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පශන්වලට වාචික පිළිතුරු 
 
ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය: 
 හිටපු ජනාධිපතිවරයාෙග් ආරක්ෂාවට ෙයොදවා ඇති 

කමාන්ෙඩෝ භටයන් ඉවත් කිරීම 
 
ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත්: 
 රන්ජන් රාමනායක පදනම (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) පනත් 

ෙකටුම්පත - [ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා] - 
පළමුවන වර කියවන ලදී. 

     කුල්ලිය්යතුල් ඉමාම් ෂාෆිඊ අරාබි විද ාලය (සංසථ්ාගත 
කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත - [ගරු එම්.එස.් තව්ෆික් 
මහතා] - පළමුවන වර කියවන ලදී. 

     නිඩා පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත - [ගරු 
 ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා] -  පළමුවන වර කියවන 
 ලදී. 

අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 
   Removal of Commandos Deployed for Security of 

Former President                                                                                                                       
 
PRIVATE MEMBERS’ BILLS:  
 Ranjan Ramanayake Foundation (Incorporation) -  

[Hon. Edward Gunasekara] – Read the First time 
 Kulliyyathul Imaam Shafiee Arabic College 

(Incorporation) -  [Hon. M. S. Thowfeek] – Read 
the First time 

 Nida Foundation (Incorporation) - [Hon. Mohamed 
Navavi] – Readthe First time 

PRINCIPAL  CONTENTS 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
 

தனி அறிவித்தல் ல வினா: 
 ன்னாள் ஜனாதிபதிக்கு பா காப்  வழங்கிய 

ெகாமாண்ேடா ரர்கைள அகற்றியைம 
 

தனிஉ ப்பினர் சட்ட லங்கள்: 
 ரஞ்சன் ராமநாயக்க ப ண்ேடஷன் (கூட் ைணத்தல்) – 

[மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர] - தன் ைற 
மதிப்பிடப்பட்ட  

 குல் யத் ல் இமாம் சாபிஈ அர க் கல் ாி 
(கூட் ைணத்தல்) – [மாண் மிகு எம்.எஸ். ெதளபீக்] 
- தன் ைற மதிப்பிடப்பட்ட  

 நிடா மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) – [மாண் மிகு ஹமட் 
நவவி] - தன் ைற மதிப்பிடப்பட்ட  

කාලාවෙරෝධ (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත් ෙකටුම්පත : 
 ෙද වන වර සහ තුන් වන වර කියවා සංෙශෝධිතාකාරෙයන් 

සම්මත කරන ලදී. 
 
විෙද්ශගත ශී ලාංකිකයන් හට ඉදිරි මැතිවරණවලදී ඡන්දය 

පාවිච්චි කිරීමට ඇති ඉඩකඩ සලසා දීෙම් සහ ඊට 
අනුෂංගික කරුණු විමර්ශනය කර වාර්තා කිරීම පිණිස වූ 
විෙශේෂ කාරක සභාව 

 
කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව:  
 අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙව්     
  කියා කලාපය  

ஆட்சி ாிைம (விேசட ஏற்பா கள்) சட்ட லம் : 
 இரண்டாம், ன்றாம் ைறகள் மதிப்பிடப்பட்  

தி த்தப்பட்டவா  நிைறேவற்றப்பட்ட  
 
ெவளிநா களி ள்ள இலங்ைகயர்க க்கு எதிர்வ ம் 

ேதர்தல்களில் வாக்களிப்பதற்கு வாய்ப்பளித்தல் மற் ம் 
அவற்றின் இைடேநர்விைளவான விடயங்கைள 
ஆராய்ந்  அறிக்ைகயி வதற்கான ெதாிகு  

 

ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண: 
 இலஞ்சம் மற் ம் ஊழல்பற்றிய சார்த் தல்கைளப் 

லனாய் ெசய் ம் ஆைணக்கு வின் 
நடத்ைதப்ேபாக்கு 

PRESCRIPTION (SPECIAL PROVISIONS) BILL: 
   Read a Second and the Third Time, and passed as 

amended 
 
SELECT COMMITTEE TO LOOK INTO AND 

REPORT ON THE POSSIBILITY OF ENABLING 
SRI LANKANS EMPLOYED OVERSEAS TO 
EXERCISE THEIR FRANCHISE IN FUTURE 
ELECTIONS AND MATTTERS INCIDENTAL 
THERETO  

 
ADJOURNMENT MOTION: 
   Conduct of Commission to Investigate Allegations of 

Bribery or Corruption 
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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.  

 
 
 

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

(i) 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 සහ 2014 වර්ෂ 
සඳහා උද්භිද උද ාන භාර අරමුදෙල් වාර්ෂික වාර්තා; සහ 

(ii) 2010, 2011, 2012 සහ 2013 වර්ෂ සඳහා ජාතික උද්භිද උද ාන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තා.- [තිරසර සංවර්ධන 
හා වනජීවි 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 දිවි නැගුම සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්යසාධන 
වාර්තාව.- [සමාජ සවිබලගැන්වීම් 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. 
 

(i) 2011 අංක 18 දරන වරාය හා ගුවන් ෙතොටුපළ සංවර්ධන බදු පනෙත් 3 
වැනි වගන්තිෙය් (3) වැනි උපවගන්තිය යටෙත් වරාය හා ගුවන් 
ෙතොටුපළ සංවර්ධන බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත වරයා විසින් 
පනවන ලදුව, 2016 ජනවාරි 01 දිනැති අංක 1947/47 දරන අති විෙශේෂ 
ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නිෙයෝගය; සහ 

(ii) කලින් කලට සංෙශෝධනය කරන ලද පරිදි (52 වැනි අධිකාරය වන) 
සුරාබදු ආඥාපනෙත්, 32 වැනි වගන්තිය සමග කියවනු ලබන 22 වැනි 
වගන්තිය යටෙත් ඊතයිල් මද සාර මත සුරාබදු සංෙශෝධනය කිරීම 
සහ ඊතයිල් මද සාර ආනයනය කිරීමට බලපත නිකුත් කිරීම 
සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත වරයා විසින් පනවන ලදුව, 2016 මාර්තු 
02 දිනැති අංක 1956/19 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද 
නිෙව්දනය (අංක 988 දරන සුරාබදු නිෙව්දනය).- [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. 

ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

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

ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා - පැමිණ නැත.  

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා - පැමිණ නැත.    
 
ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Chamal Rajapaksaa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම තණමල්විල, බලහරුව, කුඩාඔය 

ෙන්වාසික ඉංජිෙන්රු කාර්යාලෙය් ෙසේවය කරන විකුම් අමරවීර 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි.  

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

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා - පැමිණ නැත. 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් තුන 

පිළිගන්වමි. 

 

01. ෙදවිනුවර, ගන්දරවත්ත, ෙගොරකගහවත්ත, සුමනසිරි නිවස 
යන ලිපිනෙයහි පදිංචි එච්.ෙක්. රුවන් කුමාර මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම;  

02. ෙපොෙළොන්නරුව, ජයන්තිපුර, බැඳිවැව, අංක 1567 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි එම්.ජී.එස.්පී.එච්.  සිල්වා මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

03. ෙකෝට්ටෙගොඩ, නාඔටුන්න, තලල්ල, 
මුත්ෙතට්ටුෙවෙගොඩවත්ත, අංක 01 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි එස.්එච්. අනුලාවතී මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 

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

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම කඩවත, කිරිල්ලවල, අංක 30 

දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ෙක්.පී.ෙක්. ආරියපාල මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි.  

 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා - පැමිණ නැත. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ඉ. චාල්ස් නිර්මලනාදන් මහතා - පැමිණ නැත. 

ගරු සන්දිත් සමරසිංහ 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 3-297/'15-(1), ගරු එම්.එච්.එම්. සල්මාන් මහතා. 

 
ගරු එම්.එච්.එම්. සල්මාන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

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

එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති තුනක කාලයක් ඉල්ලා 
සිටිනවා.  

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

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 4-380/'15-(1), ගරු එස්.එම්. මරික්කාර් මහතා. 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් 

කළමනාකරණ අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර 
දීම සඳහා සතියක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

රුහුණු විශ්වවිද ාල සඳහා ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම: 
වන්දි  

கு  பல்கைலக்கழகத் க்காகச் சு காிக்கப்பட்ட 
காணி : இழப்பீ   

LAND ACQUISITION FOR UNIVERSITY OF RUHUNA:  
COMPENSATION 

 
 401/’16 

5. ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
උසස්  අධ ාපන  හා  මහාමාර්ග අමාත තුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1): 
(අ) (i) රුහුණ විශව්විද ාලෙය් ජලජීවී ඒකකය ඉදි කිරීම 

සඳහා ඉඩම් අත් පත් කර ගැනීමක් සිදු කර තිෙබ්ද; 
 (ii) එෙසේ නම්, අත් පත් කර ෙගන ඇති ඉඩම් පමාණය 

ෙකොපමණද; 
 (iii) අත් පත් කර ෙගන ඇති ඉඩම් පමාණෙය් 

තක්ෙසේරු වටිනාකම ෙකොපමණද: 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 
(ආ) (i) එම ඉඩම් හිමියන්ට ෙම් වන විට වන්දි මුදල් 

ෙගවීමට කටයුතු කර තිෙබ්ද; 
 (ii) තක්ෙසේරු වටිනාකම අනුව ෙදවිනුවර, 

රසස්න්ෙදනිය, එස.්එස.් ගුණෙසේකර මහතා ෙවත 
වන්දි මුදල් ෙගවීම පමාද වී ඇත්ෙත් මන්ද;  

 (iii) අදාළ වන්දි මුදල් ෙගවන දිනය කවෙර්ද; 
 (iv) එකී වන්දි මුදල් කඩිනමින් ෙගවීමට පියවර 

ගන්ෙන්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
உயர்கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட 

வினா: 
(அ) (i) கு  பல்கைலக்கழகத்தில் நீர்வாழ் உயிாினக் 

கூறிைன நிர்மாணிப்பதற்காக காணி 
சு காிக்கப்ப தல் நைடெபற் ள்ளதா; 

 (ii) ஆெமனில்,  சு காிக்கப்பட் ள்ள காணியின் 
அள  யா ; 

 (iii) சு காிக்கப்பட் ள்ள காணியின் மதிப்பீட் ப் 
ெப மதி எவ்வள ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  காணி உாிைமயாள க்கு இன்றளவில் 
இழப்பீட் த் ெதாைகயிைனச் ெச த்த 
நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா; 

 (ii) மதிப்பீட்் ப் ெப மதிக்கிணங்க ெதவி வர, 
ரஸ்ஸந்ெதணிய, தி .எஸ்.எஸ். குணேசகர க்கு 
இழப்பீட் த் ெதாைக ெச த் தல் 
தாமதமைடந் ள்ள  ஏன்; 

 (iii) குறிப்பிட்ட இழப்பீட் த் ெதாைக 
ெச த்தப்ப ம் திகதி யா ; 

 (iv )  இழப்பீட் த் ெதாைகையத் ாிதமாகச் ெச த்த 
நடவ க்ைக எ ப்பாரா; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

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

(a) Will he inform this House- 
 (i) whether a land acquisition has taken place to 

construct the Aqua Culture Unit of the 
University of Ruhuna; 

 (ii) if so, the extent of land that have been acquired; 
and 

 (iii) the assessed value of the extent of land that have 
been acquired? 

(b) Will he also inform this House- 

 (i) whether action has been taken to pay 
compensation for the owners of those lands; 

 (ii) as to why the payment of compensation 
based on the assessed value has been 
delayed to Mr. S. S. Gunasekara at 
Rassandeniya, Devinuwara; 

 (iii) the date on which the said compensation 
will be paid; and 

 (iv) whether steps will be taken to pay 
compensation immediately? 

(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) ඔව්. රුහුණු විශව්විද ාලෙය් ධීවර සහ සාගර විද ා 
හා තාක්ෂණ පීඨෙය් ඉදිකිරීම් සඳහා ඉඩම් අත් පත් 
කර ෙගන ඇත. 

 (ii) අක්කර 03යි, රූඩ් 02යි, පර්චස ්19කි. 

 (iii) රජෙය් තක්ෙසේරුකරු විසින් එම ඉඩම රුපියල් 
ෙදසීය පනසහ්ත්ලක්ෂ හැටපන්දහසකට තක්ෙසේරු 
කර ඇත. (රු: 25,765,000/=) 

(ආ) (i) ඔව්. 

 (ii) රසස්න්ෙදනිය ගාම නිලධාරි විසින් ඉදිරිපත් කළ 
දළ ඇසත්ෙම්න්තුව සහ තක්ෙසේරු 

  ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද 
තක්ෙසේරු මුදල අතර පැවති විශාල ෙවනස 

  ෙහේතුෙවන් ඒ සම්බන්ධව අදාළ බලධාරින් දැනුවත් 
කර ගැටලුව නිරාකරණය කර 

  ගැනීමට කාලයක් ගතවීම නිසා වන්දි මුදල් ෙගවීම 
පමාද වී ඇත.  

 (iii) රුහුණු විශව්විද ාලය විසින් අදාළ වන්දි මුදල 
මාතර පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙවත ෙගවා 

  ඇත. 

 (iv) විශව්විද ාලය විසින් අදාළ වන්දි මුදල් සියල්ල 
ෙගවා අවසන් කර ඇති ෙහයින් පැන ෙනොනඟී. 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි. 

ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නයට අදාළ පිළිතුෙර් සඳහන් 
ෙවලා තිබුණා, ෙදවිනුවර, රස්සන්ෙදනිෙය් පදිංචි එස්.එස්. 
ගුණෙසේකර මහතාට රුහුණු විශව්විද ාලය විසින් මාතර පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙවත වන්දි මුදල් ෙගවා තිෙබනවා කියලා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
තැන්පත් කර තිෙබනවා. 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඒ වන්දි මුදල් තැන්පත් කෙළේ කවදාද කියලා ඔබතුමාෙගන් 

දැනගන්න කැමැතියි.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙම් කථා කරන ෙමොෙහොත වන විටත් ඒ මුදල් තැන්පත් 

කරලායි තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඒ තැන්පත් කරලා තිෙබන මුදල් පමාණය ෙකොපමණද කියලා 

දැනගන්න පුළුවන්ද? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
තක්ෙසේරුකරුෙග් වටිනාකම - රුපියල් 25,765,000ක්.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ මුළු කියාවලිය සඳහා තක්ෙසේරු කළ මුදල 

ෙන්. මෙග් අවෙබෝධෙය් තරමට ෙම්කට ෙගවිය යුතු මුදල් තවම 
තැන්පත් කරලා නැහැ. ඔබතුමා ෙම් මුදල් ෙගවා තිෙබනවා 
කියනවා නම් මට ඒක පිළිගන්න ෙවනවා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු මන්තීතුමනි, එම මුදල් තැන්පත් කරලායි තිෙබන්ෙන්. 

ඔබතුමා ෙසොයා බලන්න. එම මුදල් තැන්පත් කරලායි 
තිෙබන්ෙන්. ෙමොකද, මම ෙම් සම්බන්ධෙයන් විෙශේෂෙයන්ම 
ඇහුවා.  
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கம் க வ தாதிமார் கல் ாி : ெபௗதிக மற் ம் 

மனித வளங்கள்  
NURSING SCHOOL OF KAMBURUGAMUWA:  PHYSICAL AND 

HUMAN RESOURCES 
403/’16 

7. ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ෙසෞඛ , ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද  අමාත තුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1): 

(අ) (i) මාතර, කඹුරුගමුව ෙහද විදුහෙල් ෙභෞතික හා 
මානව සම්පත් හිඟයක් තිෙබන බවත්;  

 (ii) ඒ ෙහේතුෙවන් අධ යන කටයුතුවල නියැෙලන සිසු 
ෙහදියන් ෙබොෙහෝ දුෂ්කරතාවන්ට මුහුණ පා සිටින 
බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) කඹුරුගමුව ෙහද විදුහෙල් උපෙද්ශන කටයුතුවල 
නියැෙලන උපෙද්ශකයින් සංඛ ාව ෙකොපමණද;  

 (ii) එම උපෙද්ශකයින් සංඛ ාව පමාණවත්ද; 

 (iii) අවශ  උපෙද්ශකයින් පත්කිරීමට කටයුතු 
ෙනොකරන්ෙන් මන්ද; 

 (iv) පා  ෙයෝගික අධ යන කටයුතු පමාණවත් පරිදි සිදු 
වන්ෙන්ද; 

 (v) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) ශාලා පහසුකම් සහ ෙන්වාසික පහසුකම් සිසු 
ෙහදියන්ට ක ඩිනමින් ලබාදීම සඳහා විකල්ප වැඩ 
පිළිෙවළක් ෙයොදා තිෙබන්ෙන්ද;  

 (ii) දැනට පුහුණුව ලබන ෙසසු ෙහදියන් ගාල්ල  ෙහෝ 
ෙකොළඹ ෙහද විදුහල් ෙවත අනුයුක්ත කර 
කඹුරුගමුව ෙහද විදුහල නවීකරණය කිරීෙම් 
ෙයෝජනාව කියාත්මක කරන්ෙන්ද;  

 (iii) ෙනොඑෙසේ නම්, සිසු ෙහදියන්ට අධ යන කටයුතු 
සාර්ථකව කරෙගන යාමට ෙගන ඇති පියවර 
කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
சுகாதாரம் ேபாசைன மற் ம் சுேதச ம த் வ 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
(அ) (i) மாத்தைற, கம் க வ தாதிமார் கல் ாியில் 

ெபௗதிக மற் ம் மனித வளங்கள் பற்றாக்குைற 
நில கின்றெதன்பைத ம்  ;  

 (ii) இதன் காரணத்தினால் கல்வி நடவ க்ைககளில் 
ஈ ப ம் மாணவ தாதிமார்கள் ெப ம் 
சிரமங்கைள எதிர்ெகாள்கின்றனர் என்பைத ம் ; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i )  கம் க வ தாதிமார் கல் ாியில் மதி ைர 
வழங்கும் ெசயற்பாட் ல் ஈ ப ம் 
ஆேலாசகர்களின் எண்ணிக்ைக எத்தைன ;  

 (ii) இந்த ஆேலாசகர்களின் எண்ணிக்ைக 
ேபா மானதா; 

 (iii )  ேதைவப்ப ம் ஆேலாசகர்கைள நியமிக்க 
நடவ க்ைக எ க்காதி ப்ப  ஏன்; 

 (iv) நைட ைறக்   கல்வி நடவ க்ைகள் ேபாதிய 
அள  நைடெப கின்றதா ; 

 (v )  இன்ேறல், ஏன்; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(இ) (i) மண்டப வசதிகள் மற் ம் தங்குமிட வசதிகைள  

மாணவ தாதிமார்க க்கு ாிதமாக வழங்க 
மாற்  ேவைலத்திட்டம் ஒன்  
ெசயற்ப த்தப்பட் ள்ளதா; 

 (ii) தற்ேபா  பயிற்சி ெப ம் மாணவ 
தாதிமார்கைள கா  அல்ல  ெகா ம்  
தாதிமார் கல் ாிக்கு இைணத் விட்  
கம் க வ தாதிமார் கல் ாிைய ந னமயப் 
ப த் ம் ன்ெமாழி  அ ல்ப த்தப் 
ப கின்றதா என்பைத ம்;  

 (iii) இன்ேறல், மாணவ தாதிமார்க க்கு கற்ைக 
நடவ க்ைககைள ெவற்றிகரமாக ேமற்ெகாள் 
வதற்கு எ க்கப்பட் ள்ள நடவ க் ைககள் 
யாைவ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா ? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Health, Nutrition and Indigenous 
Medicine: 

(a) Is he aware that- 
 (i) there is a dearth of physical and human 

resources at the Nursing School of 
Kamburugamuwa, Matara; and 

 (ii) the female student nurses are seriously 
inconvenienced owing to the situation? 

(b) Will he inform this House- 
 (i) the number of instructors instructing at the 

Nursing School of Kamburugamuwa; 
 (ii) whether the aforesaid number of instructors 

is sufficient; 
 (iii) as to why arrangements are not made to 

appoint the required instructors; 
 (iv) whether practical studies are conducted in 

an adequate manner; and 
 (v) if not, why? 

(c) Will he also inform this House- 
 (i) whether an alternative procedure is in place 

to expeditiously provide lecture halls and 
hostel facilities to the female student nurses;  

 (ii) whether the proposal made to refurbish the 
Nursing School of Kamburugamuwa by 
attaching the female student nurses under 
training to the Nursing Schools of Galle or 
Colombo will be implemented; and 

 (iii) if not, the measures that have been taken to 
enable the female student nurses to follow 
their studies in a successful manner?  

