුවන අුනලම 

තමයි, ශද් පාලනඥශයෝ රෙපාන්න ගියාමත් ශවන්ශන්. 

ක්රීඩකාශයෝ ශද් පාලනයට ආවට පස්ශසේ ශමොකාක්ද ුනශණ්? ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුමවට ආපු, අපි ආදරය කාරපු ක්රීඩකාශයෝ එක්ශකාශනක් 

ශදන්ශනක් දැන් අපිට මතක් කාරන්නවත් හිශතන්ශන් නැහැ. අපි 

රිකාට් ගහන්න ගියාම රිකාට්වලට සිදුවන අුනලම තමයි, 

ක්රීඩකාශයෝ ශද් පාලනයට ආවාමත් ශවන්ශන්.  

ගරු සභාපතිතුමමනි, ඒ කියන්ශන් ඕනෑම ශදයක් ශඵන්ද්රීය 

ශවන්න ඕනෑ, ඒ වයාපයතිශේ ශයශදන්න ඕනෑ. වයාපයතිශේ 

ශයදිලා නියම හරය ගන්න ඕනෑ. ඒ හරය ශත්රුම් ගත් 

පුද්ගලයන්ට තමයි රමානුූලලව ශද් පාලනශේ ශහෝ, කාලාශේ 

ශහෝ, ක්රීඩාශේ ශහෝ නියැශළන්න පුළුවන්කාම තිශබන්ශන්. මම ශම් 

උදාහරණ කිේශේ, ශම් ශහේතුමව නිසයි. Facebook එශකාන් හිටපු 

ගමන් අමුතුම බ ර එනවා. දියශසේන කුමාරශයෝ උපදිනවා. බැතිවාම, 

පල් ශහොරු. සිංහල මිනිස්සුන්ශ  ශපොකාට් එකාට ගහපු, පන්සලක් 

පැත්ත පළාශත් ගිශේ නැති, පංච ශීලශයන් එකාක්වත් රකින්ශන් 
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පාර්ලිශම්න්තුමව 

නැති තක්කාඩිශයෝ බුද්ධාගශම් ශලොකුම ආරක්ෂකාශයෝ ශවලා. ඊට 

පස්ශසේ Facebook එශකාන් talk එකාක් ශදනවා, "මම මුස්ලිම් 

මිනිස්සුන්ට ශමශහම කාරනවා, අරශහම කාරනවා" කියලා. ඉතින්, 

ජන්රිය ශවලා ඔහු වීරශයක් ශවනවා. ඊට පස්ශසේ ඔහුට ශමොකාක් 

හරි පක්ෂයකින් පළාත් පාලන ශහෝ පළාත් සභා ඡන්දයක් සශහා 

nomination ගන්න පුළුවන් ශවනවා. ඒ ජාතිශේම කාට්ටිය මුස්ලිම් 

ජනතාව අතරත් ඉන්නවා. ඉස්ලාම් ආගම ශලෝකාශේම බැටකාන 

ආගමක්. ඒ නිසා ඉස්ලාම් නායකාශයෝ - මුස්ලිම් නායකාශයෝ - 

සෑශහන්න පරිස්සම් ශවන්න ඕනෑ, මූලධර්මවාදීන්ට උදුන 

කාරන්ශන් නැතුමව කාටයුතුම කාරන්න.  

ශලෝකාය පුරා වැඩිශයන්ම පැතිරුණු ආගම තමයි ඉස්ලාම් 

ආගම. අරුත කාාලශේ ඒ ආගශම් ශලොකු නමයශීලීභාවයක් 

පැවතිලා තිශබනවා. මීට අුනරුදු 100කාට කාලින් ඉස්ලාම් ආගම 

ශගොඩක් නමයශීලී ශවලා තිශබනවා. ඕනෑම සංස්කායතියක් එක්කා 

පැලපදියම් වීශම් හැකියාව ඒ ආගමට තිබිලා තිශයනවා. ගරු 

සභාපතිතුමමනි, ඒ නිසා තමයි ඉස්ලාම් ආගම ඇලස්කාාශේ සිට 

ජපානය දක්වා පැතිරිලා තිශබන්ශන්. එශහම නැති ආගමකාට 

පැතිශරන්න බැහැ ශන්. හැබැයි, පසුගිය අුනරුදු 100 තුමළ එක්සත් 

ජනපද අධිරාජයවාදය මැදිහත් ශවලා ඉස්ලාම් ආගම "the Muslim 

Brotherhood" කියලා හදලා අමු ජාතිවාදී අච්චුවකාට දමාශගන 

යනවා. මුස්ලිම් නායකායන් නම් ශම්කා දන්නවා මට වඩා. අපි 

කියන්ශන්, ඉස්ලාම් ආගම ගන්න, අරාබි සංස්කායතිය ශමශහේ 

ශගශනන්න එපා කියන එකායි. ශගශනන්න එපා කියන්ශන් 

නිශයෝගයක් ශනොශවයි. ශම්කා ශ්රී ලාංකීය සංස්කායතිය. ඒශක් 

ඉස්ලාම් ආගම අදහන්න.  

අද බං ලාශද් ශේ ශම් ගැන ඉතා ශහොශ සංවාදයක් තිශබනවා. 

බං ලාශද් ශේ තිශබන්ශන් ශබංගාලශේ සංස්කායතිය; ඉස්ලාම් 

ආගම අදහනවා. බං ලාශද් ශේ හැම ගමකාම නැුවම් ගැයුම් 

කාරනවා, සින්දු කියනවා, සාහිතය උත්සව පවත්වනවා. ඒකා 

අරාබිශේ නැහැ. ඉතින් ශමොකාක්ද තිශබන වැරැද්ද? ඒ නිසා අුනරුදු 

100ක් තිස්ශසේ ඉස්ලාම් ආගම නමයශීලී ශවලා තිබුණු ආගමක්. 

ශලෝකාශේ ශලොකුම විද්වතුමන් හදාපු ආගමක්. අපට තාරකාා 

විදයාශේ ්රවීණයන් හදාපු ආගමක්.  අපට නාටයශේදීන් හදාපු 

ආගමක්. කාලිල් ජිතේරාන් වාශ  අතිවිශිෂ්ට කාවියන් හදාපු ආගමක්. 

ඒකා ඇතුමශළේ  හිඳිමින් සමහර රටවල් මූලධර්මවාදී සංවිධාන 

ුනවමනාශවන් නඩත්තුම කාරන නිසා,  ඒකාට අශප් රශට්ත් විවිධ අය 

ශගොදුරු ශවනවා.  සිංහල ශවන්න පුළුවන්, ශදමළ ශවන්න පුළුවන්, 

මුස්ලිම් ශවන්න පුළුවන් ශගොදුරු ශවනවා.  

දැන් බලන්න, බුරුමශේ අන්ත රස්තවාදී ශබෞද්ධ 

කාණ්ඩායමක් හදලා තිශබන්ශන්. බුරුමය ශලෝකාශේ තිශබන 

ශලොකුම ශබෞද්ධ රට ුනණාට ඒශක් හදලා තිශබනවා ශවනම 

අන්තවාදී ශබෞද්ධ කාණ්ඩායමක්. ඒ නිසා ''ටයිම්ස්'' සෙරාව පළ 

කාරනවා, “The face of Buddhist Terror” කියලා. 

 
ගු සභාපිනුරො  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු මන්ත්රීතුමමාට තව විනාඩි හතරකා කාාලයක් තිශබනවා.  

      
ගු බිෙල් රත්නායක ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ශහොශයි, ගරු සභාපතිතුමමනි.  

මා කියන්න හදන්ශන් ශම්කායි. ඒ ඉස්ලාම් ආගශම් කිසිම 

මූලධර්මයක් රකින්ශන් නැති, නිකාම්ම නිකාම් ශද් පාලන ශපොඩි 

චරිත ඇවිල්ලා එකා පාර දැවැන්ත ශද් පාලන නායකායින් ශවන්න 

හදනවා. දැන් රුන ් හකීම් ඇමතිතුමමන්ලාශ  ශද් පාලනය එක්කා 

අශප් සියයට සියයක් එකාෙතාවක් නැහැ. හැබැයි, එතුමමා අුනරුදු 

20ක්, 30ක් තිස්ශසේ ශම් රශට් ශද් පාලනය කාරනවා. එතශකාොට 

එතුමමා ශම්ශක් ඓන්ද්රිය නායකාශයක්.  ුනසි ඇමතිතුමමා, මිය ගිය 

එම්.එච්. ශමොශහොම  ඇමතිතුමමා සම්බන්ධව ශද් පාලන ව ශයන් 

 අශප් විශේචන ශගොඩක් තිශබනවා. හැබැයි, ඒ ශගොල්ලන් ශම් 

ශද් පාලනය තුමළ කිමිදිලා ශම්කා ඇතුමශළන් ආපු මිනිස්සු. හැබැයි, 

ඒ අය ශවනුවට Facebook එශක් කාුනරු ශහෝ ශකාශනකු අල්ලා 

ශදවියන් වහන්ශසේශ ත් පියාණන් වාශ  ඇවිල්ලා ඉස්ලාම් 

ආගශම් ආරක්ෂකායා ශවන්න හදනවා එකා දවසින්. ඉතින් ශම්කා 

ශවනස් කාරන්න නම් අශප් රශට් ජනතාව දැනුවත් ශවන්නත් ඕනෑ, 

විශ ේෂශයන්ම අශප් රශට් ජාතිකා ශද් පාලන නායකායින් ශම් 

වාශ  තැන්වලදී ඉතාම සංශේදී ශවන්නත් ඕනෑ.  

ගරු සභාපතිතුමමනි, "හයද සාක්ෂිශේ සම්මුතිය" නම් ජනතා 

විමුක්ති ශපරමුශණ් වැඩ පිබඳශවළ තුමබඳන් අපි ශයෝජනාවක් 

ඉදිරිපත් කාළා, ශවනස්කාම වැළැක්වීශම් ශකාොමිෂන් සභාවක්  - 

Commission Against Discrimination එකාක්- පිහිුවවන්න 

කියලා. කාුනරු ශහෝ ශහළා දැකා කාථා කාරනවා නම්, රැස්වීම් තියලා 

pressurize කාරනවා නම්, ඕනෑම මනුෂයයකු යම් කිසි ජාතිකා, 

ආගමිකා ව ශයන් පීඩාවට ලක් ුනණා නම් call කාරලා කියන්න 

පුළුවන් තැනක් තිශබන්න ඕනෑ. ඒකා Europeවල තිශබනවා. 

එතශකාොට ශද් පාලන ව ශයන් motivate ශවලා අත්අඩංගුවට 

ගන්න ඕනෑ නැහැ. දැන් එශහමශන් ශවන්ශන්. 

ඇප ශදන්න පුළුවන්. ඒත්, ඇප ශදන්න විධියක් නැහැ. දැන් 

ශබෞද්ධ අන්තවාදිශයක් හිශර් ඉන්නවා නම්, මුස්ලිම් මිනිහාට ඇප 

ශදන්න විධියක් නැහැ. ඇයි, බලාශගන ඉන්නවා ශන්. ශබෞද්ධ 

අන්තවාදියාට ඇප ශදන්න පුළුවන්කාම තිශබනවා. නමුත් මුස්ලිම් 

ශකානා නිසා ඔහුට ඇප ශදන්ශන් නැතුමව ඉන්නවා. දැන් උසාවියට 

නීතිය ශනොශවයි බලන්න ශවලා තිශබන්ශන්, Facebook එශක් 

likes ගණන. එශහම ඕනෑ නැහැ. Independent Commission 

එකාක් තිබුණා නම් ශම්වා ගිහින් කියන්න මිනිසුන් පුරුදු ශවයි.  

ගරු සභාපතිතුමමනි, මශ  කාථාව අවසාන කාරමින් මම 

කියන්න කාැමැතියි, අද උතුමශර් සිද්ධ වන ශද්වල් සම්බන්ධව 

ඉතාම වැරදි මතයක් ශගොඩ නැ ශෙමින් තිශබන බව. උතුමශර් මහ 

ඇමති වි ශන්ස්වරන් මහතාශ  මූලිකාත්වශයන් ජාතිවාදය 

රියාත්මකා වීමක් වනවා. නමුත්, අපි සතුමුව වනවා TNA එශක් 

නායකා මණ්ඩලය ඒකා එශලස අරශගන නැති එකා ගැන. මම එදත් 

කිේවා, වි ශන්ස්වරන් මහතාශ  එකා කුස උපන් සශහෝදරයා 

තමයි, මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමමා කියලා. වි ශන්ස්වරන් 

මහත්තයා නැත්නම් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාට 

ශද් පාලනයක් නැහැ. අද උතුමරට ආවා කියයි; ගියා කියයි. ඒ 

ඔක්ශකාෝම පාවිච්චි කාරන්ශන් රාජපක්ෂ මහත්තයා. 

වි ශන්ස්වරන් මහ ඇමතිවරයා කාරන ජාතිවාදි ්රකාා  තමයි, අද 

රාජපක්ෂ මහත්තයාශ  ජාතිවාදි ශද් පාලනයට එකාම ඔක්සිජන් 

එකා. ඔබතුමමා දන්නවා, පසුගිය දවස්වල වි ශන්ස්වරන් මහත්තයා 

ශපළපාබඳයක් කාළා. 

 
ගු සභාපිනුරො  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු මන්ත්රීතුමමා, ඔබතුමමාට ශවන් වූ කාාලය අවසාන ශවමින් 

පවතිනවා. 
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     ගරු බිමල් රත්නායකා මහතා 
(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු සභාපතිතුමමනි, මශ  කාථාව අවසන් කාරන්න තත්පර 30ක් 

ඇති.  

එම ශපළපාබඳය පාවිච්චි කාරලා හිටපු ජනාධිපති මහින්ද 

රාජපක්ෂ මැතිතුමමා කිේවා, "කිලිශනොච්චිශේ  සශතොසට ගැහුවා. 

ඒශක් හිටපු සිංහල මිනිසුන්ට ගැහුවා" කියලා. අපි ශහොයලා 

බැතිවා. ශබොරු. ඒවා ශබොරු. හැබැයි, උතුමශර් යම් ජාතිවාදී 

රියාවලියක් වි ශන්ෂ්වරන් මහ ඇමතිතුමමා රියාත්මකා කාරනවා 

කියන එකාත් ශබොරු ශනොශවයි. සිංහල මිනිසුන්ට ශදමළ 

ශත්ශරන්ශන් නැති නිසා, ඕනෑ ශබොරුවක් ශලොකු කාරලා දාන්න 

පුළුවන්. ඒකාම සිංහල පත්තරවලත් වනවා ඇති. අපි ඔක්ශකාෝම 

යුද්ධය නිසා ඇති ශවන්න පරිප්පු කාාලා, බැට කාාලා තිශබනවා. 

එම නිසා මම ඉතා ඕනෑකාමින් ඉල්ලා සිටින්න කාැමැතියි, 

කාරුණාකාරලා ජාතිකා සමගිය ශවනුශවන්, ජාතිකා සංහිඳියාව 

ශවනුශවන් හැම ශද් පාලන නායකාශයක්ම මැදිහත් ශවන්න 

කියලා. එම ඉල්ලීම කාරමින් මශ  කාථාව අවසන් කාරනවා. 

ශබොශහොම ස්තුමතියි. 

 

ගු සභාපිනුරො  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ශබොශහොම ස්තුමතියි.  

මීළෙට ගරු ඉරාන් විරමරත්න නිශයෝජය අමාතයතුමමා. 

කාරුණාකාර නි ් ේද වන්න. ශම් අවස්ථාශේදී ගරු නිශයෝජය 

කාථානායකාතුමමා මුලසුන ගන්නවා ඇති. 

 
අනුරුව ගු කථානායකුරො මූලාසනදය්ද ඉවත් වුදය්ද, 

නිදයෝජය කථානායකුරො [ගු ිනලිංග ුමෙිනපාල ෙහසතා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலனவ, பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள் 

[ைொண்புைிகு திலங்க சுைதிபொல] தமலமை வகித்தொர்கள். 

 Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 
SPEAKER [THE HON. THILANGA SUMATHIPALA] took the Chair. 

 
ගු සභාපිනුරො  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු නිශයෝජය ඇමතිතුමමා කාථාව පටන් ගන්න. 
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ගු ඉරා්ද වික්රෙරත්න ෙහසතා (රාජය වයවසාය සිංවර්ධාන 

නිදයෝජය අොතයුරො) 
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன - அரச ததொழில்முயற்சிகள் 

அபிவிருத்தி பிரதி அமைச்சர்) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne - Deputy Minister of Public 
Enterprise Development)  

ස්තුමතියි, ගරු සභාපතිතුමමනි. 

අද ආපදා කාළමනාකාරණ, ජාතිකා සංවාද පිබඳබශ හා ජාතිකා 

ඒකාාබද්ධතා සහ ්රතිසංධාන කියන  අමාතයාං වල වැය ශීර්ෂ 

පිබඳබශ විවාදයට එකාතුම වීමට ලැී.ම සතුමටක්. මට ්රථමශයන් කාථා 

කාරපු බිමල් රත්නායකා මන්ත්රීතුමමා ශයෝජනා කීපයකුත් ඉදිරිපත් 

කාළා. විශ ේෂශයන්ම භාෂා ්රතිපත්තිය ශපෞද්ගලිකා අං යටත් 

ශයොමු කාළ යුතුමයි කියලා එතුමමා සශහන් කාළා. එම ශයෝජනාව 

සමෙ මමත් එකාෙ වනවා. අපට ඒකා මුලින්ම ඉල්ලීමක් හැටියට 

කාරන්න පුළුවන්. ඊළෙට එතුමමා විශ ේෂශයන්ම කාථා කාළා, 

අන්තවාදය දුරු කිරීම ගැන. ශමහිදී මම වැදගත් ශදයක් මතුම 

කාරන්න කාැමැතියි. හැම ශකානාටම නිදහස තිශබනවා ඕනෑම 

ආගමක් අදහන්න. නමුත්, එතුමමා කියපු වැදගත්ම කාරුණ තමයි, 

''අපි ශ්රී ලාංකිකාශයෝ. අශප් අදහස අනුව අශප් සංස්කායතිය තුමළ අශප් 

ආගම ඇදහීමට ඉඩ දීම වැදගත්'' කියන එකා. ශමොකාද, අපට ශපොදු 

ශද්වල් තිශබනවා. රටක් හැටියට අපි එකාට ගමන් කාරනවා නම්, 

හැම තිස්ශසේම ශපොදු ශද්වල් ඉස්මතුම කිරීශම් වග කීමක් අපට 

තිශබනවා.  

එතුමමා තවත් ශයෝජනාවක් කාළා. ඒ තමයි, ආගමිකා පීඩනයට 

ලක් ුනණු අයට ඒ සම්බන්ධව දැනුම් ශදන්න තැනක් තිශබනවා 

නම් සුදුසු බව. මම හිතන්ශන්ත් පීඩනයට ලක් ුනණු අයට ඒශකාන් 

යම්කිසි ආරක්ෂාවක් ලැශබයි කියලා. එතුමමා ඉදිරිපත් කාළ ශම් 

ශයෝජනා තුමනම මම අනුමත කාරනවා. අපි ශගොඩ නෙන්නට ඕනෑ, 

එකාෙතාවක්. සංහිඳියාව කියන්ශන්, එකාෙතාවක්. "අපි ශවනුශවන් 

අපි" කිේවාම, අපි ඔක්ශකාෝම ශවන්නට ඕනෑ. ආගමිකා, ජාතිකා, 

සංස්කායතිකා හා කුල ශේද ශනොසලකාා අපි ශකාොශහොමද 

එකාෙතාවක් ශගොඩ නෙන්ශන්? ඒ කියන්ශන් "අශප් ශවනස" 

ශවනුවට, "ශපොදු අංග" ශකාොශහොමද අපි ඉස්මතුම කාරන්ශන් කියන 

අභිශයෝගය තමයි අපට තිශබන්ශන්. අශප් රශට් ශද් පාලන 

නායකායන්, අශනකුත් නායකායන් අුනරුදු 70කාට වඩා ඒ 

ශවනුශවන් වැයම් කාර තිශබනවා. නමුත්, අවාසනාවකාට වවරය, 

ශරෝධය හා යුද්ධය නිසා අපි ඒශකාන් ්ත් ශවලා තිශබනවා. 

සංහිඳියාව ගැන කාථා කාරනශකාොට ශද් පාලන ශමශහයුම 

තිශබනවා; ශද් පාලන ශනොවන රියා දාමයක් තිශබනවා. 

ශද් පාලන ශමශහයුම ගැන ශකාටිශයන්  කිේශවොත් අපි දන්නවා, 

අපි උපදින්නත් ඉස්ශසල්ලා 1.56දී සිංහල භාෂා පනත ශගනාපු 

අවස්ථාශේදී ඇති ුනණු ්ර ්න, ගැටති නිසා එදා හිටපු  

බණ්ඩාරනායකා මැතිතුමමා, ශචල්වනායගම් මැතිතුමමා ආදී 

ශද් පාලන නායකායින්  එකාෙ ශවලා,  ශ ඩරල් රමයක් ශවනුවට 

්රාන්තවලට බලය  විමධයගත කාරලා ශම්කා විසශන්න එකාෙ ුනණ 

බව. නමුත් ඒකා කාරන්න බැරි ුනණා. 1.50 මැයි වනශකාොට ඒ 

වෑයම අයින් කාළා. නමුත් වසර 30කාට පසුව අපි පළාත් සභා රමය 

යටතට ආවා.  එදා  ඒකා කාළා නම් ශම් ර ශට් යුද්ධය ඇති ශවන්ශන් 

නැහැ කියා මම  වි ්වාස කාරනවා. නමුත් වසර 30කින් පසුව  

තමයි නැවත අපට ඉස්සරහට අඩියක් තියන්න  පුළුවන්  ුනශණ්. 

අතිත් වයවස්ථාවක් හදන ශම් අවස්ථාශේ මම රජශේ ගිණුම් පිබඳබශ 

කාාරකා සභාශේ සාමාජිතකාශයක් ව ශයන් සිටිනවා. එතැනදී  

විපක්ෂශේ හුෙක් මන්ත්රීවරුන් කාථා කාශළේ පළාත් සභාවලට වැඩි 

වැඩිශයන් මූලය බලය   විමධයගත කාළ යුතුමයි කියන එකා ගැනයි. 

වසර 60කාට පසුව තවත්අදහස ් ඉදිරියට පැමියේලා තිශබනවා.  

1965 මාර්තුම මාසශේදී එදා  හිටපු අගමැති  ඩ ලි ශසේනානායකා  

මැතිතුමමායි, ශචල්වනායගම්  මැතිතුමමායි අතශර් තවත් ගිවිසුමක් 

තිබුණා. පරිපාලන භාෂාවක් හැටියට  උතුමරු නැ ශෙනහිර ශදමළ 

භාෂාව පාවිච්චි කාළ යුතුමයි; ඒ වාශ ම අධිකාරණය  රියාත්මකා 

කාරනශකාොට ශදමළ භාෂාශවන් අධිකාරණය රියාත්මකා කාරන වැඩ 

පිබඳශවළක් තිබිය යුතුමයි කියා ඒ ගිවිසුශම් සශහන් කාළා.  නමුත් 

ඉතිහාසය ශදස බලනශකාොට ඒකාත් රියාත්මකා කාරන්න බැරි 

ුනණාය; අපට ඒ අවස්ථාවත් මෙ හැරුණාය කියන එකා අපි 

දන්නවා. 

1995 -2000 අතර කාාලශේ චන්ද්රිකාා බණ්ඩාරනායකා 

කුමාරතුමංග මැතිනියශ   නායකාත්වය යටශත් අතිත් වයවස්ථාවක් 

ශගශනන්න තවත් වෑයමක් තිබුණා. ඒකාත් ඉතිහාසයට එකාතුම 

ශවලා තිශබනවා. අවාසනාවකාට, පාර්ලිශම්න්තුමශේ අපි  පක්ෂ, 

විපක්ෂ හැටියට ශබදිලා ඒකාටත් අකුල් ශහතිවාය කියන එකා  

ලේජාශවන් හරි කියන්න ඕනෑ. ඒ විධියට ඒකාත් අසාර්ථකා ුනණා.   
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පාර්ලිශම්න්තුමව 

දැන් අපි සිටින්ශන් 1.47න් පසු පත් ුනණු 15 වන  

පාර්ලිශම්න්තුමශේයි.  අද අශප් රජශේ  අතිත් වෑයමක්  තිශබනවා, 

අතිත් වයවස්ථාවක් ශගනල්ලා ශද් පාලනිකාව යුද්ධශයන් පසු යම් 

තරමකින්  සංහිඳියාවක්  ඇති ශවලා  තිශබනවා නම්,  වයවස්ථාව 

හරහාත් ඒකා  ක්තිමත් කාරන්න. ශම් පාර්ලිශම්න්තුමශේ සෑම  

පක්ෂයක්ම ඒ වෑයම තුමළ, ඒ රියාදාමය තුමළ සිටිනවා. මම 

හිතන්ශන් ඒකා සෑම මන්ත්රීවරයකුටම ආඩම්බර විය හැකි 

කාරුණක්.   

අපි එකාට හිතන්න, එකාට කාල්පනා කාරන්න, එකාට වාද විවාද 

කාරන්න,  එක්ශකාශනක් අශනකාාට ශවන ශවන අදහස්   ්රකාා  

කාරන එකා ශබොශහොම වැදගත් රියාවලියක්.  ශම්කාට කාාල සීමාවක්  

දමන්න බැහැ. ශම්කාට   ශහොර නයාය පර තිශබන්න බැහැ.  ශම්කා 

අපි විවයතව කාළ යුතුම ශදයක්. ශම්කා කාරලා ඉතිහාසයට ශම්  

වයවස්ථාව එකාතුම ශවන්ශන් ශකාොශහොමද කියන එකා මන්ත්රීවරු 

හැටියට අපි හැම ශකාශනක්ම හිතන්න ඕනෑ. අපි  ශකාොශහොමද 

ඉතිහාසයට එකාතුම ශවන්න යන්ශන්? පසුගිය වෑයම් අසාර්ථකා 

ුනණා වාශ  අසාර්ථකා ශවන්න ශදනවාද, එශහම නැත්නම්   අපි 

ගන්න කාාලයක් අරශගන සෑම ශදයක්ම සාකාච්ඡා කාරලා, අපි ඒ 

කාර්තවයය සම්ර්ර්ණ කාරලා ශද් පාලනිකාව සංහිඳියාව  ක්තිමත් 

කාරන ශකාොටසක්  හැටියට  15 වැනි පාර්ලිශම්න්තුමව ඉතිහාසයට 

එකාතුම ශවයිද?  සංහිඳියාව ගැන කාථා කාරනශකාොට  මම කියන්න 

ඕනෑ, විශ ේෂශයන්ම ජනාධිපතිතුමමා යටශත් ජාතිකා සමඟිය හා 

සංහිඳියා කාාර්යාලයක් - Office for National Unity and 

Reconciliation - විවයත  කාරලා තිශබන බව. අධයාපනය හරහා 

සංහිඳියාවක් ඇති  කාරන්න ශම් කාාර්යාලශේ විශ ේෂ වෑයමක් 

තිශබනවා.  ශමම කාාර්යාලය හරහා ජාතිකා හා ආගමිකා 

සංහිඳියාවක් ඇති කාරන්න, අන්තවාදය අවම කාරන්න, ශවනස 

ශවනුවට ශපොදු ලක්ෂණ මුදුන්පත් කාරන්න වෑයමක් තිශබනවා.  

ගරු සභාපතිතුමමනි, අධයාපනය ගැන කාථා කාරනශකාොටත්, 

හුොක් ශේලාවට අශප් ශවනස තමයි මුදුන්පත් ශවන්ශන්. අපි 

උදාරහණයක් ගනිමු. අපි පාසල් ගිය කාාලශේ අපට ඉතිහාසය 

ඉගැන්වූවා. අදත් හයවැනි ශශ්රේයේයට තිශබන ඉතිහාසය ශපොත 

අ රශගන බලන්න. හයවැනි ශශ්රේයේශේ ඉතිහාසය ශපොශතන් මතුම 

ශවන්ශන්, ශපොදු ශද් ශනොශවයි. ඒශකාන් ශවනස මතුම ශවනවා. ඒ 

වාශ ම සංහිඳියාවට වඩා ගැුවම මතුම ශවනවා. හයවැනි  ශශ්රේයේශේ 

ඉතිහාසය ශපොශත් සශහන් ශවනවා, සිංහල රජතුමමා ගැන. ඒ 

කියන්ශන් දුුවගැමුණු රජතුමමා. 

 ඊළෙට, විශද්ශීය ශදමළ රජ ශකාශනක් ගැන කියනවා. ඒ 

කියන්ශන්, එළාර රජතුමමා ගැනයි. සිංහල රජතුමමා විශද්ශීය ශදමළ 

රජ ශකාශනකුව යුද්ධශයන් පරාජය කාරනවා; රට විශද්  

ආරමණශයන් ශේරා ගන්නවා; රට එක්ශසේසත් කාරනවා; බුදු දහම 

හා සිංහල ජාතිය ආරක්ෂා කාරනවා කියා තමයි ඉතිහාසය ශපොශත් 

සශහන් ශවන්ශන්. එතශකාොට මට මශගන්ම ්ර ්න කාර ගන්න 

ශවනවා, සිංහල භාෂාව කාථා කාරන මශ  පුතාට, දියයේයට ශම් 

ඉතිහාසය ශපොශතන් ඉගැන්විය යුත්ශත් ශමොනවාද කියා. මම ඒ 

අයට ඉගැන්විය යුත්ශත්, අශප් ශදමළ සශහෝදර-සශහෝදරියන් 

විශද්ශිකායන් කියන එකාද? අපි ඇත්තටම ඒ ශපොඩි මනසට 

ඉතිහාසය ශපොත හරහා ඇතුමළු කාරන්න වෑයම් කාරන්ශන් 

ශමොනවාද?  

ශම් රශට් වැඩි පිරිස ශමොකාක් හරි ආගමක් අදහනවා කියන 

එකා අපි දන්නවා. සෑම ආගමකාටම එම ධර්මය අඩංගු වැදගත් ධර්ම 

පුස්තකා තිශබනවා. ඒකා රිපිඨකාය ශවන්න පුළුවන්; භගවත් ගීතාව 

ශවන්න පුළුවන්, අල්-කුරානය ශවන්න පුළුවන්, බයිබලය ශවන්න 

පුළුවන්. සමහර අය ශම් ආගම් එකාක් ශහෝ ඊට වඩා වැඩි ගණනක් 

අදහනවා. ඒකා ඒ අයශ  වි ්වාසයයි. නමුත් ඉතිහාසය දිහා 

බැතිවාම, එහි පැතිකාඩ කිහිපයක් තිශබනවා. වැදගත් ශදය එයයි. 

අපි එය ශත්රුම් ගන්න ඕනෑ. අපිට ඇත්තටම අව ය වන්ශන් 

සතයතාව දැන ගන්නයි. සතයතාවක් හා සාධාරණත්වයක් 

නැත්නම් සංහිඳියාවක් ඇති කාරන්න බැහැ. ඕනෑම රටකා, ඕනෑම 

සමාජයකා සතයතාවක් හා සාධාරණත්වයක් නැත්නම් සංහිඳියාවක් 

ඇති කාරන්නට බැහැ.  

ඉතිහාසයට පැතිකාඩ කිහිපයක් තිශබනවා. අද ඉතිහාසය ගැන 

ලියැශවනවා. ඉතිහාසය ගැන දහ ශදශනක් ලියනවා නම් සමහර 

විට එහි පැතිකාඩ හත-අටක් තිශබන්න පුළුවන්. සතයතාව දැන 

ගන්න ශම් සෑම පැතිකාඩක් දිහාම අපි බලන්න අව යයි. එශසේ 

පැතිකාඩ කිහිපයක් තිශබන නිසා ඉතිහාසය ගැන ලියශවනශකාොට, 

වර්තමාන එකාෙත්වය හා සමඟිය ගැන අපට අභිශයෝග තිශබනවා.  

ලංකාා ඉතිහාසශේ විතරක් ශනොශවයි, ශලෝකා ඉතිහාසශේ සිදු 

ශවන්ශන්ත් ශම් ශදයම තමයි. සමහර අය -අන්තවාදීන්, 

රස්තවාදීන්- ඉතිහාසය පාවිච්චි කාරලා, එය විකායති කාරලා 

වර්තමාන ශද් පාලන අයිතිවාසිකාම්, ඉල්ලීම් හා අරමුණු ඉෂ්ට 

කාර ගන්න හදනවා. කුඩා දරුවාශ  මනසට ශම් ඉතිහාස 

ශතොරතුමරු ඇතුමළු කාළාම, එකී ඉතිහාසය සතයයි කියා කුඩා දරුවා 

ඉශේටම හිතනවා. ශමොකාද, අශප් සංස්කායතිය තුමළ - 

 

ගු සභාපිනුරො  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු නිශයෝජය ඇමතිතුමමනි, ඔබතුමමාට ලබා දී තිශබන කාාලය 

නම් අවසානයි. 

 

ගු ඉරා්ද වික්රෙරත්න ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

මට ලබා දුන් විනාඩි ශදොළශහන් තව විනාඩි ශදකාක් 

තිශබනවා. මම ඉල්ලා ගත්තා.  

 

ගු සභාපිනුරො  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

විනාඩි ශදොළහත් අවසන් වී ශගන එනවා. 

 

ගු ඉරා්ද වික්රෙරත්න ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ගරු සභාපතිතුමමනි, මම ඉක්මනින් මශ  කාථාව අවසන් 

කාරන්නම්. අශප් සංස්කායතිය තුමළ වැඩිමහති අය කියන ශද් ්ර ්න 

ශනොකාර පිබඳගන්නවා. නමුත් සතයතාව දැන ගන්න නම් වැඩිමහති 

අය කියන ශද් ගැනත් ්ර ්න කාරන්න සිදු ශවනවා. 

Sir, I will conclude very quickly.  

Today, we are witnessing a global descent into 
extremism and bigotry, whether it is in America, Britain, 
Hungary, Poland, Sri Lanka or wherever in Asia. Recent 
inflammatory comments made, sometimes by members 
of the clergy show the religious intolerance in the 
country. But, both our President and Prime Minister have 
taken a strong stance against this and against those who 
engage in hate speech. This is not a call for banning 
offensive speech. In fact, dissent and disagreement is 
often desirable in a multifaceted country. I do, however, 
firmly believe that speech that incites violence must be 
banned and legal action must be taken against those who 
perpetrate it. We do not lack the legislative framework to 
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do so against hate speech because we know that Section 3
(1) of the ICCPR Act of 2007 is there and that Section 79
(2) of the Police Ordinance provides, I quote:  

“Any person who in any public place or at any public meeting uses 
threatening, abusive or insulting words or behaviour which is 
intended to provoke a breach of the peace or whereby a breach of 
the peace is likely to be occasioned, shall be guilty of an offence 
under this section.” 

So, my point in closing is this. Hate is a moral crime. 
It is difficult to legislate against a moral crime. But, if a 
speech is intended to lead to violence, then I think that 
speech should be banned and the State has a responsibility 
to take action against those who provoke violence.  

Thank you.  
 

ගු සභාපිනුරො  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

මීළෙට, ගරු ඩලස් අලහප්ශපරුම මැතිතුමමා. 

 
ගු ඩලසප අලහසප්දපුෙ ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தபருை) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ගරු සභාපතිතුමමනි, ගරු වාසුශද්ව නානායක්කාාර මැතිතුමමාත් 

සිටිනවා. 

 

ගු සභාපිනුරො  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

සමාශවන්න. මම දැක්ශක් නැහැ. එතුමමා කාලින් සිටිශේ නැහැ. 

ගරු වාසුශද්ව නානායක්කාාර මැතිතුමමනි, ඔබතුමමාශ  කාථාව 

කාරනවාද? 

 
ගු වාුමදද්ව නානායක්කාර ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு வொசுனதவ நொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගරු සභාපතිතුමමනි, ඔබතුමමා මට අවසර ශදනවා නම් මම කාථා 

කාරනවා.  

 

ගු සභාපිනුරො  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ශහොශයි. ඔබතුමමා කාථා කාරන්න. 
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ගු වාුමදද්ව නානායක්කාර ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு வொசுனதவ நொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ශබොශහොම ස්තුමතියි.  

ගරු සභාපතිතුමමනි, මම කාථා කාරන්න බලාශපොශරොත්තුම 

ශවන්ශන්, ජාතිකා සහජීවනය, සංවාද හා රාජය භාෂා 

අමාතයාං යට ්රමුත්වය දීලායි. මම ශත්රුම් ගත් විධියට හා 

මශ  මතකාශේ හැටියට ඇත්තටම ගරු මුදල් ඇමතිතුමමාශ  අය 

වැය කාථාශේ ශමම අමාතයාං ය ගැන නිකාමටවත් සශහනක් කාර 

තිබුශණ් නැහැ. මම වැරදි නම් මාව නිවැරදි කාරන්න. ජාතිකා 

සහජීවනය, සංවාද හා රාජය භාෂා අමාතයාං යට අමතරව ONUR 

කියා ආයතනයක් සාදා තිශබනවා; සම්බන්ධීකාරණ ශල්කාම් 

කාාර්යාලය කියලා එකාක් හදා තිශබනවා. විශ ේෂශයන්ම 

අමාතයාං ය  ක්තිමත් කාරන්ශන් නැතුමව ශම් විධියට ආයතන 

ගුණාකාාර කාරශගන යන එශක් ශත්රුම ශමොකාක්ද කියා මම 

අහනවා.  

ශම් අමාතයාං යටයි ්රධාන විධායකා වගකීම තිශබන්ශන්. ඒ 

නිසා ශම් අමාතයාං යට ුනවමනා සම්පත් ලබා දීලා, කාාර්ය 

මණ්ඩල ලබා දීලා, ශම් අමාතයාං ශේ රියාකාාරිත්වය ්රබල කිරීම 

තුමළ විතරයි, ජාතිකා සංහිඳියා කාටයුත්ත හරියාකාාරව කාරන්න 

පුළුවන් ශවන්ශන්. අ ශප් ඇමතිතුමමාත් මා ඉදිරිශේ සිටියදී කාථා 

කාරන්න ලැී.ම ගැන මා සතුමුව ශවනවා. 

 මා ඇමති ය රය දරන්න පටන් ගත්ත අවස්ථාශේදී මම ශම් 

රශට් හිටපු ්රධානම ශදමළ වාර්ගිකා මශ  හිතවත් මිරශයක්, 

්රභූවරශයක් හමු ුනණා. එතුමමාශගන් මම ඇහුවා, “ජාතිකා 

සංහිඳියාව ශවනුශවන් මම ශමොකාක්ද කාරන්න ඕනෑ?” කියලා. 

එතුමමා මට කිේවා, “පළමුශවන්ම රාජය භාෂා ්රතිපත්තිය හරියට 

රියාත්මකා කාරන්න. එය හරියට රියාත්මකා කාශළොත් එතැනින් 

එහාට අපට ශම් ගමන ඉදිරියට යන්න පුළුවන් ශවයි” කියලා. මම 

ඒ අනුව රාජය භාෂා ්රතිපත්තිය රියාත්මකා කාරන්න ශලොකු 

වීර්යයක් ගත්තා. ශම් ආණ් රව ඇත්තටම සංහිඳියාව ගැන හුෙක් 

කාථා කාරනවා; ඒ වාශ ම හුෙක් ආයතනය පිහිුවවනවා. නමුත්, 

අගනුවර සිංහල පමණක් භාවිත කිරීම දැන් වැඩි වී ශගන එනවා. 

මම අද එන ශකාොට රාජගිරිය හන්දිශේ පුවරුවක් තිශබනවා, 

"බුත්ගමුවට හැරවීම HSBC හන්දිශයන් පමණයි." කියලා. ඒකා 

තිශබන්ශන් සිංහශලන් පමණයි. ශදමළ බහුතර ජනතාව ඉන්න 

පළාත්වල ශදමශළන් පමණක් තිශබනවා. ඒකාත් වැරදියි. ඒවාත් 

භාෂා ශදකාටම හරවන්න ඕනෑ. සිංහල බහුතර පළාත්වලත් එශහම 

ශවන්න ඕනෑ. අගනුවර එය අනිවාර්යශයන්ම ශවන්න ඕනෑ. 

නමුත්, අගනුවර තත්ත්වය ශම්කායි. විශ ේෂශයන්ම මාර්ග 

සංවර්ධන අං ශේ තත්ත්වය මශ  අත් දැකීම් අනුව බැතිවාම 

ඉතාම නරකායි.  

 ශමවර ආණ් රව අය වැශයන් ලබා දී තිශබන සම්පත් දිහා අපි 

බලමු. ශමම අමාතයාං යට ජාතයන්තර විවිධ අරමුදල් හරහා මුදල් 

සම්පත් ලැශබනවා; ්රතිපාදන ලැශබනවා. ඒකා මම දන්නවා. 

නමුත්, අපි මුලින්ම බලමු, අශප් අය වැශයන් ශකාොච්චර මුදලක් 

ශම්කාට ශවන් කාරලා තිශබනවාද කියලා. 2016 වර්ෂශේ, ඒ 

කියන්ශන් ශම් ශගවී ශගන යන වර්ෂශේ ශම් අමාතයාං යට 

රුපියල් මිලියන 7.1ක් ශවන් කාරලා තිබුණා. 2017 වර්ෂයට ශවන් 

කාරලා තිශබන්ශන් රුපියල් මිලියන 677යි.  

ශම් අමාතයාං ශේ වැදගත්කාම, ශම් අමාතයාං ශේ අව යතාව 

සැලකිල්ලට ගත්තා නම්, ශම් විධියට මුදල් අ ර කිරීම කාරයිද 

කියන එකා මශ  හිශත් සැකායක් හැටියට තිශබනවා. ඇත්තටම 

විගණනයක් කාරලා බැතිශවොත්, රාජය භාෂා ්රතිපත්තිය රියාත්මකා 

වී ඇත්ශත් සියයට  20කින් පමණයි. ශකාොච්චර චරශල්න 

යැේවත්, ශකාොයි තරම් ඒ පිබඳබශව දැන්වීම් කාළත්, කාැබිනට් රුන්දු 

ගත්තත්, ශමය රියාවට නැ  ශෙන්ශන් නැහැ. ශමොකාද, ශම් පිබඳබශ 

ඒ තැන්වල ඉන්න නිලධාරින්ශ  තිශබන්නා වූ උනන්දුව, 

උශදයෝගය මතයි ශමය රියාවට නැඟීම ශහෝ ශනොනැඟීම 

තිශබන්ශන්. ඒ නිසා සිංහල-ශදමළ ද්විභාෂා ්රතිපත්තිය 

රියාත්මකා කිරීමට නම්, රාජය භාෂා ්රතිපත්තිය අනුව රාජය 

පරිපාලනය සිදු වී ඇද්දැයි බැලීමටත්, එශසේ සිදු ශනොවන රාජය 

ආයතන තුමළ එය සිදු කාරවීමට ශමම අමාතයාං යට වි ාල බලයක් 

හා සම්පත් ්රමාණයක් අව යයි.  

බස් රථවල ගමනාන්ත පුවරු ශදස බලන්න. විශ ේෂශයන්ම 

ලංගම බස් රථවල ගමනාන්ත පුවරු ශදස බලන්න. ඊළෙට, දුම්රිය 
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පාර්ලිශම්න්තුමව 

ස්ථානවල සන්නිශේදන පයේවිඩවලට ඇහුම්කාන් ශදන්න. ඒවා 

සිංහශලන් පමණයි ශකාශරන්ශන්. ශම්වා ශවනස් කිරීමට අපි 

හුොක් මහන්සි ගත්තා. ඒ මහන්සිශේ යම් ්රතිඵලයක් තිබුණත්, ඒ 

්රතිඵලය සියයට 20කාට වඩා වැඩි ුනශණ් නැහැයි කියන එකායි 

මශ  මතය. ඒ ශලසම සෑම රාජය ආයතනයකාටම භාෂා 

්රතිපත්තිය රියාත්මකා කිරීමට ශවනම සම්පත් ශවන් කිරීමක් 

අව යයි. දුම්රිය ශදපාර්තශම්න්තුමවත් එක්කා ශම් ්ර ්නය කාථා 

කාරන්න ගියාම ඒ අය කියන්ශන්, "අපට සම්පත් මදි" කියලායි. ඒ 

නිසා අය වැය ශල්නශයන් ශම් හැම ්රධාන රාජය ශසේවා 

අං යකාම භාෂා ්රතිපත්තිය රියාත්මකා කිරීමට ශවනම යම් මුදලක් 

ශවන් කාළ යුතුමයි.  එක්ශකාෝ, ඒ ශගොල්ලන්ශ  සංයුක්ත සැලැස්ම 

තුමළ භාෂා ්රතිපත්තිය රියාත්මකා කිරීම සශහා යම් මුදල් ශවන් 

කිරීමක් කාර ගත යුතුමයි. බහුතරයක් සිංහල ජනතාව සිටින 

්රශද් වල තිශබන රාජය ආයතනවල සිංහල භාෂාව භාවිතය 

ශහොඳින් ශකාශරනවා; ශනොඅ රව සිදු ශවනවා. නමුත් ද්විභාෂා 

්රශද්  තුමළ ශදමළ බස භාවිතය සිදු වන්ශන් සියයට 20කා තරම් 

්රමාණයකින් පමණයි. ද්විභාෂා ්රශද් යක් වූ ශකාොළඹ ්රශද් ය 

අරශගන බලන්න, ශකාොළඹ නගර සභාශේ තත්ත්වය අරශගන 

බලන්න. අශප් භාෂා ්රතිපත්තිය රියාත්මකා ශනොවීම ගැන එකා 

උදාහරණයක් තමයි ශකාොළඹ නගර සභාව. ඒ නිසා බහුතර 

ද්විභාෂා ්රශද් වල ශදමළ භාෂාව භාවිතා කිරීශම් වගකීම ඉුව 

කිරීමට පිබඳශවළක් හැදිය යුතුමයි.  

ශදමළ භාෂාව භාවිත කාරන බහුතර ජනතාවක් සිටින ්රශද්  

තුමළ, රාජය ආයතනවල ශදමළ භාෂා භාවිතය ශහොශයි. ශදමළ 

්රශද් වල ශදමළ භාෂා භාවිතය ශහොශයි. නමුත්, එම ්රශද්  තුමළ 

ජන ජීවිතයට ්රධාන ශලස බලපාන ශපොලිස් ශසේවශේ, ශසෞය 

ශසේවශේ ශදමළ භාෂා භාවිතය දුර්වලයි. එහි ශවශසන සිංහල සුළු 

පිරිසට ද තම භාෂාව පිබඳබශ උනන්දුවක් ඒ ්රශද් වලින් ලබා ගත 

ශනොහැකිව තිශබනවා. නමුත්, ශපොලිස් ශසේවය සහ ශසෞය 

ශසේවශේදී බහුතරයක් ශදමළ ජනතාව ඉන්න ්රශද් වල 

ජනතාවශ  ජන ජීවිතයට දැශනන ඉතාමත්ම වැදගත් කාාරණයක්, 

භාෂාව.  

මට මතකායි එවකාට සිටි ශපොලිස්පතිවරයා මට කිේවා, උතුමරු, 

නැ ශෙනහිර පමණක් භාෂා ්රතිපත්තිය හරියට රියාත්මකා කාරන්න 

නම්, ඒ කියන්ශන් උතුමරු, නැ ශෙනහිර ්රශද් වල ශදමළ 

භාෂාශවන් ශපොලීසිශේ කාටයුතුම හරියාකාාරවම කාරන්න නම්, ඔහුට 

ශපොලිස් නිලධාරින් 4,000ක් පමණවත් අව යයි කියා. එයින් 

ශපන්නුම් කාරනවා, අද තිශබන්නා වූ හිෙශේ ්රමාණය. එයින් 

ශපන්නුම් කාරනවා, ඒ හිෙය නිසා භාෂා ්රතිපත්තිය රියාත්මකා 

කිරීශම්දී ජන ජීවිතයට ශකාොයිතරම් බලපෑමක් ඇති ශවයිද කියා.  

වවදයවරුන්, ශහදියන්  ඒ තැන්වලට ගිහින් ශසේවය භාර 

ගන්න කාලින් අප ඔුනන්ට ශදමළ භාෂාව ඉගැන්නුවා. ශදමළ 

පළාත්වල රැකියාවට යන වවදයවරුන් හා ශහදියන් වි ාල 

පිරිසකාට අපි ශදමළ භාෂාව ඉගැන්නුවා. ඒ ඉගැන්වීම තුමබඳන් ඔුනන් 

යම් අවශබෝධයක් ලබා ගත්තා. මූලිකා පදමාලාවක් අපි හනාන්වා 

දුන්නා. අශප් භාෂා පුහුණු මධයසථ්ානශේ එවකාට හිටිය අධයක්ෂ 

ජනරාල්වරයා, -ශහේරත් මහතා-  ඒ ශවනුශවන් වි ාල වැඩ 

ශකාොටසක් කාළා. ඔහුට අදත් ඒ ශවනුශවන් කාළ හැකි වි ාල 

ශමශහවරක් තිශබනවා.  

අපි කියනවා, ''පාසල්වල පළමුවැනි වසශර් ඉශලා ශදමළ දරු 

දැරියන්ට සිංහලත්, සිංහල දරු දැරියන්ට ශදමළත් උගන්වන්න 

ඕනෑ'' කියලා.  ''ශමන්න! ශදමළ, සිංහල ශදකාම උගන්වන්න ඕනෑ 

කිය කියා අපි කාථා කාරලා, ඊළෙට අශප් දරුවන් ඉහළ පන්තිවලට 

යන ශකාොට ඒ ඒ භාෂා අනුව, ඒ ඒ ආගම් අනුව ශවන් ශවලා 

යනවා. ශම් විධියට ශම් රට ශකාොශහොමද එක්සත් කාරන්ශන්?'' 

කියන ්ර ්නය අශප් හිටපු ජනාධිපතිතුමමා නිතර ඇහුවා මට 

මතකායි. ''පළමුවැනි වසශර් ඉශලා ශදමළ උගන්වන්න ඕනෑ'' 

කියලා තිබුණාට, ඒ ශවනුශවන් පුහුණුව ලත් ගුරුවරුන් අව ය 

්රමාණයට නැහැ. ශමොකාක්ද ්ර ්නය? ගුරුවරුන් පුහුණු කිරීමට 

අව ය සම්පත් ්රමාණය පිබඳබශව ්ර ්නයක් තිශබන්ශන්. එශහම 

නැතිව, පුහුණු ශවන්න ගුරුවරුන් නැතිව ශනොශවයි. ශම්වාට 

ශකාොශහොමද වියදම් කාරන්ශන්? මහ බැංකුශේ වි ාල වංචාවක් 

සිද්ධ ශවලා, රුපියල් මිලියන 1,600ක් ශම් ආණ් රවට අලාභ 

ශවලා තිශබනවා. ඒ අලාභය සලකාා බැතිවාම, ඒ අලාභය 

පියවන්නට ුනවමනා මුදල් ලබා ගන්නට ශවනත් වියදම් කාැපීම් 

කාර ශගන යන ශකාොට, අශන්! ශම් භාෂා හා ජාතිකා සංහිඳියාවටත් 

මුදල් කාපන්න ආණ් රවට සිද්ධ ශවලා තිශබන බව තමයි 

ශපශනන්නට තිශබන්ශන්.  

ද්විභාෂා ්රතිපත්තිය හරියට රියාත්මකා කිරීමට නම්, 

ශපොලීසියට, රාජය පරිපාලනයට, ගුරු ශසේවයට ශදමළ භාෂාව 

මේබස වූ පිරිස් අව ය තරම් බශවා ගත යුතුමයි. සිංහල නිලධාරින්ට 

ශදමළ බස ඉගැන්වීශමන් නම් කාවදාවත් ශම්කා කාරන්නට බැරි බව 

මම මශ  අත් දැකීශමනුයි කියන්ශන්. මම එශහම කියන්ශන් 

ඇයි? ඔුනන් ශදමළ බස ඉශගන ශගන, promotions ලබාශගන; 

increments ලබා ශගන, පසුව යම් ශසේවා ස්ථානයකාට ගිය හැටිශේ 

තමන්ට පුරුදු මේබසින් කාථා කාරනවා. ඒකා වරදක් කියන්නත් 

බැහැ. ශදමළ ශකාශනක් ආවත් තමන්ශ  මේබසිනුයි කාථා 

කාරන්ශන්. ඒ ශේලාශේ ශදමළ ශකානාට සිද්ධ ශවනවා ඒ 

නිලධාරියාශ  මේබස අනුව ගැළශපන්න. ඒ ශවනුවට නිලධාරියා 

කාළ යුතුමව තිශබන්ශන්, තමා ඉදිරියට එන ශකානා අනුව තමන්ශ  

භාෂාව ගළපා ගන්නයි. නමුත් ශම්කා සිද්ධ ශවන්ශන් නැහැ. ඒ 

නිසා ශමොකාක්ද ශම්කාට තිශබන විසනාම? ශම්කාට තිශබන්ශන් එකා 

විසනාමයි. ශම් සශහා මුදල් ශවන් කාර, ජාතිකා සමානත්වය ගැන, 

ජාතිකා සංහිඳියාව ගැන කාථා කාරනවා වාශ ම, ශම් ශවනුශවන් 

අව ය නිලධාරින් - ශදමළ මේබස වූ නිලධාරින්- බශවා ගැනීම ශම් 

සියතිම ශසේවාවන්ට ඉතාමත්ම අව යයි. එශසේ ශනොමැතිව ශම් 

සශහා ශවනත් ශකාටි මෙක් නැහැ.  

සිංහල, ශදමළ කාථා කාරන ජනතාව අතර, විශ ේෂශයන් තරුණ 

පිරිස් අතර ඔුනන්ශ  භාෂාවට වාශ ම සංස්කායරුන්ටද ඇල්මක් 

ඇති කාරවන වැඩසටහන් රියාත්මකා කිරීම අව යයි.  අපි හිටිය 

කාාලශේ, අශප් අමාතයාං ශේ අපි ''භාෂා සංගම් වයාපාරය'' පටන් 

ගත්ශත් ඒ නිසායි. ''ද්විභාෂාශවන් හයදයාංගමව බැනාණු, සියති ජන 

වර්ගයන්ට සමානව සලකාන එකාම ලාංශක්ය ජාතියක්'' යන 

ශත්මාව එදා අපි ඇති කාළා. භාෂාශේ දැනුම වාශ ම, 

සංස්කායරුන්ශ  ආස්වාදය හුරු කිරීමට අපි ගත් උත්සාහයන් 

සම්ර්ර්ණශයන්ම සාර්ථකා ුනශණ් නැහැ. ගැමි ්රශද් වල දරුවන්ට, 

ඒ වාශ ම, තමන්ශ  පත්වීම් ගන්න යන්න ශපර සීමාවාසිකා 

වවදයවරුන්ට භාෂාව උගන්වන අතර, සංස්කායතිය 

හනාන්වාදීමක්; හුරු කිරීමක් ද කාරනවා. අපට දැනගන්නට 

ලැබුණා, සිංහල දරු දැරියන් සහ තරුණ තරුයේයන් අතර, ශදමළ 

ජනතාවශ  හා මුස්ලිම් ජනතාවශ  සංස්කායතිකා හුරුව ලබා ගන්න 

ශලොකු උනන්දුවක් තිබුණු බව.  

ශදමළ භාෂාව භාවිත කාරන බහුතරයක් සිටින උතුමරු සහ 

නැ ශෙනහිර ්රශද් වල යුද්ධය නිසා ඇති වී තිබු තත්ත්වයන් නිසා 

සිංහල භාෂාව ඉශගන ගැනීමට උනන්දුවක් තිබුණත්, සිංහල 

සංස්කායතියකා ආස්වාදයකාට නැඹුරුවක් තිබුශණ් නම් නැහැ. 

ශම්කාට ශහේතුමව මානුෂිකා පුනරකින් ඔුනන් ශවන් වී සිටීම බව මශ  

වැටහීමයි. ඔුනන් සිංහල පාලකායන්ශ  යටත් වැසියන් බවට පත් 

වී තිශේය යන හැඟීමත් ඔුනන් අතර තිී.ම ශමයට ශහේතුමව 

ව ශයන් මම ශත්රුම් ගත්තා. ශදමළ ජනතාව සහ මුස්ලිම් 

ජනතාව බහුතරයක් ඉන්න ්රශද් වල ඔුනන් සිංහල බලයකාට 
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යටත් කාරපු ජනතාවක්ය කියන හැඟීම ඔුනන් අතර ඇති වීම 

වළක්වන්න පියවර ගැනීම  අශප් වගකීමක් වනවා, ශම් ජාතිකා 

එක්සත්කාම අපි උනන්දුශවන් කාරන කාාර්යයක් කාර ගන්නවා නම්.  

අපට තිබූ සම්පත් ඇතුමළත එදා තරුණ කාශුනරු පැවැත්වීමට 

ලැබුශණ් වසරකාට පහක් පමණයි. සෑම මසකාම සිංහල, ශදමළ, 

මුස්ලිම් තරුණ තරුයේයන් එකාතුම කාර ගත් කාශුනරු පැවැත්වීමට 

හැකි නම් එය ජාතිකා ශද්හයට ශදන ජීවකා එන්නතක් හැටියට මම 

සලකානවා. අපි පැවැත්වූ තරුණ කාශුනරුවල ඉතා ශහොශ මිශ්රණයක් 

ඇති ුනණා. සිංහල, ශදමළ, මුසල්ිම් තරුණ තරුයේයන් දවසක් 

ශදකාක් ඒ කාශුනරු තුමළ සිටීශමන් ඇති කාර ගන්නා වූ සම්බන්ධතාව 

සහ සශහෝදරත්වය ඇත්තටම ඔුනන් කාශුනශරන් ආපසු ගියාට 

පස්ශසේ ඔුනන් ඉන්න ගශම්, පළාශත් ශම් ශතොරතුමර - පයේුනඩය, 

හැඟීම - තමන්ශ  අනිකුත් සහයදයන් අතර ශබදා හදා ගන්නවාට 

කිසිම සැකායක් නැහැ. ඒ සමෙම ජාතිකා එක්සත්කාම ඇති කාර 

ගැනීම සිංහල ජනතාවට වටිනා, අතයව ය, ඓතිහාසිකා 

ශකාොන්ශද්සියක් ශලස දැනීම අපි කාුනරුත් පිබඳගත යුතුමයි. සිංහල 

ජනතාව අතර නිතරම තිශබන අදහසක් වාශ ම හැම ආණ් රවක්ම 

කියන අදහස තමයි, "අපි ජාතිකා එක්සත්කාම ඇති කාර ගත යුතුමයි. 

ශම් ජාතිකා එක්සත්කාම ලාංකීය ව ශයන් අපි ඇති කාර ගත යුතුමයි. 

ලාංකීය අනනයතාව ඇති කාර ගත යුතුමයි. හැශමෝම ලාංකීය 

අනනයතාවශයන් ශපනී සිටීමට  උනන්දුවක් ඇති තැනකාට පත් 

කාර ගත යුතුමයි" කියන එකා. ඒ වාශ ම ශම් රශට් ශදමළ කාථා 

කාරන මුස්ලිම් ජනතාවටත්, ශදමළ ජනතාවටත් ඇත්තටම ජාතිකා 

එක්සත්කාම ගැන කාථාව එතරම් අර්ථවත් ශවන්ශන් නැහැ. 

ජනවාර්ගිකා අයිතිවාසිකාම් පිබඳබශ ්ර ්නය ගැන තමන්ට ලැශබන 

ඉඩ අවකාා ය කුමක්ද කියන එකා ඔුනන් විමසමින් ඉන්න නිසා 

ඔුනන්ට ජාතිකා එක්සත්කාම ගැන අදහස එතරම් ්රබලව 

දැශනන්ශන් නැහැ.  

 
ගු ෙදනෝ ගද්දස්ද ෙහසතා (ජාිනක සහසජීවනය, සිංවාෙ 

හසා රාජය භාෂා අොතයුරො) 
(ைொண்புைிகு ைனனொ கனணசன் - னதசிய சகவொழ்வு, கலந்துமர 

யொடல் ைற்றும் அரசகருை தைொழிகள் அமைச்சர்) 

(The Hon. Mano Ganesan - Minister of National Co-
existence, Dialogue and Official Languages) 

සිංහල භාෂාශවන් ජාතිකා ගීය කියා ගන්නටත් අපට අුනරුදු 

60ක් විතර ගත ුනණා. එය අශප් පාලන කාාලශේ තමයි සිදු ුනශණ්. 

ජාතිකා ගීය කියන්ශන් ශ්රී ලංකාාව වර්ණනා කාරන එකායි; ශවන 

වර්ණනාවක් ශනොශවයි.  

 
ගු වාුමදද්ව නානායක්කාර ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு வொசுனதவ நொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

හරි, හරි. මශ  කාාලය ගත ශවනවා. ඒ ගැන මශ  විවාදයක් 

නැහැ. ඒ ශවනුශවන් මමත් ශපනී හිටියා. එය ශමශසේ වනශකාොට 

ශම් ආණ් රව යටශත් සතුමුව ුනණු ශකාශනක් හැටියට මම ඒකාට 

මශ  ආශීර්වාදයත් පළ කාරනවා. මම කියන්න හදන point එකා 

ශම්කායි. සිංහල ජනතාවට ලාංකීය ජාතිය එක්සත් කාරන්න ඕනෑ 

නම් ඒකාට ශදමළ ජනතාවශ  එකාෙත්වය ගත යුතුමමයි. ශදමළ 

ජනතාවශ  එකාෙත්වය නැතිව සිංහල ජාතිය එක්සත් කාරන්න 

බැහැ. ඒ වාශ ම ශදමළ ජාතියට තමන්ශ  නිදහස සහ අයිතිය 

දිනා ගන්න බැහැ, සිංහල ජනතාවශ  එකාෙත්වය නැතිව. ශම් 

ශදකා හරියට ඔුනශනොුනන් අතශර් වටහා ගන්න ලැී.ම තුමළ තමයි 

අපට ශම් රට ජාතිකා ව ශයන් එක්සත් කාරන්න පුළුවන් ශවන්ශන්. 

ඒ සශහා මාවත කුමක්දැයි අපි ශම් ආකාාරශයන් ඉගැන්විය යුතුමයි. 

ඒ හැඟීම ඇති කාළ යුතුමයි. ශමය ඉතා දුෂ්කාර කාාර්යයක්. නමුත් එය 

 එශසේ විය යුතුමයි. 

ගු සභාපිනුරො  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ඔබතුමමාට තව විනාඩි හතරකා කාාලයක් තිශබනවා. 

 
ගු වාුමදද්ව නානායක්කාර ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு வொசுனதவ நொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

මම පුළුවන් තරම් ඉක්මනට මශ  කාථාව අවසන් කාරනවා. 

එශලසම ශදමළ ජනතාවට සහ ශදමළ බස කාථා කාරන මුස්ලිම් 

ජනතාවට තම අයිරුන් දිනා ගැනීමට නම් සිංහල ජනතාවශ  

එකාෙත්වයක් අව යයි. ශමන්න ශම් ශත්රුශමන් අපි 

ශදශගොල්ලන්ට එකාතුම ශවන්න පුළුවන් නම් පමණයි අපට ශම් 

රශට් ජාතිකා එක්සත්කාම ඇති කාරන්න පුළුවන් ශවන්ශන්. මම 

මශ  කාථාව හැන්සා  වාර්තාවට ඇතුමළත් කිරීම සශහා සභාගත* 

කාරනවා. 

මා ශම් අවස්ථාශේදී මශ  කාථාශේ සමාප්තිය ශවත 

ශයොමුශවන්න කාැමතියි. ඒ සශහා ඔබතුමමාශගන් මා අවසර 

ඉල්ලනවා. සමාප්තිය කාරා පැමිශණන අපට කියන්න තිශබන 

්රධාන ශද් ශමයයි.  ජාතිකා එක්සත්කාම ඇති කිරීම සශහා වන ශම් 

සියති ්රයත්නයන් රියාත්මකා වන්ශන් අවිනි ්චිත සන්දර්භයක් 

තුමළයි. අරවා ඉගැන්ුනවත්, ශම්වා ඉගැන්ුනවත්, ඒ අයට  සංස්කායතිය 

හනාන්වා දුන්නත්, ඒශගොල්ලන් ශගන්වලා කාශුනරු පැවැත්ුනවත් ශම් 

ඔක්ශකාොම තිශබන්ශන් ජාතිකා එක්සත්කාශම් සන්දර්භය තුමළයි. 

ජාතිකා එක්සත්කාශම් සන්දර්භය තවමත් අවිනි ්චිතයි. ඒ නිසා ශම් 

අපි  දරන්නා වූ විවිධ වයායාමයන් ඒ විධියටම සඵල ශවන්ශන් 

නැහැ. නමුත් ශම් ජාතිකා එක්සත්කාම සශහා සිංහල, ශදමළ, 

මුස්ලිම් ජන වාර්ගිකා ්රවාහයන් අතර ගිවිසුමක් නැති කාල්හි ශම් 

්රයත්නයන් එක්තරා විධියකාට නිසරු ශවනවා.  නමුත් ශම් ්රයත්න 

ශබොශහෝදුරට ජාතිකා එක්සත්කාම ඇති කිරීම සශහා ජාරුන් අතර 

අශනයෝනය අවශබෝධයට, එකාෙත්වශේ ගිවිසුමකාට එන්න උදේ 

ශවනවා. ඒ ගැන සැකායක් නැහැ. නමුත් ජාතිකා එක්සත්කාශම්  

මූලිකා රාමුශවන් ශතොරව ගන්නා වූ ශම් පියවරවල ්රතිඵල අපට  

දකින්න බැහැ. 

 ජන වර්ග අතර ජාතිකා ගිවිසුමක් ඇති කාර ගැනීශම් 

රියාදාමයත්, රාජය බල තන්රය තුමළ ශදමළ වැසියන්ට ඇති 

දුක්ගැනවිලි විසඳීමත්, උතුමරු නැශගනහිර  වාසී ශදමළ  ජනයාශ  

සිත් ශේදනා දුරලීමත්,  අන්තර් ජනවාර්ගිකා සබශතා වර්ධනයත් 

යන කාරුණු එකින් එකා ශපෝෂණය වන වටපිටාවක් තුමළ අපට 

ජාතිකා සංහිදියාශේ  සුවබර අනාගතය දැකාගත හැකියි.  

ගරු සභාපතිතුමමනි, ශදමළ ජන සුළු පිරිසක් ශවනම රාජයයක් 

ගැන සිරුම ශහෝ කාථා කිරීම ගැන අපි කාලබල විය යුතුම නැහැ. 

්රභාකාරන් ඇතුමළු යුද්ධශයන් මිය ගිය සටන්කාරුවන් සැමරීම අපි  

්ර ්නයක් කාර ගත යුතුමද නැහැ. නමුත් ශවනම රාජයයක් ශහෝ 

සන්නද්ධ අරගලයක් උශදසා සංවිධානය වීමට ශහෝ කිසිම ඉඩක් 

තැී.මට පුළුවන්කාමක් නැහැ. "එතිග  තමිල්" වයාපාරය ගැන මශ  

මිර අහිලන්  කාදිරගාමර් ලිපියක්  ලියා තිශබනවා. මා එය 

සභාගත*  කිරීමට ඔබතුමමාශ  අවසරය පතනවා. 

බටහිර ශමශහයුම්කාරුවන් ශහෝ විශදස්ගත උග්ර ශදමළ 

මතවාදීන් ඊළමක් සශහා  කාරන සන්නද්ධ අරගලය අතිත් කිරීමට  

2153 2154 

————————— 
*  පුසපතකාලදම තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශම්න්තුමව 

තැත් කාශළොත්, එයට ඓතිහාසිකාව ඉඩක් නැත යන්න මශ  මැන 

බැලීමයි. ශකාොයි තරම් මුදල්-හදල් ශයොදවා නැවත ඊළාම් රාජයයක් 

ශවනුශවන් අරගලයක්  ඇති කාරන්න ශම්  රශට්  විවිධ බලශේග 

උත්සාහ කාළත්,  එයට ඓතිහාසිකා ව ශයන් ඉඩක් නැති බව මශ  

මතයයි.   

ශම් රශට් ශක්න්ද්රීය රාජය බලය කාඩන්න බටහිර රාජයවලට 

ුනවමනායි. ඒ ගැන මට කිසිම සැකායක් නැහැ. ඒ ුනවමනාව 

අගමැතිතුමමා නිශයෝජනය කාරනවාය කියලා මට සැකායක් 

තිශබනවා. ශම් රශට් ශක්න්ද්රීය රාජය බලය, ස්වවරී  බලය  

කාැඩීම ශම් ජාතිකා සංහිඳියාශේ අව යතාවක් හැටියට යම් 

ශයෝජනාවක් එනවා නම්,  එය  බටහිර බලවතුමන්ට උතුමරු පළාශත් 

වඩා  ලිහිල්ව ගැවසීමට, වඩා නිදහශසේ ඔුනන්ශ  බල  තත්ත්ව  ඒ 

කාලාපවල පවත්වා ගැනීමට ශමන්ම  ඔුනන් අරමුණු කාර ගන්නා වූ 

සැලසුමට ුනවමනා කාාර්යයක් හැටියට ශමය ්ශා ගන්නවාට මට 

සැකායක් නැහැ.   

ඊළාම් රාජයයක්  ඇති කිරීශම් බලශේගයක් ශහෝ  එවැනි  

රියාකාාරීත්වයක් ඇතිශේය කියන  භශේ ඉශශගන ශම් ්ර ්නයට 

අවරුර්ණ වීශමන් වැඩක් ශවන්ශන් නැහැ.  අපි ඉස්ශසල්ලාම ශම් 

්ර ්නයට අවරුරණ ශවන්න  ඕනෑ,  ඇත්තටම ශක්න්ද්රීය රාජය 

බලයක්  රැකාශගන පළාත්බද පාලනයකා තිශබන අයිතිය  විහිදුවා 

ගන්නයි. පළාත්බද පාලනයකා තිශබන අයිතිය  තහුනරු කාරන 

තරමට, ඒ ්රමාණයට තමයි  ජාතිකා සංහිඳියාශේ තත්ත්වය අපට 

දිනා  ගත හැකි වන්ශන්. නමුත් ශක්න්ද්රීය රාජය බලය, ස්වවරී 

බලය, ශභෞමිකා අණ්ඩතාව, ඒකීය රාජයය ශහෝ එයින් ශකාොටසක් 

අපට ශම් ශවනුශවන් හුවමාරු කාරන්න පුළුවන් කාමක් නැහැ.   

ගරු  සභාපතිතුමමනි, බටහිර බලවතුමන්ශ  බලපෑම්වලට යට 

ශනොවී කාටයුතුම කාළ යුතුමයි. ජිතනීවා නුවර ට ගිහින් 

ඇශමරිකාන්කාාරයන්ශ  ශයෝජනාවකාට අපි ගැහුශේ කාන අත්සන. 

එශසේ අත්සන් කාරමින් ඇශමරිකාන්කාාරයන්ට ුනවමනා හැටියට  

ශම් රශට් කාටයුතුම පිබඳබශව ඔුනන් ශයෝජනා කාරන ඒ වැඩ පිබඳශවළ 

රියාත්මකා කිරීමට ඉඩ දුන්ශනොත් අශප්  ජාතිකා නිදහස පාවා දීමක් 

ශවන්ශන්. අපට ුනවමනා කාරන්ශන්, අප අතශර්ම ශම් ්ර ්නය  

පිබඳබශව රුන්දු රුරණ අරශගන, රශට් ඒකීය රාජයයක්,  අපශ  

ශක්න්ද්රීය  රාජය  බලයත් රැකාශගන  ශම් රශට් පළාත්බද පාලනයට  

ඉඩකාඩ සලසා ගන්නයි.  ශම්කා දැන්ම පටන් ගන්න පුළුවන්. ඒකාට 

ආණ් රරම වයවස්ථාශේම ශවනසක් ශවනතුමරු බලාශගන ඉන්න 

ඕනෑ නැහැ.  නිශයෝජය ශපොලිස්පතිවරයායි, පළාත් සභාශේ ඉන්න 

මහ ඇමතිවරයායි,  පළාත් සභාශේ ඉන්න බහුතර උදවියයි ඒ 

සශහා කාටයුතුම කාරන්න ඕනෑ. ආණ් රකාාරවරයායි, ඒ පළාශත් 

ඉන්න මහ ඇමතිතුමමායි,  පළාත් සභාශේ බහුතරයයි  එක්කා ඒ 

සශහා කාටයුතුම කාරන්න ඕනෑ.  

 
ගු සභාපිනුරො  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
ඔබතුමමා වැඩිපුරත් ශවලාව  අරශගන තිශබනවා.  

 
ගු වාුමදද්ව නානායක්කාර ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு வொசுனதவ நொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ශම්වා ර්ර්ව  ්රශේ   ගරු සභාපතිතුමමනි. අපි ශකාබඳන්ම 

වයවස්ථාශේ කාථාවට  එන්න ඉස්ශසල්ලා  දැන්ම සිට අපට ආරම්භ 

කාළ හැකි ශබොශහෝ ශද්වල් තිශබනවා.  ගරු සභාපතිතුමමනි, මම 

ශම් කාාරණය කියලා මශ  කාථාව අවසන් කාරනවා. ශදමළ 

පළාත්වල මන්ත්රීවරුන්ශ  කාථා ඔබතුමමාත් අහශගන හිටියා. ඒ 

කාථාවල තිබුණු දුක්ගැනවිලි සමූහය, ඔුනන්ට තිබුණු විවිධ 

පැමියේලි ්රමාණය,  ඒ පළාත්වල සිදු ශවමින් තිශබන, ඔුනන් තුමළ 

ජාතිකා ශේදනාව ඇති කාරන සිද්ධිදාම ්රමාණය ගැන එතුමමන්ලා 

කාරුණු  වි ාල ්රමාණයක් කිේවා. අන්න ඒවා කියවලා බලන්න. 

අන්න ඒවාට විසනාම් ශදන්න. අන්න ඒවා විසඳීමට පියවර ගන්න. 

ඒකා තමයි ආණ් රරම වයවස්ථාවක් සශහා එකාෙත්වයට 

පැමිශණන ්රේ ය කියන එකා මතක් කාරමින් මශ  වචන කිහිපය 

ශමයින් හමාර කාරනවා.  

 
ගු සභාපිනුරො  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

අුනරුදු ගණනාවක් ගරු වාසුශද්ව නානායක්කාාර මැතිතුමමා 

දරපු මතයක් එක්කා ශම් විෂය ගැන කාථා කාරන්න ඔබතුමමාට 

දවසම දුන්නත් මදි කියලා අපි දන්නවා. නමුත් කාාලය පිබඳබශ 

්ර ්නය හරස් ශවලා තිශබනවා.  

මීළෙට, අශප් ගරු කාරුණාරත්න පරණවිතාන නිශයෝජය 

ඇමතිතුමමා කාථා කාරන්න.  

ඊට ශපර, ගරු ශේතිකුමාර් මන්ත්රීතුමමා  මූලාසනය ගන්නවා 

ඇති.  
 
අනුරුව ගු නිදයෝජය කථානායකුරො මූලාසනදය්ද ඉවත් 

වුදය්ද, ගු ද ලු ගඩොර් ෙහසතා  මුලාසනාරූඪ විය. 
 அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலனவ, ைொண்புைிகு னவலு குைொர் அவர்கள் 
தமலமை வகித்தொர்கள். 

 Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 
THE HON. VELU KUMAR took the Chair. 
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ගු කුණාරත්න පරණවිතාන ෙහසතා (පාර්ලිදම්්දුර 

ප්රිනසිංසපකරණ හසා ජනොධාය නිදයෝජය අොතයුරො) 
(ைொண்புைிகு கருணொரத்ன பரணவிதொன - பொரொளுைன்ற 

ைறுசீரமைப்பு ைற்றும் தவகுசன ஊடக பிரதி அமைச்சர்) 

(The Hon. Karunarathna Paranawithana - Deputy Minister 
of Parliamentary Reforms and Mass Media) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, අද ශම් වැදගත් විවාදයට එක් 

වන්නට ලැී.ම ඉතාම සතුමටට කාරුණක්.  

මුලින්ම අශප් ගරු මශනෝ ගශන්ෂන් අමාතයතුමමාට මම 

ස්තුමතිවන්ත ශවනවා, එතුමමාශ  කාැපවීම් සහගත කාාර්යභාරය 

පිබඳබශව. එතුමමා ශම් රශට් ජාතිකා සංහිඳියාව, සමඟිය ශගොඩ 

නැඟීම සශහා ශම් අමාතයාං ය  රශට් සියතිම ජන ශකාොටස්වල 

ශගෞරවයට ශහේතුම වන ආකාාරයට ශමශහයවමින් සිටිනවා.  ඒ 

වාශ ම, ශම් ජාතිකා සංහිඳියා වැඩ පිබඳශවළට ගරු 

ජනාධිපතිතුමමාශ  කාාර්යාලයත්, ගරු අග්රාමාතයතුමමාශ  

කාාර්යාලයත් එකා හා සමාන දායකාත්වයක් ලබා ශදනවා. අප ඒකා 

සලකාන්ශන්  ශම් අමාතයාං ය දුර්වල කිරීමක් හැටියට ශනොශවයි, 

ශම් සමස්ත වැඩ පිබඳශවළ   ක්තිමත් කිරීමක් හැටියටයි.  

ජනාධිපතිතුමමාශ  මූලිකාත්වශයන් පැවැත්ශවන කාාර්යාලශේ 

චන්ද්රිකාා බණ්ඩාරනායකා කුමාරතුමංග මැතිනිය විශිෂ්ට ශසේවාවක් 

කාරනවා.  අපි ශම් ශවලාශේ ඒ ගැනත් අගය කිරීමක් කාරන්න 

කාැමැතියි. ශම් ශවලාශේ ගරු ඇමතිතුමමා කාර ශගන යන සියති 

වැඩ කාටයුතුම අගය කාරන අතර, තවත් එකා පැත්තක් ගැන 

අවධානය ශයොමු කාරන්න මම කාැමැතියි.  
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දැන් ගරු වාසුශද්ව නානායක්කාාර මන්ත්රීතුමමා කාථා කාළා. 

ඇත්ශතන්ම එතුමමා ඒ අමාතයාං ය දරන කාාලශේ අපිත් ශබොශහොම 

කිට්ුවශවන් වැඩ කාළා. එතුමමා ඉතාම විශිෂ්ට ශසේවාවක් කාළා. 

එතුමමා මතක් කාළා අද තිශබන ජාතිකා ගැටතිව, ජාරුන් අතර ්ර ්න 

ඉතාම අවිනි ්චිත සන්දර්භයකා තමයි තිශබන්ශන් කියලා. ඒ 

කාාරණයත් ඇත්තයි. විවිධාකාාරශයන් සමාජය කාඩා ඉහිරී යෑම 

නිසා අද මුළු ශලෝකායම සම්පත් ශබදී යෑශම් අර්බුදවලින්, ආර්ථිකා 

අර්බුදවලින් පැටලී තිශබනවා.  ඒකා තාක්ෂයේකා ශහේතුම නිසා 

ශවන්න පුළුවන්, ආර්ථිකා ශහේතුම නිසා ශවන්න පුළුවන්, පාරිසරිකා 

ශහේතුම නිසා ශවන්න පුළුවන්. නමුත් නැවත වතාවක් සමාජය 

ජාතිකා රාජය දිහාට හැශරමින් තිශබනවා. ජාතිකා රාජය මතවාදය 

දිහාට අතිතින් හැශරමින් තිශබනවා. ඒකා තමයි ඇශමරිකාා එක්සත් 

ජනපදශේ සිදු ුනශණ්. ඒකා තමයි ජනමත විචාරණය ඔස්ශසේ මහා 

බ්රිතානයශේ සිදු ුනශණ්. ඒ හැම රටක්ම තමන්ට ගැළශපන සාමුහිකා 

විඤ්ඤාණයකාට කාථා කාරමින් ශක්න්ද්රීය බලයක් හදා ගන්න 

හදනවා.   

එදා තිබුශණ් ජාතයන්තරවාදය සහ ශකාොමියුනිස්ට්වාදය. ඒවා 

ශවනුවට, ඒ මහා චින්තකාශයෝ හදපු ඒ මහා මතවාද ශවනුවට 

්රාථමිකා මතවාද කාරා අද රාජයයන් නැවත වතාවක් පල්ලම් 

බහිමින් ශහෝ ඉහළ නඟිමින් තිශබනවා. ඒ ඕනෑ එකාක් හිතා ගන්න 

පුළුවන්. ශමන්න ශම් ජාතිකා රාජය ඔස්ශසේ ශක්න්ද්රීය බලයක් 

ශගොඩ නො ගන්න හදන රටවල් අශප් රශට් ශක්න්ද්රීය බලය 

 බිඳින්න හදනවාය, අශප් අගමැතිතුමමා ඒකා නිශයෝජනය කාරනවාය 

කියලා ශචෝදනාවක් ශගනාවා. ඒ  සම්බන්ධශයන් ඒ මන්ත්රීතුමමාට 

අශප් සම්ර්ර්ණ විශරෝධය පළ කාරනවා. ශම් රශට් ශක්න්ද්රීය බලය 

කාැශඩන්ශන්, ශම් රශට් රාජය ජාතිවාදය කාරා පල්ලම් බැස්ශසොත් 

පමණයි. රාජය සිංහල වර්ගවාදය ශවත, රාජය ශදමළ වර්ගවාදය 

ශවත, රාජය මුස්ලිම් වර්ගවාදය ශවත පල්ලම් බැස්ශසොත්, ඒ 

මතවාද රශට් දයෂ්ටිවාදය බවට පත් කාර ගත්ශතොත්, අන්න එතැනදී 

ශක්න්ද්රීය බලය කාැශඩනවා. එම නිසා අද අපි ශලෝකා සන්දර්භය 

ශත්රුම් ගන්න ඕනෑ. අපි කාැමැති ුනණත්, අකාමැති ුනණත් 

ශලෝකාශේ ජාතිකාවාදී ්රවණතාවක් තිශබනවා.   ඒකා අශප් 

ලංකාාවටත් එන එකා වළක්වන්න බැහැ. ලංකාාශේ ශකාොශහොමත් ඒ 

තත්ත්වය තිබුණා.  ශම් අතිත් ශගෝලීය සන්දර්භය ඇතුමශළේදී අශප් 

ශද් පාලනය ශකාොශහොමද පැවැශතන්ශන්? අපටත් ජාතිකාවාදය 

ගැන කාථා කාරන්න ශවනවා.   අපට ආකාාර ශදකාකා ජාතිකාවාදයක් 

පිබඳබශ විකාල්ප  ශදකාක් තිශබනවා.  

එකා විකාල්පයක් තමයි ''ශම්කා අශප් රට, අපි ඔක්ශකාෝම එකා 

ජනතාවක්, අශප් තිබුණ සියති ශවනස්කාම් අර මහා අදහසට යටත් 

කාරශගන අපි රාජයයක් හදා ගනිමු''  කියන එකා. එශහම නැත්නම් 

ශම් අශප් ජාතිය, ශම් අශප් ආගම, ශම් අශප් වර්ගය කියලා නැවත 

වතාවක් එවැනි ශබදුම්වාදවලටත් අපට යන්න පුළුවන්. ඒකා, එකා 

වර්ගයක්. 

 ඊළෙට, ශම්කා අශප් ර ට, අපි එකා ජනතාවක්  කියන 

ජාතිකාවාදය. ඒකා වැදගත් ජාතිකාවාදයක්. ඒකාට අපි කියනවා 

සිවිල් ජාතිකාවාදය -civic nationalism- කියලා. එශහම නැත්නම් 

ඒකා පැත්තකාට තල්ති කාර දාලා, අරකා තමයි ශල්සිම රමය කියලා 

අපට ඒකා ශතෝරා ගන්න සිදු වනවා.  අපි සිංහල අය, අපි ශදමළ 

අය, අපි ශබෞද්ධ අය, අපි කාශතෝලිකා අය, අපි ඉස්ලාම් අය 

යනුශවන් අශප් ශගොඩ අපි ශවන් කාර ගනිමු කියන අදහස ඇති 

කාරශගන, අශප් ළෙම හතුමරා අශප් ඊළෙ ජනවර්ගය, ඊළෙ 

ආගමිකා කාණ්ඩායම කියලා හදා ශගන ඒ මතවාදයට පල්ලම් 

බහින්නත් පුළුවන්. ශම් අවිනි ච්ිත සන්දර්භශේ සිට කාටයුතුම 

කාශළොත් අශප් ශක්න්ද්රීය බලයත්, අශප් පරිධිශේ බලයත් ශදකාම 

කාැශඩනවාය කියන එකා අතිතින් කියන්න ශදයක් නැහැ. එම නිසා, 

අද ජාතිකා සංවාදය ශගොඩනැඟීම, ජාතිකා සමඟිය ශගොඩ නැඟීම 

අතයව ය ශවනවා; මහා ශද් පාලන දයෂ්ටිවාදයක් ඇතිව  මුළු රටම 

හදා ගැනීශම් නයය පරයට අපට යන්න ශවනවා. රශට්  හැම 

තැනකාම රාජය භාෂා ්රතිපත්තිය අකුරටම රියාත්මකා කිරීම, ඒ 

තුමබඳන් රශට් සමාන අවස්ථා ඇති කිරීම ඉතා  වැදගත්. ඒ සියල්ලම 

සියයට-සියයක්ම නිවැරදිව කාළත් ශම් ්ර ්නය නැවත එන්න 

පුළුවන්. ශම් ්ර ්නය ශගෝලීය ව ශයන් පැන නැ  ශෙන ්ර ්නයක් 

නිසා, අද අපි මීට වඩා ශම් ගැන උනන්දුශවන් වැඩ කාරන්නට 

ඕනෑ.  

ඇත්ත ව ශයන්ම රාජය ්රතිපත්ති හදන අය, විවිධ අමාතයාං , 

රශට් සිවිල් සංවිධාන නායකායන්, ආගමිකා නායකායන්, මත හදන 

අය වාශ ම ජනමාධයත් ශම් සම්බන්ධශයන් කාළ යුතුම 

කාාර්යභාරයක් තිශබනවා. නමුත් අවාසනාවකාට ශමන් සමහර 

ජනමාධය කාටයුතුම කාරන ආකාාරය ශදස බැතිවාට පස්ශසේ, ඔුනන් 

ශම් කාටයුත්ත අතහැරලා තිශබනවාශදෝ කියලා අපට හිශතනවා.  

බිමල් රත්නායකා මන්ත්රීතුමමා කාථා කාරමින් ''සිරස'' ආයතනශේ 

වැඩ සටහනක් ගැන කිේවා. ඒකා ඉතාම ශහොශ වැඩ සටහනක්. ඒ 

නාබඳකාාවත් ජාතිකා සමගිය ්රවර්ධනය කාරන නාබඳකාාවක් බව 

ඔුනන්ට ශගෞරවයක් හැටියට  සශහන් කාරන්න කාැමැතියි.  

ශම් අවස්ථාශේ අපි ගරු මශනෝ ගශන්සන් අමාතයතුමමාට 

ස්තුමතිවන්ත වනවා. එතුමමා සහ ජනමාධය අමාතයාං ය එකාතුම 

ශවලා ලබන ජනවාරි මාසශේ ජාතිකා රූපවාහිනිශේ තවත් 

නාබඳකාාවක් පටන් ගන්නවා. ඒ තමයි "සංහිඳියාශේ නාලිකාාව." ඒ 

හරහා ශමම ්ර ්නශේ තිශබන අවිනි ්චිත සන්දර්භය 

සම්බන්ධශයන්, රටට ඔබින ජාතිකාවාදය ශමොකාක්ද, ඒ 

ජාතිකාවාදශේ දයෂ්ටිවාදශේ ස්වරූපය ශමොකාක්ද කියන එකා 

පිබඳබශව අපට කාථා කාරන්න පුළුවන්. එවැනි මාධය භාවිතයකාට 

අපට යන්න පුළුවන්.  

ශමම ්ර ්නය ්රධාන ශපශළේ මාධයවලින් පමණක් 

විස ශශන්ශන් නැහැ. අද, සමාජ මාධය ගත්තාම ඒ  ශගොඩක් අය ශම් 

ගැන කාථා ුනණා. ශමම ජනවාර්ගිකා ජාතිවාදය, ජනවාර්ගිකා 

වවරය සහ ආගමිකා වවරය  වගා දිගා කාරන සන්නිශේදන 

ක්ශෂේරයක් බවට සමාජ මාධය පත් ශවලා තිශබනවා. ශම් 

සම්බන්ධශයන් කාරන්න පුළුවන් ශද් ශමොකාක්ද?  ශමම සමාජ 

මාධය තාක්ෂයේකා ව ශයන් ශකාොච්චර දියුණු ශවලා තිබුණත් ඒවා 

පාවිච්චි කාරන්ශන් පරිණත සමාජයක් ශනොශවයි. සමාජ මාධයයට, 

තවම සමාජය පරිණත ශවලා නැහැ.  

එශහම නම් ඒ සම්බන්ධශයන් ශලොකු දැනුවත් කිරීශම් 

වැඩසටහනක්, එයට හුරු කිරීශම් වැඩසටහනක් අව යයි. ශහොශ 

සංස්කායතිකා ජීවියකු හැදීම සශහා වැඩ කාරන්න අපට සිදු ශවලා 

තිශබනවා. ඒ ශවනුශවන් අධයාපන අමාතයාං ය, ජනමාධය 

අමාතයාං ය ආදි අමාතයාං වලට එකාතුම ශවලා වැඩ කාරන්න සිදු 

වී තිශබනවා. ඒ අතරතුමර නීතිය රියාත්මකා කිරීම ඉතාම වැදගත්. 

අශප් නිශයෝජය අමාතය ඉරාන් විරමරත්න මැතිතුමමා  නීතිය 

රියාත්මකා කිරීම ගැන කාථා කාළා. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු නිශයෝජය අමාතයතුමමනි, ඔබතුමමාට තවත් විනාඩි ශදකාකා 

කාාලයක් තිශබනවා.  

 
ගු කුණාරත්න පරණවිතාන ෙහසතා   
(ைொண்புைிகு கருணொரத்ன பரணவிதொன) 

(The Hon. Karunarathna Paranawithana ) 
ශබොශහොම ස්තුමතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි.   
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පාර්ලිශම්න්තුමව 

ඇත්ශතන්ම අද අව ය ශවලා තිශබනවා, වවරී ්රකාා න 

වැළැක්වීශම් නීතියක් තදින් රියාත්මකා කිරීම. අප ශම් ගැන එච්චර 

කාලබල ශවන්න ශදයක් නැහැ. ශලෝකාශේ භාෂණශේ නිදහස, 

අදහස් ්රකාා  කිරීශම් නිදහස, ජනමාධය නිදහස උපරිම ශලස 

සාක්ෂාත් කාරශගන තිශබන රටවල පවා ඉතාම තදින් වවරී 

්රකාා න වැළැක්වීශම් නීතිය රියාත්මකා ශවනවා. එය නීතියක් 

හැටියට සම්මත ශවලා තිශබනවා. අශප් ගරු ඉරාන් විරමරත්න 

නිශයෝජය අමාතයතුමමා ්රකාා  කාශළේ, අශප් ශපොලිස් ආඥාපනශත් 

සහ අශනකුත් නීතිවලත් ශම්වා තිශබනවා කියලායි. එශහම නම් 

දැන් තිශබන්ශන්, ඒවා රියාත්මකා කාරන්නයි. නීතිය රියාත්මකා 

කාරන්න බය වන රාජයයකාට; කාාශ  ශහෝ චණ්ඩිකාම්වලට බශේ 

නීතිය රියාත්මකා කාරන්න බය වන රාජයයකාට ජාතිකා සංහිඳියාව 

ඇති කාරන්න බැහැ. තදින් නීතිය රියාත්මකා කාරන්න අව ය 

ශවලා තිශබනවා. ආගමිකා, ජනවාර්ගිකා කාණ්ඩායම් අතර වවරය 

මතුම කාරන සමාජ මාධය ්රකාා න කාුනරුන් ශහෝ කාරනවා නම් ඒවා 

අල්ලන්න පුළුවන් උපරිම සීමාවට ගිහින් ඔුනන් නීතිශේ දැලට 

ශකාොුව කාරගන්න ශපොලීසියට දැනටමත් බලය තිශබනවා. ඒ බලය 

නැත්නම් අව ය නීති ශම් පාර්ලිශම්න්තුමව සම්මත කාළ යුතුමයි. එය 

ජනමාධය නිදහසට ශහෝ ්රකාා නශේ නිදහසට කිසිශසේත්ම 

බලපාන්ශන් නැහැ කියා අපි ්රකාා  කාරන්න කාැමැතියි. එශහම 

නීති සම්පාදනය කාරන්න අපට පුළුවන්. අද ශම් රශට් සිටින ජාතිකා, 

ආගමිකා සංහිඳියාව ඉල්ලා සිටින සියති ශදනා -සිංහලශයෝ, 

ශබෞද්ධශයෝ, ඉස්ලාම් ධර්මය අදහන අය ඇතුමළු සියතිශදනා- පාරට 

බැස්සාම එකා හඬින් කාථා කාරන්ශන් ශම් වාශ  නීතියක් 

ශගශනන්න ඕනෑ කින එකායි. එම නිසා, අතිත් නීතියක් 

ශගශනන්න ඒ තරම්ම අමාරුකාමක් තිශබනවා නම්,  තිශබන නීතිය 

බලගැන්වීමට  නීතිය හා සාමය රකින අමාතයාං ය ඇතුමළු සියති 

ශදනාම කාටයුතුම කාළ යුතුමය කියන කාාරණයත් මා ශම් ශවලාශේ 

මතක් කාරන්න කාැමැතියි.  

ජාතිකා සංවාදය ශගොඩනැඟීම ශවනුශවන් එම අමාතයාං ය 

කාරශගන යන්නා වූ වැඩ පිබඳශවළ මා නැවත වතාවක් අගයනවා. 

ඒ වාශ ම, ඒ ශවනුශවන් දිවි හිමිශයන් වැඩ කාරපු විපක්ෂශේ 

සිටින මන්ත්රීවරුන් ඇතුමළු සියති ශදනාවත් මා අගයනවා. 

විපක්ෂශේ සිටින වාසුශද්ව නානායක්කාාර මන්ත්රීතුමමා, ඩලස ්

අලහප්ශපරුම මන්ත්රීතුමමා ඇතුමළු වි ාල පිරිසක් හැමදාම තමන්ශ  

්රතිපත්ති කාඩන්ශන් නැතිව ඒ ශවනුශවන් වැඩ කාළා. ඒ කාැපවීම ඒ 

ආකාාරයටම සියතිශදනාශගන්ම ශම් සමාජයට ලැශේවා කියා 

්රාර්ථනා කාරමින් මශ  වචන ස්වල්පය ශමයින් අවසන් කාරනවා. 

ශබොශහොම ස්තුමතියි.      
 
   

[மு.ப. 11.20] 

 

ගු ඩේලසප දද්වාන්දො ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு டக்ளஸ் னதவொனந்தொ) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கனள, இன்று 

னதசிய கலந்துமரயொடல்கள் அமைச்சு, னதசிய ஒருமைப்பொடு 

ைற்றும் நல்லிணக்க அமைச்சு, அனர்த்த முகொமைத்துவ 

அமைச்சு ஆகியவற்றின் நிதி ஒதுக்கீடுகள் ைீதொன குழுநிமல 

விவொதத்தில் என்னுமடய கருத்துக்கமளயும் பதிவு 

தசய்துதகொள்ள விரும்புகின்னறன். இந்த நொட்டில் னதசிய 

நல்லிணக்கத்மத ஏற்படுத்துவது ததொடர்பில் னைதகு ஜனொதிபதி 

மைத்திொிபொல சிறினசன அவர்களும் ைொண்புைிகு பிரதைர் ரணில் 

விக்கிரைசிங்க அவர்களும் உணர்வுபூர்வைொன பல 

தகொள்மககமள முன்மவத்தும் முயற்சிகமள னைற்தகொண்டும் 

வருகின்றனர். எனனவ, இதமன உணர்ந்து ஏமனய 

அமனத்துத் தரப்பினரும் தசயற்பட்டொல்தொன் இந்த னதசிய 

நல்லிணக்கத்மத எைது நொட்டில் வலுவுள்ளதொகவும் 

நிமலயொனதொகவும் கட்டிதயழுப்ப முடியுதைன்பமத நொன் 

இங்கு வலியுறுத்த விரும்புகின்னறன்.  

னதசிய நல்லிணக்கம் என்பது எைது நொட்டு ைக்களிமடனய 

உடனடியொக ஏற்படுத்திக் தகொள்ளக்கூடியதல்ல என்பமத 

நொங்கள் அறினவொம். தவறுைனன நிதி ஒதுக்கீடுகமள 

னைற்தகொண்டு, அலுவலகங்கமள அமைத்து, பிரசொரங்கமள 

னைற்தகொண்டு, சுவதரொட்டிகமள ஒட்டி, நொங்கள் னதசிய 

நல்லிணக்கத்மத ஏற்படுத்துகின்னறொதைன்று கூறிக் 

தகொண்டிருப்பதொல் ைொத்திரம் எைது நொட்டில் னதசிய 

நல்லிணக்கம் ஏற்பட்டுவிடப்னபொவதில்மல என்பமத நொன் 

இங்கு சுட்டிக்கொட்ட விரும்புகின்னறன். நீண்ட கொலைொக ஆயுத 

னைொதல் நிமலமையில் சிக்குண்ட எைது நொட்டின் இரு தரப்பு 

ைக்களும் சைநிமலயில் ஒருவமரதயொருவர் நட்பு ொீதியொகப் 

புொிந்துதகொண்டு இமணந்து தசயற்படுவதற்கும், இமணந்து 

வொழவும் அடிதயடுத்து மவப்பதற்கொன சூழமல 

ஏற்படுத்துகின்ற நடவடிக்மகனய உண்மையொன னதசிய 

நல்லிணக்கத்மத இந்த நொட்டில் ஏற்படுத்துதைன நொன் 

நம்புகின்னறன். எனனவ, இந்தச் தசயற்பொடுகமள 

உளப்பூர்வைொக னைற்தகொள்ள னவண்டுனை ஒழிய, 

மூமளச்சலமவயொல் னதசிய நல்லிணக்கத்மத ஏற்படுத்த 

முடியுதைன நிமனப்பது, இரு தரப்பு ைக்கமளப் 

தபொறுத்தவமரயில், அது னதொல்வியினலனய முடியுதைன் 

பமதயும் இங்கு நொன் சுட்டிக்கொட்ட விரும்புகின்னறன்.  

ஈ.பீ.டி.பீ. கட்சியினரொகிய நொம் னதசிய நீனரொட்டத்திற்குள் 

பிரனவசித்த கொலம் முதல் இனங்களுக்கிமடயில் 

ஐக்கியத்மதயும் னதசிய நல்லிணக்கத்மதயும் வலியுறுத்தி, 

அதமன எைது அடிப்பமடக் தகொள்மகயொகக்தகொண்டு 

தசயற்பட்டு வருகின்னறொம் என்பமதயும் இங்கு ைீண்டும் 

ைீண்டும் கூறிமவக்க விரும்புகின்னறன். அந்த வமகயில் 

எங்களது நமடமுமறச் சொத்தியைொன தசயற்பொடுகள் ைற்றும் 

கருத்துக்களொல் வடக்கிலும் கிழக்கிலும் ததற்கிலும் எைது 

ைக்களிமடனய னதசிய நல்லிணக்கச் சிந்தமனகமள நொம் 

ஏற்படுத்தியுள்ள அளவுக்கு னவதறந்தச் சக்திகளொலும் 

ஏற்படுத்தியிருக்க முடியொததன்னற நொன் கருதுகின்னறன். 

அமனத்துத் தரத்தினொலொன ைக்களிமடனயயும் நொம் இந்த 

னதசிய நல்லிணக்கச் சிந்தமனகமள சைொந்தரைொக 

வளர்த்ததடுப்பதில் தவற்றிகண்டுவருகின்னறொம் என்பமதயும் 

நொன் இங்கு அவதொனத்துக்குக் தகொண்டுவர விரும்புகின்னறன். 

இதமன நொம் உளப்பூர்வைொக னைற்தகொண்டு வருவதொல்தொன் 

இது சொத்தியைொகிறது. அமதவிடுத்து, தவறும் கடமைக்கொக 

தசய்யப்னபொனொல், அது ஒருனபொதும் தவற்றியளிக்கொது. 

எனனவ, எைது நொட்டில் னதசிய நல்லிணக்கத்மதக் 

கட்டிதயழுப்பும் முயற்சிகமள நொம் தற்னபொமதய நிமலயில் 

இளம் தமலமுமறயினர் ைத்தியிலிருந்து வலுப்தபறச் தசய்ய 

னவண்டும். எதிர்கொல நலன்கமளக் கருத்திற்தகொண்டு எைது 

கல்வித்துமறயில் அதமன ஆரம்பந்ததொட்டு முன்தனடுக் 

கப்பட னவண்டிய அவசியத்மதயும் இங்கு வலியுறுத்த 

விரும்புகின்னறன்.  

இதற்தகனப் பல னதசிய திட்டங்கமள நொம் 

உருவொக்கனவண்டிய அவசியம்  உள்ளது. குறிப்பொக, தைிழ் 

ைொணவர்கள் சிங்கள தைொழிமயக் கற்கக்கூடிய வமகயிலும் 

சிங்கள ைொணவர்கள் தைிழ் தைொழிமயக் கற்கக்கூடிய 

வமகயிலும் எைது கல்வித் திட்டத்தில் னதசியக் 

தகொள்மகதயொன்று உருவொக்கப்பட னவண்டும். அத்துடன், 

எைது பொடசொமலப் பொடநூல்களில் தைிழ், முஸ்லிம் ைக்களது 

இந்த  நொட்டுடன் பிமணந்த வரலொறுகளும் இடம் 

தபறனவண்டும். னதசிய நல்லிணக்கத்மதக் கட்டிதயழுப்பக் 
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கூடியதொன பொடத்திட்டங்கள் இரு தைொழிப் பொடநூல்களிலும் 

உள்ளடக்கப்பட னவண்டும்.  

னைலும், அரச ஊழியர்களுக்கொன  இரு தைொழித் னதர்ச்சி 

பற்றிய ஒரு னதசியக் தகொள்மக அவசியைொகும். தற்னபொதுகூட 

இந்த இரு தைொழித் னதர்ச்சிக்கொக கனடொ அரசு பொொிய 

நிதியிமன வழங்குகின்றனபொதிலும், தைிழ்தைொழி ததொியொத 

அரச ஊழியர்கள் - தைிழ்தைொழி பற்றிய அறிவின்மைமயக் 

தகொண்டுள்ளவர்கள் அந்த நிதி உதவியினொல் 

பயனமடகின்றனனர அன்றி, தைிழ் தைொழிமயக் கற்பதற்கு 

ஆர்வம் கொட்டுவதொக இல்மல எனத் ததொியவருகிறது. னதசிய 

நல்லிணக்க உருவொக்கத்தில் இந்த தைொழிக்தகொள்மக 

அமுலொக்கம் என்பது அடிப்பமடத் னதமவயொகும். இது 

ததொடர்பில் கடந்த கொலங்களில் 23 சுற்றறிக்மககள் 

தவளியிடப்பட்டும் அது சம்பந்தைொக நமடமுமறயில் 

எந்ததவொரு முன்னனற்றமும் கொணப்படொத நிமலனய 

கொணப்படுகின்றது.  

அரச பணியொளர்கமள எடுத்துக்தகொண்டொல், தற்னபொமதய 

நிமலயில் சுைொர் 5-6 வீதத்தினனர தைிழ்தைொழி மூலைொன 

பணியொளர்களொக இருக்கின்றனர். இந்த நிமலயில் 

ததன்பகுதியில் அரசியல் தமலயீடுகள் கொரணைொக னைலும் 

பலர் அரச னசமவயில் இமணத்துக் தகொள்ளப்பட்டு, ததற்கில் 

அதற்குொிய ஆளணி தவற்றிடங்கள் இல்லொத நிமலயில், 

வடக்கு, கிழக்கு ைொகொணங்களுக்கு அனுப்பப்படுகின்றனர். 

இவ்வொறு அனுப்பப்படுனவொரொல் தைொழி பற்றிய 

ததளிவின்மைகள் கொரணைொக ைக்கள் னசமவகள் 

பொதிக்கப்படும் நிமலயும் எைது பகுதிகளிலுள்ள இமளஞர், 

யுவதிகளுக்கு அந்த னவமலவொய்ப்புக்கள் கிட்டொத நிமலயுனை 

உருவொகின்றன. எனனவ, இவ்வொறொன நிமலமைகளில் 

ைொற்றங்கள் தகொண்டுவரப்பட னவண்டும் என நொன் இந்தச் 

சமபயில் னகட்டுக்தகொள்கின்னறன்.  

எைது ைக்கள் தைிழர்களொக வொழனவண்டும் என்பதற்கொக 

இலங்மகயர்கள் என்ற அமடயொளத்மத இழக்கனவொ, 

அனதனநரம் இலங்மகயர்களொக வொழனவண்டும் என்பதற்கொகத் 

தைிழர்கள் என்ற அமடயொளத்மத இழக்கனவொ 

விரும்புவதில்மல. எைது ைக்கள் தைிழர்களொகவும் அனதனநரம் 

இலங்மகயர்களொகவுனை வொழ விரும்புகின்றனர் என்ற 

விடயத்மத நொன் ததொடர்ந்தும் கூறிவருகின்னறன். அந்த 

வமகயில் எைது ைக்களின் உணர்வுகளுடன் ததொடர்புமடய 

பல விடயங்களில் உொிய அவதொனங்கள் தசலுத்தப்பட்டு, 

அவற்மறத் தீர்ப்பதற்கொன நடவடிக்மககள் எடுக்கப் 

படனவண்டும். குறிப்பொக, கொணி விடுவிப்பு, தைிழ் அரசியல் 

மகதிகளுக்கு தபொதுைன்னிப்பு வழங்கி அவர்கமள விடுதமல 

தசய்தல், கொணொைற்னபொனனொர் விவகொரம், யுத்தக் குற்ற 

விசொரமணகள் எனப் பல்னவறு விடயங்கள் 

கொணப்படுகின்றன. அதிலும் குறிப்பொக, யுத்த அழிவுகமள 

நிமனவுச் சின்னங்களொக்கிப் தபொது இடங்களில் மவத்து, அந்த 

இடங்கமளச் சுற்றுலொத் தலங்களொக்கி வருவதொல், எைது 

நொட்டிலுள்ள இரு தரப்பு ைக்களிமடனயயும் பல கசப்பொன 

உணர்வுகள் னதொன்றும் நிமலயொனது நிரந்தரைொக்கப் 

படுகின்றது. எனனவ, அமவ தபொது இடங்களிலிருந்து 

அகற்றப்படனவண்டும் என்ற னகொொிக்மகமய நொன் 

ததொடர்ந்தும் முன்மவத்து வருகின்னறன்.  

