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පශන්වලට වාචික පිළිතුරු 
 
ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය: 
      ඛනිජ ෙතල් මිල පහළ යාෙම් වාසිය ජනතාවට ලබා ෙනොදීම 

ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත්: 
      කුඩාබුත්ගමුව ශී පියදසස්නාරාම විහාරසථ් කාර්ය සාධක සමිතිය (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) – [ගරු ශියානි 

විෙජ්විකම මහත්මිය] - පළමුවන වර කියවන ලදී. 
 
කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව: 
      ෙපොලිස් නිලධාරින්ට පහසුකම් හා ෙපොලීසිෙය් මෑත කාලෙය් කියාකාරකම් 

අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 
 Deprive People the Benefit of Crude Oil Price Reduction 
 
PRIVATE MEMBERS’ BILLS: 
 Kudabuthgamuwa Sri Piyadassinarama Viharasthana Performance Society (Incorporation) - 

[Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama] - Read the First time 
 
ADJOURNMENT MOTION: 
 Facilities to Police Officers and Conduct of Police in Recent Past 

PRINCIPAL  CONTENTS 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
தனி அறிவித்தல் ல வினா: 
 எாிெபா ள் விைல ழ்ச்சியின் அ கூலம் மக்க க்கு வழங்கப்படாைம 

தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள்: 
  குடா த்க வ  பியதஸ்ஸநாராம விகாைரயின் ெசயற்சாதைனச் சங்கம் (கூட் ைணத்தல்) – 

[மாண் மிகு (தி மதி) யாணி விேஜவிக்கிரம]  - தன் ைற  மதிப்பிடப்பட்ட  

ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண:  
 ெபா சா க்கான வசதிகள் மற் ம் ெபா சாாின் அண்ைமக்கால நடவ க்ைககள் 





පාර්ලිෙම්න්තුව 
பாரா மன்றம் 
PARLIAMENT 
—————–—-                                                                               
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අ. භා. 1.00ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස් විය.  

කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා]   
මූලාසනාරූඪ විය. 

பாரா மன்றம் பி.ப. 1.00 மணிக்குக் கூ ய .  
சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு க  ஜயசூாிய]  

தைலைம வகித்தார்கள். 
The Parliament met at 1.00 p.m.,  

MR. SPEAKER [THE  HON. KARU JAYASURIYA]  
in the Chair. 

 
 

නිෙව්දන 
அறிவிப் க்கள் 

ANNOUNCEMENTS 
 

I 

 
පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභා රැස්වීම 
பாரா மன்ற அ வல்கள் பற்றிய கு க் கூட்டம் 

MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාෙව් රැස්වීමක් 2016 

ජනවාරි මස 28වන බහස්පතින්දා, එනම් අද දින අපර භාග 3.00ට 
මාෙග් නිල කාමරෙය්දී පැවැත්වීමට නියමිත බැවින් ඊට පැමිණ 
සහභාගි වන ෙලස ගරු සභික මන්තීන් සියලු  ෙදනාටම ෙමයින් 
දැනුම් දීමට කැමැත්ෙතමි. 

 
II 

 
ෙත්රීම් කාරක සභා රැස්වීම 

ெதாி க் கு க் கூட்டம் 
MEETING OF COMMITTEE OF SELECTION 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙත්රීම් කාරක සභාෙව් රැස්වීමක් අද දින පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු 

පිළිබඳ කාරක සභාෙව් රැස්වීම අවසන් වූ වහාම මාෙග් නිල 
කාමරෙය්දී පැවැත්වීමට නියමිත බැවින් ඊට පැමිණ සහභාගි වන 
ෙලස ගරු සභික මන්තීන් සියලු  ෙදනාටම ෙමයින් දැනුම් දීමට 
කැමැත්ෙතමි. 

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 
 

2013 වර්ෂය සඳහා ගුවන් ෙතොටුපළ සහ ගුවන් ෙසේවා (ශී ලංකා) 
සමාගෙම් වාර්ෂික වාර්තාව.- [පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත තුමා 
ෙවනුවට ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා] 
 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 
 (i) 2013 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා සමාජ ආරක්ෂණ මණ්ඩලෙය් 

වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම්; සහ 

 (ii) 2013 වර්ෂය සඳහා වැඩිහිටි තැනැත්තන් සඳහා වූ ජාතික 
සභාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව.- [සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා 
සුභසාධන අමාත තුමා ෙවනුවට ගරු ගයන්ත 
කරුණාතිලක මහතා] 

 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 

2013 වර්ෂය සඳහා අනුකූලතා තක්ෙසේරු පිළිබඳ ශී ලංකා පතීතන 
මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව.- [විද ා, තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ 
අමාත තුමා ෙවනුවට ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා] 

 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 

2014 වර්ෂය සඳහා ෙකොළඹ දිසත්ික් ෙල්කම් කාර්යාලෙය් වාර්ෂික 
කාර්යසාධන හා ගිණුම් වාර්තාව; 

2014 වර්ෂය සඳහා බදුල්ල දිසත්ික් ෙල්කම් කාර්යාලෙය් කාර්යසාධන 
වාර්තාව හා වාර්ෂික ගිණුම්; සහ 

2014 වර්ෂය සඳහා මාතෙල් දිසත්ික් ෙල්කම් කාර්යාලෙය් වාර්ෂික 
කාර්යසාධන හා ගිණුම් වාර්තාව. - [ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමා 
ෙවනුවට ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා] 

 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 

2014 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා ගිණුම් හා විගණන පමිති සමීක්ෂණ 
මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව.- [මුදල් අමාත තුමා ෙවනුවට ගරු ගයන්ත 
කරුණාතිලක මහතා] 

 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 

2013 වර්ෂය සඳහා තුරුසවිය අරමුදෙල් වාර්ෂික වාර්තාව.- [වැවිලි 
කර්මාන්ත අමාත තුමා ෙවනුවට ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා] 

 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 
 

2012/2013 වර්ෂය සඳහා සී/ස ලංකා නැව් සංස්ථාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව.- 
[වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුවට ගරු ගයන්ත 
කරුණාතිලක මහතා] 

 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා (තිරසර සංවර්ධන 
හා වනජීවි අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா - வ வாதார 
அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் அைமச்சர்) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera - Minister of  
Sustainable Development and Wildlife) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක 

පිළිගන්වමි. 

(1)   පන්නල, පහළ ගලයාය යන ලිපිනෙයහි පදිංචි ඒ.එම්.එන්. 
ධර්මතිලක මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(2)  නුෙග්ෙගොඩ, ෙකොහුවල, ගීන් පාත්, අංක 19 C දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ජී.ඒ. ෙෆොන්ෙසේකා මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම. 

 
ගරු චන්දානි බණ්ඩාර මහත්මිය (කාන්තා  හා ළමා කටයුතු 
අමාත තුමිය) 
(மாண் மிகு (தி மதி) சந்திராணி  பண்டார - மகளிர் மற் ம் 
சி வர் அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Chandrani  Bandara - Minister of Women 
and Child Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙහොෙරොව්ෙපොතාන, ෙමොරවැව, 

කපුෙගොල්ලෑව පාර යන ලිපිනෙයහි පදිංචි ෙක්. රණසිංහ 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා - පැමිණ නැත. 

 
ගරු  සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා (රාජ  පරිපාලන හා 
කළමනාකරණ නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம - ெபா  நிர்வாக மற் ம் 

காைமத் வ பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Susantha Punchinilame - Deputy Minister of 
Public Administration and Management) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් හය 

පිළිගන්වමි. 

(1)  තිකුණාමලය, ඕර්සහ්ිල්, ඉසේපල්වින් පාර, අංක 06 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි එම්. ධර්මරාජ් මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(2)  ජූලම්පිටිය, අලුත් ෙගදර, "ෙහේමා නිවස" යන ලිපිනෙයහි 
පදිංචි මෙනෝජා අසන්ති කුලසිංහ ආරච්චි මහත්මියෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; 

(3)   ෙකොළඹ 09, ෙබ්සල්යින් පාර, බන්ධනාගාර නිල නිවාස 
අංක 148/1 A දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි නිල්මිණි ගුණතිලක 
මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(4)   කුච්චෙව්ලි, කුඹුරුපිටිය, ගාන්ධි නගරය, 13 කණුව යන 
ලිපිනෙයහි පදිංචි එස.්එම්. කිත්සිරි බණ්ඩාර මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; 

(5)   සීදූව, අමන්ෙදොළුව, ෙබ්සල්යින් පාර යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
සරත් විෙජ්සූරිය මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(6)  පන්කුලම, ෙමොරවැව, යාය 02 යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
ඩබ්ලිව්.ආර්. රංජිත් ෙපේමලාල් මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම. 

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක 

පිළිගන්වමි. 
(1)   ගම්පහ, අඹගසප්ිටිය, මට්ටාෙගොඩ, අංක 59 දරන 

සථ්ානෙයහි පදිංචි බී.ඒ. කරුණාතිලක මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; සහ 

(2) කැලණිය, ෙගෝනවල, ෙකොෙහොල්විල පාර, අංක 507/1 එෆ ්
දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි එල්.ඩබ්ලිව්.එල්. ෙක්.ධර්මෙසේන 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා - පැමිණ නැත. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් හතර 

පිළිගන්වමි. 
(1) රන්න, කහඳාව, රැකව පාර, අංක 151/1 දරන සථ්ානෙයහි 

පදිංචි එච්.ටී.ඒ. තිලකසිරි මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 
(2) රන්න, කට්ටකඩුව, යාය 19, අංක 712 දරන සථ්ානෙයහි 

පදිංචි ෙක්.එච්.ඒ. පසන්න මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 
(3) හම්බන්ෙතොට, ෙගොන්ෙනෝරුව යන ලිපිනෙයහි පදිංචි සිසිර 

ජයතිලක දිසානායක මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ  
(4) අම්බලන්ෙතොට, ෙදහිගහලන්ද, ෙරෝහණවත්ත යන 

ලිපිනෙයහි පදිංචි ඩබ්ලිව්.ජී.පී. ඈපා මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා - පැමිණ නැත. 

 
ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு பா த ெதவரப்ெப ம) 
(The Hon. Palitha Tewarapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් හත 

පිළිගන්වමි. 

(1) මහගම, ෙපොෙල්ෙගොඩ, ලත්පඳුෙර්වත්ත යන ලිපිනෙයහි 
පදිංචි අරඹෙග් ෙපේමදාස මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;  

(2) මතුගම, නවුත්තුඩුව, "ෙසවණ" යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
ඩී.පී.ෙක්. මල්ලිකාආරච්චි මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(3) ෙහොරණ, කඳන, අංක 81 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි ෙක්.ඒ.ඩී. 
ෙපේමරත්න මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(4) බුලත්සිංහල, බුලත්සිංහල දකුණ, "ඉඳුනිල්" යන 
ලිපිනෙයහි පදිංචි ෙක්. ඩයස ් මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(5) ෙගොවින්න, ෙකොබවක යන ලිපිනෙයහි පදිංචි ෙක්.ඩී. 
ලයනල් රණසිංහ මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(6) කළුතර, ගාලු පාර, අංක 423/23 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි, 
කුඩා ෙව ෙළඳ හිමියන්ෙග් සංගමෙය් සභාපති, ෙමොෙහොමඩ් 
නවුමාන් නෂර් ෙමොෙහොමඩ් මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 
සහ 

(7) බුලත්සිංහල, යටගම්පිටිය, "ශාන්තිපාය" යන ලිපිනෙයහි 
පදිංචි රංජිත් උපාලි මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

441 442 



2016 ජනවාරි  28  

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් තුන 

පිළිගන්වමි. 
(1) ඉහළ නාරගල, ඔපල්ල පාර, "සිසිර" යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 

ෙක්.ඩී. අෙශෝකා සිරිමතී මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 
(2) අකුරැසස්, අතුරලිය බටහිර, අංක 32 දරන සථ්ානෙයහි 

පදිංචි එස.්ඒ.ආර්. චින්තක මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 
සහ 

(3) ලුණුවිල, ෙපොල් පර්ෙය්ෂණ ආයතනෙය්, විද ාත්මක හා 
තාක්ෂණික ෙසේවා නිලධාරින්ෙග් සංගමෙය් ෙල්කම්, 
ඊ.එස.් ශාන්ත මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා - පැමිණ නැත. 

ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා - පැමිණ නැත. 
 
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම්  මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 

සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන  ලදී. 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 

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

Petitions. 
 
 

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 1, ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා; විෙද්ශ රැකියා 

අමාත තුමියෙගන් ඇසූ පශ්නය. 
 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ සම්බන්ධව අදාළ අමාත තුමිය  

සභාවට පැමිණ නැති නිසා ෙදවන වටයට ෙහෝ ඊළඟ අවස්ථාවකට 
ෙහෝ එම පශ්නය ෙයොමු කරන ෙලස ඉල්ලා සිටිනවා. 
  
 

ජනාධිපතිවරණ පතිඵල අත්හිටුවීෙම් කුමන්තණය : 
අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් විමර්ශනය 

சனாதிபதி ேதர்தல் ெப ேப கைள 
இைடநி த் வதற்கான சூழ்ச்சி : குற்றப் லனாய் த் 

திைணக்களத்தின் லனாய்  
CONSPIRACY TO SUSPEND PRESIDENTIAL ELECTION 

RESULTS: INVESTIGATION BY CRIMINAL INVESTIGATION 
DEPARTMENT 

273/’15 
5. ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 

(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1): 

(අ) (i) ජාතික ආරක්ෂාවට සහ පජාතන්තවාදයට 
අනතුරක් බැවින් 2015 ජනවාරි 08 දින රාතිෙය් 
ජනාධිපතිවරණ පතිඵල අත්හිටුවීෙම් 
කුමන්තණයක් සම්බන්ධෙයන් පමුඛතා පදනමින් 
විමර්ශනය කරන ෙමන් ඉල්ලමින්, විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත  මංගල සමරවීර මහතා විසින් 2015.01.14 
දින අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කළ බව එතුමා දන්ෙන්ද; 

 (ii) එකී විමර්ශන කටයුතු පිළිබඳ වාර්තාව, අපරාධ 
පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙයොමු කළ දිනය කවෙර්ද; 

 (iii) එකී විමර්ශන පිළිබඳ නීතිපති මතය අපරාධ 
පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙයොමු කළ දිනය 
කවෙර්ද; 

 (iv) එම පැමිණිල්ල පිළිබඳව ගනු ලබන ඉදිරි 
කියාමාර්ග කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම් ඒ මන්ද? 

 
சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதன் அபிவி த்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) ேதசிய பா காப்பிற்கும் சனநாயகத்திற்கும் 
ஆபத்  என்பதால், 2015 சனவாி 08 ஆம் திகதி 
இர  சனாதிபதி ேதர்தல் ெப ேப கைள 
இைடநி த் வதற்கான சூழ்ச்சி பற்றி 

ன் ாிைம அ ப்பைடயில் லனாய்  
ெசய் மா  ேகாாி, ெவளிநாட்  அ வல்கள் 
அைமச்சர் மங்கள சமர ரவினால் 2015.01.14 
ஆம் திகதி குற்றப் லனாய் த் திைணக்களத்தில் 

ைறப்பாெடான்  சமர்ப்பிக்கப் 
பட்டெதன்பைத அவர் அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  லனாய்  நடவ க்ைககள் பற்றிய 
அறிக்ைக குற்றப் லனாய் த் 
திைணக்களத்தினால் சட்ட மாஅதிபர் 
திைணக்களத்திற்கு அ ப்பப்பட்ட திகதி 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  லனாய்  பற்றிய சட்ட மாஅதிபாின் 
அபிப்பிராயம் குற்றப் லனாய் த் 
திைணக்களத்திற்கு அ ப்பப்பட்ட திகதி 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  ைறப்பா  ெதாடர்பில் 
எ க்கப்பட ள்ள எதிர்கால நடவ க்ைககள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?  

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Law and Order and Southern 
Development: 

(a) Will he inform this House - 
 (i) whether he is aware that the Hon. Mangala 

Samaraweera, Minister of Foreign Affairs 
lodged a complaint with the Criminal 
Investigation Department on 14.01.2015, 
requesting an investigation on priority 
basis, in connection with a conspiracy, 
hatched on 8th January 2015, to suspend 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

the Presidential Election results, since it 
poses a threat to the national security and 
the democracy; 

 (ii) the date on which the aforesaid report was 
forwarded to the Attorney General’s 
Department by the Criminal Investigation 
Department; 

 (iii) the date on which the opinion on the 
Attorney General’s Department was 
forwarded to the Criminal Investigation 
Department; and 

 (iv) the future measures, taken with regard to the 
aforesaid complaint? 

(b)    If not, why? 
 

ගරු සාගල රත්නායක මහතා (නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ 
සංවර්ධන අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க - சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் 
ெதற்கு அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka - Minister of  Law and Order 
and Southern Development) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ) (i) ඔව්. 

 (ii) 2015.01.16 

 (iii) ෙමෙතක් නීතිපති උපෙදස ්ලැබී ෙනොමැත. 

 (iv) නීතිපති උපෙදස ්අනුව ඉදිරි කියාමාර්ග ගනු ඇත. 

(ආ) පැන ෙනොනඟී. 

ගරු කථානායකතුමනි, අපට දන්වලා තිබුෙණ් ෙපබරවාරි 
මාසෙය් 28ෙවනි දින ෙම් පශ්නය අහනවා කියලායි. ඒ නිසා අද 
ෙම් සපයන ලද පිළිතුර ගැන මම සෑහීමකට පත් ෙවන්ෙන් නැහැ. 
මට දන්වා තිබුෙණ් ෙම් පශ්නය ෙපබරවාරි මාසෙය්- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එෙහම නම් ඔබතුමා පිළිතුර ලබා දීම සඳහා කල් ගන්නවාද? 
 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, එෙහම නම් ඒ සඳහා කල් ලබා 

ෙදන්න.  
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු ඇමතිතුමා, ෙකොපමණ කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවාද? 
 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම පශ්නයට සම්පූර්ණ පිළිතුරක් 

ලබාදීම සඳහා මම සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.  
 
පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

ෙකොෙළොන්නාව පෙද්ශය : මත්දව  උවදුර 
ெகாலன்னாைவ பிரேதசம்: ேபாைதவஸ்  

ெதால்ைல 
KOLONNAWA AREA: NARCOTICS MENACE 
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6.  ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) ෙකොෙළොන්නාව පෙද්ශය, මත්කුඩු ෙබදා හැරීෙම් 
මධ සථ්ානයක් බව  පිළිගන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, මසකට ෙමම පෙද්ශය හරහා ෙබදා 
හැෙරන මත්කුඩුවල වටිනාකම තක්ෙසේරුකර 
තිෙබ්ද; 

 (iii) ෙකොෙළොන්නාව පෙද්ශය ෙක්න්ද කර ගනිමින් 
සිදුවන මත්කුඩු ෙබදා හැරීම නැවැත්වීම සඳහා 
ෙගන ඇති පියවර කවෙර්ද; 

 (iv) ඒ සඳහා ගත විය හැකි කාලය ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதன் அபிவி த்தி 
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i )  ெகாலன்னாைவப் பிரேதசம் ேபாைதவஸ்  
விநிேயாகிக்கும் ஒ  நிைலயமாகும் என்பைத 
ஏற் க்ெகாள்வாரா; 

 (ii) ஆெமனில், ஒ  மாதத்தில் 
இப்பிரேதசத்தி டாக விநிேயாகிக்கப்ப ம் 
ேபாைதவஸ் க்களின் ெப மதி மதிப்பிடப் 
பட் ள்ளதா; 

 (iii )  ெகாலன்னாைவப் பிரேதசத்ைத ைமயமாகக் 
ெகாண்  நைடெப ம் ேபாைதவஸ்  
விநிேயாகத்ைத நி த் வதற்காக ேமற்ெகாள்ளப் 
பட் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவ; 

 (iv )  இதற்காக எ க்கும் காலம் எவ்வள ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked  the Minister of Law and Order and Southern 

Development:  

(a) Will he inform this House -  

 (i) whether he will accept that Kolonnawa area 
is a hub for distribution of narcotics; 

 (ii) if he does, whether the value of the 
narcotics distributed through this area per 
month has been estimated;  

 (iii) what steps have been taken to stop the 
distribution of narcotics that is carried out 
centred in Kolonnawa area; and  

 (iv) how long it may take? 

(b) If not, why?  
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ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ) (i) නැත. 

 (ii) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iii)  ෙකොෙලොන්නාව පමණක් ෙනොව මුළු දිවයිනම 
ආවරණය වන පරිදි ජනාධිපති මත්දව  නිවාරණ 
කාර්ය සාධන බලකාය, ශී ලංකා ෙපොලීසිය සහ 
අන්තරායකර ඖෂධ පාලක ජාතික මණ්ඩලය 
එක්ව නීති විෙරෝධී මත්දව  සම්බන්ධෙයන් 
පරිගණක දත්ත ගබඩගත ෙතොරතුරු රැසක්ිරීමට, 
එම බුද්ධි ෙතොරතුරු විගහ කිරීමට, මත්දව  
නිවාරණයට අදාළ පතිපත්ති හා උපාය මාර්ගයන් 
සැකසීමට සහ ජාත න්තර සබඳතා මඟින් සුදුසු 
විෙශේෂඥ සහාය හා බුද්ධි ෙතොරතුරු ලබා ගනිමින් 
උපායශීලී මත්දව  නිවාරණ උපකම භාවිතා 
කරමින් ශී ලංකාව හරහා සිදු වන මත්දව  
හුවමාරුවට එෙරහිව කටයුතු කරමින් මත්දව  
ජාවාරම පිටුදැකීමට කියා කිරීම;  

  නිරන්තරෙයන් වැටලීම් කණ්ඩායම් ෙයොදවා 
වැටලීම් සිදු කිරීම සහ නීතිමය පියවර ගැනීම; 

  වීථි මට්ටෙම් මත්දව   අෙළවිය සහ මත්දව  
භාවිතය අවම කිරීම සඳහා මත්දව වලට ඇබ්බැහි 
වූවන් පතිකාර හා පුනරුත්ථාපනයට ෙයොමු කිරීම 
හා අවදානම් කණ්ඩායම් සඳහා මත්දව  නිවාරණ 
අධ ාපන හා පුහුණු වැඩ සටහන් කියාවට නැඟීම;  

   පාසල් ෙනොයන සිසුන්ෙග් පතිශතය අවම 
මට්ටමකට ෙගන ඒම;  

  පැල්පත් නිවාස ආශිත ජන ජීවිතෙයන් අඩු 
ආදායම්ලාභී පවුල් මුදා ගැනීම; 

   මත් දව  ෙබදා හැරීෙම් ජාලය නිවැරදිව හඳුනා 
ගනිමින් එය බිඳ ෙහළීම; 

   ෙද්ශපාලන මැදිහත්වීම්වලට ඉඩ ෙනොතැබීම. 

 (iv)    නිශච්ිත ෙලස කාලසීමාවක් දැක්විය ෙනොහැකි 
නමුත්, ඉහත පරිදි මත්දව  ඉල්ලුම් පහත ෙහළීෙම් 
හා මත්දව  සැපයුම් වළක්වාලීෙම් යන්තණයක් 
නිවැරදිව කියාවට නැංවීෙමන් වසර 05ත් 08ත් 
අතර කාලයක් තුළ ෙකොෙලොන්නාව ඇතුළු මුළු 
දිවයිෙන්ම මත්දව  භාවිතය හැකිතාක් දුරට 
පාලනය කිරීමට සහ අවම කිරීමට අෙප්ක්ෂා කරමි. 

(ආ)  පැන ෙනොනඟී.   

ජනාධිපති කාර්ය සාධන බලකාය ඊෙය්ත් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන් ජනාධිපති මන්දිරෙය්දී ෙම් 
ගැන සාකච්ඡා කළා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමා සෑහීමට පත් ෙවනවාද? අතුරු පශ්න තිෙබනවාද? 
 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ෙපොඩි අතුරු පශ්නයක් තිෙබනවා, ගරු කථානායකතුමනි. ගිය 

අවුරුද්ෙද් පුද්ගලයන් 26,492ක් මත්කුඩු සම්බන්ධෙයන් අල්ලා 
තිෙබනවා. පසු ගිය කාලෙය් ෙකොෙලොන්නා ෙව් කුඩු ව ාප්ත ෙවලා 

තිෙබනවා කිව්වත්, මත්කුඩු ෙබදා හැරීෙම් මධ ස්ථානයක් 
හැටියට තමයි පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ගරු ඇමතිතුමාෙග් වැඩ 
පිළිෙවළ ගැන මම පශංසා කරනවා. ඒ වැඩ පිළිෙවළ ආරම්භ 
කිරීෙම්දී ෙකොෙළොන්නාව පෙද්ශෙය් මත්කුඩු මර්දනයට පමුඛතාව 
ෙදන්න පුළුවන්ද කියා මම අහන්න කැමැතියි. 

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
අපට පමුඛතාව ෙදන්න පුළුවන්, ගරු කථානායකතුමනි. 

ෙකොෙළොන්නාව පෙද්ශය වාෙග්ම තවත් හඳුනාගත් පෙද්ශ 
කීපයක් තිෙබනවා. අපට ඒ පෙද්ශවලටත් පමුඛතාව ෙදන්න 
පුළුවන්. 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

වැල්ලම්පිටිය ෙපොලීසියට ගාම නිලධාරී වසම් 30ක් අයිති 
වනවා; ෙපොලිස් නිලධාරින් ඉන්ෙන් 125යි. මුල්ෙල්රියාව 
ෙපොලීසියට ගාම නිලධාරී වසම් 16ක් අයිති වනවා; ෙපොලිස් 
නිලධාරින් ඉන්ෙන් 54යි. ෙපොලිස් නිලධාරින්ෙග් හිඟයක් තිෙබන 
බව මූලික ෙසොයා ගැනීම්වලදී මතු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ පුරප්පාඩු 
ටික සම්පූර්ණ කරන්න ඔබතුමා පියවර ගන්නවාද? 

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙපොලීසිෙය් cadre එක reallocate 

කිරීෙම් අවශ තාව අප හඳුනාෙගන තිෙබනවා. ඒ කියාදාමය අපි 
ආරම්භ කර තිෙබනවා.  

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ෙගවී ගිය අවුරුද්දක කාලය තුළ ඒ පෙද්ශෙය් මත්කුඩු 
පාලනය කරන්න යම් සාධනීය පියවරක් ෙගන තිෙබනවා. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් අපි ඇමතිතුමාටත්, ෙපොලීසියටත් ස්තුතිවන්ත 
වනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් අමාත ාංශයටම අයිති 
නිසායි මම අහන්ෙන්. මත්කුඩුවලට ඇබ්බැහි වුණු උදවිය නැවත 
වතාවක් තැරැව්කරුවන්ෙග් ෙගොදුරක් බවට පත් ෙනොවන්න, ඉහත 
පියවර ගන්න ගමන් පුළුවන්ද ෙකොෙළොන්නාව පෙද්ශයට 
පුනරුත්ථාපන මධ ස්ථානයක්  මත් දව  නිවාරණ ඒකකෙයන් 
ලබා ෙදන්න.  

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපට ඒක කරන්න පුළුවන්. ගරු 

මන්තීතුමා, ඒ සම්බන්ධව කථා කරන්න. 

අපි ඊෙය් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා එක්කත් කථා කෙළේ, අපි 
වැටලීම් කරනවා; අල්ලනවා; උසාවියට ඉදිරිපත් කරනවා; ඒ අය 
දඬුවම් ලබනවා; නැවත එළියට එනවා කියන එකයි. ෙබොෙහෝ විට 
ආදායෙම් අඩුකම නිසා තමයි ෙම් පශ්නයට ඒ අය ෙගොදුරු ෙවලා 
ඉන්ෙන්. පුනරුත්ථාපනයට අමතරව ෙම් අයට ඒ හා සමගාමීව 
ස්වයං රැකියා වාෙග් වැඩසටහනුත් කියාත්මක කරන්න ෙවනවා. 
ඊෙය් ඒ ගැන අෙප් අවධානය ෙයොමු කළා. ඒ වැඩ කටයුතු ඉදිරියට 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙගන යන්න අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සමඟ සාකච්ඡා කළා. අපි අත් 
හදා බැලීමක් කරන්න යනවා. ඒ සඳහා ගරු මන්තීතුමාෙග් 
පෙද්ශය අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට ෙයෝජනා කරන්න පුළුවන්. අපි 
එහිදී අත් හදා බැලීම පටන් ගනිමු.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 7 -312/'15- (1), ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි 

මහතා. 
 

ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி) 
(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, බුද්ධශාසන අමාත තුමා ෙවනුෙවන් 

මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා මාසයක් කල් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 

 
රක්වාන - මාදම්ෙප් මාර්ගය කාපට් කිරීෙම් 

ව ාපෘතිය: මූලික සැලසුම  
ரக்வான - மாதம்ேப தி காப்பட் இ ம் க த்திட்டம் : 

ஆரம்பத் திட்டம் 
RAKWANA-MADAMPE ROAD CARPETING PROJECT : INITIAL 

PLAN   
313/’15 

8.  ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ேஹசா விதானேக) 
(The Hon. Hesha Withanage) 
උසස් අධ ාපන හා මහාමාර්ග අමාත තුමාෙගන් ඇසූ                

පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) රක්වාන - මාදම්ෙප් මාර්ගය කාපට් කිරීෙම් 
ව ාපෘතිය තුළ අකමිකතා සිදු වී ඇති බවත්; 

 (ii) මූලික සැලසුම විශාල වශෙයන් ෙවනස ් කර 
ව ාපෘතිය නිම කිරීමට කටයුතු කරන ලද බවත්; 

 (iii) සාකච්ඡාවක් පවත්වා නැවත මූලික සැලසුම අනුව 
කටයුතු කිරීමට එකඟ වූ බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) මූලික සැලසුම විශාල වශෙයන් ෙවනස ් කර 
ව ාපෘතිය නිම කිරීමට කටයුතු කිරීම 
සම්බන්ධෙයන් වග කිව යුත්තන්ට එෙරහිව ගනු 
ලබන පියවර කවෙර්ද; 

 (ii) මූලික සැලසුමට අනුව ෙමම මාර්ගෙය් වැඩ 
අවසන් කිරීමට අෙප්ක්ෂා කරනු ලබන දිනය 
කවෙර්ද; 

 (iii) ෙමම ව ාපෘතිය නිසි පරිදි සිදු ෙනොකිරීම 
ෙහේතුෙවන් අතිෙර්කව වැය කිරීමට සිදු වන මුදල 
ෙකොපමණද; 

 (iv) එම මුදල් වග කිව යුත්තන්ෙගන් අය කර ගැනීමට 
කටයුතු කරන්ෙන්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

உயர்கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட 
வினா: 

(அ) (i) ரக்வான - மாதம்ேப திைய காப்பட் இ ம் 
க த்திட்டத்தில் ைறேக கள் 
இடம்ெபற் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (ii) ஆரம்பத் திட்டம் பாாியளவில் மாற்றப்பட்  
க த்திட்டத்ைத நிைற  ெசய்வதற்கு 
நடவ க்ைக எ க்கப்பட்டெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேபச்சுவார்த்ைத நடத்தப்பட்  மீண் ம் ஆரம்பத் 
திட்டத்திற்கு அைமய நடவ க்ைக எ ப்பதற்கு 
இணங்கப்பட்டெதன்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ஆரம்பத் திட்டம் பாாியளவில் மாற்றப்பட்  
க த்திட்டத்ைத நிைற  ெசய்வதற்கு 
நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட்டைம 
ெதாடர்பில் ெபா ப் க்கூற ேவண் யவர் 
க க்கு எதிராக ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் 
நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) ஆரம்பத் திட்டத்திற்கு அைமவாக ேமற்ப  
தியின் பணிகைள நிைற  ெசய்வதற்கு 

எதிர்பார்க்கப்ப ம் திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  க த்திட்டம் உாியவா  
ேமற்ெகாள்ளப்படாைமயால் ேமலதிகமாக 
ெசலவிட ேநாி கின்ற பணத்ெதாைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  பணத்ைத ெபா ப் க்கூறேவண் யவர் 
களிடமி ந்  அறவி வதற்கு நடவ க்ைக 
எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
 asked the Minister of Higher Education and  

Highways: 
(a) Is he aware that- 
 (i) malpractices have occurred in Rakwana-

Madampe Road carpeting project; 
 (ii) measures were taken to complete the 

project, having changed the initial plans to a 
great deal; and 

 (iii) subsequent to the discussions, it was agreed 
to carry out the project works according to 
the initial plan? 

(b) Will he inform this House- 
 (i) the steps taken against the authorities who 

completed the project, having changed the 
initial plan to a great deal; 

 (ii) the date on which the project was expected 
to be completed, according to the initial 
plan; 
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  (iii) the additional amount of money that has to 
be spent due to the fact that the project was 
not properly implemented; and 

 (iv) whether measures will be taken to recover 
the aforesaid amount of money from the 
responsible persons? 

(c)  If not, why? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා (උසස් අධ ාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත තුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற் ம் 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப 

தல்வ ம்) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේය. 

(අ) (i) අකමිකතා සිදු වී ඇති බවට වාර්තා වී නැත. 

 (ii) මූලික සැලසුෙම් විශාල වශෙයන් ෙවනසක්ම් සිදු 
කර නැත. රක්වාන නගරෙය් ෙපොතුපිටිය මාර්ගෙය් 
මීටර් 30ක පමණ මධ  ෙර්ඛාව පදනම් ෙකොට 
ෙගන සැලසුෙම් සුළු ෙවනසක්මක් කර ඇත. 

 (iii) වාර්තා වී නැත. 

(ආ) (i) එබඳු විශාල ෙවනස ් කිරීමක් සිදු කර ෙනොමැති 
බැවින් අදාළ ෙනොෙව්. 

 (ii) ෙම් වන විට ව ාපෘතිය නිමා වී ඇත. 

  අෙප්ක්ෂිත දිනය - 2014.12.17 

  සංෙශෝධිත දිනය - 2015.09.29 

 (iii) එවැනි අතිෙර්ක වැය කිරීම් ෙනොමැත. එබැවින් 
අදාළ නැත. 

 (iv) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ேஹசா விதானேக) 
(The Hon. Hesha Withanage) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් සම්බන්ධෙයන් සම්පූර්ණවම 

කරුණු ෙසොයා බලපු මන්තීවරෙයක් විධියට මම ගරු 
ඇමතිතුමාෙගන් අතුරු පශ්නයක් අහන්න කැමැතියි. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ෙම් පාර සම්පූර්ණෙයන්ම ෙවනස් කර තිෙබනවා. 
ෙමම මාර්ගෙයහි සීමිත පමාණයක් විතරක් පුළුල් කිරීමට 
බලාෙපොෙරොත්තු වුණ ෙම් වටිනා ව ාපෘතිය ෙම් නගරෙය් එක්තරා 
මන්තීවරෙයකුට අවශ  කඩ කාමර පමාණයක් ෙබ්රා ගැනීමට 
අවශ  නිසා සම්පූර්ණෙයන් ෙවනස් කර තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව 
ජනතා උද්ෙඝෝෂණයක් කළ ෙවලාවක මහාමාර්ග අමාත ාංශෙය් 
නිලධාරින් කැඳවලා පරීක්ෂණයක් කළා. පරීක්ෂණෙය්දී ඔප්පු 
ෙවලා තිෙබනවා, ෙම්ක ෙවනස් කර තිෙබනවා. එම නිසා ෙම් කඩ 
කාමර පමාණය කඩා ඉවත් කරන්න ඕනෑ කියලා. ඔවුන් ඒක 
පිළිගත්තා. එෙහම තිෙබද්දි, ඔබතුමාෙග් පිළිතුර නිසාත්, ෙම් 
පශ්නය ටිකක් කල් ගිහිල්ලා අහපු නිසාත් ව ාපෘතිය අවසන් කර 
තිෙබනවා. ෙම් පාරට නගර ව ාපෘතියක් හැදුවත් ෙමම මාර්ගෙය් 
බස් එකක්වත් හරවන්න බැහැ.  

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු මන්තීතුමනි, උද්ෙඝෝෂණයක් සිදු වුෙණ් කවදාද?  
 
ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ேஹசா விதானேக) 
(The Hon. Hesha Withanage) 
රූපවාහිනිෙයන් විකාශනය වුණා, උද්ෙඝෝෂණය දවස් 4ක් 

කළාය කියලා. 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
කවදද ඒ? 

 
ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ேஹசா விதானேக) 
(The Hon. Hesha Withanage) 
පසු ගිය මාස 3කට ඉස්සර ෙවලා. ෙමොකද, කඩ කාමර ෙදකක් 

නිසා පාර වංගුවක් ආකාරයට නගරය මැද තිෙබනවා. ඒක බලපු 
ඕනෑ ෙකෙනකුට ෙපෙනනවා.  
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමා අමාත ාංශයට එන්න ෙකෝ. අපි අමාත ාංශෙයන් 

සාකච්ඡාවක් ලැහැස්ති කරන්නද?  
 

ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ேஹசா விதானேக) 
(The Hon. Hesha Withanage) 
මම ඒ ගැන සභාපතිතුමාටත් කිව්වා. ගරු ඇමතිතුමනි, එය 

වඩාත්ම ෙහොඳ ෙදයක්.  
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මම සාකච්ඡාවක් ලැහැස්ති කර කැඳවන්නම්. ඔබතුමාත් 

සහභාගී ෙවන්නෙකෝ.  

 
විද ත් අපදව  කළමනාකරණය: වැඩ පිළිෙවළ 
இலத்திரனியல் கழி ப்ெபா ள் காைமத் வம் : 

ேவைலத்திட்டம் 
MANAGEMENT OF ELECTRONIC WASTE: PROGRAMME  

63/’15 
9. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 

(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
අගාමාත තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 

අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) ෙම් වනවිට ශී ලංකාව තුළ විද ත් අපදව  විශාල 
ෙලස මුදා හැර ඇති බවත්; 

 (ii) එම අපදව වලින් ෙකොටසක් පරිසරයටද 
අනාරක්ෂිත ෙලස මුදා හැර ඇති බවත්; 

 (iii) විද ත් අපදව  අනාරක්ෂිත ෙලස පරිසරට මුදා 
හැරීම පරිසර දූෂණයට පධාන සාධකයක් වී ඇති 
බවත්; 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (iv) ජනතාවෙග් ෙසෞඛ යටද විද ත් අපදව  
තර්ජනයක් බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ශී ලංකාව තුළ වසරකට බැහැර කරනු ලබන 
විද ත් අපදව  පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) එම අපදව  කළමනාකරණය කිරීම 
සම්බන්ධෙයන් වැඩපිළිෙවළක් තිෙබ්ද; 

 (iii) එෙසේ නම්, එම වැඩපිළිෙවළ කවෙර්ද;  

 (iv) ෙම් වනවිට එම වැඩපිළිෙවළ කියාත්මක 
වන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) විද ත් අපදව  මඟින් පරිසරයට මුදා හැෙරන 
රසායන දව  පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් සිදු කර 
තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම පරීක්ෂණය සිදු කළ ආයතනෙය් 
නම සහ එම පරීක්ෂණය සිදු කළ දිනය කවෙර්ද;  

 (iii) ෙනොඑෙසේ නම්, ඉදිරිෙය්දී පරීක්ෂණ සිදු 
කරන්ෙන්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட 
வினா: 

(அ) (i) தற்ேபா  இலங்ைகயில் ெப மளவில் 
இலத்திரனியல் கழி ப்ெபா ட்கள் ெவளிேயற் 
றப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  கழி ப்ெபா ட்களில் ஒ  பகுதி 
பா காப்பற்ற ைறயில் சூழ க்கு 
ெவளிேயற்றப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (iii) இலத்திரனியல் கழி ப்ெபா ட்கள் பா காப் 
பற்ற ைறயில் சூழ க்கு ெவளிேயற்றப்ப தல் 
சூழல் மாசைடத க்கு பிரதானமான காரணியாக 
மாறி ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (iv) மக்களின் சுகதாரத்திற்கும் இலத்திரனியல் 
கழி ப்ெபா ட்கள் அச்சு த்தலாக அைமகின் 
றெதன்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) இலங்ைகயில் ஆண்ெடான் க்கு அகற்றப்ப ம் 
இலத்திரனியல் கழி ப்ெபா ட்களின் அள  
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  கழி ப்ெபா ட்கைள காைம ெசய்தல் 
சம்பந்தமாக ேவைலத்திட்டெமான்  உள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், அவ்ேவைலத்திட்டம் யாெதன் 
பைத ம்; 

 (iv) தற்ேபா  அவ்ேவைலத்திட்டம் நைட ைறயில் 
உள்ளதா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) இலத்திரனியல் கழி ப்ெபா ட்களின் லம் 
சுற்றாட க்கு வி விக்கப்ப கின்ற இரசாயனப் 
ெபா ட்கள் பற்றி ஏேத ம் ஆய்  
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  ஆய்ைவ ேமற்ெகாண்ட 
நி வனத்தின் ெபயர் மற் ம் அவ்வாய்  
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) இன்ேறல், எதிர்காலத்தில் ஆய் கள் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப மா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Prime Minister and Minister of National 

Policies and Economic Affairs: 
(a) Is he aware that - 
 (i) electronic waste  has been disposed  in  

huge amounts in Sri Lanka by now; 
 (ii) a  portion of the aforesaid waste has also 

been  disposed  to the environment as well  
in an  unsafe  manner ; 

 (iii) disposal of electronic waste  to the 
environment in an unsafe manner  has  
become a main factor which causes 
environmental pollution; and 

 (iv) electronic waste is a  threat to the health of 
people as well ? 

(b) Will he inform this House - 
 (i) the  amount of  electronic waste disposed in 

Sri Lanka  per year; 
 (ii) whether a programme is available for the 

management of the aforesaid waste; 
 (iii) if so, the aforesaid programme; and 
 (v) whether the programme is being 

implemented  at present? 
(c) Will he also inform this House - 
 (i) whether a test has been conducted about the 

chemicals released to the environment  by 
electronic waste; 

 (ii) if so, the  name of the institution which 
conducted the research and the date on 
which the aforesaid test was done; and 

 (iii) if not, whether tests will be done in the 
future? 

(d) If not, why?   
 
ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා (මහවැලි සංවර්ධන හා 
පරිසර නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன - மகாவ   அபிவி த்தி மற் ம் 
சுற்றாடல் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Anuradha Jayaratne- Deputy Minister of 
Mahaweli Development and Environment) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුර ෙදනවා.  
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[ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා] 
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(අ) (i) ෙම් වන විට ශී ලංකාව තුළ විද ත් අපදව  
සැලකිය යුතු පමාණයකින් ජනනය වීම සිදු ෙව්.  

 (ii) මධ ම පරිසර අධිකාරිය විද ත් අපදව  
කළමනාකරණය සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් 
කියාත්මක කරනු ලබන අතර, අවිධිමත් 
හසුරුවන්නන් විසින් අනාරක්ෂිත මුදාහැරීම් ද සිදු 
කරනු ලැෙබ්.  

 (iii) විද ත් අපදව  අනාරක්ෂිත ෙලස පරිසරයට මුදා 
හැරීම පරිසර දූෂණයට බලපාන සාධකයකි.  

 (iv) අෙනකුත් අපදව වලින් සිදුවන බලපෑම් ෙමන්ම 
විද ත් අපදව  ද ජනතාවෙග් ෙසෞඛ යට 
තර්ජනයකි. 

(ආ) (i) මධ ම පරිසර අධිකාරිෙය් විද ත් අපදව  
කළමනාකරණ වැඩසටහන යටෙත් ශී  ලංකාව 
තුළ වසරකට බැහැර කරනු ලබන විද ත් අපදව  
පමාණය දළ වශෙයන් ෙටොන් 3000ක්  පමණ ෙව්.  

 (ii) ඔව්.  

 (iii) එම අපදව  කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පහත 
සඳහන් කියාමාර්ග ෙගන ඇත. 

  විද ත් අපදව  ජනනය කරනු ලබන ආයතන 
සඳහා උපෙල්ඛනගත අපදව   කළමනාකරණ 
බලපතය මධ ම පරිසර අධිකාරිය විසින් ලබා 
ෙදනු ලබන අතර, ෙමම බලපතය වාර්ෂිකව අලුත් 
කරනු ලබයි.  

  විද ත් අපදව  කළමනාකරණය කිරීම සඳහා 
විද ත් අපදව  එකතු කරන්නන් සහ ඒ ආශිත 
කටයුතු කරන්නන් විසින් මධ ම පරිසර අධිකාරිය 
ෙවතින් උපෙල්ඛනගත අපදව  කළමනාකරණ 
බලපතය (Scheduled Waste Management 
Licence) ලබා ගත යුතුය.  

  එෙසේම විද ත් අපදව  ආනයනය කිරීම පාලනය 
තදින්ම කියාත්මක ෙව්. විද ත් අපදව  ෙමරටට 
ආනයනය සඳහා අනුමැතීන් ෙදනු ෙනොලබන අතර 
පාවිච්චි කරනු ලැබූ පරිගණක ආනයනෙය්දී 
ඒවාෙය් කියාකාරිත්වෙය් තත්ත්වයන් පිළිබඳ 
සලකා බලා නිශච්ිත නිෂ්පාදන  කාණ්ඩයන්ෙගන් 
සහ මනා කියාකාරිත්වෙයන් යුතු පරිගණක 
ආනයනය සඳහා පමණක් අවසර  ෙදනු ලබයි.  

  මධ ම පරිසර අධිකාරිය, රාජ  හා ෙපෞද්ගලික 
ආයතන 21ක් සමඟ විද ත් අපදව           

  කළමනාකරණය සඳහා වූ ජාතික සහෙයෝගිතා 
වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරනු ලබන අතර 
ෙමම වැඩසටහන රාජ  හා ෙපෞද්ගලික 
ආයතනවල සේව්ච්ඡා මැදිහත්වීම මත සිදු කරනු 
ලබයි. 

  දැනට  බලපතලාභී ආයතනයන්හි සහ ජාතික 
සහෙයෝගිතා වැඩ පිළිෙවළ ස මඟ කියා කරනු 
ලබන ආයතනයන්හි විද ත් අපදව  
කළමනාකරණ කියා පිළිෙවළ මධ ම පරිසර 
අධිකාරිය විසින් නිරතුරුව පසුවිපරම් සිදු කිරීම හා 
නියාමනය සිදු කරනු ලබයි.  

  දැනට ශී ලංකාව තුළ විද ත් අපදව  
කළමනාකරණය කරනු ලබන විධිමත් ආයතන 
හැරුණු ෙකොට අවිධිමත් විද ත් අපදව  
හසුරුවන්නන්ද නිසි කළමනාකරණ 
යන්තණයකට ෙයොමු කරනු සඳහා මධ ම පරිසර 
අධිකාරිය විසින් දැනටමත් කමෙව්දයක් සකස ්
කරමින් පවතී.   

 (iv)  ඉහත (iii)හි සඳහන් කර ඇති පරිදි එම 
වැඩපිළිෙවළ කියාත්මක ෙව්.  

(ඇ) (i) විද ත් අපදව  මගින් පරිසරයට මුදා හැෙරන බැර 
ෙලෝහ හා අෙනකුත් උපදවකාරී  රසායනික දව  
පිළිබඳව ෙලොව පුරා විවිධ පර්ෙය්ෂණ  සිදු ෙකොට 
තහවුරු කර ඇති බැවින් එම පර්ෙය්ෂණ 
පදනම්ෙකොට ෙගන ශී ලංකාව විද ත් අපදව  
උපදවකාරී අපදව යන් ෙලස හඳුනාෙගන ඇත. 

  ෙකෙසේ වුවද  ෙමම අපදව  බැහැර කිරීම පිළිබඳ  
පමාණාත්මක හා සමාජ ආර්ථික ක්ෙෂේත පිළිබඳව 
ශී ලංකාවට අදාළව අධ යනයන් සිදු කර ඇත.  

 (ii) විවිධ අන්තර්ජාතික පර්ෙය්ෂණ ආයතන මගින් 
පර්ෙය්ෂණ සිදු ෙකොට තහවුරු කර ඒවා  
පසිද්ධියට පත් ෙකොට ඇත.  

  ෙමම අමාත ාංශය සහ  මධ ම පරිසර අධිකාරිය 
එක්ව විද ත් අපදව  බැහැර කිරීම පිළිබඳ 
පමාණාත්මක හා සමාජ ආර්ථික ඇගයීමක් 2008 
වර්ෂෙය්දී සිදු කර ඇත. 

 (iii) විද ත් අපදව  මගින් පරිසරයට මුදා හැෙරන 
රසායනික දව  පිළිබඳව ගුණාත්මක  පර්ෙය්ෂණ 
අන්තර්ජාතිකව සිදුෙකොට ඇත. 

  දැනට ශී ලංකාව  තුළ  ජනනය වන විද ත් අපදව  
පිළිබඳව පමාණාත්මක සමීක්ෂණයක් සහ 
සංසරණ රටාව පිළිබඳ අධ යනයක් සිදු කිරීම  සහ 
ෙපර සමීක්ෂණ යාවත්කාලීන කිරීම සඳහා මධ ම 
පරිසර අධිකාරිය විසින් කටයුතු සැලසුම් කර සිදු 
කර ෙගන යනු ලැෙබ්. 

(ඈ)  පැන ෙනොනඟී. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි. ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා ලබාදුන් පිළිතුර අනුව ලංකාෙව් 
වසරකට බැහැර කරන විද ත් අපදව  පමාණය ෙටොන් 3,000ක් 
ෙවනවා. ඒක ජාතික ව සනයක්. ඇතැම් CFL bulb එකක 
තිෙබන රසදිය පමාණය වතුර ලීටර 6,000කට එක් වුවත් වකුගඩු 
ආබාධ ඇති වන තත්ත්වය දක්වා එම ජලය දූෂණය වීමට පුළුවන් 
කියන එක තමයි ෛවද  මතය. රසදිය පමණක් ෙනොෙවයි, ඊයම් 
සහ කැඩ්මියම්, විෙශේෂෙයන්ම ජංගම දුරකථන බැටරිත් ඒ 
තත්ත්වයට ෙහේතු ෙවනවා. ලංකාෙව් තිෙබන අත් දැකීම තමයි 
ෙබොෙහෝ කුණු, එෙහම නැත්නම් අපදව  බැහැර කරන විට 
පුද්ගලෙයෝ ඒවා ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙනොතැබීම. ඊට ෙහේතුව, 
එකක් අනවෙබෝධය, ෙදවැනි එක ඒ පිළිබඳව දිගින් දිගටම පසු 
විපරමක්  සිදු ෙනොවීම. ඒ නිසා පළාත් පාලන ආයතනත් එකතු 
කරෙගන ඒ සඳහා කටයුතු කරන්න අමාත ාංශයට තිෙබන දැක්ම 
ෙමොකක්ද? මනුස්සෙයක් තමුන්ෙග් ෙගදර තිෙබන කුණු බැහැර 
කරන ෙකොට ඒවා ෙකොටස් වශෙයන් ෙවන් කරන්ෙන් නැහැ. ඒ 
සඳහා අමාත ාංශයට දීර්ඝ කාලීන වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබනවාද? 

 
ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා  
(மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anuradha Jayaratne) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපදව  ෙවන් ෙවන් වශෙයන් එකතු 

කරන වැඩ පිළිෙවළක් අපි ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. "පුනරුදය" 
ජාතික වැඩ පිළිෙවළත් එක්ක ඒක කියාත්මක ෙවනවා. අපි එය 
මහනුවර දිස්තික්කෙය් ආරම්භ කිරීම සඳහා අදාළ නිලධාරින් 
දැනුවත් කරන වැඩසටහනක් 5වැනි දා පවත්වනවා. ඒෙකන් 
පස්ෙසේ දීපව ාප්තව එම වැඩසටහන කියාත්මක කරනවා. ඒ 
වාෙග්ම ෙම් ආදී දව  එකතු කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් සඳහා මධ ම 
පරිසර අධිකාරිය 2009දී ඩයෙලොග් ආයතනයත් එක්ක 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අවෙබෝධතා ගිවිසුමකට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ඒ එක්කම 2010 
වසර ෙවන ෙකොට ඒ අවෙබෝධතා ගිවිසුම පුළුල් කරලා 
ෙපෞද්ගලික හා රාජ  ආයතන 14ක් සමඟ ඒ අපදව  එකතු කරන 
ආයතන පමාණය වැඩි කරලා තිෙබනවා. එතෙකොට රාජ  අංශෙය් 
නගර සභාව සහ පාෙද්ශීය සභාව කියන ඒවා ෙවනුවට 
ෙපෞද්ගලික හා රාජ  අංශය යන ෙදකම සම්බන්ධ කරෙගන යන 
වැඩ පිළිෙවළක් අපි කියාත්මක කරලා තිෙබනවා. ඒක 2014 ෙවන 
ෙකොට ආයතන 21ක් දක්වා වැඩි කරලා තිෙබනවා. එම නිසා 
වසරක් පාසා එකතු වන ෙටොන් 3,000ක විද ත් අපදව  පමාණය 
ෙම් ෙවන ෙකොට ෙබොෙහොම කමවත් ආකාරයට එකතු ෙවනවා 
කියන එක කියන්න පුළුවන්, ගරු කථානායකතුමනි. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදෙවනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ජලසම්පාදන ෙයෝජනා කම අතිබහුතරයක ක්ෙලෝරීන්කරණය 
සිද්ධ වුණත්, ෙම් කැඩ්මියම්, රසදිය සහ ඊයම් -Cadmium, 
Mercury and Lead- හඳුනා ගැනීමට සහ ජලය පිරිපහදු කර 
ගැනීම සඳහා නූතන තාක්ෂණික ෙමවලම් පාවිච්චි කරන්න අධික 
වියදමක් යන නිසා ඒ හැකියාව අපට ලැබිලා නැහැ. මධ ම පරිසර 
අධිකාරියටත්, ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයටත් 
එකතු ෙවලා විෙශේෂෙයන්ම කැඩ්මියම්, රසදිය සහ ඊයම් හඳුනා 
ගැනීෙම් උපකරණ ලංකාවට ෙගනැල්ලා සෑම ජල පිරිපහදුවකටම 
ෙම් උපකරණ සවි කිරීමට අමාත ාංශෙය් තිෙබන වැඩ පිළි ෙවළ 
සහ දැක්ම ෙමොකක්ද? 

 
ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා  
(மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anuradha Jayaratne) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් මන්තීතුමාෙග් පශ්නය ෙයොමු 

වන්න ඕනෑ, නාගරික සංවර්ධන, ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන 
අමාත ාංශයට. හැබැයි, මධ ම පරිසර අධිකාරිය විධියට ෙමහිදී 
අපි කටයුතු කර තිෙබනවා. ෙම් අන්තරායදායක අපදව  ෙවනමම 
එකතු කරලා ඒවා අපනයනය කරන ආයතනවලට භාර ෙදන වැඩ 
පිළිෙවළක් අපි කියාත්මක කරලා තිෙබනවා. ෙමොකද, ෙම් වැඩ 
පිළිෙවළවල් කියාත්මක කර තිෙබන්ෙන් බාසල් සම්මුතියට අනුව. 
ඒ සම්මුතියට අනුව ගත්ෙතොත් දැනට ඒවා නැවත වාරයක් 
පතිචකීකරණය කරන රටවල් හැටියට තිෙබන්ෙන් දකුණු 
ෙකොරියාව, සිංගප්පූරුව, එක්සත් රාජධානිය, ෙනදර්ලන්තය වාෙග් 
ෙබොෙහොම සීමිත රටවල් පමාණයක්. ඒ අනුව එම අපදව  ඒ 
රටවලට යවන වැඩ පිළිෙවළක් අපි මධ ම පරිසර අධිකාරිෙයන් 
කියාත්මක කර තිෙබනවා. හැබැයි, ජල සම්පාදනයත් එක්ක 
ඒකාබද්ධ ෙවලා එෙහම නැත්නම් නාගරික සංවර්ධන, 
ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන අමාත ාංශය මූලික ෙවලා ඒ කටයුතු 
කෙළොත් අෙප් මන්තීතුමා කියන කාරණාව කරන්න පුළුවන්, ගරු 
කථානායකතුමනි. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් අවසන් අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

දැන් ෙම් විද ත් අපදව  භාර ගැනීම සඳහා වසරකට සැරයක් 
මධ ම පරිසර අධිකාරිය, 'සතියක්' පකාශයට පත් කරනවා. ඒ 
සතිය තුළ එම අපදව  භාර ගැනීම පැය 24 පුරා කරනවා. නමුත් 
ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා දුන් පිළිතුර අනුව අපදව  ෙටොන් 
3,000ක් වාර්ෂිකව එකතු වනවා නම්, ෙම්ක සතියකින් කවදාවත් 

කරන්න බැහැ කියන එක දැන් අපට පැහැදිලියි. හැබැයි, ෙම් සඳහා 
වාහනත්, ඒ වාෙග්ම පිරිස් බලය පිළිබඳ පශ්නයත් සීමාකාරී 
සාධකයක් ෙවලා තිෙබනවා.  

ඊෙය් - ෙපෙර්දා නිල්වලා ගඟට අකුරැස්ෙසන් ඩීසල් ලීටර 
12,000කට වඩා වැඩි පමාණයක් එකතු වුණා. මාතර නගරය 
ඇතුළු දිස්තික්කයම ජලය පිළිබඳ බරපතළ ගැටලුවකට මුහුණ 
දුන්නා. ඒ නිසා ෙම් ජල මූලාශ ආශිතව එක පැත්තකින් අපදව  
එකතුවීම නවත්වන්නටත්, අෙනක් පැත්ෙතන් අවුරුද්දකට 
සතියක් අපදව  එකතු කරන කමෙව්දෙයන් එහා ගිය වැඩ 
පිළිෙවළකට වැඩි නිලධාරි පිරිසක් සහ වාහන ඇතුළු සම්පත් 
ෙයොදා ෙගන කියාත්මක ෙවන්න අමාත ාංශයට බැරිද? 

 
ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා  
(மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anuradha Jayaratne) 
ඉන් එහාට ගිය වැඩ පිළිෙවළක් පැහැදිලිවම තිෙබනවා, ගරු 

කථානායකතුමනි. ''දූෂකයා ෙගවිය යුතුයි'' කියලා අපි අලුත් 
සංකල්පයක් හඳුන්වා දීලා තිෙබනවා. ෙම් සංකල්පයට අනුව,  
විෙශේෂෙයන්ම දියුණු වුණු රටවල නිෂ්පාදනය කළ 
කණ්ඩායම්වලට තමයි එහි වගකීම දීලා තිෙබන්ෙන්. හැබැයි, අෙප් 
රෙට් විද ත් උපකරණ නිෂ්පාදනය කරන පමාණය අඩු නිසා, ඒවා 
විකුණන පුද්ගලයන්ට ෙම් වගකීම විස්ථාපනය වන වැඩ 
පිළිෙවළක් අපි සූදානම් කරලා තිෙබනවා. ඒ වැඩ පිළිෙවළ අනුව, 
යම් electronic භාණ්ඩයක් මිලදී ගන්නා විට ඒ භාණ්ඩයට අමතර 
පතිශතයක අය කිරීමක් කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. එය 
පාවිච්චි කරන කාලය අවසන් වුණාට පසුව, පාරිෙභෝගිකයාට 
පුළුවන්කම තිෙබනවා ඒ electronic භාණ්ඩය මිලදී ගත්ත ෙවළඳ 
සැලට නැවත වාරයක් භාර ෙදන්න. ඒ ෙවෙළඳ සැෙලන් ගත්ත 
අමතර පතිශතයත් එක්කම, ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ස්ථාවර තැන්පතු 
ෙපොලියත් එක්ක ආපහු ෙගවන වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක 
කරන්න සැලසුම් කරලා තිෙබනවා. ෙමහි පළමු වැඩ මුළුව 
2015.10.29වැනි දා පැවැත්වුවා.   

ෙමය විෙශේෂෙයන්ම මුදල් අය කිරීෙම් කමෙව්දයක් වන නිසා, 
ජනතාවෙග් කැමැත්ත විමසන්න ෙම් වන විට කටයුතු කර 
තිෙබනවා. ඊට පස්ෙසේ එය කියාත්මක වන විට ගරු 
කථානායකතුමනි, ෙම් විකුණන ස්ථාන දීර්ඝ වශෙයන් ඒවා එකතු 
කරන මධ ස්ථාන බවට ඉෙබ්ම පත් ෙවනවා. ඒක අෙප් දීර්ඝ 
කාලීන වැඩ පිළිෙවළක් හැටියට කියාත්මක ෙවනවා.  

 
"ළඟම පාසල  ෙහොඳම පාසල" වැඩ පිළිෙවළ : 

විස්තර 
"அண்ைமயி ள்ள பாடசாைல சிறந்த பாடசாைல" 

எ ம் ேவைலத்திட்டம் : விபரம் 
"LANGAMA PAASALA HONDAMA PAASALA" PROGRAMME: 

DETAILS 
283/’15 

11.ගරු එස්.එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) සෑම ජාතික පාසලකටම එක හා සමාන පතිලාභ 
ලබා ෙදන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ ෙනොෙව් නම්, පතිලාභ ලබා දීෙම් 
කමෙව්දයක් තිෙබ්ද; 

 (iii) එෙසේ නම්, එම කමෙව්දය කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

457 458 

[ගරු අනුරාධ ජයරත්න  මහතා] 
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(ආ) (i)  2007 වර්ෂෙය්දී එවක අධ ාපන අමාත වරයා 
විසින් මුල්ගල තබන ලද ෙකොටිකාවත්ත රාජසිංහ 
විද ාලෙය් ෙතමහල් ෙගොඩනැඟිල්ෙල් ඉදි කිරීම් 
කටයුතු අවසන් කරනු ලබන දිනය කවෙර්ද;  

 (ii) එම පාසෙල් පවතින, ගුරුවරුන් 13කෙග් පමණ 
හිඟය පිරවීමට ගත විය හැකි කාලය ෙකොපමණද; 

 (iii) එම පාසෙල් අබලන් ෙගොඩනැඟිලි නවීකරණය 
සඳහා පියවර ගන්ෙන්ද; 

 (iv) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) "ළඟම පාසල  ෙහොඳම පාසල" යන වැඩ පිළිෙවළ 
ෙකොපමණ කාලයකින් ආරම්භ කරන්ෙන්ද; 

 (ii) ඒ සඳහා සෑම පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසයකින්ම එක හා සමාන පාසල් 
සංඛ ාවක් ෙතෝරාගන්ෙන්ද; 

 (iii) එෙසේ නම්, එම පාසල් සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) එම වැඩ පිළිෙවළ සෑම පෙද්ශයකම සමගාමීව 
ආරම්භ කරන්ෙන්ද;  

 (v) පමුඛතාව ලබා ෙදන පෙද්ශ තිෙබ්ද; 

 (vi) එෙසේ නම්, එම පෙද්ශ කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
(அ) (i) ஒவ்ெவா  ேதசிய பாடசாைலக்கும் ஒேர 

சமனான அ கூலங்கள் 
வழங்கப்ப கின்றனவா; 

 (ii) இன்ேறல், அ கூலங்கள் வழங்கப்ப ம் 
ைறைமெயான்  உள்ளதா; 

 (iii) ஆெமனில், அம் ைறைம யா ; 
 என்பைத அவர் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (I) 2 0 0 7ஆம் ஆண் ல் அப்ேபாைதய கல்வி 
அைமச்சரால் அ க்கல் நடப்பட்ட 
ெகாட் காவத்ைத ராஜசிங்ஹ வித்தியாலயத்தின் 

ன்  மா க் கட் டத்தின் நிர்மாணப் பணிகள் 
ர்த்தி ெசய்யப்ப ம் திகதி யா ;  

 (ii) ேமற்ப  பாடசாைலயில்  நில ம் 13 
ஆசிாியர்க க்கான ஆசிாியர் பற்றாக்குைறைய 
நிரப் வதற்கு எ க்கும்  காலம் எவ்வள ; 

 (iii) ேமற்ப  பாடசாைலயின் ப தைடந் ள்ள 
கட் டங்கைளப் ப்பிக்க நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள்வாரா; 

 (iv) ஆெமனில், அத்திகதி யா ; 
 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) "அண்ைமயி ள்ள பாடசாைல சிறந்த 
பாடசாைல" எ ம் ேவைலத்திட்டம் எவ்வள  
காலத்தில் ஆரம்பிக்கப்ப ம்; 

 (ii) இதற்காக ஒவ்ெவா  பிரேதச ெசயலாளர் 
பிாிவி ந் ம் ஒேர அளவான எண்ணிக் 
ைகயில் பாடசாைலகள் ெதாி  ெசய்யப்ப மா; 

 (iii) ஆெமனில், இப்பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக 
யா  ; 

 (iv) இந்நைட ைற ஒவ்ெவா  பிரேதசத்தி ம் 
சமாந்தரமாக ஆரம்பிக்கப்ப மா;  

 (v) ன் ாிைம வழங்கப்ப ம் பிரேதசங்கள் 
உள்ளனவா; 

 (vi) ஆெமனில், இப்பிரேதசங்கள் யாைவ; 

 என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Education:  

(a) Will he state-  

 (i) whether equal benefits are granted to every 
National School; 

 (ii) if not, whether there is a methodology for 
granting benefits; and 

 (iii) if there is, what that methodology is? 

(b) Will he inform the House-  

 (i) the date on which construction work of the 
three-storeyed building at the Rajasinghe 
Vidyalaya in Kotikawatta, for which the 
foundation stone was laid in 2007 by the 
then Minister of Education, will be 
completed; 

 (ii) how long it may take to fill the vacancies of 
about 13 teachers existing in that school;  

 (iii) whether steps will be taken to renovate the 
dilapidated buildings of the school; and  

 (iv) if steps will be taken, on what date it will be 
done? 

(c) Will he also inform this House-  

 (i) when the “Langãma Paasala Hondãma 
Paasala” (Closest School is the Best 
School) Programme will be commenced; 

 (ii) whether an equal number of schools will be 
selected from each Divisional Secretary's 
Division for it; 

 (iii) if so, what such number of schools are; 

 (iv) whether the Programme will be 
commenced in all areas simultaneously; 

 (v) whether there are areas to which priority 
will be given; and 

 (vi) if there are such areas, what those areas 
are? 

(d) If not, why? 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා (අධ ාපන 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம் - கல்வி அைமச்சர்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.  

(අ) (i) පාසල්වලට පතිලාභ ලබා දීෙම්දී පාසල්වල 
පවතින සුවිෙශේෂි අවශ තාවන් සැලකිල්ලට ගනු 
ලැෙබ්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (ii) ඔව්. 

 (iii) ඔව්. ඉහත පිළිතුෙරන් ආවරණය ෙව්. 

(ආ) (i) 2016 වර්ෂෙය්දී. 

 (ii) ජාතික පාසල්වල පවතින ගුරු හිඟය පියවීම සඳහා 
ජනවාරි අවසන් සතිය වන විට ගැසට් නිෙව්දනයක් 
පළ කිරීමට කටයුතු කරනු ලබන අතර, එහිදී සියලු 
ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා ගුරුවරුන් බඳවාගැනීමට 
නියමිතව ඇත.  

 (iii) ඔව්. 

 (iv) ඔව්. 2016 අෙපේල් මස ආරම්භ කිරීමට නියමිතය. 

(ඇ) (i) 2016 ජනවාරි මාසෙය් සිට ආරම්භ කිරීමට කටයුතු 
ෙයොදා ඇත. 

 (ii) නැත. 

 (iii) සෑම පාෙද්ශීය ෙකොට්ඨාසයකටම පාසල් 1ක් ෙහෝ 
2ක් ෙතෝරාගැනීමට නියමිතය. (ඉතා සුවිෙශේෂි 
අවසථ්ාවලදී පමණක් ෙමම පාසල් සංඛ ාව වැඩි 
ෙහෝ අඩු විය හැකිය.)  

 (iv) ඔව්. එය සෑම පෙද්ශයකම සමගාමීව ආරම්භ 
කිරීමට නියමිතය.  

 (v) නැත. සෑම පළාතකම ව ාප්ත කිරීමට නියමිතය. 

 (vi) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය මම 

අහනවා. අෙපේල් මාසය අවසන් වනෙකොට එම  ෙගොඩනැඟිල්ල 
හදලා අවසන් කරනවාය කියා කීම සම්බන්ධෙයන් මම 
ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. ෙමොකද, 2007දී හිටපු අධ ාපන 
ඇමති සුසිල් ෙපේමජයන්ත මැතිතුමා එයට මුල්ගල තැබුවා. 2011දී 
බන්දුල ගුණවර්ධන හිටපු අධ ාපන ඇමතිතුමා ඇවිල්ලා කිව්වා, 
ඉක්මනට හදලා ෙදනවාය කියා. දැන් 2016 අවුරුද්දත් ලබලා 
තිෙබනවා. එතුමන්ලා කරපු නැති ෙද් ඔබතුමා කර ෙදනවාය කීම 
සම්බන්ධෙයන් මම එකඟ ෙවනවා. හැබැයි, ගුරුවරු දහතුන් 
ෙදෙනකු සම්බන්ධෙයන් තිෙබන පුරප්පාඩු පිරවීමට ගත විය හැකි 
කාලය සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමා කිව්ෙව් නැහැ. බඳවා ගැනීම් ගැන 
විතරයි කිව්ෙව්. ඒ පාසෙල් පවතින ගුරුවරුන් දහතුන් ෙදනාෙග් 
ගුරු හිඟය පියවීමට ගත විය හැකි කාලය ෙකොපමණද කියලා මම 
ඒ පශ්නෙයන් අහලා තිෙබනවා. පුරප්පාඩු දහතුනක් තිෙබනවා. ඒ 
පුරප්පාඩු දහතුන පිරවීමට ගත විය හැකි කාලය ෙකොපමණද කියා 
මම අහලා තිෙබනවා. ඒ සඳහා ෙකොපමණ කාලයක් ගත වනවාද 
කියලා ඔබතුමා කිව්ෙව් නැහැ. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
මම කිව්වා.  

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
බඳවා ගැනීම් කරනවාය කියලා ෙන් ඔබතුමා කිව්ෙව්.  

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
බඳවා ගැනීම් කරනවාය කියන්ෙන් පුරප්පාඩු පුරවනවා කියන 

එකයි.  
 

ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
එය අදාළ වන්ෙන් සමස්ත ලංකාවටම ෙන්. ෙම් කියන 

පාසෙල් ගුරුවරුන් දහතුන් ෙදනාෙග් හිඟය පිරවීමට ගත විය හැකි 
කාලය ෙකොපමණද කියායි මම අහලා තිෙබන්ෙන්. 

 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඔබතුමා ඔය කියන පාසලත් ජාතික පාසලක්. ජාතික 

පාසල්වලට ගුරුවරුන් බඳවා ගන්නවා කියන්ෙන් ඒ පුරප්පාඩු 
ටිකත් පුරවනවා කියන එකයි. 

 

ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ෙම් පාසෙල් වැටවල් ගහලා තිෙබන විධිය, අබලන් ෙවලා 

තිෙබන විධිය පිළිබඳව තිෙබන  ඡායාරූප ඕනෑ නම් සභාගත 
කරන්න පුළුවන්. මම හිතන හැටියට, ඔබතුමා කියපු අවශ තාවන් 
අනුව ෙමය පමුඛතාව දිය යුතු පාසලක්. ගුරුවරුත් නැත්නම්, 
buildings නැත්නම්, කීඩාංගනයත් හරියට නැත්නම්, පන්ති 
කාමරත් හරියට නැත්නම් ෙමයට පමුඛතාවක් ෙදන්න පුළුවන්ද 
කියලායි මම අහන්ෙන්.  

 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අවශ තා හඳුනා ගනු ලබන්ෙන් කලාප 

අධ ාපන කා ර්යාලවල ඉන්න සහකාර සැලසුම් අධ ක්ෂවරු 
විසිනුයි. ඔවුන්  පමුඛතාව අනුව එම පාසලට ඉටු විය යුතු කාර්ය 
භාරය -ඉටු විය යුතු සංවර්ධනය- හඳුනා ගන්නවා. ඒ අනුව අවශ  
පහසුකම් ලබා ෙදනවා. 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ෙම් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් පදිංචි පිරිමි දරුවන්ට 

යන්න පුළුවන් එකම ජාතික පාසල තමයි ෙම් පාසල. ඒ නිසායි මම 
ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙම් කාරණය ෙයොමු කරන්ෙන්. 
ඔබතුමාෙග් පහසුව සඳහා ෙම් තිෙබන අඩු පාඩු ටික මම ලිඛිතව 
දැනුම් ෙදන්නම්. 

 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඔබතුමා දැනුම් දුන්නත් නැතත්, අෙප් අමාත ාංශෙය් දත්ත 

ඒකකය මඟින් සියලුම ජාතික පාසල්වල අඩු පාඩු ෙම් වන විට 
ගණනය කරමින් යනවා. ඒ සියලු අඩු පාඩු,  තිෙබන මුදල් 
පමාණය අනුව පමුඛතාව හඳුනාෙගන සම්පූර්ණ කරනවා. ඔබතුමා 
අමාත ාංශයට ආෙවොත් ඒ ලැයිස්තුෙවන් බලන්න පුළුවන් අපි 
හඳුනාෙගන තිෙබන අඩු පාඩු ෙමොනවාද කියලා.  

 

ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  
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ෙකොෙළොන්නාව පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් ජාතික 
පාසල් ෙදකක් සහ පළාත් සභා පාසල් දහඅටක් තිෙබනවා. ජන 
ඝනත්වය අනුව දවිඩ භාෂාව කථා කරන පුරවැසියන් සියයට 
20කට අධික පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ අය ෙවනුෙවන් පාසලක් දමන්න 
කියලා කාලයක් මුළුල්ෙල් ඉල්ලීමක් තිෙබනවා. නමුත් එවැනි 
පාසලක් දැමීම  පාෙයෝගික නැහැ කියලා මම හිතනවා. "ළඟම 
පාසල ෙහොඳම පාසල" කියන සංකල්පය තුළ ෙතෝරාෙගන ඇති 
පාසල් ෙදෙක්, සිංහල, ෙදමළ සහ ඉංගීසි කියන භාෂා තිත්වෙයන් 
ඒකක පටන් ගැනීෙම් කටයුතු  ඔබතුමාට කරන්න පුළුවන්ද? 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඒ පිළිබඳව මට හරියටම එක පාරට කියන්න බැහැ.  නිලධාරින් 

සමඟ සාකච්ඡා කරලා, ඒ අවශ තාව අනුව  පිළියම් ෙයදීෙම් 
හැකියාව අපට තිෙබනවා. 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
එතෙකොට ඒ පිළිබඳ උත්තරයක් ගන්න පුළුවන්? 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඔව්.  
 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

පළාත් සභා පාසල්වල ආෙද්ශ ගුරුවරු නැතිව ගුරුවරු මාරු 
කරනවා. උදාහරණයක් වශෙයන් කිව්ෙවොත්, ෙම් සතිය පුරාම 
ෙකොෙළොන්නාව පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් ඒ වාෙග් ගුරු 
මාරුවීම් 20කට අධික පමාණයක් කරලා තිෙබනවා. ගුරු හිඟයක් 
තිෙබද්දී, ඉන්න ගුරුවරුත් ආෙද්ශ ගුරුවරු නැතිව මාරු කරනවා. 
ඔබතුමාට ෙම් ගැන කියන්න පුළුවන්, "ෙම්ක පළාත් සභාෙවන් 
බලන්න ඕනෑ" කියලා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් වගකීමක් ගන්න 
ෙකෙනක් නැහැ.  හැබැයි, රෙට් අධ ාපන ඇමතිවරයා හැටියට 
රෙට් සෑම දරුෙවකුටම සමාන අධ ාපනයක් ලබා ෙදන්න ඔබතුමා 
ගන්නා උත්සාහය නිසා, ෙම් සම්බන්ධෙයන් යම් මැදිහත්වීමක් 
ඔබතුමාට කරන්න පුළුවන්ද? 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්  අවිධිමත් කමෙව්දවලින් බැහැරව ෙම් 

කටයුත්ත කරමු කියලා පසු ගිය දිනවල අපි පළාත් සභාවල පධාන 
අමාත වරු ෙගන්වලා සාකච්ඡාවක් කළා. එතුමන්ලා ඒ 
සම්බන්ධෙයන් එකඟතාව පළ කළා. ඒ විධියට කටයුතු කරන්න 
අපි පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරනවා. දහතුන්වන ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථා සංෙශෝධනය අනුව සමහර අවස්ථාවලදී අපට පළාත් 
සභාෙව් කටයුතුවලට මැදිහත් ෙවන්න අමාරු වුණත්, ඒ 
සම්බන්ධෙයන් ඒ අය දැනුවත් කරලා පුළුවන් තරම් ඒ කටයුතු 
හරියාකාරව කරෙගන යන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ 
වාෙග්ම, ෙමවැනි ෙද්වල් ෙවන්න ඉඩ තියන්න එපා කියලා පළාත් 
අධ ාපන ෙල්කම්වරු සමඟත් අපි සාකච්ඡා කරලා තිෙබනවා. 
ෙමොකද, අපට ඕනෑකම තිෙබන්ෙන් විධිමත්භාවය ආරක්ෂා 
කරගනිමින්, ෙම් චකෙල්ඛවලට පමුඛත්වය ලබාෙදමින් අවශ  
පියවර ගන්නයි.  

ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මම ෙම් කාරණය සම්බන්ධෙයන් 

ෙල්කම්තුමාට තුන්වරක් කථා කළා. මා හිතන විධියට එතුමාෙග් 
උපෙදස් කවුරුවත් පිළිගන්ෙන් නැතිවද දන්ෙන් නැහැ. දැන් 
බස්නාහිර පළාෙත් මහ ඇමති ෙනොෙවයි අධ ාපන ඇමති.  [බාධා 
කිරීමක්] ෙර්ඛීය අමාත ාංශයට අදාළ ෙනොවන කාරණයක් වුණත්, 
ෙම් ගුරු හිඟය පියවන්න, ගුරුවරු ලබාදීම කඩිනම් කරන්න 
ෙමොනවා හරි කරන්න පුළුවන්ද? 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ෙර්ඛීය අමාත ාංශය වශෙයන් අපට බඳවා ගැනීම් කරන්න 

පුළුවන් ඒවා, ඒ cadre එක තුළ ඉදිරි කාලය තුළ  බඳවා ගැනීමට 
කටයුතු කරනවා. සමහර බඳවා ගැනීම් පළාත් සභාවලින් සිද්ධ 
ෙකෙරනවා. උපාධිධාරී ෙනොවන අෙපොස උසස් ෙපළ විභාගය 
සමත් අය බඳවා ගැනීමට අපට පුළුවන්කම තිෙබනවා. ඒ අනුව 
අපි ෙම් වන විට රෙට් සියලුම පාසල්වල ඒ ඒ පාසල් අනුව, ඒ ඒ 
විෂයයන් අනුව පුරප්පාඩු හඳුනාගනිමින් පවතිනවා. පළාත් සභා 
සමඟ සාකච්ඡා කරලා, cadre එෙක්  පමාණය අනුව ඉතාම ෙකටි 
කාලයක් තුළ ඒ පුරප්පාඩු පුරවන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙදවන වටය. පශ්න අංක 1, ගරු බුද්ධික පතිරණ මැතිතුමා. 