(d) If not, why? 
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ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා (ෙසෞඛ , 
ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன - 
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Health, 
Nutrition and  Indigenous Medicine)  
ගරු  කථානායකතුමනි,  එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.  
(අ) (i) ෙභෞතික හා මානව සම්පත්වල දැනට  හිඟයක් 

පවතී.  
 (ii) යම් දුෂ්කරතාවයන්  පවතී. 
(ආ) (i) තුන්ෙදනායි   -  විදුහල්පති                             01 
  විෙශේෂ   ෙශේණිෙය්  ෙහද නිලධාරි                  01 
                 1 ෙශේණිෙය්  ෙහද නිලධාරින්                         01 
 (ii) පමාණවත් නැත.  
 (iii) පත් කිරීමට කටයුතු කරමින් පවතී. 
  ඒ සඳහා කටයුතු ෙයොදා තිෙබනවා. ෙම් 

ෙනොවැම්බර් මස අවසාන වනවිට පත්වීම් ලබා 
ෙදනවා.  

 (iv) ඔව්. 
 (v) පැන ෙනොනඟී. 
(ඇ) (i) ඔව්. මාතර නව ෙරෝහල්  සංකීර්ණ පරිශෙය්  සියලු  

පහසුකම්වලින්  යුක්ත ෙහද  විදුහලක් 
ඉදිෙකෙරමින් පවතී. 

 (ii) නැත.   
  ඒ ෙමොකද, පසු ගිය දවසව්ල  විදුහල්පතිතුමා  

ශිෂ යන් එක්ක කථා කළාම, ශිෂ යන් එකඟ 
ෙවලා නැහැ ගාල්ලට ෙහෝ රත්නපුරට යන්න. 
අෙනක් එක,  ෙමතැන ශිෂ යන්  128 ෙදනායි 
ඉන්ෙන්. ඒ  128 ෙදනාෙගන් 66 ෙදෙනක් 
හමුදාෙව් අය.  ඒ අය  ජූනි මාසෙය් අනුරාධපුරෙය් 
ෙහද විදුහලට  යනවා.  

 (iii) ඉහත (ඇ) (i) අනුව පැන ෙනොනඟී. 

(ඈ) පැන ෙනොනඟී. 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ඇමතිතුමා ෙමම පශ්නයට 

පිළිතුරක් ලබා දීම ගැන මම එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ 
වාෙග්ම එතුමා ඉක්මන් සුවය ලබා  නැවත පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී 
දකින්න ලැබීම ගැනත් සන්ෙතෝෂයි.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතැන තිබුණු පධානම පශ්නය 
වුෙණ් සිසු ෙහදියන්ෙග් ෙන්වාසිකාගාර පශ්නයයි. ඒක බරපතළ 
පශ්නයක් හැටියට තිබුණා. දිස්තික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුෙව්දීත් 
අවස්ථා කිහිපයකදී ෙම් ගැන සාකච්ඡා වුණා. එතැනදී මතු වුණු 
පශ්නය වුෙණ්ත්, ඉක්මනින් ෙම් ෙන්වාසික පහසුකම් ලබා දීමට 
අවශ  කටයුතු කරනවාද කියන එකයි. ගරු ඇමතිතුමනි, 
ඔබතුමාම අදාළ නිලධාරින් ෙයොදවා බැලුෙවොත් ඔබතුමාට ෙත්රුම් 
ගන්න පුළුවන් ෙවයි, ඒ ෙගොල්ලන් දැනට ඉන්ෙන්ත් ඉතාම අමාරු 
මට්ටමකින් බව. එම නිසා ඒ පශ්නයටවත් අඩු තරෙම් තාවකාලික 
විසඳුමක් ලැෙබනවා නම්, එය තමයි පමාණවත් ෙවන්ෙන්. 

 
ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
මම පැමිණියාට පසුව පසු ගිය දවස්වල ෙම් ගැන ෙසොයා බලා, 

මාතර ඉදි කරන අංග සම්පූර්ණ ෙහද විදුහෙල් කටයුතු ඉතාම 
කඩිනම් කළා. අනිත් එක, ෙම් ෙහද විදුහල හදලා තිෙබන්ෙන් 

පළාත් සභා භූමිෙය්. එතැනත් ෙපොඩි පශ්නයක් තිෙබනවා, ඒක 
පළාත් සභාව යටෙත් තිෙබන නිසා. නමුත් අපි අලුත් කමය 
යටෙත් මුදල් ෙදනවා. ඒ වුණත් ෙම් ෙහද විදුහල දියුණු කරලා 
වැඩක් නැහැ. ෙමොකද, අපි මාතර අංග සම්පූර්ණ ෙහද විදුහලක් 
හදනවා. දැනට එහි ඉතා සුළු පමාණයක වැඩ කටයුතු තමයි 
කරන්න ඉතුරු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඉන් පසුව ඒ අයට අවශ  
ෙන්වාසිකාගාර පහසුකම් සහිතව සියල්ල ලබා දීලා අපි ඒ අය 
මාතරට ගන්නවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 8-409/'15-(1), ගරු එස්. එම්. මරික්කාර් මහතා. 
 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, රාජ  ව වසාය සංවර්ධන අමාත තුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා මාසයක කාලයක් 
ඉල්ලා සිටිනවා. 

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

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

පශ්න අංක 1-94/'15-(1), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා. එතුමා 
එම පශ්නය ෙවනත් දිනයකදී ඉදිරිපත් කරන බව දන්වා 
තිෙබනවා. 

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

 
ඛනිජ ෙතල්  මිල සූතය හඳුන්වා ෙනොදීම : ෙහේතු 

எாிெபா ள் விைலச் சூத்திரம் 
அறி கப்ப த்தப்படாைம : காரணம்  

NON-INTRODUCTION OF PRICE FORMULA FOR FUEL: 
REASONS 

271/’15 

2. ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා (ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල 
මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர - மாண் மிகு உதய பிரபாத் 
கம்மன்பில சார்பாக) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera on behalf of the Hon. 
Udaya Prabhath Gammanpila) 
ඛනිජ  ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (2): 

(අ) (i) හිටපු විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත වරයා විසින් 
ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළහි ඛනිජ ෙතල්  මිල අනුව 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙද්ශීය ෙව ෙළඳ ෙපොෙළේ මිල ෙවනස ් වන මිල 
සූතයක් හඳුන්වා ෙදන බව 2015 ජනවාරි 16 දින 
පකාශ කළ බව දන්ෙන්ද; 

 (ii) ෙමෙතක් එවැනි මිල සූතයක් හඳුන්වා ෙනොදීමට 
ෙහේතු කවෙර්ද; 

 (iii) එවැනි මිල සූතයක් හඳුන්වා දීමට ඉදිරිෙය්දී පියවර 
ගන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
ெபற்ேறா ய வளங்கள் அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்ட 

வினா: 

(அ) (i) ன்னாள் மின்வ  மற் ம் எாிசக்தி அைமச்சர், 
உலக சந்ைதயின் எாிெபா ள் விைலக க்கு  
ஏற்ப உள் ர் சந்ைதயில் விைல மாற்றமைட ம் 
விைலச் சூத்திரெமான்ைற 
அறி கப்ப த் வதாக  2015 சனவாி மாதம் 
16ஆந் திகதி  அறிவித்தார் என்பைத அவர் 
அறிவாரா; 

 (ii) இ வைர அத்தைகய ஒ  விைலச் சூத்திரம் 
அறி கப்ப த்தப்படாைமக்கான காரணங்கள் 
யா ; 

 (iii) அத்தைகய ஒ  விைலச் சூத்திரத்ைத 
அறி கப்ப த் வதற்கு எதிர்காலத்தில் 
நடவ க்ைக எ ப்பாரா; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

asked the Minister of Petroleum Resources 
Development: 

(a) Will he inform this House - 
 (i) whether he is aware that the former Minister of 

Power and Energy announced on 16th January, 
2015 that a price formula that will adjust prices 
in the local market in accordance with price 
fluctuations in the world market will be 
introduced; 

 (ii) the reasons for not introducing such a price 
formula up to now; and 

 (iii) whether action will be taken to introduce such a 
price formula in future? 

(b) If not, why? 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන 

අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 
කරනවා. 

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

(අ) (i) මිල සූතයක් හඳුන්වා ෙදන බවට පකාශ කළ බව පමණක් 
දනිමි. 

 (ii) "මිල සූතයක් හඳුන්වා දීම" යන මැෙයන් යුත් අංක 
15/2038/746/011 සහ 2015.12.30 දිනැතිව අමාත  
මණ්ඩල සන්ෙද්ශයක් ඉදිරිපත් කර ඇත.   

                    ෙම් පිළිබඳව අමාත  මණ්ඩලය සාකච්ඡා කරන ලද අතර, 
2016 ජනවාරි 27 දින පැවති අමාත  මණ්ඩල රැසව්ීෙම්දී ඒ 
සම්බන්ධෙයන් තවදුරටත් අධ යනය කිරීම සඳහා 
තීරණයක් ෙගන ඇත.  

 (iii) දැනටමත් පියවර ෙගන ඇත.  

(ආ) පැන ෙනොනඟී. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 6 -105/'15-(1), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා.  

එම පශ්නයත් එතුමා ෙවනත් දිනයක ඉදිරිපත් කරන බව 
දන්වා තිෙබනවා. 

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

தனி அறிவித்தல் ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
හිටපු ජනාධිපතිවරයාෙග් ආරක්ෂාවට ෙයොදවා ඇති 

කමාන්ෙඩෝ භටයන් ඉවත් කිරීම 
ன்னாள் ஜனாதிபதிக்கு பா காப்  வழங்கிய 
ெகாமாண்ேடா ரர்கைள அகற்றியைம   

REMOVAL OF COMMANDOS DEPLOYED FOR SECURITY OF 
FORMER PRESIDENT  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අගාමාත තුමා ෙවතයි මා ෙමම 

පශ්නය ෙයොමු කරන්ෙන්.  

හිටපු ජනාධිපති, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමාට හිටපු ජනාධිපතිවරෙයකු ෙලස හා ශී ලංකාෙව් 
තස්තවාදය පරාජය කළ, රට එක්සත් කළ රාජ  නායකයා ෙලස 
ලබාදිය යුතුව තිෙබන විෙශේෂ ආරක්ෂාව පසු ගිය දින කීපය තුළ 
රජය විසින් අඩු කර තිෙබනවා. දැනට එතුමාෙග් ආරක්ෂාවට 
ෙයොදවා සිටින හමුදාෙව් පුහුණු භටයන් ඉවත් කර, ඒ ෙවනුවට 
ෙපොලිස් ආරක්ෂක භටයන් ෙයදීෙමන් ඇති වන භයානක 
තත්ත්වය ගැනයි මා ෙම් ගරු සභාෙව් අවධානය ෙයොමු 
කරවන්ෙන්. එතුමාෙග් ආරක්ෂාව ෙවනුෙවන් විෙශේෂ පුහුණුව ලද 
කමාන්ෙඩෝ භටයන් 50ක් ෙයොදවා තිෙබනවා. අෙපේල් 10වැනි දා 
වන විට -තව දවස් හතරකින්-  එම භටයන් සම්පූර්ණෙයන් ඉවත් 
කිරීමට කර ඇති නිෙයෝගය තුළින් එතුමාෙග් ජීවිත ආරක්ෂාවට 
දැඩි තර්ජනයක් එල්ල වනවා ෙසේම, අන්තරාදායක තත්ත්වයක් හා 
අනාරක්ෂාවද ජනිත කරවනවා. 

ෙම් ෙවනුෙවන් පුහුණුව හා අත්දැකීම් ෙනොමැති, ෙපොලිස් 
ෙසේවෙය් නියුතු භටයන් පමණක් ෙයදීෙමන් ඉතාම වැරැදි, 
අසාධාරණ ෙමන්ම අන්තරාදායක තත්ත්වයක් ඇති ෙවනවා. හිටපු 
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[ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා] 



2016 අෙපේල් 06 

ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් ආරක්ෂාව සඳහා යුද 
හමුදා ආරක්ෂක කණ්ඩායෙමන් ෙතෝරාගත් සියලු ෙසොල්දාදුවන්, 
පභූවරෙයකුෙග් ශරීර ආරක්ෂාව සැලසිය හැකි ශරීරයකින් ෙහබි 
ෙසොල්දාදුවන් වනවා. එම සියලු ෙසොල්දාදුවන් පභූ ආරක්ෂාව 
සම්බන්ධෙයන් වන සියලු ආරක්ෂිත කම, ඒ උපාංග පරිහරණය 
පිළිබඳ මනා පුහුණුවක් ලැබූ ෙසොල්දාදුවන් ද වනවා. ඒ වාෙග්ම 
ඔවුන් පභූ ආරක්ෂාෙව්දී වැදගත් වන හදිසි අවස්ථා කියාකාරකම් 
පිළිබඳ විෙශේෂ පුහුණුවක් ලද ෙසොල්දාදුවන් ද වනවා. එම 
නිලධාරින් හා ෙසොල්දාදුවන්  තස්තවාදී තර්ජන පැවැති අවධිෙය්දී 
කිසිදු ආකාරයකින් ජීවිත හානියකට ලක් ෙනොවන ෙලස ෙම් 
පභූවරයා ආරක්ෂා කරගත් අත් දැකීම් සම්භාරයක් ඇති අය ද 
වනවා. හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් ධුර 
කාලෙය් සිට සමීප ආරක්ෂක රාජකාරි සඳහා නිලධාරින් 22ක් සහ 
ෙසොල්දාදුවන් විශාල පිරිසක් එවකට තිබූ තස්තවාදී තර්ජන මත 
ලබා දුන්නත්,  2015 ජනවාරි මාසෙය් 08 ෙවනිදායින් පසු එම  
නිලධාරින් ගණන 12ක් සහ ෙසොල්දාදුවන් 90  දක්වාත්  අඩු කළා. 

 ඒ තත්ත්වය තවදුරටත් ෙමෙසේ ෙවනස් කිරීෙමන් සිද්ධ වන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? පභූ ආරක්ෂාව ලැබිය යුතු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා, 
හිටපු ජනාධිපතිවරෙයක් පමණක් ෙනොෙවයි. ගරු 
කථානායකතුමනි, තස්තවාදය පරාජයට පත් කළ රාජ  නායකයා 
විධියට එතුමාට අතිෙර්ක ජීවිත තර්ජනයක් පවතිනවා. කුමන 
රජයක් වුවත් ඒක පිළිගත යුතුයි. දැන් ඒ සියලු කරුණු අයින් කර 
තිෙබනවා. ඉන්දියාෙව් “Black Cats” ආරක්ෂක පුහුණුව ලද 
කමාන්ෙඩෝ පභූ ආරක්ෂක බළ ඇණිය අෙපේල් 10 වන දා ඉවත් 
කරනවා. ඉන්දියාෙව් අගාමාත තුමාෙග් ආරක්ෂාව සම්බන්ධෙයන් 
කටයුතු කරන Special Protection Group යටෙත්  පුහුණුව ලැබූ 
අයත් ඉවත් කරන්න දැන් නිෙයෝග කරලා තිෙබනවා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙයෝජනාෙව් තිෙබන කරුණු පමණයි 

එතුමාට කියවන්න පුළුවන්. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
 Hon. Leader of the House, let him speak.  I will allow 

you to reply. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
I am just explaining. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් ඔබතුමාෙග් 

පශ්නය ඉදිරිපත් කරන්න, එතැනින් එහාට යන්ෙන් නැතුව. අදාළ 
නැති ඒවා කියන්න බැහැ. පශ්නෙය් ඇතුළත්  ෙද් විතරක් කියන්න 
ගරු මන්තීතුමා. 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
පශ්නෙය් ඇතුළත් ෙද් කියන ගමන් මම කියනවා, යුක්ෙර්නය, 

පංශය, ඉන්දියාව වාෙග් රටවල විෙශේෂ පුහුණුවක් ලබපු අය,  
ජනාධිපති ධුරෙයන් ඉවත් වුණාට පසුවත් අවුරුදු එකහමාරක් 
තිස්ෙසේ එතුමාට ආරක්ෂාව ලබා දුන් බව.  

ගරු කථානායකතුමනි, ගිය සතිෙය් චාවකච්ෙච්රිය 
පෙද්ශෙයන් මරාෙගන මැෙරන ෙබෝම්බ ඇඳුම් කට්ටලයක් ෙසොයා 
ගත්තා. පළමුෙවන්ම එෙහම ෙදයක් නැති බව රජෙය් යම් යම් 
නිලධාරින් කියන්න උත්සාහ දැරුවා.  ෙම් පත්තර ෙතොගෙය්ම ඒ 
ගැන සඳහන් ෙවනවා. ආරක්ෂක අමාත ාංශය, ෙපොලිස්පතිතුමා 
සහ සියලුෙදනා එය පිළිෙගන තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ ෙකොටි 
තස්තවාදියා අත් අඩංගුවට අරෙගන තිෙබනවා. ෙමවැනි 
තත්ත්වයක් යටෙත්, -මරාෙගන මැෙරන ඇඳුම් කට්ටල 
ෙසොයාෙගන ඇති ෙවලාවකදී- රජය ෙගන ඇති ෙම් වැරදි තීරණය, 
එනම්  ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් 
ආරක්ෂාවට  ලබා දී ඇති කමාන්ෙඩෝ බල ඇණිය ඉවත් කිරීමට 
ෙගන ඇති තීරණය වහාම නවතන ෙලසත්, ඒ තීරණය නවතා 
දැනට දී ඇති ආරක්ෂාව තවදුරටත් තහවුරු කිරීමට කටයුතු කරන 
ෙලසත් මම ගරු අගාමාත තුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. හිටපු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් ආරක්ෂාව අඩු කිරීමට ෙගන ඇති තීරණය 
නිවැරදි කිරීමට රජය කටයුතු කරනවාද කියලා දන්වන ෙලසත්,  
ඒ පශ්නයට අගාමාත තුමා ෙවනුෙවන් පිළිතුරක් ලබා ෙදන 
ෙලසත් මා ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම හිටපු 

ජනාධිපතිතුමාෙග් ජීවිතය ආරක්ෂා කරන්න අපටත් වුවමනාවක් 
තිෙබනවා. එතුමන්ලාට විතරක් ෙනොෙවයි ඒ සඳහා අපටත් 
වුවමනාවක් තිෙබනවා. ෙමොකද, එතුමා රෙට් නායකෙයක්. හැබැයි
- [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
කරුණාකරලා එතුමාට කථා කරන්න  ඉඩ ෙදන්න. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙම් කථා කරන අවස්ථාව වන විටත් එතුමාෙග් ආරක්ෂාව 

ෙවනුෙවන් හමුදාෙවන් 103ෙදෙනක් දීලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
ෙපොලීසිෙයන් 103ෙදෙනක්  දීලා තිෙබනවා. ඒ අනුව 206ෙදෙනක් 
එතුමාෙග් ආරක්ෂාව ෙවනුෙවන් දීලා තිෙබනවා. අපි එතුමාෙග් 
ආරක්ෂාව අයින් කරලා නැහැ ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමනි.  