கடந்தகொல யுத்தம் தவல்லப்பட்டு அதன்மூலம் தவறொன 

வழிமுமற னதொற்கடிக்கப்பட்டனத அன்றி,  தைிழ் ைக்கள் 

னதொற்கடிக்கப்படவில்மல என்ற உண்மைமய நொம் எைது 

ைக்களிமடனய உணர்வு ொீதியொகவும் உறுதியொகவும் 

நிமலப்படுத்த னவண்டும். அனதனநரம், இந்த நொட்டில் னதசிய 

நல்லிணக்கத்மதக் கட்டிதயழுப்புவதற்கொன முயற்சிகள் 

எடுக்கப்பட்டுவரும் நிமலயில், அதமனச் சீர்குமலக்கும் 

வமகயில் பலர் தசயற்பட்டு வருகின்றனர். ஒருசில 

அரசியல்வொதிகள் இனங்களுக்கிமடயில் சந்னதகங்கமள 

ஏற்படுத்தும் னநொக்கில் சில கருத்துக்கமளக் கூறிவருகின்ற 

சந்தர்ப்பங்களும் இல்லொைலில்மல. எனனவ, இமவ ததொடர்பில்  

அவதொனம் தசலுத்தி, இந்த நொட்டில் உளப்பூர்வைொன 

வமகயில் னதசிய நல்லிணக்கத்மதக் கட்டிதயழுப்புதற்கும் 

அதமன வலுப்தபறச் தசய்வதற்கும் அமனவரும் 

முன்வரனவண்டும் எனவும் அதற்கு இந்த இரு அமைச்சுக்களும் 

இயன்றவமர தசயற்பொடுகமள முன்தனடுக்கனவண்டும் 

எனவும் னகட்டுக்தகொள்கின்னறன். தகளரவ அமைச்சர் ைனனொ 

கனணசன் அவர்கள் தன்னொலொன முயற்சிகமள னைற்தகொண்டு 

வருவது பொரொட்டத்தக்கது. அனதனநரம், நொங்கள் ஒன்றுனசர்ந்து 

கூடுதல் முயற்சிகமள எடுக்கனவண்டும் என்றும் 

கூறிக்தகொள்கினறன்.   

அடுத்து, அனர்த்த முகொமைத்துவ அமைச்சு ததொடர்பிலும் 

எனது கருத்துக்கமள முன்மவக்க விரும்புகின்னறன். எைது 

நொட்மடப் தபொறுத்தவமரயில், கடந்த  400 வருட 

கொலகட்டத்மத எடுத்துப் பொர்க்கும்னபொது, பல்னவறு 

அனர்த்தங்கள் ஏற்பட்டிருப்பமத அவதொனிக்க முடிகிறது. இந்த 

அனர்த்தங்கள் யொவும் அந்தந்தக் கொலகட்டங்களில் 

வொிமசப்படியும் இடங்கள் சொர்ந்தும் பருவகொல 

னவறுபொடுகளின் அடிப்பமடயிலும் நிகழ்ந்துள்ளன. 

இவற்றுக்கொன கொரணங்கள் பலவொக இருக்கின்றன. 1978ஆம் 

ஆண்டு கிழக்கு ைொகொணத்தில் ஏற்பட்ட சூறொவளி, 2004ஆம் 

ஆண்டில் எைது நொட்டுக் கமரனயொரப் பகுதிகளில் ஏற்பட்ட 

சுனொைி, 2011ஆம் ஆண்டில் வடக்கு, கிழக்கு ைொகொணங்களில் 

ஏற்பட்ட தவள்ளப்தபருக்கு, ைிக அண்மைக் கொலத்தில் 

அரநொயக்க, புலத்தகொஹுபிட்டிய, கடுகண்ணொவ, ைீொியதபத்த 

னபொன்ற பகுதிகளில் ஏற்பட்ட ைண்சொிவுகள், கடந்த னை ைொதம் 

தகொழும்பு, கம்பஹொ, புத்தளம் உட்பட வடக்கு பகுதிகளில் 

ஏற்பட்ட இயற்மக அனர்த்தங்கள், அவிசொவமள சொலொவ 

பகுதியில் இரொணுவ ஆயுதக் களஞ்சியசொமலயில் ஏற்பட்ட 

தவடிப்பு ஆகிய அனர்த்தங்கள் எைது ைக்கள் ைனதிலிருந்து 

நீக்கமுடியொதமவ. இவ்வொறு எைது நொட்டில் ஏற்படுகின்ற 

இயற்மக அனர்த்தங்கள் பல்னவறு விதைொன இழப்புகமளயும் 

னகள்விகமளயும் ஏற்படுத்துவதுடன், அமவ பலத்த 

சவொல்கமளயும் எதிர்னநொக்கச் தசய்கின்றன என்னற 

கூறனவண்டும்.  

இலங்மகயில் கொணப்படுகின்ற 103 ஆறுகளில் 10 ஆறுகள் 

தபொிய ஆறுகளொகக் கொணப்படுகின்றன. இந்த தபொிய 

ஆறுகமளப் தபொறுத்தவமரயில், களனி கங்மக, ஜின் கங்மக, 

களு கங்மக, நில்வள கங்மக, ைகொவலி கங்மக னபொன்ற 

ஆறுகளொல் தவள்ளப் தபருக்குகள் ஏற்படுகின்றன. 

இந்நிமலயில், இலங்மகயில் அதிகொித்து வருகின்ற 

சனத்ததொமகக்கு ஏற்றவமகயில் ைக்கள் வொழக்கூடிய தகுந்த 

சூழல் இனங்கொணப்பட னவண்டியது அவசியைொகிறது. 

அவ்வொறொன சூழல் கிட்டொத நிமலயில், ைக்கள் எங்னகனும் 

கிமடக்கின்ற இடங்களில் வொழச் தசல்கின்ற நிமலயினலனய 

ஆற்றங்கமரகளில் தங்களுக்கொன இருப்பிடங்கமளயும் 

ததொழில் தலங்கமளயும் அமைத்துக்தகொள்கின்றனர். 

இலங்மகயில் ததன்னைல் ைற்றும் வடகீழ் பருவகொல 

ைமழவீழ்ச்சி கொரணைொக ஏற்படும் தவள்ளத்தினொல், 

இரத்தினபுொி, களுத்துமற, தகொழும்பு, கம்பஹொ, கொலி, 

அம்பொமற, திருனகொணைமல னபொன்ற ைொவட்டங்களும் வடக்கு 

ைொகொணத்திலுள்ள அமனத்து ைொவட்டங்களும் ததொடர்ச் 

சியொகப் பொதிக்கப்பட்டு வருகின்றன.  
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அத்துடன், இலங்மகயில் பொதிப்பிமன 

உண்டுபண்ணுகின்ற இன்னுதைொரு பிரதொன அனர்த்தைொக 

இருப்பது ைண்சொிவொகும். ைமலயகப் பகுதிகளில் 

திட்டைிடப்படொத வமகயில் குடியிருப்புகள், கட்டிட 

நிர்ைொணங்கள், பயிர்ச்தசய்மககள் என்பன 

னைற்தகொள்ளப்படுவதொல் இமவயும் இந்த ைண்சொிவுகளுக்குக் 

கொரணைொகி தபரும் பொதிப்புகமள ஏற்படுத்தி வருகின்றன. 

தபொதுவொக ைத்திய, சப்ரகமுவ ைற்றும் ததன்னைல் 

ைொகொணங்களில் இந்த ைண்சொிவு அனர்த்தங்கமளக் 

கொணக்கூடியதொக உள்ளது. அந்த வமகயில், பதுமள, 

நுவதரலியொ, கொலி, அம்பொந்னதொட்மட, களுத்துமற, ைொத்தமற, 

இரத்தினபுொி, கண்டி, ைொத்தமள, னககொமல னபொன்ற 

ைொவட்டங்கள் அதிகைொக இந்த ைண்சொிவுக்கு உட்படுகின்ற 

ைொவட்டங்களொகக் கொணப்படுகின்றன. எனனவ, இவ்வொறொன 

இயற்மக அனர்த்தங்களின்னபொது ஏற்படுகின்ற பல்னவறு 

இழப்புகமளத் தடுக்கும் வமகயில் அனர்த்த முகொமைத்துவ 

அமைச்சு வலுவுள்ளதொன நடவடிக்மககமள எடுக்க முன்வர 

னவண்டும்.  

குறிப்பொக, இயற்மக அனர்த்தங்கள் ததொடர்பொன 

அறிவித்தல்கமள விடுப்பனதொடு ைொத்திரம் நின்றுவிடொைல், 

முன்கூட்டினய அவ்வொறொன இடர்கள் 

இனங்கொணப்படுகின்றனபொது, இயன்றவமரயில் அவற்மறத் 

தடுப்பதற்னகொ அல்லது அவற்றிலிருந்து ைக்கமளயும் 

தசொத்துக்கமளயும் கொப்பொற்றுவதற்னகொ முன்வர னவண்டியது 

அவசியைொகும் என்பமதயும் இங்கு வலியுறுத்திக்கூற 

விரும்புகின்னறன். தவள்ளம் வருமுன் அமண கட்ட 

னவண்டுனைதயொழிய, தவள்ளம் வந்த பின் அமண கட்டுவதொல் 

எவ்வித பயனும் இல்மல என்பமதனய இங்கு ததொிவிக்க 

விரும்புகின்னறன். எனனவ, இவ்வொறொன 

அனர்த்தங்களிலிருந்து ைக்கமளயும் தசொத்துக்கமளயும் 

பொதுகொப்பதில் அதிகொொிகள் ைிக முக்கிய பங்கு வகிப்பது 

அவசியைொகின்றது. எனனவ, இவர்களுக்கொன வசதிகமள இந்த 

அமைச்சு தசய்துதகொடுக்க னவண்டும். ஏதனனில், கடந்த 

கொலங்களில் ஏற்பட்ட பல இயற்மக அனர்த்தங்களின்னபொது 

அவற்றுக்கு அதிகொொிகனள கொரணம் என ைக்களொல் 

குற்றஞ்சொட்டப்பட்ட சந்தர்ப்பங்கள் ஏரொளம் என்பமதயும் 

நொங்கள் இங்கு கவனத்திற்தகொள்ள னவண்டும். அதொவது, 

ைக்களுக்கு உொிய னநரத்தில் சொியொன தகவல்கமள அதிகொொிகள் 

வழங்கவில்மல என்பனத தபரும்பொலொன ைக்களது 

குற்றச்சொட்டொக இருந்தது.  

வடக்கில், குறிப்பொக யொழ்ப்பொணத்தில் ஒவ்தவொரு 

வருடமும் நவம்பர், டிசம்பர் ைொதங்களில் அதிக ைமழ 

கொரணைொக தவள்ள அபொயம் னதொன்றுவது வழக்கம். 

இவ்வொறொன கொலங்களில் பொதிக்கப்படுகின்ற ைக்களுக்கு 

நிவொரணங்கள் வழங்கப்படுகிறது. அமதவிட, இந்த அனர்த்தம் 

ததொடர்ந்தும் ஏற்படுகின்ற நிமலயில், குறிப்பிட்ட பகுதிகமளச் 

னசர்ந்த ைக்கனள ததொடர்ந்தும் பொதிக்கப்படுகின்றனர். இதனொல் 

அப்பகுதிகளில் முன்கூட்டினய சில நடவடிக்மககமள 

னைற்தகொள்ள னவண்டும். அதற்கொன வொய்ப்புகள் இருந்தும் 

அதமன னைற்தகொள்ளொைல் ததொடர்ந்தும் நிவொரணங்கமள 

வழங்கிவிட்டுச் தசல்வமதனய அமனத்து அரசுகளும் 

பழக்கப்படுத்திக் தகொண்டிருக்கின்றன. இதுனபொல்தொன் 

ஏமனய அமனத்துத் திட்டங்களும் இருக்கின்றனவொ? என்ற 

சந்னதகம் ஏற்படுவதும் இயல்பொனது என எண்ணுகினறன்.  

னைலும், தகொழும்பினல வொனிமல அவதொன 

நிமலயதைொன்று இருக்கிறது. அது நொங்கள் கண்டநொளிலிருந்து 

அனத நிமலயில்தொன் இருக்கிறனத தவிர, ஏனதனும் 

நவீனையப்படுத்தப்பட்டுள்ளதொ? என்பது பற்றியும் அந்தக் 

கட்டிடத்மதச் சுற்றித் தற்னபொது பல உயரைொன கட்டிடங்கள் 

கட்டப்பட்டுள்ள நிமலயில், அதன் தரம் தற்னபொது எந்த 

நிமலயில் இருக்கிறது? என்பது பற்றியும் அறிய 

விரும்புகின்னறன். அத்துடன், யொழ்ப்பொணத்தில் ததொடர்ந்தும் 

இயற்மக அனர்த்தப் பொதிப்பு இருந்துவருவதொல் அங்கு ஒரு 

வொனிமல அவதொன நிமலயத்மத நவீன வசதிகளுடன் 

அமைப்பதற்கு நடவடிக்மகதயடுத்து உதவுைொறும் 

னகட்டுக்தகொள்கின்னறன்.  

யொழ்ப்பொண ைொவட்டத்தினல தற்னபொது அனர்த்த ஆபத்து 

ைதிப்பீடுகள் னைற்தகொள்ளப்பட்டு, அவற்றில் குறிப்பொக 18 

அனர்த்தங்கள் குறித்து ஆரொய்ந்து அறியப்பட்டுள்ளதொகத் 

ததொியவருகிறது. இந்த நிமலயில், அதற்குொிய நிதி 

ஒதுக்கீடுகமள வழங்கி, குறித்த அனர்த்தங்கமள 

முன்கூட்டினய தடுப்பதற்கும் இவ்வொறொன அனர்த்த ஆபத்து 

ைதிப்பீடுகமள ஏமனய ைொவட்டங்களில் முன்தனடுப்பதற்கும், 

அதன் அடிப்பமடயில் நிமலத்துநிற்கக்கூடிய அபிவிருத்தி 

நடவடிக்மககமள ஏமனய அபிவிருத்தி ததொடர்பொன 

அமைச்சுக்களுடன் குறிப்பொக, வீடமைப்பு, விவசொயம் னபொன்ற 

விடயங்களில் இமணந்து முன்தனடுப்பதற்கும் 

நடவடிக்மகதயடுக்க  னவண்டும்.  

அனதனநரம், வடக்கு ைொகொணத்தில் ஆழியவமள - 

ைொவிலங்மக அனர்த்த தவளினயற்றுப் பொமத 

அபிவிருத்திக்தகன ஏற்தகனனவ திட்ட ைதிப்பீடுகள் 

முன்மவக்கப்பட்டுள்ள நிமலயில், அதற்கொன நிதி 

ஒதுக்கீடுகமள னைற்தகொள்வதற்கும் அனர்த்த முகொமைத்துவ 

அமைச்சு நடவடிக்மககமள முன்தனடுக்க னவண்டும் எனக் 

னகட்டுக்தகொள்கின்னறன். 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
தகளரவ உறுப்பினர் அவர்கனள, உங்களது உமரமய 

நிமறவுதசய்யுங்கள். 

 

ගු ඩේලසප දද්වාන්දො ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு டக்ளஸ் னதவொனந்தொ) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
ஒரு நிைிடம் தொருங்கள்!   

தகொஸ்லொந்மத, ைீொியதபத்த ைண்சொிவினொல் பொதிக்கப் 

பட்ட ைக்களுக்கு, இந்த அனர்த்தம் நடந்து சுைொர் 23 

ைொதங்களுக்குப் பின்னர் கடந்த ஒக்னரொபர் ைொதம் 22ம் திகதி 

வழங்கப்பட்ட 23 வீடுகள் பூரணத்துவம் இன்றியும் 

தரைற்றமவயொகவும் கொணப்படுவதொகக் கூறப்படுகின்றது. 

கடந்த ஜூன் ைொதம் 5ம் திகதி ஏற்பட்ட சொலொவ இரொணுவ 

முகொம் ஆயுதக் களஞ்சிய தவடிப்பு கொரணைொகப் 

பொதிக்கப்பட்ட ைக்கள் இன்னமும் தங்களது னகொொிக்மககள் 

ததொடர்பில் ஆர்ப்பொட்டங்கமள நடத்திக் தகொண்டிருக் 

கின்றனர். சுனொைி அனர்த்தம் ஏற்பட்டு 11 வருடங்கள் 

கழிந்துள்ள நிமலயிலும் அக்கமரப்பற்று, நுமரச்னசொமல 

பகுதியில் கட்டப்பட்ட வீடுகமள பொதிக்கப்பட்ட ைக்களுக்கு 

வழங்குவது ததொடர்பில் இழுபறி நிமலனய ததொடர்ந்தும் 

கொணப்படுகின்றது. இந்த நிமலயில், அனர்த்தங்களொல் 

பொதிக்கப்பட்டுள்ள ைக்கள் ததொடர்ந்து பல குற்றச்சொட்டுக் 

கமள முன்மவத்து வருகின்றனர்.   
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ගු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
நிமறவுதசய்யுங்கள்! 

 

ගු ඩේලසප දද්වාන්දො ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு டக்ளஸ் னதவொனந்தொ) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
எனனவ, இவர்களுக்கு உொிய நிவொரணங்கமள 

வழங்கனவண்டும். நன்றி. 

 
ගු ඩලසප අලහසප්දපුෙ ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தபருை) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

මුලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, මට ශකාොපමණ ශේලාවක් 

තිශබනවාද? 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමමාට විනාඩි 10කා කාාලයක් තිශබනවා. 

 
[ර්.භා. 11.37  

 
ගු ඩලසප අලහසප්දපුෙ ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தபருை) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

 ගරු ශේති කුමාර් මන්ත්රීතුමමා, -සශහෝදර මන්ත්රීතුමමා- 

මූලාසනශේ සිටින ශවලාවකා ශම් වැදගත් විෂය ගැන කාථා 

කාරන්නට අවස්ථාවක් ලැී.ම එකා පැත්තකින් මට ලැබුණු 

භාගයයක් කියලා මම හිතනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, මම පළමුශවන්ම වැදගත් 

අමාතයාං  තුමනකා වැය ශීර්ෂයන් විවාද කාරන ශවලාශේ ඒ 

විෂයයන් භාර ඇමතිවරුන්ට පාර්ලිශම්න්තුමශේ සශහෝදර 

මන්ත්රීවරශයක් විධියට මශ  සුභ පැතුමම් පිබඳගන්වන්නට කාැමැතියි. 

විශ ේෂශයන්ම අශප් ආපදා කාළමණාකාරණ ඇමතිවරයා, -මශ  

ආදරණීය මිරයා- තමන් නිවැරදියි කියලා හිතන මතය ශවනුශවන් 

චකිතයකින් ශතොරව ඕනෑම ශේලාවකා ශපනී සිටින ඇමතිවරශයක්. 

අපි ශදන්නා එකාට පාර්ලිශම්න්තුමවට ආශේ. ඒ වාශ ම අශප් 

ශගෞරවයට පාර ුනණු ගරු ඒ.එච්.එම්  ුනසි රාජය ඇමතිතුමමා සහ 

ගරු මශනෝ ගශන්ෂන් අමාතයතුමමා සභාශේ ඉන්නවා.  

මම විශ ේෂශයන් කියන්නට ඕනෑ එදා අශප් ගරු වාසුශද්ව 

නානායක්කාාර මැතිතුමමා  ශම් අමාතයාං ය ශවනුශවන් ආත්මීයව 

කාැප ුනණු බව. මශනෝ ගශන්සන් අමාතයතුමමාත් ඒ කාැපවීම ඒ 

ආකාාරශයන්ම ලබා ශදනවා. අපි ඒ පිබඳබශව ඔබතුමමාට ස්තුමතිවන්ත 

ශවනවා. ඒ වාශ ම අතිගරු ජනාධිපතිතුමමා ගරු ඒ.එච්. එම්  ුනසි 

රාජය අමාතයතුමමාත් සමෙ ජාතිකා ඒකාාබද්ධතා සහ ්රතිසන්ධාන 

අමාතයාං ශේ වගකීම උසුලනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, අද අපි කාථා කාරන්ශන් ශම් 

වැදගත් අමාතයාං වලට රජය තබන ආර්ථිකා බර ශකාොපමණද 

කියලායි. එශහම නැතිව ඔබතුමමන්ලාශ  කාාර්යක්ෂමතාව ගැන 

ශහෝ ඔබතුමමන්ලාශ  අවංකා භාවය ගැන ශනොශවයි අද අපි 

සාකාච්ඡා කාරන්ශන්. මම කානගාුව ශවනවා අමාතයාං  තුමනම ගැන 

කාථා කාරන්නට ශේලාව ්රමාණවත් ශනොවීම ගැන. එම නිසා මම 

අශප් ගරු මශනෝ ගශන්සන් මැතිතුමමා නායකාත්වය දරන ජාතිකා 

සහජීවනය, සංවාද හා රාජය භාෂා අමාතයාං ය ගැන පමණයි ශම් 

ශකාටි ශේලාශේ කාථා කාරන්නට බලාශපොශරොත්තුම වන්ශන්.  

ගරු මශනෝ ගශන්සන් ඇමතිතුමමනි, අපි ශම් සාකාච්ඡාව ශගොනු 

කාරන්ශන් රාජයය, ආණ් රව ඔශේ වගකීම මත ශකාොයි තරම් බරක් 

තියලා තිශබනවාද කියන කාාරණය විග්රහ කාරමින්. ඒකා තමයි අශප් 

ශකාෝදුව. අද සාකාච්ඡාශේ මිම්ම  ඒකා, මානය ඒකා මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමමනි. ඒකා ශබොශහොම සද්භාවශයන් කාරන්ශන්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, විශ ේෂශයන් ඉතිහාසශේ 

තිබුණු සෑම ආණ් රවක් සමෙම බලපුවාම ජාතිකා සංහිඳියාව ගැන, 

සහජීවනය ගැන වැඩිශයන්ම කාථා කාළ ආණ් රව ශම්කා. ඒකා නරකා 

ශදයක් ශනොශවයි. අුනරුදු 30ක් අණ්ඩව රුධිරය ගලා ගිය 

ශපොශළොවකා ජීවත් වන අපි ඒකාට බර තියන්නම ඕනෑ. ඇත්ත 

ව ශයන්ම ඔබතුමමාශ  අමාතයාං ය තමයි ශම් රශට් ශක්න්ද්රීය 

අමාතයාං ය ශවන්නට ඕනෑ. ඒ වැදගත්කාම ශම් අමාතයාං යට 

ශදන්නට ඕනෑ.  

අද අපි බලන්නට ඕනෑ ඒ වැදගත්කාම ලැබිලා තිශබන්ශන් 

ශකාොශහොමද කියලා. මශ  පළමුශවනි විග්රහය තමයි අපි ශම්කා 

බලන්ශන් ශකාොශහොමද කියන එකා. ඒකා ලිට්මස් පරීක්ෂණයක්. අපි 

පුංචි කාාලශේ රසායනාගාරයට ගිහින් pH අගය බලනවා හතට 

අ රද වැඩිද, අම්ලද භස්මද කියලා. ගරු මශනෝ ගශන්සන් 
ඇමතිතුමමනි, ඔශේ අමාතයාං ය පිබඳබශව ආණ් රව ශකාොශහොමද ඒ 

බර තැී.ම කාරලා තිශබන්ශන් කියලා ලිට්මස් පරීක්ෂණයක් තමයි 

ශම් කාරන්ශන්. සරල දර් කා කිහිපයක් මශ  අශත් තිශබනවා.  

ශමොකාක්ද පළමුශවනි දර් කාය? ශමවර ඔබතුමමාශ  අමාතයාං ශේ 

්රා ධන වියදම් ශවනුශවන් ශවන් ශවලා තිශබන්ශන් රුපියල් 

මිලියන 1.1යි. නමුත් 2016දී රුපියල් මිලියන 340ක් ශවන් කාළා. 

එදා ශම් අමාතයාං යට ඇමතිවරශයක් හිටිශයත් නැහැ. මට මතකා 

විධියට ගරු රංජිතත් මද්දුම බණ්ඩාර මැතිතුමමා අශත්ද ශකාොශහේද 

ශම්කා තිබුශණ්. ඇමතිවරශයක් නැතිව රුපියල් මිලියන 340ක් 

ශවන් කාළා. වගකීශමන් කාටයුතුම කාරන ඇමතිවරශයක් සිටින විට, 

-ඔබතුමමා සිංහල ජනතාවශ ත් වි ්වාසය දිනා ගත්ත 

ඇමතිවරශයක්- කාටයුතුම කාරන විට, ්රතිපාදන මුදල රුපියල් 

මිලියන 157කින් කාැශපනවා.  

2016 වසරට සාශප්ක්ෂව ශම් වසශර් සියයට 50කින් 

ඔබතුමමාශ  ්රා ධන වියදම් කාැශපනවා. එම නිසා ඔබතුමමා ශකාොයි 

තරම් දක්ෂ ුනණත්, නිර්මාණශීලී ුනණත්, ජාරුන් අතර මිරත්වය 

ඇති කාරන්න ඇෙ ඇතුමශළේ ශමොන ුනවමනාව තිබුණත්, ශම්කා 

කාරන්ශන් ශකාොශහොමද කියන අභිශයෝගය ඔබතුමමා ඉදිරිශේ මතුම 

ශවනවා. මම උදාහරණයක් කියන්නම්. සහජීවන වැඩසටහන් 

රියාත්මකා කිරීම සශහා ඔබතුමමාට ශවන් වන්ශන් රුපියල් මිලියන 

12යි. ශම් මුදලින් ශමොකාක්ද කාරන්න පුළුවන් වන්ශන්?  උතුමශර් 

1,000කාටයි දකුශණ් 1,000කාටයි බුලත් විඩි ටිකාක් අරශගන දීලා, 

ප්ශල්න්-ටී ටිකාක් අරශගන දුන්නාට පසුව ශම් මුදල ඉවරයි. එම 

මුදලින් ඊට වඩා කාරන්න ශදයක් නැහැ. මම ශම් කියන්ශන් ශම් 

වැදගත්කාම ආණ් රව ශත්රුම් ගත යුතුම නිසායි. ශම්කා සද්භාවශයන් 

කාරන විශේචනයක්.  

අද දවශසේ අප ආපදා කාළමනාකාරණ අමාතයාං ශේ වැය ශීර්ෂ 

පිබඳබශවත් විවාද කාරනවා. ගරු මශනෝ ගශන්සන් ඇමතිතුමමනි, මට 

හිශතන විධියට ජාතිකා සහජීවනය, සංවාද හා රාජය භාෂා 

අමාතයාං යට අද ආපදා කාළමනාකාරණ අමාතයාං ශේ 

සහශයෝගය ලැබිය යුතුමව තිශබනවා. දැන් ආපදා 

කාළමනාකාරණයක් කාළ යුතුම ශවනවා. එශහම ුනශණොත් තමයි, 

තමුන්නාන්ශසේට ශමහි වැදගත්කාම ආරක්ෂා කාරන්න පුළුවන් 

වන්ශන්. ගරු ඇමතිතුමමනි, මම ඔබතුමමාට මුලින් කිේව ආකාාරයට 

ජාතිකා සහජීවන වැඩසටහන් රියාත්මකා කිරීම සශහා ඔබතුමමාශ  

අමාතයාං යට රුපියල් මිලියන 12යි ශවන් කාර තිශබන්ශන්. මම 
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පාර්ලිශම්න්තුමව 

ශම් කිේශේ එකා දර් කායක් විතරයි. ශම් මුදල් ඔබතුමමාට 

්රමාණවත්ද, ඔබතුමමාශ  හිත ඇතුමශළේ තිශබන ගමන යන්න, 

ආණ් රව හිතන ශද් ශම් හරහා ශගන යන්න පුළුවන් ශවයිද කියා 

ඔබතුමමාශ  පිබඳතුමරු කාථාශේදී අවංකාවම කියයි කියා මා හිතනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, අද ශම් වගකීම භාරගත්ත තව 

අමාතයාං යකුත් තිශබනවා. ඒකා අතිගරු ජනාධිපතිතුමමා යටශත්යි 

තිශබන්ශන්. ගරු ඒ.එච්.එම්.  ුනසි මැතිතුමමා එම අමාතයාං ශේ 

රාජය ඇමතිතුමමා ව ශයන් කාටයුතුම කාරනවා. ඒකා තමයි, ජාතිකා 

ඒකාාබද්ධතා හා ්රතිසන්ධාන අමාතයාං ය. ඇයි, ශම් එකාම 

අරමුණක් සශහා අමාතයාං  ශදකාක්? මම ශම් ඝට්ටනයක් හදන්න 

උත්සහ කාරනවා ශනොශවයි,  ුනසි රාජය ඇමතිතුමමනි. එකාම 

අරමුණකාට, - [බාධා කිරීමක්  දැන් ඔබතුමමා කියයි,  ුනසි රාජය 

ඇමතිතුමමනි. නමුත්, ඒකා භාෂාශේ උත්තරයක් විතරයි. 

්රාශයෝගිකාව රියාකාාරකාම් දිහා බලන්න. එම අමාතයාං යට රාජය 

ශනොවන සංවිධානත් එක්කා කාටයුතුම කාරන්න ඔබතුමමාට වඩා 

දහගුණයකා මුදලක් තිශබනවා. ආණ් රව ඒ මුදල ශදන්න ඕනෑ 

මශනෝ ගශන්සන් ඇමතිතුමමාශ  අතට කියායි මා කියන්ශන්. 

 තමුන්නාන්ශසේ ඉදිරිපත් කාරන වැඩසටහන් ශපළ රියාත්මකා 

කාරන්න නම්, රාජය භාෂා ්රතිපත්තිය ශම් ශපොශළොශේ නිවැරදිව 

රියාත්මකා කාරන්න ඕනෑ නම් ඒ මුදල අව ය ශවනවා.  එකාම 

අරමුණක් ශවනුශවන් තමයි අද ශම් අමාතයාං  ශදකාක්  -ජාතිකා 

ඒකාාබද්ධතා සහ ්රතිසන්ධාන අමාතයාං ය හා ජාතිකා සහජීවනය, 

සංවාද හා රාජය භාෂා අමාතයාං ය- පිහිුවවා තිශබන්ශන්. ශම්කා 

නිකාම් ගශම් භා ෂාශවන් කිේශවොත්, බතුමයි ලබුයි, ලබුයි බතුමයි 

වාශගයි. එකාම ශදය ශම්.  එම නිසා ඒ ඉල්ලීම මම අද දවශසේ 

පළමුශවන්ම කාරන්න කාැමැතියි. 

ඊට අමතරව, රාජය භාෂා ්රතිපත්තිය ශක්න්ද්ර කාරශගන තමයි 

අද දවශසේ මශ  අදහස් දැක්වීම තමුන්නාන්ශසේලාට ඉදිරිපත් 

කාරන්න මා බලාශපොශරොත්තුම වන්ශන්. මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමමනි, අශප් රට පුංචි ූපතක්. ශම් ූපශත් ජීවත් වන්ශන් 

මිලියන 21යි.  මිලියන 21ක් වන ජනතාව කාථා කාරන්ශන් භාෂා 

ශදකායි. පුංචි ූපතකා ජීවත් වන, භාෂා ශදකාක් පමණක් කාථා කාරන, 

මිලියන 21කා ජනතාවක් ඉන්න රශට්, මශ  සශහෝදර භාෂාශවන් 

කාථා කාරන්න මම දන්ශන් නැහැ. ඒ ගැන මම ලේජා ශවනවා. 

ශේති කුමාර් මන්ත්රීතුමමා වාසනාවන්තයි. මශනෝ ගශන්සන් 

ඇමතිතුමමා වාසනාවන්තයි. අද අශප් රශට්  බහුතරයක් දිහා 

බැතිවාම, ඒ අතිබහුතරය තමන්ශ  සශහෝදර භාෂාශවන් කාථා 

කාරන්න දන්ශන් නැහැ. ඇයි ඒ? කාාශගද වැරැද්ද? මශ  මවශ ද? 

පියාශ ද? මශ  පාසශල්ද? ශම් ලේජාවට අප පත් කාර තිශබන්ශන් 

කාුනද? යුශරෝපයට ගියාම අපට ශපශනනවා, ්රං ය වටා තිශබන 

හැම රටකාම ජීවත් වන ජනතාව ්රං  භාෂාව කාථා කාරන බව. ඒ 

වාශ ම තමයි, ජර්මනිය වටා තිශබන හැම රටකාම ජීවත් වන 

ජනතාව ජර්මන් භාෂාව කාථා කාරනවා.  

ඇශමරිකාා එක්සත් ජනපදශේ පහළ ශකාොටශසේ ඉන්න 

 ්ශලොරිඩාශේ ජනතාව වන්න පුළුවන්, කාැලිශ ෝනියාශේ ජනතාව 

වන්න පුළුවන්, ඒ ජනතාව ස්පාඤ්ඤ භාෂාව කාථා කාරනවා. එශහම 

නම්, අපට අශප් රශට් ඇති  භාෂාවක් බැරි ුනශණ් ඇයි? අපට ශම් 

ලේජාව උරුම කාරලා දුන්ශන් කාුනද? මශ  පාසල ශනොශවයි, මශ  

මෑයේයන් ශනොශවයි, මශ  පියාණන් ශනොශවයි. එය උරුම කාර 

දුන්ශන් 1.40 වසශර් සිට ශම් රට පාලනය කාරපු පාලකාශයෝයි. අපි 

ඒ වැරැද්දට ඇඟිල්ල අශප් දිහාවටම දිගු කාර ගන්න ඕනෑ. ඒ සශහා 

අපි නිහතමානී වන්න ඕනෑ. එශහම ුනණා නම්, 1.40 ශපබරවාරි 

4වැනි දා එවකාට සිටි අගමැතිතුමමා වූ ගරු ඩී.එස.් ශසේනානායකා 

මැතිතුමමා නිදහස් චතුමරස්රශේ සිට කාරපු කාථාශේදී "ශම් රශට් සිංහල 

සහ දමිළ භාෂාවන් ශදකා රාජය භාෂාවන් ශදකාක්, ශම් රශට් සුළු 

ජාතිය සහ මහ ජාතිය කියලා ජාරුන් ශදකාක් නැහැ, ඉන්ශන් ශ්රී 

ලාංකීය ජාතිය" කියලා කිේවා නම්, කුරිරු යුද්ධයක් ශවනුශවන් 

ශම් රශට් අුනරුදු 30ක් අපට කාැලැන්ඩරශයන් ශවන් කාරන්න 

ශවන්ශන් නැහැ, ගරු ඇමතිතුමමනි. ඒවා ඉතිහාසශේ සිදු වූ වැරදි. 

එම නිසා අපි අද දවශසේ  කාල්පනා කාරන්නට ඕනෑ, එතැනින් එහාට 

ශම් රාජය භාෂා ්රතිපත්තිය රියාත්මකා කාර ශගන ්රාශයෝගිකාව 

ශම් ගමන යන්ශන් ශකාොශහොමද කියලා. ශම්කා ශද් පාලනඥයන්ට 

පමණක් අයිති වන කාාරණාවක් ශනොශවයි.  

ගරු ඇමතිතුමමනි, ශම් අර්බුදය හදන්න ශහේතුම ුනශණ් නිල්, 

ශකාොළ, රතුම පාලකාශයෝ පමණක් ශනොශවයි. අශප් රශට් සාහිතය, 

කාලාව, චිරපට, ශටලි නාටය කියන ශම් සියල්ල බරපතළ විධියට 

ශම් සශහා බලපා තිශබනවා. මැතිවරණ, ශද් පාලනයට වඩා ඒ 

අං  බලපා තිශබනවා. අපි ඒකා පාශපොච්චාරණය කාරන්නට ඕනෑ.  

දැන් අපි ශටලි නාටය බලනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමමනි, සිංහල තරුයේයට ශදමළ ශහෝ මුස්ලිම් ශපම්වශතකු 

සිටින එකා සිංහල ශටලි නාටයයක් ශහෝ චිරපටයක් ඔබතුමමා 

දැකාලා තිශබනවාද? ඒ වාශ ම සිංහල ශපම්වශතකු ශහෝ සිංහල 

ශපම්වතියක් සිටින එකා දමිළ ශටලි නාටයයක් ශහෝ චිරපටයක් 

ඔබතුමමා දැකාලා තිශබනවාද? එශහම නැත්ශත් ඇයි? ශමොකාක්ද 

්ර ්නය? එශහම ශනොශවන්න ශහේතුමව ශමොකාක්ද? ශම්කායි අපි 

්රධාන ව ශයන් උත්තර ශදන්න ඕනෑ ්ර ්නය.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, උදාහරණයක් විධියට අපි 60 

ද කාශේ, 70 ද කාශේ, 00 මැද භාගශේ චිරපටයක් දිහා බලමු. එහි 

සරල කාථා වස්තුමව ශමොකාක්ද? එය ශ්රේම වයත්තාන්තයක්. ඒ ශ්රේම 

වයත්තාන්තය ශමොකාක්ද? ධනවත් තරුණශයක් දුප්පත් තරුයේයකා 

එක්කා, නැත්නම් ධනවත් තරුයේයක් දුප්පත් තරුණශයකු එක්කා 

බැනාණු ශ්රේම කාථාවක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, ශම් කාථාශේ ධනවත් 

තරුණයාශ  ශගදර, නැත්නම් ධනවත් තරුයේයශ  ශගදර 

මල්වලට වතුමර දැම්ශම් කාුනද? සපත්තුම ශපොලිෂ් කාශළේ කාුනද? කාාර් 

එකා ශසේදුශේ කාුනද? බිම මැද්ශද් කාුනද? කුස්සිශේ ඉේශේ කාුනද? 

එක්ශකාෝ ශේති, එක්ශකාෝ නාදන්, එක්ශකාෝ ශසල්වම්, එක්ශකාෝ 

බාලා. ශම් අශප් රශට් චිරපට. ශමශහම චිරපට 5ක් බලා එබඳයට 

එනශකාොට අපට හිශතන්ශන් ශමොකාක්ද? ශදමළ මිනිහා ඉන්ශන් 

ශගදර වැඩ කාරන්න කියලායි අපට හිශතන්ශන්. එශහම තමයි ශම් 

විෂී.ජ ශරෝපණය වන්ශන්. ශදමළ සිනමාව ගත්තත්, ඒත් 

එශහමමයි. බහුතරයක් ශවලාවට ශගදර වැඩට ඉන්ශන් මුස්ලිම් 

ජාතිකාශයක්. ශමන්න ශම්වා අපි ආමන්රණය කාරන්ශන් 

ශකාොශහොමද? ඔබතුමමන්ලා ශම් ඉල්ලීම ජාතිශයන් කාරන්න ඕනෑ. 

ශම්වාට අපි ඉතිහාසයට ඇඟිල්ල දිගු කාරලා වැඩක් නැහැ. 

ඉතිහාසශේ ුනණු වැරදි නිවැරදි කාර ගැනීශම් අභිශයෝගයයි අද 

අපටත්, තමුන්නාන්ශසේලාටත් පැවරී තිශබන්ශන්. එම කාාරණාවට 

තමුන්නාන්ශසේලා අභිශයෝග කාරන්ශන් ශකාොශහොමද කියන 

කාාරණය මතයි අපට අනාගතශේදී ශම් අරමුණට යන්න පුළුවන්ද, 

බැරිද කියන ්ර ්නයට විසනාමක්, උත්තරයක් ලැශබන්ශන්.  

ගරු ඇමතිතුමමනි, පසු ගිය කාාලය පුරාවටම තමුන්නාන්ශසේලා 

මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමමාට ඇඟිල්ල දිගු කාළා. 

හැබැයි, පසු ගිය අුනරුදු 30 ඇතුමශළේ ශම් රශට් සිදු ුනණු  අසිරිමත් 

සිදුවීමක් තමයි ගරු මශනෝ ගශන්සන් ඇමතිතුමමනි, අුනරුදු 25කාට 

පස්ශසේ උතුමරු නැ ශෙනහිර පළාශත් ්රජාතන්රවාදය ස්ථාපනය 

කිරීම.  

අපි පිබඳගන්න ඕනෑ, අුනරුදු 30ක් තිස්ශසේ මිනිසුන් ඡන්දය 

දැම්ශම්, එශහම නැත්නම් ඡන්දය ශනොදා සිටිශේ තුමවක්කුවලට 

බශේයි කියන කාාරණය. ඡන්දය දැම්ශම්ත් තුමවක්කුවට බය ශවලා, 
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ඡන්දය ශනොදා සිටිශේත් තුමවක්කුවට බය ශවලා. අුනරුදු 30කා 

ඇත්ත කාථන්දරය ඒකා. දමිළ භාෂාව කාථා කාරන මශ  සශහෝදර 

ජනතාවට තමන්ශ  භාෂාශවන් මූලිකාත්වය ශගන කාටයුතුම 

කාරන්න පුළුවන් ආකාාරයට උතුමර පළාත් සභාව පිහිුවවා, පළාත් 

පාලන ආයතන පිහිුවවා ඒ කාරපු කාටයුත්ත එදා කාශළේ ශමොන තරම් 

බාධා මැද්ශද්ද කියා තමුන්නාන්ශසේලා දන්ශන් නැහැ.  

සමහරු එදා හිටපු ජනාධිපතිතුමමාට කිේවා, "උතුමරු පළාශත් 

මැතිවරණය තියන්න එපා" කියා. ජනාධිපතිතුමමා ඇහුවා, "ඒ 

ඇයි?" කියා. "මැතිවරණය පැවැත්වූශවොත් අපි පරදිනවා; TNA  

එකා දිනනවා. ඒ නිසා මැතිවරණය තියන්න එපා"  කියා කිේවා. 

කාැබිනට් මණ්ඩලශේදී එශහම කිේවා. ඒ.එච්.එම්.  ුනසි රාජය 

අමාතයතුමමා සාක්ෂි. මශනෝ ගශන්ෂන් අමාතයතුමමනි, එතුමමාශගන් 

අහන්න. ජනාධිපතිතුමමා ඇහුවා, "තවත් අුනරුද්දකාට පසුව 

මැතිවරණය පැවැත්වූශවොත් අපට දිනන්න පුළුවන්ද? අුනරුදු 

ශදකාකාට පසුව පැවැත්වූශවොත් දිනන්න පුළුවන්ද?" කියා. "දිනන 

පරදින එකා ශනොශවයි ශමහිදී වැදගත් වන්ශන්. බිම් ශබෝම්බ වපුරපු 

බිමකාට බිම් ශබෝම්බ ශවනුවට අපි ්රජාතන්රවාදය වපුරන්න 

යනවා. අශප් ජයග්රහණය ශනොශවයි වැදගත් වන්ශන්" කියා එතුමමා 

කිේවා. උතුමර පළාත් සභාවට ශ්රී ලංකාා නිදහස් පක්ෂශයන් 

මන්ත්රීවරුන් ශදශදනකු පමණයි ජයග්රහණය කාශළේ. අශප් පක්ෂයට 

ලැබුශණ් අන්ත පරාජයක්. TNA එකා ජයග්රහණය කාළා. ශමොකාක්ද 

එහි තිශබන වැරැද්ද? අවසාන විග්රහශේදී, ශත්රී පත් වූ ජනතා 

නිශයෝජිතතයන්ශ  හැසිරීම ශවනස් වන්න පුළුවන්; ජාතිවාදි, 

උන්මන්තවාදි ශේ ශයන් හැසිශරන කාණ්ඩායම් ඉන්න පුළුවන්.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමමා, ඔබතුමමාට තවත් විනාඩි ශදකාකා කාාලයක් 

තිශබනවා.     

 
ගු ඩලසප අලහසප්දපුෙ ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தபருை) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

නමුත් ශද් පාලන අරමුණ, අභිලාෂය ශමොකාක්ද කියලා අපි 

එතැනින් ශත්රුම් ගන්නට ඕනෑ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, අවසාන ව ශයන් ඔබතුමමා මට 

විනාඩි ශදකායි ඉතිරි කාරලා තිශබන්ශන්. ගරු ඇමතිතුමමනි, මශ  

කාථාව රාජය භාෂා ්රතිපත්තියට සීමා ශවන බව මම ඔබතුමමාට 

කිේවා. මට තව එකා උදාහරණයක් කියන්න ඉඩ ශදන්න. ඔබතුමමා 

දන්නවා, ද්විභාෂිකා ්රාශද්ශීය ශල්කාම් ශකාොට්ඨාස කියලා ්රාශද්ශීය 

ශල්කාම් ශකාොට්ඨාස 41ක් ශවන් කාරලා තිශබන බව. අනිවාර්ශයන් 

භාෂා ශදශකාන්ම ඒවාශේ වැඩ කාරන්න ඕනෑ. ද්විභාෂිකා ශකාොට්ඨාස 

41ක් තිශබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, ශම් සශහා නිලධාරින් අව යයි. 

ශපොලීසියට, ්රාශද්ශීය ශල්කාම් කාාර්යාලයට ශම් හැම තැනටම 

නිලධාරින් අව යයි. අපට ලැී. තිශබන ශතොරුතුමරු හැටියට ශම් 

සශහා  නිලධාරින් 2,000ක් පමණ අව යයි. හැබැයි, ශම් අය 

වැශයනුත් ඒ ශවනුශවන් ඔබතුමමාට  තයක්වත් ශවන් ශවලා 

නැහැ. ගරු ඒ.එච්.එම්.  ුනසි ඇමතිතුමමනි, ශම් ආණ් රව වහාම  ඒ 

අය බශවා ගන්න ගරු මශනෝ ගශන්සන් ඇමතිතුමමාට ඒ අව ය 

අවසරය ශදන්න ඕනෑ. ශතොග ගණශන් වරායට දමන ශවලාශේ, 

ශතොග ගණශන් අනධයයන කාාර්ය මණ්ඩල පුරවන ශවලාශේ 

ජාතිකා සංහිඳියාව ගැන කාථා කාරන ආණ් රවකා අග්ර ්රමුත්වය 

ශදන්න ඕනෑ කාාරණාව විය යුත්ශත් ශම්කායි.  

මම දන්නවා, ගරු වාසුශද්ව නානායක්කාාර මැතිතුමමා එදා 

ශමොන තරම් උත්සාහයක් කාරලාද ශදසිය අනූතුමනක් ශහෝ තුමන්සිය 

අනූතුමනක් වැනි නිලධාරින් සංයාවක් බශවා ගත්ශත් කියලා. ඒ 

කාාරණයට ශම් ආණ් රව අග්ර ්රමුත්වය ශදන්න ඕනෑ බව මම 

කියනවා. ඇමතිතුමමාට ඒ අවස්ථාව ලබාශදන්න ඕනෑ; 

ද්විභාෂාශවන් වැඩ කාරන නිලධාරින් බශවා ගන්න ඕනෑ. එශහමයි  

සංහිඳියාව ඇති කිරීම සශහා කාටයුතුම කාළ යුත්ශත්.  

ආණ් රරම වයවස්ථාව සංශ ෝධනය කාරන ශකාොට එශහම 

තමයි කාටයුතුම කාළ යුත්ශත්. ශම්වා ඊට ශගොඩක් පසුව තිශබන 

කාතන්දර. ඒවාට යන්න ඉස්සර ශවලා ශම් ්රාථමිකා කාාරණා 

විසශාගත යුතුමයි. ගරු සභානායකාතුමමාත් ගරු සභාශේ ඉන්න 

ශවලාශේ අපි ආණ් රවට කියන්ශන් ආණ් රරම ්රතිසංස්කාරණ 

ශයෝජනාවට - ආණ් රරම වයවස්ථා සංශ ෝධනවලට - ඉස්සර 

ශවලා බිශම් ්රාශයෝගිකාව තිශබන ශම් ශද් කාරන්න. ඒ ශද් 

කාරන්ශන් නැතුමව, ගේ ගණනාවක් ්ත තිශබන ඒවාට අත දික් 

කාරලා ඒ ඔස්ශසේ හඹා ශගන යන එකා ශනොශවයි, කාරන්නට 

තිශබන්ශන්. ශමයයි, කාළ යුතුම පළමුශවනි කාාරණාව.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, මම  කාථාව අවසාන කාරනවා. 

ශමොකාද, මම දන්නවා, ශේලාව පිබඳබශව ගැටතිවක් තිශබන බව. 

ශම් අමාතයාං ය පිබඳබශව කාථා කාරන්න අවස්ථාවක් ලැී.ම ගැන 

මම ඉතාම සතුමුව ශවනවා. ශම් අමාතයාං ශේ සාකාච්ඡාශේදී අශප් 

්රාර්ථනය ශවන්නට ඕනෑ, ශම් රශට්  අනාගතශේ දවසකා, මශ  

දරුවන්ට ශනොශවයි, මශ  දරුවන්ශ  දරුවන්ට ශනොශවයි, ඒ 

දරුවන්ශ  දරුවන්ටත්, ඒ දරුවන්ශ  දරුවන්ටත් කාවදාවත් යුද 

බිය දැශනන්ශන් නැති, මර හඬ ඇශහන්ශන් නැති, ඝාතනය 

විමධයගත ශවච්ච නැති රටකා ජීවත් ශවන්න පුළුවන් පරිසරය 

නිර්මාණය කිරීමයි. එයයි, අප කාළ යුත්ශත්. අන්න ඒ සශහා 

පාර්ලිශම්න්තුම මන්ත්රීවරුන් විධියට අපි කාැප විය යුතුමයි. ඒකාාබද්ධ 

විපක්ෂශේ අපි, ඒ ශවනුශවන් සශහෝදරත්වශේ දෑත් අදාළ සියති 

ශදනා ශවත දිගු කාරනවා කියමින් මම නිහඬ වනවා. ශබොශහොම 

ස්තුමතියි. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මශනෝ ගශන්සන් ඇමතිතුමමා. 

 
[ර්.භා. 11.56  

 

ගු ෙදනෝ ගද්දස්ද ෙහසතා (ජාිනක සහසජීවනය, සිංවාෙ 

හසා රාජය භාෂා අොතයුරො) 
(ைொண்புைிகு ைனனொ கனணசன் - னதசிய சகவொழ்வு, 

கலந்துமரயொடல் ைற்றும் அரசகருை தைொழிகள் அமைச்சர்) 

(The Hon. Mano Ganesan - Minister of National Co-
existence, Dialogue and Official Languages) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, මීට ශපර විපක්ෂශේ 

මන්ත්රීවරුන් තුමන්ශදශනක් කාථා කාළා. අවසානශේ ගරු ඩලස් 

අලහප්ශපරුම මන්ත්රීතුමමා කාථා කාළා. මාශ  හිතවත් ගරු වාසුශද්ව 

නානායක්කාාර මන්ත්රීතුමමා කාථා කාළා. ඊට ශපර ජනතා විමුක්ති 

ශපරමුශණ් මාශ  හිතවත් ගරු බිමල් රත්නායකා මන්ත්රීතුමමා කාථා 

කාරලා තිශබනවා. ඒ අවස්ථාශේ මට ශම් ගරු සභාවට එන්න බැරි 

ුනණා. ශමොකාද, අද උශද් මශ  නිවශසේ සාමාජිතකාශයකුට ඇති වූ 

ශපොඩි විපතක් නිසා හදිසිශේම ඔහු ශවනුශවන් වවදය ්රතිකාාර 

ලබා ශදන්නට යන්න ුනණු  නිසා උශද් ශපොඩි ්රමාදයක් ුනණා. 

ශකාශසේ ශවතත් ගරු බිමල් රත්නායකා මන්ත්රීතුමමා ඒ සම්බන්ධව 

දක්වපු උනන්දුව ගැන මම සතුමුව ශවනවා. ඒ ගැන මම එතුමමාට 

ස්තුමතිවන්ත ශවනවා. මම හිතනවා, වැය ශීර්ෂ අවස්ථාශේදී 

පාර්ලිශම්න්තුම මන්ත්රීවරුන් අනිවාර්යශයන් සභා ගර්භශේ සිටියා 
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පාර්ලිශම්න්තුමව 

නම් ඍජුව ඇහුම්කාන් දීලා සංවාද කාරන්න පුළුවන් කියා.  මශ  

්රතිපත්තිය ඒකායි. නමුත් ශම් අවස්ථාශේදී ශපොඩි ්රමාදයක් වීම 

ගැන  කානගාුව ශවන බවත් මම කියන්නට ඕනෑ.  

මීට ශපර කාථා කාරපු විපක්ෂශේ මන්ත්රීවරු තුමන්ශදනාම 

ඇත්තටම ඉතා නිහතමානී විධියට කාථා කිරීම ගැනත් මම සතුමුව 

ශවනවා. ශමොකාද, අද ශම් රශට් ජාතිකා ්ර ්නයක් කියලා වි ාල 

්ර ්නයක් අපි මවාශගන සිටිනවා. 

ශලොකු බිල්ශලක්, යශකාක් මවාශගන, හදාශගන ඉන්නවා. ඒ 

යකාා එච්චර කාළු නැහැයි කියලා මා හිතනවා. ඒ බිල්ලා එච්චර 

භයංකාාර බිල්ශලක් ශනොශවයි කියලා මා හිතනවා. ශමොකාද, ජාතිකා 

්ර ්නය තුමළ තිශබන ශකාොටස් අරශගන බලන ශකාොට, මා ඉතාම 

වග කීශමන් කියනවා, එයින් සියයට 51ක්ම තිශබන්ශන් භාෂා 

්ර ්නයයි කියලා. සියයට 51ක් අ ර ුනණාම ඉතිරි ශවන්ශන් සියයට 

4.යි.  

අශප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමමාටත්, අශප් ගරු අග්රාමාතයතුමමාටත් 

මා කියලා තිශබනවා, "මට සම්ර්ර්ණ සහාය ලබාශදන්න, උදුන 

උපකාාර ලබාශදන්න, බාධා ඉවත්කාර ශදන්න. ශම් රශට් ජාතිකා 

්ර ්නය කියලා මවාශගන ඉන්න ්ර ්නශයන් සියයට 51ක් විසශලා 

ඉතිරි සියයට 4. විතරක් මා භාරශදන්නම්" කියලා. ඇත්ත ඒකායි. 

ශම් රශට් ජාතිකා ්ර ්නය තුමළ තිශබන ශලොකු අංගයක් තමයි භාෂා 

්ර ්නය. මා කියන්ශන් නැහැ, ජාතිකා ්ර ්නය කියන්ශන් 

සම්ර්ර්ණශයන්ම භාෂා ්ර ්නයම කියලා. එශහම කිේශවොත්, ඒකා 

අසතයයක්. ජාතිකා ්ර ්නය විසශන්නට නම් පැහැදිලිවම රශට් 

බලය ශබදීම සිදුශවන්නට ඕනෑ. බලය ශබදීමක් නැතුමව ශම් රශට් 

ජාතිකා ්ර ්නය අවසන් කාරන්න බැහැ. දහතුමන්වන ආණ් රරම 

වයවස්ථා සංශ ෝධනයද, Thirteen plusද, minusද, federalද, 

confederalද කියන එකා පසුව සාකාච්ඡා කාරලා රුරණය කාරමු. 

නමුත් බලය ශබදීම සිදුශවන්නට ඕනෑ. එහිදී භාෂා ්ර ්නය වැදගත් 

තැනක් ගන්නවාය කියන එකා මා කියන්නට ඕනෑ. භාෂා ්ර ්නය 

පිබඳබශව සම්ර්ර්ණ වගකීම තිශබන්ශන්, බලය තිශබන්ශන්, අයිතිය 

තිශබන්ශන් මශ  නායකාත්වශයන් පවතින ජාතිකා සහජීවනය, 

සංවාද හා රාජය භාෂා අමාතයාං යට බව කාුනරුත් දන්නවා. 

ගරු වාසුශද්ව නානායක්කාාර මන්ත්රීතුමමාශ  කාථාශේදී විවිධ 

ශද්වල් ගැන කාථා කාළා. මට ශපර ශම් අමාතයාං ශේ පුුවශේ 

සිටිශේ එතුමමායි. එතුමමා ඒ කාාලශේ ශම් ්ර ්නය සම්බන්ධශයන් 

විවිධ උත්සාහයන් ගත් බව මා දන්නවා. දැනුත් මා එතුමමා සමෙ 

සාකාච්ඡා කාරමින් ඉන්නවා. අපට ශද් පාලන ව ශයන් මතශේද 

තිබුණාට, ඒ සාකාච්ඡාවල කිසිම අ රවක් සිදුශවලා නැහැ.  

එතුමමා කාථා කාරන ශකාොට මා එතුමමාට බාධා කාරලා කිේවා, 

ශදමළ භාෂාශවන් ජාතිකා ගීය ගායනා කිරීශම් අයිතිය ගන්න අපට 

ආණ් ර අටකා පාලනයක් පහුකාරන්නට සිදුුනණා කියලා. 1.4. දී 

පළමුවැනි වතාවට ශදමළ භාෂාශවනුත් ජාතිකා ගීය ගායනා කාළාය 

කියලා නිදහස් චතුමරශ්රශේ ඇති ඩී.එස්. ශසේනානායකා මැතිතුමමාශ  

පිබඳරුව යටින් තිශබන ගල් පුවරුශේ ශකාොටලා තිශබනවා. සමහරු 

ඒකා දන්ශන් නැහැ. අපට ඒශකාන්වත් ඒ ශද් කාරගන්න බැරි ුනණා. 

ජාතිකා ගීශයන් අපි වර්ණනා කාරන්ශන් ඊළම ශනොශවයි. "ශ්රී ලංකාා 

මාතා" කියලායි කියන්ශන්. "ශ්රී ලංකාා මාතා" කියන එකා අපි           

“ஸ்ரீ லங்கொ தொனய” කියලා ශදමළ භාෂාශවන් කියනවා. ශදමළ 

භාෂාශවන් කියන ශකාොට තමයි, “ශම්කා අශප් රට, අශප් ශද් ය, 

අශප් මිනිසුන්, අශප් සමාජය” කියලා ශදමළ ජනතාවට හැඟීමක් 

ඇති ශවන්ශන්. ශම් රශට් ශදමළ ජනතාවට ඒ අයිතිය ලබාශදන්න 

අුනරුදු 60ක් විතර ගතුනණා. පසුව ඒකා අශප් රජය යටශත්ම 

කාරන්න පුළුවන් ුනණා.  

මා දන්නවා, ඒ කාාලශේ ගරු වාසුශද්ව නානායක්කාාර 

මැතිතුමමා ඇතුමළු කාැබිනට් මණ්ඩලශේ සිටි කිහිපශදශනක් ඒ සශහා 

සටන් කාළ නමුත්, ඒකා අසාර්ථකා ුනණාය කියලා. ඒකාත් අපි 

ශත්රුම් ගන්නට ඕනෑ. එදා අසාර්ථකා ුනණු ශද් ශම් වකාවානුශේ 

සාර්ථකා ශවමින් තිශබනවා. ඒකා අමතකා කාරන්න එපා. මා 

කියන්න හදන්ශන් ශම්කායි. ශ්රී ලංකාාශේ අනනයතාව පිබඳබශව 

ශසොයා බැලීම සශහා කාැබිනට් මණ්ඩලශයන් පත් කාරපු 

අනුකාමිුවවක් තිබුණා. ඒ අනුකාමිුවශේදී තමයි අපි රුරණය කාශළේ. 

ඒ සාකාච්ඡාවට මා ගරු වාසුශද්ව නානායක්කාාර මන්ත්රීතුමමාටත්, 

සුමන්තිරන් මන්ත්රීතුමමාටත් විශ ේෂ ආරාධනාවක් කාළා. අපි 

තුමන්ශදනා කාලින් සාකාච්ඡා කාරශගන ඇවිත් තමයි ඒ කාමිුවශේදී ඒ 

සම්බන්ධශයන් කාථා කාශළේ. ඒකාට විරුද්ධ ුනණු අය එතැනත් 

සිටියා. ඉක්මන් වැඩියි කියලා සමහර අය කිේවා. "දැන්ම ශදමළ 

භාෂාශවන් ජාතිකා ගීය ගයන්න එපා. එශහම ුනශණොත් සිංහල 

ජනතාව තරහ  ශවයි" කියලා කියපු අය සිටියා. ගරු වාසුශද්ව 

මන්ත්රීතුමමාත් ඒකා දන්නවා. නමුත් අපි කාථා කාරලා වැශ  කාර 

ගත්තා.  

පසුගිය ශපබරවාරි 4වැනි දා අශප් නිදහස් දිනශේදී ඒකා 

සාර්ථකා ුනණා. ශම් රශට් විවිධ අය බලාශපොශරොත්තුම ුනණා වාශ  

කාුනරුත් එයට විරුද්ධ ුනශණ් නැහැ. ඒකායි මා කිේශේ, යකාා 

එච්චර කාළු නැහැයි කියලා. ඒ ජයග්රහණය ලබාගත්තාට පසු, ඒ 
ජයග්රහණයට අයිතිවාසිකාම් කියන්න කිහිප ශදශනක් ආවා. රට 

වශට් ගිහින්, ශලෝශකා වශට් ගිහින් කිේවා. නමුත් ඒකා පිුවපස 

සිටිශේ, මශනෝ ගශන්සන්, වාසුශද්ව නානායක්කාාර හා 

සුමන්තිරන් කියන මන්ත්රීවරුන්ය කියන එකා මා ශම් අවස්ථශේදී 

අවංකාවම කියන්න ඕනෑ. අපි සාකාච්ඡා කාරලා වැශ  කාළා. අපිත් 
එක්කා අ නිත් ඇමතිවරුනුත්  සිටියා. අපි ඒ වැශ  කාළා. 

දැනට මශ  අමාතයාං ශේ අං  කිහිපයක් තිශබනවා. රාජය 
භාෂා ශකාොමිසම, රාජය භාෂා ශදපාර්තශම්න්තුමව, භාෂා අධයාපන 

හා පුහුණුව පිබඳබශ ජාතිකා ආයතනය, රාජය ශනොවන සංවිධාන 
සශහා වන ශල්කාම් කාාර්යාලය යන ශදපාර්තශම්න්තුම හා ්රධාන 

ආයතන හතරක් අශප් අමාතයාං ය යටශත් තිශබනවා. ඒ වාශ ම 

අශප් අමාතයාං ය අභයන්තරශේ සහජීවන අං ය සහ භාෂා 
සංවර්ධන අං ය කියා අං  ශදකාකුත් තිශබනවා. එතශකාොට 

ආයතන 6ක් තිශබනවා. ශම්කා ශපොඩි අමාතයාං යක් ශනොශවයි, 
ශලොකු අමාතයාං යක්.  

ශමතැනදී කියැුනණා, අශප් අමාතයාං යට ශවන්ුනණු මුදල් 
්රමාණය අ රයි කියලා. මා ඒකා නැහැයි කියන්ශන් නැහැ. ඒකා 

ඇත්තයි. මා ්රසිද්ධිශේ ඒ ගැන කාථා කාළා. අය වැය කාාලශේදීත්, 

අය වැයට ශපරත් ඒ ගැන කාථා කාළා. මා ඒ ගැන ගරු 
ජනාධිපතිතුමමාටත් -Presidentටත්- කිේවා; ගරු අගමැතිතුමමාටත් 

කිේවා; ගරු මුදල් ඇමතිතුමමාටත් කිේවා. ඒ ගැන අපි දැන් 
සාකාච්ඡා කාරශගන යනවා. ශම් අය වැය සම්මත ශවන්න ශපර ඒ 

අ රව නිවැරදි ශවයි කියලා මා බලාශපොශරොත්තුම ශවනවා. ශකාශසේ 
ුනණත්, මා ශමම ්රතිපත්තිශයන් අයින් ශවන්ශන් නැහැ. ඇමතිකාම 

ලැබුණු නිසා පමණක් ශනොශවයි, සහජීවනය පිබඳබශ ්රතිපත්තිශේ, 

රාජය භාෂා පිබඳබශ ්රතිපත්තිශේ මා ඉන්ශන්. හැමදාම මා එතැනයි 
හිටිශේ. ඒ ්රතිපත්ති රියාත්මකා කාරන්න සල්ලි නැත්නම් මා මහ 

පාරට ගිහින් හිො කාාලා ශහෝ සල්ලි එකාතුම කාරශගන ශම් වැශ  
කාරනවා. එච්චරයි කියන්න තිශබන්ශන්. මශ  ශම් මතය 

ශමොකාක්ද කියලා ශම් රශට් ආණ් ර පක්ෂශේ හා විපක්ෂශේ 
නායකාවරුන් දැන ගන්න ඕනෑය කියන එකා මා කියන්න 

කාැමැතියි. එච්චරයි මට කියන්න තිශබන්ශන්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, ශම් රශට් භාෂා ්රතිපත්තිය 
රියාත්මකා කිරීශමන් ජාතිකා ්ර න්ශයන් සියයට 51ක්  අවසන් 

කාරන්න පුළුවන්ය කියලා මා කිේවා. ඒකා අපි දන්නවා. ගරු 
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වාසුශද්ව නානායක්කාාර මන්ත්රීතුමමා කාථා කාරනශකාොටත් කිේවා, 

ගරු ඩලස් අලහප්ශපරුම මන්ත්රීතුමමා කාථා කාරනශකාොටත්  කිේවා, 
ඒ වාශ ම ගරු බිමල් රත්නායකා මන්ත්රීතුමමාත් කිේවාය කියලා මට 

දැන ගන්න පුළුවන් ුනණා, රට පුරා සිටින රාජය නිලධාරින්ට, 
මණ්ඩලවල ශසේවය කාරන නිලධරින්ට ද්විභාෂා හැකියාව 

තිශබන්න ඕනෑය කියන එකා. දැන් ඇත්තටම නීතියක් තිශබනවා, 
circular එකාක් තිශබනවා, රාජය ශසේවයට බශවා ගැනීශමන් පසුව 

ශදවන රාජය භාෂාව සමත් ශවන්න ඕනෑය කියලා. ඒකාට අුනරුදු 

පහකා කාාලයක් දුන්නා. ඊට පසශ්සේ ඒකා තව අුනරුද්දකින් වැඩි 
කාළා. ඊට පස්ශසේ තවත් අුනරුද්දකින් වැඩි කාළා. ඒශකාන් 

ශපශනන්ශන්, කාුනරුත් ඒකා serious වැඩක් විධියට ගණන්ශගන 
නැහැයි කියන එකායි. රාජය නිලධාරින් කාුනරුත් ශදමළ භාෂාව 

ඉශගන ගන්ශන් නැහැ. ඇත්ත කියන්න ඕනෑ. දැන් ශම් නිලධාරි 
කුටිය ඇතුමශළත් රාජය නිලධාරින් ඉන්නවා. ඒ අයත් ශම්කා 

කාරන්ශන් නැහැ. 

 

ගු වාුමදද්ව නානායක්කාර ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு வொசுனதவ நொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගරු ඇමතිතුමමනි, වැඩි පිරිසක් ශදමළ භාෂාව ඉශගන ගන්නවා. 

දහස් ගණනක් ඉශගන ගන්න එනවා. ඒ ශගොල්ශලෝ increments 

ගන්නවා, ඊළෙට  promotions ගන්නවා. නමුත් කාාර්යාලශේ 

ශම්සය ළෙ වාඩි ුනණාම භාෂාව භාවිත කාරන්ශන් නැහැ. 

 

ගු ෙදනෝ ගද්දස්ද ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு  ைனனொ கனணசன்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 

ඒකා මා දන්නවා.  මා කියන්ශන්, ශදමළ භාෂාව හරියට ඉශගන 

ගන්න ඕනෑය කියන එකායි. ශම් රශට් ශදමළ භාෂාව ඉශගන 

ගන්නා ජනතාවට ්ර ්නයක් තිශබනවා. ශමොකාක්ද දන්නවාද? එකා 

පැත්තකින්, ශදමළ භාෂාශවන් නාම පුවරු නැහැ, ලිය කියවිලි 

නැහැ, ශදමළ භාෂාශවන් ්රතිචාර ලැශබන්ශන් නැහැ. ඒ අ ර පා රව 

තිශබනවා. ඒ වාශ ම සමහර තැන්වල වැරදියට ශදමළ ලියලා 

තිශබනවා. ඒ ගැන අප දුක් ශවනවා. සමහර ශවලාවට ශදමළ 

කුණුහරුප ලියලා තිශබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමා -අශප් 

පක්ෂශේ මන්ත්රීතුමමා-  මහනුවර දිස්රික්කාය නිශයෝජනය කාරන 

මන්ත්රීවරශයක්. මහනුවරට ශදමශළන් කියන්ශන් "கண்டி" 

කියලායි. ඊශේ ශපශර්දා ශවේ අඩවිවල සශහන් ශවනවා, "கண்டி" 

කියන වචනශේ  "க" ශවනුවට "கு" සශහන් කාරලා. ඒ වචනශේ  

"க" ශවනුවට "கு" සශහන් කාළාම කියැශවන්ශන් ශමොකාක්ද කියලා 

ඔබතුමමන්ලාම ශසොයා ගන්න. ඒකා අමූලිකා කුණුහරුපයක්. සමහර 

තැන්වල ශදමළ ලියන පබඳයට ලියලා තිශබනවා. ශදමළ 

භාෂාශවන් පුංචිම පුංචි අකුශරන් ලියලා, සිංහල භාෂාශවන් 

ශලොකු අකුරින් ලියා තිශබනවා. ඒ ශදමළ කියවන්න ශදමළ 

ජනතාවට කාණ්ණාඩියක් ශදන්න ඕනෑ. එවැනි අ ර පා ර රාශියක් 

තිශබනවා.    

එකා පැත්තකින්, ශදමළ භාෂාව භාවිතශේ නැහැයි කියන 

්ර ්නය තිශබනවා වාශ ම ශබොශහෝ විට දකින්න තිශබන්ශන් 

වැරදියට ලියපු ශදමළයි. ඒ නිසා නිවැරදි ශදමළ ඉශගන ශගන 

එන්න ඕනෑ. සිංහල ද, ශදමළ ද, මුසල්ිම් ද කියලා ජාතිය පිබඳබශ 

්ර ්නයක් මට නැහැ. භාෂාව ඉශගන ශගන එන්න ඕනෑ. ශම් 

සම්බන්ධශයන් මා කාැබිනට් සන්ශද් යක් ඉදිරිපත් කාරලා 

තිශබනවා. ඉදිරිශේදී ඒකා සම්මත ශවලා එයි. රාජය නිලධාරිශයකු 

ශවන්නට ශපරම ද්විභාෂා හැකියාව තිශබන්න ඕනෑය කියලා අපි 

බලාශපොශරොත්තුම ශවනවා. ද්විභාෂා හැකියාව තිශබන අය පමණක් 

බශවා ගත්ශතොත් වැරැද්දක් ශේවිය කියලා හිතලා, මශ  

සන්ශද් යට අතිගරු ජනාධිපතිතුමමාශ  නිරීක්ෂණ ලබා දුන්නා. ඒ 

අනුව අපි දැන් ද්විභාෂා හැකියාව තිශබන අයට සම්මු පරීක්ෂණ 

අවස්ථාශේදී ලකුණු හතරක් වැඩිශයන් ශදන්න රුරණය කාරලා 

තිශබනවා. ඒ කියන්ශන්, ද්විභාෂා හැකියාව තිශබන අයට වැඩි 

වැඩිශයන් රාජය ශසේවයට ඇතුමළු ශවන්න අවස්ථාව ලබා දීලා 

තිශබනවා. දැන් ඒ කාටයුතුම කාරශගන යනවා. සම්මු පරීක්ෂණ 

අවස්ථාශේදී, ද්විභාෂා හැකියාව තිශබන අයට -සිංහල භාෂාව හා 

ශදමළ භාෂාව යන  භාෂා ශදකාම දන්නා අයට- වැඩි අවස්ථාවක් 

ලැශබන්න ඕනෑය කියන තැනකාට අපි එනවා. එතශකාොට ඒ අයට 

ඒ භාෂාව ඉශගන ගන්න motivation එකාක්, අධිෂ්ඨානයක්, 

ුනවමනාවක් ඇති ශවයි කියලා අපි බලාශපොශරොත්තුම ශවනවා. 

එශහම කාරන්න ඕනෑ. අශනකා, ශම් රශට් සිංහල නිලධාරින් ශදමළ 

ඉශගන ගන්නාශතක්, උතුමරු නැ ශෙනහිර ශදමළ නිලධාරින් සිංහල 

ඉශගන ගන්නාශතක් මට නම් බලාශගන ඉන්න බැහැ. ඒකා හරි 

යන්ශන් නැහැ. ඒ අය ඉශගන ගත්තශදන්.  

ඊට ශපර වයත්රුමය පරිවර්තකායන් -translators, interpreters- 

අපි බිහි කාරනවා. වයත්රුමය පරිවර්තකායන් බිහි කාරලා, 

 ඒශගොල්ලන් තනතුමරුවලට පත් කාරන්න බලාශපොශරොත්තුම වනවා. 

දැනටම අපි survey එකාක් කාරලා තිශබනවා. රශට් ආයතන 10ක් 

මම  ශතෝරා ශගනයි තිශබන්ශන්. පරිවර්තකාශයෝ 2,600ක් අව ය 

ශවලා තිශබනවා. දැන් පරිවර්තකාශයෝ අව යයි. ශමතැන TNA 

මන්ත්රීවරු ඉන්නවා. මුලතිේ නිශයෝජනය කාරන ගරු  ාන්ති 

ශ්රීස්කාන්දරාසා මන්ත්රීතුමමිය ඉන්නවා. එතුමමිය මට විස්තර කියලා 

තිශබනවා.  මුලතිේවල සියයට .5ක් විතර ශදමළ අයයි ජීවත් 

ශවන්ශන්. මුලතිේ ශපොලීසියට ගිහිල්ලා ශදමළ භාෂාශවන් 

පැමියේල්ලක් දාන්න බැරි තත්ත්වයක්ති තවමත් පවතින්ශන්. 

කාාරණාව ශමොකාක්ද? තවම ශදමළ තරුණ තරුයේයන් ශපොලීසියට 

බශවා ගැනීශම් උත්සාහයක් අරන් නැහැ. ඒකාට කාල් යයි. ඒකාට 

කාරන්න තිශබන එකාම ශද් තමයි, එතැනට පරිවර්තකායන් පත් 

කිරීම. පරිවර්තකාශයෝ අව යයි. නිවැරදි වයත්රුය පරිවර්තකාශයෝ 

අව යයි. ඒ පරිවර්තනය නිවැරදිව කාරන්න ඕනෑ. 

මශ  දිස්රික්කාය වන ශකාොළඹ ද්විභාෂා ශකාොට්ඨාසයකා -මම 

නම් කාරන්න කාැමැති නැහැ.-  ශපොලිස්ථානයකාට මම ගියා. 

ස්ථානාධිපති මට කිේවා, "එන්න සර් වාඩි ශවන්න" කියලා. මම 

එතුමමාශගන් ඇහුවා, "ශදමළ පමණක් දන්න මිනිශහක් ආශවොත් 

ශකාශහොමද පැමියේලි භාර ගන්ශන්?" කියලා. ශමොකාක්ද දුන්න 

උත්තරය? "නැහැ, සර් අශප් නිලධාරිවරශයක් ඉන්නවා" කියලා, 

එම නිලධාරියා ශපන්නුවා. මම ඔහු සමෙ කාථා කාළා. එකා 

වචනශයන්ම මම අල්ලා ගත්තා, ඔහුට ශදමළ දන්ශන් නැහැ 

කියලා. This unsuspecting officer is under the impression that 

that person is well qualified in Tamil language, but it is not 

so.  එශහම නැහැ. එයා වැරදි ශදමළ කාථා කාරන්ශන්. එයා ශමොකාද 

කාරන්ශන්? පැමියේලිකාාරයා ආවාම "ටයිප් රයිටරය" ළෙ වාඩි 

කාරවලා, ඔහු මැදින් වාඩි ශවලා, පැමියේලිකාරු කියන ශද් "ටයිප්" 

කාරනවා. වැරදි පරිවර්තනයක් කාරන්ශන්; ශබොරු කියන්ශන්. 

නමුත්, එයා ශමොකාක්ද කාරන්ශන්? ශදමළ දන්නවා කියලා 

ශපනුමක් දාශගන රස්සාව  කාරශගන යනවා. එච්චරයි. ඒකායි 

කියන්ශන්, ශදමළ භාෂාව නිවැරදිව දන්න අය අපට අව යයි 

කියලා. භාෂාව නිවැරදිව දැන ගැනීම අව යයි. උතුමරු 

නැ ශෙනහිරත් එශහමයි. සිංහල භාෂාව නිවැරදිව දන්න අය 

අව යයි. වැරදි විධියට භාෂාව භාවිත ුනණාම ශලොකු ්ර ්නයක් 

ශවන්ශන්. එශහම අය ඉන්න බව මම දන්නවා. ඒකාට ඉඩ ශදන්න 

බැහැ. ඒ නිසා තමයි, වයත්රුමය භාෂා පරිවර්තකායන් -translators, 

interpreters- බිහි කිරීශම් වැඩ පිබඳශවළ අපි ආරම්භ කාර 

තිශබන්ශන්.  

මම ශමම අමාතයාං ය භාර ගන්න ශකාොට, ඇමතිවරශයක් 

හිටිශේ නැහැ. අශප් දින 100 ආණ් රශේ ශමම විෂයයට 

ඇමතිවරශයක් හිටිශේ නැහැ. රාජය පරිපාලන හා කාළමනාකාරණ 

අමාතයාං ය යටශත් තමයි තිබුශණ්; ගැට ගහලා තිබුශණ්. මම ඒ 
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පාර්ලිශම්න්තුමව 

ගැට ලිහලා දැන් අරශගන යනවා. අපි අමාතයාං ය තුමළත්, 

අමාතයාං ශයන් පිටතත් අතිත් දර් නයක් අනුව කාටයුතුම කාරශගන 

යනවා. අශප් නිලධාරි මණ්ඩලයත් ඒ අනුව පුහුණු කාරශගන 

යනවා.  

ගරු වාසුශද්ව නානායක්කාාර මන්ත්රීතුමමනි, ඔබතුමමා 

අමාතයාං ය භාරව සිටි කාාලශේ පත් කාරපු නිලධාරින් ගැනත්, ඒ 

භාෂා දැනුම ගැනත් කාථා කාළා. මම ඔබතුමමාට එකාක් මතක් 

කාරන්න ඕනෑ. ජාතිකා ඒකාාබද්ධතා ්රවර්ධන සහායකා තනතුමරට 

ඔබතුමමාශ  කාාලශේ 2.ශදශනකු පත් කාළා. ඒ 2. ශදනාශගන් 

11ශදශනකුට විතරයි ශදමළ දන්ශන්. ඒ වාශ ම ඔබතුමමා ජාතිකා 

ඒකාාබද්ධ සම්බන්ධිකාාරවරු 100ශදශනක් පත් කාළා. එම 100න් 

20ශදශනකුට පමණයි ශදමළ දන්ශන්. 166ශදශනක් ශදමළ භාෂාව 

දන්ශන් නැහැ. ශදමළද, සිංහලද, මුස්ලිම්ද කියලා අපට ්ර ්නයක් 

නැහැ. ඒ අය භාෂා ශදකාම දැන ශගන ඉන්න ඕනෑ. නැතුමව ඒ 

රාජකාාරිය කාරන්න බැහැ. අපි ඒ වාශ  අය ්රාශද්ශීය ශල්කාම් 

කාාර්යාලවලට, දිස්රික් ශල්කාම් කාාර්යාලවලට පත් කාරලා 

තිශබනවා නම්, ඒශගොල්ලන්ට එතැන ඉශශගන භාෂා ්රතිපත්තිය 

පිබඳබශව ශහොයලා බලලා, නිවැරදිව වාර්තා කාරන්න හැකියාවක් 

නැහැ. ඒශගොල්ලන්  භාෂාව දන්ශන් නැහැ. ඔබතුමමා ශහොශ 

අරමුණකින් එම තනතුමරු ඇති කාළාට, බශවා ගැනීශම් පටිපාටිශේදී 

ශපොඩි වැරැද්දක් කාර ගත්තා කියලා මම හිතනවා. ශමොකාද, එම 

තනතුමරුවලට ඕනෑ භාෂා ශදකාම දන්න නිලධාරින්. දැන් අපි ඒකා 

නිවැරදි කාරලා තිශබනවා. දැන් අපි බශවා ගැනීශම් පටිපාටිය 

සංශ ෝධනය කාරලා තිශබනවා. භාෂා ශදකාම දැනශගන ඉන්න 

ඕනෑ; සිංහල හා ශදමළ කියන භාෂා ශදකාම දැනශගන ඉන්න ඕනෑ.  

භාෂා ශදකාම දන්න අයට තමයි අපි අවස්ථාව ලබා ශදන්ශන්  

කියලා බශවා ගැනීශම් පටිපාටිය ශවනස් කාරලා තිශබනවා. දැන් 

පත් කාරලා ඉන්න ්රමාණය බලන්න. ජාතිකා ඒකාාබද්ධ 

සම්බන්ධිකාාරවරු 100යි, ජාතිකා ඒකාාබද්ධතා ්රවර්ධන සහායකා 

2.යි, ඔක්ශකාෝම 200 ගණනක් ඉන්නවා. ඒ අය භාෂා ශදකාම 

දන්ශන් නැහැ.  නමුත් මට ඒ අය ශගදර යවන්නත් බැහැ. පුළුවන් 

නම්  ඒ අය ශවනත් අමාතයාං වලට මාරු කාරලා, සුවිශ ේෂ 

කාාරණාවක් තිශබන නිසා අශප් අමාතයාං යට  භාෂා ශදකාම දන්නා 

අය අපට ලබා  ශදන්නය කියලා දැන් මම රාජය භාෂා 

ශදපාර්තශම්න්තුමවත් සමෙ සාකාච්ඡා කාර තිශබනවා. 

 
ගු සී.බී. රත්නායක ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு  சீ.பி. ரத்நொயக்க) 

(The Hon. C.B. Rathnayake) 

වතුම යටිතල පහසුකාම් අමාතයාං ය යටශත් පහසුකාම් 

සලස්වන්නියන් හැටියට 501ශදශනක්  බශවා ගත්තා. ඒ පිබඳබශව 

පසු විපරමක් කාරන්න ඔබතුමමාට පුළුවන්. අදාළ අමාතයාං යට 

ශනොුනණත්, එක් එක් අමාතයාං  සහ  ශදපාර්තශම්න්තුමවලට  ඒ 

අය අනුයුක්ත කාර තිශබනවා. මශ  කාාලශේදී තමයි මම ඒ අය 

බශවා ගත්ශත්.  හැබැයි දමිළ භාෂාවට Credit  Pass එකාක් තිබුණු 

අය තමයි බශවා ගත්ශත්.  කිසිම ශවලාවකා - 

 
ගු ෙදනෝ ගද්දස්ද ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு  ைனனொ கனணசன்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 

සිංහලත් දන්නවාද, ඒ අය? 

 
ගු සී.බී. රත්නායක ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு  சீ.பி. ரத்நொயக்க) 

(The Hon. C.B. Rathnayake) 

සිංහලයි, ශදමළයි ශදකාම. 

ගු ෙදනෝ ගද්දස්ද ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு  ைனனொ கனணசன்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 

සිංහලත් දන්නවාද  ඒ අය? මට ඕනෑ භාෂා ශදකාම  -ද්විභාෂා-  

දන්නා අයයි. 

 
ගු සී.බී. රත්නායක ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு  சீ.பி. ரத்நொயக்க) 

(The Hon. C.B. Rathnayake) 

සිංහලයි, ශදමළයි දන්නා අය තමයි පහසුකාම් සලස්වන්නියන් 

හැටියට බශවා ගත්ශත්. ශම් කාාරණයම තිශබන්ශන් එතැන.    

 
ගු ෙදනෝ ගද්දස්ද ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு  ைனனொ கனணசன்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 

ශබො ශහොම ස්තුමතියි. මට එය බලා ගන්න පුථවන්. ඒ 

කාාලශේදීම ඒ විධියට කාරන්න තිබුණා. එතැනයි ්ර ්නයක් ුනශණ්. 

[බාධා කිරීමක්  වියදම් කාරලා පුහුණුව ලබා දීමට වඩා බුද්ධිමත් 

ශද් තමයි,  බශවා ගන්නශකාොටම ඒ අයට හැකියාව  තිශබනවාද 

කියලා බලන එකා. ඒකා ශහොශයි ශන්. පුහුණු කිරීශම්දී පන්ති 

යනවා, ශපොත් පාඩම් කාරනවා, නමුත් ශහොශට  ඉශගන ගන්ශන් 

නැහැ කියලා ඔබතුමමාම කිේවා ශන්. බශවා ගැනීමට ශපරම ඒ  

හැකියාව තිබුණා නම් ශහොශයි. ඒ හැකියාව තිශබන අය ඕනෑ තරම් 

රශට් ඉන්නවා ශන්. ඒ නිසා ඒ අය බශවා ගන්න ඕනෑ.  

ඇමතරවරශයක් හැටියට මට හිශතන විධිය තමයි ශම්. මශ  

අමාතයාං ශේ දැන් ඉන්න අය  අස්  කාරන්න මට  බැහැ ශන්.   

ඒකා කාරන්න බැහැ.    

බිමල් රත්නායකා ගරු මන්ත්රීතුමමා කාථා කාරනශකාොට කියලා 

තිබුණා, ශ්රී ලංකාා ගුවන් විදුලි සංස්ථාව හැම සනාදාම සුභාරරු නමින් 

පැයකා සංවාදශීලී වැඩසටහනක් කාරනවා,  ඒ  හරහා  රටට ජාතිකා 

සහජීවන  ්රතිපත්ති පිබඳබශවත්, රාජය භාෂා ්රතිපත්තිය පිබඳබශවත්  

පැහැදිලි කාර ශදනවා කියලා. එතුමමාට  මම ස්තුමතිවන්ත ශවනවා.  

අශප් ගරු නිශයෝජය ඇමති කාරුණාරත්න පරණවිතාන 

මැතිතුමමාත් ශමහිදී කාථා කාළා. එතුමමා ්රකාා  කාළ පරිදි අශප්  

අමාතයාං ය, ජනමාධය අං යත් එක්කා එකාතුම ශවලා 

කිලිශනොච්චිශේ අපි ශවනම රූපවාහිනී නාලිකාාවක් ආරම්භ 

කාරන්න  යනවා. ඒ සදහා  ශම් අය වැශයන්  මුදල් ශවන් කාරලා 

තිශබනවා. ඒකාත් අශප් අමාතයයං ය යටශත් තමයි  ශකාශරන්ශන්.  

ඒ රූපවාහිනී නාලිකාාව හරහා අපි බලාශපොශරොත්තුම ශවන්ශන් 

උතුමරු, නැ ශෙනහිර ජීවත් ශවන ශදමළ ජනතාවශ  හඬ, ඒ 

ජනතාවශ  මනස,  ඒ ජනතාවශ  අභිලාෂ කුමක්ද කියන එකා 

දකුශණ් ජනතාව ශවත දන්වන්නයි.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි,  ශම්  ජාතිකා  ්ර ්නය අවසන් 

කිරීමට   ද්විභාෂා ්රතිපත්තිය  රියාත්මකා කිරීම  ශපර වදනක් කාර 

ගන්න  එකා තමයි අශප්  vision එකා. "Implementation of the 

trilingual policy of our State should be a prelude to the 

political solution".  ඒ වාශ ම, මට ජාතිකා භාෂා ්රතිපත්තිශයන් 

එහා ගිය වගකීමකුත් තිශබනවා. ඒ තමයි, ජාතිකා සහජීවන 

වගකීම. Our identity and diversity is our strength. ඒ 

කියන්ශන්, ''අශප් අනනයතාවය, අශප් විවිධත්වය අශප්  ක්තියයි'' 

කියන එකා ආදර්  පාඨයක් -motto- කාරශගන  තමයි අපි යන්ශන්. 

ශම්  vision එකාට  අශප් අමාතයාං ශේ නිලධාරිනුත්,  රට පුරා 

සිටින නිලධාරිනුත් හරවා ගන්න ශලොකු කාාලයක් ගත ුනණා 

කියලා මම දන්නවා. දැන් මම දන්නවා, මශ  අමාතයාං ශේ 

නිලධාරිනුත් ඒ මට්ටමට පැමිණ තිශබනවා කියලා. මම එශහම 

හිතනවා. මම ඒ ගැන සන්ශතෝෂ ශවනවා.  ඒ නිසා ඉදිරිශේදී  අපට  

ඒ කාටයුතුම කාරන්න පුළුවන්.  
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දැන් ශම් සභාශේ  අශප් රශට් ඉතිහාසය ගැන කාතා ුනණා.  මට 

දැශනනවා, ශම් රශට් සිංහල, ශදමළ, මුස්ලිම් ජනතාවශගන් සුළු 

පිරිසක් අතර අන්තවාදය පවතිනවාය කියන එකා.  ඒ බව අපි 

දන්නවා. ශද් පාලන මතශේද තිශබන්න  පුළුවන්. ඒකාට ්ර ්නයක් 

නැහැ. නමුත් ශපොදුශේ බලනශකාොට එවැනි ශේද තිශබනවා.  

මම පාසල් යන කාාලශේදී  පාසල් ශපොත-පතින් ශම් රශට් 

සිංහල ජනතාව බිහි ුනශණ් ශකාොශහොමද, එශහම නැත්නම් සිංහල 

ජාතිය ඇති ුනශණ් ශකාොශහොමද කියා ඉශගන ගත්තා. විජය 

කුමාරයා උතුමරු ඉන්දියාශේ සිට නැවකින් ලංකාාද්වීපයට ඇවිල්ලා 

වයඹදිග ශවරබඳන් ශගොඩ බැස, කුශේයේ නම් යක්ෂ ශගෝරිකා 

කුමරියක් විවාහ කාර ගත්තාය, ඊට පසුව ඇය එළවා දමා දකුණු 

ඉන්දියාශේ පාණ්ඩය ශද් යට ශගොස් රජ කුමරියක් කාැශවා ශගන 

ඇවිත් විවාහ කාර ගත්තාය කියා අපි ඉශගන ගත්තා.  

එපමණක් ශනොශවයි, ඔහු සමෙ පැමියේ යහළු මිරයින් 700 

ශදශනකුටත් දකුණු ඉන්දියාශවන් කාාන්තාවන් 700 ශදශනකු 

ශගනැවිත් විවාහ කාර දුන්නාය, ඒ තුමබඳන් සිංහල ජාතිය බිහි ුනණාය 

කියා තමයි අපි  ඉශගන ගත්ශත්. ඒකා තමයි මහා වං  කාථාව. 1.56 

වසශර්දී ඒ සම්බන්ධව  ත තුමනක් වටිනා මුද්දරයකුත් අශප් තැපැල් 

ශදපාර්තශම්න්තුමශවන් නිකුත් කාර තිශබනවා. මම ශම්වා 

කියනශකාොට ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහත්මයා හිනා ශවනවා. 

ඉන් පසුව 1.66දී -අුනරුදු දහයකින් පසුව- එම මුද්දරය කාාටවත් 

ශනොකියා හදිසිශේම ඉල්ලා අස් කාර ශගන තිශබනවා. එශහම 

කාරන්ශන් ඇයි? ශම් රට සම්ර්ර්ණශයන් අයිති සිංහල ජාතියට 

පමණයි, සිංහල ජාතිය තමයි ශම් රශට් එකාම අයිතිකාරු, අශනක් 

සියති ශදනා පිටින් පැමියේ අයයි කියන මතය ඉදිරිපත් කාරන්න 

උත්සාහ කාරනවා.  

ශදමළ ජාරුන්ශ  පැත්ශතනුත් මතයක් තිශබනවා. ශමොකාද, 

අපි අමතකා කාරන්න උත්සාහ කාරන, අපි පසු කාර පැමියේ 

ශබදුම්වාදය, නැත්නම් "රස්තවාදය" කියන සන්නද්ධ අරගළය 

පදනම් කාරශගන එම සිහිනශේ ජීවත් වන ශකාොටසක් ශදමළ 

ජනතාව අතශර් තවම ඉන්නවා. එවැනි මතයක් මුස්ලිම් ජනතාව 

අතරත් තිශබනවා. මැද ශපරදිග අරාබි රටවල තිශබන අන්තවාදී 

්රතිපත්තිය බහු ජාරුන් සිටින, බහු භාෂා, බහු ආගම් පවතින අශප් 

රට තුමළ රියාත්මකා කාරන්න ඕනෑය කියන මතය තිශබන 

කාල්ලියක් මුස්ලිම් ජනතාව අතරත් සිටිනවා. ශම් ජාරුන් අතර 

සිටින සුළු පිරිසක් තමයි ශම් මතශේ සිටින්ශන්.  
 

ගු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ඇමතිතුමමනි, ඔබතුමමාට තව විනාඩියකා කාාලයක් 

තිශබන්ශන්. 
 

ගු ෙදනෝ ගද්දස්ද ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு  ைனனொ கனணசன்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, මම කාථාව අවසන් කාරන්නම්. 

අපි ශම් මතය පරාජය කාරන්න ඕනෑ. විජය කුමාරයා ශම් රටට 

පැමියේශේ ශකාොශහොමද? නැවකින් ශන්, පැමියේශේ. එශහම නැතුමව 

ශ්රීලන්කාන් එයාර්ලයින්ස් ගුවන් සමාගමට අයත් ගුවන් යානාවකින් 

පැමියේයාද? නැහැ ශන්. Visa අරශගන පැමියේයාද? නැහැ ශන්. 

ශම් රශට් සිටින ඔක්ශකාෝම අය  පිටින් පැමියේ අයයි කියා අපි 

දන්නවා. මෑතකාදී නැ ශෙනහිර සහ ශකාොළඹ, රත්මලාශන් සිදුවීම් 

ශදකාක් ුනණා. ස්වාමීන් වහන්ශසේලා ශද නමක් ශපොඩි  ගැුවමකාට 

මැදිහත් ශවලා එතැන සිටි ශදමළ පුරවැසියන්ට ශකාබඳන්ම කාථා 

කාර කියා තිශබනවා, "ඔබලා ඉන්දියාවට යන්න. ශමශහේ ඉන්න 

එපා. ඔබලාට ශම් රශට් අයිතිය නැහැ" කියා. අපි ඒ ගැන ඉතාම 

කානගාුව ශවනවා. අපිට ශම්කා පිබඳගන්න බැහැ. රත්මලාශන් 

ස්වාමීන් වහන්ශසේ නමක් එශහම කියා තිශබනවා. නැ ශෙනහිර 

ස්වාමීන් වහන්ශසේ නමකුත් එශසේ කියා තිශබනවා. ශබොදු බල 

ශසේනා සංවිධානශේ ස්වාමීන් වහන්ශසේ නමක් සිටිනවා. 

උන්වහන්ශසේ කාට ඇරිශයොත් කියන්ශන් ඒකා තමයි. අපිට එශහම 

කියන්ශන් ඇයි? මත ශේද තිබුණත් අපි සාකාච්ඡා කාරමු. ්ර ්නයක් 

නැහැ. ඇයි, එශහම කියන්ශන්? කාට ඇරිය ගමන් කියන්ශන් 

ඉන්දියාවට යන්න කියායි. මුස්ලිම් අයට කියනවා, අරාබියට යන්න 

කියා. යන්න බැහැ.  ශම්කා අශප් රට. ශනොශබදුණු රටක් විධියට අපි 

ශම් රශට් ජීවත් ශවන්න ඕනෑ. ශම් රශට් ශබදුම්වාදය දැන් 

අවසානයි; රස්තවාදය අවසානයි. අපි කාුනරුත් එකාට ජීවත් 

ශවන්න ඕනෑ. අපි බලාශපොශරොත්තුම ශවන සහජීවනය එයයි; අපි 

බලාශපොශරොත්තුම ශවන සංහිඳියාව එයයි.  

ශමතැනදී කියැුනණා, ශම් රශට් සංහිඳියාව සම්බන්ධව, 

සහජීවනය සම්බන්ධව විවිධ ආයතන තිශබනවා කියා. ශහොශයි 

ශන්. ඒකා නරකා නැහැ ශන්. ්ර ්නයක් නැහැ. අතිගරු 

ජනාධිපතිතුමමාශ  නායකාත්වය යටශත් අමාතයාං  තිශබනවා. 

[බාධා කිරීමක්  ශපො ඩක් ඉන්න, මම කියනකාම්. ජාතිකා 

සහජීවනය, සංවාද හා රාජය භාෂා කියන්ශන් මශ  අමාතයාං ය. 

ජාතිකා භාෂා ්රතිපත්ති පිබඳබශව මට ශකාොටස්කාාරශයෝ නැහැ. මම 

තමයි එකාම නිශයෝජිතතයා. ශවන කාුනරුවත් නැහැ. ජාතිකා 

ඒකාාබද්ධතා සහ ්රතිසන්ධාන අමාතයාං යත්, මශ  අමාතයාං ය 

වන ජාතිකා සහජීවනය, සංවාද හා රාජය භාෂා අමාතයාං යත් 

ශකාොටස්කාාරශයෝ. මම ඒකා දන්නවා. ජනාධිපතිතුමමා තමයි මශ  

අමාතයාං ය මට භාර දුන්ශන්. ශවන කාුනරුවත් භාර දුන්ශන් 

නැහැ. ්ර ්නය ශම්කා ශන්. "සහජීවනය" කියනශකාොට, ඒ තුමබඳන් 

ශකාශරන්ශන්, ශදමළද, සිංහලද, මුස්ලිම්ද එශහම නැත්නම් 

අගතියට පත් ුනණු ශකාොටසද කියා හනානා ශගන එම ශකාොටස් ටිකා 

එකාතුම කිරීමයි. ඒ වාශ ම "සංහිඳියාව" ගැන කාථා කාරනවා නම්,  

ශපොදුශේ ශකාශරන කාාර්යන් ගැනයි කියශවන්ශන්. රට පුරාම 

ශපොදුශේ ශකාශරන කාාර්යන් ගැනයි එයින් කියශවන්ශන්. එම 

කාාර්යන් ටිකා අපි ශබදා ශගන ඉන්නවා, ්ර ්නයක් නැහැ. ගැටති 

ඇති කාර ගන්න එපා. අපි අතර ්ර ්නයක් නැහැ. අපි හරියාකාාරව 

එම කාටයුතුම කාරශගන යනවා. එම නිසා ඒවා ්ර ්න කාර ගන්න 

එපා. වැඩි වැඩිශයන් එවැනි ආයතන තිශබන එකා ශහොශයි.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ඇමතිතුමමනි, ඔබතුමමාට ලබා දී තිබුණු කාාලය අවසානයි. 

දැන් කාථාව අවසන් කාරන්න.  

 
ගු ෙදනෝ ගද්දස්ද ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு  ைனனொ கனணசன்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 

හිටපු ජනාධිපතිතුමමිය වන චන්ද්රිකාා බණ්ඩාරනායකා 

මැතිනියශ  කාාලශේදීත් ජාතිකා ඒකාාබද්ධතා අමාතයාං ය යටශත් 

කාාර්යාං යක් පැවතුමණා. ඒ නිසා ්ර ්නයක් නැහැ. අපි කාටයුතුම 

කාරශගන යනවා. [බාධා කිරීමක්  ඒකා විසනාණා. ්ර ්නයක් නැහැ. 

අපි සංවාද ශන්, කාරන්ශන්.  

ඉස්සර ශම් රශට් ජාරුන් අතර  සම්බන්ධය තිබුශණ් 

ශකාොශහොමද?  ගැුවම් ඇති කාරශගන,   පිස්ශතෝල, තුමවක්කු පාවිච්චි 

කාරමින්,  ගහශගන, ශකාොටාශගන අන්තිමට අනාගත්තා. දැන් 

එශහම ශද්වල් සිදු වන්ශන් නැහැ. දැන් තිශබන්ශන් සංවාද විතරයි.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ඇමතිතුමමා අවසන් කාරන්න. 
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පාර්ලිශම්න්තුමව 

ගු ෙදනෝ ගද්දස්ද ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு  ைனனொ கனணசன்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 

අපි දැන් සාකාච්ඡා මාර්ගශයන් ්ර ්න විසශා ගන්නවා. ඒකායි 

සිද්ධ ශවන්න ඕනෑ. අමාතයාං  අතරත් අපි ්ර ්න විසශන්ශන් 

එශහමයි. ආණ් රව තුමළත් එශහමයි. රට තුමළත් එශහමයි ශවයි 

කියලා බලාශපොශරොත්තුම ශවනවා.  

 

ගු ේදත්රීවරදයක් 
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
ගරු ඇමතිතුමමනි, අමාතයාං ය ඇතුමශළේ සහජීවනය නැතිව 

කාරශගන යන්න අමාරුයි ශන්ද? 

 

ගු ෙදනෝ ගද්දස්ද ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு  ைனனொ கனணசன்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 

්ර ්නයක් නැහැ. ඔබතුමමා කාලබල ශවන්න එපා.  මම ඒ ගැන 

බලාගන්නම්. ඔබතුමමා, ඔබතුමමන්ලාශ  පැත්ත බලාගන්න ශකාෝ. 

මම ශම් පැත්ත ගැන බලාගන්නම්. ්ර ්නයක් නැහැ. ඔබතුමමා 

කාලබල ශවන්න එපා. මා ගැන දැක්වූ උනන්දුව පිබඳබශව සතුමුව 

ශවනවා. ඒ ගැන  ඔබතුමමාට ස්තුමතිවන්ත ශවනවා. නමුත්,  ශම් 

රශට් සහජීවනය, සංහිඳියාව සම්ර්ර්ණශයන්ම අහිමි ුනශණ්, විනා  

ුනශණ් පසු ගිය වකාවානුශේදීයි. ඒකා කාුනරුත් දන්නවා. ඒකා දැන් 

නැවත සකාස් කාරශගන යනවා. කාථාව පටන් ගන්න ශකාොටම 

වාසුශද්ව නානායක්කාාර මන්ත්රීතුමමාට මම කිේශේ ඒකායි, අුනරුදු 

60කාට පස්ශසේ පළමුවැනි වතාවට "ශ්රී ලංකාා මාතා" කියන ජාතිකා 

ගීතය "ශ්රී ලංකාා තාශේ" කියලා කියාගන්න අශප් පාලනය යටශත් 

අපට අවස්ථාව ලැබුණා කියලා. ඒකා අමතකා කාරන්න එපා, ඒකා 

ශහොශ සංශක්තයක්. ශම් රශට් ඒ නිදහස ශහොශට ්රදර් නය ශවලා 

තිශබනවා.  

අතිගරු ජනාධිපති වමත්රීපාල සිරිශසේන ජනාධිපතිතුමමාශ  

නායකාත්වය යටශත්, ගරු රනිල් විරමසිංහ අගමැතිතුමමාශ  

නායකාත්වය යටශත් අශප් රජය සහජීවනය සශහා වූ ගමනක් 

යනවා. ඒකාට බාධා කාරන්න එපා. ඔබතුමමන්ලාට පුළුවන් නම් 

අපට ඒ ගමන යන්න සහශයෝගය ලබා ශදන්න. අපි දැන් අතිත් 

ආණ් රරම වයවස්ථාවක් හදාශගන යනවා. අතිත් ආණ් රරම 

වයවස්ථාව සම්බන්ධශයන් මම යමක් කියන්න ඕනෑ. ශමොකාද, 

ඒශක් ශමශහයුම් කාමිුවශේ මම ඉන්න නිසා.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ඇමතිතුමමා, දැන් කාථාව අවසන් කාරන්න.  

 

ගු ෙදනෝ ගද්දස්ද ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு  ைனனொ கனணசன்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 

ඒ කාමිුවව තුමළ තමයි අපි කාථා කාරන්ශන්, රුරණය කාරපු නැති 

ශද්වල් ගැන. එබඳයට ගිහිල්ලා ඒ ගැන කියලා ශම්කා විනා  

කාරන්න එපා. ඒ අතිත් ආණ් රරම වයවස්ථාවට ඔබතුමමන්ලාශ  

සහාය ලබා ශදන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා. [බාධා කිරීමක්  

ශබොශහෝම ශහොශයි. ඒ ගැන සංශතෝෂයි. අපිත් ඒකාට ශලොකු 

බලපෑමක් කාළා. නමුත්, -  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ඇමතිතුමමා දැන් කාථාව අවසන් කාරන්න. ඔබතුමමා විනාඩි 

ශදකාකා කාාලයක් වැඩිපුර අරශගන තිශබනවා.  

ගු ෙදනෝ ගද්දස්ද ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு  ைனனொ கனணசன்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 

ඊට ශපර පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්වූවා; පාර්ලිශම්න්තුම 

මැතිවරණය පැවැත්වූවා. පළාත් පාලන මැතිවරණය  පැවැත් වූශේ 

නැතිව ඇද, ඇද ගියා. අපි ශලොකු බලපෑමක් කාළා. ඒකා අමතකා 

කාරන්න එපා කියමින් මශ  කාථාව අවසන් කාරනවා,  ස්තුමතියි.  

 
[பி.ப. 12.25] 
 

ගු අිංගජ්ද රාෙනාේද ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு அங்கஜன் இரொைநொதன்) 

(The Hon. Angajan Ramanathan) 
தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கனள, 

இன்மறய தினம் அனர்த்த முகொமைத்துவ அமைச்சு, னதசிய 

சகவொழ்வு, கலந்துமரயொடல் ைற்றும் அரசகருை தைொழிகள் 

அமைச்சு, னதசிய ஒருமைப்பொடு ைற்றும் நல்லிணக்க அமைச்சு 

ஆகியவற்றின் நிதி ஒதுக்கீடுகள் ைீதொன குழுநிமல 

விவொதத்தினல னபசச் சந்தர்ப்பைளித்ததற்கு முதலில் நன்றிமயத் 

ததொிவித்துக் தகொள்கின்னறன். இந்த நொட்டில் 30 வருட 

கொலைொகத் ததொடர்ந்த னபொர் முடிவுக்கு வந்து, நல்லிணக்க 

முயற்சிகள் முன்தனடுக்கப்பட்டுவரும் நிமலயில், "னதசிய 

சகவொழ்வு, கலந்துமரயொடல் ைற்றும் அரசகருை தைொழிகள் 

அமைச்சு" எனப் புதிதொக ஓர்  அமைச்சு உருவொக்கப் 

பட்டிருக்கின்றது. இது வரனவற்கத்தக்க ஒன்றொக 

இருப்பனதொடு,  கொலத்தின் னதமவயும்கூட. கடந்த அரசொங்க 

கொலத்திலும் அரசகருை தைொழிகளுக்தகன அமைச்சு ஒன்று 

இருந்துள்ள னபொதிலும் அதன் தசயற்பொடுகள் னபொதுைொன 

அளவுக்கு ைக்கமளச் தசன்றமடயவில்மல. அதன் 

பின்னணியில் தற்னபொது அமைக்கப்பட்டிருக்கும் னதசிய 

சகவொழ்வு, கலந்துமர யொடல் ைற்றும் அரசகருை தைொழிகள் 

அமைச்சுக்குள்ள தபொறுப்பு அதிகைொனதொக இருக்கின்றது 

என்னற நொன் கருதுகின்னறன். இந்த அரசொங்கத்தின் 

நல்லிணக்க முயற்சிகளில் இந்த அமைச்சுக்குள்ள வகிபொகம் 

முக்கியைொனது. 

இந்த அமைச்சு 'னதசிய சகவொழ்வு', 'கலந்துமரயொடல்' 

ைற்றும் 'அரசகருை தைொழிகள் அமுலொக்கல்' என மூன்று 

இலக்குகளில் தசயற்பட னவண்டியிருக்கின்றது. இந்த மூன்று 

இலக்குகளும் ஒன்றுடதனொன்று ததொடர்புமடயமவதொன். 