විෙද්ශ රැකියා අමාත තුමියෙගන් ඇසීමට.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ පශ්නයට කල් ගත්තා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 

එතුමියෙග් මුහුණ බලන්න නැති වුණාට, ඕනෑ නම් සාධාරණව 
පිළිතුරු ෙදන්න පුළුවන් අෙප් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන 
සංවිධායකතුමාට. පිළිතුර ලෑසත්ියි. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මුහුණ බලන්න ෙනොෙවයි ඕනෑ. මට ඒ 

විෂයය සම්බන්ධෙයන් යම් කාරණා කිහිපයක් දැන ගන්න තිෙබන 
නිසායි කල් ගනිමු කියලා කිව්ෙව්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එෙහනම් ඒ පශ්නය නැවත ඉදිරිපත් කරන්න කාලයක් යනවා. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
කමක් නැහැ. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙවනත් පශ්නයක් අහන්න තිෙබන 

අවස්ථාව. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙම්ක හැම දාම කරන්ෙන් නැතිව අදට අවස්ථාව ෙදන්නම්. 

නැත්නම් මුළු පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ම වැඩ කටයුතු- 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, අදාළ විෂයභාර ඇමතිතුමා පිළිතුරු 

ෙදන්න ඉන්නවා නම් ෙම් පශ්නය මතු ෙවන්ෙන් නැහැ.   

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම්ක අපි අවධානය ෙයොමු කරන්න 

ඕනෑ පශ්නයක්. වඩාත් වැදගත් ෙද් තමයි පිළිතුරු ෙදන්න අදාළ 
අමාත වරයා එන එක. අමාත වරයාට සහභාගි ෙවන්න බැරි නම් 
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකවරයා පිළිතුරක් ලබා ෙදනවා. 
අදාළ අමාත වරයා නැති නිසා හැම පශන්යක්ම ෙවන 
අවස්ථාවකට කල්  ගන්න ගිෙයොත් ෙවන ෙද් තමයි,  පරණ පශ්න 
නැවත නැවත කැරකි කැරකි න ාය පතයට එන තත්ත්වයක් මතු 
වන එක. ඒ නිසා වඩාත් ෙහොඳ ෙද් තමයි පිළිතුරු ෙදන්න 
අමාත වරු කැඳවන එක. නැත්නම් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන 
සංවිධායකවරයා හැම ෙදනාම පිළිගන්න,- [බාධා කිරීමක්] 
එතුමාෙග් පිළිතුර අපි අෙනක් හැම ෙදනාම පිළිගන්නවා. ෙමතුමා 
විතරක් පිළිගන්ෙන් නැති තත්ත්වයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔව්. ඒක පශ්නයක් ෙවනවා.  

අපි ඒ පශ්නයට පිළිතුර සභාගත  කරන්නම්. ගරු ඇමතිතුමිය 
හමු ෙවලා අවශ  විස්තර ටික අහගන්න. නැත්නම්, it is going to 
be a bad precedent. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු විපක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමනි, මා හැම පශ්නෙය්දීම 

එෙහම කරලා නැහැ. ෙම්ක මට සුවිෙශේෂී කාරණයක්, ඒකයි. 
ඉතින් කලාතුරකින් එන පශ්නයකදී එෙහම කරන්න එපා. [බාධා 
කිරීමක්] නැහැ, නැහැ. ෙම්ක අහන්ෙන් පළමුවැනි වතාවට.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පිළිතුර ෙදන්න ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමා 

එකඟද? ගරු මන්තීතුමාට පසුව පුළුවන් ගරු ඇමතිතුමියෙගන් 
අවශ  විස්තර ලබා ගන්න. 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංස්කරණ හා ජනමාධ  අමාත  සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය්  
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் அரசாங்கக் 
கட்சியின் தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ගරු කථානායකතුමනි, උත්තරය ලෑස්තියි. අවශ  නම් 

සභාගත කරන්න පුළුවන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පිළිතුර සභාගත කරන්නම්.  ගරු ඇමතිතුමිය හමු ෙවලා 

විස්තර දැනගන්න. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ෙම් පළමුවන වතාව. ඒකයි මා කියන්ෙන්. ගරු 

කථානායකතුමනි, ෙම්කට විතරක් මට අවස්ථාව ෙදන්න. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අවස්ථාව ෙදන්න අමාරුයි.     
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ෙම්කට විතරක්- 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එෙහම නම් දැනට භාර දීලා තිෙබන සියලුම පශ්න න ාය 

පතයට ඇතුළත් කරන්න. [බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙම් පශ්නයට පිළිතුර සභාගත කරන්න. අපි අලුත් 

සම්පදායයන් ඇති කරන්න අවශ  නැහැෙන්, ගරු මන්තීතුමනි.  
ගරු ඇමතිතුමිය හමු ෙවලා විස්තර ටික අහගන්න.  පිළිතුර 
සභාගත කරන්න. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
අහලා තිෙබන්ෙන් ෙපොඩි පශ්නයක්, ගරු කථානායකතුමනි.  

පිට රටින් බඩු ෙගෙනන ෙකොට සල්ලි ෙගවනවාද කියලායි අහලා 
තිෙබන්ෙන්. ෙමතුමා නිතරම රට යනවා, එනවා. ඒක දන්නවා 
ෙමතුමා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
හරි, හරි.  පිළිතුර සභාගත කරන්න.   
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භාවිත කළ භාණ්ඩ ෙමරටට ෙගන ඒම: වැළැක්වීම 
பயன்ப த்திய ெபா ட்கைள நாட் ள் 

எ த் வரல்: த த்தல் 
BRINGING IN OF USED GOODS TO COUNTRY : PREVENTION 

 

     62/’15 
1. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 

(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
විෙද්ශ රැකියා අමාත තුමියෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) ගෘහ ෙසේවය සඳහා විෙද්ශගතවන්නන් භාවිතයට 
නුසුදුසු සහ භාවිතෙයන් ඉවත් කළ භාණ්ඩ 
ෙමරටට එවන බවත්; 

 (ii) ඒ සඳහා ඔවුන්ට විශාල මුදලක් වැය කිරීමට සිදුවන 
බවත්;  

 (iii) ෙමම අබලි දව  අප රෙට් පරිසරයටද පශන්යක් 
විය හැකි බවත්; 

 එතුමිය දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) විෙද්ශ රටවල සිට භාවිත කරන ලද පැරණි ගෘහ 
භාණ්ඩ ආදිය රට තුළට ඒම වැළැක්වීමට පියවර 
ගන්ෙන්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමිය ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
ெவளிநாட்  ெதாழில்வாய்ப்  அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) ட் ப் பணியாளர்களாக ெவளிநா க க்கு 
ெசல்பவர்கள் பாவைனக்கு உதவாத ம் 
பாவைனயி ந்  அகற்றப்பட்ட மான 
ெபா ட்கைள இந்நாட் ற்கு ெகாண்  
வ கின்றார்கள் என்பைத ம்; 

 (ii) இதற்கு இவர்கள் ெப மள  பணத்ைத ெசலவிட 
ேவண் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  சிைதவைடந்த ெபா ட்கள் எம  
நாட் ன் சூழ க்கும் பிரச்சிைனைய 
ேதாற் விக்கக் கூ ெமன்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ெவளிநா களி ந்  பாவிக்கப்பட்ட பைழய 
ட் த் தளபாடப்ெபா ட்கள் ேபான்றவற்ைற 

இந்நாட் ற்கு ெகாண் வ வைத த ப்பதற்கு 
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அத்ேததி யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Foreign Employment: 

(a) Is she aware that- 

 (i) those who go overseas to be  employed  as  
domestic employees send items, which  
have been removed from use and are not 
suitable for use, to this country; 

 (ii) they have to spend a  huge amount of 
money for it; and 

 (iii) these scrap material may cause problems to 
the environment of our country as well? 

(b) Will  she inform this House- 

 (i) whether action will be taken to prevent the  
influx of  old used furniture etc., from 
foreign  countries; and 

 (ii) if so, the  date on which it will be done? 

(c) If not, why? 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ෙහොඳයි. ගරු කථානායකතුමනි, විෙද්ශ රැකියා ඇමතිතුමිය 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර   සභාගත* කරනවා.  
 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

 

(අ) (i) විෙද්ශ රැකියාෙව් නියුක්ත ඇතැම් අය, විෙශේෂෙයන් ගෘහ 
ෙසේවිකාවන් ඉතාම  කලාතුරකින් අවස්ථාවක ඔවුන්ෙග් 
ෙසේවා ස්ථානෙයන් ලබා ෙදන භාවිත කරන ලද උපකරණ 
තම ගමන් බඩු සමඟ රැෙගන එන අවස්ථා ඇත. නමුත් ෙමය 
කලාතුරකින් සිදු වන ෙදයකි. 

 (ii) භාණ්ඩ පැරණි වුවත් එම භාණ්ඩ අලුත් වුවත් කාෙගෝ ෙසේවා  
සඳහා ෙගවිය යුතු මුදල අදාළ භාණ්ඩ ෙගන්වන පාර්ශව්ය 
විසින් ෙගවිය යුතුය. 

 (iii) ෙමම භාණ්ඩ රැෙගන එන පමාණය සැලකීෙම්දී, එම 
පමාණය අප රෙටහි පරිසරයට හානිකර බලපෑමක් සිදු 
කිරීමට තරම් පමාණවත් අගයක් ෙනොෙව්. එම පමාණය 
සාෙප්ක්ෂව ඉතා අඩු පමාණයකි. 

  අෙනක් කාරණය, ෙමම භාණ්ඩ වාණිජ අරමුණක් සඳහා 
ෙනොෙගන්වන අතර තම භාවිතය සඳහා පමණක් ෙගන්වනු 
ලැෙබ්. 

 (ආ) (i)  අදාළ ෙනොෙව්. 

 (ii) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 

 
පුරාවස්තු හා නිදන් වස්තු විනාශය: නීතිමය පියවර   

 ைதெபா ட்கள் அழிக்கப்பட்டைம : சட்ட 
நடவ க்ைக 

DESTRUCTION OF ANTIQUITIES AND TREASURES:  LEGAL 
ACTION TAKEN 

80/’15 
2. ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 

(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (4): 

(අ) පසු ගිය දශකයක පමණ කාලය තුළ පුරාවසත්ු හා නිදන් 
වසත්ු බරපතළ ෙලස විනාශවීම් හා ෙසොරුන්ෙග් ගහණයට 
ලක්වීම් පිළිබඳව විවිධ මාධ  මගින්  වාර්තාකර ඇති බව 
එතුමා දන්ෙනහිද?  

(ආ) (i) ෙම් සම්බන්ධෙයන් පුරාවිද ා ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
ලැබී ඇති පැමිණිලි සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) මාධ  මගින් වාර්තා වූ සිද්ධි හා ලැබුණු පැමිණිලි 
සම්බන්ධෙයන් පුරාවිද ා ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් 
නීතිමය පියවර ෙගන තිෙබ්ද; 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (iii) එෙසේ නම්, නීතිමය පියවර ෙගන ඇති සිද්ධි හා 
පැමිණිලි සංඛ ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද; 

 (iv) එම නීතිමය කියාමාර්ග තුළින් වැරදිකරුවන් කර 
ඇති පුද්ගලයින් සංඛ ාව ෙකොපමණද;  

 (v) ෙමවැනි සිද්ධි යළි ඇති ෙනොවීම සඳහා ෙගන ඇති 
කියාමාර්ග කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) சுமார் கடந்த ஒ  தசாப்த காலமாக ெதால்ெபா ட்கள் 
மற் ம் ைதெபா ட்கள் ெப மளவில் 
அழிக்கப்பட் ள்ளைம மற் ம் தி டர்கள் 
ைகப்பற்றி ள்ளைம பற்றி பல்ேவ  ஊடகங்கள் 

லம் ெவளியிடப்பட் ள்ளைத அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) இ  ெதாடர்பாக ெதால்ெபா ளியல் 
திைணக்களத்திற்குக் கிைடத் ள்ள 

ைறப்பா களின் எண்ணிக்ைக யா  
என்பைத ம்; 

 (ii) ஊடகங்கள் லம் ெவளியிடப்பட் ள்ள 
சம்பவங்கள் மற் ம் கிைடத் ள்ள 

ைறப்பா கள் ெதாடர்பாக ெதால்ெபா ளியல் 
திைணக்களம் சட்ட நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாண் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், சட்ட நடவ க்ைககள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள சம்பவங்கள் மற் ம் 

ைறப்பா களின் எண்ணிக்ைக தனித்தனிேய 
யா  என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  சட்ட நடவ க்ைககள் லம் 
தவறாளிகளாக்கப்பட் ள்ள ஆட்களின் 
எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 

 (v) இவ்வாறான சம்பவங்கள் மீண் ம் 
ஏற்படாதி க்கும் ெபா ட்  
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Education: 

(a) Is he aware that various media have reported that 
antiquities and treasures were heavily destroyed 
and taken away by thieves during the past period 
of time of almost a decade? 

(b) Will he inform this House- 

 (i) the number of complaints received by the 
Department of Archaeology in this regard; 

 (ii) whether the Department of Archaeology has 
taken legal action regarding the incidents 
reported in media and the complaints 
received by them; 

 (iii) if so, the number of incidents and 
complaints regarding which legal action 
has been taken, separately; 

 (iv) the number of persons that have been 
convicted through the aforesaid legal 
action; and 

 (v) the actions taken to prevent the occurrence 
of such incidents again? 

(c) If not, why? 
 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙමෙසේයි. 

(අ) ඔව්. 

(ආ) (i)  

 
 (ii) ඔව්. 

 (iii) ඉහත (අ) (i) යටෙත් දක්වා ඇති සියලුම පැමිණිලි 
සඳහා නීතිමය පියවර ෙගන ඇත. 

 (iv)  

 
 (v) i.  පුරාවසත්ු විනාශය වැළැක්වීෙම් විෙශේෂ 

ඒකකය හා විෙශේෂ ෙපොලිස ්ඒකකය සථ්ාපිත 
කිරීම. 

  ii.  පුරාවිද ාව හා අදාළ සියලුම අණ පනත් හා 
ෙරගුලාසි සංෙශෝධනය කිරීම. 

  iii.  මහජනතාව, සිවිල් සංවිධාන හා පාසල් සිසුන් 
දැනුවත් කිරීම. 

  iv. විෙශේෂ පුරාවිද ා සථ්ාන සඳහා ෙපොලිස ්
ආරක්ෂාව ෙයදීම. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ස්තුතියි. ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් පළමුවන අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි. ලංකාව තුළ පුරාවිද ාත්මක වටිනාකමක් ඇති 
ස්ථාන 250,000ක් පමණ හඳුනා ෙගන ඇති බව තමයි                    
පුරාවිද ා අධ ක්ෂ ජනරාල්තුමාෙග් වාර්තා අනුව කියැෙවන්ෙන්.  
ෙම්වාෙය් ආරක්ෂාව සඳහා ෙයොදවා තිෙබන මුරකරුවන් ගණන 
සියයක් කියලාත්  වාර්තාෙව් සඳහන් වනවා.  ෙම් සංඛ ාව 
ෙකෙසේවත් පමාණවත් වන්ෙන් නැති නිසා ෙම්වාෙය් ආරක්ෂාව 
සඳහා සිවිල් ආරක්ෂක බලකාෙය් ෙසේවකයින් ෙයොදවන්න 
හැකියාවක් තිෙබනවාද කියලා, ගරු ඇමතිතුමාෙගන් මම අහන්න 
කැමැතියි.  

වර්ෂය 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

සංඛ ාව 117 78 83 208 235 294 220 370 340 216 158 

වර්ෂය 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
අත් අඩංගුවට 
ෙගන ඇති 
සැකකරුවන් 
සංඛ ාව 

120 139 360 498 1062 956 577 410 

වැරදිකරුවන්ට 
දඬුවම් පමුණුවා 
ඇති සිද්ධි 
සංඛ ාව 

21 39 79 94 188 186 127 70 

469 470 

[ගරු චන්දිම ගමෙග්  මහතා] 



2016 ජනවාරි  28  

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්තීතුමනි, අපි කළමනාකරණ ෙසේවා 

ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙම් සම්බන්ධෙයන් ලියා තිෙබනවා.  පධාන 
ස්ථානවලට ෙයදවීම සඳහා වැඩිපුර මුරකරුවන් සංඛ ාවක් ලබා 
ෙදන්න කියලා ඉල්ලීමක් කර තිෙබනවා.  

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
සිවිල් ආරක්ෂක බලකාෙය් ෙසේවකයින් ෙයොදවන්න 

හැකියාවක් නැහැ කියන එකද ඔබතුමා කියන්ෙන්?  
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඒ ගැනත් අපි පුරාවිද ා ෙකොමසාරිස් ජනරාල්වරයාෙගන් 

වාර්තාවක් ෙගන්වා ගන්නම්. නමුත් ආයතනෙය්ම මුරකරුවන් 
ෙයෙදව්වාම තිෙබන වගකීම වැඩි ෙවනවා. ඒ නිසා මුරකරුවන් 
පමාණය වැඩි කර ගන්න අපි ඉල්ලීමක් කර තිෙබනවා.  

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ස්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමනි. මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි. 

ජාතික ෙකෞතුකාගාරය තුළ සැලසුම් සහගතව සිදු වුණ 
ෙසොරකම සම්බන්ධෙයන් තවමත් එහි මහ ෙමොළකරු ෙහළිෙවලා 
නැහැ. ඒ වාෙග්ම ෙමවැනි පුරාවිද ා ෙසොරකම්වලදී දඬුවම වන්ෙන් 
රුපියල් 50,000ක දඩයක් ෙහෝ වසර ෙදකක සිර දඬුවමක් ලබා 
දීමයි. ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඉදිරිෙය්දී සංෙශෝධන ෙගෙනන්න 
ඔබතුමා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවාද?  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්තීතුමා ඇසූ පශ්නය මට පැහැදිලි නැහැ. 

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ජාතික ෙකෞතුකාගාරය තුළ සිදු වූ ෙසොරකෙම්දී, -[බාධා 

කිරීමක්] 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ෙම් පශ්නය සංස්කෘතික අමාත වරයාෙගන් තමයි අහන්න 

ඕනෑ. ෙමොකද, ජාතික ෙකෞතුකාගාරය තිෙබන්ෙන් සංස්කෘතික 
අමාත වරයා යටෙත්යි.  

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ගරු ඇමතිතුමනි, පුරාවිද ා භාණ්ඩ ෙසොරකම් කිරීමකදී දඬුවම 

වන්ෙන්, රුපියල් 50,000ක දඩයක් ෙහෝ වසර ෙදකක සිර 
දඬුවමක්. ඉදිරිෙය්දී ෙම් දඬුවම් සංෙශෝධනය කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවාද? 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඒක අෙප් කාර්ය භාරයක් ෙවන්ෙන් නැහැ. නමුත් අපට ඒ 

සම්බන්ධෙයන් ඉල්ලීමක් කරන්න පුළුවන්. ෙම්වාට දැඩි දඬුවම් 
ලබා දිය යුතු බව අපි හඳුනා ෙගන තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් 
අපි අදාළ අංශවලින් ඉල්ලීමක් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

පසු ගිය කාලෙය් අනුරාධපුරෙය්, මහරඹෑෙව්දී metal detector 
එකක් පුරාවිද ා වස්තු ෙසොරකම් කරන පුද්ගලයන් සන්තකෙය් 
තිබී ෙසොයා ගත්තා. ෙම් වාෙග් රුපියල් මිලියන 1.5ක් පමණ 
වටිනා metal detector එකක් ෙසොරුන් අතට පත් වුෙණ් 
ෙකොෙහොමද? ඒවා ලංකාවට ෙගන්වූෙය් ෙකොෙහොමද? ඒ වාෙග්ම 
ෙම් විධියට යුද හමුදාව මඟින් ෙගන්වපු උපකරණ තව ෙකොපමණ 
පමාණයක් අස්ථානගත ෙවලා තිෙබනවාද කියලා ෙසොයා බලා, 
ෙම් පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවාද? 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙමයට සති තුනකට ෙපර ෙම් 

සම්බන්ධෙයන් විමසීම සඳහා අනුරාධපුරෙය් අදාළ නිලධාරින් 
කැ ෙඳවුවා. මමත් ඒ අවස්ථාවට සහභාගි වුණා.  ඒ සම්බන්ධෙයන් 
අපි  වාර්තාවක් ඉල්ලා තිෙබනවා. අනුරාධපුරය, සීගිරිය වැනි 
පුරාවිද ා වටිනාකම් තිෙබන තැන් සම්බන්ධෙයන් අපි වාර්තාවක් 
ඉල්ලා තිෙබනවා. වා ර්තාව ලැබුණු පසුව ඒ සම්බන්ධෙයන් අවශ  
පියවර ගන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මට ෙපොඩි පැහැදිලි කිරීමක් දැන ගන්න 

අවශ යි. 2008 වර්ෂෙය්දී වාර්තා වුණු පුරාවිද ා ෙසොරකම් 
සංඛ ාව 18යි. 2009 වර්ෂෙය්දී වාර්තා වුණු පුරාවිද ා ෙසොරකම් 
සංඛ ාව 31යි.  යුද්ධය අවසන් වීෙමන් පසුව,  2010 වර්ෂෙය්දී 
වාර්තා වුණු පුරාවිද ා ෙසොරකම් සංඛ ාව 190යි. 2011 වර්ෂෙය්දී 
වාර්තා වුණු  පුරාවිද ා ෙසොරකම් සංඛ ාව 220යි. ෙම් ආදී 
වශෙයන් පුරාවිද ා ෙසොරකම් අවුරුද්ෙදන් අවුරුද්ද වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම් පිළිබඳව ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්න 
කියලා මා කාරුණික ඉල්ලීමක් කරනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ගරු අධ ාපන ඇමතිතුමා ඒ පිළිබඳව අවධානය 

ෙයොමු කරනවා ෙන්ද? 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඔව්, අවධානය ෙයොමු කරනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙදමළ මාධ  මුස්ලිම් පාථමික පාසල් සංවර්ධන 
කිරීම : ෙයෝජනා 

தமிழ் ெமாழி ல ஸ் ம் ஆரம்ப பாடசாைலகைள 
அபிவி த்தி ெசய்தல்: ன்ெமாழி கள் 

DEVELOPMENT OF TAMIL MEDIUM MUSLIM PRIMARY 
SCHOOLS: PROPOSALS 

 
211/’15 

 
3. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා (ගරු එම්.එච්.එම්. සල්මාන් 

මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண - மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான் 
சார்பாக) 
(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. 
M.H.M. Salman)   
අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) පසු ගිය රජය මඟින් ද්විතියික පාසල් 1,000ක් සහ පාථමික 
පාසල් 5,000ක් සඳහා යටිතල පහසුකම් සැපයී ෙම් 
වැඩසටහන් කියාත්මක කිරීම සඳහා අධ ාපන 
අමාත ාංශෙය් අංක ED/3/37/6/147/sub හා 2013.01.11 
දිනැති ලිපිය මඟින් මහජන නිෙයෝජිතයන්ෙගන් ෙයෝජනා 
කැඳවන ලද බව එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ඒ අනුව, ද්විතියික පාසල් 1,000ක් සංවර්ධනය 
කිරීමට සමගාමීව, ෙකොළඹ, ගම්පහ, කළුතර, 
කුරුණෑගල, රත්නපුර, ෙපොෙළොන්නරුව, අම්පාර, 
මඩකලපුව, තිකුණාමලය, ගාල්ල, මාතර සහ 
හම්බන්ෙතොට දිසත්ික්කවලට අයත් ෙදමළ මාධ  
මුසල්ිම් පාථමික පාසල් සංවර්ධන කිරීම සඳහා 
ඉදිරිපත් වූ ෙයෝජනා කවෙර්ද;  

 (ii) එම ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරන ලද මහජන 
නිෙයෝජිතයින්ෙග් නම්, තනතුරු සහ එෙසේ 
ෙයෝජනා කරන ලද පාසල් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
කවෙර්ද;  

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) එම ෙයෝජනා අතරින් කියාවට නැංවූ වැඩසටහන් 
කවෙර්ද; 

 (ii) එම පාසල්වල නම් කවෙර්ද;  

 (iii) ඒ සඳහා වියදම් කළ මුදල දළ වශෙයන් 
ෙකොපමණද; 

  යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) கடந்த அரசாங்கத்தினால் 1000 இரண்டாம்நிைலப் 
பாடசாைலக க்கும் 5000 ஆரம்பப் 
பாடசாைலக க்கும் உட்கட்டைமப்  வசதிகைள 
வழங்கும் ேவைலத்திட்டங்கைளச் ெசயற்ப த்  
வதற்காக கல்வி அைமச்சின் ED/3/37/6/147/subஆம் 
இலக்க 2013.01.11ஆம் திகதிய க தத்தின் லமாக 
மக்கள் பிரதிநிதிகளிடமி ந்  ன்ெமாழி கள் 
ேகாரப்பட்டன என்பைத அவர் அறிவாரா?  

(ஆ) (i )  அதன் பிரகாரம், 1000 இரண்டாம்நிைலப் 
பாடசாைலகைள அபிவி த்தி ெசய்வதற்கு 
சமாந்தரமாக ெகா ம் , கம்பஹா, க த் ைற, 

கு நாகல், இரத்தின ாி, ெபாலன ைவ, 
அம்பாைற, மட்டக்களப் , தி ேகாணமைல, 
கா , மாத்தைற, மற் ம் அம்பாந்ேதாட்ைட 
மாவட்டங்க க்குாிய தமிழ் ெமாழி ல ஸ் ம் 
ஆரம்ப பாடசாைலகைள அபிவி த்தி 
ெசய்வதற்காக சமர்ப்பிக்கப்பட் ள்ள  

ன்ெமாழி கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ன்ெமாழி கைள ன்ைவத் ள்ள 
மக்கள் பிரதிநிதிகளின் ெபயர்கள், பதவிகள் 
மற் ம் அவ்வா  ன்ெமாழியப்பட்ட 
பாடசாைலகள் தனித்தனியாக யாைவெயன் 
பைத ம்; 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i )  ேமற்ப  ன்ெமாழி களில் அ ல்ப த்தப்பட்ட 
ேவைலத்திட்டங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) குறிப்பிட்ட பாடசாைலகள் யாைவெயன் 
பைத ம்; 

 ( i i i ) அதற்காகச் ெசலவிடப்பட்ட பணத்ெதாைக 
அண்ணளவாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the  Minister of Education: 

(a) Is he aware that proposals were invited from 
representatives of people by the letter dated 
11.01.2013 referenced "ED/3/37/6/147/Sub" 
issued by the Ministry of Education for 
implementing programmes to provide 1,000 
secondary schools and 5,000 primary schools with 
infrastructure by the previous Government?  

(b) Will he state - 
 (i) what proposals were submitted accordingly 

for developing Tamil medium Muslim 
primary schools in the Districts of 
Colombo, Gampaha, Kalutara, Kurunegala, 
Ratnapura, Polonnaruwa, Ampara, 
Batticaloa, Trincomalee, Galle, Matara and 
Hambantota in line with the developing of 
1,000 secondary schools; and 

 (ii) the names and positions of the 
representatives of people who have 
submitted those proposals and the names of 
the schools in respect of which such 
proposals were submitted, separately? 

(c) Will he also state-  
 (i) which of the proposals so submitted were 

implemented; 
 (ii) the names of the aforesaid schools; and  
 (iii) the approximate amount of money that was 

spent in this connection? 

(d) If not, why?  
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ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 

කරනවා. 
 
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

(අ) ඔව්. 

(ආ) (i) උක්ත ලිපිය (ඇමුණුම 01)* මඟින් මහජන 
නිෙයෝජිතයන්ෙගන් කැඳවන ලද්ෙද් ද්විතීයික පාසල් 
දහසක් හා පාථමික පාසල් පන්දහසක් පතිනිර්මාණය 
කිරීෙම් ජාතික වැඩසටහනට ඇතුළත් කිරීමට ෙයෝජිත 
ද්විතියික පාසල් සම්බන්ධෙයන් ෙයෝජනා හා ඉදිරි 
කියාමාර්ග සාකච්ඡා කිරීම සඳහාය. ෙමම සාකච්ඡාෙව්දී 
ෙකොළඹ, ගම්පහ, කළුතර, කුරුණෑගල, රත්නපුර, 
ෙපොෙළොන්නරුව, අම්පාර, මඩකළපුව, තිකුණාමලය, 
ගාල්ල, මාතර සහ හම්බන්ෙතොට යන දිසත්ික්කවලට අයත් 
ෙදමළ මාධ  මුස්ලිම් පාථමික පාසල් සංවර්ධනය කිරීම 
සම්බන්ධෙයන් ෙයෝජනා කිසිවක් ඉදිරිපත්ව ෙනොමැත.  

 (ii) එම දිසත්ික්ක සඳහා ෙදමළ මාධ  මුස්ලිම් ද්විතියික පාසල් 
සඳහා ෙයෝජනා කිසිවක් ඉදිරිපත්ව ෙනොමැත. 

(ඇ) (i) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (ii) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iii) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 4-234/'15-(1), ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා සුභසාධන 

අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා සති 
ෙදකක් කල් ඉල්ලනවා. 

 
පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
 

කැලණිතිස්ස සිට ෙකොෙළොන්නාව  හරහා ඇද 
තිෙබන අධිබලැති විදුලි රැහැන් : ෙපෞද්ගලික 

ඉඩම්වලට වන්දි 
   களனிதிஸ்ஸவி ந்  ெகாெலான்னாைவ வைரயான 

உயர த்த மின் கம்பிகள்: தனியார் காணிக க்கு இழப்பீ  
HIGH-TENSION ELECTRICITY LINES FROM KELANITISSA TO 

KOLONNAWA: COMPENSATION FOR PRIVATE LANDS 
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10.ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා (ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් 

මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண - மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான் 
சார்பாக) 
(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. 
M.H.M. Salman)   
විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත තුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1): 

(අ) (i) කැලණිතිසස් විදුලි බලාගාරෙය් සිට 
ෙකොෙළොන්නාව (වදුල්ලවත්ත සහ මහබුත්ගමුව 
ගාම නිලධාරි වසම) හරහා ඇද තිෙබන අධිබලැති 
විදුලි රැහැන්වල ෙවෝල්ටීයතාවය කවෙර්ද; 

 (ii) එම අධිබලැති විදුලි රැහැන් ඇදීෙම්දී වාෙන් විදුලි 
කුලුනු සිටුවීම සඳහා පවරා ගන්නා ලද ෙපෞද්ගලික 
ඉඩම් කවෙර්ද;  

 (iii) ඒ සඳහා වන්දි මුදල් පදානය කර තිෙබ්ද; 

 (iv) එෙසේ නම්, එම ඉඩම් හිමියන් ෙලස එවකට 
හඳුනාෙගන සිටි පුද්ගලයින්ෙග් නම්, ලිපිනයන් 
සහ වන්දි ෙලස ෙගවූ මුදල් පමාණය හා වන්දි 
ෙගවූ දිනය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) களனிதிஸ்ஸ மின் உற்பத்தி நிைலயத்தி ந்  
ெகாெலான்னாைவ (வ ல்லவத்த மற் ம் 
மஹ த்க வ  கிராம உத்திேயாகத்தர் பிாி ) 
ஊடாக இடப்பட் ள்ள உயர் மின்ன த்த மின் 
கம்பிகளின் ேவால்ற் அள  எவ்வளெவன் 
பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  உயர் மின்ன த்த மின் கம்பிகைள 
இ ம்ேபா  உ க்கு மின்கம்பங்கைள 
ந வதற்காக சு காிக்கப்பட்ட தனியார் 
காணிகள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) அதற்கான இழப்பீட் த் ெதாைககள் வழங்கப் 
பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், ேமற்ப  காணிகளின் 
உாிைமயாளர்களாக இனங்காணப்பட் ந் 
தவர்களின் ெபயர்கள், கவாிகள், இழப்பீடாக 
வழங்கப்பட்ட பணத்ெதாைக மற் ம் இழப்பீ  
வழங்கப்பட்ட திகதி தனித்தனியாக 
யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

asked the Minister of Power and Renewable Energy: 

(a) Will he inform this House-  

 (i) the voltage of the high-tension electricity 
lines that have been installed from the 
Kelanitissa Power Station across 
Wadullawatta and Mahabuthgamuwa 
Grama Niladhari Divisions in Kolonnawa; 

 (ii) what are the private lands that were 
acquired for erecting steel electricity pylons 
in installing these high-tension electricity 
lines;  

 (iii) whether compensation has been paid for it; 
and 

 (iv) what are the names, the addresses and the 
sums paid as compensation in respect of 
persons who had been identified as land 
owners, and the dates on which such 
compensation was paid separately? 

(b) If not, why?  
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති 

අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 
කරනවා. 
 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

 

(අ) (i) කැලණිතිසස් විදුලි බලාගාරෙය් සිට ෙකොෙළොන්නාව හරහා 
ඇද තිෙබන අධිබලැති විදුලි රැහැන්වල ෙවෝල්ටීයතාවය 
කිෙලෝ ෙවෝල්ට් 132කි. (132KV) 

 (ii) ෙමම විදුලි මාර්ගය ඉදිකර ෙම් වන විට වසර 52කට වඩා 
වැඩි කාලයක් ගතව ඇත. එබැවින් ඉදි කිරීම්වලට අදාළ 
ලිපිෙගොනු ඉතා පැරණි ෙමන්ම ෙසොයා ගැනීමට අපහසු 
ෙහයින් පවරා ගත් ඉඩම් පිළිබඳ විස්තර පකාශ කිරීම ඉතා 
අසීරුය. ෙකෙසේ ෙවතත් වසර 52කට අධික කාලයක් ෙමම 
රැහැන් මං පිළිබඳව හබයක් ෙහෝ ඒ සඳහා වන්දි ඉල්ලීම් 
ෙනොලැබීෙම් කරුණ මත ඒ සඳහා ඒ ඒ වකවානුවල වන්දි 
ෙගවීම් නිසි පරිදි සිදු වී ඇති බව උපකල්පනය කළ හැකිය. 
ෙකෙසේ ෙවතත්, රැහැන් මං සඳහා පවරා ගන්නා ලද ඉඩම් 
එම කුලුනු පිහිටා ඇති පාදසථ්යට සීමා ෙව්. 

 (iii) ඉහත (ii)හි සඳහන් ෙහේතු මතම යම් පවරා ගැනීමක් සිදු වී 
ඇත්නම් ඒ සඳහා වන්දි පදානය කර ඇති බවට 
උපකල්පනය කළ හැකිය. 

 (iv) ඉහත (ii)හි සඳහන් ෙහේතු මතම අදාළ ලිපිෙගොනු ඉතා පැරණි 
ෙමන්ම ෙසොයා ගැනීමට අපහසු ෙහයින් ඉඩම් හිමියන් ෙලස 
එවකට හඳුනා ෙගන සිටි පුද්ගලයන්ෙග් නම්, ලිපිනයන් සහ 
වන්දි ෙලස ෙගවූ මුදල් පමාණය සහ වන්දි ෙගවූ දිනය ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් පකාශ කිරීම ඉතා අසීරුය. 

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් පශ්නය, ගරු අනුර 

දිසානායක මහතා. 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි,  මා පශන්ය අහන්න කලින් එයට 

පිළිතුරු ලබා ෙදන්න කවුරුවත් ඉන්නවාද කියලා දැන ගන්න 
කැමැතියි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් සිටියා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපි ෙපොදු වැදගත්කමින් යුතු කරුණක් 

සම්බන්ධෙයනුයි ෙම් පශ්න අහන්ෙන්. ඊෙය් අගමැතිතුමා කල් 
ගත්තා වාෙග්,  පිළිතුරු ලබා දීමට කල් ගන්නා අවස්ථා තිෙබ්වි. 
හැබැයි,   ඒ ෙමොෙහොෙත්දීම පිළිතුරු ලබා ෙදන එක තමයි වඩාත් 
ෙයෝග  වන්ෙන්.  ෙම් පශ්නය සම්බන්ධෙයනුත් එෙහමයි.   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපිට නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා කැඳවන්න පුළුවන් ෙන්ද? 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත තුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  
ගරු මන්තීතුමනි, මම ඒ ගැන කනගාටුව පකාශ කරනවා. 

දැන් ඔබතුමාෙග් පකාශය  කරන්න.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
හැමදාමත් සිදු වුෙණ් ඒකම තමයි. 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
කමක් නැහැ, ඔබතුමාට මාධ යට එන්න පුළුවන් ෙන්. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙමය දිගටම සිදු ෙවනවා.  මාධ වල  පළ ෙවන්නට ඕනෑ 

පිළිතුරයි.  පශ්නය ෙනොෙවයි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. දැන් ඔබතුමාෙග් පශ්නය ඉදිරිපත් කරන්න. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙහොඳමයි. 
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ෙපෞද්ගලිකව  දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය 
தனி அறிவித்தல் ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 

ඛනිජ ෙතල් මිල පහළ යාෙම් වාසිය ජනතාවට ලබා 
ෙනොදීම 

எாிெபா ள் விைல ழ்ச்சியின் அ கூலம் 
மக்க க்கு வழங்கப்படாைம 

DEPRIVE PEOPLE THE BENEFIT OF CRUDE OIL PRICE 
REDUCTION 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් ෙමම 

පශ්නය ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට 
ෙබෙහවින්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

 ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ඛනිජ ෙතල් මිල විශාල ෙලස පහළ 
ෙගොස් තිබියදී එම වාසිය ෙමරට මහ ජනතාවට ෙනොලැබීම තුළ 
මතු වී ඇති ගැටලුකාරි තත්ත්වය පිළිබඳව ෙමම සභාෙව් අවධානය 
ෙයොමු කරන්න කැමැතියි.   

ෙම් වනවිට ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ඛනිජ ෙතල් මිල ඉතා 
ශීඝෙයන් පහළ බසිමින් තිෙබනවා. ලංකාෙව් මෑත කාලෙය් 
ඉහළම ෙතල් මිල වාර්තා වන්ෙන් 2013.02.23 සිට 2014.09.17 
දින දක්වා වූ වකවානුව තුළයි. ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ෙතල් මිල 
පහළ බැසීම ඇරෙඹන්ෙන් 2014 ජුනි මස සිටයි. ෙලෝක ෙවෙළඳ 
ෙපොෙළේ ෙතල් මිල පහත වැටීෙම් වාසිය ෙමෙතක් නිසි පරිදි 
ජනතාව ෙවත ලැබී නැහැ. ෙමම ෙතල් මිල ගණනය කරන 
ආකාරය විනිවිදභාවෙයන් ෙතොර වන අතර ෙතල් ලීටරයක් 
ෙවනුෙවන් ජනතාව ෙගවන බදු මුදල ෙකොපමණද යන්න දැන 
ගැනීම ජනතාව සතු අයිතියක්. එබැවින් විනිවිද ෙපෙනන සුළු මිල 
සූතයක් හඳුන්වා ෙදන ෙලස ජනතාව විසින් දිගින් දිගටම 
ආණ්ඩුවට බල කර සිටියා. නමුත් ආණ්ඩුව  ෙමෙතක් මිල සූතයක් 
එළිදක්වා නැහැ. එය එළි ෙනොදක්වන්ෙන් එය ජනතාව ඉදිරිෙය් 
සාධාරණීකරණය කරගත  ෙනොහැකි නිසාෙදෝ යන සැකයක් පැන 
නඟිනවා. ෙම් වනවිට ෙබොෙහෝ ෙදනා තුළ එම සැකය මතුවී 
තිෙබනවා. එෙමන්ම දැනට පකාශිත එෙහත් ජනතාව ෙනොදන්නා, 
පවතින මිල සූතයට අනුවත් ෙතල් මිල ඉතාම අධික පමාණයකින් 
පහත දැමිය හැකියි.  

ෙතල් මිෙල් වාසිය ජනතාවට ලබා දිය යුතුය යන්න ඔප්පු 
කිරීමට වැඩි අටුවා ටීකා අවශ  නැහැ. ෙතල් මිල පහත වැටීම 
ආරම්භ වන 2014 ජුනි මස ෙතල් ලීටරයක ෙමරට ෙගොඩබාන විට 
මිල සහ අද ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ මිල සාෙප්ක්ෂව සංසන්දනය 
කර බලන්න පුළුවන්, ගරු කථානායතුමනි. ලංකා ඛනිජ ෙතල් 
නීතිගත සංස්ථාව ෙතල් ආනයනය කරනු ලබන්ෙන් සිංගප්පූරු 
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ, ''ප්ලැට්ස්''  පකාශිත පදනම් කර ගනිමිනි. 2014 
ජුනි මස ෙබොර ෙතල් බැරලයක් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 108.06කි. 
ගරු කථානායකතුමනි, 2014 ජූනි මාසෙය් ෙතල් බැරලයක් 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 108ක් වැනි ඉහළ අගයක තිබුණා.  ඔක්ෙට්න් 
92 ෙපට්රල් බැරලයක් ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 120.39කි. එය එවකට 
පැවැති විනිමය අනුපාතිකය වන ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් එකක් 
රුපියල් 130 ෙලස සැලකූ විට ෙතල් ලීටරයක ෙගොඩබාන මිල 
රුපියල් 98.42කි. ඒ ෙවන ෙකොටත් ෙගොඩබාන මිල රුපියල් 
98.42යි. ඩීසල් බැරලයක් ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 121.24ක් වූ අතර 
එය ෙගොඩබාන විට මිල ලීටරයක් රුපියල් 99.10කි. ඒ මිල අධිකම 

ෙවලාෙව්, ගරු කථානායකතුමනි. නමුත් විවිධ බදු හා අෙනකුත් 
වියදම් එක් ෙකොට ෙපට්රල් ලීටරයක් රුපියල් 162ටත්, ඩීසල් 
ලීටරයක් රුපියල් 121ටත් ලබා දුන්නා. 

2016 ජනවාරි සිට ෙම් දක්වා සිංගප්පූරු ''ප්ලැට්ස්''  මිෙල් 
සාමාන යට අනුව ඕමාන් ෙබොර ෙතල් බැරලයක් ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර් 26.81කි. ඒ කියන්ෙන් ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 108 ඉඳන් 
ෙඩොලර් 26.81 දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ඔක්ෙට්න් 92 ෙපට්රල් 
බැරලයක් ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 46.89ක් වන අතර ඩීසල් 
බැරලයක් ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 35.18ක් දක්වා අඩු වී තිෙබනවා. 
එම මිලට සාෙප්ක්ෂව හා ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් එකක් රුපියල් 
145ක් ෙලස ගණනය කෙළොත්- ඒකටත් ජනතාව වගකියන්න 
ඕනෑ නැහැ.  ආණ්ඩුව තමයි, ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් එකක අගය 
රුපියල් 145 දක්වා ඉහළ දාලා තිෙබන්ෙන්.- ගරු 
කථානායකතුමනි, ෙපට්රල් ලීටරයක ෙගොඩබාන  මිල රුපියල් 
42.76යි. අදත් වරාෙයන් ෙගොඩබාන ෙකොට ෙපට්රල් ලීටරයක් 
රුපියල් 42.76යි. ඩීසල් ලීටරයක ෙගොඩබාන මිල රුපියල් 
32.08යි. ෙම් මිල සඳහා උපරිම ෙමෙහයුම් ගාස්තුව සහ ලාභය 
එකතු කෙළොත් -ගරු කථානායකතුමනි, එය රුපියල් 10ක් වන්ෙන් 
නැහැ. අතිෙර්ක වශෙයන් අපි රුපියල් 10ක් දැම්ෙමොත්- ෙපට්රල් 
ලීටරයක් රුපියල් 52කටත්, ඩීසල් ලීටරයක් රුපියල් 42කටත් 
ලබා ෙදන්න පුළුවන්.  

ෙකෙසේ වුවද අද ෙපට්රල් විකුණුම් මිල රුපියල් 117ක් 
ෙවනවා. ඩීසල් විකුණුම් මිල රුපියල් 95ක් ෙවනවා. ඒ අනුව 
ෙපට්රල් ලීටරයකින් බදු හා අතිෙර්ක ලාභය රුපියල් 65කි. ඩීසල් 
ලීටරයකින් බදු හා අතිෙර්ක ලාභය රුපියල් 53කි. ඩීසල් ලීටරයක් 
සඳහා රජෙය් බදු ඉවත් කළ විටත් -අපි රජෙය් බදු ඉවත් කරමු, 
ගරු කථානායකතුමනි.- රුපියල් 30ක ලාභයක් ලබනවා. ඒ 
කියන්ෙන් Ceylon Petroleum Corporation එෙක් ලාභයත් 
තියලා, -සාමාන  ඩීසල් ලීටරයකින් අපි ලබා ගන්නා ලාභය 
තියලා- ඊට අමතරව ඩීසල් ලීටරයක් සඳහා ආණ්ඩුවට එකතු විය 
යුතුව තිෙබන රුපියල් 30ක බද්ද ඉවත් කළාටත් පසුව අතිෙර්කව 
රුපියල් 23ක ලාභයක් තිෙබනවා. ෙම් ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? ගරු 
කථානායකතුමනි, ෙම් රුපියල් 23ක අතිෙර්ක ලාභය  ලංකා ඛනිජ 
ෙතල් නීතිගත සංස්ථාවට විතරක් ෙනොෙවයි IOC එකටත් 
ලැෙබනවා. ඒකයි ෙමතැන තිෙබන භයානකම තත්ත්වය. IOC 
එක මාසයකට අෙප් රෙට් ඩීසල් ලීටර් මිලියන 20ක් විකුණනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, මිලියන 20ක් විකුණනවා කියලා 
කියන්ෙන් මසකට රුපියල් මිලියන 460ක් IOC එක තමන්ට 
නියමිත ලාභයට අමතරව අතිෙර්ක ලාභයක් ලබනවා. ලංකා ඛනිජ 
ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව ආසන්න වශෙයන් අෙප් රෙට් ෙතල් ලීටර් 
මිලියන 40ක් විකුණනවා මාසයකට. ගරු කථානායකතුමනි, 
ආසන්න වශෙයන් ගත්ෙතොත් මාසයකට අතිෙර්ක ලාභය ෙලස 
රුපියල් මිලියන 920ක් ලබනවා ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත 
සංස්ථාව. ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාෙව් නියමිත ලාභයත්, 
ආණ්ඩුෙව් නියමිත බදුත් ඉවත් කළාම අතිෙර්කව විශාල ලාභයක් 
ලබමින් තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම IOC සමාගම. ලංකා ඛනිජ 
ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව රජෙය් සමාගමක් කියලා හිතන්න 
පුළුවන්. නමුත් IOC එක ෙපෞද්ගලික සමාගමක්. ෙම් අතිෙර්ක 
ලාභය ෙහේතුෙකොටෙගන ඔවුන් මාසයකට රුපියල් මිලියන 460ක 
ලාභයක් ලබනවා. ෙම් මිලියන 460 නිකම් තිෙයයිද? නැහැ. ෙම් 
තත්ත්වය පවත්වාෙගන යන්න IOC සමාගම අදාළ අය ෙතෝර 
ෙතෝරා ෙම් රුපියල් මිලියන 460 ෙකොටස් ෙබදනවා. එෙහම 
ෙබදලා තමයි ඔවුන් ෙම් අතිෙර්ක ලාභය තියාගන්ෙන්. ඒ නිසා 
ෙමතැන ෙතල් මිල ඉහළ යාම පමණක් ෙනොෙවයි අති ෙර්ක 
වංචාවක්, ගනුෙදනුවක් ෙම් ෙතල් මිෙල් පශ්නය මත පැන නැඟිලා 
තිෙබනවා. ෙමෙසේ අසාධාරණ අධික මිලක් ෙගවීමට තමන්ට සිදුවී 
තිබීම පිළිබඳ සත ය මහ ජනතාව විසින් දැන ගත යුතුයි. ඇයි 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙමෙහම කරන්ෙන්? ෙම්ක මහ ජනතාව දැන ගැනීමට අවශ යි. 
ඔවුන්ට සාධාරණ මිල අඩු කිරීමක් ලබා ෙදන්නට ඕනෑ.  

ෙම් තත්ත්වය තුළ පැන නඟින පහත ගැටලුවලට ගරු 
ඇමතිවරයා ෙම් ගරු සභාව හමුෙව් පිළිතුරු ලබා ෙදනු ඇතැයි 
කියා මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. -අමාත වරයාත්, නිෙයෝජ  
අමාත වරයාත් ෙම් ෙවලාෙව් සභාෙව් නැහැ. සභානායකතුමා 
ෙමොනවා කියයිද දන්ෙන් නැහැ. ෙමහි තිෙබන තත්ත්වය ඒකයි. 
[බාධා කිරීමක්] උත්තරයක් ෙදනවා, කල් ඉල්ලලා.- 

01. ෙපටල් ලීටරයක් රුපියල් 65කින් -ඒ කියන්ෙන් ෙගොඩබාන 
මිෙලන් සියයට 125කින්- මිල ඉහළ යාමටත්, ඩීසල් 
ලීටරයක් රුපියල් 53කින්, -ඒ කියන්ෙන් ෙගොඩබාන මිල 
ෙමන් සියයට 126කින්- මිල ඉහළ යාමටත් ෙහේතුව 
කුමක්ද? 

 ෙගොඩබාන මිල වාෙග් ෙදගුණයකට වඩා අධික මිලකට 
ෙපටල් සහ ඩීසල් විකිණීමට ෙහේතුව කුමක්ද?  

02. ෙමම මිල වැඩිවීම සකස ් ෙකෙරන ආකාරය කුමක්ද? 
ජනතාව ෙමම වැඩි මුදල ෙගවිය යුත්ෙත් කුමන ෙහේතුවක් 
සඳහා දැයි ඔවුන් දැනගත යුතු ෙනොෙව්ද? 

 ඇයි ජනතාව ෙම් විධියට අතිෙර්ක මුදලක් ෙගවිය යුතු 
වන්ෙන්? ඒක පාර්ලිෙම්න්තුවට පැහැදිලි කළ යුතුයි.  

03. ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ මිලට සාෙප්ක්ෂව මිල අඩු වීෙම් 
වාසිය ජනතාවට ලබා ෙදන්ෙන් කවදා සිටද? 

 මම දැක්කා දිගටම කියලා තිබුණා සූතයක් හඳුන්වා ෙදනවා 
කියලා. මම දැක්කා, පසුගිය දවසක අමාත වරයා 
පත්තරවල පධාන පවෘත්තියක් පළ කරලා තිබුණා, අද 
කැබිනට් මණ්ඩලයට අලුත් සූතයක් ඉදිරිපත් කරනවා 
කියලා. කැබිනට් මණ්ඩලයට අලුත් සූතයක් ඉදිරිපත් කළාද 
කියලා මම දන්ෙන් නැහැ. නමුත් ලැබී තිෙබන ෙතොරතුර 
තමයි මුදල් අමාත ාංශය ඒක නතර කරලා තිෙබනවා 
කියන එක. 

04.  ඛනිජ ෙතල් මිල සූතයක් කඩිනමින් හඳුන්වා ෙදනු 
ලබන්ෙන්ද? ඒ සූතය කවදා සිට කියාත්මක කරනු 
ලබන්ෙන්ද? 

 දිගටම කියනවා, මිල සූතයක් හඳුන්වා ෙදනවා කියලා. 
හැබැයි, ගරු කථානායකතුමනි, ෙතල් මිල ඉහළ ගියාට 
පසේසේ මිල සූතය හඳුන්වා ෙදන්න එපා. ෙතල් මිල අඩු 
වීෙම් වාසිය ලබා ගන්න නම් ෙම් ෙමොෙහොෙත් සාධාරණව, 
විනිවිදභාවෙයන් යුතුව මිල සූතයක් හඳුන්වා දිය යුතුයි. 
එවිට  ඒ ලාභය ජනතාවට එනවා. හැබැයි, දැන් සැලසුම 
තිෙබන විධියට ෙතල් මිල ඉහළ ගිය ෙවලාවක ඒක 
හඳුන්වා ෙදයි, ''ඔන්න, සූතය අනුව තමයි ෙතල් මිල 
වැඩිෙවන්ෙන්'' කියලා ජනතාවට අතිෙර්ක බරක් දමන්න. 
ඒක තමයි තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් සූතය කියලා මට 
හිෙතනවා.  

 05.   ඩීසල් හා ෙපටල් ලීටරයක් සඳහා බදු ඉවත් කළ විට ඛනිජ 
 ෙතල් නීතිගත සංසථ්ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් උපයා 
ගන්නා අතිෙර්ක ලාභය කුමක්ද?  ෙපටල්වලින් සහ 
ඩීසල්වලින් අතිෙර්ක ලාභයක් ලබනවා. ඒ ලාභය 
ෙකොපමණද? 

06.   එම ලාභ පමාණය IOC එක විසින් ද ලබා ගන්නා බව 
පිළිගන්ෙන්ද? 

 IOC  එක අතිෙර්ක ලාභයක් ලබා ගැනීම ෙවනුෙවන් 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙගන තිෙබන පියවර කුමක්ද කියලා මා 
දැන ගන්න කැමැතියි, ගරු කථානායකතුමනි. ෙම් 
අවසථ්ාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ෙබෙහවින්ම 
සත්ුතිවන්ත ෙවනවා.  

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත තුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා 

ඉදිරිපත් කළ පශ්නය ගැන මම කථා කරන්න  කැමැතියි. ඇත්ත 
වශෙයන්ම දැන් ආණ්ඩුෙවන් ෙම් ගැන සලකා බලනවා. ඒක 
සලකා බලන්ෙන් අද ෙලෝක ආර්ථිකෙය් ඇති ෙවලා තිෙබන 
අලුත් තත්ත්වය උඩයි. එකක් තමයි ෙතල් මිල අඩු වීම. අපි 
හිතන්ෙන් නැහැ, තව අවුරුදු ෙදක තුනකට ෙතල් මිල වැඩි ෙවයි 
කියලා. එතැනින් සිදු වන්ෙන් ෙමොකක්ද?   එක පශ්නයක් තමයි, 
මැද ෙපරදිෙගන් එන මුදල් පමාණය අපටත් වඩා අඩුෙවයිද කියන 
එක.  

අෙනක් පැත්ෙතන් යුෙරෝ කලාපෙය් ආර්ථිකය තවම අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වන තරමට ශක්තිමත් ෙවලා නැහැ. එක 
පැත්තකින් එංගලන්තෙය් මහ බැංකුව ඉස්සරෙවලා ෙපොලිය වැඩි 
කරන්න තීරණය කළා. දැන් ෙපොලිය වැඩි කරන්ෙන් නැහැ. ඒ 
විධියටම තිෙබනවා. ඇෙමරිකාෙව් මහ බැංකුවත් මීට වඩා ෙපොලිය 
වැඩි කරන බවක් ෙපෙනන්න නැහැ. ෙමොකද, යුෙරෝ කලාපෙය් 
තිෙබන දුර්වලකම චීනයට බලපෑවා.  තමන්ෙග් මුදල අද IMF එක 
එකඟ ෙවලා ෙලෝකෙය් පධාන මුදලක් බවට - Special Drawing 
Rights reserve currency එකක් හැටියට - පත් කරද්දී ඒක 
එතැනට බලපෑවා. ඒ වාෙග් බලපෑම් තිෙබනවා. අපි -ලංකාෙව් 
ආර්ථිකය- ෙකොෙහොමද ඒකට මුහුණ ෙදන්ෙන් කියන එකයි අපි 
බැලුෙව්. ඒ ගැන කථා කරන්න මටත් අවස්ථාව ලැබුණා. අපි 
ජනවාරි මාසෙය් කථා කළා. ඩාෙවෝස්වලදී IMFඑෙක් පධානී 
කිස්ටිනා ෙලගාඩ් මැතිනියත් හමු වුණා. අෙනක් අතට ෙජෝශෆ් 
ස්ටිග්ලිට්ස් ඇතුළු තවත් කිහිප ෙදනකුත් මුණගැසුණා. ෙම් ගැන 
ගත යුතු පියවර කුමක්ද කියන එක අෙප් භාණ්ඩාගාරය එක්කත් 
අපි කථා කර ෙගන යනවා.  

ගරු මන්තීතුමාෙග් පශ්නය ගැන සම්පූර්ණ පකාශයක් අපි ෙම් 
ගරු සභාවට කරන්නම්. ඊට පස්ෙසේ ඕනෑ නම් දවසක් ෙදකක් 
සම්පූර්ණ විවාදයක් කරමු. ෙමොකද, අපට ෙපෙනන හැටියට,  චීන 
ආර්ථිකෙය් දිර්ඝකාලීනව පශ්නයක් නැහැ. ෙම් ෙකටිකාලීන 
පශ්නවලට අපි මුහුණ ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක තමයි 
අපට තිෙබන පශ්නය. මුදල් ඇමතිතුමාත් කිව්වා, ෙම්වා ඔක්ෙකොම 
එකට අර ෙගන සාකච්ඡා කරමු කියලා. මම පකාශයක් කළාට 
පස්ෙසේ ෙම් සියලුම කාරණා ගැන  සභාෙව් දවසක ෙදකක  
විවාදයක් පවත්වමු.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒ කියන්ෙන්, ෙතල් මිල පිළිබඳව? 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
සම්පූර්ණ ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳව. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ආර්ථිකය පිළිබඳව සම්පූර්ණ පකාශයක් කරලා, ඒ පිළිබඳව 

විවාදයක් පැවැත්වීම ෙහොඳයි. ඔබතුමා ඊෙය් IMF එෙක් පධාන 
නිලධාරිනියක් මුණ ගැහිලා තිෙබනවා. මම තවත් දැක්කා, 
ෙලෝකෙය් පධාන ව ාපාරිකයන් මුණ ගැහිලා තිෙබන බව.  

481 482 

[ගරු අනුර දිසානායක මහතා] 
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ගරු අගමැතිතුමනි, මා ඔබතුමාෙගන් ඒ වාෙග්ම ඉල්ලනවා, 
ඇඹිලිපිටිෙය් රංබණ්ඩාත් හම්බ ෙවන්න. ෙපොෙළොන්නරුෙව් පුංචි 
මැණිෙකත් හම්බ ෙවන්න. ඒ ෙගොල්ෙලෝ මුහුණ දීලා තිෙබන 
ගැටලු පිළිබඳව ඔබතුමා අවධානය ෙයොමු කරන්න. ෙමොකද, ඒ 
ෙගොල්ලන් ඉතා පැහැදිලිව අද ෙපන්නුම් කර තිෙබනවා, තමන්ෙග් 
ජීවිතය පවත්වාෙගන යෑමට නිසි ආදායමක් ෙනොලැබීෙම් පශ්නය. 
ඒක ඔවුන් මුහුණ දීලා තිෙබන පතුෙල්ම පශ්නය. ඒ පතුෙල් 
පශ්නෙය්දී මා හිතනවා ෙතල් මිල පිළිබඳ පශ්නය ඔවුන්ෙග් 
ජීවිතයට ඉතාම සැලකිය යුතු කාර්ය භාරයක් ඉටු කරනවා කියලා.  

කෘෂි කර්මාන්තයට නම්, සී සෑම ෙවනුෙවන් ගිය වියදම. 
එෙහම නැත්නම් එළවලු පවාහනයට ගිය වියදම. වී පවාහනයට 
ගිය වියදම; ඔවුන්ෙග් කුඩා දරුවන්ෙග් පාසල් වාහනයට ෙගවන්න 
ඕනෑ වියදම්; ඔවුන් ෙබෙහත් ෙගෙනන්න යන බස් එකට ෙගවන්න 
ඕනෑ වියදම්  ෙතල් මිල අඩුවීම නිසා අඩු ෙවනවා. ෙම් ආදී ෙලස 
ජනතාවෙග් ෛදනික ජීවිතය පවත්වාෙගන යෑම සඳහා සෑම 
ක්ෙෂේතයකටම සැලකිය යුතු සහනයක් ෙතල් මිල අඩු වීම හරහා 
ලැෙබනවා. අන්න ඒ සහනය ෙපොෙළොන්නරුව, ඇඹිලිපිටිය වාෙග් 
ඈත ගම්මානවල ජීවත්වන ජනතාව ගැන කල්පනා කරලා ලබා 
ෙදන්න කියන ඉල්ලීම තමයි ගරු අගමැතිතුමනි, මා ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඔබතුමා කියපු විධියට මම රංබණ්ඩායි, පුංචි මැණිෙකයි කියන 

ෙදෙදනාම මුණ ගැෙහන්නම්. ඒත් මට  ඉස්ෙසල්ලා පියන්තව 
හම්බ වුණා. කුමුදුව හම්බ වුණා. ඒ වාෙග්ම තරුණ වසන්තාවත් 
හම්බ වුණා. ඒ ෙගොල්ෙලෝ අහනවා, "අපට ෙකොෙහොමද රැකියා 
ෙදන්ෙන්?" කියලා. ඒ වාෙග්ම වැඩිහිටි අය අහනවා, "ෙකොෙහොමද 
සහන ෙදන්ෙන්?" කියලා. රැකියා ලක්ෂ 10 බිහි කරන ඒකත් 
කරන්න තිෙබනවා. ඒ එක්කම තව කාරණයක් කියන්න 
තිෙබනවා. මම හිතන හැටියට ලංකාෙව් විශාලම අස්වැන්න ෙම් 
කන්නෙය්දීයි අපට ලැෙබන්ෙන්. පසු ගිය කන්නෙය්දීත් විශාල 
අස්වැන්නක් ලැබුණා. ෙකොෙහොමත් අපි ෙම් ඔක්ෙකොම එකට 
අරෙගන කථා කරමු. අපි දැන් රැකියා වැඩසටහන් ගැනත් ගන්න 
පියවර ෙමොකක්ද කියලා එතෙකොට පකාශ කරන්නම්.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මන්තීතුමා කියයි, අනුරාධපුරෙය් වී 

අස්වැන්නට ෙමොකද ෙවන්ෙන් කියලා.  
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මම දන්නවා. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එතුමා දැන් කියයිද දන්ෙන් නැහැ. මම දැක්කා එළිෙය්දී 

කියනවා. 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු හැරිසන් ඇමතිතුමා ෙපෙර්දා කිව්වා. අපි ඊෙය්ත් කථා 

කළා. ඒ සම්බන්ධව අපි කටයුතු කරෙගන යනවා. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අගමැතිතුමා, ෙපබරවාරි මාසෙය් පුළුවන් ෙන්. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
අපි දවසක් ෙදකක් ෙවන් කරලා විවාද කරමු. ෙමොකද, ෙම් 

රෙට් මුදල් පාලනය තිෙබන්ෙන් ෙම් ගරු සභාවට. ඒකට අපි ගරු 
කරනවා. අපි ඔක්ෙකොම සටන් කෙළේ ඒකට. ඒ නිසා අපි අවස්ථාව 
ෙදන්නම්. ඒ එක්කම අපි දැන් කථා කරෙගන යනවා, කෘෂිකර්ම 
අමාත ාංශෙයන් අපි පවරා ගත්ත ෙගොඩනැඟිල්ලට ගියාම ෙම් 
කමිටු සියල්ලම කියාත්මක කරන්න. මම හිතන හැටියට ෙම් 
සම්බන්ධව අදාළ වන Public Accounts Committee එකයි, තවත් 
කාරක සභා ෙදක තුනක් තිෙබනවා. ඒවා කියාත්මක කරන්නයි 
තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී 

ෙයෝජනා. ගරු සභානායකතුමා. 

 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැස්වීම් 

பாரா மன்ற அமர்  
SITTINGS OF THE PARLIAMENT 

 
මතු පළ වන ෙයෝජනාව න ාය පතෙයහි තිබිණ : 
ஒ ங்குப்பத்திரத்தில் பின்வ ம் வினா இ ந்த : 
The following Motion stood on the Order Paper: 

 

"That notwithstanding the provisions of Standing Order No. 7 of the 
Parliament and the motions agreed to by Parliament on 06.10.2015 
and 09.01.2016, and in terms of the motion agreed to by Parliament 
on 19.12.2015, the hours of sittings of Parliament this day shall be 
1.00 p.m. to 6.30 p.m. At 2.00 p.m.  Standing Order No. 7(5) of the 
Parliament shall operate." 

 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Hon. Speaker, there is an Amendment to the above 

Item, the time to read as "7.30 p.m". Accordingly, I move,  

"That notwithstanding the provisions of Standing Order No. 7 of the 
Parliament and the motions agreed to by Parliament on 06.10.2015 
and 09.01.2016, and in terms of the motion agreed to by Parliament 
on 19.12.2015, the hours of sittings of Parliament this day shall be 
1.00 p.m. to 7.30 p.m..  At 2.00 p.m. Standing Order No. 7(5) of the 
Parliament shall operate." 

 
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත් 
தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள் 

PRIVATE MEMBERS' BILLS 
 
කුඩාබුත්ගමුව ශී පියදස්සනාරාම විහාරස්ථ කාර්ය 

සාධක සමිතිය (සංස්ථාගත කිරීෙම්)  
පනත් ෙකටුම්පත 

குடா த்க வ  பியதஸ்ஸநாராம விகாைரயின் 
ெசயற் சாதைனச் சங்கம் (கூட் ைணத்தல்) 

சட்ட லம் 
KUDABUTHGAMUWA SRI PIYADASSINARAMA 

VIHARASTHANA PERFORMANCE SOCIETY (INCORPORATION) 
BILL  

 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) யாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
ගරු කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මා ඉදිරිපත් 

කරනවා: 
"කුඩාබුත්ගමුව ශී පියදස්සනාරාම විහාරස්ථ කාර්ය සාධක සමිතිය 
සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය 
යුතු ය." 
 

ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 

 
විසින් ස්ථිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 
 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය 

මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.  
වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන ස්ථාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත් 

ෙකටුම්පත බුද්ධශාසන අමාත තුමා ෙවත පවරන ලදී. 
 
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப   த்தசாசன 

அைமச்ச க்கு அறிக்ைக ெசய்யப்ப தற்காகச் சாட்டப்பட்ட . 
  
Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the First time,  and ordered  to be printed. 
The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 

Minister of Buddhasasana for report. 
 
 

කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් තැබිය 

යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 

පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව, ගරු අනුර 

දිසානායක මන්තීතුමා. 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු අගමැතිතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 23 (2) යටෙත් ඊෙය් මා 

ඉදිරිපත් කළ පශ්නයට අද පිළිතුරක් ෙදනවා කිව්වා ෙන්. දැන් 
සභාව කල් තැබුවා ෙන්. ඒ නිසා ඒ පිළිතුර පසුව ෙන් ඉදිරිපත් 
කරන්න ෙවන්ෙන්.  

 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඔබතුමාෙග් පශ්නයට ෙදපාර්තෙම්න්තු තුනකින්, හතරකින් 

මට ෙතොරතුරු ලබා ගන්න තිෙබනවා. ඒවා ලබා ගත්තාම 
ඔබතුමාට පිළිතුර ලබා ෙදන්නම්.  
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
පශ්නය තිෙබන්ෙන් මෙග් පශ්නය ෙනොෙවයි. කැබිනට් මාධ  

පකාශවලදී රාජිත ඇමතිතුමා හදපු පශ්නයි.   
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මා කිව්වා කියලාවත් ෙකොමිසෙමන් එක සැෙර් ෙතොරතුරු 

ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒ ෙතොරතුරුත් ගන්න තිෙබනවා. ඒ ගැන මා 
පිළිතුරක් ෙදන්නම්.  
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
සභාව කල් තබන්න කලින් ඒක අමතක වුණා. 

 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
අද ෙපොලීසිය ගැන කථා කරමුෙකෝ. 

 
  

ෙපොලිස් නිලධාරින්ට පහසුකම් හා ෙපොලීසිෙය් මෑත 
කාලෙය් කියාකාරකම් 

ெபா சா க்கான வசதிகள் மற் ம் ெபா சாாின் 
அண்ைமக்கால நடவ க்ைககள்   

 FACILITIES TO POLICE OFFICERS AND CONDUCT OF POLICE 
IN RECENT PAST 

 
[අ.භා. 1.59] 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, අද දින සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව්දී 

මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

"රට තුළ නීතිය හා සාමය පවත්වා ෙගන යාෙම් කාර්යෙය්දී ශී ලංකා 
ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට සුවිෙශේෂී කාර්ය භාරයක් පැවෙර්. ඔවුන්ට 
පැවරී තිෙබන වගකීම් හා සංසන්දනෙය්දී  ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව තුළ 

485 486 



2016 ජනවාරි  28  

ඇති වී තිෙබන නිසි උසස්වීම් පටිපාටියක් ෙනොමැතිවීම, නියමිත රාජකාරි 
ෙව්ලාවට අමතරව රාජකාරිෙය් ෙයදවීම, නිසි වැටුප් හා රාජකාරි 
පවත්වාෙගන යාෙම්දී උපකාරීවන පහසුකම් නිසි පරිදි ලබා ෙනොදීම ආදී 
ගැටලු ෙහේතුෙකොටෙගන ඔවුන්ෙග් රාජකාරිය දුෂ්කර තත්ත්වයකට පත්ව 
ඇත. 

එෙසේම යම් යම් සිදුවීම්වලදී ෙපොලීසිෙය් සමහර නිලධාරින්ෙග් 
කියාකාරකම් මඟින් සමාජය තුළ ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කටයුතු 
පිළිබඳ විශාල සැකයක් ජනිතකර ඇත. මෑත කාලෙය් ඉමහත් 
ආන්ෙදෝලනයන්ට තුඩුදුන් ඇඹිලිපිටිෙය් සුමිත් පසන්න තරුණයාෙග් 
ඝාතනය, ෙකොටෙදනියාෙව් ෙසේයා සෙදව්මි දැරියෙග් ඝාතකයන් අත් 
අඩංගුවට ගැනීෙම්දී සිදුකළ නාටකය, HNDA සිසුන්ට එල්ල කළ 
ම්ෙල්ච්ඡ පහාරය ෙම් අතර පධාන ෙව්. ෙපොලිස් නිලධාරින්ෙග් ෙසේවය 
පවත්වාෙගන යාමට අවශ  නිසි පහසුකම් ලබාදීමටත්, ෙපොලීසිෙය් 
කියාකාරකම් නිසා අසාධාරණයට ලක් වූ වින්දිතයන්ට සාධාරණය ඉටුකළ 
යුතු බවටත් ෙමම ගරු සභාවට ෙයෝජනා කර සිටිමි." 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙපොලීසිය පිළිබඳවත්, ෙපොලිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව පිළිබඳවත් ෙද්ශපාලන අදහසක් අපට 
තිෙබනවා. ෙපොලීසිය ෙගොඩ නැඟී තිෙබන්ෙන් ඇයි, ෙම් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ආරක්ෂා කරන්ෙන් කවුද කියන එක පිළිබඳව 
අපට ෙද්ශපාලන අදහසක් තිෙබනවා. ඒ ෙද්ශපාලන අදහස එෙසේම 
තබා ෙගන වර්තමානෙය් ෙපොලීසිෙය් ඇති වී තිෙබන තත්ත්වයන් 
පිළිබඳවත්, ඒ වාෙග්ම ෙපොලීසිෙය් ෙසේවක ෙසේවිකාවන් මුහුණ දී 
තිෙබන ගැටලු පිළිබඳවත් ෙම් ගරු සභාෙව් අවධානය ෙයොමු 
කරන්න කැමැතියි.  

විශාමික නිෙයෝජ  ෙපොලිස්පති රියන්සි ෙපෙර්රා මැතිතුමා 
විසින් ෙපොලීසියත්, ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් පිළිබඳව 
තමන්ෙග් අදහස ඉතාමත් කැටි ෙකොට ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. මා 
පළමු ෙකොටම එය උපුටා දක්වන්න කැමැතියි.  

"ලංකාෙව් ෙපොලීසිෙය් මූලාරම්භය පිළිබඳව කථා කෙළොත් 
ෙපොලීසිය මුලින්ම හඳුන්වා දුන්ෙන් ඉංගීසි ජාතීන්. ඒ ලංකාෙව් 
ජනතාවට තිබුණු ආදරය නිසා ෙනොෙවයි. ඉංගීසි ජාතීන්ෙග් 
ආරක්ෂාව, ඔවුන්ෙග් කාර්යාල, ෙද්පළ, කර්මාන්තශාලා හා 
වගාවන් ආරක්ෂා කර ගැනීෙම් පධාන අරමුණින් විෙශේෂෙයන් වතු 
වගාව ආරම්භවීමත් සමඟ අෙප් රෙට් මුල් වගාකරුවන්, වගා භූමිය 
ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා නැඟිටීම පාලනය කිරීම ඉංගීසීන්ෙග් 
මූලික අරමුණක් වුණා. ෙම් නිසා ෙපොලීසිය පධාන වශෙයන් 
පාලකයාෙග් අවශ තා ඉටු කළ යුතුව තිබුණා. එදා ඉඳලා අද 
ෙවනකන් ෙපොලීසිය පුරුදු කරලා තිබුෙණ් පාලකයාට ඕනෑ ෙද් 
කිරීමටයි. පාලකයාට ඕනෑ විධියට ෙපොලීසිය වැඩ කිරීෙම් ෙම් 
කමය ෙවනස් කළ යුතුව තිබුණත්, අද ෙවනකන් ෙවනස් ෙවලා 
නැහැ"යි කියා හිටපු නිෙයෝජ  ෙපොලිස්පතිතුමා කියලා තිෙබනවා. 
"ෙම් ෙපොලීසිය හැදුෙව් ෙමොකටද, ෙම් පාලකයාෙග් ආරක්ෂාවට. 
පාලකයාෙග් ආරක්ෂාව ෙවනුෙවන් ෙගොඩනඟන ලද ෙපොලීසිය 
තවමත් ජනතාවෙග් ආරක්ෂාව ෙවනුෙවන් කියන මූලධර්මයට 
ෙවනස ්ෙවන්න සමත් වී ෙනොමැති බවයි" එතුමා පසු ගිය දවසක 
අදහස් දැක්වීමකින් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්.  

 අපි පිළිගන්නවා, ෙපොලීසිය අෙප් රෙට් වැදගත් කාර්ය භාරයක් 
ඉටු කරනවා කියලා. අෙප් රෙට් සාමය පවත්වා ෙගන යාෙම්දී, 
නීතිය පවත්වාෙගන යාෙම්දී රට තුළ යම් අතුරු අන්තරායකාරී 
තත්ත්වයක් මතු වුණු ෙමොෙහොතකදී -ඒක ගං වතුරක් ෙවන්න 
පුළුවන්. ඒක සුළි සුළඟක් ෙවන්න පුළුවන්. ඒක වාහන අනතුරක් 
ෙවන්න පුළුවන්. ඒක නායයෑමක් ෙවන්න පුළුවන්.- ඔවුන්ෙග් 
කාර්ය ඉතාමත් මැනවින් ඉටු කරන අවස්ථා අපි ෙබොෙහෝ විට 
දැකලා තිෙබනවා. එම නිසා ෙපොලීසියත් ෙපොලිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් අෙප් සමාජෙය් යහ පැවැත්ම ෙවනුෙවන්  සිදු 
කරන ලද කාර්ය භාරය පිළිබඳව සැලකිය යුතු ඇගයීමක් අපට 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, ෙම් ෙපොලීසිවල බහුතරයක්ම ඉන්ෙන් අෙප් 

ගම්වල සාමාන  අම්මලා, තාත්තලාෙග් දරුෙවෝ. ඔවුන් සාමාන  
ෙපළ සමත් ෙවලා, උසස් ෙපළ සමත් ෙවලා තමන්ෙග් ජීවන 
වෘත්තීය හැටියට ෙපොලීසිෙය් රැකියාව ෙතෝරා ගත් පිරිස්.   

ගරු කථානායකතුමනි, ඔවුන් ෙපොලීසිෙය් රැකියාව 
පධානෙකොටම තමන්ෙග්  ජීවිකාව බවට පත් කර ෙගන තිෙබනවා. 
ඔවුන්ෙග් රැකියාවට අමතරව ෙවනත් ව ාපාර කිරීමට අයිතියක් 
නැහැ. අඩුම තරෙම් ෙපොඩි වාහනයක් hire කරන්නවත් ඔවුන්ට 
අයිතියක් නැහැ. ඒ නිසා ඔවුන්ෙග් පධානම ජීවිකාව බවට පත් 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙපොලීසිය විසින් ලබා ෙදන වැටුප. ඒ නිසා 
ඔවුන්ෙග් පධානම වෘත්තීමය ජීවිකාව ෙපොලීසිය -තමන්ෙග් 
රාජකාරිය- බවට පත් වී තිෙබනවා. එම රැකියාව ෙතෝරා ෙගන 
තිෙබන්ෙන් රට පිළිබඳව, ජනතාවෙග් ආරක්ෂාව පිළිබඳව  ඔවුන්ට 
හැඟීමක් තිෙබන නිසා ෙවන්න පුළුවන්. ඒ අතෙර් පධානම කාර්ය, 
තමන්ෙග් රැකියාව ෙලස තමයි ෙමම වෘත්තීය ෙතෝරා ෙගන 
තිෙබන්ෙන්. ඕනෑම රැකියාවක් සාර්ථකව කරන්න නම් එහි 
තෘප්තිමත්භාවය අතිශය වැදගත් ෙවනවා. අද සිදු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? තෘප්තිමත්භාවයට අපි ෙම් ෙපොලීසිය පත් 
කරලා තිෙබනවාද?  

පළමු පශ්නය ගරු කථානායකතුමනි, ඔවුන්ට ලැෙබන වැටුප් 
පත කිසිෙසේත්ම තමන්ෙග් ජීවිතය පවත්වා ෙගන යෑමට පමාණවත් 
වන වැටුප් පතක් ෙනොෙවයි. එය පිළිගන්න පුළුවන් කාටද?  එය 
සාධාරණීකරණය කරන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන් කාටද?  

ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් සාමාන  ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල් 
මහත්තෙයකුට, සැරයන් මහත්තෙයකුට, එෙහම නැත්නම් අයිපී 
මහත්තෙයකුට තමන්ෙග් ජීවිකාව එදිෙනදා යහ තත්ත්වෙයන් -
දරුවන්ට අධ ාපනය ෙදමින්, ෙගදර ලයිට් බිල ෙගවමින්, ෙගදර 
වතුර බිල ෙගවමින්, එදිෙනදා ආහාර ටික සපයා ගනිමින්- 
පවත්වාෙගන යන්න පමාණවත් වැටුපක්  ලැෙබන්ෙන් නැහැ.  

මට මතකයි, ඔවුන්ෙග් වැටුප සියයට 40කින් වර්ධනය 
කරනවාය කියා ආණ්ඩුව පසු ගිය දවස්වල පකාශයට පත්කළ බව. 
මා දන්ෙන් නැහැ. ඒක පකාශයක් පමණයි. ඔවුන්ෙග් වැටුප 
සියයට 40කින් වැඩි කර, ෙම් ජනවාරි මාසෙය් සිට සියයට 20ක 
වැටුප් වැඩි කිරීමක් කරනවාය කිව්වා. ඒක ලබා ෙදනවාද? තවම 
එය ජනවාරි මාසෙය් වැටුපට එකතු ෙවලා නැහැ. ෙපබරවාරි 
මාසෙය්  වැටුපට  එකතු ෙවනවා නම් අපි සතුටුයි. "සියයට 40ක 
වැටුප් වර්ධකයක් ලබා ෙදනවා" කියා කිව්වාට, එය වචනවලට 
පමණක් සීමා ෙවලා තිෙබනවා. එවැනි කිසිදු වැටුප් වර්ධකයක් 
ලබා දී නැහැ.  ෙපොලීසියට තමන්ෙග්  ජීවිකාව පවත්වාෙගන යාමට 
පමාණවත් වැටුපක් ෙනොමැතිවීම ෙහේතුෙකොටෙගන ගරු 
කථානායකතුමනි, තමන්ෙග් රාජකාරිය  තුළ යම් අයථා විධියකට 
මුදල් උපයන්න ඔවුන්ට සිදු වී  තිෙබනවා.  