අෙනක් කාරණය- [බාධා කිරීම්]  Please let me answer. -
[Interruption.] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
 සභානායකතුමාට උත්තරය ෙදන්න ඉඩ ෙදන්න. ඉන් පසුව 

කථා කරන්න අවස්ථාව ෙදන්නම්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, අෙනක් එක, හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් 

ජීවිතය අනතුෙර් දමන්ෙන් ෙමතුමන්ලා. ෙමතුමන්ලා ෙලෝකයටම 
කියනවා හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් ආරක්ෂාව අයින් කරලා කියලා. 
[බාධා කිරීම්] ආප්ප ෙනොෙවයි. හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් ආරක්ෂාව 
අනතුරට ලක් කරන්ෙන් ෙම් ෙගොල්ෙලෝ. මම ඔබතුමන්ලාට ෙම් 
කාරණයත් මතක් කරන්න කැමැතියි. සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා 
තස්තවාදය පරාජය කෙළේ නැද්ද? 2010 ජනාධිපතිවරණය ඉවර 
ෙවලා විනාඩි 5ක් යන ෙකොට එතුමාෙග් සියලුම ආරක්ෂාව අයින් 
ෙකරුවා. එතුමා පභූ පුද්ගලෙයක්- 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඒක නිසාද, හිටපු ජනාධිපතිතුමාට ෙමෙහම කරන්න 

හදන්ෙන්? 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අපි එෙහම කරලා නැහැ. නමුත් එදා ෙමතුමාෙග් ආරක්ෂාව 

ඉවත් කරලා ෙමතුමාව target එකක් කළා.  ඔබතුමාට මතක ඇති, 
උතුරු මැද පළාෙත් මහ ඇමතිකමට තරග කරපු  ජානක ෙපෙර්රා 
මැතිතුමාෙග් ආරක්ෂාව ඉවත් කරපු ආකාරය. පහුවදා ඇවිල්ලා 
තස්තවාදීන් ඔහුව ඝාතනය කළා.  මතකද, ජානක ෙපෙර්රාට 
කරපු ෙද්? සියලු ආරක්ෂාව අයින් කරලා එතුමාව target එකක් 
කළා. පහුවැනි දා එතුමාව තස්තවාදීන් විසින්  ඝාතනය කළා. හිටපු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් ජීවිතය ආරක්ෂා කරන්න අපටත් වුවමනාවක් 
තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි අපි හමුදාෙවන් 106ක් දීලා තිෙබන්ෙන්. 
අපට ෙවන න ාය පතයක් නැහැ කියන එක මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී  
මතක් කරන්න කැමැතියි. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
A point of Order is being raised by Hon. Wimal 

Weerawansa. [Interruption.] 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා 

අහපු පශ්නයට ෙමතුමා පිළිතුරු දුන්ෙන් නැහැ. දැනට එතුමාෙග් 
ආරක්ෂාවට  යුද හමුදාෙව් 103ක් හිටියට,  ඒ සම්පූර්ණ පමාණය 
මැයි මාසය ෙවන ෙකොට ඉවත් කරන්න දැනුම් දීලා තිෙබනවා. 
මැයි 10වැනි දා ෙවන ෙකොට ඉවත් ෙවන්න කියලා දැනුම් දීලා 
තිෙබනවා. අපි අහන්ෙන්, ඒ අලුත් තීරණය කියාත්මක කරනවාද, 
නැද්ද කියලායි.  
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එෙහම තීරණයක් අර ෙගන නැහැයි කියලා මම වගකීෙමන් 

කියනවා. [බාධා කිරීම්]  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සභානායකතුමා වගකීෙමන් කියනවා, එෙහම තීරණයක් 

අරෙගන නැහැ කියලා. [බාධා කිරීම්]  ගරු සභානායකතුමා 
වගකීෙමන් යුතුව ඒ බව සඳහන් කරනවා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මම අද උෙද් ඒ පිළිබඳව අදාළ අංශවලින්  ඇහුවා. එෙහම 

ෙදයක් නැහැ.  රෙට් පශ්නයක් නැති නිසා,  ෙම්ෙගොල්ලන් නැති 
පශ්නයක් මවා ෙගන. [බාධා කිරීම්] දැන් පශ්න නැහැ.  

 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා (පාෙද්ශීය 
සංවර්ධන අමාත තුමා) 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா - பிரேதச 
அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka - Minister of Regional 
Development) 

 

නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose.\ 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු  සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා. ෙම්ක 

විවාදයක් කර ගන්න බැහැ. ඔබතුමාෙග් නම සඳහන් කළ නිසා,  
මම  ඔබතුමාට මිනිත්තු ෙදකක් කථා කරන්න ඉඩ ෙදනවා. ෙම් 
පිළිබඳව  විවාදයකට යන්න අවශ   නැහැ, ගරු ඇමතිතුමනි.  

 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
මා ඔබතුමන්ලාට මතක් කරන්න ඕනෑ, යුද්ධය තිෙබන 

අවධිෙය්දී හිටපු ජනාධිපතිතුමා ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙයන් නිෙයෝගයක් 
ගත්තා, විශාමික ජනාධිපති ෙකනකුට ලබා ෙදන  ආරක්ෂකයන්ෙග් 
සංඛ ාව 30කට අඩු කරන්න  කියලා. ඒ වනෙකොට චන්දිකා 
බණ්ඩාරනායක මැතිනියට තස්තවාදී පහාරයකුත් එල්ල ෙවලා 
තිබුණා. ඒ ෙවලාෙව් ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙයන් නිෙයෝගයක් ගත්තා, 
විශාමික ජනාධිපති ෙකෙනකුට ෙපොලිස් නිලධාරින් 30 
ෙදෙනකුෙග් ආරක්ෂාව සැපයුවාම ඇති කියලා.  ඒක කියාත්මක 
කරන්න හදන ෙකොට එදා ආරක්ෂක කවුන්සිලෙය්දී ඒකට විරුද්ධ 
වුෙණ් මමයි. මම කිව්වා,  දැනට සිටින ආරක්ෂකයන් 60ෙදනාෙග් 
සංඛ ාව  අඩු කරන්න එපා කියලා. එතුමා එදා කියා කෙළේ 
එෙහමයි. මෙග් නම සඳහන් වුණු නිසායි මම ෙම් කියන්ෙන්. මා 
දන්නා තරමට වර්තමාන ජනාධිපතිතුමාටත් ආරක්ෂාවට සිටින්ෙන් 
ෙපොලිස් නිලධාරින්. වර්තමාන අගමැතිතුමාෙග් ආරක්ෂාවට 
සිටින්ෙනත් ෙපොලිස් නිලධාරින්. මා යුද හමුදාපතිවරයා වශෙයන් 
කටයුතු කර තිෙබනවා. ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, 
ඔබතුමා  ඒ ආරක්ෂාවට බාධාවක් කරමින් සිටින ආරක්ෂකයන්ෙග් 
සංඛ ාවල් ඔක්ෙකොම  කිව්වා.  ෙමොකද, කවදාවත් පභූ ෙකනකුෙග් 
ආරක්ෂාවට සිටින අය පිළිබඳව සඳහන් කරන්ෙන් නැහැ. 
Commandosලා ෙමච්චරයි, පුහුණු භටයින් ෙමච්චරයි කියලා 
කියන්න එපා. ඒෙගොල්ලන්ව අයින් කරලා ජනාධිපති ආරක්ෂාවට 
පුහුණු වුණු අය, - [බාධා කිරීම්] මට කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න. 
ජනාධිපති ආරක්ෂාවට පුහුණු වුණු අය, පභූ ආරක්ෂාවට පුහුණු 
වුණු අය ඒ සඳහා ෙයොදවන එෙක් කිසි වරදක් නැහැ.  
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ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ෙම් ගැන කියපු නිසා මම 
නැවත මතක් කිරීමක් කරන්නම්. 2010 ජනාධිපතිවරණෙය් 
පතිඵල කියන්න ඉස්ෙසල්ලා මට පණිවුඩයක් එව්වා, පතිඵල කිව්ව 
ගමන් මෙග් ආරක්ෂාවට සිටින අය ඔක්ෙකෝම යන්න ඕනෑය 
කියලා. පතිඵල කියලා විනාඩි පහකින් මාව ෙගදර බස්සලා ඒ 
භටෙයෝ ඔක්ෙකෝම ගියා. ඊට පසේසේ මාව හිෙර් දැම්මා. මාව හිෙර් 
දමන ෙකොට මෙග් ආරක්ෂාවට එක් ෙකෙනක්වත් හිටිෙය් නැහැ. ඒ 
අවස්ථාෙව් LTTE සාමාජිකයිනුත් හිෙර් ඇතුෙළේ හිටියා. එතෙකොට 
යුද හමුදාපතිට ආරක්ෂාවක් ෙදන්න ඕනෑ නැද්ද? 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් හෘදය සාක්ෂියට එකඟව කථා කරන්න. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, අපි ෙම් ගැන විවාදයකට යන්න බලාෙපොෙරොත්තු 

වන්ෙන් නැහැ. 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
අෙපේල් 10 ෙවනිදා වනෙකොට කියාත්මක කරන ෙලස  දීලා 

තිෙබන නිෙයෝගය පිළිබඳව උත්තර දුන්ෙන් නැහැ. 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එෙහම නිෙයෝගයක් දීලා නැහැ. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
එෙහම නිෙයෝගයක් දීලා නැත්නම්, අෙපේල් 10 ෙවනිදා එෙහම 

කරන්ෙන් නැද්ද? 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, රජය එෙහම වග කීෙමන් යුතුව කියනවා 

නම්, අපි ඒක පිළිගනිමු. 
 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
Sir, I rise to a point of Order.  

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

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු කථානායකතුමනි, රනිල් විකමසිංහ අගමැතිතුමාෙග් 

ආරක්ෂාව, චන්දිකා කුමාරතුංග මැතිනියෙග් ආරක්ෂාව සහ 
මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් ආරක්ෂාව පිළිබඳව ගරු 
සරත් ෙෆොන්ෙසේකා ඇමතිතුමා කිව්වා. ෙම්ක එක විධියට 
සලකන්න එපා, ගරු ඇමතිතුමනි. රනිල් විකමසිංහ අගමැතිතුමාට 
තිෙබන ආරක්ෂාවත්, චන්දිකා කුමාරතුංග මැතිනියට තිෙබන 
ආරක්ෂාවත්, මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාට තිෙබන 
ආරක්ෂාවත් ෙවනස්. ඒ නිසා ඒක සංසන්දනය කිරීම ගැන එකඟ 
නැහැ. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි.  
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මට තව තප්පරයක් ෙදන්න.  
 
ගරු ෙශහාන්  ෙසේමසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க) 
(The Hon. Shehan Semasinghe) 
I rise to a point of Order.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මැතිතුමා.  
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මට කථා කරන්න ෙදන්න. මට අසාධාරණයක් කරන්න එපා.  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
දැන් ඔබතුමා කරුණු සඳහන් කළා ෙන්.  

 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මට අසාධාරණයක් කරන්න එපා.  කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ සම්බන්ධෙයන්ද පැහැදිලි කරන්ෙන්?  [බාධා කිරීමක්] 

ෙහොඳයි. ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා, කථා 
කරන්න. ෙම් ගැන විවාදයකට යන්න එපාය කියලායි මම 
කියන්ෙන්.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමනි, හිටපු 

ජනාධිපතිතුමාෙග් ආරක්ෂාවට සිටින හමුදා භටයින් ඉවත් 
කරන්ෙන් නැහැ කියලා රජය හැටියට ඔබතුමා වග කීෙමන් 
කිව්වා. අෙපේල් 10 ෙවන ෙකොට සියලුම හමුදා නිලධාරින් ඉවත් 
කරලා  MSD එෙකන් 50ක් එතුමාට අනුයුක්ත කරන්න කියලා 
ෙම් වන විට හමුදාව විසින් උපෙදස් දීලා අවසන්ය කියලා මම 
කියනවා. ඔබතුමා කියන්ෙන් ෙම් නිෙයෝගය ගිහිල්ලා නැහැ 
කියලායි. හැබැයි, ෙම් නිෙයෝගය ගිහිල්ලා තිබුෙණොතින් 
තමුන්නාන්ෙසේ අමාත  ධුරෙයන් ඉල්ලා අස්ෙවන්න ඕනෑ. 
ඔබතුමා ඒක මතක තියා ගන්න. ආණ්ඩු පක්ෂය නිෙයෝජනය 
කරන ඇමතිතුෙමක් හැටියට ඔබතුමා කියනවා නම්-[බාධා කිරීම්] 

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

ගරු ෙශහාන්  ෙසේමසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க) 
(The Hon. Shehan Semasinghe) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ඊළඟට ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මැතිතුමා කථා 

කරන්න.  අද අපි ෙම් ගැන විවාදයක් තියන්ෙන් නැහැ. කරුණු 
පැහැදිලි කර ගැනීමක් තමයි අවශ  වන්ෙන්.  

 
ගරු ෙශහාන්  ෙසේමසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க) 
(The Hon. Shehan Semasinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු රුවන් විජයවර්ධන රාජ  

අමාත තුමා ඊෙය් පවෘත්ති වැඩසටහෙන්දී කිව්වා, ෙම් 
ආකාරෙයන් තීරණයක් ගත්තා කියලා.  ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල 
අමාත තුමනි,  එවැනි තීරණයක් අරගත්ෙත් නැහැ කියලා ඔබතුමා 
පකාශ කළා. මම හිතනවා, ගරු ඇමතිතුමා ඒ පිළිබඳව නිවැරැදි 
කිරීමක් කරයි කියලා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මැතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් කරුණු 

ඉදිරිපත් කිරීම අවසන් කරන්න. 

 
ගරු ෙශහාන්  ෙසේමසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க) 
(The Hon. Shehan Semasinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි,  සියලු හමුදා නිලධාරින් අයින් කරන්න 

ෙම් ආකාරෙය් තීරණයක් අරෙගන තිෙබනවා කියලා ගරු රුවන් 
විජයවර්ධන මැතිතුමා ඊෙය් මාධ යට - newsවලට - කියලා 
තිබුණා. ඒ පිළිබඳව ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මැතිතුමනි, 
ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්න කියලා අපි ඉල්ලා සිටිනවා. 
ෙමොකද, ඔබතුමා ෙමතැන සහතිකයක් ලබා දුන්නා ඒ ආකාරයට 
හමුදාව අයින් කරලා නැහැ කියලා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම කියන්ෙන් මට අද උෙද් ලැබුණ 

ෙතොරතුරු අනුවයි. ඊෙය් හැන්දෑෙව් ඒවා ගැන මම දන්ෙන් නැහැ.
[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
අපටත් ෙතොරතුරු ලැෙබනවා.[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අද තත්ත්වය අනුව අපි ෙම් ගැන කථා කරමු.[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට අද උෙද්- 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙමය ෙවනස් වුෙණොත්  ෙම් ගැන අපි නැවත කථා කරමු. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට අද උෙද් දැනුම් දුන්නා හමුදාෙව් 

106ක් ඉන්නවා; ෙපොලීසිෙය් 106ක් ඉන්නවා කියලා. [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
අෙපේල් 10 යනවාෙන්. 

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
Sir, I rise to a point of Order. 

  
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මන්තීතුමා කථා කරන්න.  
 

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
ගරු කථානායකතුමනි, හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් ආරක්ෂක 

අංශ නිලධාරින් අපි අද උෙද් හමු වුණා; කන්ෙද් විහාරයට ආව 
ෙවලාෙව් හමු වුණා. ඒ අය අතරින් 30 ෙදෙනකුට ෙම් 10 ෙවනිදා 
උෙද් ෙවනෙකොට ෙසේවයට වාර්තා කරන්න කියලා දැනුම් දීලා 
තිෙබනවා. ඉතිරි අය  පළමුෙවනිදාට වාර්තා කරනවා. ඒ අනුව ගරු 
කථානායකතුමනි, අපි ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා. ඔබතුමා 
ෙම් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථානායකතුමා හැටියට  ෙමය 
අද ඉඳන් අවසන් කරනවාය කියලා පැහැදිලිවම කියන්න. ඒ ගැන 
ඔබතුමා අපට තීන්දුවක් ෙදන්න. අපි ඔබතුමාෙග් ඒ තීරණයට හිස 
නවනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමා ඒ සම්බන්ධෙයන්  ෙසොයා බලන්න. ඒ පිළිබඳව  

විවාදයක් අවශ  වන්ෙන් නැහැ. දැන් ෙදපාර්ශ්වෙයන්ම කරුණු 
පැහැදිලි කළා.  
 

ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ඔබතුමා අපට තීන්දුවක් ෙදන්න. ඔබතුමාෙග් තීන්දුව අපි 

පිළිගන්නවා. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සභානායකතුමා තමයි ෙම් ගැන දන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ස භානායකතුමා අසත  කියන්ෙන්.  
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ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ගරු සභානායකතුමනි, ඔබතුමා වග කීමකින් කියන්න, ගරු 

කථානායකතුමාට කියන්න කියලා. 

 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
පභූ ආරක්ෂාව, රෙට් තිෙබන ආරක්ෂක වාතාවරණය අනුව 

ෙවනස් වනවා. ගිය අවුරුද්ෙද් හමුදාෙව් අය 200ෙදෙනක් සිටියා 
ෙවන්න පුළුවන්, අද 100ෙදෙනක් ඉන්නවා ෙවන්න පුළුවන්. 
ආරක්ෂක තත්ත්වය ෙවනස් වුෙණොත් ඔබතුමා - [බාධා කිරීම්] 
කියන එක අහගන්න. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට පශ්න අහන්න මයික් එක දුන්ෙන් 

නැහැ ෙන්. [බාධා කිරීමක්] 

 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
කියන එක අහගන්න. රෙට් ආරක්ෂක තත්ත්වය අනුව තමයි 

ආරක්ෂාව ෙදන්ෙන්.  

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු රංජිත්  ද ෙසොයිසා මන්තීතුමා. 

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ගරු කථානායකතුමනි, දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා 

පශ්නයක් ඇහුවා. ගරු සභානායකතුමා පිළිතුරක් දුන්නා. හැබැයි ඒ 
පිළිතුෙරන් අපට සෑහීමකට පත් වන්න බැහැ. ආරක්ෂක 
කවුන්සලය තීරණයක් ෙගන තිෙබනවා, අෙපේල් මස 10වන දින 
වන විට හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් ආරක්ෂාව සඳහා සිටි හමුදාෙව් 
අය 50ෙදනකු ඉවත් කරන්න. ඔවුන්ට නැවත මූලස්ථානයට වාර්තා 
කරන්නය කියා තිෙබනවා. සමහර විට සභානායකතුමා කරුණු 
ෙනොදැන පකාශ කළා ෙවන්න පුළුවන්. ගරු සභානායකතුමනි, අපි 
ඉල්ලනවා, - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මට මිනිත්තුවක් ෙදන්න. හිටපු රාජ  නායකතුමාෙග්ත්, 

වර්තමාන රාජ  නායකතුමාෙග්ත්, සියලුම මන්තීවරුන්ෙග්ත් 
ආරක්ෂාව ෙවනුෙවන් මට වග කීමක් තිෙබනවා. ඒ නිසා ඔබතුමා 
වග කීමකින් යුතුව ෙම් කරුණු සඳහන් කළා නම් මා ඒක 
පිළිගන්නවා.  

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, මරාෙගන මැෙරන ඇඳුම් කට්ටලයක් 

චාවාකච්ෙච්රිෙය්දී ෙසොයා ගැනීම ගැන අෙප් දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මැතිතුමා සඳහන් කරලා තිෙබනවා. හැබැයි ජී.එල්. පීරිස් මැතිතුමා 
FCID එකට කිව්වා, එතුමා තමයි ෙම් ගැන ෙහොඳටම දන්ෙන් 
කියලා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සභානායකතුමනි, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා 

ෙම් ගරු සභාෙව් මතු කළ කරුණ සම්බන්ධව ඔබතුමා ෙසොයා 
බලා වග කීෙමන් යුතුව මට වාර්තා කරන්න. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ජී.එල්. පීරිස් මැතිතුමා ගිහිල්ලා ෙමතුමාව පාවා  දුන්නා.  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතුමා- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි ෙම් ගැන වාද කළා ඇති. අපට වැඩ කටයුතු රාශියක් 

තිෙබනවා.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
"යන්ෙන් ෙකොෙහේද ඇහුවාම, මල්ෙල ෙපොල්" වැනි කථා ෙම් 

සභානායකවරයා කියන්ෙන්. ජී.එල්. පීරිස් ෙකෙනක් ෙමතැන 
නැහැ. සභානායකවරයාට කියන්න තිෙබන්ෙන්, ආරක්ෂාව අයින් 
කරනවාද, නැද්ද කියලායි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සභානායකතුමනි, ඔබතුමා ඒ ගැන ෙහොයලා මට වාර්තා 

කරන්න. [බාධා කිරීම්] 

Order, Please! පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී ෙයෝජනා. පනත් 
ෙකටුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීම, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි,- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පනත් ෙකටුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීෙමන් පසුව අවස්ථාව 

ෙදන්නම්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත් 
தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள் 

PRIVATE MEMBERS' BILLS 
 
රන්ජන් රාමනායක පදනම  (සංස්ථාගත කිරීෙම්) 

පනත් ෙකටුම්පත 
ரஞ்சன் ராமநாயக்க ப ண்ேடஷன் (கூட் ைணத்தல்) 

சட்ட லம் 
RANJAN RAMANAYAKE FOUNDATION (INCORPORATION) 

BILL 

 
ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர) 
(The Hon. Edward Gunasekara) 
I move,  

 
"That leave be granted to introduce a Bill to incorporate the Ranjan 
Ramanayake Foundation". 

 
ගරු එම්.එස්. තව්ෆික් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எஸ். ெதளபீக்) 
(The Hon. M.S. Thowfeek) 

 

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 සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා සුභසාධන 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   ச க 

வ ட்டல் மற் ம் நலன் ாி 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 Social Empowerment and Welfare for report. 
 