நொட்டில் இன தநருக்கடி னைொசைமடவதற்கு அமனத்து இன 

ைக்களிமடனய பரஸ்பர புொிந்துணர்வு இல்லொமையும் தைொழிப் 

பிரச்சிமனயும் அடிப்பமடயொக அமைந்திருந்தன. அந்த 

வமகயில், ைக்களிமடனய சகவொழ்மவ ஏற்படுத்துவதற்குத் 

னதமவயொன கலந்துமரயொடல்கமளப் பல்னவறு ைட்டங் 

களிலும் அமைச்சு ஏற்பொடு தசய்திருந்தது. 

தகௌரவ அமைச்சர் ைனனொ கனணசன் அவர்கள், தொன் 

சகவொழ்வுப் னபொரொட்டம் ஒன்மறனய முன்தனடுப்பதொக 

அண்மையில் ததொிவித்திருந்தொர். அதற்கமையனவ அமைச்சின் 

தசயற்பொடுகள்  அமைந்திருந்தொலும், னைலும் சில 

விடயங்களில் கவனம் தசலுத்தனவண்டிய னதமவயும் உள்ளது. 

இனவொதத் மதக் கிளப்பக்கூடிய உமரகள் சகவொழ்வுக்கு 

அச்சுறுத்தல் விடுக்கும் வமகயில் அமைந்திருப்பமதயும் 

அண்மைக் கொலத்தில் அவதொனிக்க முடிந்தது. இனவொதத்மதக் 

கிளப்பி அதில் அரசியல் நடத்துவதற்கு சிலர் 

முற்பட்டிருக்கின்றொர்கள். இதற்கு உதொரணைொக அண்மையில் 

ைட்டக்களப்பில் நமடதபற்ற நிகழ்மவக் குறிப்பிடலொம். 

தபொது இடங்களில் ைட்டுைன்றி, ஊடகங்களிலும் சமூக 

வமலத்தளங்களிலும் இனவொதத்மதக் கக்கும் வமகயிலொன 

தவறுப்பூட்டும் னபச்சுக்களும் பதிவுகளும் இடம்தபறுகின்றன. 
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இவற்மற அனுைதிக்கக்கூடொது. னதசிய சகவொழ்வுக்கு 

அச்சுறுத்தலொக அமையும் இவ்விடயங்கள் குறித்து னதசிய 

சகவொழ்வு அமைச்சு அதிக அக்கமற கொட்டனவண்டும். 

இனவொதக் கருத்துக்கமளப் பரப்புனவொமரத் தண்டிக்கும் 

வமகயில் தற்னபொமதய சட்டங்கள் எதுவும் இல்மல எனத் 

ததொிவிக்கப்படுகின்றது. இருந்தொலும், குற்றவியல் 

நடவடிக்மகமுமறச் சட்டக் னகொமவயின்கீழ் அவர்களுக்குத் 

தண்டமன தபற்றுக்தகொடுக்க னவண்டும். இல்மலதயனில், 

தம்மை எதுவும் தசய்யமுடியொ ததன்ற துணிச்சலுடன் அவர்கள் 

ததொடர்ந்தும் அவ்வொறு தசயற்பட முற்படுவொர்கள். 

சகவொழ்வுக்கொன தசயற்றிட்டங்கமள முன்தனடுக்கும் 

னபொது ஊடகங்களின் ஆதரவு அதற்கு அவசியைொனதொக 

இருக்கின்றது. ஊடகங்களின் ஆதரவில்லொைல் சகவொழ்வுக் 

கொன தசயற்பொட்மட முன்தனடுக்கமுடியொது. அந்தவமகயில், 

யொழ்ப்பொணத்திலும் ைொத்தமறயிலும் அமைச்சினொல் ஏற்பொடு 

தசய்யப்பட்ட ஊடகவியலொளர்களுக்கொன தசயலைர்வுகள் 

முக்கியைொனமவ. இவ்வொறொன தசயலைர்வுகள்மூலம் இரு இன 

ஊடகவியலொளர்களிமடனயயும் கலந்துமரயொடல்கமள 

ஏற்படுத்த முடிவதுடன், சகவொழ்வுக்கொன புொிந்துணர்மவயும் 

ஏற்படுத்த முடியும். திட்டைிட்ட முமறயில் இவ்வொறொன 

தசயற்றிட்டங்கள் எதிர்கொலத்திலும் விொிவுபடுத்தப்பட்டு 

முன்தனடுக்கப்பட னவண்டும். ஊடகவியலொளர்கள் மூலைொக 

ைக்கள் ைத்தியில் கலந்துமரயொடமலயும் சகவொழ்மவயும் 

முன்தனடுக்கமுடியும் என்பதொல் இவ்வொறொன தசயற்றிட் 

டங்கள் அவசியைொகின்றன. 

தகௌரவ  தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கனள, 

1956இல் சிங்களம் அரசகருை தைொழியொகப் பிரகடனம் 

தசய்யப்பட்டதன்மூலம் இரு இனங்களுக்குைிமடயிலொன 

பிளவு தீவிரம்தபற்றது. இந்தப் பிளமவப் பயன்படுத்தி 

அரசியமல நடத்தியவர்கள் இரு தரப்பிலுனை இருந்துள் 

ளொர்கள். இதன் ததொடர்ச்சியொகத்தொன் தகொடூரைொன 

னபொமரயும் தொங்கமுடியொத இழப்புக்கமளயும் நொம் 

அனுபவித்னதொம். இந்த நிமல ைீண்டும் வரக்கூடொது என்றொல், 

வரலொற்றிலிருந்து நொம் படித்தவற்மற ைறந்துவிடக்கூடொது. 

அதனொல்தொன் தசொல்கினறன், இனவொதத்மதத் தூண்டும் 

வமகயில் தசயற்படுபவர்கமளச் சட்டத்தின் முன்பொக 

நிறுத்தனவண்டும் என்று. அவர்கள் சுதந்திரைொகச் தசயற்படு 

வதற்கு அனுைதிப்பததன்பது அவர்கமள ஊக்குவிப்பதொக 

அமைந்துவிடும். சகவொழ்மவயும் நல்லிணக்கத்மதயும் அது 

பொதிக்கும். சகவொழ்மவப் பொதிக்கும் இவ்வொறொன தசயற்பொடு 

கமளயிட்டுச் சகவொழ்வு அமைச்சு அவதொனைொக 

இருக்கனவண்டும். 

தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கனள, இந்த 

அமைச்சின் ைற்றுதைொரு முக்கியைொன பணி அரசகருை 

தைொழிகள் ததொடர்பொனது எனக் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது. 

நொட்டில் மும்தைொழிக்தகொள்மக நமடமுமறப்படுத்தப்படு 

வமதத்தொன் இது குறிக்கும். தைிழ் ைக்கமளப் தபொறுத்த 

வமரயில் தைிழ்தைொழியில் கடமையொற்றுவதற்கு அவர்கள் 

முன்னுொிமை தகொடுக்கின்றொர்கள். சிங்களம் ைட்டும் அரசகருை 

தைொழிதயனப் பிரகடனப்படுத்தப்பட்டிருந்த நிமல ைொற்ற 

ைமடந்து, இப்னபொது தைிழ்தைொழியும் அரசகருை தைொழியொக 

அங்கீகொிக்கப்பட்டிருந்தொலும்கூட அதமன நமடமுமறப் 

படுத்துவதில் ததொடர்ந்தும் இமடயூறுகள் இருக்கத்தொன் 

தசய்கின்றன. சிங்களதைொழி ஆதிக்கத்திலிருந்து சில 

அதிகொொிகள் இன்னமும் விடுபடவில்மல. தைிழுக்குொிய 

அந்தஸ்மதயும் அங்கீகொரத்மதயும் அவர்கள் ஏற்றுக்தகொள்ளத் 

தயங்குகின்றொர்கள். இந்தநிமல ைொற்றப்பட னவண்டும். தைிழ் 

ைக்கள் தைது அன்றொடக் கடமைகமளத் தைது தொய்தைொழி 

யினலனய தசய்யக்கூடிய நிமல ஏற்படுத்தப்படுவது அவசியம். 

அதமனத்தொன் தொய்தைொழிக்தகொள்மக என்னபொம். அரச 

அலுவலகங்களிலும் தபொது நிறுவனங்களிலும் தைிழ் ைக்கள் 

தைிழ்தைொழியினலனய தைது னதமவகமள நிமறனவற்றிக் 

தகொள்ளக்கூடிய நிமல இருக்கனவண்டும். அவ்வொறு இல்மல 

தயன்றொல் தைிழ்தைொழியும் னதசிய தைொழியொகப் பிரகடனம் 

தசய்யப்பட்டிருப்பதில் அர்த்தைில்மல. அந்தவமகயில், 

தகௌரவ அமைச்சர் ைனனொ கனணசன் அவர்கள் ஆனரொக்கிய 

ைொன தசயற்பொடுகள் சிலவற்மறச் தசய்துள்ளொர் என்பமதக் 

கொணமுடிகின்றது. இவ்விடயத்தில் அமைச்சரமவப் பத்திரம் 

ஒன்மறச் சைர்ப்பித்து, அதற்கொன அங்கீகொரத்மதயும் அவர் 

தபற்றிருக்கின்றொர். தபொது இடங்களில் அறிவித்தல்கள் 

மும்தைொழிகளிலும் இடப்படனவண்டும் என்பது இதில் முக்கிய 

ைொனது. திமணக்களங்களில் பணியொட்களுக்கொக நடத்தப்படும் 

கருத்தரங்குகள், தசயலைர்வுகள் தைிழ்தைொழியிலும் நடத்தப்பட 

னவண்டும். இதமனவிட சுற்றுநிருபங்கள், அறிக்மககள் 

என்பன தைிழ்தைொழியிலும் இடம்தபற னவண்டும் என்பது 

அமைச்சர் அவர்களின் முயற்சியினொல் கட்டொயைொக்கப் 

பட்டிருக்கின்றது. அவொின் இந்த முயற்சியொனது வரனவற்கப் 

பட னவண்டிய ஒரு விடயைொகும். அனதனவமளயில், இதமன 

முழுஅளவில் நமடமுமறப்படுத்துவதில் - 

 
ගු වාුමදද්ව නානායක්කාර ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு வொசுனதவ நொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! There is a point of Order being raised by the 

Hon. Vasudeva Nanayakkara. 

 
ගු වාුමදද්ව නානායක්කාර ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு வொசுனதவ நொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

Sir, my point of Order is, there is a flashlight directed 
at us and we feel very uncomfortable. We would like to 
know what is going on in the Gallery?  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ITN ආයතනශයන් documentary  එකාක් සකාස් කාර ශගන 

යනවා. ඒ සශහායි එම රියාවලිය සිදු වන්ශන්. 

 
ගු වාුමදද්ව නානායක්කාර ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு வொசுனதவ நொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඒ සශහා ඔබතුමමා අවසර ලබා දීලාද තිශබන්ශන්? එශසේ 

නැත්නම් කාථානායකාතුමමා අවසර ලබා දී තිශබනවාද? 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු කාථානායකාතුමමාශ  අවසරය ඇතිවයි ශම් රියාව සිද්ධ 

වන්ශන්. 
 

ගු අිංගජ්ද රාෙනාේද ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு அங்கஜன் இரொைநொதன்) 

(The Hon. Angajan Ramanathan) 

Sir, please give me my time.  
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ගු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Okay. Hon. Member, you continue with your speech.  

 

ගු අිංගජ්ද රාෙනාේද ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு அங்கஜன் இரொைநொதன்) 

(The Hon. Angajan Ramanathan) 

அனதனவமளயில், இதமன முழுஅளவில் நமடமுமறப் 

படுத்துவதில் இருக்கின்ற பிரச்சிமனகள் தீர்க்கப்பட 

னவண்டும். இருதைொழி அறிவுள்ள உத்தினயொகத்தர்களின் 

பற்றொக்குமறனய இதமன நமடமுமறப்படுத்துவதிலுள்ள 

பிரதொன தமடயொகும். அதமன நீக்குவதற்கொன முயற்சிகளும் 

முன்தனடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஆனொல், அது னபொதுைொன 

தொக இல்மல. சிங்கள உத்தினயொகத்தர்களுக்குத் தைிழ்தைொழி 

யிலும் தைிழ் உத்தினயொகத்தர்களுக்குச் சிங்களதைொழியிலும் 

பயிற்சியளிக்கப்படுவதன் மூலைொகத்தொன் இந்தப் பிரச்சிமனக் 

குத் தீர்வு கொணமுடியும். அமைச்சின் மூலைொக தைொழிப் பயிற்சி 

வகுப்புகள் நடத்தப்பட்டொலும் அது னபொதுைொனதொக இல்மல. 

தைொழிப் பயிற்சிக்கு னைலதிக நிதி ஒதுக்கப்பட்டு, இத்திட்டம் 

னைலும் விொிவுபடுத்தப்பட னவண்டும். இருதைொழி அறிவுள்ள 

உத்தினயொகத்தர்களின் எண்ணிக்மகமய அதிகொிப்பதற்கு 

தசயற்றிட்டதைொன்று அவசியம். இதன்மூலைொக தைிழ் ைக்கள் 

அவர்களது அன்றொடச் தசயற்பொடுகமளத் தைது தொழ்தைொழி 

யினலனய தசய்யக்கூடிய நிமலமைமய ஏற்படுத்த முடியும். 

சகவொழ்வு என்ற இலக்மக அமடவதற்கு இது அவசியம். 

தகளரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கனள, னதசிய 

சகவொழ்வு, கலந்துமரயொடல்கள் ைற்றும் அரச கருைதைொழிகள் 

அமைச்சொனது இன்மறய கொலகட்டத்தில் ைிக முக்கியத்துவம் 

தபறுகிறது. அமைச்சின் குறிக்னகொமள அமடவதற்கு தகௌரவ 

அமைச்சர் ைனனொ கனணசன் அவர்கள் ஆனரொக்கியைொன பல 

திட்டங்கமள வகுத்திருக்கின்றொர். ஆனொல், அதமன முழுமை 

யொக நமடமுமறப்படுத்துவதில் இருக்கக்கூடிய- 
 

ගු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
தகளரவ உறுப்பினர் அவர்கனள, உங்களுமடய னநரம் 

முடிவமடந்துவிட்டது. தயவுதசய்து  உமரமய முடித்துக் 

தகொள்ளுங்கள்! 
 

ගු අිංගජ්ද රාෙනාේද ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு அங்கஜன் இரொைநொதன்) 

(The Hon. Angajan Ramanathan) 

அதமன முழுமையொக நமடமுமறப்படுத்துவதில் இருக்கக் 

கூடிய தமடகள் அமடயொளம் கொணப்படனவண்டும். அதமனத் 

தீர்ப்பதற்கொன தசயற்பொடுகள் முன்தனடுக்கப்பட னவண்டும். 

தைிழ் ைக்களின் ைனங்கமள தவல்வதிலும் அவர்களிடத்தில், 

"நொமும் இந்த நொட்டின் பிரமஜகள்தொன்" என்ற நம்பிக்மகமயக் 

கட்டிதயழுப்புவதிலும் இந்த அமைச்சின் பணி முக்கியைொனது. 

அந்த வமகயில், இந்த அமைச்சின் பணி சிறப்பொனதொக 

அமைய அமனவரும் ஒத்துமழக்க னவண்டுதைனக் னகட்டு, 

என்னுமடய  உமரமய முடித்துக்தகொள்கின்னறன். நன்றி! 

 

[12.35p.m.] 
 

ගු ඊ. සරවනපව්ද ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு ஈ. சரவணபவன்) 

(The Hon. E. Saravanapavan) 

Hon. Presiding Member, in fact I am going to refer to 
a few matters that have to be very seriously considered, 
but unfortunately, not many Hon. Members of Parliament 
are here to listen to that.  

I really want to be positive and productive. However, 
no matter what we speak or do, the results seem to be the 
same. There will be enough attempts to justify why things 
could not get better and why we should be more and 
more patient. When the international community speak 
about human rights, social and economic justice, Sri 
Lanka takes cover under “Sovereign  Sri Lanka not up for 
lecture” and try and shut them up.  

Unfortunately, implementation of human rights in Sri 
Lanka is at the mercy of corrupt judiciary, bureaucracy, 
security forces, and politicians and is suffering due to 
lack of political conviction. Human rights champions are 
still being intimidated even under the good governance in 
this Government. The way the minority is treated, will 
express who we are as a country and as people. Changing 
political climate of an unassailable majority and a corrupt 
State system has the luxury of dispensing human rights at 
their convenience and it is also able to justify it as 
democracy at work.  

I want to very clearly place on record that national 
reconciliation is not just a matter for Colombo to 
contemplate and conjure a success path to achieve. The 
victims of war are the minority. I do not believe it 
requires statistics to prove my statement.  In every facet 
of our lives, we were decimated.  

We realize that there is a sense of frustration in some 
extremists in the majority community because they were 
not able to finish “the business” and are gearing up for 
another pogrom to ensure that there is no such thing as 
"Tamil-speaking Sri Lankans" in Sri Lanka.  

According to the ONUR website, His Excellency the 
President at the launch of National Programme on 
Reconciliation recently said that he witnessed how anti-
Government forces branded the programme as “federal 
reconciliation”. He forecast that those who cast such 
insults will have to cry someday.  

Sir, I quote from the Report of the Lessons Learnt and 
Reconciliation Commission. In page 387, it states:  

"The process of reconciliation requires a full acknowledgement of 
the tragedy of the conflict and a collective act of contrition by the 
political leaders and civil society, of both Sinhala and Tamil 
communities. The conflict could have been avoided had the 
southern political leaders of the two main political parties acted in 
the national interest and forged a consensus between them to offer 
an acceptable solution to the Tamil people."  

We do not seem to be improving and the victims of all 
these are the minorities. I want to list out some of the 
landmark events in our post-independent political history,  
but  due to lack of time, I am only going to mention a 
few.  

The Sinhala Only Act in 1956 and subsequently, the 
late Hon. S.W.R.D. Bandaranaike in 1957 tried to find a 
solution. But, the Bandaranaike-Chelvanayakam Pact 
never took place.  The late Hon. Dudley Senanayake 
sought to address this problem in 1961, but once again it 
did not materialize.   
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Then, the Government of the late Hon. (Mrs.) 
Sirimavo Bandaranaike in 1972 adopted a new 
Constitution and that removed Article 29 of the Soulbury 
Constitution which protected minorities. The Government 
also introduced “standardization” to limit the number of 
students who could enter university, especially from the 
North and the East.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! The Hon. Mujibur Rahuman will now 

take the Chair.  
 
අනුරුව ගු ද ලු ගඩොර් ෙහසතා මූලාසනදය්ද ඉවත් වුදය්ද, 

ගු මුිතබුර් රහුෝද ෙහසතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு னவலு குைொர் அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலனவ, ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன் 

அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON.  VELU KUMAR left the Chair, and  THE 
HON. MUJIBUR RAHUMAN  took the Chair.   

 

ගු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please continue.  
 

ගු ඊ. සරවනපව්ද ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு ஈ. சரவணபவன்) 

(The Hon. E. Saravanapavan) 

The sad episode to this is, now 65 per cent of the 
Science Faculty students in the Jaffna University are not 
from the Northern Province. 

Tamils were set upon by the extremists whenever we 
protested in 1958, 1961, 1966, 1971, 1977, 1981 and in 
1983. We must also remember the burning of  the Jaffna 
Library with over 97,000 books and rare manuscripts. The 
purpose of reminding all these is, we can see that a 
carefully orchestrated replay of these events are being 
attempted and the opportunity that we have now for a 
political resolution also may be squandered and we will 
be asked to suffer one more time.  

We need true statesmanship and political will for 
meaningful and sustainable reconciliation and national 
integration. No amount of superficial measures and fancy 
ceremonies are going to achieve national reconciliation.  

The first step in reconciliation is to list out the types of 
impact of war on the people that are still unaddressed 
especially of the women. These people are suffering in 
silence, their voices are not heard but we have ceremonies 
in large auditoriums shaking hands and doing dances.  

These people are unable to feed their kids. They do 
not have any hope for a future. All and sundry is taking 
advantages by them. They do not even see these pretty 
pictures of the dances and handshakes.  

They must first get back on their feet; they must have 
some hope for a future; they must get a stable and 
sustainable livelihood and their confidence must be lifted 
before we achieve national integration and reconciliation. 
Until such time all these dances and handshakes are 

playing into the hands of extremists so that they could 
make it an issue.  

In our view, peace will be achieved when the suffering 
people are at peace with themselves. This will apply to 
every single poverty-stricken person of this country be 
they Sinhalese or Tamil. Otherwise they will be pawns in 
the hands of the corrupt politicians and manipulators.  

His Excellency at that recent ceremony said, “It is a 
pity to underestimate the activeness and necessity of 
national unity and reconciliation. What the country 
imperatively needs today is the implementation of a 
common agenda to build the country with the support of 
everyone". He added that the future of the nation should 
not be dominated for personal agendas. He called on 
those who underestimate this work, not to play with the 
lives of the innocent citizens of this country.  

ONUR is mandated to lead, facilitate and support 
initiatives related to national unity and reconciliation in 
Sri Lanka. Its website does not list out what has been 
done so far, how many people have been helped, what 
plans have been developed, how and how many 
vulnerable women have been helped. However, we see 
the pictures of the dances.  

The last of the eight programmes listed by ONUR is 
Livelihood Development and under that it says. “ONUR 
is already working with several organizations who are 
active at grassroots level to facilitate livelihood 
development initiatives for female-headed households 
who were deprived of opportunities due to the direct 
impact of the conflict”. Listing the numbers who were 
helped, what measures were taken and what the success 
rate is et cetera would help to raise confidence and 
reconciliation.  

There are countless victims of the war such as school 
children, teachers, war widows, orphans and people who 
have been emotionally and economically marginalized 
due to war.  We need to create a safe community and 
provide psychological and livelihood support to those 
who are being further marginalized and are on a steady 
decline. 

The villagers need facilities for personal 
transformation, capacity development, confidence 
building, psychological and physical spaces and systems 
enabling people to come together as community groups 
and to inspire them to make collective decisions to protect 
each other and drive them to action.  They must be guided 
from poverty and dependency to independence and self-
sufficiency that will lead to peace and reconciliation.   

Reconciliation is also not just a matter for senior 
politicians to visit the most vulnerable people of this 
country and promise to give them some immediate relief 
or offer redress for specific injustices.  That is good for 
evening news and not for sustainable reconciliation.  
There must be deeper commitment and real intentions, 
otherwise we will continue to have a festering wound in 
the Sri Lankan body.   
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We were asked to feel the graciousness of the nation 
when the national anthem was able to be sung in Tamil; 
we were asked to feel good when the white vans stopped 
coming; we were asked to feel good when a few political 
prisoners were released and we are now continuously 
being asked to feel good when some politicians utter 
some reconciliatory speech.   

If we look at the website of the Ministry of National 
Integration and Reconciliation, it does not seem to have a 
subject matter that has a sense of urgency.  There is no 
information in it about what specific action needs to be 
taken to lift the lifestyles of the victims from the 
hopelessness they are suffering.  We need to lift their 
confidence to hope for a better future.  No point in asking 
them how they feel about reconciliation because they will 
not know.  

Please do not keep announcing a whole lot of good 
things.  Just promise a few and fulfil it.  No one is being 
mesmerized by the intended lofty words of the 
Government when the implementation track record is not 
very good.  We need coordinated and cohesive actions 
that will strengthen reconciliation and peace. Also we 
need commitment and leadership. We are left to feel 
again that there is an orchestrated campaign being 
engineered and we do not know the scale and shape of it, 
but we certainly know that the victims will be Tamils.  
We have been seeing all these happening over and over 
again over many years.  Attacking the Tamils is a stock-in
-trade for corrupt politicians for many years and they 
always try to stop sharing power to fellow Sri Lankans.  
These dramas generally take place at critical junctures.  
We are once again reminded of all broken promises of the 
past and the potential repetition of a popular drama is 
appearing in the offing even now.    

Even at this juncture, some politicians of the two main 
parties are resorting to their popular drama script sowing 
the seeds of discontents and divisions.  

The previous Government announced, several years 
ago, to the whole world that the war is well and truly 
over. The formidable defence posture of conventional 
forces stationed in the kind and scale present in the North-
East, cannot be justified as for national security needs. 
What kind of war are you expecting from the Tamils? It is 
disingenuous to try and argue that the presence of such a 
large security force is a national security requirement.  

Although the State of Emergency, which had been in 
place for almost three decades, was lifted in August, 
2012, many of the extraordinary powers of the 1979 
Prevention of Terrorism Act - PTA - still remains.  John 
Fisher,  Director of the Human Rights Watch Geneva said 
on the 15th of September, “An early test of the 
government’s sincerity will be if the Prevention of 
Terrorisms Act is repealed, and not simply replaced by 
another bad law with another name.” 

There were a number of promises made to release all 
the political prisoners and it is still not taken seriously.  

Addressing the socio-economic needs of the war 
affected North-East is a fundamental prerequisite to 
facilitate post-war reconciliation in this country.  We 
recognize that the ground realities and the context have 
been changed. We recognize it is time to be looking 
forward and give this great opportunity for permanent 
peace, because putting our best efforts  we helped to elect 
our President and we owe it to our people and for that 
matter for all the Sri Lankans. 

The promised Tokyo Donor Conference to address the 
needs of the war-ravaged North-East has not taken place 
and there has never been any announcement made as to 
why it has not taken place or of any alternate 
arrangements. Promises are too easily being ignored and 
more and more lofty words are being stated, but very 
little results are achieved.  

Absence of war is not peace.  All the State structures 
that were the cause of the conflict and the mindset are 
still intact.  We are reminded of this fact frequently.  

Sir, a comprehensive needs assessment must be 
carried out in the war-affected North-East as a 
prerequisite for regional rehabilitation and development 
for these reasons - to improve the availability of accurate, 
quantifiable information on residual humanitarian needs. 
The needs assessment should not simply a matter of 
finding out a wish list and it must reflect a holistic 
approach to uplift our war-affected society.  

Capacity-building at all levels of our society is the 
key to reconciliation. Targeted initiatives for regional 
development with initiatives tailored specifically to 
individual villages and districts by engaging the 
beneficiaries in a participatory manner with community 
consultation in designing and execution will be the key 
for sustainability. 

Large infrastructure projects and large-scale 
businesses will take a long time to benefit the people 
directly in the war-ravaged North and the East. These 
projects will only have a limited ability to engage locals, 
particularly women, the disabled and other vulnerable 
groups, in rebuilding the areas. What is required are 
solutions that address the specific needs of the people, 
which will lead to actual community restoration at village 
levels. Human capacity development at individual, 
village and institutional levels is paramount for 
sustainable development in our regions. Vocational and 
skills development training should be provided to 
households, persons active in the trade sector and youth 
in construction-related services to increase livelihood 
opportunities. 

Let us look at the local government system. In order 
to revamp the local government bodies and to prepare 
them to take over higher responsibilities, the previous 
Government, in 2009, developed and gazetted a National 
Policy on Local Government after the war. But it has not 
yet been implemented. As a Government geared towards 
developing the rural economy and committed to a greater 
devolution and power-sharing, it should implement the 
recommendations in that policy document forthwith. 
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The TNA is committed to achieving a brighter future 
for the Sri Lankan Tamil community in a united Sri 
Lanka, where all citizens can live with dignity, equality 
and self-respect. To this end, we are working for a 
durable political solution through meaningful devolution 
of power. 

Sir, in conclusion, I wish to outline a way forward. We 
announce that we are constructively engaging with the 
Government in its reconciliation and devolution process. 
Therefore, we ask the Government to be sensitive and not 
to give mixed signals that could damage the creditability 
of this process as we too cannot miss this opportunity to 
achieve permanent and lasting reconciliation. We 
recognize that the 30-year war has destroyed the human 
capacity to even engage in this mammoth task of 
rehabilitation and development in a meaningful way, but 
it is an important step in reconciliation that we all must 
try and find ways to take. We will require significant 
external professional expertise in the planning process for 
recovery at every level of our society. 

We have had expression of many noble intensions for 
reconciliation and rebuilding from various Sri Lankan 
Governments and leaders. In our history of reconciliation, 
we have had a long list of resolutions, recommendations 
and action plans, every one of which would have 
benefited the people, but have never been implemented. 
The major issue in the past had been the lack of political 
will to look beyond immediate political gains. What is 
required is to think of the long-term interests of the 
country and broad consensus on the subject. We believe 
that the Government of today is in a position to do this 
and has the impetus to do so. 

Sir, a Buddhist monk in the Batticaloa District is 
disturbing communal amity and unity fanning the 
communal flames by his impetuous acts.  

If no prompt measure is taken to dissuade him from 
committing such dastardly acts, what he does will 
adversely affect the process of national reconciliation, for 
which concerted efforts are being made now.  

If you are going to concentrate seriously on the 
national reconciliation process, first and foremost, update 
ONUR with information of what you all are doing 
genuinely and not merely with information that you have 
given so much here and so much there. That is not going 
to satisfy us.  

Secondly, how long are you going to allow this 
Buddhist monk's problem to go on in Batticaloa? Why are 
you not taking any notice of that? Then, what is the big 
idea of talking about  reconciliation? The people in 
Batticaloa and the entire East are in a panic situation. 
Communal violence could erupt at any time.  

Not only that, there are so many other commitments 
made by you, which you have not fulfilled. Without 
concentrating on development, what have you done? You 
are talking about the average development at provincial 
level, but it will never happen unless you allocate more 
finances to the North and the East.  

ගු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, you have one more minute.   

 
ගු ඊ. සරවනපව්ද ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு ஈ. சரவணபவன்) 

(The Hon. E. Saravanapavan) 
You have to consider providing a number of basic 

requirements. Without those, why are you having a 
Ministry of National Integration and Reconciliation? 
There is also an Office for National Unity and 
Reconciliation. What is the big idea of having all that? 
Therefore, start from the bottom if you are serious. Hand 
over the lands that are under the custody of the forces 
back to the owners. Hand over those first. Without doing 
that, how can you go and convince the people? You can 
never convince the people unless you do that.    

 
ගු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, your time is over. 
 

ගු ෙදනෝ ගද්දස්ද ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு  ைனனொ கனணசன்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 
Step by step, lands are being released, are they not? 

 

ගු ඊ. සරවනපව්ද ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு ஈ. சரவணபவன்) 

(The Hon. E. Saravanapavan) 
The President gave a time limit. But, it is not being 

adhered to. That is why I am repeating this. So, the 
President or the Hon. Prime Minister must answer this 
question of giving back the lands.  

 

ගු ෙහි්දොන්දෙ අලුත්ගෙදේ ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைனக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
Have the President and the Hon. Prime Minister given 

you anything in writing? 
 
ගු ඊ. සරවනපව්ද ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு ஈ. சரவணபவன்) 

(The Hon. E. Saravanapavan) 
It was stated in a speech made in Jaffna. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, your time is over.           
 
ගු ඊ. සරවනපව්ද ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு ஈ. சரவணபவன்) 

(The Hon. E. Saravanapavan) 
Sir, just give me one more minute, please.  

What I am trying to say is - Hon. Minister, it is good 
that you are here - start from the bottom. You cannot 
jump up and have reconciliation overnight. You have to 
start from the bottom. You have to satisfy - 
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ගු ෙයාසරි ජයදසේකර ෙහසතා (ක්රීඩා අොතයුරො) 
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயனசகர - விமளயொட்டுத்துமற 

அமைச்சர்) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 

The Government is gradually releasing all the lands to 
the people.     

 

ගු ඊ. සරවනපව්ද ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு ஈ. சரவணபவன்) 

(The Hon. E. Saravanapavan) 

Hon. Minister, I am not talking only about lands. -
[Interruption.] Being the Minister of Sports, you can see 
that the Northern Province is at the ninth place in sports. 
You can easily see that. - [Interruption.] 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, your time is over.  
 

ගු ඊ. සරවනපව්ද ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு ஈ. சரவணபவன்) 

(The Hon. E. Saravanapavan) 
Okay. Thank you, Sir.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Thank you. The next speaker is Hon. A.H.M.Fowzie.  
 

[1.03p.m.] 
 

ගු ඒ.එච්.එම්. ෆවුස ෙහසතා (ජාිනක ඒකාබද්ධාතා සහස 

ප්රිනස්දධාාන රාජය අොතයුරො) 
(ைொண்புைிகு ஏ.எச்.எம். தபௌஸி - னதசிய ஒருமைப்பொடு 

ைற்றும் நல்லிணக்க இரொஜொங்க அமைச்சர்) 

(The Hon.  A.H.M. Fowzie - State Minister of National 
Integration and Reconciliation) 

Hon. Presiding Member, let me thank you for giving 
me this opportunity to explain briefly the programmes 
and challenges of the Ministry of National Integration and 
Reconciliation.  

You are well aware that this Ministry is headed by His 
Excellency Maithripala Sirisena, President of the 
Democratic Socialist Republic of Sri Lanka with myself 
as the State Minister. We are a young Ministry; we are yet 
to complete the first year of the Ministry’s effective 
establishment.    

We, in the Ministry, do clearly understand the 
importance of the issues and the role of this Ministry. The 
previous speaker made a number of requests, which will 
be considered by us. As our Ministry is still young, very 
soon, we will be able to fulfil all his requirements. 

We are also conscious of the challenges before us. We 
are being guided by His Excellency the President himself. 
In addition, the former President, Madam Chandrika 
Bandaranaike Kumaratunga, the Hon. Prime Minister 
Ranil Wickremesinghe and the Hon. Members of 
Parliament from all political parties, have encouraged us 
in fulfilling this national responsibility. The problems on 
the road in achieving national integration and 

reconciliation are no doubt many. These problems need 
careful handling. They are, however, not insurmountable.  

If we look around our Asian Region, we can see a 
large number of countries which have achieved all round 
advancement. The people in several of these countries 
have concentrated on economic progress more than on 
religious or racial or similar issues. They have already 
achieved better living standards for their people. Race, 
language, culture and religion are respected in those 
countries. But, they are not the main or the national issues 
facing them. Here, in Sri Lanka, issues relating to race, 
religion, language and culture are often being exploited to 
divide the people instead of using them for uniting the 
people. We talk less of common Sri Lankan identity but 
talk more on our religious, communal, linguistic and 
regional identities. No doubt that all communities have 
problems. The Government is committed to solving them. 
The Government is addressing them issue by issue. 
However, we cannot achieve reconciliation or national 
integration without unity. The main task that the 
Government hopes to achieve through our Ministry is  to 
establish in Sri Lanka social cohesion and national unity 
while respecting our differences.  

At the January, 2015 Presidential Election and the 
August 2015 General Election, the people of this country 
had given a clear mandate to achieve durable peace 
through reconciliation and national integration. The 
Government led by His Excellency President Maithripala 
Sirisena and Prime Minister Hon. Ranil Wickremesinghe, 
together with the people, will take this country towards 
economic prosperity and national integration. 

Since ancient times, people belonging to different 
communities lived in peace and harmony in this country. 
Sadly, after attaining Independence, our inability to 
sustain and manage the spirit of that brotherhood paved 
the way for a disastrous conflict. As a result of this brutal 
conflict, we have gone back by a few decades while other 
countries have progressed. 

Nevertheless, today we have a golden opportunity to 
be united as a single nation, keeping aside all our 
differences. Hence, it should be our ardent desire to make 
full use of the given opportunity to lay a firm foundation 
to raise our country as a strong, reconciled and 
prosperous nation. It is also obligatory that the victims 
are relieved of their grievances without any deferment. It 
is also our firm responsibility to prevent re-emergence of 
another dark era in our country. 

National integration is the feeling of togetherness or 
oneness towards one’s own country irrespective of 
individual differences with regard to religion, race, 
culture, language, region or caste. When individuals are 
nationally integrated, they may feel a unique sense of 
pride and patriotism. Sri Lanka is a multi-religious, multi-
ethnic and multi-lingual country. Despite these 
diversities, the people of Sri Lanka feel that they are the 
children of Mother Lanka. This is “unity in diversity.” 
The misunderstanding is caused by poverty, illiteracy, 
lack of integration, disrespect for diversity, isolation and 
disparities. National integration is a process of 
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establishing national consciousness and a feeling of 
loyalty and patriotism for the Motherland. 

Today, no country in the world can claim a single 
ethnic identity. Different communities live side by side in 
a province or district and all of them belong to the same 
nation. A wide range of diversity in dress, language, 
culture, food, behaviour and ways of living can be easily 
noticed among the people of different regions and 
religions. It is our responsibility to make the people aware 
of the importance of national integration. The process of 
national integration is under threat due to diverse forces 
such as communalism, racism, regionalism and 
extremism. We need to deal with these threats effectively 
and urgently. We appeal for your sincere cooperation in 
handling these challenges.  

We are thankful to His Excellency Maithripala 
Sirisena,  the President of the country, for closely 
monitoring the progress of our Ministry despite  his busy 
national schedule. We are also thankful for the assistance 
readily rendered by the  officials of the Presidential 
Secretariat, officials of the Hon. Prime Minister's office, 
officials of our Ministry and State Ministry and the Office 
of the National Unity and Reconciliation - ONUR, 
Parliamentary staff, the religious and civil society, 
principals, staff and  the students of schools and the 
media. 

We have set out the Projects already executed and  the 
Programmes which are under consideration for 
implementation, following necessary approvals. The 
Projects and the Programmes are as follows:  

1. Promote national integration and reconciliation 
among school community (Sisu Diviyata Nawa 
Aruthak - A new meaning for student life): 

 Schools can play an effective role in promoting 
and nurturing national integration and 
reconciliation among younger generation and 
future leaders of the country. The Programme 
identifies school children as "change agents" in 
their family and society. 

 a)  Assembly speech programme: 

   In schools, on the assembly day, a student 
is given an opportunity to deliver a speech 
on national integration and reconciliation 
for five minutes to create awareness among 
school children and teachers, which is 
expected to have an immediate impact 
through the family to the society. 

 b)  Art and essay-writing competition for 
school children:  

  This helps creativity and firm-up the 
concept of national integration through 
drawings, essays, articles and cartoons,  
giving  a broader and deeper understanding 
for school children. A competition is held at 
different levels, district, provincial and 
national levels,  providing winners with 
certificates and other prizes to promote 
national integration. 

 c)  Short stories and poem-writing 
competitions for school teachers:  

  The teachers who are champions to create 
"change agents" are given opportunities to 
expand their  knowledge, talents and skills 
on national integration and reconciliation  
through innovative, creative, attractive and 
effective short stories and poems to  
communicate and mainstream the concept. 
The winners at district, provincial and 
national level are given certificates and 
prizes to promote and encourage national 
integration. 

2. Inter-village Exchange Programme (National 
programme to hold hands to promote 
reconciliation): 

 This is an interactive programme conducted for 
the Northern and the Southern community 
whereby different communities from different 
villages get connected.  People will  stay in a  
particular village to understand the villagers' food 
habits, culture, way and style of living and 
exchange cultural and religious beliefs with a view 
to eliminate the misunderstandings and ensure 
integration and harmony.  Initially, village leaders 
including business leaders, religious leaders, 
professionals, civil society representatives and 
Government officials will participate in the 
Programme. Such a Programme is organized 
covering Matara and Jaffna with 42 leaders 
visiting Jaffna. Similar Programme is organized 
between Jaffna and Hambantota. 

3. Daham Pasal Teacher Training Programme: 

 The objective of this Programme is to provide  
knowledge on integration and reconciliation to  
Daham Pasal teachers  so that the teachers in turn 
could impart the knowledge so gathered to the 
Daham Pasal students. The children and the youth 
are targeted  so that  it leads to change their 
families and community. Already 1400  

 Daham Pasal teachers have been trained in 
Moratuwa, Ratmalana, Dehiwela, Maharagama, 
Homagama, Kaduwela, Colombo, Kolonnawa, 
Thimbirigasyaya, Kotte et cetera. 

4.  Office of the National Unity and Reconciliation: 

 Office for National Unity and Reconciliation - 
ONUR - has been established under the Ministry 
of National Integration and Reconciliation on 8th 
April 2015 and subsequently brought under this 
Ministry. It is headed by the former President,             
Her Excellency Chandrika Bandaranaike 
Kumaratunga. 

Projects Implemented by ONUR: 

1. Economic Engagement Programme in North and 
East Provinces 

 The programme comprises of: 

 (a) Livelihood programme for Conflict 
Affected North and East Community which 
includes support for agriculture, livestock 
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development, fisheries, micro and small 
enterprises development, tree planting 
programmes; namely, coconut, mango, 
pineapple, pomegranate, palmyrah et cetera. 

 (b) Infrastructure development in selected 
villages - Community water supply, 
infrastructure for schools et cetera. 

 (c) Enterprise based village development - 34 
villages have been selected on each from 
one DS Division covering 5 districts in 
Northern Province. 427 rain water 
harvesting units have been completed in 
Jaffna and Kilinochchi and handed over to 
the beneficiaries. 200 rain water harvesting 
units have been established under this 
project in the Districts of Jaffna and 
Kilinochchi, 100 units per each district. One 
unit can hold 8,000 litres and cost per unit is 
about Rs. 76,000. 3,000 rain water 
harvesting units are to be established with 
the support of Government of India. 

2. Multi Religious and Cultural Festivals 

 Five religious and cultural programmes; namely, 
Thai Pongal, Sinhala and Tamil New Year, Poson, 
Ramazan and Christmas are celebrated in schools 
with the active involvement of students, teachers 
and parents.  In 21 districts, 94 such programmes 
have been completed and over 28,000 students in 
828 schools have participated. 

3. National Reconciliation Policy 

 National Reconciliation Policy has been prepared 
in consultation with Government agencies, private 
sector civil societies, academia and victim’s 
organizations et cetera. This policy was submitted 
to the Cabinet of Ministers and awaiting for 
approval. 

4. Conflict Transformation Project - Interfaith 
Dialogue 

 This programme is intended to promote interfaith 
dialogues including inter-ethnic and inter-cultural 
dialogue to promote national unity and 
reconciliation. Under this programme religious 
priests, Government officials and village leaders 
are provided Training of Trainers  - TOT - 
programmes to change the agents and advocates to 
facilitate inter-ethnic harmony at grass-roots level. 
33 TOT have been trained to lead the national 
unity and reconciliation process. By the end of 
October, 2016, about 121 one-day workshops 
were completed in Jaffna, Anuradhapura and 
Ratnapura Districts with 3224 multi-religious 
participants who will in turn advocate at grass-
roots level. 

5. Art and Culture for Reconciliation 

 This programme is intended to ensure durable 
reconciliation process through production of films, 
dramas, paintings and cartoon competitions and 
related activities. The production of film is being 

produced by world renowned film Directors. 
Selected cartoons will be demonstrated through an 
exhibition for reconciliation and create awareness 
on national integration. 

6. Language Programme - Establishment of bilingual 
and trilingual resource pool 

 Under this project, 301 translators have been 
selected through competitive examinations of 
Department of Examination by ONUR in 
coordination with Department of Official 
Languages and they have been placed in their 
website with contact details and they can be hired 
at Government rates for information. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. State Minister, your time is over. 
 

ගු ඒ.එච්.එම්. ෆවුස ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு  ஏ.எச்.எம். தபௌஸி) 

(The Hon.  A.H.M. Fowzie) 
Hon. Presiding Member, please give me one more 

minute.  

Sir, I table* the rest of my speech so that you can 
include it in Hansard. 

Finally, I want to thank His Excellency the President 
Maithripala Sirisena, the Hon. Minister, Madam 
Chandrika Bandaranaike Kumaratunga, Chairperson of 
the Office for National Unity and Reconciliation; Mr. V. 
Sivagnanasothy, the Secretary; Mr. M.M. Zuhair, State 
Secretary, and the staff of the Ministry and the staff of the 
ONUR for their contribution to discharge the mandate of 
the Ministry. 

Thank you. 
 
*සභාදම්සය ෙත තබන ලෙ කථාද  ඉිනරි දකො ස  
சபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட உமரயின் எஞ்சிய பகுதி:: 

Rest of the speech tabled: 
 

7. Education for Social Cohesion 

 Reconciliation and integration is to be integrated into the 
national education curriculum with a view to ensure 
sustainable peace and harmony. 

Future Programmes 

The future directions and programmes of the Ministry will tend to 
focus in the following areas: 

1. Targeting of youths and school children: The school and 
university material should be revised to focus on national 
integration. Involving school children and youth in national 
integration helps to mainstream the concept and practices into 
the society. 

2. Declaration of National Integration Week: The government 
should initiate a “National integration week” as India has done. 
India observes November 19th, the Birthday of former Prime 
Minister Indira Gandhi as national integration day. Main aim is 
to promote among people unity, peace, affection and 
brotherhood. In Sri Lanka, the date of assumption of office by 
HE the President Mithiripala Sirisena where unity and national 
integration was identified as an important theme. The national 
integration week should identify many programmes to promote 
national integration and reconciliation. 
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3. Equitable Regional Development: Disintegration can be caused 
when development take place without equity. The Western 
Province has the lion share of the GDP and as a result many 
other provinces of the country suffer from high levels of 
poverty even though country has moved to middle income 
level. Hence, equitable regional development to reduce 
disparities should be focused to ensure meaningful integration. 

4. National Policy on Integration and Reconciliation: It is 
important to formulate a National Policy on National 
Integration and Reconciliation. 

5. Use of media for national integration and Reconciliation: The 
media both electronic and print should be used in combination 
with social media to promote the national integration and 
reconciliation. 

 Religious Leaders, business community, academic community 
can be used to convey the message on the importance of 
national integration. Youth and children should be encouraged 
to involve in speeches, essay and art competitions, films and 
dramas and cartoon development on national integration. 
Awards should be provided for best proposals on national 
integration. 

6. Inter-village exchange programme - connecting villages from 
North and South,  

 East and West to promote dialogue, interactions and sharing of 
life experiences specially targeting community leaders to 
promote national integration and reconciliation. 

7. Launch programmes to educate public on the Constitutional 
reform proposals related to national integration and 
reconciliation. 

8. Corporate Social Responsibility - CSR Programme - The 
corporate sector should be encouraged to use the resources 
meant for CSR to promote national integration and 
reconciliation. 

9. Establish at Divisional Secretariat Level a grievance redress 
mechanism on national integration and reconciliation with the 
participation of religious leaders, community leaders, academia 
civil society organizations and government officials to resolve 
problems.     
     

[අ.භා. 1.1.  

 

ගු (ආචාර්ය) හසර්ෂ ෙ සල්වා ෙහසතා (විදද්ශ් ක යුුර 

නිදයෝජය අොතයුරො) 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ - 

தவளிநொட்டலுவல்கள் பிரதி அமைச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - Deputy Minister of 
Foreign Affairs) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, මම දැක්කාා, මීට ශපො ඩකාට 

කාලින් ගරු මහින්දානන්ද අතිත්ගමශ  මැතිතුමමා අද විවාදයට 

සම්බන්ධ ශවලා ්ර ්න අහමින් හිටියා. ඇත්ත ව ශයන්ම 

මහින්දානන්ද අතිත්ගමශ  හිටපු ඇමතිතුමමා ඔුනන්ශ  කාණ්ඩායම 

ශවනුශවන් ශලොකු වැඩ ශකාොටසක් කාරනවා. ඊශේ ශම් සභාශේදී 

කාථා කාළා, ගරු සුමන්තිරන් මන්ත්රීතුමමා. ගරු සුමන්තිරන් 

මන්ත්රීතුමමාත් TNA පක්ෂය ශවනුශවන් ශලොකු වැඩ ශකාොටසක් 

කාරනවා. එක්සත් ජාතිකා පක්ෂය ශවනුශවන් මම ආණ් රව 

පැත්ශතන් කාටයුතුම කාරනවා. අපි තුමන් ශදනාම එකා ඉස්ශකාෝලයකාට 

ගිහිල්ලා එකා පන්තිවල ඉශගන ගත් දරුවන් විධියට  අද ශම් ගරු 

සභාව නිශයෝජනය කාරනවා. කාණ්ඩායම් තුමනක් නිශයෝජනය 

කාරන පුද්ගලයන් හැටියට අපට පුළුවන් ශවන්න ඕනෑ,  එදා අපි 

ඉස්ශකාෝල ගිය කාාලශේ දී තිබුණු ශ්රී ලංකාාව නැවතත් 

ශගොඩනෙන්න. ඒ සශහා හයදය සාක්ෂියට අනුව ඒ වැඩ පිබඳශවළට 

හදවතින්ම සම්බන්ධ ශවන්න අපට පුළුවන් ශවන්න ඕනෑ. මම ඒ 

කාථාව කිේශේ අශප් මිර අතිත්ගමශ  මැතිතුමමාත් ශම් 

සම්බන්ධශයන් කාථා කාරන්න ලැහැස්ති ුනණු නිසා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, ශම් අුනරුදු ශදකා ඇතුමළත ශම් 

සංහිඳියාව ඇති කාරන්න ශමොනවාද කාරලා තිශබන්ශන් කියලා, ඒ 

පිබඳබශ  කාරුණු කිහිපයක් ශම් සභාව හමුශේ තබන්න මම 

කාැමැතියි.  Sir, I will speak in English because I cannot speak 

in Tamil. භාෂා තුමනම කාථා කාරන්න පුළුවන් අශප් ගරු  ුනසි 

ඇමතිතුමමා සහ අශප් ගරු මශනෝ ගශන්සන් ඇමතිතුමමා යන 

ඇමතිතුමමන්ලා ශදශදනා  තමයි ශම් අමාතයාං  ශදශක් සිටින්ශන්.  

නමුත්, මට ඒ හැකියාව නැති නිසා ශම් අවස්ථාශේදී ඉංග්රීසි 

භාෂාශවන් කාථා කාරන්නම්. ශමොකාද, ශදමළ කාට්ටියටත් ඉංග්රීසි 

ශත්ශරන නිසා.  

Sir, I am trying to list out a series of actions the 
Government has taken for reconciliation and good 
governance since this Government came to office.  

In January 2015, we discontinued the practice of 
issuing a Presidential Proclamation under the Public 
Security Ordinance declaring a State of Emergency, 
calling out the armed forces and giving them extensive 
powers to regulate civilian life.  

Then, again in January we appointed a Tamil person 
as the Governor of the Central Bank. That person’s term 
was not extended, but ironically it was yet another Tamil 
person,  Dr. Indrajit Coomaraswamy, who was appointed 
as the new Governor of the Central Bank.  

Then, we removed the military Governors of the 
North and East and replaced them with civilians. We 
restored and enhanced media freedom. In fact, we ended 
the censorship of websites, withdrew restrictions on 
foreign journalists visiting Sri Lanka and invited exiled 
journalists to return to Sri Lanka with promise of safety. 
We see how those cases are now being heard in courts. 
We, then appointed Justice K. Sripavan, the senior-most 
judge of the Supreme Court, again a Tamil person, as the 
Chief Justice.  

Then, the NGO Secretariat which was under the 
purview of Ministry of Defence, was moved to the 
Ministry of  National Co-existence Dialogue and Official 
Languages which comes under the Hon. Mano Ganesan. 
We lifted the ban on foreigners visiting the North and 
East, and also restrictions on the transportation of goods 
to and from the North.  

Then, we placed the Attorney-General’s Department 
under the Ministry of Justice, rather keeping it under the 
purview of the Presidential Secretariat. Then, the 
Department of Immigration and Emigration, which was 
under the purview of the Ministry of Defence, was placed 
under the Ministry of Internal Affairs,  where it should 
theoretically be.  We also invited all refugees to return to 
Sri Lanka.  

Then, in February 2015, we passed the Assistance to 
and Protection of Victims of Crime and Witnesses Bill in 
this House. It was passed unanimously, without a vote, 
Sir. Then, again, in February, we departed from the 
triumphalism of the past and the Government made a 
declaration of peace. At the National Independence Day 
celebrations, a declaration of peace was made in all three 
languages resolving to ensure non-recurrence and to 
grieve for all who had succumbed to violence since 
Independence. 
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In March 2015, we released a number of people 
detained under the Prevention of Terrorism Act. We sent 
circulars to all the Ministries stating that there is no 
prohibition for singing the National Anthem in Tamil. 
The practice of singing the National Anthem in Tamil had 
been stopped under previous governments. Then, certain 
people were arrested in connection with the murder of the 
TNA MP, Mr.  N. Raviraj and the case is currently being 
heard. We created the Office of National Unity and 
Reconciliation - ONUR - which is run under former 
President Mrs. Chandrika Bandaranaike Kumaratunga.  

Then, in April 2015, we all passed the Nineteenth 
Amendment to the Constitution and re-established 
democracy through the reduction of Presidential power, re
-introduction of term limits and the introduction of 
independent bodies for appointment and oversight of key 
intuitions.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Deputy Minister, you have three more minutes.  
 

ගු (ආචාර්ය) හසර්ෂ ෙ සල්වා ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

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

Sir, this is very important. Can I have some more time, 
please?  

 

ගු ලක්ෂපේද කිරිඇල්ල  ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
We can give him a few more minutes.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
So, we have to deduct this extra time from some other 

Member.  
 

ගු (ආචාර්ය) හසර්ෂ ෙ සල්වා ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

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

Then, in April 2015, we received, at the invitation of 
the Government, the Special Rapporteur on the Promotion 
of Truth, Justice and Non-recurrence, Pablo de Greiff, in 
a technical advisory capacity.   

In May 2015, the "Victory Day" was renamed as, "The 
Remembrance Day."  People all over the country were 
also allowed to grieve, which had been denied before.  

In June 2015, we ratified the Palermo Protocol to 
prevent suppress and punish trafficking in persons, 
especially women and children supplementing the UN 
Convention against Transnational Organized Crime.  

In July 2015, the Supreme Court granted leave to 
proceed with regard to the five fundamental rights 
petitions against police inaction during the clashes at 
Aluthgama in 2014.  

In August, 2015, we closed the last checkpoint - the 
Omanthai Checkpoint - in the country. 

In September, 2015, we co-sponsored the Resolution 
30/1 titled, "Promoting reconciliation, accountability and 
human rights in Sri Lanka." Again in September 2015, 
the TNA Leader, the Hon. R. Sampanthan, Member of 
Parliament, was appointed as the Leader of the 
Opposition in Parliament. Also, the Cabinet approved the 
introduction of Certificates of Absence for those reported 
missing. This was a serious defect and we have been able 
to rectify it.  Then, in the same month, we endorsed the 
Kigali Principles on the protection of civilians. The 
Constitutional Council, the body responsible for 
appointing members of the independent commissions 
including the Police Commission and the Human Rights 
Commissions, was appointed. 

Then, in October 2015, Sri Lanka joined the Open 
Government Partnership and we were the only South 
Asian nation to join the OGP. Then, the Udalagama and 
Paranagama Commission Reports were made public and 
we tabled those Commission Reports in Parliament. Also, 
independent commissions such as the Police 
Commission, the Human Rights Commission and the 
Public Service Commission were appointed. In October 
2015, we also announced that Sri Lanka will maintain a 
moratorium on the death penalty. Then, the Jaffna High 
Court convicted four soldiers for sexually assaulting two 
women. Also, we invited civil societies to submit ideas 
on how to conduct the public consultations process for 
the development of mechanisms for truth-seeking, justice 
and reparations. These happened in October, 2015.  

In November, 2015, we de-proscribed eight diaspora 
organizations and 269 individuals. Then, we informed the 
UN Secretary-General of the termination of all 
derogations previously notified under the ICCPR. The 
UN Working Group on Enforced and Involuntary 
Disappearances visited Sri Lanka in November, 2015.  

In December, 2015, we signed the International 
Convention for the Protection of All Persons from 
Enforced Disappearances.  Also, the Cabinet Approval 
was granted for the Right to Information Act.  

In January, 2016, Mr. Pablo de Greiff, the UN Special 
Rapporteur on the Promotion of Truth, Justice, 
Reparations and Guarantees of Non-recurrence visited Sri 
Lanka for the second time on a technical advisory 
capacity. Then, we destroyed publicly the ivory tusks 
confiscated by the Sri Lanka Customs from elephant 
poaching in order to prevent its trade in the black market. 
Also, we had the Consultations Task Force on 
Reconciliation Mechanisms appointed.  

Then, in March, 2016, Mr. Todd Buchwald, the US 
Special Coordinator for Global Criminal Justice, visited 
Sri Lanka. Then, we appointed a high profile and 
respected individual as the Secretary-General of the 
Secretariat for Coordinating Reconciliation Mechanisms. 
The first transgender person was appointed as the 
Governor of the Central Province which is a high-level 
post.  
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Then, Parliament resolved to sit as a Constitutional 
Assembly and that was again in March, 2016. Then, the 
Right to Information Bill was presented to Parliament. 
Then, the Technical Working Group of the Steering 
Committee chaired by the Minister of Foreign Affairs, 
which was appointed to work on reconciliation 
mechanisms, visited South Africa to study the Truth and 
Reconciliation Commission - TRC.  

Sir, there is a whole list of activities undertaken by the 
Government of Sri Lanka in order to promote 
reconciliation, human rights and accountability in Sri 
Lanka from March, 2015 to the end of September, 2016.  
Sir, since I am running out of time, I table* this 
document, which contains the activities undertaken by the 
Government from January, 2015 up to the end of 
September, 2016. 

Thank you very much.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Okay.  Thank you. 

 
[අ.භා. 1.31  

 

ගු (වවෙය) නලි්දෙ ජයිනසපස ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, අද දිනශේ ඉතා වැදගත් 

අමාතයාං  තුමනක් පිබඳබශවයි සංවාද කාරන්නට ශයදිලා 

තිශබන්ශන්. ඒ අමාතයාං  තුමන තමයි, ආපදා කාළමනාකාරණ 

අමාතයාං ය, ජාතිකා සංවාද පිබඳබශ අමාතයාං ය සහ ජාතිකා 

ඒකාාබද්ධතා සහ ්රතිසන්ධාන අමාතයාං ය. යුද්ධය අවසන් ශවලා 

අුනරුදු හතක් ගත වනශකාොටත් ්රමාණවත් පරිදි වාශ ම  ජනතාව 

අශප්ක්ෂා කාළ පරිදි ජාතිකා ඒකාාබද්ධතාව, ්රතිසන්ධානය, 

සංහිඳියාව, සමගිය ශගොඩ නෙන්නට රටක් හැටියට අපි 

අශපොශහොසත් ශවලා තිශබන නිසා එයම ආපදාවක් බවට පත් 

ශවලා තිශබනවා.  

ජනතාවට ර ජයක් ඕනෑ කාරන්ශන්  ශමොකාටද? ඒ රජය 

රියාත්මකා කිරීම සශහා අුනරුදු පශහන් පහට ජනතාව මහජන 

ඡන්දශයන් ආණ් ර පත් කාරන්ශන් ශමොකාටද? ඉපදුණු දවශසේ සිට 

මිය යෑම දක්වා ගත කාරන ජීවිත කාාලය තුමළ තමන්ශ  ජීවිතය 

පවත්වාශගන යන්නත්, ජීවිත පහසු කාර ගැනීම සශහාත් රජයක් 

අව යයි. ශම් රශට් ජීවත් වන ජනතාව කුමන භාෂාවක් කාථා 

කාළත්, කුමන ආගමක් ඇදහුවත්, ඒ අයට පහසුකාම් සපයන්න 

රජය සමත් ශවන්න ඕනෑ. ඒ නිසා ජනතාව කාථා කාරන භාෂාව 

ශහෝ ඔුනන් අදහන ආගම රජශේ ශසේවාවන් ලබා ගැනීශම්දී 

බාධාවක් විය යුතුම නැහැ.  

අපි තිස ් අුනරුදු යුද්ධයකාට මුහුණ දුන් ඉතිහාසය පිරික්සා 

බලන ශකාොටත්, යුද්ධය ඇති වීමට ශහේතුම, ශම් ජාතිකා ගැටතිවට 

ශහේතුම ශහොයාශගන යනශකාොටත් අපට ශපශනනවා, ජනතාව 

රජයත් එක්කා ගනුශදනු කිරීශම්දී සිදු ශවච්ච අපහසුතා තමයි 

බින්දුශවන් බින්දුව, බින්දුශවන් බින්දුව එකාතුමශවලා මහා යුද 

්රවාහයක් - ගංවතුමරක්  - බවට පත් ුනශණ් කියලා. අුනරුදු 450කා 

පමණ කාාලයක් පැවති පයතුමගීසි, ලන්ශද්සි, ඉංග්රීසි යටත් 

විජිතතකාරණශයන් මිදුණාට පස්ශසේ, විශ ේෂශයන් අවසාන අුනරුදු 

150 පමණ පැවති බ්රිතානය යටත් විජිතතශයන් මිදුණාට පස්ශසේ අශප් 

රශට් සිංහල, ශදමළ භාෂා කාථා කාරන ජනතාවට ුනවමනා ශවලා 

තිබුශණ් තමන්ශ  භාෂාශවන් තමන්ශ  පරිපාලන කාටයුතුම ටිකා 

කාර ගන්නයි. එය තමයි 1.50න් පස්ශසේ ජනතාව ඉල්ලා හිටිශේ. 

හැබැයි, සිංහල කාථා කාරන, සිංහල දන්න ජනතාවට සිංහල 

භාෂාශවන් වැඩ කාර ගන්න, ශදමළ කාථා කාරන, ශදමළ දන්න 

ජනතාවට ශදමළ භාෂාශවන් වැඩ කාර ගන්න තිශබන ුනවමනාව 

පුව ශද් පාලන පරමාර්ථවලින් පාවිච්චි කාර ගත් නිසා එක්සත් 

ජාතිකා පක්ෂයත්, ශ්රී ලංකාා නිදහස් පක්ෂයත් තරගයට අශප් රශට් 

රාජය භාෂා ්රතිපත්ති රියාත්මකා කාරන්න ගිය නිසා අවසානශේ 

එය දි  ගැස්සිලා ගිහිල්ලා යුද්ධයක් බවට පත් ුනණා.  

අදත් අපි සංහිඳියාව ගැන කාථා කාරනවා. නමුත් ඒ ්ර ්නයට 

සාධාරණ සහ ශේගවත් උත්තරයක් ලබා ශදන්න අපි තවම සමත් 

ශවලා නැහැ කියලා හිතනවා. ශමොකාද, 2015 ජනවාරි 00 වැනිදා 

එක් පැත්තකින් වැදගත් වනවා, ශම් රශට් වංචාවට, ූෂණයට 

විරුද්ධව ජනතාවශ  මතය ්රකාා  කිරීම නිසා. 

ඒ විතරක් ශනොශවයි, ඒ ජනතාව ජනවාරි 00 වැනිදා කිේවා, 

"රට පුරා රාජය අනුග්රහශයන් මතුම ශවමින් පැවති ජාතිවාදයටත් අපි 

විරුද්ධයි" කියලා. ශගෝඨාභය රාජපක්ෂශ  සයජු අනුග්රහශයන් 

රියාත්මකා කාරන ලද ජාතිවාදී කාල්ලිවලටත් විරුද්ධව තමයි 2015  

ජනවාරි 00 වැනිදා උතුමශර්, දකුශණ්, නැ ශෙනහිර සහ බස්නාහිර 

ජනතාව ඡන්දය පාවිච්චි කාශළේ.  

මූලාසනශේ ඉන්න අශප් මුජිතබුර් රහුමාන් මන්ත්රීතුමමාටත් මතකා 

ඇති, ශම් ජාතිවාදී ්රවණතාවන්ට විරුද්ධව ඒ කාාලශේ අපි 

බස්නාහිර පළාත් සභාශේ ශකාොච්චර සටනක් කාළාද කියලා. 

සමහර ශවලාවට ඒ කාණ්ඩායම් අපට පහර ශදන්න පවා ආවා. 

එවැනි පීඩනයන්, එවැනි දැඩි ්රහාරයන් රාජය අනුග්රහශයන් 

ඇවිල්ලා තිබියදී තමයි ඒ ජාතිවාදය පරාජය කිරීම සශහා ශම් රශට් 

ජනතාව ඡන්දය පාවිච්චි කාශළේ.  

අ ර ගණශන් මැතිවරණශේදී භය නැතිව ඡන්දය පාවිච්චි කාරපු 

ජනතාවටවත් යම් සාධාරණයක් ඉුව කාර ගැනීම සශහා භාෂා 

්රතිපත්තිය සම්බන්ධශයන් මීට වඩා රාජය යාන්රණය මැදිහත් 

විය යුතුමයි කියා අප වි ්වාස කාරනවා. ආණ් රරම වයවස්ථාශේ, ''ශ්රී 

ලංකාාශේ රාජය භාෂාව සිංහල භාෂාව වන්ශන් ය. ශදමළ භාෂාව ද 

රාජය භාෂාවක් වන්ශන් ය....'' කියලා තිබුණාට, රාජය ආයතනවල 

වැඩ කාරන්න ගත්තාට පස්ශසේ  ජනතාව මුහුණ ශදන අපහසුව 

තවමත් ඒ තැන්වල ඒ ආකාාරශයන්ම තිශබනවා.  

ඔබතුමමා දන්නවා, අද ශකාොශළොන්නාශේ ්රාශද්ශීය ශල්කාම් 

කාාර්යාලයට ගිහිල්ලා බැතිශවොත්  ශදමළ භාෂාශවන් වැඩ කාරන්න 

ශකාශනක් නැහැ. ගම්පහ දිස්රික් මැතිවරණ ශල්කාම් කාාර්යාලයට 

ගිහිල්ලා බැතිශවොත්, ශදමළ භාෂාශවන් වැඩ කාරන්න ශකාශනක් 

නැහැ; භාෂා පරිවර්තකාශයක් නැහැ කියා. ගම්පහ දිස්රික් 

මැතිවරණ ශල්කාම් කාාර්යාලශයන් ශදමළ භාෂාශවන් වැඩ කාර 

ගන්න ඕනෑ නම්, ඒ වැශ ට ශකාොළඹ මැතිවරණ මහ ශල්කාම් 

කාාර්යාලශේ ඉශලා ශදමළ භාෂාව දන්නා පියන් ශකාශනක් යනවා. 

මහනුවර දිස්රික් මැතිවරණ ශල්කාම් කාාර්යාලශේ ශදමළ භාෂාව 

දන්නා නිලධාරියා තව ශනොශබෝ දිනකින් විශ්රාම ගන්නවා, ඒකාට 

විකාල්පයක් නැහැ. ගාල්ල ශරජිතස්ට්රාර් ජනරාල් කාාර්යාලශේ 

ශදමළ භාෂාශවන් වැඩ කාරන්න ශකාශනක් නැහැ. කිලිශනොච්චිශේ 

මැතිවරණ ශල්කාම් කාාර්යාලශේ සිංහල භාෂාශවන් වැඩ කාරන්න 

ශකාශනක් නැහැ.  
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————————— 
*  පුසපතකාලදම තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශම්න්තුමව 

ශම්වා ජනතාවට එදිශනදා මුහුණ ශදන්නට සිදු වන ්ර ්න. අ ර 

ගණශන්, සිංහශලන් වැඩ කාරන අශප්ක්ෂකායන්ට, ශදමශළන් වැඩ 

කාරන අශප්ක්ෂකායන්ටවත් මැතිවරණ ශල්කාම් කාාර්යාල හරහා  

භාෂා ්රතිපත්තිශේ සාධාරණත්වය ශපන්නුම් කාරන්න අපට බැරි 

 ශවලා තිශබනවා. යුද්ධය අවසන් ශවලා අුනරුදු හතක් ගියාට 

පස්ශසේ, ශම් ආණ් රව පත් ශවලා අුනරුදු ශදකාක් ගියාට පස්ශසේ, 

ශමවැනි පුංචි පුංචි ශද්වල් එකාතුම ශවලා තමයි මහා වයසනයන් 

බවට පත් වන්ශන්; මහා ආපදාවන් බවට පත් වන්ශන්. ඒ නිසා, 

ශමය කාඩිනමින් විසශා ගත යුතුම ්ර ්නයක් හැටියට අප හිතන 

නිසායි මම ශම් පිබඳබශව අවධානය ශයොමු කාශළේ. 

ඊළෙට, අවධානය ශයොමු කාරන්නට කාැමැතියි, ආපදා 

කාළමනාකාරණ අමාතයාං ය පිබඳබශව. පසුගිය කාාලශේ ආපදා 

ගණනාවකාට අප මුහුණ දුන්නා. මීට ද කා කිහිපයකාට කාලින් අශප් 

රට ගැන කාථා කාරන ශකාොට අප ශබොශහොම ආඩම්බරශයන් කිේවා, 

''අපි නායයෑම්වලින් ශතොර, භූමි කාම්පාවලින් ශතොර, මහා 

ආපදාවලින් ශතොර රටක්'' කියලා. නවසීලන්තය වාශ  රටක් 

මුහුණ ශදන භූමිකාම්පා ශහෝ ගිනි කානා අපට නැහැ. ශමොකාද, ඒ ූපත 

පිහිටා ඇති ස්වභාවශේම හැටියට ඔුනන් ඉන්ශන් භූතල ශදකාක් 

ගැශටන තැනකා නිසා, අනිවාර්යශයන්ම කාාලශයන් කාාලයට 

භූමිකාමිපා සහ ගිනි කානාවලට මුහුණ ශදන්නට ඔුනන්ට සිදු වනවා. 

ඒත් එක්කාම සුනාමි වයසන එනවා. වාසනාවකාට, තවමත් අපි ඒ 

ආකාාරශේ මහා භූතල ශදකාකාට ආසන්නශේ ශනොශවයි ඉන්ශන්. 

නමුත්, වර්තමානශේ අප මුහුණ ශදන ස්වභාව ධර්මශයන් එන 

ආපදාවන්ට, ඒ වාශ ම මිනිසා විසින් නිර්මිත ආපදාවන්ට නිවැරැදි 

සැලසුමක් ඇතිව මුහුණ ශදන්නට කාටයුතුම කාරනවාද කියන 

්ර ්නය තිශබනවා.  

අප මුහුණ ශදන ආපදාවන් පිබඳබශව බැතිශවොත් මහා ගංවතුමර 

ශවන්නට පුළුවන්; නායයෑම් ශවන්නට පුළුවන්; එශහම නැත්නම් 

සාලාව ්රශද් ශේ සිදු ුනණා වාශ  අවි ගබඩා පිපිරීම් වැනි ශද්වල් 

ශවන්න පුළුවන්. ඒ ආපදාව ස්වාභාවිකා ුනණත් නැතත්, ශබොශහෝ 

ආපදාවන්හිදී අපට මිනිස් ජීවිත සහ ශද්ශපොළ රැකා ගත හැකිව 

තිශබනවා. අප කාුනරුත් දන්නවා අශප් මධය කානාකාරය හැදිලා 

තිශබන්ශන් එතරම්  ක්ති සම්පන්නව ශනොශවයි කියා. 

ශවනත් රටවල වාශ  මහා පීඩනයක්, බරක්, ජල කාශක් දරා 

ගත හැකි මධය කානාකාරයක් ශනොශවයි, අපට නිර්මිත ශවලා 

තිශබන්ශන්. ඒ නිසාම ශම් මධය කානාකාරශේ වන වැස්ම ආරක්ෂා 

කාර ගැනීම ශමවැනි ආපදාවන් වළක්වා ගැනීශම් අංකා එශක් 

උපරමයක්. බ්රිතානයයන්ට අශප් රට ගැන කාැක්කුමක් තිබුශණ් 

නැහැ. 17.6 බ්රිතානයයන් අශප් රට ආරමණය කාළාට පස්ශසේ; රට 

අල්ලා ගත්තාට පස්ශසේ ඔුනන් බැතිශේ ශමය ලාභ ලබන යටත් 

විජිතතයක් බවට පත් කාර ගන්ශන් ශකාොශහොමද කියලායි.  ඒ නිසා 

ඔුනන් මධය කානාකාරශේ වන වැස්ම ශුද්ධ කාර දමලා එහි ආර්ථිකා 

ශභෝග සිුවවන්න පටන් ගත්තා. ශකාෝපි වැේවා. ශත් වැේවා. පහළ 

ශකාොටශසේ රබර් වැේවා. නමුත් ඒ කාාලශේ  ඔුනන් ශත් වගාව කාර 

ශගන යන ශකාොට අ ර තරමින් යම් පාංශු සංරක්ෂණ ්රතිපත්තියක් 

අනුගමනය කාළා. ඔුනන් ඒ කාරපු වැශ  වැරදියි. ඒ වන වැස්ම 

ඉවත් කිරීම අති යින්ම පරිසරයට හානිදායකායි. ඒ අතරත් අ ර 

තරමින් තමන්ශ  ශභෝග වගාව පවත්වා ශගන යන්නවත්, ශපට්ටි 

කාාණු දමලා, ගල් වැටි දමලා, ගස් වවලා යම් පාංශු සංරක්ෂණ 

රමශේදයක් අනුගමනය කාළා. නමුත් එතැනින් පස්ශසේ ශමොකාද 

ුනශණ්? ජනවසශමන්, එශහම නැත්නම් ශපෞද්ගලිකා 

ශකාොම්පැනිවලින් වතුම ටිකා ගත්තාට පස්ශසේ එවැනි කුඩා 

්රමාණශයන් පාංශු සංරක්ෂණ රමවත් අනුගමනය කාශළේ නැහැ. ඒ 

නිසා ඒ හානියට අද අපි මුහුණ ශදනවා. අද ඒ විපතට අපි මුහුණ 

ශදමින් ඉන්ශන්. ඒ නිසා දැන් අපට සිද්ධ ශවලා තිශබන්ශන් 

ස්වාභාවිකා ආපදාවන්ට වඩා, මිනිසා මැදිහත් ශවලා  නිර්මිත 

ආපදාවන්ට මුහුණ ශදන්නයි; ඒ නිසා සිද්ධ වන ප ්චාත් 

හානිවලට ශගොදුරු ශවන්නයි. 

ශම් අවස්ථාශේ ගරු ඇමතිතුමමාත් ඉන්නවා.   අශප් ආපදා 

කාළමනාකාරණශේ මූලිකා ්ර ්නයක් තමයි ආපදා සන්නිශේදනය 

පිබඳබශ ගැටතිව. ශලෝකාශේ ආපදා සන්නිශේදනය දැන් ශේගශයන් 

දියුණු ශවලා තිශබනවා. ආපදා සන්නිශේදනශේ ්රධාන කාරුණු 

කිහිපයක් තිශබනවා. එකාක් තමයි, ජීවිත ආරක්ෂා කාර ගත හැකි 

ශතොරතුමරු හැකිතාක් ඉක්මනින්, හැකිතාක් නිවැරදි ශලස, විවිධ 

මාර්ගයන් ඔස්ශසේ හැකිතාක් ඉලක්කාගත පිරිසකාට ශබදා හැරීම. ඒ 

නිසා ආපදා සන්නිශේදනයට ඔන්න ඔය කියන කාරුණු පහම 

අඩංගු ශවන්න ඕනෑ. නිවැරදි ශතොරතුමරු ඉක්මනින්, ජීවිත ආරක්ෂා 

කාරන විභවයක් තිශබන ශතොරතුමරු බහුවිධ මාර්ගයන් ඔස්ශසේ 

ඉලක්කාගත ්රජාවට ශබදා හැරීම. හැබැයි, අශප් රශට් ආපදා 

සන්නිශේදනය පැත්ශතන්  අපි ශකාොයි තරම් දුරකාට ගිහිල්ලා 

තිශබනවාද? පසු ගිය කාාලශේ කාෑගල්ශල්, බුලත්ශකාොහුපිටිය 

පැත්ශත් නාය යෑශම් අවදානමක් තිශබනවාය කියන ශකාොට, 

්රාශද්ශීය ශල්කාම් කාාර්යාලශයන් හරි, ආපදා කාළමනාකාරණ 

මධයස්ථානශයන් හරි ඇවිල්ලා ලුන ස්පීකාර් එකා දමා ශගන තැන් 

තැන්වලට ගිහිල්ලා කියනවා හැර, ශමගා ශපෝන් එකා පාවිච්චි 

කාරලා කියනවා හැර විධිමත්ව, කාඩිනමින්, ඉලක්කාගත ්රජාවක් 

සශහා ශතොරතුමරු ලබා ශදන්න තිබුණ වැඩ පිබඳශවළ කුමක්ද? 

ශමතැන පැන නඟින ්රධාන ගැටති ශදකාක් තිශබනවා. එකාක් 

තමයි ලබා ශදන ශතොරතුමරු පිබඳබශව ජනතාවශ  වි ව්ාසය 

මුළුමනින්ම බිශ වැටිලා තිී.ම. ඒ නිසා කාලින් ඒ  ශතොරතුමරු ලබා 

දීලා එවැනි ආපදාවක් සිදු ශනොුනණශහොත් ජනතාව ඒ ශතොරතුමරු 

පැත්තකාට දමනවා. සාමානයශයන් ආපදාවක් පිබඳබශව 

සන්නිශේදනය කිරීශම්දී එවැනි විය ශනොහැකි ශද්වල් ශවන්න 

පුළුවන්. සාමානයශයන් වැරදි සහගත ශතොරතුමරු යම් ්රමාණයක් 

යැශවන්න පුළුවන්.  උදාහරණයක් හැටියට කිේශවොත් ඔබතුමමාත් 

දන්නවා  අශප් රශට් කාාලගුණ විදයා ශදපාර්තශම්න්තුමශේ තිබුණු 

තත්ත්වය. රශට් ජනතාව අතර තිශබන මතය තමයි, කාාලගුණ 

ශදපාර්තශම්න්තුමශවන්  වහිනවා කිේශවොත් ජීවිශත්ට වහින්ශන් 

නැහැයි කියන එකා. නමුත් ශම් ආයතන අතිත් තාක්ෂණය පාවිච්චි 

කාරලා ජනතාවට වි ්වාසය තැබිය හැකි අන්දමින් ශතොරතුමරු 

සන්නිශේදනය ශනොකිරීම නිසාම ජනතාව තුමළ ඒ ශතොරතුමරු 

පිබඳබශ වි ්වාසය බිශ වැටිලා තිශබනවා. ඒ එකා කාාරණයක්.  

ශදවැනි කාාරණය තමයි ශතොරතුමරු ලැබුණත් ජනතාවට 

තමන්ශ  ශද්ශපොළ දමලා යන්න තරම් වි ්වාසයක් ශනොමැති වීම. 

ඒ නිසා පසු ගිය ගංවතුමර ශවලාශේදී අගමැතිතුමමාට කියන්න සිද්ධ 

ුනණා "ශපොලීසිය දමලා ශද්ශපොළ ආරක්ෂා කාරවන්නම්, යන්න." 

කියලා. හැබැයි, අපි කා රශවල, බියගම, ශකාොශලොන්නාව ්රශද් වල 

ශබෝට්ුවශවන් ඔරුශවන් ගිහිල්ලා ගංවතුමර ආධාර ශබදන ශකාොටත් 

තට්ුව ශදශක් තුමශන් ශගවල්වල ඉන්න මිනිස්සු තමන්ශ  

ශද්ශපොළ, ශගවල් දමලා ගිහිල්ලා තිබුශණ් නැහැ. කාෑම එකාක් හරි, 

වතුමර ශබෝතලයක් හරි එන ශතක් ඒ අය ඒ ශගවල්වලට ශවලා 

හිටියා. ඇයි? රශට් ආර්ථිකා තත්ත්වය අනුව ගත්තාම 

විශ ේෂශයන්ම ඒ ගංවතුමරින් ආපදාවට පත් ුනශණ් මැද පන්තිකා 

නිවාස බහුතරයක් තිශබන ්රශද්  නිසා ඔුනන් තමන්ශ  ජීවිත 

කාාලය තුමළ අමාරුශවන් උපයා ගත් ශද්වල් දමලා යන්න 

ූ දානමක් නැහැ. ඒ නිසා ඒ සශහා රජයට යම් වැඩ පිබඳශවළක් 

තිශබන්න ඕනෑ.  

ඒ ජනතාවශ  ශද්පළ ආරක්ෂා කාරනවා, ඒකා රජය භාර 

ගන්නවා කියලා වි ්වාසයක් ශගොඩ නෙන්න ඕනෑ. මිනිසුන්ට 

කිේවාට ශපොලීසිශයන් දමලා ශේරා ගන්නවා කියලා, ඒ 

වි ්වාසයත් නැහැ. ඒ නිසා ආපදා සන්නිශේදනශේ තිශබන අන්න 

ඒ ්රධාන ගැටති ශදකා කාඩිනමින් විසඳීම සහ ඒ සශහා නවීන 
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තාක්ෂණය පාවිච්චි කිරීම අති ය වැදගත්. පසුගිය කාාලශේදී 

ආපදාවක් ුනණාට  පසුව ප ච්ාත් මරණ පරීක්ෂණ පවත්වද්දී රජශේ 

ආයතනවලට විවිධ ශචෝදනා එල්ල ුනණා. සමහර ස්ථාන නාය 

ගියාට පස්ශසේ NBRO එකාට ශචෝදනා එල්ල ුනණා. හැබැයි ඔුනන් 

ඉදිරිපත් ශවලා කිේවා, "ශම් ්රශද් ය නාය යාශම් අවදානම් සහිත 

්රශද් යක් කියලා මීට වසර ගණනාවකාට කාලින් අපි කියා 

තිබුණා" කියලා.  

්රශද් ශේ ්රාශද්ශීය ශල්කාම් කාාර්යාලයත් කිේවා, "අපිත් තුමන්-

හතර සැරයක් ගිහිල්ලා ඒ මිනිසුන්ට යන්න කිේවා, ඒත් ගිශේ 

නැහැ" කියලා. මට මතකායි, එකා සැරයක් සුබඳ කුණාුව තත්ත්වයක් 

ඇති ශවලා ධීවරයින් කිහිප ශදශනක් මුහුශද්දී ජීවිතක්ෂයට පත් 

ුනණාට පසුව කාාලගුණ විදයා ශදපාර්තශම්න්තුමවට බරපතළ 

ශචෝදනාවක් ආ බව. ඊට පස්ශසේ ඔුනන් අනුගමනය කාරන 

රියාමාර්ගය තමයි ඉතාම කුඩා සුළෙක් එනශකාොටත් "අද මුහුදු 

යන්න එපා, දරුණු තත්ත්වයක් තිශබනවා" කියා කියන එකා. අපට 

රජයක් ඕනෑ කාරන්ශන් ඒ ඒ ආයතන විසින්- "අද සුළං තත්ත්වයක් 

තිශබනවා, ඒ නිසා බස්නාහිර, දකුණු පළාත්වල අය මුහුදු යන්න 

එපා" කියලා කාාලගුණ විදයා ශදපාර්තශම්න්තුමව කිේවා කියලා 

ඔුනන්ට ඒශකාන් ඇෙ ශේරා ගන්න බැහැ. NBRO එශකාන් 

"ශමතැන නාය යනවා, ශමතැන ශගවල් හදන්න එපා" කියා කිේවා 

කියලා ඔුනන්ට ඒශකාන් ඇෙ ශේරා ගන්න බැහැ. ශමොකාද, ඒ සියති 

ආයතන වැඩ කාරන්න ඕනෑ ජනතාවශ  ජීවිත ආරක්ෂා කාරන්න 

සහ ඔුනන්ශ  යහ පැවැත්ම ශවනුශවනුයි.  

ඒ ්රශද් ය දමා යන්න කියලා NBRO එශකාන් කිේවාට ඒ 

මිනිසුන් ශගවල් හදාශගන ඉන්ශන් ඒ ්රශද් ශේ නම්, වගා කාරලා 

තිශබන්ශන් එතැන නම්, ශවන යන්න තැනක් නැත්නම්, දීලා 

තිශබන ඉඩමත්, ශයෝජනා කාරලා තිශබන ඉඩමත් තමන්ට 

රැකියාවක් කාර ගන්න අපහසු තත්ත්වයකා තිශබන එකාක් නම්, 

ජනතාව එතැන දමා යන්න ූ දානම් නැහැ. "අද මුහුදු යන්න එපා" 

කියලා ධීවරයින්ට කිේවාට ඒ මිනිසුන්ට ශවන ජීවත් ශවන්න 

විධියක් නැත්නම් ශමොකාක්ද කාරන්ශන්? කාාලගුණ විදයා 

ශදපාර්තශම්න්තුමවට ඇෙ ශේරා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ්ර ්නයට 

විසනාමක් ලැශබන්ශන් නැහැ. ඒ නිසා ශම් රජශේ ආයතන සියල්ල 

වැඩ කාළ යුත්ශත් තමන්ශ  ඇෙ ශේරා ගන්න ශනොශවයි, ජනතාව 

ශේරා ගන්නයි. ඒ ආයතන අතර විධිමත් සංයුක්තභාවයක් නැති 

නිසා තම තමන්ශ  duty එකා කාරලා අත පිසදා ගන්නා 

තත්ත්වයක් හැර ජනතාවශ  ජීවිත ආරක්ෂා ශවන්ශන් 

ශකාොශහොමද, ඔුනන් ජීවත් ශවන්ශන් ශකාොශහොමද, එතැනින් පස්ශසේ 

ඔුනන්ශ  දරු පුනල් රැශකාන්ශන් ශකාොශහොමද කියන එකා පිබඳබශ 

අවධානයක් ශයොමු කාරන බවක් අපට ශපශනන්ශන් නැහැ. ඒ නිසා 

තමයි ශම් ආපදා සන්නිශේදනය පිබඳබශ ්ර ්නයක් මතුම ශවලා 

තිශබන්ශන්.  

ඊළෙට, මා අවධානය ශයොමු කාරන්න කාැමැතියි, ස්වභාවිකා 

ආපදාවක් ශනොුනණත්, සාලාව අවි ගබඩාව පිපිරීශමන් විපතට පත් 

ජනතාව පිබඳබශව. ඔුනන් තවමත් තමන්ශ  ඉල්ලීම් ශවනුශවන් 

පාරට බැහැලා උද්ශඝෝෂණ කාරනවා. අශප් සුසිල් ශ්රේමජයන්ත 

ඇමතිතුමමාත් ඒ ගැන දන්නවා. 2016  ශදසැම්බර් 1 වනදා වන විට 

ඒ ආපදාව සිදු ශවලා මාස හයක් ශවනවා. ජුනි මාසශේ ඒ අයශගන් 

730 ශදශනකුට රුපියල් 50,000කා දීමනාවක් ලබා දීලා තිබුණා.  

සැප්තැම්බර් වන විට ඒකා 50කාට සීමා ශවලා තිශබනවා. ඒ 

ජනතාව ඉල්ලීම් කිහිපයක් සම්බන්ධශයන් තමුන්නාන්ශසේලාත් 

එක්කා සාකාච්ඡා කාරලා තිශබනවා. ඒ අය ජනාධිපතිතුමමාට ලිේවා; 

අගමැතිතුමමාට ලිේවා; ්රාශද්ශීය සම්බන්ධීකාරණ කාමිුවවල, දිස්රික් 

සම්බන්ධීකාරණ කාමිුවවල සාකාච්ඡා කාළා. නමුත් එහි ශනොවිසනාණු 

්ර ්න ගණනාවක් තිශබනවා. පළමුවන එකා තමයි ර්ර්ණ හානි සිදු 

ුනණු නිවාසවලට සහ වයාපාරිකායන්ට ශනොවැම්බර් මාසය දක්වා 

දීමනාවක් ශදන්න එකාෙ වීම. නමුත් ඒකා සැප්තැම්බර් මාසශයන් 

පසුව ලබා දීලා නැහැ. නිවාසවලට ලබා දීලා තිශබනවා. හැබැයි 

මුළුමනින්ම ආදායම් මාර්ග අහිමි වූ වයාපාරිකායන්ට එම දීමනාව 

ලැශබන්ශන් නැහැ.  

ගරු ඇමතිතුමමාශගන් අපි දැන ගන්න කාැමැතියි, ඒ දීමනාව 

නැවත වතාවක් ලබා ශදනවාද, එශහම නම් එය ලබා ශදන්න 

කාටයුතුම කාරන්ශන් කාවදා ඉශලාද කියලා. ඒ වාශ ම තමයි දැන් ඒ 

හානියට පත් නිවාස සහ වයාපාරිකා ස්ථානවල භාණ්ඩ තක්ශසේරුව 

සම්බන්ධශයන් ගැටතිවක් පැන නැඟිලා තිශබනවා. 
 
ගු අනුර ප්රියෙර්ශ්න යාපා ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொப்பொ) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

ගරු මන්ත්රීතුමමනි, 154 ශදශනකුට ශගවීම සශහා මුදල් යවා 

තිශබනවා. එයින් 52 ශදශනකුට ශගවලා තිශබනවා. නමුත් අපි 

සම්ර්ර්ණශයන් හානි වූ නිවාසවල තක්ශසේරු වටිනාකාම ශගවා 

තිශබන නිසා නීතිමය ්ර ්නයක් පැන නැඟිලා තිශබනවා, රුපියල් 

50,000 ශගවන්න පුළුවන්ද කියන කාාරණය සම්බන්ධශයන්. 

නිලධාරින් දැන් ඒ ගැන සාකාච්ඡා කාරශගන යනවා. මාශ  

කාථාශේදී මා කියන්නම්, අපි ශකාොච්චර දුරට ඒකා කාරලා 

තිශබනවාද කියලා. 

 
ගු (වවෙය) නලි්දෙ ජයිනසපස ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ඊළෙ ්ර ්නය තමයි, ශමහි හානියට පත් ුනණු නිවාසවලයි, 

වයාපාරිකා ස්ථානවලයි භාණ්ඩ තක්ශසේරුව සම්බන්ධශයන් 

්ර ්නය. ශමහිදී ඔබතුමමන්ලා උපශයෝගි කාර ගත්ශත්, ඒ ජනතාව 

ශපොලීසියට කාරන ලද පැමියේලි සටහන් වාශ ම ශම් ආපදාව 

ුනණාට පස්ශසේ විශ ේෂ ශසේවා බලකාාය ශගයින් ශගට ගිහින්  ගනු  

ලබන වාර්තා. නමුත් දැන් ඒ තක්ශසේරුව සම්බන්ධශයන් 

සෑහීමකාට පත් ශනොුනණු ජනතාවශගන් ඔුනන් තුමන්වන වරටත් 

තක්ශසේරුවක් ඉල්ලනවා. ශමොකාද, ශම් භාණ්ඩ තක්ශසේරුව 

සම්බන්ධ ලිපිශගොනු හයසියයක් පමණ අතුමරුදන් ශවලා කියා 

වාර්තා ශවලා තිශයනවා.   

 
ගු අනුර ප්රියෙර්ශ්න යාපා ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொப்பொ) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

තුමන්වන තක්ශසේරුවට එකාෙයි 

 
ගු (වවෙය) නලි්දෙ ජයිනසපස ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

තුමන්වන තක්ශසේරුවට තමුන්නාන්ශසේලා එකාෙයි! ශබොශහොම 

ශහොශයි. 

 අවි ගබඩාව පුපුරණ ශවලාශේ කුලී පදනම මත වයාපාර 
කාරශගන හිටපු අය  සම්බන්ධව කියන්න ඕනෑ. හානියට පත් ඒ 
නිවාසවලට ආධාර ලැී. තිශබනවා. ඒ වා ශ ම තමුන්නාන්ශසේ 
කියනවා, ඒ වයාපාරිකා ස්ථානවලටත් ශදන්න ූ දානම් කියා. කුලී 
පදනම මත වයාපාර කාරශගන ගිය අය සිටියා ශන්. ඒ වයාපාරිකා 
ස්ථාන ඉදි කිරීම සශහා ඔබතුමමන්ලා ලබා ශදන සහන ය 
ශමොකාක්ද?  

 
ගු අනුර ප්රියෙර්ශ්න යාපා ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொப்பொ) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

ස්ථානයක් හදන්න ශයෝජනා ශවලා තිශබනවා. ඒ සශහා අපි 

මුදල් ඉල්ලා තිශබනවා. මුදල් ලැබුණු වහාම පටන් ගන්නවා. 

UDA  එකා සම්ර්ර්ණශයන්ම ඒ සැලැස්ම ඇශලා තිශබනවා. 
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පාර්ලිශම්න්තුමව 

ගු (වවෙය) නලි්දෙ ජයිනසපස ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ඔබතුමමා කියන්ශන් සාලාව අතිත් නගර නිර්මාණය කාරන එකා 

ගැනද? 
 

ගු අනුර ප්රියෙර්ශ්න යාපා ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொப்பொ) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

ඔේ.  
 

ගු (වවෙය) නලි්දෙ ජයිනසපස ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ශකාොයි කාාලයක් යයිද, ඔය වැශ ට?  
 

ගු අනුර ප්රියෙර්ශ්න යාපා ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொப்பொ) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

මුදල් දීපු ගමන් ඒකා පටන් ගන්නවා. ඒකා ්ර ්නයක් ශවන්ශන්  

නැහැ. හදිසියි කියලාද කියන්ශන්? 
 

ගු (වවෙය) නලි්දෙ ජයිනසපස ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

හදිසියක් තිශබනවා. ශමොකාද, ඒ මිනිසුන් ජීවත් ශවන්න 

එපායැ. ඒකායි අහන්ශන්. 
 

ගු අනුර ප්රියෙර්ශ්න යාපා ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொப்பொ) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

අපි පිබඳගන්නවා. ඒ මුදල් ලැබුණු සැයේන් අප වැඩ පටන් 

ගන්නවා. මුදල් අපි ඉල්ලා තිශබනවා.  
 

ගු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මන්ත්රීතුමමා, ඔබතුමමාට තව විනාඩි ශදකාක් තිශබනවා. 
 

ගු (වවෙය) නලි්දෙ ජයිනසපස ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

මූලාසනාරූඪ  ගරු මන්රිතුමමනි,  ඊළෙට තවත් ්ර ්නයක් 

තිශබනවා.  ඒ තමයි, third-party insurance එකාක් සහිත ශද්පළ 

සම්බන්ධ ්ර ්නය. වාහන ශවන්නටත් පුළුවන්,  අශනක් ශද්පළ 

සම්බන්ධශයන් මම ශම් කියන්ශන්. ශම්  සම්බන්ධශයන්  වන්දි 

ලබාදීමක් සිද්ධ කාර නැහැ. ඒ සශහා ඔබතුමමාශ  කාථාශේදී 

උත්තරයක් ලැශේය කියා මා බලාශපොශරොත්තුම ශවනවා.  

සාලාව අවි ගබඩාව ්ර ්නය ගත්ශතොත්, ජනතාවට ශගවල් 

අහිමි ශවලා විතරක් ශනොශවයි, වයාපාර කාර ගන්නට බැරි ශවලා 

තිශබනවා විතරක් ශනොශවයි, තමන්ශ  වන්දි ආධාර ලබාගන්නට 

දැන් පාරට බහින්නත් සිද්ධශවලා තිශබනවා.  

මා ළෙ තිශබනවා, 2016 වර්ෂශේ ශම් දක්වා අශප් රශට් ආපදා 

තත්ත්වය ශහේතුමශවන් පුනල් තුමන්ලක්ෂ හැත්තෑහතරදාහක් පමණ, 

නිවාස හානි හාරදහස් ශදසියයක් පමණ, අර්ධ නිවාස හානි 

පණස්පන්දාහක් විතර සිද්ධ ශවලා තිශබනවාය කියා ආපදා 

කාළමනාකාරණ අමාතයාං ය  විසින් නිකුත් කාළ වාර්තාව. ඒ අනුව 

කාඩිනම් සහන සශහා ශකාෝටි දහතුමනකුත්, රුපියල් දහදාශහේ ආපදා 

සහනාධාර සශහා ශකාෝටි පණස්ශදකාකුත් ශවන්කාර තිශබනවා.  

ශම් ආධාර ටිකා ුනණත් නිකාම්ම ලැබුශණ් නැහැ. කාෑගල්ශල් 

කාළුපහශන් ජනතාවට,කා රශවල ජනතාවට, සාලාව ජනතාවට 

පාරට බැහැලා උද්ශඝෝෂණය කාරන්නට සිද්ධ ුනණා, ශම්වා 

ගන්නතුමරු. ඒ වාශ ම මට මතකායි, මිනිස්සු තමුන්නාන්ශසේලාත් 

වට කාර ගත්තා කියලා.  
 

ගු ඒ.ඩී. ුමසල් දප්රේෙජය්දත ෙහසතා  (විෙයා, තාක්ෂණ හසා  

පර්දමෂණ අොතයුරො) 
(ைொண்புைிகு  ஏ.டி. சுசில் பினரைஜயந்த - விஞ்ஞொன, ததொழில் 

நுட்ப ைற்றும் ஆரொய்ச்சி அமைச்சர்) 

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha - Minister of  Science, 
Technology and Research) 
කා රශවල ජනතාවට ඔබතුමමා ඔය කියන කිසිම ්ර ්නයක් ඇති 

ුනශණ් නැහැ.  
 

ගු (වවෙය) නලි්දෙ ජයිනසපස ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ඔබතුමමා ගිය රැස්වීමක් සම්බන්ධශයන් රූපාවහිනිශේ 

ශපන්නුවා මම දැක්කාා,- 
 

ගු ඒ.ඩී. ුමසල් දප්රේෙජය්දත ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு  ஏ.டி. சுசில் பினரைஜயந்த) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
නැහැ, නැහැ. ඒ, තමුන්නාන්ශසේලාශ  මන්ත්රීවරශයක් එතුමමාට 

ලකුණු දා ගන්න කාළ ශදයක්. ඇලකාණ්ඩිශේ විසි ගණනක් පුනල් 

ඉන්නවා. [බාධා කිරීමක් ඉන්න කියන්න. ඒ අයට ලයිට්  

දුන්ශන්ත් මම; වතුමර දුන්ශන්ත් මම. හැබැයි දැන් වාරිමාර්ග 

ශදපාර්තශම්න්තුමව කියනවා, ඇලකාණ්ඩිශේ එශහම ශදන්න බැහැ 

කියා. ශමොකාද, ශම්වා ගහශගන ගිහින් ශබෝක්කු හිර ශවලා වතුමර 

ගලන්ශන් නැහැ කියා. වාරිමාර්ග අං ශයන් අවසර ශදන්ශන් 

නැත්නම් ්රාශද්ශීය ශල්කාම්ට කිේවා, ඉඩමක් ශහොයන්න කියා, ඒ 

අයට නිවාස වයාපයතියක් හදා ශදන්න. 
 

ගු (වවෙය) නලි්දෙ ජයිනසපස ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ගරු ඇමතිතුමමා, ඔය වාශ  ශදයකින් අපට ලකුණු දාගන්න 

ුනවමනා නැහැ. ශමොකාද, සුනාමියටද, ගංවතුමරටද- 
 

ගු ඒ.ඩී. ුමසල් දප්රේෙජය්දත ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு  ஏ.டி. சுசில் பினரைஜயந்த) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
 මම දන්නවා ශන් ඒ පැත්ශත් අය ගැන, තමුන්නාන්ශසේට වඩා 

ශහොශට. 
 

ගු (වවෙය) නලි්දෙ ජයිනසපස ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ඒකා හරි. මාත් ගිහින් උදුන කාරපු අය ශන්.   
 

ගු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමමාට නියමිත කාාලය අවසානයි.  
 

ගු (වවෙය) නලි්දෙ ජයිනසපස ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

තව එකා විනාඩියක් ශදන්න,  මූලාසනාරුඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි. 

ශමයට  අමතරව, තවත් එක් කාාරණයක් ශකාශරහි අවධානය 
ශයොමු කාරන්නට කාැමැතියි. ආපදා කාළමනාකාරණ මධයස්ථානශේ 

අධයක්ෂ ජනරාල්  තනතුමශර් පුරප්පා රව පිරවීම පිබඳබශවයි, ඒ.     
ශම් පත් කාර තිශබන අධයක්ෂවරයා ගැන මම දන්ශන් නැහැ, 

එතුමමා ශහොශ ශකාශනක් ශවන්න පුළුවන්. ශකාශසේ නමුත් 
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තමුන්නාන්ශසේලා ශම් සශහා පුවත්පත් දැන්වීමක් දැම්මා, "වුහගත 

සම්මු පරීක්ෂණ ්රතිඵල මත බශවා ගැනීම් කාරනු ලැශේ" කියා. ඒ 
අනුව 2016 සැප්තැම්බර් 20වන දින දස ශදශනක් සම්මු 

පරීක්ෂණයට කාැශවා තිශබනවා. ඒ සම්මු පරීක්ෂණ මණ්ඩලය 
සශහා ජනාධිපති ශල්කාම් කාාර්යාලශයන්, අගමැති කාාර්යාලශයන් 

නිලධාරින් ඇතුමළු රජශේ ශජයෂඨ් නිලධාරින් 5ශදශනක් ඉශලා 
තිශබනවා.  සම්මු පරීක්ෂණයට ආපු 10ශදනා අතශර්ම අධයක්ෂ 

ජනරාල් තනතුමරට සුදුස්ශසක් සිටිශේ නැද්ද කියා මා දැන ගන්නට 

කාැමැතියි. ශමොකාද, ශම්කා secondment එකාක් විධියට පිටින් ගන්න 
තරමටම, ශම් 10 ශදනා අතශර් සුදුස්ශසක් සිටිශේ නැද්ද? එතුමමා 

දක්ෂශයක් ශවන්න පුළුවන්. මා කිසිම ශදයක් දන්ශන් නැහැ.  
 

ගු අනුර ප්රියෙර්ශ්න යාපා ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொப்பொ) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

ශම් කාාර්ය භාරය ඉතාමත් අමාරුයි. ශම් සශහා රාජය ආයතන 

ගණනාවක් කාළමනාකාරණය කාළ යුතුමව තිශබනවා. ආපදාවක් 

සිදුුනණු වහාම ඒ සිද්ධිය සම්බන්ධශයන් සියති කාටයුතුම 

ශකාශරන්ශන්, ආපදා කාළමනාකාරණ මධයස්ථානය මඟින් කියලා 

තමුන්නාන්ශසේලා දන්නවා. අශප් නිලධාරි මණ්ඩලයත් ඒ සශහා 

සුදුසු නිලධාරියකු පිබඳබශව සෑහීමකාට පත් ුනශණ් නැහැ. ඒ නිසා 

තමයි secondment එකා යටශත් රජශේ නිලධාරියකු ගන්න අපට 

පුළුවන් ුනශණ්.  

අපි ශදවනුව කාල්පනා කාර තිශබනවා, ශම් පිබඳබශ නිවැරදි 

රමශේදයක් නැවතත් සකාස් කිරීම සශහා රාජය ශසේවා ශකාොමිෂන් 

සභාවත් එක්කා සාකාච්ඡා කාරන්න. ශමොකාද, ශම් තනතුමර ලැබිය 

යුත්ශත් ලංකාාශේ රිවිධ හමුදාව සම්බන්ධීකාරණය කාරන්න පුළුවන් 

ශකාශනකුටයි කියලා අපි අදහස් කාරනවා. අපට ්ර ්නයක්ව 

තිශබන්ශන් එපමණයි. අපට පුද්ගල ්ර ්නයක් නැහැ.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශහොශයි. ශබොශහොම ස්තුමතියි. ගරු මන්ත්රීතුමමනි, ඔබතුමමාට 

නියමිත කාාලය අවසානයි.  

මීළෙට, අතිගරු ජනාධිපතිතුමමාශ  කාථාව.  

ඊට ්රථම, ගරු ශේ.එම්.ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා මූලාසනය 
ගන්නවා ඇති. 
 

අනුරුව ගු මුිතබුර් රහුෝද ෙහසතා මූලාසනදය්ද ඉවත් 
වුදය්ද, ගු දේ. එම්. ආන්දෙ ගඩොරසරි ෙහසතා මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு, ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன் அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலனவ, ைொண்புைிகு னஜ.எம். ஆனந்த 

குைொரசிறி அவர்கள்  தமலமை வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE  HON. MUJIBUR RAHUMAN left the Chair, and 
THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI  took the Chair. 

  

[අ.භා. 1.56  
 

අිනගු වෙත්රීපාල සරිදසේන ෙහසතා (ජනාධිපිනුරො, 

ෙහසවැලි සිංවර්ධාන හසා පරිසර අොතයුරො සහස  ආරක්ෂක 

අොතයුරො) 
(னைதகு மைத்திொிபொல சிறினசன - ஜனொதிபதியும் ைகொவலி 

அபிவிருத்தி, சுற்றொடல் அமைச்சரும் பொதுகொப்பு அமைச்சரும்) 
(His Excellency Maithripala Sirisena - President, Minister of 
Mahaweli Development and Environment and Minister of 
Defence) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, 2017 වසශර් අය වැය 

ශයෝජනාව සම්බන්ධශයන් කාාරකා සභා අවස්ථාශේදී එක් එක් 
අමාතයාං වල වැය ශීර්ෂ පිබඳබශව ශගවීගිය දින කිහිපය තුමළ විවිධ 

සාකාච්ඡා සහ සංවාද ඇති ුනණා. අද දවශසේ සාකාච්ඡාවට ලක් 

වන්ශන්, අශප් රශට් අනාගතයට ඉතාමත් වැදගත්, ශම් රශට් 

අනාගත ඉරණම, ජාතිශේ ඉරණම විසශන විෂය ක්ශෂේර 
පිබඳබශවයි. ජාතිකා ඒකාාබද්ධතා සහ ්රතිසන්ධාන 

අමාතයාං ශේත්, ජාතිකා  සංවාද පිබඳබශ අමාතයාං ශේත්, ආපදා 
කාළමනාකාරණ අමාතයාං ශේත් වැය ශීර්ෂයන් පිබඳබශවයි අද දින 

විවාදයට ගන්ශන්. ආපදා කාළමනාකාරණ අමාතයාං ය ශබොශහෝ 
ශවලාවට ස්වාභාවිකා විපත්ති නිසා ඇතිවන තත්ත්වයන්ට මුහුණ 

ශදන අමාතයාං යක්. නමුත් ජාතිකා සමඟිය, සංහිඳියාව ශනොමැති 

රටකා විශ ේෂශයන්ම ජාතින් අතර සමඟියක් ශගොඩ නැඟීමට වැඩ 
පිබඳශවළක් ශනොමැති නම්, එහි ්රතිඵල අත් ශවන්ශන්ත් බරපතළ 

ජාතිකා ආපදාවක් විධියටයි. එය ශේදවාචකායක්. එය බරපතළ 
ශ ෝකාාන්තයක්.  