ෙපෞරුෂයක් තිෙබන, අධ ාපනයක් තිෙබන, තමන්ෙග් ෙකෝට් 
එෙක් ගරුත්වයක් තිෙබන, අභිමානයක් තිෙබන ඒ කිසිදු 
නිලධාරියකු ලයිට් කණුවට  මුවා ෙවලා,  ගහකට මුවා ෙවලා, 
තාප්පයකට මුවා ෙවලා රුපියල් සියය ෙදසියය එක්කාසු කරන්නට  
උත්සාහ කරාවිය කියා මා හිතන්ෙන්  නැහැ.  ෙම්වා  ශීත කාමර 
ඇතු ෙළේ ෙකෙරන "ඩීල්" ෙනොෙවයි. ෙම්වා  ඩිස්නිලන්තෙය් සවාරි 
ෙනොෙවයි. එෙහම සවාරි ෙනොෙවයි. ගහකට මුවා ෙවලා, 
කණුවකට මුවා ෙවලා රුපියල් සියයක් ෙදසියයක් ගන්න ෙම් 
නිලධාරින්ට සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඇයි? තමන්ෙග් මුළු 
ආත්මයම සැලකිය යුතු පමාණයකින් කඩා වට්ටාෙගන, සැලකිය 
යුතු පමණයකින් පහත් තත්ත්වයකට පත් කර ෙගන ෙම් කටයුත්ත 
කරන්න ට සිද්ධ වී තිෙබන්ෙන් ඇයි?  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙලොකු ගණන් ෙනොෙවයි, ගරු කථානායකතුමනි. රුපියල්  
ලක්ෂ ගණන්, දස ලක්ෂ ගණන්, මිලියන ගණන්, බිලියන ගණන් 
ෙනොෙවයි; රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා කිව්වා වාෙග් ගිණුම් 
පුරවන්න  ෙනොෙවයි;  තමන්ෙග්  ෛදනික ජීවිතය පවත්වා ෙගන 
යාමට සරිලන වැටුපක් ෙනොලැබීම ෙහේතුෙකොටෙගන  ඔවුන්ට 
කරන්නට සිදු වී තිෙබන ෙදයක්. මා එය සාධාරණීකරණය 
කරනවා ෙනොෙවයි. නමුත් අපට සලකා බලන්නට සිදු වී 
තිෙබනවා, යම් පුරවැසිෙයක් තමන්ෙග් යුනිෙෆෝම් එෙක්  
ෙගෞරවය පෙසකලා තමන්ෙග් කෙර්  තිෙබන ගරුත්වය පැත්තක 
තියා, තමන්ෙග් අෙත් තිෙබන  පටිෙය් ගරුත්වය පැත්තක තබා, 
තමන්ෙග් මුළු ෙපෞරුෂයම හීන කරෙගන රුපියල් ෙදසියයක් 
තුන්සියයක් ගන්නට ෙපලෙඹන්ෙන් ඇයි?  ඒ ෙවන ෙමොකුත් නිසා 
ෙනොෙවයි, ගරු කථානායකතුමනි. තමන්ෙග් තරු පටිය, තමන්ෙග් 
යුනිෙෆෝම් එක, තමන්ෙග් ෙපෞරුෂය ආරක්ෂා කර ගත්තාට වැඩක් 
නැහැ, ෙගදර ගියාට පස්ෙසේ ලයිට් බිල ෙගවන්නට බැරි නම්;  
ෙගදර ගියාට පස්ෙසේ වතුර බිල ෙගවන්නට බැරි නම්.  ෙගදර ගියාට 
පස්ෙසේ දරුවා කියනවා නම්, "සපත්තු ෙදක කැඩුණා. සපත්තු 
ෙදකක් අර ෙගන ෙදන්න" කියලා, එෙහම නැත්නම්,  ෙගදර ගියාට 
පස්ෙසේ දරුවා කියනවා නම්, “ෙහට ඉසේකෝලයට ෙම්ක 
ෙගෙනන්න කියා කිව්වා, "ෙදන්න තාත්ෙත්" කියා ඒකට විසඳුමක්  
නැත්නම් ඒ නිලධාරින්ට සිද්ධ ෙවන්ෙන් රුපියල් සියය ෙදසිය 
ගණෙන් ෙසොයන්න තමයි.   

ගරු කථානායකතුමනි, එම නිසා ෙපොලිස්  ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
අද ඇතිවී   තිෙබන වැටුප්  පිළිබඳ ගැටලුවට  වහාම විසඳුමක් ලබා 
ගත යුතුව තිෙබනවා. ෙම්වා කිසිෙසේත්ම මහා පරිමාණ - මිලියන 
බිලියන ගණන්වල- ගනුෙදනු ෙනොෙවයි. රුපියල් සියෙය්, 
ෙදසියෙය්, තුන්සියෙය්, හාර සියෙය් ගනුෙදනු. ඇයි එෙහම 
ගනුෙදනුවලට නිලධාරීන් ෙපළෙඹන්ෙන්? ෙපොලිස් නිලධාරින්  
මුහුණ දී තිෙබන වැටුප් පිළිබඳ පශ්නයට මීට වඩා වැඩි 
අවධානයක් ෙයොමු කරන්න කියා මම ඉල්ලා සිටිනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඔවුන්ට ලබා දී තිෙබන උසස්වීම් 
බලමු. අද ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් උසස්වීම් අතර විශාලතම 
ගැටලු සමුදායක් මතු වී තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම පුරප්පාඩු 
ගණනාවක් තිෙබනවා. සාමාන ෙයන් ගත්ෙතොත් අපි දන්නවා, 
ෙජ ෂ්ඨ නිෙයෝජ  ෙපොලිස්පතිවරු 12ෙදෙනක් ඉන්න ඕනෑ, 
ඉන්ෙන් 11ෙදනායි. එක් පුරප්පාඩුවක් තිෙබනවා. නිෙයෝජ  
ෙපොලිස්පතිවරු 46ෙදෙනක් ඉන්න ඕනෑ, ඉන්ෙන් 23ෙදනායි. 
23ෙදෙනකුෙග් පුරප්පාඩු තිෙබනවා. ෙජ ෂ්ඨ ෙපොලිස් අධිකාරිවරු 
169ෙදෙනක් ඉන්න ඕනෑ, ඉන්ෙන් 81යි. 88ෙදෙනකුෙග් පුරප්පාඩු 
තිෙබනවා. Cadre එක අනුව ෙජ ෂ්ඨ ෙපොලිස් අධිකාරි(කාන්තා) 
එක් අෙයක් ඉන්න ඕනෑ. නමුත් එක්ෙකෙනක්වත් නැහැ.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම සහකාර ෙපොලිස් 
අධිකාරිවරු 314ෙදෙනක් ඉන්න ඕනෑ, ඉන්ෙන් 305ෙදනායි. 
9ෙදෙනකුෙග් පුරප්පාඩු තිෙබනවා. පධාන ෙපොලිස් පරීක්ෂකවරු 
780ෙදෙනක් ඉන්න ඕනෑ, ඉන්ෙන් 723ෙදනයි. 57ෙදෙනකුෙග් 
පුරප්පාඩු තිෙබනවා. ෙපොලිස් පරීක්ෂකවරු 2,699ෙදෙනක් ඉන්න 
ඕනෑ, ඉන්ෙන් 2,165ෙදනායි. 534ෙදෙනකුෙග් පුරප්පාඩු 
තිෙබනවා. උප ෙපොලිස් පරීක්ෂකවරු 5,312ෙදෙනක් ඉන්න ඕනෑ, 
ඉන්ෙන් 5,005ෙදනයි. 307ෙදෙනකුෙග් පුරප්පාඩු තිෙබනවා. 
ෙකොෙසේතාපල්වරු 43,324ෙදෙනක් ඉන්න ඕනෑ, ඉන්ෙන් 
40,937ෙදනායි. 2,387ෙදෙනකුෙග් පුරප්පාඩු තිෙබනවා. කාන්තා 
සැරයන්වරු 1,800ෙදෙනක් ඉන්න ඕනෑ, ඉන්ෙන් 1,237ෙදනායි. 
563ෙදෙනකුෙග් පුරප්පාඩු තිෙබනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් විවිධ 
තනතුරුවල ෙමම පුරප්පාඩු එකතු කරලා බැලුවාම පුරප්පාඩු 

9,155ක් තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් 83,000ක් ඉන්න ඕනෑ තැනක 
74,000ක් ඉන්නවා. 83,000න් 10,000කට ආසන්න පුරප්පාඩු 
පමාණයක් තිෙබනවා. ෙම් පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා නිසි 
කමෙව්දයක් ෙනොගැනීම ෙහේතු  ෙකොටෙගන, ඒ සඳහා නිසි 
කමෙව්දයක් හදන්න අසමත් වීම ෙහේතු ෙකොටෙගන අද ෙපොලිස් 
නිලධාරින් විශාල පමාණයක් තමන්ෙග් රැකියාෙව් 
අතෘප්තිකරභාවයට පත් ෙවලා තිබීම තමයි අද සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ඔවුන් තමන්ෙග් ෙසේවාව පිළිබඳව තෘප්තිමත් නැහැ. 

ගරු කථානායකතුමනි, මා දන්නවා, 1990දී ෙපොලිස් 
ෙකොස්තාපල් තනතුරට 4,000කට ආසන්න පමාණයක් බඳවා 
ගත්ත බව. ලංකාෙව් වැඩිෙයන්ම ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල් තනතුර 
සඳහා බඳවා ගත්ෙත් 1990දීයි. 1990දී බඳවා ගත් ඒ අය සැරයන් 
තනතුරට උසස් කිරීම සඳහා 2006දී චකෙල්ඛයක් නිකුත් කළා. 
හැබැයි, ඒ චකෙල්ඛයට ඇතුළත් කළා, "සැරයන් තනතුර ලබා 
ෙදන්න නම් ඔවුන් අවුරුදු 16ක් ෙසේවෙය් ෙයදිය යුතුයි" කියලා. 
එතෙකොට ඔවුන් ෙසේවෙය් ෙයදිලා තිබුෙණ් අවුරුදු 15යි, මාස 
9කට ආසන්න කාලයක්. මාස 3, 4ක ෙසේවා කාලයක් අහිමිවීම 
ෙහේතු ෙකොටෙගන අවුරුදු පහළවහමාරකට වඩා වැඩ කරපු ඒ 
ෙකොස්තාපල්වරුන්ට ෙමොකද වුෙණ්? 2006දී ඔවුන්ට ඒ උසස්වීම 
ලැබුෙණ් නැහැ.  

ඊළඟට ඒ ෙකොස්තාපල්වරු නැවත 2010දී සැරයන් තනතුරට 
උසස්වීමක් කළා. 2010දීත් සීමාවක් ෙගනාවා. ඒ ෙමොකක්ද? 
"සැරයන් තනතුර ලබාදීම සදහා ෙකොස්තාපල් තනතුෙර් අවුරුදු 
20ක් ඉන්න ඕනෑ" කිව්වා. ගරු කථානායකතුමනි, 2006දී 
ෙගනාවා, අවුරුදු 16ක ෙසේවා කාලයක් තිබිය යුතුයි කියලා. 
2016දී ෙගනාවා, අවුරුදු 20ක ෙසේවා කාලයක් තිබිය යුතුයි 
කියලා. 2006දී ෙසේවා කාලය අවුරුදු 16 සම්පූර්ණ ෙනොවූ අයට 
2010දී අවුරුදු 20ක ෙසේවා කාලයක් සම්පූර්ණ ෙවන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? ෙමොකක්ද ෙම් කරන්ෙන්? 2010දී සැරයන් තනතුරට 
උසස් කරන ෙකොටත් ඔවුන් අවුරුදු 19යි මාස 9ක් වැඩ කරලා 
තිෙබනවා. එතෙකොට ඔවුන් තවමත් ෙකොස්තාපල් තනතුෙර්.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ අනුව අවුරුදු 25කට වඩා වැඩි 
කාලයක් ෙකොස්තාපල් තනතුෙර්ම සිටින නිලධාරින් දැනටත් 
ඉන්නවා. එම නිලධාරියා ෙපොලිස් නිලධාරි හැටියට ෙකොස්තාපල් 
තනතුරට බැ ෙඳනෙකොට ඉපදිලා හිටිෙය් නැති දරුවනුත් අද 
ෙකොස්තාපල්. ෙමොකක්ද ෙම් ෙවලා තිෙබන්ෙන්? අලුෙතන් 
ෙකොස්තාපල් තනතුරට බැඳුණු තරුණයා ඉපෙදනෙකොටත් 
ෙකොස්තාපල් ෙකෙනක් ෙලසට සිටි ෙකනා තවමත් 
ෙකොස්තාපල්මයි. ෙමොකක්ද ෙම් ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ඒ නිසා 
සමහර ෙකොස්තාපල්වරුන්ෙග් ෙකොස්තාපල් වශෙයන් පමණක් 
ෙසේවා කාලය අවුරුදු 25යි. අනික් ෙකනාෙග් ෙකොස්තාපල් ෙසේවා 
කාලය අවුරුදු 50යි. ඒ අවුරුදු පණෙහේ අයට අවුරුදු  විසිපෙහේ අය 
කථා කරන්ෙන් 'අංකල්' කියලා. ඒ ෙගොල්ලන්ට කියන්ෙන් 
'අංකල් ෙකොස්තාපල්' කියලා.  

ෙමොකක්ද ෙම් සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්? එකම නිලධාරියා 
අවුරුදු 25කට වඩා අධික කාලයක් ෙකොස්තාපල් තනතුරක රඳවා 
තබා ගැනීම සාධාරණද? එය කිසිෙසේත්ම සාධාරණ නැහැ. ඒ නිසා 
ෙම් සඳහා ඉතාමත් ෙහොඳ කමවත් උසස් වීෙම් පටිපාටියක් 
අවශ යි, ගරු කථානායකතුමනි. ෙම් උසස් වීෙම් පටිපාටියත් 
එක්ක අද ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් විශාල ගැටලු ගණනාවක් 
තිෙබනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, ඒවා මම ඔබතුමාට කියන්නම්. 
සාමාන ෙයන් ගත්ෙතොත් SI තනතුෙර් සිට IP තනතුරට උසස්වීම 
අවුරුදු 8කින් ලැෙබන්න ඕනෑ. හැබැයි, අද ඒකට අවුරුදු 10කට, 
12කට වඩා වැඩි කාලයක් ගත වනවා. IP ෙකෙනක් පධාන 
ෙපොලිස් පරීක්ෂක තනතු ර - CI - සඳහා පත් කරන්ෙන් අවුරුදු 
7කින්. හැබැයි, අද ඒකත් ෙදන්න අවුරුදු 10කට, 12කට වඩා වැඩි 

489 490 

[ගරු අනුර දිසානායක මහතා] 
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කාලයක් යනවා. ඒ නිසා ෙම් උසස්වීම් පටිපාටිය සම්බන්ධෙයන් 
ඇති ෙවලා තිෙබන ගැටලුවට ඉක්මන් විසඳුමක් ඕනෑ. ගරු 
කථානායකතුමනි, ඒ නිසා උසස්වීම් ලබා දීෙම් කමෙව්දය බවට 
පත් වී තිෙබන්ෙන් -පහළ තනතුරු සඳහා ෙනොෙවයි, විෙශේෂෙයන්ම 
ඉහළ තනතුරු සඳහා-  තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන පක්ෂපාතිත්වයයි. 
එය පධාන සාධකයක් බවට පත් කර ෙගන තිෙබනවා.  

අද සහකාර ෙපොලිස ්අධිකාරිවරු සෘජුවම බඳවා ගන්නා බව අපි 
දන්නවා. ඒක මා පිළිගන්නවා, එවැනි සංයුතියක් ඕනෑ. සහකාර 
ෙපොලිස් අධිකාරි තනතුරට විශ්ව විද ාලෙය් උපාධියක් සහිතව 
ෙකළින්ම කණ්ඩායමක් බඳවා ගත්තා. හැබැයි, ඒ වාෙග්ම SI ෙලස 
බඳවා ගත් ෙකෙනකුටත් සහකාර ෙපොලිස් අධිකාරිවරෙයක් දක්වා 
උසස්වීෙම් අවස්ථාවක් තිෙබනවා. එම නිලධාරියාට එතැනින් 
ඉහළ තනතුරුවලට යන්නත් පුළුවන්. හැබැයි, දැන් සිද්ධ වන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? ෙම් උසස්වීෙම් පටිපාටිය නිවැරදි පරිදි සිද්ධ 
ෙනොවුෙණොත් SI හැටියට බැ ෙඳන තරුණයාට සහකාර ෙපොලිස් 
අධිකාරි සඳහා එන උසස්වීෙම් පටිපාටි ටික නිවැරදි පරිදි නිවැරදි 
කාලයට සිද්ධ කෙළේ නැත්නම් තමන් අබිබවා යමින් එළිෙයන් 
සහකාර ෙපොලිස් අධිකාරිවරු සෘජුවම බඳවා ගැනීම සිදු වනවා. 
නියමිත පරිදි කාල රාමුවලට උසස්වීම් ලබා ෙනොදීම ෙහේතු 
ෙකොටෙගන එළිෙයන් එම තනතුරට බඳවා ගැනීම නිසා ඔවුන් 
විශාල ගැටලුවකට මුහුණ දීලා තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ නිසා අද ෙම් උසස්වීම් පිළිබඳව 
පශ්න මතු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අද ෙබොෙහෝ අයට සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබන ෙද් තමයි, ෙම් හැම උසස්වීමකටම පස්ෙසේ මානව 
හිමිකම් ෙකොමිසමට යන්න සිදුවීම. පසු ගිය දා පධාන ෙපොලිස් 
පරීක්ෂක තනතුරුවලට උසස් කිරීම සාධාරණව සිදු කෙළේ නැහැ 
කියලා ෙපොලිස් පරීක්ෂකවරු 77ක් මූලික අයිතිවාසිකම් 
ෙපත්සමක් ෙගොනු කළා. ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් සිදුවීම 2014 
අවුරුද්ෙද් සිදු වුෙණ් ඌව පළාත් සභා මැතිවරණය 
ආසන්නෙය්දීයි. 

ඌව පළාත් සභා මැතිවරණය ආසන්නෙය් උප ෙපොලිස් 
පරීක්ෂකවරු ගණනාවක් ෙපොලිස් පරීක්ෂකවරුන්ෙග් මට්ටමට 
උසස් කළා. හැබැයි, එෙහම කරන ෙකොට ෙමොකක්ද සිද්ධ වුෙණ්? 
නිවැරදි කමය අනුගමනය කෙළේ නැහැ. සමහර අයට ෙචෝදනා 
තිබුණා. අපට මතකයි, ගරු කථානායකතුමනි, සමහර අය 
වැරදිකරුවන් බවට පත් ෙවලා තිබුණා; වැඩ තහනමට ලක් ෙවලා 
තිබුණා. ඒ අයට පවා උසස්වීම් ලබා ෙදන ෙකොට, සත  ෙලස 
රාජකාරිෙය් නිරත වුණු විශාල පිරිසකට ඒ උසස්වීම් පටිපාටිය 
ලැබුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා තමන්ෙග් උසස්වීම සාධාරණව ලැබුෙණ් 
නැහැ කියලා ෙපොලිස් පරීක්ෂකවරුන් 77ෙදෙනක් මූලික 
අයිතිවාසිකම් ෙපත්සමක් ඉදිරිපත් කළා. ඒ නිසා, ෙපොලීසිෙය් 
වැටුප් පිළිබඳ පශ්නය වාෙග්ම ගරු කථානායකතුමනි, ඔවුන්ෙග් 
උසස්වීම් පිළිබඳව ද විධිමත් කමෙව්දයක් සකස් කරන්නට ඕනෑ.  

ෙපොලිස් නිලධාරින් එක්ක සාකච්ඡා කළාම, ඔවුන්ෙග් 
පැත්ෙතන් ඉදිරිපත් වුණු කරුණු ගණනාවක් තිෙබනවා. අඩුම 
තරමින් ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල් තනතුෙර් සිට ෙසේවා කාලය අවුරුදු 
දහයක්  වුණාම, ෙවනත් ෙචෝදනා නැතිනම්  ඔහු සැරයන්වරෙයක් 
බවට පත් කරන්න. ෙපොලිස් සැරයන්වරෙයක් අවුරුදු දහයක් ගත 
වුණාට පස්ෙසේ ඔහු උප ෙපොලිස් පරීක්ෂක තනතුෙර් පිහිටුවන්න. ඒ 
විධියට බැලුවාම, ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල් ෙකෙනක් අවුරුදු විස්සක් 
ගියාම තමයි උප ෙපොලිස් පරීක්ෂක තනතුරට පත් ෙවන්ෙන්. ඒක 
සාධාරණ නැද්ද, ගරු කථානායකතුමනි? ඒ නිසා ඒ ගැන කල්පනා 
කර බලන්න. 

උප ෙපොලිස් පරීක්ෂක තනතුෙර් සිට ෙපොලිස් පරීක්ෂක තනතුර 
දක්වා අවුරුදු අටක කාලයක්, ෙපොලිස් පරීක්ෂක තනතුෙර් සිට 

පධාන ෙපොලිස් පරීක්ෂක තනතුර දක්වා අවුරුදු හතරක කාලයක්, 
පධාන ෙපොලිස් පරීක්ෂක තනතුෙර් ඉඳලා සහකාර ෙපොලිස් 
අධිකාරි තනතුර දක්වා වසර හතරක කාලයක්, සහකාර ෙපොලිස් 
අධිකාරි තනතුෙර් සිට ෙපොලිස් අධිකාරි තනතුර දක්වා අවම 
වශෙයන් අවුරුදු හයක කාලයක්වත් උසස්වීම් ලැබීමට සුදුසු 
කාලය යයි ෙයෝජනා කරමු. එවැනි කාල රාමුවක්වත් හදලා 
දුන්ෙනොත් ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පශ්නයට විසඳුමක් ලබා 
ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ෙපොලීසිෙය් උසස්වීම් පටිපාටිය මීට වඩා 
කමවත් කළ යුතුව තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්, උසස්වීම් ලබා දීම 
සඳහා එක් එක් ෙව්ලාෙව්දී එක් එක් චකෙල්ඛ නිකුත් කිරීම 
ෙහේතුෙකොටෙගන අද ෙම් අර්බුදය මතු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා 
නිශ්චිත පතිපත්තියක් ෙම් උසස්වීම් ලබා දීම පිළිබඳව අනුගමනය 
කරන්න ඕනෑය කියා මා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

ෙපොලීසිෙය් මාරුවීම් පිළිබඳ අවධානය ෙයොමු කරන ෙලස මා 
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, ගරු කථානායකතුමනි.  අද වන 
විට වවුනියාව පෙද්ශෙය් -උතුරු පෙද්ශෙය්- ෙපොලීසිවල ෙපොලිස් 
නිලධාරින් විශාල  සංඛ ාවක් ෙසේවෙය් සිටින බව අපි දන්නවා. 
එක කාලයකටයි එවැනි අවශ තාවක් පැන නඟින්ෙන්. නමුත් අද 
එවැනිම අවශ තාවක් පැන නඟිනවා කියලා අපි විශ්වාස 
කරන්ෙන් නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම  වවුනියාව පෙද්ශය ගත්ෙතොත්, 
තුන්දහසකට ආසන්න ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල්වරුන් පිරිසක් ඒ 
පළාෙත් ෙසේවෙය් නිරතව සිටිනවා. ඔවුන්ෙග් දරුවන් පාසල් 
යනවා. ඔවුන්ෙග් භාර්යාවන් රැකියා කරන අය ඉන්නවා. 
ෙදමව්පියන් අසනීප වුණු අය ඉන්නවා. ඔවුන් විශාල දුෂ්කර 
පෙද්ශවලට අත් හැර දමා තිෙබනවා. ඒ නිසා ඔවුන් විශාල 
පීඩාවකට පත් වී තිෙබනවා. ඔවුන් කරන්ෙන් කාර්යාල කාර්ය 
භාරයක් ෙනොෙවයි.  

ෙපොලීසිය මහ ජනතාව සමඟ ගැවෙසමින් කරන කාර්ය 
භාරයක් කරන්ෙන්, ගරු කථානායකතුමනි. මහ ජනතාවත් එක්ක 
ගැවෙසන කාර්ය භාරයක් ඉටු කරන්න නම්, ඒ නිලධාරියා 
තෘප්තිමත් ෙවන්න ඕනෑ; ඔහුෙග් මනස සමබරව පවතින්න ඕනෑ. 
ඔහුෙග් මනසින් ෙගදර පශ්න ෙපොදි බැඳෙගන, දරුවන්ෙග් පශ්න 
ෙපොදි බැඳෙගන, ෙදමව්පියන්ෙග් පශ්න ෙපොදි බැඳෙගන, දරුවන් 
බලන්න බැරිව, ෙදමව්පියන් බලන්න බැරිව, මාසයකට 
සැරයක්වත් බිරිඳ ළඟ ගත කරන්න බැරිව, ෙකොෙහොමද ඒ ෙපොලිස් 
නිලධාරියාෙගන් නිසි රාජකාරියක් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්? ඒ 
නිසා ඔවුන් විශාල මානසික පීඩාවකට පත් වී තිෙබනවා. ෙම්, 
මාරුවීම් පිළිබඳ මතු ෙවලා තිෙබන පශ්නයයි. ගරු 
කථානායකතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා, ෙබොෙහොමයක් මාරුවීම් 
කරන්ෙන් ෙද්ශපාලන මැදිහත්වීම් මතයි කියා.  

අපට මතකයි, මීට කලින් ෙමොනරාගල වුණු සිද්ධියක්. 
ෙමොනරාගල ෙහොර වැලි ජාවාරමක් තිබුණා. ඒ ෙහොර වැලි ජාවාරම 
කරපු අය අත් අඩංගුවට ගත්තා. ඊට පස්ෙසේ, පෙද්ශෙය් පධාන 
ෙද්ශපාලන බලවන්තිය මැදිහත් වුණා, අත් අඩංගුවට ගත් අය 
නිදහස් කරගන්න. ඇයි? ඇය මැදිහත් ෙවලා තමයි ඒ වැලි 
ජාවාරම කර තිබුෙණ්. සහකාර ෙපොලිස් අධිකාරිවරයා කිව්වා, 
"කවුරු මැදිහත් වුණත්, මම සූදානම් නැහැ ඒ අය කියන විධියට 
කටයුතු කරන්න; ෙම් ෙහොර වැලි ජාවාරම නතර කරන්න" කියලා. 
හැබැයි සිද්ධ වුෙණ් ෙමොකක්ද? ෙහොර වැලි ජාවාරම එෙසේම සිද්ධ 
වන අතර, සහකාර ෙපොලිස් අධිකාරිවරයා මාරු කර දැම්මා. අද 
ෙද්ශපාලන වුවමනා ඉටු කරන්ෙන් නැත්නම්, ඇමතිවරුන්ෙග්, 
මන්තීවරුන්ෙග් වුවමනාවන් අනුව ෙපොලීසිය කටයුතු කරන්ෙන් 
නැත්නම් ඔවුන් මාරු කරන තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. 
එෙහම වුෙණ් ෙමොනරාගල විතරක් ෙනොෙවයි.  

අපට මතකයි වැල්ලම්පිටිෙය් සිද්ධ ෙවච්ච ෙද්ත්. 
ෙකොෙළොන්නාෙව් නගර සභාෙව් සභාපතිවරයා පැහැරගන්න සුදු 
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වෑන් එකක් ආවා, ගරු කථානායකතුමනි. ඒ කාලෙය් සුදු වෑන් 
පිළිබඳ භීතියක් තිබුණා. ඒ සුදු වෑන් ෙසොයාගන්න බැරිව තිබුණා. 
කවුද ඒ පැහැරගැනීම් කරන්ෙන් කියන එක ගැන සැකයක් 
තිබුණා. හැබැයි, අෙනක් අයට ඒ සැකය තිබුණාට අපට නම් ඒ 
සැකය තිබුෙණ් නැහැ. නමුත් රෙට් සැකයක් හදා තිබුණා. අපි 
දැනෙගන සිටියා ඒ ගැන. කවුද ඒ පිටු පස ඉන්ෙන් කියන එක 
සම්බන්ධෙයන් ඕනෑ තරම් ෙතොරතුරු අපට තිබුණා. හැබැයි ගරු 
කථානායකතුමනි, පළමුවැනි වතාවට, සුදු වෑන් එෙකන් 
ෙකොෙළොන්නාෙව් නගර සභාෙව් සභාපතිවරයා පැහැරෙගන යන්න 
ආපු පිරිස් වැල්ලම්පිටිෙය් OIC මහත්මයා විසින් අත් අඩංගුවට 
ගනු ලැබුවා. ඒ අය අත් අඩංගුවට  අරෙගන ෙපොලිස් ෙපොෙත් 
පැමිණිල්ලක් දැම්මා. පැමිණිල්ලක් දමලා වාහනෙය් අංකයයි, ඒ 
නිලධාරින්ෙග් නාම ෙල්ඛනයයි ලිව්වා. ෙමොකක්ද සිද්ධ වුෙණ්?  

වැල්ලම්පිටිය ෙපොලීසිෙය් OIC මාරු කළා. ඒෙකන් ෙන් එය 
ෙකළවර වුෙණ්. හිටපු Senior DIG අනුර ෙසේනානායක මහත්මයා 
ගිහිල්ලා පැමිණිලි ෙපොෙත් ෙකොළ කඩා අයින් කළා. එෙහමයි 
කරලා තිබුෙණ්. ඒ විධියට ෙද්ශපාලන මැදිහත්වීම් කළා. ෙපොලීසිය 
තමන්ට ඕනෑ පරිදි මාරු කරන්න, උසස් කරන්න ෙද්ශපාලන 
මැදිහත්වීම් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා, ගරු 
කථානායකතුමනි, නිසි මාරු කිරීෙම් කමෙව්දයක් සකස ් කළ 
යුතුය, වඩාත් සමබර මානසිකත්වයකින් යුතුව ඔවුන්ෙග් රාජකාරි 
පවත්වාෙගන යෑම සඳහා අවශ  කටයුතු කළ යුතුය කියන 
ෙයෝජනාව මම කරනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම ඔවුන්ෙග් රාජකාරිෙය් 
ස්වභාවය බලන්න. ඔවුන් රාජකාරි ෙවලාවක් තිෙබන අය 
ෙනොෙවයි. මා දැක්කා ඇඹිලිපිටිෙය් සිද්ධිෙය්දී ෙවච්ච ෙද්. මා ඒ 
සිද්ධිය ගැන පසුව කියන්නම්. ගරු කථානායකතුමනි, ඇඹිලිපිටිය 
සිද්ධියට අදාළ කට උත්තරයක් මා ළඟ තිෙබනවා. ඒ කට 
උත්තරෙයහි කියනවා, "ෙලොකු කලබලයක් ඇති වුණා, -ඒක 
ඇත්තද ෙබොරුද කියලා මම පසුව කියන්නම්- ඒ කලබලය සඳහා 
ෙපොලීසිෙය් ෙබොෙහෝෙදෙනක් ඕනෑ වුණා, බැරැක්කවල නිදාෙගන 
සිටි අයත් සිවිල් ඇඳුමින්ම අරෙගන ගියා" කියලා. ඒක හරිද, 
වැරැදිද කියන එක ෙවනම එකක්. ඒෙකන් ෙපන්නුම් කරන්ෙන් 
ෙවන ෙමොකවත් ෙනොෙවයි. එෙසේ නිදාෙගන සිටින අය නිදි 
ඇඳුමින් පවා රාජකාරියට කැඳවන වෘත්තියක් ෙන් ෙම්ක. ඒක ෙන් 
ඒෙකන් කියන්ෙන්. ගරු කථානායකතුමනි, ඒ කට උත්තරය මා 
ළඟ තිෙබනවා. අවශ  නම් ෙපන්වන්න පුළුවන්. මා ෙම් ෙපන්නුම් 
කරන්න හදන්ෙන් ඇඹිලිපිටිෙය් සිද්ධිය ගැන ෙනොෙවයි, 
ෙපොලීසිෙය් රාජකාරිෙය් ස්වභාවය ගැනයි. ඔවුන්ට පැය 8ක 
රාජකාරියක්ද තිෙබන්ෙන්? ඔවුන්ට පැය 10ක රාජකාරියක්ද 
තිෙබන්ෙන්? ඔවුන්ට නිශ්චිත වැඩසටහනක්ද තිෙබන්ෙන්? යම් 
පෙද්ශයකට ඇමතිවරයකු යනවා නම්, ඒ පෙද්ශය අයත් 
ෙපොලීසිෙයන් ඔහුට ආරක්ෂාව සපයන්න ඕනෑ. අවුරුදු උත්සවයක් 
පවත්වනවා නම්, එයට ආරක්ෂාව ලබා දීම ඔවුන් කරන්න ඕනෑ. 
පාරක් කැඩිලා නම්, ඒක හදන එක ඔවුන් කරන්න ඕනෑ. වැස්ස 
වැටිලා පාර ෙපොඩ්ඩක් යට ෙවලා නම්, ඒ පාර හදන එකත් ඔවුන් 
කරන්න ඕනෑ. ඒ නිසා, පැතිරුණු රාජකාරි විශාල පමාණයක් 
පැටවුණු ආයතනයක් තමයි, ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
කියන්ෙන්. ඒ රාජකාරි නිසි ෙලස ඉටු කර ගැනීම සඳහා අවශ  
වන අවම පහසුකම් තිෙබනවා. ඒ අවම පහසුකම් ටික ලබා ෙදන්න 
තමුන්නාන්ෙසේලා දැන් සමත්ෙවලා තිෙබනවාද?  

ගරු කථානායකතුමනි, නිදහස් දින උත්සවය ඔබතුමාෙග් 
මූලිකත්වෙයන් තමයි පවත්වන්ෙන්. ඒ නිදහස් දින උත්සවය 
ෙවනුෙවන් ඈත ෙපොලිස් ස්ථානවල සිටින නිලධාරින් කැඳවනවා. 
ඔවුන් කැඳවලා ඉස්ෙකෝලවල ගාල් කරනවා; ඔවුන්ට පිළුණු වුණ 

කෑම ෙදනවා; ෙපොඩි වතුර ෙබෝතලයක් ෙදනවා. උත්සවය අවසන් 
වුණාට පස්ෙසේ ඒ සමහර අයට ෙගදර යන්න විධියක් නැහැ. ඈත 
ගම්වල රෑ 10.00ට, 11.00ට වැලි ෙලොරියට අත දමනවා නම්, 
ෙකොට ෙලොරියට අත දමනවා නම්, ෙත් දළු ෙලොරියට අත දමනවා 
නම් ඒ අය ෙපොලිස් නිලධාරින්. ඔවුන්ට රාජකාරිය අවසන්ෙවලා 
ෙගදර යන්න විධියක් නැහැ. ඔවුන්ට ෙගදර යන්න සිද්ධෙවලා 
තිෙබන්ෙන් එක්ෙකෝ වැලි ෙලොරිෙය් නැඟලා; එෙහම නැත්නම් 
මාළු ෙලොරිෙය් නැඟලා; එෙහම නැත්නම් පාෙර් තිෙබන තී වීලර් 
එකකට ෙපොඩි සද්දයක් දාලා. ෙම්කෙන් සිද්ධෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

ඔවුන් ආෙව් රාජකාරියකට  නම්,  ඔවුන් රාජකාරිය නිමෙවලා 
ඔවුන්ෙග් වාසස්ථානය දක්වා යන ෙතක් වගකීම, ඒ රාජකාරිය 
භාරව සිටින කණ්ඩායම බාර ගන්න ඕනෑ. රාජකාරිය අවසන් 
වුණාට පස්ෙසේ අත් හැර දැමීම ෙනොෙවයි ඔවුන්ෙග් වගකීම 
ෙවන්ෙන්. අද සිද්ධෙවලා තිෙබන ෙද් තමයි ඔවුන්ෙග් රාජකාරි 
අවසන් වුණා ට පස්ෙසේ  ඔවුන්ව අත් හැර දැමීම. ඔවුන් ෙගදර 
යන්න ඕනෑ වැලි ෙලොරිෙය්ද; ෙකොට ෙලොරිෙය්ද;  හරක් ෙලොරිෙය්ද 
කියන කාරණය සම්බන්ධෙයන් පශ්නයක් නැහැ. ඔවුන් හරක් 
පටවන ෙලොරිෙය්ත් නඟිනවා; ෙහොර ෙකොට ෙලොරිෙය්ත් නඟිනවා; 
ෙහොර වැලි ෙලොරිෙය්ත් නඟිනවා.  එතෙකොට නීතිය ඉටු කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? ඒ නිසා  රාජකාරිය නිමවීෙමන් පසුව ඔවුන්ෙග් 
ගමනාගමනය පිළිබඳව වැඩි සැලකිල්ලක් දක්වන්න ඕනෑකම 
තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම තමයි ඔවුන්ෙග් නිල ඇඳුම 
පිළිබඳවත් පශ්න තිෙබනවා. ෙම් නිල ඇඳුම ලංකාෙව් තිෙබන නිල 
ඇඳුම්වලින් ෙවනස් ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා කියන්න මම 
දන්ෙන් නැහැ. ෙම් නිල ඇඳුෙම් කලිසම මහපු ෙරද්ෙදන් කමිසයත් 
මහලා තිෙබනවා. ෙමොකක්ද, ෙම් කරන්ෙන්?  

සාමාන ෙයන් අපි දන්නවා, උඩුකය වසා ගැනීෙම්දී ලිහිල්, 
සැහැල්ලු ෙරද්දකින් මසන ලද කමිසයක් ඕනෑ බව. චිරාත් 
කාලයක් තිස්ෙසේ ෙපොලීසිෙය් නිල ඇඳුෙම් කලිසම් ෙරද්ෙදන්ම 
කමිසයත් මහනවා. ඊළඟට ඒ  ඇඳුෙමන් ගිනි අව්ෙව් හිටවලා 
තියනවා, traffic  රාජකාරි කරන්න, දහවල් 12.00ට රාජකාරි 
කරන්න, පාරවල් හසුරුවන්න. ෙම් සිද්ධ කරලා තිෙබන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? අඩුම තරමින් තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙම් අයට සැහැල්ලු 
ඇඳුමක් ෙදන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් ඇඳුම ට හිරෙවලා 
ෙපොලිස් නිලධාරින් රාජකාරි කටයුතු කරනවා මම දැකලා 
තිෙබනවා, ගරු කථානායකතුමනි. උෙද් පාන්දර  පාරට ඇවිල්ලා, 
රෑ 9.30 වනතුරු පාෙර් traffic රාජකාරිය කරලා, වාහන එහාට 
ෙමහාට හසුරුවලා, දුම් නාෙගන, අව්ෙව් රස්තියාදුෙවලා ෙපොලිස් 
නිලධාරින් තම රාජකාරිය ඉටු කරනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙපොලීසිෙය් මහත්වරුන්ෙග් කෙට් 
නළාවක් ගහලා තිෙබන එක ෙහොඳයි, එෙහම නැත්නම් ඔවුන්ට 
තිෙබන පීඩනයට ෙමොන ෙද්වල් කියෙව්විද දන්ෙන් නැහැ කියලා 
එක පුද්ගලෙයක් මට කිව්වා. නළාව නිසා whistle ගහලා 
ෙබ්ෙරනවා. ඒ තරම් පීඩාවක් ඔවුන්ට තිෙබනවා. ඔවුන් රාජකාරිය 
නිමෙවලා ඔවුන්ෙග් බැරැක්කයට ෙහෝ කාර්යාලයට ආපු 
ෙවලාවට,  ෙකෝට් එෙක් ෙබොත්තම් හතර ඇරලා, පුටුෙව් ඇල 
ෙවනවා, "යාන්තම් අද දවස ඉවරයි" කියලා. මම එෙහම 
අවස්ථාවන් දැකලා තිෙබනවා. ෙමෙහම රාජකාරි කරන්න ඕනෑද? 
ෙම්, ෙමොන රාජකාරියක්ද? ඒ නිසා ඔවුන්ට රාජකාරිය කිරීෙම්දී 
අවශ  වන පහසුකම් ටික ලබා දීම පධාන කාර්ය භාරයක් බවට 
පත්ෙවලා තිෙබනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම තමයි යතුරු පැදි පිළිබඳ 
පශ්නය. ෙම් යතුරු පැදි ලබා දීෙම් ෙයෝජනාව ඉස්ෙසල්ලාම 
එනෙකොට, ක්ෙෂේත නිලධාරින්ට තමයි ෙම් යතුරු පැදි ලබා 
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ෙදන්ෙන් කියලා කිව්වා මට මතකයි. ක්ෙෂේත නිලධාරින්ෙග් 
ගණයට ආර්ථික සංවර්ධන නිලධාරින් වැටුණා; සමෘද්ධි 
නිලධාරින් වැටුණා; ෙගොවි නියාමකවරුන් වැටුණා. හැබැයි, 
ක්ෙෂේත නිලධාරින්ෙග් ගණයට ෙපොලිස් නිලධාරින් වැටුෙණ් 
නැහැ. හැබැයි, ෙපොලීසිෙය් ෙගොඩක් අය ඉන්ෙන් පාෙර්ම තමයි. 
හැබැයි, ඔවුන් පළමුෙවන්ම ක්ෙෂේත නිලධාරින් හැටියට ගණන් 
ගත්ෙත් නැහැ. ඒ නිසා ඉස්ෙසල්ලාම ලබා ෙදන යතුරු පැදි 
ෙපොලිස් නිලධාරින්ට වලංගු වුෙණ් නැහැ. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
දිගින් දිගටම කථා කරලා තමයි ඒ යතුරු පැදි ෙපොලිස් නිලධාරින්ට 
දීම වලංගු කෙළේ. ඊට පස්ෙසේ ඒ යතුරු පැදි ලබා ෙදන්න 
කමෙව්දයක් හැදුවා, ගරු කථානායකතුමනි. ඉස්ෙසල්ලාම 
කණ්ඩායමක් ෙතෝරා ගත්තා. ඔවුන් ෙතෝරා ගත් පදනම ෙමොකක්ද 
කියා කියන්න අපි දන්ෙන් නැහැ. හැබැයි,  අනික් අයටත් කිව්වා, 
ඔ යෙගොල්ලන්ටත් යතුරු පැදි ලැෙබනවා කියලා. ෙම්ෙගොල්ලන් 
තමයි පළමු කණ්ඩායම. හැබැයි, එක කණ්ඩායමකට බයිසිකල් 
හම්බ වුණා. තව කණ්ඩායමක් සල්ලි බැඳලා තිෙබනවා. තව 
කණ්ඩායමක් සල්ලි බැඳලාත් නැහැ. ඔවුන්ට ඒ යතුරු පැදි ලබා 
ෙද්විද දන්ෙන් නැහැ.  

දැන් එකම ෙපොලීසිය කියාත්මක ෙවමින් තිෙබනවා. ෙමෝටර් 
සයිකලය ලැබුණු ෙපොලිස් නිලධාරින් කණ්ඩායමක් ඉන්නවා; 
සල්ලි බැඳපු ෙපොලිස් නිලධාරින් කණ්ඩායමක් ඉන්නවා; 
බයිසිකලය ලැෙබ්ද නැද්ද කියා දන්ෙන් නැතිව, ඉල්ලුම් 
පතයක්වත් පුරවන්ෙන් නැති ෙපොලිස් නිලධාරි කණ්ඩායමක් 
ඉන්නවා. ඒ නිසා යතුරුපැදි පිළිබඳ දැන් මතුෙවලා තිෙබන පශ්නය 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔවුන්ෙග් රාජකාරිෙය් විශාල ව ාකූල 
තත්ත්වයක් ඇතිවීම දක්වා වර්ධනය ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා 
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් යතුරුපැදි පිළිබඳ ගැටලුවට වහාම විසඳුමක් 
ලබා ෙදන්න කියා මම ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරවනවා. 
ඒ සියලු නිලධාරින්ට යතුරු පැදි ලබා දීමට කටයුතු කරන්න. 
ෙමොකද, ෙකොටසකට ලබා දීලා තිෙබනවා.  අනික් අය  රුපියල් 
50,000 බැඳලා තිෙබනවා ගරු කථානායකතුමනි. මා ඒ ගැන 
දන්නවා.  

මා දන්නා ෙපොලිස් නිලධාරින් ඉන්නවා, යතුරු පැදියක් ෙදනවා 
කිව්වාට පස්ෙසේ, ෙනෝනාෙග් කරාබු ෙදක ගලවාෙගන ගිහිල්ලා, 
ෙනෝනාෙග් ෙච්න් එක ගලවාෙගන ගිහිල්ලා බැංකුවට උකස් 
කරලා තමයි රුපියල් 50,000 ගත්ෙත්. දැන් බැංකුවට ෙපොලී 
ෙගවන්නත් ඕනෑ. රුපියල් 50,000 ෙපොලීසිය අරෙගන තිෙබනවා. 
බයිසිකලයත් නැහැ. Three-wheeler එෙකන් වැඩට යන්න ඕනෑ. 
ෙමොකක්ද, ෙම් සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ඒ නිසා 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් නිලධාරින් පිළිබඳව ඇති කර තිෙබන 
ව ාකූලතාව පිළිබඳව මීට වඩා අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑකම 
තිෙබනවා.  

ඊළඟට ගරු කථානායකතුමනි, ෙපොලීසිෙය් පහළම නිලධාරින් 
පත්ෙවලා තිෙබන විශාලම අසහනකාරි තත්ත්වය තමයි 
නිලධාරිවාදය. පහළ නිලධාරින් ඉහළ නිලධාරින් නිසා විශාල 
පීඩාවකට පත් ෙවනවා. ඒක නතර කරන්න ඕනෑ. ෙම්ක 
වෘත්තියක්; ෙසේවයක්. එක්ෙකෙනක් DIG ෙවන්න පුළුවන්. අනිත් 
ෙකනා SSP ෙවන්න පුළුවන්. අනිත් ෙකනා SP ෙවන්න පුළුවන්. 
කවුරු  වුණත් කමක් නැහැ. හැබැයි, එක රාජකාරියක් ෙවනුෙවන් 
එකිෙනකාට පැවරුණු බලසීමාවන් තිෙබනවා. ඒ බලසීමාවන් 
ෙවනුෙවන්, එකම ෙසේවාවක් ෙවනුෙවන් සමූහයක් ෙලස කටයුතු 
කරන්න ඕනෑ. ෙම් එෙහම කටයුතු කරන්න ඕනෑ කණ්ඩායමක්. 
ගරු කථානායකතුමනි, එෙහම කටයුතු කරනවා ෙවනුවට, අසීමිත 
නිලධාරිවාදයකට ෙමොවුන් යට කරලා තිෙබනවා.  

පසු ගිය දවසක පුවත් පතක පළ කර තිබුණ ඡායාරූපයක් 
ඔබතුමාත් දකින්න ඇති. ෙම් ඡායාරූපය 2012.11.30වන දා "අද" 
පුවත් පෙත් පළ ෙවලා තිබුණා. ඡායාරූපය පළ ෙවලා තිබුණා 

විතරක් ෙනොෙවයි, ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙම් ආකාරයට වැකියක් ලියා 
තිබුණා. "ෙලොක්ෙකෝ සහ ෙසොක්ෙකෝ ගැන කථා ෙබොෙහෝය. 
ෙපොලීසිෙය් ෙලොකු මහත්තෙයකුට ආචාර ෙපළපාළියට සහභාගි 
ෙවන්නට ඔන්න ෙමන්න තිබියදී, තමන් සපත්තු ෙපොලිෂ් කරෙගන 
නැති බව මතක් විය. පිහිටට ආෙව් ෙසොක්කාය. පාර අයිෙන් දී 
ෙසොක්කා සපත්තු මදින්නට විය. ෙපොලීසිෙය් ෙසොක්කන්ට සපත්තු 
මදින්නට පමණක් ෙනොව ඊටත් එහා ගිය චරිත රඟපාන්නට සිදුවන 
බව අප දන්නා කරුණකි." ෙමොකක්ද, ෙම් සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්? ෙම් ඡායාරූපය දැක්කාට පස්ෙසේ ෙපොලිස් 
නිලධාරියාට කවුද ෙගෞරව කරන්ෙන්? මම දන්ෙන් නැහැ ෙගදර 
උදවියවත් ඔහුට ෙගෞරව කරාවි ද කියලා. පාරක් මැද ෙපොලිස් 
නිලධාරියකුෙග් සපත්තු පිරිමදිනවා. ෙම් නිලධාරින් ෙන්ද? ෙම් 
මිනිස්සු ෙන්ද? ඒ නිසා ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව තුළ ඇති වී 
තිෙබන ෙම් නිලධාරිවාදයටත් විසඳුමක් ගත යුතුව තිෙබනවා. අපි 
රාජකාරියක් කරනවා. සමූහ කාර්යයක් තිෙබනවා. එකිෙනකාට 
එක එක බලසීමාවන් ඇතුෙළේ යම් යම් වගකීම් පැවරී තිෙබනවා. ඒ 
ඇරුණුෙකොට තමන්ෙග් වගකීම වන්ෙන්, තමන්ෙග් පහළ 
නිලධාරිෙයක් යටපත් කිරීම, පීඩාවට පත් කිරීම ෙහෝ තමන්ෙග් 
අතවැසිෙයක් කර ගැනීම ෙනොෙවයි. ඔවුනුත් පුරවැසියන්. ඒ 
මෙනෝභාවයට පත් කළ යුතුව තිෙබනවා.   

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම පසු ගිය දිනවල ෙබොරැල්ල 
ෙපොලීසිෙය් සිදුවීමක් තිෙබනවා මම දැක්කා. එය 2014.07.30වැනි 
දා පුවත් පතක ෙම් විධියට වාර්තා වී තිබුණා. "තමන්ෙගන් 
පළිගැනීම සඳහා ෙපොලීසිෙය් පධානිෙයකු තමා ෙපොලීසිෙය් මිදුල 
අතුගෑමට ෙයදූ බව....."  

 පළිගන්න ඕනෑ නිසා මිදුල අතුගාන්න කියනවා  ඒ ෙපොලිස් 
නිලධාරියාට. ඒ අවස්ථාෙව්  ගෙම් මහත්තෙයක් පැමිණිල්ලක් 
කරන්න යනවා, ෙපොලීසියට. තමන් පැමිණිල්ල කරන්න යන 
ෙපොලීසිෙය් ඉන්න  මහත්තයා මිදුල අතුගානවා කියලා ගෙම් 
මහත්තයාට ෙත්ෙරනවා. ඉතින් පැමිණිල්ල කරන්න යන ගෙම් 
මහත්තයාට හිෙතනවා, "මෙග් පැමිණිල්ල කරනවාට වඩා ෙහොඳයි 
ෙපොලීසිෙය් මහත්තයාෙග් පැමිණිල්ල මම ලියාගන්න එක" 
කියලා.  ෙමොකද, ෙපොලිස් නිලධාරියාටත් සිද්ධෙවලා තිෙබනවා 
මිදුල අතුගගා ඉන්න. ඉතින් ෙකොෙහේද ඒ නිලධාරියාට  ෙපෞරුෂයක් 
තිෙබන්ෙන්? ඒ නිසා නිලධාරිවාදෙයන් ෙම් කර තිෙබන ගිල 
ගැනීම පිළිබඳව මීට වඩා තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අවධානය ෙයොමු 
කරන්න ඕනෑකම තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි,  ෙද්ශපාලනය පිළිබඳව පැතිරී තිෙබන 
තත්ත්වය ඊළඟට මා කියන්නම්. අෙප් විශාමික නිෙයෝජ  
ෙපොලිස්පති ඇන්ටන් ෙජයනාදන් මහතාෙග් පකාශයක් මා දැන් 
උපුටා දක්වන්නම්. මම ෙම් කියවන්ෙන් දහනව වන ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථා සංෙශෝධනය ෙගන එන්න කලින් එතුමා ලියපු ලිපියක්. 
එතුමා ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? 

"1978 ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව කියාත්මක වීමත් සමඟ 
ජනාධිපති ධුරයට අතිවිශාල බලතල සමුදායක් හිමිවීමත් සමඟ 
ෙද්ශපාලන බලපෑම උත්සන්න විය. වත්මන් ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාව යටෙත් ෙපොලිස්පතිවරයා පත් කිරීෙම් පූර්ණ බලය 
ඇත්ෙත් ජනාධිපතිවරයාටය. පසු ගිය වසර 15 තුළ සියලුම 
ෙපොලිස්පතිවරුන් බලෙය් සිටින ආණ්ඩුවල රූකඩ ෙලස කියා කර 
ඇති බව ෙපනී යයි....'' 

ෙම්ක කියන්ෙන් මම ෙනොෙවයි, නිෙයෝජ  
ෙපොලිස්පතිවරෙයක්.  

''...නුසුදුසු නිලධාරිෙයකුට අයුතු ෙලස උසස්වීමක් දීම 
සම්බන්ධෙයන් විෙරෝධය පළ ෙකොට සිය පදවිෙයන් ඉල්ලා අස් වූ 
එකම ෙපොලිස්පතිවරයා වූෙය් සිරිල් ෙහේරත් මහතාය. ඉන්පසුව පත් 
වූ සියලු ෙපොලිස්පතිවරුන් ෙද්ශපාලන හාම්පුතුන් විසින් නිකුත් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කරන විවිධ නිෙයෝග පිළිපැද්ෙද් ඒවා නීත නුකූලද නැද්ද කියා 
සැලකීමකින් ෙතොරවය. ඒ නිසා ෙපොලීසිය ෙද්ශපාලනීකරණය වූ 
අතර, එය හුෙදක් පාලක පක්ෂෙය් හස්තයක් බවට පත් විය. පාලක 
පක්ෂයට සම්බන්ධ පුද්ගලයන් සම්බන්ධෙයන් අපරාධ පරීක්ෂණ 
සිදු ෙනොකිරීම පිළිබඳව සිද්ධීන් රාශියක් තිෙබ්." 

ඔන්න, ෙපොලීසිෙය් තත්ත්වය! ෙම්, හිටපු ෙජ ෂ්ඨ නිෙයෝජ  
ෙපොලිස්පති ඇන්ටන් ෙජයනාදන් මහතා විසින් කරන ලද 
පකාශයක්. ෙපොලීසිය ඒ තරමට ෙද්ශපාලනීකරණයට ලක් වුණා.  

ගරු කථානායකතුමනි, අපි මෑත ඉතිහාසෙය් උදාහරණයක් 
ගනිමු. අපට මතකයි  කටුනායක සිදුවීම. කටුනායක සිදුවීෙම්දී 
ෙපොලීසිය සහ ඒ උද්ෙඝෝෂණකරුවන් අතර ගැටුමක් මතු වුණා. ඒ 
ගැටුෙම්දී තරුණෙයක් මිය ගියා. විශාල පිරිසකෙග් අත පය කඩා 
දැම්මා. ෙපොලීසිෙය් ඒ අනිසි මැදිහත්වීම ෙහේතු ෙකොටෙගන, ඒ  
වගකීම භාරෙගන පළමු වතාව ට අෙප් රෙට් ෙපොලිස්පතිවරෙයක් 
ඉල්ලා අස් වුණා. ඒ තමයි මහින්ද බාලසූරිය මහත්මයා. ගරු 
කථානායකතුමනි, මහින්ද බාලසූරිය මහත්මයා ඉල්ලා අස් වුණාට 
පසුව, "ලංකාෙව් පළමුවැනි වතාවට වගකීම භාර අරෙගන ඉහළ 
නිලධාරිෙයක් ඉල්ලා අස්විය" කියලා පධාන පුවත් ශීර්ෂ පාඨවල 
පළ වුණු ආකාරය මා දැක්කා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත ෙවලාෙවන් තව විනාඩි 

තුනක් තිෙබනවා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, අර වැඩි කරන කාලෙයන් ටිකක් මට 

ෙදන්න. මට ෙකොපමණ කාලයක් තිෙබනවාද? 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමාට විනාඩි 35යි. ඊට පසුව  නලින්ද ජයතිස්ස මැතිතුමාට 

විනාඩි 10යි.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අර වැඩි කළ කාලෙයන් අපට   විනාඩි පහෙළොවක් ලැෙබනවා 

ෙන්. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ඔබතුමා කථා කරන්න. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙමොකද, අදාළ සිද්ධියට මම තවම ආෙව් නැහැ, ගරු 

කථානායකතුමනි. 

ඒ සිදුවීෙමන් පසුව ඒ ෙපොලිස්පතිවරයා ඉල්ලා අස් වුණා. ඊට 
පස්ෙසේ ෙමොකක්ද කෙළේ? ඔහු තානාපතිවරයකු හැටියට පත් කළා. 
තානාපතිවරයකු හැටියට පත් කළා විතරක් ෙනොෙවයි, පසු ගිය 
ජනාධිපතිවරණ සමෙය්දී වහාම ඔහු කැඳවා නීතිය හා සාමය 
පිළිබඳ අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්වරයා බවටත් පත් කළා. ෙමොකක්ද 
ෙම් ෙවන්ෙන්? කවුද ෙම්වා පිළිගන්ෙන්? කවුද ෙම්වා අනුමත 
කරන්ෙන්? 

ඊට පස්ෙසේ ෙමොකද වුෙණ්? මැතිවරණෙයන් ආණ්ඩුව 
පැරදුණා විතරයි, අඩුම තරමින් රාජකාරි භාර දීමකිනුත් ෙතොරව 
ඔහු රටින් පැනලා ගියා. ඕනෑම ෙල්කම්වරයකුෙග් වගකීම තමයි 
ඊළඟ ෙල්කම්වරයා වැඩ භාර ගන්නා ෙතක් ඒ රාජකාරිය ඉටු 
කරන එක. ඒ විධියට මහින්ද බාලසූරිය මහත්මයා අලුත් 
ෙල්කම්වරයාට වැඩ භාර දුන්නාද, ෆයිල් ටික භාර දුන්නාද, 
කාර්යයන් භාර දුන්නාද?  නැහැ, පැනලා ගියා. ඒකෙන් සිද්ධ 
වුෙණ්. මා ඔහු ගැන පස්ෙසේ කියන්නම්. තව තිෙබනවා, ඔහු ගැන 
කියන්න.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම්වා අනවශ  ෙද්ශපාලන 
මැදිහත්වීම් ෙනොෙවයිද? ෙපොලිස්පතිවරයාෙග් හැසිරීම එෙහම නම් 
ෙපොලීසිෙය් අෙනක් නිලධාරින්ට අත්වන ඉරණම කවරක්ද? ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි. අනුර ෙසේනානායක මහත්මයා වයස අවුරුදු 60 
පිරුණාට පස්ෙසේ විශාම යා යුතුව තිබුණා. හැබැයි, අවස්ථා 
ෙදකකට වැඩි ගණනක් ෙජ ෂ්ඨ නිෙයෝජ  ෙපොලිස්පති තනතුෙර්  
ඔහුෙග් ෙසේවය දීර්ඝ කිරීමට ලක් කළා. එක් අවස්ථාවකදී එෙසේ 
දීර්ඝ කිරීමට ෙහේතුව හැටියට  ෙපන්වූෙය්  CHOGM සමුළුවට 
ආරක්ෂාව සැපයීමට එතුමා අවශ යි කියන එක. හැබැයි, 
CHOGM  සමුළුව අවසන් ෙවලාත් නැවත ඔහුෙග් ෙසේවය දීර්ඝ 
කිරීමක් කරනු ලැබුවා. පසු ගිය කාලෙය් සිදු වී තිෙබන ඝාතන, 
ඝාතන සිදුවීම් ආරක්ෂා කිරීම සහ ඒ ඝාතන පිළිබඳ පරීක්ෂණ නිසි 
පරිදි දියත් ෙනොවීම පිළිබඳ ෙචෝදනා තිෙබන පධාන චූදිතෙයක් 
තමයි අනුර ෙසේනානායක මහත්මයා. මා ඔප්පු කරන්නම් ඒක. මා 
කියන එක විතරක් ෙනොෙවයි, අපරාධ පරීක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් තිෙබන ෆයිල් ටික අරෙගන බලන්න.  
අපරාධ පරීක්ෂණ  ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් තිෙබන ෆයිල් ඇතුෙළේ  ඒ 
විස්තර තිෙබනවා. තාජුඩීන් ඝාතනෙයන් පසුව ඒ මහත්වරු කාටද 
දුරකතන ඇමතුම් අරෙගන තිෙබන්ෙන්?  ඒවා ෙහොයලා බලන්න. 
ඒ නිසා ෙම් ෙපොලීසිය, ඉහළ නිලධාරින්  තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන 
වුවමනා  ෙවනුෙවන් හැසිරවීම ෙහේතු ෙකොට ෙගන ෙපොලීසිය කඩා 
වැටීමට පධාන ෙහේතුවක් ෙවලා තිෙබනවා, ගරු 
කථානායකතුමනි. එක් එක් අයෙග් අපරාධ වසා ගැනීම 
ෙවනුෙවන් ෙම් ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව, ෙපොලිස් නිලධාරින් 
උපෙයෝගි කර ගත්තා. සමහර අය භය නිසා ඒවාට උපෙයෝගි 
වුණා. සමහර අය සිය කැමැත්ෙතන් ඒකට යටත් වුණා.   

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ඊළඟට පිරිහීම අතින් ගත්ෙතොත් ෙලොකු 
පිරිහීමකට ලක් ෙවලා තිෙබනවා, ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව.  
විෙශේෂෙයන්ම 2013 වසෙර් මානව හිමිකම් ෙකොමිසමට ආපු 
පැමිණිලිවලින් වැඩිම පමාණයක් ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්, ගරු 
කථානායකතුමනි, ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට එෙරහිව. ඒ අතර 
හිංසා කිරීම් පිළිබඳ පැමිණිලි 583ක් තිෙබනවා. ගරු 
කථානායකතුමනි, හිංසා වැළැක්වීම සඳහා තිෙබන ෙපොලීසියට 
එෙරහිව හිංසා කිරීම් පිළිබඳ පැමිණිලි 583ක් තිෙබනවා. රඳවා 
ගැනීම් සහ අත්අඩංගුවට ගැනීම් පිළිබඳ පැමිණිලි 311ක් 
තිෙබනවා. පැමිණිලි පිළිබඳ පැමිණිලි 471ක් තිෙබනවා. ලංකාෙව් 
මානව හිමිකම් ෙකොමිසමට වැඩිපුරම පැමිණිලි ඉදිරිපත් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් කාට එෙරහිවද? ඒ, සාධාරණය, සාමය, නීතිය ඉටු 
කිරීම සඳහා තිෙබන ආයතනයට එෙරහිවයි. ඒ ආයතනයට 
එෙරහිව නීති කැඩුවාය කියලා පැමිණිලි ඉදිරිපත් වන තත්ත්වයක් 
ඇතිෙවලා තිෙබනවා.  ඒක ෙපොලීසිෙය් පිරිහීමක් ෙනොෙවයිද?  

497 498 
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ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, පසුගිය කාලෙය් වූ සිදුවීම් දිහා              
බලන්න ගරු කථානායකතුමනි. පළමු වතාවට නිෙයෝජ  
ෙපොලිස්පතිවරෙයක් කප්පම් ෙවනුෙවන් මිනී මරලා තිෙබනවා. 
ෙමොකක්ද, ෙම් රටට ෙවලා තිෙබන්ෙන්? වාස් ගුණවර්ධනට 
එෙරහිව තිෙබන ෙචෝදනාව ෙමොකක්ද? කප්පම් ෙවනුෙවන් මිනී 
මැරීම. මම ඉතා වගකීෙමන් කියන්ෙන්. ෙපොලිස්පතිතුමා ෙම් ගැන 
දන්නවා ඇති කියලා මම හිතනවා. වාස් ගුණවර්ධන හවුල් වී 
තිෙබන්ෙන් එම ඝාතනයට පමණක් ෙනොෙවයි. පුළුවන් නම් ඔහු 
ගැන පරීක්ෂණ කරන්න. ඔබතුමන්ලා පරීක්ෂණ කරන්ෙන් නැහැ. 
"පරීක්ෂණ කෙළොත් කා ෙකෙරහිද විශ්වාසය තබන්ෙන්?" කියලා 
ෙපොලිස්පතිතුමා හිතන බව මම දන්නවා. නිෙයෝජ  
ෙපොලිස්පතිවරයාත් මිනී මරන්න ෙකොන්තාත් ගන්නවා නම්, මිනී 
මරන ෙකොන්තාත්කරුවකු බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා නම්, 
ෙපොලීසිෙය් ෙහොඳ ෙකෙනකුට ඉතුරු වන්ෙන් ෙපොලිස්පතිවරයා 
විතරයි ෙන්. නිෙයෝජ  ෙපොලිස්පති දක්වා අය අද ෙකොන්තාත්වලට 
මිනී මරන තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඉතින්, එවැනි 
ෙපොලීසියකින්ද අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නීතිය හා සාමය?  ඒ 
අය ඒ ඝාතන සිදු කළා විතරක් ෙනොෙවයි, ඝාතකයන් ආරක්ෂා 
කරනවා. ඒ ඝාතන ගැන තමුන්නාන්ෙසේලා ෙසොයලා බලන්න. 
ඝාතන 17ක් පිළිබඳව සැකසංකා තිෙබනවා. ඒවා පිටුපස්ෙසේ 
සිටිෙය් කවුද කියලා ෙසොයලා බලන්න. ඒ ඝාතන 17 පිටුපස්ෙසේම 
බරපතළ ෙද්ශපාලන හස්ත වාෙග්ම නිලධාරි හස්ත තිෙබනවා. ඒ 
ඝාතන පිළිබඳ ෙතොරතුරු ලබා ගන්න වාස් ගුණවර්ධන 
මහත්මයාෙගන්. ඔහු පාෙපෝච්චාරණයක් කරන්න සූදානම් නම්, ඒ 
ඝාතන පිළිබඳ ෙතොරතුරු ඒ පාෙපෝච්චාරණෙයන් දැන ගන්න 
පුළුවන්. නිෙයෝජ  ෙපොලිස්පතිවරෙයක් මැදිහත් ෙවලා 
ෙකොන්තාත්තුවට මිනී මරනවා නම්, ඔහු දැනුවත්ව ඝාතන සිදු 
වනවා නම්, ෙමොකක්ද ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙකෙරහි 
තිෙබන විශ්වාසය? ජනතාව එෙහම ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් විශ්වාස 
කරන්න ඕනෑද? ජනතාව ඒ වාෙග් අයට ගරු කරන්න ඕනෑද? 
ජනතාව ඒ අයට ''සර්'' කියන්න ඕනෑද? නැහැ, එෙහම කිසි ෙදයක් 
කරන්න ඕනෑ නැති තත්ත්වයක් තමයි දැන් ඇති ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ගරු කථානායකතුමනි. පසු ගිය දා පුවත් 
පතක පළ වුණා, "නිදන් සිද්ධිෙය්  DIGට ෙම් සැෙර්ත් ඇප නැහැ" 
කියලා. ෙපොලීසිෙය් DIG මහත්වරු නිදන් කඩන්න යනවා. 
ෙමොකක්ද ෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව තුළ සිද්ධ වන්ෙන්? ගරු 
ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා, වවුනියා පෙද්ශෙය් නිදන් 
හෑරීෙම් සිද්ධියට සම්බන්ධ නිෙයෝජ  ෙපොලිස්පතිවරෙයක් සහ 
පධාන ෙපොලිස් පරීක්ෂකවරෙයක්  අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරලා 
ඇප ඉල්ලපු බව. නමුත් ඇප දුන්ෙන්ත් නැහැ. මම ඔවුන්ෙග් නම් 
කියන්ෙන් නැහැ, තවම නඩුව විභාග ෙවමින් පවතින නිසා. 
DIGලා නිදන් කඩන්න යනවා. නිදන් කඩලා නිෙයෝජ  
ෙපොලිස්පතිවරු අහුෙවනවා. එතෙකොට ෙම් රෙට් ජනතාවට කවුරු 
ෙකෙරහිද විශ්වාසය තබන්න සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්,  ගරු 
කථානායකතුමනි?  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. තවත් පුවත් පතක පළ වුණා, 
"වැල්ලම්පිටිය OIC කුඩු සමඟ දැෙල්" කියලා. OICලා කුඩු 
විකුණලා අහුෙවනවා. මම දැක්කා, බිරිඳත් ඒ සම්බන්ධෙයන් 
අල්ලාෙගන ගියා කියලා ඊට පසු දිනයක පත්තරයක පළ ෙවලා 
තිබුණා. ඊළඟට ති ෙබනවා, "ලක්ෂ දහයක් ෙසොරා ගත් රාළහාමි 
වසරකට හිෙර්" කියලා. වාහනයක තිෙබන බෑගයක රුපියල් 
ලක්ෂ දහයක් තිෙබනවා. හරි නම් ෙපොලීසිෙය් මහත්මෙයක් වුණාම 
ඒක ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ. ඒක ආරක්ෂා කරන්ෙන් නැතුව 
ෙපොලීසිෙය් මහත්මයා ඒක පැහැර ෙගන යනවා; ඔහු අවුරුද්දකට 
හිෙර් යනවා.  ෙම් නිසා ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව විශාල 
අපකීර්තියකට පත් ෙවමින් තිෙබනවා. DIGලා මිනිස්සු ඝාතනය 
කරනවා. DIGලා නිදන් කඩනවා. ෙමොකක්ද, ෙම් සිද්ධ ෙවමින් 

තිෙබන්ෙන්? ඒ නිසා ෙම් ඇති වී තිෙබන තත්ත්වය තුළ ෙපොලිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට මම කියනවා, ෙම් රෙට් ජනතාවෙගන් 
ගරුත්වයක් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්න එපා කියලා. ෙම් ඇති වී 
තිෙබන තත්ත්වය තුළ ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙකෙරහි වඩාත් 
වැඩිෙයන් ජනතාව තුළ අපකීර්තියක් ඇති වනවා; ජනතාව 
ෙපොලීසිය ෙකෙරහි තිෙබන විශ්වාසය බිඳ වැෙටනවා. එතෙකොට 
ජනතාව මුඵමනින්ම ෙපොලීසිය පෙසකලා කියාත්මක ෙවන්න 
පටන් ගන්න එක වළක්වන්න බැහැ. නිෙයෝජ  ෙපොලිස්පතිවරයාට 
ෙකොන්තාත්වලට මිනී මැරීෙම් ෙචෝදනා එල්ල වනවා. ෙම් විධියට 
ෙම් තත්ත්වය වර්ධනය වුෙණොත් ජනතාව තමන් අතට නීතිය අර 
ෙගන කියාත්මක වන කාලය වැඩි ඈතක ෙනොෙවයි.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් තත්ත්වය නිකම්ම ඇති වුණු 
එකක් ෙනොෙවයි. පසු ගිය කාලෙය් පැවැති ආණ්ඩුෙව් ආශිර්වාදය 
මත ෙපොලිස් නිලධාරි මහත්වරුන්ට මිනී මරන්න ඉඩ ලැබුණා. 
ගරු කථානායකතුමනි, අත්අඩංගුවට ගත්තාට පසුව, ආයුධ 
ෙපන්වන්න ගිහිල්ලා ඝාතනය වීම සුලභ දසුනක් ෙවලා තිබුණා. 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ඒ ෙද්වල් විශ්වාස කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 
ෙකෙනක් අත්අඩංගුවට ගන්නවා; ආයුධ ෙපන්වන්න රැෙගන 
යනවා; ඒ ආයුධ අර ෙගන ෙපොලීසියට ෙවඩි තබන්න හදනවා; 
ෙපොලිස් නිලධාරියා ඉක්මන් වී ෙවඩි තැබීෙමන් ඔහු මිය යනවා. 
ඔය සුරංගනා කථා අපි කී දවසක් අහලා තිෙබනවාද?   

''සුදු සීයා'' ඝාතනය සම්බන්ධෙයන් එක් අෙයක් අත් අඩංගුවට 
ගත්තාට පස්ෙසේ අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
නිලධාරින්ෙගන් ඒ පුද්ගලයා ඉල්ලා සිටියා, "මාෙග් අත් ෙදක 
ඉස්සරහට තියලා මාංචු දමන්න එපා, පිටුපස්සට තියලා මාංචු 
දමන්න" කියලා. ඇයි ඒ? අත් අඩංගුවට ගත්තාට පසුව අත් ෙදක 
ඉස්සරහට තියලා මාංචු දැම්මාම ඔහු දන්නවා, තමන් ඝාතනය වන 
බව. ඒ නිසා අත් ෙදක පිටුපස්සට තියලා මාංචු දමන්න කියලා ඒ 
සැකකරුවා ඉල්ලා සිටියා. ෙමොකක්ද ෙම් සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්? සැකකරුෙවක් අත් අඩංගුවට ගත්තාම  ඒ පුද්ගලයාට 
මරණ බිය ඇති වනවා නම්, තමන් ෙකොතැනකට ෙහෝ අර ෙගන 
ගිහිල්ලා මරලා දමයි කියලා බියක් ඇති වනවා නම්, ෙපොලිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් ෙමොකටද? ඔහු මිනී මරලා තිෙබන්න පුළුවන්, 
ළමා අපරාධයකට හවුල් ෙවලා තිෙබන්න පුළුවන්. නමුත් 
ෙපොලීසිෙයන් අත් අඩංගුවට ගත්තාට පස්ෙසේ ඒ පුද්ගලයාට ෙපරට 
වඩා සුරක්ෂිතභාවයක් දැෙනන්න ඕනෑ, මිනී මරලා ඔහු හැංගිලා 
ඉන්න පුළුවන්. නමුත් හැංගිලා ඉන්න වාරයක් වාරයක් පාසා 
අෙනක් පාර්ශ්වෙයන් ඕනෑ ෙවලාවක තමන්ට මරණ තර්ජනයක් 
එල්ල ෙවයි කියන බිය ඔහුට තිෙබනවා. හැබැයි, ෙපොලිස් 
අත්අඩංගුවට පත් වුණාට පස්ෙසේ ඔහුට හිෙතන්න ඕනෑ, මම දැන් 
ඉන්ෙන් ආණ්ඩුව භාරෙය්, මට සාධාරණය ඉටු ෙවයි කියලා. 
හැබැයි අද ෙමොකක්ද  සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ෙපොලිස් අත් 
අඩංගුවට පත් වුණාට පස්ෙසේ හැම ෙකනාම බියට පත් වනවා, 
ආයුධ ෙපන්වන්න ගියාම ඝාතනය ෙවයි කියලා. කල්පනා කරලා 
බලන්න.  

ගරු කථානායකතුමනි, පසු ගිය කාලෙය් කැකනදුර 
පෙද්ශෙය්ත් එවැනි ඝාතනයක් සිද්ධ වුණා. මා ඔවුන්ෙග් නම් 
කියන්න යන්ෙන් නැහැ. හක්මණ පෙද්ශෙය් එවැනි ඝාතනයක් 
සිද්ධ වුණා; ෙගෝනමුල්ෙල් එවැනි ඝාතනයක් සිද්ධ වුණා; 
ෙහෝමාගම එවැනි ඝාතනයක් සිද්ධ වුණා; Temple Road, එෙහම 
නැත්නම් පන්සල් පාෙර් එවැනි ඝාතනයක් සිද්ධ වුණා; ඕපාත, 
කටුෙගොඩ එවැනි ඝාතනයක් සිද්ධ වුණා; මතුගම එවැනි 
ඝාතනයක් සිද්ධ වුණා; ෙබොරලැස්ගමුෙව් එවැනි ඝාතනයක් සිද්ධ 
වුණා. ෙම් ඔක්ෙකෝම විස්තර මා ළඟ තිෙබනවා. ෙම් ඔක්ෙකෝම 
ඝාතන ආයුධ ෙපන්වන්න ගිය අවස්ථාෙව්දී සිද්ධ ෙවච්ච 
ඝාතනයන්.   

499 500 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. තිකුණාමලෙය්ත් 
එවැනි ඝාතනයක් සිද්ධ වුණා, සැකකරුවන් අත් අඩංගුවට 
ගත්තාට පස්ෙසේ.  මඩකලපුෙව් නැවතත් එවැනි ඝාතනයක් සිද්ධ 
වුණා.  මඩකලපුෙව් පුද්ගලයන් හතර ෙදෙනක් එෙලස ඝාතනයට 
ලක් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම Kovil Road, Eravurවල එවැනි 
ඝාතනයක් සිද්ධ වුණා; රත්මලාෙන් එවැනි ඝාතනයක් සිද්ධ වුණා; 
වැල්ලම්පිටිෙය් එවැනි ඝාතනයක් සිද්ධ වුණා; මුලතිව්වල එවැනි 
ඝාතනයක් සිද්ධ වුණා; මාලිගාවත්ෙත් එවැනි ඝාතනයක් සිද්ධ 
වුණා. ගරු කථානායකතුමනි, ආයුධ ෙපන්වන්න ගිය අවස්ථාවක 
ෙමෝදර පෙද්ශෙය්ත් එවැනි ඝාතනයක් සිද්ධ වුණා. බ්ලූමැන්ඩල් 
පෙද්ශෙය් එවැනි ඝාතනයක් සිද්ධ වුණා; කුරුණෑගල එවැනි 
ඝාතනයක් සිද්ධ වුණා; ඇඹිලිපිටිෙය් එවැනි ඝාතනයක් සිද්ධ 
වුණා; ෙදමටෙගොඩ එවැනි ඝාතනයක් සිද්ධ වුණා. අවි ආයුධ 
ෙපන්වන්න ගිහිල්ලා ෙපොලීසිය භාරෙය් සිටියදී සිදුවුණු ෙමවැනි 
මනුෂ  ඝාතන සිද්ධීන් විසි ගණනක් තිෙබනවා.    