 
කුල්ලිය්යතුල් ඉමාම් ෂාෆිඊ අරාබි විද ාලය 

(සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත 
குல் ய்யத் ல் இமாம் சாபிஈ அர க் கல் ாி 

(கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் 
KULLIYYATHUL IMAAM SHAFIEE ARABIC COLLEGE 

(INCORPORATION) BILL 

 
 

ගරු එම්.එස්. තව්ෆික් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எஸ். ெதளபீக்) 
(The Hon. M.S. Thowfeek) 
I move,  
"That leave be granted to introduce a Bill to incorporate the 
Kulliyyathul Imaam Shafiee Arabic College". 

ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர) 
(The Hon. Edward Gunasekara) 
 
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 තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු 
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   தபால், 

தபால் ேசைவகள் மற் ம் ஸ் ம் சமய அ வல்கள் 
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 Post, Postal Services and Muslim Affairs for report. 
 
නිඩා පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත 

நிடா மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் 
NIDA FOUNDATION (INCORPORATION) BILL 

 
ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
I move,  

"That leave be granted to introduce a Bill to incorporate the Nida 
Foundation".  

 
ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 
 

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 සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා සුභසාධන 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  ச க 

வ ட்டல் மற் ம் நலன் ாி 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 Social Empowerment and Welfare for report. 
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා. 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට ෙම් විනාඩිය ලබා දීම ගැන 

ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා.  

දහනව වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනයට අනුව ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ජාතික ආණ්ඩුවක් ඇති වුණා යැයි කියන 
නිගමනයකට අනුව තමයි ව වස්ථාෙව් දී තිෙබන සීමාව ඉක්මවා 
අමාත  මණ්ඩලය පත් කිරීෙම් අයිතියක් ආණ්ඩුව විසින් ලබා 
ෙගන තිෙබන්ෙන්. ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් ඉන්න ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් ගරු මන්තීතුමන්ලා පධාන මන්තීවරු ගණනාවක් 
අත්සන් කරලා, ෙම් ආණ්ඩු ෙව් ඇමතිවරු ෙදපළකට විරුද්ධව 
විශ්වාස භංග ෙයෝජනා ෙදකක් ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒක පිළි 
අරෙගන තිෙබනවා. ඔබතුමන් ඉදිරි කාලය තුළදී ඒවා  විවාද 
කරන්න අපට දින ලබා ෙදනවා.  

ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ෙම් කියන විධිෙය් ජාතික ආණ්ඩුවක් 
ඇති වී නැති බව එමඟින් සනාථ ෙවනවා. ඒක එක පශ්නයක්. 
ජාතික ආණ්ඩුවක් ඇති වුණා යැයි කියමින් ඇමතිවරු දිනපතා 
දිවුරුම් ෙදනවා.  මා හිතන හැටියට අදත් මන්තීවරු තුන් ෙදෙනක්ද 
ෙකොෙහේද ඇමතිවරු හැටියට දිවුරුම් දීලා තිෙබනවා. ජාතික 
ආණ්ඩුවක් නැති තත්ත්වයක් යටෙත් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව 
උල්ලංඝනය කරමින් දිගටම ෙමෙහම ඇමතිවරු පත් කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියා මට කියන්න. අද ඇමති මණ්ඩලෙය් ඉන්න 
ගණන කීයද කියලා අපට පැහැදිලි කරන්න. දැන් ඇමතිවරු 
ෙකොච්චර ඉන්නවාද කියලා ෙම් රෙට් ජනතාව දැනගන්න ඕනෑ. 
කැබිනට් ඇමතිවරු ගණන කීයද, රාජ  ඇමතිවරු ගණන කීයද, 
නිෙයෝජ  ඇමතිවරු ගණන කීයද, මන්තීවරු කීයද කියලා 
ජනතාව දැනගන්න ඕනෑ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඇමතිවරු පත් කිරීම කථානායකවරයාට අයිති කාර්යයක් 

ෙනොෙවයි, ගරු මන්තීතුමා.  
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඔබතුමාෙග් අවධානය ඒ කාරණය ෙකෙරහි ෙයොමු කරවනවා.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මම ඒ කාරණය ෙකෙරහි අවධානය ෙයොමු කළා.  
 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු සභානායකතුමා දැන් ෙමතැන ඉන්නවා.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ආණ්ඩුෙව්ත් අවධානය ඒ කාරණය ෙකෙරහි ෙයොමු කරන්න 

ඕනෑ. 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු සභානායකතුමා දැන් ෙමතැන ඉන්නවා. හැම දාම 

ඇමතිවරු පැටවු ගහනවා. රෙට් ජීවන වියදම ඉහළ ගිහිල්ලා. 
මිනිසුන්ෙග් ආර්ථිකය කඩා වැටිලා. දිනපතා  සන්ෙතෝසම්, ඇමති 
පාක්කුඩම් ලබා ෙදනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඊළඟට, ගරු සභා ෙව් අවධානය මා ෙම් කාරණය ෙකෙරහි 

ෙයොමු කරවනවා. විශ්වාස භංග ෙයෝජනා ෙදකක් ගැන ඔබතුමා 
සඳහන් කළා. ඊෙය් පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දී පළමුවැනි ෙයෝජනාව 
සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා කරලා මැයි මාසෙය් ඒ සඳහා 
අවස්ථාවක් ලබා ෙදන බවට එකඟ වුණා. ෙදවැනි ෙයෝජනාව 
සම්බන්ධෙයන් මට නීතිපති උපෙදස් ලබා ගන්න තිෙබනවා. ඊට 
පසුව තමයි ඒ සම්බන්ධ ෙයන් කියා කරන්ෙන්.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙදවැනි ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන් මා 

මූලික නීති පශ්නයක් මතු කරන්න කැමැතියි. ෙමොකද, අධිකරණය 
ඉදිරිෙය් තිෙබන සිද්ධියක් සම්බන්ධෙයන් විශ්වාස භංග 
ෙයෝජනාවක් ෙගන ඒම, -  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මම එය පිළිගත්ෙත් නැහැ. නීතිමය තත්ත්වය බලලා තමයි මා 

ඒ ගැන තීරණය කරන්ෙන්.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඒක අධිකරණය ඉදිරිෙය් තිෙබන්ෙන්. It is about an 

accident.   

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඇමතිවරු ගණන කීයද කියලා 

කියන්න. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක එතුමා ෙනොෙවයි ෙන්, - [බාධා කිරීම්]  

 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු එස්.එම්. මරික්කාර් මන්තීතුමාෙග් රීති පශ්නය ෙමොකක්ද? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු කථානායකතුමනි,- [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඇමතිවරු ගණන කීයද? [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! 
 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු කථානායකතුමනි,- [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
කරුණාකර ගරු මන්තීතුමන්ලා වාඩිෙවන්න. - [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඇමතිවරුන්ෙග් සංඛ ාව කීයද කියලා කිව්ෙවොත් අපි 

වාඩිෙවන්නම්. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු එස්.එම්. මරික්කාර් මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කථා කරන්න. 
 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු කථානායකතුමනි, - [බාධා කිරීම්] 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමන්ලා කරුණාකර වාඩිෙවන්න. [බාධා කිරීම්] 

ඔබතුමන්ලා ෙපොඩ්ඩක් ගැලරිය දිහා බලන්න. [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම අහන්ෙන් ෙම් කාරණයයි. තමන් 

ආණ්ඩුෙවන් ඉවත් ෙවනවා කියලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න 
මන්තීවරු එක්ෙකනා එක්ෙකනා ස්වාධීනව දැනුම් දුන්ෙනොත් 
ජාතික ආණ්ඩුව නැති ෙවනවාද? [බාධා කිරීම්] ගරු 
කථානායකතුමනි, මම අහන්ෙන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න 
මන්තීවරෙයක් තමන් අයිති පක්ෂෙයන් අයින් ෙවනවා කියලා 
කිව්ෙවොත්, ජාතික ආණ්ඩුව නැති ෙවනවාද? ඒ වාෙග්ම ඔහු 
ස්වාධීන මන්තීවරෙයක් විධියට ඔබතුමා පිළිගන්නවාද? [බාධා 
කිරීම්] 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙමොකක්ද? [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම අහන්ෙන් ෙම්කයි. තමන් 

ස්වාධීනව කටයුතු කරනවා කියලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු සිටින 
මන්තීවරෙයක් කිව්ෙවොත්, ඔබතුමා ඔහු විපක්ෂෙය් මන්තීවරෙයක් 
හැටියට පිළිගන්නවාද, ඒ එක්කම ඔහු ආණ්ඩුෙවන් ඉවත් වීම 
නිසා ජාතික ආණ්ඩුව නැති වුණා කියන එක ඔබතුමා 
පිළිගන්නවාද? [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඇමතිවරුන්ෙග් සංඛ ාව කීයද කියලා කියන්න. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අමාත  මණ්ඩලෙය් ගණන කීයද කියලා කියන්න මට 

අයිතියක් නැහැ. ඒක ආණ්ඩුව සාකච්ඡා කරයි. [බාධා කිරීම්] ගරු 
මන්තීතුමා, පාර්ලිෙම්න්තුව විහිළුවක් කරගන්න එපා,  -[බාධා 
කිරීම්] අනවශ  පශ්න අහලා. වැදගත් පශ්න රාශියක් තිෙබනවා. 
ඔබතුමන්ලා වැදගත් මන්තීවරු; උගත් බුද්ධිමත් මන්තීවරු. 
අනවශ  පශ්න අහලා කාලය නාස්ති කරන්න එපා. 
මහජනතාවෙග් මුදල් අපි ෙමතැනට වියදම් කරන්ෙන්. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඇමතිවරුන්ෙග් සහ නිෙයෝජ  ඇමතිවරු සංඛ ාව කියන්න, 

අපි වාඩිෙවන්නම්. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
කරුණාකර ගරු මන්තීවරු නිශ්ශබ්ද ෙවන්න. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඉන්න ඇමතිවරු කවුද කියලා කියන්න. 

       
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මට ගණන කියන්න අයිතියක් නැහැ. මම දන්ෙන් නැහැ. මම 

ෙනොෙවයි, පත් කරන්ෙන්. ගරු මන්තීතුමන්ලා වාඩි ෙවන්න. 
[බාධා කිරීම්] 

       
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
Sir, I rise to a point of Order. 
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු නලින් බණ්ඩාර මන්තීතුමා, ෙමොකක්ද point of Order 

එක? 
       

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඇමතිවරු, 

කැබිනට් ඇමතිවරු 95කට අනුමතිය දීලා තිෙබනවා. තවම 95ක් 
නැහැ. එෙහම නම් තව දමන්න පුළුවන්. ඕනෑ නම් ආණ්ඩු 
පාර්ශ්වයට එන්න. 95කට අනුමැතිය දීලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතුමන්ලා ඇමතිවරුන්ෙග් සංඛ ාව 

කීයද කියලා ඇහුවා. මට කියන්න තිෙබන්ෙන්, "තව ඉඩ 
තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් පැත්තට එන්න" කියන එකයි. [බාධා 
කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
විපක්ෂෙය් ගරු මන්තීතුමන්ලාෙගන් මම ඉල්ලීමක් කරනවා. 

[බාධා කිරීම්]  
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඇමතිවරුන් ගණන කීයද? [බාධා කිරීම්]  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මා ෙනොෙවයි පත් කරන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] ඒක පස්ෙසේ 

ෙවලාවක ෙසොයාගන්න. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැඩ කටයුතු කිරීමට 
අවස්ථාව දැන් ලබා ෙදන්න. අපි ෙමතැන වියදම් කරන්ෙන් මහ 
ජන මුදල්. මහ ජනතාවෙග් මුදල් නාස්ති කරන්න බැහැ. [බාධා 
කිරීම්] වැදගත් කාරණා රාශියක් අද අපට සාකච්ඡා කරන්න 
තිෙබනවා. ෙම්වා දකින විට මහ ජනතාවෙග් විෙරෝධයත් 
ඔබතුමන්ලාට නැ ෙඟ්වි. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු එස්.එම්. මරික්කාර් මහතා. 
 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන් 

දවසින් දවස ඒ පැත්ෙතන් අඩු වුෙණොත් ජාතික ආණ්ඩුව නැති 
වනවාද කියන එක ඔබතුමා ෙම් ගරු සභාවට දැනුම් ෙදන්න.  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අද දින න ාය පතෙය්, ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම් දීම සහ දිනට 

නියමිත කටයුතු, විෂයය අංක 01, කාලාවෙරෝධ (විෙශේෂ 
විධිවිධාන) පනත් ෙකටුම්පත - ෙදවන වර කියවීම. ගරු විජයදාස 
රාජපක්ෂ අමාත තුමා.  

 
කාලාවෙරෝධ (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත් 

ෙකටුම්පත 
ஆட்சி ாிைம (விேசட ஏற்பா கள்) 

சட்ட லம் 
PRESCRIPTION (SPECIAL PROVISIONS) BILL  
 

ෙද වන වර කියවීෙම් නිෙයෝගය කියවන ලදී. 
இரண்டாம் மதிப்பிற்கான கட்டைள வாசிக்கப்பட்ட . 
Order for Second Reading read. 
 
 
[අ.භා. 1.40] 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා (අධිකරණ හා  
බුද්ධශාසන අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ - நீதி 
அைமச்ச ம் த்தசாசன அைமச்ச ம்) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe - Minister of 
Justice and Buddhasasana) 
ගරු කථානායකතුමනි, "කාලාවෙරෝධ (විෙශේෂ විධිවිධාන) 

පනත් ෙකටුම්පත" දැන් ෙදවන වර කියවිය යුතුය" යි මා ෙයෝජනා 
කරනවා.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඇමතිවරුන් ගණන කීයද? [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
මම කියන්නම්. ගරු කථානායකතුමනි, වර්තමානෙය් ඇමති 

මණ්ඩලෙය් සංඛ ාව බලාගන්න තිෙබන ෙල්සිම චකය තමයි, 
ෙපොදු විපක්ෂෙයන් අඩු වූ ගණන කැබිනට් මණ්ඩලයට එකතු 
කිරීම. එෙහම කළා නම් ගණන එනවා. [බාධා කිරීම්]     

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
Sir, I rise to a point of Order. [බාධා කිරීම්]  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ අමාත තුමා. [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු කථානායකතුමනි,- [බාධා කිරීම්] 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Points of Orderවලින් ෙම් ගරු සභාව ෙගන යන්න බැහැ. 

දිනට නියමිත වැඩ කටයුතු රාශියක් තිෙබනවා. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ෙම්ක වැදගත් රීති පශ්නයක්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අමාත තුමාෙග් කථාව අවසන් වුණාට පසුව අවස්ථාව 

ෙදන්නම්. ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ අමාත තුමා කථා කරන්න.    
 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ෙම්ක හදිසි රීති පශ්නයක්. කරුණාකර අවස්ථාව ෙදන්න.  

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු කථානායකතුමනි, අද දින අප කාලාවෙරෝධ (විෙශේෂ 

විධිවිධාන) පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන් විෙශේෂ 
ෙහේතු ගණනාවක් මුල් ක රෙගනයි. [බාධා කිරීම්]   

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඇමතිවරුන් ගණන කීයද? [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
තමුන්නාන්ෙසේලාට කාලාවෙරෝධය එපාද? [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමා කථා කරන්න. 
 
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, ඇමතිවරු කී ෙදෙනක් සිටිනවාද 

කියලා දිගින් දිගටම ගණන අහනවා. හැබැයි, ඒ ගණන 
වගකීමකින් කියන්න ඕනෑ. අපිට ෙපොඩි ගැටලුවක් තිෙබනවා, 

අෙපන් ඇමතිකම් ඉල්ලපු අයත් විපක්ෂෙය් හිටෙගන ඉන්න නිසා. 
[බාධා කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමා කථා කරන්න. 
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු කථානායකතුමනි, කාලාවෙරෝධ (විෙශේෂ විධිවිධාන) 

පනත් ෙකටුම්පත ෙදවැනි වර කියැවීෙම්  විවාදය අද දිනට ෙයදී 
තිෙබනවා. අපි ෙමම පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්, 
ශී ලංකාෙව් පැවති යම් සටන්කාමී තස්තවාදී කණ්ඩායමක 
කියාකාරකම් ෙහේතුෙකොටෙගන අධිකරණෙය් දී ඉඩම් ඇතුළු යම් 
නිශ්චල ෙද්පළක් සම්බන්ධව, එම ෙද්පළ සන්තකය ආපසු ලබා 
ගැනීම සඳහා සිය අයිතිවාසිකම් කියාත්මක කර ගැනීමට 
ෙනොහැකි වූ තැනැත්තන් සම්බන්ධෙයන් විෙශේෂ නීතිමය 
විධිවිධාන සැලැස්වීමට හැකිවීම සඳහායි.  

ගරු කථානායකතුමනි, අපි දන්නවා, දශක තුනකට ආසන්න 
කාලයක් සටන්කාමී තස්තවාදී ව ාපාරයක් අෙප් රෙට් කියාත්මක 
වී තිබුණු බව. ඒක නිසා මූලික වශෙයන් නිශ්චල ෙද්පළවල 
හිමිකරුවන් වන අෙප් රෙට් උතුරු පළාෙත්ත්, ෙදවනුව 
නැ ෙඟනහිර පළාෙත්ත්, ඒ වාෙග්ම අෙනකුත් පළාත්වලත් ජීවත් 
ෙවච්ච උදවියට තමන්ෙග් පාලනයකින් ෙතොරව යම් යම් ෙහේතූන් 
නිසා තමන්ෙග් නිශ්චල ෙද්පළවල සන්තකය අහිමි වුණා. [බාධා 
කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීවරුනි, මම ඔබතුමන්ලාට අවසානෙය්දී points of 

Order ඉදිරිපත් කරන්න ෙදන්නම්. First, let the Hon. Minister 
finish his speech.  

 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
සමහර ෙව්ලාවට එම සන්තකය අහිමිවීෙම් ෙහේතුව මත 

අධිකරණයක් මඟින් සහන ලබා ගැනීම සඳහා අධිකරණයට යෑමද 
ඔවුන්ට කළ ෙනොහැකිව තිබුණා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ point of Order එකට මම අවස්ථාවක් ෙදන්නම්. 
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
එෙලස පාලනයකින් ෙතොරව එම නීතිමය අයිතිවාසිකම් 

කියාත්මක කර ගැනීමට ෙනොහැකි වූ පුද්ගලයන්ට තමන්ෙග් 
ෙද්පළවල හිමිකම අෙප් රෙට් පවතින සාමාන  නීතිය අනුව 
නැවත ලබා ගැනීමට, නියමිත කාලය තුළ අධිකරණයට 
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පැමිණීමට ෙනොහැකි වුණා. ෙමොකද, ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් 
රෙට් පවතින ෙපොදු නීතිය ෙරෝම-ලන්ෙද්සි නීතිය බව අපි දන්නවා. 
ඒ ෙරෝම-ලන්ෙද්සි නීතිය යටෙත් තමයි අෙප් රෙට් නිශ්චල ෙද්පළ 
සම්බන්ධව හිමිකාරත්වය පිළිබඳව තීන්දු තීරණය ෙවන්ෙන්. ඒ 
අනුව යම්කිසි තැනැත්ෙතක් ෙවනත් අෙයකුට අයත් ෙද්පළක් 
වසර 10කට වඩා වැඩි කාලයක් තමන්ෙග් යැයි සිතමින් ෙහෝ 
එෙසේත් නැත්නම් ෙවනත් අෙයකුෙග් අයිතිවාසිකමක් පිළි 
 ෙනොෙගන අඛණ්ඩව සහ නිරවුල්ව භුක්ති විඳෙගන ආෙවොත්, 
තමන්ට නීතිමය අයිතියක් නැති ෙද්පළ සම්බන්ධව වුණත්, 
භුක්තිය මඟින් අයිතිය ලබා ගැනීෙම් කමයක් තිෙබනවා. එම 
කාරණෙයන් පිට,-[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මැතිතුමා. 
 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු කථානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  ඉන්න ඇමතිවරු 

සංඛ ාව, රාජ  ඇමතිවරු සහ නි ෙයෝජ  ඇමතිවරු සංඛ ාව 
පාර්ලිෙම්න්තුව දැන ගත යුතුයි.  ඔබතුමාට විෙශේෂ වගකීමක් 
තිෙබනවා, ෙමෙහම පශ්නයක් මතුවුණාම. ෙම් මහජන මුදල්වලින් 
වැටුප් ලබන අය. ෙම් සංඛ ාව සඟවන්න වැඩක්  නැහැ ෙන්.  
[බාධා කිරීම්] සඟවලා වැඩක් නැහැ. [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
අපි ගණන ෙහට උෙද්ට කියනවා. [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. අපි සෑහිමකට පත් ෙවනවා.  [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මහජන  මුදල්වලින් පවත්වා ෙගන යන ෙම් ගරු  සභාෙව් වැඩ 

කටයුතු අවුල් කිරීමත් සාධාරණ නැහැ.  [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපි ගණන ෙහට ලබා ෙදන්නම්.  