අධි තාක්ෂයේකා ශලෝකාශේ මහා සංවර්ධනයක් තිශබන 
රටවලත් අද වන විට  භාෂා ්ර ්නය, ආගම් ්ර ්නය, කුල ශගෝර 

්ර ්නය යනාදිය එශලසම තිශබනවා. අපි අුනරුදු සිය දහස ්

ගණනකාට එහා මානව ඉතිහාසය ගතශහොත්, ඒ ඉතිහාසය තුමළත් 
භාෂාව, ආගම, කුලය යනාදී ව ශයන් විවිධ සංස්කායතිකා 

තත්ත්වයන් සමෙ ඇතිුනණු ගැුවම් හා යුද තත්ත්වයන් පිබඳබශව 
අතිවි ාල ව ශයන් කාථා කාරන්න පුළුවන්. ශලෝකා ඉතිහාසය තුමළ 

දහස් ගණනින් ශනොව, ලක්ෂ ගණනින් ජීවිත අහිමි ුනණු, ඒ ඒ 
රටවල මහ ශපොශළොව රුධිරශයන් ශවළාගත් මහා ශ ෝකාාන්ත 

යුගයන් පිබඳබශ කාථා කාරන්න පුළුවන්. රටක් විධියට කාථා කාරන 

විට, අශප් රශට් තිශබන ්ර ්නය දවසකා-ශදකාකා ්ර ්නයක් 
ශනොවන බව අපි සෑම ශකාශනක්ම දන්නවා. 1.30 ද කාය, 40 

ද කාය, 50 ද කාශේ සිට 00 ද කාය දක්වා ශගවී ගිය ද කා 6කා 
පමණ කාාලයත් සමෙ මෑත යුගයන් පිබඳබශව සිහිපත් කාළශහොත් 

සිංහල-මුස්ලිම් ශකාෝලාහල හා ගැුවම්, සිංහල-දමිළ ශකාෝලාහල හා 
ගැුවම් අශප් ඉතිහාසශේ මතකා සටහන් තුමළ තිශබනවා.  

ඒ තුමබඳන් ලබාගත් අත්දැකීම් තිශබනවා. ඒ අත්දැකීම් සමෙ සිදු 

වූ ආර්ථිකා විනා යන්ටත් වඩා බරපතළ ශලස ජනතාව තුමළ 
සමඟිය බිශ වැටීම, සහශයෝගිතාව ශනොමැති වීම, සැකාය ඇති වීම, 

බිය ඇති වීම සිදුුනණා. නිදහස, ්රජාතන්රවාදය, මානව හිමිකාම් 
සහ මූලිකා අයිතිවාසිකාම් පිබඳබශව තිශබන්නාවූ ශදදරීම් සමෙ 

සමාජය සැම විටම පුපුරා යනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි.  

1930 ද කාශේ සිංහල-මුස්ලිම් ශකාෝලාහලය අශප් රශට් 

ඉතිහාසශේ මහා ශේදවාචකායක්. 1.40 ද කාශයන් ශමහා 

ගතශහොත් සිංහල-දමිළශකාෝලාහල සමෙ විශ ේෂශයන්ම උතුමශර් 
නායකායින්ශ  ඉල්ලිම්, නිදහශසන් පසු ලංකාාශේ බලයට පත්ුනණු 

සෑම නායකායකුම තමන් බලයට පත්වීම සශහා ඒ ්ර ්නය ශයොදා 
ගැනීම යන කාරුණු පිබඳබශව අපට අත්දැකීම්  රාශියක් තිශබනවා.  

එස්.ඩේලිේ.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායකා මැතිතුමමා, ශචල්වනායගම් 
මැතිතුමමා සමෙ බණ්ඩාරනායකා-ශචල්වනායගම් ගිවිසුම ඇති කාර 

ගන්නට ගියා. එදා එය කාරන්නට ඉඩ දුන්ශන් නැහැ. අශප් 

ශගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්ශසේලාම පිරිසක් ශරෝස්මී  ශපශදශසේ 
එතුමමාශ  නිවස ඉදිරිපිටට ගිහින් අරගළ කාරනශකාොට 

බණ්ඩාරනායකා මැතිතුමමා නිවශසන් මහ පාරට ඇවිත්, එතුමමාශ  
සාක්කුශේ තිබුණු ලයිටරය අරශගන මහා  සංඝරත්නය ඉදිරිපිටදී 

බණ්ඩාරනායකා-ශචල්වනායගම් ගිවිසුශම් කාඩදාසි එතුමමාශ  
අතින්ම ගිනි තබා කිේවා, " ඔබවහන්ශසේලා විරුද්ධ නම් මම ශම්කා 

කාරන්ශන් නැහැ"යි කියලා.    

1965න් පස්ශසේ ඩ ලි -ශචල්වනායගම් ගිවිසුම සම්බන්ධශයන් 

ඇතිුනණු සාකාච්ඡාවලටත් ඒ ආකාාරශයන්ම විශරෝධතා ඇති ුනණා. 

ඩ ලි- ශචල්වනායගම් ගිවිසුමත් අශහෝසි ුනණා. එය රියාත්මකා 
කාරන්නට බැරිව ගියා. ඊට පස්ශසේ ශම් ්ර ්නය එන්න-එන්නම 

ශමෝරා ගියා, ගැුවම් එන්න-එන්නම වැඩි ුනණා, උතුමශර් 
සංවර්ධනය කාඩා වැුවණා, නැ ශෙනහිර සංවර්ධනය බිද වැුවණා.  
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පාර්ලිශම්න්තුමව 

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, 1.40 වර්ෂශයන් -නිදහශසන් 

පස්ශසේ-  බලයට පත්ුනණු සෑම ආණ් රවක්ම ඇමති මණ්ඩලය 

ශතෝරා පත්කාරන විට උතුමරට ඇමති ය ර කීයක් දුන්නාද, 

නැ ශෙනහිරට ඇමති ය ර කීයක් දුන්නාද කියන ්ර ්නයම සැබෑ 

සාක්ෂියක් සහ සාධකායක්  ශවනවා, ඒ ්රශද් වලට සාධාරණ 

සංවර්ධනයක් ඉුව ශනොවීම පිබඳබශ ශේදවාචකායට. ශම් ්ර ්න 

උග්රශවලා තමයි ්රධාන ව ශයන්ම 1.00 ද කාය වන විට බරපතළ 

්ර ්න රාශියක් රට තුමළ ඇති ුනශණ්. 1.76 වර්ෂශේ ්රධාන 

ව ශයන්ම යාපනශේ නගරාධිපති දුශරයප්පා ඝාතනයත්, ඉන් 

පසුව 1.03දී ඇතිුනණු  ශම් රශට් ජාතිශේ බරපතළ, අවාසනාවන්ත 

සිද්ධිය වූ “අූ  තුමශන් කාළු ජූලිය” තත්ත්වයත්, ඒ වා ශ ම 

්රභාකාරන්ශ  නායකාත්වශයන් බිහිුනණු එල්ටීටීඊ රස්තවාදය 

තුමබඳන් රශට් ම්ශල්ච්ඡ යුද්ධයක් නිර්මාණය වීම නිසා ඇතිුනණු 

තත්ත්වයත් අප සෑම ශකාශනක්ම දන්නවා. ඒ අත්දැකීම් අප ලබා 

තිශබනවා. අප ඒවාට මුහුණ දී තිශබනවා.  

මා නිශයෝජනය කාළ ශපොශළොන්නරුව දිස්රික්කාශේ මිනී සිය 

ගණනක් මශ  දෑතට අර ශගන තිශබනවා, ඒවාට කාර ගහලා 

තිශබනවා. මිනිසුන් කාපා ශකාොටා ශල්  වැගිශරමින්, මහ ශපොශළොව 

ශතත් කාරමින් ගම්මාන විනා  ුනණු ආකාාරය වාශ ම උතුමරු 

නැ ශෙනහිරට සීමා ශනොවූ යුද්ධය ශකාොළඹ නගරය සිසාරා ගිය 

හැටි, දකුයේන් මාතර දක්වා ගිය හැටි, ඒ වා ශ ම මහනුවර දළ දා 

මාබඳගාව අසළට යුද්ධය ගිය හැටි අපි දන්නවා. ශම්  ශ ෝචනීය සහ 

කාුවකා අත්දැකීම් අපි ලබා තිශබනවා.  

එදා ඇතිුනණු තත්ත්වයත් එක්කා ශේ.ආර්. ජයවර්ධන හිටපු 

ජනාධිපතිතුමමාට ඉන්දු-ලංකාා ගිවිසුම ශගශනන්න සිද්ධ ුනණා. අද 

ශම් රශට් ඇතැම් අය ශම් ්ර ්න ශබොශහොම සරල සහ පහසු ්ර ්න 

විධියට කාථා කාරනවා, ශබොශහෝ ශවලාවට අපහාසයට සහ 

උපහාසයට ලක් කාරනවා. ඒ අපහාසයට සහ උපහාසයට ලක් 

කාරන්ශන්ත්, අපි සකාස් කාරන අතිත් ආණ් රරම වයවස්ථාශේ 

විසනාම පිබඳබශව හාසයජනකාව සහ අපහාසශයන්, එයට අශගෞරව 

කාරමින් කාථා කාරන්ශන්ත් අනාගතශේදී ශම් රශට් නැවත ශල් 

වැගිරීමක් බලාශපොශරොත්තුමශවන්ය කියන එකා මා ශබොශහොම 

පැහැදිලිව කියන්නට  ඕනෑ.  

ඉන්දු-ලංකාා ගිවිසුම ශගන ආ ශවලාශේ රට විරුද්ධ ුනණා; 

ශේ.ආර්. ජයවර්ධන හිටපු ජනාධිපතිතුමමාශ  අගමැතිතුමමා - 

ජනාධිපති ශ්රේමදාස මැතිතුමමා- විරුද්ධ ුනණා; එතුමමාශ  ඇමති 

මණ්ඩලය විරුද්ධ ුනණා. රශටන් ආ ඒ විශරෝධය හමුශේ මහ 

දවාශල් ඇඳිරි නීතිය දාලා රජිතේ ගාන්ධි මැතිතුමමා එක්කා ශේ.ආර්. 

ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමමා ඉන්දු-ලංකාා ගිවිසුම අත්සන් කාළා. එහි 

්රතිඵලයක් විධියට දහතුමන්වන ආණ් රරම වයවස්ථා සංශ ෝධනය 

ආවා; පළාත් සභා ඇති ුනණා. එශහත්, "එයින් ්ර ්නයට සැබෑ 

විසනාමක් නැත''  යනුශවන්  නැඟුණු හඬත් එක්කා, ඒ ්ර ්නය 

ජාතිකා ්ර ්නයක් බවට පත් ුනණා පමණක් ශනොව, එය බරපතළ 

ශලස ජාතයන්තර ්ර ්නයක් බවටද පත් ුනණා. යුද්ධය නිසා ශ්රී 

ලාංකිකායන්ශගන් පිරිසක් ශලෝකාශේ ශබොශහෝ රටවලට පළා ගියා; 

පිරිසක් ස්ව කාැමැත්ශතන් ගියා.  

අදත් ලක්ෂයකාට වැඩි ශ්රී ලාංකිකා ජනතාවක් දකුණු ඉන්දියාශේ 

අවතැන් කාශුනරුවල ඉන්නවාය කියන එකා අපි අමතකා කාරන්න 

ශහොශ නැහැ. ශම්කා, රටක් විධියට අපට අශගෞරවයක්; ආණ් රවක් 

විධියට අශගෞරවයක්. අන්තර්ජාතිකා සමුළු, එක්සත් ජාතින්ශ  

සංවිධානය, විවිධ ජාතයන්තර සංවිධාන ඉස්සරහට ගිහින් කාථා 

කාරන විට අප පිබඳගන්නට ඕනෑ, එය අප ලේජාසහගත විය යුතුම 

අශගෞරවයක් කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, යුද්ධය පිබඳබශව තිශබන 

කාුවකා අද්දැකීම් එක්කා ඇති වූ තත්ත්ව විග්රහ කිරීම අව ය වනවාය 

කියා මා වි ්වාස කාරන්ශන් නැහැ. ඒ පිබඳබශව අප සෑම 

ශකාශනකුටම අද්දැකීම් තිශබනවා. මම, යුද්ධය කාාලශේදී අවස්ථා 

5කාදී එල්ටීටීඊ ්රහාර 5කාට ලක් වූ ශකාශනක්. මා ්රහාරයට ලක් 

කාරන්න ආ සෑම එල්ටීටීඊ රස්තවාදිශයක්ම මිය ගියා. 

ශපොශළොන්නරුශේදී ඇතැම් අය සයනයි  කාාලා මිය ගියා. ඒ 

වාශ ම, මට ශබෝම්බ පුපුරුවන්න ආ අය සිය දිවි නසාගැනීම් 

කාරගත්තා. එවැනි අද්දැකීම් මට තිශබනවා. ඒ වාශ ම, රණසිංහ 

ශ්රේමදාස හිටපු ජනාධිපතිතුමමාශ  ඉශලා, ක්ලැන්සි ්රනාන්දු හිටපු 

නාවිකා හමුදාපතිතුමමාශ  ඉශලා ශද් පාලනඥයන්ද, ආරක්ෂකා 

්රධානින්ද, ශම් රශට් ශශ්රේෂ්ඨ රණ විරුවන්ද ජීවිත පරිතයාග කාරලා, 

යුද්ධය ශභෞතිකා ව ශයන් පරාජය කාළා; ශවඩි හඬ පරාජය කාළා. 

නමුත් ්ර ්නය එසැනින්, සැබෑ ශලස විසනාශන් නැහැ කියා අපි 

දන්නවා. යුදමය ව ශයන් ශවඩි හඬින්, තුමවක්කුවලින් ්ර ්නය 

පරාජය කාළත් රට ශබදීම පිබඳබශ මතය පරාජය කාරන්න තවමත් 

පුළුවන්කාමක් ලැබිලා නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, "ශම් රශට් සැබෑ සාමයක් ඇති 

ුනණාය" කියලා ශබොශහෝ ශවලාවට කියන කාතාවට මම එකාෙ 

වන්ශන් නැහැ. සැබෑ සාමයක් යනුශවන් සැබෑ ශලසම හදවතට 

එකාෙව කාථා කාරන්න පුළුවන් වන්ශන් ශම් රට ශබදීම පිබඳබශව, 

එල්ටීටීඊ එකාට අනුව පැරැයේ රමයට ඊළමක් පිබඳබශව ජාතිකා 

ව ශයන් සහ අන්තර්ජාතිකා ව ශයන් කාථා කාරන මතය පරාජය 

කිරීම තුමළයි. ඒ නිසා ශම් අද්දැකීම් එක්කා අපට තිශබන ්ර ්නය 

ශත්රුම් ගැනීශම් හැකියාව තිශබන්නට ඕනෑ.  

ශම් සශහා තිශබන විසනාම්වලින් එකාක් ශලස ්රධාන ව ශයන් 

අතිත් ආණ් රරම වයවස්ථාවක් පිබඳබශව සාකාච්ඡා කාරමින් අපි අද  

ඒ සශහා යම් සාර්ථකා ්රශේ යක් ශගන තිශබනවා. එය සාර්ථකා 

්රශේ යක්. බණ්ඩාරනායකා මැතිතුමමාශ  යුගශේ වාශ ම, ඩ ලි 

ශසේනානායකා මැතිතුමමාශ  යුගශේ වාශ ම, ශේ.ආර්. ජයවර්ධන 

මැතිතුමමාශ  යුගශේ වාශ ම, චන්ද්රිකාා බණ්ඩාරනායකා 

මැතිනියශ  යුගශේ වාශ ම ශද් පාලන විසනාමක් දීමට ගත්තා වූ 

උත්සාහයන්, ඒ සියති අවස්ථා සිහිපත් කාරමින්, යම් පිරිසක් අදත්, 

ශම් කාරන සාකාච්ඡා ඉතාම අ ර තක්ශසේරුවකාට දාලා, "ශම් 

ආණ් රව රට ශබදන්න හදනවා" කියන ශචෝදනාව කාරනවා; ශම් 

රශට් සිංහල ශබෞද්ධ ජනතාව තුමළ ඉතාම වැරැදි මතයක් ශගොඩ 

නෙනවා; ශගෞරවනීය මහා සංඝ රත්නය තුමළ වැරැදි විධිශේ මත  

ඇති කාරනවා; රටින් පිට සිටින ශ්රී ලාංකිකායන්ට  අන්තර්ජාලය 

හරහා, ශවේ අඩවි හරහා ඉතාම වැරැදි ශතොරතුමරු ශදනවා. 

"ආරක්ෂකා හමුදා දුර්වල කාරනවා. රට කාඩනවා. රට ශබදනවා." 

කියනවා. ශම් විධියට ඉතාම වැරැදිසහගත ශතොරතුමරු ශදනවා. 

"ආණ් රරම වයවස්ථාශේ ශබෞද්ධාගමට තිශබන තැන අහිමි 

කාරනවාය" කියනවා. ශම් තුමළ බලාශපොශරොත්තුම වන්ශන් කුමක්ද, 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි?  

අරුතශේදී ඇතැම් නායකායන් බලය ලබා ගැනීම සශහා ශම් 

්ර ්නය පාවිච්චි කාළා වාශ ම, ඇතැම් නායකායන් බලය ලබා 

ගැනීම සශහා ්ර ්නශයන් පැන ගියා වාශ ම,  මීට විරුද්ධ ශවන 

පිරිස් අද කිසිදු සාක්ෂියක් ශනොමැතිව අනාගත බලය සශහා 

අවස්ථාවාදී ශලස පුව ශද් පාලන සීමා  තුමළ සිටිමින් කාටයුතුම 

කාරනවා, ්ර ්නයට සාධාරණ විසනාමක් ශදන්ශන් නැතිව. ඒ 

වාශ ම අපි ආණ් රවක් විධියට කාරන්ශන් කුමක්ද කියා ශසොයා 

බැලීමකින් ශතොරව, ශම් ්ර ්නය විසඳීම සශහා පැහැදිලි පවිර 

ශච්තනාශවන් කාටයුතුම කාරන්ශන් නැතිව අනාගත බලය පිබඳබශව 

උදාන වාකාය කියන්නට පටන් අරශගන තිශබනවා. ඒ සියති ශදනා 

ශම් රශට් අනාගතශේ ඇති ශවන තත්ත්වයන්ශ  වගකීම භාර ගත 

යුතුම ශවනවා, ශම් වැඩ පිබඳශවළ කාඩාකාප්පල් කාළශහොත්. ඒ නිසා 

අපි ඉතා පැහැදිලිවම ශම් ්ර න්ය ස්ථිරසාර ශලස විසඳීමට, 
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ශභෞතිකා ව ශයන්, යුදමය ව ශයන්, ශවඩි හඬින් පරාජය කාළ 

්ර ්නය ආධයාත්මිකා ශලස, මතවාදී ශලස විසඳීමට ශද් පාලන 

විසනාමක් සහිත අතිත් ආණ් රරම වයවස්ථාවක් සම්බන්ධශයන් 

කාටයුතුම කාරශගන යනවා.  

ශම් ්ර ්නශේදී අපි අවංකාවම රජයක් විධියට කාටයුතුම කාරනවා. 

ශමහිදී සියති පාර් ්වයන්ශ  අවංකා කාැපවීම අව ය ශවනවා. අප 

විසින් ශදන්නා වූ විසනාම සෑම ශකාශනකුටම සාධාරණ විසනාමක් 

විය යුතුමයි. අප විසින් රියාත්මකා කිරීමට බලාශපොශරොත්තුම වන්නා 

වූ විසනාම ඉතා පැහැදිලි ශලසම ශම් රශට් සිංහල, දමිළ, මුස්ලිම් 

කියන සියති ජන ශකාොටස්වලට පිබඳගත හැකි විසනාමක් විය යුතුමයි. 

අශප් හිතවත්, ආදරණීය උතුමශර් ශද් පාලන නායකායන් වාශ ම, 

ශම් ්ර ්නය පිබඳබශව වගකීමකින් කාටයුතුම කාරන සෑම ශදශනක්ම 

ශම් ්ර ්නයට සැබෑ විසනාමක් ලබා ගැනීශම් පදනම මත කාටයුතුම 

කිරීම අතයව ය ශවනවා.  

නව ආණ් රරම වයවස්ථාව පාර්ලිශම්න්තුමශේදී සම්මත 

කිරීශමන් අමතරව ජනමත විචාරණයකාට යෑශම් අව යතාවක් ඇති 

ුනශණොත්, ඒ ජනමත විචාරණය ජයග්රහණය කාරන්න නම් ශම් 

පිබඳබශව රශට් ශපොදු මතයක් ශගොඩ නැඟීම අතයව ය ශවනවා. 

පක්ෂ ශේදශයන්, ආගම් ශේදශයන්, භාෂා ශේදශයන්, පළාත් 

ශේදශයන් කාටයුතුම කිරීම ශම් ්ර ්නයට කිසිශසේත්ම විසනාමක් 

වන්ශන් නැහැයි කියන එකා අරුත අද්දැකීම් සමෙ අප විසින් 

ශත්රුම් ගත යුතුම ශවනවා. එම නිසා ශම් ්ර ්නය ගැන කාථා කාරන 

සියති පාර් ව්  ්ර ්නයට අදාළව කාථා කාරනවා වාශ ම, ්ර ්නයට 

විසනාම ලබා ගැනීම සශහා නමයශීලි ශවන්නට ඕනෑ. ්ර ්නයට 

විසනාම ලබා ගැනීම සශහා සාර්ථකා තැනකාට අපි යන්නට ඕනෑ. ශම් 

ගැන කාථා කාරන්නට පුළුවන්; විශේචන කාරන්නට පුළුවන්; 

වීරශයෝ ශවන්නට පුළුවන්; ශද් ශ්රේමිශයෝ ශවන්නට පුළුවන්. 

ඊනියා ශද් ශ්රේමීන් සහ ඊනියා වීරයින් ශම් ්ර ්නය පිබඳබශව 50 

ද කාශේදී, 60 ද කාශේදී, 70 ද කාශේදී  කාළ කාටයුතුමවල ්රතිඵලය 

නිසා තමයි අවසානශේ රටට බරපතළ රස්තවාදී යුද්ධයකාට මුහුණ 

ශදන්නට ුනශණ්.  

අද අපට තිශබන්ශන් ශද් පාලන වීරයන්ශ  අව යතාවක් 

ශනොශවයි, අපට අද අව ය වන්ශන් සාධාරණ ශලස ්ර ්නය සශහා 

විසනාම් ශදන්නා වූ වීරයින්. ශද් ශ්රේමීත්වය කියන්ශන්, 

මානවවාදය කියන්ශන්, යහපත් සමාජයක් ශගොඩ නැඟීම 

කියන්ශන්, නිදහස, ්රජාතන්රවාදය අගය කාරනවා කියන්ශන් සෑම 

ශකාශනකුම සාධාරණ සමාජයක් උශදසා කාටයුතුම කිරීමයි. 

සාධාරණ සමාජයක් ශගොඩ නැඟීම සශහා යන ගමශන්දී අනාගත 

බලය පිබඳබශ බලාශපොශරොත්තුම ඇති කාරශගන ්ර ්නය විසඳීම 

කාඩාකාප්පල් කාරනවා නම්, එශසේ අනාගත බලය පිබඳබශ 

බලාශපොශරොත්තුම තබන අයට ශම් රශට් අනාගත පාලනයක් ශගන 

යෑශම් හැකියාවක් ලැශබන්ශන් නැහැයි කියන එකා ඉතා පැහැදිලිව 

මම සශහන් කාරන්නට ඕනෑ.  

පසුගිය දවස්වල ශම් ්ර ්නය විසඳීම සම්බන්ධශයන් සමහර අය 

අදහස් ශදනශකාොට මට කිේශේ, "ජනාධිපතිතුමමා ඔබතුමමා ශම් 

්ර ්නය විසශලා යනවා නම් ශවනත් අය වාශ  අනාගත 

බලාශපොශරොත්තුම නැතිව කාටයුතුම කාරන්න, ඒකා තමයි සාර්ථකාම 

රමය" කියලායි. අනාගත ඡන්ද බලාශගන, අනාගත බලය 

බලාශගන ඉතාම පුව ශච්තනාශවන් ශම් ්ර ්න විසශන්නට ගිය 

නිසා තමයි පසු ගිය ද කා කිහිපය තුමළම  ශම් රටට බරපතළ යුදමය 

තත්ත්වයකාට මුහුණ ශදන්නට සිද්ධ ුනශණ්. රට කාඩන්ශන් නැති, 

රට කාැශඩන්ශන් නැති, රශට් ශබදීම් ඇති ශවන්ශන් නැති 

පැහැදිලිවම සෑම ශකාශනකුටම පිබඳගත හැකි විසනාමකාට අපි යා 

යුතුම ශවනවා.  

මම කානගාුව ශවනවා, හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ 

මැතිතුමමා අපි අතිත් ආණ් රරම වයවස්ථාව ගැන කාථා කාරන 

කාරුණු සම්බන්ධශයන් පසුගිය දිනවල කාර තිබුණු ්රකාා  

පිබඳබශව. 

අතිත් ආණ් රරම වයවස්ථාවක් ශගනැත් රට කාඩන්න 

හදනවාය කියා එතුමමා පුවත් පත්වලට කියා තිශබනවා මා දැක්කාා. 

මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමමාත් එක්කා එකා ආණ් රවකා සිටි 

ඇමතිවරශයක් විධියට, එතුමමා සමෙ දීර්ඝකාාලීනව වැඩ කාරපු 

ශකාශනක් විධියට, විශ ේෂශයන්ම ශම් පිබඳබශව එතුමමා කාරන ලද 

්රකාා යන් මශ  මතකාශේ තිශබනවා.  

2009 මැයි මාසශේදී එක්සත් ජාරුන්ශ  මහ ශල්කාම්වරයාට 

බලය ශබදීම සම්බන්ධශයන් එතුමමා කියපු ශද්වල්, ඉන්දීය විශද්  

ඇමතිතුමමාට එතුමමා කාරන ලද ්රකාා යන් අපට මතකායි. "දහතුමන 

ශනොශවයි, දහතුමශනන් එහා - Thirteen plus" කියා මහින්ද 

රාජපක්ෂ මහත්මයා ශබොශහොම පැහැදිලිව ්රකාා  කාරපු අවස්ථා 

තිශබනවා. එම නිසා බලශේ සිටින විට එකා ආකාාරයකාටත්, බලය 

ශනොමැති විට නැවත බලයට ඒම සශහා තවත් ආකාාරයකාටත් ශම් 

්ර ්නය පාවිච්චි කාරනවා නම් ඒකා ජාතිශේ අවාසනාවක් ශවනවා. 

එම නිසා ශම් උත්තරීතර සභාව නිශයෝජනය කාරන සියති 

ශද් පාලන පක්ෂවලින්, ශම් ගරු සභාශවන් පිටස්තරව සිටින, ශම් 

සම්බන්ධශයන් උනන්දුවක් දක්වන ශම් රශට් උගතුමන්ශගන්, 

බුද්ධිමතුමන්ශගන්, නීතිශේදින්ශගන්, රට ගැන ආදරයක් 

කාැක්කුමක් තිශබන, අනාගත පරපුර ගැන දැඩි අධිෂ්ඨානශීලී 

ුනවමනාවක් තිශබන හැම ශකාශනකුශගන්ම මම කාාරුයේකා 

ඉල්ලීමක් කාරනවා. ශම් උතුමම් මාතය භූමිය ඔශේයි; අශප්යි. ශමය 

ශලෝකාශේ ්රබුද්ධ, විශිෂ්ට රාජයයක් විධියට ශගන යන්න, ශම් 

රශට් ස්ථිර සාමයක් ඇති කාරන්න, ශම් ර ට ශබශදන්ශන් නැති 

තත්ත්වයට ශගන එන්න, ශම් රශට් අනාගතශේ යුද්ධයක් ඇති 

ශනොවන ආකාාරයට කාටයුතුම සිද්ධ කාරන්න අප සෑම ශකාශනක්ම 

එකාට එකාතුම විය යුතුමයි. ඒ සශහා එකා ශම්සයකා වාඩි ශවලා -වට 

ශම්සයකා එකාතුම ශවලා- සාකාච්ඡා කාර, එකාෙත්වයකාට ඇවිත්,     

ශම් ්ර ්නය විසශන්න සහශයෝගය ශදන්න කියා ඔබ 

සියතිශදනාශගන්ම මම ඉතාම ශගෞරවශයන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, මට මතකායි 2004දී අශප් 

රටට සුනාමි වයසනය ආපු අවසථ්ාව. එම වයසනයට මුහුණ දුන් 

්රශද් වල ්ර ්න විසශන්න,  වයවස්ථාපිත නීතිමය ආයතන 

පිහිුවවන්න එදා පාර්ලිශම්න්තුමවට පනතක් ශගනාවා. ඒකා තමයි, 

සුනාමි සහන මණ්ඩල පනත - P-TOMS. මමත් ඒ ආණ් රශේ 

හිටපු ඇමතිවරශයක්. එදා සුනාමි සහන මණ්ඩල පනත් 

ශකාුවම්පත ශම් පාර්ලිශම්න්තුමවට ශගනාවා. මම එතශකාොට වාඩි 

ශවලා හිටිශේ ශම් ශප්බඳශේ දැන් මශ  වම් අත පැත්ශත් 

ශකාළවශර් තිශබන ආසනශේයි. එදා ජනාධිපතිතුමමිය ශම් සුනාමි 

සහන මණ්ඩල පනත් ශකාුවම්පත පාර්ලිශම්න්තුමවට ඉදිරිපත් 

කාරන්න ගියාම -මම එදා හිටපු කාාටවත් අශගෞරව කාරනවා 

ශනොශවයි.-  කාුනරුවත් ඒකාට කාැමැති ුනශණ් නැහැ. ඒකා මට 

ශහොශට මතකායි.  මම එදා කිේවා, මම ඒකා ඉදිරිපත් කාරන්නම් 

කියලා.  2004දී මම ශම් ගරු සභාවට සුනාමි සහන මණ්ඩල පනත් 

ශකාුවම්පත ඉදිරිපත් කාරන ශකාොට ඔය ඉස්සරහ පැත්ශතන් වි ාල 

ශදශනක් මා ඉදිරිපිටට ඇවිල්ලා, මාව වටකාරශගන කාෑ ගැහුවා; හූ 

කිේවා.  

පසුගිය අුනරුදු ගණනාවම ගත්තාම,  ශම් බලය ශබදීම පිබඳබශ 

කාාරණශේදී සාධාරණත්වයකාට යා යුතුමය කියන මතය තුමළ 

ඉශශගන වැඩ කාරපු ශකාශනක් මම. ඒකා මම පැහැදිලිවම කියන්න 

ඕනෑ. එම නිසා අපට ශද්  ශද්රෝහීන් ශවන්න ුනවමනාවක් නැහැ. 

ශද්  ශ්රේමීන් ශවනවා  නම් ශම් රශට් සෑම ශකාශනක්ම සාධාරණ 

විසනාමක් සශහා ශම් සාකාච්ඡා මාර්ග තුමබඳන් ඒ ගමන යන්න ඕනෑ. 
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පාර්ලිශම්න්තුමව 

දහනව වන ආණ් රරම වයවස්ථා සං ශ ෝධනය ශගනැවිත්,   ජාතිකා 

ඒකාාබද්ධතා හා ්රතිසන්ධාන අමාතයාං ය යනුශවන් අපි අතිත් 

අමාතයාං යක් හැදුවා.  ශම් ආයතනවලිනුත් වැඩක් ුනශණ් නැහැ 

කියලා  විපක්ෂශේ ගරු මන්ත්රීතුමමන්ලා සශහන් කාරනවා මම 

අහශගන හිටියා.  ඒ ආයතනවලින් වැඩ කාරන ශකාොට තිශබන 

බාධාවන් සෑම ශකාශනක්ම ශත්රුම් ගන්නට ඕනෑ. ශම් 

ආයතනවලින් වැඩ කාරන ශකාොට උතුමශර් ඇතැම් නායකායන්ශගන් 

සහශයෝගය හම්බ ශවන්ශනත් නැහැ. උතුමශර් ඇතැම් 

නිලධාරින්ශගන් සහශයෝගය හම්බ ශවන්ශනත් නැහැ. මම සෑම 

විටම මතුම කාරන්ශන් ශම් සංහිඳියා පිබඳශවත  ක්තිමත් කාරන විට 

සෑම ශකාශනකුම සහශයෝගශයන් කාටයුතුම කිරී ශම් අව යතාවයි.  

අශප් විපක්ෂ නායකා සම්පන්දන් මැතිතුමමාට මම විශ ේෂශයන්ම 

ස්තුමතිවන්ත ශවනවා; ශගෞරව කාරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමමනි, අුනරුදු 50ක් තිස්ශසේ මා ලබපු ශද් පාලන අත්දැකීම් 

එක්කා මම වි ්වාස කාරනවා,   ශම් ්ර ්නය විසඳීම සශහා උතුමශර් 

නායකායන්ශගන් අද අපත් එක්කා ඉන්න ශහොශම නායකායා 

සම්පන්දන් මැතිතුමමා කියලා.  ශමොකාද, මීට කාලින් අවස්ථාවලදී 

ඇති ුනණු තත්ත්වයන් ගැන අප දන්නවා. අප්පාපිල්ශලයි 

අමිර්තලිංගම් මැතිතුමමා එදා සිටි ඉතාම විශිෂ්ට නායකාශයක්. එතුමමා 

එල්ටීටීඊ සංවිධානය විසින් ඝාතනය කාර දැමුවා. අද සම්පන්දන් 

මැතිතුමමා උතුමරට විතරක් ශනොශවයි, විශ ේෂශයන්ම  ශදමළ ජාතිකා 

සන්ධානයටත් නායකාත්වය ශදමින් ශබොශහොම සාධාරණ 

විසනාමකාට යෑම පිබඳබශව එතුමමාශ  මන්ත්රී කාණ්ඩායම සහ පක්ෂය 

දැනුවත් කාරමින්, අශප් ආණ් රවට වි ාල සහශයෝගයක් 

ලබාශදනවා. ශම් සහශයෝගීතාවන් උතුමරු නැ  ශෙනහිර ශද් පාලන 

නායකායන්ශගන් සෑමදාම ලැශබන්ශන් නැහැ කියන එකාත් අප 

ශබොශහොම පැහැදිලිව ශත්රුම් ගත යුතුම ශවනවා.  

අරුතශේත් එශහම ලැබුණු අවස්ථාවන් තිශබනවා. නමුත්, 

ශනොලැබුණු අවස්ථාවන් වැඩියි. අද තිශබන ්ර ්නය අපි 

අනාගතයට දමනවාද? ශමතැන තිශබන්ශන් ශහට නායකායා කාුනද 

කියන ්ර ්නය ශනොශවයි. අද සිටින නායකායින් කාුනද කියන එකා 

ශත්රුම් ශගන ඔුනන් සමෙ සාකාච්ඡා කාරලා ්ර ්නය විසශා ගැනීම 

අව ය වනවා. ්ර ්න කාල් දැමීම ජාතිශේ අවාසනාවක්. ්ර ්නයට 

විසනාම් ශනොදී එය කාඩාකාප්පල් කිරීම ශහට උපදින දරුවන්ට කාරන 

ජාතිකා අපරාධයක්. ඒකා තමයි ඇත්ත තත්ත්වය. ශම් 

සම්බන්ධශයන් කාථා කාරන සමහර අය ශේදිකාා වීරශයෝ වන්න 

පුළුවන්; ඊනියා ශද්  ශ්රේමිශයෝ වන්න පුළුවන්; අනාගත බලය 

පිබඳබශව බල ශලෝභශයන් හා බල තණ්හාශවන් කාථා කාරන අය 

වන්න පුළුවන්. නමුත්,  ්ර ්නය විසඳීමට තිශබන වගකීම සහ 

යුතුමකාම විශේචනය ශනොශවයි කියන එකා ජාතියක් විධියට අපි 

අවශබෝධ කාර ගන්නට ඕනෑ.  එම නිසා ්රඥාව, ඥානය -දැනුම, 

බුද්ධිය- ඒ සියති ශදනාට පහළ ශේවා කියා මම ්රාර්ථනා කාරනවා. 

අමශනෝඥ කාථා කියන්ශන් නැතිව ්රඥාශගෝචරව ්ර ්න ශත්රුම් 

ශගන වැඩ කිරීශම් අව යතාව සෑම ශකාශනකුටම තිශබනවා.  

අපට ශකාොළඹ නගරශේ පුවත් පත් සාකාච්ඡා පවත්වන්න 

පුළුවන්. ශකාොළඹ නගරශේ ශපළපාබඳ යන්න පුළුවන්; ශකාොළඹ 

නගරශේ උද්ශඝෝෂණ කාරන්න පුළුවන්. කාාමර ඇතුමශළේ ඉශශගන 

පත්තර පුරවන්න ලියන්න පුළුවන්. නමුත්, උතුමරට ගිහිල්ලා එම 

ජනතාවත් එක්කා සාකාච්ඡා කාරලා ඔුනන්ශ  ්ර ්න පැහැදිලිව 

ශත්රුම් ගන්න ශකාොළඹ සිටින නායකාශයෝ කී ශදශනක් කාටයුතුම 

කාරනවාද කියන ්ර ්නය මම ඒ සෑම ශකාශනකුශගන්ම අහනවා. 

ශම් අය අුනරුදු 27ක් තිස්ශසේ උතුමශර් කාශුනරුවල ඉන්නවා. ශකාොළඹ 

ඉශලා, දකුශණ් ඉශලා කාථා කාරන ශම් ඊනියා ශද්  ශ්රේමිශයෝ 

අුනරුදු 27ක් කාශුනරකා දමා සිටිශයොත් එශහම, ඒ කාශුනශර් ඉන්න 

ගමන් ඒ ශගොල්ලන්ට හිශතන්ශන් තුමවක්කු ගන්න විතරද? නැහැ, 

ඔුනන්ට ඊට වඩා ශද්වල් ගන්න හිශතනවා. ඒකා තමයි ඇත්ත 

තත්ත්වය. නමුත්, ඒ ජනතාව අුනරුදු 27ක් තිස්ශසේ උතුමශර් 

කාශුනරුවල ඉන්නවා. ඒ අයශ  ්ර ්නය විසශන්න ගියාම ශමශහේ 

්රවයත්ති සාකාච්ඡා පවත්වනවා.  මහ පාරට බැහැලා board එකාක් 

උස්සා ශගන උද්ශඝෝෂණය කාරනවා,  හමුදාවට අයිති ඉඩම් -

ආණ් රශේ ඉඩම්- ශබදන්න හදනවා කියලා. උතුමශර් ජනතාව 

ඉල්ලන්ශන් උතුමශර් ජනතාවශ  ඉඩම්.  ඔුනන් ඉල්ලන්ශන් 

ඔුනන්ශ  පාරම්පරිකා ඉඩම්. පසු ගිය අුනරුද්දකාට වැඩි කාාලය 

තුමළදී ඒ අයශ  ඉඩම් අපි අරශගන ශතෝරා සුදුසු විධියට ඒ අයට 

ලබා දුන්නා. ඒ ඉඩම්වල හිමිකාරුවන් අපි ලබා ශදන ලිපියත් 

අරශගන ගිහිල්ලා තමන්ශ  පාරම්පරිකා ඉඩම තිශබන තැන මහ 

ශපොශළොශේ වැටිලා ශපොශළොව සිඹ ගන්නවා. ශම් ්ර ්නය ගැන  

කාථා කාරන දකුශණ් සිටින අශනක් සියති ශදනාශගන් මම 

අහනවා, යුද්ධයත් එක්කා තමාශ  ශ  ශදොර ඉඩම අහිමි ශවලා 

තමන්ට ශම් වාශ  ්ර ්නයක් ුනණා නම්, ඒ ඉල්ලීම සාධාරණ 

ශනොවන්ශන්ද කියලා. එම නිසා ශම් ්ර ්නවලදී මම ඉතාම 

ශගෞරවශයන් හා පැහැදිලිව කියන්ශන් අසතය ්රචාර කාරන්ශන් 

නැතිව, ජනතාව ශනොමෙ යවන්ශන් නැතිව, ශම් ්ර ්නය වැරදි 

ආකාාරයට විග්රහ කාරන්ශන් නැතිව කාටයුතුම කාරන්න කියලායි. 

්රධාන ව ශයන්ම අපි කාරන ශද්ට වඩා ශවනස් ශද්වල් මාධය තුමළ 

්රචාරය කාරන්ශන් නැතිව සාධාරණ ශලස සතයය තත්ත්වශයන් 

යුක්තිසහගතව ශම් ්ර ්නය සමාජයට කාා වැද්දීම නැත්නම් 

ආකාර්ෂණය කිරීමයි අව ය වන්ශන්.  

විශ ේෂශයන්ම ශම් ර ශට් ශගෞරවනීය මහා සංඝරත්නයට 

ඉතාමත්ම වැරදි විධියට ඇතැම් පිරිස් ගිහිල්ලා කාරුණු ඉදිරිපත් 

කාරනවා, අපි රට කාඩන්න හදනවා; රට ශබදන්න හදනවා කියලා. 

නමුත්, අපි ශම් සියති ශද්වල් ්රතික්ශෂේප කාරනවා. එම නිසා අපි 

අනාගතය පිබඳබශව සිතා ශම් රශට් ශහට උපදින දරුවන්ට යහපත් 

ආකාාරශයන්, ශහොශ රටකා ජීවත් වන්න පුළුවන් ආකාාරශේ 

වාතාවරණයක් සකාස් කාරන්න ඕනෑ. සිංහල, දමිළ, මුස්ලිම් කියන 

සියති ජන ශකාොටස් අතශර් සමඟිය, මිරත්වය, සහශයෝගීතාව 

ශගොඩ නො ශම් රශට් සියති ශදනාට සාමශයන් ඉන්න පුළුවන් 

ආකාාරයට නැවත ශම් රට අපි ශගොඩ නෙන්න ඕනෑ. ආයුධ අතට 

ගන්නා තත්ත්වය වළක්වා ශම් රශට් නැවත යුද්ධයක් ඇති 

ශනොවන්න ස්ථිරසාර වූ පැහැදිලි වැඩ පිබඳශවළක් සශහා අප සියති 

ශදනාම එකාතුම වීශම් අව යතාවයි මම ශපන්නුම් කාරන්ශන්.  

මම මීට වඩා කාථා කාරන්න බලාශපොශරොත්තුම වන්ශන් නැහැ. 

අද දිනට නියමිත වැය ශීර්ෂවලට අදාළ අමාතයාං වල විවාදයත් 

එක්කායි ශම් කාාරණාව මම මතක් කාශළේ. ශම් ගරු සභාශේත්, ශම් 

ගරු සභාශවන් පිටතත් සිටින සියති ශදනාටම මම ආරාධනාවක් 

කාරනවා. ශම් ්ර ්නශේ බැෑරරුම්කාම, ්ර ්නශේ ස්වභාවය, 

්ර ්නශේ යථාර්ථය, ්ර ්නශේ සතයවාදී තත්ත්වය කියන ශම් 

සියල්ල ශත්රුම් ශගන අධිෂ්ඨානශීලී ශලස හා ඉතාමත්ම  ක්ති 

සම්පන්නව ශ්රෞඪ ජාතියක් ශගොඩ නෙන්න ශම් කාටයුත්ශත්දී 

එකාතුම වන්න කියලා ආගමිකා නායකායන්, ශද් පාලන නායකායන්, 

්රජා නායකායන් කියන සෑම ශකාශනකුටම මම ආරාධනා කාරනවා.  

මීට අමතරව මම තවත් ශදයක් කියන්නට ඕනෑ.  පසුගිය සති 

කිහිපය ගත්තාම, රට පුරාම යම් යම් වයත්රුය සමිතිවලින් කාරන 
විශරෝධතා, වැඩ වර්ජන පිබඳබශව දැක්කාා.   විශරෝධතා කාරන, වැඩ 

වර්ජන කාරන වයත්රුය සමිති නායකායන්ශගන් හා සාමාජිතකායන් 
සියති ශදනාශගන් මම කාාරුයේකා ඉල්ලීමක් කාරනවා, ඕනෑම 

්ර ්නයක් විසශා ගන්න සාකාච්ඡා මාර්ගයට එන්න කියලා. අපි  
සැම විටම සාකාච්ඡා මාර්ගශයන් ්ර ්න විසශන ආණ් රවක්. අපි 

තුමවක්කු පාවිච්චි කාරන්ශන් නැහැ; අපි ඝාතනය පාවිච්චි කාරන්ශන් 

නැහැ; අපි ම්ශල්ච්ඡත්වය පාවිච්චි කාරන්ශන් නැහැ; අපි හිංසාව 
පාවිච්චි කාරන්ශන් නැහැ. අපි අවිහිංසාවාදී ආණ් රවක්. ්රධාන 

ව ශයන් අශප් ්රතිපත්තිය ඒකායි. ඒ නිසා උද්ශඝෝෂණ කාරලා 
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පාරවල් හරස ් කාරශගන පැය තුමන හතර සාමානය මහජනතාවට 

හිරිහැර කිරීම, ඒ වාශ ම වවදය වැඩ වර්ජන කාරලා අසරණ 
ශරෝගීන්ට හිරිහැර කිරීම තුමළ සැම විටම පීඩාවට පත්වන්ශන් 

අසරණ දුප්පත් ජනතාවයි. ශම් රශට් ශපොශහොසතුමන්ට, ධනපරුන්ට, 
තිශයන මිනිසුන්ට ශම් එකා ්ර ්නයක්වත් ්ර ්නයක් ශනොශවයි. ඒ 

ශගොල්ලන්ට වවදය ්රතිකාාර ගන්න ඕනෑ නම් ශපෞද්ගලිකා 
ශරෝහලකාට යනවා; නැත්නම් පිටරට යනවා. ඒ වාශ ම ඒ 

ශගොල්ලන්ට වාහන ්ර ්න නැහැ. ඒ ශගොල්ලන්ට සුශෝපශභෝගී 

වාහන පාවිච්චි කාරන්න පුළුවන්. ඒ වාශ ම තමයි අනික් සියති 
ක්ශෂේර. නමුත් ශම් හැම කාාර්යශයන්ම පීඩාවට පත් වන්ශන් 

අසරණ දුප්පත් ජනතාවයි. එය ධනපරුන්ට, තිශයන මිනිසුන්ට 
්ර ්නයක් ශනොශවයි. ඒ නිසා  යම් ්ර ්න - ගැටති තිශබනවා නම්, 

අපි ්රජාතන්රවාදී ආණ් රවක් විධියට ඉතාම කාාරුයේකාව සහ 
ශගෞරවශයන් වයත්රුය සමිති නායකායන් සියති ශදනාට  ආරාධනා 

කාරනවා, අදාළ ඇමතිවරයා සමෙ සාකාච්ඡා කාරන්න කියලා.  

අදාළ ඇමතිවරයා එක්කා සාකාච්ඡා කිරීශම්දී ඊට යම් විසනාමක් 
ශනොලැශබනවා නම් මම ඒ සම්බන්ධශයන් ජාතිකා මට්ටමින් ඒ 

විෂයය භාර අමාතයවරුන් කිහිප ශදශනකුශගන් සමන්විත කාමිුව 
කිහිපයක් පත් කාරනවා. එශසේ පත් කාරලා ඒ සෑම වයත්රුය 

සමිතියක් සමෙම සාකාච්ඡා කාරලා ඒ ්ර ්න විසශන්න ූ දානම්. ඒ 
තුමළත් යම්කිසි ගැටති සහගත තත්ත්වයක් ඇති ශවනවා නම් 

අවසානශේ ඒවාට  මැදිහත් ශවන්න මම ලැහැස්තියි.  අපි කාම්කාරු 

අයිතිවාසිකාම් රකින ආණ් රවක්; රාජය ශසේවකායන්ශ  
අයිතිවාසිකාම් රකින ආණ් රවක්; රාජය ශසේවකායාට ලබා දිය යුතුම 

වර්රසාද සැමවිටම ලබා ශදන ආණ් රවක්; රාජය හා ශපෞද්ගලිකා 
අං වල තිශබන කාම්කාරු නීති, කාම්කාරු අයිතිවාසිකාම්, වර්රසාද 

ශපෝෂණය කාරමින්  ක්තිමත් කාරමින් වැඩ කාරන ආණ් රවක්. ඒ 
නිසා ශම් සියති ්ර ්නවලදී ශපොදු මහජනතාව ශවනුශවන්  

ඉතාමත්ම ඉවසිලිවන්තව, ඉතාමත්ම සාමකාාමී ශලස අපි සෑම 

ශකාශනක්ම එකාට එකාතුම ශවලා සාකාච්ඡා මාර්ගශයන් ඒ ්ර ්න 
විසශා ගනිමු. ඒ සෑම කාාරණාවකාටම අව ය විසනාම් ලබා ශදන්න 

පුළුවන් බවත් ්රකාා  කාරන අතර සියති ශදනාට ස්තුමතිවන්ත 
ශවමින් මශ  වචන ස්වල්පය අවසන් කාරනවා. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමමාට ශබොශහොම ස්තුමතියි. 

මීළෙට, ගරු ඩී.ටී.ඩේලිේ. විමලවීර දිසානායකා මන්ත්රීතුමමා. 

ඔබතුමමාට විනාඩි 16කා කාාලයක් ශවන් කාර තිශබනවා. 

 

[අ.භා. 2.26  
 

ගු ඩී. ටී. ඩබ්ලි . විෙලවීර දිසානායක ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு டீ.ொீ.டபிள்யு. விைலவீர திசொநொயக்க)  

(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, අතිගරු ජනාධිපතිතුමමාත් ශම් 

ගරු සභාශේ සිටින ශවලාශේදී මට ආණ් රශවන් ්ර ්නයක් අහන්න 

තිශබනවා. ඊශේ හවස රූපවාහිනී නාලිකාාවල ්රවයත්ති ඔස්ශසේ අපි 

දැක්කාා, ශපොලිස්පතිතුමමා ආපසු නීතිය නවනවා. එතුමමා කාාටශදෝ 

ඇමති ශකාශනකුට උත්තර ශදනවා "ශමශහමයි, අහවල් නිලශම් 

FCID එකාට ගන්ශන් නැහැ." කියලා. "අත් අඩංගුවට ගන්ශන් 

නැහැ" කියලා උත්තර ශදනවා.  ආණ් රශවන් මම දැන ගන්න  

කාැමැතියි,  ඒ නිලශම් ශදවිනුවර ශද්වාලශේ බස්නායකා නිලශම් 

වන මශහේෂ් ගුණශසේකාර මහත්මයාද කියලා? 
 

අිනගු වෙත්රීපාල සරිදසේන ෙහසතා 
(னைதகு மைத்திொிபொல சிறினசன) 

(His Excellency Maithripala Sirisena) 
ගරු මන්ත්රීතුමමා,  ශපොලිස්පති තුමමා ඒ ශවලාශේ රියා කාරපු 

ආකාාරය පිබඳබශ ඒ දර් නය මමත්  බලා ශගන හිටියා. එය ඉතාමත් 

වැරැදි සහගතයි. මම ඒකා ශබොශහොම පැහැදිලිව කියන්නට ඕනෑ. ඒ 

සම්බන්ධශයන් ඔහුශගන් කාරුණු විමසීමට අපි බලාශපොශරොත්තුම 

ශවනවා.  

 

ගු ඩී. ටී. ඩබ්ලි . විෙලවීර දිසානායක ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு டீ.ொீ.டபிள்யு. விைலவீர திசொநொயக்க)  

(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 

ශබොශහොම ස්තුමතියි, අතිගරු ජනාධිපතිතුමමනි.   

එතුමමා කාශන් වැලි ගෑශවන්න නීතිය නවනවා. [බාධා කිරීම් 

මම ආණ් රශවන් අහන්ශන්?  නිලශම් කාුනද කියලා ඔබතුමමන්ලා 

දැන ගන්න ඕනෑ. ශපොලිස්පතිතුමමාට කාථා කාශළේ. එතුමමා අපත් 

එක්කා සම්බන්ධ නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි,  ජාතිශේ 

ඉරණම - [බාධා කිරීමක්  මශ  කාාලය ගන්න එපා. මට 

''ෆුට්ශබෝල්'' ගහන්න ශවලාවක් නැහැ, ගරු ඇමතිතුමමා. රිකාට් 

ගහනවා නම් ගහමු එබඳයට ගිහිල්ලා. 

 

ගු ෙයාසරි ජයදසේකර ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயனசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මම අහන්න කාැමැතියි, නිලශම් කාාටද උදුන කාශළේ කියලා. ඒ 

වාශ ම ඒ නිලශම් ශේරා ගන්න කාටයුතුම කාරන්ශන් කාුනද කියලාත් 

අහගන්න කාැමැතියි. එ තශකාොට නිලශම් කාුනරු එක්කාද ඉන්ශන් 

කියලා අපට ශහොයා ගන්න ශලශහසියි. 

 

ගු ඩී. ටී. ඩබ්ලි . විෙලවීර දිසානායක ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு டீ.ொீ.டபிள்யு. விைலவீர திசொநொயக்க)  

(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 

අපි ශදශගොල්ලන්ටම උදුන කාරනවා ශන්. හරි. හරි. ඔබතුමමා 

wicket එකා ශේරාගන්න. Bat එකා හයිශයන් අල්ලා ගන්න. 

 

ගු ෙයාසරි ජයදසේකර ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயனசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
එතශකාොට අපි දන්නවා, නිලශමලා කාුනරු එක්කාද ඉන්ශන් 

කියලා. නිලශම් ආරක්ෂා කාරන්ශන් කාුනද? නිලශම් අත් අඩංගුවට 

ගැනීම නවත්වන්ශන් කාුනද? නිලශමලායි, නිලශමලාශ  

ශලොක්ශකාොයි එකාතුම ශවලා වැඩ කාරන්ශන් කාාත් එක්කාද කියලා 

අපි දන්නවා.[බාධා කිරීම්  

 

ගු ඩී. ටී. ඩබ්ලි . විෙලවීර දිසානායක ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு டீ.ொீ.டபிள்யு. விைலவீர திசொநொயக்க)  

(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ශම්කා අනව ය පැටලීමක්.  FCID එකා ගන්න ඕනෑ කාට්ටිය 

ගන්නවා. අනිත් අය නිදහස් කාරලා යවනවා. නීතිය නවන හැටි 

ශපොලිස්පතිතුමමා දන්නවා. දයාසිරි ජයශසේකාර අමාතයතුමමනි, 

ඔබතුමමා ශපනී සිටින්ශන් ශපොලිස්පතිතුමමා ශවනුශවන්ද? 

ජනාධිපතිතුමමාත් ්රතික්ශෂේප කාළා. ඔබතුමමා ශපනී සිටින්ශන් 

ශපොලිස්පතිතුමමා ශවනුශවන්ද? ශහොශයි. 

ඉතාම වැදගත්, ජාතිශේ ඉරණම රුන්දු කාරන, ජාතියට 

වැදගත්ම අමාතයාං  තුමනකා සාකාච්ඡාවක් තමයි අද තිශබන්ශන්. 

අද අගමැතිතුමමාත් රට ගිහිල්ලා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමමා යටශත් 

තිශබන අමාතයාං යකා වැය ශීර්ෂයක් පිබඳබශව විවාද කාරන 

ශවලාශේ,  අද උශද් ඉශලාම ඉස්සරහ පුුවව හිස්වයි තිබුශණ්. 

ශකාොශහොම නමුත් ජනාධිපතිතුමමා එනශකාොට කාට්ටිය ඇවිල්ලා 

හිටියා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, පසුගිය ද කා තුමන තුමළ ශම් 

රශට් වැඩිශයන්ම පාවිච්චි ුනණු වචන තමයි සාමය, සංහිඳියාව, 

්රතිසන්ධානය. අපි ශකාොයි ආණ් රශේ සිටියත්, අපි ශකාොතැන 
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සිටියත් මම කියනවා, සාමය, සංහිඳියාව, ්රතිසන්ධානය කියන 

ඒවා වචනවලට පමණයි සීමාශවලා තිබුශණ් කියා. ඒවා රියාශවන් 

බැබළුශණ් නැහැ. ඒ වචන කාඩ මාති ුනණා විතරයි. "පුනල්, ගම්, 

පළාත් විධියටත්, ජාතිශේත් සාමය, සංහිඳියාව පැතිශර්වා!" කියලා 

මම ශබෞද්ධශයක් විධියට ්රාර්ථනා කාරනවා. සිංහලශයක් ුනණාට 

වැඩිය, ශබෞද්ධශයක් වීම පිබඳබශවයි මම වැඩිශයන්ම සතුමුව 

ශවන්ශන්. බුදුන් වහන්ශසේශ  උත්තුමංග වූ දාමශේ ශත්මාව වන 

"සියති සත්වශයෝ නිදුක් ශවත්වා, නීශරෝගි ශවත්වා, සුවපත් 

ශවත්වා" කියන ශත්මාවට මම අන් සියති ශද්ට වැඩිය ශගෞරව 

කාරනවා.  

පසුගිය ද කා තුමන තුමළ  සිංහල, ශදමළ, මුස්ලිම් ශේදයකින් 

ශතොරව සියති ජනතාවශ  රක්ත වර්ණ රුධිරය අප උපන් ශම් 

භූමිශේ ගලාශගන ගියා. ඒ යුද්ධය මැද්ශද් ජීවත් ුනණු මිනිශහක් 

මම. අුනරුදු 26ක් අනාථ කාශුනරුවල හිටපු මිනිශහක් මම. ගතුනණු 

ඒ විසිහය අුනරුද්ශද් හැම දවසකාම උලමා හඬන රාරිශේ අපි 

නිදාගත්ශත් ශහට උශද් හිරු එබඳය දකින්න ලැශබයිද දන්ශන් 

නැහැ කියන සැකායත් සමෙයි. මරණශේ සීතන ශසවණැල්ල යට 

ජීවත් ුනණු මිනිශහක් විධියට යුද්ධයට සාප ශවන්න කියලා මම 

්රාර්ථනා කාරනවා. ඒ වාශ ම ශලෝකාශේ කිසිම රටකා ශහොශ 

යුද්ධයක් ශහෝ නරකා සාමයක් ශහෝ නැහැ. අපි කිසිශවකුත් යුද්ධය 

්රාර්ථනා කාරන්ශන් නැහැ. ශමතැන ඉන්න සමහර අය ශචෝදනා 

කාශළේ, ඒ අයශ  කාථාවලින් හැඟී ගිශේ කිසියම් විධියකින් අපි 

යුද්ධයට කාැමැතියි, යුද්ධයක් ්රාර්ථනා කාරනවා කියායි. ශමතැන 

ඉන්න කිසිශවක් ඒකාට එකාෙ ශවයි කියා මම හිතන්ශන් නැහැ. 

කාාට අමතකා ුනණත්, පසු ගිය ද කා තුමන තුමළ ශම් මාතය භූමිය 

ශතමාශගන ගලාශගන ගිය ඒ රක්ත වර්ණ රුධිරය නතර කාශළේ 

මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ් රවයි. ඒ යුගශේ පන්සශල් ඝණ්ටාරය නිහඬ 

ුනණා, ධම්ම පදය නිහඬ ුනණා, රිපිටකාය නිහඬ ුනණා, පල්ලිශේ 

යාච්ඤාව නිහඬ ුනණා, බයිබලය නිහඬ ුනණා, අල් කුරානය නිහඬ 

ුනණා, බගවත් ගීතාව නිහඬ ුනණා. කාථා කාශළේ තුමවක්කුව පමණයි.  

තුමවක්කු බටශයන් ශලෝකාය ශදස බලා ශලයින් ඉතිහාසය ලියමින් 

හිටපු ්රභාකාරන්ශ  ම්ශල්ච්ඡ යුද්ධය නතර කාරන්න කිසිශවකුත් 

සමත් ුනශණ් නැහැ. අශප් ආණ් රව තමයි ඒකාට සමත් ුනශණ්.  

සාමශේ තැල්ල බඳින්න ජාතිශේ ශබල්ල ශේරලා දුන්ශන් 

මහින්ද රාජපක්ෂ කියන එකා අද සමහරුන්ට මතකා නැහැ. ශම් අය 

මහින්ද රාජපක්ෂ කියන නමවත් කියන්න කාැමැති නැහැ. කුල 

ව ශයන්, පන්ති ව ශයන්, උඩරට, පහතරට ව ශයන්, වර්ග 

ව ශයන් ශම් සමාජය ශබදිලායි තිශබන්ශන්. ඒ ශබදීම කාශළේ 

මහින්ද රාජපක්ෂවත්, අපිවත් ශනොශවයි. ශම් ජාතිශේ ශේදනීය 

ඉරණම ලියපු ඉතාම බරපතළ ශේදවාචකාය තමයි වාර්ගිකා 

අන්තවාදය. අපි උතුමරට ශකාෝච්චි පාර හදලා, ඉුනශරන් ඉුනර යා 

කාරන ශකාොන්රිට් පාලම් හදලා, සාම සන්දර් න පවත්වලා, 

ශනෝර්ශේ රටට ගිහිල්ලා සාම සම්මන්රණ පවත්වලා, එශහම 

නැත්නම් ආණ් රරම වයවස්ථාවට වගන්ති ඇතුමළත් කාරලා, බලය 

ශබදලා ශම් ්ර ්නය විසශන්න බැහැ. මම පළාත් සභාවකා හිටපු 

ඇමතිවරශයක්. බලය ශබදීම සශහා මම අත් ශදකාම උස්සනවා. 

හැබැයි, ඒකාට ශකාොන්ශද්සි තිශබනවා. පිට රටවලට ශගනගිහින් 

සාද, සම්මන්රණ ටිකා කාරලා, සාම සන්දර් න පවත්වලා ශම් 

්ර ්නයට විසනාමක් ශදන්න පුළුවන්කාමක් නැහැ. 

ආණ් රරම වයවස්ථාශේ වගන්තිවලින් ඒකා ශවනස් කාරන්න 

පුළුවන් කියලා ආණ් රව හිශත් තියාශගන ඉන්න පුළුවන්. මතකා 

තියාගන්න, ආණ් රරම වයවස්ථාශේ 12. (1) වයවස්ථාශේ ඉශලා 

මූලිකා අයිතිවාසිකාම් පිබඳබශව වයවස්ථා ගණනාවක් තිශබනවා. 

හැබැයි, මූලිකා අයිතිවාසිකාම් ආරක්ෂා කාරගන්න පුළුවන්ද සල්ලි 

නැතුමව? ඒකාට මිලක් ශගවන්න ඕනෑ. අපි මූලිකා අයිතිවාසිකාම් 

න රවක් පවරන්න ශශ්රේෂ්ඨාධිකාරණයට ගිශයොත්, ඒකාට රුපියල් 

ලක්ෂ 10ක් ඕනෑ. 

ඒ මිල ශගවන්න බැරි නම් මූලිකා අයිතිය රැකා ගන්න බැහැ. ඒ 

වාශ ම තමයි වවදය විදයාව, ශසෞය ක්ශෂේරය පැත්තට ගියත්. 

සමහර ශරෝග සුවපත් කාරන්න ්රතිකාාර  කාරන්න මිලක් නියම 

ශවනවා. ඒ මිල ශගවන්න පුළුවන් ුනශණොත් තමයි ජීවිතය ශේරා 

ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ආණ් රරම වයවස්ථාවට වයවස්ථා එකාතුම 

කිරීශමන් විතරක් ශම් ්ර ්නය විසශන්න පුළුවන්කාමක් නැහැ.  

සමහරු කියන්න පුළුවන්, ශදමළ භාෂාව රාජය භාෂාව කාරපු 

නිසා එශහම නැත්නම් භාෂාව දැන ගැනීම තුමළ ශම් ්ර ්නය 

විසශන්න පුළුවන් කියලා. 1.50දී  එස්.ඩේලිේ.ආර්.ඩී. 

බණ්ඩාරනායකා මැතිතුමමා සිංහල භාෂාවට සමාන තත්ත්වයක් 

ශදමළ භාෂාවට ශදන්න කාටයුතුම කාරද්දී  ඒකාට විරුද්ධව ශපළපාබඳ 

ගිශේ එක්සත් ජාතිකා පක්ෂශේ ශේ.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමමායි. 

එදා එතුමමා නුවරට ශපළපාබඳ ගිහිල්ලා ඒකා නතර කාරන්න 

උත්සාහ කාළත්,  ශම් රශට් ජීවිත ලක්ෂ ගණනක්, ශකාෝටි ගණනකා 

ශද්ශපොළ වාශ ම  සංහිඳියාව විනා  ශවලා ශම් ජාතිය ගිනි 

ගනිද්දී, තිස් අුනරුද්දකාට පස්ශසේ  1.00දී රශට් විරුද්ධතාව මත 

එතුමමාටම සිද්ධ ුනණා, ශදමළ භාෂාව රාජය භාෂාව කාරන්න.  ඒ 

ඉතිහාසය අපි අමතකා ශනොකාළ යුතුමයි.  

සියති ශදනාම කාථා කාරන්ශන්  ශම් පැත්ශත් ඉන්න අපි සිංහල 

උන්මත්තකාවාදිශයෝ කියලායි. අපි සිංහල උන්මත්තකාවාදයටත් 

විරුද්ධයි. ශදමළ අන්තවාදයටත් විරුද්ධයි. මුස්ලිම් 

අන්තවාදයටත් විරුද්ධයි. ශම් කිසිවක් අපි පිබඳගන්ශන් නැහැ. අපි 

හැම ශකාශනකුශ ම ්රාර්ථනාව විය යුත්ශත් සාමය ුනණත් ඔශේ 

ආණ් රව සාමශේ මාර්ගය හදලා තිශබන්ශන් ශකාොශහන්ද? ශම් 

සාමශේ මාර්ගය වැටිලා තිශබන්ශන් ශනොර්ශේ, ඔස්ශලෝ නුවර, 

ලන්ඩන්, ඇශමරිකාාව, ඉන්දියාව හරහායි. ඒ නිසා  

ඔබතුමමන්ලාශ  විශද්ශීය ධවල ස්වාමිවරුන්ශ  නිර්මාණයක් 

ුනණු, නිෂ්පාදනයක් ුනණු  අල් හුශසේන් කුමාරයා හරහා ඉදිරිපත් 

ශවන සාම සැලැස්මට අපට එකාෙ ශවන්න පුළුවන්කාමක් නැහැ. 

අපි සාමයට විරුද්ධ නැහැ. හැබැයි, විශද්ශීය ධවල 

ස්වාමිවරුන්ශ  ඒ සැලැස්මට අපි විරුද්ධ ශවනවා. ඒකාට එකාෙ 

වීම අශප් අභි්රාය ශනොශවයි. ඒකා ශ්රී ලාංකීය විසනාමක් ශනොශවයි. 

ජනාධිපතිතුමමා කිේවා, "්ර ්න විසශන්න අකාැමැති වන්ශන් 

ශද්රෝහීන්" කියලා. හැබැයි, ්ර ්නශේ විසනාම ්ර ්නයක් ශවනවා නම් 

අපි ඒකා විසනාමක් විධියට පිබඳගන්ශන් නැහැ. ඒ නිසා විශද්ශීය 

ධවල ස්වාමිවරුන්ශ  ඒ විසනාම්වලට අපි එකාෙ ශවන්ශන් නැහැ 

කියන එකා ශම් අවස්ථාශේ  කියන්න ඕනෑ. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමමනි, ඔබතුමමාට තව විනාඩි පහකා කාාලයක් 

තිශබනවා. 

 

ගු ඩී. ටී. ඩබ්ලි . විෙලවීර දිසානායක ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு டீ.ொீ.டபிள்யு. விைலவீர திசொநொயக்க)  

(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 

ශහොශයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි. හැම දා ම 

ඔශහොමශන්.  

දැන් බලන්න, උතුමරු පළාත් සභාව උතුමශර් පන්සල් හදන්න 

ඉඩ ශදන්ශන් නැහැ කියන පයේවිඩය ගත්ශතොත් ඒකා ඉතාම 

බරපතළයි. බුදු පිබඳම තියන්න ගියාම ්ර ්නයක් ශවනවා නම්, 

උතුමරු පළාත් සභාශේ ඒ ශයෝජනා සම්මත කාරන ශකාොට,  දකුණු 

2219 2220 

[ගරු ඩී. ටී. ඩේලිේ. විමලවීර දිසානායකා මහතා  



2016  ශදසැම්බර්  01  

පළාත් සභාව කිේශවොත්  දකුශණ් ශකාෝවිලට එන්න ශදන්ශන් 

නැහැ කියලා ශමොකාද කාරන්ශන්? එශහම නම් ශම් උතුමශරන් එන 

සංහිඳියාශේ පයේවිඩය බරපතළ එකාක්, ගරු මශනෝ ගශන්සන් 

ඇමතිතුමමනි.  අපි ශදමළකාමට විරුද්ධ නැහැ. මට කාන්නයියාත් 

එකායි, මට ආදම්බාවාත් එකායි,  මට සිරිපාලත් එකායි. මා එශහම 

තැනකා හිටපු මිනිශහක්. මශ  අල්ලපු ශගදර ඉන්ශනත් ශදමළ 

මිනිස්සු.  ඒ නිසා මට එශහම ්ර ්නයක් නැහැ. නමුත්, උතුමශර් 

ජනතාව කියනවා නම් "පන්සල් හදන්න ශදන්ශන් නැහැ.  බුදු 

පිබඳම තියන්න ශදන්ශන් නැහැ" කියලා, එය සාමශේ හඬ 

ශනොශවයි.  

අපි දැක්කාා, පසු ගිය 26 වැනිදා  මහවිරු දිනය දවශසේ උතුමශර් 

ශදමළ තරුණයින් දහස් ගණනක් ශමෝටර් සයිකාල්වල නැෙලා, 

්රභාකාරන්ශ  ඡායා රූප අරශගන යුද හමුදා කාශුනර ළෙට ගිහිල්ලා 

ඔච්චම් ශකාරුවා, ශකාොශලොප්පම් ශකාරුවා. ශම් චින්තනය 

ශමොකාක්ද? මට මතකායි, 1.40 ගණන්වල ජර්මනිශේ හිට්ලර් කිේව 

කාථාවක්.  "වීරත්වය මතුම ශවන්ශන් රුධිරය ගංගා තුමබඳනි. නඟුලට 

ඉඩ ශදන්ශන් කා රවයි" කියලා එතුමමා කියා තිශබනවා.  මා ඒකා 

ආපසු කියන්නම්, "මිනිශසකුශ  වීරත්වය මතුම වන්ශන් රුධිරය 

ගංගා තුමබඳනි. නඟුලට ඉඩ ශදන්ශන් කා රවයි." ඒ වාශ ම උතුමශර් 

ශේළුපිල්ශල් ්රභාකාරනුත් එවැනි ජාතිවාදී උන්මත්තකායකුය 

කියන එකා අපි අමතකා ශනොකාළ යුතුමයි.  

අපි බලය ශබදන්ශන් උන්මත්තකා, අන්තවාදී වීරත්වයකාට නම්  

ඒකාට එකාෙ ශවන්න මට පුළුවන් කාමක් නැහැ. අපට ඒකාට එකාෙ 

ශවන්න පුළුවන්කාමක් නැහැ. ඒ නිසා අපි උතුමශර් බලය ශබදනවා 

නම්, තව ශකාොශහේට හරි බලය ශබදනවා නම් එතැන ජාතිවාදය, 

අන්තවාදය තිශබන්න බැහැ. "ශලෝකාශේ පාලන බලය හිමි විය 

යුත්ශත් ජර්මන් ජනතාවටයි. ආර්ය ශල් ඇත්ශත් ජර්මන් ජනතාවට 

පමණයි." කියලායි හිට්ලර් කියා තිශබන්ශන්. ඒ විධියට එදා 

ම්ශල්ච්ඡත්වශයන්, තුමවක්කු භටශයන් ශලෝකාය ශදස බලා,  ලංකාා 

ඉතිහාසය ශලයින් ලියාපු ්රභාකාරන්ශ  ්රතිරූපය නම් ඒ වීරත්වය 

නම් උතුමශර් මතුම ශවන්ශන් අපි එතැනට බලය ශබදනවාට එකාෙ 

ශවන්ශන් නැහැ. 

 
ගු ෙදනෝ ගද්දස්ද ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு  ைனனொ கனணசன்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 

ගරු මන්ත්රීතුමමනි, මට විනාඩියක් ශදන්න.  

 
ගු ඩී. ටී. ඩබ්ලි . විෙලවීර දිසානායක ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு டீ.ொீ.டபிள்யு. விைலவீர திசொநொயக்க)  

(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 

කියන්න, ගරු ඇමතිතුමමනි. මට විනාඩි පහයි තිශබන්ශන්. 

 

ගු ෙදනෝ ගද්දස්ද ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு  ைனனொ கனணசன்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 

ගරු මන්ත්රීතුමමනි, ඔබතුමමා දැන් කිේවා, "ශම් ළෙදී උතුමශර් 

තරුණශයෝ ශමෝටර් සයිකාල්වලින් ්රභාකාරන්ශ  ඡායා රූප 

අරශගන ගියා" කියලා. සම්ර්ර්ණශයන් මා එය ්රතික්ශෂේප 

කාරනවා. එවැනි ශදයක් සිදු ුනශණ්ම නැහැ.  

 
ගු ඩී. ටී. ඩබ්ලි . විෙලවීර දිසානායක ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு டீ.ொீ.டபிள்யு. விைலவீர திசொநொயக்க)  

(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 

ශහොශයි, ඔබතුමමා ්රතික්ශෂේප කාරන්න. මම රූපවාහිනිශයන් 

දැකාපු ශද් කිේශේ. ඒකා ශබොරුවක් නම්, රූපවාහිනි වාර්තාව 

වැරදියි. මට ඉතුමරුව තිශබන්ශන් ශකාටි කාාලයක් ුනවත් ශම් ටිකා 

කිව යුතුමයි.  

26 අුනරුද්දක් තිබුණු වාර්ගිකා වවරශයන් සිංහල, ශදමළ හා 

මුස්ලිම් මිනිසුන්ශ  ශල් හැලූ යුද්ධය සදහටම අවසන් කාළ යුතුමයි. 

හැබැයි එයට ශදන විසනාම, ජාතිකා සංහිඳියාව, ජාතිකා එකාෙතාව 

මත ඇති කාර ගත්ත එකාක් වනවා නම් තමයි අපට ඒකාට සහාය 

ශදන්න පුළුවන් ශවන්ශන් කියන එකාත් මතක් කාරමින්, 

තමුන්නාන්ශසේලා හැම ශදනාටම මම කියන්න කාැමැතියි, 

්ර ්නයට විසනාම ්ර ්නයක් කාර ශනොගත යුතුමයි කියා.  

එදා ශසබළු 26,000කාශ  ජීවිත විනා  කාරලා ගලා ගිය 

ශල්වලින් ශම් මහ ශපොශළොව ශතත් ුනණා. අම්මා ශකාශනක් 

තමන්ශ  කුසට දරුශවක් ආවාම උණු වතුමර එකාක් ශබොන්ශන් 

නැතුමව, ශපනශඩෝල් ශපත්තක් ශබොන්ශන් නැතුමව, තමන්ශ  දරු 

ගැබ ආදරශයන් තමයි ආරක්ෂා කාර ගන්ශන්. එශහම ශම් 

ශලෝකායට බිහි කාරලා මැස්ශසක්, මදුරුශවක් වහන්න ශනොදී 

ආදරශයන් දරුශවෝ හදා ගත්ශත්. අද යන්න අභිමන්සලකාට. රණ 

විරු ශසවණට යන්න. අම්මලා මැස්ශසක්, මදුරුශවක් වහන්න 

ශනොදී හදපු අත පයද නැහැ. ඔුනන්ශ  ඇස් ශදකාද නැහැ. කාකුල් 

ශදකාද නැහැ. පණ ගැශහන මිනිස් ශකාොට කාෑලි බවට පත් ශවලා 

තිශබනවා. ඒ කාෲර, තුමච්ඡ, නින්දනීය ඉතිහාසය නැවත උතුමරු 

නැ ශෙනහිර රෙ දක්වන්න විසනාම් ශදන්න එපා කියලා මතක් 

කාරමින්, මම නතර වනවා. හැමශදනාටම ශබොශහොම ස්තුමතියි. 
 

ගු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Next, the Hon. K. Thurairetnasingam. You have ten 

minutes. 

 

[பி.ப. 2.42] 
 

ගු ක. ුරදරයිදරත්නසිංහසම් ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு  க. துமரதரட்ணசிங்கம்) 

(The Hon. K. Thurairetnasingam) 
தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கனள, 

2017ஆம் ஆண்டுக்கொன வரவு தசலவுத் திட்டத்தில் அனர்த்த 

முகொமைத்துவ அமைச்சு, னதசிய கலந்துமரயொடல்கள் 

அமைச்சு, னதசிய ஒருமைப்பொடு ைற்றும் நல்லிணக்க அமைச்சு 

ஆகியவற்றின் நிதி ஒதுக்கீடுகள் ைீதொன குழுநிமல 

விவொதத்தில் உமரயொற்றுவதற்கு வொய்ப்புக்  தகொடுத்தமைக் 

கொக  நன்றி கூறுகின்னறன். இன்று னைதகு ஜனொதிபதி  

அவர்கள் பொரொளுைன்றத்தில் சற்று முன்பொக ஒரு கொத்திரைொன 

உமரமய ஆற்றியிருந்தொர்.  அது இந்தப் பொரொளுைன்றத்திலும் 

இந்த நொட்டிலும் ஒரு வரலொற்று முக்கியத்துவம் ைிக்க 

உமரயொக அமைந்திருக்குதைன நொன் நிமனக்கின்னறன். 

"நொங்கள் எங்களுமடய பிரச்சிமனகமளச் சைரசைொகப் னபசித் 

தீர்த்துக்தகொள்ள னவண்டும்; அதுதொன் இனப்பிரச்சிமனக்கொன 

சிறந்த வழி" என்பதமன இங்கு வலியுறுத்தியிருந்தொர். 

அத்துடன், அவர் அமனவொிடத்திலும் அதமன ைிகவும் 

உருக்கைொன னவண்டுனகொளொகவும் விடுத்திருந்தொர். இந்த 

னவண்டுனகொள் அமனவொின் உள்ளத்திலும்  இடம்பிடித்திருக்கு 

தைன்று நொன் நம்புகின்னறன்.  

னதசிய ஒருமைப்பொட்மடப் தபொறுத்தளவினல, அது ைிகவும் 

கவனைொகக் கட்டிவளர்க்கப்பட னவண்டியது. அதற்கொக  

ைிகவும் சிறப்பொன பிரதி அமைச்சர் ஒருவரும் இருக்கின்றொர். 

அதமன ைிகவும் நன்றொகத் திட்டைிட னவண்டும். கடந்த 

கொலத்தினல எங்களுக்கு ஏற்பட்ட சில கசப்பொன அனுபவங்களி 

லிருந்து விடுபட்டு, தற்னபொது ஒரு புதிய பொமதயினல 

நொங்களும் எங்களுமடய  இளம் சமுதொயமும் தசல்லக்கூடிய 

வமகயில் ஒரு திட்டத்மத வகுக்க னவண்டிய தபொறுப்பு 

இருக்கின்றது. அதற்கொக அமைச்சர் அவர்களும் பிரதி 

2221 2222 



පාර්ලිශම්න්තුමව 

அமைச்சர் அவர்களும்  ைிகவும் தபொறுப்புணர்ச்சினயொடு 

தசயற்பட்டு வருகின்றொர்கள். கடந்த கொலங்களினல எங்களு 

மடய நொடு பல களங்கங்கமளச் சுைந்ததனொல், எதிர்கொலத்தில் 

தசயற்படுத்தும் திட்டங்கமளப் பல னகொணங்களினல ைிகவும் 

ஆழைொக ஆரொய்ந்து தசயற்படுத்த னவண்டிய தபொறுப்பு 

இருக்கிறது. 

அடுத்ததொக, தைொழிமயப் தபொறுத்தளவினல இலங்மக 

யினல இருக்கின்ற அமனத்து ைக்களும் இலங்மகயிலுள்ள 

முக்கியைொன தைொழிகமளப் னபசக்கூடியவமகயில் ஒரு திட்டம் 

நிச்சயைொக அமைய னவண்டும். இன்று சிங்கள ைக்கள் தைிழ் 

தைொழிமயயும் தைிழ் ைக்கள் சிங்கள தைொழிமயயும் 

கற்றுக்தகொள்வது ைிக முக்கியைொனது. ஆகனவ, பொடசொமல 

களிலும் அதற்கு தவளியிலும் அதற்கொன சில தசயற்றிட் 

டங்கமள வகுத்துக் தகொள்ள னவண்டும். அத்னதொடு இமளஞர், 

யுவதிகமளப் பயிற்றுவிப்பதில் நமடமுமறப்படுத்தப்படும் 

இமளஞர் பொரொளுைன்ற அமைப்பு முமறயும் னதசிய 

ஒருமைப்பொட்டுக்கு ைிகவும் ஓர் உறுதுமணயொக அமையும் 

என்று நொன் நிமனக்கின்னறன். அனதனபொன்று ைொணவர் 

பொரொளுைன்றச் தசயற்றிட்டங்களும் ைிகவும் தவற்றியளிக்கும் 

என்று நம்புகின்னறொம்.  

அண்மையினல னதசிய இமளஞர் னசமவகள் ைன்றத்தின் 

இமளஞர் பொரொளுைன்ற  நிகழ்வு ஒன்றிமனக் கொணக்கூடிய 

சந்தர்ப்பம் எனக்கு ஏற்பட்டது. அந்த இமளஞர்களிடத்தினல 

ைிகுந்த புொிந்துணர்வும் ஒற்றுமையும் இன நல்தலண்ணமும் 

சனகொதரத்துவமும் இருப்பமதப் பொர்த்து நொங்கள் ைிகவும் 

சந்னதொஷப்பட்னடொம். எங்களுமடய கொலத்தினல நொங்கள் சில 

துன்பங்கமள அனுபவித்தொலும், இந்த நொடு ைிகவும் சந்னதொஷ 

ைொன, கொத்திரைொன பொமதயினல தசல்லக்கூடிய ஒரு சூழ்நிமல 

இந்த இமளஞர்களின் கொலத்தினல ததன்படுகின்றது. அனத 

னபொன்று ைொணவர் பொரொளுைன்ற அமைப்புக்களில் கொத்திர 

ைொன திட்டங்கமள வகுத்துச் தசயற்படுத்துவதன்மூலம் பல 

நன்மைகமளப் தபறக்கூடியதொக இருக்குதைன்று நொன் 

கருதுகின்னறன்.  

இமளஞர், யுவதிகமள அமழத்துத் னதசிய ைட்டத்தினல சில 

பயிற்சிப் பொசமறகமள நடத்துகின்றனபொது அவர்கள் ஒவ் 

தவொருவருமடய நிமலமைமய அடுத்தவர் புொிந்துதகொண்டு 

ைிகவும் சனகொதரத்துவைொக அந்தக் கற்மகதநறிகமளப் 

பின்பற்றுகின்ற னநரத்தினல குறித்த ைொற்றம் ஒவ்தவொரு 

வீட்டிலும் பிரதிபலிக்கும் என்று நொன் கருதுகின்னறன். அந்தத் 

திட்டத்திற்கு ஆக்கம் தகொடுக்கனவண்டிய தபொறுப்பு 

எங்களுக்கு இருக்கின்றது. அத்துடன், னதசிய ஒருமைப் 

பொட்மட வளர்க்கக்கூடிய திட்டத்மதக் கல்விக் கூடங்களிலும் 

தசயற்படுத்த னவண்டும். இமடப்பட்ட கொலத்தினல சில 

இடங்களில் தைிழ் ைொணவர்கள் னதசிய கீதத்மதப் பொடுவதற்கு 

விரும்பொத ஒரு நிமலமை இருந்தது. ஆனொல், இன்று அந்த 

நிமலமை ைொறி சகல இடங்களிலும் னதசிய கீதத்மத ைிகுந்த 

னதசப்பற்னறொடு இமசக்கின்ற ஒரு தன்மைமயப் பொர்க் 

கின்னறொம். இருந்தொலும், அமத னைலும் வலுப்படுத்த 

னவண்டிய தபொறுப்பு எங்களுக்கு இருக்கின்றது. இது னதசிய 

ஒருமைப்பொட்டுக்கு ைிகவும் முக்கியைொனது.  

இன்று இந்த நொட்டினல இருக்கின்ற ைக்கள் ைத்தியில் வளப் 

பங்கீடுகள் சைைொக அமையப்தபற னவண்டும். கல்வியொக 

இருந்தொலும், ஏமனய வளங்களொக இருந்தொலும் அது 

எந்தவிதைொன பொரபட்சமும் இன்றிப் பகிரப்பட னவண்டும். எந்த 

ைதைொக இருந்தொலும் எந்த இனைொக இருந்தொலும் எந்தப் 

பிரனதசைொக இருந்தொலும் சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்குச் சைைொன 

வொய்ப்பிமன வழங்க னவண்டிய தபொறுப்பு அரசுக்கு 

இருக்கின்றது. கடந்த கொலங்களினல நொடு சில பிரச்சிமனகமள 

அனுபவிக்க னவண்டி வந்ததற்கொன கொரணங்களில் வளங்கள் 

சைைொகப் பகிரப்படொமையும் ஒன்றொகும். ஆனபடியொல் 

அபிவிருத்தி னவமலகள் ைற்றும் ததொழில்வொய்ப்புக்கமளப் 

தபொறுத்தவமரயினல அவற்மறப் பகிர்வதில் ைிகவும் 

நிதொனைொகச் தசயற்பட னவண்டிய தபொறுப்மப அரசொங்கம் 

தகொண்டிருக்கின்றது.   

அண்மையினல வழங்கப்பட்ட நியைனங்களில் ஒரு 

பிொிவினர் புறக்கணிக்கப்பட்டமதப் பொர்த்து ைக்கள் ஆதங்கப் 

பட்டனர். அதொவது குறித்த னவமலவொய்ப்புக்கள் வழங்கப் 

பட்டனபொதிலும் பொதிக்கப்பட்ட பிரனதசங்களில் கணிசைொன 

அளவு வழங்கப்படவில்மல. அந்த வமகயில் னவமலவொய்ப்பு 

வழங்குவதில் பொதிக்கப்பட்ட இமளஞர், யுவதிகளுக்குப் 

பொரபட்சம் கொட்டப்பட்டுள்ளமத அறிய முடிகின்றது. 

இருந்தொலும், நொன் இந்த விடயத்மத தவளிப்பமடயொகக் கூற 

விரும்பவில்மல. குறிப்பொக வடக்கு, கிழக்கு ைொகொணங்களினல 

னவமலவொய்ப்புக்கமள வழங்கிய அமைச்சர்கள், அந்த 

நியைனங்கள் குறித்து தயவுதசய்து ஒரு தடமவ ைீள்பொிசீலமன 

தசய்ய னவண்டும். அதொவது, இன ொீதியொக எத்தமன 

னவமலவொய்ப்புக்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளது என்பது பற்றி 

அவர்கள் ைீளொய்வு தசய்துதகொள்வது நல்லது. சம்பந்தப்பட்ட 

அமைச்சர்கள் தபொறுப்புைிக்க அமைச்சர்கள் என்ற ொீதியில் 

இனினைல் அப்படியொன நிமலமைகள் வரொைல் தசயற்பட்டு 

நொட்டுக்குச் னசமவயொற்ற னவண்டுதைன்று நொன் உருக்கைொக 

னவண்டுனகொள் விடுக்கின்னறன்.   

அடுத்து, நொன் குறிப்பிட விரும்புவது அனர்த்த 

முகொமைத்துவம் பற்றிய விடயைொகும். இன்று இலங்மகயின் 

கூடுதலொன இடங்களில் ைனிதன் யொமனயுடன் னபொட்டி 

னபொட்டு வொழ னவண்டிய சூழ்நிமல இருக்கின்றது. அந்த 

வமகயினல திருனகொணைமல ைொவட்டத்தில் யொமன mகளொல்  

தொக்கப்படுகின்ற ைக்களுமடய ததொமக நொளுக்குநொள் 

அதிகொித்து வருகின்றது. திொியொய் என்ற கிரொைம் திருனகொண 

ைமலயின் வடபுறத்தில் இருக்கின்றது. அங்கு அண்மை 

யினலனய ைக்கள் குடினயறினொர்கள். குடினயறியதிலிருந்து 

இற்மறவமர 12 னபர் யொமனத் தொக்கத்திற்குள்ளொகி ைரண 

ைமடந்தும் பலர் கொயப்பட்டும் இருக்கின்றொர்கள். அவர்களுக் 

குொிய சில நிவொரணங்கள் வழங்கப்பட்டொலும், அமவ உடனடி 

யொகக் கிமடப்பதில்மல என்று அந்த ைக்கள் ஆதங்கப் 

படுகின்றொர்கள்.   

யொமனகளிலிருந்து பொதுகொத்துக் தகொள்வதற்குப் 

பொதுகொப்பு னவலிகள் அமைக்கப்பட்டொலும் அது  அங்கு 

துொிதைொக நமடதபறவில்மல என்ற குமறபொடு நிலவுகின்றது. 

அத்னதொடு, அந்தப் பொதுகொப்பு னவலிகமள அமைப்பதற்கு 

ைக்களிடத்திலிருந்தும் ஒரு சிறு ததொமகப் பணம் எதிர்பொர்க்கப் 

படுகின்றது. திொியொய் கிரொைத்மதப் தபொறுத்தளவினல அங்கு 

அன்றொடம் கூலி னவமலக்குச் தசன்று உமழத்துச் சொப்பிடும் 

சொதொரண ைக்கள்தொன் இருக்கின்றொர்கள். அவர்கமளக் 

தகொண்டு அந்த பொதுகொப்பு னவலிகமள சிரைதொன முமறயினல 

அமைக்க முயற்சிக்க னவண்டும். அமதவிடுத்து, அதன் 

தசலவில் ஒரு பகுதிமய ைக்கள் தகொடுக்கனவண்டுதைன்று 

னகட்பது தபொருத்தைல்ல. ஆகனவ, நொன் அமைச்சொிடத்தினல 

னவண்டிக்தகொள்வது என்னதவன்றொல் அப்படியொன இடங் 

களில் னவலிகமள அமைப்பதொயின்  முற்றுமுழுதொக அமத 

இலவசைொகச் தசய்துதகொடுக்க னவண்டுதைன்றுதொன். கொலம் 

தொழ்த்தொது அந்தத் னதமவகமள உடனடியொகப் பூர்த்திதசய்து 

தகொடுத்தொல் அந்த ைக்களுக்கு அது ைிகவும் உறுதுமணயொக 

இருக்கும்.  
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அனதனபொன்று, தவள்ளம் ைற்றும் ஏமனய அனர்த்தங் 

களினொல் பொதிக்கப்படுகின்ற ைக்களுக்கொன உடனடி 

நிவொரணங்கமளப் தபற்றுக்தகொடுப்பதில் அரசொங்கம் ைிகத் 

தீவிரைொக தசயற்பட னவண்டும். அதற்குப் தபொறுப்பொக 

இருக்கின்ற அதிகொொிகளும் பொதிக்கப்பட்டவர்களிடத்தினல 

ைிகவும் இரக்கத்னதொடும் கருமணனயொடும் நடந்துதகொள்ள 

னவண்டும். அவர்கள் பட்ட துன்ப, துயரங்களிலிருந்து 

உனடியொக அவர்கமள ைீட்க முடியொவிட்டொலும்கூட 

அவர்களுக்கு ஆறுதலளிக்கும் வமகயிலொவது வொர்த்மதகமளப் 

னபச னவண்டுு்ம். பல இடங்களில் அப்படியொன நிமலமை 

கொணப்படுவதில்மல. னவதமனனயொடும் துன்பத்னதொடும் 

இருக்கின்ற ைக்களிடம் தசல்கின்ற அதிகொொிகள் ைொியொமத 

யொக, தகௌரவைொக நடந்துதகொள்வதில்மல என்று எங்களுக்குச் 

சுட்டிக்கொட்டப்படுகின்றது. ஆகனவ, இந்தக் குமறபொடுகமள 

நிவர்த்தி தசய்ய னவண்டுதைன்று னகட்டு, வொய்ப்புக்கு நன்றி 

கூறி, அைர்கின்னறன். வணக்கம்.  
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ගු හසර්ෂණ රාජකුණා ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு ஹர்ஷன ரொஜகருணொ) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, දසකා තුමනකාට වැඩි කාාලයක් 

අශප් රශට් පැවති කුරිරු රස්තවාදය නිසා ජීවිත දසදහස් ගණනක් 

ශමන්ම, මූලයමය ව ශයන් ශකාෝටි ගණනක් වටිනා ශද්පළත් 

විනා  ුනණා. යුද හමුදාශේ ශසේවය කාරද්දී මශ  පුනශල් කිහිප 

ශදශනකුශ ත් ජීවිත අහිමි ුනණා, ශම් රස්තවාදය නිසා. ඒ විධියට 

රස්තවාදය නිසා ජීවිත අහිමි ුනණු අයශ  දරුවන් විඳින දුකා, 

බිරින්දෑවරුන් විඳින දුකා සෑම ශ්රී ලාංකිකාශයකුටම අත්දැකීම් වනවා 

ඇති. 

 ශකාශසේ ශවතත්  200. වර්ෂශේදී ශම් කුරිරු රස්තවාදශේ 

අවසානය දැකාලා, -්රභාකාරන්ශ  මිය යාම ශහෝ තවත් 

පුද්ගලයකුශ  මිය යාම ගැනවත් හිතන්ශන් නැතිව- ශම් 

රස්තවාදය යබඳ ශම් රශට් ඇති ශනොශේවා! යි කියන ්රාර්ථනාශවන් 

අපි කාුනරුත් සතුමුව ුනණා. නමුත් 200. සිට වසර 4ක්, 5ක් යන විට 

අපට දකින්න ලැබුශණ් ශම් ර ශට් සංහිඳියාව ඇති වීමක් ශනොශවයි; 

ශ්රී ලංකිකායන් හැටියට අපි හැශමෝම එකාම පුනලක් හැටියට ජීවත් 

වීමක් ශනොශවයි. අපි තවදුරටත් ශබශදන ආකාාරයක් දැක්කාා. එකා 

පැත්තකින් ඒකාාධිපති පාලනයක්, තවත් පැත්තකින් පුනල් 

පාලනයක් ඒ සමශේදී තිබුණා. ඒ වාශ ම අපි දැක්කාා, සිංහල, 

ද්රවිඩ සහ මුස්ලිම් ජාරුන් අතශර්ත් වි ාල ශබදීමක්. යම් යම්  පිරිස ්

තවත් ආගම්වලට, තවත් ජාරුන්ට නීතිශයන් එහාට ගිය 

ආකාාරශයන්, නීතිය අතට ගත් ආකාාරශයන් කාටයුතුම කාළ ආකාාරය 

අපි දැක්කාා. නිදහශසේ තමන්ශ  ආගම අදහන්න ශනොහැකි වන 

විධියට,  තමන්ශ  ජාතිය ගැන ශගෞරවයක් නැති ආකාාරශයන් 

වා  ්රහාර එල්ල කාරපු ආකාාරය අපි දැක්කාා. ශමන්න ශම් 

ආකාාරයට අශප් සංහිඳියාව විනා  වන අවස්ථාවකාදී තමයි 

ජනාධිපති වමත්රීපාල සිරිශසේන මැතිතුමමාත්, අග්රාමාතය රනිල් 

විරමසිංහ මැතිතුමමාත් ශම් රශට් විප්ලවීය ශවනසක් ඇති කාරන්න 

රශට් නායකාත්වය ලබා ගත්ශත්. ශම් ශකාටි කාාලය තුමළදී අපට  

පුළුවන් ශවලා තිශබනවා, වි ාල ව ශයන් වි ්වාසයක් ශගොඩ 

නො ගන්න.  

විශ ේෂශයන්ම, සංහිඳියාව පිබඳබශ වැඩිම අවධානයක් ශයොමු 

වන ශම් ජාතිකා ඒකාාබද්ධතා සහ ්රතිසන්ධාන අමාතයාං ය 

ජනාධිපතිතුමමා යටශත් තිශබන්ශනත්, ශම් පිබඳබශව හිටපු 

ජනාධිපතිතුමමියශ  සයජු අවධානයක් ශයොමු වන්ශනත්, අග්රාමාතය 

රනිල් විරමසිංහ මැතිතුමමා ශම් ගැන වැඩි අවධානයක් ලබා 

ශදන්ශනත් ශමය ඉතා වැදගත් කාර්තවයයක් හැටියට, ශම් ආණ් රව 

්රමුත්වය ලබා ශදන කාර්තවයයක් හැටියට පිබඳගන්නා නිසාමයි. 

 ශම් ශකාටි කාාලය තුමළදී අපට පුළුවන් ශවලා තිශබනවා, ශ්රී 

ලාංකිකායන් හැටියට ඉදිරියට පැමිණ ඒ අව ය සංහිඳියාව ඉදිරියට 

ශගන යන්න.  ඕනෑම අන්තවාදයකාට- සිංහල අන්තවාදය ශවන්න  

පුළුවන්, ශදමළ අන්තවාදය ශවන්න  පුළුවන්, මුස්ලිම්  අන්තවාදය 

ශවන්න  පුළුවන්.- විරුද්ධ වී අපි හැශමෝටම එකාට ජීවත් ශවන්න 

පුළුවන් පරිසරයක් සකාස්  කිරීමට අද අපට පුළුවන් ශවලා 

තිශබනවා. ඒකාට ්රධානම මූලිකා අංගය ශවන්ශන් ර ශට් නීතියයි. 

අද අපට දකින්න  පුළුවන්, රශට් නීතිය කාාටත් එකා හා සමාන බව. 

උතුමශර් ඉන්න ද්රවිඩ පුද්ගලයාටත්, දකුශණ් ඉන්න සිංහල 

පුද්ගලයාටත්, නැශෙනහිර ඉන්න මුස්ලිම් පුද්ගලයාටත් එකා හා 

සමානව නීතිය රියාත්මකා වීම තමයි ශම් සංහිඳියාවට මුලිකා 

වන්ශන්. ඒ අවස්ථාව දැන් අපට උදා ශවලා තිශබනවා. අද එම 

අවස්ථාව උදා වීම තමයි, සංහිඳියාවට යන ගමශන් ්රධානම 

කාාරණය හැටියට මා දකින්ශන්. හැබැයි ශම් ගමන ආරම්භශේදීම 

විපක්ෂශේ යම් පිරිසක් රියා කාරන ආකාාරය දිහා බලනශකාොට 

අපට ඇත්තටම කානගාුවයි. එතුමමන්ලාශ  ශද් පාලන වාසි තකාා, 

නව රජය බුදු දහමට හිමි ස්ථානය ලබා ශනොදී, සිංහල ජාතියට හිමි 

ස්ථානය ලබා ශනොදී, මහ ජාතිය නැති කාරන බව පවසමින් 

ජාතිවාදය අුනස්සන, ආගම්වාදය අුනස්සන අනව ය ශද් පාලන 

කාථා සිදු කිරීම, ශම්  රශට් අවසන් කාළ, ජීවිත ගණනාවක් සහ 

ශද්පළ ගණනාවක් විනා  කාරපු ඒ යුද්ධය නැවතත් ඇති කිරීම 

කාරා ශගනයන මාර්ගයක් හැටියට මා දකිනවා.  

ශම් අවස්ථාශේදී අපි සියති ශදනාම කාළ යුතුම වන්ශන්, 

ශද් පාලන පක්ෂ පාට ශේදශයන් ශතොරව ශ්රී ලාංකිකායන් හැටියට 

එකාතුමශවලා, ශම් රශට් යබඳ රස්තවාදයක් ඇති ශනොවන 

ආකාාරශයන්, සියතිම ජාරුන්ට ශ්රී ලාංකිකායින් හැටියට නිදහශසේ 

ජීවත් ශවන්න පුළුවන් අනාගතයක් වර්තමානශේ නිර්මාණය 

කිරීමයි. එම කාටයුත්ත සිදු කාරන්නයි අපි ශම් ආණ් රරම 

වයවස්ථාව ශවනස් කාරන්ශන්. එශහම නැතුමව බුදු දහමට හිමි 

උත්තරීතර ස්ථානය නැති කාරන්නවත්, සිංහල ජාතියට ශම් රශට් 

තිශබන සුවිශ ේෂ තැන නැති කාරන්නවත් ශනොශවයි.  

අශප් රශට් ජනගහනශයන් සියයට 00කාට ආසන්න 

්රමාණයක් සිංහල ශබෞද්ධයින් බව අපි කාුනරුත් දන්නවා. අ පි 

විතරක් ශනොශවයි, අනයාගම්වල නායකායිනුත් එය පිබඳගන්නවා. ඒ 

අයත් කියනවා, සිංහල ශබෞද්ධයින්ට සුදුසු ස්ථානය ලබා ශදන්න 

ඕනෑය කියලා. එශහම නම් ශමොකාටද කිසිම ශහේතුමවක් නැතුමව 

ශබොරු මවා පෑම් කාරන්ශන්? තමන්ශ  ශද් පාලන අරමුණක් 

තකාා ජාතිවාදය විකුණාශගන කාමින් ශගන යන ශම් පුව රියා 

කාලාපය අපි ශහළා දකිනවා. අප සියතිශදනාටම ඉදිරිශේදී ශ්රී 

ලාංකිකායින් හැටියට සාමකාාමීව ජීවත් ශවන්න පුළුවන් රටක් 

නිර්මාණය කිරීමට හැමශදනාම එකාතුම ශවන්නය කියා ්රකාා  

කාරමින්, මා නිහඬ වනවා. ශබොශහොම ස්තුමතියි. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Next, the Hon. K. Kader Masthan. You have eight 

minutes.  
 

[பி.ப. 2.59] 
 

ගු දක්. කාෙර් ෙසපතා්ද ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு கொ. கொதர் ைஸ்தொன்) 

(The Hon. K. Kader Masthan) 
பிஸ்ைில்லொஹிர்  ரஹ்ைொனிர்  ரஹீம். 

தகளரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கனள, 

இன்மறய தினம் அனர்த்த முகொமைத்துவ அமைச்சு, னதசிய 

கலந்துமரயொடல்கள் அமைச்சு, னதசிய ஒருமைப்பொடு ைற்றும் 
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පාර්ලිශම්න්තුමව 

நல்லிணக்க அமைச்சு ஆகியவற்றின் நிதிதயொதுக்கீடுகள் 

ைீதொன குழுநிமல விவொதத்தில் னபசுவதற்கு எனக்கும் சந்தர்ப்ப 

ைளித்தமைக்கு முதலில் நன்றிமயத் ததொிவித்துக் 

தகொள்கின்னறன்.  

யுத்தத்திற்குப் பிந்திய இன நல்லிணக்கம் என்பது 

உண்மையறிதல், இழப்பீட்டு நடவடிக்மககமள னைற்தகொண்டு 

ைக்கமள அமனத்து வசதிகளுடனும் ைீள்குடியைர்த்தல், நீதி 

விசொரமண தசய்து அநியொயம் இமழக்கப்பட்டவர்களுக்கு நீதி 

வழங்கல், ைறுசீரமைப்பு நடவடிக்மககள் ஆகிய நொன்கு 

பிரதொன அடிப்பமடகமளக் தகொண்டது. ஆனொல், இமவ 

சொியொன முமறயில் முன்தனடுக்கப்படுகின்றனவொ? என்ற 

னகள்வி, வடக்கு, கிழக்கில் யுத்தத்தொல் பொதிக்கப்பட்ட ைக்கள் 

ைத்தியில் இன்றும் எழுகின்றது. எனனவ, யுத்தத்திற்கு முன்னர் 

இந்த ைக்கள் வொழ்ந்த தசொந்த இடங்களில் அவர்கள் எவ்வொறு 

தைது விவசொயம், ைந்மத னைய்ப்பு, னசமனப் பயிர்ச்தசய்மக 

ைற்றும் ைீன்பிடித் ததொழில்கமளச் தசய்துவந்தொர்கனளொ, 

அனதநிமலயில் எவ்வித தமடகளுைின்றி இன்றும் அவர்களின் 

வொழ்வொதொர நடவடிக்மககமள முன்தனடுக்கத் னதமவயொன 

சூழமல ைீண்டும் உறுதி தசய்யனவண்டிய தபொறுப்பு  அரசுக்கு 

உள்ளது. 

தகளரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கனள, இன 

நல்லிணக்கம், சைொதொனம், சகவொழ்வு என்பன சிங்கள, தைிழ் 

ைக்களுடன் சொர்ந்த அல்லது வடக்மகயும் ததற்மகயும் 

இமணக்கின்ற ஒரு விடயம் என்னற தபொதுவொக னநொக்கு 

கின்றனர். ஆனொல், உள்ளமைந்த விடயங்கள் ைற்றும் ஏமனய 

படிமுமறகள் பற்றியும் பொர்க்க னவண்டும். குறிப்பொக, வடக்கில் 

தைிழ் - முஸ்லிம் உறவுகள்,  ததற்கில் சிங்கள - முஸ்லிம் 

உறவுகளின் னைம்பொடு பற்றியும் கூடிய கவனம் தசலுத்த 

னவண்டும். வடக்கில், யுத்தத்துக்கு முன்னர் தைிழ் - முஸ்லிம் 

உறவு ைிகவும் சுமுகைொன முமறயில் இருந்தது. அனதநிமல 

ைீண்டும் உருவொக்கப்பட னவண்டும். அதுனவ உண்மையொன 

இன நல்லிணக்கைொகும்.  

2009 னை 19ஆம் நொள் யுத்தைற்ற ஒரு நொடொக இலங்மக 

பிரகடனப்படுத்தப்பட்டமதயடுத்து, 30 வருட கொல யுத்தம் 

கொரணைொக உொிய முமறயிலொன பயன்பொட்டுக்கு உட்படுத்தப் 

படொதிருந்த வடக்கு, கிழக்கு ைொகொணங்களின் 18,880 சதுர 

கினலொைீற்றர் நிலம், அதொவது, இலங்மகயின் தைொத்த 

நிலப்பரப்பில் 29 சதவீத நிலம் விருத்தி தசய்யப்பட்டு, நொடு 

விவசொயத்தில் தன்னிமறவமடயும் வமகயில் தபொருளொதொரத் 

துக்குக் குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்மபச் தசய்யும் நிமல 

உருவொக்கப்பட னவண்டும். அதன் கொரணைொக அொிசி, பயறு, 

கடமல, தவங்கொயம், ைரக்கறி, பழங்கள் ைற்றும் பொல் 

உற்பத்திகளின் இறக்குைதிகளுக்குச் தசலவிட்ட பல பில்லியன் 

தடொலர்கமள னதசிய அபிவிருத்திக்குப் பயன்படுத்த 

முடியுதைன எண்ணுகின்னறொம்.  

தகளரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கனள, 

நொட்டில் பொலொறும் னதனொறும் ஓடும் என கற்பமன தசய்து 

ஏைொந்துனபொன ஒரு சமூகைொகனவ நொம் இன்று வொழ்கின்னறொம். 

இன்றும் இப்பொரொளுைன்றம் இனவொதம் எதிதரொலிக்கின்ற ஓர் 

இடைொக ைொறியுள்ளமை ைிகவும் கவமலக்கிடைொனதொகும். 

உள்நொட்டு யுத்தத்தின் இறுதித் தறுவொயிலும் யுத்தம் நிமறவுற்ற 

நிமலயிலும் கனிந்த சந்தர்ப்பம் நழுவவிடப் பட்டுள்ளது. 