දැන් ෙමොකක්ද ෙම් ෙවලා තිෙබන්ෙන්? පැවැති ආණ්ඩුව 
ෙපොලීසියට ඝාතන කාර්ය භාරය පවරා තිබුණා. කවුරු හරි ඒ 
ෙව්ලාෙව් ඒෙකන් ජනපිය වුණා ෙවන්න පුළුවන්.  ඝාතනය කෙළේ 
ෙලොකු කුඩු මුදලාලි ෙකෙනක්; පාතාලෙය් පබල ෙකෙනක්; 
ෙලොකු අපරාධකරුෙවක් වන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා ඔහු ෙකොතැනක 
ෙහෝ ඝාතනය කළාට කමක් නැහැ කියන හැඟීමක් ජනතාව තුළ 
ඇති ෙවන්න පුළුවන්. ඒක යුක්තියද? ෙපොලීසියට පැවරී තිෙබන 
කාර්ය භාරය ඒකද? ඒක අදාළ වන්ෙන් පාතාලයටයි. "ඇසට ඇස" 
"දතට දත" කමය අයිති පාතාලයටයි. ඒ කමය ෙපොලීසියට අයිති 
නැහැ. හැබැයි, ෙපොලීසිය හැසිරුෙණ් ෙකොෙහොමද, ගරු 
කථානායකතුමනි? අත් අඩංගුවට ගත් අය ආයුධ ෙපන්වීම සඳහා 
කැඳවාෙගන යාම හරහා ඝාතනය කිරීෙම් සංස්කෘතියක් ෙගොඩ 
නැගිලා තිබුණා. ඒක විසුළුකාරී දර්ශනයක් බවට පත් ෙවලා 
තිබුණා. ඒවා කිසිෙසේත්ම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ෙහෝ  රෙට් ජනතාව 
පිළිගත්ෙත් නැහැ. අඩුම තරමින් ෙමවැනි සිදුවීම් එකක්, ෙදකක් 
පමණ සිදු වුණා නම් ජනතාව පිළිගනීවි එය ඇත්ත කියලා. හැබැයි, 
ජනතාවෙග් ඇස් ඉදිරිපිටම ෙපෙනන්නට තිෙබනවා නම් අත් 
අඩංගුවට ගත් අය ඝාතනය කෙළේ ෙපොලීසිය විසින් කියලා, ඒ 
ෙපොලීසිය පිළිබඳව ඇති වන ජන මානසිකත්වය ෙමොකක්ද? 
අපරාධකරුවාෙග් අපරාධත්, අපරාධකරුවාෙග් නමත් කාලය 
විසින් වියැෙකනවා. හැබැයි, ෙපොලීසිය විසින් කරන ඝාතන කාලය 
විසින් වියැෙකන්ෙන් නැහැ. ඝාතනය වන්ෙන් බරපතළ ගණෙය් 
අපරාධකරුවකු වන්නට පුළුවන්. ඔහු මරා දැමිය යුතුයි කියලා 
ජනතාවෙග් හඬක් තිෙබන්න පුළුවන්. හැබැයි, ඒ තත්ත්වය දිගටම 
පවතින්ෙන් නැහැ. ඉතිහාසයට ඉතිරි වන්ෙන් ෙපොලිස් අත් 
අඩංගුෙව්දී ඔහු ඝාතනයට ලක්වුණා කියලායි. ඝාතනයට ලක් 
වුෙණ් කවුද, පසුබිම ෙමොකක්ද, තත්ත්වය ෙකොෙහොමද, ෙකනා 
කවුද, තැන ෙකොතැනද, සිද්ධිය ෙමොකක්ද, ඒවා ඉතිහාස ෙපොෙත් 
ලියැෙවන්ෙන් නැහැ. ඉතිහාස ෙපොෙත් ලියැෙවන්ෙන් ෙපොලිස් අත් 
අඩංගුෙව්  සිටියදී ඝාතනය වුණා කියන එකයි.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඝාතකයාෙග් කාර්ය භාරයට පණ 
ෙපොවන්න ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව පත් වුණා නම්,  එම ෙපොලිස ්
ෙදපාර්තෙම්න්තුව පිළිබඳව අෙප් තිෙබන විශ්වාසය ෙමොකක්ද? ඒ 
වාෙග්ම  පසු ගිය කාලෙය් සිදු වූ කටුනායක සිද්ධිය,  හලාවත 
සිද්ධිය ගැන කල්පනා කර බලන්න. අපි ෙමොන යුක්තියක්ද ෙම් 
ඉටු කරන්ෙන්? පසුගිය කාලෙය් ආණ්ඩුව භාරෙය් වැලිකඩ සිර 
කඳවුෙර් සිටි රැඳවියන් 27ෙදෙනක් ඝාතනය වුණා. අපිට නම් 
ලියන්න පුළුවන්. අපට පුළුවන්, "ෙකොණ්ඩ චන්ඩියා" කියලා 
ලියන්න. "කළු අමෙර්"  කියලා කියන්න පුළුවන්. "තට්ට සුමෙන්" 
කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒවා නම්. හැබැයි, ඔවුන් සියලු ෙදනාම 
මිනිස්සු. ඒ  ෙගොල්ලන් ආණ්ඩුව භාරෙය් සිටිෙය්. ආණ්ඩුව භාරෙය් 

සිටි 27ෙදෙනක් ඝාතනය කරලා තිෙබනවා. ඒ ඝාතනවලට 
ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව හවුල් ෙවලා තිෙබනවා. ඒක තමයි 
ඇත්ත කථාව.  

අපි දන්නවා, පාන්දර 3.30ට බන්ධනාගාරයට ගිහිල්ලා, නම් 
කථා කර කර එළියට අරෙගන ඝාතනය කළ බව. ආණ්ඩුව 
භාරෙය් හිටපු මිනිස්සු 27ෙදෙනක් නම් කථා කර කර ඝාතනය 
කරලා තිබුණා. ෙම්ක ෙපොලීසියක්ද? ෙපොලීසියට පැවරී තිබුෙණ් 
ඝාතක කාර්ය භාරයද? ගරු කථානායකතුමනි, මා කියන්ෙන්, ෙම් 
තත්ත්වය තමයි අද ෙම් ෙපොලීසිය බිඳවැටීමට ඇති වී තිෙබන 
ෙහේතුව. පසු ගිය කාලෙය් ආණ්ඩු බලය, රාජ  බලය, ආශිර්වාදය 
සහ වුවමනාවන් මත ෙපොලීසිය ෙමවැනි ඝාතන සංස්කෘතියකට 
ෙයොමු වුණා. තවමත් ඔවුන්ට ඒ ඝාතන සංස්කෘතිෙයන් මිෙදන්නට 
බැරි ෙවලා තිෙබනවා. ඝාතකයන්ට රැකවරණය දීලා තිෙබනවා 
නම්, ඝාතකයන්ට උසස්වීම් දීලා තිෙබනවා නම්, ඝාතකයන්ට 
ආරක්ෂාව දීලා තිෙබනවා නම්, ඝාතකයන් නඩුවලින් නිදහස් 
කරලා තිෙබනවා නම්, ඝාතනයන් පිළිබඳ පරීක්ෂණ යටපත් 
කරලා තිෙබනවා නම්, හැම ෙකනාටම ඝාතන පිටිපස්ෙසේ යන්න 
ෙලොල්වීමක් ඇති ෙවනවා ගරු කථානායකතුමනි. ෙපොලිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවටත් ඒ ෙලොල්වීම ඇති ෙවලා තිෙබනවා.  

පසු ගිය කාලෙය් රාජ  අනුගහය, ආණ්ඩුෙව් රැකවරණය 
යටෙත් සිද්ධ වුණ ෙම් ඝාතන සංස්කෘතිෙයන් සැලකිය යුතු 
පමාණයකින් ෙපොලීසිය මුදවා ගන්න ඕනෑකම තිෙබනවා. ෙපොලිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය භාරය, සමාජයක් පවත්වා ෙගන 
යාෙම්දී ෙපොලීසිෙය් තිෙබන වැදගත්කම ඔවුන්ට වටහා දිය යුතුව 
තිෙබනවා. උදාහරණයක් විධියට ගත්ෙතොත්, ඇඹිලිපිටිය නගරෙය් 
ජනතාවත් එක්ක ඇති ෙවච්ච ගැටුම ෙහේතුෙකොටෙගන අද 
ඇඹිලිපිටිය ෙපොලීසිය යම්කිසි ෙනොරිස්සුම් ස්වභාවයකින් කටයුතු 
කරමින් සිටිනවා, ගරු කථානායකතුමනි.  ඒ නිසා අද ඇඹිලිපිටිය 
ෙපොලීසිය "ආ, ඔයෙගොල්ලන් ඔයෙගොල්න්ෙග් වැෙඩ් කරගන්න" 
කියලා ජනතාව අත්හැර දමා තිෙබන තත්ත්වයකුයි තිෙබන්ෙන්.  
ඒ අත් හැර දැමීම ෙහේතුෙකොටෙගන අද ෙපොලීසිෙය් නිලධාරින් 
ඇඹිලිපිටිය නගරයට ආරක්ෂාව සපයන්න යන්ෙන් නැහැ.   

අද ෙපොලීසිෙය් නිලධාරින් ඇඹිලිපිටිය නගරෙය් රාතී මුර 
සංචාරයට යන්ෙන් නැහැ. ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් වන විටත් 
ඇඹිලිපිටිය නගරෙය් කඩ තුනක් බිඳලා ෙසොරකම් කර තිෙබනවා. 
ෙම් වන විටත් ඇඹිලිපිටිය නගරෙය් ෛවද වරියක් දූෂණයට ලක් 
ෙවලා තිෙබනවා. එම නිසා ෙපොලීසිය ෙකටි කාලයකට හරි 
තමන්ෙග් රාජකාරිෙයන් ඉවත් වුණාට පසේසේ ඇති ෙවන 
වියවුල්තාව අපට ෙත්ෙරනවා. එම නිසා ෙපොලීසිෙය් රාජකාරිය 
අතිශය වැදගත්. ෙමවැනි ෙපොලීසියක් ෙනොසිටින්න, ෙමවැනි 
කාර්ය භාරයක් ෙනොවන්න, ෙම් රෙට් මිනී මරා ගැනීම්, මං 
ෙකොල්ලකෑම්, ස්තී දූෂණ, ෙහොර මත්දව  ජාවාරම්, ඕනෑ තරම් 
සිද්ධ ෙවන්න පුළුවන්. එවැනි මැනිය ෙනොහැකි කාර්ය භාරයක් 
ඔවුන් කරනවා.  හැබැයි, ඒ කාර්ය භාරෙයන් ඔබ්බට ගිය, ඒ 
කාර්ය භාරය මුළුමනින් යටපත් ෙකොට  ඝාතන සංස්කෘතියක් 
උඩට ඇවිත් තිෙබනවා නම් එවැනි ෙපොලීසියක්, එවැනි ෙපොලිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් ආරක්ෂා කරන්න අපට කිසිෙසේත්ම  
හැකියාවක් ලැෙබයි කියා අප  විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ.  

ගරු කථානායකතුමනි, මා විෙශේෂෙයන්ම මතු කරන්න 
කැමැතියි,  පසු ගිය කාලෙය් HNDA සිසුන්ට සිදු කළ පහර දීම් 
පිළිබඳව. එවැනි පහර දීම් පිළිගන්ෙන් කවුද?  ගැහැණු ළමෙයකුට 
බිම දමා ෙගන පහර ෙදන විධිය, ඔළුව පැෙළද්දී පහර ෙදන විධිය, 
ෙපොලුවලින් පහර ෙදන විධිය දැක්කාම ෙපොලීසිය ම්ෙල්ච්ඡ 
ආයතනයක් ෙලස තහවුරු වීම වළක්වන්න පුළුවන්ද? ඒ උසස ්
ෙපොලිස් නිලධාරි මහත්මයා ෙපොලු ෙදකක් අෙත් තබා ෙගන ගහන 
විධිය අපි දැක්කා. ෙමොකක්ද ෙම් ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ෙම් දර්ශන 
තවදුරටත් හංගන්න බැහැ.  
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ඉස්සර අපි අසා තිෙබනවා, ෙපොලිස් ස්ථානය ඇතුළට ෙගන 
යනවා, හයිෙයන් cassette player එක දමනවා, බංකුෙව් දිගා 
කරවා ෙපොලුවලින් ගහනවා කියලා. එතෙකොට එළියට ඇෙසන්ෙන් 
cassette player එෙක් සින්දුව. අපි ඉතිහාසෙය් එවැනි කථා අහලා 
තිෙබනවා. හැබැයි, තවදුරටත්  එවැනි පහර දීම්, එවැනි නීති 
විෙරෝධි කියා cassette player එෙක් සින්දුෙවන් යටපත් කරන්න 
බැහැ. අද ඊට වඩා මාධ  දියුණු ෙවලා තිෙබනවා. ජනතාව ඊට වඩා 
අවධිෙයන් ඉන්නවා. ඊට වඩා ජනතාවට ෙතොරතුරු සම්ෙපේෂණය 
ෙවනවා. ඒ නිසා කුඩා සිදුවීම් පවා ජනතාවට ෙව්ගෙයන් 
සම්ෙපේෂණය වන යුගයක්. එෙහම යුගයකදී ෙපොලීසිය තමන්ෙග් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ආරක්ෂාව සහ ෙගෞරවය ෙවනුෙවන් මීට වඩා 
වැඩිෙයන් අවධානය ෙයොමු කළ යුතුව තිෙබනවා.  

මහ දවල් දරුවන්ට ඔළු පැෙළන්න ගහනවා නම්, බිම ෙපරළා 
ෙගන ගහනවා නම්, කාන්තාවන්ට බිම ෙපරළා ෙගන ගහනවා 
නම්,  අපට ඔහුෙග් තරු පටිෙයන් ඔහු ෙපොලිසක්ාරෙයක් කියලා 
කියන්න පුළුවන්ද? අපට ඔහුෙග් uniform එෙකන් ඔහු 
ෙපොලිස්කාරෙයක් කියලා කියන්න පුළුවන්ද? ඔහුට කියන නමින් 
ඔහු ෙපොලිස්කාරෙයක් කියලා කියන්න පුළුවන්ද? බැහැ. අපට ඔහු  
ෙපෙනන්ෙන් ම්ෙල්ච්ඡ පුද්ගලයකු විධියටයි. ඔහුෙග් ඇඳුම විතරයි, 
ෙපොලීසිෙය්. ඔහුෙග් තරුව විතරයි, ෙපොලීසිෙය්. හැබැයි, ඔහුෙග් 
ශරීරය ම්ෙල්ච්ඡ ශරීරයක්. අපට ෙපෙනන්ෙන්, ඇඳුම ෙනොෙවයි. 
අපට ෙපෙනන්ෙන්, තරුව ෙනොෙවයි. අපට ෙපෙනන්ෙන්, ශරීරෙය් 
ම්ෙල්ච්ඡ බවයි. එවැනි ම්ෙල්ච්ඡ ශරීරයකින් ෙහබි 
නිලධාරිෙයකුෙගන් සාමය බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? නීතිය බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ නිසා ෙපොලීසිය තුළ වර්තමානෙය් 
ඇති වී තිෙබන ෙම් හැසිරීම් රටාව පිළිබඳව මීට වඩා අවධානය 
ෙයොමු කළ යුතුව තිෙබනවා. බඳගිරිෙය් ජලය ඉල්ලා හඬ නඟපු 
අයට කළ පහර දීම් අපි දැක්කා. ඒ වාෙග්ම පසුගිය දා දැරියක 
ෙකෙලසූ සැකකරුව අත් අඩංගුවට ගැනීම සම්බන්ධෙයන් සිදු 
වුණු කියාවලිය අපි දැක්කා. ෙම්ෙක් උච්චස්ථානය තමයි 
ඇඹිලිපිටිෙය්  සිදුවීම, ගරු කථානායකතුමනි.  [බාධා කිරීමක්]  එම 
සිදුවීම ගැනත් සඳහන් කර  මෙග් කථාව අවසන් කරන්නම්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, පසු ගිය දා ෙපොලීසිය භාර 

අමාත වරයා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පකාශයක් කළ බව අප 
දන්නවා. ඊෙය් දිනෙය්දීත් එතුමා පකාශයක් කර එතුමා කලින් කළ 
පකාශය වැරදි බව පිළිෙගන තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් මා 
එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒක ෙහොඳයි. එෙහම නිහතමානි වීම 
පිළිබඳව අපි සතුටු ෙවනවා. ෙමොකද, එතුමා කලින්  පකාශය සිදු 
කළ අවස්ථාෙව්දී,  එම පකාශය කිසි ෙසේත්ම පිළිගත ෙනොහැකි, එය 
මුළුමනින්ම ඝාතකයන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ෙගොඩනඟා තිෙබන 
පකාශයක් බව මා විසින් ෙපන්වා ෙදනු ලැබුවා. ගරු 
කථානායකතුමනි, නමුත් එතුමා ඊෙය් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී යම් 
පකාශයක් සිදු කර ඒ පරීක්ෂණ මට්ටම පිළිබඳව යම් යම් කරුණු 
කිහිපයක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. එෙසේ වර්තමාන පරීක්ෂණ 
කියාවලිය පිළිබඳව කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම සම්බන්ධෙයන් ගරු 
සාගල රත්නායක මැතිතුමාට මා ෙබෙහවින්ම ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, දකුණු පළාත භාර ෙජ ෂ්ඨ නිෙයෝජ  
ෙපොලිස්පතිතුමා විසින් කරන ලද පරීක්ෂණ වාර්තාවක් 
ෙපොලිස්පතිතුමා ෙවත  ඉදිරිපත් කර තිෙබන බව මා දන්නවා. පසු 
ගිය දවස්වල ඒ පරීක්ෂණ වාර්තාව පළ ෙවලා තිබුණා මම දැක්කා. 
ඒ පරීක්ෂණ වාර්තාෙව් ඉතා පැහැදිලිව කියනවා, "ෙමම විමර්ශන 
සටහන් පරීක්ෂා කිරීෙම්දී හා පකාශ සටහන් කිරීෙම්දී සිදු වී ඇති 
සත  තත්ත්වයන් විකෘති කිරීමට ෙහෝ වසන් කිරීමට ජංගම 
සංචාරක නිලධාරින්ද, ආධාරක කණ්ඩායෙම් ෙපොලිස් නිලධාරින්ද, 
එදින ඇඹිලිපිටිය ෙපොලිස් ස්ථානෙය් සිටි දුරකථන කියා කරවන 
නිලධාරියාද යන සියලු නිලධාරින් ෙපොදු අදහසක් මත කියා කර 
ඇති බවත් විමර්ශන තුළදී  නිරීක්ෂණය විය" කියලා. 

මා ඉදිරිපත් කෙළේ, ෙම් පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් පවත්වන්නය 
කියා පත් කරන ලද නිෙයෝජ  ෙපොලිස්පතිතුමාෙග් වාර්තාවයි. ගරු 
සාගල රත්නායක මැතිතුමා පසු ගිය දා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී -ඊෙය් 
ෙනොෙවයි, ෙපර දිනයක- කරන ලද ඒ කථාව මුළුමනින්ම ෙගොතන 
ලද්දක් බව එයින් පැහැදිලි ෙවනවා. එය ෙගොතන්නට හවුල් වී 
තිෙබන්ෙන් කවුද? "ජංගම සංචාරක නිලධාරින්ද, ආධාරක 
කණ්ඩායෙම් ෙපොලිස් නිලධාරින්ද, එදින ඇඹිලිපිටිය ෙපොලිස් 
ස්ථානෙය් සිටි දුරකථන කියා කරවන නිලධාරියාද යන සියලු 
නිලධාරින් ෙපොදු අදහසක් මත කියා කර ඇති බවත් විමර්ශන 
කටයුතුවලදී ෙහළි ෙව්" යනුෙවන් ෙමහි සඳහන් වී තිෙබනවා. ඒ 
නිසා සත  වසන් කිරීම සඳහා ඔවුන් ෙපොදු අදහසකින් කියාත්මක 
වී තිෙබන බව නිෙයෝජ  ෙපොලිස්පතිතුමා ඔහුෙග් නිරීක්ෂණ 
වාර්තාවල සටහන් කර තිෙබනවා. ඒ නිසාම ඔහු කියනවා, 
“...එබැවින් ෙමම සිද්ධියට සම්බන්ධ සියලු ෙපොලිස් නිලධාරින් 
සම්බන්ධව නීතිමය කටයුතුද, අවශ  වන්ෙන් නම් විමර්ශන 
කටයුතු අවසානෙය්දී ගරු නීතිපතිතුමාෙග් උපෙදස් ලැබිය යුතු 
තත්ත්වයක් පැන නැඟී ඇති බව වාර්තා කරනවා" කියලා. ෙමම 
විමර්ශන කටයුතු අවසානෙය්දී නීතිපතිතුමාෙග් උපෙදස් 
ලබාෙගන ඉදිරි ෙය්දී කියාත්මක ෙවන්න කියලා තමයි නිෙයෝජ  
ෙපොලිස්පතිතුමා ලබා දී තිෙබන වාර්තාෙව් සඳහන් ෙවන්ෙන්.  

ගරු කථානායකතුමනි, දැන් එවැනි පරීක්ෂණයක් සිදු ෙවනවා. 
එවැනි පරීක්ෂණයක් සිදු ෙවන්න තිබියදී, ෙම් ඝාතනය පිළිබඳව 
ෙපොලිස් මාධ  පකාශකවරයා සඳහන් කෙළේ ෙමොකක්ද? ගරු 
කථානායකතුමනි, ෙමවැනි සංකීර්ණ සිදුවීමක් පිළිබඳව පළමු 
අවස්ථාෙව්ම නිශ්චිත පකාශයක් කිරීමට ෙපොලිස් මාධ  
පකාශකවරයාට හැකියාවක් නැහැ කියලා මා හිතනවා. ෙපොලිස් 
මාධ  පකාශකවරයා කිව යුතුව තිබුෙණ්, "ඒ පිළිබඳව 
පරීක්ෂණයක් දියත් වී තිෙබනවා. පරීක්ෂණය අවසන් වූවාට පසුව 
ඒ පිළිබඳව අපි කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න සූදානම්" කියලා. හැබැයි 
ඒ ෙවනුවට ඔහු පළමුවැනි පියවෙර්දීම අනුගමනය කෙළේ 
ඝාතනෙය් සැකකරුවන්ෙග් පැත්ත ගැනීමයි. ඔහු සාධාරණ පැත්ත 
නිෙයෝජනය කෙළේ නැහැ.  

ගරු කථානායකතුමනි, හිටපු ෙපොලිස් මාධ  පකාශකතුමාට 
රෙට් මතයක් ෙගොඩ නැඟුණා, "ෙපත්තප්පු" කියලා. ඔහුට 
"ෙපත්තප්පු" කියලා කිව්ෙව්, ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා කට 
ෙහොල්ලන විධියට හිටපු ෙපොලිස් මාධ  පකාශක ෙරෝහණ 
මහත්මයාත් කට ෙහොල්ලපු නිසායි. ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා, 
"බත් කෑවද?" කියලා ඇහුෙවොත්, හිටපු ෙපොලිස් මාධ  
පකාශකතුමා කියනවා, "කෑවා, කෑවා" කියලා. ඒ නිසා රෙට් 
ජනතාව තුළ මතයක් ෙගොඩ නැඟිලා ති බුණා, ඒ මාධ  
පකාශකතුමා ''ෙපත්තප්පු'' ෙකෙනක්; කවුරු හරි කියන ෙදයක් 
කියනවා හැරුණු ෙකොට ෙවන යමක් ඔහුට පැවරිලා නැහැ කියලා. 
හැබැයි හිටපු මාධ  පකාශකතුමා ෙපත්තප්පුෙවක් බවට පත් 
ෙවන්න එතුමාට අවුරුදු 9ක කාලයක් ගත වුණා. හැබැයි වර්තමාන 
මාධ  පකාශකතුමා අවුරුද්දක් ඇතුළත ''ෙපත්තප්පු'' ෙකෙනකු 
බවට පත් ෙවලා ඉවරයි කියලායි මට හිෙතන්ෙන්. අවුරුදු නවයක් 
ගිෙය් නැහැ, එතුමාට ''ෙපත්තප්පු'' ෙකෙනකු ෙවන්න. 
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එතුමා ෙමොකක්ද ෙම් කරන්ෙන්? ගරු ඇමතිතුමනි, පළමු 
ෙකොටම ඔබතුමා විමසන්න ඕනෑ, එතුමා ඒ කරන ලද පකාශය  
කරන්න ෙහේතු සාධක කරුණු ෙමොනවාද, ඔහුට විමර්ශන වාර්තා 
ලැබිලා තිබුණාද, ඔහුට පරීක්ෂණ වාර්තා ලැබිලා තිබුණාද කියලා. 
ඔහු ඒ පරීක්ෂණ වාර්තා, විමර්ශන වාර්තා මත පදනම්ව තමයි එම 
ඝාතකයන් ආරක්ෂා කිරීම ෙහෝ ඒ ඝාතනය පිළිබඳව පකාශයක් 
කළ යුතු වන්ෙන්. එෙසේ නැතුව, ඝාතනය සිදු වූ පහුවැනි දාම ඒ 
ඝාතකයන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා එතුමා කරන ලද පකාශය දිහා 
බලන්න. එතුමා  එවැනි පකාශයක් කළා පමණක් ෙනොෙවයි,  
එතුමා ඒ නීතිමය කටයුතු සඳහාත් මැදිහත් වුණා. 

එතුමා නීතිඥ කබාය ඇඳෙගන එතැනට ගිෙය් ෙකොෙහොමද 
කියලා මා දැන ගන්න කැමැතියි. ෙකොෙහොමද එතුමා එතැනට 
සහභාගි ෙවන්ෙන්? ගරු කථානායකතුමනි, ඝාතනයක් වාෙග්ම 
අපරාධයක්, ඒ ඝාතනය වසන් කිරීම සඳහා දියත් ෙවමින් තිෙබන 
බව ඉතා පැහැදිලියි. ඒක තමයි බරපතළම අපරාධය. ඝාතනයක් 
සිදු වුණා. නැවත එවැනි ඝාතනයක් සිදුවීම වැළැක්වීම තමයි අෙප් 
පධාන කාර්ය භාරය බවට පත් ෙවන්න ඕනෑ. මා දන්ෙන් නැහැ, 
ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් හැසිරීම. මා ඒ හැසිරීම ෙත්රුම් 
ගන්ෙන් මාධ  පකාශකෙග් පකාශ මත. මාධ  පකාශකතුමාෙග් 
පකාශෙයනුත්, අමාත තුමා පළමු දවෙසේ පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කරන 
ලද පකාශෙයනුත් -ඒ සියල්ලන්ෙගන්ම- ෙපන්නුම් කර තිබුෙණ් 
ඝාතකයන් ආරක්ෂා කිරීම පිළිබඳ පයත්නයක් ඒ තුළ සැගවී 
තිබුණු බවයි.  

ෙම්ක තමයි පසු ගිය කාලය පුරාවටම සිදු වුෙණ්, ගරු 
කථානායකතුමනි. ඝාතනයක් සිදු ෙවනවා; ඒ ඝාතකයන් ආරක්ෂා 
කරන්න ඒ ෙගොල්ලන් මැදිහත් ෙවනවා. ෙම්ක තමයි පසු ගිය 
අවුරුදු නවයක් ති ස්ෙසේ ෙම් රෙට් සම්පදායයක් බවට පත් වී 
තිබුෙණ්. විනිවිදභාවයකින් යුතුව, අවංකව, නිහතමානිත්වෙයන් 
තමන්ෙග් අඩු පාඩුව පිළිගනිමින්, එවැනි ෙදයක් නැවත සිදුවීම 
වැළැක්වීම අරමුණු කරෙගන කියාත්මක ෙවනවා ෙවනුවට පළමු 
පියවෙරන්ම  ඝාතකයන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා තමයි කටයුතු 
කරලා තිබුෙණ්. ඇඹිලිපිටිය සිදු වීෙමන් එය අපට ෙපන්නුම් කරලා 
තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ඒ සහකාර ෙපොලිස් 
අධිකාරිවරයාෙග් කියාකලාපය අපට අනුමත කරන්න බැහැ. මීට 
ෙපර අපට මතකයි, පනාමුෙර් පෙද්ශෙය් පානීය ජලය පිළිබඳව 
පශ්නයක් මතු වුණා. ඒ පශ්නය මතු වුණාට පස්ෙසේ ඒ ගෙම් අය 
පාරට ඇවිල්ලා කෑ ගැහුවා. ඒ ෙවන ෙමොකුත් නිසා ෙනොෙවයි. 
ෙබල්ජියෙම් ආධාර මත රුපියල් බිලියන 2.8ක ෙලොකු ජල 
ව ාපෘතියක් ආවා. -ඒ ගැන ඔබතුමා දන්නවා.- පනාමුෙර් ආසන්න 
ගම්මානවල ජල හිඟයට විසඳුමක් ෙගන ඒම තමයි ඒ ජල 
ව ාපෘතිෙය් අරමුණ බවට පත් ෙවලා තිබුෙණ්. ඒ ජලය ඇඹිලිපිටිය 
නගරයට ෙගන ඒම ෙහේතුෙකොටෙගන ඒ පනාමුෙර් ජනතාවට 
තමන්ෙග් පානීය ජල ව ාපෘතිෙයන් වතුර ලබා ෙනොදීම 
ෙහේතුෙකොටෙගන ඒ ජනතාව පාරට ආවා. ඒක සාධාරණයි. 
තමන්ෙග් ගමට ආසන්නෙය් තිෙබන සිංහරාජ වන අඩවිෙය් ජල 
උල්පත්වලින් වතුර පමාණයක් ගන්නවා. ඒ වතුර පමාණය 
තමන්ෙග් ගම මැදින් බට ඔසේසේ අරෙගන යනවා, ෙවනත් 
නගරයකට. ඒ ගෙම් ඉන්න ජනතාව කල්පනා කරනවා, ඒ ජල 
ව ාපෘතිය හැදුෙව්, ඒ අයට කියලා. ඒ නිසා ''අපට ඒ වතුර ෙදන්න'' 
කියලා ඔවුන් උද්ෙඝෝෂණය කරනවා. ඒ උද්ෙඝෝෂණයට සහකාර 
ෙපොලිස් අධිකාරිවරයා මැදිහත් ෙවනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඔහුව ඒ උද්ෙඝෝෂණකරුවන් 
හඳුනාෙගන සමහර අයට තර්ජනය කළා. ඔහු දුරකථනෙයන් කථා 

කරපු අයෙග් නාම ෙල්ඛනය මා ළඟ තිෙබනවා. සහකාර ෙපොලිස් 
අධිකාරිවරයා ඒ උද්ෙඝෝෂණකරුවන්ට කථා කර කර තර්ජනය 
කළා. තර්ජනය කරලා කිව්වා, "මෙග් කලාපෙය් කිසිම 
ෙකෙනකුට පාරට බහින්න මම ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ" කියලා. 
ෙකොෙහොමද එෙහම කියන්ෙන්? ඔහු කියලා තිෙබනවා, "කිසි 
ෙකෙනකුට පාරට බහින්න ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. ඕනෑ ෙදයක් 
ති ෙබනවා නම් මට කියන්න" කියලා. ඔහු ෙකොෙහොමද ජල 
පශ්නයක් විසඳන්ෙන්? ඔහු ෙකොෙහොමද ඉඩම් පශ්නයක් 
විසඳන්ෙන්? එතුමාෙග් රාජකාරිය ෙවනත් රාජකාරියක්. එතුමා 
පසු ගිය කාලෙය් හැසිරිලා තිෙබන්ෙන් යම් උද්ධච්ච, අමෙනෝඥ 
විධියටයි.  

ගරු කථානායකතුමනි, අපට ඒ අනුව සාධාරණ සැකයක් 
තිෙබනවා, ඇඹිලිපිටිය සිදුවීෙම්දීත් එතුමාෙග් හැසිරීම සැලකිය 
යුතු පමාණයකින් ඒ සිදුවීමට ෙහේතු සාධක ෙවලා ඇති කියලා.  
පළමුෙවන්ම කිව්වා, දුරකථන ඇමතුමක් ආවා කියලා. ''ශබ්ද 
විකාශන යන්ත තිෙබනවා, ශබ්ද විකාශන යන්තවල ශබ්දය 
වැඩියි'' කියලා දුරකථන ඇමතුමක් ආවා කියලා කිව්වා. පරීක්ෂා 
කරලා බලන ෙකොට එවැනි කිසිදු දුරකථන ඇමතුමක් ඇවිල්ලා 
නැහැ. දුරකථන ඇමතුම දීලා තිෙබන්ෙන්, ෙපොලීසිය විසින්. 
ෙපොලීසිය විසින් දුරකථන ඇමතුමක් දීලා ඇරුණුෙකොට ෙවන 
කිසිදු පුරවැසිෙයක් එතැන ආසන්නෙය් ශබ්ද විකාශන යන්තවලින් 
බාධාවක් සිදු ෙවනවාය කියලා ඇමතුමක් දීලා නැහැ.  

ඊළඟට ෙපොලීසිය කියලා තිෙබනවා, "ෙම් ගැටුමට මැදිහත් 
වුණු නිලධාරින් ෙදන්නා ෙබ්රා ගන්නයි ගිෙය්" කියලා. පරීක්ෂණ 
වාර්තාවට අනුව ඒ ගැටුමට මැදිෙවච්ච නිලධාරින් ඉඳලා 
තිෙබන්ෙන් ජිප් රථෙය්. ඒ නිසා කිසි ෙකෙනක් අලුෙතන් එතැනට 
යන්න ඕනෑ නැහැ, ෙබ්රා ගන්න. ෙමොකද ෙපොලිස් නිලධාරින් 
හිටිෙය් එළිෙය් නිසා. එතැන ගැටුමක් ඇති වුණා. මා කියන්ෙන් 
නැහැ, ෙපොලීසිය විතරක් ඒ ගැටුමට වග කිව යුතුයි කියලා. ඕනෑම 
ගැටුමකදී පාර්ශ්ව ෙදෙකන්ම අඩු වැඩි පමාණෙයන් දායකත්වයක් 
තිෙබනවා. ගැටුමට ඒ පාර්ශ්වෙයන් දායකත්වයක් තිෙබනවා. ඒක 
හරි. නමුත් ගැටුමකදී ෙපොලීසිය නිෙයෝජනය කරන්නට ඕනෑ 
ෙකොයි පාර්ශ්වයද? පාතාල කණ්ඩායම් අතර ගැටුමකදී අපට 
ෙත්රුම් ගන්නට පුළුවන්. එක් පාතාල කණ්ඩායමක් අවියක් 
ගන්න විට අෙනක් පාතාල කණ්ඩායමත් අවියක් ගන්නවා. 
එක්ෙකෙනක් ෙවඩි තියන විට, අෙනක් එක්ෙකනාත් ෙවඩි 
තියනවා. ඒක තමයි පාතාලය. චණ්ඩින් අතර ගැටුමකදී අපට ඒක 
ෙත්රුම් ගන්න පුළුවන් ගරු කථානායකතුමනි. ෙපොලීසියක් සහ 
පුරවැසියන් අතර ගැටුමකදී පුරවැසියන් ආෙව්ගශීලී වුණත්, 
පුරවැසියන්ෙග් හැඟීම්, පකාශයන් පහාරාත්මක වුණත් ෙපොලීසිය 
ඉන්ෙන් සාමය ෙවනුෙවන්. ඒ නිසා ෙමය පාතාල කණ්ඩායම් 
ෙදකක් අතර ගැටුමක් ෙලස අර්ථ කථනය කරන්නට එපා. 
චණ්ඩින් අතර ගැටුමක් ෙලස ෙමය අර්ථ කථනය කරන්නට එපා. 
ෙමතැන සිද්ධිෙය්දී සිටිෙය් සාමාන  පුරවැසියන් සහ ෙපොලීසිය. 
සාමාන  පුරවැසියන් ආෙව්ගශීලීයි, සාමාන  පුරවැසියන් 
ගැටුම්කාරීයි. නමුත් ෙපොලීසිය මැදහත්කාරී විය යුතුව තිෙබනවා. 
ඒ නිසා එතැනදී ෙපොලීසිය තමන්ෙග් රාජකාරිය නිසි පරිදි ඉටු 
කරලා නැහැ. ඒ නිසා එය අනවරත ෙලස තරුණෙයක් මිය යාම 
දක්වා දික් ගැසිලා තිෙබනවා. ෙම් මිනිසුන්ෙග් ජීවිත ෙන්?  

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ මිය ගිය පුද්ගලයාෙග් බිරිඳෙග් 
කුෙසේ දරුෙවක් ඉන්නවා. තමන්ෙග් කුෙසේ දරුෙවක් ඉන්න විට 
බිරිඳකට තිෙබන ආෙව්ගය අපට ෙත්රුම් ගන්නට පුළුවන් 
ෙවන්නට ඕනෑ.   කුෙසේ දරුෙවක් ඉන්න, තමන්ෙග් ස්වාමි පුරුෂයා 
මිය ගිහින් තිෙබන බිරිඳකෙග් හැසිරීම් ෙත්රුම් ගන්න ෙපොලීසිය 
සමත් විය යුතුයි. එවැනි බිරිඳකෙග් හැඟීම් ෙත්රුම් ගත යුතුව 
තිබුණා. ෙමොකද අපිත් මිනිස්සු. මිනිස්සු හැටියට අපට ඒ තත්ත්වය 
ෙත්ෙරන්න ඕනෑ. ඒක ඔබට වුණා නම්, ඔබෙග් ෙසොෙහොයුරියකට 
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වුණා නම් ඔබට ඒක ෙත්ෙර්වි. නමුත් ඔබට ෙනොෙවන තාක් කල් 
අෙනකාෙග් දුක ඔබට ෙත්ෙරන්ෙන් නැති බව තමයි ෙමවැනි 
සිදුවීම්වලින් ෙපන්නුම් කරමින් සිටින්ෙන්. එවැනි කාන්තාවකෙග් 
ආෙව්ගශීලීවීම, එවැනි කාන්තාවකෙග් පකාශයන්, එවැනි 
කාන්තාවකෙග් හැසිරීම් ෙත්රුම් ගන්නට ඕනෑ. බෙඩ් දරුෙවක් 
සිටියදී තමන්ෙග් ස්වාමි පුරුෂයා මිය ගිහින් තිෙබනවා. ස්වාමි 
පුරුෂයා මිය ගිෙය් ෙඩංගු හැදිලා ෙනොෙවයි, ගරු 
කථානායකතුමනි. ස්වාමි පුරුෂයා මිය ගිෙය් ස්වාභාවික විපතකින් 
ෙනොෙවයි. තමන්ෙග් ඇස් ඉදිරිපිට ගැටුමකදී ස්වාමි පුරුෂයා මිය 
යනවා නම් එවැනි බිරිඳකට ඇති වන ෙව්දනාව, එවැනි බිරිඳකට 
ඇති ෙවන ෙකෝපය ෙත්රුම් ගන්නට ෙපොලීසිය සමත් වන්නට 
ඕනෑ.  ඒ නිසා ෙපොලීසිය එම සිදුවීෙම්දී මීට වඩා විචක්ෂණශීලීව 
මැදිහත් විය යුතුව තිබුණා. ෙමම පශ්නෙය්දී ෙපොලීසිය එවැනි කිසිදු 
මැදිහත්වීමක් ෙපන්නුම් කරලා නැහැ ගරු කථානායකතුමනි.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ නිසා ඇඹිලිපිටිෙය් සිදු වුණා වැනි 
සිදුවීම් යළි ෙම් රෙට් සිදුවීමට ඉඩ ෙනොදිය යුතුයි. HNDA  
දරුවන්ට පහරදීම වැනි සිදුවීම් යළි ෙම් රෙට් අතිවීමට ඉඩ ෙනොදිය 
යුතුයි. බදගිරිෙය් වතුර ඉල්ලලා අරගළ කළ මිනිසුන්ට එල්ල 
කරන ලද පහාරයන් වැළැක්විය යුතුයි. ඇයි? ජනවාරි මාසෙය් 
08ෙවනි දා ජනවරම ඒක. ගරු කථානායකතුමනි, ජනවාරි මාසෙය් 
08ෙවනි දා නිකම් ජන වරමක් නැහැ. හලාවතදී ෙවඩි තබා 
ඝාතනය කරන ලද ඇන්ටනී කියන ධීවරයාෙග් අයිතිවාසිකම් 
ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින ලද ජනතාවෙග් ඡන්දය ජනවාරි මාසෙය් 
08ෙවනි දා ඔබතුමන්ලාට ලැබිලා තිෙබනවා. ඒ අය එක 
පැත්තකින් ඇන්ටනීට සාධාරණයක් ඉටු කිරීමට වාෙග්ම නැවත 
එවැනි තත්ත්වයක් ඇතිවීම වැළැක්වීමට තමුන්නාන්ෙසේලාට 
ඡන්දය දීලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම කටුනායකදී තරුණෙයක් 
ඝාතනය කළා. ගරු කථානායකතුමනි, ඒ ඝාතනය කළ 
තරුණයාට යුක්තිය ඉටු කරනවා වාෙග්ම එවැනි තත්ත්වයක් 
නැවත ඇතිවීම වැළැක්වීමත් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ජනවරෙම් 
සංයුතිෙය් තිෙබනවා.  

ලසන්ත විකමතුංගෙග් ඝාතනය, ෙපෝද්දල ජයන්තලාෙග් 
පහරදීම, කීත් ෙනොයාර්ට පහරදීම, උපාලි ෙතන්නෙකෝන්ලාට 
පහරදීම, ලලිත් කුගන්ලා පැහැරෙගන යාම; ෙම් ආදී විශාල 
මර්දනයන්ට, පීඩනයන්ට එෙරහිව ජනතාවෙග් හඬ අවදි වුණා. ඒ 
අවදි වුණු හඬ තමයි තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ඡන්ද බවට පත් වුෙණ්. 
එක පැත්තකින් ඒ පීඩාවට පත් වූ අයට සාධාරණයක් කරන්න. 
අෙනක් පැත්ෙතන් එවැනි සමාජයක් නැවත ඇතිවීම වැළැක්වීෙම් 
අරමුෙණන් තමයි තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව ෙගොඩ නඟලා 
තිෙබන්ෙන්.  නමුත් පසුගිය කාලෙය් ඇති වී තිෙබන සිදුවීම් මඟින් 
ෙපන්නුම් කරමින් තිෙබන්ෙන්, "අපි යන්ෙන් ෙකොයි පාෙර් - පරණ 
අයම ගිය පාෙර්" කියලා. ඒක තමයි ෙපන්නුම් කරමින් 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා විෙශේෂෙයන් පැවති පාලනය දහසක් කළත්, ඒ 
දහසට වඩා භයානකයි තමුන්නාන්ෙසේලා එකක් කෙළොත්.  

ඇයි? තමුන්නාන්ෙසේලා ඊට එෙරහි ජන වරම මත ෙගොඩ 
නැඟුණු පාලනයක්. පැවති පාලනය ඒ ෙවනුෙවන්ම ෙගොඩ නඟන 
ලද පාලනයක්. ඔවුන් නැවතත් වහසි බස් ෙදොඩවන්ෙන්, නැවතත් 
හඬ නඟන්ෙන්, සුදු වෑන් සංස්කෘතිය අනුමත කරන්ෙන් 
ෙපොලීසියට මරණ වෙරන්තු නිකුත් කිරීෙම් බලය ලබාෙදන, 
ෙපොලීසියට ඝාතකයාෙග් කාර්ය භාරය ලබාෙදන, ෙපොලීසියට 
නීතිය ඉක්මවා කටයුතු කිරීමට අවස්ථාව ලබා ෙදන පාලනයක් 
ෙවනුෙවනුයි. ඒ අයෙග් ආණ්ඩුවකදී අපට ඒක බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකට එෙරහි වූ ජනතාවෙග් හඬින්, ඒකට 
එෙරහි යුක්තිය ඉල්ලා හඬ නැඟූ ජනතාවෙගන් ඡන්දය ඉල්ලා 
එවැනි තත්ත්වයක් නැවත ඇතිවීම වැළැක්වීම සඳහා පත් වුණු  
ආණ්ඩුවකට අබ මල් ෙරොණකින්වත් එවැනි ෙදයක් කිරීමට කිසිදු 
අයිතියක් නැහැ. ඒ නිසා මම විෙශේෂෙයන්ම තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
අවධානයට ෙයොමු කරනවා ඇඹිලිපිටිෙය් සිදුවීමත්, HNDA 

දරුවන්ෙග් සිදුවීමත්, බදගිරිෙය් සිදුවීමත් සහ තැන තැන වූ සිදුවීම්.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙපොලිස් නිලධාරි මහත්වරුන් බීලා අහු 
ෙවනවා. බීලා අහු වුණාම ගම්මු ෙකෝට් එෙකන් ඇදෙගන 
ෙපොලීසියට එනවා. ෙමොකක්ද ෙම් ෙවලා තිෙබන්ෙන්? අපිට ඒවා 
අනුමත කරන්නට පුළුවන්ද? බීලා යනවා, බයිසිකලය හප්පලා 
කැෙළේ පනිනවා. ගම්මු ෙපොලිස් නිලධාරියාව ෙකෝට් එෙකන් 
ඇදෙගන ඇවිල්ලා ෙපොලීසියට බාර ෙදනවා. ''ටැෆික්'' ෙපොලීසිෙය් 
මහත්මයා බීලා.  

ෙමෙහම ෙපොලීසියක් ඕනෑද? ෙම් විධියට ෙපොලීසියට කටයුතු 
කරන්නට පුළුවන්ද? ඒ නිසා අපි තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් ඉල්ලා 
සිටින්ෙන්, ෙම් තත්ත්වය නිරාකරණය කිරීම ෙවනුෙවන් කටයුතු 
කරන ෙලසයි. ෙපොලීසිෙය් පහසුකම්, ඔවුන්ෙග් අධ ාපනය, 
ඔවුන්ෙග් පුහුණුවීම්, ඔවුන්ෙග් මානසික තුලනය, මානසික 
සමබරතාව, ඔවුන්ෙග් උසස්වීම්, ඔවුන්ෙග් වැටුප සහ රැකියාව 
පිළිබඳ තෘප්තියක් සහිත ජීවිතයකට උරුමකම් කිව හැකි 
ආකාරයට ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ඇති වී තිෙබන ෙම් ගැටලු 
නිරාකරණය කිරීම වාෙග්ම ෙම් ඝාතනයන් සහ  මර්දනයන් 
පිළිබඳවත් මැදිහත්ව කටයුතු කරනු ඇතැයි බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් 
මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි ගරු 
කථානායකතුමනි. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළගට, ෙයෝජනාව ස්ථිර කිරීම.  

ඊට පථම ගරු ලකී ජයවර්ධන මන්තීතුමාෙග් නම මූලාසනය 
සඳහා ෙයෝජනා කරන්න. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි," ෙම් අවස්ථාෙව් ගරු ලකී ජයවර්ධන 

මන්තීතුමා මූලාසනය ගත යුතුය"යි මම ෙයෝජනා කරනවා. 
 

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, ගරු 

ලකී ජයවර්ධන මහතා  මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன 
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and THE HON. 
LUCKY JAYAWARDANA  took the Chair. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙයෝජනාව ස්ථිර කරන්න.  

 
[பி.ப. 2.59] 
 

ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, சைப 

ஒத்திைவப்  ேவைளயிேல மக்கள் வி தைல ன்னணியின் 
தைலவர் மாண் மிகு அ ரகுமார திஸாநாயக்க அவர்கள் 

ன்ெமாழிந்த பிேரரைணைய நான் வழிெமாழிவேதா , 
அவ க்கு என் ைடய நன்றிைய ம் 
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ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். அேதேவைள, அவர் இங்கு 
குறிப்பிட்ட விடயங்கைள ம் நான் ற் தாக 
ஏற் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

வடக்கு, கிழக்குப் பிரேதசங்களில் வா கின்ற எம  மக்கள் 
அங்குள்ள ெபா ஸ் நிைலயங்களினா ம் ெபா ஸ் 
அதிகாாிகளா ம் ப கின்ற ேவதைனகைள நான் இந்தச் 
சைபயில் ெசால் வதற்குக் கடைமப்பட் க்கின்ேறன். 
ெபா ஸ் அதிகாாிகள் எம  மக்கைள இரண்டாந்தரப் 
பிரைஜகளாகேவ பார்க்கின்றார்கள். அவர்கள் எம  
மக்க க்கு மதிப்பளிப்பதில்ைல; தமிழர்க ம் இந்த நாட் ன் 
கு மக்கெளன மதித்  நடப்பதில்ைல. அப்ப  மதித்தா ம், 
அரசியல் அதிகாரம் உள்ளவர்க க்கும் பணபலம் 
உள்ளவர்க க்கும் மட் ேம மதிப்பளிக்கின்றார்கள். 
குறிப்பாக, சட்டவிேராத வியாபாரத்தில் ஈ ப கின்ற 
ெதன்பகுதிையச் ேசர்ந்தவர்க க்கு எம  பிரேதசங்களி ள்ள 
ெபா ஸ் அதிகாாிகள் அதிக மதிப்பளித் , அவர்களின் 
சட்டவிேராத வியாபாரத் க்கும் உதவி ாிகின்றார்கள். எம  
மக்கள் அதிகாரப்பகிர் டனான சமஷ்  அரசியலைமப்  ைற 
ேவண் ெமன்  ேகட்பதற்கு, ெபா ஸ் அதிகாாிகள் எம  
மக்கள்மீ  காட் கின்ற அசமந்தப்ேபாக்கும் ஒ  காரணமாக 
அைமகின்ற .  

ஒவ்ெவா  பிரேதசத்தி ள்ள ெபா ஸ் அதிகாாிகள், 
அந்தந்தப் பிரேதசத்தில் சிலைர தங்கள  கவர்களாகப் 
பயன்ப த் கிறார்கள். சாதாரண மக்கள் ெபா ஸ் 
நிைலயத்தில் தங்க ைடய ேதைவகைளத் 
ெதாிவிப்பெதன்றால், அந்த கவர்கைளத்தான்  
அ கேவண் ம். அவர்கள் ஒவ்ெவா  ேதைவக்கும் குறித்த 
பணத்ெதாைகையப் ெப கின்றார்கள். அந்த கவர்க க்குப் 
பணம் ெகா த்தால்தான் ஒேரநாளில் அவர்களின் ேதைவைய 
நிைற ெசய்ய கின்ற . அவ்வா  பணம் ெச த்தா  
ெபா ஸ் நிைலயத் க்குச் ெசன்றால், குறித்த ேதைவைய 
நிைறேவற்றிக்ெகாள்ள ஒ வர் பத் த் தடைவக க்கு ேமல் 
அந்தப் ெபா ஸ் நிைலயத் க்குச் ெசல்லேவண் ய நிைலைம 
இ க்கிற . சிலேவைளகளில் அவர்களின் ேதைவ 
நிைறேவ வதற்கு இரண்  மாதங்கள்வைர ெசல் ம். 
இப்ப யான நிைலைமதான் எம  பிரேதசங்களில் 
இ ந் வ கின்ற  என்பைத ெபா ஸ் ைறக்குப் 
ெபா ப்பான அைமச்சர் அவர்களிட ம் மற் ம் ெபா ஸ் 
அதிகாாிகளிட ம் நான் ெசால் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
வ னியா மாவட்டத்தில் வ னியா வடக்கு பிரேதச ெசயலாளர் 
பிாிவி ள்ள மன்னகுளம் என்ற கிராமத்ைதச் ேசர்ந்த சின்னப்  
உதயநந்தினி - வய  45, இராசு தனபாக்கியம் - வய  50, 
அழைகயா ஆண் ச்சி - வய  50, கந்ைதயா கதிராசி - வய  
49 ஆகிய நான்கு ெபண்க ம் கடந்த பத்  நாட்க க்கு ன்  
தங்க ைடய ட் க்கு அ காைமயில் இ க்கின்ற 
காட் க்குள் விறகு ெவட்டச் ெசன்றேபா  அங்கி ந்த வனவள 
அதிகாாிகள் தாங்கள் ைவத்தி ந்த ைகத் ப்பாக்கியா ம் 
த களா ம் அவர்க க்கு அ த்தி க்கின்றார்கள். ெபண் 
தைலைமத் வத்ைதக் ெகாண்ட கு ம்பங்கைளச் ேசர்ந்த 
அந்தப் ெபண்கைள இவ்வள  ேகவலப்ப த்திய இந்த 
வனவள அதிகாாிகள்மீ  ெபா ஸார் என்ன நடவ க்ைக 
எ க்கப் ேபாகின்றார்கள் என்  நான் இந்தச் சைபயிேல 
ேகட்க  வி ம் கின்ேறன். எம  ெபண்கைளத் ெதாடர்ந்  
இப்ப த் ன் த் வைத ஒ கால ம் நாங்கள் 

ஏற் க்ெகாள்ள யா . ஆகேவ, சம்பந்தப்பட்டவர்க க்குத் 
தகுந்த தண்டைன அளிக்க ேவண் ம் என்  ேகட் க்ெகாள்ள 
வி ம் கிேறன். அேதேநரத்தில் அவர்க க்கு இடமாற்றம் 
ெகா ப்ப  மட் ம் தண்டைனயாக அைமந் விட யா . 
அந்தப் ெபண்கள் எம  கிராமத்தில் வாழ்வாதாரம் அற்ற 
நிைலயில் வாழ்கின்றவர்கள். தங்க ைடய ட் த் 
ேதைவக்காக விறகு ெவட்டச் ெசன்ற அவர்க க்கு இவ்வா  
அ ப்பதற்கு அந்த வன வள அதிகாாிக க்கு யார் அதிகாரம் 
ெகா த்த ? என்  நான் ெபா ஸ் திைணக்களத்திடம் 
ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

வன வள அதிகாாிகள் அவர்க க்கு அ த்த பின்  
"காயப்பட் க்கின்ற நீங்கள், ெபா ஸ் நிைலயத் க்ேகா 
அல்ல  ைவத்தியசாைலக்ேகா ெசல்ல ேவண்டாம்; 
ைவத்தியசாைலக்குச் ெசன்றால் அ  ெபா ஸ் 

ைறப்பாடாகிவி ம்" என்  ெசால் , தாங்கள் ைவத்தி ந்த 
ைகத் ப்பாக்கியால் அவர்கைள மிரட் யி க்கின்றார்கள். 
இ ந்தேபாதி ம், மாங்குளம் ெபா ல் அ  ெதாடர்பாக 

ைறப்பா  ெசய்யப்பட் க்கின்ற . ஆகேவ, 
சம்பந்தப்பட்டவர்க க்கு உாிய ைறயில் தண்டைன அளிக்க 
ேவண் ம். ேமதகு ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன 
அவர்களின் ெபா ப்பி ள்ள ஓர் அைமச்சின்கீழ் வ கின்ற 
வன வள அதிகாாிகேள இப்ப  ஒ  தன்னிச்ைசயான 
ெசயற்பாட் ல் இறங்குகின்றார்கள் என்றால், எங்ேக 
உங்கள  நல்லாட்சி? நீங்கள் மக்க க்கு அளித்த 
வாக்கு திக க்கு என்ன  ெசால்லப்ேபாகின்றீர்கள்? 
என்  நான் இந்தச் சைபயிேல ேகட் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.  

"கடந்த காலத்தில் நைடெபற்றைவ எல்லாம் சர்வாதிகார 
ஆட்சிகள்; தற்ேபா  நைடெப வ  நல்லாட்சி" என்  இந்த 
அரசாங்கம் ெதாடர்ந்  ெசால் வ கின்ற . கடந்த ஆட்சியில் 
மன்னார் மாவட்ட நீதிமன்றத் க்குக் கற்களால் எறிந் , 
நீதிபதிையத் ெதாைலேபசி லம் மிரட் ய அன்ைறய 
அைமச்சர் உங்க ைடய நல்லாட்சியி ம் அைமச்சராக 
இ க்கின்றார் என்பைத ம் நான் இந்தச் சைபயில் 
ெசால் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். ஆகேவ, நீங்க ம் 
அன்  ன்னாள் ஜனாதிபதி ேமற்ெகாண்ட அேத 
நைட ைறையத்தான் ெதாடர்ந்  கைடப்பி த்  
வ கின்றீர்கள்! அந்தச் சம்பவம் குறித்  அன்  ெபா ல்  

ைறப்பா  ெசய்யப்பட் ப்பதால், அ குறித்  
விசாாிப்பதற்கான வழக்கு ன்  மாதத் க்கு ஒ தடைவ 
தவைண ேபாடப்பட்  விசாரைணக்கு எ க்கப்பட் , 
சம்பந்தப்பட்டவர்கள் அைழக்கப்ப கின்றார்கள். ஆனால், 
அவர்க க்குத் தண்டைன வழங்குவதாக இல்ைல. 
இேதேபான்  சாதாரண ெபா மகன் ஒ வர் நீதிபதி 
ஒ வைரத் ெதாைலேபசி லம் மிரட் யி ந்தால் நீங்கள் 
என்ன ெசய்தி ப்பீர்கள்? என்  நீங்கேள உங்கைளக் 
ேகட் க்ெகாள் ங்கள்!  

தி ேகாணமைலயில் சம் ர் என்ற கிராமத்தில் கடந்த ஆ  
மாதத் க்கு தல் கு ேயறிய ஒ  கு ம்பத்ைதச் ேசர்ந்த, 

தலாம் ஆண் ல் கல்வி கற்கின்ற ஆ  வயதான குகதாசன் 
தர்சன் என்ற சி வன் கடந்த இரண்  தினங்க க்கு ன்  
அங்குள்ள கடற்பைட கா க்கு அ காைமயி ள்ள 
பாழைடந்த கிணற்றி ந்   கல்ேலா  கட்டப்பட்ட 
நிைலயில் சடலமாக மீட்கப்பட்டான். இந்தச் 
சம்பவத்ைதயிட்   நான்கு கு க்கள் ெகாண்ட ஒ  பிாிைவ  
அைமத்  விசாரைண நடத் வதாகப் ெபா ஸ் திைணக்களம் 
அறிவித்தி ந்த . இதற்கு நான்கு கு க்கள் ேதைவயில்ைல. 
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இைதச் ெசய்த  கடற்பைடயினர் என்பைத அங்குள்ள 
மக்க ம் அறிவார்கள், நீங்க ம் அறி ்ர்கள். ஏெனன்றால், 
கடற்பைட காமி ந்  50 மீற்றர் ரத்தில் - அவர்களின் 
எல்ைலக்குள் ெசன்  ெபா மக்கள் யா ம் அந்தச் சி வைனக் 
ெகான்  கிணற் க்குள் கட் ப்ேபாட யா ; அந்த 
எல்ைலக்குள் மக்கள் ெசல்வதில்ைல. இ ெதாடர்பாக ஒ  கு  
விசாாித்தாேல ேபா ம். நான்கு கு க்கைள அைமத்  
தய ெசய்  மக்கைள ஏமாற்றாதீர்கள். அந்தச் சி வன் 
பா யல் ாீதியாகத் ன் த்தப்பட்  ெகாைல 
ெசய்யப்பட் க்கிறான்; அதற்கான ஆதாரங்கள் 
இ க்கின்றன. சி வேனா   கட்டப்பட் ந்த கல் 
கடற்பைடயினாின் சப்பாத்  ல்களால்தான் ச்சுப் 
ேபாட் க் கட்டப்பட் ந்த . ஆகேவ, இதைன 
விசாாிப்பதற்கு நான்கு கு க்கள் ேதைவயில்ைல. அ   யார் 
ெசய்தெதன்  உங்க க்ேக ெதாி ம். எனேவ, நீங்கள் 
உண்ைமையக் கண்டறிந்  அந்த சி வன் சம்பந்தமாக 
நீதிையப் ெபற் க்ெகா க்கும்ப  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 

ேம ம், தமிழ் மக்க ம் ஸ் ம் மக்க ம் ஆதாித்ததால் 
கடந்த ஜனவாி 8ஆம் திகதி ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்ட . அதன் 
பின்  ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் அறிவித்தி ந்தார், " திதாக 
ம பானசாைலகள் அைமப்பதற்கு அ மதிக்க மாட்ேடன்" 
என் . ஆனால், அவர் கடந்த ஞாயிற் க்கிழைம 
ஆைடத்ெதாழிற்சாைலெயான்ைறத் திறந் ைவப்பதற்காக 

ல்ைலத்தீ க்கு  வந்தி ந்தார். அேதநாளில், அேத 
மாவட்டத்தில் திதாக ஒ  ம பானசாைல திறக்கப்பட்ட . 
இதற்கு ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் என்ன பதில் 
ெசால்லப்ேபாகின்றார்? என்  நான் இந்தச் சைபயில் 
ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். மக்கள் 
ெசறிந் வா கின்ற மணற்கு யி ப்  பிரேதசத்தில் 
அவர்களின் எதிர்ப்ைப ம் மீறி  அந்த ம பானசாைல 
அைமக்கப்பட் க்கின்ற . கடந்த சுனாமியின்ேபா  இறந்த 
மக்களின் நிைனவாக ஒ  நிைனவாலய ம் அங்குதான் 
அைமக்கப்பட் க்கின்ற . அதற்கு மிக அ காைமயில் இந்த 
ம பானசாைல திறக்கப்பட் க்கின்ற . இந்த 
ம பானசாைலக்கு ன்பாக 25 மீற்றர் ரத்தில் சி வர்களின் 

ன்பள்ளிகூட இ க்கின்ற . இவ்வாறான ஓாிடத்தில் எப்ப  
இந்த ம பானசாைல அைமக்கப்பட்ட ? இ  யா ைடய 
அதிகாரத்தில் இடம்ெபற்ற ? நிச்சயமாக அரசியல் 
தைலயீ தான் இதற்குக் காரணம். ஆகேவ, "நல்லாட்சி" 
என்ப  ெவ ம் வாய் வார்த்ைதயாக இ க்காமல், 
மக்க ைடய மனங்கைளயறிந்  - அவர்கள் எைத 
வி ம் கிறார்கள் என்பைத அறிந்  நீங்கள் 
ெசயற்படேவண் ெமன் ம் அதற்ேகற்ப இந்த ம பானசாைல  
அந்த இடத்தி ந்  அகற்றப்பட ேவண் ெமன்  நான் இந்த 
ேநரத்தில் ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். 

அ த்ததாக, எம  பிரேதசங்களில் இ க்கின்ற ெபா ஸ் 
அதிகாாிகள் ெபளத்த மதகு மா க்குக் ெகா க்கின்ற 

க்கியத் வத்ைத கிறிஸ்தவ மதகு மா க்ேகா, ஸ் ம் 
மதகு மா க்ேகா, இந் மத கு மா க்ேகா ெகா ப்பதில்ைல. 
இைத இங்குள்ள அரசியல் தைலவர்க ம் நன்கு அறிவார்கள். 
அப்ப யானெதா  நிைல தய ெசய்  இனி 
ஏற்படக்கூடாெதன்  ேகட் க்ெகாள் கின்ேறன். 
ஏெனன்றால், கடந்த இரண்  மாதங்க க்கு ன்  மன்னாாில் 
கிறிஸ்தவ மதகு மார் இ வர் ேதைவ நிமித்தம் ெபா ஸ் 
நிைலயம் ெசன்றி க்கிறார்கள். அவர்கைள நாலைர 
மணித்தியாலங்கள் நி த்திைவத்  - தாமதப்ப த்தி, 
ேகவலப்ப த்தியி க்கிறார்கள். 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, your time is over.  Please wind up your 

speech now.   
 

ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
Please give me one more minute, Sir.   

அவர்கைள ஒ  ர்ப்பாக்கிய நிைலக்குட்ப த்திய 
சம்பவமாக இ  இ க்கின்ற . எனேவ, தய ெசய்  ெபளத்த 
மதகு மா க்குக் ெகா க்கின்ற அேத க்கியத் வத்ைத 
கிறிஸ்தவ மதகு மா க்கும் ஸ் ம் மதகு மா க்கும் இந்  
மதகு மா க்கும் ெகா க்கேவண் ெமன்  ேகட் , 
வாய்ப்பளித்தைமக்கு நன்றிகூறி விைடெப கின்ேறன்.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු අගාමාත තුමා. 
 
[අ.භා. 3.10] 
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත තුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමාෙගන් අවසරයි, අද විරුද්ධ 

පක්ෂය  ඉදිරිපත් කළ සභාව කල් තැබීෙම් විවාදය තිෙබන්ෙන් 
ෙපොලීසිය සම්බන්ධවයි. ෙපොලීසිය ගැන පශ්න ගණනාවක් 
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ඇඹිලිපිටිෙය් සිද්ධිෙයන් පස්ෙසේ ඒ 
සම්බන්ධෙයන් ලැබුණු පරස්පර විෙරෝධී වාර්තාත් තිබුණා. 
ෙමොකක්ද සිදු වන්ෙන් කියලා බලන්න අපට ඒ වාර්තා උසාවියට 
තමයි භාර ෙදන්න තිෙබන්ෙන්. මම ඒ ගැන ෙමතැන විෙශේෂෙයන් 
කරුණු කියන්න යන්ෙන් නැහැ.  මට කරුණු ගණනාවක් ලැබිලා 
තිෙබනවා. මම හිතන විධියට ඒ කාරණා සම්බන්ධෙයන් ඇත්ත 
තත්ත්වය ෙමොකක්ද කියන එක තමයි උසාවියට ෙසොයන්න 
තිෙබන්ෙන්.  

ෙලෝකෙය් හැම රටකම   ෙපොලීසි ගැන පශ්න තිෙබනවා. 
ඇෙමරිකාෙව් ෆර්ගියුසන් නගරෙය් සිදු වුණු ෙවඩි තැබීම්වලින් 
පසුව ෙපොලීසියට විරුද්ධව මිනිස්සු පාරට බැසස්ා. ගිය අවුරුද්ෙද් 
එංගලන්තෙය් ඒ වාෙග්ම සිදු වුණා. ඇෙමරිකාෙව් ෙපොලීසිය ෙවඩි 
තියලා මැරූ සංඛ ාව බලන විට ඇත්ත වශෙයන්ම ඒ විධියට ෙවඩි 
තියන්න ඕනෑද නැද්ද කියලා බලන්න තිෙබනවා. ෙපොලීසිය 
කියන්ෙන් නීතිය හා සාමය ආරක්ෂා කරන්න තිෙබන 
ආයතනයක්. ෙපොලීසිෙයන් අඩුපාඩුකම් සිදු වුණාම ෙමවැනි පශ්න 
ඇති ෙවනවා. 

ෙම් ළඟදී ෙමවැනි පශ්න ගණනාවක් පැන නැඟී තිබුණා. 
ඇඹිලිපිටිෙය් සිද්ධිය එකක්. අෙනක තමයි ෙකොටෙදනියාෙව් 
සිද්ධිය. අපි ෙම්වා ගැන විගහ කර තිෙබනවා. ඒ එක්කම උසාවිය 
මඟින් ඒවා සම්බන්ධෙයන් නීතිය කියාත්මක ෙවනවා. එෙහත් 
ෙමතැනදී මම එක කාරණයක් කියන්න කැමැතියි. ෙපොලීසිය 
ෙකොෙහේ හරි වරදක් කර තිෙබනවා නම් ඒක වහන්න අපට වුවමනා 
නැහැ. සටන් කරලා අපි ඔක්ෙකොම ෙමතැනට ආෙව් -ෙදපැත්ෙත්ම 
ඉන්න අය- නීතිය රජකරවන්නයි. නීතිය රජකරවන ෙකොට 
අඩුපාඩුකම් ෙසොයන්න තිෙබනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අෙප් ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා කිව්වා, හිටපු 
නිෙයෝජ  ෙපොලිස්පති රියන්සි ෙපෙර්රා මැතිතුමා  ඉතිහාසය ගැන 
කළ විගහයක් ගැන. මට නම් කියන්න තිෙබන්ෙන් ඊට වඩා 
ෙවනස් කාරණයක්. බිතාන  ෙපොලීසිය ඇති කෙළේ ඇයි? බිතාන  
ෙපොලීසිය ඇති කරලා අවුරුදු තිහක් යන්න ඉස්සරෙවලා ලංකාෙව් 
ෙපොලීසිය ඇති කළා. ෙමොකද, බිතාන  අපට ඉස්සරෙවලායි 
ෙපොලීසිය ෙගනාෙව්. නීතිය කියාත්මක කරන්ෙන් ෙපොලීසිය 
විතරක් ෙනොෙවයි. ඒ සම්බන්ධෙයන් අධිකරණය තිෙබනවා; 
ෙපොලීසිය තිෙබනවා; මාධ ය තිෙබනවා. ෙම් ආයතන තුනම 
වුවමනායි. ඒ ආයතන තුනම අර ෙගන තමයි ෙම් කටයුතු කරන්න 
තිෙබන්ෙන්. ලංකාෙව් අධිකරණය ඇති කෙළේ 1835දීයි.  

අපිට අමතක ෙවනවා, ආසියාෙව් පළමුවැනි නවීන අධිකරණය 
ඇති කෙළේ ලංකාෙව් කියන එක. අපිකාවටත් කලින් අපි පටන් 
ගත්තා. නීතිෙය් ආධිපත  පටන් ගත්ෙත් ලංකාෙව්. ඊට පස්ෙසේ 
අවුරුදු තිහක් යන්න ඉස්සරෙවලා ෙපොලීසිය ඇති කළා. ඒ වාෙග්ම 
තමයි මාධ යත් පටන් ගත්ෙත්.  "Ceylon Observer"  පත්තරය 
එෙහම පටන් ගත්තා. ෙම් ඔක්ෙකොම එකට යන්න තිෙබන්ෙන්. 
ෙම්වා ඔක්ෙකොම එකට එකතු ෙවලා වැඩ කටයුතු කර ෙගන 
යන්න තමයි ඒ කාලෙය් ඒවා ඇති කෙළේ. බිතාන  නීති ආවාම 
බිතාන  නීතිත් කියාත්මක කළා. ඒ වාෙග්ම ලාංකීය නීති ගැනත් 
ෙසොයා බැලුවා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙහොඳම උදාහරණයක් 
තිෙබනවා. නීතිය කියාත්මක කරන්ෙන් ෙපොලීසිය විතරක් 
ෙනොෙවයි.  

බිතාන  ආණ්ඩුව කිව්වා, ෙබ්ස්ගර්ඩ්ල් අල්ලා ගන්න කියලා. 
මාර්ක් ඇන්තනී ෙබ්ස්ගර්ඩ්ල් කියන්ෙන් සුද්ෙදක්. එයාව අල්ලා 
ෙගන රටින් පිටුවහල් කරන්න කිව්වා. ෙපොලීසිය ගියා. ඒ 
නිෙයෝගය අනුව ෙපොලීසිය එයාව අර ගත්තා. එෙහත් ෙපොලීසිය 
විතරක් ෙනොෙවයි නීතිය කියාත්මක කරන්ෙන්. ඒ ෙවලාෙව් ඔහු 
උසාවියට ගිහිල්ලා habeas corpus එකක් ඉල්ලුවා, ෙපොලීසියට 
ඔහුව ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. ඒ ෙවලාෙව් උසාවිෙයන් තීන්දුවක් 
දුන්නා, "මාර්ක්  ඇන්තනී ෙබ්ස්ගර්ඩ්ල්ව අත් අඩංගුවට ගන්න 
බැහැ" යි කියලා. ඉතින් ෙම් ආයතන ෙදකම වුවමනායි. ඒ කාලෙය් 
මාධ ෙය්ත් ඒවා දැම්මා. ඒ නිසා ෙම් ආයතන තුන එකට වැඩ 
කරන්න  වුවමනායි. එෙහම වැඩ කරන්ෙන් නැති අවස්ථාවල 
තමයි ෙම්වා කඩා  පනින්ෙන්.  පසු ගිය අවුරුදු දහෙය්දී සිදු වුෙණ් 
ඒකයි. රාජපක්ෂ ෙරජීමය යටෙත් ෙම් ආයතන තුනම නැති කළා. 
අධිකරණය, ෙපොලීසිය, මාධ ය නැති කළා. ඒවාට විරුද්ධව තමයි 
අපි සටන් කෙළේ. දැන් ඒවා හදා ෙගන යන්න තිෙබනවා. මම 
නැහැයි කියන්ෙන් නැහැ. අපිත් ඉන්ෙන් එතැනට යන්නයි.  

අපි දැන් කාරක සභා ඇති කළාම ෙපොලීසිය ගැන තවදුරටත් 
කථා කරන්න පුළුවන්. ෙසේවෙය් අඩු පාඩුකම් තිෙබනවා. ඒවා හදා 
ගන්න ඕනෑ. ෙපොලීසිය නවීකරණය කරන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා 
බිතාන ෙයන් ආධාර ඉල්ලුවා. අෙනකුත් රටවලින් ආධාර 
ඉල්ලුවා. ඒ අයෙග් පඩි වැඩි කරන්න ඕනෑ. ඒවා ඔක්ෙකොම 
ඇමතිතුමා කියයි. අපට නවීන ෙපොලීසියක්; ෙහොඳම ෙපොලීසියක් 
අවශ යි. එක කාලයක ආසියාෙව් ෙහොඳම ෙපොලීසිය තිබුෙණ් 
ලංකාෙව්.  ෙදවැනි ෙලෝක යුද්ධෙයන් පස්ෙසේ ආසියාෙව් ෙහොඳම 
ෙපොලීසිය තිබුෙණ් ලංකාෙව්. ෙමොකක්ද, අපට වුෙණ්? අපි 
නැවතත් එතැනට යන්න ඕනෑ. ෙහොඳම ෙපොලීසියක් තිබුණා, ෙහොඳ 
අධිකරණයක් තිබුණා. ඒ ඔක්ෙකොම නැති කළා. ඔබතුමන්ලා 
කියනවා, ෙද්ශපාලනය ෙයොදවලා ෙපොලීසිය දමලා,  හමුදාව දමලා, 
එක එක අය දමලා මිනිස්සු මැරුවා කියලා. ඉතින් ඒක හරි. අපිට 
ඒවා ගැන ෙසොයන්න තිෙබනවා. ෙපොලීසිෙයන් වුණු අඩු පාඩු 
ෙසොයන්න තිෙබනවා. ඒක ඇඹිලිපිටිය උසාවිෙය් කථා කළා. කවුද 
ඒ තීන්දුව ෙදන්ෙන්? උසාවිෙයන්. අද අපි අත්පුඩි ගහනවා, 

අධිකරණය තීන්දුව දුන්නා කියලා. අධිකරණයටත් එදා බලපෑම් 
තිබුණා. අධිකරණය හා ෙපොලීසිය යන ෙදකම අප නිවැරදි 
කරෙගන යනවා. ඒක ඇතුෙළනුත් සිදු ෙවන්න ඕනෑ. ඒකයි දැන් 
සිදු ෙවන්ෙන්.  

අපිට අලුෙතන් අධිකරණයක් ෙගනැල්ලා දාන්න බැහැ. 
අලුෙතන් ෙපොලීසියක් ෙග්න්න බැහැ. දකුෙණ් විතරක් ෙනොෙවයි, 
උතුෙර් ජනතාවට සිදු වුණ ඒවාත් අපි දන්නවා. මමත් එතැනට 
ගිහින් තිෙබනවා. විභාග කරන්න ඕනෑ තැන් විභාග කරන්න ඕනෑ. 
ෙවන එකක් තියා එදා බුද්ධි අංශෙයන් ගලෙගොඩඅත්ෙත් ඥානසාර 
හාමුදුරුවන්ව ෙගනැල්ලා සිරිෙකොත ඇතුළට දැම්මායින් පස්ෙසේ 
තව ෙමොනවාද අපට නීතිය ගැන කියන්ෙන්? මට ගහන්න කියලා 
මිනිසුන්ව ෙගනාවා ෙන්. ඒකට ෙපොලීසියට ෙදොස් කියලා වැඩක් 
නැහැ. ෙපොලීසියත් දැන ගත්තා ඒක වැරදියි කියලා.  මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒකයි ජනවාරි 08වැනි දා ෙපොලීසිෙය් 
බහුතරයක් අපි එක්ක එකතු ෙවලා පැවැති ආණ්ඩුව එපා කියලා 
කිව්ෙව්. ඒ ටික විතරක් අප මතක තබා ගන්න ඕනෑ.  

සිංහල ෙවන්න පුළුවන්, ෙදමළ ෙවන්න පුළුවන්. අපි 
ෙපොලීසිය හදන්න උදවු කරමු. ෙපොලීසිෙය් වැරදි නැති කරන්න 
ඕනෑ. අධිකරණෙය් අඩු පාඩු ෙපන්වලා, හදන්න ඕනෑ. අෙපත් අඩු 
පාඩු තිබුණා. දැන් බලන්න අෙප් ඇමතිවරුන්ෙග් පවුෙල් අය 
ෙපොලීසියට ෙගනිහින් තිෙබනවා. අෙප් මන්තීතුමියක් ෙගනිච්චා. 
කමක් නැහැ. අපිත් අඩු පාඩු හදා ගනිමු. අපි ඔක්ෙකෝම නිවැරදි 
ෙවලා ෙම් ගමන යන්න ඕනෑ. ඒත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්, වැරදි 
කරන ගමන් ෙපොලීසියට විරුද්ධව දඩයෙම් යන එකයි. ඒක 
විතරක් කරන්න එපා.  

මම දැන් අධිකරණයයි, ෙපොලීසියයි, අපි ගැනයි කථා කළා. 
ෙම් දඩයම කරන්ෙන් ඒ කවුරුවත් ෙනොෙවයි. දඩයම කරන්ෙන්, 
මාධ ය. මාධ ය යන දඩයම ෙමොකක්ද? ඇඹිලිපිටිෙය් මරණය 
ගැන දැන් මම කථා කරන්ෙන් නැහැ. ඊට පස්ෙසේ ඇවිල්ලා කිව්වා, 
මාධ ෙව්දීන්ෙග් කටුසටහන් ගන්න බල කළා කියලා. කවුද ෙම් 
ජයන්ත නානායක්කාර කියන්ෙන්? එක්නැළිෙගොඩ අතුරුදහන් 
වුණු ෙවලාෙව් එයා ෙකොෙහේද හිටිෙය්? ලසන්ත විකමතුංග 
ඝාතනය කළ ෙවලාෙව් ජයන්ත නානායක්කාර කථා කළාද? දැන් 
කෑ ගහන මිනිස්සු කරුණාකරලා මට ඒ ගැන කියන්න ෙකෝ.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒෙගොල්ලන්ට ගැලරිෙය් ඉඳන් කියන්න බැහැ ෙන්. 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගැලරිෙය් ඉඳන් කියන්න. මම කියන්ෙන් දන්න නිසා. 

දන්නවා, දන්නවා. මම කියන්නම්. ජයන්ත නානායක්කාර කාෙග් 
සාක්කුෙව්ද හිටිෙය් කියලා කියන්න. ඕකා දඩයෙම් ගිය එෙකක් 
ෙන්. ඒ කාලෙය් දඩයෙම් ගිය එක වහන්න දැන් කෑ ගහනවා. මම 
කියන්ෙන්, ඒ කාරණය සිදු වුණා නම් ඉස්ෙසල්ලා මාධ  නිදහස 
ෙවනුෙවන් සටන් කරපු මාධ ෙව්දියකුයි, සිවිල් සමාජෙය් 
ෙකෙනකුයි, නීතිඥවරෙයකුයි ෙහොයා ගන්න. ඒක වැරදියි කියා 
ඒෙගොල්ෙලෝ කියනවා නම්, මම එන්නම් ෙපොලීසිය 
සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන්න. මම ඒ පැත්ත ගන්ෙන් නැහැ. 
වැරදි නැහැ කිව්ෙවොත්? දැන් උසාවියට යනවා. උසාවියට යන්න 
ඕනෑ තමන්ෙග් අත් පිරිසිදු කරෙගන. කර්තෘ සංසදය! ෙදවිෙයෝ 
සාක්කි! "උදයන්" එකට ගහන ෙකොට ෙමොකක්ද කර්තෘ සංසදය 
කෙළේ? දැන් ඔයෙගොල්ෙලෝ උසාවියට යනවා නම්, වැරදි නැහැ 
කියා කිව්ෙවොත් අපිත් යන්නම් උසාවියට. මම ෙදන්නම් දිවුරුම් 
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ෙපත්සමක්. එක කර්තෘවරෙයක් එක මාධ ෙව්දිෙයකුට විරුද්ධව 
ෙක්ළාම් කියලා ඒ මාධ ෙව්දියාව උස්සාෙගන යන්න  සුදු වෑන් 
එෙකන් ආවා. මම මැදිහත් ෙවලා තමයි ඒක නැවැත්තුෙව්. ඒක 
මමත් දන්නවා; අෙනක් කර්තෘවරුත් දන්නවා. මම කියන්ෙන්, 
ෙද්ශෙය් නාමෙයන් මාධ ය සුද්ද කරන්න කියලායි.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
"ෙද්ශය" කියන්ෙන් පත්තරෙය් නම ෙනෙවයිෙන්.  
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
නැහැ රට. ෙද්ශය කියන්ෙන් රට. එච්චරයි. ෙවන එකක් 

ෙනොෙවයි. ඕවා කියන්න ගිෙයොත්, යන්ෙන් උසාවියට. අපිත් 
ගිහිල්ලා දැම්ෙමොත්? ඔයෙගොල්ලන්ෙග් අත් පිරිසිදු නැහැ. 
මාධ ෙව්දීන්ම  ෙම්වා ෙදයි. කරුණාකරලා ඕනෑ නම් උසාවියට 
යන්න. Fundamental rights case එකක් දාන්න. අපිත් එන්නම්. 
 නැත්නම් අපි ඔක්ෙකෝම ෙම්වා කථා කරලා විසඳා ගනිමු. ඒත් 
දඩයෙම් යන්න එපා. එච්චරයි මම කියන්ෙන්. දඩයෙම් යන එක 
හරි නැහැ. ඒකට මම විරුද්ධයි. ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිසමයි, 
ෙපොලීසියයි එකට එකතු ෙවලා වැඩ කරන්න ඕනෑ. ඒකයි මට 
කියන්න ඕනෑ. 