[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙමම ගරු සභාවත් මහජන මුදල්වලින් පවත්වාෙගන යන නිසා 

ෙම් ගරු සභාවට බාධා කෙළොත් ඒකත් මහා පාපකර්මයක් බව 
සඳහන් කරන්නට කැමැතියි.[බාධා කිරීම්] 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ඇමති මණ්ඩලය පිළිබඳවත්, පත් 

කිරීම පිළිබඳවත් අපි කථා  කළා. ඒෙක් නීතිෙය් කිසි ගැටලුවක් 
නැහැ. ගරු කථානායකතුමාට මතක ඇති, අපි දහනව වන 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය ෙගනාපු ෙවලාෙව් ගරු  දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මන්තීතුමාත්, ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර 
මන්තීතුමාත් අෙපන් ඉල්ලීමක් කළා, ජාතික ආණ්ඩුව නිර්වචනය 
කරන්නය කියා. අපි කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී එය නිර්චනය කර, 
එකඟතාවකට ආවා,  ජාතික ආණ්ඩුවක් පිහිටුවන ෙවලාවකදී 30ට 
වඩා වැඩි ගණනක් මන්තීවරු පත් කරන්නට පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් 
බලය ලබා ෙගන හැකියාව තිෙබනවාය කියා. ඒ අනුව ඇමතිවරු 
තිෙහේ සීමාව ඉක්මවූෙය් අපි ගත් හිතුවක්කාර තීරණයක් අනුව 
ෙනො ෙවයි. ගරු අගාමාත තුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙයෝජනාවක් 
ෙගනැවිත් ඉදිරිපත් කර, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමාෙග්ද 
කැමැත්ත ඇතිවයි එෙසේ  කෙළේ. එෙහමයි එය සිදු කෙළේ ගරු 
මන්තීතුමනි. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කිසිම මන්තීවරයකු විරුද්ධ 
ෙනොවී, එකඟතාව අරෙගන   ෙබොෙහොම පජාතන්තවාදී විධියට, 
ෙබොෙහොම විනිවිදභාවයකින් යුතුව අපි ෙම් කටයුත්ත කර 
තිෙබනවා. එම නිසා ඒ පිළිබඳව ගැටලුවක් නැහැ. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඉල්ලන ඒ  සංඛ ාව අපිට අද ෙදන්නට පුළුවන්. 
නමුත් අපි දන්නවා, අදත් කීප ෙදෙනක් දිවුරුම් දී තිෙබන බව. 
හරියට ගණන ලැබුණාම අපි තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙහට කියන්නම්.  

ෙම් ගණන හදා ගන්න තිෙබන ෙහොඳම කමය තමයි, ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂය එකතුෙවලා බැලුවා නම් කී ෙදෙනක් ඒ ෙගොල්ලන්ෙගන් 
ඉවත් ෙවලා ගිහින් තිෙබනවාද කියා, ඒ ගණන කැබිනට් එෙක් 
දැන් ඉන්න ගණනට එකතු කළාම උත්තරය එතැන තිෙයනවා. 
ඒත් අපි ෙහට ගණන කියනවා. [බාධා කිරීම්] 

මම අෙප් ගරු මන්තීතුමන්ලාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. රටට 
ඉතාම අවශ ව තිෙබන, වැදගත් වූ පනත් ෙකටුම්පතක් 
සම්බන්ධවයි අද දින ෙම් විවාදය පවතින්ෙන්. ඒ නිසා ඔය ටිකක් 
සද්ෙද දැම්මාට එතුමන්ලා අපට සහෙයෝගය ලබා ෙදයි. ෙමය රෙට් 
අපි කාටත් අත වශ  ෙදයක්. ෙම් පිළිබඳව ඇත්තටම විවාදයක් 
නැහැ. නමුත් අපි ෙම් පනවන්නට යන නීතිෙයන් ජනතාවට 
අත්වන පතිලාභ පිළිබඳව අපි රෙට් ජනතාව දැනුවත් කරන්න 
ඕනෑ.  

ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් රෙට් කාලාවෙරෝධ නීතිය 
කියාත්මක වුෙණ් මීට ෙබොෙහෝ කාලයකට ෙපර ඉඳලායි; ෙරෝම-
ලන්ෙද්සි නීතිය අෙප් රෙට් ෙපොදු නීතිය බවට පරිවර්තනය වුණු 
දවස්වල ඉඳලායි. ගරු කථානායකතුමනි, "කාලාවෙරෝධ" කියන 
එක ෙකටිෙයන් ගත්ෙතොත් එයින් කියැෙවන්ෙන්, රෙට් පවතින 
නිශ්චල ෙද්පළක හිමිකාරිත්වයක් යම් කිසි පුද්ගලෙයකුට 
තිබුණත්, ඒ හිමිකාරිත්වය ෙනොතකා ෙවනත් අපචාරිෙයක් -
බලහත්කාරෙයන් ෙහෝ භුක්ති විඳින තැනැත්ෙතක්- අඛණ්ඩව සහ 
නිරවුල්ව වසර දහයකට වඩා වැඩි කාලයක් භුක්ති වින්ෙදොත්, 
ඔහුට නීතිෙයන් අයිතිය ලැෙබනවා කියන එකයි. අෙප් ගෙම් 
භාෂාෙවන් වැඩිහිටි උදවිය ෙමයට කියන්ෙන්, "භුක්තියට සවි 
ෙවනවා" කියායි. එහි කාල සීමාව වසර දහයයි. ඒ නිසා තමන්ෙග් 
ෙද්පළක් අවුරුදු දහයකට වැඩි කාලයක් අපචාරිෙයක් විසින් භුක්ති 
විඳිද්දී ඒ සම්බන්ධව නිහඬව බලා සිටිෙයොත්, ඔහුට තමන්ෙග් 
අයිතිය නැතුව යනවා; භුක්ති විඳින පුද්ගලයාෙග් අයිතිය තහවුරු 
ෙවනවා.  

ෙමම නීති තත්ත්වය තහවුරු කර තිෙබනවා, ෙරෝම-ලන්ෙද්සි 
නීතිෙය් මූල ධර්ම මත. ෙමම නීතිය  ඉතාම පැරණියි. ෙමය, අවුරුදු 
150කට ආසන්න පැරණි නීතියක්. 1871 අංක 22 දරන පනතින් 
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තමයි, ෙමම නීතිය අෙප් රෙට් නීතිගත කෙළේ. 1889 අංක 2 දරන 
පනතින් ෙමය සංෙශෝධනය ෙවලා තිෙබනවා. කිසිදු පැකිළීමකින් 
 ෙතොරව, ව ාකූලතාව අවමව කියාත්මක වුණු නීතියක් තමයි, ෙම් 
කාලාවෙරෝධ නීතිය. අපි ෙම් නීතිෙය් සුවිෙශේෂ අඩු පාඩුවක් 
දකින්ෙන් නැහැ. හැබැයි, වර්තමානෙය් ෙම් රට මුහුණ දීලා 
තිෙබන පශ්නත් එක්ක ෙම් නීතිෙය් කියාකාරිත්වය නිසා අෙප් 
රෙට් සමහර ජන ෙකොටස්වලට, පුද්ගලයන්ට අගතියක්, 
අසාධාරණයක් සිද්ධ ෙවලා තිෙබන බව අපි දකිනවා. ෙමොකද, 
අවුරුදු දහයක කාල සීමාව කියන එක අෙප් රෙට් පැවති 
ගැටුම්කාරී තත්ත්වයත් එක්ක බැලුවාම ඉතා ෙකටි කාලයක්. 
ගැටුම්කාරී තත්ත්වය වසරක්, ෙදකක් ෙහෝ තුනක් වාෙග් තිබුණා 
නම් ෙම් වසර දහය කියන එක පමාණවත්. එෙහම නම් අපිට 
ෙම්ෙක් ෙවනසක් කරන්න වුවමනා ෙවන්ෙන් නැහැ. නමුත් ෙමම 
ගැටුෙම් කාල සීමාව දශක තුනක් වාෙග් ඈතට විහිදී ගිය නිසා 
කාලීන අවශ තා මත ෙම් දස වසරක කාලය කියන එක ෙකටි 
කාලයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අනුව 1983 වසෙර් මැයි 
මස පළමුවැනි දායින් ආරම්භ ෙවලා, 2009 මැයි 18වන දා අෙප් 
රෙට් ගැටුම්කාරී තත්ත්වය අවසන් වුණු දවස දක්වා වූ කාල 
පරිච්ෙඡ්දය තුළ යම් පුද්ගලෙයකුට තමන්ෙග් ෙද්පෙළහි භුක්තිය 
දරන්න ෙනොහැකි වුෙණ් රෙට් පැවති ෙම් කලබලකාරී තත්ත්වය 
නිසා නම්, ඔහුට අධිකරණයක ට ෙගොස ්නඩුවක් පවරා තමන්ෙග් 
අයිතිය තහවුරු කරෙගන භුක්තිය ලබා ගැනීමට තිබුණු අවස්ථාව 
අහිමි වුෙණ් තමන්ෙග් පාලනෙයන් ඔබ්බට ගිය, රෙට් තිබුණු 
ගැටුම්කාරී වාතාවරණය නිසාෙවන් නම්, දැන් ඒ පුද්ගලයාට 
නඩුවක් ඉදිරිපත් කරලා තමන්ෙග් ෙද්පෙළහි අයිතිය ලබාගන්න 
බැරිවීම ඉතාම අසාධාරණ තත්ත්වයක්. ෙම් ගැටලුවට මුහුණ පා 
සිටින්ෙන් - ෙම් අසාධාරණයට ලක්වී සිටින්ෙන්- උතුරු, 
නැ ෙඟනහිර පළාත්වල ජනතාවයි. අනික් පළාත්වලත් ඉතා සුළු 
පිරිසක් ෙමවැනි පශ්නවලට මුහුණ දී සිටිනවා. යුද්ධය ෙහේතුෙවන්, 
එෙහමත් නැත්නම් ඒ ඉඩම් රැක ගන්න බැරිව ඉවත් ෙවලා ගියාට 
පසුව තමන්ට පරම්පරා ගණනක් තිස්ෙසේ තිබුණු අයිතිය ෙවනත් 
අය බලහත්කාරෙයන් අල්ලාෙගන ඒවාෙය් භුක්තිය ලබාෙගන 
තිෙබනවා. ෙම් පවතින නීති කමය යටෙත් ඔවුන්ට ඒ ඉඩම්වලට 
හිමිකම් පෑෙම් හැකියාවක් තිෙබනවා. අප ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
සම්මත කිරීෙමන් බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් අයිතියක් නැතිව ඒ 
ඉඩම් එෙහම භුක්ති විඳින අයට කාලාවෙරෝධ නීතිෙය් දීපු ඒ වාසිය 
ඉවත් කරලා, එය හිමි අයට පමුඛතාව ලබාෙදන්නයි; නියමිත 
හිමිකරුවාෙග් අයිතිවාසිකම තහවුරු කරන්නයි.  

Hon. Speaker, as you are aware, during the last three 
decades, period commencing 1st of  May, 1983 till the 
18th of  May, 2009, there had been so many persons who 
had been affected and whom we have defined as 
“disadvantaged persons”. They have lost possession of 
their immovable property long before, but still, they could 
have vindicated their rights by filing for vindicatory 
action or through some other remedy in the normal course 
of the law. But, as a result of their inability to go for such 
action, which was beyond their control, or their inability 
to go to court within the limited time period as permitted 
in the Prescription Ordinance - which is within ten years - 
they could not either take over the possession of their 
property or acquire their title. We see this is as a very 
unreasonable situation as the law had been drafted as far 
back in 1871 by adopting the Roman-Dutch Law in 
relation to the subject of prescription, under which they 
have fixed the restrictive time period as ten years to 
acquire the title in respect of immovable property. That is 
a reasonable time period; it is  a lengthy time period. But, 

taking into consideration the time period of the war 
spanning over almost three decades in our country, that 
ten-year period is not sufficient. Therefore, we have 
suggested certain exclusions in the operation of the 
Prescription Ordinance with regard to people who have 
been disadvantaged or with regard to those who have 
been affected as a result of the war or the ethnic conflict, 
that they must be given the right to vindicate their title for 
the lands they have been owning, sometimes, from 
generation to generation. Therefore, Sir, we are making 
this special provision in the law to safeguard the rights of 
the disadvantaged or the affected people as a result of the 
war. I hope the Hon. Members of this House will support 
this Bill, which will give relief to a substantial number of 
people who have lost their properties during that period.  
Thank you very much. 

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

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Hon. Speaker - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Yes, Hon. M.A. Sumanthiran? 
 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Sir, might I just get a clarification? In Clause 6 of the 

Bill, there is an interpretation which states " 'activities of 
any militant terrorist group' means any act which is 
defined as a 'terrorist act' in the Convention on the 
Suppression of Terrorist Financing Act, No. 25 of 2005;". 
Now, I have that Act here with me, but that Act has no 
such definition. The Convention on the Suppression of 
Terrorist Financing Act, No. 25 of 2005 does not define a 
“terrorist act”.  So, there is a serious flaw in this as the 
Clause throws it back to this Act and that Act does not 
have it. Neither does the Convention. I just looked at the 
Convention itself adopted in December, 1999 in the UN. 
Even that does not have a definition. So, insofar as the 
reference in Clause 6 that the definition of "terrorist act" 
should be as defined in Act, No. 25 of 2005 is erroneous, 
will you look into that before the- 
 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
Certainly. I am thankful to the Hon. Member. This is 

a Bill that had been presented to Parliament initially in 
2014, but we could not have it passed. Subsequently, 
during the 100-day period of the last Government also, 
we were trying to adopt it, but we could not do it because 
we did not have the majority. Now, I am thankful to the 
Hon. Member. If it is so, we can look into the definition 
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at the Committee Stage. We will discuss it with the Hon. 
Member and the other Members also. 
 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
In view of this lacuna that seems to be there in the 

definition, if I may raise one other matter, in the Bill, the 
time period that has been specified is from May 1st  1983 
to May 18th 2009. There is obviously a reason why you 
have started it from May, 1983. But, the events that 
happened in 1983 may not be caught up and the persons 
disadvantaged in July, 1983 and the following months 
may not actually get any advantage through this Act, 
although that seems to be the intention, because of the 
restricted interpretation that you find again in Clause 6.  

So, if you can look at these two matters, we can bring 
in appropriate amendments at the Committee Stage. The 
first matter I raised is a serious issue because if there is no 
definition in  the other Act, you cannot enact it in this 
form.  

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
Certainly, we will include that interpretation.  We will 

discuss it.  
 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran) 
And also, if you include the persons who were 

disadvantaged in 1983, then the definition will have to be 
slightly broader than this. 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
That is correct. We can do it, Hon. Member. Thank 

you very much.   
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
The next speaker is the Hon. M.A. Sumanthiran. 

 
[1.53 p.m.] 
 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Hon. Speaker, thank you for the opportunity given to 

speak on this subject. I thank the Hon. Minister for 
clarifying the issues that I raised.  This is a very important 
piece of legislation, I agree, and I am thankful that the 
Hon. Minister of Justice and Buddhasasana has 
introduced it today. As he rightly said, this has been in the 
offing for a long time in a form of a Bill, at least from 

2014 or even before that. But I remember, in the late 
1990s itself - particularly  the ten-year period from 
October, 1990 - that is the time in which several persons 
were forcibly driven out of the Northern Province and 
when they could not get back to their original habitats for 
a  period of ten years,  in 1999 very particularly, this issue 
came up because they were forcibly kept out of the 
Northern Province for almost ten years and all of their  
properties would be prescribed too by others and that 
even if this situation is changed, they would not be able to 
get their properties back. I remember a proposal was 
made and the Law Commission actually drafted  a Bill 
and promoted it. For some reason or another, that was 
never enacted at that stage. October, 2000 came and went 
and that disability continued.   

Now, it is sixteen years after that, and almost 26 years 
after that forced eviction of the Muslims from the 
Northern Province, we have at least this Special 
Provisions Law which would enable not only them, but 
several others. As the Hon. Minister was pleased to point 
out, many people in the North and the East  were forced 
to flee the situation that prevailed during that time and as 
a result their rights in relation to their immovable 
property became extinguished because of the application 
of the  Prescription Ordinance which has a time limitation 
for vindicating the rights in relation to immovable 
property - different periods of time in relation to different 
rights. Ownership right, as the Hon. Minister pointed out,  
goes out in ten years, but there are  other rights,  servitude 
rights et cetera, which have shorter lifespan and all of 
them would have been extinguished due to the protracted 
conflict,  a situation in which - for reasons beyond their 
control - they could not go to court to vindicate their 
rights. 

By this Bill, there is a window being given now - it is 
a (Special Provisions) Bill - a window of one year’s time, 
which I think is a salutary thing. It does not actually seek 
to amend the Prescription Ordinance for all time, but 
makes a dent in it, opens a window as it were, so that 
those who were disadvantaged and  left without any 
remedy, can, within this period of one year, vindicate 
their right if they are interested. There may be several 
persons who may not be interested, but there are others 
who probably had just one piece of property or only land 
that they could have their livelihood on and so on and so 
forth, and they are enabled now to exercise their right 
within the period of one year; from the date this Bill, if 
enacted into law, becomes operative,  within one year,  to 
go to the appropriate court and vindicate whatever right 
that they may have had.  

I have a few concerns which I just clarified with the 
Hon. Minister. I am also raising the same concerns from a 
slightly different angle as well and I would urge the Hon. 
Minister to please consider those concerns as well and if 
amendments are necessitated at the Committee Stage by 
what I said earlier, then, take in these concerns also.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! The Hon. Deputy Speaker will now 

take the Chair.   
 

 අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්,  
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා [ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 
[மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால] தைலைம வகித்தார்கள். 

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

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Sumanthiran, please continue.  

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Thank you, Sir.  I was saying there are some other 

concerns associated with this phraseology.  I will read the 
Preamble.  

“Whereas certain persons have been disadvantaged and therefore 
unable to pursue their rights in court for the recovery of any 
immovable property including land.." 

And then it says, 

 "..due to the activities of a militant terrorist group during the period 
……..”  

It becomes incumbent, then, on any plaintiff or 
petitioner or applicant who goes to any particular court to 
establish that they were unable to pursue their rights in 
court due to the activities of a militant terrorist group. 
Now, I would urge the Hon. Minister to consider the fact 
that that is a very high order.  How does one prove that it 
is not due to any other attending circumstances, but 
almost as though a militant terrorist group came and held 
a gun to your head and chased you out of your land?  

It is not due to a particular condition that prevailed or 
some deaths that occurred in that area. If your neighbours 
were found dead one morning, you may have fled the 
area. You will not be able to prove that those were only 
due to the "activities of a militant terrorist group" and 
how does one define that? That is why I refer to the 
"Interpretation" - Clause 6 of the Prescription (Special 
Provisions) Act - which says “'activities of any militant 
terrorist group' means any act which is defined as a 
'terrorist act' in the Convention on the Suppression of 
Terrorist Financing Act, No. 25 of 2005". Lo and behold, 
there is no such definition in that Act! So, it makes worse 
when we do not have a definition for the word, "terrorist 
act", which is supposed to be the same meaning as the 
"activities of any militant terrorist group". Anybody for 
that matter would be able to first pass that threshold. This 
is a (Special Provisions) Act to enable certain 

disadvantaged persons to now have a remedy. This is the 
gateway through which they can enter the court. 
Otherwise, they are out of time; they are woefully out of 
time. Even the longest possible time period prescribed is 
ten years, that maybe 20 to 25 years late. When they have 
to enter through that narrow gate that is provided in this 
section, that narrow gate says, “You must show that you 
were unable to do this due to the activities of a militant 
terrorist group”.  Now, what is a "militant group"? What 
is a "terrorist group" and what is a "militant terrorist 
group"? Can there be a terrorist group that is not militant?   