யுத்தத்மத ஒரு வியொபொரைொக முன்தனடுத்த ஆயுத 

வியொபொொிகள் யுத்த கொலத்தில் தொம் னைற்தகொண்ட ஆயுத 

வியொபொரம், னபொமதப்தபொருள் வியொபொரம், ஆட்கடத்தல், 

தகொள்மள, தகொமல, திருட்டு, கொணி அபகொிப்பு, பலொத்கொரம் 

என்பவற்றின்மூலம் தொம் அமடந்த இலொபம், அதிகொரம், 

வரப்பிரசொதங்கமளத் ததொடர்ந்தும் மவத்திருக்கனவ முஸ்லிம் 

கமளத் தூண்டி தைது யுத்த தவறிமய ைீண்டும் தவளிப்படுத்தத் 

திட்டைிட்டனர்; இனவொதத்மதக் கக்கத்ததொடங்கினர். அதன் 

விமளவொக முஸ்லிம், இந்து ைற்றும் கத்னதொலிக்க ைதத் 

தலங்கள் தொக்கப்பட்டன. வர்த்தக வியொபொர நிமலயங்கள் தீ 

மவக்கப்பட்டன. உயிர்கள் பறிக்கப்பட்டன. சிங்கள - முஸ்லிம் 

- தைிழ் உறவுகள் குழினதொண்டிப் புமதக்கப்பட்டன. ஓர் 

ஆட்சிைொற்றம் ஏற்பட்டும் கடந்த ஆட்சியில் மவக்கப்பட்ட 

தீச்சுவொமல இன்றும் அமணயவில்மல. நொட்டில் 

சைொதொனத்மத உருவொக்குவதற்குப் பதிலொக அச்சு ஊடகங் 

களிலும் இலத்திரனியல் ஊடகங்களிலும் இனவொதத்மதத் 

தூண்டும் கட்டுமரகளும் ஆக்கங்களும் திட்டைிட்டபடி 

ததொடர்ந்தும் தவளியிடப்பட்டு வருகின்றன. ஒரு தைிழ் 

அல்லது முஸ்லிம் குடிைகன் ஏதொவது ஒரு குற்றச்தசயலுக்கொக 

சந்னதகத்தின்னபொில் மகது தசய்யப்படும்னபொது ‘தைிழன்’ 

அல்லது ‘னசொனகன்’ மகது என்று தகொட்மட எழுத்தில் 

தமலப்புச் தசய்திகள் வருகின்றன. இவ்வொறொன திட்டைிட்ட 

ததொடர் நடவடிக்மககள் நடுநிமல ைனப்பொங்கு தகொண்ட 

சிங்கள ைக்களது உள்ளங்களில் தைிழ், முஸ்லிம் ைக்கள் பற்றிய 

தவறுப்மபயும் குனரொதத்மதயும் வளர்ப்பது ஒரு கசப்பொன 

உண்மையொகும்.  

அனதனபொல, சமூக வமலத்தளங்களும் திட்டைிட்ட 

வமகயில் ைிகவும் னைொசைொன வழியில் இன உறமவயும் 

னதசிய சைொதொனத்மதயும் பொதிக்கும் வமகயில் 

தசயற்படுகின்றன. இமவ உடனடியொகக் கட்டுப்படுத்தப்படல் 

னவண்டும். கடந்த அரசொங்கத்திலும் ஆள் அமடயொளைற்ற 

சமூக வமலத்தள ைர்ை நபர்கள்மூலனை இன நல்லுறவுக்கு 

பங்கம் விமளவிக்கப் பட்டது. இவர்கள் அமனவரும் இன, ைத 

வித்தியொசைின்றி கட்டொயம் சட்டத்தின் முன் நிறுத்தப்பட 

னவண்டும். கடந்த அரசில் சுைொர் 3 வருடங்கள் பூரண அரச 

அங்கீகொரம், ஆதரவு ைற்றும் இரொணுவத்தின் னநரடிப் 

பங்னகற்புடன் முஸ்லிம்களுக்கு எதிரொக முன்தனடுக்கப்பட்ட 

‘வியொபொர ஒழிப்பு’ வன்முமறயில் சுைொர் 200 முஸ்லிம் 

கமடகளும் 70 வீடுகளும் பல ததொழிற்சொமலகளும் 

தீக்கிமரயொக்கப்பட்டன. பல உயிர்ச்னசதங்களும் 

இடம்தபற்றன. ஒரு கலவரச்சூழல் முழு இலங்மகமயயும் 

ஆட்தகொண்டது. இதமன ைற்றுதைொரு கறுப்பு ஜுமல என்றும் 

குறிப்பிடலொம். 1915, 1983 ைற்றும் 2013, 2014ஆம் ஆண்டின் 

இனக்கலவரங்களின் பின்னணிகள் சொியொக ஆரொயப்பட 

னவண்டும். இங்கு அரசின் ஆதரவும் ஊடகங்களின் 

பக்கச்சொர்பும் அரச அதிகொொிகளின் கவன யீனமும் னபொலியொன 

இனவொத உணர்வுகளுனையன்றி னவதறொன்றும் கொரணைொக 

இருக்கமுடியொது. 

   

ගු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have two more minutes.  
 

ගු දක්. කාෙර් ෙසපතා්ද ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு கொ. கொதர் ைஸ்தொன்) 

(The Hon. K. Kader Masthan) 
தகளரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கனள, 

அமனத்து இன ைக்களும் ஒன்றுபடும் வமகயில் யுத்தம் 

நிமறவுற்றதொகப் பிரகடனப்படுத்தப்பட்ட னை 19ஆம் திகதி 

மயத் னதசிய நல்லிணக்க தினைொகப் பிரகடனப்படுத்தி இன 

ஒற்றுமைக்கொன நிகழ்ச்சிகமளத் னதசிய ைட்டத்தில் ஏற்பொடு 

தசய்தல் சிறந்தததன நொன் கருதுகின்னறன். 

இவ்வொறொனததொரு தினம் சிங்கப்பூொிலும் நிமனவுகூரப் 
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படுகின்றது.  னைலும், அமனத்து ைக்களின் உணர்வுகமளயும் 

ைதிக்கும் வமகயில் தீர்ைொனங்கமள எடுத்தல், LLRC 

அறிக்மகயின் பொிந் துமரகமள முழுமையொகச் தசயற்படுத்தல்,  

இனொீதியொன பமகமை பரவுவமத முற்றொகக் கண்டித்து 

அதற்தகதிரொன உொிய நடவடிக்மகதயடுத்தல், யுத்தத்துக்குப் 

பிந்திய கொலப்பகுதியில் ஏற்பட்ட வன்முமறகள் பற்றி அறிய 

அமனத்து இனங்கமளயும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் வமகயி 

லொன ஓர் ஆமணக்குழுமவ அமைத்து அதன் பொிந்துமரகமளச் 

தசயற்படுத்தல், சிறுபரொயம் ததொடக்கம் மும்தைொழிப் 

புலமைமய வழங்குவதன்மூலம் 2020களில் உள்நொட்டில் 

மும்தைொழி அறிவுடன் அமனவரும் பணியொற்ற ஊக்குவித்தல் 

னபொன்ற இன்னனொரன்ன தசயற்பொடுகமள னைற்தகொண்டு 

எைது நொட்டில் தபரும் பொதிப்பமடந்துள்ள இன நல்லுறமவச் 

சீரொன ஒரு நிமலக்குக் தகொண்டுவருவதற்கு நடவடிக்மக 

எடுக்கனவண்டும்.   

இன்று எங்கு பொர்த்தொலும் அரசியல்வொதிகளொல்தொன் இன 

நல்லுறவுகள் பொதிக்கப்படக்கூடிய சூழ்நிமலகள் உருவொ 

கின்றன. நொம் இலங்மகயர் என்ற அடிப்பமடயில் அமனவரும் 

ஒன்றுனசர்ந்து இன நல்லுறமவப் னபணும் விதைொக ைொவட்ட 

ொீதியிலும் சில தசயற்பொடுகமள  ஒழுங்குபடுத்திச் தசய்ய 

னவண்டிய சூழ்நிமலயில் இருக்கின்னறொம். ஏதனன்றொல், 

இன்று பல ஊடகங்களும் இனவொதத்மதக் கக்குகின்றன. 

அனதனபொல் பல பொரொளுைன்ற உறுப்பினர்களும் இனவொதத் 

மதக் கக்குகின்றனர். எனனவ, முன்மனய ஆட்சிக்கொலத்தின் 

இறுதிக் கட்டங்களில் சிறுபொன்மை ைக்கள் பட்ட கஷ்டங்கள் 

னைலும் அவர்களுக்கு வரொதவண்ணம், இனவொதம் னபசுப 

வர்கமள உடனடியொகக் மகதுதசய்து சிறுபொன்மை ைக்கமளப் 

பொதுகொக்கனவண்டுதைன்று னகட்டுக்தகொள்கின்னறன்.   

 

ගු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඊළෙට, ගරු අනුර ්රියදර් න යාපා ඇමතිතුමමා. ඔබතුමමාට 

විනාඩි දහයකා කාාලයක් තිශබනවා.  

ඊට ්රථම ගරු ශ හාන් ශසේමසිංහ මහතා මූලාසනයට 

පැමිශණනවා ඇති.  

 
අනුරුව ගු දේ.එම්. ආන්දෙ ගඩොරසරි ෙහසතා මූලාසනදය්ද 

ඉවත් වුදය්ද, ගු දශ්හසා්ද  දසේෙසිංහස ෙහසතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு னஜ.எம். ஆனந்த குைொரசிறி அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலனவ, ைொண்புைிகு தசஹொன் னசைசிங்க 

அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள்.    

 Whereupon THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI left the 
Chair, and THE HON. SHEHAN SEMASINGHE took the Chair. 
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ගු අනුර ප්රියෙර්ශ්න යාපා ෙහසතා (ආපො කළෙනාකරණ 

අොතයුරො) 
(ைொண்புைிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொப்பொ - அனர்த்த 

முகொமைத்துவ அமைச்சர்) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of Disaster 
Management) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, අප අමාතයාං ය පිබඳබශව 

කාථා කිරීශම්දී එහි ්රතිපත්ති හා වගකීම් ගැන කාථා කාරලා කාාලය 

නාස්ති කාරන්න මම කාැමැති නැහැ. විශ ේෂශයන්ම ්රධාන ්ර ්න 

කීපයක් සම්බන්ධශයන් අප ශගන තිශබන පියවර පිබඳබශව 

තමුන්නාන්ශසේලා දැනුවත් කිරීමට මම ශම් කාාලය ශයොදා 

ගන්නවා.  

ශමම වසශර් අපට ුනණු ්රධාන හානියක් තමයි, සාලාව හමුදා 

කාශුනශර් සිදු ුනණු පිපිරීම. මම මුලින්ම එතැනින් පටන් ගන්න 

කාැමැතියි. සාලාව කාශුනශර් සිදු වූ පිපිරීශමන් හානියට පත් වූ 

නිවාස හා වයාපාරිකා සංයාව 2,031යි. තක්ශසේරු වටිනාකාම 

රුපියල් ලක්ෂයට අ ර නිවාස හානි සංයාව 1,404යි. තක්ශසේරු 

වටිනාකාම රුපියල් මිලියන එකාට අ ර නිවාස හානි සංයාව 3.0යි. 

තක්ශසේරු වටිනාකාම රුපියල් මිලියන එකාට වැඩි නිවාස හානි 

සංයාව 237යි. ශමම පිපිරීශමන් ආපදාවට පත් පුද්ගලයන්ට 

සහන සැලසීම සශහා රජය මිලියන 1,404ක් ශවන් කාර තිශබනවා. 

හානිය ලක්ෂයට අ ර නිවාසවලට අදාළ සියතිම මුදල් ශගවා 

තිශබනවා. හානිය රුපියල් මිලියනයට අ ර නිවාස 3.0 සශහාත් 

සියති මුදල් ශගවා තිශබනවා. තක්ශසේ රු වටිනාකාම රුපියල් 

මිලියන එකාට වැඩි නිවාස  237න් 140කාට මුදල් ශගවා තිශබනවා. 

නිවාස 0.ක් සම්බන්ධ අයිතිකාරුවන් ඒ තක්ශසේරුවට එකාෙ නැහැ. 

ඒ නිසා ඒවා තුමන්වැනි තක්ශසේ රුවක් සශහා ශයොමු කිරීමට සියති 

ශදනාම එකාෙ ශවලා තිශබනවා. ඒ අනුව රුපියල් මිලියන 

1,001ක් අපි ශගවා තිශබනවා.  

ඊළෙට, ර්ර්ණ ශලස හානි වූ නිවාස සහ පාවිච්චියට නුසුදුසු 

නිවාස හිමියන් ශවත රුපියල් 50,000කා මාසිකා දීමනාවක් ලබා 

දීම සශහා රුපියල් මිලියන 72.2ක් වැය කාර තිශබනවා. ඒ 154 

ශදශනකුට අපි ඒ මුදල් යවා තිබුණත් 52ශදශනකුට තමයි ශගවා 

තිශබන්ශන්. ඒකාට ශහේතුමව ර්ර්ණ ශලස වන්දි ලබා ගත් අයට 

මාසිකා දීමනාවක් ශගවීමට නීතිමය ්රතිපාදන අපට නැති වීමයි.  

ශවශළශ වයාපාර ස්ථානවල අයිතිය ශනොමැති අය සශහා 

තාවකාාලිකා ශවශළශ වයාපාර කුටි ඉදි කාර ගැනීමට රුපියල් 

මිලියන 25ක් ලබා දුන්නා. ගිය මාසශේ 30 වැනි දා අපි දිස්රික් 

ශල්කාම් ශවත එම මුදල් නිදහස් කාර තිශබනවා. ඒ වාශ ම හානි වූ 

චංචල ශද්පළ හිමිව සිටි ්රතිලාීනන් 567ශදශනකු සශහා වන්දි 

ශගවීමට රුපියල් මිලියන 100ක් ශනොවැම්බර් මාසශේ 30 වැනි දා 

අපි දිස්රික් ශල්කාම්වරයා ශවත යවා තිශබනවා. ඒ අනුව 

ස්වයංරැකියා අහිමිවූවන් සහ ත්රීශරෝද රථ රියැදුරන් - ශදපිරිසටම- 

315ශදශනකු ශවනුශවන් රුපියල් මිලියන 3.5ක් ශගවා තිශබනවා. 

කායෂි වගා හා පශු සම්පත් හානි තක්ශසේරුවත් අපි අවසන් කාර 

තිශබනවා. එම ්රමාණය රුපියල් මිලියන 14.7ක්. එය කායෂිකාර්ම 

අමාතයාං ය ශවත ශයොමු කාර තිශබනවා. මම මුලින් සශහන් කාළ 

ආකාාරයට චංචල ශද්පළ හානිය රුපියල් මිලියන 244ක් ශලස අපි 

තක්ශසේරු කාර තිශබනවා. එයින් මිලියන 100ක් අපි ශම් 

ශවනශකාොට දිස්රික් ශල්කාම් ශවත යවා තිශබනවා. ඒ අනුව අපි 

ශබොශහෝදුරට ඒ කාටයුතුම අවසන් කාර තිශබනවාය කියා මා 

හිතනවා. ඉතුමරු මුදල් ඉදිරිශේදී ලබා දීමට අපි කාල්පනා කාර 

තිශබනවා. 

ඊළෙට, අපට තිබුණු ්රධානම ්ර ්නයක් තමයි ගංවතුමර නිසා 

ඇති ුනණු තත්ත්වය. ගංවතුමර නිසා දිස්රික්කා 22කා පුනල් 

146,..2කා  පුද්ගලයන් 506,731 ශදශනක් විපතට පත් ුනණා. ශම් 

සශහා ක්ෂයේකා සහන  සැලසීමට මහා භාණ්ඩාගාරය රුපියල් 

මිලියන 150ක් ශවන් කාර තිශබනවා. ඒ වාශ ම ජාතිකා රක්ෂණ 

භාර අරමුදශල්, ජාතිකා රක්ෂණාවරණ වැඩසටහනින් රුපියල් 

මිලියන 100ක් අපි ලබා ශගන ඒ අයට ශගවා තිශබනවා. ඒ අනුව 

විපතට පත් පුනල් 66,644ක් සශහා රුපියල් 10,000 බැගින් වන 

අත්තිකාාරමක් රක්ෂණාවරණය යටශත් ශගවා තිශබනවා.  ඒ 

සශහා රුපියල් මිලියන 63.ක් වැය කාරලා තිශබනවා.  

නිවාස වන්දි තක්ශසේරු කිරීශම්දී තාක්ෂණ නිලධාරින්ශ  

හිෙයක් අපට වාර්තා ුනණා. එම නිසා වන්දි ගණනය කිරීශම් 

්රමාදය අවම කිරීම සශහා තාක්ෂණ නිලධාරින් සශහා දිරි 

දීමනාවක් ලබා දීමටත් අපි කාැබිනට් මණ්ඩලශේ අනුමැතිය ලබා 

ගත්තා. ඒ අනුව, ජාතිකා ශගොඩනැඟිලි පර්ශේෂණ ආයතනශේ 
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පාර්ලිශම්න්තුමව 

තාක්ෂණ නිලධාරින් ශයොදවලා ඉතා ඉක්මනින් ශම් අවසන් වන්දි 

ශගවීම අවසන් කිරීමට අපි කාටයුතුම කාරනවා.  

විශ ේෂශයන්ම ශම් ජාතිකා රක්ෂාවරණ වැඩ පිබඳශවළ ගිය 

වසශර් තමයි ආරම්භ කාශළේ. ඒකා ඉතාම ශහොශ වැඩ පිබඳශවළක්. 

ගිය අුනරුද්ශද්   ශවන් කාරපු මුදලට වඩා ශම් අුනරුද්ශද්  රුපියල් 

මිලියන 200ක් රාජය භාණ්ඩාගාරශයන් අපට ලබා දීලා තිශබනවා.  

විශ ේෂශයන් කාෑගල්ල දිස්රික්කාශේ නාය යෑම් ශහේතුමශවන් 

පුනල් 5,004කා පුද්ගලයින් 21,234 ශදශනක් පීඩාවට පත් ුනණා. 

එයින් මිය ගිය හා අතුමරුදන් වූ පුද්ගලයන් 40ශදශනක් සශහා 

රුපියල් ලක්ෂය බැගින් වන්දි මුදල් ලබා දීමට කාටයුතුම කාර 

තිශබනවා. ඉතිරි අය සම්බන්ධශයන් අදාළ තහුනරු කිරීම් ලැබුණු 

පසු වන්දි මුදල් ශගවීමට කාටයුතුම කාරනවා. ර්ර්ණ ශලස හානි වූ 

නිවාස හා නාය යෑම් අවදානම නිසා තම පදිංචි ස්ථානවලින් පුනල් 

1,602ක් ඉවත් කිරීමට නිර්ශද්  කාර තිශබනවා. ඒ සශහා නව 

නිවාස ඉදි කිරීමට සැලසුම් කාර තිශබනවා. ඒ අනුව එක් නිවාසයක් 

සශහා අනුමත වියදම රුපියල් මිලියන 1.2ක් ශවනවා. ඒකාත් අපි 

ඉදිරිශේදී ලබා දීමට කාටයුතුම කාරනවා. 

 

ගු නිහසාල් ගලප්පත්ින  ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு நிஹொல் கலப்பத்தி) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ගරු ඇමතිතුමමනි, 2004 ශදසැම්බර් 26වැනි දා සිදු වූ සුනාමි 

වයසනය නිසා නිවාස අහිමි වූ ජනතාවට රජය මඟින් නිවාස ලබා 

දීලා දැන් අුනරුදු 12ක් ශවනවා. අවතැන් ශවච්ච මිනිසුන්ට ඔප්පු 

ලබා ශනොදී  පදිංචි කාරලා තිශබන නිසා ඒ ජනතාව බරපතළ 

ගැටතිවලට මුහුණ දීලා තිශබනවා. එම නිසා ඒ ජනතාවට ඔප්පු 

ටිකා ශදන්න. ඔබතුමමාට මම ඒකා විශ ේෂශයන්ම මතක් කාරනවා.   
 

ගු අනුර ප්රියෙර්ශ්න යාපා ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொப்பொ) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

ඔබතුමමා මට ඒ කාරුණු පැහැදිලිව ශදන්න. මම ඒකා කාරන්නම්.  

ඊළෙට, අපි ආපදාවට ඔශරොත්තුම ශදන නිවාස සකාස් කිරීමට 

කාටයුතුම ශයොදා තිශබනවා. ඒ සශහා නිවාස සැලසුම් තුමනක් ජාතිකා 

ශගොඩනැඟිලි පර්ශේෂණ ආයතනය මඟින් ලබා දීලා තිශබනවා. ඒ 

අනුව තමයි ශම් කාටයුතුම සිදු ශවන්ශන්. කාෑගල්ශල් අපට තිබුණු 

්රධාන ්ර ්නය ඉඩම් ශසොයා ගැනීශම් අපහසුකාමයි. නමුත්, ශම් වන 

විට කාෑගල්ශල් ඒ කාමිුවව විසින් අක්කාර 350ක් ශසොයා ශගන 

තිශබනවා. ඒවා රජයට පවරා ගැනීශම් කාටයුතුම අවසන් ශවමින් 

තිශබනවා. ඒ යටිතල පහසුකාම් සංවර්ධනය සශහා රජය විසින් 

රුපියල් මිලියන 50ක් ලබා දීලා තිශබනවා.  

හානි වූ පුනල් අතරින්, තමුන්ට අයත් ශවනත් ඉඩමකා නිවසක් 

ඉදි කිරීමට කාැමැත්ත දැක්වූ ශහෝ ශවනත් ඉඩමක් මිලදී ගැනීමට 

කාැමැත්ත දැක්වූ අය සශහා රුපියල් හාරලක්ෂයක් ශගවීමට 

අනුමත ශවලා තිශබනවා. ඒ ශවනුශවන් රුපියල් මිලියන 02කා 

මුදලක් අපි ලබා දීලා තිශබනවා.  නිවාස ්රතිලාීනන් 526 ශදශනක් 

තම ශ්රමය වැය කාරලා නිවාස ඉදි කාරගන්න කාැමැත්ත ්රකාා  

කාරලා තිශබනවා. ඔුනන් සශහා අදාළ රුපියල් මිලියන 631කා මුදල 

වාරිකා ව ශයන් ශගවීමට බලාශපොශරොත්තුම  වනවා. නිවාසවල 

මූලිකා කාටයුතුම සශහා රුපියල් 40,000 බැගින් ශම් වන විට ලබා 

දීලා තිශබන අතර, ඒ සශහා රුපියල් මිලියන 21කා වියදමක් දරලා 

තිශබනවා.  

ආසියානු සංවර්ධන බැංකු ්රදාන යටශත් කාෑගල්ල 

දිස්රික්කාශේ විනා යට පත් යටිතල පහසුකාම් වැඩි දියුණු කිරීම 

සශහා රුපියල් මිලියන 30ක් ලබා දීලා තිශබනවා. 

ගු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ඇමතිතුමමා, ඔබතුමමාට තවත් විනාඩි ශදකාකා කාාලයක් 

තිශබනවා. 

 

ගු අනුර ප්රියෙර්ශ්න යාපා ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொப்பொ) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

චීන රජය ආධාර යටශත් නිවාස 100ක්, රයිශනෝ පුද්ගලිකා 

සමාගම විසින් නිවාස 30ක්, "මහීපාල ශහේරත් පදනම" යටශත් එක් 

නිවසක්, UN-Habitat දායකාත්වය යටශත් නිවාස 00ක්, ඩයශලො  

සමාගම විසින් නිවාස 30ක් ඉදි කිරීමට සැලසුම් කාර තිශබනවා. 

ඇත්තටම ගිය අුනරුද්ශද් අපි ලබා ගත් ශලොකුම ජයග්රහණය 

තමයි, මීරියබැද්ද අනතුමශරන් විපතට පත් වූ සියති පුනල් සශහා 

විදුලිය, ජලය සහිත අංග සම්ර්ර්ණ නිවාස ඉදිකාරලා ඒ ජනතාවට 

බාරදීලා තිශබන එකා.  

අපට තව එකා ්ර ්නයක් ආවා. ඒ තමයි ආපදා පිබඳබශව 

දැනුවත් කිරීම පිබඳබශ ්ර ්නය.  ඒකා තාක්ෂණය පාවිච්චි කාරලා 

කාරන්න ඕනෑ ශදයක්. ඒ සශහා අපි දැන් සියතිම දුරකාථන සමාගම් 

සමෙ කාථා කාරමින් යනවා. ඒ වාශ ම ශම් සශහා අව ය කාරන 

තාක්ෂයේකා ශමවලම් ලබා ගැනීම සශහාත් ශ්රී ලංකාා ශටලිශකාොම් 

ආයතනය ඇතුමළු කාණ්ඩායම් ගණනාවක් එක්කා කාථා කාරනවා.  

ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මන්ත්රීතුමමනි, ඔබතුමමා  මතුම කාරපු 

්ර ්නය ඉතා වැදගත්. ඒ ගැන මම ඔබතුමමාට ස්තුමතිවන්ත වනවා. 

ඒකා ඇත්තටම ්ර ්නයක්. ඒකා අපි විසශන්න ඕනෑ. ඒකා ශකාශසේ 

ශහෝ විසඳීමට අපි කාටයුතුම කාරනවා.  

 කාාලගුණ විදයා ශදපාර්තශම්න්තුමව නවීකාරණය කිරීම සශහා 

අශප් බලාශපොශරොත්තුමවක් තිශබනවා. ඒ සශහා ශඩොප්ලර් ශර්ඩාර් 

යන්ර ශදකාක් ලබන අුනරුද්ශද් අපට හම්බ ශවනවා. ගලවපු 

ශඩොප්ලර් ශර්ඩාර් යන්රය  අතිත්වැඩියාව සශහා අපි දැන් 

ශකාොළඹට ශගනැල්ලා තිශබනවා. අපි ඒකා ඇශමරිකාා එක්සත් 

ජනපදයට යවන්න බලාශපොශරොත්තුම ශවනවා. ශමොකාද,  ඒකා  

WMO - World Meteorological Organization- හරහා තමයි 

අධීක්ෂණය කාරනු ලබන්ශන්. ඔුනන් තමයි  අපට ඒකා ශගනාශේ.  

ඒකා සවි කාරගන්න ගිය කාාලය පිබඳබශ ්ර ්නය නිසා තමයි  භාවිත 

කාරන්න නුසුදුසු තත්ත්වයට පත් ුනශණ්. ඒ සියති කාටයුතුම කාරලා 

අපි ශකාශසේ ශහෝ ශම් ආපදා කාළමනාකාරණය අවම කිරීශම් 

වැඩසටහනුත්, ආපදාවක් ඇති වීම වැළැක්වීම සශහාත්, 

ආපදාශවන් පසු ලබා ශදන සියති ශද්ත් ලබා ශදන්න අව ය 

කාඩිනම් පියවර ගන්නවා. මශ  සම්ර්ර්ණ කාථාවම මම සභාගත* 

කාරනවා.  ශබොශහොම ස්තුමතියි. 
 
සභාදම්සය ෙත තබන ලෙ කථාද  ඉිනරි දකො ස  
சபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட உமரயின் எஞ்சிய பகுதி:: 

Rest of the speech tabled: 

ෙැඩි වියිත කාලගුණික තත්ත්වය 

දැඩි ශලස බලපෑමට ලක් වූ දිස්රික්කා ගණන 13යි. ්රාශද්ශීය ශල්කාම් 

ශකාොට්ඨාස 147කා පීඩාවට පත් වූ පුනල් ගණන 223,.73කාට සහන 

සැලසීම සශහා ලබාදී ඇති ඇති ්රතිපාදන ්රමාණය රුපියල් මිලියන 

40.36කි. (ජලය ලබා ගැනීමට, ජල බුනසර් කුලී පදනම මත ලබා ගැනීමට, 

ජල බුනසර් සශහා ඉන්ධන, රියදුරු සහ රිය සහායකා දීමනා ශවනුශවන්)  

දිස්රික්කා 21ක් සශහා 2016 වසශර්දී ලබා දී ඇති ජල ටැංකි ගණන 

1,000යි. ආසියානු සංවර්ධන බැංකු මුලයාධාර යටශත් දිස්රික්කා 10ක් 

ශවත ලබා දී ඇති ට්රැක්ටර් බුනසර් ගණන 10යි. ( එම මුලයාධාර යටශත් 

තවත් ට්රැක්ටර් බුනසර් 02ක් මිලදී ගැනීමට ද කාටයුතුම කාරමින් පවතියි.) 

2016 වර්ෂයට ශපර වියබඳ කාාලගුයේකා තත්ත්වශයන් පීඩාවට පත් 

ජනතාවට සහන සැලසීමට දිස්රික්කා සශහා ලබා දී ඇති ජල ටැංකි 

2231 2232 

[ගරු අනුර ්රියදර් න යාපා මහතා  



2016  ශදසැම්බර්  01  

්රමාණය 2536යි. පානීය ජලය ශබදා හැරීම සශහා ශයොදවා ඇති ජල බුනසර් 

07යි. ට්රැක්ටර් බුනසර් 54යි. කුලී පදනම මත ශයදවීමට අව ය අනුමැතිය 

හා ්රතිපාදන ලබා ශදන ලද ජල බුනසර ගණන 33 යි.  මුළු ජලටැංකි 

්රමාණය 4,336යි. මුළු ජල බුනසර් ්රමාණය 104යි.  

ඊට අමතරව ආපදා කාලමනාකාරණ මධයස්ථානශේ, පළාත් පාලන 

ආයතනවල, ශ්රී ලංකාා යුධ හමුදාශේ හා ශවනත් ආයතනවල ශයොදා ඇති 

ජල බුනසර් සංයාව 267කි. පානීය ජලය ශබදා දීම සශහා ජල බුනසර් හා 

ට්රැක්ටර් බුනසර් ්රමාණවත් ශනොවූ බැවින් ට්රැක්ටර් බුනසර් 10ක් හා ජල 

බුනසර් 05ක් මිලදී ගැනීම මුදල් අමාතයාං ය ශවතින් ඉල්ලා ඇති අව ය 

්රතිපාදන රුපියල් මිලියන 75යි.  ඊට අමතරව 2012-2015 වර්ෂය දක්වා 

ආපදාවලින් හානියට පත් නිවාස සශහා වන මුදල් රුපියල් මිලියන 

1,120ක් ර්ර්ණ ශලස හානි වූ නිවාස 6,473ක් හා අර්ධ ශලස හානියට පත් 

නිවාස 21,000ක් සශහා මුදල් අමාතයාං ය මඟින් ශම් වර්ෂය තුමළ ලබා 

ශදන අතර, එම මුදල් අදාළ නිවාස හානියට පත්වූවන් සශහා දිස්රික් 

ශල්කාම්වරු හා ්රාශද්ශීය ශල්කාම්වරු හරහා ශගවීමට කාටයුතුම කාර ඇත. 

මීරියබැද්ෙ 

2014 වර්ෂශේ ඔක්ශතෝබර් මස 2.වැනි දින බදුල්ල දිස්රික්කාශේ 

හල්දුම්මුල්ල, මීරියබැද්ද ්රශද් ශේ සිදු වූ නායයෑශමන් පුනල් 00කා 

පුද්ගලයින් 321ක් පීඩාවට පත් වූ අතර මරණ 37ක් වාර්තා විය. ස්ථිර 

නිවාස ඉදිකාර ශමම ජනතාව නැවත පදිංචි කාරවන ශතක් 2015 වර්ෂශේ 

ජනවාරි සිට 2016 වර්ෂශේ ඔක්ශතෝබර් දක්වා පුනල් 00කා පුද්ගලයින් 

321ක් සශහා පිූ  ආහාර හා වියබඳ සලාකා ලබා දුන් අතර, ඒ සශහා රුපියල් 

මිලියන 10කා වියදමක් රජය මඟින් දරා ඇත. 

තවද, විපතට පත්වූවන් නැවත පදිංචි කාරවීශම් කාටයුතුමවලදී ්රශේ  මාර්ග 

ඉදිකිරීම, විදුලිය හා ජල සැපීමම, කාාණු පද්ධති සැකාසීම යනාදී යටිතල 

පහසුකාම් සංවර්ධනය සශහා රුපියල් 43,551,312..5කා මුදලක් ද, නිවාස 

ඉදිකිරීශම් කාටයුතුම සශහා රුපියල් 103,212,40..67ක් ද ශලස රුපියල් 

මිලියන 146.76ක් වැය කාරමින් පුනාගල මකාල්ශදයේය ්රශද් ශේ නිවාස 

75ක් ඉදිකාර 2016.10.12 දින අවතැන් වූ පුනල් එහි පදිංචි කිරීමට කාටයුතුම 

කාරනු ලැී.ය. 

කාලගුණ විෙයා දෙපාර්තදම්්දුරව 

ජපන් අන්තර්ජාතිකා සහශයෝගීතා ආයතනය යට ශත් (JICA) තුමන් අුනරුදු 

මූලය හා තාක්ෂණ සහශයෝගීතා වැඩසටහනක් 2015 වර්ෂශේදී ආරම්භ 

කාරන ලද අතර, එම වයාපයතිය 2017 වසර දක්වා රියාත්මකා ශේ. 

කාාලගුණ විදය ශදපාර්තශම්න්තුමශේ නිවැරදි කාාලගුණ අනාවැකිකාරණය 

වැඩි දියුණු කිරීම සශහා ඇශමරිකාානු ශඩොලර් මිලියන 20ක් පමණ වන 

ශලෝකා බැංකු මූලය අනුග්රහය යටශත් වයාපයතියක් 2017 වර්ෂශේදී ආරම්භ 

කිරීමට නියමිතයි. ශකාටි කාාලීන කාාලගුණ අනාවැකිකාරණය වැඩිදියුණු 

කිරීශම් අරමුයේන් ජපන් රජශේ ආධාර යටශත් ශඩොප්ලර් ශර්ඩාර් පද්ධති 

02ක් ශපොතුමවිල් සහ පුත්තලම ්රශද් වල ස්ථාපනය කිරීශම් වැඩ කාටයුතුම 

2017 වසශර්දී ආරම්භ කිරීමට නියමිතය. ශගොංගල ස්ථාපනය කාර ඇති 

ශඩොප්ලර් ශර්ඩාර් යන්රය අතිත් වැඩියා කිරීම සදහා දැනට කාටයුතුම 

සම්පාදනය කාර ඇත. ශම් අනුව අතිත් වැඩියා කිරීම සශහා එම යන්රශේ 

අතිත් වැඩියා කාළ යුතුම ශකාොටස් ඇශමරිකාා එක්සත් ජනපදශේ නිෂ්පාදන 

සමාගම ශවත යැවීමට රුරණය කාර ඇත. එම ශකාොටස් දැනට ශගොංගල සිට 

ශකාොළඹ දක්වා ශගන විත් ඇති අතර, නැේගත කිරීම සශහා දැනට ූ දානම් 

කාරමින් පවරු. 

ආපො කළෙනාකරණ ෙධායසපථානය 

ආපදා  සශහා ශපර ූ දානම්වීම, දැනුවත් කිරීම හා පුහුණු කිරීම ශමන්ම 

ආපදා අවදානම අවමකාරණයට අදාළ විවිධ වයාපයති රියාත්මකා කිරීම 

භාණ්ඩාගාර ්රතිපාදන ශයොදා ගනිමින් සිදු කාරමින් පවරු. දිස්රික්කාවල 

ආපදා අවම කිරීමට අදාළ සුළු පරිමාණ වයාපයති 144ක් සශහා රුපියල් 

මිලියන 500ක් දිස්රික් ශල්කාම්වරු ශවත ලබා ශදන ලදී. එශසේම සමාජශේ 

විවිධ ස්තරවලට අනුව එනම්, පාසල් මට්ටශම් සිට රාජය ශසේවකායින්ද, 

රිවිධ හමුදා නිලධාරින්ද ආපදා පිබඳබශ දැනුවත් කිරීම සහ පුහුණු කිරීම් 

ඒකාාබද්ධ අරමුදල් භාවිතශයන් සිදු කාරන ලදී. ආපදා අවස්ථාවලදී 

මහජනතාව සමෙ කාාර්යක්ෂමව සන්නිශේදන කාටයුතුම සිදු කිරීම සශහා 

හදිසි ආපදා ඇමතුමම් ස්ථාපනය කාරන ලද අතර, එම මධයස්ථානය 

නවීකාරණය කිරීම සශහා නව මයදුකාාංගයක් ස්ථාපිත කිරීමට ශ්රී ලංකාා 

ශටලිශකාොම් සමෙ සම්බන්ධ වී කාටයුතුම කාර ඇත. සුනාමි ර්ර්ව අනතුමරු 

ඇෙවීශම් කුතිනු 77ක් ස්ථාපිත කාර ඇති අතර, දැනටමත් රියාවිරහිත 

කුතිනු අතිත් වැඩියා කිරීමට අව ය පියවර ශගන ඇත. 

ජාිනක දගොඩනැගිලි පර්දමෂණ සිංවිධාානය 

ජාතිකා ශගොඩනැගිලි පර්ශේෂණ සංවිධානශේ අධයයනයට අනුව දිස්රික්කා 

0කා නාය යෑම් අවදානම් කාලාප හනානාශගන ඇති අතර එම ්රශද් වල 

පදිංචි පුනල් අතරින් දැඩි අවදානම් හා මධය අවදානම් පුනල් 11,000 ක් 

පමණ දැනටමත් හනානාශගන ඇත. ඉන් දැඩි නාය යෑම් අවදානමට ලක් වී 

සිටින පුනල් සශහා ආපදාවලට ඔශරොත්තුම ශදන නිවාස 5,000ක් පළමු 

අදියශර්දී ඉදිකිරීම සශහා අව ය මූලය ්රතිපාදන පිබඳබශ ඉල්ලීමක් මුදල් 

අමාතයාං ය ශවත ශයොමු කාර ඇත.  නාය යෑම් අවදානම් කාලාප සිතියම් 

ගත කාරන වයාපයතියක් රියාත්මකා කාරන ලද අතර එමඟින් නාය යෑම් 

අවදානම වයාප්ත වී ඇති ආකාාරය හනානා ගැනීමත්, ඒවා මූලිකා ශමවලමක් 

ශලස ජාතිකා සහ ්රාශද්ශීය ව ශයන් ඉදිකිරීම් ශයෝගයතාව, යටිතල 

පහසුකාම් සංවර්ධන කාටයුතුම සැලසුම්කාරණශේදී ශයොදා ගැනීමත් සිදු 

කාරනු ලබයි. හනානා ගත් නාය යෑම් අවදානම් සහිත දිස්රික්කා දහශේ 

ඉදිකිරීම් හා සංවර්ධන කාාර්යයන් සිදු කිරීමට ්රථම ශයෝගයතා සහතිකා 

ලබාදීශම් වැඩ පිබඳශවළ ජාතිකා ශගොඩනැගිලි පර්ශේෂණ සංවිධානය විසින් 

රියාත්මකා කාරන අතර, 2001 සිට 2016 දක්වා ලබා දී ඇති ශමවැනි 

සහතිකා සංයාව 40,000ක් පමණ ශේ. ඒ සශහා නීතිමය විධිවිධාන 

සැලසීම සශහා නීති ශකාුවම්පත් සම්පාදකා විසින් ශකාුවම්පත් කාරන ලද 

ජාතිකා ශගොඩනැගිලි පර්ශේෂණ ආයතන පනත ශම් වන විට නීතිපති ශවත 

ශයොමු කාර ඇත. මහනුවර දිස්රික්කාශේ නාය යෑම් අවදානම් සහිත පාසල් 

10කා නාය යෑම් අවදානම අවම කිරීම සශහා ශලෝකා බැංකු ආධාර යටශත් 

වයාපයතියක් ආරම්භ කාරන ලද අතර, ඉන් පාසල් 3කා වැඩ ශම් වන විට 

අවසාන අදියශර් පවරු. ඉතිරි පාසල්වල වැඩ 2017 වසශර්දී නිම කිරීමට 

බලාශපොශරොත්තුම ශේ.  එශසේම, මහනුවර-මහියංගනය මාර්ගශේ නාය යෑම් 

අවදානම සථ්ාන 10කා වැඩ කාටයුතුම ආරම්භ කාර ඇත. තවද, ජපාන 

තාක්ෂයේකා සහශයෝගීතාවය යටශත් බදුල්ශල් බදුතිසිරිගම, නුවරඑබඳශේ 

උඩමාදුර, මාතශල් අලගුමශල් සහ මහනුවර ශහද පුහුණු පාසශල් නාය 

යෑම් අවදානම අවම කිරීම සශහා දැනටමත් කාටයුතුම ආරම්භ කාර ඇත. ඒ ඒ 

ආපදාවලට ඔශරොත්තුම ශදන නිවාස ඉදිකිරීශම් වැඩ කාටයුතුම ්රවර්ධනයට 

අව ය රියාමාර්ග ශගන ඇති අතර, ඒ සශහා ආදර්  නිවාස ද ඉදි කාරන 

ලදී. තාක්ෂයේකා ගැටති සහිත පස් සහිත භූමි වැඩි දියුණු කිරීම පිබඳබශ 

පර්ශේෂණ හා සංවර්ධන කාටයුතුම සාර්ථකාව සම්ර්ර්ණ කිරීශම් අරමුයේන් 

රසායනාගාර පහසුකාම් වැඩි දියුණු කිරීම සශහා ජාතිකා ශගොඩනැගිලි 

පර්ශේෂණ සංවිධානය වසර 3ක් සශහා වන ශගොඩනැගිලි වයාපයතියක් 

ආරම්භ කාරන ලදී. ශමම කාටයුතුම සාර්ථකාව කිරීම සශහා ශද්ශීය අරමුදල් 

ලබා දීම පිබඳබශව මුදල් ඇමතිතුමමාට ශබශහවින්ම ස්තුමතිවන්ත ශවමි.   

ආපො රක්ෂණ වැඩස හසන 

ආපදා ක්ෂයේකා සහන සහ වන්දි සශහා රජයට වාර්ෂිකාව වි ාල වැය බරක් 

දැරීමට සිදු වී ඇත.  එම වැයබර අවම කිරීම සශහා ජාතිකා රක්ෂණ භාර 

අරමුදල හරහා රක්ෂණ රමය - 2016 අශ්රේල් මස සිට හනාන්වා ශදන ලදී. 

පසු ගිය ආපදා සශහා එම රක්ෂණ රමය යටශත් රු.මි.1,000කාට ආසන්න 

මුදලක් වන්දි ශලස ශම් වන විටත් ලැී. ඇත.   

ආපෙ කළෙණාකරණය සඳහසා වූ පුළුල් වැඩස හසන. 

අප දැනට මුහුණ දී ඇති ආපදා සහ අනාගතශේදී මුහුණ දිය හැකි ආපදා 

තත්ත්වයන් අවම කාර ගැනීම සශහා, ආපදා අවදානමට සංශේදී සංවර්ධන 

රියාවලියකා අව යතාවය අප අමාතයාං ය විසින් හනානාශගන ඇත. ඒ 

අනුව, ආපදා කාළමනාකාරණය පිබඳබශ පස් අුනරුදු පුළුල් වැඩසටහනක් 

ශම් වන විට අප අමාතයාං ය විසින් සකාස් කාර රියාත්මකා කාරමින් පවති. 

ශම් යටශත්, සංවර්ධන රියාවලිය හා සම්බන්ධ අමාතයා  ුල් වැඩසටහනක් 

ශම් වන විට අප අමාතයාුං  හා අශනකුත් රජශේ ආයතන 45කා 

එකාෙතාශවන් රුපියල් බිලියන 30කා පමණ ආපදා අවදානම් අවම කිරීශම් 

වයාපයති 43ක් හනානාශගන ශදස් විශදස ්්රතිපාදන මත රියාත්මකා කිරීමට 

සැලසුම් සකාස් කාර ඇත. ශමම වැඩසටහන යටශත් මාර්ග සංවර්ධන, 

නාගරිකා සංවර්ධන, වාරිමාර්ග, පරිසර සංරක්ෂණ, ශසෞය, අධයාපන සහ 

තවත් ක්ශෂේර ගණනාවකා සංවර්ධන කාටයුතුම ඇති විය හැකි ආපදා 

අවදානම පිබඳබශ නිසි සැලකිල්ලක් ඇතිව රියාත්මකා කිරීමට අව ය 

පසුබිම සකාස් කාරනු ඇත. 2016 වසශර්දී ශම් යටශත් රුපියල් බිලියන .කා 

පමණ වයාපයති රජය මඟින් අනුමත කාර ්රතිපාදන ශවන් කාර ඇත. තවද, 

2017 වසශර්දී රියාත්මකා කිරීමට තවත් වයාපයති වාර්තා 7ක් ශම් වන විට 

ජාතිකා සැලසුම් ශදපාර්තශම්න්තුමවට ඉදිරිපත් කාර ඇත.  

මීට අමතරව මුළු දිවයිශන්ම ආපදා කාළමනාකාරණ කාටයුතුම ශමශහයවීශම් 

ආයතනිකා රාමුව වඩාත් විධිමත් කිරීශම් අරමුයේන් නිර්ශද්  ලබා ගැනීම 

සශහා අමාතය මණ්ඩලශේ අනුමැතිය සහිතව කාමිුවවක් පත් කාර ඇති 

2233 2234 



පාර්ලිශම්න්තුමව 

අතර, ඒ යටශත් ශමොරුවව වි ්වවිදයාලයට සම්බන්ධ වායේජමය 

ආයතනයක් මඟින් අධයායනය කාරමින් පවරු. 

එයටම සමගාමීව වයසන කාළමනාකාරණ පනතට අව ය සංශ ෝධන කිරීම 

සශහා අව ය සංශ ෝධන කිරීම සශහා අමාතය මණ්ඩල අනුමැතිය 

ලබාශගන නීතිපති ශවත ශම් වන විට ශයොමු කාර ඇත. 

ශම් සියති කාටයුතුම ශමශහයවීශම්දී නිශයෝජය අමාතයතුමමා, ශල්කාම්තුමමා, 

අතිශර්කා ශල්කාම්වරුන්, ආයතන ්රධානීන් ඇතුමළු සමස්ත කාාර්ය 

මණ්ඩලය ශවත මාශ  ස්තුමතිය පුද කාර සිටිමි.   

 

ගු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Seeniththamby 

Yoheswaran.  You have 11 minutes. 

 
[பி.ப. 3.17] 
 

ගු සීනිතම්බි දයෝදහසේසපවර්ද ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு சீனித்தம்பி னயொனகஸ்வரன்) 

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
தகளரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கனள, 

அனர்த்த முகொமைத்துவ அமைச்சு, னதசிய கலந்துமரயொடல்கள் 

அமைச்சு, னதசிய ஒருமைப்பொடு ைற்றும் நல்லிணக்க அமைச்சு 

ஆகியவற்றின் நிதி ஒதுக்கீடுகள் ைீதொன இன்மறய குழுநிமல 

விவொதத்தில் உமரயொற்றுவமதயிட்டு ைிகுந்த ைகிழ்ச்சியமட 

கின்னறன்.   

இன்மறய சூழ்நிமலயில் உலகத்தில் பொொிய அச்சுறுத்தலொக 

அனர்த்த நிகழ்வுகள் உள்ளன.  ஆனொல், இவ்வரவு தசலவுத் 

திட்ட ஒதுக்கீட்டில் அனர்த்த முகொமைத்துவத்திற்குக் கொிசமன 

கொட்டியது குமறவொக இருக்கிறது. பொதுகொப்புக்கொக இவ்வரவு 

தசலவுத் திட்ட ஒதுக்கீட்டில் 15.62 வீதம் வழங்கப்பட, 

அனர்த்த முகொமைத்துவத்திற்கு 0.25 வீதம் ஒதுக்கப் 

பட்டுள்ளது.  எைது நொட்மடப் தபொறுத்தவமர சுனொைி, 

தவள்ளம், ைண்சொிவு, வரட்சி, சூறொவளி உட்படப் பலவமகயில் 

அனர்த்தங்கள் ஒவ்தவொரு வருடமும் நிகழ்கின்றன. அதனொல், 

அவற்மறக் குமறப்பதற்கொன முன்னனற்பொடுகமள இன்னும் 

அதிகைொக நொங்கள் னைற்தகொள்ளனவண்டிய சூழலில் 

இருக்கின்னறொம்.   

குறிப்பொக ைமலயக ைக்கமளப் தபொறுத்தவமரயில் NBRO 

திமணக்களப் புவிச்சொிதவியல் பகுதி, நில நடுக்கம், ைண்சொிவு 

ஆகியன ஏற்படுதைன்று சுட்டிக்கொட்டிய பகுதிகளில் ைக்கள் 

இன்றும் வொழ்ந்துதகொண்டிருக்கின்றொர்கள்.  ஆனொல், ைண்சொிவு 

ஏற்படுதைன்று கூறப்பட்ட அந்தப் பகுதியிலிருந்து ைக்கள் 

னவறிடங்களுக்குச் தசல்லக்கூடிய வமகயில் அவர்களுக்கு 

ைொற்று ஏற்பொடுகள் தசய்யப்படவில்மல. இனதநிமலயின் 

கொரணைொகத்தொன் கடந்த சில ைொதங்களுக்கு முன் ஊவொ 

ைொகொணத்தில் ைீொியதபத்த பகுதியில் ஏற்பட்ட ைண்சொிவு 

கொரணைொகப் தபருந்ததொமகயொன ைக்கள் அழிவுக்குட்படுத்தப் 

பட்டனர். அவ்விடத்தில் ைண்சொிவு ஏற்படுதைன்பது முன்னர் 

அறிவிக்கப்பட்டிருந்தும் னவறிடங்களுக்கு அவர்கள் 

னபொகக்கூடிய ஏற்பொடுகமள அரசொங்கம் தசய்துதகொடுக்க 

வில்மல. ஆகனவ, இனியொவது அவ்வொறு ைண்சொிவு 

ஏற்படுதைன்று குறிப்பிடப்படுகின்ற பகுதிகளில் வொழ்கின்ற 

ைக்கள் ததொடர்பில் னவறு ைொற்றுத் திட்டங்கமள வகுத்து, அந்த 

ைக்களுக்கொன ைொற்றிடங்கமள ஒழுங்குதசய்து வழங்கனவண்டு 

தைன்று இந்தச் சமபயினல னகட்டுக்தகொள்கின்னறன்.   

அத்னதொடு, ைமலயகத்தில் ஏற்படும் பொதிப்புக்களுக்கொக 

அனர்த்த முகொமைத்துவ அமைச்சின் தசயற்பொடு குமறவொக 

இருக்கின்றது. அதற்கொன அனர்த்த உட்கட்டமைப்பு 

ஒழுங்குகள் பற்றிய தபொறுப்பு ைமலயகத் னதொட்ட 

உட்கட்டமைப்பு அமைச்சுக்கும் வழங்கப்படுகின்றது. ஆனொல், 

இவ்வமைச்சிற்கு ஒதுக்கப்படும் நிதி குமறவொக இருப்பதனொல் 

னதசிய ைட்டத்தில் இயங்கும் அனர்த்த முகொமைத்துவ அமைச்சு 

இவ்வொறொன அனர்த்த முகொமைத்துவத்துக்கொன முழுப் 

தபொறுப்மபயும் ஏற்றுக்தகொள்ள னவண்டுதைன்று னகட்டுக் 

தகொள்கின்னறன்.   

தகளரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கனள, 

அனர்த்த முகொமைத்துவ அமைச்சின் தசயற்பொடுகள் ஓரளவு 

பொரொட்டக்கூடியதொக உள்ளன. இருந்தொலும், ைட்டக்களப்பு 

ைொவட்டத்தில் அனர்த்த முகொமைத்துவ அமைச்சினொல் 

உதவிகள் வழங்கப்பட்டிருந்தனபொதிலும் சில தவறொன 

தசயற்பொடுகள் இடம்தபற்றிருப்பமதயும் இந்தச் சமபயினல 

சுட்டிக்கொட்ட விரும்புகின்னறன். கடந்த 2014ஆம் ஆண்டு 

டிசம்பர் ைொதமும் 2015 ஜனவொி ைொதமும் ைட்டக்களப்பு 

ைொவட்டத்தில் தபருதவள்ளம் ஏற்பட்டது.  இவ்தவள்ளத்தொல் 

பொதிக்கப்பட்ட ைக்களுக்கு உடனடியொக வழங்க னவண்டிய 

அத்தியொவசிய உலருணவுப் தபொருட்கள் கொலதொைதைொகனவ 

வழங்கப்பட்டன. அனர்த்தத்தொல் ைிகவும் பொதிக்கப்பட்ட 

ைக்களுக்கு அவ்வொறு வழங்குவது தபொருத்தைற்றது. அது 

ஜனொதிபதி னதர்தலுக்கொன ஏற்பொடுகள் இடம்தபற்றுப் 

பிரசொரங்கள் நமடதபற்ற கொலம். அதனொல் அனர்த்த 

முகொமைத்துவ அமைச்சின் உதவிகள் 2014 டிசம்பொிலிருந்து 

2015 ஜனவொி 5ஆம் திகதி வமரயும் ஜனொதிபதி னதர்தல் 

பிரசொர நடவடிக்மகக்கொகப் பயன்படுத்தப்பட்டமதயும் இந்த 

இடத்தில் சுட்டிக்கொட்ட விரும்புகின்னறன். முன்னொள் 

ஜனொதிபதி தகளரவ ைஹிந்த ரொஜபக்ஷ அவர்களின் 

தவற்றிக்கொகனவ இந்தச் தசயற்பொடுகள் ஏற்பொடு தசய்யப் 

பட்டிருந்தன.   

2015 ஜனவொி 8ஆந் திகதி நடந்த ஜனொதிபதித் னதர்தல் 

பிரசொர நடவடிக்மககளின்னபொது னதர்தல்  னைமடகளில் 

உலருணவுப் தபொட்டலங்களும் ைற்றும் 'தபட்சீற்', பொய் 

னபொன்றமவயும் தபொதுைக்களுக்கு வழங்கப்பட்டன. அப் 

னபொமதய பிரதி அமைச்சர் விநொயகமூர்த்தி முரளிதரன், 

எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ்புல்லொஹ், சிவனநசதுமர சந்திரகொந்தன், 

ரொசைொணிக்கம் சொணக்கியன் னபொன்னறொர் அவற்மற 

வழங்கிமவத்தனர். இருந்தனபொதிலும் இப்தபொருட்கமளப் 

தபற்றுக்தகொண்டவர்களின் மகதயொப்பங்களுடனொன தபயர்ப் 

பட்டியமலப் தபற்று கிரொை அதிகொொிகள்மூலம் உறுதிப் 

படுத்தித்தருைொறு குறித்த பிரனதச தசயலொளொிடம் ைொவட்ட 

அரசொங்க அதிபர் னவண்டுனகொள் விடுத்திருந்தொர். 

"இப்தபொருட்கள் எங்களொல் வழங்கப்படவில்மல, னதர்தல் 

பிரசொர நடவடிக்மகக்கொக வழங்கப்பட்டமவ" எனனவ தொங்கள் 

அதமன உறுதிப்படுத்த முடியொது என்று அவ்வுத்தினயொகத் 

தர்கள் ைறுப்புத் ததொிவித்துள்ளனர்.  

இதனொல், ைட்டக்களப்பு ைொவட்டத்தின் பல பிரனதச 

தசயலொளர்கள் பொதிு்க்கப்பட்டிருக்கின்றொர்கள். உண்மைக்குப் 

புறம்பொன முமறயினல மகதயொப்பைிட்டுக் தகொடுக்க ைறுத்த 

மையொல் இன்று அவர்களுக்கு எதிரொகச் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் 

தசயற்படுகின்றொர்கள். ஆனொல், அந்தப் தபொருட்கள் 

2014டிசம்பர் ைற்றும் 2015 ஜனவொியில்  ஏற்பட்ட தவள்ள 

நிவொரணத்துக்தகன ஒதுக்கப்பட்ட பணத்தில் தகொள்வனவு 

தசய்யப்பட்டனவொகும். அதனொல்தொன் அதற்கொன தகொடுப்பன 

மவச் தசய்வதற்குப் பயனொளிகள் பட்டியல் னவண்டும்; 

அதமனப் தபற்றுத் தொருங்கள் என்று சம்பந்தப் பட்ட 
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அலுவலர்கள் பல தடமவகள் வலியுறுத்தப் பட்டிருக்கின்றனர். 

அந்தப் தபொருட்கமள ஏற்றி இறக்குவதற்குக்கூட ைொவட்டச் 

தசயலகத்தின் வொகனம் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. குறித்த 

அதிகொொிகள் அந்த ஆவணத்தில் மகதயொப்பைிட ைறுத்தொல் 

அவர்களுக்குப் பிரச்சிமன ஏற்படும் என்றும் கூறப்பட்டிருக் 

கின்றது. ஆகனவ, குறித்த பிரனதச தசயலொளர்களும் 

அதிகொொிகளும் இவ்வொறு ைிரட்டப்படுகின்றொர்கள் என்னற 

எங்களுக்குத் தகவல் கிமடக்கின்றது. ஆனொல், பிரனதச 

தசயலொளர்களிடம் வழங்கப்பட்ட தவள்ள நிவொரண விபரங்கள் 

அடங்கிய ஆவணங்கமள ைட்டும் தங்களொல் உறுதிப்படுத்தித் 

தரமுடியுதைனக் குறித்த அதிகொொிகள்  கூறியிருக்கின்றொர்கள். 

இந்த வமகயில் இவ்விடயத்தில் பல பிரச்சிமனகள் 

உள்ளடங்கியுள்ளன. 

இவ்னவமளயில் பொய், 'தபட்சீற்' னபொன்றமவ வழங்கிய 

விடயம் சம்பந்தைொக ைொவட்ட தசயலக அதிகொொி திரு. 

னதவகொந்தன் என்பவர் பிரனதச தசயலகங்களுக்குச் தசன்று 

அனர்த்த முகொமைத்துவம் ததொடர்பிலொன னகொமவகமளக் 

னகொொியதொகவும் அலுவலர்கள் ைிரட்டப்பட்டுக்  குறித்த 

ஆவணங்களில் மகதயொப்பம் தபறப்பட்டதொகவும் 

சம்பந்தப்பட்டவர்கள் என்னிடம் முமறயிட்டுள்ளனர். னதர்தல் 

பிரசொர னைமடக்கும் இந்த அலுவலருக்கும் என்ன ததொடர்பு? 

என்று இங்கு நொன் னகட்க விரும்புகின்னறன். ததொிவத்தொட்சி 

அலுவலர் - ைொவட்டச் தசயலொளர் - கட்சி அல்லது னவட்பொளர் 

சொர்பொன பிரசொர நடவடிக்மககளுக்கு அரசொங்க நிதிமயப் 

பயன்படுத்தியுள்ளொர். இதற்கு அரசு என்ன ஒழுக்கொற்று 

நடவடிக்மக எடுக்கப்னபொகின்றது? என்பது  பற்றி இந்தச் 

சமபக்குத் ததொிவிக்க னவண்டும். இந்தச் தசயற்பொடுகளுக்கு 

அரச வொகனங்களுடன் அலுவலர்களும் பயன்படுத்தப் 

பட்டுள்ளொர்கள். இதற்கு என்ன நடவடிக்மக எடுக்கப்பட 

விருக்கின்றது? ைற்றும் இந்தத் னதர்தல் பிரசொர 

நடவடிக்மககளுக்கு ைக்களுக்குொிய நிதியிமனப் பயன்படுத்திய 

மைக்கு எதிரொக என்ன நடவடிக்மக எடுக்கப்படும்? 

தவள்ளத்தொல் பொதிக்கப்பட்ட ைக்களுக்கு வழங்கப்பட 

னவண்டிய நிவொரணப் தபொருட்கமள வழங்கொைல், குறித்த 

பணத்மதத் திருப்பியனுப்புவதற்கொன சில தசயற்பொடுகளும் 

இடம்தபற்றுள்ளன. இதமனயும் நீங்கள் கவனத்திற்தகொள்ள 

னவண்டும்.  

ைட்டக்களப்பு ைொவட்டம், கிரொன் பிரனதச தசயலொளர் 

பிொிவு, கருங்கொலியடிச்னசமன கிரொைத்தில் அனர்த்தத்தொல் 

பொதிக்கப்பட்ட ைக்களுக்குக் கூமரத் தகடுகள் வழங்கப் 

பட்டதொ? என்பமத உறுதிப்படுத்த னவண்டியுள்ளது. 

ஏதனன்றொல் அமவ வழங்கப்பட்டதொகக் கூறப்படுகின்றது. 

ஆனொல், அதில் உண்மை இல்மல என்பதும் 

ததொியவருகின்றது. ைொவட்ட அனர்த்த முகொமைத்துவப் 

பிொிவுக்குப் தபருைளவு தகடுகள் வழங்கப்பட்டனபொதும் அமவ 

சொியொகப் பகிர்ந்தளிக்கப்படவில்மல எனச் தசொல்லப்படு 

கின்றது. ஒதுக்கப்பட்ட நிதி அல்லது கூமரத் தகடுகள் எங்னக? 

இது குறித்துப் பயனொளிகள் பட்டியல் சைர்ப்பிக்கப்பட 

னவண்டும். அனர்த்த முகொமைத்துவ உதவியொக வழங்கப்பட்ட 

நிதியில் 20,174 பொய்கள், 18,618 'தபட்சீற்'கள் என்பன பிரனதச 

தசயலகங்களுக்குப் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டதொக தவள்ள 

'நிவொரண வழங்கீடு 2014' என்னும் ைொவட்டச் தசயலொளொின் 

10.02.2015ஆம் திகதிய கடிதம் ததொிவிக்கின்றது. ஆனொல், 

பிரனதச தசயலொளர்கமள விசொொித்தொல், குறித்த தபொருட்கள் 

ைிகக் குமறவொகனவ தங்களிடம் வழங்கப்பட்டதொகக் 

கூறுகின்றனர். அனதனநரம், அந்தத் னதர்தல் பிரசொரத்துக் 

கொகனவ அனநகைொனமவ பயன்படுத்தப்பட்டதொகவும் அவர்கள் 

சுட்டிக்கொட்டுகின்றனர். ஆகனவ, முக்கியைொகபொரொளுைன்றமும் 

அனர்த்த முகொமைத்துவ அமைச்சும் இமணந்து ஒரு 

விசொரமணக் குழுமவ அமைத்து 2015ஆம் ஆண்டு னதொு்தல் 

கொலங்களில் ைட்டக்களப்பு ைொவட்டத்தில் நமடதபற்ற  

ஊழமல விசொரமண தசய்ய னவண்டுதைன்று இந்த சமபயினல 

னவண்டுனகொள் விடுக்கின்னறன்.  

தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கனள, 

அரசியல்வொதிகள் னதர்தல் பிரசொரத்தின்னபொது வழங்கிய 

தவள்ள நிவொரணப் தபொருட்கமள பிரனதச தசயலொளர்கள் 

உறுதிப்படுத்த முடியொது; அதற்கு இடைளிக்கவும் முடியொது. 

இந்த விடயத்தில் நொங்களும் ைிகக் கவனைொக இருக்கின்னறொம் 

என்பமதத் ததொிவிக்கின்னறொம். இதன் அடிப்பமடயில், 

2015இல் ைட்டக்களப்பு ைொவட்டத்தில் தவள்ளத்தொல் 

பொதிக்கப்பட்ட ைக்களுக்கு 70 ைில்லியன் ரூபொயிமன அனர்த்த 

முகொமைத்துவ அமைச்சு ஒதுக்கியிருந்தது. அதற்கொக நன்றி 

ததொிவிக்கின்னறன். அனர்த்தத்தொல் பொதிக்கப்பட்ட வறிய 

ைக்கள் துன்புறும் நிமலயில் அந்நிதியில் கிட்டத்தட்ட இருபது 

ைில்லியன் ரூபொய் அனர்த்த முகொமைத்துவ அமைச்சுக்கு 

திருப்பி அனுப்பப்பட்டுள்ளது. 50 ைில்லியன் ரூபொய் அளவினல 

தசலவிடப்பட்டிருக்கிறது. இது ைிகவும் னைொசைொன ஒரு 

தசயற்பொடு என்பதமனக் கூற விரும்புகின்னறன். 

அவ்னவமளயில் 10,255 னபருக்கு சமைத்த உணவும் 37,518 

குடும்பங்கமளச் னசர்ந்த 168,830 னபருக்கு உலர் உணவும் 

ைரணைமடந்த 7 னபருக்கு நிதி உதவியும் வழங்கப்பட்டதொகக் 

கூறப்படுகின்றது.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have two more minutes. 
 

ගු සීනිතම්බි දයෝදහසේසපවර්ද ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு சீனித்தம்பி னயொனகஸ்வரன்) 

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 

Okay.  

உண்மையினல ைட்டக்களப்பு ைொவட்டத்மதப் தபொறுத்த 

வமர அனர்த்த முகொமைத்துவ அமைச்சின் உதவி வழங்கல் 

னநர்மையொக நமடதபற்றொலும் ைொவட்டச் தசயலகத்தில் சில 

ஊழல் நமடதபற்றிருக்கிறது. இவ்விடயைொக ைொவட்ட 

அபிவிருத்திக் குழுக் கூட்டத்தில் நொன் எடுத்துக்கூறியும் அது 

பயனற்றதொகனவ இருக்கின்றது. ஆகனவ, உடனடியொக 

விசொரமணக் குழுமவ அமைத்து இவ்விடயத்மத ஆரொய 

னவண்டுதைன னகட்கின்னறன். அனர்த்த முகொமைத்துவ 

அமைச்சொல் கிட்டத்தட்ட 15,000 வீடுகள் வழங்கப்பட்ட 

தொகவும் 450 வீடுகளுக்கொன நிதி வழங்கப்பட்டதொகவும் 

அறிகின்னறன். ைட்டக்களப்பு ைொவட்ட பிரதிநிதி என்ற 

வமகயில் அதற்கொக உங்கமளப் பொரொட்டுகின்னறன். 

ஓொிலட்சம் ரூபொயில் சொதொரண வீடுகூட அமைக்க முடியொது. 

எனனவ இந்நிதிமய இரண்டமர இலட்சம் ரூபொய் வமர 

அதிகொிக்க னவண்டுதைன்று அமைச்சர் அவர்கமளக் னகட்டுக் 

தகொள்கின்னறன். ஏற்தகனனவ வழங்கப்பட்ட ஓொிலட்சம் 

ரூபொயில் கட்டப்பட்ட அந்த வீடுகள் ைிகச்சிறியதொக 

இருப்பதனொல் அதமன விஸ்தொிப்பதற்கு ஏற்ற வமகயில் 

னைலதிக நிதிமய நீங்கள் வழங்க னவண்டுதைன்றும் 

னகட்டுக்தகொள்கின்னறன்.  

தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கனள, 

இந்நொட்டில் சைொதொனம், நல்லிணக்கம், புொிந்துணர்வு ஏற்பட 

னவண்டுைொயின் தபரும்பொன்மை இனத்துக்கு ஒரு வமகயொன 

சலுமகயும் சிறுபொன்மை இனத்துக்கு இன்தனொரு வமகயொன 

சலுமகயும் இருக்கக்கூடொது. சகல இனத்துக்கும் சகல 

ைதத்திற்கும் சை அந்தஸ்து வழங்கப்பட னவண்டும். தைொழி 
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පාර්ලිශම්න්තුමව 

ொீதியொகவும் இந்நமடமுமற பின்பற்றப்பட னவண்டும். 

குறிப்பொக, உலகினலனய ைக்கள் நலத்தில் முதலொவது நொடொக 

உள்ள சிங்கப்பூொின் 5.5 ைில்லியன் ைக்கள் ததொமகயில் 75 

சதவீதைொனவர்கள் சீனர்களொக இருந்தனபொதும் சீன தைொழி 

யொன ைொன்டொின் தைொழிமய ைொத்திரம் ஆட்சி தைொழியொக 

அறிவிக்கவில்மல. அங்கு ைொன்டொின், தைிழ், ைலொய், ஆங்கிலம் 

ஆகிய நொன்கு தைொழிகளும் ஆட்சி தைொழியொக உள்ளன. இது 

லீ குவொன் யூ அவர்கள் நொட்மட முன்னனற்ற எடுத்த 

நடவடிக்மகயொகும். 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, your time is over. Please wind up now. 
 

ගු සීනිතම්බි දයෝදහසේසපවර්ද ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு சீனித்தம்பி னயொனகஸ்வரன்) 

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
ஒரு நிைிடம் தொருங்கள்!  

நொன் இங்கு ஜனொதிபதி அவர்களின் உமரமய 

அவதொனித்னதன். அந்த வமகயில், சிங்கப்பூொின் லீ குவொன் யூ 

னபொன்று அவரும் தசயற்பட விரும்புகின்றொதரன்று நொன் 

நிமனக்கின்னறன். அது வரனவற்கத்தக்க விடயைொகும். அவரது 

உமர நியொயைொனதொக இருந்தது; நீதியொனதொக இருந்தது. 

அந்த நிமலப்பொட்மட எல்னலொரும் மகக்தகொண்டொல் இந்த 

நொட்டினல சுமுகைொன நிமலமை உருவொவதற்கு அது 

வழிவகுக்குதைன்ற தசய்திமயத் ததொிவித்து, என்மன 

உமரயொற்ற அனுைதித்த உங்களுக்கு நன்றி கூறி, 

நிமறவுதசய்கின்னறன்.  

 
[අ.භා. 3.20  
 

ගු සී.බී. රත්නායක ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு  சீ.பி. ரத்நொயக்க) 

(The Hon. C.B. Rathnayake) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, අමාතයාං  තුමනකා වැය ශීර්ෂ 

විවාදයට ගන්නා ශම් ශමොශහොශත් ඒ පිබඳබශව කාථා කිරීමට 

අවස්ථාව සලසාදීම පිබඳබශව මම විශ ේෂශයන් ස්තුමතිවන්ත වනවා. 

බහුවාර්ගිකා දිස්රික්කායකා ජීවත් වන පුද්ගලශයක් හැටියටත්, 

බහුවාර්ගිකා දිස්රික්කායක් නිශයෝජනය කාරන ශකාශනක් හැටියටත් 

ශමම වැය ශීර්ෂ යටශත් එනම්, ආපදා කාළමනාකාරණ 

අමාතයාං ශේ වැය ශීර්ෂ, ජාතිකා සංවාද පිබඳබශ අමාතයාං ශේ 

වැය ශීර්ෂ සහ ජාතිකා ඒකාාබද්ධතා සහ ්රතිසංධාන අමාතයාං ශේ  

වැය ශීර්ෂ පිබඳබශව කාථා කාරන්න ලැී.ම සතුමටට කාාරණයක් බව 

්රකාා  කාරන්න කාැමැතියි.  ජාතිකා ඒකාාබද්ධතා සහ ්රතිසන්ධාන 

අමාතයවරයා හැටියට ගරු ජනාධිපතිතුමමා කාටයුතුම කාරනු ලබන 

අතර  ජාතිකා ඒකාාබද්ධතා සහ ්රතිසන්ධාන රාජය අමාතයවරයා 

හැටියට ගරු ඒ.එච්.එම්.  ුනසි ඇමතිතුමමා කාටයුතුම කාරනු ලබනවා.   

ගරු ජනාධිපතිතුමමා එතුමමාශ  කාථාශේදී සශහන් කාළා, රටකා 

ජාතිකා සමඟිය  සංහිඳියාව ශනොමැති නම්, ඒ වාශ ම ජාරුන් අතර 

සමඟියක් ශගොඩනැඟීමට වැඩ පිබඳශවළක් ශනොමැති නම් එයම 

ආපදාවකාට ලක්වූ කාාරණයක් හැටියට. නමුත්, 1.40න් පස්ශසේ 

ශසෝල්බරි ආණ් රරම වයවස්ථාවත් එක්කා අපි ආ ගමන් මෙ  දිහා 

ආපස්සට හැරිලා බලන ශකාොට ශපශනනවා, එදා ජාරුන් හැටියට 

අපි ශමොන තරම් එකාමුතුමව හිටියාද,  ශම් රටට නිදහස ගන්න  එදා 

සිංහල, දමිළ, මුස්ලිම් නායකාශයෝ අපට ශමොන නායකාත්වයක් 

දුන්නාද කියන එකා. අපට ඒ නායකාත්වය ලබා දුන්නා වාශ ම ශම් 

රට නිදහස් කාර ශගන අපි  කාටයුතුම කිරීශම්දී, එතැනින් පටන් ගත්ත 

යම් යම් මතවාදයන් ඔ ර දුවලා තිස් අුනරුද්දකා  ාපලත් යුද්ධයක් 

බවට පරිවර්තනය කාළා. ඒ යුද්ධය අහවර කාරන්න ශනොශයකුත් 

ආණ් ර, රාජය නායකාශයෝ උත්සාහ ගත්තා. ඒ ආකාාරයට උත්සාහ 

ගත්තත්, විශද්  රටවල බලපෑම් මත එය නතර කාර ගන්නට 

පුළුවන්කාමක් ලැබුශණ් නැහැ. නමුත්, ශකාෝටි ශදකාකා පමණ 

ජනතාව ශ  මරණ වශරන්තුමව එකා පුද්ගලශයක් හැටියට තමන් 

ලබා ශගන, මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමමා ශම් රටට සාමය උදා 

කාරලා දුන්නා. විනා  කාරපු ශභෞතිකා සම්පත් නැවත 

්රතිසංස්කාරණය කාර ගන්නට, උතුමර දකුණ යා කාරන්නට, ඒ 

වාශ ම නැ ශෙනහිර පළාත යා කාරන්නට අව ය පසු බිම සකාස් 

කාරන ශකාොට, රශට් සංවර්ධනය සශහා වි ාල දායකාත්වයක් ලබා 

ශදන වතුමකාරශේ ජනතාවට ඔුනන්ශ  මංමාවත්, ඔුනන්ශ  යටිතල 

පහසුකාම් සැපීමම සශහාද වි ාල දායකාත්වයක් ලබා දුන්නා.  

මූලිකා ව ශයන් අපි ගන්න ඕනෑ  කාාරණය තමයි, ශම් 

සංහිඳියාව, අශප් එකාමුතුමකාම. ඒ සශහා දායකාත්වය ලබා ශදන්න 

අප ූ දානම් ශවන ශකාොට, ඔුනන්ශ  අධයාපන මට්ටම ඉහළට 

ශගශනන්න අව ය පසුබිම සකාස් කාරන්නට ඕනෑ. පසුගිය කාාල 

වකාවානුශේ දමිළ ගුරුවරු බශවා ගැනීශම්දී, රාජය ්රතිපත්තියක් 

හැටියට සමස්ත ශ්රී ලංකාාව තුමළ ගත්තාම වතුමකාරශේ අධයාපන 

මට්ටම ඉතා පහත මට්ටමකා තිබුණු නිසාම, නුවරඑබඳය 

දිස්රික්කාශේ අධයාපන මට්ටම අ ර මට්ටශම් අධයාපන මට්ටමක් 

බවට පරිවර්තනය කාළා. ඒ අනුව, අ රශවන් අධයාපනය ලබන 

ලංකාාශේ ශදවැනි දිස්රික්කාය බවට පරිවර්තනය ුනණා. ඒ වාශ ම, 

මන්දශපෝෂණය වැඩිම, උපත් මරණ සංයාව වැඩිම දිස්රික්කාය 

බවටත් නුවරඑබඳය දිස්රික්කාය පරිවර්තනය ුනණා. ඒ ්රශද් ශේ 

ජනතාවට ශසෞය පහසුකාම්, අධයාපන පහසුකාම් සලසා ශදන්නට 

මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමමාශ  රජය යටශත් පුළුවන්කාම ලැබුණා. 

ඒ වාශ ම වතුම ්රජා යටිතල පහසුකාම් ඇමතිවරයා හැටියට මට 

පුළුවන්කාම ලැබුණා, වතුම ක්ශෂේරශේ ඉශගන ගත්ත දරුශවෝ 

3,140ක් ගුරුවරුන් විධියට එතැනට ශගශනන්නට. ඒ සැම 

ශදනාම වතුමකාරශේ ජනතාවශ  ආදරණීය දරුශවෝ. ඒ ශද්වල් 

දැකාලා, පැත්තකා ඉශලා අද මම වි ාල සතුමටක් ලබනවා.  

වතුමකාරශේ දරුවන්ශගන් වි ාල සංයාවක් අද වවදය පීඨයට 

ඇතුමළු ශවලා තිශබනවා; ඉංජිතශන්රු පීඨයට වි ාල සංයාවක් 

ඇතුමළු ශවලා තිශබනවා. ඒ වාශ ම පරිගණකා තාක්ෂණයත් එක්කා 

ඔුනන් වි ාල සතුමටක් ලබමින් කාටයුතුම කාරශගන යනවා. ශහට 

දවශසේ රාජය ශසේවයට, රාජය පරිපාලන ශසේවයට ඔුනන් 

දායකාත්වය ලබා ශදන ආකාාරය දිහා අපට බලන්න පුළුවන්. මීට  

ඉස්ශසල්ලා රාජය පරිපාලනශේ එවැනි ශල්කාම්වරශයක් හැටියට 

හිටියා නම් හිටිශේ මාරිමුතුම ශල්කාම්තුමමායි.  ඒ ශවලාශේ බශවා 

ගන්න පුළුවන්  ුනශණ් ධනපති පැළැන්තිශයන් ආපු අය පමණයි.  

රාමනුජම් ශල්කාම්තුමමා වාශ   අය  ඒ තැනට ආවා.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමමා, ඔබතුමමාට තව මිනිත්තුම ශදකායි තිශබන්ශන්. 
 

ගු සී.බී. රත්නායක ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு  சீ.பி. ரத்நொயக்க) 

(The Hon. C.B. Rathnayake) 

වතුමකාරය ශවනුශවන්, කාම්කාරුවන් ශවනුශවන් ඒ අවස්ථාව 

සලසා ගන්න පුළුවන්කාම ලැබුණා. ඒ නිසා පහසුකාම් 

සලස්වන්නන් හැටියට 500ක් බශවාශගන ඒ සුසංශයෝගය අපි ඇති 

කාරන්න උත්සාහ කාළා.  

ගරු මශනෝ ගශන්ෂන් ඇමතිතුමමනි, ඔබතුමමාට ලැබිලා තිශබන 

අමාතයාං ය ශම් රටට මහත් දායකාත්වයක් ලබා ශදන්න පුළුවන් 

අමාතයාං යක්. ශම් අමාතයාං ය තුමබඳන් සිංහල, දමිළ, මුස්ලිම් ශ්රී 

2239 2240 

[ගරු සීනිතම්බි ශයෝශහේස්වරන් මහතා  
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ලාංකිකා ජාතියක් හැටියට ශම් රට ඉස්සරහට ශගශනන්න පුළුවන්. 

මම මීට ශහොශම උදාහරණයක් කියන්නම්. ඒ ශවන ශමොකාක්වත් 

ශනොශවයි.  

කාරුණාරත්න අශේශසේකාරයන් සින්දුව ලියනවා; එම්.ශක්. 

ශරොක්සාමි සංගීතය සපයනවා; ශමොහිදින් ශබ  සින්දුව කියනවා; 

ශ්රී ලාංකිකායන් තාලයට අත්පුඩි ගහමින් නටනවා. සියති ශදනා 

එකාතුමශවලා ශමන්න ශමතැනට එන්න. අතින් අදින, කාකුශලන් 

අදින අය පිබඳබශව අවධානය ශයොමු කාරන්න. ඒ නිසා සාධාරණ 

විය යුතුම වනවා; යුක්ති සහගත විය යුතුම ශවනවා. බහුතරයක්  

ඉන්න ජනතාව ත් එක්කා අත් වැල් බැශශගන ඉදිරියට යන්න. 

වතුමකාරය ගත්ශතොත්, එහි අද සිංහල මහා විදයාලය, ශදමළ මහා 

විදයාලය, මුස්ලිම් මහා විදයාලය කියලා ශබදිලා ශවන්ශවලා. මම 

පාසල් ගිය අවධිශේ සුන්දරරාේ එක්කා, මුතාලි ් එක්කා පාසශල් 

අකුරු ඉශගන ගත්තා. අදත් ඒ ශදශදනා මශ  යාළුවන් හැටියට 

ඉන්නවා. මිශ්ර පාසලක් හැම දිස්රික්කායකාම ආරම්භ කාරන්න. ක්රීඩා 

ක්ශෂේරයටත් ශම් මිශ්ර වූ රමය ශගන එන්න. අද සනත් ජයූ රියලා, 

මුත්තයියා මුරලිදරන්ලා, මුතාලි ල්ා එකාට ක්රීඩා කාරලා ශලෝකාය 

ඉදිරිශේ අශප් ශ්රී ලාංකිකා ධජය ඔසවනශකාොට අපි උදම් අනනවා.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමමා කාථාව අවසන් කාරන්න. 

 
ගු සී.බී. රත්නායක ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு  சீ.பி. ரத்நொயக்க) 

(The Hon. C.B. Rathnayake) 

තව විනාඩියක් ලබා ශදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි.  

මම කාථා කාරන්න හිට ගත්තා විතරයි. අපි ශහොශ උදාහරණ 

ආදර් යට අරශගන අව ය කාටයුත්ත කාරන්න ූ දානම් ශවන්න 

ඕනෑය කියන එකායි මා විශ ේෂශයන් සශහන් කාරන්ශන්. මට ලැී. 

ඇති කාාල ශේලාව අ ර නිසාම මා ඔබතුමමාට ශහොශ, වැදගත්  ශදයක් 

කියන්න කාැමතියි. 

තමිබඳනී ශජයක්කුමාරන් විසින් රචිත "තියුණු අසිපතකා 

ශසවණ යට" කියන ශපොශත් 1.7 පිුවව හැන්සා  වාර්තාවට 

ඇතුමළත් කිරීම සශහා සභාගත* කාරන්න කියලා මා ඔබතුමමාශගන් 

ඉල්ලීමක් කාරනවා. 

එතුමමිය ශල්ඛිකාාවක් හැටියට වාශ ම සටන් බිශම් හිටපු 

ශකාශනකු හැ ටියට ශම් රටට වයසනයක් කාරපු යුද්ධශේ ආදීනව 

ගැන කාථා කාරලා තිබුණා. අවසාන ව ශයන් මම ආපදා 

කාළමනාකාරණ අමාතයාං ය ගැන කාථා කාරන්නම්. මට  තව  

විනාඩියක් ලබා ශදන්න. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමමා ට ලැී. ඇති  කාාලය අවසානයි. මිනිත්තුමවක් වැඩිපුරත් 

දීලා තිශබනවා. 

ගු සී.බී. රත්නායක ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு  சீ.பி. ரத்நொயக்க) 

(The Hon. C.B. Rathnayake) 

ආපදා කාළමනාකාරණ අමාතයාං ය යටශත් කාරන්නට 

නියමිතව තිබුණු පදියපැලැල්ල දක්වා තිබුණු කානා ශහල් ගලා  

වැටීම සම්බන්ධශයන් වූ කාටයුතුම පසු ගිය කාාලශේ නතර ශවලා 

තිබුණා. හැටන් නගරය සමහර ශවලාව ට ගිනි ගන්නවා. ගිනි 

කාුනළු තිබුශණ් නැහැ.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමමා අවසන් කාරන්න. 

 
ගු සී.බී. රත්නායක ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு  சீ.பி. ரத்நொயக்க) 

(The Hon. C.B. Rathnayake) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, විනාඩියක් ශදන්න. ආපදාවක් 

ගැන කාථා කාරන්ශන්. මට ආපදාවක් කාරන්න එපා.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමමා වැඩිපුරත් ශවලාව අරශගන තිශබනවා. 

 
ගු සී.බී. රත්නායක ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு  சீ.பி. ரத்நொயக்க) 

(The Hon. C.B. Rathnayake) 

ශම් කාාරණය ගැන කියන්න මට අවස්ථාව ශදන්න. ගිනි කාුනළු 

සවිකාර ගන්න. වතුමර ටිකා ගන්න පුළුවන් වන විධියට කාටයුතුම 

සලසා ශදන්න කියලා අනුර ්රියදර් න යාපා ඇමතිතුමමාට 

පැහැදිලිව මා ්රකාා  කාරනවා. ආපදාවන් හදිසියට එන්ශන්. ඒ 

සශහා ඔුනන් සුදානම් කාරන්න අවස්ථාව සලසා ශදන්න. භූශගෝලීය 

පිහිටීමත් එක්කා පවතින තත්ත්වයන් අවශබෝධ කාරශගන ඒ සශහා 

ශපර ූ දානමක් ඇති කාර ගන්න. ශපර ූ දානමක් ඇති කාර 

ගන්නට කාටයුතුම කාරනවා වාශ ම නිලධාරින්ශ  මනස සකාස් 

කාරන්න. නිලධාරින්ශ  මනස සකාස් කාර ගන්න බැරි ුනශණොත් 

එශහම අපට ඉදිරියට යන්න පුළුවන්කාමක් ලැශබන්ශන් නැහැ. 

ඔුනන් AR, FR එකාත් එක්කා තමයි වැඩ කාරන්ශන්. AR, FR 

එකාත් එක්කා වැඩ කාරනශකාොට ක්ෂයේකා රුන්දු ගන්න බැරි 

ශවනවා. ගන්නා වූ රුන්දු පිබඳබශව අව ය රියා මාර්ග ඇති 

කාරන්න ූ දානම් ශවන්න කියලා මා ්රකාා  කාරනවා. විශ ේෂශයන් 

ශම් අවස්ථාව සලසා දීම පිබඳබශව මම සතුමුව වනවා. අව ය ඕනෑම 

ශවලාවකා ඒ සම්බන්ධශයන් කාටයුතුම කාරන්න මා ූ දානම් කියන 

එකාත් විශ ේෂශයන්ම ශම් අවස්ථාශේදී මතක් කාරනවා.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළෙට, ගරු අනුර දිසානායකා මන්ත්රීතුමමා. ඔබතුමමාට මිනිත්තුම 

තුමනකා කාාලයක් තිශබනවා. 

 

[අ.භා. 3.30  
 

ගු අනුර දිසානායක ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, ශලොකු කාථාවක් කාරන්න 

ශනොශවයි අදහස් කාරන්ශන්. අපි හිතනවා, ජාතිකා සමඟිය ශගොඩ 

නැඟීශම්දී - [බාධා කිරීමක්  ගරු ඇමතිතුමමනි, මට ශපොඩි කාාලයක් 

තමයි තිශබන්ශන්. විශ ේෂශයන්ම ජාතිකා සමඟිය ශගොඩ නැඟීශම්දී 

2241 2242 

————————— 
*  පුසපතකාලදම තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශම්න්තුමව 

සම අයිතිය ඉතා වැදගත් කියලා අපි කාල්පනා කාරනවා. නීතිශේ 

සම අයිතිය, සංස්කායතිශේ සම අයිතිය, භාෂා ශේ සම අයිතිය, ජීවත් 

වීශම් සම අයිතිය තහුනරු කාරන්න රාජයයක් හැටියට සමත් 

ශවන්න ඕනෑ. හැබැයි, දැන් සිදු ශවමින් තිශබන සිදුවීම්වලින් 

කිසිශසේත්ම ශපන්නුම් කාරන්ශන් නැහැ, නීතිශේ සම අයිතිය 

ආරක්ෂා කාරන්න ශම් ආණ් රව සමත් ශවලා තිශබනවාය කියලා.  

විශ ේෂශයන්ම අපි වර්තමාන ශපොලිස්පතිවරයාශ  හැසිරීම 

දැක්කාා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, ඔබතුමමා දන්නවා, 2010 

සිට 2015 දක්වා ශදුනන්දර ශද්වාලශේ බස්නායකා නිලශම් ය රය 

ශහොබවපු, කාාලයක් නිජ වැලි සංස්ථාශේ රියාකාාරී 

අධයක්ෂවරයා හැටියටත්, පසුව එහි ්රධාන විධායකා නිලධාරි හා 

සභාපතිවරයා හැටියටත් කාටයුතුම කාරන ලද ඩිල්ෂාන් විරමරත්න 

ගුණශසේකාර. ඔහුට විරුද්ධව ජනාධිපති ශල්කාම් කාාර්යාලශේ 

වාහන අවභාවිතාව සහ ශදුනන්දර ශද්වාලශේ මුදල් පිබඳබශ ගිණුම් 

වාර්තාවල සශහන් ගනුශදනු පිබඳබශ FCID එශක් පරීක්ෂණයක් 

පැවැත්ුනණා. නිජ වැලි සංස්ථාශේ ගනු-ශදනු පිබඳබශව තවත් 

පැමියේලි ඉදිරිපත් ශවලා තිශබනවා. පසුගිය කාාලශේ රශට් පාලන 

අධිකාාරිය ඉදිරිශයන්ම හිටපු කාණ්ඩායම් සමෙ ඉතාමත් සමීපතම 

ඇසුරුකාම් තිබුණු අය තමයි ශම්ශගොල්ශලෝ. ඒ ශගොල්ලන්ශ  

රැකාවරණශයන් තමයි බස්නායකා නිලශම් ය රයට එන්ශන්; ඒ 

ශගොල්ලන්ශ  රැකාවරණශයන් තමයි නිජ වැලි සංස්ථාශේ 

සභාපති ය රයට සහ ඊට ශපර රියාකාාරී අධයක්ෂ ය රයට එන්ශන්; 

ඔුනන්ශ  රැකාවරණශයන් තමයි ජනාධිපති ශල්කාම් කාාර්යාලශේ 

වාහන පාවිච්චි කාරන්න ඔුනන්ට ඉඩ කාඩ ලැශබන්ශන්. ඒ සශහා 

අව ය වන නීතිය, සාධාරණව ඉුව කිරීශම් අරමුයේන් තමයි ශම් 

ආණ් රව බලයට පත් ුනශණ්. නමුත් ඊ ශේ අපි දැක්කාා මාධය 

ඉදිරිපිට ශපොලිස්පතිවරයාට දුරකාථන ඇමතුමමක් එනවා,  ඔහුව අත් 

අඩංගුවට ගැනී ම - arrest කිරීම- වළක්වන්නය කියලා.  

ශපොලිස්පතිවරයා කියනවා "කිසිශසේත්ම  arrest  කාරන්න එපා" 

කියලා මා රුන්දුවක් අර ශගන තිශබනවා, දැනුම් දීලා තිශබනවා 

කියලා. ශමොකාක්ද, ශපොලිස්පතිවරයාට තිශබන බලය. ඒකා 

අධිකාරණ කාටයුත්තක්. එතශකාොට ශම් කාථා කාළ "Sir" කාුනද 

කියලා පාර්ලිශම්න්තුමව දැන ගන්න ඕනෑ. දැන් ඉතා ශහොඳින් 

ශපන්නුම් කාරමින් තිශබනවා, වංචනිකායන්, ූෂිතයන් ආරක්ෂා 

කිරීම ශවනුශවන් "Sir"ලා මැදිහත් වන බව. එශහම නම් ශම් "Sir"  

කාුනද කියලා පාර්ලිශම්න්තුමව දැන ගත යුතුම නැද්ද? මූලාසනාරූඪ 

ගරු මන්ත්රීතුමමනි, ඔහුට විරුද්ධව  ශචෝදනා තිබුණා. කාාලයක් 

තිස්ශසේ පරීක්ෂණය දියත් ශවමින් තිබුණා. ඔහු අව ය වන 

ශතොරතුමරු මූලය අපරාධ විමර් න ශකාොට්ඨාසයට ලබා දුන්ශන් 

නැහැ. ඒ ශතොරතුමරු ලබා ගැනීම ශවනුශවන් තමයි,   අධිකාරණයට 

ශගොස්  නිශයෝගයක්  ලබා  ගන්ශන් ඔහුව අධිකාරණයට කාැශවා 

ශතොරතුමරු ලබා ගැනීම සශහා නිශයෝගයක් ලබා ශදන්න කියා.   

ඊශේ දිනශේදී එවැනි නිශයෝගයක් ලබා ගැනීම සශහා 

අධිකාරණයට යන ශකාොට ශමශහන් ශපොලිස්පතිවරයාට උපශදස් 

ශදනවා නම්, "නීතිපති ශදපාර්තශම්න්තුමව මැදිහත් ශවන්න අත් 

අඩංගුවට ගන්න එපා කියලා  උපශදස් ශදන්න; මූලය අපරාධ 

විමර් න ශකාොට්ඨාසයට දැනුම් ශදන්න ඔහු රිමාන්   

බන්ධනාගාරගත කාරන්න ඉඩ කාඩ ලබා ශදන්න එපා කියලා." 

කියලා, ඒ ශද් පාලනය ශනොශවයිද?  ඒ නිසා හරි පැහැදිලියි, ශම් 

ආණ් රවලට ජාතිකා සමඟිය ශනොශවයි, අ රම තරමින් නීතිය හා 

සාධාරණත්වයවත් ස්ථාපිත කාරන්න බැහැයි කියලා. මා හිතනවා, 

මශනෝ ගශන්සන් අමාතයවරයා ශම් ආණ් රශවන් ජාතිකා සමඟිය 

පිබඳබශව වි ාල බලාශපොශරොත්තුමවක් තබා ශගන ඇතැයි කියලා. 

ජාතිකා සමඟිය ශනොශවයි, අ රම තරමින් නීතිශේ සමානකාමවත් 

ස්ථාපිත කාරන්න බැරි ආණ් ර ශම්වා. ඒ නිසා ශම් ආණ් රවලින් 

ජාතිකා සමඟිය වැනි මහා බරපතළ, ඉතාමත් සංකීර්ණ ගැටති 

විසශා ගන්න පුළුවන් ශවයි කියලා වි ්වාස කාරන්න එපා.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමමාට ශවන් කාළ කාාලය අවසානයි. 

 

ගු අනුර දිසානායක ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

මම අවසන් කාරනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි.  

කාාලාන්තරයක් තිස්ශසේ වංචා ූෂණ පිබඳබශව ශද් පාලන 

මැදිහත්වීම්, ශද් පාලන මැදිහත්වීම් හරහා එබඳයට ඒම, 

ශද් පාලන මැදිහත් වීම් හරහා අත් අඩංගුවට ගැනීම් පිබඳබශව 

ශචෝදනා වි ාල ්රමාණයක් තිබුණා. දැන් ඉතා පැහැදිලිව 

වර්තමාන ශපොලිස්පතිවරයා මාධය ඉදිරිපිට, ඒ ශචෝදනා අසතය 

ශනොවන බවත්,  "Sir"ලා විසින් ඔහුට නිශයෝග ලබා ශදන බවත්, 

ඒ නිශයෝගවලට අනුව ඔහු රියාත්මකා වන බවත් ශපන්නුම් කාර 

තිශබනවා. "Sir"ලාශ  නිශයෝගවලට අනුව කාටයුතුම කාරන 

ශපොලිස්පතිවරශයක් ඉන්නවා නම්, ඒ අනුව දැනුවත් කාරන 

ශපොලිස්පතිවරශයක් ඉන්නවා නම්  ශපොලිස් ශකාොමිසම පිහිුවවීශම් 

ශත්රුම ශමොකාක්ද? ශපොලිස් ශකාොමිසම හැදුශේ ශමොකාටද? ඒ නිසා 

හරි පැහැදිලියි, නීතිශේ ආධිපතය බිශ වැට්ටීම සශහා ආණ් රව 

දැනුවත්වම, ආණ් රශේ "Sir"ලා - එක්ශකාෝ ශම් "Sir" ශපොලිස් 

ඇමතිතුමමා ශවන්න ඕනෑ.  මා දන්ශන් සාගල රත්නායකා 

ඇමතිතුමමා. එතුමමා ශනොශවයි නම් කියන්න ඕනෑ.  මා ශචෝදනා 

කාරනවා, ශම් "Sir" ශවන කාුනරුවත් ශනොශවයි සාගල රත්නායකා, 

නීතිය හා සාමය පිබඳබශ අමාතයවරයාය කියා. 

ඔහු ශනොශවයි නම්, ඔහු ශම් පාර්ලිශම්න්තුමවට කියන්න ඕනෑ 

ශපොලිස්පතිවරයාට දුරකාථන ඇමතුමම ලබා දුන් "Sir" කාුනද කියලා. 

ඒ "Sir"ට නිශයෝගය දුන්ශන් කාුනද කියලා කියන්න ඕනෑ. 

ශපොලිස්පතිවරයා රට හමුශේ ඉතා ශහොඳින් පාර්ලිශම්න්තුමව  

නිරුවත් කාරලා තිශබනවා, නීතිය රියාත්මකා කාළ ආකාාරශයන්. ඒ 

පිබඳබශව ශපොලිස් ඇමතිවරයා පාර්ලිශම්න්තුමවට පිබඳතුමරු ලබා ශදයි 

කියා වි ්වාස කාරන බව ්රකාා  කාරමින් මශ  කාථාව අවසන් 

කාරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, අවස්ථාව ලබා දීම 

පිබඳබශව ඔබතුමමාට ශබොශහොම ස්තුමතියි. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශබොශහොම ස්තුමතියි.  

මීළෙට, ගරු ඉන්දිකා අනුරුද්ධ ශහේරත් මන්ත්රීතුමමා. ඔබතුමමාට 

විනාඩි හතකා කාාලයක් තිශබනවා. 

 
ගු ඉ්දදික අනුුද්ධා දහසේරත් ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த னஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, මට විනාඩි 11කා කාාලයක් 

තිබුණා.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමමාට හිමි කාාලය දැන් මිනිත්තුම 7කාට අ ර ශවලා 

තිශබනවා. 
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ගු ඉ්දදික අනුුද්ධා දහසේරත් ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த னஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ශබොශහොම ස්තුමතියි.  

ආපදා කාළමනාකාරණ අමාතයාං ය, ජාතිකා සහජීවනය, සංවාද 

හා රාජය භාෂා අමාතයාං ය හා ජාතිකා ඒකාාබද්ධතා සහ 

්රතිසන්ධාන අමාතයාං ය යන අමාතයාං වල වැය ශීර්ෂ ගැන 

කාථා කාරද්දී තිශබන ශලොකුම වචනය, සුන්දරම වචනය, ලස්සනම 

වචනය තමයි 'සංහිඳියාව' කියන එකා. අපි සංහිඳියාව ගැන කාථා 

කාරනවා. එවකාට හිටපු පාලකායින් උත්සාහ කාශළේ උතුමරු 

වසන්තය, නැ ශෙනහිර නශවෝදය වැනි වයාපයති තුමබඳන් උතුමරු-

නැ ශෙනහිර ්රශද් වලටත් දකුශණ් තිශබන සියති ශද් 

අනිවාර්යශයන්ම ලබා දීමටයි. ්රජාතන්රවාදශේ අරුණති පුබුදු 

කාරන්න අව ය නම් අනිවාර්යශයන්ම නැ ශෙනහිරත්, උතුමශර්ත් 

මැතිවරණය තියන්න ඕනෑ බව එදා හිටපු නායකාශයෝ දැක්කාා. 

මැතිවරණ තියලා ඒ පළාත් සභාවල බලය ස්ථාපිත කාරලා දුන්නා. 

අද ඔය උඩ දමලා කාෑ ගහන උදවිය, අද ඔය උ ර බුරන උදවිය, අද 

ඔය පහන් පත්තුම කාරන උදවිය දැන ගන්න ඕනෑ, ඒ අරුණති උදා 

ුනණු නිසා තමයි ඒ මහ ඇමතිවරු පත් ුනශණ් කියලා. ඒවාට නීති - 

රීති හදන්න දැන් ඉන්න ඕනෑ ශකාශනකුට හරි ශලශහසියි. ඒ නිසා 

මම ටිඑන්ඒ එශක් අශප් ගරු මන්ත්රීතුමමන්ලාට කියනවා,  

්රභාකාරන් ජීවතුමන් අතර හිටියා නම් අද ඔබතුමමන්ලා  

්රභාකාරන්ශ  යටත් වැසිශයෝ කියලා. ඒ තුමවක්කුවට යටත් ශවලා 

තමයි ඔබතුමමන්ලාට ඉන්න සිදු ශවන්ශන්. ඔබතුමමන්ලාට අද 

කාඩිනමින් උතුමරට යන්න, උතුමශර් සංවර්ධන වැඩ කාරන්න, උතුමශර් 

අව යතා ගැන  ශසොයා බලන්න, උතුමශර් දරුවන්ශ  අව යතා 

ශවනුශවන් කාථා කාරන්න, අද  පාර්ලිශම්න්තුමවට ඇවිල්ලා හඬ 

නෙන්න ්රජාතන්රවාදය විවයත කාරලා දීපු 'මහින්ද රාජපක්ෂ' 

නායකායාට අපි හිස නමා ආචාර කාරන්න ඕනෑ. පාර්ලිශම්න්තුමව අද 

එතුමමාව ශද්රෝහිශයක් විධියටයි දකින්ශන්; සංහිඳියාව නැති කාරපු 

පුද්ගලයා විධියටයි දකින්ශන්. සං හිඳියාව ඇති කාශළේ ඒ පුද්ගලයා 

බව මා කියන්න ඕනෑ.  

සාලාව අවි ගබඩාව පිපිරිලා, ඒවා ශගොඩ නො ගන්න බැරුව 

ඉන්නවා. නමුත් අුනරුදු 30ක් තිසශ්සේ පැවැති යුද්ධශේදී කාඩා බිශ 

දමපු ශගොඩනැඟිලි, කාඩා බිශ දමපු මංමාවත් ඇතුමළු විනා  ුනණු 

සියති ශද් වසරට-ශදකාට ශගොඩ නෙලා, සියල්ල ස්ථාපිත කාශළේ 

මහින්ද රාජපක්ෂ යුගශේ කියන එකා ඔය ශකාොයි නායකායාත් දැන 

ගන්න ඕනෑ. ඒ නිසා සංහිඳියාව සම්බන්ධශයන් ඒ අමාතයාං වල 

ඉන්න, ඒ ඇමතිකාම් දරන ඇමතිවරුන්ශගන් මා ශගෞරවශයන් 

ඉල්ලා සිටිනවා, ඒකා ඉදිරියට ශගන යන්න කියලා. ශමවර අය 

වැශයන් උතුමරු නැ ශෙනහිර ්රශද්  සංවර්ධනයට ශවන් කාළ යුතුම 

මුදල් පවා කාප්පාදු කාරලා තිශබනවා. ඒ තුමබඳන් සිදු ශවන්ශන් 

ශමොකාක්ද? ඒ තුමබඳන් සිදු ශවන්ශන් නැවතත් සංහිඳියාවට බාධා 

පැමිණීමයි. දකුණට ලැශබන ශද් උතුමරට ශනොලැී. ගිශයොත් උතුමශර් 

ඉන්න තරුණයින් ශම් මන්ත්රීවරුන්ට ශචෝදනා කාරයි. එවන් 

අවස්ථාවකා තමයි ශමතුමමන්ලා ශදවන වර කියවී ශම් ඡන්ද 

විමසීශම්දී අය වැයට පක්ෂව ඡන්දය දුන්ශන්. එශහම නම් ඒශක් 

යටි අරමුණක් ඇති. ඒ යටි අරමුණ නිසා ශම් ශගොල්ලන් ඡන්දය 

ශදන්න ඇති. නමුත් අපි පැහැදිලිවම දන්නවා, අය වැශයන් 

තමුන්නාන්ශසේලාශ  ගම් ්රශද් වලට වැඩක් ුනශණ් නැහැ කියලා.  

ඊළෙට, ආපදා කාළමනාකාරණ අමාතයාං ය පිබඳබශවයි මා 

කාථා කාරන්ශන්. අශප් පක්ෂශේ හිටපු ශහොශ ශජයෂ්ඨ 

ඇමතිවරශයක්, අශප් පක්ෂශේ හිටපු පක්ෂශේ ශල්කාම්වරශයක්, 

අශප් පක්ෂශේ හිටපු කාැබිනට් අමාතයවරශයක් විධියට ආපදා 

කාළමනාකාරණ අමාතයතුමමා එම කාටයුතුම කාරශගන යාම සශහා 

වි ාල උනන්දුවක් ගන්නා අතරතුමර ආණ් රශවන් ශමොකාක්ද 

කාරන්ශන්? රක්ෂණයක් කියලා එකාක් ආරම්භ කාළා. රක්ෂණය 

තුමබඳන් ශමොකාක්ද සිදු ශවලා තිශබන්ශන්? සාලාව අවි ගබඩාව 

පිපිරීශමන් ශගවල් විනා  ුනණු උදවියට ශගවලා තිශබන්ශන් 

කීයද? රුපියල් 10,000 ගණශන් ශගවලා තිශබනවා. ඊට පස්ශසේ 

නිවාස හානි සශහා දිස්රික්කා 7කාටම දීලා තිශබන්ශන් රුපියල් 

මිලියන 17යි. එකා ශගදරකාට රුපියල් 26,000යි. අද සිශමන්ති 

ශකාොට්ට 10ක් අරශගන වැලි කියුේ එකාක් ඒ මුදලට ගන්න 

පුළුවන්කාමක් තිශබනවාද? දිස්රික්කා 7කාට රුපියල් මිලියන 17යි 

ඒ තක්ශසේරුශවන් ලැශබන්ශන්. අද තිශබන ශලොකුම ගැටතිව ගං 

වතුමර හානි, එශහම නැත්නම් නාය යාම්වලින් සිදුවන හානි 

තක්ශසේරු කාරන්න ්රාශද්ශීය ශල්කාම් කාාර්යාලවල නිලධාරින් 

ශනොමැති වීමයි. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමමනි, ඔබතුමමාට තව මිනිත්තුම ශදකාකා කාාලයක් 

තිශබනවා. 

 
ගු ඉ්දදික අනුුද්ධා දහසේරත් ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த னஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
තක්ශසේරු කාරන්න නිලධාරින් නැති නිසා ශම්වාශේ වැඩ 

කාටයුතුම ශබොශහොම  මන්දගාමීවයි යන්ශන්; ශබොශහොම ඉබි 

ගමනින් යන්ශන්. සිවිල් ශසේවශේ ඉන්න කාුනරුන් ශහෝ අරශගන, 

තක්ශසේරු ශසේවශේ  ඉන්න අය අරශගන  කාඩිනමින් ශම්වා 

කාරන්න ඕනෑ යුගයකා ආණ් රව ශවන ශවන පැලැස්තර දානවා. 

මැතිවරණ කාාලශේ ගංවතුමර ආපු දවස්වල ශකාශහල් ශගඩිශයත් 

අශප්ක්ෂකායන්ශ  ස්ටිකාර් එකා ගහලා ශබදා දුන් අන්දම අප 

දැක්කාා. එකා එකා දිස්රික්කාවල නායකාශයෝ ශබෝට්ුවවල නැගශගන 

ශකාශසල් ශගඩිශේ, වතුමර ශබෝතලශේ තමන්ශ  නම ගහලා ශම් 

අසරණ ජනතාවට ශබදන අන්දම අපි දැක්කාා.  

අද ඒ ජනතාව ළෙට කාුනරුත් ගිහින් තිශබනවාද? 

ශහලිශකාොප්ටර්වලින් ඇවිත් ශපොශහොර බෑ වල දැමූ, ශපොඩි ශපොඩි 

මතිවල දැමූ භාණ්ඩ ශගනැල්ලා දැම්මා. අද කාුනරුත් ශම් ගම්වලට 

නැවතත් යනවාද? තවම ශසොයා බලන්ශන් නැහැ. ඒ 

ශගොල්ලන්ශ  විනා  ුනණු ශද්පළ ලබා ගන්න  හැකියාවක් නැහැ. 

එම නිසා කාැලයේශේ  ගංවතුමරින් ශද්පළ විනා  ුනණු ජනතාවට, 

බියගම ශද්පළ විනා  ුනණු ජනතාවට, එහා පැත්ශතන්  

ශකාොශළොන්නාශේ ශද්පළ විනා  ුනණු ජනතාවට, කාැලයේ ගං 

මිටියාවශත්  ශද්පළ විනා  ුනණු ජනතාවට සාධාරණය ඉුව කාර 

ශදන්නය කියා ආපදා කාළමනාකාරණ අමාතයාං ශයන් හා 

අගමැතිවරයා ශගන් ඉල්ලනවා.  