දැන් මාධ ය මට තව එකක් කියන්න. දැන් අධිකරණය යටත් 
කරනවාද, නැද්ද? ඇඹිලිපිටිය අධිකරණයට අත්පුඩි ගහලා, 
ෙහෝමාගම අධිකරණය යටත් කරන මාධ යක් අපට වැඩක් නැහැ. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙහෝමාගම අධිකරණෙය් සිද්ධිය ගැන එක 
කතුවැකියක් අද ලියලා තිෙබනවාද? මට කියන්න. කවදාද 
"ලංකාදීප" පත්තෙරන් ලියන්ෙන්? කවදාද "දිවයින" පත්තෙරන් 
ලියන්ෙන්? කවදාද "අද" පත්තෙරන් ලියන්ෙන්? කවදාද "ලක්බිම" 
පත්තෙරන් ලියන්ෙන්? ඔය ෙලොකුවට කථා කරන්න යන්න එපා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ජාතිවාදය ගැන ෙමොනවාද ලියන්ෙන්?  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙගදර පශ්නයක් වාෙග්ෙන් අහන්ෙන්. 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
නැහැ. ෙගදර ඔක්ෙකෝම පශ්න තිෙබනවා. හැම පත්තරවලම 

ඔක්ෙකෝමලාට මම කියනවා. අර පැත්තට මම පස්ෙසේ එන්නම්. 
"රිවිර"ටත් මම කියනවා. මම ඔක්ෙකෝමෙගන් අහනවා, මම 
විද ත් මාධ ෙයන් අහනවා, තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොකක්ද 
ෙහෝමාගම අධිකරණය ගැන කියන්ෙන් කියලා. කතුවැකියක් 
ලියන්න.  

ෙබෞද්ධෙයෝ හැටියට අපටත් අයිතියක් තිෙබනවා, බුද්ධාගම 
ගැන කථා කරන්න. අපි බුදුන් වහන්ෙසේෙග් ධර්මයයි අදහන්ෙන්. 
අපි හැම දාම කිව්ෙව්, "බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි, ධම්මං සරණං 
ගච්ඡාමි, සංඝං සරණං ගච්ඡාමි" කියලායි. "මහින්ද සරණං 
ගච්ඡාමි" කිව්ව ගිහි පැවිදි අයට දැන් අයිතියක් නැහැ, බුද්ධාගම 
ගැන කථා කරන්න. ඒ ෙගොල්ලන්ට ෙවන ඒවා ගැන කථා කරන්න 
පුළුවන්. ඊෙය් අභයාරාමයට 20ක්, 30ක් ඇවිල්ලා එහිදී ෙමොකක්ද 
කථා කෙළේ? මාධ ෙව්දින් කීෙදෙනක් සිටියාද, පාරට බහින්න 
කියලා? හරි. ඔබ දමන හැම එක් ෙකනාටම මා ෙකොළඹින් 100ක් 
දමනවා. ඔබ ෙකොළඹට ෙගෙනන හැම එක් ෙකනාටම මා 
ෙකොළඹින් 100ක් දමනවා. 1,000ක් ෙගෙනන්න. අපි ලෑස්තියි ඒක 

අල්ලන්න. 10,000ක් ෙගෙනන්න. අපි ලෑස්තියි අල්ලන්න. 
හිතන්න එපා ජන බලය යට වනවාය කියලා ඔය තිබුණු 
ෙරජිමයට. මරණයකට ගිය මිනිසුන්ට, ඔය නිදහස නැති කරන්න 
ඉන්න මිනිසුන්ට සුදු හුණු ගාලා ආපසු එන්න පුළුවන්ය කියා 
හිතන්න එපා. මාධ ෙයන් අහන්න. ෙහෝමාගම සිද්ධිය ගැන 
නීතිෙව්දී සංගමෙයන් පකාශයක් කළා.  මාධ  කීයක් ඒ ගැන දාලා 
තිෙබනවාද? ඒ ගැන මා අහන්න කැමැතියි. ඒ ෙමොකක්ද 
කරන්ෙන්? දැන් අලුත් ෙසල්ලමක් ෙන් පටන් ෙගන තිෙබන්ෙන්.  

අනික් පැත්ෙතන් ඉන්නවා, කීර්ති වර්ණකුලසූරිය. ඔහුව 
අල්ලා ෙගන දැන් තව ෙසල්ලමක් පටන් ගන්නවා. ඔහු වාර්තා 
කරනවා, රණ විරුවන් මරනවාය කියලා. එක්නැලිෙගොඩ 
කියන්ෙන් කවුද? ෙද්ශපාලනඥෙයක්ද? මාධ ෙව්දිෙයක්ද? 
එක්නැලිෙගොඩ  ගැන මාධ ෙව්දින් හැටියට ඔබතුමන්ලාෙග් 
ස්ථාවරය ෙමොකක්ද කියා රටට කියන්න. විද ත් මාධ ෙයන් 
කියන්න. මා හැම එක් ෙකනාෙගන්ම අහනවා. ආපසු අහනවා, 
එන සුමාෙන්. හැම විද ත් මාධ ෙයන්ම මා අහනවා. හැම 
මාධ ෙයන්ම අහනවා, එක්නැලිෙගොඩ කියන්ෙන් කවුද, ඔහු 
මාධ ෙව්දිෙයක්ද, නැද්ද, ඔහු නැති වුණු එක හරිද, වැරැදිද කියන 
එක. මා "දිවයින" පත්තෙරන් අහනවා, එක්නැලිෙගොඩ කියන්ෙන් 
කවුද කියලා. ඔහු කීර්ති වර්ණකුලසූරිය වාෙග් ෙගම්ෙබක්ද, 
මාධ ෙව්දිෙයක්ද? මා අහනවා, "ලංකාදීප" පත්තෙරන්. කියන්න. 
"අද" පත්තෙරන් මා අහනවා. "ෙඩ්ලි මිරර්" එෙකන් කියන්ෙන් 
නැහැ. ඔහුව නැති කළාද, නැද්ද?  

ෙමොකක්ද ෙම් ෙහෝමාගම පශ්නය? උසාවිෙය්දී 
එක්නැලිෙගොඩෙග් භාර්යාවට බැන්න එකයි. අෙප් හිරුනිකා 
ෙපේමචන්ද මන්තීතුමිය ෙපොලීසියට ෙගන යන්න පුළුවන්. ෙම් 
ෙමොකක්ද? කරුණාකර ෙබොරු කියන්ෙන් නැතුව ස්ථාවරයක් 
අරගන්න, හැප්ෙපන්න. අනික් ෙසල්ලම ෙමොකක්ද? දැන් 
කියනවා, "ඔයා 'රිවිර' පත ෙය් පළ කරන්න. මා ඇවිල්ලා 
කියවන්නම්" කියලා. ඒකයි "ෙදරණ" නාළිකාෙව් චතුරෙග් 
පශ්නය ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ චතුරත් ඔය දඩයෙම් ගිය 
ෙකෙනක් ෙන්. ඒ ගැන මා අලුතින් කියන්න ඕනෑ නැහැ ෙන්. 
මාධව මඩවලයි, චතුරයි ඔක්ෙකොම එකට එකතු ෙවලා 
රාජපක්ෂලාත් එක්ක එතැන කෑවා. දැන් එනවා, කථා කරන්න. 
අපි දන්නවා, "ෙදරණ" නාළිකාෙවන් ජාතිවාදය අදින්නයි එන්ෙන් 
කියලා. ඕනෑ ෙකනකුට පුළුවන්, ෙකොළ කෑලි ටිකක් අරෙගන 
මුදණාලයකට ගිහින් පතයක් මුදණය කරන්න. ඒ ගැන අපට 
පශ්නයක් නැහැ. එෙහත් විද ත් මාධ  කියන්ෙන් ජනතාවට අයිති 
එකක්. ඒ තුළින් ජාතිවාදය පතුරවන්න බැහැ.  

දැන් ජාතික දිනයට විරුද්ධව චතුර ව ාපාරයක් ෙගන යනවා. 
"රිවිර" පතෙයන් ගහන්න පටන් ගත්ෙත් ඉස්සර කාලෙය් ෙන්, 
දැන් අවුරුදු 5කට ඉස්ෙසල්ලා ෙන්. "දිනමිණ" පතෙයන් ගහනවා. 
ඊට පස්ෙසේ කියනවා, ඔක්ෙකොටම කියවන්න කියලා. ඔය ෙසල්ලම 
නවත්වන්න. "ඔය ෙගොල්ෙලෝ ඔය චතුර රීරි යකා වාෙග් කියවන 
එක නැතුව මා කියන එක සම්පූර්ණෙයන් පළ කරන්න" කියලා මා 
"ෙදරණ" නාළිකාවට කියනවා. "ෙදරණ" නාළිකාෙව් ස්ථාවරයයි, 
චතුරෙග් ස්ථාවරයයි ෙවනස්ද? මාධව මඩවලෙග් ස්ථාවරයයි, 
"ෙදරණ" නාළිකාෙව් ස්ථාවරයයි එකක්ද, ෙවනස්ද? ෙම්වාට ඒ 
ෙගොල්ෙලෝ පිළිතුරු ෙදන්න ඕනෑ. එච්චරයි මා කියන්ෙන්. දඩයෙම් 
ගිහින් ජාතිවාදය අදින්න එපා.  

ඊෙය් අභයාරාමෙය් වුණු කථාව අපි දන්නවා. අපිත් ලෑස්තියි 
ඒකට මුහුණ ෙදන්න. අද ෙම් රෙට් ජාතිවාදය ඇති කිරීම ගැන 
විභාග කර ෙගන යනවා. සතියකින්, ෙදකකින් තවත් අලුත් ෙද්වල් 
පිට ෙවන්න යනවා. ඒවා මා කියන්ෙන් නැහැ. මා මාධ යටත් 
කියන්ෙන් ෙකොතැනද ඉන්ෙන් කියා තීරණය කරන්න කියලායි. 
එතැන මාධ ෙව්දින් කණ්ඩායම් ෙදකක් ඉන්නවා. එක 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කණ්ඩායමක් ඉන්ෙන් නිදහස ෙවනුෙවන් සටන් කරපු අය. 
"රාවය" පතෙය් වික්ටර්ලා මට බැන්නත් ඒ ෙගොල්ෙලොත් අපිත් 
එක්ක සටන් කළා. ඉතින් බැණුම් අහන්න පුළුවන්. පිළිතුරු 
ෙදන්න බැහැ. ඕනෑ නම් කරුණු පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. ඒත්, 
දඩයෙම් ගිය මිනිස්සු දැන් ඇවිල්ලා සුදනා ෙවන්න පටන් 
ගත්ෙතොත් අපටත් ඒ ගැන කථා කරන්න තිෙබනවා. මම දැක්කා, 
"Daily Mirror" පත්තෙර් ෙමෙහම දමලා තිෙබනවා: 
“International involvement not ruled out: PM.” "The Island" 
පත්තෙර් ෙමෙහම දමලා තිෙබනවා “War crimes probe will 
have foreign component." මම එෙහම ෙමොකුත් කිව්ෙව් නැහැ. 
මම අෙප් ස්ථාවරය පැහැදිලි කළා. ඊෙය් මමයි, ජනාධිපතිතුමායි, 
විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමායි ෙම් තත්ත්වය ගැන කථා කළා. 
අනාගත පියවර ගැන කථා කළා. දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා 
දැන්      එක එක පශ්න ඇති කරන්න බැලුවා. මම ෙහොඳ ෙවලාවට 
කිව්වා, "අපි ඔක්ෙකොම ඉන්ෙන් එක ස්ථාවරෙය්. අද මම 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී පකාශයක් කරනවා" කියලා.  

 

අපට එක ස්ථාවරයක් තිෙබනවා. අපි ජිනීවා ෙයෝජනාෙව් 
ඉන්නවා. එම ෙයෝජනාෙව් කියන්ෙන්, “participation of foreign 
judges and Commonwealth judges”. ඒ අය අෙප් ස්ථාවරය තුළ 
සහාය වීමට, සහෙයෝගය දීමට හා සම්බන්ධවීමට. ජාත න්තර යුධ 
අධිකරණයක් අපි කිසිවිෙටක පිළිගන්ෙන් නැහැ. මම කිසි දවසක 
ෙරෝම පඥප්තිය අත්සන් කෙළේ නැහැ. We have not signed the 
Statute of Rome. අෙප් ව වස්ථාව ඇතුෙළේ පරමාධිපත  අයිති 
ජනතාවට. ඒ පරමාධිපත ෙය් අධිකරණ බලය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ඉඳන් ජනතාව කියාත්මක කරනවා, අධිකරණය තුළින්; 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය තුළින්. අෙප් ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ෙලෝකෙය් 
තිෙබන පැරණි අධිකරණයක්. ඇෙමරිකාෙව් වාෙග්ම අෙප් 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණයත් 1835 වර්ෂෙය් තමයි පටන් ගත්ෙත්. අෙප් 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් තිෙබනවා, අෙප් ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් 
සාමාජිකයන් ෙකොෙහොමද පත් කරන්ෙන් කියලා. ඒ අය ලාංකික 
පුරවැසියන් ෙවන්න ඕනෑ. ඒ නීතිය අපට කඩ කරන්න බැහැ. අපි  
ඒ නීතිය පිළිෙගන වැඩ කරන්න ඕනෑ.  Who are the prosecutors 
who can come in court? අෙප් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව යටෙත් 
උසාවියට ඉදිරිපත් ෙවන අය උසාවිය තමයි තීරණය කරන්ෙන්. 
අපි ඔක්ෙකොම නීතිඥෙයෝ, අධිනීතිඥෙයෝ විධියට උසාවියට 
ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන් විභාග අරෙගන ඒවා සමත් ෙවලා. ඒ 
නීතිෙයන් පිටස්තරව කවුරු හරි විෙද්ශිකෙයකුට එන්න ඕනෑ නම්,  
ඔහු ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ගිහින් අවසර ගන්න ඕනෑ. ඊට ඉඩ ෙදන්න 
පුළුවන්ද බැරිද කියලා ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙයන් තීරණය කරයි. ඒක 
අෙප් වැඩක් ෙනොෙවයි. ඒකත් අපි ෙවනස් කරන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
විෙද්ශ නීතිඥෙයකුට එන්න පුළුවන්ද? 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
කවුරු හරි විෙද්ශ නීතිඥෙයකුට එන්න ඕනෑ නම් 

ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ඉල්ලීමක් කරන්න ෙවනවා, තමන්ට ඉදිරිපත් 
ෙවන්න පුළුවන්ද බැරිද කියලා - whether he can appear or not. 
එතෙකොට නීතිඥ සංගමෙයන් ඒ ගැන අහයි. අහලා අවශ  කටයුතු 
කරයි. ඒකයි සාමාන  සිරිත. ඒක ෙවනස් ෙවන්ෙන්ත් නැහැ. ඒ 
කමෙව්දය ඇතුෙළේ සහාය ෙදන එක පශ්නයක් ෙනොෙවයිෙන්. එදා 
සමහර අය කිව්වා,"පිට රට හිටියාට ලාංකිකයන් සම්බන්ධ වුණාට 

කමක් නැහැ" කියලා. ෙකොෙහොමත්  විෙශේෂ නීතිඥ කණ්ඩායම 
ඇති කරන්න, ''ෙනොගුචි'' කියන ජපන් මහත්මෙයකුෙග් ආධාර හා 
උපෙදස් අපි ඉල්ලුවා. දැන් TRC එක සඳහා දකුණු අපිකාෙවන් 
උදවු ගන්න සිදු ෙවනවා.  

ජනාධිපතිතුමා කිව්ෙව්, "අපට එපමණ අය ඕනෑ ෙවයි කියලා 
එතුමා එච්චර හිතන්ෙන් නැහැ" කියලායි. එතුමා කිව්ෙව්,"අපට 
ලංකාෙව් අය එක්ක ෙබොෙහෝ ෙද්වල් කරන්න පුළුවන් ෙවයි" 
කියලායි. ඒ කවුද කියලා අපි සාකච්ඡා කරලා තීරණය කරමු 
කියලා. එක්ෙකෙනක්ද, පස් ෙදෙනක්ද, දහ ෙදෙනක්ද ඕනෑ 
ෙවන්ෙන් කියලා  ඒ ඒ ආයතනවලින් කියන්න ෙවයි. විෙද්ශ 
සහාය මීට ඉසස්ර ෙවලාත් ගත්තා. පරණගම ෙකොමිසම පත් 
කරද්දී ඒකට සහාය ෙවන්න කියලා විෙද්ශ නීතිඥවරුන් 
තුන්ෙදෙනක් දැම්මා. ඒ සඳහා ශීමත් ෙඩස්මන් සිල්වා මැතිතුමා 
පත් කළා. ඉතින්, ඒ රාමුව යටෙත් වැඩ කරන එක ඒ අවස්ථාෙව් 
පශ්නයක් ෙනොෙවයි නම්, ෙමොකක්ද "The Island" පත්තරයටයි 
"Daily Mirror" පත්තරයටයි දැන් තිෙබන කැක්කුම? I mean, 
they are the ones who supported even an international 
inquiry. අද ෙමතැනත් ෙවනසක් නැහැ. ෙම් ෙගොල්ලන් බලාෙගන 
ඉන්ෙන් ආණ්ඩුව වැෙටයිද, කැෙඩයිද කියලා. ඒක සිදු ෙවන්ෙන් 
නැහැ. හැම දාම ඒ බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් ඉන්නවා. ඉතින් මම 
ෙමොනවා කරන්නද?  

අෙනක් කාරණය. ලංකාෙව් ජාතික ගීය ගැන පශ්නයක් 
තිෙබනවා. ජාතික ගීය සිංහෙලන් තිෙබනවා. ෙදමෙළනුත් 
කියන්න පුළුවන් කියලා ව වස්ථාෙව් තිෙබනවා. අපි 
සාමාන ෙයන් පධාන වශෙයන් කරන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඒ ගැන 
ෙයෝජනා කිහිපයක් තිබුණා. අපි ඒවා  ෙකොමිටියකට භාර දුන්නා. 
ඒ ගැන සලකා බලන්න පුළුවන්. ෙම් ෙගොල්ලන්  තව කියනවා: 
"Cabinet not decided on Anthem language”  අපි ෙකොෙහොමද 
ඒක තීරණය කරන්ෙන්? ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙවන්ෙන් ඒක 
තීරණය කරලා තිෙබන්ෙන්. කරුණාකර ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව 
කියවන්න. හැම දාම දඩයෙම් ගිය මිනිස්සු, මට ෙගදර යන්න 
කිව්ව මිනිස්සු දැන් හිරෙවලා ඉන්ෙන්. දැන් ඒෙගොල්ලන් ෙගදර 
යන එක ෙහොඳයි. ඊට වඩා ෙදයක් මට නම් කියන්න නැහැ.  

අපි ෙපොලීසිෙය් අඩු පාඩුකම් හදමු. අධිකරණෙය් අඩු පාඩුකම් 
හදමු. ඒත් දඩයෙම් ගිය මිනිස්සු තමන්ෙග් වැරැද්ද වහ ගන්න 
දඩයෙම් යනවා නම්, ඒකට විරුද්ධව අපි මාධ යට කියන්න ඕනෑ, 
"මුලින්ම තමුන් හැෙදන්න, පසුව ෙමතැනට  ඇවිත් එකතු 
ෙවන්න" කියලා. මාධ ෙය් හුඟක් ඉන්නවා තමන්ෙග් 
අයිතිවාසිකම් ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටි අය. අන්න ඒ අයට  
ශක්තියක්  ෙදන්න. තමන්ෙග් වැරදි වහගන්න ෙම් වාෙග් ෙද්වල් 
කරන්න එන්න එපා. ඒකට අපි ලෑස්ති නැහැ. ෙම් සභාව 
තිෙබන්ෙන් ෙම්වා සාකච්ඡා කරන්නයි.  

විටින් විට ෙපොලීසිෙය්  අඩු පාඩුකම්  සිදු ෙව්වි.  දැන් සාකච්ඡා 
කරලා උසාවියට ගිහින් තමයි ඒවා හැදිලා  එන්ෙන්.  අපටත්  
තිෙයනවා ෙපොලීසිය පතිසංවිධානය කිරීම ගැන කථා කරන්න. 
ෙපොලීසියට අපි ඉඩ ෙදන්ෙන්, වැරදි කරපු අය ඉවත් කරලා 
ඉස්සරහට එන්නයි. අධිකරණය ඒක කරනවා; ෙපොලීසිය කරනවා; 
අෙනක් ෙදපාර්තෙම්න්තු කරනවා. ඒත් දඩයෙම් යන එකට ඉඩ 
ෙදන්න  බැහැ.  ඒකට  මම නම් පක්ෂ ෙවන්ෙන් නැහැ.  මමත් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉඳලා තිෙබනවා.  ගරු මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් 
අඩු පාඩු ගැන කථා කරලා ගත යුතු පියවර ෙමොකක්ද කියලා  
සලකා බලන්න ෙවනවා. අලුත් කාරක සභා ඇති කළාම අපට 
හුඟක් අවස්ථාව ඇති ෙවයි, එදිෙනදා වැඩ කටයුතු  ගැන  ෙසොයා 
බලන්න.  මායි, කථානායකතුමායි විෙශේෂෙයන් කියා  කරන්ෙන්  
ඒ වැඩ කටයුත්ත කරන්නයි.   
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ෙපොලීසිය ගැන උතුෙර් විශාල පශ්න තිෙබනවා. ෙපොලීසිය ඒ 
සඳහා  එක කියා මාර්ගයක් ගත්තා, 500 ෙදෙනක් බඳවා ගන්න.  
ෙහොඳ ඉල්ලුම්පත ආවා. ඒක ආරම්භය විතරයි. අපි තවත් අය 
බඳවා ගන්න  ඕනෑ. දවිඩ භාෂාව  කථා කරන  උතුෙර් නැ ෙඟනහිර  
උදවිය  අපි ෙපොලීසියට අරගන්නට  ඕනෑ.  එතෙකොට තමයි උතුෙර්  
ජනතාවට ෙපොලීසිය ගැන විශ්වාසයක් තිෙයන්ෙන්. මම ආරක්ෂාව 
පිළිබඳ රාජ  අමාත තුමාට කිව්වා, උතුෙර් පාසල් ශිෂ භට 
කණ්ඩායමටත් සම්බන්ධ කර ගන්න කියලා. ඒකට ඔබතුමන්ලා 
ලෑස්ති නම්  කථා කරලා කියන්න. අපිත් ලෑස්තියි. ආපසු  ශිෂ භට 
කණ්ඩායම් ආරම්භ කරමු. ඒ ෙගොල්ෙලෝ යුද්ධ  හමුදාවටයි, නාවික  
හමුදාවටයි , ගුවන් හමුදාවටයි  යන්ෙන් නැහැ.  හමුදා  පාවා 
ෙදන්න  වැඩක් නැහැ.  අපි ඉන්ෙන් හමුදාව ආරක්ෂා කරන්නයි, 
අනාගතයට ෙගනියන්න.  

යුද්ධය  ගැන විභාග කරන එක අපි ගත්ත තීරණයක් 
ෙනොෙවයි.  ඊට ඉස්ෙසල්ලා ගත්ත  තීරණයක්. අපි ෙනොෙවයි  ඒක 
ෙගනාෙව්.  අපි දැන් ෙම් ගැන එකඟත්වයක් ඇති කරලා 
තිෙබනවා. ඇත්ත දැන ගන්න එක එක කාරණයක්. ඔය හුඟක්  
කාරණා යන්නට තිෙබන්ෙන් සත  ෙසවීෙම් ෙකොමිසමට.  
හමුදාෙව්ත් ෙගෞරවයට හානි  ෙවන විධියට කරුණු ෙපන්වනවා 
නම්  හමුදාෙව් අයත් කියන්ෙන් නඩු දාන්න කියලායි. ඒ 
යුද්ධාධිකරණෙය්.  ඒත් මතක තියා ගන්න.  

එක්නැලිෙගොඩෙග්යි, ලසන්ත විකමතුංගෙග්යි සිද්ධි යුද 
අපරාධ සිද්ධි  ෙනොෙවයි. ඒවා සාමාන  නීතිය යටෙත් ඇති වුණු 
ඒවා.  අපි ෙසොයා ගන්න ඕනෑ  එතැන ෙමොකක්ද වුෙණ් කියලා. 
ඒවා සාමාන  නීතිය යටෙත් ෙසොයා ගන්න ඕනෑ. ඒක රණවිරු  
ඒවා -ෙම්වා ෙනොෙවයි. යුද්ධෙය්දී ෙමොකක්ද වුෙණ් කියලා   
කියනෙකොට  හුඟක් අය කියන්ෙන්  සත  ෙසොයා ගන්න කියන 
එකයි.  හමුදාවට හානි ෙවන විධියට වැඩ කළා නම්  ඒවාෙග් 
නඩුත් තිෙයයි. ඒවා ෙමොනවාද කියලා පසුව ෙතෝරා ෙබ්රා ගනිමු.  
අපි කවුරුත් පාවා ෙදන්න වැඩක් නැහැ. "රණවිරුෙවෝ අනතුෙර් , 
රණවිරු ෙවෝ  අමාරුෙව්" කියන්ෙන්  මහ ෙබොරුවක්ෙන්. එෙහම  
කථා  කරන්ෙන් දැන්  ෙවන  ෙදයක් කතා කරන්න නැති නිසාෙන්.  
රණවිරු ෙවෝ අනතුෙර් නම් ෙමොකටද 2009 දී  ජිනීවා නුවරට ගිහින් 
ඒ කරුණුවලට එකඟ වුෙණ්? අපි කිව්ෙව්  නැහැ එෙහේට යන්න 
කියලා.  අපි කිව්ෙව් නැහැ ඔවුන්  පිළිබඳව විභාග කරන්න කියලා.  
අපි කිව්ෙව් නැහැ, දරුස්මාන් ෙකොමිටියට යන්න කියලා. ඒවා 
වැරදි නම්, ඒවා කරපු   උදවිය කරුණාකර දැන්  ගිහින්  ගඟට 
පනින්න. නිකම් ෙමතැන  ඇවිත් ජාතිවාදය අදින්න  එපා කියලා 
මම කියනවා.  

ඊට වඩා මා කථා කරන්ෙන් නැහැ.  ෙම් කාරණය මතු කිරීම 
ගැන අෙප්  විරුද්ධ  පාර්ශ්වයටත් ස්තුති කරමින් මෙග් වචන 
ස්වල්පය අවසන් කරනවා.  
 

[3.33p.m.] 
 

ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා (නගර සැලසුම්  හා ජල සම්පාදන 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம் - நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் 
நீர்வழங்கல் அைமச்சர்) 
(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and  
Water Supply) 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 

Hon. Presiding Member, I am glad to follow the Hon. 
Prime Minister on this issue relating to the Adjournment 
Motion which has been moved by the Chief Opposition 
Whip, the Hon. Anura Kumara Dissanayake.  

We have been debating the issue relating to the 
conduct of law and order and law enforcement machinery 
- the police force - in this country. The Hon. Anura 
Dissanayake dealt with, initially, in his speech, matters 
pertaining to the promotions, transfers and disciplinary 
control of police officers and the difficult service 
conditions that police officers are subjected to because of 
service requirements. Now, this is a matter regarding 
which any government has to be quite sensitive, since a 
fair and effective policing is a necessary element in 
maintaining a State. In maintenance of law and order and 
law enforcement, our police force certainly, over a period 
of time, has faced many difficulties. We do admit that.  
But, yet, there are incidents which bring to focus 
deficiencies in the system and those deficiencies have 
certainly got to be addressed.  

Looking at the criminal justice system, all of us must 
agree that the Police Department functions in 
collaboration with our judicial system and the Attorney-
General’s Department in properly conducting law 
enforcement in this country. There are a variety of 
difficulties the Police Department has gone through and 
there are certain endemic problems that the Department 
has faced. One of the endemic problems has been that the 
Police Department had been forced to do other duties 
other than the police duties and they had been even used 
to do combat operations during the unfortunate civil war 
that we faced. We formed the Special Task Force and 
even the present IGP joined the police force directly as an 
ASP recruited to the Special Task Force. Over a period of 
time, this type of militarization of the police force also 
had an impact on its conduct. 

Therefore, we need to look at all these issues that have 
been raised, particularly, we have to look at them with 
some sympathy. But, in the meantime, maintaining 
discipline; looking at their issues relating to promotions; 
their frustrations when it comes to service requirements 
that are applied inequitably which are affecting lower 
ranked officers are also important. These are all matters 
that the State has to be concerned about. But, in the 
meantime, we also have to look at it as to whether laws 
have been enacted in this House. We brought in the 
Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or 
Degrading Treatment or Punishment Act in keeping with 
the international conventions. How many prosecutions 
have we filed in courts against torture? So far very 
minimal. How many convictions have we had when it 
comes to torture? I am told that it is just one conviction 
for so many years. But these are issues that need to be 
brought out so that proper police conduct could be 
ensured.  

Now, this Embilipitiya incident has brought to focus 
some issues concerning the conduct of policing in this 
country. I am not going to comment on that since it is a 
sub judice matter. But what is important is that this 
Government has introduced the Nineteenth Amendment 
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to the Constitution and through the Nineteenth 
Amendment we have re-introduced the National Police 
Commission through which independent eminent persons 
are appointed to look after promotions, transfers and 
recruitment matters of the police force. Politicization of 
the police force is no more in this country. Our 
Government has seen to it that these matters would be 
handled through the National Police Commission and we 
see several people going and making their complaints to 
the National Police Commission direct when they have a  
grievance against the police force.  

But during the previous regime several things 
happened. There were incidents against places of 
religious worship. There were religious personalities 
conducting themselves in a manner so reprehensible in 
front of a large number of policemen. The police force 
was found to be just bystanders watching and not 
enforcing the law. We had a Buddhist monk conducting a 
press conference in the Nippon Hotel and another set of 
Buddhist monks came, beat him up, got him to kneel 
down and forced him to apologize in front of the glare of 
cameras and policemen were found to be mere bystanders 
watching what was happening. In the precincts of 
Anuradhapura, a Muslim shrine was being vandalized in 
front of police officers who were simply bystanders 
watching what was happening. The culture of impunity 
that got into the police force had virtually pervaded the 
whole system. Ultimately, as a remedy, the former regime 
introduced another new convoluted system of having a 
"religious police force". We are used to having the police 
force under a Minister in charge of Law and Order. But, 
with the introduction of this "religious police force", the 
policemen who were coming under the Inspector-General 
of Police were asked to take orders from the Secretary to 
the Ministry in charge of Buddha Sasana and Religious 
Affairs. That was the way in which they were creating a 
culture of impunity and what happened in courthouses in 
Homagama and other places is a result of this culture of 
impunity that we allowed to a certain section of people 
who violated the laws in the country when no action was 
taken against them.  

Therefore, this Government has now introduced the 
Independent Commissions. We have  brought in the 
National Police Commission and brought all the issues 
pertaining to police under their purview. There have 
absolutely been no interference at all in the manner in 
which police conducts its operations when it comes to law 
enforcement. They also face many problems, we must 
admit that. As a Government, we need to be sympathetic 
to their difficulties.   

When it comes to law and order situations like what 
happened when the HNDA students protested in the 
Town Hall Junction - Lipton Circle, media repeatedly 
showed the way in which excessive force had been used 

on protesting students. The amount of force to be used in 
order to contain a riotous situation is a decision that has 
to be made on the spot by officers who are there to ensure 
that that situation does not get out of hand. Therefore, 
that decision has to be left to field commanders to make. 
Those issues have to be analyzed very carefully. We need 
to be sympathetic to the service constraints that police 
officers face as well when we also jump to conclusions in 
criticizing them. Just looking at television footage, we 
jump to conclusions. Today, media too has got to be fair 
in looking at this issue that concerns police personnel and 
public. All of us know the public is the first interface 
when it comes to the police. They are not like other 
armed forces personnel. They have to deal with the public 
in their day-to-day affairs. In that process, we need to be 
carefully analyzing the causes and improving the 
conditions of training of our policemen while enforcing 
the law equally as regarding anybody who violates the 
law.  

Necessarily, this culture of impunity has grown over a 
period of time due to several factors. Unnecessary 
politicization has also affected the way in which things 
have grown out of hand.  But, I am sure with the passage 
of time, with the new introduction of the National Police 
Commission, things are bound to improve. In the coming 
months, when we implement the Right to Information 
Act, that will further empower the public to expose 
wrongdoings; expose corruption and increase 
transparency in the way in which Government conducts 
its affairs. In the meantime, as the Prime Minister very 
correctly pointed out, the media too has to very fairly 
report incidents.  They have got to be balanced in their 
approach and have got to give both sides of the version 
and be fair by the readers; not to be siding with one 
faction and giving a twisted version of events.  

Therefore, it is important for us to bear these matters 
in mind and look at more training, better facilities and 
better service conditions for our police force. Over a 
period of time, we have recruited people even without the 
basic qualifications because of service requirements at 
that time. There were several border-villages that had to 
be protected. The armed forces could not be deployed; 
they were overstretched. Because of that reason the 
police was pulled into combat operations. Their normal 
policing duties were forgotten. When violent deaths took 
place, we did away with the autopsy and the need for any 
investigation and disposed of those bodies by using the 
Emergency Regulations. Over a period of time, police 
officers even forgot what was an inquest and what was 
the need to conduct autopsies, because there was facility 
for you to dispose of the bodies summarily using the 
Emergency Regulations. This country has been ruled for 
a period of more than thirty years continuously using the 
State of Emergency. The  Emergency Regulations were 
used to override the normal law enforcement during that 
period. Though, occasionally, it was subjected to judicial 
review - we had the Fundamental Rights under Chapter 
III of the Constitution through which many actions had 
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been filed concerning these matters. Many habeas corpus 
applications were brought to court, but none of them were 
resolved. If you look at the Court of Appeal Registry, 
there are many unresolved habeas corpus applications 
and habeas corpus applications have been routinely 
referred to the Magistrate for inquiry; but no finality has 
been reached. The whereabouts of  the disappeared could 
never be found. All of this has totally eroded the manner 
in which law enforcement practices carried out in this 
country. The entire criminal justice system suffered. 

But now, with the new reforms that we have 
introduced and the new laws we are going to enact, there 
would be a  paradigm shift in the way in which law and 
order enforcement is carried out in this country. The 
conduct of the police and the policing responsibilities 
would be undergoing drastic changes hopefully. But then, 
as and when some incidents occur, let us not forget that 
police are functioning under extreme stress and extreme 
difficulties. Then, the wrongdoers  have to be punished; 
they have got to be brought to book. There are miscreants 
in any place; they may even be among us in this 
Chamber. We may have violated the law at a given time. 
The type of politicization has left that politicians are 
never booked even when they commit a wrong.  How 
many of us have exceeded the speed limits?  In such a 
situation, when we lower our windscreens, the police 
officers let us go, because they feel that it would cause 
trouble if they book us. That has happened.  Therefore, 
we need to look at these issues with much more 
responsibility and try to improve the conditions for police 
officers to be of better service to us and for them to be 
proud of their uniform and not to be treated haphazardly. 
But, in the meantime, when a few incidents of this nature 
that we spoke about today do happen, we need to allow 
the law to take its own course.  Just because somebody is 
in robes we cannot allow them to come and disrupt 
courthouses; we cannot allow them to block prison 
officers from obeying orders of courts and taking people 
to remand prisons.  These incidents have got to be looked 
at carefully so that this culture of impunity that we saw in 
the past should not be allowed to reappear and that is a 
primary responsibility of this Government. I am sure, Mr. 
Presiding Member, that we, as a Government, have taken 
a pledge not to unduly bring pressure on the police force 
and none of us have ever done that.   

But, then, the training and service conditions of police 
officers have got to be improved.  In the meantime, when 
incidents of serious nature, which are threatening the 
entire fabric of public confidence in the police force come 
to light, we have also got to see that investigations 
pertaining to conduct of police officers are carried out 
properly.  If a wrong has been committed, those 
responsible have got to be punished.  But, that does not 
mean that we should jump to conclusions before allowing 
a fair process of investigation and trial to take place. With 
those comments, I conclude my remarks. 

Thank you. 

[අ.භා. 3.53] 
 

ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ගරු සභාෙව් පධානියා 

විධියට ගරු අගාමාත තුමා එතුමාෙග් අදහස් පකාශ කරද්දී ෙම් 
රෙට් පචලිත ජනමාධ ෙව්දීන් කිහිප ෙදෙනකු ෙග් නම් සඳහන් 
කිරීම පිළිබඳව මුලින්ම අෙප් කනගාටුව පකාශ කරනවා. ෙම් ගරු 
සභාව හමුවට පැමිණ පිළිතුරු දිය  ෙනොහැකි ජනමාධ ෙව්දීන් 
අනියම් ආකාරෙයන් තර්ජනයට ලක් කිරීමක් හැටියට තමයි මම 
එය හඳුන් වන්ෙන්. ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව පිළිබඳව විෙශේෂ 
සාකච්ඡාවක් සිදු වන අවස්ථාෙව්දී ෙමවැනි ෙදයක් සිදුවීම පිළිබඳව 
තමයි අෙප් බලවත් කනගාටුව තිෙබන්ෙන්. 

විෙශේෂෙයන්ම 2015 ජනවාරි 8වැනිදා අෙප් රෙට් ඇති වුණු 
ෙවනසත් එක්ක අෙප් රෙට් අලුත් ආයතන කිහිපයක් ඇති වුණු බව 
අපි දන්නවා. එම ආයතනවලින් විෙශේෂම ආයතනය තමයි ෙපොලිස් 
මූල  අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසය. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙද්ශපාලන වුවමනාවන් මත, ෙද්ශපාලන කරුණු 
පදනම් කරෙගන, තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන විරුද්ධවාදීන් දඩයම් 
කිරීම අරමුණු කරෙගන, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් සැබෑ විපක්ෂය 
වන ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් මහජන නිෙයෝජිතයින් හිංසාවට ලක් 
කරන්න සහ ඔවුන්ව පාලනය කිරීම සඳහා තමයි අද ෙපොලිස්  
මූල  අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසය කියාත්මක ෙවන්ෙන්. ඒක 
සම්පූර්ණෙයන්ම නීති විෙරෝධීයි.  

අෙප් රෙට් සිටි සුපතල අග විනිශ්චයකාරවරෙයකු වන සරන් 
එන්. ද සිල්වා මැතිතුමාත්  ෙපොලිස් මූල  අපරාධ විමර්ශන 
ෙකොට්ඨාසය නීති විෙරෝධීයි කියා පකාශ කරනවා. ඒ වාෙග්ම 
ජනාධිපතිතුමා යටෙත් ඇති අමාත ාංශ නිෙයෝජනය කරන 
නිෙයෝජ  අමාත වරයා වන ගරු අනුරාධ ජයරත්න මැතිතුමා ගිය 
සතිෙය් පකාශ කළා,  ෙපොලිස් මූල  අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසය 
නීති විෙරෝධීයි කියලා. ඒ, ෙම් රජය නිෙයෝජනය කරන පාර්ශ්වෙය් 
අදහස්. ඒ නිසා අද ෙද්ශපාලන මැදිහත්වීම් මත පළිගැනීම් සඳහාම 
ෙම් රෙට් ඉහළම රාජ  තාන්තික නිලධාරියාෙග් සිට, ජනාධිපති 
ෙල්කම්වරයාෙග් සිට පහළ නිලධාරියා දක්වා ෙපොලිස් මූල  
අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසයට සහ අපරාධ පරීක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට කැඳවමින් තිෙබනවා. එම නිසා මුළු පරිපාලන 
ව හයම අකර්මණ  ෙවලා කඩා වැටිලා තිෙබනවා.  

ෙම් රෙට් කිසිම නිලධාරිෙයක් අද වැඩ කරන්ෙන් නැහැ. අද 
කිසිම නිලධාරිෙයකුට, ආයතන පධානිෙයකුට තීරණයක් ගන්න 
බැහැ. එක පැත්තකින් අද ෙම් සෑම නිලධාරිෙයක්ම ඒ තැන්වලට 
කැඳවනවා. ඒ වාෙග්ම රටට හිතවත් පිෙළේ සිටින, පතිවිරුද්ධ 
ෙද්ශපාලන මත දරන ෙද්ශපාලනඥයින්ව අද FCID එකටයි, 
අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවටයි, අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ 
ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවටයි කැඳවනවා. අද එක්සත් 
ජනතා නිදහස් සන්ධානය නිෙයෝජනය කරමින් අමාත  ධුරයක් 
දරමින් ෙම් ගරු සභාව නිෙයෝජනය කරන ඇමතිවරෙයක් එදා මහ 
බැංකු අධිපතිවරයාට විරුද්ධව ෙචෝදනා පතයක් ඉදිරිපත් කළා. 
ෙකෝ, අද ඒවා ගැන පරීක්ෂණ? හැබැයි, ගරු එස්.එම්. චන්දෙසේන 
මැතිතුමා අලි ගාලක් හැදුවා කියලා එක්කෙගන යනවා. 
එක්කෙගන ගිහිල්ලා අහන්ෙන් ෙමොනවාද? ගස් කැපුවාද කියලා 
තමයි අහන්ෙන්. එතුමාද ගස් කපන වැෙඩ් කරන්ෙන්? ෙද්ශපාලන 
අධිකාරිය විසින් ෙද්ශපාලන පළිගැනීම් සඳහා පමණක් අද ෙපොලිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව තල්ලු කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙමය රටට 
බරපතළ ගැටලුවක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අද ෙම් රෙට් 
කියාත්මක වන ජාතික ආරක්ෂාවට හානිකර ෙද්ශපාලන 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පතිපත්තිය නිසා අෙප් රෙට් ජාතික ආරක්ෂාව පාවා දීෙම් 
කියාවලියට, හමුදා බුද්ධි අංශ පාවා දීෙම් කියාවලියට, ඒ පාපයට 
නියම් ෙහෝ අනියම් ෙලස වග කියන්න ඇතැම් නිලධාරින්ට සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබනවා. අද වන විට හමුදා බුද්ධි අංශවල නිලධාරින් කී 
ෙදෙනක්  අත් අඩංගුෙව් සිටිනවාද? එක්නැලිෙගොඩ සිද්ධිය ෙහෝ 
ෙව්වා, ෙවන යම් සිද්ධි ෙහෝ ෙව්වා, බුද්ධි අංශ නිලධාරින් අද 
ෙහළිදරවු කරමින් තිෙබනවා. ඒක රහසක් ෙනොෙවයි.  

ෙම් ගරු සභාව නිෙයෝජනය කරන නීතිය හා සාමය පිළිබඳ 
හිටපු අමාත  තිලක් මාරපන මැතිතුමා, 2002දී  මිෙල්නියම් සිටි 
හමුදා බුද්ධි අංශ කඳවුර පාවා දීෙම් කියාවලිය ගැන කියනවා, 
''ෙපොලීසිය ෙම් රටට කළ අපරාධය තමයි හමුදා බුද්ධි අංශය පාවා 
දීම'' කියලා. අපි ෙනොෙවයි එෙහම කියන්ෙන්, එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් ජාතික ලැයිස්තුෙවන් පත් ෙවලා මන්තී ධුරය දරපු තිලක් 
මාරපන මැතිතුමා. හදවතට එකඟව, හෘදය සාක්ෂියට එකඟව කථා 
කළ එතුමාට පසු පස ආසනයට යන්න ෙවනවා.  

අපි ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින්ට කියනවා, 
''ඉතිහාසෙය් නැවත වතාවක් ෙම් පාප කර්මයට වන්දි ෙගවීෙම් 
හෘදය සාක්ෂිෙය් ගැටලුවට තමුන්නාන්ෙසේලා ලක් ෙවනවා'' කියා 
ඉතිහාසෙය් සිදුවීම් රාශියක් තිෙබනවා. තිස් අවුරුදු යුද සමෙය් ඇති 
වුණු යම් යම් සිදුවීම් තිෙබන බව අපි දන්නවා. ඒ පිළිබඳව අපි 
රටක් විධියට පසුතැවිලි ෙවනවා, කනගාටු ෙවනවා. හැබැයි, 
එල්ටීටීඊ සංවිධානය විසින් සිදු කළ අපරාධ රාශියක් තිෙබන බව, 
අද ෙම් ගරු සභාව නිෙයෝජනය කරන සමහරුන්ට අමතක වීම 
කනගාටුවක්. එල්ටීටීඊ සංවිධානය තිස් අවුරුද්දක කාලයක් තුළ 
ෙම් රටට කළ අපරාධ ගැන කථා කරන්න, ෙකොන්ද පණ තිෙබන 
මහ ජන නිෙයෝජිතයන් අවශ  යුගයක්ය කියා මා විශ්වාස 
කරනවා.  

1988, 1989 සිද්ධි ගැන අපි දන්නවා. අද ඉතිහාසය ඇදලා 
අරෙගන 'සුදු වෑන්' ගැන කථා කරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, 1988, 1989 වර්ෂවලයි අපි ෙම් රෙට් විශ්වවිද ාල 
පද්ධතිය නිෙයෝජනය කෙළේ. ෙම් රෙට් තරුණයන් 60,000ක් මිය 
ගිෙය් ෙකොෙහොමද කියලා අපි දන්නවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය 
එවකට පාලනය කළ බැවින්, ගරු අගමැතිතුමා ෙම්වා ගැන 
ෙහොඳටම  දන්නවා. ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් බබාලා  ෙම්වා 
දන්ෙන් නැහැ ෙන්. පතිවිරුද්ධ ෙද්ශපාලන මතධාරින්ට සිදු වුෙණ් 
ෙමොකක්ද කියා එතුමන්ලා දන්නවා, ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
දන්නවා.  

1983 වර්ෂෙය්දී උමා මෙහේස්වරන් සම්බන්ධෙයන් 
බන්ධනාගාරෙය් ඇති වුණු සිද්ධි ගැන ෙම් රෙට් මිනිස්සු දන්නවා. 
ඒ නිසා ඉතිහාසෙය් කරුණු රාශියක්, පශ්න රාශියක් තිෙබනවා. ඒ 
නිසා, ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ කාරණෙය්දී යුද සමෙය් ඇති වුණු 
සිද්ධි පිළිබඳව මීට වඩා වගකීෙමන් කටයුතු කළ යුතුයි.   

ෙපොලීසිෙය් අහිංසක සෙහෝදරයන් එක්ක ඈත ගම්මානවල දුක් 
විඳිමින්, මදුරුවන් තළමින්, ෙකොටි ෙවඩි උණ්ඩවලට තමුන්ෙග් 
ළය දිදී දුක් වින්ද හමුදා නිලධාරින්ෙග් කට උත්තර ලියන්න තවත් 
සමහර ෙපොලිස් නිලධාරින්ට අද සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. 
ඉතිහාසෙය් ෙම් ෙඛ්දනීය තත්ත්වය ගැන කවුරු ෙහෝ කියන්න 
ඕනෑ. හැබැයි, ෙම්වා කියන විට 'ජාතිවාදය' කියලා කියන්න එපා. 
ඒක ෙම් රටට කරන අපරාධයක්. ජිනීවා න ාය පත තිෙබන්න 
පුළුවන්, ෙනෝර්ෙව් එෙකන් ඇවිල්ලා ෙදන න ාය පත තිෙබන්න 
පුළුවන්, රාජ  ෙනොවන සංවිධානවලින් ෙදන ෙවනත් ෙකොන්ෙද්සි 
තිෙබන්න පුළුවන්. හැබැයි, ෙම් ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ 
පශ්නෙය්දී හමුදා බුද්ධි අංශ සම්බන්ධෙයන් මීට වඩා වගකීෙමන් 
කටයුතු කරන්න සිද්ධ ෙවනවා.  

ෙපොලිස් ෙකොමිසම කියාත්මක වුණත්, අද ෙපොලීසියට 
ආරක්ෂාවක් නැහැ, ෙපොලීසියට රැකවරණයක් නැහැ කියා අද 
අපට ෙපෙනනවා. පසු ගිය සතිවල ඇති වුණු සිද්ධිවලින් 
ෙපොලීසියටත් රැකවරණය නැති බව ෙපෙනනවා. ඒ නිසා ෙමවැනි 
කාරණාවලදී විෙශේෂෙයන්ම රට ගැන හිතලා කටයුතු කිරීම 
අත වශ  කටයුත්තක් ෙලස ෙම් ගරු සභාෙව් මතක් කිරීම අෙප් 
වගකීමක් ෙලස අපි සලකනවා.  

පසු ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දෙය් මහත් ආන්ෙදෝලනයට ලක් වුණු 
"ඇඹිලිපිටිෙය් සිද්ධිය ෙවන්න පුළුවන. HNDA සිසුන්ට පහර 
දීෙම් සිද්ධිය ෙවන්න පුළුවන්." ෙම් සියලු සිද්ධි අපි තරෙය් 
පතික්ෙෂේප කරනවා; තරෙය් ෙහළා දකිනවා. විෙශේෂෙයන්ම, 
එවැනි නිලධාරින්ට විරුද්ධව උපරිම දඬුවම් ලබා දීම අත වශ  
වන යුගයකයි අපි ඉන්ෙන්. හැබැයි, ෙපොලීසිය කට උත්තර ලබා 
ගැනීම් පිළිබඳව, ෙපොලිස් විමර්ශන කාර්යයන් පිළිබඳව 
වගකීෙමන් කියා කළ යුතු කාල පරිච්ෙඡ්දයක් විධියටත් අපි 
දකිනවා. 

ෙසේයා සෙදව්මි දැරිය ඝාතන සිද්ධිෙය්දී වුණු සිද්ධි අපි 
දන්නවා. ඒ ඝාතනයට සමන් ජයලත් නම් විත්තිකරුෙවක් 
ෙචෝදනා ලබලා තිෙබනවා. වාසනාවට ෙහෝ අවාසනාවට DNA 
පරීක්ෂණ මඟින් සැසඳුණු නිසා ෙහොඳයි. එෙහම නැත්නම් තව කී 
ෙදෙනක් ඒ ඝාතනය සම්බන්ධෙයන් ෙචෝදනා ලබයිද දන්ෙන් 
නැහැ. අපි දැක්කා ෙන්, ෙපොලීසිෙය් රඟපෑම සහ නිෙව්දනය කළ 
නිලධාරින්ෙග් ඔප්පු කිරීම්. උසාවියට ගිෙය් නැහැ. විස්තර කිව්වා. 
ෙකොණ්ඩයා ඒ දැරිවි පැහැරෙගන ගිය විධිය, දූෂණය කරපු විධිය, 
මරා දමපු විධිය ආදි වශෙයන් සියලු සිද්ධිය ඔහු කිව්වා. කට 
උත්තර ගත්තා කියලායි කිව්ෙව්. එහිදී තරුණ පාසල් ශිෂ යකුට 
අත් ෙවච්ච ඉරණම අපි දන්නවා. ඒ ආසන්න නිවසක සිටි 
තරුණයකුට ෙවච්ච සිද්ධිය අපි දන්නවා. ඒ නිසා, ෙපොලිස් 
විමර්ශනවලදී ෙපොලීසිය කියා කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳව ඉතාම 
වගකීෙමන් නැවත නැවත සිහිපත් කළ යුතු යුගයකයි අප 
සිටින්ෙන්.  

අපි දන්නවා, ෙපොලීසිෙය් අවංක නිලධාරින් ඉන්නවා කියා. 
ඉතාම මැදහත් සිතින් ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් සාධාරණ අෙප්ක්ෂා 
ඉෂ්ට කිරීම ෙවනුෙවන් කැපවූ නිලධාරින් ඉන්නවා. හදවතට 
හදවතක් දිය හැකියි; අතට අතක් දිය හැකියි. නමුත් ඊෙය් ෙපෙර්දා 
අපි දැක්කා, මිනිෙසකුට මනුස්සකෙම් උත්තරීතරභාවය ලබා 
ෙදන්න පුළුවන් උත්තරීතර අවස්ථාවක්. එෙසේ මානව දයාෙවන් 
කටයුතු කරන නිලධාරින් ඕනෑ තරම් ඉන්නවා. අපි දැක්කා දඹුල්ල 
ෙපොලීසිෙය් ස්ථානාධිපතිවරයා ස්ථාන මාරුවක් ලැබ එම ෙපොලිස් 
ස්ථානෙයන් ෙවනත් පෙද්ශයකට යද්දී ඒ සෙහෝදර ෙපොලිස් 
නිලධාරින්ෙග් දෑස්වල කඳුළු වැගුරුණු හැටි. එවැනි නිලධාරින් 
අෙප් රෙට් නැතුවා ෙනොෙවයි. රටට වැඩ කරන, අවංකව ෙසේවය 
කරන, රෙට් යහපත පාර්ථනා කරන එවැනි නිලධාරින් සිටිනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කිව යුතු තවත් විෙශේෂ 
කාරණාවක් තිෙබනවා. අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන 
ෙකොමිෂන් සභාවයි, අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවයි 
කටයුතු කරන ආකාරය පිළිබඳ ෙහොඳ උදාහරණයක් වන නිසායි 
මා ෙමය කියන්ෙන්. ඊට අදාළ නම් කියන්න මම කැමැති නැහැ. 
මා උපන්,  මා ජීවත් වන, මා ෙද්ශපාලනය කරන කැලණිය 
පෙද්ශෙය් පසු ගිය කාලෙය් ඇතිවූ සිද්ධින් සම්බන්ධෙයන් මර්වින් 
සිල්වා හිටපු අමාත වරයාට විරුද්ධව- 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට උත්තර ෙදන්න එතුමා දැන් ෙම් 

ගරු සභාෙව් නැහැ. ඒ නිසා නම් කියන්න එපා. 
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ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
මා ඉදිරිපත් කළ ලිඛිත පැමිණිල්ල පිළිබඳවයි ෙම් කියන්ෙන්. 

[බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා මා කියන ෙද් අහගන්න. ෙමය, මම 
අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට ඉදිරිපත් 
කරපු ලිඛිත පැමිණිල්ලයි.  

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ෙම් ගරු සභාෙව්දීයි ඔබතුමා එය කියන්ෙන්.   
 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
මා ඉදිරිපත් කරපු ලිඛිත පැමිණිල්ල ගැනයි මා කියන්ෙන්.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ගරු මන්තීවරුන්ෙග් නම් කියන්ෙන් නැතිව 

කථා කරන්න.   
 

ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
ෙහොඳමයි. මම ඒ නම ඉල්ලා අස් කරගන්නම්, මූලාසනාරූඪ 

ගරු මන්තීතුමනි. යම් පුද්ගලයකුට විරුද්ධව මම අල්ලස් ෙහෝ 
දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට පැමිණිල්ලක් කළා. 
යම්කිසි පරීක්ෂණයක් පැවැත්වුණා. කට උත්තරයක් ලබා ගැනීම 
සඳහා නිලධාරිෙයක් අෙප් නිවසට පැමිණියා. අපට ඒ නිලධාරියා 
දැකලා පුරුදුයි. මම ඇහුවා, "ඔබතුමා කවුද?" කියලා. මා ෙමතැන 
ඒ නම කියන්න කැමැති නැහැ. එතුමා තමයි, අදාළ 
අමාත වරයාෙග්  පධාන ආරක්ෂක නිලධාරිවරයා ෙලස අවුරුදු 
5ක කාලයක්ම කටයුතු කරපු ෙපොලිස් පරීක්ෂකවරයා. නම 
කියන්න එපා කියපු නිසායි මා නම කියන්ෙන් නැත්ෙත්. මම 
ඇහුවා, "ඔබතුමාද, ෙම් පරීක්ෂණෙය්දී මෙගන් දැන් කට උත්තරය 
ගන්ෙන්?" කියලා. "අෙන්, මට නම් ඔය පරීක්ෂණ කිසි ෙදයක් 
එපා. ඔතැනින්ම ඕක නවත්වන්න." කියලා මම නිශ්ශබ්ද වුණා. 
ෙද්ශපාලන කටුස්සන්ට, එෙහේට ෙමෙහේට ෙද්ශපාලන පක්ෂ මාරු 
කරන, රෙට් වැරැදි කරපු එවැනි පුද්ගලයන්ට රෙට් නීතිෙය් 
ආරක්ෂාව, රැකවරණය අද සපයනවා. අද සමහර පුද්ගලයන්ට 
සලකන ආකාරය පිළිබඳ තත්ත්වයට ෙහොඳම පැහැදිලි නිදර්ශනය 
තමයි ෙමය.  

ෙම් ෙවලාෙව් විෙශේෂෙයන් තවත් එක සිද්ධියක් ගැන කියා, 
උසස් ෙපොලිස් නිලධාරින් පැමිණ සිටින නිසා ඒ සිද්ධිය පිළිබඳ 
පරීක්ෂණයක් කරන්න කියන ඉල්ලීම කර මම නිහඬ ෙවනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපට ආරංචි ෙවලා තිෙබනවා, 
රාගම රණවිරු ෙසවෙණ් ඇතැම් හමුදා නිලධාරින්, -තුවාල ලබපු, 
පතිකාර ලබාගත් නිලධාරින්- පසු ගිය දවස් කීපය තුළ -දැනට සති 
ෙදකකට පමණ ෙපර- ෙගදර යවා තිෙබනවා කියා. ඒ අතර හිටපු 
කකුල් ෙදක කපපු එක් නිලධාරිෙයක්, "අම්ෙම්, මම රටට බරක් 
වුෙණ් නැහැ. ඒ වෙග්ම මම අම්මාට බරක් ෙවන්ෙන්ත් නැහැ" 
කියලා ෙගල වැල ලාෙගන සිය දිවි නසාගන්නවා. එෙහම නම්, ෙම් 
රෙට් රණ විරුවන්ට සහ ෙපොලීසියට, ෙපොලීසිෙය් නිලධාරින්ට ෙම් 
ආණ්ඩුව කරන්ෙන් ඕක තමයි. ෙද්ශපාලන විරුද්ධවාදින් දඩයම් 
කිරීම වහාම නවත්වන්න කියන ඉල්ලීම ඉතා ඕනෑකමින් කරමින්, 
ඔබතුමාට ෙබෙහවින් ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මම නිහඬ ෙවනවා, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.     

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි. මීළඟට, ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමා.  
එතුමාෙග් කථාවට ෙපර, කවුරුන් ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයක් 

ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මන්තීතුමාෙග් නම මූලාසනය 
සඳහා ෙයෝජනා කරන්න.  

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා  
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද 

කුමාරසිරි මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය" යි මා ෙයෝජනා 
කරනවා. 

 
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 

අනතුරුව ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වූෙයන්, ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා මූලාසනාරූඪ විය.  

 அதன்பிறகு, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் அக்கிரா 
சனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the Chair, 
and THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI took the Chair. 

  
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

 
[අ.භා. 4.08] 
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 1866 සැප්තැම්බර් 03 ෙවනිදා 

තමයි ෙම් ර ෙට් ෙපොලිස් ෙසේවාව ඇති වුෙණ්. ඇත්තටම ඒක 
ජනතා යහපත සඳහා ඇති වූ ෙසේවාවක් ෙලස ෙනොෙවයි, එදා ඇති 
වුෙණ්. රට පාලනය කරපු අධිරාජ වාදීන් ආරක්ෂා කර ගැනීමට, 
ඔවුන්ෙග් ෙද්පළ ආරක්ෂා කිරීමට තමයි ෙම් ෙසේවාව ඇති වුෙණ්.  
නමුත් ෙම් රටට නිදහස ලැබීමත් සමඟම ෙපොලිස් ෙසේවාව, ජනතා 
ෙසේවයක් වශෙයන් පරිවර්තනය වුණා. අපරාධ වැළැක්වීම, 
විමර්ශනය, මෙහස්තාත් අධිකරණෙය් නඩුවලට සහාය දීම, රථ 
වාහන පිළිබඳ කටයුතු කිරීම, නීතිය හා සාමය ආරක්ෂා කිරීම 
වැනි ෙත්මාවන් ඔස්ෙසේ ෙපොලිස් ෙසේවාව ජනතා ෙසේවයක් බවට 
පත් වුණා.  

ෙකොෙහොම වුණත් අපි දන්නවා, ෙපොලිස් ෙසේවාව දිහා බැලුවාම 
ෙම්ක හැමෙද්ම කලවම් වුණ ෙසේවාවක් බව; බහුවිධ රාජකාරි -
විවිධ රාජකාරි ෙගොඩක් එකතු ෙවච්ච- ෙසේවාවක් බව. අන්තිමට 
බැලුවාම ෙකොයිකවත් නැහැ කියලාත් කියන්න බැහැ. ඒ නිසාම 
ෙමොන ෙද් කළත්, ෙකොයි කුණු ෙගොඩටත් ෙපොලිස් නිලධාරින්ට 
ඇඟිලි ගහන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා.  විෙශේෂෙයන් කියනවා 
නම්, ඒ නිසාම ෙපොලීසිය  බැණුම් අහන එෙකත් ඉවරයක් නැහැ. 
ෙමොකද, හැම කුණු ෙගොඩටම ඇඟිලි ගහන්න සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා.   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් 1971 අරගළෙය් දී ෙපොලිස් 
නිලධාරින් 38 ෙදෙනක් මරා දැම්මා කියා වාර්තා ෙවනවා. ඒ 
වාෙග්ම 1988-1989 කාලෙය් ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් කැරැලි 
ෙහේතුෙවන් ෙපොලිස් නිලධාරින් 357ක් ඝාතනය වුණා. ෙම් ෙපොලිස් 
නිලධාරින් මරා දැම්ෙම් ඔවුන්ෙග් ෙද්පළ ආරක්ෂා කර ගන්න 
ගිහිල්ලා ෙනොෙවයි. ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් ෙද්පළ ආරක්ෂා 
කරන්න ගිහිල්ලායි ඒ ජීවිත පූජා කරන්න සිද්ධ වුෙණ්. ඒ වාෙග්ම 
උතුෙර් යුද්ධය නිසා, රට ආරක්ෂා කරන්න ගිය ෙපොලිස් නිලධාරින්  
2,500කට වැඩි පිරිසක් මරා දැමුවා. ඒ ෙපොලිස් නිලධාරින් එදා ඒ 
ජීවිත පූජා කෙළේ අෙප් රෙට් නිදහස ෙවනුෙවන්. නමුත් එවැනි 
ෙසේවයක් කරලා තිෙබද්දී, පසු ගිය රජය ෙපොලිස් නිලධාරින් 
රණවිරුවන් ෙසේ සැලකුෙව් නැහැ. ඒක තමයි කනගාටුවට 
කාරණය.  

 අද ෙම් ෙකොච්චර කථා කළත්, අද ෙම් යුක්තිය ගැන 
විපක්ෂෙය් මන්තීවරු කථා කළත්, එදා තමුන්ෙග් ජීවිත පූජා කළ 
ෙම් ෙපොලිස් නිලධාරින්, ෙපොලිස් ෙසේවය රණවිරු ෙසේවයක් විධියට 
සැලකුෙව් නැහැ. ඒ නිසාම අපි දන්නවා, විවිධ ශුභ සාධන 
කටයුතුවලදී ෙපොලීසියට ෙදන්න ඕනෑ සැලකිල්ල පසු ගිය රජය 
දුන්ෙන් නැහැ. නමුත්  අෙප් ගරු  සාගල රත්නායක ඇමතිතුමාට, 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන රාජ  ඇමතිතුමාට විෙශේෂෙයන් 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙමොකද, අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග්ත්, ගරු 
අගමැතිතුමාෙග්ත්  උපෙදස් හා ආශීර්වාදය තුළ කටයුතු කර, පසු 
ගිය කාලෙය් 'විරුසර' උපහාරයට ෙපොලිස් ෙසේවයත් අයත් 
කරෙගන, ෙපොලිස් ෙසේවයට ලබාෙදන්න ඕනෑ නිසි සැලකිල්ල හා 
නිසි ෙගෞරවය ලබා ෙදන්න කටයුතු කිරීම ගැන.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අර මම කිව්වා වාෙග් 
ෙපොලීසියට හැම ෙද්ම කරන්න ෙවලා තිෙබනවා. සමහර ෙවලාවට 
ෙකොටසක් උද්ෙඝෝෂණය කරනවා, ඒ අයෙග් අයිතිවාසිකම් දිනා 
ගන්න. නමුත් ඒ උද්ෙඝෝෂණය කරන්ෙන්, තව  ෙකෙනකුෙග් 
අයිතිවාසිකම් නැති කරෙගන. වැඩ ඇරිලා යන ෙවලාවට, 
නගරෙය් වැඩිම තදබදය තිෙබන ෙවලාවට, පාරවල් අවහිර 
කරෙගන උද්ෙඝෝෂණ කරනවා. උද්ෙඝෝෂණ කරන එෙක් 
පශ්නයක් නැහැ. ඒ අයෙග් අයිතිවාසිකම් දිනාගැනීමට ඒ 
උද්ෙඝෝෂණය කිරීෙම් අයිතිවාසිකම තිෙබනවා. නමුත් අනික් 
අයෙග්, ෙගදර යන මනුස්සයාෙග් අයිතිවාසිකම් උදුරාෙගන, ඒ 
සටන් කරනෙකොට ෙපොලිස් නිලධාරි මහත්වරුන්ට සිද්ධ ෙවනවා, 
පැය ගණනක් වැඩ කරලා, සවස් ෙවලා, වැඩ අවසන්ෙවලා ෙගදර 
යන අයෙග්ත් අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කර ෙදන්න.  අන්තිමට ෙම් 
කටයුත්තට ගියාම උද්ෙඝෝෂණකරුවන් තමුන්ෙග් අයිතිවාසිකම් 
ෙවනුෙවන් ෙනොෙවයි, ෙපොලිස් නිලධාරින් එක්ක තමයි  පශ්නයට 
පැටෙලන්ෙන්. අන්තිමට ඒ ෙපොලිස් නිලධාරින්ෙග් පශ්නයක් බවට 
එය පත් ෙවනවා.  

අපි දන්නවා, ෙපොලීසියට තිෙබන වැඩ.  මම කියපු වැඩ 
ෙනොෙවයි, දැන් ෙගොඩක් වැඩ තිෙබනවා. ෙම් සඳහා නිලධාරින් 
ඉන්නවාද? ෙම් ආයතනය හදන්න අපිට ෙවලා තිෙබනවා.  ගරු 
අගාමාත තුමා කිව්වා, "අපිට ෙම් යහ පාලන පතිපත්තිය මත 
ෙපොලීසිෙය් හදන්න ෙද්වල් තිෙබනවා" කියලා. නැත්ෙත් නැහැ. 
ෙවනස් කරන්න ෙද්වල් තිෙබනවා. ඒක ෙපොලිස් නිලධාරින්ෙග් 
වරදක් ෙනොෙවයි, කමෙව්ද හදන්න තිෙබනවා;  නිසි පුහුණුව ලබා 
ෙදන්න තිෙබනවා. අෙප් පරිසරය රකින්න යන්න තිෙබන්ෙනත් 
ෙපොලීසියටයි. නමුත් පරිසරය සම්බන්ධෙයන් පරිසර 
අමාත ාංශයක් තිෙබනවා. නගර සභාවක් තිෙබනවා. ෙඩංගු 
මදුරුවා කෑවාමත් ෙපොලීසිය යන්න ඕනෑ.  ගිහින් ඒක බලන්න 
ඕනෑ.  ඒකත් ෙපොලීසිෙය් රාජකාරියක් ෙවලා තිෙබනවා. නමුත් 
ඒවාට කියා ෙවනම ෙපොලිස් නිලධාරින් සංඛ ාවක් - cadre එකක් 
- ලබාදීෙම් කටයුත්තක් සිදු වී නැහැ.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි,  වන සම්පත ආරක්ෂා කරන්න යන්න 
ෙවනවා. ඒ සඳහා වනජීවි නිලධාරින් ඉන්නවා. නමුත්, ෙපොලීසියට 
තමයි ඒ ෙද්ත් කරන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  නීති විෙරෝධි මත්පැන් 
අල්ලන්න ගියත්, ඒකටත් ෙපොලීසියට තමයි මැදිහත් වන්න සිදු 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග් විවිධ පශ්න තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගෙන්මුල්ල, මිෙදල්ලවිට 
පෙද්ශෙය් ඉන්නවා ලු, 'මාතර සුනිල්' කියලා ෙකෙනක්. ඔහු ඒ 
පැත්ෙත් පසිද්ධිෙය්ම අරක්කු විකුණනවා ලු. සමහර විට 
මිෙදල්ලවිට හන්දිෙය් මාර්ග block එකක් දමා traffic police 
ඉන්න ෙකොට ෙම් සුනිල් ෙහල්මට් එක නැතිව ගියත් ෙපොලිස් 
නිලධාරි salute එක ගහනවා ලු, 'සුනිල් අයියා' කියලා. නමුත්, 
මිෙදල්ලවිට කනිෂ්ඨ විද ාලෙය් විදුහල්පතිතුමිය මට කථා කරලා 
කිව්වා, තාත්තා ෙකෙනක් ෙමෝටර් සයිකලෙයන් දරුවා අරෙගන 
එනෙකොට ඒ මනුස්සයාව අල්ලා ෙගන දඩ ෙකොළයක් ලියා 
තිෙබනවා, - ෙම් සිද්ධියත් ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඒ ෙවලාෙව්මයි.-  
කසිප්පු විකුණන මනුස්සයාට salute එක ගහන ගමන් ඒ 
මනුස්සයාට ෙපනි ෙපනී  තමයි අර තාත්තාට දඩ ෙකොළය දීලා 
තිෙබන්ෙන් කියලා. ඒ වාෙග් පශ්න ෙපොලීසිෙය් නැත්ෙත් නැහැ. 
ෙම්වා යහ පාලන රාමුව තුළට ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා ෙහොයා 
බලලා ඉස්සරහට අපට ෙම් ෙද්වල් හදන්න තිෙබනවා.  

කසිප්පු අල්ලන රාජකාරිය ඇත්තටම භාරව තිෙබන්ෙන්  සුරා 
බදු ෙදපාර්තෙම්න්තුවටයි. නමුත්, ඒකටත් ෙපොලීසියට මැදිහත් 
වන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. අනාරක්ෂිත ෙර්ල් ෙග්ට්ටු 
සම්බන්ධෙයනුත් ෙපොලීසියට බලන්න  සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙම් පාරවල් දමන්ෙන් RDA එක, නැත්නම් PRDA එක, නැත්නම් 
පාෙද්ශීය සභාව, නැත්නම් නගර සභාව. නමුත්, අනාරක්ෂිතව 
පාරක් හැදුවත් ඒෙක් ආරක්ෂාවට තියන්න වන්ෙන්ත් අන්තිමට 
ෙපොලිස් නිලධාරින්වයි. එතැනත් ෙපොලිස් මුර ෙපොළක් වාෙග් 
තියන්න වනවා. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. පසු ගිය කාලෙය් ඇවිදින මං තීරු හැදුවා. 
ගම්පහ මෙග් ෙගවල් ළඟත් ඇවිදින මං තීරුවක් හැදුවා. රෑ 
එළිෙවනකල් ෙපොලීසිෙය් නිලධාරි ෙදෙදෙනක් ෙම් ඇවිදින මං 
තීරුව මුර කරන්න ඕනෑ. දවල් ෙවලාවට ෙනොෙවයි, රෑ 
එළිෙවනකල් ඉන්න ඕනෑ.  එෙහම නම්,  ෙම් මං තීරු හදනෙකොට 
ෙපොලීසිෙය් cadre එක වැඩි කරලා තව හතර ෙදෙනක් ෙදන්න 
ඕනෑ. නැතුව ෙකොෙහොමද ෙම් කටයුතු කරන්ෙන්? ෙපොලීසියට 
කරන්න තිෙබන්ෙන් තඩිබාන එක විතරක් ෙනොෙවයි.  ෙම් 
කටයුතු ගැන කමෙව්දය සකසන්න අපට තිෙබනවා. ඒ ගැන අපට 
විෙශේෂෙයන්ම කටයුතු කරන්න තිෙබනවා.  

ෙම්  රෙට් ඒකාධිපති පාලනයක් තිබුණා. සිසිර ජයෙකොඩි 
මහතා කිව්වා වාෙග් එක හස්තයකින් පාලනය වූ කමයක් තිබුණා. 
ෙද්ශපාලනඥයා ෙපොලීසිය අතට ගත් කාලයක් තිබුණා. ගරු 
අගමැතිතුමා ජනාධිපතිතුමාත් එක්ක එකතු ෙවලා ෙම් කමෙව්දය 
පුළුවන් තරම් අවම කරන්න ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභා ෙගනාවා. 
ෙපොලීසියට නිදහස ෙදන්න ෙද්ශපාලන ඇඟිලි ගැසීම් නැතිවන්න 
කටයුතු කළා. නමුත්, ෙම් යහ පාලන පතිපත්ති අනුව ෙපොලීසිය 
කියාත්මක විය යුත්ෙත් ෙකොෙහොමද කියන පුහුණුව ඔවුන්ට දිය 
යුතු වනවා. යම් කමෙව්දයකට අවුරුදු 30ක්, 40ක් පුරුදු වුණු 
කණ්ඩායමක් එක පාරටම අපට ෙවනස් කරන්න බැහැ. ඒ සඳහා 
අපට පුහුණුව ෙදන්න වනවා. ඒකාධිපති කමයට ෙනොෙවයි, 
පජාතන්තවාදී විධියට නීතිය ගැන, ඒ වාෙග්ම ජනතා සිතුම් පැතුම් 
ෙත්රුම් ගැනීම ගැන, ජනතාව රජ කරවන අන්දම ෙත්රුම් ගන්න, 
මිනිස් චර්යා ධර්ම ෙත්රුම් ගන්න, සාමූහිකභාවය ෙත්රුම් ගන්න 
ඒ පුහුණුවීම් කරන්න වනවා.  
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි දකින තවත් ෙදයක් තමයි, 
සමහර ෙවලාවට ෙපොලිස් නිලධාරින් නීතිය ෙනොදැන කටයුතු 
කිරීම. ඔවුන්ට නීතිය දැනගන්න ඕනෑත් නැහැ, ඒකට 
කමෙව්දයකුත් නැහැ. අඩුම ගණෙන් ASP ෙකොට්ඨාසයකටවත් 
නීතිය දන්නා නිලධාරිෙයකු ෙයොදවන්න පුළුවන් නම් දැනට 
ති ෙබන පශ්න විශාල සංඛ ාවක් අවසන් ෙවයි කියලා මම 
හිතනවා. ෙමොකද, නීතිය ෙනොදැනීම නිසා වැරදීම් සිදු වූ මම දන්නා 
සමහර නඩු තීන්දු තිෙබනවා. සමහර සිද්ධිවලදී ෙමොකක්ද 
කරන්ෙන් කියලා ෙත්ෙරන්ෙන් නැති වුණාම නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට යවනවා. එවැනි සිද්ධීන්වලදී කී පාරක් ඒ 
චූදිතයා උසාවි කූඩුවට නඟිනවාද? නමුත්, නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් උත්තරය ඇවිල්ලා නැහැ. ෙපොලිස් 
නිලධාරින්ට නීතිමය පශ්න විසඳා ගැනීමට අඩු ගණෙන් එක 
ෙකොට්ඨාසයකටවත් ෙපොලීසියට අනුයුක්ත ෙවලා නීති 
නිලධාරිෙයකු ඉන්නවා නම්, ෙම් පශ්න ෙගොඩක් විස ෙඳනවා 
කියලා අපි දකිනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ට විනාඩි 10යි තිබුෙණ්. තව විනාඩි 

ෙදකක් තිෙබනවා. 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ෙපොලීසිවල තිෙබන තවත් පශ්න අපි දකිනවා. ඒ පශ්නත් 

විසඳන්න වනවා. මම කිව්වා වාෙග් සමහර ෙපොලිස් නිලධාරි උෙද් 
හයට වැඩට ආවාම දවස් තුන, හතරක්ම ඔහුට ෙපොලීසිෙය් ඉන්න 
වනවා. ෙගදර යන්න හම්බ වන්ෙන් නැහැ. එකම ඇඳුම ඇඳෙගන 
දවස් තුන, හතරක් ෙසේවය කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒ නිසා තමන් 
ළඟට ෙසේවය ලබා ගන්න එන මනුස්සයාට කෑ ගහන එක 
අසාධාරණයි කියලාත් අපට කියන්න බැහැ. ඇයි? දවස් තුන, හතර 
ෙගදර යන්ෙන් නැතුව ෙගදරින් එන telephone callsවලින් බැණුම් 
අහ අහා ඉන්න ෙකොට පශ්න තිෙබනවා. ඒවාත් අපට විසඳන්න 
තිෙබනවා. කලින් කිව්වා වාෙග් ඔවුන්ට ජීවත් වීමට සරිලන 
වැටුපක් ඕනෑ. ෙමොකද, ඒ අයට පිකටින් කරන්න බැහැ. අනික් 
අයට නම්, පඩිය මදි කියලා කෑ ගැහුව හැකියි. අනික් අයට නම්, 
පහසුකම් නැහැ කියලා වැඩ වර්ජන කරන්න පුළුවන්. නමුත්, 
ෙපොලිස් නිලධාරියාට එෙහම කරන්න බැහැ. එෙහම ෙනොකරන්න 
ඔවුන් නීතිෙයන් බැඳී සිටිනවා. ඒ නිසා ඒ ගැන අපි විෙශේෂෙයන් 
හිතා ඒ පහසුකම් ටික ෙදන්න කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ෙම් නව යහ 
පාලන රජය අනුව ෙපොලිස් ෙසේවය පජාතන්තවාදී කමෙව්දයකට 
කාෙග්වත් අතෙකොළුවක් ෙනොවන ආකාරයට ස්වාධීන 
තත්ත්වෙයන් කියාත්මක කරන්න නීතිෙයන් දුන්නා වාෙග් ඉතිරි 
පහසුකම් ටිකත් සලස්වන්න අපට සිද්ධ වනවා.  