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
Hon. Member, can I make a clarification? 
 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Yes, please. 
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
Hon. Member, when I made my speech, you raised a 

very important point with regard to the definition of 
certain words given in the Act. The Hon. Member said 
that there is no definition for "terrorist act" in the 
Convention on the Suppression of Terrorist Financing 
Act, No. 25 of 2005. But that Act has been subsequently 
amended by  Act, No. 3 of 2013. In that amended Act, 
there is a definition for “terrorist act.” I quote Clause 5 
(2) of the Convention on the Suppression of Terrorist 
Financing (Amendment) Act, No.3 of 2013 for the 
convenience: 
  “ ‘ “terrorist act” means- 
 (a) an act which constitutes an offence within 
  the scope of or within the definition of any 
  one of the Treaties specified in Schedule I to 
  this Act; 
 (b)  any other act intended to cause death or 
  serious bodily injury, to civilians or to any 
  other person not taking an active part in the 
  hostilities, in a situation of armed conflict or 
  otherwise and the purpose of such act, by its 
  nature or context is to intimidate a  
  population, or to compel a government or an 
  international organization, to do or to abstain 
  from doing any act; or 
 (c) the use or threat of action-  
 (i) which is designed to influence the 
  government or to intimidate the public 
   or a section of the public; and 
        (ii)     which is made for the purpose of 
   advancing a political, religious or 
   ideological purpose, 
  and such action, 
       (aa)  involves serious violence against a 
   person; 

(bb) involves serious damage to property; 
                                          (cc)  endangers the life of another person, 
                  other than the person committing the 
   action; 
        (dd)  creates a serious risk to health or  
   safety 
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   of the public or a section of the public; 
   or 
       (ee)  is designed seriously to interfere with 
   or seriously to disrupt an electronic 
   system.”. ” 

This is the definition given. I agree with Hon. Member 
because that definition is not in the Act. No. 25 of 2005. It 
has been brought in to the Act by Convention on the 
Suppression of Terrorist Financing (Amendment) Act, 
No. 3 of 2013. As a matter of clarification, we can insert 
the term that the original Act has been amended by Act 
No. such and such.  

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
I am thankful to the Hon. Minister for that 

clarification given so immediately and, I must say that the 
definition read out by the Hon. Minster is fairly broad.  
My other concerns as to the narrow gateway are widen a 
little, because it seems to catch-up the activities of any 
militant group.  

Nevertheless, would the Hon. Minister also consider 
not attaching it to the activities of a group, but to the 
general situation that prevailed? Now, this, I say from the 
second concern that I raised at the end of your speech, of 
which, the intention is to take in the disadvantaged 
persons from 1983.  And also, the Hon. Minister would 
remember that at one stage, this draft confined the 
applicability of this legislation to the North and East. 
Then, it was considered "not good legislation" to have a 
law applicable only to some parts of the country, and I 
agree. I think, at the Consultative Committee during the 
last Parliament, we discussed it and we all agreed that a 
law cannot have territorial application within a country.  
But, if the intention, which is very clear, is to catch-up 
1983-situation as well, then this definition of "activities of 
a militant terrorist group" may not suffice to grant relief 
to those persons, because  there was countrywide 
violence. That violence was perpetrated not by a 
particular militant group, but broadly speaking - in 
insurance language it was riot, strike and civil 
commotion. The situation in July, 1983  was not confined 
to one militant group’s activities.  So, the intention in the 
Preamble, I say, would not be met if we still maintain this 
definition of "a militant terrorist group" because 
disadvantaged persons in 1983, will not be caught up in 
that.  

While thanking the Hon. Minister for acting swiftly on 
my earlier concern, might I ask him again to please 
consider that aspect of the matter also before the end of 
the day, and if possible, since you are anyway going to 
bring in a clarification and say, "as amended by Act, No.3 
of 2013" do some other revision which actually enables 
your intention to be met with regard to the timeframe that 
you have specified in the Preamble.  

With those comments, I will conclude my speech and 
hope that at the Committee Stage, we can agree on an 
appropriate language to this definition.  

Thank you, Sir.  

[අ.භා. 2.13] 
 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (සංචාරක සංවර්ධන හා 
කිස්තියානි ආගමික කටයුතු අමාත තුමා සහ ඉඩම් 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க - சுற் லாத் ைற அபிவி த்தி 
மற் ம் கிறிஸ்தவ சமய அ வல்கள் அைமச்ச ம் காணி 
அைமச்ச ம்)  
(The Hon.  John Amaratunga - Minister of Tourism 
Development and Christian Religious Affairs and Minister 
of Lands) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අද දින විවාදයට ගන්නා 

කාලාවෙරෝධ (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳව කථා 
කිරීමට පථමෙයන් මා  අද දිවුරුම් දුන් නිෙයෝජ  අමාත වරුන් 
තුන් ෙදනාට සුබ පතන්නටත්, එතුමන්ලාට  පශංසා කරන්නටත් 
ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා.  එතුමන්ලා පමාද ෙවලා ෙහෝ 
ෙත්රුම් ෙගන තිෙබනවා, කවදාවත් ෙම් ආණ්ඩුව පරදවන්නට බැරි 
බව.  ඒ නිසා ෙම් ආණ්ඩුව සමඟ ඒක රාශී ෙවලා ෙම් ගමන යාමට 
තීරණය කිරීම පිළිබඳව මා එතුමන්ලාට පශංසා කරනවා. 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙදවැනි කාරණය ෙමයයි.  
ෙමම විෙශේෂ විධිවිධාන පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳව  අපට ෙත්රුම් 
ගන්නට තිෙබන්ෙන්,  ෙමය මුලික අයිතිවාසිකම් තහවුරු කිරීෙම්  
පනත් ෙකටුම්පතක් බවයි. පසු ගිය කාලෙය් ඇති වුණු සන්නද්ධ 
අරගළය නිසා උතුරු - නැ ෙඟනහිර අහිංසක දවිඩ ජනතාවට තම 
ඉඩ කඩම්, ෙගවල් ෙදොරවල්, බඩු මුට්ටු අත හැර දමා  යන්නට සිදු 
වුණා. සමහර අය ඉන්දියාවට ගියා. තවත් සමහර අය ෙකොළඹට 
ඇවිල්ලා ඔවු න්ෙග් ඥාතීන්, හිත මිතයින්ෙග් ෙගවල්වල පදිංචි 
වුණා. ඒ විධියට විවිධ ස්ථානවලට විසිර ගිය අයට ෙම් ඉඩ 
කඩම්වලට ආපසු යන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇති වුණා. අද ඒ 
ඉඩම්වල අයිතිය ෙවනත් අය අල්ලා ගන්න හදන අවස්ථාවක 
නැවතත් ඔවුන්ෙග් අයිතිවාසිකම් තහවුරු කර දීමට ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත ෙගන ඒම පිළිබඳව විෙශේෂෙයන්ම  ගරු විජයදාස 
රාජපක්ෂ මැතිතුමාට මම  පශංසා කරනවා. එතුමා මීට කලිනුත් 
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙගෙනන්න උත්සාහ කළත්,  විවිධ ෙහේතූන් 
නිසා එය පමාද වුණා. නමුත් අද පාර්ලිෙම්න්තුවට  කාලාවෙරෝධ 
(විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත් ෙකටුම්පත ෙගනැල්ලා තිෙබනවා.  

ෙමම පනත් ෙකටුම්පත ෙගන ඒම පිළිබඳව වැඩිෙයන්ම 
සන්ෙතෝෂ වන්නට  ඕනෑ ෙදමළ ජාතික සංධානය - TNA එක- 
කියලා මම හිතනවා. ෙමොකද, ෙමය ඒ අය නිෙයෝජනය කරන 
ජනතාවට බලපාන පශ්නයක් නිසා. අෙප් ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් 
මන්තීතුමා ෙමම පනත් ෙකටුම්පතට  සංෙශෝධන කිහිපයක් 
ඉදිරිපත් කළා.  ඒවා සියල්ලම නිරාකරණය ෙවයි කියලා මම 
හිතනවා. ඊටත් වඩා ෙමය රෙට් මානව හිමිකම් සුරැකීෙම් මාර්ග 
සලකුණක් ෙවනවා.   

පසු ගිය කාලෙය් ශී ලංකාව පිළිබඳව ජාත න්තරෙය් විශාල  
කළු පැල්ලමක් ඇති ෙවලා තිබුණා. ජිනීවා මානව හිමිකම් 
කවුන්සලෙයන් හැම දාම ෙම් අහිංසක දවිඩ ජනතාවට වුණු 
අසාධාරණය පිළිබඳව හැම රජයකටම සුවිෙශේෂ ෙචෝදනා එල්ල 
වුණා. ෙමම පනත් ෙකටුම්පත ෙගන ඒම එවැනි ෙචෝදනාවලින් ෙම් 
රට නිදහස් කර ගැනීමට ලැබුණු  වටිනා අවස්ථාවක් විධියටයි මම 
සලකන්ෙන්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

සන්නද්ධ අරගළය නිසා, දවිඩ ජනතාව උතුර, නැ ෙඟනහිර 
පළාත් අත්හැර යනෙකොට ඔවුන් ළඟ වටිනා රත්තරන් ආභරණ 
විශාල පමාණයක් තිබුණා.  තසත්වාදී නායකයන් ඒවා අත්පත් කර 
ගත්තා කියා මම හිතනවා. නමුත් යුද්ධය අවසන් වුණාට පසු ඒ 
රත්තරන්වලට ෙමොනවා වුණාද දන්ෙන් නැහැ. කිෙලෝ ගණනාවක, 
ෙටොන් ගණනාවක රත්තරන් තිබුණාය  කියනවා. ඒවා ෙකොළඹට 
ෙගනාවාය  කියනවා. ඒ රත්තරන්වලට ෙමොකක් වුණාද කියන 
කාරණය විශාල පශ්නයක්. ෙම්වා ගැන ෙසොයන්න ඕනෑ.  ෙසොයලා 
පුළුවන් නම්, ඒ උදවියට ආපසු ඒ රත්තරන් ලබා ෙදන්න ඕනෑ. 
ඉඩම් ලබා ෙදනවා වාෙග්ම ඔවුන් සතුව තිබූ වටිනා ෙද්පළත් 
ආපසු ලබා ෙදන්න කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ෙම්වා කවුරුන්  ළඟ 
හරි තිෙබනවා.  

සමහරක් අය කියනවා, ෙම්වා තැන් තැන්වලට දීලා විකුණා 
ගත්තා කියලා. තවත් සමහර අය කියනවා, ෙම්වා ෙකොළඹ ඇතැම් 
තැන්වල හංගාෙගන ඉන්නවා කියලා. මම දන්ෙන් නැහැ, ෙම්වා  
 කවුරු හංගාෙගන ඉන්නවාද කියලා. ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා 
අමාත තුමා ෙම් ගරු සභාෙව් සිටියා නම්, ෙම් රත්තරන් ෙකොෙහේද 
තිෙබන්ෙන් කියලා එතුමා කියයි.  ෙම්  පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳ 
විවාද කරන අවස්ථාෙව්දී, එම කාරණයත් අප සැලකිල්ලට ගත 
යුතු කාරණයක් වනවා.  

විවිධ ඉඩම් සංවර්ධන ආඥාපනත් යටෙත්  ඉඩම් ලබා ගත් 
අයට ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් විධිවිධාන බලපාන්ෙන් නැහැ. 1979 
අංක 43 දරන ඉඩම් පදාන (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත, රජෙය් ඉඩම් 
ආඥාපනත යටෙත් පදානය කරන ලද ඉඩම් සඳහා ෙම් වගන්ති 
අදාළ ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, ඒ ඉඩම්වල අයිතිෙය් 
නීත නුකූලභාවයක් තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳ නැවත තර්ක කරන්න 
ෙදයක් නැහැ. ඒ නිසා මම හිතනවා, ඒ ගැන පශ්නයක් ඇති 
ෙවන්ෙන් නැහැ කියලා. ෙකෙසේ ෙවතත්,  ෙමය අවශ  
සංෙශෝධනයක් බව අපි සියලු ෙදනාම අවිවාදෙයන් පිළිගන්නවා. 
අහිංසක දවිඩ ජනතාව සන්නද්ධ අරගළය නිසා බැට කෑවා. 
ඔවුන්ට ෙගවල් ෙදොරවල් සහ ෙද්පළ අත්හැර ෙවනත් පළාත්වලට 
යන්න සිද්ධ වුණා. ඒ අයට නැවත එන්න කටයුතු සලසා දීම තමයි 
අෙප් රජෙය් මූලික යුතුකම වන්ෙන්. අති ගරු ජනාධිපතිතුමාත්, 
අෙප් ගරු අගමැතිතුමාත්  ෙම් ආණ්ඩුව බාර ගන්න ෙපර මුලින්ම 
දීපු පතිඥාවක් තමයි ෙම් අහිංසක ජනතාවෙග් අයිතිවාසිකම් 
ආරක්ෂා කර ෙදනවා කියන එක. ඒ අනුව  ෙගවල් 65,000ක් සාදා 
ෙදන්න දැන් ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. උතුර හා නැෙගනහිර 
ෙගවල් අහිමිවුණු ජනතාවට, ෙගවල් 65,000ක් හදලා ෙදන්න 
කියන ෙයෝජනාව ඇවිල්ලා, ඒකට වුවමනා කරන මුදල් පිළිෙයළ 
කරෙගන, ණය පදානයන් එකතු කරෙගන එක ෙගයකට රුපියල් 
ලක්ෂ 21ක මුදලක් වියදම් කරන්න එෙහම නැත්නම් ඒ 
වටිනාකමට නිවාස ඉදි කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් දැන් සකස් 
කරෙගන යනවා.  

ආදර්ශ හැටියට ෙගවල් ෙදකක් දැනට හදලා තිෙබනවා. 
අගමැතිතුමාත්, ජනාධිපතිතුමාත් මට කිව්වා, ඒ ෙටන්ඩරෙය් 
පදානය පිළිබඳව ෙපොඩි අඩු පාඩුකම් කීපයක් තිෙබනවා කියලා. 
ඒකත් ෙසොයා බලා, ළඟදිම ඉතිරි ෙගවල් 63,000 හදන්න කටයුතු 
කරනවා. මා හිතන හැටියට ඒකට තමුන්නාන්ෙසේලා විරුද්ධද මම 
දන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] එෙහනම් කියන්න. කමක් නැහැ, 
එපා කියනවා නම් අපි නතර කරලා දමන්නම්. 

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

එපා කියන්ෙන් නැහැ. -[Interruption.] Yes, Hon. 
Sumanthiran. 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Hon. Minister, I am glad that you said that the tender 

procedure is going to be looked into again.  
 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
Yes.  
 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
We raised some concerns. When you raise concerns 

of propriety, that does not mean that we are refusing the 
offer.  That is far from it.  

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
Then, why are you getting up? 
 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
All what we say is that we are very grateful that the 

Government is doing this -  
 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
Very good.  
 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
But, do it in a manner even without any appearance of 

fraud, so that we can also receive it with a clear 
conscience. So, we are thankful to the Government, but 
we want it done properly.  Under this project a house 
costs Rs. 2.1 million.  We have built houses for Rs. 
700,000; houses that last for three generations have been 
built for Rs. 700,000.  I have visited one of these model 
houses.  I have shaken it and it is shaking.   

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
Is that so? 
 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
In a year, it will break and fall.  I have tabled in this 

House the pictures where the joints have come apart in 
that model house.  I have already tabled that picture.  If it 
is a temporary shelter, then it should cost much less than 
Rs. 700,000.  Why is it costing three times the value?  
And, it will not last even one-third of the time that the 
other houses will last.  So, we are raising those concerns. 
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When we raise those concerns, do not tell us, “If you do 
not want, then leave it.”  I do not think that should be the 
spirit with which the Government should approach this 
subject.  

 

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
Do you appreciate the fact that these houses will be 

given to the people? 
 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. John Amaratunga, you are running short of your 

time.  
 

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
That is all right. This is a valuable discussion. He is 

raising some valid points.  
 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
The Governor of the Northern Province has written 

raising his concerns. The Northern Provincial Council has 
passed a Resolution and written a letter. We will also 
write, as the Hon. Minister said when I spoke the other 
day - I have already spoken on this.  Take those concerns 
into consideration. That is all that we are saying.  Do not 
rush in and do this. The questions that I am raising are 
valid questions.  How can a house that will not last 10 
years cost three times more than a house that will last 
three generations?  

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
There is one factor.  
 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා (වැවිලි කර්මාන්ත 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு நவின் திஸாநாயக்க - ெப ந்ேதாட்டக் 
ைகத்ெதாழில் அைமச்சர் ) 
(The Hon. Navin Dissanayake - Minister of  Plantation 
Industries) 

 

නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Yes, Hon. Navin Dissanayake.  
 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
Hon. Member, I agree with everything what you say.  

This was discussed in today’s Cabinet Meeting also.  I 

have just one point to tell you. That is, the current offer 
comes with a very attractive financial package where Rs. 
2 million is also given for the house. If we go for another 
offer, we may not get that financial package and the 
Government will have to commit the building of the 
house, brick house or whatever. So, given the financial 
constraints, you appreciate that - 

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
It is true that financial constraints are there.  But take 

everything into consideration. 
 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
That is right. We are fully cognizant of your views, 

Hon. Member.  
 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
We appreciate the concerns expressed by you.  You 

are on the spot.  We are outside. So, it is your remarks 
and your ideas that the President and the Prime Minister 
will go into and certainly they are concerned to ensure 
that there is quality in whatever we do. Otherwise, we 
have to have money’s worth. But, you must understand 
that the people of the North and the East are very happy 
that the Government has decided to put up these 65,000 
houses. - [Interruption.] Therefore, as he says, do not 
allow it to get disrupted also. We will do it with 
responsibility.  

That is all. ස්තුතියි, ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
මීළඟට, ගරු ශියානි විෙජ්විකම මන්තීතුමිය.  

 
[අ.භා. 2.24] 

 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) யாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අපි ජීවත්වන නැ ෙඟනහිර 

පළාතත් ෙමයට ඇතුළත්. ෙම් පෙද්ශවල මතු ෙවලා තිෙබන 
ගැටලු සමඟ මෙග් අදහස් ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරන්නට 
අවස්ථාවක් ලබා දීම ගැන මම විෙශේෂෙයන්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 

ෙම් පනත් ෙකටුම්පත මුලින්ම ෙම් ගරු සභාවට ෙගන ආෙව් 
අෙප් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව 
කාලය තුළ බව විෙශේෂෙයන්ම මතක් කරන්නට ඕනෑ.  එතුමා   
ෙබොෙහොම සද්භාවෙයන්, යහපත් ෙච්තනාෙවන් ෙමම පනත් 
ෙකටුම්පත එදා ෙම් ගරු සභාවට ෙගන එන්නට නායකත්වය 
දුන්නා . පසුව  ෙමය පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ද්ෙව්ෂයකින් ෙතොරව කථා කරනවා නම්, ෙම් ආණ්ඩුවත්  
ෙබොෙහොම යහපත් ෙච්තනාෙවන් ෙමය ෙගෙනන්නට ඇතැයි කියා 
මා හිතනවා. එදා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්බන්ධෙයන් අපි අදහස් 
දැක්වූවා. මෙග් අදහස් දැක්වීෙමන් පසුව තමයි එදා  ෙමම පනත් 
ෙකටුම්පත සම්මත කරන එක නතර කරන්නට කටයුතු කෙළේ.  

1871 දී පනවා තිෙබන කාලාවෙරෝධ  පනත, එහි සංෙශෝධන 
කිහිපයක් එක්ක වර්තමානෙය් කියාත්මක ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
අතීතයට බලපාන නීතියක්  පනවන්ෙන් නැහැ. එය අෙප් 
අධිකරණ ඇමතිතුමාත් දන්නා කාරණයක්. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
මඟින් ෙම් රෙට් ඇති ෙවන ව ාකූලතා කිහිපයක් පිළිබඳව කරුණු 
දක්වන්නට මා කැමැතියි. 

විෙශේෂෙයන්ම, ඕනෑම පුද්ගලෙයක් නීතිය පිළිබඳව යමක් 
කරන්ෙන් එවකට රෙට් තිෙබන නීතියට අනුගත ෙවමිනුයි. ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පත මඟින් අදට අවුරුදු තිහක් ෙනොෙවයි, 1983 සිට 
අද වන විට අවුරුදු තිස්තුනක්, තිස්හතරක් අතීතයට බලපාන 
නීතියක් අපි අද පනවනවා.  

එතෙකොට නීතිෙය් ෙකොතරම් ව ාකුලතාවක් ඇති ෙවයිද, 
අවිනිශ්චිතභාවයක් ඇති ෙවයිද කියන කාරණය ඉතාමත් ගැඹුරින් 
සලකා බැලිය යුතුව තිෙබනවා.  