විශ ේෂශයන් අගමැතිවරයා ශම් මුදල් ටිකා ශදන්න පසුබට 

ශවන්ශන් ශම් මුදල් රක්ෂණ අරමුදශලන් ලැී. නැති නිසා. ශම් 

මුදල් රක්ෂණ අරමුදශලන් එන්න ඕනෑ නැහැ. පසු ගිය දවස්වල 

විනා  ුනණු රුපියල් බිලියන145 - මහ බැංකු බැනාම්කාරවලින් 

ශහොරා කාාපු සල්ලි ටිකා- සිරිශකාොත ශගොඩගහගන්න කාලින්,   

තමතමන්ශ  ගිණුම්වල දාගන්න කාලින් ඒවා  ශගනැල්ලා ශම් 

ජනතාවට වියදම් කාරන්න. සාලාශේ ජනතාවට, කාැලයේශේ, 

බියගම ජනතාවට, මීශතොටමුල්ල, ශකාොශළොන්නාව ජනතාවට ලබා 

ශදන්න. පසු ශපළ ඉන්න එක්සත් ජාතිකා පක්ෂශේ මන්ත්රීවරුන්ට 

මා කියනවා, හඬ නෙලා මහබැංකු සල්ලි ටිකා ඉල්ලා ගන්න කියා; 

ඉල්ලා ශගන ගම්වලට ගිහින් වැඩ කාරන්නය  කියා. එශහම 

නැත්නම් නැවතත් ශහට අනිද්දාට ශකාශසල් ශගඩියකා ස්ටිකාර් එකා 

ගහශගන යන්න ශවයි.  
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පාර්ලිශම්න්තුමව 

ගු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්ත්රීතුමමා කාරුණාකාර කාථාව අවසාන කාරන්න. 
 

ගු ඉ්දදික අනුුද්ධා දහසේරත් ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த னஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි,  මට තව විනාඩියකා කාාලයක් 

ශදන්න මම කාථාව අවසාන කාරන්නටයි යන්ශන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, එම නිසා ශම් ශවනුශවන් 

මැදිහත් ශවලා කාඩිනමින් වන්දි ටිකා ලබා ශදන්නය කියා 

විශ ේෂශයන් විෂයය භාර අමාතයවරන්ශගන් ඉල්ලීමක් කාරනවා. 

ශම් ශමොශහොශත් ඒ අදාළ අමාතයවරු කාුනරුත් ශම් සභාශේ  නැහැ. 

නමුත් ශම් කාාරණාවලට පිබඳතුමරුත් බලාශපොශරොත්තුම ශවමින් මශ  

කාථාව අවසන් කාරනවා. ශබොශහොම ස්තුමතියි.  
 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is, the Hon. S. Viyalanderan. You 

have eight minutes.  

 

[பி.ப. 3.50] 
 

ගු එසප. වියාදල්්දදිර්ද ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு ச. வியொனழந்திரன்) 

(The Hon. S. Viyalanderan) 
தகளரவ சமபக்குத் தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் 

அவர்கனள, இன்று அனர்த்த முகொமைத்துவ அமைச்சு, னதசிய 

கலந்துமரயொடல்கள் அமைச்சு, னதசிய ஒருமைப்பொடு ைற்றும் 

நல்லிணக்க அமைச்சு ஆகியவற்றின் நிதி ஒதுக்கீடுகள் ைீதொன 

குழுநிமல விவொதத்தில் கலந்துதகொண்டு சில கருத்துக்கமளச் 

தசொல்வதற்கு வொய்ப்புத் தந்தமைக்கு நன்றி. புனித 

னவதொகைத்தினல இனயசு கிறிஸ்து அவர்கள் தசொன்ன ஒரு 

வொர்த்மத, இந்த நத்தொர் பண்டிமகக் கொலத்தினல னதசிய 

நல்லிணக்கம் ஏற்படுவதற்குப் தபொருந்தும் என்று நொன் 

நிமனக்கின்னறன். அதொவது "உன்மனப்னபொல் பிறமரயும் 

னநசி" - உன்மன நீர் எப்படி னநசிக்கின்றொனயொ அவ்வொனற நீர் 

ைற்றவமனயும் னநசிக்க னவண்டும் என்பதொகும். இந்த நொட்டில் 

கொலனித்துவத்தின் பின்பு இவ்வொறொன சிந்தமனகள் 

இல்லொைற் னபொனனத னபரழிவு ஏற்படுவதற்கொன கொரணைொகும்.  

குறிப்பொக இன்று  அரசகருை தைொழிகள் ைற்றும் னதசிய 

சகவொழ்வுடன் ததொடர்புமடய தகளரவ அமைச்சர் ைனனொ 

கனணசன் அவர்கள் இருக்கின்றனபொது சில கருத்துக்கமளக் 

கூறனவண்டும். இந்த நொட்டினல தைொழி ொீதியொக ஏற்பட்ட 

பிரச்சிமனதொன் இன ொீதியொன பிரச்சிமனக்கு வித்திட்டது. 

இன ொீதியொன பிரச்சிமனதொன் இந்த நொட்மட ஒரு ைிகப் 

தபொிய யுத்தத்துக்கும் அழிவுக்கும் இட்டுச்தசன்றது என்பமத 

நொங்கள் யொவரும் அறினவொம். உண்மையினல இலங்மகத் 

திருநொட்மடப்னபொல் தன்னுமடய நொடும் வரனவண்டும் என்று 

கனவு கண்டவர்தொன் சிங்கப்பூர் தமலவர் லீ குவொன் யு 

அவர்கள். அவருமடய கனவு நனவொனதற்குக் கொரணம் அந்த 

நொட்டின்ைீது அவருக்கும் அவர் சொர்ந்திருந்த அரசுக்கும் இருந்த 

கொிசமனதொன். அந்த வமகயில் அங்கு எல்லொ இனங்களும் 

எல்லொ ைதங்களும் சைைொகப் பொர்க்கப்பட்டது; ைக்களுக்குத் 

னதமவயொன அமனத்து உொிமைகளும் சைைொக வழங்கப் 

பட்டது; சைத்துவம் - equality சிறந்த முமறயில் னபணப்பட்டது. 

அதனொல்தொன் இன்று அந்த நொடு உலகினலனய ைக்கள் தசன்று 

வொழ விரும்புகின்ற ைிகவும் சிறந்தததொரு நொடொக 

அமடயொளப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 5.5 ைில்லியன் ைக்கமளக் 

தகொண்ட அந்த நொட்டினல 75 வீதைொனவர்கள் சீன தைொழியொன 

ைன்டொீன் தைொழி னபசுகின்றவர்கள் இருந்தொலும் அந்த 

நொட்டினல சீன தைொழி ைொத்திரம் அரச தைொழியொக்கப் 

படவில்மல. சீன தைொழினயொடு தைிழ், ைலொய், ஆங்கிலம் 

ஆகிய தைொழிகளும் ஆட்சி தைொழிகளொக இருக்கின்றன.  

ஒரு நொட்டினுமடய அபிவிருத்தி என்பது தவறுைனன 

பொலங்கமளயும் வீதிகமளயும் அமைப்பனதொடு ைொத்திரம் 

அமைவதல்ல. அந்த நொட்டின் அபிவிருத்தி முதலில் சிந்தமன 

ொீதியொக ஏற்பட னவண்டும். அதன்மூலம்தொன் அந்த நொட்மட 

அபிவிருத்திப் பொமதயில் முன்தகொண்டு தசல்ல முடியும்.  

இன்று நொம் வளர்ச்சியமடந்த நொடுகள் பலவற்றுக்கும் தசன்று 

பொர்க்கின்னறொம், தங்குகின்னறொம். ஆனொல், ஏன் அந்த நொடுகள் 

ைிகப் தபரும் வளர்ச்சி தபற்றிருக்கின்றன என்பது பற்றி 

ஆரொய்ந்து பொர்ப்பதில்மல. அந்த நொடுகளின் சிறந்த சிந்தமன 

கமள எங்கள் நொட்டில் பிரனயொகிப்பதில்மல. எல்லொ 

வளங்களும் இருந்தும் எைது நொடு இன்னமும் வளர்ச்சி 

தபறொைல் இருப்பதற்கு அதுதொன் கொரணம். ைற்மறய 

நொடுகமளவிட முன்னிமலயில் இருக்க னவண்டிய எைது நொடு, 

கடந்த கொலங்களில் யுத்த அழிவுக்குள்ளொனதன் கொரணைொகவும் 

இன்று பல படிகள் பின்னிற்கின்றது.  

உண்மையினல இந்த நொட்டினல கடந்த கொலங்களில் 

எல்னலொமரயும் ஒனரவிதைொகப் பொர்க்கின்ற, னநசிக்கின்ற நல்ல 

தன்மை இருக்கவில்மல. அரசகருை தைொழிகளில் தைிழ் 

தைொழியும் ஒன்றொக இருந்தனபொதிலும் தைிழ் தைொழியில் னதசிய 

கீதம் இமசப்பதற்கு அனுைதி வழங்குவதற்கு இந்த நொட்டின் 

தமலவர்களுக்குக் கிட்டத்தட்ட 60 வருடங்கள் தசன்றமை 

இதற்கு ஒரு நல்ல உதொரணைொகும்.  இருந்தனபொதிலும் இன்று 

இந்த நொட்டினல நல்லொட்சியின்கீழ் தைிழினல னதசிய கீதம் 

இமசப்பதற்கு அனுைதி வழங்குவதற்கு னைற்தகொள்ளப்பட்ட 

முயற்சிமய நொங்கள் வரனவற்கின்னறொம். இவ்வொறொன 

நடவடிக்மககள் ைீண்டும் இந்த நொட்மட ஓர் அபிவிருத்திப் 

பொமதக்கு, முன்னனற்றப் பொமதக்குக் தகொண்டுதசல்ல 

வழிவகுக்கும் என்று நொன் நிமனக்கின்னறன்.  

அதுைொத்திரைல்ல, தைொழி என்பது ஓர் இனத்தின் 

அமடயொளைொகவும் உொிமையுைொக இருக்கின்றது. ஆகனவ, 

அந்த தைொழி சொியொன முமறயினல னபணப்பட னவண்டும், 

சொியொன முமறயினல கொக்கப்பட னவண்டும். அது சிங்கள 

தைொழியொக இருந்தொலும் சொி, தைிழ் தைொழியொக இருந் 

தொலும் சொி. சிங்கள தைொழியொனது தகொச்மசப்படுத்தப் 

படும்னபொது சிங்கள தைொழிமய னநசிக்கின்ற ஒருவர் 

நிச்சயைொக னவதமனயமடவொர். அனதனபொன்று தைிழ் 

தைொழியொனது தகொச்மசப்படுத்தப்படும்னபொது தைிழ் 

தைொழிமய னநசிக்கின்ற ஒருவர் நிச்சயைொக னவதமன 

யமடவொர். ஏதனனில் தைொழி என்பது ஓர் இனத்தின் 

அமடயொளம், ஓர் இனத்தின் உொிமை. அது நல்லிணக் 

கத்மத ஏற்படுத்துவதில் ைிகப் தபொிய பங்கு வகிக்கிறது.   

இன்று குறிப்பொக அரச துமற சொர்ந்த தபயர்ப்பலமக 

களில் ைற்றும் விளம்பரங்களினல தைிழ் தைொழியொனது 

தகொச்மசப்படுத்தப்பட்டிருப்பமத நொங்கள் பொர்க் 

கின்னறொம். தகளரவ அமைச்சர் ைனனொ கனணசன் 

அவர்கள்கூட இந்த விடயத்மதச் சுட்டிக்கொட்டியிருந்தொர். 

உதொரணைொக 'கண்டி' என்று எழுதப்பட்ட அறிவித்தல் 

ஒன்றில் கொணப்படுகின்ற எழுத்துப் பிமழ கடும் தூஷமண 

வொர்த்மதயொக அமைந்திருக்கின்றது. அனதனபொல் 'கர்ப் 

பிணித் தொய்ைொருக்கு ஒதுக்கப்பட்டது' என்ற அறிவித்தலில் 

'தொய்' என்பதற்குப் பதிலொக 'நொய்' என்று குறிப்பிடப் 

பட்டுள்ளது. 
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ගු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have only two more minutes.  
 

ගු එසප. වියාදල්්දදිර්ද ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு ச. வியொனழந்திரன்) 

(The Hon. S. Viyalanderan) 
ஆகனவ, தைொழி என்பது சொியொன முமறயில் 

னபணப்படனவண்டும்; பொர்க்கப்படனவண்டும். அதுைொத்திர 

ைல்ல, எங்கமளப் தபொறுத்தவமரயில், எங்களிடம் எந்த 

விதைொன இனவொதனைொ, ைதவொதனைொ இல்மல. இந்த 

நொட்டினல ஒரு நல்லொட்சிமய ஏற்படுத்துவதற்கு சிறுபொன்மை 

ைக்களொகிய நொங்கள் ைிகப் தபொிய அர்ப்பணிப்மபச் 

தசய்திருக்கின்னறொம். நொங்கள் இனவொதத்மதயும் ைதவொதத் 

மதயும் விரும்பவில்மல. நல்லொட்சிமய ஏற்படுத்தியதில் 

எங்களுக்குப் பொொிய பங்குண்டு. இன்று ஜனொதிபதி அவர்கள் 

ஆற்றிய உமரமய நொங்கள் வரனவற்கின்னறொம். அவர் தனது 

உமரயினல, "இந்த நொட்டில் சிறுபொன்மை ைக்களுக்கு 

நியொயைொன, நீதியொன ஒரு தீர்மவப் தபற்றுக்தகொடுக்க 

னவண்டும்" என்று குறிப்பிட்டொர். இதமன நொங்கள் வரனவற் 

கின்னறொம். அவர் இதமன நிச்சயைொக நமடமுமறப்படுத்த 

னவண்டும்.  

அடுத்து, அனர்த்த முகொமைத்துவ அமைச்மசப் பற்றியும் 

கூறனவண்டும். அண்மைக் கொலத்தில் னககொமல ைொவட்டத்தில் 

ஏற்பட்ட ைண்சொிவினொல் களுபொன, தடனிஸ்வத்த னதொட்டங் 

களில் வொழ்ந்த ைக்கள் இடம்தபயர்ந்தொர்கள் என்பது 

உங்களுக்குத் ததொியும். எனினும், அவர்கள் இன்னமும் 

சொியொன முமறயில் குடினயற்றப்படவில்மல. அவர்கள் 

நிலத்தினல தண்ணீர் ஊற, tentகளுக்குள் முடங்கிக் 

கிடக்கின்றொர்கள். அந்த கூடொரத்துக்குள் - tent பொடசொமல 

தசல்கின்ற சிறுவர்கள், கர்ப்பிணித் தொய்ைொர், மகக்குழந்மதகள் 

னபொன்னறொர் இருக்கமுடியொது. நொன் இதமன னநொில் தசன்று 

பொர்த்திருக்கின்னறன். னநற்றுக்கூட, ததொமலக்கொட்சியில் அவர் 

களின் அவல வொழ்வு நிமல கொட்டப்பட்டது. இந்த ைண்சொிவு 

ஏற்பட்டு 6 ைொதங்களொகியும் அனர்த்த முகொமைத்துவ 

அமைச்சொனது இன்னமும் அவர்கமளத் தகுந்த இடத்தில் 

குடியைர்த்தொதது ைிக னவதமன தருகின்றது. ஆகனவ, இந்த 

அமைச்சொனது அவர்களுக்கொன சொியொனததொரு நடவடிக் 

மகமய ைிக னவகைொக னைற்தகொண்டு, அவர்கள் வழமை 

நிமலக்குச் தசல்வதற்கொன வசதிவொய்ப்புக்கமள ஏற்படுத்திக் 

தகொடுக்கனவண்டும் எனக் னகட்டுக் தகொள்கின்னறன்.  

அண்மையில் திருனகொணைமல ைொவட்டத்துக்கு அனர்த்த 

முகொமைத்துவ அமைச்சர் அவர்கள் விஜயம் தசய்திருந்தொர். 

அப்னபொது, பல்னவறு திட்டங்கள் ததொடர்பொக அங்குள்ள 

பிரதிநிதிகள் னகட்டுக்தகொண்டொர்கள். அந்த வமகயில், 

அவருக்கு நொன் திருனகொணைமல ைொவட்ட ைக்கள் பிரதிநிதி 

தகளரவ  துமரதரட்ணசிங்கம் ஐயொ அவர்கள் சொர்பில் 

நன்றிமயத் ததொிவித்து, விமடதபறுகின்னறன். நன்றி! 
 

ගු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is, the Hon. Mujibur Rahuman. Hon. 

Member, you have 10 minutes.  

 
[අ.භා. 3.50  
 

ගු මුිතබුර් රහුෝද ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, විශ ේෂශයන්ම අපි අද ජාතිකා 

ඒකාාබද්ධතා හා ්රතිසන්ධාන අමාතයාං ශේත්, ජාතිකා සංවාද 

පිබඳබශ අමාතයාං ශේත්, ආපදා කාළමනාකාරණ අමාතයාං ශේත් 

වැය ශීර්ෂයන් පිබඳබශව කාථා කාරන  ශම් අවස්ථශේදී, මට ශපර 

කාථා කාළ ඒකාාබද්ධ විපක්ෂශේ ගරු මන්ත්රීතුමමා සිරිශකාොත සල්ලි 

කාථාවක් කිේවා. එක්සත් ජාතිකා පක්ෂශේ මන්ත්රීවරු හැටියට අපි 

දන්නවා, සිරිශකාොශත්ද සල්ලි තිශබන්ශන්, එශහම නැත්නම් ශම් 

සල්ලි මැදමූලශන්ද තිශබන්ශන් කියන.  

මශ  ළෙ ශපොතක් තිශබනවා. ඒ ශපොශත් නම තිශබන්ශන්, 

"රාජපක්ෂ ඇන්  ශකාොම්පැනි ශහවත් සාටකා වං ය" කියලායි. 
 

ගු ඉ්දදික අනුුද්ධා දහසේරත් ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த னஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ඉන්දිකා අනුරුද්ධ ශහේරත් මන්රිතුමමා.  
 

ගු ඉ්දදික අනුුද්ධා දහසේරත් ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த னஹரத்)  
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 

තමුන්නාන්ශසේලාශ  ශගවල්වලත් සල්ලි තිශබනවාය කියන 

එකායි මට කියන්න තිශබන්ශන්. 
 

ගු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, that is not a point of Order.  
 

ගු මුිතබුර් රහුෝද ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

තමුන්නාන්ශසේ සභාපති ශවලා ඉන්න කාාලශේ පස් කාපලා, 

ශකාොන්රාත් කාරලා ගත් සල්ලි තමුන්නාන්ශසේශ  ශගදරද 

තිශබන්ශන් කියා අපට අහන්නට ශවනවා. [බාධා කිරීම්  
 

ගු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, that is not a point of Order.  [බාධා කිරීම්  

ගරු මුජිතබුර් රහුමාන් මන්ත්රීතුමමනි, ඔබතුමමා කාථා කාරන්න. [බාධා 

කිරීම්  ගරු ඉන්දිකා අනුරුද්ධ ශහේරත් මන්ත්රීතුමමනි, බාධා කාරන්න 

එපා. 
 

ගු මුිතබුර් රහුෝද ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

 (The Hon. Mujibur Rahuman) 
සල්ලි තිශබන්ශන් ඔබතුමමා ළෙ ශන්. [බාධා කිරීම්  අශප් 

ශගදර සල්ලි නැහැ ශන්. ඔබතුමමා තමයි කිේශේ, සල්ලි අශප් 

ශගදර තිශබනවාය කියලා. සල්ලි අශප් ශගදර නැහැ ශන්.  සල්ලි 

තිශබන්ශන් ඔබතුමමා ළෙ. [බාධා කිරීම්  

මශ  ළග තිශබනවා, විස්තර ටිකාක්. RADA  ආයතනය 

හරහා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමමා ශගවල් හදන්නය කියලා 
එල්ටීටීඊ සංවිධානයට රුපියල් මිලියන 2,441ක් ලබා දීලා 

තිශබනවා. එතශකාොට ශම් සල්ලි ලබා දීලා තිශබන්ශන්, - 

 

ගු ෙහි්දොන්දෙ අලුත්ගෙදේ ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைனக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

Sir, I rise to a point of Order.  
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පාර්ලිශම්න්තුමව 

ගු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Mahindananda Aluthgamage, what is your point 

of Order?   
 

ගගු ෙහි්දොන්දෙ අලුත්ගෙදේ ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைனக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

.මූලාසනාරුඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, ගරු මුජිතබුර් රහුමාන් 

මන්ත්රීතුමමා "රාජපක්ෂ" කියන ශපොතක් පිබඳබශව කිේවා. ගරු 

මන්ත්රීතුමමනි, ඔබතුමමා ඒ ශපොශත් වගකීම භාර අරශගනද 

කියන්ශන්? ඔබතුමමා ඒ ශපොත පාර්ලිශම්න්තුමශේ හැන්සා  

වාර්තාවට ඇතුමළත් කිරීම සශහා සභාගත* කාරනවාද? ඔබතුමමා ඒ 

වගකිම භාර ගන්නවා නම්, ඔබතුමමාට එශහම කියන්න අයිතිය 

තිශබනවා.  

 

ගු මුිතබුර් රහුෝද ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

පසුගිය ආණ් රශේ සිදුුනණු ූෂණ සම්බන්ධව කාරුණු 

ගණනාවක් තිශබන ශපොතක් මට ලැී. තිශබනවා. ඒ ශපොශත් 

තිශබන විස්තරයි මා ශම් කියන්ශන්. ඒවා ඇත්තද, ඇත්ත 

ශනොශවයිද කියා ඔබතුමමා කියන්න. මා ළග තිශබනවා, RADA 

ආයතනය එක්කා තිබුණු ගනු-ශදනු.  

 

ගු නවි්ද දිසානායක ෙහසතා (වැවිලි කර්ෝදත 

අොතයුරො) 
(ைொண்புைிகு நவின் திஸொநொயக்க - தபருந்னதொட்டக் 

மகத்ததொழில் அமைச்சர் ) 

(The Hon. Navin Dissanayake - Minister of  Plantation 
Industries) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
There is a point of Order being raised.  
 

ගු නවි්ද දිසානායක ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு நவீன் திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Navin Dissanayake) 
With great respect to my Colleague, Sir, that is not a 

point of Order. As long as he takes responsibility, he is 
entitled to say what he wants.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Mujibur Rahuman, you can continue your 

speech.  
 

ගු මුිතබුර් රහුෝද ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, ශම් කියන ශද්වල්වල වගකීම 

භාරශගනයි කියන්ශන්. ගරු මන්ත්රීතුමමනි, තමුන්නාන්ශසේලා යම් 

යම් ශද්වල් කිේවාම, ඒවාට ්රති්රහාර එල්ල වන ශකාොට ඒවාත් 

පිබඳගන්න ූ දානම් ශවලා ඉන්න ඕනෑ. ඒවා කියනවා වාශ ම අප 

කියන ශද්වතිත් ශපො ඩක් අහගන්න. ඊළෙට සශහන්ව තිශබනවා, 

"සිරිලිය සවිය" ගැනත්. හිටපු ජනාධිපති ආර්යා ශිරන්ති 

රාජපක්ෂශ  "සිරිලිය සවිය" ගැනත් ශමහි තිශබනවා. ශමහි 

තිශබනවා, පිබඳශවබඳන් හැනානුම්පත් අංකා 2222... කියලා 

ඔක්ශකාෝම 2 ඒවායි, ඔක්ශකාෝම 1 ඒවායි. ශචක්පත් අත්සන් කාර 

තිශබන්ශන් කාුනද? ජනාධිපති ආර්යා ශිරන්ති රාජපක්ෂ 

මැතිනියයි, තවත් කීපශදශනකුයි අත්සන් කාර තිශබනවා. බැංකුව, 

ශකාොළඹ ඩාලි පාශර් සුදුවැල්ල මහජන බැංකුව. Account number 

එකා, 14310014623506.. ඒකා තමයි ඒ account number එකා. 

අප කියන ශම් ශද්වල් ශබොරු නම් ශම්වා ගැන ශසොයා බලන්න 

පුළුවන්. මරදාශන් ඩාලි පාශර් මහජන බැංකුවට ගිහින් ඔබතුමමාට 

බලන්න පුළුවන්, ශිරන්ති රාජපක්ෂ ආර්යාවට එහි ගිණුමක් 

තිබුණාද, නැද්ද කියලා. ශමවැනි ශතොරතුමරු රාශියක් අපට 

කියන්න පුළුවන්. අශප් ළෙ තිශබනවා, ඒ විස්තර. 

තමුන්නාන්ශසේලා එකාක් කියන ශකාොට අප ළෙ ඒවාට උත්තර 

10ක් තිශබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, අප ශම් කාථා 

කාරන්ශන් - [බාධා කිරීම්   
 

ගු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමමාට බාධා කාරන්න එපා.  
 

ගු මුිතබුර් රහුෝද ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, අප අද විශ ේෂශයන්ම කාථා 

කාරන්ශන් ජාතිකා සංහිඳියාව ගැනයි. මා ඒ කාරුණු ගැන කාථා 

කාරන්න සිතුමශේ නැහැ. ඒ මන්ත්රීතුමමාම තමයි ශම් මඩ ඇදලා 

ගත්ශත්. එතුමමාම එය ඇදලා ගත්තාම ඒවාට උත්තර ශදන්න 

අපටත් සිදු ශවනවා. උත්තර ශදන ශකාොට, ඒවා අහශගන ඉන්නත් 

ඕනෑ. ඒ ශවලාවට ශබොරුවට කාෑ ගහලා වැඩක් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, අපි අද කාථා කාරන්ශන්, 

වැදගත් අමාතයාං යක් ගැනයි. ඒ අමාතයාං ය තමයි ශම් රශට් 

ජාතිකා සංවාද හා ජාතිකා සමඟිය ශගොඩ නෙන අමාතයාං . අපි ශම් 

ගරු සභාශේදී කාථා කාළා ශනොශයකුත් අමාතයාං  ගැන. ඒ 

අමාතයාං  අතරින් ශම් අමාතයාං ය සුවිශ ේෂයි කියා මා දකිනවා. 

ශම් රශට් රුරණාත්මකා අවධියකායි අද අප ශම් ජීවත් වන්ශන්. 

ශමය රුරණාත්මකා අවධියක් වන්ශන් ඇයි? අපි අුනරුදු හැට 

ගණනකාට වඩා ශම් රශට් නිදහස බුක්ති විඳිමින්, නිදහස සමරමින් 

නිදහස ගැන කාථා කාරනවා. අපට නිදහස ලැබිලා අුනරුදු හැට 

ගණනක් විතර වනවා. නමුත් අපට තවම බැරි ශවලා තිශබනවා, 

ශම් රශට් ජාතිකා සමඟිය ශගොඩ නෙන්න. එදා නිදහස ලබපු 

ශවලාශේ ඩී.එස්. ශසේනානායකා මැතිතුමමා කාරපු කාථාශේ හරය, 

එතුමමා පළමුවන නිදහස් උත්සවශේදී කාරපු කාථාශේ තිශබන හරය, 

එතුමමා කාරපු කාථාවල තිශබන ශද්වල් තමයි අපි අුනරුදු හැට 

ගණනක් තිස්ශසේ කාථා කාරන්ශන්. අපි එක්සත් ජාතිකා පක්ෂශේ 

ආණ් ර හදා තිශබනවා. ශ්රී ලංකාා නිදහස් පක්ෂශේ ආණ් ර හදා 

තිශබනවා. අප ශමොන ආණ් රව හැදුවත් අපට තවම බැරි ශවලා 

තිශබනවා, ශම් රශට් ජාතිකා සමඟිය ශගොඩ නෙන්න. ශ්රී ලාංකිකා 

අනනයතාව ශගොඩ නොගන්න අපට බැරි ශවලා තිශබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, අද ජනාධිපතිතුමමා ඇවිල්ලා 

ශහොශ හරවත් කාථාවක් කාළා. එතුමමා ශම් රජශේ වැඩ පිබඳශවළ 

ගැන අපට පැහැදිලි කිරීමක් කාළා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, 

සංහිඳියාව ගැන අපි අුනරුදු ගණනාවක් කාථා කාළා. අුනරුදු 

ගණනාවක් කාථා කාරලාත් සංහිඳියාව ඇති කාරන්න අපට බැරි 

ුනශණ් ඇයි? ඇයි අපි ඒකාට අශපොශහොසත් ුනශණ්? එකා තැන පල් 

වන රටක් බවට අශප් රට අද පත් ශවලා තිශබනවා. ආර්ථිකා 

සංවර්ධනය, ආර්ථිකා දියුණුව ඇතුමළු සියති ශද් ළො කාරගන්න 

අපට බැරි ශවලා තිශබනවා.  

විශ ේෂශයන්ම ශම් ජන වාර්ගිකා අර්බුදය, ජාතිකා ්ර ්නය 

ඉදිරිශේ ජාතිකා සමඟිය ශගොඩ නොගන්න බැරිව අපි අසරණ 
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ජාතියක් බවට පත් ශවලා තිශබනවා. අපට පිුවපසින් සිටි ශබොශහෝ 

ජාතින්, ශබොශහෝ රටවල් අද ශලෝකාශේ ඉස්සරහට ගිහින් 

තිශබනවා. අශප් රට ්රධාන ව ශයන් ජාතින් තුමනක් ජීවත් වන 

රටක්. ඒ ජාතින් තුමනට අනනය විවිධ ශද්වල් තිශබනවා; විවිධ 

අදහස් තිශබනවා; විවිධ සංස්කායරුන් තිශබනවා; විවිධ ආගම් 

තිශබනවා. ඒ විවිධත්වය තුමළ එක්සත්කාම හදාගන්න අපට බැරි 

ශවලා තිශබනවා. ඒ ශවනුශවන් අපි ශම් රශට් වි ාල වන්දියක් 

ශගවා තිශබනවා.  

උතුමශර් වන්න පුළුවන්, දකුශණ් වන්න පුළුවන්, නැශෙනහිර 

වන්න පුළුවන් සියති ජන ශකාොටස් -අප සියතිශදනා- ඒ පැවැති මහා 

යුද්ධශේදී වි ාල වන්දියක් ශගවා තිශබන බව අපි දන්නවා. එතරම් 

වන්දියක් ශගවලාත්, යුද්ධය අවසාන ශවලා අද වන ශකාොට අුනරුදු 

හයක් පමණ ගතුනණත් සාමය කාරා යන්න අපට තවම බැරි ශවලා 

තිශබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, අපි දැක්කාා, මහින්ද රාජපක්ෂ 

මැතිතුමමාට ඉතාම ශහොශ අවස්ථාවක් ලැබුණු බව. යුද්ධය අවසාන 

කාරලා, ඒ යුද්ධශේ අවසානය තුමබඳන් ශම් රශට් ජාතිකා සමඟිය 

නැවත ශගොඩ නෙන්න අවස්ථාවක් මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු 

ජනාධිපතිතුමමාට ලැබුණා. එදා යුද්ධය අවසාන කාරලා ඇවිල්ලා -

අප මන්ත්රීවරුන් ශලස පාර්ලිශම්න්තුමවට එන්න කාලින්- ශම් 

කාථානායකා පුුවශේ ඉශශගන එතුමමා කාථාවක් කාළා මට මතකායි. 

එහිදී එතුමමා කිේවා, "ජාතිකා සමඟිය ශගොඩ නෙනවා. ශම් රශට් එකා 

ජාතියයි ඉන්ශන්. ශම් රශට් සුළු ජන ශකාොටස් කියා ජන ශකාොටසක් 

නැහැ"යි කියලා. එතුමමා ඒ කියපු වදන් අපට තවම මතකායි. නමුත් 

එදා ශම් සභාවට ඇවිල්ලා එතුමමා කාළ ඒ කාථාව ්රාශයෝගිකාව 

රියාත්මකා කාශළේ නැහැ. ශමොකාක්ද එතුමමා ඒ ශවනුවට කාශළේ? 

එතුමමා ශම් රශට් ජාතිවාදය අුනස්සන්න එකා එකා ජාතිවාදී 

සංවිධානවලට මුදල් දීලා, ශද් පාලන බලය දීලා, රාජය අනුග්රහය 

ලබා දුන්නා. එශහම දීලා ශම් රශට් නැවත සිංහල, මුස්ලිම්, ශදමළ 

ශකාෝලාහල ඇති කාරන්න  උත්සාහ කාළා. රාජය ආරක්ෂකා හා 

නාගරිකා සංවර්ධන අමාතයාං ශේ ශල්කාම්වරයා හැටියට හිටපු 

එතුමමාශ  සශහෝදරයා, ශගෝඨාභය රාජක්ෂ මැතිතුමමා ශම් සංවිධාන 

ශමශහයවූ නායකායා බව අපි පසුගිය කාාලශේ දැනගත්තා. ඒවාට 

මුදල් ලබා දීලා, ඒවාට රාජය අනුග්රහය ලබා දීලා, ඒවාට 

ශද් පාලන ආවරණය ලබා දීලා ශම් රශට් සිංහල - මුස්ලිම් 

ශකාෝලාහල ඇති කාරන්න  වැඩ කාළ ඉතිහාසයක් තිබුණු බව අපට 

මතකායි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, මහින්ද රාජපක්ෂ  මැතිතුමමා 

ලබා ගත්ත යුද ජයග්රහණශේ හයිය ශම් රශට් ජාතිකා සමඟිය 

ශවනුශවන් පාවිච්චි කාරන්න බැරි ුනණා. ඇයි ඒ? එතුමමා 

ජාතිවාදීන්ශ  හිරකාාරශයක් බවට පත් ුනණ නිසා. එතුමමා 

ජාතිවාදීන්ශ  පා මුල වැටිලා ජාතිවාදය තුමබඳන්  ශගොඩ යන්න 

පුළුවන්ද කියලා කාල්පනා කාළා. අන්තිමට එතුමමාට රාජය බලයත් 

නැති ුනණා, ජනාධිපතිවරණශේදී එතුමමාශ  ජයග්රහණයත් 

වැළකුණා. කීර්තිමත් ජනාධිපතිවරයකු හැටියට විශ්රාම යන්නට 

තිබුණු ඒ අවස්ථාව නැති කාරශගන අද එතුමමා පාර්ලිශම්න්තුම 

මන්ත්රීවරයකු විධියට නැවත පාර්ලිශම්න්තුමවට ඇවිල්ලා වාඩි ශවලා 

ඉන්නවා. අපිට එතුමමා ගැන කානගාුවයි.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, ශම් රශට් සංහිඳියාව ඇති 

කාරන්න අපට ඉතාම දුර්ලභ අවසථ්ාවක් ලැබිලා තිශබනවා. ඒකා 

තමයි ශ්රී ලංකාා නිදහස් පක්ෂයයි, එක්සත් ජාතිකා පක්ෂයයි ශම් 

හදලා තිශබන ජාතිකා ආණ් රව. ශම් ජාතිකා ආණ් රව තමයි අපට 

ලැබිලා තිශබන අන්තිම අවස්ථාව. ඒ අවස්ථාව ශම් රශට් ජීවත් 

ශවන අශප් දුවා දරුවන් ශවනුශවන් අපි පාවිච්චි කාරනවාද, අශප් 

දුවා දරුවන්ශ  අනාගතය ශවනුශවන් ඒකා භාවිත කාරනවාද, නැද්ද 

කියන එකා අපි රුරණය කාළ යුතුමයි. මම හිතනවා නැවත අපට ශම් 

වාශ  අවස්ථාවක් ලැශබන්ශන් නැහැ කියලා.  

ශම් වාශ  අවස්ථාවක් අපට 2002 ආණ් රශේදී ලැබුණා, 

චන්ද්රිකාා මැතිනිය යටශත් රනිල් විරමසිංහ මැතිතුමමා අගමැතිතුමමා 

ශවලා සිටියදී. අපි ඒ අවස්ථාව පැහැර හැරියා. නැවතත් අපට 

අවස්ථාක් ලැබිලා තිශබනවා ශ්රී ලංකාා නිදහස් පක්ෂශේ නායකායා 

වන ගරු වමත්රීපාල සිරිශසේන මැතිතුමමා ජනාධිපතිවරයා 

හැටියටත්, රනිල් විරමසිංහ මැතිතුමමා අගමැතිවරයා හැටියටත් 

සිටින ශම් ශවලාශේ. අපි ශම් අවසථ්ාව පාවිච්චි කාරලා නැවත ශම් 

රශට් යුද්ධයක් ඇති ශනොවන විධියටත්, සියතිශදනාටම ජීවත් 

ශවන්නට පුළුවන් රටක් හැදීම සශහා වන ශම් රජශේ අරමුණ 

ඉෂ්ට කාර ගැනීමටත් බලාශපොශරොත්තුම ශවන බව කියමින්, මශ  

වචන ස්වල්පය අවසන් කාරනවා. ශබොශහොම ස්තුමතියි.    

 

ගු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළෙට, ගරු ්රසන්න රණවීර මන්ත්රීතුමමා. ඔබතුමමාට විනාඩි 

7කා කාාලයක් තිශබනවා. 

 

ගු ප්රස්දන රණවීර  ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரணவீர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

මට විනාඩි 11ක් තිබුණා.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

දැන් ඔබතුමමාට විනාඩි 7කා කාාලයක් පමණයි තිශබන්ශන්. 

 

[අ.භා. 4.0.  
 

ගු ප්රස්දන රණවීර ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரணவீர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, ආපදා කාළමනාකාරණ 

අමාතයාං ය, ජාතිකා සහජීවනය, සංවාද හා රාජය භාෂා 

අමාතයාං ය සහ ජාතිකා ඒකාාබද්ධතා සහ ්රතිසංධාන 

අමාතයාං ශේ වැය ශීර්ෂ පිබඳබශව විවාද කාරන ශම් ශමොශහොශත් 

අදහස් ්රකාා  කිරීමට අවස්ථාව ලබාදීම සම්බන්ධශයන් මම 

ස්තුමතිවන්ත ශවනවා.  

මට ශපර කාථා කාළ ගරු මුජිතබුර් රහුමාන් මන්ත්රීතුමමා, 

"සිරිලිය"ට සල්ලි ගත්තා, TNA එකාට සල්ලි දුන්නා ආදී ව ශයන් 

ශහොරකාම් ගැනමයි කාථා කාශළේ. අද ශම් වන විට උණු උණු කාැුනම් 

වාශ  යන්ශන් බැනාම්කාර සිද්ධියයි. ඒ නිසා ගරු මන්ත්රීතුමමනි,  

මුලින්ම ඔබතුමමාශ  නායකායාශගන් ඒ පිබඳබශව ශසොයලා 

බලන්න, පරණ ශද්වල් අුනස්සන්න ඉස්ශසල්ලා. ඒකා තමයි 

අතිත්ම ශද්. පරණ ඒවාට කාලින් අතිත් ඒවා ශසොයලා බලන්න.  

ඊට ඉස්ශසල්ලා කිේවා සල්ලි දුන්නා කියලා, LTTE 

සංවිධානයට. ඔබතුමමන්ලා ඊශේ ශපශර්දා ශදමළ ජාතිකා 

සන්ධානයට සල්ලි දුන්නා, ඒකා ශවනම කාථාවක්. අපි LTTE 

එකාට සල්ලි දුන්නා කියලා කිේවා. ඔබතුමමන්ලාශ  පක්ෂශේ 

ජනාධිපති රණසිංහ ශ්රේමදාස 1..0 මැයි මාසශේ 20 ගණන්වල 

තිතිනන් කාර්නල් වැදිශ  මහත්මයා හරහා LTTE සංවිධානයට ටී-

56 පශතොශරොම් කීයක් දුන්නාද, ආයුධ කීයක් දුන්නාද? ඒවා දුන්නු 

නිසා තමයි සංහිඳියාව ඇති කාරන්න ඉස්ශසල්ලා ඔබතුමමන්ලාශ  

නායකායා ඝාතනයට ලක් ුනශණ්. අපි ඒකා ගැන ශවනම කාථා 

කාරමු.  

අද සංහිඳියාව පිබඳබශව කාථා කාරනවා. ශබොශහොම ශහොශයි; අපි 

ආසයි. 1.40දී පමණක් ශනොශවයි, 1010ට ශපර  ඉශන් 152.දීත් 
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පාර්ලිශම්න්තුමව 

ශම් ආකාාරයට ශම් ර ශට් ජාතිවාදය, ජාති ශේදය විටින් විට ආවා. 

1010දී කාැප්ශපටිශපොළ දිසාව ඒ කාැරැල්ල  කාරන විට, ඒ කාැරැල්ල 

මර්දනය කාරන්න ශදමළ ජනතාව ්රශයෝජනයට ගත්තා.  

ඉන්පසු කාාල වකාවානුව ගත්තාම, -නිදහසින් පසුව- 
බණ්ඩාරනායකා මහත්මයා ඇතුමළු ශම් දක්වා රශට් සිටි 
ජනාධිපතිවරු, අගමැතිවරු ශම් රශට් ජාතිකා සංහිඳියාව ඇති 
කාරන්න උත්සාහ කාළා. ශම් ජාතිකා සංහිඳියාව ඇති කාරන්න 
ගිහින්, ශම් රශට් රස්තවාදය නැති කාරන්න ගිහින් ඒ අශප් සමහර 
නායකායන්ට ජීවිතක්ෂයට පත් ශවන්න සිද්ධ ුනණා. 
තමුන්නාන්ශසේලාශ  පක්ෂශේ නායකායන් වි ාල පිරිසක් ඝාතනය 
ුනණා. සිංහල නායකායන් පමණක් ශනොශවයි, අප්පාපිල්ශලයි 
අමිර්තලිංගම් මහත්මයා, කුමාර් ශපොන්නම්බලම් මහත්මයා, 
නගරාධිපති ශදොශර්අප්පා මහත්මයා වැනි  ශදමළ නායකායන්ද එදා 
ඝාතනය ුනණා.  සෑබෑ ශදමළ නායකායන් වි ාල පිරිසක් ශම් 
්ර ්නයට විසනාම් ශහොයන්න  ගිහින් ජීවිතක්ෂයට පත් ුනණා.  

ශම් සංහිඳියාව ඇති කාළ මුල්ම නායකායා මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමමායි. එතුමමා ශම් ්ර ්නයට මුලින්ම ශද් පාලන විසනාමක් 
ලබාශදන්න උත්සාහ කාළා. නමුත්, ඔුනන් ඒ සශහා අවරුර්ණ 
ශනොවූ නිසා යුද්ධමය ව ශයන් ශමම රස්තවාදය අවසන් කාරන්න 
එතුමමා කාටයුතුම කාළා. එතුමමා රාජය නායකායා බවට පත් ශවලා 
අුනරුදු තුමනයි මාස කීපයක් ඇතුමළත ශම් රට රස්තවාදශයන් 
මුදාශගන, උතුමරු- නැ  ශෙනහිරත්, ශකාොළඹත්, ශදුනන්දර තුම රවත්, 
ශප්දුරු තුම රවත් එකාට එක් කාරලා, සංහිඳියාව ගැන කාථා කාරන්න 
පුළුවන් පරිසරය නිර්මාණය කාළා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, එතුමමා එදා යුද්ධශයන් ඒ 
්ර ්නය විසශන්න යන ශකාොට ශමොකාක්ද ුනශණ්? එදා 
එක්දහස්අටසිය ගණන්වල විරුද්ධ ුනණා ශසේම, ශමදාත් සියති 
බටහිර අධිරාජයවාදීන් -බටහිර ගැත්තන් සියති ශදනාම- එයට 
විරුද්ධ ුනණා. එය ශනොතකාා මේබිශම් ඒකීයභාවය ශවනුශවන්, 
 ශභෞමිකා අණ්ඩතාව ශවනුශවන් එතුමමා ශම් යුද්ධය සැබැවින්ම 
කාරශගන ගියා. එහි ්රතිඵලයක් ශලස එතුමමා යුද්ධය නිමා කාරලා, 
උතුමරු- නැ ශෙනහිර ජනතාවට ්රජාතන්රවාදී අයිතිවාසිකාම් ලබා 
දුන්නා. අදටත් දකුශණ් ජනතාවට ඒ ්රජාතන්රවාදය නැහැ. දැන් 
අුනරුදු ශදකාක් ශවනවා, පළාත් පාලන ආයතනවල ඡන්දය 
පවත්වා නැහැ.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමමනි, ඔබතුමමාට තව මිනිත්තුම ශදකාකා කාාලයක් 

තිශබන්ශන්.  
 

ගු ප්රස්දන රණවීර  ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரணவீர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

අශප් කානකා ශහේරත් මන්ත්රීතුමමාශ  ශවලා ශවන් මට යම් 

කාාලයක් ශදන බව ්රකාා  කාළා.  
 

ගු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු කානකා ශහේරත් මන්ත්රීතුමමනි, ඔබතුමමාශ  කාාලශයන් 

එතුමමාට  ශදනවාද?  
 

ගු කනක දහසේරත් ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு கனக னஹரத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

මශ  විනාඩි දහශයන් විනාඩියක් එතුමමාට ශදනවා.  

ගු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු කානකා ශහේරත් මන්ත්රීතුමමනි, ඔබතුමමාට විනාඩි හතයි 

තිශබන්ශන්. එයින් විනාඩි ශදකාක් ්රසන්න රණවීර මන්ත්රීතුමමාට 

ශදනවා.  
 

ගු ප්රස්දන රණවීර  ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரணவீர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

එතුමමා ශම් රශට් සංහිඳියාව ඇති කාළා විතරක් ශනොශවයි, ශම් 

රට සංවර්ධනය කාරලා ්රජාතන්රවාදයත් ස්ථාපිත කාළා. "උතුමරු 

වසන්තය", "නැ  ශෙනහිර උදානය" වැනි වැඩ පිබඳශවළ  ඔස්ශසේ 

උතුමරු නැ   ශෙනහිර පළාත් දියුණු කාළා.  

මම දැන්  උදාහරණයක් කියන්නම්, මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමමනි. රස්තවාදය විනා  කාරලා, ්රජාතන්රවාදය ඇති කාළ   

නිසා තමයි අශප් විපක්ෂ නායකාතුමමාට -ශදමළ ජාතිකා 

සන්ධානශේ නායකා සම්පන්දන් මහත්මයාට-  කාාශගන්වත් 

බලපෑමක් නැතිව, කාාටවත් ඇහුම්කාන් ශදන්ශන් නැතිව අද ඒ  

විපක්ෂ නායකාකාම ගන්න පුළුවන් ුනශණ්. ශේළුපිල්ශල් ්රභාකාරන් 

හිටියා නම් අද එතුමමාට විපක්ෂ නායකාකාම ගන්න වන්ශන්ත් 

්රභාකාරන්ශගන් අහලායි. ඒ ්රජාතන්රවාදී අයිතිය ලබාදුන්ශන් 

මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමමායි. 

 ඒ විතරක් ශනොශවයි, එතුමමා ශම් රට දැවැන්ත සංවර්ධනයක් 

කාරා ශගන ගියා. නමුත්, ්ර ්නයක්  තිශබනවා. එතුමමාට කාාලය 

ශනොතිබුණු නිසා  යම් යම් අ ර පා රකාම් ුනණා. නමුත්, කාාලය 

තිබුණා නම්, යුද්ධය අවසන් කාළා ශසේම, ඒ ්රශද් වල සංවර්ධනය 

ඇති කාළා ශසේම ඒ ්ර ්නත් විසශනවා.  

ශමතුමමන්ලා අද උතුමරු නැ  ශෙනහිර සංවර්ධනය ගැන කාථා 

කාරනවා.  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, මන්නාරශම් සිට 

යාපනය දක්වා යන පාශර් ශබෝක්කු ශදකායි තිශබන්ශන්. නමුත්, 

ශපොතුමවිල් හරහා යන පාශර් තිශබන ඒ පාලම් ශදකා හදාගන්න ශම් 

සංහිඳියාශේ ආණ් රවට තවම බැරි ුනණා. පසු ගිය ආණ් රව 

කාාලශේ ශම් සෑම ක්ශෂේරයක්ම  සංවර්ධනය කාළා. ශකාොටි 

රස්තවාදින් 12,000ක් වසර 3ක් ඇතුමළත පුනරුත්ථාපනය කාළා. 

ඒ වාශ ම නැවත පදිංචි කිරීම්  කාළා.  උතුමරු දුම්රිය මාර්ගශේ 

ඉදිකිරීම් කාටයුතුම කාළා. රස්තවාදින් විනා  කාරපු ආගමිකා 

සිද්ධස්ථාන සියල්ල අතිත්වැඩියා කාළා. ඒ වාශ ම නැ ශෙනහිර 

පළාශත් කායෂිකාර්මය දියුණු කාළා. පාසල්වලට පහසුකාම් ටිකා ලබා 

දුන්නා. අද ඔබතුමමන්ලා ළෙම පාසල ශහොශම පාසල කාරනවා 

කියලා  කිේවාට, යාපනශේ දරුවන්ට පාසල්වල ඒ පහසුකාම් 

නැහැ.   
 

ගු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමමාට තව මිනිත්තුම ශදකාකා කාාලයක් තිශබනවා.  

 

ගු ප්රස්දන රණවීර  ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரணவீர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

ශහොශයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි. 

අ ශප් සිංහල සමාජය හැම දාම ශදමළ සමාජයත් එක්කා 

කාටයුතුම කාළා. මම ඒකාට ශහොශ උදාහරණයක් කියන්නම්. 1.12දී -

මැනිං ආණ් රකාාරවරයාශ  සමශේ- වයවස්ථා සභාවට මන්ත්රීවරු 

21ශදශනක් පත් කාරන ශකාොට එහි එක් මන්ත්රී ය රයක් සශහා 

සිංහල, ශදමළ ්රභූ පැළැන්තිශයන් මන්ත්රීවරශයක්  ශතෝරා 

ගන්නවා.  
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[ගරු ්රසන්න රණවීර මහතා  
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අශපන් එදා ඉදිරිපත් ුනශණ් ශදොස්තර මාකාස් ්රනාන්දු 

මහත්මයා. එතුමමා ගත්ශත් ඡන්ද 031යි. ඊ ළෙට, ශදමළ ජනතාව 

ශවනුශවන් ඉදිරිපත් ුනණා, ශපොන්නම්බලම් රාමනාදන් මහත්මයා. 

එතුමමා ඡන්ද 1,640ක් අරශගන වයවස්ථාදායකා සභාශේ මන්ත්රී 

ය රයට පත් ුනණා. අපි හැම දාමත් සංහිඳියාවට කාැප කිරීම් කාරලා 

තිශබනවා. කාැප කිරීමක් නැති තැන සංහිඳියාවක් නැහැ.  
 

ගු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමමනි, ඔබතුමමාශ  කාථාව අවසන් කාරන්න. 
 

ගු ප්රස්දන රණවීර  ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரணவீர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
ඒ නිසා අපි සියති ශදනාටම  කියනවා, ඒකීය ශ්රී ලංකාාවක් තුමළ  

එම සංහිඳියාව ඇති කාළ යුතුමයි කියලා. පරිපාලනමය ව ශයන් 

ජනතාවශ  අව යතාවන් ඉුව කිරීශම් දී යම් යම් අ ර පා ර 

තිශබනවා නම්, අපි ඒවා සම්ර්ර්ණ කාළ යුතුමයි. ඒ වාශ ම ඔුනන්ට 

හිමිකාම් සම්බන්ධශයන් ්ර ්න තිශබනවා නම්,  ඒ  සියති ශදනාටම  

තමන්ශ  හිමිකාම් ලබා දිය යුතුමයි.  ඒ සශහා අශප් එකාෙත්වය පළ 

කාරමින්  මශ  කාථාව අවසන් කාරනවා.  
 

ගු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Sivasakthi Ananthan. 

You have ten minutes. 

 

[பி.ப. 4.17] 

 

ගු සවශ්ක්ින ආන්දේද ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்) 

(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கனள, னதசிய 

கலந்துமரயொடல்கள் அமைச்சு, னதசிய ஒருமைப்பொடு ைற்றும் 

நல்லிணக்க அமைச்சு ஆகியவற்றின் நிதி ஒதுக்கீடுகள் ைீதொன 

குழுநிமல விவொதத்தில் சில விடயங்கமளக் குறிப்பிடலொ 

தைன்று நிமனக்கின்னறன். கடந்த ஆட்சிக் கொலத்தில் 

"அரசகருை தைொழிகள் ைற்றும் கலந்துமரயொடல் அமைச்சு" 

என்ற தபயொில் ஓர் அமைச்சு உருவொக்கப்பட்டது. அது 

இன்மறய அரசொங்கத்தில் "னதசிய சகவொழ்வு, கலந்துமரயொடல் 

ைற்றும் அரசகருை தைொழிகள் அமைச்சு" என்று தபயர் ைொற்றம் 

தசய்யப்பட்டிருக்கிறது. இடதுசொொித் தமலவர் என்று 

அறியப்பட்ட தகௌரவ வொசுனதவ நொணொயக்கொர அவர்கள் 

கடந்த அரசொங்கத்தில் அதற்குப் தபொறுப்பொன அமைச்சரொக 

இருந்தொர். இன்மறய அரசொங்கத்தில் தைிழ் ைக்களின் 

உொிமைகளுக்கொகத் தமலநகொிலும் வடக்கு, கிழக்குப் 

பகுதிகளிலும் குரல் தகொடுத்துவரும் தகௌரவ ைனனொ கனணசன் 

அவர்கள் அமைச்சரொக இருக்கின்றொர். இருவரொலும் தங்கள் 

அமைச்சுப் பதவிகளில் விமனத்திறன்ைிக்க தசயற்பொடுகமள 

தவளிப்படுத்த முடியவில்மல. கடந்த அரசொங்கத்மதப் 

னபொன்னற இப்னபொதும் தைிழ்ப் பிரனதசங்களுக்குச் 

சுற்றுநிருபங்கள், கடிதங்கள் என்பன சிங்கள தைொழியினலனய 

அனுப்பப்படுகின்றன. தைிழ் தைொழிக்கொன உொிய அங்கீகொரம் 

இன்றும் வழங்கப்படவில்மல. அரசொங்கத்தினொல் பொர்மவக்கு 

மவக்கப்படும் தபயர்ப்பலமககளிலும் அனுப்பப்படும் கடிதங் 

களிலும் ஏரொளைொன எழுத்துப் பிமழகளும் கருத்துப் 

பிமழகளும் கொணப்படுகின்றன. "ஆளணி இல்மல, ஊழியர்கள் 

இல்மல" என்று ைீண்டும் ைீண்டும் தசொல்லப் படுகின்ற 

கொரணங்கள் தைிழுக்கொன அங்கீகொரம் திட்டைிடப் பட்டு 

புறக்கணிக்கப்படுகிறதொ என்ற சந்னதகத்மத எழுப்புகிறது.  

தகளரவ அமைச்சர் அவர்கனள, உங்களுமடய 

அமைச்சுக்கு இதுவமர ஒதுக்கப்பட்ட நிதி எவ்வளவு? அந்த 

நிதிமயக் தகொண்டு தசயற்படுத்தப்பட்ட விமனத்திறன்ைிக்க 

தசயற் பொடுகள் எமவ? இன விகிதொசொர அடிப்பமடயில் 

தபொது நிருவொகத்திலும் முப்பமட ைற்றும் தபொலிசு ஆகிய 

னசமவகளிலும் தைிழர்களின் எத்தமன சதவீதத்தினர் 

இமணக்கப்பட்டுள்ளொர்கள்? இன விகிதொசொரப்படி உொிய 

முமறயில் அவர்கள் இமணக்கப்பட்டிருந்தொல் குமறந்தபட்சம் 

தைொழி ததொடர்பொன தபரும்பொலொன பிரச்சிமனகளுக்குத் தீர்வு 

கண்டிருக்க முடியும். இப்தபொழுதொவது அதற்கொன முயற்சிகள் 

எடுக்கப்பட்டுள்ளனவொ? முன்னொள் ஜனொதிபதி சந்திொிகொ 

பண்டொரநொயக்க குைொரதுங்க அம்மையொருக்கும் தற்னபொமதய 

னதசிய சகவொழ்வு அமைச்சருக்கும் இமடயிலொன முரண் 

பொடுகள் நல்லிணக்கச் தசயற்பொடுகமளத் தொைதப்படுத்தனவ 

வழிவகுக்கும். இத்தமகய முரண்பொடுகமள விடுத்து, 

ஆக்கபூர்வைொன தசயற்பொடுகளில் ஈடுபடனவண்டுதைன்று 

இந்தச் சமபயினல னகட்டுக்தகொள்கின்னறன்.  

இலங்மக இரொணுவத்தினரொல் எைது பகுதிகளில் வலிந்து 

நிர்ைொணிக்கப்பட்ட புத்தர் சிமலகள் ைற்றும் விகொமரகமள 

நீக்குவதற்கு இந்த அரசொங்கம் முன்வருைொ? வடக்கு, கிழக்கி 

லிருக்கும் தைிழர்களின் கொணிகளில் குடியிருக்கின்ற 

இரொணுவத்தினமரயும் னதமவக்கு அதிகைொக நிமலதகொண்டு 

எைது ைக்களின் வொழ்வொதொரத்மதப்  பறித்ததடுக்கின்ற 

இரொணுவத்தினமரயும் கொலதொைதைின்றி அங்கிருந்து 

தவளினயற்றுவதற்கு இந்த அரசொங்கம் முன்வர னவண்டும். 

தைிழ் னபசும் ைக்களின் அனைொக ஆதரமவப் தபற்று 

அமைந்துள்ள இந்த அரசொங்கத்தில் நல்லிணக்கத்தின் முக்கியத் 

துவம் குறித்துப் னபசிக்தகொண்டிருக்கின்ற இத்தருணத்தில், 

நீதித்துமற உள்ளிட்ட அமனத்துத் துமறகளும் 

பொரபட்சைொகனவ தசயற்படுகின்றன.  

திருனகொணைமல, குைொரபுரத்தில் தைிழர்களின் வீடு புகுந்து 

இரொணுவத்தினர் னைற்தகொண்ட தொக்குதலில் 29 னபர் 

தகொல்லப்பட்டனர். அது ததொடர்பொகக் மகது தசய்யப்பட்ட 

இரொணுவத்தினர் தைது வழக்மக அனுரொதபுர நீதிைன்றத்திற்கு 

ைொற்றும்படி னவண்டுனகொள் விடுத்திருந்தனர். குற்றம் 

சுைத்தப்பட்டவர்களுக்கு இருக்கின்ற உொிமையின் அடிப் 

பமடயில் அவ்வழக்கு அனுரொதபுர நீதிைன்றத்திற்கு 

ைொற்றப்பட்டது. ஆனொல், அரசியல் கொரணத்திற்கொகக் மகது 

தசய்யப்பட்டுப் பல வருடங்களொகச் சிமறத் தண்டமன 

அனுபவித்துவரும் தைிழ் அரசியல் மகதிகளுக்கு அந்த 

அடிப்பமட உொிமைகூட ைறுக்கப்பட்டுள்ளது. பயங்கரவொதத் 

தடுப்புச் சட்டத்திற்குள் வரொத ‘ஆவொ குழு’ சந்னதக நபர்கள் 

அந்தச் சட்டத்தின்கீழ் மகது தசய்யப்பட்டுள்ளனர். அதுைட்டு 

ைன்றி, யொழ்ப்பொணத்தில் ஒன்பது நீதிைன்றங்கள் உள்ள 

நிமலயில், பொதுகொப்பு அச்சுறுத்தல்கள் எதுவுைற்ற சூழலில், 

அவர்கள் தகொழும்பு நீதிைன்றத்தில் முன்னிமலப் 

படுத்தப்பட்டுள்ளனர். இத்தமகய நடவடிக்மகயொனது 

அரசியலமைப்புக்கு முரணொனததன்றும் சர்வனதச ைனித 

உொிமைச் சட்டங்களுக்கு எதிரொனததன்றும் யொழ். ைொவட்ட 

னைல் நீதிைன்ற நீதிபதி நீதிைன்றத்தில் ததொிவித்துள்ளொர். 

இவரது கருத்துக்கு இன்றுவமர அரசொங்கத் தரப்பிலிருந்னதொ, 

நீதி அமைச்சிடைிருந்னதொ எத்தமகய பதிலும் வரவில்மல. 

அரசியல் யொப்புக்கு முரணொக இடம்தபற்ற மகது 

நடவடிக்மகயொனது, முழு அரசியல் நிர்ணய சமபயின் 

தகௌரவத்மதயுனை சீர்குமலத்திருக்கின்றது. அரசியல் யொப்மப 

ைீறியவர்கள் சட்டத்தின்முன் நிறுத்தப்பட னவண்டியவர்கள். 

மகது தசய்யப்பட்டவர்கள் பிமணயில் விடுவிக்கப்பட்டொலும் 

மகது தசய்த விதம் அரசியல் யொப்பிற்கும் சர்வனதச 

ைனிதவுொிமைச் சட்டங்களுக்கும் முரணொனது. நீதி ைற்றும் 
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පාර්ලිශම්න්තුමව 

புத்தசொசன அமைச்சர் பதில் தசொல்லனவண்டிய இந்த 

விடயத்திற்கு, சகவொழ்வு அமைச்சர் அவர்கள் "இனி இவ்வொறு 

நமடதபறொது" என்று பதிலளித்துள்ளொர். இது நீதித்துமற 

ைற்றும் சட்டம், ஒழுங்கு ஆகிய துமறகளின் சுயொதீனத் 

தன்மைமயக் னகள்விக்குட்படுத்தியுள்ளது. அரசியலமைப்பு 

நிர்ணய சமபயின் வழிநடத்தல் குழுவின் தமலமைப் 

தபொறுப்னபற்றிருக்கும் பிரதைர் அவர்கள் இவ்விடயத்தில் 

கொத்திரைொன முடிவுகமள எடுக்க னவண்டும்.  

குருநொகல் ைொவட்டத்தில் உணவு விடுதிதயொன்றில் கொவல் 

துமறயினமர வரவமழத்து அவர்கள் ைீது துப்பொக்கிச் சூடு 

நடத்தியவர்கள் ைீது சொதொரண குற்றவியல் சட்டத்தின்கீழ் 

வழக்கு ததொடரப்பட்டுள்ளது. அனதனபொல், தகொழும்பில் 

நமடதபற்ற பொதொள உலகக் குழுவினருக்கிமடயிலொன 

னைொதலில் துப்பொக்கிப் பிரனயொகம் னைற்தகொண்டவர்கள் ைீதும் 

சொதொரண குற்றவியல் சட்டத்தின்கீழ் வழக்கு பதிவு 

தசய்யப்பட்டுள்ளது. இத்தமகய உதொரணங்கள் இன்மறய 

நல்லொட்சியிலும் தைிழர்கள் பொரட்சைொக நடத்தப்படுவதற்கொன 

சிறந்த எடுத்துக்கொட்டொகும்.   

அரசியல் மகதிகள், கொணொைல் ஆக்கப்பட்னடொர், 

னபொொினொல் கொயப்பட்டவர்கள், அங்கவீனைமடந்தவர்கள், 

முள்ளந்தண்டு பொதிப்பொல் உடல் பொகங்கள் இயங்க 

முடியொதுள்ளவர்கள், னபொொினொல் சடுதியொக நிர்க்கதி 

யொக்கப்பட்டு குடும்பத் தமலமைமய ஏற்றிருக்கும் தபண்கள் 

ைற்றும் தொய் அல்லது தந்மத அல்லது இருவமரயும் இழந்த 

சிறொர்கள், அழிவுற்ற தசொத்துக்கள், உயிர் இழப்புக்கள் 

ஆகியமவ குறித்து இந்தச் சமபயினல கடந்த எட்டு ஆண்டு 

களொகச் தசொல்லிவந்னதொம். அந்த விடயங்கள் சம்பந்தைொக 

இன்றுவமர எந்தவிதைொன முன்னனற்றமும் ஏற்படொதிருப்பது 

எங்களுக்கு வருத்தம் அளிக்கின்றது.  

ைீள்குடினயறிய ைக்களுக்கொன வீட்டுத் திட்டத்தில் 

இன்னமும் தபொருத்து வீடொ அல்லது கல்வீடொ எனப் பட்டி 

ைன்றம் நடத்தப்படுகின்றமை கண்டனத்திற்குொியது. 

இதமனயும் அரசொங்கத்தின் ஓர் இழுத்தடிப்பு நடவடிக்மக 

யொகனவ பொர்க்க முடிகிறது. எைது ைக்கள் தொங்கள் 

இழந்தமவகளில் ஒரு பகுதிமய உங்களிடைிருந்து னகட்கி 

றொர்கனள தவிர, உங்களிடம் யொசகம் னகட்கவில்மல. எைது 

பொரம்பொியம், கலொசொரம் நம்பிக்மககள் ஆகியவற்மறப் 

னபணக்கூடிய கல்வீடுகனள எைது ைக்களுக்குத் னதமவ. 

சர்வனதச அழுத்தத்தின் கொரணைொக கடந்த அரசொங்கத்தில் 

உருவொக்கப்பட்ட நல்லிணக்க ஆமணக்குழுவின் பொிந்துமர 

களுக்கு அமையனவ நல்லிணக்கம் ைற்றும் கலந்துமரயொடல் 

அமைச்சு உருவொக்கப்பட்டது. அதன் ததொடர்ச்சியொகனவ இந்த 

அரசொங்கமும் அந்த அமைச்மசப் தபயர் ைொற்றத்துடன் 

னபணிவருகிறது. ஐக்கிய நொடுகள் சமபமயயும் னைற்குலக 

நொடுகமளயும் சைொளிக்கின்ற நடவடிக்மகயில்தொன் இந்த 

அரசொங்கமும் ஈடுபடுகின்றது. உண்மையொன நல்லிணக் 

கத்மதயும் சைொதொனத்மதயும் ஏற்படுத்தனவண்டுைொனொல் 

னபொர்க்குற்றங்கள், ைனித உொிமை ைீறல்கள் ததொடர்பில் உொிய 

முமறயில் விசொரமணகள் னைற்தகொள்ளப்படுவதுடன், - 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have two more minutes. 

ගු සවශ්ක්ින ආන්දේද ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்) 

(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
தபொறுப்புக்கூறலுக்கொன சர்வனதச தரத்திலொன 

தபொறிமுமறயிமன வகுத்துச் தசயற்படுவதும் அவசியம். 

ஆனொல், நீங்கள் புதிதொகத் ததொிவுதசய்யப்பட்ட அதைொிக்க 

ஜனொதிபதிக்குப் தபொறுப்புக்கூறல் விடயத்மதக் மகவிடுைொறு 

னகொொியுள்ளீர்கள். இதன்மூலம் கடந்த அரசொங்கமும் பொதுகொப்பு 

தரப்பும் குற்றம் இமழத்திருக்கின்றது என்பமத ஏற்றுக் 

தகொண்டுள்ளீர்கள். தபொறுப்மபத் தட்டிக்கழித்தல் என்பது எந்த 

விதத்திலும் பிரச்சிமனகமளத் தீர்க்கொது. நொங்கள் இந்த 

அரசொங்கத்மத ஆட்சிக்குக் தகொண்டுவருவதிலிருந்து இன்று 

அமதக் கொப்பொற்றுகின்றவமரக்கும் நீங்கள் நம்பும்படியொக 

நடந்திருக்கினறொம். பல்னவறு இழப்புக்கள், விைர்சனங்கள் 

இருந்தனபொதிலும், அரசொங்கத்தின் ஸ்திரத்தன்மைமயக் 

கொப்பொற்றுவதற்கும், அதமன அரசியல் தீர்வு னநொக்கி 

முன்நகர்த்த னவண்டும் என்ற கொரணத்திற்கொகவுனை வரவு 

தசலவுத் திட்ட இரண்டொம் வொசிப்புக்கு எைது ஆதரமவ 

வழங்கினனொம். பல்னவறு சந்தர்ப்பங்களில் நீங்கள் நம்பும் 

அளவுக்கு இந்த அரசொங்கத்திற்கு நொங்கள் ஆதரமவ 

வழங்கியுள்னளொம். ஆனொல், நொங்கள் நடந்துதகொண்ட 

அளவுக்கு நீங்கள் உண்மையொக நடந்துதகொள்ளவில்மல.  

ஆகனவ, சர்வனதச அழுத்தங்களிலிருந்து விடுபடுவதற்கொன 

நடவடிக்மகமள விடுத்து, உண்மையொன நல்லிணக்கத்மதயும் 

நிரந்தரைொன அமைதிமயயும் ஏற்படுத்தி, அமனத்து சமூகத் 

தினரும் சனகொதரத்துவத்துடன் இமணந்து மகனகொர்த்து 

வொழ்வதற்கு ஒரு நிரந்தரைொன அரசியல் தீர்மவக்கண்டு, 

நொட்மட அபிவிருத்தி தசய்வதற்கு வழிவகுப்பீர்களொ? னைற் 

தசொன்ன அமனத்து விடயங்கள் குறித்தும் இதுவமர எத்தமன 

கலந்துமரயொடல்கமள நடத்தியிருக்கின்றீர்கள்? இதில் ஏதும் 

பிரனயொசனைொன தபறுனபறுகள் கிமடத்திருக்கின்றதொ? 

என்பவற்றுக்கொன பதிமல தகளரவ அமைச்சர் ைனனொ 

கனணசன் அவர்களிடைிருந்து எதிர்பொர்க்கின்னறன். நன்றி! 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Thank you.  

මීළෙට, ගරු සනත් නි ාන්ත ශපශර්රා මන්ත්රීතුමමා. ඔබතුමමාට 

මිනිත්තුම 6කා කාාලයක් තිශබනවා. 
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ගු සනත් නිශ්ා්දත දපදර්රා ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு சனத் நிசொந்த தபனரரொ)  

(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, මට කාාලය ශවන් කාර දීම 

පිබඳබශව මුලින්ම ඔබතුමමාට සත්ුමතිය පුද කාරනවා. ජාතිකා 

ඒකාාබද්ධතා සහ ්රතිසන්ධාන අමාතයාං ය, ඒ වාශ ම ආපදා 

කාළමනාකාරණ අමාතයාං ය සම්බන්ධශයන් කාථා කාරන්නට සුළු 

ශහෝ ශේලාවක් ශවන් වීම පිබඳබශව මා ඉතාමත්ම සතුමුව වනවා.  

පුත්තලම දිස්රික්කාය නිශයෝජනය කාරන මන්ත්රීවරශයකු 

ව ශයන් ආපදා කාළමනාකාරණය කියන විෂ යශයන් මශ  කාථාව 

පටන් ගන්න කාැමැතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි. අශප් රට 

නිරන්තරශයන් ආපදාවට ලක් වන රටක් ුනණත්, ආපදාවට ලක් ුන 

යම් ශවලාවකා ආපදා කාළමනාකාරණ අමාතයාං ය ශහෝ ආපදා 

කාළමනාකාරණ නිලධාරින් එයට ශපර ූ දානමක් නැහැයි කියන 

කාාරණය කානගාුවශවන් ුනණත් මා කියන්න ඕනෑ.  
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විශ ේෂශයන්ම මා නිශයෝජනය කාරන දිස්රික්කාශේ ුනවත් 

ගංවතුමර  උවදුරක් ඇති ුනශණොත්, ඒ අයට රජය පැත්ශතන්, රාජය 

නිලධාරින්ශ  පැත්ශතන් කාෑම ී.ම ලැශබන ශකාොට ජනතා 

නිශයෝජිතතයින් හැටියට අපි, ඒ වාශ ම මරණාධාර සමිති, ග්රාම 

සංවර්ධන සමිති ආදී සමිති සමාගම් ශම් කාටයුතුමවලට මැදිහත් 

ශවලා ගශම් ජනතාවශ  අව යතා සම්ර්ර්ණ කාරලා අවසන්.  

මට ලැී. තිශබන ඉතාමත්ම ශකාටි කාාලශේදී ුනවත් ශම් සශහා 

මම ශයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කාරනවා. නිරන්තරශයන් ආපදාවට පත් 

වන ග්රාම නිලධාරි වසම්වල ශහෝ ්රාශද්ශීය ශල්කාම් ශකාොට්ඨාසවල 

ගංවතුමර වැනි අවස්ථා වකාදී අව ය කාරන යාරා වාශ  ශද්වල් -

විශ ේෂශයන්ම ගංවතුමර වාශ  ශවලාවල පාවිච්චි කාරන 

ශබෝට්ුවවක්, ඒකාට අව ය කාරන එන්ජිතන්- ඒ ්රශද් ශේ 

තිශබන්නට ඕනෑ. ඒ ශද්වල් ආපදා කාළමනාකාරණ අමාතයාං ය 

හරහා ලබා ශදන්න ඕනෑ. සමහර ශවලාවට ආපදා කාළමනාකාරණ 

මධයස්ථානශේ සිට ශහෝ දිස්රික් ශල්කාම් කාාර්යාලශේ සිට ආපදාව 

සිදු වූ ස්ථානයට ඒමට ශනොහැකි වනවා. ශමොකාද, ඔුනන් එන 

අවස්ථාව වන විට පාරට වතුමර දමා තිශබන්න පුළුවන්. එම නිසා 

ඒවා අපි මුලින්ම ස්ථානගත කාර තබන්නට ඕනෑ.  

ඊළෙට, ආපදා තත්ත්වයකාදී අපට මුහුණ ශදන්න සිද්ධ වන 

තවත් කාාරණයක් තිශබනවා. එනම්, ආපදා තත්ත්වයකාදී 

ජනතාවට පිූ  ආහාර ලබා දීම සශහා අව ය කාරන ඉුනම් පිහුම් 

කාට්ටල ශනොමැති වීම. ශම් අවදානම තිශබන ්රශද් වල ග්රාම 

නිලධාරි කාාර්යාලය තුමළ, එශහම නැත්නම් ්රාශද්ශීය ශල්කාම් 

කාාර්යාලය තුමළ අ ර ගණශන් හාල් මිටියක් ශදසැරයකාට උයන්න 

පුළුවන් වළශක් තබන්න පුළුවන් නම් ශගොඩක් ශහොශයි. ශම් සශහා 

රුපියල් 10,000ක් ශහෝ 15,000ක් වැය ශවයි. රජයකාට; රටකාට 

ශම්කා මහා ශලොකු මුදලක් ශනොශවයි. හදිස්සියක් ශවලා පිට්ටනි 

ශහොයනවා වාශ  අවසානශේදී ජනතාව අපහසුතාවට පත් ුනණාට 

පස්ශසේ රාජය නිලධාරින් ශම්වා ශසොය ශසොයා ඉන්නවා ශවනුවට 

අපි ශම්වා ස්ථානගත කාර තිශබනවා නම්, ශහොශයි කියන කාාරණය 

මා මතක් කාරන්න ඕනෑ.  

ආපදා තත්ත්වයකාදී කාටයුතුම කාළ යුතුම ආකාාරය සම්බන්ධශයන් 

තිශබන චරශල්වල යම් කිසි ලිහිල් කිරීමක් කාරන්න පුළුවන් නම් 

ශහොශයි කියන ශයෝජනාවත් ශම් අවස්ථාශේදී මා ශගශනනවා. 

එශහම නැත්නම්, සැම දාම ග්රාම නිලධාරි මහත්තයාට සිද්ධ වනවා, 

ගශම් සිටින වයාපාරිකායාට කාථා කාරලා හාල්, සීනි, පිටි, පරිප්පු 

ශහොයා දීලා ජනතාවට කාන්න ශදන්න. රජය පැත්ශතන් අර කියන 

චරශල් එශහම නැත්නම්, නීති එක්කා ග්රාම නිලධාරි මහතා ඇතුමළු 

රාජය නිලධාරින්ට ශම් කාටයුත්ත කාරන්න පුළුවන්කාමක් නැහැ. 

ශම්වා තමයි ආපදා කාළමනාකාරණය පිබඳබශව කාථා කාරන්න 

තිශබන ්රධාන කාාරණා ටිකා.  

ජාතිකා ඒකාාබද්ධතා සහ ්රතිසන්ධාන අමාතයාං ය ගත්තාම, 

මුළු අමාතයාං ශේම නිලධාරි 50ක්වත් නැහැ. ශම් අමාතයාං ය 

සම්බන්ධශයන් මුළු රශට්ම සිටින නිලධාරි ්රමාණය ගත්තත් 

ඉතාමත්ම සීමිත ්රමාණයක් ඉන්ශන්. උපාධිධාරි පත්වීම් ලැබුණු 

වි ාල ්රමාණයක් අද රජශේ ශනොශයක් අමාතයාං වල ශසේවය 

කාරනවා. ශම් කාණ්ඩායම් අතරින් ජාතිකා ඒකාාබද්ධතා සහ 

්රතිසන්ධාන කාටයුතුම සශහා එකා ්රාශද්ශීය ශල්කාම් 

ශකාොට්ඨාසයකාට එකා නිලධාරිශයකු ශවන් කාර ගන්න පුළුවන් නම්, 

ශහොශයි කියලා මා හිතනවා. ඒ වාශ ම එය අපි කාළ යුතුමව 

තිශබනවා. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමමා ඔබතුමමාට තව මිනිත්තුම ශදකාකා කාාලයකුයි 

තිශබන්ශන්. 

ගු සනත් නිශ්ා්දත දපදර්රා ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு சனத் நிசொந்த தபனரரொ)  

(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 

එශහම කාරන්ශන් නැතිව නිලධාරි 25ක්, 30ක් තබාශගන නම් 

ශම් ජාතිකා ඒකාාබද්ධතාව කාරන්න පුළුවන්කාමක් නැහැ. රජයක් 

හැටියට ශම් ආණ් රව අද අපහසුතාවට පත්ශවලා තිශබනවා. පසු 

ගිය ජනාධිපතිවරණ ශවලාශේ, පසුගිය පාර්ලිශම්න්තුම මහ 

මැතිවරණය ශවලාශේ ශම් අය ජාතිවාදය පැතිරුවා. එකා 

පැත්තකින් ශදමළ මිනිසුන්  මුසල්ිම් හා ශදමළ මිනිසුන් සිටින  

්රශද් වල ජාතිවාදය පැතිවරුවා. ඒ වාශ ම අශප් සිංහල මිනිසුන් 

තවත් ්රශද් වල ජාතිවාදය පැතිරුවා. සමහර මැතිවරණවලදී 

ඡන්ද ගැනීම සශහා ශම් අය ශබොරු ශපොශරොන්දු දුන්නා.  ජනතාව 

රැවැට්ුවවා. අද ශම් ශවද්දී උතුමශර් සහ නැ  ශෙනහිර ජනතාව වි ාල 

පීඩනයකා ඉන්නවා. ඒ අයට ශදනවා කියූ ශද්වල් වි ාල 

්රමාණයක් දීලා නැහැ.   

මම හිතන්ශන් ශම්කා ශනොශවයි, ශවන්නට ඕනෑ. දහතුමන්වන 

ආණ් රරම වයවස්ථා සංශ ෝධනය රටක් හැටියට අපි 

කාැමැත්ශතන් භාරගත් ශදයක් ශනොශවයි.  යුද්ධයට අපි කාැමැති 

ුනණත්, අකාමැති ුනණත් රශට් ලක්ෂ ගණනක් මිනිසුන් යුද්ධය 

නිසා මැරුණා. ඒ නිසා රටවල් ශදකාකා රාජය නායකායන් 

ශදශදශනක් මැරුණා. අශප් රශට් ආර්. ශ්රේමදාස ජනාධිපතිතුමමාත්,  

ඉන්දියාශේ හිටපු අගමැතිතුමමාත් ශම් කාාරණය නිසාම මැරුණා.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමමා ඔබතුමමාශ  කාාලය අවසාන ශවනවා. 
 

ගු සනත් නිශ්ා්දත දපදර්රා ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு சனத் நிசொந்த தபனரரொ)  

(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, තත්පර තිහකා කාාලයක් මම 

ඔබතුමමාශගන් ඉල්ලා සි ටිනවා.  

දැන්වත් අපි ශ්රී ලාංකීය ජාතියක් ව ශයන් හිතන්නට, ශ්රී 

ලාංකිකා ජාතියක් ව ශයන් නැඟිටින්නට කාල්පනා කාරන්න ඕනෑ. 

එශහම නැතිව උතුමරයි, නැ ශෙනහිරයි එකාතුම කාරලා එකා පළාතක් 

බවට පත් කාරන එකා හරි නැතිනම් ශම් රට පළාත් අටකාට කාඩලා, 

ඒ පළාත් අට රටවල් අටක් බවට පත් කාරන එකා හරි ශම් ්ර ්නයට 

උත්තරයක් ශනොශවයි කියන කාාරණයත්  මතක් කාරනවා. මට 

කාථා කාරන්න අවස්ථාව ලබාදීම පිබඳබශව ඔබතුමමාට මශ  ස්තුමතිය 

පුද කාරමින් මා නිහඬ වනවා. ශබොශහොම ස්තුමතියි. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශබොශහොම ස්තුමතියි.  

මීළෙට, ගරු ඩිලාන් ශපශර්රා අමාතයතුමමා. ඔබතුමමාට විනාඩි 

.කා කාාලයක් තිශබනවා. 

 

[අ.භා. 4.32  
 

ගු ඩිලා්ද දපදර්රා ෙහසතා (ෙහසාොර්ග රාජය 

අොතයුරො) 
(ைொண்புைிகு  டிலொன்  தபனரரொ - தநடுஞ்சொமலகள் 

இரொஜொங்க அமைச்சர்) 

(The Hon. Dilan  Perera - State Minister of Highways) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, අද ශම් විවාදය පටන් ගනිද්දීම 

ගරු සනත් නි ාන්ත ශපශර්රා මන්ත්රීමාට කියන්න ඕනෑ, ජාතිකා 

ඒකාාබද්ධතාව ්රවර්ධනය සශහා සෑම ්රාශද්ශීය ශල්කාම් 

2261 2262 



පාර්ලිශම්න්තුමව 

ශකාොට්ඨාසයකාම දැන් නිලධාරිශයක් සිටින බව. ගරු චන්ද්රිකාා 

කුමාරතුමංග ජනාධිපතිතුමමියශ  කාාලශේ සාම නියාමකාවරු හැටියට 

ඒ අය බශවා ශගන පසුව ඒ කාටයුතුම සශහා පත් කාරලා තිශබනවා. ඒ 

නිසා  සියයට 00කා පමණ ්රාශද්ශීය ශල්කාම් ශකාොට්ඨාසවල  

එශහම නිලධාරිශයක් පත් කාර ඇති බව මතක් කාරනවා. ගරු 

මන්ත්රීතුමමනි,  ශචෝදනාවක් ශනොශවයි, ඌනර්රණයක් මම කාශළේ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, අද ශම් විවාදය පුරා  කාාරණා 

ගණනාවක් සම්බන්ධශයන් අපි කාථා කාළා.  ස්වාභාවිකාව අශප් 
රටට අත්වන ආපදා පිබඳබශව කාථා කාරන අද දිනශේ ශද් පාලන 

ව ශයන් සහ සමාජීමය ව ශයන් අශප් රටට ඇති ශවලා තිශබන 
වි ාලම ආපදාව, එනම් ජාතිකා ්ර ්නයට විසනාමක් ශගන ඒශම් 

කාාරණය ගැන ඉතා විශිෂ්ට ගණශේ කාථාවක් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමමා විසින්  ශම් පාර්ලිශම්න්තුමව තුමළ කාළා. මූලාසනාරූඪ 

ගරු මන්ත්රීතුමමනි, අද ශම් රශට් ශද් පාලන ක්ශෂේරය දිහා බැතිවාම 

නැවත වරක් අපට ශපශනනවා,  අපි අුනරුදු ගණනාවක් තිස්ශසේ 
කාරපු වරදම  පුන පුනා කාරන්න උත්තසාහ කාරන බව. ජාතිකා 

්ර ්නයට ශද් පාලන ව ශයන් විසනාමක් ශගන ඒම සශහා ජාතිකා 
ඒකාාබද්ධතාව ඇති කිරීම ශවනුශවන් අව යම වන ආණ් රරම 

වයවස්ථාව සංශ ෝධනය කිරීම ශහෝ ආණ් රරම වයවස්ථාව 
අතිශතන් නිර්මාණය කිරීම කියන කාාරණයට අපි කාවදාද අවංකාව 

මැදිහත් ශවන්ශන්? ඔබතුමමා සහ මම එකාට සන්ධාන ආණ් රශේ 
හිටපු කාාලශේ අපි සන්ධාන ආණ් රව හැටියට  අවංකාව ඒකාට 

මැදිහත් ුනණා.  

අපි උපශද් කා කාාරකා සභාවක් පත් කාළා. නමුත් ඒකාට 
එක්සත් ජාතිකා පක්ෂය එන්ශන් නැහැ. අනික් අය එන්ශන්ත් 

නැහැ. ඒ විසනාම සන්ධාන ආණ් රව ශ න නිසා ඒ අය විරුද්ධ 
ශවනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමමා අද කිේවා වාශ  ඉතිහාසය 

පුරාමත් සිද්ධ ුනශණ් ඒකායි. එස්.ඩේලිේ.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායකා 
මහතා සහ එස්.ශේ.වී. ශචල්වනායගම් මහතා එකාතුම ශවලා 

බණ්ඩාරනායකා -ශචල්වනායගම් ගිවිසුම ශගශනන ශවලාශේ 

ඒකාට එක්සත් ජාතිකා පක්ෂය විරුද්ධ ුනණා, ස්වාමීන්වහන්ශසේලා 
ටිකා ඇවිස්සුවා.  

ඊළෙට, ඩ ලි ශසේනානායකා මහතා සහ  එස්.ශේ.වී. 
ශචල්වනායගම් මහතා ගිවිසුම ශගන එන ශවලාශේ අපි විරුද්ධ 

ුනණා, "ඩ ලිශ  බශ  මසල වශ " කියලා. එශහම කියමින් අපි 
ශපළපාබඳ ගියා. ඊට පසුව චන්ද්රිකාා කුමාරතුමංග ජනාධිපතිතුමමියශ  

කාාලශේ  සුනාමි සහන මණ්ඩල ශයෝජනාව ගරු වමත්රීපාල 

සිරිශසේන මැතිතුමමා ශ නශකාොට මමයි, ගරු මහින්දානන්ද 
අතිත්ගමශ  මන්ත්රීතුමමායි එතුමමා වශට් හිටගත්තා. එතශකාොට  එහා 

පැත්ශත් හිටපු සියතිම මන්ත්රීවරු ඇවිල්ලා, ගරු වමත්රීපාල 
සිරිශසේන මැතිතුමමාව වට කාරගත්තා. ඉතිහාසය පුරාම ඒ අය 

ශ නශකාොට අපි "බෑ" කියනවා; අපි ශ නශකාොට උන් "බෑ" 
කියනවා. අන්තිමට බලනශකාොට මුළු රටම ''උම්බෑ'' කියනවා; මුළු 

රටම තප්පුලනවා. 

අද එශහම ශනොශවයි. අද සියතිම ශද් පාලන පක්ෂ එකාතුම 
ශවලා එකා වයවස්ථා සභාවකා ඉශශගන -ඔබතුමමන්ලා වැනි 

උදවියත් ඒ වයවස්ථා සභාශේම අනු කාමිුවවල ඉශශගන- එම 
වාර්තා සකාස ්කාර, සාකාච්ඡා කිරීශමන් පසු අපි හැශමෝටම එකාෙ 

ශවන්න පුළුවන් විධියට නව අණ් රරම වයවස්ථාවක් නිර්මාණය 
කාර ගැනීමට පාර කාැපී තිශබනවා. දැන්, ඒ පාර කාැශපන 

අවස්ථාශේදීම එම පාර කාපලා ශබොරළු දානවා ද, තාර දානවා ද, 

කාාපට් කාරනවා ද කියලා තවම අපි රුන්දු කාරලා නැහැ. හැබැයි 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, ඒ පාරට දාන්ශන් ශබොරළුමයි, 

කාපන්ශන් ශබොරු වළවල්මයි කියලා නැවත වරක් තැන් තැන්වලට 
ගිහිල්ලා ජාතිවාදය, ආගම්වාදය අුනස්සමින් විවිධ කාථා කියනවා 

ඔබතුමමාටත් මටත් ඇශහනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, 

ඔබතුමමාශ  සීයා වන හිටපු කාථානායකා ගරු ශක්.ී.. රත්නායකා 

මැතිතුමමා ශමරශට් හිටපු ශජයෂ්ඨම ශද් පාලනඥශයක්. එතුමමා ඔය 
කාථානායකා පුුවශේ හිටපු විධිය මට ඔබතුමමාව දැක්කාාම මතක් 

ශවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, 1..4 වසශර්දී ඔබතුමමා වාශ  

මමත් පාර්ලිශම්න්තුමවට ආපු තරුණ මන්ත්රීවරශයක්. ඔබතුමමාශ  

සීයා ඉස්ශකාෝශල් ගිශේ යාපනශේ හාට්ලි විදයාලයට. එතුමමා හාට්ලි 
විදයාලශේ රිකාට් කාණ්ඩායශම් දරුවන්ව පාර්ලිශම්න්තුමශේ දිවා 

ශභෝජනයකාට ශගන්නුවා. දිවා ශභෝජනය අවසානවීශමන් පසු ඒ 
දරුවන්ට ඔබතුමමාශ  සීයා ශහොශ කාථාවක් කාළා. එතුමමා කිේවා, 

"මම තමයි මීට අුනරුදු ගණනකාට ඉස්සර ශවලා හාට්ලි විදයාලශේ 

රිකාට් නායකායා. I was the Cricket Captain of Hartley College 
years and years ago. When I led the team out to the field, I 

looked back.  All the other ten players in the team were 
Tamils and I was the Captain as a Sinhalese. But  at that 

time the Hartley College, even though the majority of 
students were Tamils, decided that I should captain the 

team.”  කියලා. ඉන් පසුව, එම විදයාලශේ දරුවන්ශගන් ඇහුවා, 

"දැන් ඒකා හාට්ලි විදයාලශේ ශවන්න පුළුවන්ද? Can that happen 
now? " කියලා.  අද, හාට්ලි විදයාලශේ සිංහල දරුශවක් cricket 

team එශක් නායකායා ුනශණොත්, ඒ ශගොල්ලන් කියයි, "බැහැ. 
ශමහි බහුතරය ඉන්ශන් ශදමළ" කියලා. ඒ වාශ ම සිංහල 

පළාත්වලත් ශදමළ දරුශවක්ට ඔහුශ  තිශබන සුදුසුකාම්, 
දක්ෂකාම්වලට තැනක් ශදන්න ගිශයොත් "බැහැ. එයා සුළු 

ජාතිකාශයක්" කියලා කියයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, ශ්රී ලංකාා රිකාට් ක්රීඩකා 

මුත්තයියා මුරලිදරන් මහත්මයා රිකාට් පිටිය ඇතුමශළේ wicket 

ගන්න ගන්න අපි අත්පුඩි ගහනවා. එබඳයට ආපු ගමන් "ශදමළාට 

ශමොනවාවත් ශදන්න එපා" කියලා කාෑ ගහනවා. ලංකාාව ඇතුමශළේ 

වැඩ කාරනකාම්, ලංකාාවට ශගෞරවය ශ නකාම් ශදමළ මිනිහා 

ශහොශයි. නමුත්, එබඳයට ගියාම "ඔුනන්ශ  අයිතිවාසිකාම් ශදන්න 

බැහැ" කියනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, ඔබතුමමා මූලාසනශේ ඉන්න 

අවස්ථාශේදීම මට ශමම කාථාව කියන්න හැකිවීම ගැන මම 

ආඩම්බර වනවා.  හිටපු ශක්.ී.. රත්නායකා වැනි කාථානායකාවරු 

ලංකාාව පුරාම ජාතිවාදී ශනොවන, ආගම්වාදී ශනොවන, ජාතිවාදයට 

යට ශනොවන, ආගම්වාදයට යට ශනොවන, වර්ගවාදයට යට 

ශනොවන ශද් පාලනයක් කාරා ගමන් කාශළේ  හාට්ලි විදයාලශයන් 

ලබපු අධයාපනය හරහායි. එතුමමා එවැනි ශද් පාලනයක් කාර මිය 

යන අවස්ථාශේ සිංහල, ශදමළ, මුස්ලිම් කාාශ ත් ශගෞරවාදරයට 

පාර ුනණා. ගරු ශ හාන් ශසේමසිංහ මන්ත්රීතුමමනි, යම් දිනයකා 

ශමරශට් කාථානායකා පුුවශේ ඉශගන්නට ඔබතුමමාට අවස්ථාව 

ලැබුශණොත්, එදාට ඔබතුමමා  ඉශගන ගත්ත පාසශල් දරුවන්ව 

ශගනැල්ලා ජාතිවාදශයන්, ආගම්වාදශයන්, වර්ගවාදශයන් ශතොරව 

ශම් රශට් ඉදිරියට යන ඉතිහාසයක් මම පාසල් යන කාාලශේ 

තිබුශණ් නැති ුනණාට, මශ  සීයා පාසල් යන කාාලශේ තිබුණ 

ඉතිහාසය මම ශද් පාලනය  කාරන කාාලශේ ශගශනන්න දායකා 

ශවන්න හැකි ුනණා කියන්න පුළුවන් වන්ශන් කාවදාද? එදාට 

ශන්ද, ඔබතුමමා ශක්.ී.. රත්නායකා මැතිතුමමාශ  නියම මුනුපුරා 

වන්ශන්? එදාට ශන්ද, ඔබතුමමාත්, මමත් පාර්ලිශම්න්තුම එවපු සෑම 

මනුෂයශයකුශ ම සිත් සතන් තුමළ බලාශපොශරොත්තුම ඉෂ්ට කාළා 

වන්ශන්? ඒ නිසා ගරු මන්ත්රීතුමමනි, අද තිශබන ආගම්වාදය, 

ජාතිවාදය, වර්ගවාදය, ්රශද් වාදය පතුමරවන ශද් පාලනයට 

නැවරුශම් ලකුණ තියන්න. ඒ වැඩය උතුමශර් ශදමළ මිනිහා කාළත්, 

නැ ශෙනහිර පළාශත් ශහෝ ශවනත් පළාතකා මුස්ලිම් මිනිහා කාළත්, 

අශප් පළාශත් සිංහල මිනිහා කාළත් අපි සියති ශදනාම එකාතුම ශවලා 

ඒකාට නැවරුශම් ලකුණ තියන්න ඕනෑ.  
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ගු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමමාට තව මිනිත්තුම ශදකාකා කාාලයක් පමණයි තිශබන්ශන්. 

 

ගු ඩිලා්ද දපදර්රා ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு  டிலொன்  தபனரரொ) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි,  අපි සියති ජාරුන් හා ආගම් 

එකාට එකාතුම කාරනවා කියලා ජාතිකා ඒකාබද්ධතාව පිබඳබශව කාථා 

කාරමින් ශම් පාර්ලිශම්න්තුමව ඇතුමශළේ උශද් ඉශලා හවස් වනතුමරු 

ශබරිහන් ශදනවා. අපි අශප් ශද් පාලන පක්ෂ කාණ්ණාඩි 

පැත්තකාට දාලා, ජාති-ආගම් කියන කාණ්ණාඩිය පැත්තකාට දාලා, 

ශද් පාලන බලය ලබා ගන්නවා කියන කාාරණයත් පැත්තකාට 

දාලා අවංකාවම ශම් ශවනුශවන් ශපනී ඉන්නවා කියලා කාුනරු හරි 

හිතනවාද? හිතන්ශන් නැහැ. මශ  ශද් පාලන ජීවිතය ගත්තාම 

මුළු ජීවිත කාාලය පුරාම ජාතිකා ඒකාාබද්ධතාව සහ ජාතිකා ්ර ්නය 

ශවනුශවන් මශ  ශද් පාලනය පවා කාැප කාරපු ශකාශනක්.  යුද්ධ 

උන්මාදශයන් මුළු රටම කාෑ ගහන ශවලාවකා මම ශකාොළඹ 

නගරශේ සාම පා ගමන් ගිය මිනිශහක්. 

ඒ ශවලාශේ ශම් ආණ් රශේ අයශගන් සාම පාගමන් ගිශේ මම 
විතරයි. ඒ ශවලාශේ මට "සිංහල ශකාොටියා" කියපු එක්සත් ජාතිකා 

පක්ෂශේත්, ශ්රී ලංකාා නිදහස් පක්ෂශේත් අය වත්මන් ආණ් රශේ 

ඇමතිවරු ශවලා ඉන්නවා. හැබැයි, මශ  මුළු පාර්ලිශම්න්තුම ජීවිත 
කාාලය පුරාම ශම් රශට් වර්ගවාදයට, ජාතිවාදයට එශරහිව අපි 

සියති ශදනාම එකාතුම ශවන්න ඕනෑ කියලා කාථා කාරපු මිනිශහක් 
මම.  

එශහම කාරපු කියපු මම පත්තශර්කා දැක්කාා, "සුදු ශනළුම් 
වයාපාරය", "සාම තවලම" වැඩසටහන, ගිනි තියපු යාපනය 

පුස්තකාාලය හදන්න රියාත්මකා කාළ වයාපාරය වාශ  වැඩසටහන් 

වැරැදියි කියලා හිටපු ජනාධිපතිතුමමා කියලා තිශබන බව. මම 
දන්න විධියට එතුමමා ඒකා කියන්ශන් අවංකාවම ශනොශවයි. නමුත්, 

සමහර ශවලාවට එතුමමා හිතනවා, නැවත ආගම්වාදය, ජාතිවාදය, 
්රශද් වාදය වශ  ඒවා ඉස්මතුම කාරලා බලය කියන කාාරණයට ඉව 

අල්ලන්න පුළුවන් කියලා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, ශද් පාලනය තුමළ 30වැනි 

අුනරුද්දට කිට්ුව කාරලා මම ඉන්ශන්. ශමොන පක්ෂශේ සිටියත් 

ඔබතුමමන්ලාශ  පරම්පරාවට තමයි අනාගතය අයිති ශවන්ශන්. එම 
නිසා අතිගරු ජනාධිපතිතුමමා යටශත් ඇති අමාතයාං යකා වැය 

ශීර්ෂ පිබඳබශව විවාද කාරන අවස්ථාශේ ජනාධිපතිතුමමා කාළ 
කාථාවත් අපි ආදර් යට අරශගන, ශහට ඉශලාවත් පාර්ලිශම්න්තුමව 

තුමළ සිටින අප සියති ශදනාම එකාතුම ශවලා අපට ලැබුණු අන්තිම 
බස් එශක් නඟිමු. ශම් සියති ශදනාශ ම අදහස් එකාතුම කාරශගන 

ආණ් රරම වයවස්ථාව ශවනස ් කාරගන්න පුළුවන් නම්, ඒ 

වයවස්ථා ශවනස තුමබඳන් බලය ශබදීම පදනම් කාර ගත්ත, ශදමළ 
භාෂාව කාථා කාරන ජනතාවශ  ්ර ්නයටත් විසනාමක් ශසොයන්න 

අපි එකාතුම ශවමු. එශසේ එකාතුම වීම සශහා බලය ඕනෑද, නැද්ද කියන 
කාාරණය පැත්තකාට දාලා, ශම් රශට් අනාගතය භාරගන්න සිටින 

දරුවන්ට, අනාගතශේ ශම් රශට් උපදින්න සිටින දරුවන්ට ශ්රී 
ලාංකිකායන් හැටියට ජීවත් ශවන්නට අද අපි පාර කාපමු.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, ශම්කා තමයි අන්තිම බස් එකා. 

ශයෝජනා කාරන අතිත් මැතිවරණ රමය තුමබඳන්වත් නැවත එකා 
පක්ෂයකාටවත් තුමශනන් ශදකාකා බලයක් ලැශබන්ශන් නැහැ. එම 

නිසා තුමශනන් ශදකාකා බලයකින් පමණක් ශනොව, අපි දහනවවැනි 
ආණ් රරම වයවස්ථාව සම්මත කාරන්න එකාතුම ුනණා වශ  මුළු 

පාර්ලිශම්න්තුමශේ තුමශනන් තුමශන්ම බලය - සම්ර්ර්ණ බලය - 
සහිතව ආණ් රරම වයවස්ථා සංශ ෝධනයක් හරහා ශදන්න 

පුළුවන් උපරිම බලතල ශදමළ භාෂාව කාථා කාරන ජනතාවට, ඒ 

වාශ ම ශම් රශට් අසාධාරණයට ලක් වූ ජනතාවට ශම් වයවස්ථාව 

හරහාම ලබාශදන්නට කාටයුතුම කාරමු කියන ශයෝජනාව කාරමින්, 
මට කාථා කාරන්න අවස්ථාව ලබාදීම පිබඳබශව ඔබතුමමාට 

ස්තුමතිවන්ත ශවමින් මා නිහඬ ශවනවා. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශබොශහොම ස්තුමතියි, ගරු අමාතයතුමමනි.  

මීළෙට, ගරු කානකා ශහේරත් මන්ත්රීතුමමා. ඔබතුමමාට මිනිත්තුම 

5කා කාාලයක් තිශබනවා. 

 

[අ.භා. 4.42  
 

ගු කනක දහසේරත් ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு கனக னஹரத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, අද ඉතාමත් වැදගත් 

අමාතයාං  කිහිපයකා වැය ශීර්ෂ විවාදයට ගන්නා අවස්ථාශේ මට 

ලැී. තිශබන ශකාටි කාාලය තුමළදී විශ ේෂශයන්ම ආපදා 

කාළමනාකාරණ අමාතයාං ය පිබඳබශව වචන කිහිපයක් ශම් ගරු 

සභාවට ශයොමු කාරන්නට මා බලාශපොශරොත්තුම ශවනවා. ඒ වාශ ම 

ගරු අමාතයතුමමා ශම් ස්ථානශේ සිටීම පිබඳබශව මා සන්ශතෝෂ 

ශවනවා. 

පසුගිය කාාලශේ අරනායකා නායයෑශම් සිද්ධිය සම්බන්ධශයන් 
ඒ වචන ටිකා කාථා කාරන්න මම බලාශපොශරොත්තුම ශවනවා. එම 

සිද්ධිය ශවලා අද වන විට මාස 0කා පමණ කාාලයක් ශවනවා. ගරු 
අමාතයතුමමනි, ශම් මාස 0කා කාාලය තුමළදී ඒ ජනතාව ශනොශයකුත් 

ගැටතිවලට මුහුණ දීලා තිශබනවා. එකා පැත්තකින් තමන්ට 

කියලා නිවසක් සාදාගන්න බැරිශවලා තිශබනවා වාශ ම, අශනක් 
පැත්ශතන් ඒ ජනතාව ජීවත් වන තාවකාාලිකා ූලඩාරම් තුමළදී ඔුනන් 

එදිශනදා වි ාල ගැටතිවලට මුහුණ ශදනවා.  

විශ ේෂශයන්ම පසුගිය මාසශේ ඇති වූ අධිකා වර්ෂාව නිසා 

ඔුනන්ට එම ූලඩාරම්වල ජීවත් ශවන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් 
තිබුශණත් නැහැ. නැවතත් පන්සල්වලට, එශහමත් නැත්නම් 

පාසල්වලට තාවකාාලිකාව යන්න සිදුුනණා. ඒ වාශ ම දවල් 

වරුශේ ඒ ූලඩාරම් අස්ශසේ ඉන්න හරිම අමාරුයි. ශනොශයකුත් 
සමාජ ගැටති වාශ ම ශසෞය ගැටතිත් ඇතිශවලා තිශබනවා. ඒ 

ජනතාවට වාශ ම ඔුනන්ශ  දරුවන්ට එවැනි ූලඩාරම්වල 
ජීවත්ශවලා පුරුදු නැහැ. 

 

ගු අනුර ප්රියෙර්ශ්න යාපා ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொப்பொ) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, අපි ශම් ්ර ්නය පිබඳගන්නවා. 

විශ ේෂශයන්ම දැනට ඉඩම් සියල්ලම හනානාශගන අවසන්. ඒ 

වාශ ම ඉඩම් මිලදී ගන්න අයට අපි රුපියල් ලක්ෂ 4 බැගින් 

ලබාශදන්න මුදල් යවලා තිශබනවා. 
 

ගු කනක දහසේරත් ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு கனக னஹரத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

ඒකා මම  දන්නවා, ගරු ඇමතිතුමමනි. 
 

ගු අනුර ප්රියෙර්ශ්න යාපා ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொப்பொ) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

නමුත්, නිවාස සෑදීම පිබඳබශව අ ර පා රවක් තිශබනවා. අපි ඒකා 

ඉක්මනින් විසඳීමට බලාශපොශරොත්තුම ශවනවා. ඔබතුමමා කිේව 

කාාරණය මම පිබඳගන්නවා. 

2265 2266 



පාර්ලිශම්න්තුමව 

ගු කනක දහසේරත් ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு கனக னஹரத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

මට කාථා කාරන්න තිශබන්ශන් ශකාටි කාාලයයි.  

ගරු ඇමතිතුමමනි, ඇත්තටම එතන තිශබන ගැටති ටිකා ඔබතුමමා 

දන්නවා. අපි කියන්ශන් ශම්කායි. එම ගැටතිවලට මුහුණ දී සිටින 

ජනතාව ඒවා විසශයි කියා මාස 6ක් තිස්ශසේ ශම් රජය දිහා 

බලාශගන ඉන්නවා. 

ශම් ්රශද් ශේ තිශබන සියතිම පාසල්වල ක්රීඩා පිටිවලයි ශම් 

ූලඩාරම් හදලා තිශබන්ශන්. ඒ නිසා ඒ පාසල්වල දරුවන්ට ක්රීඩා 

කාරන්න අවස්ථාවක් නැහැ. පාසල් 10කා පමණ ඒ තත්ත්වය 

තිශබනවා. රජශේ නායකායන්, විපක්ෂශේ නායකායන් 

සියතිමශදනා එදා ඒ වයසනය ුනණු අවස්ථාශේ අරණායකා 

්රශද් යට ඇවිල්ලා ඒ ්රශද් ශේ සංචාරය කාළා; ශනොශයකුත් 

ශපොශරොන්දු දුන්නා. අශප් නිවාස ඇමතිතුමමා ඇවිල්ලා ඒ සිරිපුර 

්රශද් ශේ ජනතාව කාැශවලා කිේවා,  "සිරිපුර සුරපුරයක් කාරලායි 

නවතින්ශන්. ඒ සශහා නිවාස අමාතයාං ශයන් නිවාස ඉදි කිරීශම් 

වැඩ පිබඳශවළක් ආරම්භ කාරනවා" යි කියලා. නමුත්, කිසිම නිවාස 

වැඩ පිබඳශවළක් අද වනතුමරු ආරම්භ කාරලා නැහැ. අපි ඒකා 

එතුමමාශගන් ඇහුවාම, ඔබතුමමාට ඒ ශබෝලය පාස් කාළා, ඒ පිබඳබශව 

වග කියන්න ඕනෑ ඔබතුමමායි කියලා.මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමමනි, දැනට නිවාස හදා ශගන යන රයිශනෝ ආයතනයට, 

ඩයශලො  ආයතනයට අශප් ස්තුමතිය පුද කාරනවා.  