ෙපොලීසිෙයන් සිදුවන වැරදි නිසා මිනිස්සු ෙකොපමණ අමාරුෙව් 
වැෙටනවාද? ඒ කරුණ මම විෙශේෂෙයන්ම අවධාරණය කරනවා. 
ගම්පහ ෙපොලීසිෙයන් දැන් මාස හයකට ෙපර හමුදාෙව් වැඩ කරන 
තරුණෙයක්ව උසාවියට දැම්මා. ඒ ඔහු ළඟ කුඩු ගෑම් 2.5ක් 
තිබුණාය කියලායි. එතැනින් ඔහු රිමාන්ඩ් වුණා. ඊළඟ නඩු දිනයට 
ආවාම කියනවා, "එපමණ පමාණයක් කුඩු නැහැ, ඔතපු ෙකො ළයත් 
එක්ක තමයි  අපි කිරුෙව්" කියලා. "ෙම්ෙක් කුඩු නම් තිබුෙණ් 
මිලිගෑම් අටයි, ෙකොළයත් එක්ක තමයි ගෑම් 2.5ක් වුෙණ් කියලා 
කිව්වා. අර මනුස්සයා නිරපරාෙද් බන්ධනාගාරගත වුණා. සුමාන 
එකහමාරක් වාෙග් ඒ පුද්ගලයා බන්ධනාගාරගතෙවලා හිටියා. 
අලුත් වාර්තාව ආවාම ඔහුට ඇප දීලා එළියට ගත්තා. ඔහු ඇප  පිට  
ඇවිල්ලා තවම දවස් තුනක්වත් ගත වුෙණ් නැහැ. ෙම් දරුවා වැඩ 
කරන ස්ථානෙය් ආයතන පධානියාට වාර්තාවක් යවලා තිෙබනවා, 

"මාස තුනක් හිරගතෙවලා හිටියා" කියලා. ෙම් අම්මා අඬාෙගන 
ඇවිල්ලා මට කිව්වා, "මෙග් පුතා වැරැද්දක් කරන්ෙන් නැතිව 
සුමාන එකහමාරයි හිරගතෙවලා හිටිෙය්. මාස තුනක් 
හිරගතෙවලා හිටියාය කියලා වාර්තාවක් ඇවිල්ලා තිෙබනවා"ය 
කියලා. මම ෙපොලීසියට ගිහිල්ලා ෙම් ගැන ඇහුවා. "සමාෙවන්න, 
ෙමොහු සති එකහමාරයි හිරග තෙවලා හිටිෙය්. මාස තුනක් හිටියාය 
කියලා තමයි වාර්තාෙව් සඳහන්ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අපට වැරැද්දක් 
සිදු වුණා"ය කියලා ඔවුන් පිළිගත්තා. නමුත් ෙම් රහස් වාර්තාව 
ගැන දැනෙගන  එන්ෙන් කී ෙදනාද? ඒකයි මම කිව්ෙව් ෙපොලිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව කියන්ෙන් දැඩි වගකීමක් තිෙබන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් කියලා.  

ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව කියන්ෙන් ෙම් රෙට් ජනතාව 
ෙවනුෙවන් ෙසේවය කරන්න බැඳිලා ඉන්න ෙදපාර්තෙම්න්තුවක්. ඒ 
නිසා ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව ශක්තිමත් කරන්න ඕනෑ. ඒ 
වාෙග්ම එය නිවැරැදි ෙවන්න ඕනෑ; එය විනිවිදභාවෙයන් යුතුව 
කටයුතු කරන්න ඕනෑ. එෙහම ආයතනයක් බවට ෙපොලීසිය පත් 
කරන්න අපට අවශ ෙවලා තිෙබනවා. නමුත් මම කලින් කිව්වා 
වාෙග් ඒ කටයුත්ත කිරීම එතරම් ෙලෙහසි ෙවන්ෙන් නැහැ. 
ෙමොකද, ඒකාධිපති පාලනයක් තුළ ෙද්ශපාලන අතෙකොළු බවට 
පත්ෙවලා වැඩ කරපු කණ්ඩායමක් ඉන්න තැනක් නිවැරැදි 
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද, ෙමය  කඩිනමින් නිවැරැදි කළ හැකිද 
කියන  පශ්න මතු ෙවනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අෙප් විපක්ෂ මන්තීවරුන්ට අමතක 
නැතිව ඇති, පසු ගිය කාලෙය්  ෙම් රෙට් මරණීය දණ්ඩනය 
කියාත්මක වුෙණ් නැති බව. නමුත් ෙද්ශපාලන හස්තයන් නිසා 
ෙපොලිස් නිලධාරින් හරහා මරණීය දණ්ඩනය කියාත්මක වුණා. 
අවි ෙපන්වන්න ගිහින් කියලා කී ෙදෙනකු මඟදී මැරුවාද කියලා 
අපි දැක්කා.  පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් ෙපොලිස් කූඩුෙව් හිටපු  කී 
ෙදෙනක් ෙබල්ෙල් වැල ලා ගත්තා, වහ බිව්වා, පපුෙව් අමාරුව 
හැදිලා මැරුණාය කියලා කිව්වාද? ෙම් ආකාරයට ෙපොලීසිය තුළ 
මරණීය දණ්ඩනය පසු ගිය කාලෙය් කියාත්මක වුණා.  

ෙද්ශපාලන හස්තයන් ෙපොලිස් නිලධාරින් අතෙකොළු ෙලස 
අරෙගන මරණීය දණ්ඩනය කියාත්මක කළා. සුදු වෑන්වලින් 
අරෙගන ගිහිල්ලා කී ෙදෙනකු මඟදී මරලා දැම්මාද? ඒ නිසා පසු 
ගිය රජය මරණීය දණ්ඩනය කියාත්මක කෙළේ නැහැයි කියලා 
කියන්න බැහැ. ඒක රාජ  ආයතන තුළ සිදු ෙකෙරව්වා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙරොෙෂේන් චානකලා තමුන්ෙග් පඩිෙයන් 
කපපු අර්ථ සාධකය රැක ගන්න සටන් කරද්දී, කෑ ගහද්දී 
ෙමොනවාද කෙළේ? ගිහිල්ලා ඔවුන්ට ෙවඩි තැබුවා. ඔවුන්ට දීපු 
දඬුවම් ෙමොනවාද? ඒ සඳහා යහ පාලනයක් සිදු වුණාද? ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි, ධීවරයින්ට සහනාධාර ලබා ෙදනවාය කියලා "මහින්ද 
චින්තන" ෙපොෙත් සඳහන්ෙවලා තිබුණා. ලබා ෙදනවාය කියලා 
ෙපොෙරොන්දු වුණු සහනාධාර ලබාෙදන්න කියලා හලාවත ඇන්තනි 
නමැති පුද්ගලයා ගිහිල්ලා කථා කළාම ඔහුට ෙමොකක්ද කෙළේ? 
අන්තිමට ඔහුව ෙවඩි උණ්ඩයකින් මරා දැමුෙව් නැද්ද? මෙග් ගම 
වන රතුපස්වල පාසල් යන දරුවන් ෙද ෙදෙනක් ෙබොන්න වතුර 
ඉල්ලලා කෑ ගහනෙකොට ඔවුන්ට ෙවඩි තියලා මරා දැම්ෙම් නැද්ද? 
ඔවුන් ෙවනුෙවන් එදා කරපු ෙද්වල් ෙමොනවාද? එදා ෙපොලීසියත් 
අබිබවපු පාලනයක් ෙගන ගිය ආකාරය මට මතකයි.  රතුපස්වල, 
වැලිෙව්රිය පෙද්ශෙය් ජනතාවෙග් උඩු කය ඇඳුම් ගලවලා කූඩුෙව් 
දාලා හිර කර තැබුවා. නමුත් ෙම්වාට අපට ෙපොලීසියට ෙදොස් 
කියන්න බැහැ. ෙම්වා ෙපොලිස් නිලධාරින්ෙග් වැරැදි කියලා අපි 
දකින්ෙන් නැහැ.  

භාජනෙය් හැඩය අනුව තමයි දවෙය් හැඩය ගන්ෙන්. 
භාජනෙය් හැඩය ෙවනස් ෙවනෙකොට දවෙය් හැඩය ෙවනස් විය 
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යුතු ෙවනවා. ඒ වාෙග් යහ පාලනය තුළ අපි ෙපොලිස් ෙසේවයත් 
ෙවනස් කළ යුතු ෙවනවා. නමුත් අද ෙපොලීසියට නිදහෙසේ කටයුතු 
කරන්න, ෙද්ශපාලන බලපෑම්වලින් ෙතොරව කටයුතු කරන්න, 
තමුන්ෙග් බුද්ධිය, හෘදය සාක්ෂිය අනුව කටයුතු කරන්න ෙම් රජය 
ෙපොලිස්  ෙකොමිෂන් සභාව නිර්මාණය කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා 
ෙපොලීසියට කිසිම අත ෙපවීමක් කරන්න බැරි  බව අපි දැක්කා. 
ෙම්ක හරි අමාරු වැඩක්. මිනිසුන් ෙවනස් කරන  එක ෙලෙහසි 
වැඩක් ෙනොෙවයි. මිනිසුන්ෙග් චර්යා ධර්ම පද්ධතිය ෙවනස් කිරීම 
ෙලෙහසි වැඩක් ෙනොෙවයි කියලා අපි දකිනවා.  

පසු ගිය දවස්වල ගලෙගොඩඅත්ෙත් ඥානසාර හාමුදුරුෙවෝ 
ඇතුළු සංඝයා වහන්ෙසේලා සුළුතර කණ්ඩායමක් හැසිරුණු 
ආකාරය, අධිකරණයට විරුද්ධව නැඟී හිටපු ආකාරය අපි දැක්කා. 
අධිකරණ තීන්දුවට විරුද්ධව ඔෙහොම නැඟී සිටියා නම් ෙපොලීසිය 
ගියාම ෙකොෙහොම තිෙයයිද? [බාධා කිරීමක්] 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීමනි, මම මෙග් කථාව අවසන් 
කරන්නම්. මම හිතන විධියට ඉදිරිෙය්දී ෙම් රෙට් දරුවාෙග් පටන් 
තමන්ෙග් යුතුකම, නීතිය, වගකීම ෙමොකක්ද කියන එක පාසල් 
විෂයයක් කරලා අරෙගන ආෙව් නැත්නම් යහපත් සමාජයක් 
නිර්මාණය කරන්න බැරි ෙවනවා. ෙපොලීසියක්, අධිකරණයක් 
තිබුණත්, සාමය ගැන ෙකොයි තරම් කටයුතු කළත්, අපට ජනතාව 
හසුරුවන්න ෙවනවා. ෙමොකද, විවිධ බලෙව්ග ඒ අය මුළා කරන්න 
උත්සාහ කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර රාජ  අමාත තුමා. 

ඔබතුමාට විනාඩි 10ක් තිෙබනවා.  
 
[අ.භා. 4.23] 
 

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා (නිපුණතා සංවර්ධන හා 
වෘත්තීය පුහුණු  රාජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார - திறன் அபிவி த்தி 
மற் ம் ெதாழில்பயிற்சி  இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon.  Palitha Range Bandara - State Minister of Skills 
Development and Vocational Training) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙම්  අවස්ථාව ලබා 

දුන්නාට ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

අද ෙම් ෙයෝජනාව පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළ මන්තීතුමා 
දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් නැහැ. අඩු තරෙම් එතුමා නිෙයෝජනය කරන 
පක්ෂෙය් මන්තීවරෙයක්වත් සභාෙව් ෙපෙනන්න නැහැ.  
ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් සිසිර ජයෙකොඩි මන්තීතුමා විෙව්චන 
ගණනාවක් ඉදිරිපත් කළා. නමුත්, දැන් ඒ ෙද්වල් ගැන කථා කරන 
ෙකොට සභාෙව් කවුරුවත් නැහැ. ෙම්වාට කාට උත්තර ෙදන්නද 
කියා මට ෙත්ෙරන්ෙනත් නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

2001දී අප ෙම් රෙට් ආණ්ඩුවක් පිහිෙටව්වා. 2004දී ඒ 
ආණ්ඩුව ෙවනස් කළා. එදා ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් අනුර 
දිසානායක මහත්මයාලා පරිවාස ආණ්ඩුවක් සකස් කරලා 2001දී 
පිහිටවපු ආණ්ඩුව ෙවනස් කරන්න කටයුතු කළා. 2001 සිට 2004 
දක්වා පැවති  ආණ්ඩුව ගරු රනිල් විකමසිංහ අගාමාත තුමාෙග් 
නායකත්වෙයන් ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුවත්, අනිකුත් පරිපාලන 
කටයුතුත් යථාවත් කරලා, නිවැරදි මාර්ගයට ෙයොමු කිරීම සඳහා 
වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කළා. ඒ සඳහා බලපෑමකින්, 
පීඩනයකින්, ෙතරපීමකින් ෙතොරව නීතිය නිසි ෙලස කියාත්මක 

කිරීමත්, පරිපාලනය නිසි ෙලස කියාත්මක කිරීමත් සඳහා ස්වාධීන 
ෙපොලිස් ෙකොමිසම ඇති කළා. ඒ ස්වාධීන ෙපොලිස් ෙකොමිසම ඇති 
කරලා ෙබොෙහොම ෙකටි කාලයයි ගිෙය්, 2004දී චන්දිකා 
මැතිනියත් එක්ක එකතු ෙවලා ආණ්ඩු ෙපරළියක් ඇති කළා. ඒ 
ආණ්ඩු ෙපරළිය ඇති කිරීම තුළ ස්වාධීන ෙපොලිස් ෙකොමිසම 
අකර්මණ  වුණා.  

එතැනින් ඔබ්බට මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා බලය ගත්තාට 
පසුව ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා සියල්ලම අෙහෝසි කරලා, 
ඒකාධිපතිත්වයට ගියා. අන්න ඒ ඒකාධිපතිත්වයට ආපු ගමෙන් 
පතිඵලයක් වශෙයන් තමයි අද ෙපොලීසියට ෙහෝ ෙවනත් 
ආයතනයකට ෙදෝෂාෙරෝපණය කරන්න, විෙව්චනය කරන්න 
ඉඩකඩ සැලසී තිෙබන්ෙන්. එදා ඒ ගිය ගමෙන්දී ස්වාධීන ෙපොලිස් 
ෙකොමිසම කියාත්මක ෙවලා බලපෑමකින්, පීඩනයකින් ෙතොරව 
නීතිය නිසි ෙලස කියාත්මක කරමින් වැඩකටයුතු කිරීමට 
අවකාශය තිබුණා නම්, ඒ කමෙව්දය ඉදිරියට ආවා නම් රෙට් 
සිවිල් නීතිය ශක්තිමත් ෙවලා, අපරාධ නීතිය පාවිච්චි කරලා 
අපරාධ මර්දනය කරමින් නීතිය කියාත්මක කරවන නිලධාරින්ට 
නිසි ෙලස කටයුතු කරන්න තිබුණා. නමුත්, ඒක කරන්න බැරිව 
ගියා. හිතු මනාපෙය් උසස්වීම් ෙදන්නත්, තම හිතවාදින්ෙග් 
ෙජ ෂ්ඨත්වය වැඩි කරන්නත්, ඒ වාෙග්ම තමන්ට හිතවාදී ෙනොවූ, 
ගැතිකම් ෙනොකරන්නා වූ උදවිය ඉන්න ෙකොට ඒ උදවිය ඉදිරියට 
ඒම වැළැක්වීම සඳහා හිස ්තැන් පුරවන්ෙන්ත් නැතිව ඉදිරියට ආපු 
ගමෙන් පතිඵලයක් වශෙයන් තමයි ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
අද නිෙයෝජ  ෙපොලිස්පතිවරු විසිෙදෙදෙනකුෙග් හිඟයක් 
තිෙබන්ෙන්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. එෙහම නම් ෙම් 
ගමනට වග කිව යුත්ෙත් කවුද කියන එක පිළිබඳව අප අමුතුෙවන් 
කියන්න අවශ තාවක් නැහැ.  

ගිය අවුරුද්ෙද් ජනවාරි මාසෙය් 8වැනි දා, අෙගෝස්තු මාසෙය් 
17වැනි දා අප ෙලොකු ෙපරළියක් කළා. දැන් අවුරුද්දක කාලයක් 
ගත ෙවලා තිෙබනවා. එෙහම නම් ෙම් අවුරුද්ද ඇතුළතද ෙම්වා 
සිද්ධ වුෙණ්? නැහැ. අවුරුදු 19ක්, 20ක් තිස්ෙසේ, පසු ගිය අතීතෙය් 
එක දිගටම සිදු කරෙගන ආපු කියාවලිෙය් පතිඵල තමයි අද 
විෙව්චනය කරන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

මාධ යට තර්ජනය කරනවා, මාධ යට උත්තර ෙදන්න යනවා 
කියා සිසිර ජයෙකොඩි මන්තීතුමා සඳහන් කළා. මාධ වල පළ වුණු 
ෙද් ගැන කථා කරන්න ෙම් සභාෙව් ඉන්න ගරු මන්තීවරුන්ට 
අයිතියක් තිෙයන්න ඕනෑ. ගරු අගාමාත තුමා සඳහන් කෙළේ 
මාධ ෙය් සඳහන් වුණු ෙදය ගැනයි. ඒක තර්ජනය කිරීමක්ද? ඒ 
වාෙග්ම මූල  අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසය පිළිබඳව දැඩි 
විෙව්චනයක් කළා. ෙම් රෙට් මූල  අපරාධ සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා 
නම් මහජන ෙද්පළ ෙන්, ඒ විනාශ ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

ෙම් මහජන ෙද්පළ සම්බන්ධව නීත නුකූල ෙනොවන 
අන්දමින් කවුරු ෙහෝ ෙකෙනක් කටයුතු කළා නම් ඒ කටයුතු කළ 
පුද්ගලයා සම්බන්ධව නීතිය කියාත්මක විය යුතුයි; එය විමර්ශනය 
කළ යුතුයි; එය කඩිනම් කළ යුතුයි. එවැනි ෙද්වල් විශාල 
පමාණයක් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා නම්, සාමාන ෙයන් 
ෙපොලීසිෙය්ත් රාජකාරිවලට පරිබාහිරව විෙශේෂ ඒකකයක් 
පිහිටුවලා, ඒ විෙශේෂිත කරුණු සම්බන්ධෙයන් විමර්ශනය කරන්න 
ඕනෑ. එෙහම විමර්ශනය ෙනොකෙළොත්, සාමාන  කමයට ගිෙයොත් 
තව අවුරුදු කල්පයක් යනතුරු යන්නට ෙව්වි. එ තෙකොට අපරාධ 
සියල්ලම වැළලිලා ඉවරයි. ඊට අදාළ නීති රීති, ඊට අදාළ ෙපොත් 
පත්, ෙල්ඛන සියල්ල ඉවරයි. සාක්ෂි සියල්ලම විනාශයි. එතැනින් 
ඔබ්බට ෙමොකක්ද කරන විමර්ශනය? එෙහම වුෙණොත් 
අපරාධකරුවාට නිදහෙසේ ඉන්න පුළුවන්.  
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ඊළඟට, බුද්ධි අංශෙය් නිලධාරින් අත් අඩංගුවට ගැනීම ගැන 
සඳහන් කළා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, බුද්ධි අංශෙය් 
ෙව්වා, කමාන්ෙඩෝ අංශෙය් ෙව්වා,  ආරක්ෂක අංශෙය් ෙව්වා, 
ජනාධිපති ආරක්ෂක අංශෙය් ෙව්වා ඒ කුමන අංශයක සිටියත් 
නීතිෙය් පතිපාදනවලට පිටතින් වැඩ කටයුතු කළා නම්, ඒ 
පිළිබඳව පැමිණිල්ලක් ඇවිල්ලා තිෙබනවා නම්, ඒක විමර්ශනය 
කරන්නට සිද්ධ ෙවනවා. ඒ විමර්ශනය කරන ෙකොට යම් 
පුද්ගලයන් අත්අඩංගුවට ගන්න ෙවනවා. ඒ අය බුද්ධි අංශෙය් 
සිටියාට  ඒවා නතර කරන්න බැහැ ෙන්.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගලෙගොඩඅත්ෙත් ඥානසාර 
හාමුදුරුවන් එක ෙවලාවකට බණ කියනවා. අෙනක් දවෙසේ 
ෙහෝමාගම උසාවියට ගිහිල්ලා ෙඩඟා නටනවා. එෙහනම් එතැනදී 
නීතියට පටහැනිව කටයුතු කරන ෙකොට නීතිය කියාත්මක 
ෙනොකර ඉන්නද? ෙම් හාමුදුරුවන් ෙමච්චර කාලයක් බණ කියලා 
තිෙබනවා, ධර්ම ෙද්ශනා දහස් ගණනක් කරලා තිෙබනවා, 
ෙමච්චර කට්ටියක් ෙසෝවාන් මාර්ගයට ෙගන ගිහිල්ලා තිෙබනවා 
කියලා නීතිය කියාත්මක ෙනොකර ඉන්නද? ෙමච්චර කට්ටියක් 
එක්ක බීමත්ව හැසිරිලා තිෙබනවා, රථවාහන උසාවිෙය් 6815 
අංකෙයන් නඩුවක් පවරලා ඒ නඩුෙවන් ෙචෝදනා නවයකට 
වැරදිකරු ෙවලා දඬුවම් විඳලා තිෙබනවා, ෙපොලීසිෙයන් අරෙගන 
ගිහිල්ලා බැලුම් පුම්බවා තිෙබනවා, එතෙකොට  බීමත්ව සිටි බවට 
තහවුරු ෙවලා තිෙබනවා, ඒ වරද අධිකරණෙය්දී පිළිෙගන 
තිෙබනවා කියලා ෙචෝදනා තිෙබනවා නම් අත හරින්න පුළුවන්ද? 
ඒක කරන්න බැහැ මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඒ නිසා ෙම් 
සම්බන්ධව නීතිය කියාත්මක කරන්න ඕනෑ. ඉතින් බුද්ධි අංශෙය් 
ෙව්වා, කුමන ෙහෝ  අංශෙය් ෙව්වා වරදක් සිදු වුණා නම් ඒ වරද 
සම්බන්ධව කටයුතු කරන්න ඕනෑ.  

දැන් බලන්න, ගරු හිරුනිකා ෙපේමචන්ද  මන්තීතුමියට 
විරුද්ධව මාධ වලින් මහා ජංජාලයක් කළා  එතුමියෙග් නමට 
තිෙබන වාහනයක ගිහිල්ලා තැනැත්ෙතකු ෙගනාවාය කියලා. 
නමුත් හිරුනිකා මන්තීතුමිය ෙමොකක්ද කරලා තිෙබන්ෙන්? ඒ 
ෙගනාපු පුද්ගලයාට කිව්ෙව්, "ළමෙයෝ, ඔය වාෙග් වැඩ කරන්න 
එපා. දැන් ෙම් පවුලත් කඩාකප්පල් ෙවනවා, අර පවුලත් 
කඩාකප්පල් ෙවනවා. හරියට ජීවත් ෙවන්න" කියන එකයි. නමුත් 
දැන් ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? හිරුනිකා මන්තීතුමිය 
තැනැත්ෙතකු පැහැර ෙගන ඇවිල්ලා තිෙබනවාද? ඇයෙග් 
ෙච්තනාවක් තිෙබනවාද වරදක් කිරීමට?  නැහැෙන්?  ෙච්තනාවයි, 
කියාවයි ෙදකම එක්කාසු ෙවන්න ඕනෑ වරදක් සම්පූර්ණ ෙවන්න.  
හිරුනිකා මන්තීතුමියට පුද්ගලයකු පැහැර ෙගන ඒෙම් 
ෙච්තනාවකුත් නැහැ, එතුමිය එවැනි කියාවක් කරලාත් නැහැ. ෙම් 
ෙදකම සිදු ෙවලා නැත්නම් එතුමිය කරලා තිෙබන අපරාධය 
ෙමොකක්ද? නමුත් හිරුනිකා මන්තීතුමිය අත්අඩංගුවට ගන්නා 
ෙතක්ම මහා බලපෑමක් කළා, විවිධ මාධ වලිනුත්, විවිධ සිවිල් 
සංවිධාන සහ විවිධ පුද්ගලයින් විසින්. ඉතින් අධිකරණයට 
ගිහිල්ලා නඩුව විභාග ෙවන ෙකොට බලා ගන්න පුළුවන් කුමන 
තත්ත්වයක්ද ඇති ෙවන්ෙන් කියලා.    

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊට වඩා ෙබොෙහොම භයානක 
වැඩක් තමයි ෙමතැන ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒක පුද්ගලයින් 
පැහැරෙගන යාමක්; පුද්ගලයින් අතුරුදන් වීමක්. 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් තීන්දුවක් තිෙබනවා, අවසානයටම  භාරෙය් 
හිටපු තැනැත්තා තමයි ඒ  අතුරුදන් වුණු පුද්ගලයා පිළිබඳව වග 
කියන්න ඕනෑ කියලා. එෙහනම්, බුද්ධි අංශෙයන් ෙහෝ ෙමොන 
අංශෙයන් ෙහෝ එක්නැලිෙගොඩ මහත්මයා රඳවා ෙගන ඉඳලා 
තිෙබනවා.  එෙහනම් එක්නැලිෙගොඩ මහත්මයා අවසානයට හිටපු 
තැන ඉඳලායි පරීක්ෂණ කරන්න පටන් ගන්න ඕනෑ. ඒ අය තමයි 
වගකිව යුත්ෙතෝ. දැන් වර්තමාන ෙපොලීසිය ඒ පිළිබඳව විභාග 
කරන්න ඕනෑ.  ඊට පස්ෙසේ අධිකරණය තීන්දු කරාවි ෙමොකක්ද 
කරන්න ඕනෑ කියලා. ඒක පළි ගැනීමක්ද ෙමොකක්ද කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙපොලිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට බඳවා ෙගන තිෙබන්ෙන්ත් පිටින් ෙනොෙවයි, 
ෙම් රෙට්ම මිනිස්සු. ෙබ්කරිෙය් බාස් උන්නැෙහේ පිටි ෙගෝනියක් 
 ෙගනැල්ලා ෙකොටසක් අරෙගන විස්කිරිඤ්ඤා කියලා දිග  
විස්ෙකෝතු වර්ගයක් හදනවා. තව ෙකොටසකට සීනි ටිකක් එෙහම 
දමලා කිඹුලා බනිස් හදනවා.  තව ෙකොටසකින් සීනි දමලා රවුම් 
හැඩයට බනිස් හදනවා. තව ෙකොටසකින්  හතරැස් ෙපට්ටි වාෙග් 
ඒවා හදලා  ඒවාට "පාන්" කියලා කියනවා.  තව ටිකකට එසන්ස් 
වාෙග් රස කාරක ටිකක් වැඩි කර දමලා රසට හදලා ඒවාට ෙක්ක් 
කියනවා. ඉතින් ෙම් සියල්ලම හදලා තිෙබන්ෙන් එකම පිටි 
ෙගෝනිෙයන්. ෙම්වා එකම පිටි ෙගෝනිෙයන් හදාපු බඩු. ඒ විධියට 
ලංකා සමාජෙයන් ගත්ත මිනිස්සු තමයි ෙපොලිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්ත් ඉන්ෙන්; පිටින් ආනයනය කරලා 
ෙනොෙවයි.  කාලයක් තිස්ෙසේ තිෙබන ආකල්ප එක්ක, අත්දැකීම් 
එක්ක, හැකියාව එක්ක එකම සමාජෙය් මිනිස්සු ගිහිල්ලා තමයි 
එතැනත් වැඩ කටයුතු කරන්ෙන්. ඉතින් ඒ වැඩ කටයුතු කරන 
මිනිස්සු අමුතු ජාතිෙය් මිනිස්සු ෙනොෙවයි, අමුතු ජාතිෙය් 
සත්ත්වෙයෝ ෙනොෙවයි. එෙහනම් ඒ උදවියත් එකම සිතුම් පැතුම් 
තිෙබන අය.   

මහින්ද බාලසූරිය මහත්මයාෙග් ඉඳලා කාලයක් තිස්ෙසේ 
ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කරෙගන ආපු විගඩම් නිසා ෙපොලිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව දිගින් දිගට කඩා වැටුණා. ඒ  ඇති ෙවච්ච 
තත්ත්වය තමයි තිෙබන්ෙන්. එතුමා ෙපොලිස්පතිවරයා වශෙයන් 
ඉන්න කාලපරිච්ෙඡ්දෙය් ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව විනාශ කළා. 
එතුමා නීතිය හා සාමය  අමාත ාංශයට ගියාමත් කටයුතු සිදු වුෙණ් 
ඒ ආකාරයට. ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමාත් සඳහන් කළා, 
එතුමා ෙපොලිස්පතිවරයා වශෙයන් ඉන්න කාලෙය් කටුනායක ඇති 
වූ සිද්ධිය නිසා ඉල්ලා අස් වුණා කියලා. ඒක එක නාටකයක් 
පමණයි. ඉල්ලා අස් වුණාට පස්ෙසේ ෙමොකක්ද කෙළේ? ෙපොලිස්පති 
තනතුරට වඩා ඉහළින් තිෙබන තනතුරක් දුන්නා. විෂයභාර 
අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්වරයා බවට පත් කළා. ෙල්කම්වරයා බවට 
පත් කරලා මැතිවරණ කාලපරිච්ෙඡ්දෙය් ෙපොලිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව විකාර ෙලෝකයක් බවට පත් කළා. 

ෙමන්න ෙම් විධියට කාලයක් තිස්ෙසේ කරෙගන ආපු වැඩ 
පිළිෙවළ නිසා තමයි ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් යම් යම් 
තැන්වල අත්වැරැද්දක්, කට වැරැද්දක් ෙවනවා නම්  ෙවන්ෙන්. ඒ 
නිසා විෙශේෂෙයන්ම අද ෙපොලිස්පතිතුමාෙග්ත්, අමාත ාංශෙය් 
ෙල්කම්තුමාෙග්ත් අවධානයට  මා ෙම් කාරණය  ෙයොමු කරනවා. 
අද පුංචි සිද්ධියක් ඇති වුණත් ෙම් social media වලින්, ෙවනත් 
මාධ වලින්, එෙහම නැත්නම් කට මාධ ෙයන් ෙහෝ ෙද්ශපාලන 
ෙපරළි ඇති කරන්න හදන අය, ෙද්ශපාලනෙයන් පරාජයට පත් 
වුණු උදවිය  ෙපොලීසියට ගහන්න කටයුතු කරෙගන යනවා. ඇයි 
ඒ? ෙපොලීසියට ගහපු තරමට ලකුණු ගන්න පුළුවන් කියලා 
හිතනවා. ෙපොලීසියටයි, ෙද්ශපාලනයටයි ෙදකටම ගහනවාෙන්. 
ෙම් වචන ෙදකම පටන් ගන්ෙන්  P අකුරින්.  "Police" කියන 
වචනය පටන් ගන්ෙන්ත්  P  අකුරින්.   "Politics" කියන වචනය 
පටන් ගන්ෙනත් P අකුරින්. P අකුරින් පටන් ගත්ත ෙම් වචන 
ෙදකටම ෙහොඳ අහන්න තිෙබන කාලය ෙබොෙහොම අඩුයි. ටිකක් 
ෙහොඳ අහන ෙකොට ෙගොඩක් බැනුම් අහන්න තිෙබනවා. [බාධා 
කිරීමක්] ඔව්, ඒකත් P ෙන්ද? මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
දැන් ෙම්ක ෙලොකු style එකක් කරෙගන. දිගින් දිගටම ගහනවා.  

නීතිය හා සාමය පිළිබඳ අමාත ාංශෙය් ෙල්කම් ජගත් විෙජ්වීර 
මැතිතුමාටත්, ෙපොලිස්පති එන්.ෙක්. ඉලංගෙකෝන් මැතිතුමාටත් 
මම සිහිපත් කරනවා, ආරක්ෂක අමාත ාංශය යටෙත් තිෙබන SIS  
එක මඟින් ෙම් වැඩ පිළිෙවළ පිළිබඳව විෙශේෂ විමර්ශනයක් 
කරන්න ඕනෑ කියලා. ෙම්වාට සම්බන්ධ ෙතොරතුරු ඒකරාශි 
කරන්න ඕනෑ. කවුද, ෙම්වා පිටුපස ඉන්ෙන්? ෙම්වා 
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සංවිධානාත්මකව සිදු වන වැඩසටහන්. සංවිධානාත්මකවයි ෙම් 
ගහන්ෙන්. ඇයි ෙමෙහම ගහන්ෙන්? කාටද ෙම් ගහන්ෙන්? 
ෙපොලීසියට ගහලා, අෙනක් අයටත් රිදවන්න පුළුවන්ද කියලා 
බලනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා අපි 
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් පිළිබඳව ෙසොයා බලන්න ඕනෑ.  

ෙපොලීසිෙය් නිලධාරින්ට රැකවරණය නැහැ කියනවා. 
ෙපොලීසිෙය් නිලධාරින්ට රැකවරණය තිෙබනවා. ෙපොලීසිෙය් 
නිලධාරින්ට විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් ර ෙට් හැම මනුස්සයාටම 
නීතිෙය් රැකවරණය තිෙබනවා. ෙපොලීසිෙය් නිලධාරි මහත්වරුන්ට 
ෙපොලිස් ආඥාපනත යටෙත් රැකවරණය තිෙබනවා; සාක්ෂි 
ආඥාපනත යටෙත් රැකවරණය තිෙබනවා; අපරාධ නඩු විධාන 
සංගහය ය ටෙත් රැකවරණය තිෙබනවා. ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව 
යටෙත් රැකවරණය තිෙබනවා. ෙම් සියල්ලම යටෙත් ඔවුන්ට 
රැකවරණය ලබා දීලායි තිෙබන්ෙන්. ෙම් රැකවරණය තුළ ඉඳ 
ෙගන වැඩ කටයුතු කරන එක තමයි ඒ නිලධාරින්ෙග් කාර්ය 
භාරය වන්ෙන්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම පසු ගිය කාල 
වකවානුෙව්දී ෙපොලීසිය ෙමෙහයවපු හැටි අපි දැක්කා. සමහර විට 
ඔබතුමාට මතක ඇති, අෙප් සාගල රත්නායක මැතිතුමා එදා 
ෙදනියාෙය් සංවිධානය කරලා තිබුණු උද්ෙඝෝෂණය ගැන. එදා ඒ 
උද්ෙඝෝෂණයට සම්බන්ධ ෙවන්න මමත් ගියා.  

ඒ ෙවලාෙව් මම ගියා, මඟ නැඟුම ව ාපෘතිය යටෙත් ෙබවර්ලි 
වත්ෙත් හදලා තිබුණු බංගලාව බලන්න. මග නැඟුම ව ාපෘතිය 
යටෙත් හදපු, හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් 
ස ෙහෝදරියෙග් නිවස බලන්න මම ගියා. ඒක බලලා මම 
ෙමොර ටුවට එන ෙකොට හලාවත, මාදම්ෙප් පිහිටි මාෙග් ෙගදරට 
ගිනි තියලා. ෙගය අළු ෙවලා, රුපියල් ෙකෝටි එකහමාරක පමණ 
අලාභයක් වුණා. ඒ පිළිබඳව මම පැමිණිලි කළා. නමුත් කිසිදු 
විමර්ශනයක් සිද්ධ වුෙණ් නැහැ. ඒ අවස්ථාෙව් ෙපොලීසිෙය් හිටපු 
සහකාර ෙපොලිස් අධිකාරි සන්දනායක මහත්මයා තවමත් 
ඉන්නවා. සන්දනායක මහත්මයාට මම ලිපියක් යැව්වා විස්තර 
සඳහන් කරලා. ෙම් අපරාධය කරපු අපරාධකරුවන්ෙග් සම්පූර්ණ 
නම් ලැයිස්තුව සහිත ලිපියක් මම නිෙයෝජ  ෙපොලිස්පතිතුමාටත් 
යැව්වා. ඊට පස්ෙසේ සහකාර ෙපොලිස් අධිකාරි සන්දනායක 
මහත්මයා මට ලිපියක් එව්වා, "එම ලිපිෙය් අඩංගු ෙතොරතුරු දැන 
ගත් මූලාශ මා ෙවත දැනුම් ෙදන්න" කියලා. ෙපොලීසිෙය් හිටපු 
නිලධාරියකු වශෙයන් එෙහම කමෙව්දයක් ගැන මම නම් දන්ෙන් 
නැහැ. ෙම් අපරාධකරුවන් සියලු ෙදනා නිදැල්ෙල් ඉන්නවා. එදා 
ඒ එක අපරාධකරුෙවක් -සමන්ත කියන අපරාධකරුවා- නිවස 
ඇතුළටම වැටිලා ගිනිබත් වුණා; පිච්චුණා.  

"කැන්ගරු කැබ්ස්" එෙක් ෙනවිල් රංජිත් කියන පුද්ගලයා ඔහු 
ෙගනැල්ලා කලුෙබෝවිල ෙරෝහලට ඇතුළත් කළා. උෙද් හතට 
පමණ මම ගිහිල්ලා එදා හිටපු ෙපොලිස්පතිතුමාට ෙම් පිළිබඳව 
දැනුම් දුන්නා. "කැන්ගරු කැබ්ස්" එෙක් ෙනවිල් රංජිත්ෙග් 
භාරකාරත්වය මත ෙමන්න ෙම් ඇඳ ඉහපත් අංකය යටෙත් 
සමන්ත කියන පුද්ගලයා කලුෙබෝවිල ෙරෝහලට ඇතුළත් කරලා 
තිෙබනවා කියලා මම දැනුම් දුන්නා, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. ඒ පුද්ගලයා සවස ෙදක පමණ ෙවනකල් ඇඳ හිස 
පත් අංක 7324/2009 යටෙත් ෙරෝහල් ගත කරලා තිබුණා. ඔහු 
සවස හතර ෙවනකල් ෙරෝහෙල් සිටියා. සවස හතරට ඔහු 
ෙරෝහෙලන් අරෙගන ගියා. කලුෙබෝවිල ෙරෝහෙල් ෙපොලිස් 
මුරෙපොළක් තිබුණා. හැබැයි කිසිම පියවරක් ගත්ෙත් නැහැ. අද 

ෙවනෙතක් ඒ ගැන විමර්ශනයක් නැහැ. මම ෙම් පිළිබඳව සාගල 
රත්නායක ඇමතිතුමාටත් මතක් කළා. ඒ වාෙග්ම නීතිය හා සාමය 
පිළිබඳ අමාත ාංශෙය් ෙල්කම් ජගත් විෙජ්වීර මැතිතුමාටත් 
සිහිපත් කළා, ෙම් අපරාධය පිළිබඳව විමර්ශනයක් කරන්න 
කියලා.  

ෙම් අපරාධයට අනුබල දුන්, අනුගහය දක්වපු, ඒ සඳහා 
කට්ටිය යවපු, හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් unofficial මස්සිනා 
ෙකෙනක් වන ෙකනාත් අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය 
කරනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඔහුෙග් සෙහෝදරවරු 
ගිහිල්ලා තමයි ෙම් අපරාධය සිද්ධ කෙළේ. ගියපු වාහනවල අංක 
ඇතුළු සියලු ෙතොරතුරු ගැන මම දැනුවත් කරලා තිෙබනවා, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙම් කිසිවක් පිළිබඳව කිසිදු 
විමර්ශනයක් සිදු කෙළේ නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
මාෙග් අෙත් තිෙබන ෙම් ලිපි ෙගොනුව  අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභාගත කරන්න ඕනෑ කියා මම හිතුවා. ෙමොකද, එ තෙකොට 
රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව යටෙත් ෙපොලීසිය කටයුතු කෙළේ ෙකොෙහොමද 
කියන එක පිළිබඳව අනාගතෙය්දී ෙම් සභාවට එන 
නිෙයෝජිතයන්ට වුණත් දැන ගන්න පුළුවන් වන නිසා.  

දැන් අපි වෙව්චනය කරනවා. අද නීතිය කියාත්මක කරන 
ෙකොටත් විෙව්චනය කරනවා. ෙසේයා  සෙදව්මි ඝාතනය ගැන කථා 
කළා. ෙසේයා සෙදව්මි ඝාතන සිද්ධිෙය්දී ෙවනදා විධියට, රාජපක්ෂ 
යුගෙය්දී ෙපොලීසිය කියා කළ විධියට කියා කළා නම්, අනුර කුමාර 
දිසානායක මහත්මයා කියපු විධියට ආයුධ ෙපන්වන්න කියලා 
හරි, දූෂණය කරපු අන්දම  ෙපන්වන්න කියලා හරි, මරපු හැටි 
ෙපන්වන්න කියලා හරි එක්ක ෙගන ගිහිල්ලා සැකකරු මරා 
දමන්න තිබුණා. එෙහම කළා නම්, දුෙන්ෂ් පියශාන්තට සිදු 
වන්ෙන් පරෙලොව යන්න. නමුත් අද නිසි ෙලස විමර්ශන සිදු වන 
නිසා තමයි, විමර්ශනයක්, විමර්ශනයක් අන්දමින් සිදු වන නිසා 
තමයි කාලය ගත වුණත් නියම අපරාධකරුවා අත් අඩංගුවට 
ගන්න, අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන්න, නීතිය කියාත්මක 
කරන්න, DNA test කරන්න පුළුවන් වුෙණ්.  

අද සමාජෙය් හැෙමෝම කෑ ගහනවා, "ෙකෝ, ෙහොරු ඇල්ලුවාද 
අපරාධකරුවන් ඇල්ලුවාද ෙපොලීසිය ෙමොකක්ද, කරන්ෙන්?" 
කියලා. ඒවා කරෙගන යනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 
එකවර ෙකොෙහොමද ෙම් කටයුතු කරන්ෙන්? විමර්ශනයක් සිදු 
කිරීම සඳහා විධිවිධාන තිෙබනවා. ඒ විධිවිධාන අනුව තමයි 
අපරාධකරුවා ෙසොයා ෙගන ගිහිල්ලා, හරියාකාරව නීතිය 
කියාත්මක කරන්න ඕනෑ. අන්න ඒ අනුව කටයුතු  කරෙගන 
යන්න ෙම් සමාජය ඉඩ දිය යුතු වනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. එෙහම නැතුව අපි නිකම් මනඃකල්පිත ෙලෝකවල ඉඳ 
ෙගන, හුදු විෙව්චන පමණක් සිදු කළාට හරි යන්ෙන් නැහැ, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. මාදම්ෙප් පිහිටි මාෙග් නිවසට ගිනි 
තැබීෙම් සිද්ධිය සම්බන්ධව මම ෙම් සභාව දැනුවත් කළා. 

ෙම් සම්බන්ධෙයන් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමා ට ලියපු ලිපි, ඒ වාෙග්ම හිටපු කථානායක වි.ජ.මු. 
ෙලොකුබණ්ඩාර මැතිතුමාට ලියපු ලිපි සහ ඒවාට ලැබුණු පිළිතුරු, 
ඒ වාෙග්ම හිටපු ෙපොලිස්පතිතුමාට ලියපු ලිපි,  මහජන සාමය සහ 
කිස්තියානි ආගමික කටයුතු පිළිබඳ අමාත ාංශෙය් ගරු 
ඇමතිතුමාට සහ ෙල්කම්තුමාට ලියපු ලිපි තිෙබනවා.  ඒ අදාළ ලිපි 
ෙල්ඛන සියල්ලම ෙම් ලිපි ෙගොනුෙව් තිෙබනවා මූලාසනරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. ෙම් අපරාධකරුවන් අත් අඩංගුවට ගැනීම, නීතිය 
කියාත්මක කිරීම ෙබොෙහොම සරල සිද්ධියක්. මා ෙපොලීසිෙය් 
නිලධාරියකු වශෙයන් සිටියා නම්, ෙම් සියලු ෙදනාම කුදලාෙගන 
ඇවිල්ලා නීතිය කියාත්මක කරවා  ෙපන්වනවා. නමුත්, මට අද 
එවැනි බලයක් නැහැ. ඒ නිසා මට ඒක කරන්න හැකියාවක් නැහැ.  
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ෙකෙසේ නමුත්, අනාගතෙය්දී අවශ  අයට දැන ගැනීම සඳහා 
මම ෙම් ලිපිෙගොනුව සභාගත* කරනවා, මූලාසනරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. මට නියමිත කාලය අවසන් ෙවලා ඇති කියලා මම 
හිතනවා. මූලාසනරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත 
ෙවමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහෝම ස්තුතියි. මීළඟට, ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ 

මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 10ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 4.38] 
 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
මූලාසනරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ෙබොෙහෝම ස්තුතියි.  

අෙප් ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමාත්  ෙම් ගරු සභාෙව් 
සිටින අවස්ථාවක මට කථා කරන්නට  ලැබීම ගැන සතුටු වනවා. 
ෙමොකද, 2015 ජනවාරි 8වැනිදා සිදු වූ ෙවනසත් එක්ක අද 
ෙපොලීසියත් කාලානුරූපීව ෙවනස් ෙවමින් තිෙබනවා.  නමුත් අපි 
දන්නවා, ෙම් ආයතනවල එක එක මට්ටම්වල නිලධාරින් සිටින 
බව. ෙම් අයෙග් අත් දැකීම්, මීට ෙපර තිබුණු සංස්කෘතිය, ආදී 
ෙද්වල් එක්ක තවමත් සමහරුන්ට නිසි පරිදි හැඩගැෙහන්නට 
බැරිෙවලා තිෙබනවා. ඇඹිලිපිටිෙය් සිද්ධිය ගැන කථා කරනවා 
නම්, එම සිදුවීම කිසිෙසේත්ම ෙද්ශපාලන මැදිහත්වීමක්වත්, 
ෙද්ශපාලනයට අදාළ කරුණක්වත් ෙනොෙවයි.  

රතුපස්වල සිද්ධිය ගත්තාම, ඒ සිදුවීමට මුල් වූ 
කර්මාන්තශාලාවට ආණ්ඩුෙව් මැදිහත්වීම, සහෙයෝගය  ලැබුණා. 
මූලාසනරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඇඹිලිපිටිෙය්දී සිදු වුෙණ්,  
ෙපෞද්ගලික නිවසක තිබුණු සාදයකදී ෙපොලීසිය සමඟ ආරවුලක් 
ඇති වීමයි. එම සාදය පැවැති අවස්ථාෙව් ෙපොලීසිය එම ස්ථානට 
පැමිණිෙය්, යම් අයකු  119 අමතා ෙපොලීසිය ෙගන්වූවාද, එෙහම 
නැතිවම ෙපොලීසිය එම ස්ථානයට ගියාද කියා අපි දන්ෙන් නැහැ. 
නමුත් ෙම් සිද්ධිය කිසිෙසේත්ම ෙද්ශපාලන මැදිහත්වීමක් සහිත  
සිදුවීමක් ෙනොෙවයි. ඒ නිසා අපි පැහැදිලිවම කියනවා, ෙමතැනදී 
යම් කිසි වරදක් කරපු නිලධාරිෙයක් ඉන්නවා නම්, ඒ අය දඬුවම් 
ලැබිය යුතුයි කියලා.  ෙම් සම්බන්ධෙයන් නීතිය හරියටම  
කියාත්මක ෙවනවා කියලා මා හිතනවා. පරීක්ෂණ හරියටම  
කියාත්මක ෙවනවා. ඒ නිසා ෙම් සිදුවීම ෙද්ශපාලන සිදුවීමක් 
විධියට ෙපන්වන්නට උත්සාහ කරනවා නම්, එෙහම නැතිනම් ෙම් 
සිදුවීමට ආණ්ඩුව වගකියන්න ඕනෑ කියලා කියනවා නම් ඒක 
වැරැදියි. 

අද අෙප් ගරු අගමැතිතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් පකාශයක් කළා. 
ඒ අවස්ථාෙව්දී ජනමාධ යට කළ යම්කිසි තර්ජනයක් 
සම්බන්ධෙයන් මන්තීවරුන් කිහිප ෙදෙනක් අදහස් දැක්වූවා. අපි 
දන්නවා, අගමැතිතුමා හැමදාම පාර්ලිෙම්න්තුවට පැමිෙණන බව. 
එතුමා හැමදාම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කරනවා. එතුමා 
පාර්ලිෙම්න්තුව ශක්තිමත් කරන නායකෙයක්.  

ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් සිටින ගරු මන්තීවරුන්ෙගන් අපි 
අහන්න කැමතියි, හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඒ 

කාලෙය් ෙකොෙහොමද කටයුතු කෙළේ කියලා. ඒ කාලෙය් 
ජනමාධ යට තර්ජනය කෙළේ පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේ ෙනොෙවයි. 
අරලියගහ මන්දිරෙය් ඉඳෙගනයි තර්ජනය කෙළේ. අරලියගහ 
මන්දිරෙය් කළුවර කාමරවලට ෙගනැල්ලා එක එක අයට කථා 
කරපු විධිය, තර්ජනය කරපු විධිය ගැන පසිද්ධ රහස් 
ෙබොෙහොමයක් තිෙබනවා. අද එතුමාට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න 
පුළුවන්. මා නිෙයෝජනය කරන කුරුණෑගල දිස්තික්කෙයන් 
පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරයකු  විධියට මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමාට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා 
එතුමන්ලාෙග් මතය ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. එතුමාට ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කරන්න පුළුවන්. නමුත්, එතුමන්ලා ඒක 
කරන්ෙන් නැහැ. පන්සල් ගාෙන් ගිහිල්ලා, මල්වට්ටිය උඩින් 
මයික් එක අරෙගන කථා කරනවා. ඒ වාෙග් ෙබොරු රඟපෑමක් 
තමයි අද කරන්ෙන්. නමුත්, අගාමාත  ගරු රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමා පාර්ලිෙම්න්තු පජාතන්තවාදය ගරු කරන ෙකෙනක් 
හැටියට, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ඉඳෙගන එතුමාෙග් මතය; රෙට් 
මතය; ජනතාවෙග් මතය පකාශ කරනවා.  ඉතින් බලන්න, ෙම් 
ෙදෙක් ෙවනස.  බලෙය් සිටියදී මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා 
කටයුතු කෙළේ ෙකොෙහොමද?  

ඊට හාත්පසින්ම ෙවනස් ආකාරයට තමයි වර්තමාන 
අගමැතිතුමා කටයුතු කරමින් සිටින්ෙන්.  ඒ නිසා අපි ජනමාධ  
සෙහෝදරයන්ටත් කියනවා,  මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා පසු ගිය 
කාලෙය් මාධ  ආයතනවලට කථා කෙළේ  ෙකොෙහොමද,  රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමා මාධ  ආයතනවලට කථා කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන කාරණය පිළිබඳව ෙබොෙහොම ස්වාධීනව 
කිරලා,  මැනලා  බලන්න කියලා.  ඔබතුමන්ලා පාට කණ්ණාඩි 
දමාෙගන බලන්ෙන් නැතිව, ෙම් පිළිබඳව අවෙබෝධයකින්, 
විනිවිදභාවයකින්, බැලුෙවොත් පැහැදිලි ෙවයි,  ගරු අගමැතිතුමා 
කටයුතු කරන්ෙන් ෙබොෙහෝම පජාතන්තවාදී ආකාරයට බව.   

ෙපොලිස් නිලධාරින්ට අද ෙබොෙහෝම බරපතළ ගැටලු තිෙබන 
බව අපි දන්නවා. බරපතළ සමාජමය පශ්න ඔවුන්ට තිෙබනවා.  
අවුරුදු ෙදකකට සැරයක් දුර පළාතක ෙසේවයට යන්න ඔවුන්ට 
සිද්ධ ෙවනවා. එෙහම නැත්නම්, තමන්ෙග් පවුෙලන් ඈත් ෙවලා 
ඉන්න සිද්ධ ෙවනවා. පාරිසරික ගැටලු එක්ක මහ පාෙර්, 
දුහුවිල්ෙල්, වැස්ෙසේ ෙම් නිලධාරින්ට ෙසේවය කරන්න සිද්ධ 
ෙවනවා.  ෙම් නිලධාරින් තමන්ෙග් රාජකාරි ස්ථානෙය් ෙබොෙහොම 
පීඩනෙයන් සිටින පිරිසක්.  අපි ඒකත් දකින්න ඕනෑ. ඔවුන් ෙම් 
කරන්ෙන් ෙලෙහසි පහසු කර්තව යක් ෙනොෙවයි.  අප සියලු 
ෙදනාටම ෙපොලිස් රාජකාරිය කරන්න බැහැ. එතුමන්ලා කරන ෙම් 
රාජකාරිය  ගැන අෙප් ෙලොකු ෙගෞරවයක් තිෙබන්නට ඕනෑ.  

ගරු සාගල රත්නායක ඇමතිතුමා වැනි ෙහොඳ ඇමතිවරෙයක් 
ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ලැබී තිෙබනවා කියලා අපි හිතනවා. 
එතුමා, ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්  තිෙබන  අඩු පාඩු ෙමොනවාද,  
සුබ සාධනය කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද, කියන කාරණා ගැන  
ෙබොෙහොම   සුපරික්ෂාකාරීව කටයුතු කරෙගන  යනවා. 

ෙපොලිස් නිලධාරින්ෙග් උසස්වීම් පිළිබඳව බරපතළ පශ්න 
තිෙබනවා. අපි දන්නවා සමහර ෙකොස්තාපල්වරුන්ෙග් ෙසේවය 
අවුරුදු 15ක්, 20ක්, 22ක්, ගත ෙවලා තිබුණත්, තවමත් එම 
තනතුෙර්ම සිටින බව. උසස්වීම් ෙදන කමෙව්දයක් නැහැ. ඒ 
වාෙග්ම සමහර සාජන්ට් මහත්වරුන්ෙග් ෙසේවා කාලය අවුරුදු 
15යි, 20යි.  නමුත් තවමත් ඒ තනතුෙර්මයි. SI මහත්වරුන්ෙග් 
ෙසේවා කාලය බැලුවත්  එෙහමයි. ෙම් හැම ෙකනාටම උසස්වීම් 
සම්බන්ධව බරපතළ පශ්න තිෙබනවා.  ඒ නිසා අපි ගරු සාගල 
රත්නායක ඇමතිතුමාට කියනවා, උසස්වීම්  ෙදන කමෙව්දයක් 
හදලා,  ෙම් ෙපොලිස් නිලධාරින්ට සාධාරණය ඉෂ්ට කර ෙදන්න 
කියලා.  
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

යහ පාලන රජය හදන්න දැවැන්ත විධියට කැප වුණු පිරිසක් 
තමයි ෙපොලිස් නිලධාරින්. අපි දන්නවා ෙපොලිස් ෙසේවෙය්  නිරතව 
සිටින ෙම් අය  ෙබොෙහොම පැහැදිලිව තමන්ෙග් රට ෙවනුෙවන්  
තමන්ෙග් රාජකාරිය ඉෂ්ට කළ බව.  ජනවාරි 08වැනි දා සිදු වූ එම 
ෙවනසට සියයට 80කට වැඩි ෙපොලිස් නිලධාරින්ෙග් දායකත්වය 
ලැබුණා.  ඒ නිසා  ෙපොලීසිෙය් තිෙබන අඩු ලුහුඩුකම්, අඩු 
පහසුකම් පිළිබඳව ෙසොයා බලා කටයුතු කිරීම රජය විධියට අෙප් 
වගකීමක් ෙවනවා.  

සමහර ෙවලාවට අපි කියනවා,  පැමිණිල්ලක් දාපුවාම පැය 
ෙදක තුනක් යනකම් ෙපොලීසිෙයන් එන්ෙන් නැහැ කියලා.  නමුත් 
ෙසොයා බලන විට,  එක්ෙකෝ ජීප් එකට ඩීසල් ගහ ගන්න විධියක් 
නැහැ. එෙහම නැත්නම් ඒෙක් ටයර් සවුත්තු ෙවලා. එෙහම 
නැත්නම් ජීප් එක කැඩිලා. ඒ, අවශ  පහසුකම්  ඔවුන්ට නැහැ.  ඒ 
වාෙග් දැවැන්ත ගැටලු ෙපොලීසිෙය් තිෙබන බව අපි දන්නවා.  ඒ 
අයෙගත් යම් යම් අඩු පාඩු නැතුවාම ෙනොෙවයි. සමහර ෙවලාවට 
අපි complaint එකක් කළාම සැකකරු අත් අඩංගුවට ගන්න 
කලින් ෙපොලීසිය ඇතුෙළන්ම දුරකථන ඇමතුම යනවා, "ඔන්න 
ඔයාට විරුද්ධව පැමිණිල්ලක් තිෙබනවා. ෙපොඩ්ඩක් එහාට ෙමහාට 
ෙවලා ඉන්න;  ෙපොඩ්ඩක් මාරු ෙවලා ඉන්න;  හැංගිලා ඉන්න" 
කියලා. ඒ වාෙග් අඩු පාඩුකම් තිෙබනවා.  ඒවා නැතිවාම 
ෙනොෙවයි. ෙම්වා එක පාරටම හදන්නට බැරි ෙවයි. ෙම්ක අවුරුදු 
ගණනාවක් පල් වුණු ආයතනයක්. ෙද්ශපාලන අධිකාරිය, 
ෙද්ශපාලන බලවතුන් ෙපොලීසිය පාලනය කළ යුගයක් අවසන් 
කරලා ඉතාම ෙකටි කාලයයි තවම ගතෙවලා තිෙබන්ෙන්.   ඒ 
නිසා අපට එක පාරටම ෙම්ක අංශක 180ක් අෙනක් පැත්තට 
හරවන්නට  බැහැ.    

ගරු අගමැතිතුමාෙග් සහ ගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් මඟ ෙපන්වීම 
යටෙත් වර්තමාන නීතිය හා සාමය අමාත  ගරු සාගල රත්නායක 
මැතිතුමාට කමානුකූලව ෙම් කටයුත්ත කරන්නට පුළුවන් ෙවයි 
කියලා අපි හිතනවා. ෙපොලිසිෙය්  උසස ්නිලධාරින් සියලු ෙදනාම 
එකතු ෙවලා,  ඔබතුමන්ලාෙග් අදහස්  සහ  ෙයෝජනාත්  එකතු 
කරෙගන කටයුතු කෙළොත්,   ෙම් හැම ෙදයක්ම නිවැරදි කර 
ගන්නට අපට පුළුවන් ෙවයි කියලා මා හිතනවා.  සියයට 100ක්ම  
නැති වුණත්,  සියයට 99ක්ම නිවැරැදි කර ගන්නට පුළුවන් ෙවයි.    

විෙශේෂෙයන් අපි දැක්කා,  HNDA සිසුන්ට කළ පහරදීම. ඒ 
අවස්ථාෙව් එම ෙපොලිස් නිලධාරින් ස්ථාෙනෝචිත පඥාව ෙයොදලා 
කටයුතු කළා නම්, ඒ සිසුවියන්ට පහර ෙදන්ෙන් නැතිව නීතිෙය් 
රාමුව තුළ ඉඳෙගන ඒ අයව හැසිෙරව්වා නම් ඒ වාෙග් පශ්නයක් 
ඇති වන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ගරු සාගල රත්නායක ඇමතිතුමා 
ඇතුළු නිලධාරින්ට අපි කියනවා, ෙපොලීසිය ඇතුෙළේ ෙම් මානසික 
විප්ලවය ඇති  කරන්න කියලා.  ඒ තුළින් එම නිලධාරින්ට  
මානසික ජයගහණයක්  ලබා ගන්නට  පුළුවන් ෙවයි. ෙමවැනි 
අවස්ථාවලින් පටු වාසි ලබා ගන්න උත්සාහ කරන ෙකොටසකුත් 
ඉන්නවා.  ඒකාබද්ධ විපක්ෂය, අර විපක්ෂය, ෙම් විපක්ෂය කියලා 
ෙබෝඩ් ගහෙගන ෙම් ආණ්ඩුව මාස 6න්, අවුරුද්ෙදන්, ෙදෙකන් 
ෙපරළන්නට පුළුවන් ෙවයි කියලා සැලසුම් හදන පිරිසකුත් 
ඉන්නවා.  

අපි ඒ අයට කියනවා,  ඒක කවදාවත් ෙවන්ෙන් නැහැ කියලා. 
මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාව  බලයට ෙගෙනන්න, මහින්ද 
රාජපක්ෂ මහත්මයාව  ආෙයත් රජ පුටුවට ෙගෙනන්න උත්සාහ 
කරන අයට අපි කියනවා,  ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාත්, 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාත් ෙබොෙහොම සහෙයෝගයකින් 
යුතුව, ෙබොෙහොම අවෙබෝධයකින් යුතුව ෙම් රජය ඉස්සරහාට 
ෙගන යන බව. අෙප් කැබිනට් මණ්ඩලය, අෙප් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 

මන්තීවරුන් ෙබොෙහොම එකමුතු භාවයකින් යුතුව කටයුතු කරමින් 
සිටිනවා; ෙබොෙහොම ඉවසීෙමන් කටයුතු කරමින් සිටිනවා.  
එක්සත් ජාතික පක්ෂය විධියට අපි කැප කිරීම් කරලා; අෙප් 
පාක්ෂිකයන් ෙබොෙහොම කැප කිරීම් කරලා,  අවුරුදු ගණනාවකට 
පසුව  අපි හදා ගත් රජයක් ෙම්ක.   අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙම් රටට 
පජාතන්තවාදය ෙගෙනන්නට ඕනෑ; නව ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් 
ෙගෙනන්නට ඕනෑ;  නීතිය ස්ථාපිත කරන්නට ඕනෑ. ෙම්වාට  මුල් 
තැන ෙදන්නට ඕනෑ.  ෙම් රට තුළ ජාතිවාදයට හිස ඔසවන්නට 
ෙදන්ෙන් නැතිව, ෙම් රට තුළ නැවත ෙල් වැගිරීමක් කරන්නට 
ඉඩ ෙනොදී, ජාතිවාදී ස්වරූපෙයන් කටයුතු කරන අයට හිස 
ඔසවන්නට ෙදන්ෙන් නැතිව අපි කටයුතු කරන්නට ඕනෑ. ඒ නිසා 
අපි වගකීෙමන් කියනවා , ෙම් අවුරුදු  පහ ඇතුළත ගරු රනිල් 
විකමසිංහ අගමැතිතුමාෙග් සහ ගරු ෛමතිපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමාෙග් සුසංෙයෝගෙයන් ෙම් රට සංවර්ධනය කරා 
ෙගන යන බව. ඒකට අකුල් ෙහළන්නට උත්සාහ කරන අයට අපි 
කියනවා, ඔබතුමන්ලා අකුල් ෙහළන්නට කටයුතු කළාට 
කවදාවත් ඒක ජයගහණය කරන්නට ලැෙබන්ෙන් නැහැ කියලා.  
නියත වශෙයන්ම ෙම් රට සංවර්ධනය කරා ෙගන යන්න පුළුවන්.  
ඒ සඳහා නායකයන් ෙදෙදනා  සමඟ එකතු ෙවලා අපි සියලු 
ෙදනාම කටයුතු කරන බව මතක් කරමින් මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මන්තීතුමා.  ඔබතුමාට විනාඩි 

9ක කාලයක් ෙවන් වී තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 4.47] 
 
ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ேஹசா விதானேக) 
(The Hon. Hesha Withanage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  වැදගත් මාතෘකාවක් පිළිබඳව 

සාකච්ඡා කරන අද දවෙසේදී  මටත් කථා කරන්නට අවස්ථාවක් 
ලැබීම ගැන මා සතුටු ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙපොලිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ගැන සඳහන් කරනවා නම්,   අද ඒ පිළිබඳව  
විවිධ මත, අදහස් ඉදිරිපත් වුණා. අෙප් ගරු ඇමතිතුමාත් සභාෙව් 
ඉන්න ෙවලාෙව් මම  විෙශේෂෙයන් මතක් කරන්න කැමැතියි, 
විපක්ෂෙය් යයි කියා ගන්නා මන්තීවරු අද ෙපොලිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ගැන විෙව්චනය කරන්න උනන්දුෙවන් කටයුතු 
කරන බව. ඒ අයට දැන් ෙපොලීසිය කරන සියලුම වැඩ වැරදියි. ෙම් 
මහත්වරුන්ෙගන් මම අහන්න කැමැතියි, පසු ගිය ආණ්ඩුව 
කාලෙය් ෙපොලීසිය කියාත්මක වුෙණ් ෙකොෙහොමද කියන එකට 
වඩා  පැයක්, ෙදකක්, තුනක් ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට නිවාඩු 
දුන්ෙනොත් ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් රට තුළ කියාත්මක වන්ෙන් 
ෙමොන වාෙග් තත්ත්වයක්ද කියා ටිකක් කල්පනා කරලා 
බැලුෙවොත් ෙහොඳ නැද්ද කියලා. ඒ නිසා කවුරුත් ෙත්රුම් ගන්න 
ඕනෑ, ෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙම් නිලධාරින්ෙග් වටිනාකම 
ෙකොච්චරද, ඔවුන් ෙමොන වාෙග් ෙසේවයක් කරනවාද කියලා.  

අෙප් ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමාත් එක්ක මම 
එකඟ ෙවනවා. ඒ යුතුකමට, ඒ ෙසේවාවට එහා ගිය ෙම් රට 
ෙවනුෙවන් දැවැන්ත ෙසේවයක් කරන ෙපොලිස් නිලධාරින් විශාල 
සංඛ ාවක් ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙම් 75,000ක පිරිස තුළ 
ඉන්නවා. ඒ අතර ෙම් ෙසේවෙය් ගරුත්වය ගැන හිතන්ෙන් නැතිව 
තමන්ෙග් කට, බඩ ගැන හිතන, ෙම් ෙසේවෙය් ගරුත්වය විනාශ 
කරන - ''කාලකණ්ණි'' කියන වචනය පාවිච්චි කළාට කමක් 
නැහැ.- නිලධාරින් යම් පමාණයක් නැතුවා ෙනොෙවයි කියන එක 
ෙම් ෙවලාෙව් විෙශේෂෙයන් මතක් කරන්න ඕනෑ.  

541 542 

[ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ  මහතා] 
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙම් ෙපොලිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ගැන, ෙපොලිස් නිලධාරින් ගැන වැඩිෙයන් කථා 
කරන්න අපට අවස්ථාව උදා වුෙණ් පසු ගිය මාස ෙදක තුන තුළ 
සිදු වූ, ෙසේයා සෙදව්මි දැරියෙග් ඝාතනය සහ ඇඹිලිපිටිය 
පෙද්ශෙය් වූ සිද්ධිය ගැන සැලවීමත් එක්කයි. අද ෙපොලිස ්
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට පුදුමාකාර ෙචෝදනා රාශියක් එල්ල ෙවනවා. 
හැබැයි, අවාසනාවට මම කිව්ව 75,000කට අධික පමාණෙයන් 
බහුතරයකට අර කිහිප ෙදනකුෙග් -මම කලිනුත් කිව්වා වාෙග්- 
ෙනොෙහොඹිනා කියා කලාපය ෙහේතුෙවන් අවමන් විඳින්න සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබනවාය කියන එකත් ෙම් ෙවලාෙව් මතක් කරන්න 
ඕනෑ. ෙමහිදී අපි කල්පනා කරන්න ඕනෑ, මීට අවුරුද්දකට 
ඉස්සරෙවල ෙපොලීසිෙය් නිලධාරින් කියාත්මක වුෙණ් ෙකොෙහොමද 
කියලා. 

පසු ගිය කාලෙය් රත්නපුර දිස්තික්කෙයන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
නිෙයෝජනය කළ ඇමතිවරෙයක් ෙපොලීසියට ගිහිල්ලා 
ස්ථානාධිපතිතුමා ඉන්න පුටුෙවන් ස්ථානාධිපතිතුමාව  ඇද දමලා 
එතුමා වාඩි වුණා. එතුමාට අවශ  විධියට කියාත්මක වුණා. ඒ 
වාෙග් තමන්ට ඕනෑ විධියට ෙපොලිස් නිලධාරින් ෙමෙහයවපු 
කාලය අද කාටත් අමතක ෙවලා වාෙග්. විෙශේෂෙයන්  මතක් 
කරන්න ඕනෑ, තමන්ට ඕනෑ කරන නිලධාරින්ට, ෙපොලිස් 
පරීක්ෂක තනතුෙර් මාස ෙදකක් තුනක් ඉන්න ෙකොට Cabinet 
Papers දමලා සහකාර ෙපොලිස ්අධිකාරිවරයා දක්වා  උසසව්ීම් දීලා 
අවශ  තනතුරුවල ඒ අය තැබූ කාලයක් තිබුණ බව. ෙම් විධියටයි 
ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අතෙපව්ෙව්. පසු ගිය රජය කාලෙය් 
සිදු වුණු හැම සිද්ධියක්ම - අර ගරු නලින් බණ්ඩාර මන්තීතුමා 
කිව්වා වාෙග් - ෙද්ශපාලන අතෙපවීම් වුණු  සිදුවීම්. හැබැයි,   
ඇඹිලිපිටිෙය් සිද්ධිය අෙප් රජෙය් වැරැද්ෙදන් වුණු සිද්ධියක් 
කියලා හුවා දක්වලා කාලකණ්ණි ෙද්ශපාලන වාසියක් ගන්න  
කවුරු හරි උත්සාහ කරනවා නම්  ඒ ගැන මම කනගාටු ෙවනවා. 

ඇඹිලිපිටිෙය් ෙම් සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් කනගාටු වන මිනිස්සු 
අතර වැඩිපුරම කනගාටු ෙවන එක්ෙකනා මම. ෙම් මිය ගිය 
තරුණයා මෙග් ගෙම්; මෙග් ෙගවල් ළඟ. මම නිෙයෝජනය කරන 
මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය්. නමුත් පසු ගිය දවස්වල අපි දැක්කා, ෙම් 
සිද්ධිය ගැන හතර මායිමක්වත් දන්ෙන් නැතිව ඒ ගැන ෙතොරතුරු 
ෙසොයන්න,  ෙම් සිදුවීම පිළිබඳව සාධාරණයක් කරනවා කියලා ඒ 
මිය ගිය අයෙග් බිරිඳ සහ පවුෙල් උදවිය රවටලා මාධ  තුළින් 
තමන්ට ෙද්ශපාලන වාසියක් ලබා ගන්න සමහර අය ඇඹිලිපිටියට 
ගියා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම කනගාටු ෙවනවා, අෙප් 
ආණ්ඩු පක්ෂෙය්ත් සමහර  මන්තීවරු ගියා, ෙහොද්ද ෙබොර ෙවලා 
තිෙබන ෙම් ෙවලාෙව් මාධ  තුළින් හයියක් ගන්න පුළුවන්ද 
කියලා බලන්න. ගිහිල්ලා කියා තිෙබනවා "ෙහේෂා මන්තීතුමා 
ෙම්කට බැස්ෙසේ නැහැ, ඒ නිසා තමයි අපි ෙකොළඹ ඉඳන් ආෙව්" 
කියලා. මම කියන්ෙන් ෙද්ශපාලනඥයකුෙග් වගකීම වන්ෙන් යම් 
කිසි සිදුවීමක් වුණාට පස්ෙසේ ඒ සිදුවීෙම් වාසිය ගන්න මාධ  
පසුපස දුවන එක ෙනොෙවයි; ඒ සිදුවීම තුළින් ජනතාව ෙනොමඟ 
යවලා තමන්ට වාසි ගන්න එක ෙනොෙවයි; ඒ සිදුවීමට 
සාධාරණයක් වන මාර්ගයක් විවෘත කර ගන්න එකයි.  

මම ඒ ෙවනුෙවන් අෙප් ගරු අමාත තුමා හා මෙග් දිස්තික් 
නායිකාව තලතා අතුෙකෝරල මැතිනිය එක්ක කථා කරලා, 
නිෙයෝජ  ෙපොලිස්පතිතුමා, ෙජ ෂ්ඨ නිෙයෝජ  ෙපොලිස්පති සී.ඩී. 
විකමරත්න මහතා, ෙජ ෂ්ඨ ෙපොලිස් අධිකාරිතුමා ඇතුළු 
සියලුමෙදනා කැඳවලා ඇඹිලිපිටිය පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලෙය් 
රැස්වීමක් තියලා කිව්වා, "ඒ සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් සාධාරණ 
පරීක්ෂණයක්  ඕනෑ. ඇඹිලිපිටිය ෙපොලීසිය ගැන මිනිස්සුන්ෙග් 
විශ්වාසය තහවුරු වන ෙතක් පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලෙය් 
ස්වාධීන ෙපොලිස් ඒකකයක්  පිහිටුවලා ෙම් සිද්ධිය ගැන අවශ  
වටපිටාව ෙහොයන්න" කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි දැක්කා අර එකට රගර් 
ගහපු තාජුඩීන්ෙග් මළ ෙගදරවත් ෙනොගිය නාමල් රාජපක්ෂ 
මහත්තයාත් ඒ තරුණයාෙග් මළ ෙගදර ගිහින් සිටි බව. 
විළිලජ්ජයි. මම හිතන්ෙන් එතුමා ඇඹිලිපිටිය පැත්තට ගිෙය් 
අවුරුදු ගණනකින්. එතුමා මළ ෙගදර ගිෙය් ඒ තරුණයාට අවසන් 
ෙගෞරවය දක්වන්න නම් මමත් සතුටු වනවා, "අෙන්, අෙප් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සෙහෝදර මන්තීවරෙයක් මළ ෙගදර ආවා" 
කියලා. හැබැයි, එකට රගර් ගහපු තාජුඩීන්ෙග් මළ ෙගදර ගිෙය් 
නැහැ. මම කියනවා එවැනි කාලකණ්ණි සිතුවිලිවලින් අයින් 
ෙවන්න කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ඇතැම් චීවරධාරින්ෙග් 
කියා නිසා ෙබෞද්ධෙයක් විධියට මටත් ලජ්ජයි. ඒ ෙමොකද, අෙප් 
පෙද්ශෙය් ඉපදුණු අර රාවණා බලය කියලා කෑ ගහන 
ඉත්තෑකන්ෙද් සද්ධාතිස්ස හාමුදුරුෙවෝ ඒ තරුණයාෙග් අවසන් 
කටයුතු දවෙසේ සංඛපාල පන්සලට ආවා. මම සංඛපාල පන්සෙල් 
බසන්ායක නිලෙම්. මම ෙලොකු හාමුදුරුවන්ෙගන් ඇහුවා, 
"ෙමොකක්ද ෙම් අෙප් හාමුදුරුෙවෝ නටන ෙසල්ලම" කියලා. 
කිව්වා, "ෙම් ෙවලාෙව් ලකුණු ටිකක් දා ගන්න මමත් යනවා" 
කියලා. හාමුදුරුෙවෝ මළ ෙගදර යන්ෙන් ලකුණු ටිකක් දා ගන්න. 
ෙබෞද්ධ ආගම පිරිෙහන ෙලස ෙම් වාෙග් කාලකණ්ණි විධියට 
කියා කරන චීවරධාරින්ට විරුද්ධව සිංහල මිනිස්සු ටික නැඟිටින්න 
ඕනෑ. ඔය ෙවන කාටවත් කෙඩ් යන මිනිස්සු ෙනොෙවයි. 
හාමුදුරුෙවෝ එදා මළ ෙගදර ගිහින් කථා කෙළේ ෙමොනවාද? 
හැබැයි, ඇඹිලිපිටිෙය් මිනිස්සු ෙගොන්නු ෙනොෙවයි. ඇඹිලිපිටිෙය් 
මිනිස්සු ෙම් සිද්ධිය ෙද්ශපාලඥයන්ෙග් අතෙකොළුවක් ෙවන්න 
දුන්ෙන් නැහැ. ඒ පවුෙල් මිනිස්සු තමන්ට වුණු හානිෙයන් ලකුණු 
දා ගන්න කාටවත් දුන්ෙන් නැහැ. ඇත්ත ෙවනුෙවන් අවංකව 
ෙපනී සිටින්ෙන්, සාධාරණය ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින්ෙන් කවුද 
කියන අවෙබෝධය ඒ අයට තිබුණා.  

ඒ සිද්ධිය තුළින් වුෙණ් තව මාස තුන හතරකින් දරුෙවක් 
පසූත කරන්න ඉන්න ඒ අහිංසක ගැබිනි මවට තමන්ෙග් ස්වාමි 
පුරුෂයා නැති වුණ එක, නැත්නම් ඉපෙදන්න ඉන්න ඒ දරුවාට 
තාත්තා ෙකෙනක් නැති වුණ එක සහ ඒ පවුලට තරුණෙයක් 
නැති වුණ එකයි. ඒ පාඩුව මකන්න කාටවත් බැහැ. ඒ නිසා ගරු 
අගාමාත තුමාෙග් අවධානයට, ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානයට 
ෙමය ෙයොමු කරමින් මම ඉල්ලීමක් කරනවා. අපට පුළුවන් නම් 
ෙම් ෙවලාෙව්දී රජය පැත්ෙතන් යම් සාධාරණයක් කරන්න. ෙම් 
සිද්ධියට යුක්තිය හා සාධාරණය ඉටු කර දීමට වාෙග්ම, ඒ පවුල 
පත් ෙවලා තිෙබන අසරණභාවය ෙවනුෙවන් ගරු ඇමතිතුමනි, 
යමක් කරන්න. ඒ ආදරණීය ඉල්ලීමත් ෙම් ෙවලාෙව් කරන ගමන් 
මා විෙශේෂෙයන්ම ෙම් කාරණය කියනවා.  

ඒ සිද්ධිය ගැන හැම තැනම කථා වුණාට, ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
මා එක්ක කථා කිරීමට මාධ  ෙකොච්චර උත්සාහ කළත් මම 
මාධ යට යමක් කිව්ෙව් නැති වුණත් මම කියනවා, ඒ සිද්ධියට 
සම්පූර්ණෙයන්ම ඇඹිලිපිටිය ෙපොලීසිෙය් මූලස්ථාන ෙපොලිස් 
පරීක්ෂකවරයා සහ සහකාර ෙපොලිස් අධිකාරිවරයා වග කිවයුතු 
බව. ෙපොලීසිෙය් රාජකාරිය හරියට ෙත්රුම් ගන්ෙන් නැතුව, 
ජනතාවත් එක්ක සම්බන්ධ ෙවලා සමීපව කටයුතු කරන්න ඕනෑ 
ෙකොෙහොමද කියලා දන්ෙන් නැතුව, ෙම් රෙට් වැඩ කරන ෙපොලිස් 
නිලධාරින්ෙග් නමට කැලලක් ෙවන්න, අර පසු ගිය කාලෙය් 
තිබුණු ෙපොලිස් රාජ ෙය් රාජපක්ෂ උණත් එක්ක කරපු 
ෙසල්ලමක් ෙම්ක. ගරු ඇමතිතුමනි, මම වග කීෙමන් කියනවා 
ෙම් සිද්ධියට සහකාර ෙපොලිස් අධිකාරිවරයා සහ මූලස්ථාන 
ෙපොලිස් පරීක්ෂකවරයා ඍජුවම වග කිවයුතුයි. ඒ ගැන කිසි 
සැකයක් නැහැ. ඒ නිසා ඇඹිලිපිටිය මිනිස්සුන්ෙග් ඒ ඉල්ලීම 
සාධාරණයි කියන එකත් ෙම් ෙවලාෙව් මතක් කරනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අද අලුත් සහකාර ෙපොලිස් අධිකාරිවරෙයක් ඇවිත් තිෙබනවා. 
අලුත් මූලස්ථාන ෙපොලිස් පරීක්ෂකවරෙයක් ඇවිත් තිෙබනවා. 
ඒෙක් ඇතුෙළේ තව කිලිටි වුණු කීපෙදෙනක් ඉන්නවා. අන්න ඒ 
ටිකත් අයින් කරලා පිරිසිදු කරලා ෙදන්න. ෙහට අනිද්දා තිෙබන 
අෙප් සම්බන්ධීකරණ රැස්වීෙම්දී රජෙය් නිලධාරින් එක්ක කථා 
කරලා ඇඹිලිපිටිෙය් ජනතාව සහ ෙපොලීසිය අතර නැවත 
සමීපතාවක් ඇති කරන්න පුළුවන් වට පිටාවක් ෙවනුෙවන් මම 
පාලමක් වනවා. ඊට මැදිහත් වනවා කියලා පෙද්ශෙය් මන්තීවරයා 
විධියට මම ෙම් ෙවලාෙව් සහතික ෙවනවා. ඒ අහිංසක 
මිනිස්සුන්ට, ෙම් සිද්ධියට මුහුණ දීපු ඒ පවුෙල් උදවියට 
ෙපොලීසියත් එක්ක පශ්නයක් නැහැ; ආණ්ඩුව එක්කත් පශ්නයක් 
නැහැ. ෙම් ආණ්ඩුව එක්ක පශ්නයක් තිෙබන බව ෙපන්වා 
ෙබොරදිෙය් මාළු බාන මහත්වරුන්ට මා කියනවා, ඇඹිලිපිටිෙය් 
ෙගොන්නු නැහැ; ඇඹිලිපිටිෙය් ඒ අහිංසක මිනිස්සු ෙවනුෙවන් අපි 
මැදිහත් වනවා; ඒ අවශ  සියලු ෙද්වල්, රජය ෙවනුෙවන් කළ යුතු 
සියලු මැදිහත්වීම් අපි කරනවාය කියා.  

ගරු අගමැතිතුමනි, ගරු අමාත තුමනි, එම නින්දිත වැෙඩ්ට 
සම්බන්ධ වුණු ඒ කාලකණ්ණි ෙපොලිස් නිලධාරින් කීපෙදනාට දිය 
යුතු උපරිම තීන්දුව ෙදන්න. ඒ සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් ඉතා 
ඉක්මනින් කටයුතු කරන්න කියන ඉල්ලීම කරනවා. ගරු සාගල 
රත්නායක ඇමතිතුමා කාටවත් විෙව්චනය කරන්න බැරි ෙලස 
සාධාරණ හා විනිවිදභාවෙයන් කටයුතු කරන අමාත වරෙයක්. 
එතුමා සාධාරණය ෙවනුෙවන් ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
කටයුතු සිදු කරනෙකොට, ඇඹිලිපිටිෙය් අපටත් යථා තත්ත්වයට 
ෙපොලිස් මූලස්ථාන අරෙගන එන්න අවශ  ශක්තිය ෙදයි කියා 
විශ්වාස කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු සාගල රත්නායක අමාත තුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 
පහෙළොවක කාලයක් ෙවන් කර තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 4.58] 
 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා (නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ 
සංවර්ධන අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க - சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் 
ெதற்கு அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka - Minister of  Law and Order 
and Southern Development) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2016.1.28 දින "මව්බිම" 

පුවත් පෙත් පළ වුණු වාර්තාවක් තමයි, ෙම් මෙග් අෙත් 
තිෙබන්ෙන්. එහි සිරස් තලයක ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා: 

“ෙබොරු කී බව සාගල පිළිගනී”  

ෙම් කියන්ෙන් මම ඊෙය් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කළ පකාශය 
ගැනයි. මීට සති ෙදකකට පමණ උඩදී -ෙම් වර්ෂෙය් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මුල්ම සැසි වාරයක් ෙව්ලාෙව්දී- අනුර දිසානායක 
මන්තීතුමා ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් මෙගන් පශ්නයක් 
ඇසුවා, ඇඹිලිපිටිෙය් සිද්ධිය ගැන. ඒ ෙව්ලාෙව්දී අෙප් පධාන 
සංවිධායකතුමා කිව්ෙව්, "කල් ඉල්ලනවා" කියායි. නමුත් මම 
එෙහම කිව්ෙව් නැහැ. මම කිව්ෙව්, "ෙම් ගැන පකාශයක් කරනවා. 
අපි විමර්ශන පටන් ගත්තා විතරයි. එහි වර්තමාන තත්ත්වය ගැන, 

ඒ තිෙබන විමර්ශන ගැන මම ෙමතැනදී සඳහන් කරන්නම්.  
වැඩිදුර විමර්ශන කරෙගන යනවා. විමර්ශන අවසන් වුණාම 
අවසන් වාර්තාව මම පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්නම්" 
කියායි. අපි දහහත් වැනි දා අවසන් වාර්තාව බලාෙපොෙරොත්තු 
වුණා. නමුත් විමර්ශන කරෙගන යද්දී, විවිධ ෙතොරතුරු එනවා. 
ඒවා තවත් වැඩිපුර විමර්ශනය කරන්න ඕනෑ. අපි උසාවි ගිහිල්ලා 
අවසර ගන්න ඕනෑ, telephone වාර්තා බලන්න. උසාවි ගිහිල්ලා 
අවසර ගන්න ඕනෑ, CCTV පටි බලන්න. ඒවා අරෙගන 25 වැනි 
දා ෙම් වාර්තාව එයි කියා බලාෙපොෙරොත්තුව සිටිමින් මම 
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් කාලය ඉල්ලා තිබුණා, 27 වැනි දා පකාශයක් 
සිදු කිරීමට. ඒ අතරතුරදී 22 වැනි දා නීතිපතිතුමා 
ෙපොලිස්පතිතුමාට උපෙදස් දුන්නා, ෙම් පරීක්ෂණය අපරාධ 
විමර්ශන ෙකොට්ඨාසයට භාර කරන්න කියා. එනමුත් මම එම 
පකාශය කරන්නම් කියා ෙයොදා ගත්තා. ඒ ෙවනෙකොට අපට 
අවසන් වාර්තාව ලබා ෙදන්න පුළුවන්කමක් තිබුෙණ් නැහැ. එය 
CID එකට භාර ෙදන්න ඕනෑ. ඒ නිසා ඒ ෙවනෙකොට තිබුණු 
වාර්තාව අනුව මම කරුණු කිව්වා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් පළමු වැනි 
දවෙසේ මම පකාශය සිදු කරනෙකොට කර තිබුණු විමර්ශන අනුව 
සඳහන් වුණු එක කරුණක් තමයි, ෙපොලිස් නිලධාරින්ෙග් ජංගම 
ෙසේවා රථය එතැනට ගිෙය්, 119ට ලැබී තිබුණු ඇමතුමක් අනුවයි 
කියන එක. නමුත් ඊෙය් ෙවනෙකොට ලැබී තිබුණු විමර්ශන වාර්තා 
අනුව එය ෙවනස් වුණා. ෙපොලිස් නිලධාරින් එතැනට ගිහින් 
තිබුෙණ්, සහකාර ෙපොලිස් අධිකාරිවරයාට ශබ්දය ඇසී එතුමා ෙම් 
ජංගම රථයට කළ දැනුම් දීම අනුවයි. 119ට ඇමතුම් ලැබී 
තිෙබනවා. ඇමතුම් ලැබී  තිබුෙණ් ෙපොලීසියත් ඒ සාදය තිබුණු 
තැන සිටි අයත් අතර ඇති වුණු ගැටුම සම්බන්ධවයි. ඇමතුම් ලැබී 
තිෙබන ෙව්ලාවන් අනුව බලන ෙකොට අපට හිතන්න ෙවන්ෙන් 
ඒකයි. ෙම් සම්බන්ධව තමයි, මම ඊෙය් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී -ෙම් 
රෙට් තිෙබන උත්තරීතර සභාෙව්දී- පකාශයක් සිදු කෙළේ. නමුත් 
පුවත් පත්වල වාර්තා ෙවන්ෙන් ෙවනත් කථාවක්, ෙම්කද වගකීම 
කියායි. 

මම කලින් සඳහන් කෙළේ අද දිනෙය් ෙම් මව්බිෙම් නිකුත් වූ 
"මව්බිම" පුවත් පෙත් සඳහන් කර තිබුණු වාර්තාවක්. අද නිකුත් 
වුණු තව පත්තරයකින් ෙමෙහම කියනවා: 

"ෙහෝමාගම අධිකරණය ඉදිරිපිට පෙකෝප වූ පිරිස් 
අත්අඩංගුවට ගන්න අධිකරණ තීන්දු අභිෙයෝගයට 
ලක්කරමින්, ඒවාට එෙරහිව යමින්ද, අධිකරණ කටයුතුවලට 
බාධා කරමින් ෙපෙර්දා (26දා) ෙහෝමාගම මෙහේස්තාත් 
අධිකරණය ඉදිරිපිට පෙකෝපකාරි ෙලස හැසිරුණ පිරිස් 
අත්අඩංගුවට ෙගන ලබන මස 09 වැනිදාට ෙපර අධිකරණයට 
ඉදිරිපත් කරන්නැයි ෙහෝමාගම මෙහේස්තාත් රංග දිසානායක 
මහතා ඊෙය් (27දා) ෙහෝමාගම ෙපොලීසියට නිෙයෝග කෙළේය."  

මෙහස්තාත්වරයා කිව්ෙව් ෙමොනවාද? එතුමා කිව්ෙව් පෙකෝප 
වූ පිරිස කියා ෙනොෙවයි, පචණ්ඩකාරි ෙලස හැසිරුණු පිරිස 
කියායි. නමුත් පත්තරෙය් පළ කරන්ෙන් "පෙකෝප වූ" කියායි. 
ෙම්ෙකන් එන අර්ථය ෙවනස්. ෙම්ෙකන් වැඩිපුර අවස්ථාව 
ෙදන්ෙන්, සාධාරණය ෙදන්ෙන් ෙම් වැරදි ෙලස හැසිරුණු පිරිසට; 
නීති විෙරෝධි ෙලස හැසිරුණ පිරිසට; අධිකරණෙයන් නිෙයෝගය 
දීපු අයට. ෙම් අය නීති විෙරෝධි ෙලස හැසිරුණා. ඒ නිසා ඔවුන් 
අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන්නය කියා නිෙයෝග කළා.  

2016.01.28වන දින "මව්බිම" පුවත් පෙත් තවත් සිරස් 
තලයකින් ෙමෙසේ කියනවා: 

"සුමිත් පහළට තල්ලු කළ බව තහවුරු වන තවත් සාක්ෂි ෙදකක්"  
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එෙහම තමයි headline එෙක් කියන්ෙන්. ෙම්ෙකන් 
හිෙතන්ෙන් දැන් ෙම් සාක්ෂි තහවුරු ෙවලා කියලායි. අෙප් ගරු 
ෙහේෂා විතානෙග් මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් ජනතාවට ෙම් පණිවුඩය 
ෙගන යන්න ඉන්න මාධ  ආයතන තමයි ජනතාවෙග්ත්, ෙම් 
සිද්ධිවලට සම්බන්ධ අයෙග්ත් ඔළුව අවුල් කරමින් වග කීමකින් 
ෙතොරව කටයුතු කරන්ෙන්. 

ගරු අගමැතිතුමාත් කිව්වා, "රටක් හදන්න, නීතිය ඇති 
කරන්න, අධිකරණය, ෙපොලීසිය සහ මාධ  සාධාරණ ෙවන්න 
ඕනෑය" කියලා. අද ඒ වගකීම ඉටු කරන බවක් අපට ෙපෙනන්න 
නැහැ. ඔවුන්ෙග් විවිධ අරමුණු ඇති. එක්ෙකෝ පතය විකුණා 
ගන්න, නැත්නම් TV advertisement එකක් ගන්න, එෙහම 
නැත්නම් ෙවනත් විරුද්ධ ෙද්ශපාලන මතයක් දරන අයව 
ආණ්ඩුවට ෙගෙනන්න ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් ෙම් කරන 
කියාෙවන් තමන් වාර්තා කරන රෙට් ජනතාවට අයුක්තියක් සිද්ධ 
වනවා. ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මන්තීතුමා දිගින් දිගටම කථා කරලා 
මෙගන් ඇහුෙව්, "හැමෙදනාම ඇවිල්ලා TV එෙක් රඟ පානවා. මා 
ෙමොනවාද කරන්ෙන්" කියලායි. මා එතුමාට කිව්වා, "මන්තීතුමා, 
භය ෙවන්න එපා. එෙහම රඟ පෑමක් කරන්න ඕනෑ නැහැ. 
සාධාරණ පියවර ගන්න කියලායි මටත් කියා තිෙබන්ෙන්. ෙම් 
පිළිබඳව සාධාරණ පරීක්ෂණ කරන්න කියා මමත් 
ෙපොලිස්පතිතුමාෙගන් ඉල්ලා තිෙබනවා" කියලායි. මා ඒ ඉල්ලීම 
කළත්, නැතත් ෙපොලිස්පතිතුමා ඒ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ඒ වගකීම 
දරනවා. අවසන් වාර්තාව එන ෙකොට මීට වඩා ෙගොඩක් ෙවනස් 
ෙවන්න පුළුවන්. ඒකයි පරීක්ෂණ කියන්ෙන්. කාලෙයන් කාලයට, 
ඒ පරීක්ෂණ වැඩිදුර යන්න-යන්න ඒ ෙතොරතුරු ෙවනස් වනවා. 
අපට ලැෙබන සමහර ෙතොරතුරු සම්පූර්ණෙයන් වැරැදි ෙවන්න 
පුළුවන්. අවසානෙය් ඒ මාර්ගෙය් ගිහින් වැඩක් නැති ෙවන්න 
පුළුවන්. සමහර ෙතොරතුරු ඵලක් තිෙබන ඒවා ෙවන්න පුළුවන්. 
ෙම් ටික අපි කර ෙගන යනවා.  

අපි ආණ්ඩුව භාර ගන්න ෙකොට ජනතාවට ෙපොෙරොන්දු වුෙණ්, 
නීතිය හැම පුරවැසියාටම සාධාරණව ලබා ගන්න පුළුවන් කාලයක් 
අපි ඇති කර ෙදනවාය කියලායි. ඒක තමයි අෙප් ඉලක්කය. 
ඇමතිවරයා හැටියට මා වැඩ භාර ගන්න දවෙසේත්, අය වැය 
පිළිබඳව විවාදය කරන අවස්ථාෙව්දීත් මා ෙපොලිස් නිලධාරින්ෙගන් 
ඉල්ලුෙව්, "අපි ඔබතුමන්ලා ආරක්ෂා කරනවා. ඔබතුමන්ලා 
ෙවනුෙවන් වග කියනවා. නමුත් ජනතාවට හරියාකාරව ෙසේවය 
කරන්න. ජනතාවට හිතවාදීව ඒ ෙසේවය කරන්න. රෙට් නීතිය 
ඉහළ තැනකට ෙගන යන්න" කියලායි. මා ෙකොයි අවස්ථාවකදීවත් 
ෙපොලීසියට ඇඟිලි ගහන්ෙන් නැහැ. අඩුම ගණෙන් මාතර 
දිස්තික්කෙය් ෙපොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයකු මාරු කරන්න 
කියලාවත් මා කියලා නැහැ. ෙපොලීසිය දියුණු කරන්න පුළුවන් 
ෙදයක් අපට තිෙබනවාද, අන්න එතැනදී තමයි අමාත ාංශය 
වශෙයන්, අමාත වරයා වශෙයන්, රජය වශෙයන් අපි සම්බන්ධ 
වන්ෙන්.  

ෙම් වාතාවරණය නිසා අද මාධ යට භය නැතුව වාර්තා 
කරන්න පුළුවනි. මීට කලින්, පසු ගිය කාල වකවානුෙව් ෙම් 
විධියට කථා කළාද? නැහැ. කවුරුත් කථා කෙළේ නැහැ, සද්ද 
නැතුව සිටියා. එෙහම නම් නිවැරැදිව වාර්තා කිරීෙම් වග කීමක් අද 
මාධ යටත් තිෙබනවා. ජනතාව උසි ගන්වන්න ෙනොෙවයි, 
ජනතාවෙග් හිතට තව-තවත් වද ෙදන්න ෙනොෙවයි, පතය විකුණා 
ගන්න ෙනොෙවයි. වග කීමකින් ඒ වාර්තා කිරීම කරන්නය කියන 
ඉල්ලීම මා මාධ ෙයන් කරනවා.  

ගරු අනුර දිසානායක මැතිතුමාට මා ස්තුති කරන්න ඕනෑ, ෙම් 
අවස්ථාව අපට ලබා දීම සම්බන්ධෙයන්. එතුමාෙග් කථාෙව්දී 
එතුමා දක්ෂ ෙලස එතුමාෙග් ෙද්ශපාලන ව ාපාරෙය් ෙයදුණා, 
ෙපොලීසිය ගැන කඳුළු ෙහළුවා, ෙපොලීසිය සම්බන්ධෙයන් විය යුතු 

වැදගත් කරුණු රාශියක් කිව්වා. ඒ වාෙග්ම ඊට පස්ෙසේ 
ෙටොක්කකුත් ඇන්නා. ඒක ෙහොඳයි. වැදගත් අදහස් රාශියක් 
දැක්වීම ගැන මා එතුමාට ස්තුති කරනවා. එතුමාෙග් ෙබොෙහෝ 
අදහස්වලට මා එකඟ වනවා.  අය වැය පිළිබඳ විවාදෙය්දීත් ඒ 
ෙබොෙහෝ කරුණු ගැන මා සඳහන් කළා. අදත් මා  ඒ සමහර ෙද්වල් 
ගැන ඉතාම ෙකටිෙයන් කථා කරන්නම්.  

සාධාරණව කටයුතු කරන ෙපොලීසියක්, වෘත්තීමය වශෙයන් 
ඉහළම මට්ටමකින් කටයුතු කරන ෙපොලීසියක්, එහි ෙසේවෙය් 
නියුතු වන අය ඒ අයෙග් ආත්ම ගරුත්වය රැක ෙගන ෙසේවය 
කරන්න පුළුවන් ෙපොලීසියක්, ඒ වාෙග්ම අවසානෙය් තමන්ෙග් 
ජීවිතත්, ෙපොලිස් ෙසේවෙය් ඉන්න නිලධාරින්ෙග් ජීවිතත් දියුණු වන 
තත්ත්වයකට ෙගන යන්න පුළුවන් ෙසේවයක් ඇති කිරීමයි අෙප් 
එකම පරමාර්ථය හා ඉලක්කය වන්ෙන්. 

අනුර දිසානායක මහතා කථා කරපු කාරණා ෙබොෙහොමයක් 
පරණ කාලයට අදාළයි. නමුත්, ඒවා පරණ කාලයට අදාළයි 
කියලා අපි ඒවා උදාහරණ ෙලසට ගන්ෙන් නැතිව ඉන්ෙන් නැහැ. 
අපට ඒවාත් ගන්න පුළුවන්. ඒවා ෙම් කාලයට පාඩම් ඉෙගන 
ගන්න ෙහොඳ උදාහරණ හැටියට සලකන්න ඕනෑ. වර්තමානෙය් 
අෙප් ෙපොලීසිය ෙකොයි තරම් සාධාරණ ගමනක යනවාද කියලා 
කිව්ෙවොත්, එදා හිරුනිකා ෙපේමචන්ද මන්තීතුමිය අත් අඩංගුවට 
අරෙගන උසාවියට ෙගන එනෙකොට එතුමියව ෙගන ආෙව්- 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
මට පශ්නයක් නැහැ, මම ඔබතුමාට පශ්න කරන්න අවස්ථාව 

ලබා ෙදන්නම්. නමුත්, මෙග් කථාව අවසන් කළාට පසුව. කමක් 
නැද්ද? 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මම දැක්කා, දිගින් දිගටම හිරුනිකා මන්තීතුමිය අත් අඩංගුවට 

ගැනීම ආණ්ඩුෙව් නීතිය කියාත්මක කිරීම සඳහා දක්වන 
උදාහරණයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබන බව.  

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ඒ කාරණාව විතරක් ගන්න එපා. මෙග් කථාව ඉවර නැහැ. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒ උදාහරණය, එක උදාහරණයක් විධියට අරෙගනයි 

තිෙබන්ෙන්. ඒ උදාහරණයම අගමැතිතුමාත්, තවත් මන්තීවරුත් 
ගත්තා. එක මන්තීවරෙයක් පකාශ කරලා තිබුණා,"ඇය 
ෙපොලීසියට අරෙගන තිෙබන්ෙන් නිකම් මඟුල් ෙපෝරුවකට 
නග්ගනවා වාෙග්" කියලා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ ආකාරෙය් අත් 
අඩංගුවට ගැනීම් අපි දැකලා නැහැ. ඒ නිසා ඒක සාධාරණව-
[බාධා කිරීමක්] ෙවන ඒවා තිෙබන්න පුළුවන්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
නැහැ. ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා මාෙග් කථාව අවසන් 

වනතුරු ඉන්න. ඊට පසුව ඒක ගැන කථා කරමු.  

එතුමිය උසාවියට ෙගන ගිෙය් ෙපොලිස් වාහනයකින්. 
ගලෙගොඩඅත්ෙත් ඥාණසාර ස්වාමීන් වහන්ෙසේ උසාවියට ෙගන 
ගිෙය් ෙපොලිස් වාහනයක ෙනොෙවයි, උන්වහන්ෙසේෙග් පුද්ගලික 
වාහනයකින්. ඉතින් ඒ තරම් ෙගෞරවයක් දැක්වූවා. DIG 
මහත්වරුන් ෙදෙපොළක් අද අත් අඩංගුෙව් ඉන්නවා. එක්ෙකෙනක් 
අද වන විට death row එෙක් ඉන්නවා. අෙනක් ෙකනාට තවමත් 
නඩුව විභාග ෙවමින් පවතිනවා. ඉතින්, අද කවුද කින්ද-මන්ද 
කියලා නැහැ; තරාතිරමක් කියලා නැහැ; ෙලොකුද, ෙපොඩිද කියලා 
නැහැ; ෙද්ශපාලනඥෙයක්ද, ෙනොෙවයිද කියලා නැහැ. ඒ සැමටම 
නීතිය එකයි. ෙම් රෙට් ඕනෑම පුරවැසියකුට එකම විධියකට අපි 
නීතිය කියාත්මක කරනවා.  

මන්තීතුමා තවත් ෙබොෙහෝ කරුණු ගැන කථා කළා. 
ෙපොලීසිෙය් වැටුප් ගැන කථා කළා. මම ෙපොලිස්පතිතුමාෙගන් 
ඇහුවා, "වැඩි කරපු වැටුප ෙම් මාෙසේ ෙගවන්න බැරි වුණාද?" 
කියලා.  ෙම් වර්ෂෙය් අපි සියයට 20ක් වැටුප වැඩි කළා. ලබන 
වර්ෂෙය් තවත් සියයට 20ක් වැඩි කරනවා. නමුත්, තවම මුදල් 
අමාත ාංශෙය් චකෙල්ඛය නිකුත් ෙනොවීම තුළින් ඒක ෙම් මාෙසේ 
වැටුපට එකතු ෙවලා නැහැ. මම ඒ ගැන කනගාටු ෙවනවා. නමුත්, 
ඒ පිළිබඳව පශ්නයක් නැහැ. ඒ වැටුප් වැඩිවීම පමාණවත්ය  කියලා 
මම විශ්වාස කරන්ෙනත් නැහැ. ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල්වරෙයක් 
ෙසේවය කරන්ෙන් රුපියල් 15,000ක වැටුපකටයි. අතිකාල දීමනා 
නැහැ. පැය 8න් ඔවුන්ෙග් රාජකාරී කටයුතු අවසන් ෙවන්ෙනත් 
නැහැ. ඉතින්, ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් 
කථාෙව්දී ෙමම කරුණු කියවුණා.  

මන්තීතුමා උසස්වීම් ගැන කථා කළා. නමුත්, ඔබතුමා කියන 
හැම ෙදයකටම මම එකඟ නැහැ. Cadre එෙක් පුරප්පාඩු 
තිෙබනවා. ඒ නිසා උසස්වීම් ෙදන්න ඕනෑ කියන එක නිවැරදි 
කියාවක් ෙනොෙවයි. එෙහම කෙළොත්, ෙමයිට වඩා ගැටලු අපට 
ඇති ෙවනවා. උසස්වීම් ලබා ගන්න නම් ඒ සඳහා හැකියාව, 
කැපවීම තිෙබන්න ඕනෑ. ෙම්වා මනින්න යම් කිසි සාධක 
තිෙබන්න ඕනෑ. නමුත්, ෙම් අවසථ්ාෙව්දී පුරප්පාඩු රාශියක් 
තිෙබන නිසා ෙසේවෙය් අවශ තාව මත ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල් සිට 
සැරයන් දක්වා, ඒ වාෙග්ම ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල් රියැදුරු, ෙපොලිස් 
සැරයන් රියැදුරු දක්වා, ෙපොලිස් පරීක්ෂක සිට සහකාර ෙපොලිස් 
අධිකාරි තනතුර දක්වා ෙම් උසස්වීම් ටික කරන්න නියමිතව 
තිෙබනවා. ඒ, අවශ තා සහ ෙජ ෂ්ඨත්වය මතයි.  මම නැවත එම 
කරුණු ටික කියවන්නම්. ෙමොකද, මෙගන් ෙමම ගරු සභාෙව්දී 
වැරැදියට කියවුෙණොත් ඒක ෙහොඳ නැති නිසා.  

ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල් සිට සැරයන් තනතුරට (කාන්තා 
නිලධාරින් ඇතුළුව),  ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල් රියැදුරු සිට ෙපොලිස් 
සැරයන් රියැදුරු, ඒ වාෙග්ම උපෙපොලිස් පරීක්ෂක සිට ෙපොලිස් 
පරීක්ෂක (කාන්තා නිලධාරින් ඇතුළුව) තනතුරට උසස්වීම් ලබා 
ෙදන්න නියමිතව තිෙබනවා. -ෙහොඳ ෙවලාවට තමයි මම නැවත 
ෙමය කිෙයව්ෙව්. ෙමොකද, මෙග් අතින් වැරැදීමක් වුණා-. පසු ගිය 
වර්ෂෙය් ෙපොලිස් සැරයන් සිට උප ෙපොලිස් පරීක්ෂක තනතුරටත්, 
ෙපොලිස් පරීක්ෂක තනතුෙර් සිට පධාන ෙපොලිස් පරීක්ෂක 
තනතුරටත් පුරප්පාඩු පිෙරව්වා. ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි,  
ෙජ ෂ්ඨ නිෙයෝජ  ෙපොලිස්පති තනතුෙර් පුරප්පාඩු නැහැ.  අනුමත 
කාර්ය මණ්ඩලයට එම තනතුරු  12ක් තිෙබනවා. එම 12 ෙදනාම 
එම තනතුෙර් දැනට ෙසේවෙය් ඉන්නවා. නිෙයෝජ  ෙපොලිස්පති 
තනතුරුවල පුරප්පාඩු තිෙබනවා. නිෙයෝජ  ෙපොලිස්පති සහ 

ෙජ ෂ්ඨ  ෙපොලිස් අධිකාරී තනතු ෙර්  පවත්නා  සියලු පුරප්පාඩු 
පිරවීමට සුදුසුකම්  තිෙබන නිලධාරින් නැහැ. ඒ ගැටලුව මත තමයි 
අපි  ඉන්ෙන්.  

මන්තීතුමා කිව්ව අෙනක් කාරණයට මම දැන් එනවා.  
උසස්වීම් පටිපාටියක්  ඕනෑය කිව්වා.  උසස්වීම් පටිපාටිය සහ 
මාරුවීම් පටිපාටි ෙබොෙහෝ ඒවා අමාත ාංශයට ඇවිත් තිෙබනවා.  
අමාත ාංශෙයන්  ෙපොලිස් ෙකොමිසම දක්වා යවපු ෙබොෙහෝ ඒවා 
තිෙබනවා.  එකයි අපට ෙපොලිස්පතිතුමාෙගන් තවම ඇවිත් 
නැත්ෙත්.  ඒ,  ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල්වරුන්ෙග් උසස්වී ම් සහ බඳවා 
ගැනීම් පටිපාටියයි. ඒකත් ඉතාම ඉක්මනින් අපට ලබා ෙදනවා. 
ෙම්වා  ගැන අපි සිතා බලා  නැතිවා ෙනෙවයි.  මාරුවීම් පටිපාටි 
ගැනත් අපි කටුයුතු කර තිෙබනවා. පුහුණුවීම්වලට තමයි අපි වැඩි 
අවධානයක් ෙයොමු කරන්ෙන්.  මා ඒ  කාරණය ගැන කථා 
කරන්නට ගිෙයොත් ෙබොෙහෝ ෙවලාවක් යාවි. නමුත් ෙකටිෙයන් 
කියනවා නම්, අද ෙපොලිස් අභ ාස  ආයතනෙය්ත්,  ෙපොලිස් 
විද ාලෙය්ත් පුහුණු කටයුතු දියුණු කරන්න ෙබොෙහෝ වැඩ 
ෙකොටසක්  කරෙගන යනවා. අපට  ආධාර උපකාර ලැෙබනවා.  
විෙශේෂඥ දැනුමත් ෙම්  සඳහා ලැෙබනවා.  ආධුනික සහකාර 
ෙපොලිස් අධිකාරීවරුන්ෙග් පාඨමාලාව මාස 18කට දීර්ඝ කර 
තිෙබනවා.  ආධුනික උප  ෙපොලිස් පරීක්ෂක -කාන්තා උප ෙපොලිස් 
පරීක්ෂක පාඨමාලාව  මාස  12ක ට දිර්ඝ කර තිෙබනවා.  ආධුනික 
ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල් - කාන්තා  ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල්  
පාඨමාලාව මාස 12කට දීර්ඝ කර තිෙබනවා.  

ෙමම නව පුහුණු පාඨමාලාවල විෙශේෂත්වය වන්ෙන් නීතිය හා 
පාෙයෝගික ෙපොලිස් රාජකාරි පිළිබඳව ලබා ෙදන පුහුණුවට 
අමතරව  සිංහල, ෙදමළ සහ ඉංගිසි භාෂා ඉගැන්වීම සඳහා වූ  
වැඩසටහන්ද ඇතුළත් කිරීමයි. ෙම් සමහර වැඩසටහන් 
විශ්වවිද ාල පාඨමාලාවලට credit hours  ගන්න පුළුවන් 
පාඨමාලා. ඒ මට්ටමට අපි පුහුණු මට්ටම ෙගන යනවා. ටික කලක් 
යාවි, ෙම්ක ෙහොඳ ෙසේවයක් කරන්න. නමුත් එතැනට යන්න 
වැඩසටහන තිෙබනවා.  

 මම community policing   ගැන සඳහන් කරන්න  ඕනෑ. ඒ 
කියන්ෙන් සිවිල් ආරක්ෂක කණ්ඩායම්  නැවත අපි ෙගොඩනඟමින් 
යනවා,  ෙපොලීසියත් අෙප් ගම්වල ජනතාවත්  අතර සම්බන්ධය 
වැඩි කරන්න. වැරැද්දට දඬුවම් ෙදනවාට වඩා ජනතාවෙග් පශ්න 
හඳුනා ගන්න, ඒවා නැති කරන්න  කියා කරන්න කටයුතු කිරීෙම් 
වැඩසටහන කර ෙගන යනවා.   

අවසානෙය්දී මට කියන්නට තිෙබන්ෙන් ෙම් කාරණයයි. අද 
ඕනෑම පශ්නයක් ෙකළවර වන්ෙන් ෙපොලීසියත්  එක්ක. පාරට 
බැස්සාම ෙමොනවා ෙහෝ ෙදයක් ගැන උද්ෙඝෝෂණය කරන්න 
නැත්නම් දරුවා වැඩිවියට පත් වුණාම ඒ සාදෙය් මත්පැන් බී 
දඟලනෙකොට, ගෙම් ෙගදරක දාලා තිෙබන party  එකකට ගිහින් 
ෙගදර යනෙකොට අධිෙව්ගී මාර්ගවල යන වාහනවලට ගල් 
ගහන්න ගියාම  ෙම් හැම ෙදයක්ම  ෙපොලීසියට පශන්යක් ෙවනවා. 
හැම ෙවලාෙව්ම ෙපොලීසිය දඩයෙම් ගිෙයොත් මන්තීතුමා කියන 
තැනට යන්න පුළුවන්. ඒක ෙවන්න ෙහොඳ නැහැ. ෙපොලීසියට 
වගකිම් පැහැර හරින්න බැහැ. නමුත් අර සහකාර ෙපොලිස් 
අධිකාරිවරයා එදා ඒ ශබ්දය ඇහිලා කණ්ඩායම පිටත් කළා. 119 
call  එක එනතුරු හිටිෙය් නැහැ. පත්තරෙයන් ඒකටත් පහර 
ගහනවා, 119 call  එක ආෙව් නැතිවයි ෙම් ගිෙය්  කියා.  නමුත් 
"පික්ෙපොකට්"  ගහන ෙකනා  ගැනත් අප පැමිණිල්ල කරන තුරු 
ඉන්න ඕනෑ නැහැ. දැක්ෙකොතින් ඒක නවත්වන්න පුළුවන් 
ෙවන්න ඕනෑ.   

ෙම් විධියට ගිෙයොත් ෙමොකද ෙවන්ෙන් කියන එක ගැන 
හිතන්නට ඕනෑ. ෙපොලීසියටත් තමන්ෙග් ෙසේවය කරන්න එතැනට 
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යන්න ඉස්ෙසල්ලා, "ඒ ෙගොල්ෙලෝ මත්පැන් බීලා  ඉන්ෙන්. 
එතැනට ගිෙයොත් අපිට  පශ්නයක් ෙවයි. කලහකාරී තත්ත්වයක් 
ඇති ෙවයි" කියන අදහස පහළ ෙවන්න ට  ඕනෑ. ඒක ෙහොඳ ෙදයක් 
ෙනොෙවයි. එවැනි තැනකට අපි ෙපොලීසිය තල්ලු කරන්නත් ෙහොඳ 
නැහැ. 

මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී  දීර්ඝ වශෙයන් කථා කරන්නට කැමති 
නැහැ. මට කියන්න තිෙබන්ෙන්,  ෙපොලිස් ෙසේවය දියුණු කරන්න 
ෙම් රජය විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කරනවාය කියන  එකයි. මම 
ඉතාමත්ම වගකීමකින් ඒ වැඩකටයුතු කරන්න මහන්සි ෙවනවා. 
ෙමොකද, මම ෙපොලීසිය භාර අමාත වරයා හැටියට  ෙපොලීසියට 
සාධාරණය ඉෂ්ට කරනවා වා ෙග්ම මහජන නිෙයෝජිතෙයකු 
හැටියට මහජනතාවටත් සාධරණය ඉෂ්ට කරන්නට ඕනෑ. ෙම්  
කාරණා ෙදකම සාධාරණව  ඉදිරියට ෙගන යන්නට ඕනෑ. ඒ අනුව 
අපි ෙම් කටයුතු කරෙගන යනවාය කියන විශ්වාසය ෙම් ගරු 
සභාවට ලබා ෙදන්න මම කැමතියි. ෙබොෙහොම සත්ුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි. 

ගරු  මුජිබුර් රහුමාන් මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 15ක 
කාලයක් තිෙබනවා.  

 
[අ.භා. 5.18] 
 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ස්තුතියි,  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

අද දින ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා   ඉදිරිපත් කර  
තිෙබන  සභාව කල්තැබීෙම් ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන් කථා 
කිරීමට අවස්ථාව ලබාදීම ගැන ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  ඒ 
වාෙග්ම ෙපොලීසිය භාර අමාත තුමාෙග් කථාෙවන් පස්ෙසේ කථා 
කිරීමට ලැබීමත් ෙහොඳ ෙදයක් කියා මා සිතනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙපොලීසිය කියන්ෙන් ෙම් රෙට් 
තිෙබන ඉතාමත් වැදගත් ආයතනයක්. ඕනෑම රජයක් පවත්වා 
ෙගන යන්න, ඒ වාෙග්ම රෙට් නීතිය හා සාමය  කියාත්මක 
කරන්න  අනිවාර්යෙයන්ම ෙපොලීසිෙයන් ඉෂ්ට ෙවන දායකත්වය 
හා ෙසේවාව අති විශාලයි. ඒක අපි  කාටවත් අමතක කරන්න බැහැ. 
ඒ වාෙග්ම ෙපොලීසිය ගැන තිෙබන අදහස, ෙපොලීසිය ගැන තිෙබන 
මතය එකිෙනකාට ෙවනස්. සමාජය දිහා බැලුවාම ෙපොලීසිය ගැන 
විවිධාකාර මත තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙපොලිස් නිලධාරින් කරන 
කාර්ය භාරය ගැන ෙම් සමාජය තුළ විවිධ මත තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම අපි දැක්කා යුද්ධයත් එක්ක, ෙම් රෙට් ඇති වුණු 
සිවිල් ගැටුමත් එක්ක පසු ගිය කාලෙය් ෙපොලීසිෙය් තිබුණු කියා 
කලාපය ෙවනස් වුණු බව. එදා ෙම් රෙට් තිබුණු යුද්ධයත් එක්ක; ඒ 
ඇති වුණු පරිසරයත් එක්ක; මුළු රටම ෙවලාගත් දරුණු යුද්ධයත් 
එක්ක ෙපොලීසිය තුළ ඒ යුද මානසිකත්වය ඇති වුණා. ඒ සමාජ 
කියාකාරකම් එක්ක ෙම් රෙට් සිවිල් සමාජය තුළ කියා කරන 
ෙපොලීසිෙය් ඉතාම බරපතළ විධිෙය් ෙවනස්කම් සිද්ධ ෙවන්න 
පටන් ගත්තා. ෙපොලීසිය හමුදාවක් වාෙග් හැසිෙරන්න පටන් ගත් 
අවස්ථා අපි දැකලා තිෙබනවා. ෙපොලීසිය කියලා කියන්ෙන් 
හමුදාවක් ෙනොෙවයි; ෙදපාර්තෙම්න්තුවක්. ෙම් රෙට් මහ 
ජනතාවත් එක්ක එදිෙනදා ගත කරන, එදිෙනදා වැඩ කටයුතු 
කරන ෙම් රෙට් තිෙබන අෙනකුත් රාජ  ආයතන වාෙග් 
ආයතනයක් තමයි ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව කියලා කියන්ෙන්. 

"ෙපොලීසිය" කියන වචනය ෙරෝම භාෂාෙවන් කැඩී ආ 
වචනයක්.  ෙරෝමය ඈත අතීතෙය් "ෙපොලීසිය" කියලා හැඳින්වූ 
වචනෙය් තිෙබන්ෙන් ෙවනත් ෙත්රුමක්. ෙම් රෙට් සාමය ඇති 
කිරීම, නීතිෙය් ආධිපත  ආරක්ෂා කරන සාම නිලධාරින් හැටියට 
කියා කිරීම තමයි ෙම් රෙට් ජනතාව ෙපොලීසිෙයන් 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්. ෙම් යහපාලන ආණ්ඩුව තුළ 
ෙපොලීසිෙය් ෙවනස්කම් ඇති කරමින් ඉදිරියට ෙගන යන්න අපි 
ඉදිරි කාලෙය්දී බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙම් රෙට් සාම 
නිලධාරින් -සමථයකට පත් කරන නිලධාරින්- හැටියට ෙපොලිස් 
ෙසේවය ඉස්සරහට යන්න ඕනෑ කියන එකයි අෙප් අදහස. නමුත් 
යුද්ධයත් එක්ක දැන් තිෙබන ෙවනස්කම් ඇති වුණා.  

යුද්ධය පැවති වකවානුවත් එක්ක, ෙම් රෙට් ඇති වුණු යම් යම් 
මතවාදත් එක්ක, ඔවුන් වැඩ කරන ෛශලියත් එක්ක පසු ගිය 
කාලෙය් ෙපොලීසිය  ෙගොඩක් දුරට හමුදාෙව් ෙරජිෙම්න්තුවක් වාෙග් 
වැඩ කරන්න පටන් ගත්තා. ඒක ෙපොලීසිෙය් වරදක් ෙනොෙවයි. 
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් යුද්ධයත් සමඟ ඇති වුණු පශන්ත් එක්ක 
ඒ වාෙග් වැඩ කරන්න ෙපොලීසියට සිද්ධ වුණා. යුද්ධය අවසාන 
වුණාට පස්ෙසේ  ෙපොලීසිය තුළ ෙවනසක් ඇති ෙවයි කියා අපි 
කල්පනා කළා. නමුත් යුද්ධය අවසන් වුණාට පස්ෙසේ ෙපොලීසිය 
තුළ සිදු කළ යුතු පතිසංස්කරණ කටයුතු කරලා ෙපොලීසිය තුළ 
ආකල්පමය ෙවනසක් ඇති කරන්න, ෙපොලිස් නිලධාරින් 
ජනතාවත් එක්ක ගනුෙදනු කරන නිලධාරින් බවට පත් කරන වැඩ 
පිළිෙවළක් පසු ගිය ආණ්ඩුව තුළින් කියාත්මක වුෙණ් නැහැ. ඒ 
ෙවනුවට හුඟක් දුරටම ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් ආධිපත  උඩ, 
ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් වුවමනා එපාකම් මත ඔවුන්ට ඕනෑ විධියට 
වැඩ කරන ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් හදා ගැනීමක් තමයි පසු 
ගිය කාලය පුරාම අපි දැක්ෙක්. ඒක තමයි ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් පාලන 
සමෙය් සිද්ධ වුෙණ්. 

විෙශේෂෙයන්ම ෙපොලීසිය තුළ උගත් නිලධාරින් සිටින බව අපි 
දන්නවා. ඒ වාෙග්ම උපාධිධාරින් ඉන්නවා. අධ ාපනෙයන් 
ඉහළට ගිය ෙපොලිස් නිලධාරින් ඉන්නවා. ඒ නිලධාරින් හරහා 
ඉදිරි කාලෙය්දී ෙපොලිස් ෙසේවය මහ ජනතාවෙග් ශුභ සිද්ධිය 
ෙවනුෙවන්, මහ ජනතාවෙග් අවශ තා ෙවනුෙවන් කරන 
ෙසේවයක් බවට පත් කරන්න අපට පුළුවන්කම තිෙබනවා. මම 
දන්නා හැටියට විශ්වවිද ාල උපාධිධාරින් ෙපොලීසිෙය් ඉන්නවා. 
සමහර උපාධිධාරින් ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල්වරුන් ෙවලා ෙපොලිස් 
ෙසේවෙය් ඉන්නවා. ඉස්සර අවශ  වුණු සුදුසුකම් ෙනොෙවයි අද 
ෙපොලීසියට බැ ෙඳන්න අවශ  ෙවන්ෙන්. අද ෙපොලීසියට 
බැ ෙඳන්න අඩුම ගණෙන් අෙපොස (සාමාන  ෙපළ) විභාගයවත් 
සමත් ෙවලා තිෙබන්නට ඕනෑ. නමුත් මීට අවුරුදු 30කට, 40කට 
කලින් ඊට වඩා අඩු සුදුසුකම් තිබුණත් ෙපොලිස් ෙසේවයට 
බැ ෙඳන්න අපට පුළුවන්කම තිබුණා.  

අධ ාපනය පැත්ෙතන් අද ඊට වඩා යම් ගුණාත්මක භාවයක් 
ෙපොලීසියට බැ ෙඳන්න අවශ  ෙවලා තිෙබනවා. ෙපොලීසිය තුළ ඒ 
පරිසරය ඇති කිරීම තමයි රජයක් හැටියට අද අපට කරන්න සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙමොකද,  ෙපොලීසිය ඒ පැත්තට තල්ලු කිරීම 
ජනතාවෙග් පැත්ෙතන් ඉතාමත් වැදගත්. මම කලින් කිව්වා, සමථ 
නිලධාරින් -ෙම් රෙට් සාමය ඇති කරන නිලධාරින්- වාෙග් වැඩ 
කරන ෙපොලීසියක් අපට අවශ  ෙවනවා කියලා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙපොලීසිෙය් 
ආකල්ප ෙවනස් කරෙගන, විෙශේෂෙයන්ම ෙපොලීසිය ස්වාධීනව 
වැඩ කරන්න පුළුවන් ආයතනයක් බවට පත් කිරීම සඳහා ජාතික 
ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාව කියාත්මක කරන්න රජය ඉස්සරහට 
ඇවිල්ලා තිෙබනවා. එය කියාත්මක කිරීම තුළින් ෙපොලිස් 
නිලධාරින්ටත් වග කීමක් ඇති ෙවනවා. තමන් ෙපොලිස් නිල ඇඳුම 
ඇන්දාට පස්ෙසේ ආගම, ජාතිය, කුලය, පන්තිය, ඒ සියලු ෙද්වල් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අමතක කර දමා ස්වාධීන පුද්ගලයන් හැටියට කියා කළ යුතුයි 
කියන ආකල්පමය ෙවනස ෙපොලීසිය තුළ ඉහළ සිට පහළට ඇති 
කරන්න ඕනෑ.ඒ ෙවනස ඇති කරන්න රජයක් හැටියට අපි මැදිහත් 
විය යුතුයි. ඒක ගැන අපට විවාදයක් නැහැ. ෙමොකද, අපි ඒ 
කැපවීමත් ෙපොලීසිෙයන් බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

මම කලින් කිව්වා වාෙග් පසු ගිය කාලෙය් අවශ  
පතිසංස්කරණ ෙපොලීසිය තුළ ෙනොවීම නිසා ෙපොලිස් නිලධාරින් 
ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් උගුල්වලට අහු ෙවලා, ඔවුන්ෙග් දරදඬු 
හස්තවලට අහු ෙවලා ඒ ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් වුවමනා එපාකම් 
මත වැඩ කරන ආයතනයක් බවට ෙපොලීසිය පත් වුණා. පසු ගිය 
ආණ්ඩුව කාලෙය් සිද්ධ වූ සමහර සිද්ධීන්වලදී ෙපොලීසියට කියා 
කර ගන්න බැරි වුණු ආකාරය අපි දැක්කා. සමහර සංවිධාන එක 
එක තැන්වලට කඩා පැන නීතිය අතට අරෙගන වැඩ කරන ෙකොට 
ෙපොලීසිය අසරණ ෙවලා බලාෙගන සිටි ආකාරය අපි දැක්කා. ඒ 
වාෙග්ම අෙප් රෙට් තිෙබන එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් 
කාර්යාලය ඉදිරිපිට උද්ෙඝෝෂණ කරන ඇමතිවරු ෙපොලීසිවලට 
ගිහිල්ලා කලබල කළා.  DIG පතිරණ මහතාෙග් ෙතොප්පිය බිමට 
දැම්මා. ෙම් සිද්ධීන්වලදී ෙපොලීසිය අසරණව බලාෙගන සිටි 
ආකාරය අපි දැක්කා.  

ආණ්ඩුෙව් ෙද්ශපාලන වුවමනා මත වැඩ කරන සංවිධානවල 
නායක ස්වාමීන් වහන්ෙසේලා දැක්කාම ෙපොලිස් නිලධාරින් salute 
ගහන ආකාරය රූපවාහිනිෙයන් අපි දැක්කා. ඒ වාෙග් ෙපොලීසියක් 
තමයි පසු ගිය කාලෙය් තිබුෙණ්. ඒ වාෙග් ෙපොලීසියක් අපට 
දකින්න ලැබුෙණ් ඇයි? ෙපොලීසිය ෙම් තත්ත්වයට පත් වුෙණ් 
ඇයි? එෙලස වුෙණ් පසු ගිය ආණ්ඩුව තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන 
වුවමනා මත ෙපොලීසිය පාවිච්චි කිරීම නිසායි.  

පසු ගිය ආණ්ඩුව ෙපොලීසියට ෙද්ශපාලනය ෙගනාවා. 
ෙපොලීසිය තුළ ෙද්ශපාලන වැඩ කළා. ඒ කාලෙය් නිෙයෝජ  
ෙපොලිස්පතිවරුන්ට සම්මුඛ පරීක්ෂණ පවත්වන ෙකොට ඒ 
පරීක්ෂණ මණ්ඩලෙය් සිටිෙය් කවුද? ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ 
මැතිතුමා සිටියා. ඒ වාෙග්ම හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් 
ෙල්කම්වරෙයකු හැටියට වැඩ කරපු ෙම් රෙට් සංස්ථා 16ක 
සභාපතිවරෙයකු ෙවලා සිටි ගාමිණී ෙසනරත් මැතිතුමාත් DIG 
මහත්වරු interview කරන්න සිටියා. නිෙයෝජ  ෙපොලිස්පතිවරු 
ෙතෝරන සම්මුඛ පරීක්ෂණෙය්, ඒ panel එෙක්, interview board 
එෙක් සිටිෙය් කවුද? ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයායි, ගාමිණී 
ෙසනරත් මහත්මයායි. ගාමිණී ෙසනරත් කියලා කියන්ෙන් කවුද? 
හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාෙග් සම්බන්ධීකරණ 
ෙල්කම්වරෙයක්. මූල මය කටයුතු පිළිබඳව එතුමාට ෙචෝදනා 
රාශියක් තිෙබනවා. ෙචෝදනා රාශියකට හවුල් වූ ෙකෙනකු වන 
ගාමිණී ෙසනරත් කියන පුද්ගලයාත් නිෙයෝජ  ෙපොලිස්පති 
ෙතෝරන සම්මුඛ පරීක්ෂණෙය්, ඒ panel එෙක් සිටියා. ඒ අනුව පසු 
ගිය රජය තුළ ෙපොලීසිය ෙකොයි තරම් දුරට ෙද්ශපාලනීකරණයට 
ලක් වුණාද කියන එක අපට ෙපෙනනවා.  

ඒ කාලෙය් ෙපොලීසිය තුළ කියා කරපු සමහර නිලධාරින් එදා 
කියා කරපු විධියටම තව දුරටත් ෙපොලීසිය තුළ කියාත්මක වනවා. 
එෙලස කියාත්මක වීම නිසා ඇඹිලිපිටිය සිද්ධිය වාෙග් සිද්ධීන් 
රාශියක් ඇති වුණු ආකාරය අපි දැක්කා. ෙමවැනි ෙද්වල් වුෙණ් 
ඇඹිලිපිටිය සිද්ධිෙය්දී පමණක් ෙනොෙවයි. ඇඹිලිපිටිය සිද්ධිය 
මාධ  තුළ මතු වුණා. නමුත්, මාධ  තුළ අහපු නැති සිද්ධීන් තව 
තිෙබනවා. ඒ සිද්ධීන් ගැන අපට ෙවනම කථා කරන්න පුළුවන්.  

ඇඹිලිපිටිය සිද්ධිය වාෙග් සිද්ධීන් ඇති වුෙණ් ඇයි? පසු ගිය 
කාලෙය් පැවැති රජය ෙපොලීසියට දීපු ෙද්ශපාලන නායකත්වය, 

ආදර්ශය උඩ සමහර ෙපොලිස් නිලධාරින් හිතුමෙත් බලය අතට 
අරෙගන කියා කිරීම නිසා තමයි ෙමන්න ෙම් වාෙග් ගැටුම් 
නිර්මාණය වුෙණ්. ඒකාබද්ධ විපක්ෂය ඇතුළු විරුද්ධ පක්ෂය 
ඇඹිලිපිටිය සිද්ධිය ෙම් ආණ්ඩුවට විරුද්ධව ෙයොදවන්න හදනවා. 
අපි කියනවා, ඒක ආණ්ඩුව සම්බන්ධ සිද්ධියක් ෙනොෙවයි, 
ෙපොලීසිය තුළ සිටින සමහර නිලධාරින්ෙග් හිතුවක්කාර 
කියාකාරකම් නිසා ඇති වූ සිද්ධියක් කියලා. නමුත්, රතුපස්වල 
සිද්ධිය කියලා කියන්ෙන් ඊට වඩා ෙවනස් සිද්ධියක්. කටුනායක 
සිද්ධිය කියලා කියන්ෙන් ඊට වඩා ෙවනස් සිද්ධියක්. හලාවත ඇති 
වූ සිද්ධිය කියන්ෙන් ඊට වඩා ෙවනස් සිද්ධියක්. 
ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් අණ දීම් උඩ, ෙද්ශපාලන මැදිහත්වීම් උඩ 
කරපු කියාකාරකම්, කරපු පහර දීම් තමයි කටුනායක, හලාවත, ඒ 
වාෙග්ම රතුපස්වල වුෙණ්. ඇඹිලිපිටිය කියලා කියන්ෙන් එෙහම 
සිද්ධියක් ෙනොෙවයි. ඒක සමහර ෙපොලිස් නිලධාරින්ෙග් 
හිතුවක්කාර කියාකාරකම් උඩ සිදු වූ සිද්ධියක්.  

පසු ගිය කාලෙය් 'සිරස' ආයතනයට පහර දුන් බව අපි 
දන්නවා. ලසන්ත විකමතුංග ඝාතනය, මෙහේස්වරන් ඝාතනය 
කියන ෙමන්න ෙම් ඝාතනවල පරීක්ෂණ අද නැවතිලා තිෙබනවා. 
ඒ නිසා ෙම් පරීක්ෂණ ෙදක කඩිනම් කරන්න කියලා ෙපොලීසිය 
භාරව සිටින ඇමතිතුමාෙගන් අපි ඉල්ලනවා. ෙම් පරීක්ෂණ 
නැවතිලා තිෙබන්ෙන් ඇයි? ෙම් පරීක්ෂණ ඉස්සරහට යන්ෙන් 
නැත්ෙත් ඇයි? ඉදිරිෙය්දී ෙම් පරීක්ෂණ ඉක්මනින් අවසන් 
කරන්න කියලා අපි ඉල්ලා සිටිනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තව එක කාරණාවක් කියන්න 
ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම  ෙපොලීසිෙය් නිලධාරින් කරන ලද ඝාතන 
ගැන අෙප් අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමාෙග් කථාෙව්දී 
කිව්වා. DIG වාස් ගුණවර්ධන මහතා සම්බන්ධ වූ ඝාතන ගැන, 
නිධන් වස්තු හාරන්නට සම්බන්ධ වුණු ඉහළ ෙපොලිස් නිලධාරින් 
ගැන  එතුමා විශාල ෙදෝෂාෙරෝපණයක් කළා. ඒ ෙපොලිස් 
නිලධාරින් සම්බන්ධ ෙවලා කරන ලද ඝාතන, ඉහළ ෙපොලිස් 
නිලධාරින්ම සම්බන්ධ ෙවලා කරන ලද නිධන් වස්තු ෙහොරකම් 
පවා අල්ලන්ෙන් ඒ ෙපොලීසිෙය් ඉන්න නිලධාරින්මයි කියන එකත් 
අපි අමතක කරන්න ෙහොඳ නැහැ. කවුද ඒවා ඇල්ලුෙව්? DIG වාස් 
ගුණවර්ධන මහතා සම්බන්ධ යයි කියන ඝාතනවලට ඇල්ලුෙව් 
කවුද? වවුනියාෙව් නිධන් හාරන ලදැයි කියන ෙචෝදනාවට ලක් 
වුණු ඉහළ ෙපොලිස් නිලධාරි මහත්මයා ඇල්ලුවාද? ඒ වාෙග්ම, යම් 
යම් ඝාතන සිද්ධිවලට, යම් යම් ෙද්වල්වලට සම්බන්ධ වුණාම, 
නීති විෙරෝධී කියාවලට අනන්ත අපමාණව ෙපොලිස් නිලධාරින් 
සම්බන්ධ වුණාම කවුද ඔවුන් අත්අඩංගුවට ගන්ෙන්? ඒවා ගැන 
ෙසොයා බලා ඒ සාධාරණත්වය ඉෂ්ට කරන්ෙන් කවුද? ඒ ඉෂ්ට 
කරන්ෙන්ත් ෙම් ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්ම ඉන්න ෙපොලිස් 
නිලධාරින්මයි කියන එක අපි මතක තියා ගන්න ඕනෑ. ඒ නිසා 
ෙම් පශ්නෙය් ෙදපැත්තක් තිෙබනවා. ඒ ෙදපැත්ත ගැනම අපට 
කථා කරන්න ෙවනවා. ෙමොකද, එක ෙපොලිස් නිලධාරිෙයක් කරන 
යම් කියාවකට, යම් වරදකට ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සිටින 
සියලු ෙපොලිස් නිලධාරින් වග කිවයුතු නැහැ. සියලු ෙපොලිස ්
නිලධාරින්ට ඒ වගකීම පැවරීම, ෙපොලිස්  ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
ෙදොස් කීම හා ඒ ෙදපාර්තෙම්න්තුව අල්ලා ෙගන පට්ටා ගැහීම, 
එෙහම නැත්නම් ඒ ෙදපාර්තෙම්න්තුව අරෙගන ගිහින් දඬුක ෙඳේ 
ගැහීම සාධාරණ කියාවක් කියලා මා හිතන්ෙන් නැහැ. ෙපොලිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව කියන්ෙන්ත් රජෙය් ආයතනයක්.  ඒක සිවිල් 
ආයතනයක්. ඒක මහ ජනතාවත් එක්ක ගනුෙදනු කරන 
ආයතනයක්. ඒ ආයතනය තුළ ෙනොෙයකුත් දූෂිත නිලධාරින් 
ඉන්න පුළුවන්; ෙනොෙයකුත් මති මතාන්තර තිෙබන නිලධාරින් 
ඉන්න පුළුවන්; ෙනොෙයකුත් පරමාර්ථ තිෙබන නිලධාරින් ඉන්න 
පුළුවන්. ඒ නිසා එක නිලධාරිෙයක් කරන වරදකට ඒ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව සම්පූර්ණෙයන්ම වග කිවයුතුයි කියලා ඒ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව පට්ටා ගහන එෙක්, ඒ ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
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දඬුක ෙඳේ ගහන එෙක් සාධාරණත්වයක් තිෙබනවාය කියලා මා 
හිතන්ෙන් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙමතැනදී මා 
වැදගත් කාරණයක් මතු කරනවා. ෙමතැන ෙපොලිස්පතිතුමා ඇතුළු 
ඉහළ නිලධාරින් සිටින නිසා, විෙශේෂෙයන්ම අනුරාධපුරෙය් වුණු 
සිද්ධියක් සම්බන්ධව එතුමන්ලාෙග් අවධානය ෙයොමු කරනවා.  

මා ළඟ තිෙබනවා 2015 ඔක්ෙතෝබර් 12වැනි සඳුදා ''ලංකාදීප'' 
පතය. ඒ පත්තෙර් තිෙබනවා ''හිටපු කලාප අධ ක්ෂෙග් 
ෙහෝටලෙය් කඩු, ෙපොලු, ෙබෝම්බ. පුතුන් තිෙදනා සමඟ අත් 
අඩංගුවට'' කියලා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අනුරාධපුර, ඉකිරිෙගොල්ලෑව 
කියන පෙද්ශෙය්යි ෙම් කඩය කරෙගන ගිෙය්. මැදවච්චිය 
ෙපොලීසිය විසින් තමයි ෙමොවුන් අත් අඩංගුවට ගත්ෙත්. 
ඉකිරිෙගොල්ලෑව කියන පෙද්ශෙය්  රාති කඩයක් තිෙබනවා. -පැය 
24ම වැඩ කරන කඩයක්- ඒ කඩෙයන් දිගින් දිගටම කප්පම් 
ගන්නවා. ඒ කප්පම් ෙනොදීම නිසා ඔවුන් ඒ ෙපොලිස් නිලධාරියාෙග් 
බලපෑමට ලක් ෙවලා මාස ගණනක් සිටියා. පසුව ඒක ඉවසා 
ගන්න බැරිව ෙපොලීසියට පැමිණිලි කරනවා; ෙපොලිස් 
අධිකාරිතුමාට පැමිණිලි කරනවා. මානව හිමිකම් ෙකොමිෂන් 
සභාවට ගිහිල්ලා පැමිණිලි කරනවා. ඒ පැමිණිලි කළාට පස්ෙසේ,  
''ෙම් කෙඩ් ෙබෝම්බ තිබුණා, ෙපොලු තිබුණා'' කියලා ඒ ෙපොලිස් 
ස්ථානාධිපතිතුමා සැලසුම් සහගතව ඔවුන් අත්අඩංගුවට අරෙගන 
ගිහින් උසාවියට ඉදිරිපත් කරනවා. ෙමන්න ෙම් වාෙග් නිලධාරින් 
ඉන්නවා.  

ඔවුන් තවම රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරෙය් සිටින බව මා 
ෙපොලිස්පතිතුමාට දන්වා සිටිනවා. ෙමොහු  කලාප අධ ාපන 
අධ ක්ෂවරෙයක් හැටියට අනුරාධපුෙර් ෙසේවය කළා. ෙමොහුට 
වයස අවුරුදු 65යි. ෙමොහුෙග් පුතුන් තුන්ෙදනාත් එක්ක, ඉතාම 
අසාධාරණ විධියට ෙමොහු තවම රිමාන්ඩ් භාරෙය් තබා ෙගන 
ඉන්නවා. ෙම් එක ෙපොලිස් නිලධාරිෙයකුෙග් කියාවක්. මා කලින් 
සඳහන් කළ සමහර නිලධාරින්ෙග් කියා කලාපය වැනි වූ කියාවක්.  

අවසාන වශෙයන් අපි රජයක් හැටියට අෙප් ෙපොලීසිය භාරව 
ඉන්න ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ෙම් කරුණු ෙදස ෙයොමු කර 
සිටිනවා. අද අපට තිෙබනවා ඉදිරි ගමනක් යන්න. විෙශේෂෙයන්ම  
ෙපොලීසිය මහ ජනතාවත් එක්ක සම්බන්ධ ෙවලා, මහ ජනතාවත් 
එක්ක වැඩ කරන ආයතනයක් බවට  අපි පරිවර්තනය කරන්න 
ඕනෑ. ෙපොලීසිය අමතක කරලා අපට ෙම් රෙට් සංවර්ධනය ගැන 
කථා කරන්න බැහැ. ෙපොලීසිය අයින් කරලා ෙම් රට ඉස්සරහට 
ෙගන යන්න බැහැ. ඒ නිසා  ෙම් රෙට් තිෙබන ආයතනවලින් 
ඉතාම වැදගත් ආයතනය වන ෙපොලීසිෙය් පතිසංස්කරණ රාශියක් 
අප කළ යුතුයි. ෙපොලින් නිලධාරින් තුළ ආකල්පමය ෙවනසක් අපි 
ඇති කළ යුතුයි. ඔවුන්ෙග් වගකීම් පිළිබඳව ඔවුන්ට අවෙබෝධයක් 
ලබා දිය යුතුයි. ඒ හරහා, මහ ජන ෙසේවය සඳහා පවතින ෙපොලීසිය 
හමුදාවක් හැටියට ෙනොව, ජනතාව සමඟ ගැෙටන aggresive 
ආයතනයක් හැටියට ෙනොව, ඊටත් වඩා එහාට ගිය, සාම 
නිලධාරින් ෙලස ෙම් රෙට් ජනතාව එක්ක වැඩ කරන්න පුළුවන් 
පිරිසකෙගන් සමන්විත ආයතනයක් බවට පත් කරන්න ඕනෑ.  ඒ 
ෙවනුෙවන් අපි සියලුෙදනා කැප ෙවමුයි  කියමින් මෙග් වචන 
ස්වල්පය අවසාන  කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
 මීළඟට, ගරු චන්දිම ගමෙග් මන්තීතුමා. ගරු මන්තීතුමනි, 

ඔබතුමාට විනාඩි නවයක කාලයක් තිෙබනවා.  

[අ.භා. 5.34] 
 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙපොලීසිය සහ ෙපොලීසිෙය් 

මෑත කාලෙය් කියාකාරකම් ගැන කථා කරන ෙකොට මමත් 
කාරණා කීපයක් විෙශේෂෙයන් මතක් කරන්න ඕනෑ. මීට ෙපර 
අෙප් මන්තීවරුන් කථා කරපු අවස්ථාවලදී කියැවුණා,                        
-විෙශේෂෙයන් ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමා කිව්වා- 
ෙපොලීසිෙය් ආරම්භය ගැන. 1860 දශකෙය් තමයි ෙපොලීසිය 
ස්ථාපනය කෙළේ. ෙපොලීසිය ස්ථාපනය කෙළේ එදා හිටපු බිතාන  
අධිරාජ වාදින්ෙග් අවශ තාව මතයි. එෙහම නම් අප කල්පනා 
කරන්න ඕනෑ, එදා බිතාන යන්ට ඕනෑ විධියට හදපු ෙපොලීසිය අද 
පවතින සමාජයට ගැළෙපන ආකාරයට එදා-ෙමදාතුර අපි 
ෙකොතරම් දුරට ෙවනස් කර තිෙබනවාද කියලා. ඒ සඳහා අපි 
ෙකොච්චර සම්පත් පමාණයක් ෙයොදා තිෙබනවාද, ෙපොලීසියට ලබා 
දීලා තිෙබන පහසුකම් ෙමොනවාද, ෙපොලීසිෙයන් අද ලැෙබන 
ෙසේවය සම්බන්ධෙයන් කර තිෙබන ඇගයීම් ෙමොනවාද කියන ඒවා 
ගැනත් අපි විෙශේෂෙයන් කල්පනා කර බලන්න ඕනෑ. අද ෙමෙතක් 
කියැවුණු කරුණු අනුව මම දකිනවා, ෙපොලීසිෙය් පැවති පුරප්පාඩු 
ටිකවත් අවශ  පරිදි සම්පූර්ණ කිරීමක් පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් 
සිද්ධ කර නැති බව. ඒවා, ෙද්ශපාලන පත්වීම් බවට පත් වුණා; 
ෙද්ශපාලන උසස්වීම් බවට පත් වුණා. ඒ කතන්දරය එෙහම ෙවද්දී 
අද ෙමතැනට ඇවිල්ලා   ෙවනත් කථා කියන්න හදනවා, 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් උදවිය.  

අද වන විට ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් වශෙයන් තිබුණත්, තම 
ෙසේවාව සපයන ෙකොට කියාකාරිත්වෙයන් ෙදපාර්තෙම්න්තුවක 
මට්ටමින් එහාට ගිහින් ආරක්ෂක අමාත ාංශයට අනුබද්ධ 
ආයතනයක් විධියටයි ෙපොලීසිය වැඩ කරන්ෙන්. අද ෙපොලීසිෙය් 
නිලධාරින්ට සිද්ධ ෙවනවා සමහර විට පැය 24ට වඩා වැඩිෙයන් 
වැඩ කරන්න. ඒ ඇයි? ෙම් රෙට් ආරක්ෂක හමුදාවල හැරුණු විට 
අෙනක් සෑම ආයතනයකම ෙසේවය කරන්නන් ෙවනුෙවන් 
කම්කරු නීති තිෙබනවා. ෙපොලීසියට ඒ කම්කරු නීති බලපාන්ෙන් 
නැහැ. ඔවුන්ෙගන් ඕනෑ තරම් වැඩ ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසාම අද 
ෙපොලිස් නිලධාරින්ට වන අසාධාරණය ෙහේතුෙවන් ඇති වී තිෙබන 
පීඩනය සම්බන්ධෙයන් අප මීට වඩා සලකා බලන්න ඕනෑ කියා 
මම විශ්වාස කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ගරු සභාෙව්දී විවිධ 
උදවිය විවිධ කතන්දර කිව්වා. විෙශේෂෙයන්, පසු ගිය කාලෙය් 
මැතිවරණෙයන් පරාජය ෙවලා අද විපක්ෂෙය් සිටින උදවිය කිඹුල් 
කඳුළු ෙහළනවා, ෙපොලීසිය ගැන. ඒ අය 1988 සිද්ධි ගැන කියන්න 
එනවා. ඒ අයට අමතක ෙවලා, 1971 සිද්ධි. ෙම් රෙට් ෙපොලීසියට 
තිබුණු කීර්ති නාමය 1971 සිද්ධිවලින් පසුව තමයි නැති වුෙණ්. 
'ෙපොලීසිය මිනී මරනවා' කියන මතය ඇති වුෙණ් 1971 සිද්ධි 
එක්කයි. ඒවා ගැන අමතක කරලා අද 1988 ගැන කථා කරන්න 
එනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි විෙශේෂෙයන් කියන්න 
ඕනෑ, අෙප් යහ පාලන ආණ්ඩුව පත් වුණාට පස්ෙසේ ෙම් වන විට 
රජෙය් නිලධාරින්ෙග් වැටුපට රුපියල් 10,000ක අමතර 
දීමනාවක් එකතු කර ඇති බව. ෙපොලීසිෙය් ෙසේවය ගැන සහ වැටුප් 
ගැන සලකා බලද්දීත්, වැඩිම වැටුප් වැඩි කිරීමක් කර තිෙබන්ෙන් 
යහ පාලන ආණ්ඩුවයි. සියයට 40ක වැටුප් වැඩි කිරීමක් එකතු 
කර තිබුණත් එය කියාත්මක කිරීෙම් පමාදයක් තවම තිෙබනවා. 
විපක්ෂෙය් සමහර අය අද ඒ ගැන කිව්වාට, මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්මයා රුපියල් 2,500 වැටුපට එකතු කරපු නැති එක ගැන ඒ 
අයට මතක නැහැ. සියයට 40 එකතු කරපු නැති එක තමයි 
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පශ්නය ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අද ඒකාබද්ධ විපක්ෂයද ඇතුළුව ෙම් 
ආණ්ඩුවට විරුද්ධව සිටින පාර්ශ්ව උත්සාහ ගන්නවා ෙම්වා කියලා 
ආණ්ඩු බලය අල්ලන්න. ෙම්වා පසු පස ගිහින් ආණ්ඩු බලය 
අල්ලන්න බැහැ. ෙමොකද, අද රෙට් ජනතාව ෙම් කරුණු ෙත්රුම් 
ෙගන තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා නිෙයෝජනය කරන්ෙන් 
අනුරාධපුරය දිස්තික්කයයි. අනුරාධපුරය දිස්තික්කෙය් විතරක් අපි 
අලුතින් ෙපොලිස් ස්ථාන 4ක් හදනවා. මම ඉල්ලා තිෙබනවා, මා 
නිෙයෝජනය කරන කැකිරාව ආසනෙය් ෙපොලිස් ස්ථානයත් 
නවීකරණය කරන්න කියාලා; තට්ටු හතරකවත් ෙගොඩනැගිල්ලක් 
ලබා ෙදන්න කියලා. ෙම් අවුරුද්ෙද් අය වැයට ඒ ෙයෝජනාව එකතු 
ෙවලා නැහැ. නමුත් අපි විශ්වාස කරනවා ඉදිරිෙය්දී ඒ සඳහා 
පහසුකම් ලබාෙගන ෙපොලීසිෙය් නිලධාරි මහත්වරුන්ට ෙහොඳ 
මානසිකත්වයකින් යුතුව ෙහොඳ ෙසේවයක් සලසන්න පුළුවන් පසු 
බිමක් හදන්න පුළුවන් ෙව්වි කියා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද, විපක්ෂ ෙය් අය ජාතිවාදය 
අවුස්සන පිරිසක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. අද ජාතිවාදය 
අවුස්සන විපක්ෂයට ෙපොඩි තල්ලුවක් මාධ ෙයන් ෙදනවා. මාධ   
ඔය තල්ලුව එදා ෙදන්න ගියා නම් මාධ යට ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන් 
කියන එක මාධ යවත් දන්ෙන් නැහැ. අපි එය පැහැදිලිවම 
කියන්න ඕනෑ. එදා, මාධ යට ගහලා ගිනි තැබුවා. අද, මාධ යට 
තදින් කථා කළා කියා ෙචෝදනා කරන්න එනවා. අද මාධ යට 
තදින් කථා කරනවා කියලා ෙචෝදනා කරන සමහරු දන්ෙන් නැහැ, 
එදා මාධ  ආයතනවලට ගහපු හැටි. එදා මාධ ෙව්දින් ෙකොළඹින් 
දඹුල්ලට, දඹුල්ෙලන් හබරණට, හබරණින් පස්ෙසේ  ෙගන ගිය 
තැනක් නැහැ. ෙම් විධියට ඔවුන් අතුරුදන් කරපු හැටි අද 
බහුතරයකට මතක නැහැ. ඒ නිසා ඒවා අපට මතක් කර ෙදන්න 
සිදු ෙවනවා.   

අෙප් සංඝයා වහන්ෙසේලා කියන උදවිය නිතරම අන් අයට 
ෛමතී කරමින් ජීවත් වන පිරිසක් ෙලසයි අපි සලකන්ෙන්. 
හැබැයි, ගලෙගොඩඅත්ෙත් ඥානසාර හාමුදුරුවන්ෙග් සිද්ධිය 
ෙවලාෙව් හාමුදුරුවරුන් ෙපොලීසිෙය් නිලධාරින්ෙග් ෙතොප්පි ගලවා 
විසි කරමින් තර්ජනය කරද්දිත් ෙපොලීසිය හාමුදුරුවරුන්ට ෛමතී 
කළ ආකාරය අපි දැක්කා. ෛමතී කළ යුතු උදවිය පචණ්ඩව 
හැසිෙරද්දී, ෙපොලීසිය ෛමතී කරනවා අපි දැක්කා.  ෙමොන පශ්න 
තිබුණත් අපි අද එතැනට ෙම් ෙපොලීසිය ෙගනැල්ලා තිෙබනවා.  
අඩු පාඩුකම්  තිෙබන්නට පුළුවන්. ෙපොලිස් නිලධාරින් අතර යම් 
යම් විෂම කියාවලට ෙයොමු වන නිලධාරින් සිටින්න පුළුවන්. ඒ 
වාෙග්ම මානසික පීඩනයට ලක් වුණු නිලධාරින් සිටින්න පුළුවන්. 
ඒක ෙවනම කථාවක්. හැබැයි, අද අපි ෙම් ෙපොලීසිය ෙහොඳ 
තත්ත්වයකට ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. ෙපොලිස් ෙසේවය ඉදිරිෙය්දී 
ෙහොඳ ෙසේවයක් බවට පත් කරන්නත්, ෙපොලිස් ෙසේවෙය් අද තිෙබන 
තත්ත්වය වැඩිදියුණු කරන්නත් විවිධ ෙයෝජනා ලබාෙගන තිෙබන 
බවත්   ෙම් අවස්ථාෙව්දී විෙශේෂෙයන්ම  කියන්නට ඕනෑ. ඒ 
වාෙග්ම ෙපොලීසිය, මහ ජනයාට සමීප කරන කමෙව්දයකට අපි 
යන්නට ඕනෑ. ඒ සඳහා පජා ෙපොලිස් ෙසේවයක් අලුතින් ෙපොලිස ්
ෙසේවයට ඇතුළත් කරන්න ඕනෑ. විෙශේෂ පුහුණුවක් ලබපු 
නිලධාරින් මගින් නීතිය කියාත්මක කරන ආකාරය පිළිබඳව 
ෙපොලිස් පජාව දැනුවත් කරලා, වරදක් ෙවන්න ඉස්ෙසල්ලා ඒ වරද 
වළක්වා ගන්නා කමෙව්දයක් හඳුන්වා ෙදන්නට ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම 
පාසල්වල ඉහළ ෙශේණිවල ඉෙගනුම ලබන දරුවන්ට නීතිය 
සම්බන්ධෙයන් දැනුමක් ලබා ෙදන්නට ඕනෑ.  

ආණ්ඩුව පසු ගිය මාස හයක කාලය තුළ කරන ලද ආර්ථික 
විප්ලවය තුළින්  ඉදිරිෙය්දී ෙම් රෙට් ආර්ථිකය ෙහොඳ අතට 

හැෙරනවා.  ඒ මඟින් ඇති වන ආර්ථික වර්ධනයත් එක්ක අපරාධ 
සහ ෙහොර මැරකම් අඩු ෙවයි කියා අපි විශ්වාස කරනවා. ෙහොර 
මැරකම් වැඩි ෙවන්ෙන් ආර්ථික අපහසුතාවලට මුහුණ 
ෙදනෙකොටයි. ඒ වාෙග්ම ෙපොලීසිෙය් නිලධාරින්ට ෙහොඳ 
පුහුණුවක් ලබා ෙදන්න ඕනෑ. ෙම් අවුරුද්ෙද්ත් අය වැෙයන් 
ෙපොලිස් නිලධාරින්ෙග් පුහුණුවීම් කටයුතු සඳහා මුදල් ෙවන් කර 
තිෙබන ආකාරය අපි දැක්කා. ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය පුහුණුවීම් සඳහා 
ෙපොලිස් නිලධාරින් ෙයොමු කරන්නට ඕනෑ. පසු ගිය කාලෙය් 
පුහුණුවීම්වලට ෙයොමු කෙළේ ෙපොලිස් නිලධාරින්ෙග් සුදුසුකම් ෙහෝ 
ෙජ ෂ්ඨත්වය බලලා ෙනොෙවයි. ෙද්ශපාලන ෙහේතු සහ තම 
තමන්ට තිෙබන හිතවත්කම් මතයි ෙපොලිස් නිලධාරින් 
පුහුණුවීම්වලට ෙයොමු කෙළේ. ඒ තත්ත්වය අපි ෙවනස් කළ යුතුයි. 
සාධාරණව ෙපොලිස් නිලධාරින් පුහුණුවීම්වලට ෙයොමු කරලා, ඒ 
තුළින් ඔවුන්ට මානසික තෘප්තියක් ලබා ෙදන වැඩ පිළිෙවළකට 
අපි ෙයොමු වන්නට ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම පුරප්පාඩු සම්බන්ධෙයන් 
තිෙබන තත්ත්වයත් ෙවනස් විය යුතුයි. පුරප්පාඩු ෙවනුවට 
අතිරික්තයක් ඇති වන මට්ටමට ෙගෙනන්න හැකි පසු බිමක් 
ෙපොලීසිය තුළ ඉදිරිෙය්දී නිර්මාණය ෙවයි කියා අපි විශ්වාස 
කරනවා.  

එෙමන්ම අද ෙපොලීසිය සම්බන්ධෙයන් සමාජය තුළ තිෙබන 
මතය ෙවනස් වන්නට ඕනෑ. අපි ඒ මතය ෙවනස් කරන්නට 
උත්සාහ කරන්න ඕනෑ. අද ෙපොලිස් ෙසේවය සඳහා  ඇතුළත් වීමට  
සමහර තරුණයන් මැලිකමක් දක්වනවා.   ඒකට ෙහේතුවක්  තමයි, 
අද ෙපොලීසිය  යම්කිසි අපකීර්තිමත් තත්ත්වයකට  මුහුණ  දී සිටීම.   
අපි ඒවා නිවැරැදි කළ යුතුයි. අද මාධ ය විසින් ෙපොලීසිය පතුරු 
ගැහුවාට, මාධ යටත් ෙපොලීසිය නැතිව කිසිම වැඩක් කර කියා 
ගන්න බැරි තත්ත්වයන් ඇති ෙවනවා. අෙප් රජයත් එක්ක 
එකතුෙවලා, ෙම් වැඩ පිළිෙවළ තුළින් ඉදිරිෙය්දී සාර්ථක ෙපොලිස් 
ෙසේවයක් ෙම් රෙට් ස්ථාපනය කරන්න හැකියාව ලැෙබ්වි කියා මා 
විශ්වාස කරනවා.  