විපක්ෂශේ ඉශලා මටත් අවස්ථාවක් ලැබුණා, මහීපාල ශහේරත් 

ජන සහන පදනම හරහා එකා නිවසක් හදන්න. ඒ සශහා මට 

දායකාත්වය ලබා දුන්නු රිත්ව විදයාලශේ .5 වර්ෂශේ කාණ්ඩායශම් 

සියති ශදනාටමත් මශ  ස්තුමතිය පුද කාරනවා.  

ගරු ඇමතිතුමමනි, ශම් අයට තව කාාලයක් ශමතැන ඉන්න 

බැහැ. ශම් ලබා දීලා  තිශබන ඉඩමට ජල ශයෝජනා රමයක් නැහැ. 

ඒ අයශ  නිවාස දැන් හදාශගන යනවා. රයිශනෝ ආයතනශයන් 

හදලා තිශබන නිවාසවල වැඩ අවසන් ශවලා තිශබනවා. නමුත්, 

පදිංචි කාරවන්න බැහැ, ඒ ්රශද් ශේ ජල ශයෝජනා රමයක් නැති 

නිසා. ඒ නිසා ශම් පිබඳබශව වැඩි අවධානයක් ශයොමු කාරන්න ඕනෑ. 

මා බැතිවා, ශම් අය වැ ය ශල්නශේ කිසිම තැනකා කාෑගල්ල 

දිස්රික්කාය ගැන සශහනක් තිශබනවාද කියලා. නමුත් එශහම 

කිසිම ශදයක් කියලා නැහැ.  

ඔබතුමමා දක්ෂ අමාතයවරශයක් හැටියට ශම් පිබඳබශව මීට වඩා 

ශහොයා බලා කාටයුතුම කාරන්න ඕනෑ. ශමොකාද, ශම් රජය ඒ 

ජනතාවට ශපොශරොන්දු දීලා ඉෂ්ට කාරන්ශන් නැති ආකාාරයට 

ඔබතුමමාත් ඒ ජනතාව අතරමං කාරන්න එපා; අසරණ කාරන්න 

එපා. 

අද ඒ ජනතාව කාබශලන් බඳපට වැටිලායි ඉන්ශන්. මට තිශබන 

ශම් ශකාටි කාාලය තුමළදී ඔබතුමමාශ  අවධානයට ශයොමු කාරන්න 

තිශබන්ශන් එකාම ශදයයි. එනම්, ශම් පිබඳබශව ශහොඳින් ශහොයා 

බලා කාටයුතුම කාරන්නය කියන ඉල්ලීම කාරමින් මශ  කාථාව 

අවසන් කාරනවා. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශබොශහොම ස්තුමතියි.  

මීළෙට ගරු දුශන්ෂ් ගන්කාන්ද නිශයෝජය ඇමතිතුමමා. 

ඔබතුමමාට මිනිත්තුම 10කා කාාලයක් තිශබනවා. 

[අ.භා. 4.47  

 

ගු දුද්දෂප ග්දක්දෙ ෙහසතා (ආපො කළෙනාකරණ  

නිදයෝජය අොතයුරො) 
(ைொண்புைிகு துனனஷ்  கங்கந்த - அனர்த்த முகொமைத்துவ பிரதி 

அமைச்சர்) 

(The Hon.  Dunesh  Gankanda - Deputy Minister of Disaster 
Management)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, අද දින සාකාච්ඡා ශකාශරන 

වැය ශීර්ෂ අතරින් ආපදා කාළමනාකාරණ අමාතයාං ශේ වැය ශීර්ෂ 

ගැන එම අමාතයාං ය භාර නිශයෝජය අමාතයවරයා හැටියට 

අදහස් කිහිපයක් ඉදිරිපත් කාරන්න මා බලාශපොශරොත්තුම ශවනවා. 

අද උශද් සිට ඉදිරිපත් වූ විවිධ කාාරණාවලට අදාළ නිවැරදි 

දත්තයන්  අශප් ගරු අමාතයතුමමා විසින් මීට ශපර ශම් ගරු සභාවට 

ඉදිරිපත් කාළා.  ඊට පසුත් ගරු මන්ත්රීවරුන් කිහිප ශදනකුම 

විශේචනාත්මකා අදහස් දැරුවා. ඒ ගරු මන්ත්රීවරුන්ට 

විශේචනාත්මකා අදහස් දැරීමට අයිතිය තිශබනවා. ශමොකාද, 

පවතින රජයකා අ ර තිහුඬුකාම් ශහොයමින් අදහස් ්රකාා  කිරීම 

සාමානය සම්්රදායයක්.  

විශ ේෂශයන් ආපදා කාළමනාකාරණ අමාතයාං යට අදාළව පසු 

ගිය ද කා කිහිපයකා දත්ත හා ශතොරතුමරු වි ්ශල්ෂණය කාර බලන 

ශකාොට අපට  තහුනරු ශවනවා, ශද් ගුයේකා විපර්යාස ශහේතුමශවන් 

ඇති විය හැකි ආපදා බලපෑම සැලකිය යුතුම මට්ටමකින් ඉහළ 

ශගොස් තිශබනවා කියන එකා. ශම් බලපෑම් අවම කාර ගැනීම තුමබඳන් 

ජීවිත හා ශද්ශපොළ ආරක්ෂා කාර ගැනීම වර්තමානශේ අපට ඇති 

්රබලම අභිශයෝගයයි. ශම් අභිශයෝග ජය ගැනීම සශහා විධිමත් 

සැලසුම්කාරණයක් මඟින් ආපදා කාළමනාකාරණය ශමශහයවීම 

ඉතා වැදගත්. ඒ සශහා අව ය මුදල් ව ශයන් අපට ශමවර අය 

වැශයන් රුපියල් මිලියන 4,611ක් ශවන් කාර දී තිශබනවා. ඒ 

පිබඳබශව මශ  කායතඥතාව මා පළ කාරන්න කාැමැතියි.  

විශ ේෂශයන් 2004 සුනාමි වයසනශයන් පස්ශසේ පසු ගිය 

ද කාය තුමළ දරුණුතම ආපදා තත්ත්වයන් ඇති වූශේ ගංවතුමර හා 

නාය යාම් ශහේතුමශවන් කියන එකා අපි කාුනරුත් දන්නවා. නමුත්, 

ශම් වර්ෂශේ මැයි මාසශේ ඇති වූ ගංවතුමර හා නාය යෑම් නිසා 

ජීවිත හා ශද්ශපොළවලට වි ාල හානියක් සිදු වූ බව අපි කාුනරුත් 

දන්නවා. ඒ විතරක් ශනොශවයි, ඒ නිසා පුනල් 147,307ක් අවතැන් 

ුනණා.  

ශම් තත්ත්වයන් ඇති වූශේ ශද් ගුයේකා විපර්යාසවල ඇති වූ 

බලපෑම නිසා බව අප කාුනරුත් දන්නවා. එම නිසා ආපදා අවදානම් 

අවමකාරණය - Disaster Risk Reduction - පිබඳබශව අප රට 

පමණක් ශනොව, ශලෝකාශේ ශබොශහෝ රටවල් අවධානය ශයොමු කාර 

තිශබනවා. ශමොකාද, ශලෝකායටම අද ශම් දැශවන ්ර ්නයට මුහුණ 

ශදන්න සිදු වී තිශබනවා. ශලෝකා ්රජාව පමණක් ශනොශවයි, රටකා 

ජනාධිපතිවරයකුටත් පරිසරය සම්බන්ධව විශ ේෂ වගකීමක් අද 

තිශබනවා.  

ශ්රී ලංකාාශේ පරිසරය සම්බන්ධව වගකීම දරන අශප් අතිගරු 

ජනාධිපතිතුමමාත් ඉදිරි අනාගතය ශවනුශවන් ශම්  ත වර්ෂශේදී 

එම දැශවන ්ර ්නශේ වගකීම භාරශගන රියා කාරනවා. ඒ අනුව, 

අපි විවිධ සම්මුතිවලට එළැඹිලා තිශබනවා.  Sendai Framework 

එකා 2015 - 2030 දක්වා ශද් ගුයේකා විපර්යාස පිබඳබශව පැරිස ්

ගිවිසුම හා ශගෝලීය උණුසුම් අවම කිරීම සශහා ශද්ශීයව රුරණය 

කාරන ලද දායකාත්වය -Intended Nationally Determined 

Contribution- සශහා වූ උපාය මාර්ගිකා ්රතිපත්ති සම්පාදනය 

කිරීම, ඒ වාශ ම 2020 - 2030 වැනි දිගු කාාලීන සැලසුම් ශගෝලීය 

ශමන්ම කාලාපීය ව ශයන් අපි ඇති කාරශගන තිශබනවා. ඒ 

2267 2268 
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වාශ ම ඉදිරි වර්ෂවලදී ශම් සශහා අව ය සැලසුම් සකාස් කාර 

රියාත්මකා කිරීමට බලාශපොශරොත්තුම ශවනවා. දැනමටත් Sendai  

Framework එකාට අදාළ ජාතිකා සැලැස්ම විශද්  කාටයුතුම 

අමාතයාං ය මඟින් UNISDR ආයතනය ශවත ශයොමුකාර 

තිශබනවා.  

ප ්චාත් ආපදා අව යතා තක්ශසේරුව, -Post Disaster Need 

Assessment- ක්ශෂේර 0.ක් හා උප ක්ශෂේර 04ක් පිබඳබශව 

අවධානය ශයොමු කාරමින් අන්තර්ජාතිකාව පිබඳගන්නා ලද 

රමශේදයන් භාවිතශයන් සිදු කාරනවා. ශමම වාර්තාව අනුව 

රුපියල් බිලියන 105කා හානි හා ඌනතා හානි -රුපියල් බිලියන 

10ක් හා රුපියල් බිලියන 07ක් ශලස- තක්ශසේරු කාර ඇති අතර, 

රුපියල් බිලියන .5ක් ශපෞද්ගලිකා අං යට ද රුපියල් බිලියන 

10ක් රාජය අං යටද ලබා ශදනවා. ශම් හානි යථා තත්ත්වයට පත් 

කාර ගැනීම සශහා වසර 04ක් දක්වා රශමෝපායන් සකාස් කාර 

තිශබනවා. ඒ සශහා රුපියල් බිලියන 13.ක් වැය ශවනවා.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! ශම් අවස්ථාශේදී ගරු නිශයෝජය 

කාථානායකාතුමමා මුලසුන ගන්නවා ඇති. 
 
අනුරුව ගු දශ්හසා්ද දසේෙසිංහස ෙහසතා මූලාසනදය්ද ඉවත් 

වූදය්ද, නිදයෝජය කථානායකුරො මූලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன் பிறகு, ைொண்புைிகு தசஹொன் னசைசிங்க அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலனவ, பிரதித் சபொநொயகர் அவர்கள்  

தமலமை வகித்தொர்கள். 
 

Whereupon THE HON. SHEHAN SEMASINGHE left the Chair, and 
DEPUTY SPEAKER  took the Chair. 

 
ගු සභාපිනුරො  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු නිශයෝජය ඇමතිතුමමා, කාථාව කාරන්න. 

 

ගු දුද්දෂප ග්දක්දෙ ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு துனனஷ்  கங்கந்த) 

(The Hon.  Dunesh  Gankanda) 
ගරු සභාපතිතුමමනි, අශප් කාථිකා මන්ත්රීවරුන් කීප ශදශනක් 

අදහස් ්රකාා  කිරීශම්දී පරිසරය  හා ශවරළ සංරක්ෂණය පිබඳබශව 

අශප් අමාතයාං යට ශපොඩි ශචෝදනාවක් එල්ල කාළා. එම 

ශචෝදනාවලට  මා පිබඳතුමරු ශදන්න ඕනෑ. 

"ආපදා" කිේවාම අපට අදාළ ශනොවන ක්ශෂේරත් තිශබනවා. 

විශ ේෂශයන්ම පාරිසරිකා ගැටති තිශබන්ශන් මහවැලි සංවර්ධන හා 

පරිසර අමාතයාං ය යටශත්. ශවරළ සංරක්ෂණ කාටයුතුම පිබඳබශව 

වගකීම් දරන්ශන්, ශවරළ සංරක්ෂකා ශදපාර්තශම්න්තුමව. අශප් 

ආපදා කාළමනාකාරණ අමාතයාං යට ශමම කාාර්ය භාරය නතුම 

ශවන්ශන් නැහැ. ඒ ශකාොශහොම නමුත්, අදාළ ආයතනත් සමෙ අපි 

එකාතුම ශවලා විශ ේෂශයන්ම පාරිසරිකා හා ශවරළ සංරක්ෂණ 

කාටයුතුම පිබඳබශව අශප් මැදිහත් වීම සහ අශප් උපශදස්, අශප් 

දායකාත්වය උපරිම විධිශයන් අපි ලබා ශදනවා. 

ඔතිවිල් වරාය පිබඳබශව කිේශවොත්, විශ ේෂශයන්ම වරාය 

අධිකාාරිය සහ ශවරළ සංරක්ෂණ කාටයුතුම පිබඳබශව වගකීම් දරන 

ආයතන හරහා තමයි වරාශේ කාටයුතුමවල වගකීම දරන්ශන්. 

ශකාොශහොම නමුත්, අපි ඒ වගකීම්වලින් ඉවත් ශවලා පැත්තකාට 

වනවා ශනොශවයි.  අශප් උපරිම දායකාත්වය ඒ සශහා ලබා ශදනවා. 

අමාතයාං  21කාට වාශ  ඍජු මැදිහත්වීමකින් අශප් දායකාත්වය 

ලබා ශදන අවස්ථා තිශබනවා.  

කාථිකා මන්ත්රීතුමමන්ලා මතක් කාළා, අලිවැට පිබඳබශවත්. මා 

නිශයෝජනය කාරන රත්නපුර දිස්රික්කාශේත් ශමම ්ර ්නය 

තිශබනවා. අලි වැටවල් කාැඩිලා ගම්වදින අලීන්ශගන් සිදුවන 

ආපදා තත්ත්වයන් පිබඳබශව අපට ඍජුව ඇඟිල්ල දිඟු කාරන 

අවස්ථා තිශබනවා. ඒ ශකාොශහොම නමුත් මම ්රකාා  කාරන්න 

කාැමැතියි, අලි වැටවල් සම්බන්ධ වගකීම තිශබන්ශන් තිරසර 

සංවර්ධන හා වනජීවි  අමාතයාං යට බව. ඒ subject එකා භාරව 

තිශබන්ශන් එම අමාතයාං යට. හැබැයි, ජාතයන්තර 

සංවිධානවලින් අපට ලැශබන ආධාර හරියාකාාරව channel කාරලා 

තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවි අමාතයාං ය හරහා කාටයුතුම කිරීශම්දී 

අශප් දායකාත්වය ලබා ශදනවා කියන එකා මම ශම් අවස්ථාශේදී 

්රකාා  කාරන්නට අව යයි. 

අන්තිම කාථිකා මන්ත්රීතුමමා අරණායකා පිබඳබශව කාථා කාළා. 

අශප් ගරු ඇමතිතුමමා ඒ සම්බන්ධශයන් ඉඩම් පිබඳබශව තිශබන 

්රමාදය ගැන පැහැදිලි ්රකාා යක් කාළා. ඒ හැශරන්නට 
අමාතයාං යට අව ය සියතිම මුදල් ශමවර අය වැශයන් ශවන් කාර 

තිශබනවා. 

විශ ේෂශයන් සාලාව පිබඳබශව මා සශහන් කාරන්න ඕනෑ. රජය 

මැදිහත් ශවලා, රජශේ වගකීම උපරිම ව ශයන් දරමින් කාටයුතුම 
කාර තිශබන ආකාාරය ගැන අශප් ගරු ඇමතිතුමමාත් දත්තයන්  

උපශයෝගී කාර ගනිමින් පැහැදිලිව ්රකාා  කාළා. ඉන්පසුවත් අශප් 

ගරු මන්ත්රීවරුන් කිහිපශදනක් කාරන ලද ්රකාා යන් මත සාලාව 
පිබඳබශව ්රගතිය සහ අමාතයාං යක් හැටියට අප කාර තිශබන 

කාටයුතුම ටිකා නැවතත් පැහැදිලි කාරන්න මා කාැමැතියි. 
විශ ේෂශයන්ම සාලාව යුද හමුදා කාශුනශර් පිපිරීශමන් විපතට පත් 

ජනතාවට සහන සැලසීම සශහා අනුමත ්රතිපාදන ්රමාණය 
රුපියල් මිලියන 1,5.6යි. ශම් වන විට සහන සැලසීම සශහා ලබා 

දී ඇති මුළු  ්රතිපාදන ්රමාණය රුපියල්  මිලියන 1,001යි. එයින් 

තක්ශසේරු වටිනාකාම රුපියල් ලක්ෂ 10ට වැඩි නිවාස 140ක් සශහා  
රුපියල් මිලියන 50..0ක් ශම් වන විට ලබා දී තිශබනවා. 

තක්ශසේරු වටිනාකාම රුපියල් ලක්ෂ 10ට අ ර නිවාස 1,712ක් 
සශහා ශම් වනශකාොට රුපියල් මිලියන 121ක් ලබා දී තිශබනවා. 

සමස්තයක් ව ශයන් තක්ශසේරු වටිනාකාම ලක්ෂ 10ට වැඩි හා අ ර 
නිවාස 1,060ක් සදහා ශම් වනශකාොට රුපියල් මිලියන 710ක්  ලබා 

දී  තිශබනවා.  

ශම්වා රියාත්මකා වනශකාොට ්රාශද්ශීය ශල්කාම් කාාර්යාල 
හරහා රමානුූලලව ශම් කාටයුතුම අධීක්ෂණය කාර ශගන යනවා. 

යම් යම් ්රමාද ශදෝෂයන් තිශබනවා නම් ඒවා විශේචනය කාරන්න 
ශම් සභාවට අයිතිය තිශබනවා. ශම් කාාල සීමාශේ ඇතිවන 

ස්වභාවිකා සහ ස්වභාවිකා ශනොවන ආපදාවලදී රජයක් හැටියට අපි 
මැදිහත් ශවලා අශප් වගකීම ශනොපිරිශහළා ඉුව කාරනවා. පුර්ණ 

ශලස හානි වූ නිවාසවලට හා පාවිච්චියට නුසුදුසු ශලස හානි වූ 

නිවාස සශහා රුපියල් 50,000කා දීමනාවක් බැගින් ශගවීමට 
රුපියල් මිලියන 72.2ක් අපි ලබා දීලා තිශබනවා. මට ලැී. 

තිශබන කාාලය ්රමාණවත් ශනොවන නිසා ශම් යටශත් ්රතිපාදන 
නිකුත් කාරන ලද ්රතිලාීනන් ගණන සශහන් ශල්නය මා 

සභාගත* කාරනවා. 

ඒ වාශ ම සාලාව ්රශද් ශේ ආපදාවලට ලක් වූ නිවාස 

හිමියන්ට ස්වයං රැකියා සශහා හා රිශරෝද රථ හිමියන් සශහා 

රුපියල් 10,000කා දීමනාවක් ලබා දී තිශබනවා. ඒ වාශ ම 

්රතිලාීනන් 315කාට රුපියල් මිලියන 3.5ක් ලබා දී තිශබනවා. යුද 

හමුදාව විසින් සිදු කාරන ලද අතිත්වැඩියා කාටයුතුම සශහා නිවාස 

1,031ක් ශවනුශවන් රුපියල් මිලියන 40ක් ලබා දී තිශබනවා. 

2269 2270 

———————————— 
* කථාව අවසානදම පළ කර ඇත. 
*  உமரயினிறுதியில் தரப்பட்டுள்ளது. 

* Produced at end of speech. 



පාර්ලිශම්න්තුමව 

සාලාව පිබඳබශ තවත්  වාර්තා ශබොශහොමයක් තිශබනවා. මට ඒවා 

සභාගත කාරන්න පුළුවන්.   

විශ ේෂශයන් මා සතුමටට පත් ශවනවා, අශප් අමාතයාං ශේ ශම් 

වැඩසටහන් රියාත්මකා කිරීම ශවනුශවන් අදාළ අමාතයාං වල හා 

ආයතනවල සහශයෝගය ලබා දීම ගැන. ඒ වාශ ම ඉදිරියටත් ඒ 

සහශයෝගය බලාශපොශරොත්තුම ශවනවා. දැනටමත් ලබා ශදන 

සහශයෝගය පිබඳබශව අනිකුත් අමාතයාං වලට මශ  ස්තුමතිය  පුද 

කාරනවා. ඒ වාශ ම ආපදා කාළමනාකාරණ අමාතයාං ශේ කාටයුතුම 

ශමශහයවමින් අපට මෙ ශපන්වන අශප් ගරු අමාතයතුමමාටත්, 

අමාතයාං ශේ කාටයුතුමවලට විශ ේෂ  ක්තියක් ලබාශදන අශප් 

අමාතයාං ශේ  ශල්කාම්තුමමාටත්, අතිශර්කා ශල්කාම්වරු, අධයක්ෂ 

ජනරාල්වරු ඇතුමළු සමස්ත කාාර්ය මණ්ඩලයටත් මශ  ස්තුමතිය පුද 

කාරමින් මා නිහඬ ශවනවා. ශබොශහොම ස්තුමතියි.   

 

4. සව්යං රැකියා හා ත්රී ශරෝද රථ හිමියන් සශහා රු.10000 
දීමනාව  (්රතිලාීනන් 315) -  රුපියල් මිලියන 3.5 

5. යුධ  හමුදාව විසින් සිදු කාරන ලද  අතිත්වැඩියා  කාටයුතුම  
සශහා (නිවාස 1031කා) - රුපියල් මිලියන 40 

6. වංචල ශද්පල හානි සශහා (්රතිලාීනන් 567කා) රුපියල් 
මිලියන 100 

7. තාවකාාලිකා ශව ළශ කුටි ඉඳිකිරීම සශහා - රුපියල් මිලියන 
25 

්රතිපාදන නිකුත් කාර 
්රතිලාීනන් ගණන 

්රගතිය 
සැප්තැම්බර් මස 50 
ශදශනකුට හා 
ඔක්ශතෝබර් මස 
55ශදශනකුට 
පමණක් මුදල් ලබා 
දී ඇත්ශත් ශබොශහෝ 
පුද්ගලයින් හට 
වන්දි මුදල් ලබා දී 
ඇතත් නිවාස සෑදීම 
ආරම්භ කාර 
ශනොමැතිවීම 
ශහේතුමශවනි 

මුදල් ලබා 
දී අති 

්රතිලාීනන් 

ජුනි  -013 744 

ජුලි  -16. 171 

අශගෝස්තුම  -154 152 

සැප්තැම්බර්  -154 58 

ඔක්ශතෝබර් -154 55 

“106 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සශහා රු. 12.,572,000කා මුදල උපශල්නයට ඇතුමළත් කාළ යුතුමය” 
යන ්ර ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
 106 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපශල්නශයහි ශකාොටසක් හැටියට තිබිය යුතුමයයි නිශයෝග කාරන 
ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන.- ශමශහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,                  

රු. 45.,540,000 
  

“106 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සශහා 
රු. 45.,540,000කා මුදල උපශල්නයට ඇතුමළත් කාළයුතුමය” යන 
්ර ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
 106 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපශල්නශයහි ශකාොටසක් හැටියට තිබිය යුතුමයයි නිශයෝග කාරන 
ලදී.  

  
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 1,405,3.6,000 

  
“106 වන ශීර්ෂශයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සශහා රු. 1,405,3.6,000කා මුදල උපශල්නයට ඇතුමළත් කාළ යුතුමය” 
යන ්ර ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
106 වන ශීර්ෂශයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපශල්නශයහි ශකාොටසක් හැටියට තිබිය යුතුමයයි නිශයෝග කාරන 
ලදී. 

 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,                 

රු. 2,312,000,000 

  
“106 වන ශීර්ෂශයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සශහා 

රු. 2,312,000,000කා මුදල උපශල්නයට ඇතුමළත් කාළ යුතුමය” යන 
්ර ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
106 වන ශීර්ෂශයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපශල්නශයහි ශකාොටසක් හැටියට තිබිය යුතුමයයි නිශයෝග කාරන 
ලදී. 

304 වන ශීර්ෂය.-  කාලගුණ විෙයා දෙපාර්තදම්්දුරව 
  

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,  
රු. 262,305,000   

 

 “304 වන ශීර්ෂශයහි  02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සශහා රු. 262,305,000කා  මුදල උපශල්නයට ඇතුමළත් කාළ යුතුමය” 
යන ්ර ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
304 වන ශීර්ෂශයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපශල්නශයහි ශකාොටසක් හැටියට තිබිය යුතුමයයි නිශයෝග කාරන 
ලදී. 

  

02 වන වැඩසටහන.-  සංවර්ධන  වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,               
රු. 43,000,000 

 

“304 වන ශීර්ෂශයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සශහා 
රු. 43,000,000කා මුදල උපශල්නයට ඇතුමළත් කාළ යුතුමය” යන 
්ර ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
304 වන ශීර්ෂශයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපශල්නශයහි ශකාොටසක් හැටියට තිබිය යුතුමයයි නිශයෝග කාරන 
ලදී. 

 

தமலப்பு 106, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கொன ரூபொ 129,572,000 அட்டவமணயிற் 

னசர்க்கப்படுைொக”  எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப் 

பட்டது. 

2271 2272 

[ගරු දුශන්ෂ් ගන්කාන්ද මහතා  

සාලාව යුධා හසමුො කඳවුදර් අවිගබඩාව ිළිළරීදේද විපත  පත් 

පුද්ගලයි්ද  සහසන සැලසීෙ 

1. සාලාව යුධ හමුදා කාශුනශර් පිපිරීශමන් විපතට පත් ජනතාවට 
සහන සැලසීම සශහා අනුමත ්රතිපාදන ්රමාණය රුපියල් 
මිලියන 15.6 

2. ශම් වන විට සහන සැලසීම සශහා ලබා දී ඇති මුළු ්රතිපාදන 
්රමාණය - රුපියල් මිලියන 1001 

 එයින්, 

 i. තක්ශසේරු වටිනාකාම ලක්ෂ 
10ට වැඩි නිවාස 140ක් සශහා  
රුපියල් මිලියන 50..0ක් ලබා 
දී ඇත. 

 ii. තක්ශසේරු වටිනාකාම ලක්ෂ 
10ට අ ර නිවාස 1712ක් සශහා 
රුපියල් මිලියන 121ක් ලබා දි 
ඇත.  

3. පුර්ණ හානි ුන හා වාසසථ්ානයට නුසුදුසු ශලස නිවාස 
හානිවූවන් රු.50000/- දීමනාව සශහා ්රතිපාදන ්රමාණය  -
රුපියල් මිලියන 72.2 

නිවාස 

1060ක් 

සශහා 

රුපියල් 

මිලියන 

710ක් 

ලබාදී 

ඇත. 
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தமலப்பு 106, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  மூலதனச் 

தசலவு ரூபொ 459,540,000 
 

“தமலப்பு 106, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கொன  

ரூபொ  459,540,000 அட்டவமணயிற் னசர்க்கப்படுைொக”  எனும் 

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 106, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவிருத்திச் தசயற்பொடுகள் - ைீண்டுவருஞ் 

தசலவு ரூபொ 1,405,396,000 
  

“தமலப்பு 106, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, ைீண்டுவருஞ் தசலவுக் 

கொன ரூபொ 1,405,396,000 அட்டவமணயிற் னசர்க்கப்படுைொக”  

எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 106, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, ைீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவிருத்திச் தசயற்பொடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபொ 2,312,000,000 
 

“தமலப்பு 106, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவுக்கொன  

ரூபொ  2,312,000,000 அட்டவமணயிற் னசர்க்கப்படுைொக”  எனும் 

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 106, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 304.- வளிைண்டலவியல் திமணக்களம்  
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவிருத்திச் தசயற்பொடுகள் -  ைீண்டுவருஞ் 

தசலவு ரூபொ 262,385,000 
 

“தமலப்பு 304, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, ைீண்டுவருஞ் தசலவுக் 

கொன ரூபொ 262,385,000 அட்டவமணயிற் னசர்க்கப்படுைொக”  

எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 304, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, ைீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவிருத்திச் தசயற்பொடுகள் -  மூலதனச் 

தசலவு ரூபொ 43,000,000 
 

“தமலப்பு 304, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவுக்கொன 

ரூபொ 43,000,000 அட்டவமணயிற் னசர்க்கப்படுைொக”  எனும் வினொ 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 304, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

Question, "That the sum of Rs.129,572,000, for Head 106, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 106, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 
Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure, 

Rs.459,540,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 459,540,000, for Head 106, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  
Head 106, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

Programme 02. - Development Activities - Recurrent Expenditure,                
Rs. 1,405,396,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 1,405,396,000, for Head 106, 
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 106, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 
Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,              

Rs. 2,312,000,000 
 
Question, "That the sum of  Rs. 2,312,000,000, for Head 106, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  
Head 106, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 
HEAD 304. -  DEPARTMENT OF METEOROLOGY  

 

Programme 02. - Development Activities - Recurrent Expenditure,                
Rs. 262,385,000 

 

Question, "That the sum of  Rs. 262,385,000, for Head 304, 
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 304, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of  the Schedule.  
 
Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,           

Rs. 43,000,000 
 

Question, "That the sum of  Rs. 43,000,000, for Head 304, 
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  
  

Head 304, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 
"157 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සශහා රු. 350,461,000කා මුදල උපශල්නයට ඇතුමළත් කාළ යුතුමය" 
යන ්ර ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
157 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපශල්නශයහි ශකාොටසක් හැටියට තිබිය යුතුමයයි නිශයෝග කාරන 
ලදී. 

01 වන වැඩසටහන.- ශමශහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,                     
රු. 150,150,000 

  

"157 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සශහා             
රු. 150,150,000කා මුදල උපශල්නයට ඇතුමළත් කාළයුතුමය” යන ්ර ්නය 
විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
157 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම උපශල්නශයහි 

ශකාොටසක් හැටියට තිබිය යුතුමයයි නිශයෝග කාරන ලදී. 
  

236 වන ශීර්ෂය.-  රාජය භාෂා දෙපාර්තදම්්දුරව 
  

01 වන වැඩසටහන.-  ශමශහයුම්  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,                  
රු. 134,632,000 

  

  “236  වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සශහා රු. 134,632,000කා මුදල උපශල්නයට ඇතුමළත් කාළ යුතුමය” 
යන ්ර ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 

236 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපශල්නශයහි ශකාොටසක් හැටියට තිබිය යුතුමයයි නිශයෝග කාරන 
ලදී. 

  

01 වන වැඩසටහන.-  ශමශහයුම්  වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,              
රු. 33,350,000 

  

“236  වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සශහා 
රු. 33,350,000කා මුදල උපශල්නයට ඇතුමළත් කාළ යුතුමය” යන 
්ර ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
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පාර්ලිශම්න්තුමව 

 

236 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 
උපශල්නශයහි ශකාොටසක් හැටියට  තිබිය යුතුමයයි නිශයෝග කාරන 
ලදී.  

 

“தமலப்பு 157, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கொன ரூபொ 350,461,000 அட்டவமணயிற் னசர்க்கப் 

படுைொக”  எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 157, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபொ 158,150,000 
 

“தமலப்பு 157, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கொன 

ரூபொ 158,150,000 அட்டவமணயிற் னசர்க்கப்படுைொக”  எனும் 

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

 

 தமலப்பு 157, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

தமலப்பு 236.-  அரச கருை தைொழிகள் திமணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் - ைீண்டுவருஞ் 

தசலவு ரூபொ 134,632,000 
 

 “தமலப்பு 236, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் தசலவுக் 

கொன ரூபொ 134,632,000 அட்டவமணயிற் னசர்க்கப்படுைொக”  

எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

 

 தமலப்பு 236, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபொ 33,350,000 
 

“தமலப்பு 236, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கொன 

ரூபொ 33,350,000 அட்டவமணயிற் னசர்க்கப்படுைொக”  எனும் வினொ 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

 

தமலப்பு 236, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 
Question, "That the sum of Rs. 350,461,000, for Head 157,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 157, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 01. - Operational Activities  - Capital Expenditure,                
Rs. 158,150,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 158,150,000, for Head 157, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  

Head 157, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 
 

HEAD 236. - DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGES 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                 
Rs. 134,632,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 134,632,000, for Head 236, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 236, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,             
Rs. 33,350,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 33,350,000, for Head 236, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  
Head 236, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

"165 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සශහා රු.113,405,000කා මුදල උපශල්නයට ඇතුමළත් කාළ යුතුමය" 
යන ්ර ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 

165 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපශල්නශයහි ශකාොටසක් හැටියට තිබිය යුතුමයයි නිශයෝග කාරන 
ලදී. 

 

01 වන වැඩසටහන.- ශමශහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම, 
රු.1,722,.50,000 

 

"165 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සශහා 
රු.1,722,.50,000කා මුදල උපශල්නයට ඇතුමළත් කාළ යුතුමය" යන 
්ර ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 

165 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 
උපශල්නශයහි ශකාොටසක් හැටියට තිබිය යුතුමයයි නිශයෝග කාරන 
ලදී.   
 

“தமலப்பு 165, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கொன ரூபொ 113,405,000 அட்டவமணயிற் னசர்க்கப் 

படுைொக”  எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 165, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபொ 1,722,950,000 
 

“தமலப்பு 165, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கொன 

ரூபொ 1,722,950,000 அட்டவமணயிற் னசர்க்கப்படுைொக”  எனும் 

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 165, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 
Question, "That the sum of Rs. 113,405,000, for Head 165, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 165, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 
Programme 01- Operational Activities - Capital Expenditure,                       

Rs. 1,722,950,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 1,722,950,000, for Head 165, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  

Head 165, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 
එකල්හි ද ලාව අ. භා. 5.00 වූදය්ද, පාර්ලිදම්්දුරව  ප්රගිනය 

වාර්තා කරනු  ිළණිස සභාපිනුරො මූලාසනදය්ද ඉවත් විය. 
කාරක සභාව ප්රගිනය වාර්තා කරයි   නැවත රැසපවීෙ 2016 

දෙසැම්බර් 02වන සගඩරාො.  
 

அப்தபொழுது னநரம் பி.ப. 5.00 ைணியொகிவிடனவ, குழுவின் 

பொிசீலமன பற்றி அறிவிக்கும் தபொருட்டு தவிசொளர் அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகன்றொர்கள். 

குழுவினது பொிசீலமன அறிவிக்கப்பட்டது;  ைீண்டும் கூடுவது  

2016 டிசம்பர் 01, வியொழக்கிழமை. 
 

It being 5.00 p.m., the Chairman left the Chair to report Progress.  
Committee report Progress; to sit again on Friday, 02nd 

December, 2016. 
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2016  ශදසැම්බර්  01  

කල්තැබීෙ 
ஒத்திமவப்பு  

ADJOURNMENT 
 

ගු ලක්ෂපේද කිරිඇල්ල  ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

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

“That Parliament do now adjourn.” 
 

ප්රශ්පනය සභාිමමු් කරන ලදී. 
வினொ எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 

 

ගු නිදයෝජය කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

සභාව කාල් තබන අවස්ථාශේ ශයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීම, ගරු 

දිශන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමමා. 

 
 

කියුබානු හි පු ජනාධිපින විප්ලවීය නායක ෆිදෙල් 

කසපදරෝ සහසෘෙයාදේ අභාවය ිළිතබඳ දශ්ෝකය 
கியூபொவின் முன்னொள் சனொதிபதி புரட்சித் தமலவர் 

பிடல் கஸ்ட்னரொ அவர்களின் ைமறவுக்கு அனுதொபம் 
CONDOLENCES ON THE DEMISE OF REVOLUTIONARY 

LEADER COMRADE FIDEL CASTRO, FORMER PRESIDENT OF 
CUBA 

 

[5.00 p.m.] 
 

ගු දිද්දෂප ගුණවර්ධාන ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு  தினனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Hon. Deputy Speaker, I would like to move the 
following Resolution for this Parliament to pay its highest 
respect to one of the world's most respected and honoured 
leaders who has passed away, Comrade Fidel Castro, 
former  President and Leader of Cuba.  

"Sri Lanka Parliament pays its deepest sympathies on the demise of 
exemplary Leader Commander-in-Chief of the Cuban Revolution, 
Comrade Fidel Castro Ruz.  

Comrade Fidel Castro, from the day he led and stormed the 
Moncada Barracks to the day when he retired from position of 
active leadership, stood as one of the greatest examples to the 
oppressed masses of the world.  

The victorious Revolution that he so bravely led in Cuba inspired 
Cuba and all continents across the world, as he liberated his country 
and built Socialist Cuba. For over fifty years as President of Cuba, 
he led Cuba to great new achievements and was an international 
champion for the cause of sovereignty and independence of nations. 

Comrade Fidel Castro’s leadership overthrew the puppet regime of 
Dictator Fulgendo Batista and restored to the people dignity and 
sovereignty of the motherland. From the victory of Playa Giron, he 
continuously stood up against the bullying of imperialist allies." 

Form the day he and his comrades landed by "Granma" on the soil 
of Cuba, to the day the Cuban Revolution was victorious, it was 
exemplary dedication and leadership of Comrade Fidel Castro that 
brought the victory of the Revolution.   

His leadership inspired Cuban professionals as volunteers to serve 
people in Africa, Asia and Latin America to help people achieve 
better standards of living as Cuba had  already attained very high 
standards in many areas of its economy.  

Sri Lanka will always remember how Cuban doctors were sent to 
our aid and served our people during most difficult times in our 
history and the support given by Cuba in at international events.  

"Comrade Fidel Castro gave exemplary leadership to Cuba, to battle 
and defeat imperialism, is undoubtedly a historical brave leadership 
given to an entire world. His memories will always continue to truly 
inspire a whole new generation to carry forward victories of the 
Revolution in Cuba across the globe.  

Inspirational words spoken on the Cuban Revolution by Comrade 
Fidel Castro on the eve of  50th anniversary of the attacks on the 
Moncada Barracks will always continue to reverberate throughout 
human history.   

'History has proved that nothing could defeat our people in its 
noble endeavours and that weapons are no more powerful than 
ideas. 

We are today, as nothing could be preventing that, from the 
proletarian spirits of a country built over centuries with the blood 
and sweat of slaves and workers, the deepest yearning for freedom 
and justice that our national hero demanded would flow with 
inextinguishable strength and justice that will live on like an eternal 
flame.'  

We, together with the people of Sri Lanka join in solidarity with the 
heroic people of Cuba and Government of Cuba in paying our 
deepest homage and our eternal salute to the Founder of the Cuban 
Revolution, exemplary Leader Comrade Fidel Castro Ruz."  

Sir, he inspired all continents of the world.  

මම ශම් ශයෝජනාව ඉදිරිපත් කාශළේ ශශ්රේෂ්ඨ කියුබානු නායකා 

ෆිශදල් කාස්ශරෝ මැතිනාන්ශ  විශයෝගය සම්බන්ධවයි. කියුබානු 

විප්ලවය ජයග්රහණය කිරීශමන් පසු කියුබාශේ සමාජවාදී රාජයය 

ශගොඩනො, නව සමාජයක් බිහි ශකාොට වසර 50ක් පාලන කාටයුතුම 

ශගන ගිය, ඒ වාශ ම තමන්ශ  මිර ජනතාවශ  අරගළ සියල්ලට 

 ක්තිය හා නායකාත්වය දුන් එතුමමාට අශප් උත්තම ශගෞරවය ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුමව ශවනුශවන් පිදිය යුතුමය යන ශයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කාරනවා.  

ශ්රී ලංකාාවට දිගටම මිර සහශයෝගය ලබා දුන් රාජය 

නායකාශයකු වන ෆිශදල් කාස්ශරෝ මැතිතුමමා ශනොබැඳි සමුළුශේ 

නායකායා හැටියට ඉ ුව කාළ කාාර්යභාරය ද අප අගය කාළ යුතුමයි. ඒ 

වාශ ම  ශලෝකායට මිනිස් සමාජයකා උරුමකාම් කිව හැකි 

ජයග්රහණ සශහා ශද්  සීමා මායිම් ශනොතකාා කාටයුතුම කාළ, ඒ 

 ක්තිමත් පයේුනඩය ශගන ගිය එතුමමා අප තුමළ සදාකාාලිකා 

සිහිවටනයක් තැබූ බවත් යබඳත් අපි සටහන් කාරමු. ස්තුමතියි. 

 
[අ.භා. 5.07  

 
ගු ඒ.ඩී. ුමසල් දප්රේෙජය්දත ෙහසතා (විෙයා, තාක්ෂණ හසා 

පර්දමෂණ අොතයුරො) 
(ைொண்புைிகு ஏ.டி. சுசில் பினரைஜயந்த - விஞ்ஞொன, 

ததொழில்நுட்ப ைற்றும் ஆரொய்ச்சி அமைச்சர்) 

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha - Minister of  Science, 
Technology and Research) 
ගරු නිශයෝජය කාථානායකාතුමමනි, අභාව්රාප්ත කියුබානු 

නායකා  ෆිශදල් කාස්ශරෝ මැතිතුමමන් සම්බන්ධව අද සභාව කාල් 

තබන අවස්ථාශේ ශයෝජනාව ඉදිරිපත් කාළ ශජයෂ්ඨ 

මන්ත්රීවරශයකු වන ගරු දිශන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමමාට මම 

ස්තුමතිවන්ත ශවනවා. ශ්රී ලංකාා-කියුබානු පාර්ලිශම්න්තුම මිරත්ව 

සංගමශේ සභාපතිවරයා හැටියට ්රථමශයන්ම මම එම ශයෝජනාව 

ස්ථිර කාරනවා.  

2277 2278 



පාර්ලිශම්න්තුමව 

ගරු නිශයෝජය කාථානායකාතුමමනි, 1.26 වසශර් අශගෝස්තුම 13 

වැනි දා කියුබාශේ බයිරන් නුවරදී උපත ලැබූ ෆිශදල් කාැස්ශරෝ 

මැතිතුමමන් 1.45 වසශර්දී නීති ශිෂයශයකු ශලස හවානා 

වි ්වවිදයාලයයට ඇතුමළු ුනණා. එතුමමා 1.52 වසශර්දී මැතිවරණයට 

ඉදිරිපත් ුනණා. නමුත් බැටිස්ටා පාලනය විසින් එම මැතිවරණය 

අවලංගු කාරනු ලැබුවා. ඒ නිසා එතුමමා විප්ලවකාාරී මග ශතෝරා 

ගත්තා. බැටිස්ටා පාලනය තුමළ ්රජාතන්රවාදය රියාත්මකා 

ශනොුනණු නිසා, ඒ වනවිට පැවැති මාක්ස්-ශලනින්වාදයත්, අශනක් 

පැත්ශතන් ශසෝවියට් සමාජවාදී සමූහාණ් රව ්රමු සමාජවාදී 

කාශුනශරන් ලැබූ ආභාසයත් සමෙ එතුමමා විප්ලවකාාරී මගකාට 

එළඹුණා.  

1953 වසශර් ජූලි 26 වැනි දා ශමොන්කාාශඩෝ හමුදා බැරැක්කායට 

්රහාර එල්ල කාළත්, එය එතරම් සාර්ථකා ුනශණ් නැහැ.  ඊට අදාළ 

න ර විභාගය අවසානශේ එතුමමන්ට අුනරුදු පහශළොවකා සිර 

දඬුවමක් නියම ුනණා. නමුත් අුනරුදු ශදකාකාට පසුව එයින් නිදහස ්

වූ එතුමමා ආර්ජන්ටිනාශේ වවදයවරයකු හැටියට වාශ ම 

මාක්ස්වාදී විප්ලවවාදිශයකු හැටියට හිටපු අර්නස්ට් ශච් ගුශේරා 

සමෙ එකාතුම ුනණා. එම මිරත්වය තුමබඳන් ලැබූ ආභාසයත් එක්කා 

කාැස්ශරෝ මැතිතුමමා විප්ලවකාාරීන් 02ශදශනකු සමෙ නැවත 

කියුබාවට එන අවස්ථාශේදී ඔුනන් ගමන් ගත් යාරාවට 

බැටිස්ටාශ  ගුවන් ්රහාර එල්ල ුනණා. වාසනාවකාට වාශ  ෆිශදල් 

කාස්ශරෝ මැතිතුමමා, ශච් ගුශේරා ඇතුමළු ශදොශළොස් ශදශනකු 

පමණක් එයින් ශේරුණා. ඔුනන් කියුබාවට ගිහින් එහි කානාකාර 

්රශද් වල ඉතාම දුෂ්කාර කාාල පරිච්ශදදයක් ගත කාළා.  

ඒ කාාලය තුමළ ජනතාව ඒකා රාශි කාර ගනිමින් ඇවිල්ලා තමයි 

නැවත 1.5. වසශර්දී කියුබානු විප්ලවයට මුල පිරුශේ. එහි 

්රතිඵලයක් හැටියට 1.5. වසශර් ජනවාරි මාසශේ 01 වැනි දා 

කියුබානු විප්ලවය ජයග්රහණය කාළ එතුමමා, ආණ් රව පත් කාරශගන 

කියුබානු රජශේ හමුදා ආඥාපති හැටියට කාටයුතුම කාළා. එදා, තවත් 

නායකායකු හැටියට කාටයුතුම කාරපු, ඒ වාශ ම වි ාල ගරුත්වයක් 

තිශබන කියුබාශේ ශජොශසේ මාර්ටින් අග්රාමාතයවරයා හැටියට 

කාටයුතුම කාළා. මාස ශදකාකාට පමණ පසුව ෆිශදල් කාස්ශරෝ 

මැතිතුමමන්ට අගමැතිය රය හිමි ුනණා. ඉන් පසුව එතුමමා 

්රතිසංස්කාරණ කාටයුතුම රාශියක් ආරම්භ කාළා. 

ධනවතුමන් සතුමව තිබූ කාර්මාන්ත, ඒ වාශ ම වි ාල වතුම 

ජනතාව සතුම කාරලා සමාජවාදී වැඩ පිබඳශවළකාට ගියා පමණක් 

ශනොශවයි, එදා ඇශමරිකාාශවන් දුන්න ශතල් පිරිපහදුව පවා 

්රතික්ශෂේප කාරලා සමාජවාදී කාශුනශර් ශසෝවියට් සමාජවාදී 

සමූහාණ් රශවන් ශතල් ලබා ගැනීම සශහා එතුමමා කාටයුතුම කාළා. 

පාසල් 10,000ට වැඩි ්රමාණයක් ඇති කාරලා අධයාපනයට 

්රමුස්ථානය දුන් නිසා, ශම් වන විට කියුබාශේ සාක්ෂරතාව 

සියයට .0ක් ශවනවා.  

 සෑම උපත් දහසකාටම ළදරු මරණ සංයාව 1.1 දක්වා අ ර 

කාරලා තිශබනවා. ශලෝකාශේ රටවල් අතරින් ජනගහනයට 

අනුපාතිකාව වවදයවරුන් සිටින වැඩිම රට කියුබාවයි. එපමණක් 

ශනොශවයි, එතුමමාශ  නායකාත්වය යටශත් 1.76දී කියුබාව 

සමාජවාදී සමූහාණ් රවක් බවට පත් ුනණා. ඒ වාශ ම, එතුමමා 

ශනොබැඳි ජාරුන්ශ  රාජය නායකා සමුළුශේ ්රමුශයක් ුනණා 

විතරක් ශනොශවයි, 1.76දී ලංකාාශේ පැවැති ශනොබැඳි ජාරුන්ශ  

රාජය නායකා සමුළුවටත්  පැමියේයා. මම එදා පාසල් ශිෂයශයක් 

හැටියටයි හිටිශේ.  

මට අද වාශ  මතකායි, එතුමමාට තිබුණු කාඩවසම් ශපනුම. මට 

මතක් ශවනවා, අශප් ගරු වාසුශද්ව නානායක්කාාර මන්ත්රීතුමමාත් 

1.70දී පාර්ලිශම්න්තුමවට ආපු කාාලය. ඒ වාශ  උත්තුමංග ශද්හ ධාරි 

පුරුෂ ලක්ෂණ තිබුණු ශකාශනක් එතුමමා. ලතින් ඇශමරිකාානු 

රටවල්වල, අ්රිකාානු රටවල්වල, ආසියානු රටවල සමාජවාදී 

වැඩසටහන් සශහා, සමාජවාදී කාශුනර  ක්තිමත් කිරීම සශහා 

එතුමමා නිරන්තරශයන්ම කාැප ශවලා කාටයුතුම කාළා. එපමණක් 

ශනොශවයි,  ඇංශගෝලාශේ සටශන්දී එතුමමා යුද ආධාර දීමට පවා 

ඉදිරිපත් ුනණා. ශසබළුන් දහස් ගණනක් ඇංශගෝලාවට යවලා ඒ 

සටන  ක්තිමත් කිරීම සශහා ඒ ජනතාව ශවනුශවන් එතුමමා 

සහශයෝගය දුන්නා. ඒ නිසා අධිරාජයවාදීන්ට එතුමමා වි ාල 

කාරදරයක් බවට පත් ුනණා.  එතුමමාශ  සහශයෝගය ශවනිසියුලාව 

වැනි රටවලටත් ලැබුණා. ඒ රටවල් සමෙ ඉතා මිර 

සම්බන්ධතාවක් ඇති කාර ගත්තා. ශවනිසියුලාශේ සමාජවාදී වැඩ 

පිබඳශවළ සශහා එතුමමා වි ාල සහශයෝගයක් ලබා දුන්නා.  

ඒ විතරක් ශනොශවයි, නව විදයාත්මකා හා තාක්ෂණය සශහා 

ශඩොලර් බිලියනයක් ශවන් කාරලා එතුමමාශ  නායකාත්වය යටශත් 

ආරම්භ කාරපු පර්ශේෂණ වැඩසටහන නිසා ජීව තාක්ෂණ             

-Biotech - ක්ශෂේරය තුමළ අද ශලෝකාශේ තිශබන ්රමුම රටක් 

බවට කියුබාව පත් ශවලා තිශබනවා. ඒ විතරක් ශනොශවයි, 

ඔුනන්ශ  එකා කාලාපයක් තිශබනවා. එතැන සම්ර්ර්ණශයන්ම 

කාරන්ශන් ඒ  ශලෝකායට ශබදා හැරීම සශහා එන්නත් -vaccines- 

නිෂ්පාදනය කිරීමයි. හැබැයි, අවාසනාවකාට වාශ  ඒ රශට් 

විදයාඥයන් හයදය ශරෝග සශහා, පිබඳකාා ශරෝග සශහා, දියවැඩියාව 

සශහා ශසොයා ගත්ත ඉතාම වටිනා ෂෂධ ජාතයන්තර ව ශයන් 

අශළවි කිරීමට එශරහිව සම්බාධකා පැනවිලා තිබුණා. අද ඒ නිසා 

තමයි ඒ ෂෂධ ශලෝකාශේ ශවශළශ ශපොළට එන්ශන් නැත්ශත්. 

විශ ේෂශයන්ම ශපණහති පිබඳකාා -lung cancer- සශහා 

ශගෝනුස්සාශ  විෂවලින් -venom - හදපු එන්නත ඉතාම සාර්ථකා 

බව පර්ශේෂණවලින් ඔප්පු කාරලා තිශබනවා, පිබඳකාා ශරෝගය 

සශහා සාර්ථකා ්රතිකාර්මයක් හැටියට.  

මට අවස්ථාව ලැබුණා, 1..7දී 12වැනි ශලෝකා තරුණ 

සම්ශම්ලනය පැවති  අවස්ථාශේදී පළමුවැනි වතාවට කියුබාවට 

යන්න. ගරු බිමල් රත්නායකා මැතිතුමමාට ඒකා මතකා ඇති. එදා මම 

මහ ඇමතිවරයා විධියට තමයි ඒ සම්ශම්ලනයට සහභාගි ුනශණ්. 

ඊට පස්ශසේ තවත් අවස්ථා තුමනකාදී කියුබාවට යන්න මට අවස්ථාව 

ලැබුණා. මම අවසාන වතාවට දැනට මාසයකාට පමණ කාලින් 

ගිහිල්ලා විදයා තාක්ෂණ අමාතයාං යත් සමෙ, ඒ ඇමතිතුමමියත් 

සමෙ ශදරට අතර ද්විපා ්විකා සහශයෝගිතාව සශහා අශප් පරණ 

ගිවිසුම අතිත් කාරලා ගිවිසුම් අත්සන් කාළා.  

විශ ේෂශයන්ම ජීව තාක්ෂණය සශහා රටවල් ශදශක් 

විදයාඥයන් හුවමාරු කාර ගැනීමත්, තාක්ෂණය හුවමාරු කාර 

ගැනීමත්, ඒකාාබද්ධ පරීක්ෂණ පැවැත්වීම සශහාත් කාටයුතුම 

කාරන්න අපට පුළුවන්කාම ලැබුණා. ඒ වාශ ම අපි දුුවවා, පසුගිය 

කාාලය තුමළ වි ාල දියුණුවක් ශම් ක්ශෂේරය තුමළ කියුබාව අත් පත් 

කාරශගන තිශබන බව. ශකාොයි තරම් බලවත් රාජයයන් 

අධිරාජයවාදීන් හැටියට එරට ආසන්නශේ සිටියත් එතුමමා නිර්භයව 

කාටයුතුම කාළා.  

ලංකාාව වාශ ම, ශම් හා සමාන ශද් ගුයේකා තත්ත්වයක් 

තිශබන එම රශට් ජනතාව ඉතාම ්රියමනාපයි. ඒ වාශ ම 

සුහදශීලියි. ඒ අය කාථා කාරන භාෂාව Spanish භාෂාව.  ඉතාම  

සරල දිවි පැවැත්මක් තිශබන ජනතාවක් හැටියට ඔුනන් 

හනාන්වන්න පුළුවන්. ඒ වාශ ම අභාව්රාප්ත ෆිශදල් කාැස්ශරෝ 

නායකාතුමමාට කියුබාශේ ජනතාව තුමළ ඉතා තද ඇල්මක් තිශබන 

බව අපි එහි ගිය සංචාරවලදී පැහැදිලි ුනණා.  

ශනොබැඳි ජාරුන්ශ  සමුළුව  ක්තිමත් කිරීම සශහාත්, ඒ 

පිබඳශවත ඉදිරියට ශගන යෑම සශහාත් වි ාල කාාර්යභාරයක් ඉුව 
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කාරපු නායකායකු හැටියට එතුමමා හනාන්වන්න පුළුවන්. ඒ වාශ ම 

ජිතනීවාහිදී, ජාතයන්තර සමුළුවලදී එතුමමන්ලා ශ්රී ලංකාාවට 

සහශයෝගය දුන්නා වාශ ම, UNESCO සංවිධානශේ විධායකා 

සභාව නිශයෝජනය කාරන්න අවස්ථාව ලබාගැනීම සශහා මම 

තරගයට ඉදිරිපත් ුනණාම, ඒ අවස්ථාව මට ලබා ගැනීම සශහා 

කියුබාව සහ ආසන්න රටවල්වල සියති ශදනාම එතුමමන්ලාශ  

සහශයෝගය මට ලබා දුන්නා. ඒ වාශ ම, අප ශදරට අතර 1.5.දී 

ආරම්භ කාරපු රාජය තාන්රිකා සබශතාව  ක්තිමත් කාරමින් 

ඉදිරියට යන්න අපට අවකාා  ලැබුණා.  

ඒ නිසා ශම් අවස්ථාශේදී  එතුමමන්ව සිහිපත් කිරීම අශප් 

යුතුමකාමක්ව තිශබනවා. සැතපුම් දහස් ගණනක් ්තින් හිටියත් 

ඉතාමත් මිර රාජයයක් හැටියට කියුබානු රජශේ ඒ මිරත්වය රශා 

පැවතුමශණ්, එය ආරම්භ කාශළේ අභාව්රාප්ත ෆිශදල් කාස්ශරෝ 

නායකාතුමමායි. ඒ නිසා, ශ්රී ලංකාා කියුබානු පාර්ලිශම්න්තුම මිරත්ව 

සංගමශේ ශ ෝකාය, ඒ වාශ ම අපශ  ශ ෝකාය කියුබානු 

ජනතාවටත්, උත්තරීතර මණ්ඩලයටත්, වත්මන් ජනාධිපති රාහුල් 

කාස්ශරෝ මැතිතුමමාටත් ශම් අවස්ථාශේදී පුද කාරමින්, ෆිශදල් 

රැස්ශතෝ මැතිතුමමාට ලබා ශදන්නට පුළුවන් උපරිම ශගෞරවය ශම් 

අවස්ථාශේදී ලබා ශදන බව සශහන් කාරමින් මශ  වචන ස්වල්පය 

අවසන් කාරනවා. 
 

ගු නිදයෝජය කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please! 

At the time we discuss the resolution on behalf of the 
former President of Cuba, Fidel Castro, we have the 
presence of  the Ambassador of Cuba to Sri Lanka, Her 
Excellency Juana Elena Ramos Rodriguez, in the 
Speaker's Gallery.  We feel honoured to have you here, 
Madam.  

The next speaker is Hon. R.Sampanthan, Leader of the 
Opposition. 
 

 
[5.18 p.m.] 
 
ගු රාජවදරෝදියම් සම්ප්දේද ෙහසතා (විුද්ධා පාර්ශ්පවදම 

නායකුරො) 
(ைொண்புைிகு ரொஜவனரொதயம் சம்பந்தன் - எதிர்க்கட்சி 

முதல்வர்) 

(The Hon. Rajavarothiam Sampanthan - Leader of the 
Opposition) 

Thank you, Mr. Deputy Speaker. I consider it a 
privilege to be able to say a few words about the great 
leader Fidel Castro, the former Prime Minister and 
President of Cuba. Fidel Castro's rise to prominence 
began in the early 1950s when he commenced his 
political struggle against then General Fulgencio Batista. 
He was imprisoned for his rebellious actions against the 
regime and later fled the country and was in exile. Even 
in exile Fidel Castro never gave up his vision and the 
plans that he had for Cuba. In 1956, he returned to Cuba 
and continued the freedom struggle. In 1959, the 
revolutionary leader was able to become the Prime 
Minister of Cuba. He continued to give leadership to 
Cuba as Prime Minister till 1976, when he became 
President and continued as President till 2008. His return 
to Cuba and continuous struggle epitomized the 
commitment and vision he had for his country. 

There were many significant achievements in the 
history of the Cuban people during the tenure of 
President Fidel Castro. His regime was able to open 
10,000 new schools and increase the literacy rate in Cuba 
to 98 per cent. Cubans today enjoy a universal health 
system, a system that has helped decrease infant mortality 
to 11 deaths in 1,000. Another great achievement of his 
regime was that he was able to stamp out racism from 
Cuba and bring the different people together. Fidel Castro 
also had a special concern for the poorest in society and 
he was committed fully to uplifting their standards of 
living. 

Fidel Castro never failed to attract attention on the 
global scene. The former Cuban President played a key 
role in the Non-Alignment Movement and served as its 
Chair between 1979 - 1982. His speech during the 
Havana Declaration in 1979, when he was elected as 
Chair of the Non Alignment Movement, will be 
remembered forever by the Non-Alignment Movement 
countries for his articulation of the role of the Non-
Alignment Movement. 

Fidel Castro was renowned for never failing to 
address the disparity between the world's rich and the 
poor; whether it be at the UN Assembly or at any other 
forum. The points he made in his speeches are still very 
relevant even to our country. The comparison he made 
between Socialism and Marxism, in his speeches, are 
truly noteworthy. 

Fidel Castro was always an outspoken leader. This 
made him a leader who stood by his convictions. In 
addition, the late Cuban President was an example not 
only for his role in Cuba's Freedom Struggle, but also for 
the role he played in uniting the country. During his 
governance, he was able to unite the people of different 
races who inhabited Cuba.  

It is not a secret, Sir, that Fidel Castro was a close ally 
of Sri Lanka. He worked very closely with the late 
President J.R. Jayewardene and continued to stand by and 
support Sri Lanka throughout the years. On that note, we 
can all agree that Sri Lanka has lost a good friend and 
supporter.  

The world has lost one of its most courageous and 
charismatic leaders. I join all the others in this House in 
paying tribute to him and expressing our deepest 
sympathies to the Government and people of Cuba.  

Thank you, Sir.  

 
[5.25p.m.] 
 
ගු රවුෆප හසකීම් ෙහසතා (නගර සැලුමම්  හසා ජල සම්පාෙන 

අොතයුරො) 
(ைொண்புைிகு றவுப் ஹகீம் - நகரத் திட்டைிடல் ைற்றும் 

நீர்வழங்கல் அமைச்சர்) 

(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and 
Water Supply) 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 
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පාර්ලිශම්න්තුමව 

Hon. Deputy Speaker, this House is moving this 
Adjournment Motion today to pay our tribute to one of 
the most influential world leaders who shaped the history 
of many nations in the second half of the 20th Century. 
Comrade Fidel Castro was such a charismatic 
revolutionary Leader that his brand of revolution was 
exported to many countries. His ascent to office in 1959,  
had resulted immediately in many countries resorting to 
radical approaches towards nation building. His 
inspiration was such that his struggle was taken as an 
example to change and fight dictatorial regimes and 
change the world order in many parts and many 
continents. Be it Nicaragua, be it Angola, be it Vietnam, 
be it Algeria - many countries shaped their ideology based 
on his leadership and his example.  

We must say that we have lost a very charismatic, 
idealistic and iconic leader of the last century.   

He was also a close friend of the Palestine people.  His 
inspiration was such that the Palestine’s struggle was 
further boosted by the courage given to the oppressed 
people. In the entire second half of the 20th Century, all of 
us, the nations which had suffered under long periods of 
colonialism, took inspirations from leaders such as 
Castro.   

As a matter of fact, except for his silence on the Soviet 
invasion of Afghanistan, in the rest of the Islamic world, 
he was revered.  It was understandable that he kept silent 
on the Russian invasion of Afghanistan, since he was an 
ally of Russia. Though he was seen as an ally of Russia, 
during the period of the Cold War, he was seen as an 
iconic leader in the Non-Aligned Movement.  His 
inspiration among the Non-Aligned leaders was such that 
his presence, his stature and his charisma prevailed on 
many leaders and some leaders and other party strongmen 
would visit him and seek an audience with him for his 
advice.   

Today we feel that his ideology, his revolutionary zeal 
and his leadership theories had influenced many leaders 
all around the world. The adversity of the long and 
arduous embargos imposed on Cuba by imperialists in the 
neighborhood, did not deter his determination to rise 
above all these adversities and provide that nation with 
one of the best literacy rates in that part of the world.   

So much so, as many speakers before me mentioned, 
child mortality rates was lowered to such enviable levels 
in Cuba and it is maintained up to date. Cuba’s 
achievements in educational sphere as well as in 
international sports arena have reached such heights that 
it became the envy of many nations. 

It is with a heavy heart that we join the other leaders 
in this House to pay homage to one of the outstanding 
figures of the latter half of the 20th Century, who had 
influenced many nations and many revolutionary 
movements.   

Thank you, Hon. Deputy Speaker.    

[අ.භා. 5.31  

 

ගු අනුර දිසානායක ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිශයෝජය කාථානායකාතුමමනි, අප අද කාථා කාරන්ශන් 

අපශ  යුගශේ බිහිවූ ශශ්රේෂ්ඨතම මිනිශසක් පිබඳබශවයි. කියුබානු 

ජනතාවත්, කියුබාවත්,  ෆිශදල් කාස්ශරෝත් අතර එකිශනකාට ශවන් 

ශකාොට ශත්රුම් ගැනීමට ශහෝ එකිශනකාට ශවන් ශකාොට කාථා 

කිරීමට ශනොහැකි ්රමාණශේ අනුරංගනීය බැඳීමක් තිශබනවා.  

ඒ විතරක් ශනොශවයි. ගරු නිශයෝජය කාථානායකාතුමමනි, 
ශලොව පුරා ශවශසන සමාජවාදීන්ශ , ශකාොමියුනිස්ට්වාදීන්ශ , 
අධිරාජය විශරෝධීන්ශ , මානවවාදීන්ශ  ආධයාත්මශේ 
ගැඹුරුතම තැනකා ෆිශදල් කාස්ශරෝ සහ ඔහුශ  කාාර්ය භාරය 
තැන්පත් වී තිශබනවා. ඔහු එවැනි ශශ්රේෂ්ඨතම මිනිශසකු 
වන්ශන්, හුදු ජන්රියවාදී, ගැඹුරු ශනොවන ශද් පාලනයක් හා 
එයට ලබා ශදන නායකාත්වයක් මත ශනොශවයි. ෆිශදල් 
කාස්ශරෝ සශහෝදරයාට ඔහුටම වූ ්රතිපත්රුන් තිබුණා, ගරු 
නිශයෝජය කාථානායකාතුමමනි. ඔහුට තමන් ශවනුශවන්ම 
්රතිපත්රුන් තිබුණා. 

 ඒ විතරක් ශනොශවයි, ඔහුට ජනතාව ශවනුශවන් 
දර් නයක් තිබුණා. ඒ වාශ ම, අත් ශනොහරින ලද, කිසිශසේත්ම 
පරාජයට පත් කිරීමට ශනොහැකි වූ වධර්යයක් සහ වීර්යයක් 
තිබුණා. ඒ වාශ ම, දියුණුතම මානවවාදී ගුණාංගවලින් පිරිලා 
තිබුණා. ශලොව පුරා ශවශසන අධිරාජයවාදීන්ශගන් බැට කාන  
ජනතාවක් පිබඳබශව අකාලංකා ශ්රේමයක් සහ භක්තියක් ඔහු තුමළ 
තිබුණා. ඒ නිසා තමයි ගරු නිශයෝජය කාථානායකාතුමමනි ඔහු, 
''අශප් යුගශේ ශශ්රේෂ්ඨතම මිනිශසක්'' බවට පත් වන්ශන්. ඒ 
නිසාම තමයි, 1.26 අශගෝස්තුම මාසශේ 13වැනිදා ඔරියට් 
්රාන්තශේ තමන්ශ  පියාශ  ශගොවිශපොශළේ ඉපදුණු ෆිශදල් 
ඇල ජැන්ශරෝ කාස්ශරෝ රුස් සශහෝදරයා, ශලෝකාශේම පීඩාවට 
පත් වූ මිනිසුන්ශ  ''ආදරණීය ෆිශදල්'' බවට පත් වන්ශන්. ඔහු 
අශප් යුගශේ ශශ්රේෂ්ඨතම මිනිශසක්. ඔහුට ඔහුශ ම වූ 
්රතිපත්රුන් තිබුණා.  

එකා විශටකා ෆිශදල් සශහෝදරයා ශමශහම කියනවා. ''ඔබ 
්රතිපත්තිගරුකා විය යුතුමයි. ජනතාව සශහා ්රතිපත්තිය ශසේම, 
ඔශේ සතුමරන් සශහා ද ්රතිපත්තියක් ඔබට තිබිය යුතුමය. 
නැතිනම් ඔබට ජය ගත ශනොහැකියි. ඔබ සතුමරන්ශ  
ශගෞරවයට පාර විය යුතුමයි. සතුමරාට තදින් පහර දිය යුතුමයි. 
එශහත්, අවමන් ශනොකාළ යුතුමයි.'' එවැනි ආකාාරශේ ඉතාමත් 
දියුණුතම ්රතිපත්තියක් තමන් තුමළ තිබුණා. ''සතුමරාට තදින් 
පහර දිය යුතුමයි. එශහත් අවමන් ශනොකාළ යුතුමයි.'' සතුමරාශ  
ශගෞරවයටද භාජනය විය යුතුම තරශම් නිර්ීනත සහ අවංකා වූ 
්රතිපත්තියක් ඔහුට තිබුණා.  

ඒ විතරක් ශනොශවයි, කීර්තිය පිබඳබශව ෆිශදල් කාස්ශරෝ 
සශහෝදරයාශ  ඉතාමත් පැහැදිලි ්රතිපත්තියක් තිබුණා. 1.5. 
බලය අත්පත් කාර ගත්තාට පසුව පළමුව තමන්ශ  පාලන 
කාාලශේදී ගනු ලැබූ රුරණයක් තමයි, ජීවතුමන් අතර සිටින 
කිසිම නායකාශයකුශ  පිබඳරූ ඉදි ශනොකිරීමටත්, ඡායාරූප 
්රදර් නය  ශනොකිරීමටත්. එබැවින් කියුබාව තුමළ කිසිම 
ස්ථානයකා ෆිශදල් කාස්ශරෝ ශහෝ ජීවතුමන් අතර සි ටින 
නායකායන්ශ  ්රතිමා ඉදි කාර නැත. කියුබාශේ කිසිම 
නගරයක්, මාවතක්, ශගොඩනැඟිල්ලක් ඉදිකිරීමක්  ෆිශදල්ශ  
නමින් නම් කාර නැත. කියුබාශේ රාජය ආයතන කිසිවකාට  
ෆිශදල් ජනාධිපති ය රය දරන කාාලශේදී පවා ඔහුශ  නිල 
ඡායාරූපය නිකුත් කාර තිබුශණ් නැත. ඔහු කීර්තිය පිුව පස හඹා 
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ගිය නායකාශයක් ශනොශවයි. ඔහු පිුව පස කීර්තිය හඹාශගන 
 ආවා. ඔහු විශටකාදි කියනවා, "ශලොව සියති කීර්තිය තිරිඟු 
මදයක් තරම්ය" කියලා. ඔහුට ඒ තරම් ජනතාව පිබඳබශ අචල 
භක්තියක් තිබුණා. තමන් ්රමු කාර ගත් පාලකාශයකු ශවනුවට, 
ශලෝකාය පුරා පීඩාවට, අයුක්තියට, අසාධාරණයට ලක් වූ 
ජනතාවශ  ුනවමනාවන් නිශයෝජනය කාරන ලද පාලකාශයකු 
බවට ඔහු පත් ුනණා.  

ඒ විතරක් ශනොශවයි, ගරු නිශයෝජය කාථානායකාතුමමනි. ඔහු  
පීඩාවට පත් වූ කියුබානු ජනතාව ශවනුශවන් පමණක් 
ශනොශවයි, ශලෝකාය පුරා අධිරාජයවාදීන්ශගන් සහ එම රටවල 
පාලනය ශහොඹවන ධනපතින්ශගන් පීඩාවට පත් වූ ජනතාවශ  
විමුක්ති අරගළයන්ට දායකාත්වය ලබා දුන්නා. විශ ේෂශයන්ම 
ලතින් ඇශමරිකාානු කාලාපශේ විවිධ රාජයයන්ට ඔහු විශ ේෂ 
දායකාත්වයක් ලබා දීලා තිශබනවා. 1.75-1.00 දක්වා දකුණු 
අ්රිකාානු සුදු වර්ගවාදී හමුදාශේ ්රහාරයන්ට එශරහිව 
ඇංශගෝලාවට කියුබානු ශසොල්දාදුවන් ලක්ෂ තුමනක් පමණ 
සහභාගී ශකාශරේවා. වර්ණ ශේදවාදය අවසන් කිරීමට බලපෑ 
එක් ්රධාන කාරුණක් වූශේ කියුබානු හමුදාව විසින් දකුණු 
අ්රිකාානු වර්ගවාදී හමුදාව 1.00 ජනවාරිශේදී දකුණු 
ඇංශගෝලාශේ කියුශටෝ කියුනාශේල්හිදී  රුරණාත්මකා ශලස 
පැරදවීමයි. ශද් නයකාදී ශනල්සන් මැන්ශඩලා ශමශහම 
කියලා තිශබනවා. "කියුශටෝ කියුනාශේල්හිදී දකුණු අ්රිකාානු 
වර්ගවාදී හමුදාව ලැබූ පරාජය ශනොවන්නට අපශ  සංවිධානය 
කිසි විශටකා නීතයනුකුල ශනොකාරනු ඇත. කියුශටෝ 
කියුනාශේල්හිදී  වර්ගවාදී හමුදාව පරාජය ශනොකාරන්නට මට 
අද ශමතැන සිටීමට ශනොහැකියාවක් වන්නට ඉඩ තිබියේ. 
කියුශටෝ කියුනාශේල්හිදී  දකුණු අ්රිකාානු නිදහස් අරගළශේ 
රුරණාත්මකා සටහනක් තබා ඇත. ඒ රුරණාත්මකා සටහන 
ශවනුශවන් කියුබානු ශසොල්දාදුවන් ලක්ෂ තුමනකාට ආසන්න 
්රමාණයක් කියුබාව විසින් ශගන යනු ලැබුවා.  

ගරු නිශයෝජය කාථානායකාතුමමනි, ශලෝකාය පුරා පීඩාවට 
පත් ුනණු ජනතාවශ  අයිතිවාසිකාම් ශවනුශවන් ශපනී හිටපු 
රාජයයක් තමයි කියුබානු රාජයය. ඒ විතරක් ශනොශවයි, ෆිශදල් 
කාස්ශරෝ සශහෝදරයාට නිර්ීනත භාවය සහ වධර්යය තිබුණා. 
1.53දී ශමොන්කාාඩා බැරැක්කායට - කාශුනරට - පහර දීශම්දී ඉතා 
කුඩා කාණ්ඩායමක් සහ කුඩා අවි ආයුධ සහිතව එම කාශුනරට 
පහර දීමට තරම් ඔහුට නිර්ීනතභාවයක් තිබුණා. බලය 
ගැනීශමන් අනතුමරුව ඇශමරිකාා එක්සත් ජනපදශයන් දියත් 
කාරන ලද ශමශහයුම්, රාජය අත්පත් කාර ගැනීම සශහා දියත් 
කාරන ලද ශමශහයුම්, ඔහු ඝාතනය කිරීම සශහා දියත් කාරන 
ලද ශමශහයුම්, රාජය බිශ වැට්ටීම සශහා දියත් කාරන ලද 
ශමශහයුම් ආදී ඒ කිසිදු ශමශහයුමකාට ඔහුශ  නිර්ීනතභාවය 
සහ වධර්යය ආපසු හරවන්න හැකියාවක් ලැබුශණ් නැහැ. 
ඔහු නිර්ීනතභාවශයන් සහ වධර්යශයන් පිරිපුන් මිනිශසක්. ඒ 
විතරක් ශනොශවයි, ගරු නිශයෝජය කාථානායකාතුමමනි,  ඔහුට 
ඉතාම ශහොශ දර් නයක් තිබුණා.  

1957 ශපබරවාරි මාසශේ 17 වැනිදා ෆිශදල් "නිේශයෝර්ක් 
ටයිම්ස්" පුවත් පශත් සම්මු සාකාච්ඡාවකාදි ශමශහම කියලා 
තිශබනවා. "තම සටන, කියුබාව තුමළ සැලසුම් සහගත 
ආර්ථිකායක්, සමාජ සාධාරණත්වය හා ්රජාතන්රවාදය ශගොඩ 
නැඟීම සශහා බවය". තමාශ  සටන සැලසුම් සහගත 
ආර්ථිකායක්, සාධාරණත්වය හා ්රජාතන්රවාදය ශවනුශවන්ය. 
ඒ කියන්ශන්, සමාජවාදශේ මූලධර්ම ශවනුශවන් තමයි ඔහුශ  
සටන දියත් කාරලා තිබුශණ්.  

ඒ මූලධර්ම මත සුවිශ ේෂී ජයග්රහණ ්රමාණයක් අත්පත් කාර 
ගන්න කියුබාවට හැකියාව ලැබුණ. අදත් කියුබාව තමන්ශ  

දුවා දරුවන්ශ  අධයාපනය ශවනුශවන් දළ ජාතිකා 
නිෂ්පාදිතශයන් සියයට 13ක් ශවන් කාරනු ලබනවා. ඒ වාශ ම 
කියුබාව තුමළ ළමා මරණ අනුපාතිකාය ළමුන් දහසකාට 4.2යි.  

එය ඇශමරිකාානු මහාද්වීපය තුමළ අ රම ළමා මරණ 
අනුපාතිකායයි. ඒ වාශ ම එම කාලාපය තුමළ වවදයවරුන්ශ  
වැඩිම අනුපාතය කියුබාවයි.  යුනිශස ් ්රකාා නවලට අනුව 
ළමයින්ශ  ආරක්ෂාව පිබඳබශව කියුබාව ආදර් යක්.  එය 
ලතින් ඇශමරිකාාව තුමළ ළමයින් උශදසා වූ පාරාදීසයක්. එය 
තමයි යුනිශස ් ආයතනශේ නිගමනය. ඒ විතරක් ශනොශවයි, 
එක්සත් ජාරුන්ශ  සංවර්ධන වැඩසටහනට අනුව කියුබාව 
ඉහළම මානව සංවර්ධන දර් කායන් සහිත රටවල් 10ක් අතර 
ඇති, එකාම ලතින් ඇශමරිකාානු රට. එකාම පරිධිශේ පිහිටි 
රාජයය.  ඒ නිසා ඒ ජනතාවට සුවිශ ේෂී ජයග්රහණ ගණනාවක් 
කියුබාව අත්පත් කාර දී තිශබනවා. වි ාල සම්බාධකා, වි ාල 
බාධා කිරීම්, තර්ජනයන්, ගර්ජනයන් සියල්ලටම ශනොබියම 
මුහුණ ශදන්න ඒ රට සමත් ුනණා. 

ගරු නිශයෝජය කාථානායකාතුමමනි, මශ  කාථාව අවසන් 
කාරන්න මත්ශතන් ශම් කාාරණයත් කියන්න ඕනෑ. 1..2 සිට 
2015 දක්වා අුනරුදු 23 අණ්ඩව එක්සත් ජාරුන්ශ  
සංවිධානය කියුබාවට එශරහිව ශයෝජනා ශගනාවා. 1..2දී 
කියුබාවට පක්ෂව තිබුශණ් ඡන්ද 5.යි. විරුද්ධව 3යි. ඡන්දය 
දීශමන් වැළකී සිටියා 71ක්. හැබැයි, 2013 වන විට පක්ෂව 
හිටපු 5., 100 දක්වා වැඩි කාර ගන්න කියුබාව සමත් ුනණා. 
විරුද්ධව හිටපු තුමන් ශදනා ශදශදශනක් බවට අ ර කාර ගන්න 
සමත් ුනණා. නිහඬව හිටපු 71, තුමන් ශදශනක් බවට අ ර කාර 
ගන්න සමත් ුනණා. ඒ නිසා ශම් අුනරුදු 23 මුළුල්ශල්ම  
ඇශමරිකාා එක්සත් ජනපදය විසින් කියුබාවට එශරහිව එක්සත් 
ජාරුන්ශ  සංවිධානයට ශගන එන  ලද සියති සම්බාධකා 
පරාජයට පත් කාරන්න පුළුවන්කාම ලැබුණා. ඒ අන් කාවරක් 
නිසාවත් ශනොශවයි, ජනතාවාදී පාලනයක් තිී.ම නිසායි.  ඡන්ද 
මංශකාොල්ලකාෑම් නැති, ූෂණ නැති, අපරාධ නැති 
්රජාතන්රවාදී වුහයක් සහිත පාලනයකාට විතරයි 
අධිරාජයවාදීන්ශ  ඒ ගිලටිනශයන් ගැලශවන්න පුළුවන්කාම 
තිශබන්ශන්.  

ඒ නිසා කියුබාව ශලෝකාශේ ශශ්රේෂ්ඨතම රාජය බවට ශගොඩ 
නැඟීශම්දී විශ ේෂශයන්ම සමාජවාදය පිබඳබශව වි ්වාසය 
තබන, ශකාොමියුනිස්ට්වාදය පිබඳබශව වි ්වාසය තබන, අධිරාජය 
විශරෝධී අරගළය පිබඳබශව දැනුවත්ව සහභාගි වී සිටින සියති 
ශදනාටම කියුබාවත් ෆිශදල් කාැස්ශරෝ  සශහෝදරයාත් සදා 
ජීවත් වන බව අප සටහන් කාරනවා. ඒ නිසා හැමදාමත් අශප් 
හදවත් තුමළ ගැඹුරුම පත්ශල් කියුබානු ජනතාවත් ෆිශදල් 
කාැස්ශරෝ සශහෝදරයාත් ඔහුශ  අරගළයත්, ඔහුශ  දර් නයත් 
ශනොමැකී සනිුවහන් වන බව ්රකාා යට පත් කාරමින් මා නතර 
ශවනවා. ශබොශහොම ස්තුමතියි.  

 

ගු නිදයෝජය කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමමා. 

 

[අ.භා. 5.43  

 

ගු ෙහි්දෙ රාජපක්ෂ ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்த ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. Mahinda Rajapaksa) 

ගරු නිශයෝජය කාථානායකාතුමමනි, ෆිශදල් කාස්ශරෝ මැතිතුමමා 

පිබඳබශව ශමම ගරු සභාව තුමළ කියැුනණු සියතිම කාරුණුවලට මා ද 

එකාෙ වන ගමන්, ශම්  ත වර්ෂශේ ඉපැදුණු මහා පුරුෂශයක් 
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පාර්ලිශම්න්තුමව 

පිබඳබශව; මහා විප්ලවවාදිශයක් පිබඳබශව; මහා මානව 

හිතවාදිශයක් පිබඳබශව අපශ  ශ ෝකාය ්රකාා  කාරන්නට ශමය 

අවස්ථාවක් කාර ගන්නවා. 

කියුබාව, ෆිශදල් කාස්ශරෝ සහ ශ්රී ලංකාාව අතර තිබුශණ් මහත් 

මිරත්වයක්. ජාතයන්තර සමුළුවලදී යම් යම් ්ර ්න ඇති වූ හැම 

අවස්ථාවකාදීම කියුබාව ශ්රී ලංකාාශේ පැත්ත අර ශගන කාටයුතුම 

කාළාය කියන එකා අපට අමතකා කාරන්න පුළුවන්කාමක් නැහැ. ඒ 

වාශ ම ඒ විප්ලවශයන් පසුව කියුබාව වි ාල දියුණුවක් ලබා 

තිශබනවා. කියුබානු ජනතාවශ  ජීවන තත්ත්වය ශගොඩ නෙමින්, 

ශසෞය තත්ත්වය දියුණු කාරමින්, අධයාපනය තුමබඳන් සාක්ෂරතාව 

සියයට ..ක් දක්වා දියුණු කාරන්නට කාටයුතුම කාරමින් හැම 

ක්ශෂේරයක් තුමබඳන්ම ජයග්රහණ දිනා ගත්තා. ඒ ජයග්රහණ 

කියුබාවට පමණක් සීමා ශනොවී  තුමන්වැනි ශලෝකාශේ දියුණු වන 

රටවලට, නැඟී සිටින රටවලට ශබදා  ශදන්න ඔුනන් කිසි විශටකාත් 

පසුබට ුනශණ් නැහැ.  

මට මතකායි, එක් යුගයකාදී ශ්රී ලංකාාශේ වවදයවරුන්ශ  

හිෙයක් තිබුණු අවස්ථාවකා; වවදයවරුන් ගම්වලට යන්ශන් නැති 

අවස්ථාවකා, අම්පාර වැනි ්ත දුෂ්කාර ්රශද් වල ශසේවය කාරන්න 

වවදයවරු ශනොමැති ශවලාවලදී කියුබාශේ වවදයවරුන් 

ලංකාාවට ඇවිල්ලා කාළ ශසේවය කිසි  විශටකාත් අපට අමතකා 

කාරන්න පුළුවන්කාමක් නැහැ. ඒ විතරක් ශනොශවයි, අශප් ශිෂයයන් 

වි ාල සංයාවකාට වි ්වවිදයාලශේ ශදොර ඇරලා, වි ්වවිදයාලශේ 

අධයාපනය ලබන්න අවස්ථාවක් සලසා දීම අප ශම් අවස්ථාශේ දී 

කායතශේදීව මතක් කාරන්න ඕනෑ.  

එදා ඒ විප්ලවශයන් ඔහු ලබා ගත් ජයග්රහණය ශලෝකායාට 

ශබදා දුන්ශන් එශහමයි. අපට විතරක් ශනොශවයි, අ්රිකාානු 

රටවලටත් වවදයවරුන් බිහි කාරන්න විශ ේෂ ශිෂයත්ව ලබා දීලා 

ඒ වි ්වවිදයාල තුමබඳන් ඔුනන්ශ  ඥානය ලබා දීමට පියවර ගැනීම 

ගැන අපි ඇත්ත ව ශයන්ම කායතශේදී විය යුතුමයි.  

විශ ේෂශයන්ම යම් යම් අවස්ථාවලදී එක්සත් ජාරුන්ශ  

සංවිධානශේදී කියුබාවට විරුද්ධව පැනවූ ආර්ථිකා සම්බාධකා 

සියල්ලම පරාජය කාරන්නට පුළුවන්කාම ලැී.ම ඇත්ත ව ශයන්ම 

කියුබාව ලත් ජයග්රහණයක් ව ශයන් අපි සලකානවා. ෆිශදල් 

කාැස්ශරෝ තමන්ශ  රට ශවනුශවන්, තමන්ශ  මේ බිම -කියුබාව- 

ශවනුශවන්, කියුබාශේ ස්වාධීනත්වය ශවනුශවන්, ස්වවරීත්වය 

ශවනුශවන් කාටයුතුම කාරපු ආකාාරය, බලගතුම රාජයයක් ළෙ 

තියාශගන එයට මුහුණ දුන් ආකාාරය ඇත්ත ව ශයන්ම 

්ර ංසනීයයි. සියතිම රටවල් ඒ ජයග්රහණය සශහා ඔහු ගත්ත 

පියවර පිබඳබශව අධයයනය කාළ යුතුමයයි මා වි ්වාස කාරනවා. හැම 

අවස්ථාවකාදීම ලංකාාශේ  මිතුමශරක්, සමාජවාදී කාශුනශර් මිතුමශරක් 

ව ශයන් ඔහු කාළ ශසේවය අපි විශ ේෂශයන්ම ශම් අවස්ථාශේදී 

අගය කාරන අතර, අශප් ශ ෝකාය, අශප් කානගාුවව ්රකාා  කාරනවා.  

 

[பி.ப. 5.47] 
 

ගු ඩේලසප දද්වාන්දො ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு டக்ளஸ் னதவொனந்தொ) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தகளரவ பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கனள, நன்றி. னதொழர் 

பிடல் கஸ்னரொ என்ற வல்லமையின் வரலொறு எம்ைிடைிருந்து 

விமடதபற்றுச் தசன்றுவிட்டது. உலக வல்லொதிக்கத்தின் 

உத்தரவுக்குப் பணியொத வலிய குரலின் உயிர் மூச்சு 

நின்றுனபொனது. உலதகங்குமுள்ள ஒடுக்கப்படுகின்ற னதசங்கள் 

யொவும் இன்று அந்த இழப்பின் துயரத்தில் ஆழ்ந்திருக்கின்றன. 

உொிமைனகட்டு எழுந்துவந்த உலக ைக்கள் யொவரும் தைது 

உொிமைப்னபொொின் வழிகொட்டிமய இழந்துவிட்ட துயரத்மதச் 

சுைந்து தகொண்டிருக்கின்றொர்கள். னதொழர் பிடல் கஸ்னரொ 

அவர்களுக்கு இந்த நொடொளுைன்றத்தில் அஞ்சலி தசலுத்த 

எைக்கு வொய்ப்பு வழங்கியமைக்கு முதலில் நொன் தகளரவ  

உறுப்பினர் தினனஷ் குணவர்தன அவர்களுக்கு நன்றி 

தசலுத்துகினறன். 

கியூபொ நொட்டு ைக்களின் தமலவரொக ைட்டும் னதொழர் பிடல் 

கஸ்னரொ அவர்கள் இருக்கவில்மல.  கியூபொ னதசத்தின் 

னவர்களிலிருந்து எழுந்து வளர்ந்தொலும் அகிலத்தின் 

திமசதயங்கும் தன் விழுதுகமளப் பரப்பிய தபருவிருட்சம் 

அவர். எங்தகல்லொம் ஒடுக்கப்படுகின்ற ைக்கள் வொழ்கின்றொர் 

கனளொ, அங்தகல்லொம் அவர்களின் உொிமைக்குரலொக 

ஒலித்தவர் னதொழர் பிடல் கஸ்னரொ.  கியூபொ னதசத்தின் கரும்புத் 

னதொட்டதைொன்றில் பிறந்த இரும்பு ைனிதரொன அவர், 

உமழக்கும் ைக்களுக்கொகனவ தன்மன வருத்தி உமழத்தவர். 

கியூபொ நொட்டின் சர்வொதிகொொியொக இருந்த தகொடுங்னகொலன் 

பொட்டிஸ்ட்டொவின் ஒடுக்குமுமறகமள உமடத்ததறிந்து 

ைொதபரும் ைக்கள் புரட்சிமயனய நடத்திக்கொட்டியவர் னதொழர் 

பிடல் கஸ்னரொ. அதன்மூலம் உலதகங்குமுள்ள ஒடுக்கப் 

படுகின்ற னதசங்களின் ைக்களுக்குப் புரட்சியின் தவற்றி 

குறித்த நம்பிக்மகமய விமதத்தவர். தபொதுவுடமைத் 

தத்துவத்தின் இரட்மட நொயகர்களொக எவ்வொறு கொர்ல் ைொக்ஸ், 

ஏங்தகல்ஸ் ஆகிய இருவரும் இருந்தொர்கனளொ, அனதனபொன் 

றுதொன் னதொழர் பிடல் கஸ்னரொ அவர்களும் னதொழர் னசகுவரொ 

அவர்களும் உலக ைொனிட விடுதமலயின் இரட்மடக்குழல் 

துப்பொக்கியொக எழுந்து நின்றொர்கள். 

எல்னலொரும் அவமர கியூபொத் தமலவர் பிடல் கஸ்னரொ 

என்னற அமழக்கின்றொர்கள். ஆனொலும் நொம் அவமர ஒரு 

தமலவரொக ைொத்திரைன்றி உலக ைக்களின் உன்னத 

னதொழரொகனவ பொர்க்கின்னறொம். சுயநலைில்லொத தமலவர் 

அவர்.  தொன் தமலமைனயற்று வழிநடத்திய கியூபொ னதச 

விடுதமலப் னபொரொட்டத்தில் தனது சனகொதரர் னதொழர் ரவுல் 

கஸ்னரொ அவர்கமளயும் தனது சனகொதொி சொந்த ைொியொமளயும் 

தன்னனொடு இமணத்துக்தகொண்டவர் னதொழர் பிடல் கஸ்னரொ. 

ஆகனவ, தன்னலைற்ற அந்தத் தமலவருக்குத் தமலவணங்கும் 

தகுதிமய நொன் தபற்றிருப்பதொகனவ உணர்கின்னறன்.  

ஏதனனில், எைது உொிமைப் னபொரொட்டத்தில் - ைக்கள் 

விடுதமலப்னபொொில் நொனும் என்னுடன் கூடஇருந்த இன்னுயிர் 

னதொழர்கமள ைட்டுைன்றி, எனது சனகொதொிமயயும் 

சனகொதரமனயும் இழந்திருக்கினறன். 

னதொழர் பிடல் கஸ்னரொவின் வரலொறு எைக்கு ஓர் அனுபவம். 

அவர் எைக்கு ஒரு வழிகொட்டி.  ைரணத்மதனய தவல்லும் 

சூட்சுைங்கமளத் தன்னகத்னத தகொண்டவர் னதொழர் பிடல் 

கஸ்னரொ.  வல்லரசுகளின் வொசலருகில் வமரதயன நிைிர்ந்து 

நின்றவர் னதொழர் பிடல் கஸ்னரொ.  பலநூறு தடமவகள் அவர் 

தகொமல முயற்சிகளிலிருந்து தப்பித்துக் தகொண்டவர்.  

ஆனொலும், ைரணத்மதக்கண்டு அவர் ஒருனபொதும் 

அஞ்சிவொழ்ந்த வரலொறில்மல.  ைரணத்மத தவல்லும் 

சூட்சுைங்கமள நொம் னதொழர் பிடல் கஸ்னரொ 

அவர்களிடைிருந்துதொன் கற்றுக்தகொண்னடொம்.  "எைது 

ைக்களின் அரசியலுொிமைக்குத் தீர்வு கொணொதவமர எனக்கு 

ைரணம் இல்மல" என்று நொன் கூறி வந்த உண்மையின் 

கருப்தபொருள் னதொழர் பிடல் கஸ்னரொ அவர்கனள.  "வரலொறு 

எம்மை விடுதமல தசய்யும்" என்ற னதொழர் பிடல் கஸ்னரொ 

அவர்களது வரலொற்றுப் புகழ்ைிக்க நீதிைன்ற உமரயொனது, 

அவருக்னகொ, கியூபொ னதச ைக்களுக்னகொ ைட்டுைன்றி, 

தைிழ்னபசும் ைக்களின் உொிமைக்கொகக் குரல் தகொடுத்து 

உமழத்துவரும் எைக்கும் ஓர் எதிர்கொல நம்பிக்மகமய 

விமதத்து மவத்திருக்கிறது. 

2287 2288 

[ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා  



2016  ශදසැම්බර්  01  

னதொழர் பிடல் கஸ்னரொமவயும் கியூபொ னதசத்மதயும் 

சூழ்ந்துதகொண்ட சூழ்ச்சிகள் ஏரொளம்.  தபருதைடுப்பில் 

பரப்பிவிடப்பட்ட அரசியல் அவதூறுகள் தகொஞ்சநஞ்சைல்ல. 

இத்தமன தமடகளுக்கு ைத்தியிலும் கியூபொ னதசமும் னதொழர் 

பிடல் கஸ்னரொவும் எழுந்து நிைிர்ந்ததற்குக் கொரணம் "வரலொறு 

எம்மை விடுதமல தசய்யும்" என்ற அவரது நம்பிக்மக 

ஒன்றுதொன்.  அந்த நம்பிக்மகதொன் எைது குருதியிலும் 

இன்றுவமர கலந்து ஓடிக்தகொண்டிருக்கிறது. னசொவியத் 

யூனியனின் வீழ்ச்சிக்குப்பிறகு கியூபொவின் கமத முடிந்தது 

என்ற தகொக்கொிப்புகள் எழுந்தன.  உலக நொடுகளுடன் 

ஒப்பிடும்னபொது கியூபொ ஒரு கீமரப்பொத்தி அளவு னதசம்தொன். 

ஆனொலும், அந்த நொட்டின் சிம்ைொசனத்தில் உட்கொர்ந்திருந்த 

னதொழர் பிடல் கஸ்னரொ சூொியனின் வலிமைக்கு ஒப்பொனவர். 

ஆகனவதொன் அந்தச் சூொிய னதசம் எந்தச் சூழலிலும் 

வீழ்ந்துவிடொைல் நிைிர்ந்துநின்றது. 

னதொழர் பிடல் கஸ்னரொ அவர்கள் எைக்குப் பொிசளித்த 

வல்லமைக்கும் ைனவலிமைக்கும் நம்பிக்மகதரும் உறுதிக்கும் 

நிமறவொன நன்றிகள். கொல ைொற்றமும் சூழல் ைொற்றமும் எைது 

பொமத எதுதவன்பமதத் தீர்ைொனிப்பதொக இருந்தொலும் எைது 

இலக்கு னநொக்கிய இலட்சியப் பயணம் ஒன்றுதொன். னதொழர் 

பிடல் கஸ்னரொ அவர்களின் ைனவுறுதி எைது இலட்சியப் 

பயணதைங்கும் கூடவரும்! அவமர எைது ஆழ்ைனங்களில் 

நிமனனவந்தித் தைிழ், முஸ்லிம், சிங்கள உமழக்கும் ைக்களின் 

உொிமைக்கொகவும் ஒடுக்கப்படுகின்ற னதச ைக்களின் 

விடியலுக்கொகவும் இன சைத்துவ ஒற்றுமைக்கொகவும் ைகத்தொன 

ைொனிட விடுதமலக்கொகவும் நொம் குரல் தகொடுப்னபொம்! 

உறுதியுடன் உமழப்னபொம்! னதொழர் பிடல் கஸ்னரொ 

அவர்களுக்கு நொம் தசவ்வணக்கம் தசலுத்துகின்னறொம்!  நன்றி. 

 
[අ.භා. 5.53  
 

ගු විෙල් වීරවිංශ් ෙහසතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු නිශයෝජය කාථානායකාතුමමනි, අශප් යුගශේ බිහි ුනණු, 

මුළුමහත් ශලෝකායම ශගෞරව කාළ, ආදරය කාළ ශශ්රේෂ්ඨ කියුබානු 

නායකා ෆිශදල් කාස්ශරෝ සශහෝදරයාට ශ්රී ලාංකිකා ජනතාවශ  

සංශේගය පළ කිරීම සශහා, ඒ වාශ ම ශගෞරවය පිබඳගැන්වීම 

සශහා ශම් අවස්ථාව නිර්මාණය කාරදීම පිබඳබශව මා ්රථමශයන්ම 

ගරු දිශන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමමාට ස්තුමතිවන්ත ශවනවා.  

ගරු නිශයෝජය කාථානායකාතුමමනි, ෆිශදල් කාස්ශරෝ සශහෝදරයා 

ශලෝකා ආදර් යක් වන්ශන් ශලෝකාශේ බලවත්ම අධිරාජයවාදී රශට් 

වාටිය ළෙ තිශබන රටකා ඉශශගන, ඒ අධිරාජයවාදී බලයත් එක්කා 

හැප්පිලා, එයට අභිශයෝග කාරලා, ඒ අධිරාජයවාදී බලශේග විසින් 

එල්ල කාරනලද තර්ජනවලට මුහුණ ශදමින් ශගුනණු ද කා 

ගණනාව තිස්ශසේ ඒ රශට් ජනතාවට ලබා දුන් සුවි ාල ජයග්රහණ 

නිසායි. ඒ නිසා ඒ ශශ්රේෂ්ඨ නායකායා අපි කාාශ ත් ආදරය හා 

ශගෞරවය දිනාගත් නායකායකු බවට පත් ශවලා තිශබනවා.  

සියයකාට ආසන්න වාර සංයාවකාදී ෆිශදල් කාස්ශරෝ සශහෝදරයා 

මරා දමන්න ඇශමරිකාා එක්සත් ජනපදය උත්සාහ කාළා. ඒ හැම 

අවස්ථාවකින්ම ශේශරන්න ෆිශදල් කාස්ශරෝ සශහෝදරයාට 

පුළුවන්කාම ලැබුණා.  

විප්ලවශයන් පස්ශසේ එකා අවස්ථාවකා ආපන  ාලාවකා නිදහශසේ 

කාෑම ගනිමින් සිටියදී ඒ කාෑමවලට වස දමන්න කියලා ඒ ආපන 

 ාලාශේ එක්තරා ශසේවකාශයකුට දීලා තිබුණා. බැටිස්ටාශ  පාලන 

කාාලශයන් පසුව ඇති ුනණු ගයේකාා වයාපාරශයන් කාාන්තාවන් මුදා 

ගන්ශන් ශකාොශහොමද කියන ්ර ්නය තමයි ඒ අවස්ථාශේදී කාෑම 

ශම්සශේ හිටපු අය කාථා කාරමින් සිටිශේ. ඒකා ඇහුණා, කාෑමවලට 

වස දමන්න ූ දානමින් සිටි පුද්ගලයාට. ඔහුශ  බිරිශ ගයේකාාවක්. 

ඒ අවස්ථාශේදී ඔහු සංශේදී ුනණා, "ශම් තරම් ශම් ගැන හිතන 

නායකායකු ශන්ද මට දැන් මරන්න භාර දීලා තිශබන්ශන්" කියලා. 

ඔහු ඊට පස්ශසේ  ෆිශදල් කාස්ශරෝ  සශහෝදරට අවවාද කාළා, "මම 

අද ඔබශ  ජීවිතය ඩැහැ ගන්න හිටිශේ. මට ඒ ශකාොන්රාත්තුමව 

භාර දීලා තිබුශණ්. මීට පස්ශසේ ශම් වා ශ  එබඳමහන් 

ආපන ාලාවල කාෑම කාන්න එපා"යි කියලා. ඒ විධියට අනූනවයයි 

ද ම නවශයන් ශේරුණු අවසථ්ා තිබුණා. ෆිශදල් කාැස්ශරෝ 

සශහෝදරයාම එකා වරකාදී කිේවා, " 'මරා දැමීමට ගත් 

උත්සාහයන්ශගන් ශේරුණු ශකාශනක්' කියා ඉසේවක් ඔලිම්පික් 

තරගවල තිබුශණොත් මම ඒශක් රන් පදක්කාම අනිවාර්යශයන්ම 

දිනා ගන්නවා"යි කියලා.  

ඒ විතරක් ශනොශවයි, ගරු නිශයෝජය කාථානායකාතුමමනි. අපි 

ෆිශදල් කාස්ශරෝ සශහෝදරයාට ආදරය කාරන ්රධානම ශහේතුමව, 

එතුමමා ශකාොන්ශද්සි විරහිතව අධිරාජයවාදයට විරුද්ධව හිටපු 

නායකාශයක් නිසායි. ලතින් ඇශමරිකාානු කාලාපශේ, කියුබාව වැනි 

සන්නද්ධ විප්ලවයකින්, අරගළයකින් බලය ශනොගත්, පුළුල් 

බලශේග එකාතුමශවලා ්රගතිශිලි සමාජවාදයට බර ආණ් ර 

හදනශකාොට, ඒවාට විරුද්ධව ඒ රටවල් ඇතුමශළේ අධිරාජයවාදින් -

එක්සත් ජනපදය- විවිධ පාට පාට තැරැේකාාර කාල්ලි හදා ඒ 

්රගතිශිලි ආණ් ර වට්ටන්නට regime change කාරන්න 

හදනශකාොට, ඒ ්රයත්නයන්ට ්රතිවිරුද්ධ දිසාශේ ඉශශගන තමයි, 

කියුබාශේ ෆිශදල් කාැස්ශරෝ සශහෝදරයා හැම ශවලාශේම වැඩ 

කාශළේ. එතුමමා ශ්රී ලංකාාවට අතිවි ාල දායකාත්වයක් දුන්නා.  

ගරු නිශයෝජය කාථානායකාතුමමනි, ඔබතුමමා දන්නවා, 

සිරිමාශවෝ ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායකා මැතිනියශ  මුලිකාත්වශයන් 

ලංකාාව ශනොබැඳි ජාරුන්ශ  ්රතිපත්තියට  යනශකාොට එදා ඒ 

ශකාොඩිය ඉහබඳන්ම එසවූ පුශරෝගාමින් කිහිපශදනාශගන් එක් 

ශකාශනක් තමයි ෆිශදල් කාස්ශරෝ සශහෝදරයා කියලා. එතුමමා ඒ 

ශකාොඩිය ඉහබඳන්ම එසවූවා. අද ලංකාාව ශනො බැඳි ්රතිපත්තියකා 

ඉන්නවාද, නැද්ද කියන එකා ්ර ්නයක්.  

ඒ විතරක් ශනොශවයි. ගරු නි  ශයෝජය කාථානායකාතුමමනි, 

ඔබතුමමා ශහොශටම දන්නවා, ශ්රී ලංකාාවට එශරහිව ජීනීවා 

ශයෝජනාව ශගශනන ශකාොට කියුබානු රජය හැම ශවලාශේම ශ්රී 

ලංකාාව පැත්ශත් හිටගත්තාය කියන එකා. හිටගත්තා විතරක් 

ශනොශවයි, අශනක් රටවල සහශයෝගය ලබාගැනීම සශහා සක්රීයව 

දායකා ුනණා. ඒ ජිතනීවා ශයෝජනාව හරහා එන්ශන් regime change 

නයාය පරය බව කියුබානු නායකාත්වය, කියුබානු රජය ඉතා 

මැනවින් ශත්රුම් ශගන කිබුණා. ඒ සටශන්දී හැම ශවලාශේම ශ්රී 

ලංකාාවට    වධර්ය  දුන්නා.  

ගරු නිශයෝජය කාථානායකාතුමමනි, අධයාපනය අතින් සියයට 

.0කා සාක්ෂරතාවකාට කියුබානු දරුවන්ව ශගනාවා. ගයේකාා 

වයත්රුය සම්ර්ර්ණශයන්ම නැති කාළා, ස්ත්රී දුෂණ නැති කාළා. 

ශලෝකාශේ ඉහළම ශසෞය සම්පන්න සමාජයක් ඇති කාරමින් 

ශලෝකාශේ ඉහළම ශසෞය ශසේවය ඒ රටට ශගනාවා. සම්බාධකා 

මැද්ශද් අධිරාජයවාදි බලයට අභිශයෝග කාරමින්, ඒ සමාජය විවිධ 

අං වලින් දියුණු තැනකාට ශගනාවා. උග්ර පරිශභෝජනවාදි 

සමාජයක් ශනොුනණාට ඉතාම උසස් මනුෂය ගුණාංගවලින් පිරුණු 

මිනිසුන් නිර්මාණය කාළ ශතෝතැන්නක් බවට කියුබාව පත් ුනණා.  

ඒ විතරක් ශනොශවයි, ගරු නිශයෝජය කාථානායකාතුමමනි. 

අධිරාජයවාදි බලයට එශරහිව ශලෝකාය පුරා ඇවිශළන හැම 

සටනකාටම අව ය මෙ ශපන්වීම ශදන්නට පුළුවන් රටක් බවට 

කියුබාව පත් ුනණා. ශජො ශසේමාටි කියන්ශන් කියුබාශේ හිටපු, 

ස්පාඤ්ඤ අධිරාජයවාදයට විරුද්ධව සටන් කාළ විරශයක්. කියුබාව 

සමාජවාදී රටක් ුනණාට ශජොශසේමාටිශ  අධිරාජය විශරෝධී 

2289 2290 



පාර්ලිශම්න්තුමව 

ජාතිකාවාදී දැක්මත්  එක්කා මුහුුනණු නායකාත්වයක් තමයි ශගන 

ගිශේ. ශජොශසේමාටිශ  ්රතිමාවලට තමයි වීරත්වය ශගනාශේ. 

ශජොශසේමාටිශ  ශසොශහන ළෙ තමයි ෆිශදල් කාස්ශරෝ 

සශහෝදරයාශ   ශසොශහොන නිර්මාණය ශවන්ශන්. ශජොශසේමාටි 

කියන අධිරාජය විශරෝධී ජාතිකාවාදී ්රතිරූපයත්, ෆිශදල් කාස්ශරෝ 

කියන සමාජවාදී ජාතිකාවාදී නායකායාත් ඒ දර් නයන් එකාට මුහු 

කාරමින් තමයි ශද්  ශ්රේමිත්වශේ පදනම මත කියුබානු සමාජවාදය 

ශගොඩ නැ  ශෙන්ශන්.    

ගරු නිශයෝජය කාථානායකාතුමමනි, ශකාොයි අතින් බැතිවත්, 

කියුබාව අපට වි ල පාඩමක්, ශකාොයි අතින් බැතිවත් කියුබාව අපිට 

වි ාල වධර්යයක්, ශකාොයි විධියට බැතිවත් අශප් රට වාශ  යබඳ 

යටත් විජිතතකාරණ අභිශයෝගයකාට මුහුණ දී සිටින රටක්ය කියලා 

අපි වි ්වාස කාරනවා. අශප් රට වාශ  එවැනි ග්රහණයකාට 

නතුමශවමින් සිටින ජාතියකාට එයින් ගැලවී යාශම් මාර්ගය ශසොයා 

ගැනීශම්දී ෆිශදල් කාස්ශරෝ සශහෝදරයා ලබා දී තිශබන ආදර් ය 

ඉතා බලවත්. ඒ විප්ලවය කාරන ශවලාශේ ෆිශදල් කාස්ශරෝ 

සශහෝදරයා ශකාොමියුනිස්ට් පක්ෂශේ නායකාශයක් ශනොශවයි. ඔහු 

ශද්  ශ්රේමිශයක් පමණයි. කියුබානු විප්ලවය කාශළේ සමාජවාදීන්, 

විප්ලවවාදීන් ශනොශවයි; ශද්  ශ්රේමීන්. එම නිසායි විප්ලවශයන් 

පස්ශසේ පළමුශවනි මාසය, මාස ශදකා ඇතුමළත ශවනත් 

බුද්ධිමශතක් කියුබාශේ රාජය නායකායා බවට පත්ුනශණ්. ඉන් 

අනතුමරුවයි ෆිශදල් කාස්ශරෝ සශහෝදරයා රාජය නායකායා බවට 

පත්ුනශණ්. බලය ලබාශගන යම්කිසි කාාලයකාට පසුවයි, 

ශකාොමියුනිස්ට් පක්ෂය හැදුශේ. ශකාොමියුනිස්ට් පක්ෂය හැදුවත්, 

ශජොශසේමාටි කියන ජාතිකාවාදී නායකායා මුදුශණ් තබාගත් 

ශකාොමියුනිස්ට් පක්ෂයක් තමයි හැදුශේ. එම නිසා සමාජවාදී 

ශකාොමියුනිස්ට්වාදී රමශයන් ගත හැකි ්රබල ආදර් යන් ශගන, 

ජාතිකාවාදී උසස් ගුණය ඒකාට එකාතුමශකාොට තමයි කියුබානු 

සමාජවාදය ශගෝලීය බලවත් අධිරාජයවාදයට මුහුණ දීලා 

 ක්තිමත්ව පවතින්නට පුළුවන්කාම නිර්මාණය කාරගත්ශත්. 

ඒ ආදර් ය භාවිතශයන් අපට කියා දුන්ශන්, යබඳ යටත් 

විජිතතකාරණ අභිශයෝගයට මුහුණ ශදන්නයි; අධිරාජයවාදය පරාජය 

කාරන්නයි. එශහම සටන් වැදීශම් හැකියාව අපට උගන්වා දුන්ශන් 

ශම් ශශ්රේෂ්ඨ නායකායායි. අුනරුදු .0ක් එතුමමා ජීවත් ුනණා. එතුමමා 

ජීවත් ුනණු ඒ කාාලය, අුනරුදු .00කාට වඩා, අුනරුදු .,000කාට වඩා 

ශලෝකා ඉතිහාසයට වි ාල බලපෑමක් එකාතුම කාරපු කාාලයක්. එම 

නිසා, ඒ ශශ්රේෂ්ඨ නායකායාට අශප් ශගෞරවය පුද කාරනවා. ඒ 

වාශ ම ඒ ශශ්රේෂ්ඨ නායකායාශ  ශසවශණ් දිනාගත් ජයග්රහණ 

ආරක්ෂා කාර ගනිමින්, වධර්ය සම්පන්නව ශපරමුණට යන්නට 

කියුබානු ජනතාවට  ක්තිය ලැශේවා! කියා ්රාර්ථනා කාරමින්, 

කියුබානු ශශ්රේෂ්ඨ නායකා ෆිශදල් කාස්ශරෝ සශහෝදරයාට අශප් 

උත්තමාචාරය පුද කාරමින් මශ  කාථාව අවසන් කාරනවා. ගරු 

නිශයෝජය කාථානායකාතුමමනි, ඔබතුමමාට ශබොශහොම ස්තුමතියි. 
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ගු රිසාඩ් බදියුදී්ද ෙහසතා (කර්ෝදත හසා වාණිජ ක යුුර 

අොතයුරො) 
(ைொண்புைிகு றிஸொட் பதியுதீன் - மகத்ததொழில் ைற்றும் வொணிப 

அலுவல்கள் அமைச்சர்) 

(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and 
Commerce) 
பிஸ்ைில்லொஹிர் ரஹ்ைொனிர் ரஹீம். 

தகளரவ பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கனள, இந்த னநரத்மத 

ஒதுக்கித் தந்தமைக்கொக முதலில் உங்களுக்கு நன்றிமயக் 

கூறிக்தகொள்கின்னறன். உலகினல ஒரு சொித்திர புருஷரொகத் 

திகழ்ந்த திரு. பிடல் கஸ்னரொ அவர்கள் ஏமனய நொடுகள் 

கியூபொ நொட்மட உதொரணைொகக் தகொள்ளக்கூடிய வமகயில் 

சொித்திர முக்கியத்துவம் வொய்ந்த தசயற்பொடுகளில் தன்னுமடய 

வொழ்நொமளக்  கழித்துவந்தொர். அத்தமகய ைொதபரும் 

ைகொனுமடய இழப்பு கியூபொ நொட்டு ைக்களுக்கு ைட்டுைல்ல, 

உலகினல அவருமடய தகொள்மககமள விரும்புகின்ற ைனித 

னநயமுள்ள எல்னலொருக்கும் னபொிழப்பொகும். இன்று இங்கு 

னபசிய பல தமலவர்கள் பிடல் கஸ்னரொ அவர்களுமடய 

சொிமத, வரலொறு பற்றித் ததளிவொக எடுத்துமரத்தொர்கள்.  

கடந்த 14 வருடங்களுக்கு முன்னர் எங்களுமடய 

முன்னொள் ஜனொதிபதி அவர்கனளொடு அந்த நொட்டுக்குச் 

தசல்லக்கூடிய வொய்ப்பு எனக்குக் கிமடத்தது. அங்குள்ள 

ைக்களின் தசயற்பொடுகமள, அந்த நொடு அமடந்திருந்த 

முன்னனற்றத்மத அன்று என்னொல் பொர்க்கக்கூடியதொக 

இருந்தது. அவருமடய னநொக்கம் தவற்றியளித்திருக்கின்றது 

என்பதற்கு அவருமடய தசயற்பொடுகளின்மூலம் அந்த நொடு 

கல்வித் துமறயினல, சுகொதொரத் துமறயினல தபற்றிருக்கின்ற 

வளர்ச்சியொனது சிறந்த சொட்சியொக அமைந்திருக்கின்றது. அந்த 

வமகயில் பிடல் கஸ்னரொ அவர்கள் நொட்மட 

வளப்படுத்துவதில் உலகத்திற்கு உதொரணைொகத் திகழ்ந்தொர். 

ஆனொல், அவர் தன்னுமடய னநொக்கத்மத இன்தனொரு நொட்டில் 

திணிப்பதற்குச் தசயற்படவில்மல. இருந்தனபொதிலும் சில 

நொடுகள் ைற்மறய நொடுகமள, அந்த நொடுகளின் தமலவர்கமள 

அழிக்கின்ற னநொக்கத்தினலனய தசயற்பட்டுக்தகொண்டிருப்பமத 

நொங்கள் பொர்க்கின்னறொம். அந்த வமகயில் இன்று அரபுலகம் 

எொிந்துதகொண்டிருக்கின்றது; எத்தமனனயொ நொடுகளில் 

உள்ளூர் பிரச்சிமனகள் உருவொகியிருக்கின்றன. இதன் 

பின்னொல் பல நொடுகளுடன் அவற்றின் தமலவர்களும் 

இருக்கின்றனர். ஆனொல், பிடல் கஸ்னரொ அவர்கள் அதற்கு 

ைொற்றைொனவர். அவர் உலகிற்கு ஓர் உதொரண புருஷரொக 

வொழ்ந்து, ஒரு சமூக ஆட்சியொளரொக நொட்மட வழிநடத்தி, 

விமடதபற்றுச் தசன்றிருக்கின்றொர்.  

இன்று திரு. பிடல் கஸ்னரொ அவர்களுமடய தகொள்மககள் 

தவற்றி தபற்றிருக்கின்றன; அவருமடய தசயற்பொடுகள் 

தவற்றி தபற்றிருக்கின்றன. அவர் தன்னுமடய நொட்டினல 

தசொன்னமதச் தசய்கின்ற தமலவரொகத்  திகழ்ந்திருக்கின்றொர். 

அவருமடய இழப்பு அந்த நொட்டுக்கு ைட்டுைல்ல, உலக 

நொடுகளுக்னக ஒரு னபொிழப்பொகும். அவமர ஒரு துணிச்சல்ைிக்க, 

சிறந்த சிந்தமனகமளக் தகொண்ட தமலவரொக நொங்கள் 

பொர்க்கின்னறொம். திரு. பிடல் கஸ்னரொ அவர்களுடன் கியூபொ 

நொடும் எைது இலங்மக நொட்னடொடு ைிகவும் தநருங்கிய 

ததொடர்மபக் தகொண்டிருந்தது. 

பிடல் தகஸ்ட்னரொ அவர்கள் பலஸ்தீனத்தின் 

விடுதமலக்கொகவும் அங்கு நமடதபறுகின்ற அநியொயத்துக்கு 

எதிரொகவும் தசயற்பட்ட ஒருவர். அவர் எல்லொச் 

சந்தர்ப்பங்களிலும் பலஸ்தீனத்துக்குப் பக்கபலைொக நின்று, 

நியொயத்துக்கொகவும் பலஸ்தீன ைக்களின் விடுதமலக்கொகவும் 

தசயற்பட்ட ஒரு தபரும் தமலவர் என்பமத நொன் இங்கு நன்றி 

உணர்னவொடு கூறிக்தகொள்ள விரும்புகின்னறன். எனனவ, 

அவரது தகொள்மககமளப் பின்ததொடர்ந்து தசல்ல ஏமனய 

தமலவர்களும் முயற்சிக்க னவண்டுதைன்று நொன் 

இச்சந்தர்ப்பத்தில் னவண்டுனகொள் விடுக்கின்னறன்.  

இன்று சில ஏகொதிபத்திய நொடுகளின் தசயற்பொடுகள் 

கொரணைொக, உலகில் எத்தமனனயொ தகொமலகளும் 

அச்சுறுத்தல்களும் இடம்தபறுகின்றன. அவ்வொனற, 

எத்தமனனயொ பிரச்சிமனகளுக்கும் துன்பங்களுக்கும் உலக 

தபொருளொதொரம் அழிவதற்கும் கொரணைொக இருக்கின்றன. 

2291 2292 
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அதுைொத்திரைல்லொைல், இவ்வொறொன சில நொடுகள் 

தங்களுமடய தகொள்மககமள நிமலநிறுத்துவதற்கொக அல்லது 

னநொக்கங்கமள அமடவதற்கொக ஏமனய நொடுகளுக்குள் 

அத்துைீறிப் புகுவதனொல், இன்று உலகினல இரத்த ஆறு 

ஓடுகின்ற நிமலமை ஏற்பட்டிருக்கின்றது. இவ்வொறொனவர் 

களுக்கு அல்லது இவ்வொறொன தகொள்மக தகொண்டவர்களுக்கு 

நல்லனதொர் உதொரண புருஷரொகவும் அவர்களுமடய 

தகொள்மககள் பிமழயொனது என்பமத உணர்த்திய ஒரு 

னநர்மையொன தகொள்மகவொதியொகவும் வொழ்ந்துகொட்டிய பிடல் 

கஸ்னரொ அவர்களுமடய தகொள்மகமயப் பின்பற்றுைொறு 

னவண்டுனகொள் விடுக்கின்னறன். அவொின் ைமறவொல் கியூபொ 

நொட்டு ைக்கள் படுகின்ற னவதமனமய நொங்கள் உணர்கினறொம். 

அந்த ைக்களுமடய னவதமனயில் - துன்பத்தில் - நொங்களும் 

பங்குதகொண்டு, அவருமடய தகொள்மககள் தவற்றிதபறப் 

பிரொர்த்தித்து, விமடதபறுகின்னறன். நன்றி. 

 
[අ.භා. 6.05  
 

ගු වාුමදද්ව නානායක්කාර ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு வொசுனதவ நொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගරු නිශයෝජය කාථානායකාතුමමනි, ෆිශදල් රැස්ශරෝ 

සශහෝදරයාශ  අභාවය ශවනුශවන් අශප් සංශේගය පළ කිරීම 

සශහා ගරු දිශන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්ත්රීතුමමා ශගශනන ලද ශ ෝකා 

ශයෝජනාවට මටත් ශම් අවස්ථාශේදී එකාතුම ශවන්න අවස්ථාව ලබා 

දීම පිබඳබශව  ඔබතුමමාට ස්තුමතිවන්ත වනවා.  

ෆිශදල් රැස්ශරෝ සශහෝදරයා පිබඳබශ කාථා කාරනශකාොට, 

පළමුශවන්ම මශ  හිතට තදින්ම වදින්ශන්  එතුමමාශ  මුළු ජීවිත 

කාාලශයන් හා එතුමමා ශගන ගිය සටන්වලින් අපට උගන්වා තිශබන 
පාඩමයි. අපි ඉන්ශන් හරි පැත්ශත්ද කියලා අපි පරික්ෂා කාරන්ශන් 

ශකාොශහොමද? අපි අධිරාජයවාදයට විරුද්ධව නම් ඉන්ශන්, අපි 
ඉන්ශන් හරි පැත්ශත්. ශමොන ශහේතුමවක් නිසා ශහෝ වැරදිලාවත් 

අධිරාජයවාදීන්ශ  ුනමනාවත් එක්කා කාුනරු හරි ගැළපුශණොත්, ඔහු 

ඉන්ශන් වැරදි පැත්ශත්. ඒකා තමයි ෆිශදල් රැස්ශරෝ එතුමමාශ  
ජීවිතශයන් අපට මුලින්ම උගන්වපු පාඩම.  

එතුමමා තුමළ ගුණධර්ම තුමනක් තිබුණා. ඒ ගුණධර්ම මත තමයි  

විප්ලවශයන් පස්ශසේ කියුබානු සමාජය ශගොඩනැඟුශේ. පළමුශවනි 
ගුණධර්ම සමාජ සාධාරණත්වය. ශදවැනි ගුණධර්මය 

සමානාත්මතාව. රියාකාාරී ජීවිතශයන් ්ත් ුනණු ශවලාශේ එතුමමා 
එකාපාරක් කිේවා, "මම එක්තරා විධියකා ආගමිකා නායකාශයක් 

වාශගයි හැ ශෙන්ශන්" - I feel as if I am an ascetic leader.   ඒ 

අනුව ෆිශදල් රැස්ශරෝ ගුණධර්ම හැටියට  ඉදරිපත් කාශළේ,  
ජනතාවට ශබොරු ශනොකියන, සමාජ සාධාරණත්වය තිශබන, 

සමානාත්මතාව ඇති සමාජයක් කියන අදහසයි. එතුමමාශ  ශමම 
ගුණධර්ම වටා තමයි කියුබාව ශගොඩනැ ශෙන්ශන්. කියුබාව 

ශගොඩනැ ශෙන්ශන්, මහා වි ාල ආ ්චර්යයකින් ශනොශවයි. 
කියුබාව ශගොඩනැ ශෙන්ශන්, ශම් ගුණධර්ම මතයි. ඒ නිසා, අද වන 

විට කියුබාව විසිශවනි  තවර්ෂශේ ආ ්චර්යයක් බවට පත් වී 
තිශබනවා. ගරු නිශයෝජය කාථානායකාතුමමනි, ඒ ශකාබනා 

ආ ්චර්යයක් ද?   

අධිරාජයවාදි ඇශමරිකාාව කාළ සියති තර්ජන, අභිශයෝග 

පරාජය කාරන්න හැකි වූ ආ ්චර්යයයි! ශසෝවියට් ශද් ශේ උදේවත් 
නැතිව තනි වූ කියුබාව ඒ අමාරුම කාාලශයන් ශගොඩ එශම් 

ආ ්චර්යයයි! ශකාොශහොමද ඒ ශගොඩ ආශේ? "අමාරුම කාාලශේදී 
ජනතාව බර උසුලන්න ඕනෑ ශකාොශහොමද" කියලා ශම් රශට් අපට 

ඇශහන ශම් කාාලශේ මම කියනවා, කියුබාව අමාරුම කාාලශයන් 
ශගොඩ ආශේ නායකායන් ආදර් යක් දුන් නිසාය කියලා. ඒ අමාරුම 

කාාලශේ නායකායන් pushbikeවලයි ගිශේ. ෆිශදල් ඒ වාශ  

ආදර් වත් නායකාත්වයක් ශපන්නුම් කාළා.  

එදා Playa Gironවලදී ඒ සතුමරු ආරමණය පලවා හරින 

ශකාොට ෆිශදල් තමාම යුද ටැංකියකා නැෙ ගිහින් තමයි ඒ 

භයානකාම අවිය විනා  කාශළේ. එබනා වූ මහා වධර්යයක් තිබුණු, 

එඩිතරකාමක් තිබුණු, සටන්කාාමිත්වයක් තිබුණු, මුළු ශලෝකාශේම 

දුක් විඳින ජනතාව එයින් මුදා ගැනීම පිබඳබශව තමන්ට ඉරණමක් 

තිශබනවාය කියා වි ්වාස කාරපු නායකාශයක්, ෆිශදල්. ඒ නිසා අපි 

අද ෆිශදල්ශ  අභාවය ගැන අපශ  සංශේගය පළ කාරනවා. අප 

සංශේගය පළ කාරන්ශන් උද්ශේගයක් නංවාගනිමින්. ඒකා තමයි 

අපට ෆිශදල් ශවනුශවන් කාරන්න තිශබන්ශන්. We must 

celebrate his achievements. The end of his life is well-

earned, a great achievement. 

ගරු නිශයෝජය කාථානායකාතුමමනි, ඇශමරිකාානු සම්බාධකා 

නිසා වූ වි ාල විපත ගැන අපි කාුනරුත් දන්නවා. ඇශමරිකාානු 
සම්බාධකා නිසා කියුබාවට වූ හානිය, අලාභය ඇතුමළු ඔක්ශකාෝම 

විශ දරාශගන තමයි කියුබාව අවසාන ව ශයන් නැඟී සිටිශේ. අද 
ශසෞයය අතින්, අධයාපනය අතින් කියුබාව ලබා තිශබන දියුණුව 

ගැන -ඒ ඔක්ශකාෝම ගැන- ශමහිදී කියැුනණා. ඒ නිසා මා ඒවා 
නැවත කියන්න ඕනෑ නැහැ. නමුත් මා කිව යුතුම ශදයක් තිශබනවා.  

ගරු නිශයෝජය කාථානායකාතුමමනි, ෆිශදල් එක්සත් ජාතින්ශ  

සංවිධානය ඉදිරිශේ කාථා කාශළේත්, ශලෝකාය පුරා සිටින 
බඩගින්ශන් මිය යන දරුවන් ගැන; ශරෝගවලින් මිය යන දරුවන් 

ගැනයි; ඒ අතර සුළු පිරිසක් අශත් ශගොඩ ගැශහන මහා 
ධනස්කාන්ධය ගැනයි. ශම් මහා විපරීත ශලෝකාය ගැන එදා කාම්පා 

ශවමින් කාථා කාරපු ඔහුශ  ඒ හඬ මුළු ශලෝකාය ශදවනත් කාරන 
හඬක් බවට පත් ුනණා අපට මතකායි.  

සමහරුන්ට දැන් ශනොබැඳි ්රතිපත්තිය අමතකා ශේශගන 

එනවා. ඔුනන් ශනොබැඳි ජාතින්ශ  ්රතිපත්තිය විග්රහ කාළා. අද 
අශප් විශද්  කාටයුතුම අමාතයතුමමා කියනවා, ශනොබැඳි ජාතින්ශ  

්රතිපත්තිය නැවත විග්රහ කාරන්න ලංකාාව මුල් විය යුතුමය කියනවා. 
යූඑන්පී ආණ් රවකා නායකායන් ශම් ශලෝකාශේ ශනොබැඳි ජාතින්ශ  

්රතිපත්තිය විග්රහ කාරන්න ඉදිරිපත් ුනශණොත්, එය තමයි ශනොබැඳි 
ජාතින්ශ  ්රතිපත්තිශේ අවසානය!  

ගරු නිශයෝජය කාථානායකාතුමමනි, ශම් අතශර් අපි මතක් 

කාරගන්න ඕනෑ තවත් ශදයක් තිශබනවා. වරමහාද්වීපිකා 
සමුළුවක් පවත්වා, ආර්ථිකා විද්වතුමන්ශ  සමුළු විටින් විට පවත්වා 

ශම් ශගෝලීයකාරණයටත්, ශම් නිශයෝ ලිබරල් ආර්ථිකා 
්රතිපත්තියටත් විරුද්ධව ශකාබනා වූ විකාල්පයක් ශගොඩ නැඟිය 

හැකිද කියා නිරන්තරශයන් ශසොයා බලන්න ෆිශදල් ශලෝකා 
බැංකුශේ ආර්ථිකා විදයාඥයන් පවා ඇතැම් විට ශගන්නුවා. ඒ 

වාශ ම, බටහිර ශලෝකාශේ නිශයෝ ලිබර්ල්වාදය පිබඳගන්නා අයත් 

ශගන්නුවා. එශසේ ශගන්වා ඒ සමුළු තුමබඳන් යම් යම් අදහස ් වාද 
කාරලා මතුම කාරගන්න ඔහු උත්සාහ කාළා.  

"විප්ලවය" කියන්ශන් කුමක්ද කියාත් ඔහු විග්රහ කාළා. 
"විප්ලවය" යනු අරුතයත් අනාගතයත් අතර තිශබන ශනොනවතින 

අරගලය බව ඔහු කියා සිටියා. සැබැවින්ම ෆිශදල්ශ  නායකාත්වය 
ලැබූ අප හැම ශකාශනකුටම, ඔහුශ  නාමශයන්, ඔහුශ  ඒ මහා 

ශපෞරුෂශයන්, ඔහුශගන් අවධි වූ අපශ  තරුණ ජීවිතය තුමළ 

ණයක් ශගවන්න තිශබනවා. ඒ තමයි අශප් ශම් රශට් අව ය 
පරිවර්තන කාර ගන්න පුළුවන් තැනකාට යෑම. එනම්, ශද් පාලන 

විප්ලවය හා සමාජ විප්ලවය. අන්න ඒ ණය ශගවන්න අපට 
පුළුවන් ශේවා! ඒ සශහා ෆිශදල්ශ  නාමය සදා අපශ  හද පත්ශල් 

රැේ ශද්වා! ශම් ශලෝකාය පුරා ජීවත්වන අප වැනි ජනතාවට නැඟී 
සිටින්නට ඔහුශ  නාමශයන් තවතවත් වධර්යය ලැශේවා! 

ඔහුශ  අභාවය ශහේතුමශවන් නැශෙන ශම් සංශේගය ශලොව පුරා 

පැතිශරන මහා උද්ශේගයක් බවට පත් ශේවා! එශසේ ්රාර්ථනා 
කාරමින්, ඔබතුමමාට ස්තුමතිවන්ත ශවමින් මා නිහඬ ශවනවා, ගරු 

නිශයෝජය කාථානායකාතුමමනි.  
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පාර්ලිශම්න්තුමව 
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ගරු චන්ද්රසිරි ගජදීර මහතා 
(ைொண்புைிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු නිශයෝජය කාථානායකාතුමමනි, ශශ්රේෂ්ඨ නායකා ෆිශදල් 

කාස්ශරෝ මැතිතුමමාශ  අභාවය පිබඳබශව ශම් පාර්ලිශම්න්තුමව 

ශ ෝකාය පළ කාරන ශවලාශේ ඒකාට එකාතුම ශවමින් මශ  ශ ෝකායද 

පළ කාරන්න අවස්ථාවක් ලබා දීම ගැන මම ස්තුමතිවන්ත ශවනවා.    

ෆිශදල් කාස්ශරෝ මැතිතුමමා පිබඳබශව විනාඩි 5ක් 10ක් ශනොශවයි, 

එතුමමාශ  ඓතිහාසිකා කාාර්යභාරය පිබඳබශව දවස් ගණන් කාථා 

කාරන්න පුළුවන්. මම ෆිශදල් කාසශ්රෝ මැතිතුමමා දකින්ශන් ශශ්රේෂ්ඨ 

ශද් ශ්රේමිශයකු ශමන්ම ජාතයන්තරවාදිශයකු විධියට. එතුමමා ්රබල 

අධිරාජය විශරෝධිශයක්. තමන්ශ  රට ඇශමරිකාා එක්සත් 

ජනපදයට සැතපුම් .0ක් පමණ දුරින් තියාශගන, ඇශමරිකාානු 

අධිරාජයවාදයට බිය නැතිව, - නිර්ීනතව- එහි බලපෑම්වලට යටත් 

ශනොවී සිය රශට් පමණක් ශනොශවයි සමස්ත ශලෝකාශයන්ම 

අධිරාජයවාදය පරාජය කිරීමට සියති බලශේග එක්තැන් කාරන්නට 

කාැප ුනණු නායකාශයක් තමයි එතුමමා. එවැනි නායකාශයක් ශම් 

20ශවනි සියවශසේ බිහි ුනශණ් නැහැ. ඒ නිසා කියුබාවත් සමෙ 

බැනාණු ඒ ශශ්රේෂ්ඨ නාමයට, ෆිශදල් කාැස්ශරෝ මැතිතුමමාට ලාංකීය 

ජනතාව හැටියට අශප් ශගෞරවය පළ කාරන්න  ඕනෑ.  

මම ශම් ශවලාශේ එතුමමාශගන් දැක්කා විශ ේෂ ගුණයක්  

කියන්න කාැමැතියි. මම කාලින් කිේවා වාශ  අධිරාජයවාදයට 

විරුද්ධව සටන් කාරන්න, ඒකාට පහර ශදන්න  හුදකාලාව ශනොහැකි 

බව එතුමමා ශත්රුම් ගත්තා. ඒ නිසා තමයි 1.65දී ශකාොමියුනිස්ට් 

පක්ෂශේ පළමු සමුළුව තියලා ජාතයන්තර ව ශයන් රුරණයක් 

ගත්ශත්, ජාතයන්තර ශකාොමියුනිස්ට් වයාපාරය හරහා 

අධිරාජයවාදයට විරුද්ධ දැවැන්ත අරගළයක් මහා පරිමාණශයන් 

ඉස්සරහට ශගන යන්න ඕනෑ කියලා. ඒ වගකීම මත ඉශශගන 

අධිරාජයවාදයට රටවල් ඇතුමශළේ ඉඩ කාඩ ශනොලැශබන පරිදි එතුමමා 

රියා කාළා. ශමොකාක්ද එතුමමා කාශළේ?  

පළමුශවන්ම තමන්ශ  රශට් ජාරුන් අතර සමඟිය තියා ගන්න 

රියා කාළා. එතුමමා බලයට එන විට කියුබාව තුමළ විවිධ වාර්ගිකා 

ශකාොටස් හිටියා; විවිධ ජාතිකා ශකාොටස් හිටියා.  කාළු ජාතිකාශයෝ, 

දුඹුරු අය, කාහ අය, සංරමයේකායන් සහ ආදිවාසීන් හිටියා. ශම් 

සියති ජන ශකාොටස් එකාට තියා ශනොගතශහොත්, කියුබානු ජාතියක් 

ශගොඩ නැඟුශේ නැත්නම් ශම් ළදරු කියුබාව විනා  කාරන්න 

අධිරාජයවාදයට අවස්ථාවක් ලැශබන බව එතුමමා දැනශගන හිටියා.   

කියුබාව ඒ ජාතින් අතර සමඟිය ශගොඩ නෙලා අන්තර්ජාතිකා 

ව ශයන් ලතින් ඇශමරිකාානු කාලාප ශේ ඒ  ක්තිය එක්තැන් 

කාරන්න රියා කාළා.  

ඇත්ත ව ශයන්ම අධිරාජයවාදයට පහර ශදන්න නම්, 

අධිරාජයවාදය පරාජය කාරන්න නම් ජාතයන්තර ව ශයන් තිශබන 

පන්ති සමඟිය, ජාතයන්තර ව ශයන් තිශබන ශද් ශ්රේමීත්වය, 

ජාතයන්තර ව ශයන් තිශබන සහශයෝගිතාව නිර්මාණය කාරන්න  

පළමුව, තමන්ශ  රශට් සියති වාර්ගිකා ශකාොටස් එකාතුම කාරලා 

කියුබාව රැකා ගන්න  ඕනෑ කියන පදනම මත එතුමමා කාටයුතුම 

කාශළේ.  

ගරු නිශයෝජය කාථානායකාතුමමනි, එතුමමා තමන්ශ  රටට 

ආදරය කාළා වාශ ම අශනක් රටවල නිදහස් අරගළ ශමශහයවූ 

ජනතාවටත් ආදරය කාළා.  අපි දැන් කාුනරුත් කාථා කාළා වාශ   

ලතින් ඇශමරිකාානු රටවල් පමණක් ශනොශවයි, කාැරිබියානු ූපත් 

රටවල් සියල්ලටම  තිබුණු ඇශමරිකාානු බලපෑම පරාජයට පත් 

කාරන්න එතුමමා රියා කාළා. අධිරාජයවාදී හමුදා කාඩා වැදිලා ඒ 

රටවල් අස්ථාවර කාරන්නට රියා කාළ හැම අවස්ථාවකාම එතුමමා 

රාජය තාන්රිකා විධියට එතුමමාශ  හමුදා ඒ රටවල් ආරක්ෂා 

කාරන්න  ශයොමු කාළා. එතුමමාශ  අධිරාජය විශරෝධී දැක්ම 

තමන්ශ  රට පිබඳබශව විතරක් ශනොශවයි, තමන්ශ  රශට් ්ර ්න 

පිබඳබශව පමණක් ශනොශවයි ශමශහයවූශේ. සමස්ත අධිරාජයවාදය 

පරාජය කිරීමට අව ය වූ සකාල බලශේග එක්තැන් කිරීශම් 

වැදගත්කාම ගැන එතුමමා කාල්පනා කාළා.  

ජාතයන්තර ව ශයන් ගැඹුරු විධියට කාල්පනා කාළ එතුමමා 

ශද් ශ්රේමීත්වය කියන්ශන් ජාතයන්තරවාදශේ දිගුවක් බවත්, 

ජාතයන්තරවාදය කියන්ශන් ශද් ශ්රේමීත්වශේ දිගුවක් බවත් 

වටහාශගන ශම් ශදශක් බද්ධතාව ශගොඩ නො ගැනීමට ශලෝකායට 

ආදර් යක් දුන්නා. ඇශමරිකාානු අධිරාජයවාදය ශකාොතරම් ්රබල 

ුනවත් ඒ ඇශමරිකාානු අධිරාජයවාදය දණ ගස්වන්න  ශලෝකාශේ 

සියති බලශේග, පීඩාවට පත් ුනණ බලශේග, අධිරාජය විශරෝධී 

බලශේග එකා තැනකාට එකාතුම විය යුතුමයි කියන පයේුනඩය එතුමමා 

දුන්නා. 

ඒ මත සිටශගන තමයි එතුමමා අධිරාජයවාදින්ට අත ශපොවන්න 

තමන්ශ  රශට් තිබුණු ඉඩකාඩ අහුරා දැමුශේ. එතුමමා රශට් 

අධයාපන ක්ශෂේරය  ක්තිමත් කාළා; ශසෞය ක්ශෂේරය  ක්තිමත් 

කාළා. එතුමමා බලයට එන ශකාොට රශට් නූගත්කාම සියයට 60කාට 

වැඩිශයන් තිබුණා. ශකාටි කාාලයක් තුමළ එතුමමා එය ශවනස් කාරලා 

ජනතාව ආර්ථිකා ව ශයන්  ක්තිමත් කාළා.  

ජාතයන්තර ව ශයන් ශලෝකාශේ මතුම වන ්ර ්නවලදී එතුමමා 

නිර්මාණශීලීව තමන්ශ  අදහස් ඉදිරිපත් කාළා. එතුමමා 

අසනීපශයන් සිටියත්, ඒ දයෂ්ටිමය අරගළය අත හරින්ශන් නැතිව 

ඉදිරියට ශගන ගියා. රාජය නායකාත්වශයන් ඉවත් ුනණත්, 

තමන්ශ  දයෂ්ටිමය අරගළය හැම විටම රියාත්මකා කාළ නිසා 

එතුමමා ශලෝකා තලශේ විශිෂ්ටතම නායකායා ශලස අද ඉතිහාසයට 

එකාතුම ශවලා තිශබනවා.  

 එතුමමා වාර්තා පිට වාර්තා තබා තිශබනවා. ගරු නිශයෝජය 

කාථානායකාතුමමනි, ෆිශදල් කාස්ශරෝ මැතිතුමමා කියන්ශන්, විවිධ 

අවස්ථාවල තමන් මරා දමන්න උත්සාහ කාළ CIA සංවිධානයට 

පවා ස්වාභාවිකාවම තමන් මිය යන ශතක් මරා දැමීමට ශනොහැකි 

වීශම් ශගෞරවයත් දිනාගත් නායකාශයක්. එතුමමාට අශප්  ශගෞරවය 

සහ විප්ලවීය ආචාරය පුද කාරමින්, මශ  කාථාව අවසන් කාරනවා.  
 

 
[6.19p.m.] 

 

ගු ෙිංගල සෙරවීර ෙහසතා (විදද්ශ් ක යුුර අොතයුරො) 
(ைொண்புைிகு ைங்கள சைரவீர - தவளிநொட்டலுவல்கள் 

அமைச்சர்) 

(The Hon. Mangala Samaraweera - Minister of Foreign 
Affairs) 

Mr. Deputy Speaker, in the wake of the passing away 
of the former President of the Republic of Cuba, Fidel 
Castro, the Government and the people of Sri Lanka join 
the Government and the people of Cuba, including 
members of the bereaved family, in mourning the loss of 
a towering personality of the 20th Century; in fact, a 
political icon of our generation. 

Sri Lanka’s deepest condolences were expressed 
formally through the messages sent by His Excellency 
Maithripala Sirisena, the Hon. Ranil Wickremasinghe and 
my own to the Republic of Cuba. A Senior Minister of 
our Government, the Hon.  Susil Premajayantha, will 
participate at the funeral in Havana next Sunday, on the 
4th as President Sirisena’s special envoy.  
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Former President Castro became prominent, as was 
mentioned before, in the politics of Cuba’s revolutionary 
movement and was the architect of the new Cuba that 
came into being in 1959. He remained true to his 
convictions and chartered a new journey for the people of 
Cuba. The journey was not easy as he faced formidable 
external challenges that affected the very core of Cuba’s 
economic development. However, President Castro rallied 
his country and people passed his obstacles with great 
resolve and tenacity and ushered new ethos of 
development. As a result of his pragmatic vision Cuba 
began to make advances in science, health and education 
and soon became on par with the developed world in 
terms of human development. Sri Lanka along with many 
countries in Asia, Africa and Latin America continue to 
benefit from the advances Cuba has made in these areas. 
The Government of Cuba has given us valuable technical 
assistance in the area of biotechnology and epidemiology 
to eradicate malaria, dengue, filariasis and Japanese 
Encephalitis. Therefore, his legacy of scientific 
advancement and social development will be cherished by 
the Cubans and others for many decades to come. I also 
remember that way back in 2005, over ten years ago, just 
after the tsunami, we also had the benefit of having many 
Cuban doctors who came to serve in the areas concerned. 

Sri Lanka and Cuba, as two successful island nations 
in human development, enjoy a special friendship and a 
deep sense of solidarity. Our enduring bond of friendship 
was based on our shared interests within the Non-Aligned 
Movement and Sri Lanka’s continued support for the 
removal of the longstanding economic embargo imposed 
on Cuba. 

In fact, I am glad to see the former President Mahinda 
Rajapaksa here because it was way back in 2006 that I 
had the pleasure of accompanying President Rajapaksa 
then to the Non-Aligned Conference held in Havana and 
also had an opportunity to have a glimpse of this great 
leader.  

Late President Castro was a sincere friend of our 
country and people. His hand of friendship was reflected 
in the steadfast support Sri Lanka received from the 
Government of Cuba in the challenges it faced in the 
multilateral fora. With his passing away, Sri Lanka truly 
has lost a great friend. 

We hope that his unalloyed courage, determination 
and sense of purpose would inspire the people of Cuba to 
face the challenges of the 21st Century, but his demise, no 
doubt, would leave a great void in Cuba’s national arena. 

I thank you, Hon. Deputy Speaker. 

 
[අ.භා. 6.23  

 
ගු අනුර ප්රියෙර්ශ්න යාපා ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொப்பொ) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

ගරු නිශයෝජය කාථානායකාතුමමනි, ශලෝකාශේ විශිෂ්ට රාජය 

නායකාශයක් ශමන්ම කියුබානු ජනතාවට අති ය ආදරය කාළ 

නායකායකු වූ ෆිශදල් කාස්ශරෝ ජනාධිපතිතුමමාශ  අභාවය පිබඳබශව 

අප අද ශ ෝකාය පළ කාරනවා. එතුමමා කියුබාශේ රාජය බලය ගන්න 

ශකාොට ඇශමරිකාා එක්සත් ජනපදශේ ධනපතින්ට යට ුනණු,  

විශ ේෂශයන්ම පාතාල ශේ පුද්ගලයන් විවිධ ස්ථානවල ශනොශයක් 

විධියට ගත කාළ,  ශබොශහොම කාාමසුල්ලිකාානු රාජයයක් හැටියට 

තමයි කියුබාව තිබුශණ්.  එම නිසා එහි ශවනසක් ඇති කාරලා, 

රශට් විනයක් ඇති කාරන්නත්, කියුබාව විවිධ අං වලින් දියුණුවට 

පත් කාරන්නත් එතුමමාට සිද්ධ ුනණා. හැබැයි, ඒ කාටයුතුමවලට 

බාධාවක් තිබුණා. ඒ බාධාව තමයි, ඇශමරිකාා එක්සත් ජනපදය 

කියුබාවට දිගින් දිගටම ශවශළශ තහංචි පැනවීම. එම නිසා ශම් රට 

මානව දර් කාවලින් ශකාොයි තරම් ඉහළට ගියත්, ඇශමරිකාා 

එක්සත් ජනපදය විසින් ඇති කාළ ශව ශළශ තහංචි නිසා එය 

ශගෝලීයකාරණය කාරන්න පුළුවන් ුනශණ් නැහැ. නමුත්,  ෆිශදල් 

කාස්ශරෝ මැතිතුමමා ඒවා ගණන් ගන්ශන් නැතිව, ඒ කාාලශේ තිබුණු 

වාහන නැවත හදාශගන, ඒ කාාලශේ තිබුණු වාහන නැවත පාශර් 

ගමන් කාරවමින්, බලපෑම්වලට යට ශනොවී ඉන්ශන් ශකාොශහොමද 

කියන එකා ගැන ශලෝකාශේ අනිකුත් රටවලට මහා ආදර් යක් 

දුන්නා. ඒකා හරි අමාරු වැඩක්.  

ශලෝකාශේ පසුකාාලීනව ඇති ුනණු ආර්ථිකා ශවනස්කාම් 

කියුබාවට බලපෑවත්, ඒ රට ඒවා ගණන් ගත්ශත්වත් නැහැ. එතුමමා 

කියුබාව විවිධ අං වලින් ශලෝකාශේ දියුණු රටක් බවට පත් කාළා. 

මා දන්නවා, එතුමමා එහි සිටි ශදොසත්රවරුන් ලතින් ඇශමරිකාාශේ, 

අ්රිකාාශේ, ආසියාශේ ශබොශහෝ රටවලට ශසේවාවන් සශහා 

ශයොදවනු ලැබූ බව. ෆිශදල් කාස්ශරෝ මැතිතුමමාශ  මෙ අරශගන 

ශවනිසියුලාශේ හියුශගෝ චාශේස් සහ ශමොරාශලස් වැනි නායකායන් 

බිහි ුනණා. එම නිසා ලතින් ඇශමරිකාානු කාලාපශේම  නායකායා 

හැටියට කාුනරුත් පිබඳගන්නා පුද්ගලශයක් බවට එතුමමා පත් ුනණා. 

මිය යන ශතක්ම කියුබානු ජනතාවශ  ආදර ශගෞරවය දිනාගත් 

නායකාශයක් බවට එතුමමා පත් ුනණා.   

ගරු නිශයෝජය කාථානායකාතුමමනි, හිටපු ජනාධිපති මහින්ද 

රාජපක්ෂ මැතිතුමමා සමෙ ශදවරක් කියුබාවට යන්න  මට 

අවස්ථාව ලැබුණා. තවත් අවස්ථා ශදකාකාදීත් කියුබාශේ සංචාරය 

කාරන්න මට අවස්ථාව ලැබුණා. ශලෝකාශේ තිශබන විවිධ 

ශද් පාලන රමයන් අතර සාර්ථකාභාවයට පත් ුනණු රටක් 

හැටියට මම කියුබාවට ශබොශහොම කාැමැතියි. කියුබාශේ ජනතාව 

ඉතාම සරලයි. ඉතාම ඉහළ මට්ටශම් සුහදභාවයක් ඔුනන් සතුමව 

තිශබනවා. ඒ වාශ ම ඔුනන් හරිම විනය ගරුකායි. මම කියුබාවට 

ගිය අවස්ථාවල ශම් ගුණාංග ශදකාම ඒ ජනතාව තුමබඳන් දැක්කාා.  

කියුබාව ශලෝකා ්රකාට ුනශණ් 1.64දී පැවැති මිසයිල අර්බුදයත් 

එක්කායි. ඒ අර්බුදශේදී ශලෝකාශේ ්රධාන රටවල් ශදකා ගැශටන්න 

ගියා. ඇත්ත ව ශයන්ම ඒ මිසයිල අර්බුදශේදී කියුබාව රියා 

කාශළේ ඇශමරිකාානු අධිරාජයවාදයට එශරහිව ්රතිබිම්බයක් 

ව ශයන් රියාත්මකා වන්න ඕනෑ ුනණු නිසායි.  

ශලෝකාය විවිධ රාජය නායකාශයෝ බිහි කාරනවා. සමහර රාජය 

නායකායින් තමන්ශ  වීරත්වය උපුටා දක්වන්න රියා කාරනවා. 

නමුත්, ෆිශදල් කාස්ශරෝ මැතිතුමමාශ  වීරත්වය මුළු ශලෝකාය 

විසින්ම අද උපුටා දක්වනවා. එතුමමාශ  දර් නය අගයන සියති 

ශදනාම එතුමමා වීර පුරුෂශයකු හැටියටත්,  ක්තිමත් 

ජාතයන්තරවාදිශයකු හැටියටත් පිබඳගන්නවා.  

අද දින දිශන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමමා විසින් සභාව කාල් තබන 

අවස්ථාශේදී ශගන එන ලද ශයෝජනාව සම්බන්ධශයන් කාරුණු 

ඉදිරිපත් කාරමින්, ෆිශදල් කාස්ශරෝ මැතිතුමමාශ  අභාවය 

ශවනුශවන්  අපශ  ශ ෝකාය පළ කාරනවා. 

ශබොශහොම ස්තුමතියි. 
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පාර්ලිශම්න්තුමව 

ගු නිදයෝජය කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු ඒ.එච්.එම්.  ුනසි රාජය අමාතයතුමමා. 

 
[6.28p.m.] 
 

ගු ඒ.එච්.එම්. ෆවුස ෙහසතා (ජාිනක ඒකාබද්ධාතා සහස 

ප්රිනස්දධාාන රාජය අොතයුරො) 
(ைொண்புைிகு  ஏ.எச்.எம். தபௌஸி - னதசிய ஒருமைப்பொடு 

ைற்றும் நல்லிணக்க இரொஜொங்க அமைச்சர்) 

(The Hon.  A.H.M. Fowzie - State Minister of National 
Integration and Reconciliation) 

Hon. Deputy Speaker, I am indeed thankful for this 
opportunity to speak about the former President of Cuba, 
the legendary leader Fidel Castro. 

I wish to pay my respectful tribute to one of the most 
extraordinary political figures of the 20th Century. He is 
reported to have survived the largest number of - 638 - 
attempts in all, on his life. These attempts included 
poisoning the cigars that he was going to smoke. 
Surviving such a colossal number of attempts on his life 
by itself made him an extraordinary personality. 

Fidel Castro is more importantly referred to as a 
unique personality who inspired world leaders across the 
globe. That included leaders of his time such as Nelson 
Mandela and Ahmed Ben Bella. Indeed, Nelson Mandela 
honoured Fidel Castro with the highest civilian award 
given by South Africa to a foreigner - “The Order of 
Good Hope”. 

He had his detractors as well. No leader can claim 
exception to criticism, some fair but often unfair. Critics 
referred to Castro as a dictator.  He refuted this branding. 
He responded by saying that he constitutionally held less 
powers than most Western liberal democracies. He had 
never declared war on helpless third world countries 
using democratic powers that never existed. 

I must add that the Nineteenth Amendment to the 
Constitution of Sri Lanka has placed His Excellency 
President Maithripala Sirisena as a Leader who follows 
the footsteps of Fidel Castro, if I might be permitted to 
respectfully say so. 

The Cuban leader is remembered by his own 
countrymen for imposing zero tolerance for acts of 
racism. He was, at times, dictatorial in eradicating this 
menace of racism and communalism seen as a terrible 
threat to the country’s economic advancement. We are 
probably one step behind Fidel Castro in that regard. 

The Cuban people also remember Castro’s firm grip 
on reducing illiteracy and improving public health 
standards substantially. It is likely that people appreciated 
Castro’s firm control on the country’s administration. He 
delivered the goods to the people amidst threats and 
challenges. The threats, I must say, were, ‘Himalayan’ in 
proportionate to the standard of living of the Cubans at 
that time. The Bay of Pigs invasion was a major issue. 
The subsequent Cuban Missile Crisis brought the world 

virtually to the brink of a third world war. Mercifully, the 
world’s leaders avoided possible catastrophic decisions. 
We are equally glad that Cuba had succeeded in 
normalizing relations with its powerful neighbours.  

Fidel Castro graduated from the University of Havana 
in 1950. Thereafter, he opened a law office for his legal 
practice. He appeared without fees for most of the 
working class clients. Unfortunately, he ended up having 
to close down the office for reportedly being no longer 
able to pay the electricity and other bills. Nevertheless, he 
continued to appear for those needed his services.   

Meanwhile, a less known fact about Castro is that in 
1952, he signed up to contest the elections for the House 
of Representatives. But, that election never took place. 
Supported by a foreign power, Batista seized power in 
Cuba, which frustrated Castro’s ambition for a seat in 
Parliament.  Signaling what made Fidel Castro to become 
a revolutionary, he said “From that moment, I had a clear 
idea of the struggle ahead.” Over the next seven years, he 
carried out a relentless revolutionary struggle to oust 
Batista from power. Finally, he succeeded in 1959 
becoming the Prime Minister and later the President of 
Cuba. He was seen as a charismatic leader by the people. 
He was like a folk hero for some and a rebel with a cause 
for the youth.  

The Cuban leader, who hosted the summit of the Non-
Aligned Movement - NAM - in Havana in 1979, was 
elected the leader of the NAM.  He remained an active 
leader and as an iconic figure in the movement.  The 
NAM is an important forum for the third world and must 
be kept invigorated. 

In conclusion, I wish to point out that internationally 
Fidel Castro was portrayed by the powerful Western 
media as a dictator. But, for the Non-Aligned world, he 
will remain as an unforgettable and great legend of our 
times. 

Permit me, Sir, to convey my deepest sympathies to 
his family as well as the Government and the people of 
Cuba.  

Thank you.  
 

ගු නිදයෝජය කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශමම ශයෝජනාවට අදහස් දැක්වීමට තව කාථිකායන් 0ශදශනකු 

පමණ අවස්ථාව ඉල්ලා සිටිනවා. එම නිසා ශවලාව ඉතිරි කාර 

ගන්න ඕනෑ.  

මී ළෙට, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමමා. 

 
[අ.භා. 6.34  
 

ගු බ්දදුල ගුණවර්ධාන ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගරු නිශයෝජය කාථානායකාතුමමනි, ශලෝකා ඉතිහාසශේ ගමන් 

මෙ ශවනස් කාළ වීශරෝදාර ශශ්රේෂ්ඨ නායකා ෆිශදල් කාස්ශරෝ 

නායකාතුමමාශ  අභාවය සම්බන්ධශයන් ඒකාාබද්ධ විපක්ෂශේ 

නායකා දිශන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමමා ඉදිරිපත් කාළ සභාව කාල් 
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තබන අවස්ථාශේ ශයෝජනාවට කානගාුවශවන් හා අභිමානශයන් 

යුතුමව මා සම්බන්ධ වනවා.  
1926 අශගෝස්තුම 13වන දින ශම් ශලෝකායට බිහි කාළ ශශ්රේෂ්ඨතම 

සත් පුරුෂශයකු වූ ෆිශදල් කාැස්ශරෝ මැතිතුමමා ස්වකීය ශිෂය ජීවිත 

කාාලය තුමළදී දඩේබර චරිතයක් ගත කාළා. ක්රීඩකාශයකු ව ශයන්, 

විවාද කාණ්ඩායම් නායකාශයකු ව ශයන් හා විවිධ දක්ෂතා, 

කුසලතා සහ නිර්මාණාත්මකා හැකියාවන් සහිත දඩේබර දරුශවකු 

ශලස පාසල් දිවිය ගත කාළ එතුමමා හවානා වි ්වවිදයාලයට ඇතුමළු 

ශවලා ඊට පසුව නීති වයත්තියට පිවිසුණා. ඊට පසුව වඩා ශහොශ 

ශලෝකායක් ශගොඩ නැඟීම සශහා වන ශද් පාලන වයාපාරයට 

එතුමමා සම්බන්ධ ුනණා. අධිරාජය විශරෝධී අරගළය දියත් කිරීම 

සශහා ස්වකීය ඥානය,  ක්තිය හා කාැපවීම අසීමිත ශලස 

ශලෝකායට ්රදානය කාරමින්, මුළු ශලෝකායටම ආදර් යක් දුන් 

ජාතිකා වීරවරශයකු ශලස තමයි අපි එතුමමාව දකින්ශන්. විප්ලවය 

ජයග්රහණය කිරීශමන් පසු 1.5. සිට 1.70 දක්වා රශට් 

අග්රාමාතයවරයා ව ශයන්ද, 1.70 සිට 2000 දක්වා රශට් 

ජනාධිපතිවරයා ව ශයන්ද පුරා වර්ෂ 2.ක් එනම්, ශලෝකාශේ 

වැඩිම කාාලයක් රාජයයක් පාලනය කිරීම තුමබඳන් ඉතා ශහොශ මානව 

හිතවාදී පාලනයක් ශගන යමින් එතුමමා මුළු ශලෝකායටම 

ආදර් යක් ශගන දුන් නායකාශයකු ුනණා. ශම් විප්ලව වයාපාරශේදී 

එතුමමාශ  අදහස වූශේ "සෑම මිනිශසකුටම ශගෞරවාන්විත 

මරණයක් හිමි විය යුතුමය" යන්නයි. ඒ අනුව එතුමමා අධිරාජය 

විශරෝධී සටන කිරීශම්දී, ආයුධ සන්නද්ධ අරගළය කිරීශම්දී 

නිරායුධ අවිහිංසකා මිනිස්සු මරලා ඒ මිනිස්සුන්ශ  ශල් උඩින් 

ගිහිල්ලා, ඒ මිනිස්සුන්ශ  මිනිය දණ හිශසන් පහළට දමා පාශර් 

ශගන යෑම සශහා නියම ශනොකාරපු වීරවරශයක්.  
එතුමමා විප්ලවීය ඉතිහාසය ශලෝකායට සනිුවහන් කාරලා 

තිශබන්ශන් එශලසයි. සෑම මිනිශසකුටම ශගෞරවාන්විත මරණයක් 

හිමි කාර දීම සශහා තමන්ශ  සත් අරමුණු ඉුව කාර ගැනීම 

ශවනුශවන් නිරායුධ, අවිහිංසකා මිනිස්සු ඝාතනය ශනොශකාොට 

විප්ලවීය ඉතිහාසයට එතුමමා ආදර් යක් ලබා දුන්නා. එතුමමා රට 

භාර ගන්නා අවස්ථාශේදී නූගත්කාම, විරැකියාව, මන්ද ශපෝෂණය, 

බඩගින්න තුමබඳන් ජනතාව ශපළී සිටියා. ඒ ජනතාව නො සිුවවීම 

සශහා එතුමමා හැම දරුශවකුටම -හැම පුරවැසිශයකුටම- විශිෂ්ට 

අධයාපනයක් ලබා දුන්නා.  
හිශතනවාට වඩා වැඩිපුර යමක් හිතන්න පුළුවන්, 

ශපශනනවාට වඩා වැඩිපුර යමක් දකින්න පුළුවන්, ඇශහනවාට 

වඩා වැඩිපුර යමක් අහන්න පුළුවන් රුක්ෂණ බුද්ධියක් සහිත 

මානව සම්පත නිර්මාණය කිරීම සශහා අධයාපන රම ය ශයොදා 

ගැනීම සම්බන්ධශයන් එතුමමා අපි හැශමෝටම ආදර් යක් ලබා දීලා 

තිශබනවා. එම නිසා විවිධ පර්ශේෂණ, අත් හදා බැලීම් තුමබඳන් 

ශලෝකායට නව නිපැයුම් රාශියක් ලබා ගැනීම සශහා නිපුණතා 

සහිත මානව සම්පතක් නිර්මාණය කිරීශම් කාාර්යය තුමබඳන් තමයි 

එතුමමා ඇශමරිකාානු අධිරාජයවාදය දමපු ආර්ථිකා සම්බාධකාවලට 

මුහුණ දුන්ශන්.  

එදා ආර්ථිකා සම්බාධකා දමා වට කාරලා කියුබාවට ගැහුවා. 

නමුත්, එතුමමා කියුබාව ශේරා ගත්තා. තමන්ශ  රට ශේරා ශගන 

රටට අභිමානයක් ශගන දුන් ඒ නායකායා ඒකාාධිපති  ැසිස්ට්වාදී 

මිනී මරුශවකු ශලස සමහර බටහිර රටවල් සලකාන ශකාොට අශප් 

රට වාශ  රටවල් එතුමමා සලකාන්ශන් සදාකාාලිකා ශපොදු 

ජනතාවශ  පැත්ශත් සිටි ජාතිකා වීරවරශයකු ශලස, මානව 

හිතවාදිශයකු ශලසයි. 

ශලෝකා ඉතිහාසය පුරාම වීරයන්, ඒකාාධිපතිත්වයට විරුද්ධව 

සටන් කාරපු අයට, රටක් ශවනුශවන් හැම දාම ශපනී සිටි අයට 

අවලාද අපහාස නගන යුගයකායි අපි ෆිශදල් කාැස්ශරෝ මැතිතුමමාව 

සමරන්ශන්. ශලෝකා මානව ඉතිහාසශේ ගමන්මෙ ශවනස්කාරපු ඒ 

ශශ්රේෂ්ඨ මානව හිතවාදී නායකායාට අශප් ශගෞරවය හා ්රණාමය පුද 

කාරමින් මාශ  වචන කිහිපය අවසන් කාරනවා. 

[பி.ப. 6.39] 
 

ගු එසප. ශ්රීතර්ද ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு சி. சிறீதரன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
தகௌரவ பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கனள, இன்மறய 

உலகத்தினுமடய புரட்சிகர ைொற்றங்களுக்கு  வித்திட்டுச் 

தசன்ற ஒரு தமலவமர நிமனவுகூர்கின்ற இந்த நிகழ்வு ைிக 

முக்கியைொனது. உலகத்தினல பல்னவறுபட்ட இனங்களின் 

விடுதமலக்கொக, இனங்களுமடய சுபிட்சைொன வொழ்வுக்கொகப் 

பலர் இந்த ைண்ணினல பிறந்திருக்கிறொர்கள். ைொனிடர்களொகப் 

பிறந்த அவர்கள் ைொனுட வடிவத்தினல அந்த இனங்கமள 

வழிநடத்துவதில் முதன்மை வகித்திருக்கிறொர்கள். அந்த 

வமகயில், பிடல் கஸ்ட்னரொ அவர்கள் கியுபொ நொட்டினல 

அவதொித்தொர். இன்மறக்கு 90 வருடங்களுக்கு முதல் அந்த 

ைண்ணில் ஓர் அவதொர புருஷரொக அவதொித்த அவர், இந்த 

ஆண்டினல ைரணத்மதத் தழுவியிருக்கிறொர். உலகத்தில் 

தன்னுமடய அமடயொளத்மத விட்டுச் தசன்றிருக்கின்ற ஒரு 

புரட்சிகர ைனிதன்தொன் பிடல் கஸ்ட்னரொ அவர்கள்.  

பிடல் கஸ்ட்னரொ அவர்கள் கியுபொ நொட்டினுமடய 

விடுதமலமய தவன்தறடுப்பதற்கு அவருக்கு வலதுகரைொக, 

சிறந்த தளபதியொக னசகுனவரொ அவர்கள் தசயற்பட்டொர். ‘னச’ 

அவர்களுமடய அந்த ஒத்துமழப்பும் அவருடன் இமணந்து 

தசயற்பட்ட தன்மையும்தொன் அவர்கள் புல்தகன்சினயொ 

பொடிஸ்ரொவுக்கு எதிரொக கியுபொ நொட்டினல ஒரு புரட்சிகர 

வரலொற்மறப் பமடக்கின்ற வொய்ப்மபப் தபற்றுக்தகொடுத்தது. 

னசகுனவரொவினுமடய தபயொில் இலங்மகயில் னறொஹண 

வினஜவீர அவர்களுமடய தமலமையில் னஜ.வி.பீ.கூட 

இயங்கிய வரலொறு இந்த ைண்ணினல இருக்கின்றது. 

னறொஹண வினஜவீர அவர்கள் யொழ்ப்பொணச் சிமறயினல 

அமடக்கப்பட்டிருந்தனபொது புரட்சிகர சிந்தமனகளில் 

உள்வொங்கப்பட்ட தைிழ் இமளஞர்கள் அவருக்கு துமணயொக 

இருந்திருக்கிறொர்கள். அவர் நிர்வொணைொக்கப்பட்டு 

தொக்கப்பட்டனபொது தைிழ் இமளஞதனொருவன்தொன் அவருக்கு 

துணிமயக் தகொடுத்ததொக வரலொறு இருக்கின்றது. பிடல் 

கஸ்ட்னரொ, னசகுனவரொ னபொன்றவர்களுமடய வரலொறுகள் 

உலகத்தினல ஒரு பொடைொகக் தகொள்ளப்படுகின்றது.  

உலகத்தினல பொதிக்கப்பட்ட, ஒடுக்கப்பட்ட ைக்களுக்கொக, 

ததொழிலொளர்களுக்கொக தநல்சன் ைண்னடலொ, யசீர் அரபொத், 

கியுபொவினுமடய தமலவரொக இருந்த பிடல் கஸ்ட்னரொ, 

தைிழர்களுமடய தரப்பினல தமலவர் பிரபொகரன் ஆகினயொர் 

தமலமைத்துவங்கமள வழங்கியிருந்தொர்கதளன்ற வரலொற்மற 

ைமறக்க முடியொது. ஒடுக்கப்பட்ட ைக்களொக இருந்து  

உலகத்தினல தங்கமள அமடயொளப்படுத்திய கியுபொ ைக்கள், 

தைிழர்கள் அழிக்கப்பட்டதபொழுது, அவர்கள் இனப் 

படுதகொமல தசய்யப்பட்டதபொழுது ஏனனொ தைிழர் பக்கம் 

பொர்க்கொைல் விட்டது தைிழர்கமளப் தபொறுத்தவமர இன்றும் 

ஒரு கவமலயொன விடயைொகனவ பொர்க்கப்படுகின்றது. ஐக்கிய 

நொடுகள் ைனித உொிமைகள் ஆமணயகத்தில் அதைொிக்கொ 

தீர்ைொனம் தகொண்டுவந்தததன்பதற்கொக உண்மையொக 

ஒடுக்கப்பட்ட, பொதிக்கப்பட்ட தைிழ் ைக்களுக்கொக குரல் 

தகொடுக்கொைல் கியுபொ பின்வொங்கியமை தைிழர்கமளப் 

தபொறுத்தவமர ஒரு னவதமனயொன சம்பவைொகும். உலகத் 

தினல பல்னவறுபட்ட தமலமைகளுக்தகல்லொம் வழிகொட்டியொக 

இருந்த பிடல் கஸ்ட்னரொ அவர்கள் ஒரு சிறந்த புரட்சிகரத் 

தமலவரொவொர். தங்களுமடய T-shirt களில், தங்களுமடய 

முகப்புத்தகங்களில், தங்களுமடய எழுத்துக்களிதலல்லொம் 

அவருமடய தபயமரப் பதித்து மவத்திருக்கின்ற 

தைிழர்களுக்கு அவர் ஒரு பொடைொக இருந்தவர். அந்த வமகயில் 

தைிழர்களுடய நிமலமயயும் கியுபொ நொடு புொிந்துதகொள்ள 

னவண்டும் என்பமதயும் இந்த இடத்தில் பதிவுதசய்து 

அவருக்கொன வீர வணக்கங்மளத் ததொிவித்து, 

நிமறவுதசய்கின்னறன்.  

2301 2302 



පාර්ලිශම්න්තුමව 

[අ.භා . 6.42  

 

ගු ඩිලා්ද දපදර්රා ෙහසතා (ෙහසාොර්ග රාජය 

අොතයුරො) 
(ைொண்புைிகு  டிலொன்  தபனரரொ - தநடுஞ்சொமலகள் 

இரொஜொங்க அமைச்சர்) 

(The Hon. Dilan  Perera - State Minister of Highways) 

ගරු නිශයෝජය කාථානායකාතුමමනි, අශප් රශට් විතරක් 

ශනොශවයි, ශලෝකාශේම මහත්වූ ශගෞරවයට සහ ආදරයට පාර 

ශවච්ච ෆිශදල් කාස්ශරෝ සශහෝදරයා ශවනුශවන් අශප් 

පාර්ලිශම්න්තුමශේ ශ ෝකා ්රකාා  කාරන ශවලාශේ මටත් ඊට එකාතුම 

ශවන්න ලැී.ම ගැන මම සතුමුව ශවනවා. පුංචි කාාලශේ ඉශලාම 

අශප් නිවශසේ වී.අයි. ශලනින්ශ , කාාල්මාක්ස්ශ ,  ෆිශදල් 

කාස්ශරෝශ  පිංර ර තිබුණා. මම ඒවා  අස්ශසේ  හැදිච්ච ශකාශනක් 

හැටියටත්, ඒ වාශ ම  ෆිශදල් කාස්ශරෝශ  දර් නය පුංචි කාාලශේ 

ඉශලාම සවනට අහන්න ලැබුණු පුනලකා ශකාශනක් හැටියටත් 

එතුමමා ගැන කාථා කාරන්න කාැමැතියි.  

ගරු නිශයෝජය කාථානායකාතුමමනි, මා 1..4 පාර්ලිශම්න්තුමවට  
පැමියේයා.  ගරු වාසුශද්ව නානායක්කාාර මන්ත්රීතුමමනි, මට 

මතකායි,  අපි කියුබානු සහශයෝගීතා සම්මන්රණයට මදුරාසිශේ 
ඉශලා ශකාෝච්චිශේ කාල්කාටා නුවරට ගිය හැටි. එදා ඒ රැසව්ීමට 

සහභාගි ශවලා අපි කියුබානු විප්ලවයට සහශයෝගය  දුන්නා. එදා 

ශමදා තුමර  ෆිශදල් කාස්ශරෝ සශහෝදරයා සහ කියුබාව පිබඳබශව 
විවිධාකාාර මතිමතාන්තර ශලෝකාශේ සාකාච්ඡාවට බනාන් ුනණා. අද 

ගරු සභාශවත් එශහම ුනණා. ශකාශනක් ෆිශදල් කාස්ශරෝ 
සශහෝදරයා අධිරාජයවාදය ශවනුශවන් ශපනී සිටියා කියන 

කාාරණය මතුම කාළා; තව ශකාශනක් ෆිශදල් කාස්ශරෝ සශහෝදරයා 
ජාතිවාදයට, වර්ගවාදයට එශරහිව නැගිට්ටා කියන කාාරණය මතුම 

කාළා; තව ශකාශනක් ෆිශදල් කාස්ශරෝ සශහෝදරයා 

ජාතයන්තරවාදිශයක්, ඒ වාශ ම සැබෑ ශද් ශ්රේමිශයක් වූ හැටි 
කාථා කාළා. 

ගරු නිශයෝජය කාථානායකාතුමමනි, ශම් සියතිම ලක්ෂණ ෆිශදල් 
කාස්ශරෝ  සශහෝදරයා තුමළ තිබුණා කියා මම පිබඳගන්නවා. සමහර 

අයට ඒ සශහෝදරයාශ  දැශනන්ශන්, ශපශනන්ශන් එකා 
ශකාෝණයයි. මම හිතන විධියට ෆිශදල් කාස්ශරෝ සශහෝදරයාට 

තමාශ  රට ගැන ඊනියා ශබොරු ජාතිකා වාදයක් ශනොශවයි 

තිබුශණ්. එතුමමා රශට් ජාතිකාත්වය මතුම කාළා. ඒ වාශ ම ඒ 
ජාතිකාත්වය තුමළ හශම් පාට, කියුබාවට ආපු ශකානා 

සංරමයේකාශයක්ද, නැද්ද කියන කාාරණා ශහෝ ශවනයම්  ශේදයක් 
නැතිව ඒ සියති ශදනා කියුබානුවන් හැටියට සැලකුවා.  ඒ වාශ ම 

එවැනි අය ශවනත් රටවලත් ඉන්නවා කියන කාාරණය පදනම් 
කාරශගන තමයි ෆිශදල් කාැස්ශරෝ සශහෝදරයා අධිරාජයවාදයට 

එශරහිව සටන් කාශළේ. ඒ සශහෝදරයා දැන ශගන හිටියා, 

අධිරාජයවාදීන් රටවල් ශේද කාරන්න පාවිච්චි කාරන පළමු ආයුධය  
ජාතිය, ආගම, හශම් පාට, සංරමයේකාද, නැද්ද කියන කාාරණා බව. 

ඒ නිසා ෆිශදල් කාස්ශරෝ සශහෝදරයා ්රශේසම් ුනණා, ඒ උගුශල් හසු 
ශවන්ශන් නැතිව සැබෑ ශලසම අධිරාජයවාදීන්ට එශරහිව සියති 

ශදනාම ඒකා රාශී කාරශගන ශපනී සිටින්න. ඒ නිසා තමයි පන්සිය 
වතාවකාට වැඩි වාර ගණනක් එතුමමා මරන්න ආපු ඒ සියති 

කුමන්රණ පරාජය කාරන්නට පුළුවන් ුනශණ්. ඇයි? කාළු හම 

තිශබන ශකාශනක් වහ ශදන්න ශගනාවත් ශදන්ශන් නැහැ; සුදු හම 
තිශබන ශකාශනක් ශගනාවත් ශදන්ශන් නැහැ; සංරමයේකාශයක් 

ශගනාවත් ශදන්ශන් නැහැ. ඇයි ?  ෆිශදල් කාැස්ශරෝ සශහෝදරයා 
කියන්ශන් ඒ සියති ශදනාම එකාට එකාතුම කාරශගන සැබෑ 

ජාතිකාත්වශයන්, සැබෑ ශද් ශ්රේමීත්වශයන් කාටයුතුම කාළ 
නායකාශයක් නිසායි.  

ගරු නිශයෝජය කාථානායකාතුමමනි, ඒ නිසාම ශවන්නට ඕනෑ 

ශම් සභාශවත් පක්ෂ විපක්ෂ ශේදයකින් ශතොරව, සියතිම 
ආගම්වලට අයිති අය, සියතිම භාෂාව කාථා කාරන අය ෆිශදල් 

කාැස්ශරෝ සශහෝදරයා ගැන ගුණ කාථන පවත්වන්ශන්. ගරු 

නිශයෝජය කාථානායකාතුමමනි,  පක්ෂයක් හැටියට ශ්රී ලංකාා නිදහස ්
පක්ෂයත්  ෆිශදල් කාස්ශරෝ සශහෝදරයා හා කියුබාවත් අතර 

තිශබන්ශන් ඉතාම සමීප සම්බන්ධතාවක්. 1.76 ශම් රශට් 
ශනොබැඳී ජාරුන්ශ  සමුළුව තිබුණු ශවලාශේ ෆිශදල් කාස්ශරෝ 

සශහෝදරයා ගරු  සිරිමාශවෝ බණ්ඩාරනායකා මැතිනිය සමෙ ඇති 
කාරගත් ඒ සම්බන්ධතාව අද වන තුමරුත් පක්ෂයක් හැටියට ශ්රී 

ලංකාා නිදහස් පක්ෂය තුමළ ඒ විධියටම පවතිනවා. ඒ නිසාම තමයි 

අතිගරු ජනාධිපතිතුමමා වර්තමාන ශ්රී ලංකාා නිදහස් පක්ෂශේ 
නායකායා හැටියට ෆිශදල් කාස්ශරෝ සශහෝදරයා ශවනුශවන් ශහට 

දිනශේ ජනාධිපති කාාර්යාලශේදී උපහාර දක්වන්න ජාතිකා 
උත්සවයක් පවා සංවිධානය කාර තිශබන්ශන්.   

ගරු නිශයෝජය කාථානායකාතුමමනි, කාාලය ශගොඩක් ගත 
ශවනවා. මම කාාලය ගන්න බලාශපොශරොත්තුම ශවන්ශන් නැහැ. 

එකා ශදයක් කියන්න ඕනෑ, ශහට එබඳශවනතුමරු ෆිශදල් කාස්ශරෝ 

සශහෝදරයා ගැන කාථා කාරන්න පුළුවන්. 

හැබැයි, ශ්රී ලාංකීය අපි සැබැවින්ම ෆිශදල් කාස්ශරෝ 

සශහෝදරයාශ  අභාවය ශවනුශවන් ශ ෝකා ශවනවා නම්; 
සැබැවින්ම ෆිශදල් කාස්ශරෝ සශහෝදරයාට උත්තමාචාර, උපහාර 

දක්වනවා නම්; ඒ සශහෝදරයා අධිරාජයවාදයට විරුද්ධව නැඟී සිටි 
ආකාාරයත්, එශසේ නැඟී සිටීශම්දී ඔහුශ  හශම් පාට, ඔහු 

සංරමයේකාශයක්ද නැද්ද කියන කාාරණය, ඒ සියල්ල පැත්තකාට 

දාලා ඒ උපහාරය දැක්විය යුතුමයි. ඔහු ජාතිවාදයටත්, 
ආගම්වාදයටත් එශරහිව පීනමින් සැබෑ ජාතයන්තරවාදී 

ශද් ශ්රේමිශයක් ුනණා කියන කාාරණය පදනම් කාරශගන අපි ඔහුට 
උපහාර දැක්වූශවොත්, ඔහුට ආචාර කාශළොත් සැබැවින්ම අපි කාටින් 

පමණක් ශනොශවයි, රියාශවන්ම, ආදර් ශයන්ම ෆිශදල් 
සශහෝදරයාට ශගෞරව කාළා ශවනවා. 

අවසාන ව ශයන් මම ශමන්න ශම් කාාරණයත් කියන්නට 

ඕනෑ. ෆිශදල් කාස්ශරෝ සශහෝදරයා රුන්දු ගන්නශකාොට එතුමමාශ  

ජීවිතය පුරා කාවදාවත් මිථයා දයෂ්ටිය මත රුන්දු ගත්ශත් නැහැ. ඔහු 

ශලෝකාශේ සිදුුනණු ශද් පාලන ්රවණතා, පර්ශේෂණ හරහා 

ලබාගත් සාක්ෂි සහිතව විදයාත්මකාව තමයි රුන්දු රුරණ ගත්ශත්. 

ඒ නිසා විවිධ මිථයා දයෂ්ටිකා මතයන් ශගනැල්ලා අධිරාජයවාදීන් 

කියුබාව ශබදන්න, එතුමමාශ  පාර් ්ව ශබදන්න උත්සාහ කාළ 

අවස්ථාවල ඒවාට මුහුණ ශදන්න, මිථයා දයෂ්ටිකාශයක් ශනොුනණු 

නිසා ෆිශදල් සශහෝදරයාට පුළුවන් ුනණා. එම කාාරණයත් මතක් 

කාරමින්, ෆිශදල් කාස්ශරෝ සශහෝදරයාශ  අභාවය ශවනුශවන් ශ්රී 

ලංකාා නිදහස් පක්ෂය ්රමු එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානශේ 

ආදරනීය මන්ත්රීවරුන්ශ  ශ ෝකායත් පළ කාරනවා. ඒ වාශ ම 

ෆිශදස් කාස්ශරෝ සශහෝදරයා සමෙ බදුල්ල වැනි ්ත එපිට 

දිස්රික්කායකා අපි කාාලයක් වැඩ කාර තිශබනවා. එම නිසා අශප් 

දිස්රික්කාශේ ජනතාවශ  ශ ෝකායත් ශම් ශවලාශේ පුද කාරන්නට 

කාැමැතියි. 
 

ගු නිදයෝජය කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මීළෙට, ගරු බිමල් රත්නායකා මන්ත්රීතුමමා. තව විනාඩි 13කා 

කාාලයක් පමණයි ඉතිරි ශවලා තිශබන්ශන්. තව කාථිකායන් 

6ශදශනක් ඉන්නවා. 

 

[අ.භා. 6.47  
      

ගු බිෙල් රත්නායක ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු නිශයෝජය කාථානායකාතුමමනි, මට ශම් අවස්ථාව ලබාදීම 

පිබඳබශව ඔබතුමමාට ස්තුමතිවන්ත ශවනවා.  
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ෆිශදල් කාස්ශරෝ අශප් යුගශේ හිටපු ඉතා ශශ්රේෂ්ඨ 

විප්ලවවාදිශයක් ව ශයන් සැලකිය හැකියි. අශප් ජීවිත එම 

වයාපාරය තුමළට ශගනැල්ලා ඔහු වැඩ කාරපු එකාම වයාපාරශේ 

සාමාජිතකායකු ව ශයන් වැඩ කාරන්න ලැී.ම පිබඳබශවත් එක්තරා 

විධියකාට සතුමුව ශවමින්, ෆිශදල් කාැස්ශරෝ සශහෝදරයා පිබඳබශව 

කාරුණු ශදකා තුමනක් කියන්න මම බලාශපොශරොත්තුම ශවනවා. 

ගරු නිශයෝජය කාථානායකාතුමමනි, ෆිශදල් කාස්ශරෝ සශහෝදරයා 

ගැන කුමන කාරුණු ඉදිරිපත් කාළත්, සම්ර්ර්ණ ව ශයන් එතුමමා 

සමාජවාදිශයක් බව ඔබතුමමා දන්නවා. ගරු නිශයෝජය 

කාථානායකාතුමමනි, සමාජවාදශේ අරමුණ තමයි ශහොශ මිනිශහක් 

හදන එකා. නමුත්, වැදගත් ශවන්ශන්, ෆිශදල් කාස්ශරෝ 

සශහෝදරයාශ  ඒ  ක්තියට, ඒ හැකියාවට කියුබාව තුමළ ශහොශ 

මිනිසුන් හදන්න පුළුවන් ුනණාද යන්නයි. ඔේ, පුළුවන් ුනණා.  

ඔබතුමමා දන්නවා, මෑතකාදී අ්රිකාානු ්රශද් වල ඉශබෝලා 

කියලා වවරසයක් පැතිරුණා කියලා. ඒ නිසා අ්රිකාානු ජනතාව 

අමු අමුශේ, මැරි මැරී වැුවණා. එහි ්රතිකාාර සශහා යවන්න ශලෝකා 

ශසෞය සංවිධානයට කිසිදු වවදයවරශයක් සිටිශේ නැහැ. 

ඇශමරිකාාව ශලෝකායට යවන්ශන් ආයුධ, යුද්ධ. ඔුනන් ඉරාකායට, 

සිරියාවට, පලස්රුනයට යවලා තිශබන්ශන් ආයුධ. හැබැයි, ෆිශදල් 

සශහෝදරයා ඇතුමළු කියුබාවට පුළුවන් ශවලා තිබුණා; කියුබානු 

සමාජවාදයට පුළුවන් ශවලා තිබුණා; තමන්ශ  ජීවිත අනතුමර 

දරාශගන ඉශබෝලා වසංගතය ශවනුශවන් වැඩ කිරීම සශහා 

කියුබානු වවදයවරු සහ කියුබානු ශහදියන් 400 ගණනකාට වැඩි 

සංයාවක් ඒ රටට යවන්න. ඒකායි හැකියාව. ෆිශදල් කාස්ශරෝ 

තනිවම ජීවත් ුනණා ශනොශවයි, සැබෑ මනුෂයත්වශේ පදනමින් 

හිතන්න පුළුවන් ජනතාවක් නිර්මාණය කාරන්න ඔහුට පුළුවන් 

ුනණා. 

ගරු නිශයෝජය කාථානායකාතුමමනි, ඔබතුමමා දන්නවා, 

තිශයෝෆිශලෝ ස්ටීවන්සන් කියලා ශබොක්සිං ක්රීඩකාශයක් කියුබාශේ 

හිටිය බව. ඔහු තුමන් වතාවක් ඔලිම්පික් gold medal  එකා ගත්තා. 

ඇශමරිකාාශවන් කිේවා, "ශඩොලර් මිලියනයක් ශදන්නම්, 

ඇශමරිකාාවට එන්න" කියලා. තිශයෝෆිශලෝ කිේවා, "නැහැ, මට 

ඔබලාශ   ශඩොලර් මිලියනට වඩා මශ  රශට් මිලියන 0ක්වන 

මිනිසුන්ශ  ආදරය වැදගත්" කියලා. ඒ නිසා  ෆිශදල් කාස්ශරෝ 

විතරක් ශනොශවයි ශශ්රේෂ්ඨ. ඒ රට තුමළ ජාතයන්තරවාදී මිනිසුන් සහ 

ගැහැනුන් හදන්න ෆිශදල්ශ  සමාජවාදයට පුළුවන් ුනණා. ඒ නිසා 

තමයි ශද් පාලන සහ ආගමිකා ශේදයකින් ශතොරව අපට 

කිශලෝමීටර් 20,000ක් එහා ූපතකා නායකාශයක් ශවනුශවන් අද 

අප ශප්බඳ ගැහිලා ඉන්ශන්.  

ඒ විතරක් ශනොශවයි, ශම් කාාලය තුමළ අශප් වශ  පුංචි ූපතකා 

දරුවන්ටත් කියුබානු ශිෂයත්ව සිය දහස් ගණනක් දීලා තිශබනවා. 

ගරු නිශයෝජය කාථානායකාතුමමනි, එතුමමාශ  ශද් පාලන 

්රතිපත්තිශේ වැදගත්කාමත්, ශපෞද්ගලිකා ්රතිපත්තිශේ 

වැදගත්කාමත් නිසා තමයි අපි ෆිශදල් කාස්ශරෝ සශහෝදරයා අගය 

කාරන්ශන්. ගරු නිශයෝජය කාථානායකාතුමමනි, ඔහු තමයි ශලෝකාශේ 

වැඩිම රටවල් සංයාවකින් ඒ ඒ  රටවල උපරිම ශගෞරවාදරයට 

පත් ුනණු රාජය නායකායා. අ්රිකාාශේ සහ ලතින් ඇශමරිකාාශේ හැම 

රටකින්ම ඒ ශගෞරවාදරය ලැබුණා. ඒ නිසා මශ  කාථාව අවසන් 

කාරමින් මම කියන්න කාැමැතියි: "Always up to Fidel;" "Ever 

onward, to victory." 

Thank you. 
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ගු උෙය ප්රභාත් ගම්ේදිළල ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு உதய பிரபொத் கம்ைன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ගරු නිශයෝජය කාථානායකාතුමමනි, ෆිශදල් කාස්ශරෝ නම් 

වාමාංශිකා නායකායා පිබඳබශව ශම් සභාශේ දීර්ඝ ව ශයන් කාරුණු 

දැක්ුනණා. මා නැඟී සිටිශේ ෆිශදස් කාස්ශරෝ නම් ජාතිකාවාදී 

නායකායා පිබඳබශව මා දකින ශකාෝණශයන් මට ලැී. තිශබන සීමිත 

කාාලය තුමළ කාරුණු කිහිපයක් කියන්නයි. 

බැටිස්ටා පාලනශයන් කියුබාව පීඩා විඳිද්දී තරුණ, ජාතිකාවාදී 

නීතිඥශයක් විධියටයි ඔහු කියුබාව බැටිස්ටාශගන් විතරක් 

ශනොශවයි, ශජනරාල් බැටිස්ටාශ  ඒකාාධිපති පාලනය පිුවපස 

සිටිමින් කියුබාශේ සාරය උරා ී.පු ඇශමරිකාාවටත් එ ශරහිව 

කියුබානු ජනතාව ශපළගස්වන්න කාටයුතුම කාශළේ. 

ගරු නිශයෝජය කාථානායකාතුමමනි, ඒ නිසා කියුබානු විප්ලවය 

මා දකින්ශන් ඇශමරිකාානු අධිරාජයවාදයට එශරහිව කාළ 

විප්ලවයක් විධියටයි. ඒශකාන් පස්ශසේ ෆිශදල් කාස්ශරෝ 

මැතිතුමමන්ශ  ජීවිත කාාලය පුරාවට ඇශමරිකාාශේ 

ජනාධිපතිවරුන් 11ශදශනකු බිහි ුනණා, අයිසන් හවර්ශ  සිට 

බරක් ඔබාමා දක්වා. ශම් ජනාධිපතිවරුන් සියති ශදනාම උත්සාහ 

කාශළේ, කියුබාවත්, කියුබාවට නායකාත්වය ශදන ෆිශදල් කාස්ශරෝ 

මැතිතුමමාත් විනා  කාරන්නයි. ආරමණය කාළා, ආර්ථිකා අර්බුද 

ඇති කාළා, ජීවිතය විනා  කාරන්න උත්සාහ කාළා. ශම් විධියට 

විවිධ රමවලින් කියුබාව විනා  කාරන්න හැදුවත් එතුමමා තමන්ශ  

ජීවිතය සම්ර්ර්ණශයන් විශ  ශලෝකාශයන් සමුගන්නා තුමරුත් 

ඇශමරිකාාවට තමන්ශ  උත්සාහය සාර්ථකා කාර ගන්න බැරි ුනණා.   

අපට මතකායි, නිකිතා කායශෂේ යුගශේ මිසයිල අර්බුදය ඇති 

ුනණු අවස්ථාශේ ඇශමරිකාාවයි, රුසියාවයි සාකාච්ඡා කාර කියුබාශේ 

තිබුණු රුසියානු මිසයිල ඉවත් කාර ගන්න හදන අවස්ථාශේ ශම් 

නායකායා ්රකාා  කාළා, "අවි ශතොශප් ුනණත් බිම අශප්. ඔබට ඕනෑ 

විධියට අවි ශගන යන්න ඉඩ ශදන්ශන් නැහැ. අශප් ශකාොන්ශද්සිත් 

පිබඳගත යුතුමයි" කියලා. කියුබාව ලංකාාවට කියා දුන්නු  පාඩම 

තමයි අපි අධිෂ්ඨානශීලී නම්, උපායශීලී නම්, දැවැන්ත රටක් 

අභියස ුනණත් ස්වාධීනව නැඟී සිටින්න පුළුවන් කියන එකා. අශප් 

එකාම අසල්වැසියා වන ඉන්දියාව මහා බලවශතක් ශලස නැඟී 

සිටින ශම් සමශේ විශ ේෂශයන් අපටත් වැදගත් වන ආකාාරයට,  

ෆිශදල් කාස්ශරෝ මැතිතුමමන් ශලෝකායට සහ ලංකාාවට අර්රු 

පාඩමක් උගන්වා තිශබනවා.  

ගරු නිශයෝජය කාථානායකාතුමමනි, ඔබතුමමා කාාලය පිබඳබශ 

අරගළ කාරන නිසා අවසන් ව ශයන් වැදගත් කාාරණයක් මතක් 

කාරමින් මශ  කාථාව අවසන් කාරනවා. ගරු නිශයෝජය 

කාථානායකාතුමමනි, ෆිශදල් කාස්ශරෝ මැතිතුමමන්  ශමොන්කාාඩා 

්රහාරශයන් පසු එයට අදාළ න ර විභාගශේදී ්රකාා  කාළා, "අද 

දසතින් මට එල්ල වන ශචෝදනා කුණු ූලඩයට ඇද වැටී ඉතිහාසය 

විසින් මා නිදහස ් කාරනු ඇත" කියලා. ගරු නිශයෝජය 

කාථානායකාතුමමනි, ඉතිහාසය ෆිශදල් කාස්ශරෝ නිර්ශදෝෂී කාළා 

පමණක් ශනොව, අනාගතය විසින්  එතුමමා සදා ශනොමිශයන 

නායකායකු බවට පත් කාරනවා ඇත. එතුමමා මිය ගියත් එතුමමාශ  

හඬ තවත් සියවස් ගණනාවක් ශම් ශලෝකාය පුරා ශදෝංකාාර ශදනවා 

ඇත කියන එකා  සිහිපත් කාරමින්, එවැනි නායකායන් වැඩි 

වැඩිශයන් ශමශලොව බිහි ශේවා!යි කියා ්රාර්ථනා කාරමින් මා 

නිහඬ වනවා. සියති ශදනාටම ශතරුවන් සරණයි! 
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පාර්ලිශම්න්තුමව 

ගු නිදයෝජය කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශබොශහොම ස්තුමතියි.   

තවත් විනාඩි හතකා කාාලයක් තිශබනවා. ඒ කාාලය තුමළ ගරු 

මන්ත්රීවරුන් හතර ශදනකු කාථා කාරන්න සිටිනවා. මීළෙට ගරු 

(මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මන්ත්රීතුමමා. 
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ගු (ෙහසාචාර්ය) ආශු ොරසිංහස ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு (னபரொசிொியர்) ஆசு ைொரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගරු නිශයෝජය කාථානායකාතුමමනි, කියුබානු නායකා හිටපු 

ජනාධිපති ෆිශදල් කාස්ශරෝ මැතිතුමමාශ  අභාවය සම්බන්ධශයන් 

ශ ෝකාය පළ කිරීම සශහා කාාලය ලබා දීම ගැන ඔබතුමමාට 

ස්තුමතිවන්ත ශවනවා. 

අද ශම් සම්බන්ධශයන් අපි පැය ශදකාකා පමණ කාාලයක් කාථා 

කාළා. විශ ේෂශයන් කියුබානු නායකායා හැටියට අධයාපනයට හා 

ශසෞය ක්ශෂේරයට එතුමමා ලබා දුන් ශසේවය ගැනත්, ශලෝකාශේ 

ශසෞය ක්ශෂේරයට එතුමමා ලබා දුන් දායාදයන් ගැනත් මා ශම් 

අවස්ථාශේ කාථා කාරන්නට කාැමැතියි.   මට මතක් ශවනවා, අශප් 

හිටපු ජනාධිපති ශේ.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමමා සමෙ ශබොශහොම 

ළඟින් මිරයකු හැටියට කාටයුතුම කාරපු ශම් කියුබානු නායකායා 

විශ ේෂශයන් ලංකාාශේ ශසෞය ක්ශෂේරය දියුණු කාරන්නටත් 

කාටයුතුම කාළා වාශ ම අධයාපන ක්ශෂේරය දියුණු කාරන්නටත් 

ශිෂයත්ව ලබා ශදමින් එතුමමාශ  දර් නය මත උදේ කාළාය කියන 

එකා. 

කියුබාශේ ශසෞය ක්ශෂේරශේ දියුණුව ගැන කාථා කාශළොත් 

1.5.දී ළදරු මරණ සංයාව 1,000කාට 37.3ක් ුනණා. ඒකා 2016 

වන ශකාොට 4.3 දක්වා පහළ බැස තිශබනවා. 1.70දී එම රශට් 

පුද්ගලයකුශ  ආයු කාාලය අුනරුදු 70යි. ඒකා 2016 වන ශකාොට 

අුනරුදු 70 දක්වා ඉහළ දමන්නට එතුමමාට හැකියාව ලැබුණා. 

කියුබාශේ ශසෞය ක්ශෂේරය ගත්ශතොත්,  ඇත්තටම එය 

ශලෝකාශේ අශනක් රටවලට ආදර් යක්.  කියුබාශේ ශසෞය 

ක්ශෂේරය අදියර තුමනකින් රියාත්මකා ුනණා. පළමු අදියශර් පුනල් 

13,000කාට ශසෞය මධයසථ්ාන 451ක්, ශදවන අදියශර්දී  

community hospitals 151ක්, තුමන්වැනි අදියශර්දී ශසෞය ශසේවය 

සශහා ්රධාන ශරෝහල් 12ක් highly specialized careවලට ශයොමු 

කාළා.  ඒ විතරක් ශනොශවයි. ශම් ශසෞය ක්ශෂේරශයන් විශද්ශීය 

පුහුණුව සශහා 50,000ක් යැේවා. ඒශකාන් 25,000ක් විතර හිටිශේ 

වවදයවරුන්. කියුබාව සියයට 70කා විතර export revenue එකා 

ශහොයා ගත්ශත් ශසෞය ක්ශෂේරයට අදාළ ශද්වල් පිටරටවලට 

යවලායි. අවසාන ව ශයන් කියුබාව වාශ  රටවල ශමවැනි 

ආදර් යන්  අශප් රශට්  ශසෞය ක්ශෂේරය දියුණු කිරීම සශහාත් 

ලබා ගත හැකි බව මතක් කාරමින් මශ  කාථාව අවසන් කාරනවා. 

ශබොශහොම ස්තුමතියි, ගරු නිශයෝජය කාථානායකාතුමමනි. 

 
ගු නිදයෝජය කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශබොශහොම ස්තුමතියි.  

මීළෙට, ගරු විශේපාල ශහට්ටිආරච්චි මන්ත්රීතුමමා. 
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ගු විදේපාල දහසට්ටිආරච්ික ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு வினஜபொல தஹட்டிஆரச்சி) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

ගරු නිශයෝජය කාථානායකාතුමමනි, මුළු රටක් පමණක් ශනොව, 

ශලෝකායක් අවදි කාළ සමාජවාදී කාශුනශර් ශශ්රේෂ්ඨ නායකායකු ුනණු 

ෆිශදල් කාස්ශරෝ මැතිතුමමාශ  අභාවය ශවනුශවන් මා ශම් 

අවස්ථාශේ ශ ෝකාය ්රකාා  කාරනවා.  

එතුමමා කියපු කාාරණයක් ශම් ගරු සභාව හමුශේ තබමින් මශ  

කාථාව අවසන් කාරනවා, ගරු නිශයෝජය කාථානායකාතුමමනි.  

"ශේලාව ආවාම අපි හැශමෝටම යන්න ශවනවා. ශකාොමියුනිස්ට් 

සංකාල්පය කාවදාවත් මියැශදන්ශන් නැහැ. ඒවා ඉතිරි ශේවි 

මිහිපිට සාක්ෂි විධියට. ළැදියාකාමින් හා අභි මානශයන් ඒ 

සංකාල්පය ඉදිරියට ශගන යන්න පුළුවන් ශවයි. කාවදාවත් 

මනුෂය වර්ගයාට ඒවායින් අවැඩක් සිද්ධ ශවන්ශන් නැහැ."  

ඒ විතරක් ශනොශවයි. එතුමමා ්රකාා  කාරපු ශබොශහෝ ශද්වල් 

අදට වඩා ශහටට ඉතිරි ශවයි කියා මා හිතනවා. ශමොකාද, සමාජවාදී 

කාශුනර තුමබඳන් අධිරාජයවාදීන්ට එශරහිව සටන් කාරමින්, සියක් 

වරක් ජීවිත පරිතයාග කාරන්නට තිබුණු අවස්ථා තුමබඳන් තමන්ශ  

අභිමානය ශම් ශලෝකායට පතුමරවමින්, මුළුමහත් ශලෝකාය 

සමාජවාදී කාශුනරට ශනොශයක් සම්බාධකා පනවමින් තිබියදී 

තමන්ශ  ජීවිතය පරදුවට තබා ඒ කාශුනර ජයග්රහණය කාරවන්නට 

එතුමමා උත්සාහ කාළා. 

අවසානශේ, ඒ ශශ්රේෂ්ඨතම විප්ලවාදී ෆිශදල් කාස්ශරෝ 

මැතිතුමමාශ  අදහසකින් මශ  කාථාව අවසන් කාරන්නම්.  

"මට ශදොස් කියන්න, කාමක් නැහැ. ඉතිහාසය මශ  පුන සමා 

කාරාවි."  

ගරු නිශයෝජය කාථානායකාතුමමනි, ඔබතුමමාට ස්තුමතියි. 

 

[பி.ப. 6.57] 
 

ගු ෙයිල්වාගනම් ිනලකරාජා ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு ையில்வொகனம் திலகரொஜொ) 

(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
தகௌரவ பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கனள, இந்த 

நூற்றொண்டின் இமணயற்ற தமலவரொன பிடல் கஸ்ட்னரொ 

அவர்களுக்கு அஞ்சலி தசலுத்துவதில் நொன் தபருமை 

யமடகினறன். உமழக்கும் வர்க்கத்தின் தமலவரொக இருந்தவர் 

என்ற வமகயினல ததொழிலொளர் னதசிய சங்கத்தின் சொர்பொகவும் 

ைமலயக ைக்களின் சொர்பொகவும் அவருக்கு எனது அஞ்சலிமயச் 

தசலுத்திக்தகொள்கின்னறன். அவமரப் பற்றிப் பலரும் பல 

விதைொன கருத்துக்கமள இந்த சமபயில் ததொிவித்தொர்கள். 

குறிப்பொக இடதுசொொிகள் சொர்ந்து, ைதம் சொர்ந்து, அவர் 

எத்தமகய தகொள்மகமயக் தகொண்டிருந்தொர் என்பமத 

ைொத்திரம் சுட்டிக்கொட்டி எனது உமரமய நிமறவு 

தசய்யலொதைன்று நிமனக்கின்னறன்.  

அதைொிக்கொவில் கியுபொவுக்கு எதிரொகப் பொொிய பிரசொரங்கள் 

முன்தனடுக்கப்பட்டனவமள கிறிஸ்தவ ைதம் சொர்ந்த ஒரு 

குழுவினமர சந்திக்க னநொு்ந்ததபொழுது அவர்  தசொன்னொர், 

"உங்கள் னயசு தசொன்னமதத்தொன் நொங்கள் தசய்து 

தகொண்டிருக்கினறொம். பசித்தவருக்கு  தரொட்டி தகொடுக்கச் 

தசொன்னொர் அவர்; எங்கள் நொட்டில் பசியொல் வொடுகிறவர்கள் 

இல்மல. அறியொமையில் உழல்னவொருக்கு அறிவுப் பொமதமயத் 
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திறக்கச் தசொன்னொர் அவர்; எங்கள் நொட்டில் எல்னலொருக்கும் 

ஒனர தரைொன கல்விமய அரசொங்கனை தன் தபொறுப்பில் 

அளிக்கிறது. னநொயொளிகளுக்கு சிசிச்மசயளிக்கச் தசொன்னொர் 

அவர்; எங்கள் நொட்டில் ைருத்துவ சிகிச்மச அமனவருக்கும் 

வழங்கப்படுகின்றது." என்று.  இத்தமகய ைதம் சொர்ந்த 

கருத்துக்கமள அவர் அன்று முன்மவத்தொர்.  

Hon. Deputy Speaker, this is what Maradona, the 
famous football player said at the death of comrade Fidel 
Castro. 

 "Loved by millions. Misunderstood by many others. 
Rest in Peace Fidel Castro comrade!"  
 

 

ගු නිදයෝජය කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Next, the Hon. Chandima Gamage. ඔබතුමමාට තිශබන්ශන්, 

විනාඩියකා කාාලයක් පමණයි. 
 
[අ.භා. 6.50  

 

ගු ච්දදිෙ ගෙදේ ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு சந்திை கைனக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
ස්තුමතියි, ගරු නිශයෝජය කාථානායකාතුමමනි.  

හිටපු විප්ලව නායකා, ඒ වාශ ම 1.76දී කියුබාශේ 

ජනාධිපතිවරයා බවට පත් වූ ෆිශදල් අලිජැන්ශරෝ කාස්ශරෝ 

මැතිතුමමා ගැන ශ ෝකාය පළ කිරීශම් ශයෝජනාශේදී විවිධ 

ශද් පාලන මත දරන නායකාශයෝ අද ශම් ගරු සභාශේදී එතුමමා 

ගැන අදහස් පළ කාළා. හැබැයි ශ්රී ලංකාාව තුමළ  එතුමමාශ  ඉහළම 

සමීප මිරයා බවට පත් ුනශණ්, ශේ.ආර්. ජයවර්ධන හිටපු 

ජනාධිපතිතුමමායි. ඒ වාශ ම විශ ේෂශයන්ම කියන්න ඕනෑ, 1.61දී 

කියුබාව ඇශමරිකාාවත් එක්කා තිබුණු රාජය තාන්රිකා සම්බන්ධතා 

නැති ුනණාට පස්ශසේ, "Bay of Pigs Invasion" අසාර්ථකා 

ශමශහයුශමන් අනතුමරුව ඇශමරිකාාශේ CIA සංවිධානය 630 

වතාවක් එතුමමාව ඝාතනය කාරන්න උත්සාහ කාළා. ඒ ශශ්රේෂ්ඨ 

නායකායා කාවදාවත් අධිරාජයවාදීන් ඉස්සරහා දණ ගැහුශේ නැහැ. 

අවසානශේදී ශජෝන් එ ්. ශකානඩිට සිද්ධ ුනණා, කියුබාවට 

නැවතත් ්රහාර හා ආරමණ කාරන්ශන් නැහැයි කියන 

ශපොශරොන්දුව පවා ලබා ශදන්න.  

 
ගු නිදයෝජය කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමමනි, ඔබතුමමාශ  කාථාව අවසන් කාරන්න. 

 
ගු ච්දදිෙ ගෙදේ ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு சந்திை கைனக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
ශකාොතරම් ්ර ්න තිබුණත් එතුමමාට හැකි ුනණා, එතුමමාශ  රට 

ඉදිරියට ශගනයන්න. සම්බාධකා ශමොනවා තිබුණත් එතුමමා 

 තමන්ශ  රට ඉදිරියට ශගන ගියා. ඒ වාශ ම එතුමමා කිසිශසේත්ම 

තමන්ශ  රශට් ධනය ශහොරකාම් කාරන්න, ූෂණය කාරන්න, වංචා 

කාරන්න හා විශද්ශීය රටවල්වල ආශයෝජනය කාරන්න අවස්ථාව 

ලබා දුන්ශන් නැහැ. එතුමමා තමන්ශ  රටට ආදරය කාළා. ඒ විතරක් 

ශනොශවයි. මුළු ශද් පාලන ක්ශෂේරයටම ආදර් යක් බවට එතුමමා 

පත් ුනණාය කියලා විශ ේෂශයන්ම කියන්න ඕනෑ. 

[අ.භා. 7.00  

 
ගු චුරර සිංදීප දසේනාරත්න ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு  சத்துர சந்தீப னசனொரத்ன) 

(The Hon. Chathura Sandeepa Senaratne) 

ගරු නිශයෝජය කාථානායකාතුමමනි, වරක් ඇශමරිකාාශේ 

දාර් නිකාශයකු ්රකාා  කාළා, "Though Cuba is 32 miles away 

from the southern coast of the USA, it is, ideologically, 

thousands of miles away" කියලා. කාාල ශේලාව නැති ුනණත්, 

එවැනි මතවාදයක්, දයෂ්ටිවාදයක් බිහි කාරපු, අපි කුඩා කාළ පටන් 

ආදරය කාළ, ආදර් යට ගත් ඒ අසහාය විප්ලවවාදියා පිබඳබශව 

වචනයක් කාථා කාරන්න ඉඩ ශදන්න.  

 
ගු නිදයෝජය කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔබතුමමාට නියමිත ශවලාව නම් අවසන්. 

 
ගු චුරර සිංදීප දසේනාරත්න ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு  சத்துர சந்தீப னசனொரத்ன) 

(The Hon. Chathura Sandeepa Senaratne) 

ගරු නිශයෝජය කාථානායකාතුමමනි, skilled professionalsලා 

ශලෝකායට යවලා අද අප මුහුණ දීලා තිශබන විශද්  ශ්රමිකායන්ශ  

අභිශයෝගයට උත්තරයක් එතුමමා ශම් ශලෝකායට ශපන්නුම්කාර 

දුන්නා. ඒ වාශ ම medals per capita කියන formula එකා 

යටශත්  ශලෝකාශේ ජනගහනයට අනුව,  ශලෝකාශේ ආර්ථිකා 

නිර්ණායකායන්ට අනුව, ඔලිම්පික් උශළලකාදී වැඩිම රන් පදක්කාම් 

ගණනක් ලබා ගන්නා රට බවට කියුබාව ්රක්ශෂේපණය කාර 

තිබුණා.  

මා එකා කාාරණයක් කියනවා. ශම්කා අ ශප් ආණ් රවටත් 

ආදර් යක්. එතුමමා වශරකා කිේවා, "දුප්පතකු කාරපු වරදකාට, කාරපු 

ශහොරකාමකාට නීතිය ඉදිරිශේ දඬුවම් පමුණුවනශකාොට 

විනිනි ්චයකාාරවරු ඔහුශ  සමාජ පසුබිම, ඔහු ඒ වරදට ශපළඹුණු 

ආකාාරය සහ ඒකාට  බලපෑ ශහේර න් පිබඳබශව ශසොයන්ශන් නැහැ. 

නමුත් ධනපතියකු වරදක් කාළාම, සියති බලපුළුවන්කාාරකාම් 

තුමබඳන් ඔහු නීතිය ඉදිරිශේ නිවැරදිකාරුවකු බවට පත් ශවනවා. 

ෆිශදල් කාැස්ශරෝ මැතිතුමමා කියුබාශේ තිබුණු ඒ සමාජ රමය 

ශවනස් කාළා. එතුමමා ඇති නැති පරතරය ශවනුශවන්, පන්ති 

විරහිත සමාජයක් ශවනුශවන් මුළු ජීවිත කාාලයම කාැප කාළා. 

ශදොශළොස්ශදනකුට යන්න පුළුවන් ග්රෑන්මා ශනෞකාාශේ 

අසුශදශදනකුශගන් ආරම්භ කාරපු යුද්ධය ශම් ශලෝකාය තුමළ 

දැවැන්ත මතවාදයක් ඇති කාළා. එතුමමා අවසාන කාාලශේදී කිේශේ, 

එදා අූ ශදශදනකු සිටියත්, අද යුද්ධය ආරම්භ කාරනවා නම් මා 

කාරන්ශන් ශම් මතවාදශේ ඉන්න තුමන් හතර ශදශනකුශගන් යුද්ධය 

ආරම්භ කාරනවාය කියලායි. එය මුළු ශලෝකායටම ආදර් යක් 

ශේවා!, එතුමමා සදාකාාලිකාව ජීවමාන ශේවා! කියා ්රාර්ථනා 

කාරමින් මා නිහඬ ශවනවා.  

 
ගු නිදයෝජය කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please! I shall direct the Secretary-General of 

Parliament to send a copy of today's Official Report, 
Hansard, including the proceedings on this Motion 
moved by the Hon. Dinesh Gunawardena on the demise 
of late President of Cuba, a man who had done so much 
for humanity and the mankind, to the Embassy of Cuba in 
Sri Lanka.  
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පාර්ලිශම්න්තුමව 

Together with the Hon. Speaker, I would like to join 
all the speakers and other Members of Parliament in 
offering our condolences to his bereaved family.   
Thank you.  

එකල්හි  ද ලාව  අ. භා. 7.00 වූදය්ද  නිදයෝජය 
කථානායකුරො විස්ද ප්රශ්පනය දනොවිෙසා පාර්ලිදම්්දුරව කල් තබන 
ලදී. 

පාර්ලිදම්්දුරව ඊ  අනුකූලව 2016 දනොවැම්බර් 16වන දින සභා 
සම්ෙිනය අනුව, 2016 දෙසැම්බර් ෙස 02වන සගඩරාො පූ. භා. 9.30 
වන දතක් කල් ගිදමය. 

 

அப்தபொழுது, பி.ப. 7.00 ைணியொகிவிடனவ ைொண்புைிகு பிரதிச் 

சபொநொயகர் அவர்கள் வினொ விடுக்கொைனலனய பொரொளுைன்றத்மத 

ஒத்திமவத்தொர். 

அதன்படி பொரொளுைன்றம்,  அதனது 2016  நவம்பர் 16 ஆந் 

திகதிய தீர்ைொனத்துக்கிணங்க, 2016 டிசம்பர் 02, தவள்ளிக்கிழமை 

மு.ப. 9.30 ைணிவமர  ஒத்திமவக்கப்பட்டது 
 

 
It being 7.00 p.m., THE HON. DEPUTY SPEAKER 

adjourned Parliament without Question put. 
 

Parliament Adjourned accordingly until 9.30 a.m. on 
Friday, 02nd December, 2016 pursuant to the Resolution of 
Parliament of 16th November, 2016.  

2311 2312 

[ගරු නිශයෝජය කාථානායකාතුමමා  



සැ.යු. 
 
ශමම වාර්තාශේ අවසාන මුද්රණය සශහා ස්වකීය නිවැරදි කාළ යුතුම තැන් දක්වනු රිසි මන්ත්රීන් මින් පිටපතක් ශගන නිවැරදි කාළ යුතුම 
ආකාාරය එහි පැහැදිලිව ලකුණු ශකාොට, පිටපත ලැී. ශදසතියක් ශනොඉක්මවා හසැ්දසාඩ් සංස්කාාරකා ශවත ලැශබන ශසේ එවිය යුතුමය. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர் இறுதிப் பதிப்பிற் தசய்யவிரும்பும் பிமழ திருத்தங்கமளத் தைது பிரதியில் ததளிவொகக் குறித்து அதமனப் பிமழ 

திருத்தப்படொத பிரதி கிமடத்த இரு வொரங்களுள் ஹன்சொட் பதிப்பொசிொியருக்கு அனுப்புதல் னவண்டும். 
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හසැ්දසාඩ් වාර්තා  

දකොළඹ 5, දපොල්දහසේ්දදගොඩ, කිුළපන පාර, අිංක 163 ෙරන සපථානදයහි ිළහිටි 

රජදම ප්රවෘත්ින දෙපාර්තදම්්දුරද  ිළහිටි රජදම ප්රකාශ්න කාර්යාිංශ්දය්ද  

ක ල දී ගත හසැක. 
 

දෙෙ හසැ්දසාඩ් වාර්තාව  www.parliament.lk දවබ් අඩවිදය්ද  

බාගත හසැක. 

 

 

 

 

ஹன்சொட் அறிக்மகயின் பிரதிகமள  

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

அரசொங்க தகவல் திமணக்களத்தின் அரசொங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்   

பணம் தசலுத்திப் தபற்றுக்தகொள்ளலொம். 

 
 

இந்த ஹன்சொட் அறிக்மகமய www.parliament.lk எனும் இமணயத்தளத்திலிருந்து  

பதிவிறக்கம் தசய்ய முடியும். 
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