මාධ ය තුළින් ජනතාවට කරුණු දැනගැනීෙම් අයිතිය 
තිෙබනවා. ජනතාවට කරුණු දැන ගැනීෙම් අවස්ථාව සපයන්ෙන් 
මාධ යයි. ඒ වුණාට මාධ ය කරුණු කාරණා වාර්තා කරද්දි ෙහොඳ 
වගකීමකින් යුතුව කටයුතු කරන්නට ඕනෑය කියන එක තමයි 
මෙග් මතය. එෙහම නැතිව වැරැදි මතයන් ෙගන යාම තුළින් විවිධ 
අතුරු ගැටලු ඇති ෙවනවා. ෙම් සමතුලිතතාව තුළින් ඉදිරිෙය්දී 
ෙහොඳ ෙපොලිස් ෙසේවයක් වාෙග්ම සමාජයට වැඩදායී ෙපොලිස් 
ෙසේවයක් ෙම් රෙට් ස්ථාපනය කරන්න පුළුවන් වන බව මෙග් 
විශ්වාසය බවත් පකාශ කරමින්  මා නිහඬ වනවා. ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මන්තීතුමා. ඔබතුමාට 

මිනිත්තු 15ක කාලයක් තිෙබනවා. 
 
[අ.භා. 5.44] 

 

ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වසර 150ක් සපිෙරන ශී ලංකා 

ෙපොලිස් ෙසේවය සම්බන්ධෙයන් අද පැවැත්ෙවන විවාදෙය්දී කථා 
කිරීමට ලැබීම එක්තරා සතුටක්. 1866 සැප්තැම්බර් මස 03 වන 
දින තමයි ශී ලංකා ෙපොලීසිය ආරම්භ වන්ෙන්.  ෙපොලිස් ෙසේවය 
ස්ථාපිත කළාට පසුව, වසර 150ක් තිස්ෙසේ ලංකාෙව් නීතිය හා 
සාමය ආරක්ෂා කරන පධානම ස්ථානය හැටියට කියාකරන                    
ශී ලංකා ෙපොලීසියට අෙප් විශාල ෙගෞරවයක් තිෙබනවා. ශී ලංකා 
ෙපොලිස් ෙසේවය ස්ථාපිත කළාට පසුව, 1866 වර්ෂෙය් සිට අද 
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දක්වා කියාන්විත රාජකාරිවල  නියුතුව සිටි ෙපොලිස් නිලධාරින් 
3,078ක් පමණ මරණයට පත් වී තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම පසු ගිය 
යුද්ධෙය් දී ෙපොලිස් නිලධාරින් 2,589ෙදෙනක් තම ජීවිත පරිත ාග  
කරලා තිෙබනවා. ඊට අමතරව 1,297ෙදෙනක් සදාකාලික 
ආබාධිත තත්ත්වයට පත්ෙවලා තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, රෙට් නීතිය හා සාමය රකින්නට අප ෙවනුෙවන් දිවි 
පිදූ ඒ සියලු ෙදනාවම ෙගෞරවෙයන් සිහිපත් කිරීමට මම ෙම් 
ෙවලාව අවස්ථාවක් කර ගන්නවා.  

ෙපොලීසිය ගැන කථා කරනවා නම්,  එය තමයි  රෙට් නීතිය 
ස්ථාපිත කරන පධානම ස්ථානය.  අෙප් ජනගහනයත් එක්ක, පසු 
ගිය වර්ෂ ගණනාව තුළ රෙට් සිදු වූ අපරාධ ගැන බැලුෙවොත්, 1990 
වර්ෂෙය් බරපතළ ගණෙය් අපරාධ  48,264ක් වාර්තා ෙවලා 
තිෙබනවා. 1995  වර්ෂය වන විට එම පමාණය  53,062ක්  දක්වා 
වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. 2005 වර්ෂය වන විට එම පමාණය 
58,680ක් දක්වා වැඩිෙවලා තිෙබනවා. අද වන විට බරපතළ 
ගණෙය් අපරාධ 60,000කට ආසන්න පමාණයක් ලංකාෙව් වාර්තා 
ෙවනවා.  එෙහම ගත්ෙතොත්,  ඉතාමත් සුළු පිරිසකෙග් අපරාධ 
නිසා රෙට් ජනගහනෙයන් වැඩි පිරිසක් ෙබොෙහොම කරදරයට 
පත්වන විටදී, ඔවුන් ආරක්ෂා කරන පධානම ආයතනය 
ෙපොලීසියයි. ජනගහනෙයන් සියයට 95ක් පමණ සිටින්ෙන් ෙහොඳ 
අයයි. අපරාධ, නැත්නම් නරක ෙද්වල් කරන පිරිස  සිටින්ෙන් 
සියයට 5කටත් වඩා අඩුෙවනුයි.  එෙහම නම්,  රෙට් සියයට 95ක් 
පමණ වන ජනතාවට ඕනෑකම තිෙබන්ෙන් ෙබොෙහොම සාමෙයන් 
තමන් කරන රැකියාව කරෙගන, තමන්ෙග් පවුලත් එක්ක, 
තමන්ෙග් දූ දරුවන් එක්ක ෙබොෙහොම නිහඬ  ජීවිතයක් ගත 
කරන්නයි. නමුත් ෙම් ෙද්වල් නැති ෙවන්ෙන් අෙප් රෙට් පවතින 
අපරාධ රැල්ල නිසායි. ෙම් අපරාධ රැල්ල මැඬ පවත්වන්න 
ෙපොලීසිය කරන්නා වූ ෙසේවය පිළිබඳව අෙප් මහත් භක්තියක් 
තිෙබනවා. ඒ නිසා නීතිය ආරක්ෂා කරන ෙපොලීසිෙය් ෙකොන්ද 
ආරක්ෂා කිරීමට ෙද්ශපාලනඥයන් හැටියට අපට යුතුකමක් 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම රට පාලනය කරන ආණ්ඩුව හැටියට, 
ෙපොලීසියට අවශ  වගකීම් ෙමන්ම ෙපොලීසියට අවශ  කරන  
ආයතනික යුතුකම්ද ඉටු කරමින් ෙපොලීසිය ආරක්ෂා කිරීම අෙප් 
යුතුකමයි.  

අෙප් යහ පාලන ආණ්ඩුව විසින් ශී ලංකා ෙපොලිස් ෙසේවය 
පතිසංවිධානය සඳහා වැඩ සටහන් කිහිපයක් ෙයෝජනා කර 
තිෙබන බවත් ෙම් අවස්ථාෙව් කියන්නට ඕනෑ. ඒ අතර ෙපොලිස් 
විශ්වවිද ාලය පධාන වනවා. ෙමොකද, ෙපොලීසිෙය් සිටින අෙප් 
නිලධාරින්ෙග් භාවිතය ගැන කථා කරනෙකොට, මා කලින් සඳහන් 
කළ පරිදි රෙට් ජනතාවෙගන්  සියයට 95ක් ෙහොඳ අය සහ සියයට 
5ක් නරක අය සිටින්නට පුළුවන්  වනවා වාෙග්ම,  ෙපොලීසිෙය් 
ෙගෞරවය ආරක්ෂා ෙනොකරන සියයට 5කට අඩු පිරිසකුත් 
සිටිනවා.  එෙහම නම්,  ෙපොලිස් ෙසේවෙය් ෙගෞරවය ආරක්ෂා 
ෙනොකරන පිරිස් ෙවනුෙවන් විෙශේෂ වැඩ සටහන්, විෙශේෂ 
අධ ාපන වැඩ සටහන් කියාත්මක කළ යුතුයි. අලුතින් ආරම්භ 
කරන ෙපොලිස් විශ්වවිද ාලය ෙම් සඳහා මහඟු කාර්යයක් කරනවා 
ෙනොඅනුමානයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙපොලිස් ෙසේවෙය් සමහර 
අතීත සිද්ධි ගැන කථා කරන ෙකොට මට එක සිද්ධියක් මතක් 
ෙවනවා. ෙපොලීසිය ගැන ෙහොඳ image එකක් තිෙබනවා වාෙග්ම, 
ඉතා කැත, නින්දිත, නරක image එකක් ඇති කළ ෙපොලිස ්
නිලධාරිනුත් හිටියා කියන කාරණය අපට ෙහොඳට මතකයි. මම 
උදාහරණයක් කියන්නම්. 2015 ජනවාරි මාසෙය් 8වැනි දා ෙම් 
රෙට් යහ පාලන ආණ්ඩුව ඇති කරන්න, අෙප් ගරු ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමා ජනාධිපති කරවන්න, අප ෙද්ශපාලනය කරන 
ෙකොට ජනවාරි 8වැනි දාට කලින් අපට ෙම් රෙට් නිදහෙසේ 
ෙද්ශපාලනය කරන්න ඉඩක් තිබුෙණ් නැහැ. ඒ සඳහාත් සමහර 

කුපකට ෙපොලිස් නිලධාරින් මැදිහත් වුණා. මම ඒ 
එක්ෙකෙනකුෙග් නමක් කියන්නම්. හිටපු නිෙයෝජ  ෙපොලිස්පති 
අනුර ෙසේනානායක මහත්මයා අප සිරිෙකොෙත් වැඩ කරන ෙකොට 
අපව අත් අඩංගුවට ගන්න ජනවාරි 8වැනි දාට කලින් දවස් 
හතරක්ම සිරිෙකොත ඉස්සරහා රැකවල් ලාෙගන හිටියා. මට 
මතකයි, අප සමහර දවසට සිරිෙකොතට ආෙව් කාර්වල seats 
අස්ෙසේ නිදාෙගන බව. එෙහම යුගයක් තිබුණා. ෙම් රෙට් 
ෙද්ශපාලනය කරන්නත් නිදහසක් තිබුෙණ් නැහැ. එය 
වළක්වන්නත් කුපක ට ෙපොලිස් නිලධාරින්ෙග් මැදිහත්වීම තිබුණා. 
එවැනි නිලධාරිනුත් හිටියා කියන කාරණය මම ෙම් අවස්ථාෙව් 
මතක් කළ යුතුයි.  

පසු ගිය කාලෙය් ෙපොලීසිෙය් කීර්ති නාමය නැති ෙවන්න 
පධාන ෙහේතුවක් තමයි, ෙපොලීසිය රාජපක්ෂකරණය වීම. මුජිබුර් 
රහුමාන් මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග්, ෙම් රෙට් අයිතිය තමන්ට 
තිබුණා වාෙග් හිටපු ඇමතිවරු ලංකාෙව් තිෙබන එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් පධාන කාර්යාලය ඉස්සරහට ගිහින් 
උපවාස කරන ෙකොට එතැනට ආපු, නීතිය හා සාමය රකින්නා වූ 
DIG පතිරණ මහත්මයා ඇතුළු පිරිසට කරපු හරිය අපට මතකයි. 
ඒ ෙවලාෙව් DIG පතිරණ මහත්තයාෙග් ෙතොප්පිය ගලවලා විසි 
කළා විතරක් ෙනොෙවයි, ඒ ෙමොෙහොෙත්ම එවකට සිටි ආරක්ෂක 
ෙල්කම් ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයාට telephone call එකක් 
අරෙගන, speaker facility එක දමලා ඒ වෙට් උපවාස කරපු අයට 
ඒක අහන්න සැලැස්සුවා. එ තෙකොට ෙමොකද වුෙණ්? අර 
ආරක්ෂක ෙල්කම්වරයා DIG මහත්මයාෙග් පටි ෙරෝල් ෙවන්න 
ෙහොඳටම බැණපු එකයි කෙළේ. ඒක අපට තවමත් ෙහොඳට මතකයි. 
YouTubeවලට ගිෙයොත් තවමත් ඒක අහන්නත් පුළුවන්.  

ෙබොදුබල ෙසේනා සංවිධානය අලුත්ගම සිද්ධිෙය්දී හැසිරුණු 
ෙවලාෙව් DIG ඉන්දන් මහත්තයාව මාරු කර දැම්ෙමත් ඉහළින් 
ආපු නිෙයෝග නිසායි. එතුමාට තමන්ෙග් රාජකාරිය හරියට 
කරන්න ඉඩ දුන්ෙන් නැහැ. ඊළඟට ෙබොදුබල ෙසේනා සංවිධානය 
එක වෙරක ෙකොල්ලුපිටිෙය් අමාත ාංශයක් ඇතුළට 
බලහත්කාරෙයන් ඇතුළු වූ අවස්ථාෙව්ත් අෙප් ෙපොලිස් 
නිලධාරින්ට රාජකාරිය කරන්න බැරි වුණා. මට මතකයි, 
හම්බන්ෙතොට නගර සභාෙව් නගරාධිපති එරාජ්  අම්බලන්ෙතොට 
ෙපොලීසිය ඇතුළට පැනලා ෙපොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයාෙග් අත 
කඩපු හැටි. එෙහම යුගයක් තමයි තිබුෙණ්. තනිකරම 
රාජපක්ෂකරණය වුණු, ෙපොලිස් නිලධාරින්ෙග් ෙකොන්ද කැඩුව 
පාලනයක් තිබුෙණ්. ඒ වාෙග්ම එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අෙප් 
මන්තීවරු හම්බන්ෙතොට වරාය බලන්න යන ෙකොට පහර දුන්න 
ෙවලාෙව්, ඉහළින් ආපු නිෙයෝග නිසා නීතිය කියාත්මක කරන්න 
දුන්ෙන් නැහැ. ඌව පළාත් සභාෙව් මැතිවරණය ෙවලාෙව්, 
බණ්ඩාරෙවල ෙපොලීසිය ඇතුළට පැනලා පහර දුන්නා. ඒත් නීතිය 
කියාත්මක කරන්න වුෙණ් නැහැ. ඒ වාෙග්ම අපට මතකයි, 
මර්වින් සිල්වා උන්නැහැ රජෙය් නිලධාරිෙයක් ගස් බැඳපු 
ෙවලාෙව්ත් බැසිල් රාජපක්ෂ උන්නැහැ කිව්ෙව් කිසිම ෙදයක් 
කරන්න එපා කියලායි. ෙම්වා තමයි ඇත්ත කථා.  

අපට මතකයි, හම්බන්ෙතොට පැත්ෙත් සුනාමි ගම්මානයක් 
තිබුණා. ෙම් ගම්මානය පිහිටුවලා, ෙපොලීසිෙය් අයට ඒ ගමට 
යන්න තහනම් කර තිබුණා. රාජපක්ෂකරණය වුණු එක්තරා 
නීතිඥවරෙයක් තමයි ෙම් ගම්මානය පාලනය කෙළේ. 
අධිකරණයත් ඔහුෙග්. "මහින්ද රාජපක්ෂ මාවත", "නාමල් 
රාජපක්ෂ මාවත", "ශිරන්ති රාජපක්ෂ මාවත" කියා ෙම් 
ගම්මානෙය් පාරවල් තිබුණා. සියලුම දඬුවම් ෙම් රාජපක්ෂකරණය 
වුණු කමෙව්දෙයන් තමයි ෙම් ගම්මානෙය්ත් සිද්ධ වුෙණ්. ෙම් 
විධියට සාධාරණය, නීතිය හා සාමය රෙට් තිබුෙණ් නැහැ. 
ඇත්තටම ඒකට ෙපොලීසියට වරදක් කියන්න අපට බැහැ. වැඩි 
වරදක් තිෙබන්ෙන් ෙම් රාජපක්ෂකරණය තුළ  නීතියක් 
කියාත්මක ෙනොවීමයි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නීතිය ගැන කථා කරන ෙකොට නීතිය තුළින් සියලු ෙදනාටම 
හරියාකාරව සර්ව සාධාරණය ඉටු විය යුතුයි. උදාහරණයක් 
වශෙයන් ගත්ෙතොත්, අපි දන්නවා නීතිෙය් ෙදවඟනෙග් ඇස ්
බැඳලා තිෙබන බව. නීතිෙය් ෙදවඟනෙග් ඇස් බැඳලා තිෙබන්ෙන් 
ඇයි? වරදක් කෙළේ කුඩා ළමයකු නම්, වරදක් කෙළේ කාන්තාවක් 
නම් සමහර ෙවලාවට හිත උණු ෙවලා ඒ පාර්ශ්වෙය් පැත්ත ගන්න 
ඉඩ තිෙබනවා, නීතිෙය් ෙදවඟනෙග් ඇස් ඇරලා තිබුෙණොත්. ඒ 
වාෙග්ම තමයි ෙපොලීසිය ගැනත් අපි කල්පනා කළ යුත්ෙත්. නීතිය 
අකුරටම කියාත්මක කරන්නට කිසිම පාර්ශ්වයක පැත්තක් ගත 
යුතු නැහැ ෙපොලීසිය. පසු ගිය කාලෙය් ඒ වුණු අඩු පාඩු ටික හදා 
ෙගන, ෙපොලිස් රාජකාරිය සාධාරණ අයුරින් ෙම් රෙට් ජනතාවට 
ඉටු කරන්න ෙපොලිස්පතිතුමාට  ශක්තිය ලැෙබන්න ආණ්ඩුෙව්  
අෙප් ඒ මැදිහත් වීම තිෙබනවා. අෙප් ගරු ඇමතිතුමා ඒ ගැන 
විස්තර කරයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අධිකරණය, ෙපොලීසිය, මාධ  
එකට බැඳී ති ෙබන ආකාරය ගැන ගරු අගමැතිතුමා අද ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී සඳහන් කළා. ඇත්තටම ගරු අගමැතිතුමා ඒ 
සඳහන් කරපු පකාශය විපක්ෂෙය් ඉන්න සමහර බංෙකොෙලොත් 
මන්තීවරු වැරදි විධියට තමයි අර්ථ කථනය කෙළේ. මාධ  නිදහස 
ෙකොයි ආකාරෙයන් ගරු අගමැතිතුමා තහවුරු කළාද කිව ෙහොත්, 
ඔබට මතක ඇති සාපරාධී, අපහාස නීතිය නීති ෙපොෙතන් අයින් 
කළා ඒ කාලෙය්. එය නීති ෙපොෙතන් අයින් කරන ෙකොට ෙගොඩක් 
ෙදනකු කිව්වා, ෙම්ක අයින් කරන්න එපා කියලා. ෙමෙහම 
කෙළොත් ෙගොඩක් පශ්න ඇති ෙවනවා කියලා කිව්වා. නමුත්, මාධ  
නිදහස ගැන කල්පනා කරලා ෙම් සාපරාධී, අපහාස නීතිය නීති 
ෙපොෙතන් අයින් කළා. ෙම් ලැබුණු මාධ  නිදහස තමයි 
අවසානෙය් ෙමොවුන් පාවිච්චි කෙළේ මහින්ද රාජපක්ෂෙග් දඩයම් 
කලාවට. ඇත්තටම මාධ වල පෑන තිබුණාට, ෙකොළ තිබුණාට 
නිකම් ලියන්න බැහැෙන්. තහවුරු කරන්න පුළුවන් සත , තහවුරු 
කරන්න පුළුවන් යුක්තිය විතරයි ලියන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්.  

දැන් අපි ගනිමු, ෙහෝමාගම අධිකරණෙය් වුණු සිද්ධිය. 
ෙහෝමාගම අධිකරණෙය් වුණු සිද්ධිය පත්තරවල -print            
mediaවල- වාර්තා කරන්ෙන් රෙට් මිනිස්සුන්ෙග් ජාතිවාදය 
අවුස්සන විධියටයි. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අෙප් විද ත් මාධ  
ගත්ෙතොත්, හැමදාම උෙද්ට රූපවාහිනී නාලිකාවල පත්තරවල 
විස්තර කියවනවාෙන්.  ඒ අය පත්තර කියවනවා නම් කමක් 
නැහැ. නමුත් පත්තරවල තිෙබන ෙද්වල්වලට ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් 
අර්ථ කථනය ෙදන එකයි කරන්ෙන්.  ඒෙකදී අර පුරුදු දඩයෙම් 
අර්ථ කථනය තමයි ෙදන්ෙන්.  ෙම් දඩයම් කලාවට අදාළව තමයි 
ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් අර්ථ කථනය ෙදන්ෙන්.  

මා ෙම්  කාරණයට එක උදාහරණයක් කියන්නම්. අෙප් ෙම් 
ලක් ෙදරෙණ් එක්තරා රූපවාහිනී නාළිකාවක චතුර විධියට 
දඩයෙම් යන පත්තර කියවන මල්ලි ෙකනකු ඉන්නවා. ඔහු 
ෙහෝමාගම සිද්ධිය ගැන පත්තරවල තිෙබන විස්තර කියවන ගමන් 
ඔහුෙග් ජාතිවාදී මතය ජනතාවට කියනවා. ජාතිවාදය උලුප්පමින් 
මිනිස්සුන්ෙග් හැඟීම් ඇවිස්ෙසන විධියට ෙම්ක අර්ථ කථනය 
කරනවා. චතුර විධියට දඩයෙම් යන ෙම් මල්ලිෙග් script එක 
ලියලා ෙදන්ෙන් අභයාරාමෙයනුයි. ඇයි, අභයාරාමෙයන් ෙම් 
script එක ලියලා ෙදන්ෙන්? ඒකටත් ෙහේතුවක් තිෙබනවා.   

ෙම් මල්ලි  ඊෙය්-ෙපෙර්දා ෙගයක් අරෙගන තිෙබනවා, 
ඔප්පුවට මුද්දර ගාස්තු විතරක් ලක්ෂ 16ක්. එතෙකොට ෙම් ලක්ෂ 
16ක මුද්දර ගාස්තු කියන්ෙන් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
අවම වශෙයන් මිලියන 40ක්වත් ෙවනවා, ෙම් නිවස. එතෙකොට 
අභයාරාමෙයන්  script එක ලියන ගමන් ෙමන්න ෙම් ෙදොළ 

පිෙද්නිත් ෙදන නිසා තමයි තවම ෙම් ෙගොල්ලන් ෙම් දඩයෙම් 
යන්ෙන්. ෙම් දඩයෙම් යන අයට අපි පකාශ කරනවා, මාධ වල 
වගකීම හරියට තීරණය කරගත යුතු වන බව. මාධ වල වගකීම 
හරියට තීරණය කර ගත්ෙත් නැත්නම් හැමදාම ෙම් දඩයම් කලාව 
හරි යන්ෙන් නැහැ. මහජනතාව, රෙට් ජනතාව, නීතිය හා සාමය, 
ආරක්ෂාවට ආදරය කරන ජනතාව ඔබව හරියට ෙත්රුම් 
ගන්නවා. එතෙකොට ඔබට දඩයම් කලාෙවන්ම ගිහිල්ලා හරි 
යන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ෙබොෙහොම පරිස්සමින්, හරි මාධ  කලාවක් 
ආරක්ෂා කරන්න කියලා විෙශේෂෙයන් මාධ වලින් ඉල්ලනවා.  

මෑත කාලෙය් ගුවන් විදුලි මාධ   ගත්ෙතොත්, ඒවාෙය් සිංහල 
භාෂාව හැසිරවීම  අන්තිම කැත තත්ත්වයට පත් ෙවලායි 
තිෙබන්ෙන්.  උදාහරණයක් වශෙයන් ගත්ෙතොත්, නිවැරදි වචන 
භාවිත කරන්ෙන් නැහැ. "ආතල් ගන්නවා", "ෆන් ගන්නවා" 
කියන වචන ගුවන් විදුලි මාධ වල භාෂාෙව් පාවිච්චි කරනවා. 
ෙම්ක ඉතාමත් නින්දිත තත්ත්වයක්.  

රටක, ජාතියක සංස්කෘතිය රඳා පවතින්ෙන් භාෂාව මත. ඒ 
නිසා භාෂාව ආරක්ෂා කර ගත යුතුයි. එෙහම නැති වුෙණොත් සිදු 
වන්ෙන් භාෂාව වළ පල්ලට ගිහිල්ලා, රෙට් සංස්කෘතියත් වළ 
පල්ලට යන එකයි. ඒ වාෙග්ම පත්තරවලත් සිංහල භාෂාව 
හසුරුවන්ෙන් ඉතාම කැත විධියට. හරියට අකුරු ටික ලියන්ෙන් 
නැහැ. හරියට නම ලියන්ෙන් නැහැ. පුද්ගලයින්ෙග් නම් 
වැරදියටයි ලියන්ෙන්. ඒ ෙගොල්ලන් හිතනවා, ඒ ෙගොල්ලන් ලියන 
ඕනෑ ෙදයක් හරි කියලා. ඒ නිසා මම ඉතාම වගකීෙමන් සහ 
ෙගෞරවෙයන් මාධ ෙව්දීන්ෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, මාධ ෙව්දීන් 
විධියට පෑන හසුරුවන විට කල්පනාකාරී වන්න කියලා. එෙහම 
නැති වුෙණොත්, අෙප් රෙට් තිෙබන ෙම් වටිනා මාධ  කලාව නැති 
ෙවලා යනවා.  

උදාහරණයක් වශෙයන් අෙප් අල්ලපු රට වන ඉන්දියාෙව් 
පුවත් පත් ඇතුළු පධාන මාධ වල මාධ ෙව්දීන් හැසිෙරන 
ආකාරය බලමු. පවෘත්ති විකුණන කලාවක් ඔවුන්ට නැහැ. 
ජනතාවට ෙතොරතුරු ලබා දීෙම් කලාව තමයි ඒ මාධ වල 
තිෙබන්ෙන්. නමුත් අෙප් මාධ වල තිෙබන්ෙන් පවෘත්ති විකුණන 
කලාවක්. ඒ නිසා ෙම් පවෘත්ති විකුණන කලාෙවන් මිදිලා, රෙට් 
නීතිය හා සාමය හරි හැටි ආරක්ෂා කරන පුවත් පත් කලාවක්, 
මාධ  කලාවක් ඇති කළ යුතුයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙම් ගරු 
සභාෙව් අවධානය ෙයොමු කරවන්න මම කැමැතියි. ෙම් සඳහා ඉතා 
විශාල වගකීමක් ෙපොලීසියට පැවරිලා තිෙබනවා. ෙපොලීසියට 
පැවරිලා තිෙබන ඒ වගකීම ඉටු කරන්න නම්, ෙපොලීසිය, මාධ , 
අධිකරණය යන තිත්වය ඉතාම කමානුකූලව, ශක්තිමත්ව බද්ධ 
විය යුතුයි. ෙපොලීසිය කියා කරන ආකාරය, ෙපොලීසිය නීතිය 
කියාත්මක කරන ආකාරය සියයට 95කට වැඩි ෙම් රෙට් සාමාන  
ජනතාවෙග් පැත්ෙතන් සාධාරණව කල්පනා කරලා, 
පජාතන්තවාදී අයිතීන් ගැන කල්පනා කරලා, සකස් විය යුතුයි. 
එෙහම නැති වුෙණොත් ෙම් මාධ  කලාවත් එක්ක රෙට් 
පජාතන්තවාදයත් වළ පල්ලට යනවා. මතක තබා ගන්න, මාධ  
නිදහස ඇති කරලා දුන්ෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය බව. 
එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය ඇති කරලා දුන් මාධ  නිදහස වැරදි 
විධියට, රෙට් ජනතාවෙග් නිදහසට බාධා වන විධියට පාවිච්චි 
කරන්න එපා. ඒක බරපතළ වරදක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම මෑත කාලෙය්දී ෙම් 
රෙට් කියාත්මක වුණු ඉතාමත් නින්දිත තත්ත්වයක් තමයි 
ජාතිවාදය, වර්ගවාදය සමඟ වන ෙද්ශපාලනය. ෙද්ශපාලනය 
කරන සියලු ෙදනාම තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන game එක හැෙරන්න 
රෙට් ජනතාව ගැන, පජාතන්තවාදය ගැන තුට්ටුවකට මායිම් 

561 562 
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කරන්ෙන් නැහැ. උදාහරණයක් වශෙයන් ස්වාමීන් වහන්ෙසේලාෙග් 
හැසිරීම -ෙහෝමාගම අධිකරණෙය්දී ෙපොලිස් නිලධාරින් හතර 
ෙදෙනකුෙග් ෙතොප්පි ගලවා විසි කළා.- ගැන කියන්න පුළුවන්.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් ආනන්ද විෙජ්මාන්න මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் ஆனந்த விேஜமான்ன) 
(The Hon. Lakshman Ananda Wijemanne) 
ඒ හාමුදු රුෙවෝ ෙනොෙවයි. සිවුරු පටලවා ෙගන ආපු අය. 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ෙමවැනි ෙද්වල් සිදු වන්ෙන් නීතියට හා සාමයට ගරු 

ෙනොකිරීම තුළයි, ඒ සඳහා ඇති ගරුත්වය නැති වීම තුළයි, විනය 
නැති වීම තුළයි. "විනය" ගැන මාධ  කථා කළ යුතුයි. ෙම් රෙට් 
විනයක් නැත්නම්, ඒ විනය අතට ගන්නා අය ගැන නිවැරදි 
ඇසකින් වාර්තා කළ යුතුයි. ඒ නිසා ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට -
ශී ලංකා ෙපොලීසියට- පැවරී ඇති ෙම් බරපතළ වගකීම 
හරියාකාරෙයන් ඉටු කරන්න  ෙපොලීසියට ලැෙබන ශක්තිය ගැන 
අපි නැවතත් කල්පනා කළ යුතුයි.  

ෙපොලීසිෙය් කාර්යයන් ගැන කථා කරන ෙකොට කථා කළ 
යුතුම ෙදයක් තමයි, බරපතළ රිය අනතුරු සහ අද තිෙබන 
මහාමාර්ග තදබදය කියන්ෙන්. ශී ලංකා ෙපොලීසිය විද ානුකූලව, 
නවීන තාක්ෂණයත් එක්ක බද්ධ වුෙණ් නැත්නම් ෙම් රෙට් 
තිෙබන ෙගොඩාක් පශ්නවලට පිළිතුරු ෙසොයන්න අපට බැරි 
ෙවනවා. ඒ නිසා දැනට භාවිත කරන තාක්ෂණික උපකම -CCTV 
ආදී පරිගණක තාක්ෂණය ආධාරෙයන් භාවිත කරන උපකම- 
ගැන තව තවත් දැනුවත් වී ශී ලංකා ෙපොලීසිය නවීන 
තාක්ෂණෙයන් පරිණතව කටයුතු කළ යුතුයි කියා ෙයෝජනා 
කරමින් මාෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
 ෙබොෙහොම ස්තුතියි. The Hon. Abdullah Mahrooff, please. 

You have eight minutes. 
 
[பி.ப. 6.03] 

 
ගරු අබ්දුල්ලාහ් මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  

இந்தச் சைபயிேல சமர்ப்பிக்கப்பட்ட க்கியமான இந்தப் 
பிேரரைண சம்பந்தமாகப் ேபசுவதற்குச் சந்தர்ப்பம் 
ெகா த்தைதயிட்  த ல் உங்க க்கு நன்றி 
ெதாிவிக்கின்ேறன். இந்த நாட் ேல ஆட்சி மாற்றெமான்  
ஏற்ப வதிேல ெபா ஸா ைடய பங்களிப்ைப இன்  
ஞாபக ட் வ  நல்லெதன்  நான் நிைனக்கின்ேறன். இந்த 
நாட் ல் கடந்த சம்பர் 23, 24ஆம் திகதிகளில் நைடெபற்ற 
அரச உத்திேயாகத்தர்களின் தபால் ல வாக்களிப்பின்ேபா  
அந்த வாக்களிப்  எப்ப  நைடெபற் க்ெகாண் ந்த  
என்பைதப்பற்றி இந்த நா  ாிந் ெகாள்ளவில்ைல. ஆனால், 

சம்பர் மாதம் 26ஆம் திகதி நைடெபற்ற ெபா ஸா ைடய 
வாக்களிப்  இந்த நாட் ேல ஒவ்ெவா  பிரைஜைய ம் 
சிந்திக்க ைவத்த . ஏெனன்றால், ஆட்சி மாற்றத் க்கு 
வழிேகா ய  ெபா ஸா ைடய வாக்களிப்பாகும்.  

நான் ஒ  நிகழ்விேல கலந் ெகாண்டேபா  ெபா ஸ் 
உத்திேயாகத்தர்கள் அங்கு கூ யி ந்தார்கள்.  அவர்களிடம், 
"உங்க ைடய வாக்களிப்  எப்ப ம் 60 - 65 சத தம் 
இ க்குமா?" என்  ேகட்டேபா , அங்கி ந்த SSP, DIG 
தரத்தி ந்த உத்திேயாகத்தர்கள், "இம் ைற 
ெபா ஸா ைடய வாக்களிப்  95 சத த ம் ஆட்சி 
மாற்றத் க்கான வாக்களிப் " என்  கூறினார்கள். எனேவ, 
அவர்க க்கு இச்சந்தர்ப்பத்தி ம் நன்றிையத் 
ெதாிவித் க்ெகாண் , அந்தத் ைற சம்பந்தமான  இன்ைறய 
பிேரரைணயில் சில க த் கைளக் கூறலாெமன்  
நிைனக்கின்ேறன்.  

இன்  த்தம் வைடந்த சூழ ம்கூட வடக்கி ம் 
கிழக்கி ம் வா ம் 30 - 35 சத தமான அப்பாவித் தமிழ், 

ஸ் ம் மக்கள் ெபா ஸாைரச் சந்திக்கின்றேபா  சிங்கள 
ெமாழி ெதாியாததன் காரணமாக பல்ேவ  

ன்பங்க க்குள்ளாகின்றார்கள். ஒ  ெபா ஸ் 
நிைலயத்திேல தங்க ைடய பிரச்சிைனகள் சம்பந்தமாக 

ைறப்பா  ெசய்யச்  ெசல் கின்றேபா  அங்கு 
ெமாழிெபயர்ப்பாளர் இல்லாத காரணத்தினால்,  பந்தம் 
பி க்கின்றவர்கள் சிலர் சாியான ெமாழிெபயர்ப்ைபக் 
ெகா க்காத காரணத்தினால் இஸ்லாமிய, கிறிஸ்தவ, இந்  
கலாசாரங்கைளப் பின்பற் கின்ற தமிழ், ஸ் ம் ெபண்கள் 
அெசளகாியமான சூழ க்கு கம்ெகா க்க 
ேவண் யவர்களாக இ க்கிறார்கள்.  

இன்ைறய அைமதியான சூழ ேல, சி பான்ைம 
மக்க ைடய விகிதாசாரத்திற்ேகற்ப நியமனங்கள் 
வழங்கப்ப கின்றேபா  அந்தப் பிரச்சிைனக்குச் சு கமான 
தீர் காண ெமன்  நிைனக்கின்ேறன்.  21.01.2016ஆம் 
திகதிய "Daily Mirror" பத்திாிைகயிேல "Sign boards of lane 
laws; Police unable to print in Tamil language" என்ற ெசய்தி 
ஒன் ள்ள . இந்த நாட் ேல இன்  தி ஒ ங்குகைளப் 
பற்றி அல்ல  தி ைறைம பற்றி  சிங்களம், ஆங்கிலம் 
ஆகிய இ  ெமாழிகளி டாக மட் ேம அறி த்தல்கைள 
எ கின்றார்கள். அதிேல தமிழ் ெமாழியி ம் எ வதற்கு 
வசதியற்ற ேகவலமான சூழல்தான் இந்த நிர்வாக 
ேசைவயி க்கின்ற . இதைனக் கைளந் , தமிழ் 
ெமாழிக்குாிய க்கியத் வத்ைதக் ெகா க்கின்றேபா  
சி பான்ைமச் ச கம் சமமாக மதிக்கப்ப ம். இந்த நாட் ேல 
30 - 35 சத தமானவர்கள் கிறிஸ்தவம், இந் , இஸ்லாம் 
ஆகிய மதங்களில் ஒன்ைறத் த வியவர்களாக ம் தமிழ் 
ெமாழி ேபசுகின்றவர்களாக ம் இ க்கின்றார்கள். 
இவர்க ைடய நிைலைமைய அரசாங்கம் உணர்ந்  
ெசயற்பட ேவண் ய ஒ  கட்டாயம் இ க்கின்ற .   

ேம ம், இந்த ஆட்சி மாற்றத்திைன அைனத்  மக்க ம் 
வாக்களித்  ஏற்ப த்தியெதன்  ெசால்வைதவிட, இந்த 
நாட் ன் சி பான்ைமச் ச கம் சிந்தித்ததன் காரணமாக, 
அவர்கள் கடந்த அரசின் ெகா ங்ேகால் ஆட்சிக்கு 
உள்ளாக்கப்பட்டதன் காரணமாக ஆட்சி மாற்றத்திேல பாாிய 
பங்களிப்ைபச் ெசய்தார்கள் என்  ெசால்வ தான் நன்றாக 
இ க்கும். எந்த நியமனங்கள் வழங்கப்ப கின்றேபா ம் அதில் 
எங்க ைடய சி பான்ைமச் ச க ம் இடம்ெபற 
ேவண் ெமன்  அவர்கள் சிந்திக்கின்றார்கள். IGP 
ஆனந்தராஜா, DIG கேணஸ், DIG லாபீர், DIG நிசாம் 
ேபான்றவர்கள் மீண் ம் இந்த உயர் பதவிக க்கு 
நியமிக்கப்படேவண் ம். இப்ப  நியமனங்கள் 
வழங்கப்ப கின்றேபா தான் இந்தச் சி பான்ைமச் 
ச கத்தி ைடய உணர் கள் மதிக்கப்ப வைத எங்களால் 

ாிந் ெகாள்ள ம்.   
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வடக்கு மாகாணத்தி க்கின்ற கிளிெநாச்சி, மன்னார், 
யாழ்ப்பாணம், ல்ைலத்தீ , வ னியா ேபான்ற ஐந்  
மாவட்டங்களி ம் கிழக்கு மாகாணத்தி க்கின்ற 
தி ேகாணமைல, மட்டக்களப் , அம்பாைற ேபான்ற 
மாவட்டங்களி ம் DIG ஆக அல்ல  ASP ஆக அல்ல  SSP 
ஆக சி பான்ைமச் ச கத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கள் 
வரேவண் ெமன்  நாங்கள் கூறவில்ைல. ஒ  உயர் 
பதவியிேல ஒ  ெப ம்பான்ைமச் ச கத்ைதச் ேசர்ந்தவர் 
இ க்கின்றேபா , அதற்க த்த பதவியிேல இ க்கின்றவர் ஒ  
சி பான்ைமச் ச கத்தவராக இ ந்தால் அங்குள்ள 
பிரச்சிைனகைளப் ாிந்  நடக்கக்கூ ய ஒ  வாய்ப்  
உ வாகும் என்ப தான் எங்க ைடய ேகாாிக்ைகயாகும்.   

அ மட் மல்ல, இன்  இங்கி க்கின்ற 
ஊடகவியலாளர்க க்கு நாங்கள் ஒன்ைறச் ெசால்லக் 
கடைமப்பட் க்கின்ேறாம். அதாவ , ஊடகவியலாளர்கள்  
நிைலைமையப் ாிந்  ெசயற்படேவண் ெமன்  
கூ கின்ேறாம். அண்ைமயிேல நைடெபற்ற எந்த ஒ  நிகழ் ம் 
- எம்பி ப்பிட் ய சம்பவத்ைத எ த்தா ம் சாிதான், 
ேஹாமாகம சம்பவத்ைத எ த் க்ெகாண்டா ம் சாிதான் - 
இந்த நாட்  மக்க க்கு நம்பிக்ைகைய ஏற்ப த் வதாக 
இல்ைல. எக்ன ெகாட என்கின்ற ஊடகவியலாள ைடய 
மைனவிக்கு ஏற்பட்ட ன்பநிைலையக் க த்திற்ெகாண்  
அவர் நீதிமன்றம் ெசன்றேபா  நீதிமன்ற ன்ற ேல 
அவர்கள் நடந் ெகாண்டவிதத்ைத இந்த நாட்  மக்கள் 
மட் மல்ல சர்வேதச ம் உற் ேநாக்கிய .   

தற்ேபா  நான் கூறவ ம் விடயம் ெதாடர்பாக 
ஏற்ெகனேவ இங்கு ேபசியி க்கின்ேறன். ெபளத்த மதம் 
சமாதானம், நம்பிக்ைக, ெபா ைம, தியாகம் என்ற 
ேகாட்பா கைளக் ெகாண்டதாகும். ஆனால், இங்கு 
சில ைடய அரசியல் ேதைவக க்காக 
உ வாக்கப்பட்டவர்கள் நாட் ல் குழப்பங்கைள விைளவிக்கும் 
ேநாக்கத் டன் ெசயற்ப கின்றார்கள். அதாவ , தமிழ் 
மக்களால் ேபாற்றப்ப கின்ற, பல  வ டங்க க்கு 

ன்னர் ஆட்சி ெசய்த இராஜசிங்கன் என்  
ெசால்லப்ப கின்ற அல்ல  சிங்கள மக்களால் இராஜசிங்க 
என்  ெசால்லப்ப கின்ற அரச ைடய காலத்திேல 
உ வாக்கப்பட்ட ெகா ைய, எங்க ைடய ெகளரவ பிரதம 
மந்திாி அவர்க ைடய பாட்டனா ம் ெகளரவ ேஜ.ஆர். 
ஜயவர்தன அவர்க ம் எஸ்.டபிள் .ஆர். பண்டாரநாயக்க 
அவர்க ம் ேசர்ந்  நாட் ல் வாழ்கின்ற பல ச கங்கள், பல 
மதங்களின் அைடயாளத்ைதப் பிரதிப க்கின்ற ெகா யாகச் 
சீரைமத்  எம  ேதசியக் ெகா ைய உ வாக்கினார்கள். 
ஆனால், இன்  ாீேசட்களில், ெதாப்பிகளில், உைடகளில் 
அவர்கள் பதித் ள்ள அந்த மஞ்சள் சின்னம் இந்த நாட் ேல 
உள்ள சி பான்ைமயின க்கு ஓர் அச்சு த்தலாக 
இ க்கின்ற . ஊடகவியலாளர்கள் இப்ப ப்பட்ட 
அநாகாிகமான ெசயல்க க்கு ஊக்கமளிப்பைதத் 
தவிர்த் க்ெகாள்ள ேவண் ம்.   

இன்  ஏற்பட் க்கின்ற நிைலைம பற்றிச் 
ெசால்லேவண் ய எத்தைனேயா விடயங்கள் இ க்கின்றன. 
தற்ேபா ள்ள நிைலைமயிேல ஊடகவியலாளர்கள் 
ெபா சா க்குப் பக்கபலமாக இ க்கேவண் ம். நாட் ன் 
சட்டம், ஒ ங்ைக நிைலநாட் வதில் ெபா சா ைடய 
நடவ க்ைககள் மிக அவசியமானைவ. எங்க ைடய 
மாவட்டத்திேல நாங்கள் நீதிக்காக நியாயத் க்காகப் 
ேபாரா கின்றவர்கள்.  என  30 வ ட அரசியல் வாழ்விேல 

எந்த ஒ  காலத்தி ம் சாராயத்திற்ேகா அல்ல  
கஞ்சாவிற்ேகா அல்ல  ேபாைதப் ெபா ட்க க்ேகா இடம் 
ெகா த்தவனல்ல.  இன்  DIG ஆக promotion 
ெசய்யப்பட் க்கின்ற DIG ேசனப , DIG ெவத்தெவல, DIG 
சந்திரா ெபேரரா ேபான்றவர்கள் எங்க ைடய மாவட்டத்தில் 
மிக ம் ேநர்ைமயான ெபா ஸ் அதிகாாிகளாகச் 
ெசயற்பட்டார்கள். அப்ப ப்பட்டவர்க ைடய 
ெசயற்பா கைள ம் அவர்கைள ம் ேபாற் வ டன், 
எதிர்காலத்திேல சி பான்ைமச் ச கத்ைதச் ேசர்ந்தவர்க ம் 
அவ்வாறான பதவிகளிேல நியமிக்கப்ப வதன் லம் 
சி பான்ைம மக்க ைடய அபிலாைசகைள ம் ர்த்தி 
ெசய்யேவண் ெமன்  ேகட் , விைடெப கின்ேறன்.  நன்றி.   
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

7ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 6.11] 
 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හදිසිෙය් 

වුණත් ෙම් සම්බන්ධෙයන් කථා කරන්න ෙපොඩි ෙව්ලාවක් ෙහෝ 
මට ලබාදීම  පිළිබඳව. ෙමොකද, අපි හැම තිස්ෙසේම පාවිච්චියට 
ගනිමින්, හිතුණාම එෙරහි ෙවමින්, මඩ ගහන්න හිතුණාම මඩ 
ගහමින් භාවිත කරන සාධකයක් තමයි ෙපොලීසිය. 
ෙද්ශපාලනඥයාත් එෙහමයි. සාමාන ෙයන් ෙම් සමාජෙය් එවැනි 
කරුණු කාරණා කිහිපයක් තිෙබනවා. එම නිසා ෙපොලීසිය ගැන 
අදහස් ටිකක් පකාශ කරන්න ලැබීම ගැන මම විෙශේෂෙයන්ම 
සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. ෙම් ෙයෝජනාව අෙප් ගරු අනුර කුමාර 
දිසානායක මන්තීතුමා තමයි ඉදිරිපත් කෙළේ. පසු ගිය කාල 
පරිච්ෙඡ්දෙය් ෙපොලිස් නිලධාරින් 357ක් ඝාතනය කරපු ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුණ තමයි, අද ෙපොලීසිය පිළිබඳව සද්භාවෙයන් ෙම් 
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කෙළේ. ඒ පිළිබඳවත් සන්ෙතෝෂයි. කාලීනව 
අදහස් ෙවනස් ෙවනවා.  

මම විෙශේෂෙයන්ම අහෙගන හිටි යා, අෙප් ගරු සිසිර ජයෙකොඩි 
මන්තීතුමා නැවතත් සුපුරුදු බයිලය කියමින්, ෙපොල් ගෙහන් 
කඹයට ගිහිල්ලා, කෙඹන් ගවයාට යනවා වාෙග් ගිහිල්ලා කථාව 
කළ අන්දම. විෙශේෂෙයන්ම එතුමා ජිනීවා කුමන්තණ, ජිනීවා 
ෙයෝජනා සම්බන්ධෙයන් කථා කළා. අෙප් ෙපොලීසිය ගැන කථා 
කරමින් ඒ හරහා තමයි එතුමා ඒ පැත්තට පැන්ෙන්. එතුමා දැන් 
ගරු සභාෙව් නැති වුණත් මම කියන්නට ඕනෑ, 1971 වර්ෂෙය් 
ෙපේමවතී මනම්ෙප්රි සුරූපී තරුණිය ඝාතනය වුණ අවස්ථාෙව්දීත්, 
ඒ අපරාධයට සම්බන්ධ වුණ නිලධාරින් ෙවනුෙවන් විධිමත් 
පරීක්ෂණයක් කරලා, නඩු විභාග කරලා, ඒ අපරාධයට සම්බන්ධ 
වුණු අයට දඬුවම් දුන්නු බව. ඒ දඬුවම් ලබා දීම සිද්ධ වුෙණ් ජිනීවා 
කුමන්තණවල පතිඵල හැටියට ෙනොෙවයි. ඒවා කාලානුරූපීව, 
කාලීනව සිද්ධ විය යුතු කාරණා හැටියට තමයි 1971 වර්ෂෙය්දීත් 
ඒ තීන්දු, තීරණ කියාත්මක වුෙණ්.  

විෙශේෂෙයන්ම අපි කියන්නට ඕනෑ, 2002 වර්ෂෙය්දී එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය මූලික කර ගත්ත අෙප් රජයක් තිබුණාය කියලා. ඒ 
රජෙය්දී පැහැදිලිවම අපි කථා කරපු ෙදයක් තමයි ස්වාධීන 
ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාව කියන එක. අපි ඒවා ඇති කළා.  
ෙපොලීසියට ශක්තිමත් ෙකොන්දක්, ශක්තිමත් පන්නරයක් ලබා 
දීෙම් බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් තමයි අපි ඒ ෙකොමිෂන් සභාව ඇති 
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කෙළේ. නමුත්, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් ඉන්න මන්තීවරුම 
තමයි, චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිනිය සමඟ එකතු 
ෙවලා, 2004 වර්ෂෙය්දී පැවැති අෙප් ආණ්ඩුව ෙපරළා දමා, 
ෙපොලීසිය සඳහා ෙකොන්දක් ලබා ෙදන්න අපි ඇති කරපු ෙකොමිෂන් 
සභා වැඩ පිළිෙවළවල් සියල්ල කඩාකප්පල් කරලා, ඒ 
යන්තණයන් ෙවනස් කරන්නට මඟ පෑදු, ඒවාට මුල් වූ අයමයි අද 
ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරන්ෙනත්.  

2002 වර්ෂෙය් අපට ඒ ෙකොමිෂන් සභා ස්ථාපිත කර ගන්නට 
පුළුවන් වුණා නම්, මම හිතන්ෙන් ෙම් වන විට  ඒවා වරදවමින් 
ඉෙගන ගනිමින්, අඩු පාඩුකම් සංෙශෝධනය කර ගනිමින්  ෙහොඳ 
තැනකට  අරෙගන එන්න පුළුවන්කම තිබුණා. එෙසේ සිදු වූවා නම්, 
ෙම් වන විට අඩු පාඩු නැති නිවැරදි තැනක් බවට ෙපොලීසිය හදා 
ගන්න පුළුවන්කම තිබුණා කියන විශ්වාසය අපට තිෙබනවා. 

අෙප් රෙට් හැම තැනකම තිෙබන උද්ෙඝෝෂණවලට කඳුළු ගෑස ්
ගහන්ෙන්, බැටන් ෙපොලු අරෙගන යන්ෙන්, බාධක-සම්බාධක 
දමන්ෙන්, ජල පහාර එල්ල කරන්ෙන්, හැම ෙදයක්ම මර්දනය 
කරන්ෙන්, ෙග්ට්ටු, තාප්ප, මන්දිර ආරක්ෂා කරන්ෙන් 
ෙපොලීසිෙයන් බව අපි මාධ වලින්  දකිනවා. හැබැයි, ෙපොලීසිෙය් 
පශ්න ෙවනුෙවන්, ෙපොලීසිෙය් තිෙබන වෘත්තිය අයිතිවාසිකම් 
ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටීමට ඔවුන්ට වෘත්තිය මධ ස්ථානයක් ඇත්ත 
වශෙයන්ම නැහැ කියන එකත් අපි ඉතාම කනගාටුෙවන් කියන්න 
ඕනෑ.  

විෙශේෂෙයන් ෙපොලීසිෙය් පහළ නිලධාරින්ට ඔවුන්ෙග් 
ෙව්දනාවන්, ඔවුන්ෙග් පශ්න ගැන කථා කරන්න ආයතනයක්, 
ෙව්දිකාවක් නැහැ. ඔවුන්ට උද්ෙඝෝෂණය කරන්න බැහැ. ඔවුන් 
උද්ෙඝෝෂණය කරන්ෙන් නැහැ. ඒ එක්කම ඔවුන්ට වෘත්තිය 
සමිතියක් නැහැ. ඔවුන් අනුන්ෙග් වර්ජන පාලනය කරනවා මිසක් 
ඔවුන්ට වර්ජනය කරන්න බැහැ.  ෙමන්න ෙම් වාෙග් කාරණා 
නිසාත් ෙම් සඳහා ඇත්තටම බලපාන කරුණු කාරණා ගැන අපි 
වග කිව යුතු ෙද්ශපාලකයන් හැටියට කථා කළ යුතුයි කියා මා 
හිතනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ සඳහා ඔවුන්ට යම් සහෙයෝගයක් ලබා දිය 
යුතුයි කියන එකත් මා දකිනවා.  

ෙම් ෙව්ලාෙව්දී විෙශේෂෙයන්ම කියන්න ඕනෑ, 
ෙකොටෙදණියාෙව් ෙසේයා සෙදව්මි දැරියෙග් ඝාතනය හා 
සම්බන්ධව ෙපොලීසිය මැදිහත් වීෙම් සිද්ධිය පසු ගිය කාලෙය් 
ෙබොෙහොමයක් අය පතුරු ගහපු මාතෘකාවක්ය කියන එකත්.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, කරුණාකර ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් 

කරන්න. 

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව ෙව්ලාව නැද්ද? 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට දැන් මම වැඩිපුර විනාඩි ෙදකක් ලබා දීලායි 

තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 

ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
අයිෙයෝ, ඔබතුමා මට ඒක දැනුම් දුන්ෙන් නැහැෙන්. 
 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
තවම කථාව පටන් ගත්තා විතරයි ෙන්ද? 
 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
තවම පටන් ගත්තා විතරයි. තව විනාඩි ෙදක තුනක්වත් - 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
අද දින කථික ලැයිස්තුෙව් ඔබතුමාෙග් නම නැහැ. ඒ වුණත් 

අපි ඔබතුමාට ෙම් අවස්ථාව ලබා දුන්නා. ඒ නිසා කරුණාකර 
ඔබතුමාෙග් කථාව දැන් අවසාන කරන්න. 

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩි ෙදකක 

කාලයක් ලබා ෙදන්න. ෙකොටෙදණියාව ෙපොලීසිය ඒ පත් වුණු 
අපහසුතාව සම්බන්ධව මන්තීවරෙයක් හැටියට මෙග් ෙපෞද්ගලික 
අදහස පැහැදිලිවම ඉදිරිපත් කරන්න මම කැමැතියි. 
ෙකොටෙදණියාව ෙපොලීසිෙය් ෙසේව ය කළ ස්ථානාධිපතිතුමා ඇතුළු 
නිලධාරින් පස් ෙදෙනකු ෙම් ෙවනෙකොට මාරු කර යවා 
තිෙබනවා. එම නිලධාරින් ඒ ආකාරෙයන් මාරු කිරීම පිළිබඳව මා 
පැහැදිලිවම විරුද්ධ ෙවනවා. ෙමොකද, ඒ වාෙග් බලවත් පශ්නයක් 
ඇති වුණාම ෙපොලීසිෙය් අයට එම සැකකරුවන් අරෙගන 
ගිහිල්ලා, "ඔයා ෙමෙහම කළාද? ඇත්තටම එෙහම කළාද?" 
යනුෙවන් පවන් සලමින් පශ්න කිරීමට කමෙව්දයක් නැහැ. ඒ 
අපරාධකරුවන් නිදැල්ෙල් ඉන්න-ඉන්න, ඒවා පිළිබඳව 
ෙනොෙසොයන්න-ෙනොෙසොයන්න ඒ සඳහා ගත ෙවන හැම දවසක් 
ගණෙන්ම බැණුම් අහන්ෙන්ත් ෙපොලීසියයි. ඒ නිසා ඒ වාෙග් 
සැකකරුවන් ෙසොයා ෙගන යෑෙම්දී යම් යම් තත්ත්වයන්ට පත් 
වන ෙපොලිස් නිලධාරින් පිළිබඳව මීට වඩා සානුකම්පිතව 
බලන්නට ඕනෑ. අපරාධකරුවන් ෙහව්වත් වැරදියි; ෙහොයන්න 
ඉක්මන් වුණත් වැරදියි; ෙහොයන්න පරක්කු වුණත් වැරදියි. දත් 
තිස්ෙදක මැද්ෙද් තිෙබන දිව වාෙග් තමයි, ෙපොලීසියත්. ඒ නිසා 
ෙම්වා ගැන අපි සානුකම්පිතව බලන්නට ඕනෑය කියා මා හිතනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ලබා දී තිබුණු කාලය අවසානයි. 
 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
කාලය අවසානයිද? 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මන්තීතුමා. 

ඔබතුමාට විනාඩි හයක කාලයක් තිෙබනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[අ.භා. 6.20] 
 
ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉතාම වැදගත් ෙයෝජනාවක් 

විවාදයට ගන්නා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මට මිනිත්තු කිහිපයක් ලබා දීම 
සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට පථමෙයන්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපිට ඉතාම පැහැදිලිව 
ෙපෙනන්නට තිෙබන කාරණයක් තමයි, ෙම් රෙට් සිදුවන සෑම 
සිදුවීමක්ම අවසානෙය් කවර ෙහෝ එක පාර්ශ්වයකින් ෙබොෙහෝ 
ෙව්ලාවට ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ඇඟිල්ල දිගු ෙවනවා කියන 
එක. ඉතිහාසෙය් සිට ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට කීර්තිනාමයන් 
ලැබුණු පමාණයට වඩා වැඩිපුර ලැබී තිෙබන්ෙන් ෙචෝදනාවන්. 
මම හිතනවා, ෙචෝදනාවන් එල්ල කිරීම ඉතාම පහසුයි කියා. 
ඇඹිලිපිටිෙය් සිදුවුණු සිදුවීෙම් සමහරවිට යම් යම් පශ්න තිෙබන්න 
පුළුවන්.  ඒ සිදුවීම සම්බන්ධව නීතිය හා සාමය භාර ගරු 
ඇමතිතුමාට ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ලැබුණු ෙතොරතුරු මත 
එදා ෙම් ගරු සභාෙව්දී එතුමා යම් කරුණු පැහැදිලි කිරීමක් කළා. 
ඒකට සම්පූර්ණෙයන්ම පදනම් වුෙණ් ෙපොලිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් එතුමාට ලැබුණු, එතුමාෙග් අමාත ාංශෙය් 
ෙල්කම්වරයා හරහා එතුමාට  ලැබුණු ෙතොරතුරුයි. එම ෙතොරතුරු 
පදනම් කර ෙගන තමයි, එතුමා ඒ කරුණු පැහැදිලි කිරීම කෙළේ. 
නමුත් ඒ පරීක්ෂණය ඉදිරියට යන ෙකොට පරීක්ෂණය ෙවන 
අතකට නැඹුරු වුණා. ඒ නිසා  එතුමාට සිද්ධ වුණා වර්තමානෙය් 
පරීක්ෂණෙය් තිෙබන යථා ස්වභාවය ෙම් සභාවට එළි දක්වන්නට. 
ඒක සමහර මාධ  උපෙයෝගී කර ගත්තා, ඇමතිවරයාට ෙචෝදනා 
එල්ල කරන්නට.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම කියන්නට කැමැතියි අද 
ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට, විෙශේෂෙයන්ම ෙපොලීසිය භාර 
අමාත ාංශයට ෙහොඳ ඇමතිවරෙයක් ලැබිලා තිෙබන බව. එතුමා 
ෙබොෙහොම විද ානුකූලව බැලිය හැකි, දක්ෂ ෙලස වැඩ කළ හැකි 
ඇමතිවරෙයක්. ඒ වාෙග්ම මම කවදාවත් කථා කරලාත් නැති, 
සම්බන්ධකමකුත් නැති, නමුත් මම අගය කරන 
ෙපොලිස්පතිවරෙයක් වර්තමානෙය් ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
ඉන්නවා. මම එතුමාව අගය කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම  ෙපොලීසිය 
යම් තැනකට ෙගෙනන්න, සුදුසු මට්ටමකට ෙපොලීසිය නවීකරණය 
කරන්නට එතුමා උත්සාහ කළා කියන එක පසු ගිය කාලෙය් 
එතුමාෙග් කියා කලාපය තුළින් අපට ෙපෙනන්නට තිබුණා.  

ෙපොලීසිෙය් තිෙබන යම් යම් අඩු පාඩුකම් නිවැරදි කර ගැනීම, 
ඒ ෙදස විවෘත මනසකින් බලා කටයුතු කිරීම සෑම පාර්ශ්වයකම 
වගකීමක් බව මම කියන්නට කැමැතියි. විෙශේෂෙයන්ම එය 
මාධ ෙය් වගකීමක්. අද සමහර මාධ  ෙබොෙහොම පහසුෙවන් 
ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ඍජුව ෙචෝදනා එල්ල කරන්නට, 
ෙබොෙහොම බරපතළ විධිෙය් ෙචෝදනා එල්ල කරන්නට ඉදිරිපත් 
ෙවනවා. සමහර ෙවලාවට ෙම් පරීක්ෂණවලට ඒවා විශාල 
බාධාවක්. ඇතැම් පරීක්ෂණ ඉස්සරහාට යන්න කලින්, 
පරීක්ෂණෙය් ෙකළවරක් දකින්නට කලින් සමහර මාධ වලින් 
තීන්දු දීලා අවසානයි. අධිකරණයකින් නඩුවක් විභාග කරලා දිය 
යුතු තීන්දු ඇතැම් මාධ , පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කරන්නත් කලින් 
පූර්ව නිගමනවලට ඇවිල්ලා ලබා දීලාත් ඉවරයි. මාධ වලට 
එක්තරා විධියක සදාචාරාත්මක යුතුකමක් තිෙබනවා ෙපොලිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ජනතාව ෙවනුෙවන් සාධාරණය ඉෂ්ට 
කරන්නට යන අවස්ථාවකදී, -යම්කිසි කාරණයකදී ෙව්වා, 
අපරාධයකදී ෙව්වා, ෙවන යම් සිදුවීමකදී ෙව්වා- ඒ ෙවනුෙවන් 
මාධ ෙය් යුතුකම ඉෂ්ට කරන්න. ඒ සඳහා නීති පැනවීම අවශ  
නැහැ. ස්වයං වාරණයකින්, ස්වයංව මාධ  ෙම් පිළිබඳව වගකීමක් 
ගත යුතුයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම මම කනගාටු 
ෙවනවා ෙම් රෙට් සමාජයට වැදගත් අවවාද, අනුශාසනා, උපෙදස් 
දිය යුතු සමහර ෙකොටස් නීතිය අතට අරෙගන කියා කිරීම ගැන. 
මම ෙබෞද්ධෙයක් විධියට, විෙශේෂෙයන්ම අවුරුදු 15ක් දහම් පාසල් 
ගුරුවරෙයක් විධියට වැඩ කළ ෙකෙනක් විධියට, මම ඒ ගැන 
කනගාටු ෙවනවා. සමහර ෙවලාවට විෙද්ශ රටකට ගියාම 
ෙබෞද්ධාගෙම් ෙනොවන ෙකෙනකුට "මම ෙබෞද්ධෙයක්" කියලා 
කියන්නත් මට පසුබෑමක් තිෙබනවා. මම ඒ බව විවෘතව ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කියනවා. ෙමොකද, චීවරය දරන සමහර උදවිය 
අධිකරණය ඉස්සරහාට ගිහින් හැසිෙරන විධිය, නීතිය අතට 
අරෙගන කියා කරන විධිය දැක්කාම එෙහම පසුබෑමක් එනවා. බුදු 
රජාණන් වහන්ෙසේ ෙද්ශනා කළ ධර්මයට මුළුමනින්ම පටහැනිවයි 
චීවරය දරන සමහර උදවිය සමහර ෙවලාවට කියා කරන්ෙන්. ඒ 
අය බුදු දහමට බරපතළම නිගාවක් කරන්ෙන්. අද කවුරු ෙහෝ 
කියනවා නම් ශාසනය විනාශ කරන්නට උත්සාහ කරනවා කියලා, 
ෙවන කිසි ෙකෙනකුට ශාසනය විනාශ කරන්නට බැහැ, එය 
විනාශ කළ හැක්ෙක් ශාසනය තුළට ඇවිල්ලා වැරදි විධියට 
හැසිෙරන අයට පමණයි කියා මම හිතනවා.  

බුදු රජාණන් වහන්ෙසේ ෙද්ශනා කෙළේ, " විනෙයෝනාම 
සාසනස්ස ආයු" කියලායි. ඒ කියන්ෙන් විනය රකින තාක් කල් 
තමයි ශාසනය රැෙකන්ෙන් කියලා. විනය ගැන තඹ 
ෙදොයිතුවකටවත් මායිම් ෙනොකර කියා කරන අය තමයි ශාසනය 
විනාශ කරන්ෙන්. ෙවන කිසිම ෙකෙනකුට බුදු සසුන විනාශ 
කරන්නට පුළුවන්කමක් නැහැ. ෙම් උදවිය ෙපොලීසියට නීතිය 
කියාත්මක කරන හැටි උගන්වන්නට යාම, අධිකරණයට ගිහිල්ලා 
අධිකරණෙය් කටයුතු කියාත්මක කරන විධිය උගන්වන්නට යාම 
රටට වැරදි පණිවුඩයක්, අෙප් බාල පරම්පරාවට වැරදි 
පූර්වාදර්ශයක් ෙදන කටයුත්තක් කියලා මම හිතනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම කථාව අවසන් කරනවා. 
ඔබතුමා වැනි කථානායක පුටුවටම සුදුසු ෙකෙනක් ඔය ආසනෙය් 
තියාෙගන කථා කරන විට මට කථාව වැඩිෙයන් කරෙගන 
යන්නට ආශා හිෙතනවා. නමුත් මම මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් විනය ඇති විය 
යුතුයි. ඒක ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුවටත් අදාළයි; සංඝ 
ශාසනයටත් අදාළයි; පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් හැටියට අපටත් 
අදාළයි; මුළු මහත් රටටත් අදාළයි. බාල පරම්පරාව නිසි මඟට 
ෙග්න්න නම් ෙම් රෙට් විනය ෙගොඩ නැඟිය යුතුයි කියන එක මම 
තදින්ම විශ්වාස කරනවා. ඒ සඳහා ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
ශක්තිමත් විය යුතුයි. ඒ ෙවනුෙවන් අද අපට ෙහොඳ ඇමතිවරෙයක් 
ලැබිලා තිෙබනවා. එතුමාට ෙහොඳ දැක්මක් තිෙබනවා. තිෙබන යම් 
යම් අඩු පාඩු නිවැරදි කරෙගන, ඉදිරි වර්ෂ ෙදක වන විට ෙපොලිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙහොඳ තැනකට ෙග්න්න අපට පුළුවන් ෙවයි 
කියලා  මම හිතනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. 

 
[பி.ப. 6.26] 

 

ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා  
(மாண் மிகு ேவ  குமார்)  
(The Hon. Velu Kumar) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

இன்ைறய தினம் ன்ைவக்கப்பட் ள்ள,  இலங்ைகப் 
ெபா ஸா ைடய ெசயற்பா கள் ெதாடர்பான  இந்தப் 
பிேரரைண மீ  உைரயாற் வதற்கு எனக்கும் 
வாய்ப்பளித்தைமக்கு த ல்  நன்றிையத் 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். இலங்ைகயில் இ க்கின்ற 
இரண்  ெபாிய கட்சிக ம் ஒன் ேசர்ந்  அைமத்தி க்கின்ற 
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இந்த நல்லாட்சியிேல, சமாதானம் நில கின்ற இந்தச் 
சூழ ேல, எம  நா  ஒ  திய பாைதயில்  
ெசன் ெகாண் க்கின்ற . நாட் ேல சட்டத்ைத, 
சமாதானத்ைத, இனங்களிைடேய ஒற் ைமைய 
நிைலநாட் வதில் ெபா ஸ் பிாிவின  பங்களிப்பான  
பாாியளவிேல காணப்ப கின்ற . அந்த வைகயிேல, இந்தப் 
ெபா ஸ் திைணக்களத்தின  ெசயற்பா கள், அதன  
உத்திேயாகத்தர்களின் ெசயற்பா கள் என்பன இன்ைறய 
அரசு எதிர்பார்க்கின்ற அந்த இலக்குகைள 
அைடந் ெகாள்வதற்கு க்கியமானைவயாகக் 
காணப்ப கின்றன. இவ்வாறானெதா  சூழ்நிைலயிேல 
ெபா ஸ் திைணக்களத்தில் இ க்கின்ற பல்ேவ  விதமான 
சாதக பாதகங்கைள எ த் க்காட் , அவற்றிைன 
எங்க ைடய நாட் ன் எதிர்கால சுபிட்சத் க்காக 
மாற்றக்கூ ய வைகயில் ெகாண் வரப்பட்ட ஒ  நல்ல 
பிேரரைணயாக இ  அைமந்தி க்கின்ற .  

நான் தமிழ் ேபசும் மக்கைளப் பிரதிநிதித் வம் 
ெசய்கின்றவன் என்ற வைகயிேல நாங்கள் நைட ைறயிேல 
ெபா ஸ் நிைலயங்களில் எதிர்ேநாக்குகின்ற சில 
பிரச்சிைனகைள, இந்த இடத்திேல உாிய தரப்பினர் 
இ ப்பதனால், ன்ைவக்க வி ம் கின்ேறன். இலங்ைகயிேல 
குறிப்பாக தமிழ் ேபசுகின்றவர்கள் நா  வ ம் 
பரந்தி க்கின்றனர். அவர்கள் ெபா ஸ் நிைலயங்க க்குச் 
ெசல் ம்ேபா  அந்நிேயான்னியமில்லாத, பாிச்சயமில்லாத 
ஓாிடத்திற்குப் பயந்த சுபாவத்ேதா  ெசல் கின்ற 
நிைலைமேய இவர்கள் மத்தியில் காணப்ப கின்ற . அதற்குப் 
பிரதான காரணம், இந்தப் ெபா ஸ் நிைலயங்களில் 
இ க்கின்ற உத்திேயாகத்தர்களில் மிகப் 
ெப ம்பான்ைமயானவர்கள் ற் தாக தமிழ் ெமாழிையக் 
ைகயாள யாதவர்களாக, தனிச் சிங்கள ெமாழியிேல 
ெசயற்ப பவர்களாக  இ ப்பேதயாகும். இலங்ைகயில் 
வா கின்ற பல்ேவ  இனத்ெதாகுதியினைர ம் இந்தப் 
ெபா ஸ் ேசைவயில் ேசர்த் க்ெகாள்ளாைம  இதற்குப் 
பிரதான காரணமாக இ க்கின்ற . அ  வடக்ைகச் ேசர்ந்த 
இலங்ைகத் தமிழர்களாக இ க்கலாம்; கிழக்ைகச் ேசர்ந்த 

ஸ் ம்களாக இ க்கலாம்; மைலயகத்தில் இ க்கின்ற 
இந்திய வம்சாவளியினரான ெப ந்ேதாட்ட மக்களாக 
இ க்கலாம். இச்ச கங்கைளச் ேசர்ந்தவர்க ம் ெபா ஸ் 
ேசைவக்குள் உள்வாங்கப்ப கின்றேபா , 
இத்திைணக்களத்தி டாக இந்த நாட்  மக்க க்கு 
வழங்கப்ப கின்ற ேசைவயான , இலகுவாக மக்கைளச் 
ெசன்றைடயக்கூ யதாக அைம ெமன நான் க கின்ேறன். 
அந்த வைகயிேல, அ த்  வ கின்ற 

ன்ென ப் க்களின்ேபா , தமிழ் ெமாழிையக் 
ைகயாளக்கூ ய சகல ச கங்களி ந் ம் ெபா ஸ் 
திைணக்களத் க்கான உத்திேயாகத்தர்கைள விேசட 
ஏற்பா களி டாக உள்வாங்கி, சகல ச கங்களின ம் 
க த் க்கைள ம் ஏற் , பரந்த மக்கள்ேநய ேசைவைய 
ஆற்றக்கூ ய ஒ  ெபா ஸ் பிாிைவ உ வாக்கேவண் ெமன 
நான் ன்ெமாழிகின்ேறன்.  

மக்கள் தங்க ைடய பிரச்சிைனகைளயிட் ச் ெசய் ம் 
ைறப்பா தான், ெபா ஸ் நிைலயத்தின் நாளாந்த 

நடவ க்ைககளில் பிரதானமாக இ க்கின்ற . ஆனால், 
மக்கள் ைறப்பா கைளச் ெசய்வதற்காகப் ெபா ஸ் 
நிைலயங்க க்குச் ெசல் கின்றேபா , அங்கு 

ைறப்பா கைளப் பதிகின்ற ெபா ஸ் உத்திேயாகத்தர்கள் 
ைறப்பாட்டாளர்கைளக் ைகயா கின்ற விதம் - 

அவரவர்க க்குாிய அந்தஸ்ைத வழங்காத நிைலைம நாட் ன் 

எல்லாப் பகுதிகளி ம் காணப்ப கின்ற . ைறப்பாட்ைடச் 
ெசய்வதற்காக அங்கு ெசல்பவர்கள் - அவர் ைவத்தியராக 
இ க்கலாம்; ஆசிாியராக இ க்கலாம்; அதிபராக இ க்கலாம்; 
சாதாரண ெபா மக்களாக இ க்கலாம் - சிலேவைளகளிேல 
பல மணிேநரம் காத்  நின் ெகாண் க்கேவண் ய 
நிைலயி க்கின்ற . அ மட் மல்ல, அவர்கள் 

ைறப்பாட்ைட சிங்கள ெமாழியிேல ேகட் , சிங்கள 
ெமாழியிேல எ திவிட் , " ெமன்றால் வாசித் ப் 
பார்த் க்ெகாள் ங்கள்; அதற்குப் பிறகு ைகெயாப்பம் 
இ ங்கள்" என்  ைறப்பாட்டாளர்களிடம் ெசால்வார்கள். 
ஆனால், ைறப்பா  ெசய்பவர்களில் 
ெப ம்பாலானவர்க க்கு அந்த ெமாழி 
ெதாியாதி க்கின்றேபா ம், எ ேம அறியா  அதிேல 
ைகெயாப்பமிட் விட்  வ கின்றனர். அதன் பின்னர் அ  
சட்டாீதியாக அ த்த கட்டத்திற்கு ன்ென க்கப்ப கின்ற . 

ைறப்பாட்டாளர் ெசால்வைத அவர்கள் எப்ப ப் 
ாிந் ெகாள்வார்கேளா, அதற்ேகற்றவா  அவர்க ைடய 

ெமாழியிேல எ வார்கள். இந்த சூழ்நிைலயில் நட்ட 
ஈட்ைடப் ெபறேவண் ய ஒ வேர அதைனச் 
ெச த்தேவண் ய ர்ப்பாக்கிய நிைலைம 
காணப்ப கின்ற . ஆகேவ, நாட் ன் எதிர்காலத்ைதக் 
கவனத்திற்ெகாண்  இத்தைகய  நிைலைமகள் ஒ க்கப்பட 
ேவண் ம். சமாதானத் க்கும் இனங்க க்கிைடயிலான  
நல் ணக்கத் க்கும் ஏற்ற வைகயிேல இந்த ெபா ஸ் 
நிைலயச் ெசயற்பா கள் ேமம்ப த்தப்பட ேவண் ம்.  

நான் ஓர் உதாரணத்ைத இதற்குச் ெசால்ல ேவண் ம். 
கண் , ேபாகம்பைரச்  சிைறச்சாைலயான  பள்ேளகைலக்கு 
மாற்றப்பட்  ம்பைற சிைறச்சாைல என்ற ெபயாில் 
ெசயற்பட் க்ெகாண் க்கின்ற . அங்ேக வடக்கு 

த்தத்தின்ேபா  ைக  ெசய்யப்பட்ட 18 க்கும் ேமற்பட்ட 
சிைறக்ைகதிகள் இ க்கின்றார்கள். அவர்களிடம் 
ேபசுகின்றேபா , ெபா ஸ் நிைலயங்களிேல சிங்களத்தில் 
பக்கம் பக்கமாக எ திக்ெகா த்ததில் அவர்கள் 
ைகெயாப்பமிட்  வந்தி ப்ப  ெதாியவந்த . ஆனால், அதில் 
என்ன எ தியி ந்தெதன்ப  அவர்க க்குத் ெதாியா . 
இன் ம் நிைலைம இவ்வாறாகேவ காணப்ப கின்ற . 

மைலயகப் பகுதிகைள எ த் க்ெகாண்டால், 
ெப ந்ேதாட்டத் ைறயிேல ெபா ஸ் நிைலய 

ைறப்பா களின்ேபா  பாாிய அசாதாரண நிகழ் கள் 
இடம்ெப கின்றன. குறிப்பாக, ெப ந்ேதாட்டங்கைள 
நி வகிக்கின்ற கம்பனிகளின் நிர்வாக அதிகாாிகள் ெபா ஸ் 
நிைலயத்திேல ஒ  ைறப்பாட்ைடச் ெசய்தால், அவர்கள் 
கூ கின்ற கூற் க்கள்தான் எ ப கின்றன. அவர்கள் கல்வி 
கற்றவர்களாக, ச கத்திேல உயர் ஸ்தானத்தில் 
உள்ளவர்களாக, பதவிநிைலயில் உள்ளவர்களாகக் 
காணப்ப வதனால் சாதாரண கூ த் ெதாழிலாளியின  
க த்திைனச் ெசவிம க்காத நிைலைமையத்தான் நாங்கள் 
ெதாடர்ந் ம் காண்கின்ேறாம். எந்த ைறப்பாட்ைட 
எ த்தா ம் ேதாட்ட அதிகாாியின   க த்ேத சாியானெதன்ற 
ேகாணத்தில் பார்க்கப்ப கின்ற . ஆகேவ, இந்த ெபா ஸ் 
பிாிவில் இ க்கின்றவர்களிைடேய மேனாாீதியான மாற்றம் 
ஏற்பட ேவண் ெமன நான் க கின்ேறன். தமிழ் ெமாழி 
மீதான ஆர்வத்ைத அவர்கள் மத்தியிேல ஏற்ப த்த ேவண் ம். 
அந்த வைகயில், ெபா ஸ் ேசைவயில் தமிழ் ெமாழி 
ேபசுபவர்களின் உள்வாங்கைல அதிகாித்  மக்கள் 
மயப்ப த்தப்பட்ட ஒ  ேசைவயாக இதைன மாற் வதற்கு 
ேவண் ய வழிவைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ெமன 
நான் நிைனக்கின்ேறன்.  
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இந்தக் காலகட்டத்தில் நாங்கள் இந்த நாட் ேல 
அைடந் ெகாள்ள எதிர்பார்க்கின்ற சகவாழ்விைன, 
ஐக்கியத்திைன, சமத் வத்திைன ஏற்ப த்தித் த வதிேல 
பாாிய பங்கு ெபா ஸா க்கு இ க்கின்ற . அத்தைகய 

யற்சியிைன அவர்கள் ெசய் ெகாண் ந்தா ம் அந்த 
நடவ க்ைககள் ேம ம் ேமம்ப த்தப்பட ேவண் ெமனக் 
ேகட் க்ெகாள்வேதா , இந்தப் ெபா ஸ் ைறக்கு  எங்கள   
தமிழ் ெமாழிையப் ேபசக்கூ ய பல்ேவ  இனங்கைளச் 
ேசர்ந்தவர்கைள ம் உடன யாக உள்வாங்குவதன் லம் 
இம்ேமம்ப த்தல்கைளச் ெசய்ய ெமன மீண் ம் 
ஞாபகப்ப த்தி, நான் விைடெப கின்ேறன். நன்றி.  

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 6.34ට, 2016 ජනවාරි 26 

දින සභා සම්මතිය අනුව, 2016 ජනවාරි 29වන සිකුරාදා අ. භා. 1.30 
වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

 
அதன்ப  பி.ப. 6.34 மணிக்கு பாரா மன்றம், அதன  2016 

சனவாி 26ஆந் திகதிய தீர்மானத் க்கிணங்க, 2016 சனவாி 29, 
ெவள்ளிக்கிழைம பி.ப. 1.30 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

 
Adjourned accordingly at 6.34 p.m. until 1.30 p.m. on Friday, 29th 

January, 2016, pursuant to the Resolution of Parliament of 26th 
January, 2016. 
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සැ.යු. 
 
ෙමම වාර්තාෙව් අවසාන මුදණය සඳහා ස්වකීය නිවැරදි කළ යුතු තැන් දක්වනු රිසි මන්තීන් මින් පිටපතක් ෙගන නිවැරදි කළ යුතු 
ආකාරය එහි පැහැදිලිව ලකුණු ෙකොට, පිටපත ලැබී ෙදසතියක් ෙනොඉක්මවා හැන්සාඩ් සංස්කාරක ෙවත ලැෙබන ෙසේ එවිය යුතුය. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்  
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