ෙම් විෙශේෂ නීතිය පැෙනව්වාම "අවාසි සහගත පුද්ගලයා" 
යන්න තීරණය කරන්න වන්ෙන් සිද්ධිමය කරුණු මතයි. 
එතෙකොට එක් එක් විනිශ්චයකාරවරුන්ට එය තීරණය කරන්න සිදු 
වනවා. ෙම් මඟින් විනිශ්චයකාරවරයාට මහා පුළුල් අභිමතානුසාරි 
බලයක් ලබා දීලා තිෙබනවා. ෙමම නීතිය කියාත්මක කරද්දී 
අනිවාර්යෙයන්ම එය ලැෙබනවා. එතෙකොට ඒ ඒ ෙකනාෙග් මතය 
අනුව ෙම් නීතිය කියාත්මක කිරීෙම් හැකියාවක් තිෙබනවා.  

ඊළඟ කාරණය ෙම්කයි. අම්පාර සහ මඩකලපු දිස්තික් මායිෙම් 
තමයි මෙග් නිවස පිහිටා තිබුෙණ්. එහි තමයි මම ජීවත් වුෙණ්. ඒ 
කාලෙය් සිංහල සහ ෙදමළ ජනතාව එකට ජීවත් වුණා. මට 
මතකයි, යුද්ධය පටන් ගන්න කලින් අපි ෙපොඩි කාලෙය් සිංහල 
සහ ෙදමළ ජනතාව එකට ජීවත් වුණ බව. නමුත් යුද්ධයත් එක්ක 
යම් කිසි ඉඩම් සීමාවක හිටපු ෙදෙගොල්ලන්ම නැති වුණා. නමුත් 
යම් යම් කුවිතාන්සිවලට, මුදලට ඒ ඉඩම් මිලදී ගත් අය ඉන්නවා. 
ඒ අය ඒ ඉඩම් මිලදී ගත්ෙත් ෙබොෙහොම සද්භාවෙයන්. ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත සම්මත කිරීෙමන් පස්ෙසේ ඒ ඉඩම් විකුණලා ගිය අයට 
පවා වංචනික විධියට නැවත ඒ ඉඩම්වලට ඒමට ඉඩ අවකාශ 
ලැෙබනවා.  

2009 මැයි මාසෙය්දී යුද්ධය අවසන් ෙවලා දැන් අවුරුදු 
හතකට ආසන්න කාලයක් ගත ෙවමින් තිෙබනවා. උතුරු 
නැ ෙඟනහිරට විතරක් ෙනොෙවයි, ෙවන පළාතකට වුණත් ෙම් 
කියන කාරණාව ඔප්පු කරන්න පුළුවන් නම්, ෙම් පනත අදාළ කර 
ගැනීෙම් හැකියාවක් තිෙබනවා. 

ෙම් කාල සීමාව තුළ ෙම් රෙට් මහා දැවැන්ත සංවර්ධනයක් සිදු 
වුණා, ඉඩම්වල වටිනාකම වැඩි වීමක් සිදු වුණා. ෙම් කරුණුත් 
එක්ක ඉඩම් විකුණලා ගිය අයට, සදහටම එන්ෙන් නැහැ කියලා ඒ 
ඉඩම් අත් හැරලා සල්ලි ටික විතරක් අරෙගන ගිය අයට නැවත ඒ 
ඉඩම්වල අවශ තාව ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
ෙදමළ ජනතාවට සහන සැලසීෙම් ෙච්තනාෙවන් ෙවන්න ඕනෑ, 
ආණ්ඩු ෙදකම -පසු ගිය ආණ්ඩුවත්, ෙම් ආණ්ඩුවත්- ෙගන ආෙව්. 
හැබැයි, උතුරු සහ නැ ෙඟනහිර පළාත්වල තිෙබන ඉඩම් ගැටලු 
දිහා බලනෙකොට, ඉඩම්වල සිදු කරලා තිෙබන වංචාවන් ගැන 

බලනෙකොට, රජෙය් ඉඩම්වලට හදලා තිෙබන කූට බලපත -ව ාජ 
බලපත- දිහා බලනෙකොට ෙම් ගැන අපට යම් ෙදයක් ෙත්රුම් 
ගන්න පුළුවන් ෙවනවා.  

උදාහරණයක් විධියට ලාහුගල පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසෙය් කරංෙගෝව කියන පෙද්ශයට ෙපොතුවිල් පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් බලපත දීලා තිෙබනවා. මම සම්බන්ධීකරණ කමිටුෙව් 
සභාපතිවරිය විධියට කටයුතු කරද්දී ෙම් ගැන පරීක්ෂණයක් 
කරන්න කියලා අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙයොමු 
කළා. මම දන්ෙන් නැහැ, ඒ සම්බන්ධෙයන් වර්තමානෙය් 
ෙමොනවාද ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා.  

තිරුක්ෙකෝවිල් පෙද්ශය කියන්ෙන් අම්පාර දිස්තික්කෙය් 
සම්පුර්ණෙයන්ම ෙදමළ ජනතාව ජීවත් ෙවන පෙද්ශයක්. ඒ 
පෙද්ශෙය් ඒ අයෙග් සාම්පදායික තණ බිම් තිෙබන්ෙන්. වට්ටමඩු 
පෙද්ශෙය් බලපත හදා ගත්තු ෙකොට්ඨාසයක් තිෙබනවා. මම 
දැක්කා, බලපත මිටිය එකට තිබ්බාම අඟල් එකහමාරක්, ෙදකක් 
උස ෙකොළ මිටියක්. ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමනි, එච්චර විශාල 
කූට ෙලස හදපු වංචනික බලපත ෙම් පෙද්ශවල තිෙබනවා. ෙම් 
වාෙග් ව ාකූල තත්ත්වයන් තිෙබන, වංචනික විධියට ඉඩම් 
ගනුෙදනු කරලා තිෙබන, වංචනික බලපත හදලා තිෙබන ෙම් 
වාෙග් පරිසරයකට, ෙම් වාෙග් සමාජයකට ෙම් වාෙග් නිදහසක් 
ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙතන් ලැබුෙණොත් ෙමොකක්ද සිදු වන්ෙන්? ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පෙතන් ෙලොකු නිදහසක්, ෙලොකු අයිතියක්, නිදහස් 
කිරීමක් ලබා ෙදනවා. එෙහම වුණාම මම හිතන විධියට මහා 
ව ාකූල තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා හැෙමෝම නඩු දමා ගනීවි. 
නඩුවලින් සල්ලි තිෙබන මිනිස්සු  දිනාවි. දුප්පත් ෙදමළ මිනිසුන්ට 
නම් ෙමොනවාවත් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙපොඩි පැහැදිලි කිරීමක් 

කරන්න පුළුවන්ද? 
 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඒ සඳහා ඔබතුමිය අවස්ථාව ෙදනවාද? 
 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) யாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
ඔව්. 
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු මන්තීතුමියනි, අෙප් රෙට් රජෙය් ඉඩම් සම්බන්ධව 

ෙනොෙයකුත් ආකාරයට  බලපත, ඔප්පු, පිඹුරුපත් සකස් කර ෙගන 
ෙබොෙහෝ අවස්ථාවලදී  වැරදි උදවිය වංචනික ෙලස අයිතිකම්, 
හිමිකම් පාන බව අපි දන්නවා. නමුත් ෙජ ෂ්ඨ නීතිඥවරියක් 
විධියට ඔබතුමිය දන්නවා, රජෙය් ඉඩම් සම්බන්ධව අෙප් රෙට් 
කියාත්මක වන පූර්ව නිගමනික නීති තත්ත්වය. ඒ අනුව යම් කිසි 
ෙද්ෙපොළක් රජෙය් නම්; පිඹුරුපත් අනුව රජෙය් ෙද්ෙපොළකට 
ඇතුළු  ෙවනවා නම්; එෙහම නැත්නම් ගැසට් පතයක් අනුව 
රජෙය් ෙද්ෙපොළකට ඇතුළු ෙවනවා නම් ඒ සම්බන්ධව කුමන 
ආකාරයකින් බලපතයක් හැදුවත්, ඔප්පුවක් හැදුවත් ඒවාට 
නීතිෙය් වලංගුභාවයක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ෙම් වාෙග් නඩුවකදී 
ඒවා ඉදිරිපත් වුණත් ආණ්ඩුෙව් ෙද්ෙපොළක් සම්බන්ධව ෙමවැනි 
නඩුවක්  ඉදිරිපත් කිරීම තුළ ව ාකූලතාව වැඩි ෙවනවා. ඒ නිසා 
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තමයි රජෙය් ෙද්ෙපොළවලට අදාළ ෙනොවන විධියට ෙම් පනත 
ෙකටුම්පත් කර තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) யாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙකොෙහොමත් රජෙය් ඉඩම් කාර්ය සංගහයට, 

රජෙය් ඉඩම් සම්බන්ධ කර ෙදන ඔප්පුවලට -අෙප් පළාත්වල රජය 
මඟින් "ස්වර්ණභූමි" "ජයභූමි" "රත්නභූමි" කියලා විවිධාකාර වූ- 
රජෙය් දීමනා පත ලබා දී තිෙබනවා. අපි දන්නවා, ෙම් රෙට් 
විනිශ්චිත නඩු තීන්දු මඟින් රජෙය් ඉඩම් කාලාවෙරෝධය කරන්න 
බැහැයි කියන එක ෙශේෂ්ඨාධිකරණය තීරණය කර තිෙබන බව. 
එෙසේ වුවත් ෙම් වන විට රජෙයන්ම බලපත හැදූ ඉඩම් තිෙබනවා. 
තවත් පුද්ගලයකුට ෙපෞද්ගලික බලපතයක්; තමන්ටම හිමි 
සින්නක්කර ඔප්පු තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] නැහැ, ෙම් 
පළාත්වල සමහර අයට සින්නක්කර ඔප්පු තිෙබනවා. සින්නක්කර 
ඔප්පු විධියට හදා ගත්ත අවුරුදු සියයකට කිට්ටු පකාශන ඔප්පුත් 
තිෙබනවා. 

අපි ෙම් ෙමොන ෙද් කරන්ෙනත් ෙම් පළාත්වල ජීවත් වුණු 
ජනතාවෙග් යහපතටයි. සමහර අවස්ථාවල ෙම් විධියට 
කාලාවෙරෝධය කරපු ඉඩම් සඳහා පකාශන ඔප්පු හදලා, 
Declaration එකක් කරලා අවුරුදු 10ක් අනුන්ෙග් අයිතියක්, 
අනුන්ෙග් ඉඩමක් ස්වාධීනව සහ ඔහුෙග් අයිතියට පටහැනිව බුක්ති 
වින්දාම ෙම්ක අපට අයිතියි කියලා පකාශනයක් කරන්නත් 
පුළුවන්. එෙහම පකාශන කරලා ෙවනත්  අයට විකුණපු ඉඩම් 
තිෙබනවා. එතෙකොට ෙම් ඉඩම් සද්භාවෙයන් මිලදී ගත් අයට 
ලැෙබන සහනය කුමක්ද? ෙමන්න ෙම් වාෙග් කරුණු කාරණා 
රාශියක් පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරන්නට ඕනෑ.  ෙබොෙහෝ විට 
දුප්පත් මිනිස්සුන්ට ගම් ෙදොර අත්හැර යන්න බැරි වුණා. යුද්ධය 
කාලෙය් මරණයට වුණත් මුහුණ ෙදන්න බලාෙගන  ඒ මිනිස්සු ඒ 
ගම් පළාත්වල හිටියා.  අෙත් මිෙට් සල්ලි තිෙබන අය ෙවන 
පළාත්වලට ගියා. එල්ටීටීඊ එකට සල්ලි ෙහොයලා ෙදන්න පිට 
රටවලට ගිය අයටත් නැවත එන්න ෙමය අවකාශයක් වනවා. ඒ 
ෙකොෙහොම වුණත් ඉතිරි ෙවලා ඉඳලා ෙම් ෙද්ෙපොළවලට යම් කිසි 
ෙකනකු ගිහිල්ලා ඉන්නවා නම්, ඒ ඉන්ෙන් දුප්පත් මිනිස්සු. 
එතෙකොට ෙම් දුප්පත් මනුෂ යකු අධිකරණයකදී නඩුවට මුහුණ 
ෙදන විධියත්, අෙත් සල්ලි තිෙබන ෙකනකු නඩුවක් දිනා ගන්නා 
විධියත්,  නීතිෙය් පිහිට ගන්නා හැටිත් නීතිය ගැන යම් කිසි 
දැනුමක් තිෙබන අය දන්නවා.   

ෙමන්න ෙම් වාෙග් කරුණු කාරණා නිසා ෙම් පනත ෙගන ඒම 
නුසුදුසුයි කියලා 2014 අවුරුද්ෙද් අෙගෝස්තු මාසෙය්ත් මා ෙම් ගරු 
සභාවට කරුණු ඉදිරිපත් කළා. අදත් අපට ඒ කරුණු කියන්න  
සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන් ඒ පළාත්වල ආර්ථික කමය වාෙග්ම ඉඩම්වල 
නිශ්චිත බවක් නැති වුණාම, title report එකක් ගන්න බැරි වුණාම, 
හිමිකම් වාර්තාවක් ගන්න බැරි වුණාම සංවර්ධනයට විශාල 
බලපෑමක් එනවා.  ඒ නිසා ෙම් පනත ෙගන ඒමට වඩා කමිටුවක් 
පත් කරලා, ෙකොපමණ අයට ෙම් වන ෙකොට  ඉඩම්වලට යන්න 
බැරි ෙවලා තිෙබනවා ද, ඒ අය කියන කථාව ඇත්ත ද, ඒ අයට 
තිෙබන්ෙන් සත  බලපතයක් ද කියන ෙම්වා ෙහොයා බලා, 
ෙතොරතුරු රැස් කරලා, ඒ කමිටුව මඟින් වාර්තාවක් සකස් කරලා ඒ 
වාර්තාවට අනුව ෙම් ටික දුන්ෙනොත් කී ෙදනකුට ඉඩම් අහිමි 
වනවා ද, සංවර්ධනය ෙකොච්චර අතරමඟ නතර වනවාද කියන ෙම් 
කරුණු ෙහොයා බලන්න.  විෙශේෂෙයන්   අෙප් රෙට් ෙබොෙහෝ 
ව ාපාර බැංකු කමයත් එක්ක සම්බන්ධ ෙවලයි තිෙබන්ෙන්.  
බැංකුවලින් ණය අරෙගන මහා සංවර්ධන කටයුතු කරලා 
තිෙබනවා. බැංකු කමයත් එක්ක බැඳුණු ෙම් ව ාපාර බැංකු කඩා 
වැටීමට ෙකොච්චර ඉවහල් වනවා ද කියන කාරණාවත් ෙමහිදී 
විෙශේෂෙයන් ෙහොයලා බලන්න.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඉඩම් අහිමි වුණු අය 
ඉන්නවා. මා ඒක පිළිගන්නවා. හැබැයි, ෙම් අයට විකල්ප 
සහනයක් ෙදන්න. රජය ඒ ෙද් කරන්න. ෙම් අය ගැන සත  
ෙතොරතුරු ෙහොයලා බලන්න.  උතුරු නැ ෙඟනහිර පළාත්වල 
අයෙග් සත  ෙහොයා ගන්න එක හරි අමාරුයි. ෙමොකද, ව ාජ 
බලපත නිකුත් කරන්න පුළුවන් රජෙය් නිලධාරින් ඉන්නවා නම් 
ෙම් වැෙඩත් ව ාජ විධියට කරනවා. ඒ නිසා පුළුවන් තාක් දුරට 
සත  ෙතොරතුරු ෙහොයලා  ඉඩම් අහිමි වුණු අයට සාධාරණය ඉෂ්ට 
කරන්න. යුද්ධය නිසා  අසරණ වූ ඒ සුදුසුකම තිෙබන සියලු 
ෙදනාටම ඒ අයිතිවාසිකම් ලබා ෙදන්නට ඕනෑ.  

ඒකට විකල්ප සහන ෙදන්න කටයුතු කරන්න කියන කාරණය 
තමයි මම ෙයෝජනා කරන්ෙන්. රෙට් පවතින මූලික නීති 
සිද්ධාන්තයක් තමයි, අතීතයට බලපාන නීති රටට පනවන්ෙන් 
නැහැයි කියන එක. අතීතයට බලපාන නීති පැනවීෙමන් රටක 
නීතියත් අස්ථාවරභාවයට පත්වනවා. ෙම් වනෙකොට ෙම් රෙට් 
මුදල් කමය අස්ථාවරභාවයට පත් ෙවලා තිෙබනවා වාෙග්, මූල  
තත්ත්වය අස්ථාවරභාවයට පත් ෙවලා තිෙබනවා වාෙග්, නීතියත් 
අස්ථාවරභාවයට පත් වුෙණොත් අෙප් ආෙයෝජනවලට ෙම්ක 
බලපානවා. ෙම් වාෙග් කරුණු කාරණා රාශියක් සිද්ධ වනවා.  

මීට අදාළ විනිශ්චිත කරුණු සම්බන්ධෙයනුත් මම කියන්න 
ඕනෑ. ෙම් වනෙකොට ඉඩම් නඩුවක් සම්බන්ධෙයන් යම් කිසි 
තීරණයක් ගරු අධිකරණයකින් දීලා තිෙබනවා නම්, ඒ විනිශ්චිත 
නඩුව සම්බන්ධ තත්ත්වය විසඳන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන 
කාරණයත් ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් සඳහන් වනවා. ෙම් තුළින් 
මහා අභිමතානුසාරි බලයක් විනිශ්චයකාරවරුන්ට ලබා දීම නිසා 
එය පළාත් හැටියට නුසුදුසු වන අවස්ථාවනුත් තිෙබනවාය කියලා 
මම කිව්ෙව් ඒ නිසායි. ඒ නිසා ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට අදාළව ෙම් 
වාෙග් කරුණු කාරණා රාශියක් අපට ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් 
කරන්න තිෙබනවා.  

අපි ෙම් සියලු කරුණු ඉදිරිපත් කරන්ෙන් ෙබොෙහොම 
සද්භාවෙයන්. ෙමයින් දවිඩ ජනතාවට යහපතක් වනවා නම්, ඒ 
ෙද්ට මම කැමැතියි. හැබැයි, ෙම් පළාත්වල තිෙබන තත්ත්වය 
අනුව ඒක එෙහම සිදු ෙවයිද කියලා මම දන්ෙන් නැහැ.  ෙම් 
දුප්පත් අහිංසක දවිඩ මිනිස්සු ඉන්න තත්ත්වය දවිඩ නායකයින්ට 
ෙත්ෙරන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි කියන එක මම දන්ෙන් නැහැ. ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පත නිසා දුප්පත් අහිංසක දවිඩ මිනිස්සු අමාරුෙව් 
වැෙටනවා. ඒ අයට ඒක ෙත්රුණා නම්, ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට 
ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. ෙම්කට විකල්ප මාර්ගයක් ෙසොයා ගන්න 
ඕනෑ. ඒ නිසා ෙම් සම්බන්ධෙයන් විකල්ප මාර්ගයකට යන්න 
කියලා මා ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමිය විනාඩි හතක් වැඩිපුර ලබාෙගන තිෙබනවා. 

 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) யாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
2014 අෙගෝස්තු මස 7 ෙවනි දා  පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දි ෙම් පනත් 

ෙකටුම්පත සම්බන්ධෙයන් මම කථා කළා. ඒ කථාවත් සභාගත* 
කරන්නට අවසර ඉල්ලා සිටිමින් මම නිහඬ වනවා. ගරු නිෙයෝජ  
කථානායකතුමනි, මට කාල ෙව්ලාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
—————————–———— 

*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  ல் நிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි විස්සක 

කාලයක් තිෙබනවා. 
 
[අ.භා. 2.44] 
 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඇත්තටම ෙම් පනත් 

ෙකටුම්පත මීට ඉහත ෙගන ආ යුතුව තිබුණු එකක්. එය පමාදවීම 
පශ්නයක්. මීට කලින් එම පනත් ෙකටුම්පත ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සම්මත කළ හැකිව තිබුණා. නමුත්, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත පසු ගිය 
ආණ්ඩු විසින් ඉදිරිපත් කළාට, එය සම්මත කරන්න මැදිහත් වුෙණ් 
නැහැ. සිවිල් යුදමය තත්ත්වයකින් පසුව, ෙමවැනි, නිශච්ල ෙද්පළ 
පිළිබඳ අයිතිෙය් ගැටලුවක් අනිවාර්යෙයන්ම මතු ෙවනවා. අෙප් 
රෙටත්, ෙලෝකෙය් ෙවනත් රටවලත් ෙමවැනි අත් දැකීම්වලට 
මුහුණ දීලා තිෙබනවා. ඒ අර්ථෙයන් සැබෑ හිමිකරුවන්ට ඒ 
ඉඩම්වල, නිවාසවල අයිතිය ලබා දීම සඳහා නීතියක් පැනවීම 
අත වශ  කටයුත්තක් වනවා.  

ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙගන ඒෙම්දී එහි අර්ථ නිරූපණ පිළිබඳ 
පශ්න මතු වුණා. ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමා කිව්වා, එය 
සංෙශෝධනවලින් තහවුරු වුණා කියලා. ඒ වාෙග්ම ගරු 
ඇමතිතුමනි, ෙමහි මැදිහත්වීම සඳහා ලබා දීලා තිෙබන්ෙන් 
වසරක කාලයක්  -මාස 12ක කාලයක්- පමණයි. නමුත්, ඒ කාලය 
ෙම් සඳහා කිසිෙසේත්ම පමාණවත් වන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, අපි 
දන්නවා, අවුරුදු 30කට වඩා වැඩි කාලයක් පැවතුණ යුද්ධයකින් 
තමන්ෙග් ෙද්පළ අහිමි ෙවච්ච පිරිසක් තමයි ෙම් සහන 
ඉල්ලන්ෙන් කියන එක. එතෙකොට ඒ අයට තමන්ෙග් හිමිකම 
ඔප්පු කර ගන්න මාස 12ක් වාෙග් ෙකටි කාලයක් පමාණවත් මදි. 
යම්කිසි හැකියාවක් තිෙබන පුද්ගලයන් ට ඒ කාලය තුළදී කර 
ගන්න පුළුවන්. එෙහත් හැකියාවක් නැති, දරිදතාෙවන් ඉන්න, ඒ 
පිළිබඳ හරිහැටි කරුණු ෙත්රුම් කර ගන්න බැරි, අධ ාපනික 
මට්ටෙමන් අඩු අයට ෙම් පිළිබඳව මැදිහත් ෙවන්න මීට වඩා 
කාලයක් අත වශ  වනවා. ගරු අධිකරණ අමාත තුමනි, ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පෙත් තිෙබන,"...මාස ෙදොළහක් තුළ ෙම් පනත 
මඟින් පිරිනමනු ලබන පතිලාභ ලබා ගැනීම පිණිස නඩු පැවරීමට 
හිමිකම් ඇත්ෙත් ය" කියන කරුණ කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී  
ෙවනස් කරයි කියලා මම හිතනවා.  

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe ) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, දැනට ෙම් පනත් 

ෙකටුම්පෙත් අපි 'එක වසරක්' තමයි නියම කරලා තිෙබන්ෙන්. 
නමුත්, සභාෙව් එකඟතාවක් තිෙබනවා නම්, ෙමම කාල සීමාව තව 
වැඩි කිරීමට අපි එකඟයි.  

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු අමාත තුමනි.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු මන්තීතුමනි, සංෙශෝධනය විය යුත්ෙත් අවුරුදු කීයකටද? 

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු අමාත තුමනි, අවම වශෙයන් අවුරුදු ෙදකක්වත් ඕනෑ 

ෙවනවා.  

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
Hon. Deputy Speaker, we can easily agree for two 

years.  
 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
You can take it up at the Committee Stage.  
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
Yes, we can do it at the Committee Stage.   
 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමනි. ෙමොකද, එවැනි 

හැකියාවක් ෙනොමැති අයට ඒක විශාල සහනයක් වනවා.  
හැකියාව තිෙබන අයට එය අවුරුද්දක කාලය තුළදී  කර ගන්න 
පුළුවන් ෙවයි. එෙහත් එෙහම කිරීමට හැකියාවක් නැති අයට 
අවුරුද්දක කාලය පමාණවත් වන්ෙන් නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි,  උතුර සහ නැ  ෙඟනහිර 
පළාත් ෙදෙක් ඉඩම් පශ්නය කියන එක සම්බන්ධෙයන් බරපතළ 
පශ්නයක් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් පශ්නය නිසාම  උතුරු පළාෙත් 
වාෙග්ම නැ  ෙඟනහිර පළාෙතත් ජාතිවාදී ගැටුම් ඉතිහාසෙය්දීත් 
ඇති වුණා; අදටත් ඒ පශ්නය ඒ විධියටම තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම උතුෙර් ඉඩම් පිළිබඳව කථා කෙළොත්, දැන් 
ෙවන ෙවන අය උතුරු පෙද්ශෙය් ඉඩම් ෙපෞද්ගලිකව අල්ලා 
ෙගන තිෙබනවා. ෙම්වා ෙගොඩක් සිද්ධ වුෙණ් යුද්ධෙයන් පසුවයි. 
2009 මැයි මාසෙය් 18වන දාට පස්ෙසේ තමයි ඇත්තටම ඉඩම් 
අල්ලා ගැනීම සිද්ධ වුෙණ්. සමහර අය අත් අඩංගුෙව් සිටියදී ෙවන 
ෙකෙනක් තමන්ෙග් ෙගදර අල්ලා ෙගන තිෙබනවා. එෙහම 
නැත්නම් පෙද්ශ හැර ගිහින් ති බී තමන්ෙග් ගම් බිම්වලට නැවත 
යන ෙකොට ෙවනත් අය ඒ ඉඩම්වල පදිංචි ෙවලා ඉන්නවා. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් මට ෙපෞද්ගලික අත් දැකීමක් තිෙබනවා.  

2010දී මා ඇතුළු අෙප් කියාකාරිකයින් යාපනය පෙද්ශෙය් 
හිටපු තරුණයකු සමඟ කිලිෙනොච්චි පෙද්ශයට ගියා. ඔහු අපව 
කිලිෙනොච්චි නගරය ආසන්නෙය්ම තිබුණු ෙගදරකට එක්ක ෙගන 
ගිෙය් තමන්ෙග් ෙගදරට යනවාය කියලායි. තමන්ෙග් ෙගදරටය 
යනවාය කියා ඉතා සන්ෙතෝෂෙයන් අපව එක්ක ෙගන ගියා. 
නමුත් ඒ ෙගදරට යන ෙකොට ඒ ෙගදර ෙවනත් පවුලක් පදිංචි  
ෙවලා ඉන්නවා. ඒ පවුෙල් අය ඒ තරුණයා අඳුනන්ෙන්ත් නැහැ. 
ඒ තරුණයා ඉතා ලජ්ජාවට පත් වුණා. ෙමොකද, අපව එක්ක ෙගන 
ගිෙය් තමන්ෙග් ෙගදරට යනවාය කියලායි. ඒ ෙගදරට යන ෙකොට 
ෙවනත් පවුලක් ඒ ෙගදර පදිංචි ෙවලා ෙකෙනක් ෙරදි වනමින් 
සිටියා. ඔහුට කියා ගන්න බැහැ; ඔහුට ඔප්පු කර ගන්න බැහැ, 
ෙමය තමන්ෙග් ෙගදර කියලා. ඒ ෙවලාෙව් පදිංචි ෙවලා හිටපු අය 
තහවුරු කෙළේ ෙමය තමන්ෙග් ෙගය කියලායි. ඇත්තටම එවැනි 
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පා ෙයෝගික, සංෙව්දී අත් දැකීම් තිබුණා. මා හිතන හැටියට උතුෙර් 
ජනතාවට එවැනි අත් දැකීම් ගණනාවක් තිෙබනවා. ඒ නිසා ජාතික 
සමඟිය ෙගොඩ නැඟීෙමහි ලා ෙම් පශ්නය වහා විසඳිය යුතුව 
තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි. රජෙය් 
විවිධ කටයුතු සඳහා පවරා ගත් තවත් ඉඩම් තිෙබනවා. ඉඩම් 
පනෙත් 138වන වගන්තියට අනුව නීත නුකූලව පවරා ෙගන යම් 
සංවර්ධන කටයුත්තක් කරපු ඉඩම්වලට ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
අදාළ වන්ෙන් නැහැ. ඒක නිවැරැදියි. නමුත් "අධිආරක්ෂක කලාප" 
වශෙයන් නම් කරපු නැති, ඉඩම් පවරා ගැනීෙම් වගන්තිවලට 
යටත්ව නියාමානුකූලව පවරා ගැනීමකුත් කරන්ෙන් නැති, විවිධ 
ෙහේතූන් මත රජෙය් ආයතන විසින් අත් පත් කර ගනු ලැබූ 
ෙබොෙහෝ ඉඩම් තිෙබනවා.  

උදාහරණයක් වශෙයන්, සිලාවතුර පෙද්ශෙය් මුස්ලිම් 
ජනතාවට අයිති වුණු පාරම්පරික ඉඩම්, ඉදි කිරීම් කටයුතු සඳහා 
ආරක්ෂක අංශ විසින් පවරා ගනු ලැබ තිෙබනවා. ඒවා ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පතට අයිති වන්ෙන්ත් නැහැ. ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට අනුව 
නඩු පවරන්නත් බැහැ. නඩු පවරන්න වන්ෙන් රජයත් එක්කයි. 
එවැනි ඉඩම් විශාල පමාණයක් තිෙබනවා. මා හිතන හැටියට ඉඩම් 
පවරා ගැනීෙම් නීතිය නැති වුණත්, රජයක් විධියට වහාම ඒ ඉඩම් 
අදාළ පුද්ගලයන්ට, එනම් මුල් හිමිකරුවන්ට නිදහස් කර දීමට 
පියවර ගත යුතු වනවා. විෙශේෂෙයන්ම උතුරු පළාෙත් ෙමවැනි 
ඉඩම් ෙගොඩක් තිෙබනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී කවුරු ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයක් ගරු එඩ්වඩ් 

ගුණෙසේකර මහතාෙග් නම මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා කරන්න. 
 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා (ධීවර හා ජලජ සම්පත් 
සංවර්ධන අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர - கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக 
வள ல அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera - Minister of Fisheries and 
Aquatic Resources Development) 
"ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා 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 නිෙයෝජ  කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන්, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and  
THE HON. EDWARD GUNASEKARA  took the Chair. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමා කථා කරන්න. 
 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නාවක්කුලිය, ෙබෝගස්වැව, 

ෙකෝකිලායි වාෙග් පෙද්ශවල තිෙබන පශ්නයක් ඒක. ඇත්තටම 

නාවක්කුලිය පෙද්ශෙය් සිංහල පවුල් 23ක් පදිංචි ෙවලා ඉන්නවා. 
ඒ කිසිෙවකුට නිශ්චිත හිමිකම තිෙබන ඉඩම් ඔප්පු නැහැ. මෑතකදී 
නාවක්කුලිය පෙද්ශෙය් තිෙබන පන්සල පිළිබඳ පශ්නයක් මතු 
වුණා. ඒ පන්සලට ෙබෞද්ධ කටයුතු අමාත ාංශය මඟින් -රජය 
මඟින්- යම් ආධාරයක් ලබා දීලා තිබුණා. නමුත්, පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්වරියෙග් පැත්ෙතන් ඒකට පශ්නයක් ආවා. ෙමොකද, ඒ 
පන්සල සඳහා නිශ්චිත හිමිකම් බලපතයක් -ඔප්පුවක්- නැහැ; ඒ 
නිසා ආධාරය ලබා ෙදන්න බැහැ කියලා. අවුරුදු ගණනාවක් 
තිස්ෙසේ නාවක්කුලිය පෙද්ශෙය් පදිංචි ෙවලා ඉන්න සිංහල 
ජනතාවට, ඒ විහාරස්ථානයට ඒවාෙය්දීත් ඉඩම් හිමිකම පිළිබඳ 
පශ්නය බලපානවා.  

ඊළඟට, ෙබෝගසව්ැව පෙද්ශෙය් තිෙබන ගම්මාන 5ක් පිළිබඳ 
පශ්නය. පසු ගිය රජය යුද්ධෙයන් පස්ෙසේ දකුෙණ් සහ ෙබොෙහෝ 
පෙද්ශවල ජනතාව ෙබෝගස්වැව පදිංචි කළා. ඒ අයට 
ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා, ඉඩම් අක්කර ෙදකහමාරක් ෙදනවා; 
නිවාස හදා ගන්න ආධාර ෙදනවා; කෑම බීම සඳහා මාස්පතා ration 
එකක් ෙදනවා; පාසල් පහසුකම්, ෙසෞඛ  පහසුකම්, පවාහන 
පහසුකම් ෙදනවා කියලා. එහි පදිංචි ෙවලා හිටිෙයොත් ඒ සියලු 
අයිතිවාසිකම් සමඟ ඉඩම් ඔප්පුවත් නිරවුල් කරලා ෙදනවා කිව්වා. 
පදිංචි කරලා දැන් වසර ගණනාවක් වනවා. නමුත්, අද ෙවනෙතක් 
ඒ ෙපොෙරොන්දු ඉටු කරලා නැහැ. අදත් ඒ පශ්නය ෙබෝගස්වැව, 
නාමල්ගම පෙද්ශවල තිෙබනවා. තමන්ෙග් නම්වලින් ගම්වලට 
නම් පවා දමා ගත්තා. හැබැයි, නම ගහ ගහත්තාට ඉඩම්වල සැබෑ 
හිමිකාරිත්වය දීලා නැහැ. ඒ අයට අද රස්සාවක් නැහැ. ළමයින්ට 
යන්න ඉස්ෙකෝලයක් නැහැ. ෙබෝගස්වැව ඉස්ෙකෝෙල් ගුරුවරු 
නැහැ. පහසුකම් නැහැ. තවම පාර හදලා නැහැ. බස් එකක් උෙද් 
හවස වැඩ කරනවා. ඒ බස් එෙක් ගිෙයොත් දුඹුරු පාට ෙවලායි 
එන්ෙන්; දූවිලි නාලා එන්ෙන්. ඉඩම් නිරවුල්  කිරීෙම් පශ්නයට 
තවම උත්තරයක් ලබා දීලා නැහැ. ඒ ඉඩම් නිරවුල් කළ යුතු 
වනවා. දැන් ඒ සම්බන්ධෙයන් පශ්නයක් මතු ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙමොකද, ෙම් පළාත්වල හිටපු පවුල් තමයි පසු ගිය කාලෙය් ඒ 
පෙද්ශෙය් ගිහින් පදිංචි කෙළේ. පදිංචි කරන ෙකොට ඔවුන්ට කිව්වා, 
ස්ථිර ඉඩම් ඔප්පු ෙදනවා කියලා. දැන් වසර 5ක් ගත ෙවලා 
තිෙබනවා. නමුත්, ඒ ඉඩම්වලට ඔප්පු ලබා ෙදන්න අද වනෙතක් 
හැකියාව ලැබිලා නැහැ. තව ටික දවසක් යන ෙකොට ෙම්වා 
ජාතිවාදී පශ්න බවට පත් වනවා. ෙමොකද, විෙශේෂයක් තිෙබනවා. 
එතැන ඉන්ෙන් සිංහල ජනතාව. සිංහල ජනතාව පදිංචි කරලා 
පාලකයන් කරපු වැරැද්ද ෙවනම කථාවක්. දැන් ඔවුන් පදිංචි ෙවලා 
ඉවරයි. හැබැයි, ඉඩම් ඔප්පුව නිරවුල් විය යුතුව තිෙබනවා. ඒවා 
කරපු පාලකයන්ට දැන් බැණ බැණ ඉඳලා වැඩක් නැහැ. ෙමය 
නිරවුල් කළ යුතුව තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳ පශ්නයටත් රජය වහාම 
මැදිහත් විය යුතු වනවා. 

ඊළඟට, නැ ෙඟහිර පළාෙත් තිරුක්ෙකෝවිල් පෙද්ශෙය් ඉඩම් 
පිළිබඳ පශ්නය මතු වුණා. තිරුක්ෙකෝවිල්වල ජීවත් වුණු අහිංසක, 
දුප්පත් ෙදමළ ජනතාවෙග් ඉඩම් බලහත්කාරෙයන් පැහැරෙගන 
තිෙබන්ෙන් ෙවන කවුරුවත් ෙනොෙවයි, පසු ගිය ආණ්ඩුෙව් යුද 
කටයුතුවලට උදවු කරපු, ඒ පෙද්ශය තුළ තමන්ෙග් යුදමය 
පාලනයක් පවත්වාෙගන ගිය ඉනයභාරතී කියන පසිද්ධ චරිතය. 

වැඩවසම් යුගෙය් පාලනය කළ මහ රෙජක් වාෙග් ඒ 
ඉනයභාරතී එම පෙද්ශෙය් දුප්පත් මිනිසුන්ෙග් ඉඩම් බලෙයන් 
පවරාෙගන තිෙබනවා. ආයුධ සන්නද්ධව තමයි එදා ඒ පෙද්ශෙය් 
දුප්පත් ජනතාවෙග් ඉඩම් පැහැර ගත්ෙත්. අදත් ඒ භීෂණය 
නැ ෙඟනහිර පළාෙත්, අම්පාර දිස්තික්කෙය්, තිරුක්ෙකෝවිල් 
පෙද්ශෙය් තිෙබනවා. එවැනි පුද්ගලයන් තමන්ෙග් නීති විෙරෝධි 
ආයුධ පාවිච්චි කරමින්, බලහත්කාරෙයන් ඉඩම් පවරාෙගන 
තිෙබනවා. ඒවා ඔවුන්ෙග් ෙගෝල බාලයන් භුක්ති විඳිමින් සිටිනවා. 
එම නිසා ඒ පශ්නයට වහාම මැදිහත් විය යුතු ෙවනවා.  ෙමයින් 
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පීඩාවට පත් වුණු අහිංසක ෙදමළ ජනතාව විශාල පිරිසක් ඉන්නවා. 
ඉනයභාරතීෙග් බලය අද බිඳිලා තිබුණාට, මුළුමනින්ම බිඳිලා 
නැහැ. එදා කරුණා අම්මාන්ලාෙග් ආයුධ බලය, රජෙයන් ලැබුණු 
ෙද්ශපාලන හයිය පාවිච්චි කරලා තමයි අහිංසක මිනිසුන්ෙග්  ඉඩම් 
පවරා ගත්ෙත්. ඒ මිනිස්සු ඒවා සම්බන්ධෙයන් සාක්ෂි ලබා 
ෙදනවා. ඒ මිනිස්සු විවිධ තැන්වලට සාක්ෂි ඉදිරිපත් කරලා 
තිෙබනවා; ෙපොලීසිවලට ගිහිල්ලා ඒ සම්බන්ධෙයන් පැමිණිලි 
කරලා තිෙබනවා. නමුත් ඒවාට සාධාරණත්වය ඉෂ්ටෙවලා නැහැ.  

නැ ෙඟනහිර පළාෙත් මතු වී තිෙබන ෙම් පශ්නය 
විෙශේෂෙයන්ම මා ෙම් ගරු සභාෙව්දී මතු කරනවා. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි, නැ ෙඟනහිර පළාෙත් ඉඩම් පිළිබඳ පශ්නය ගත්තාම 
ඒක ටිකක් සංකීර්ණෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකද, සමහර තැන්වල 
ෙදමළ ජනතාව සහ මුස්ලිම් ජනතාව අතර යම් මතෙභ්දකාරී 
තත්ත්වයකුත් මතුෙවලා තිෙබනවා. මුස්ලිම් ෙද්වස්ථාන 
ඉදිකිරීෙම්දී, හින්දු ජනතාවෙග් ෙකෝවිල් ඉදිකිරීෙම්දී වාෙග්ම 
පාරම්පරිකව තිබුණු ෙදමළ ජනතාවෙග් භූමි සමහර මුස්ලිම් 
ෙද්ශපාලනඥයින් මැදිහත්ෙවලා අත් පත් කරගත් ඒවා 
සම්බන්ධෙයන් ඒ පෙද්ශෙය් ජනතාව ෙබොෙහෝ උදාහරණ 
කියනවා. නැ ෙඟනහිර පළාෙත් තිෙබන බරපතළ පශ්නයක් තමයි, 
ෙම් ඉඩම් පිළිබඳ පශ්නය. ෙමය අනාගතෙය්  තවත් ව සනයක් 
ඇති වීමට ඉඩ හැෙදන්න පුළුවන් පශ්නයක්. තවම එෙහම ෙදයක් 
ෙලොකුවට මතුෙවලා නැහැ. හැබැයි, බිම් මට්ටමින් ෙම් පශ්නය 
තිෙබනවා. පාෙරන් දකුණු පැත්ෙත් ෙදමළ ගම්මාන තිෙබනවා. 
පාෙරන් වම් පැත්ෙත් මුස්ලිම් ගම්මාන තිෙබනවා.  ඉඩම් පිළිබඳ 
පශ්නය ෙම් අය අතර අළු යට ගිනි පුපුරු වාෙග් තිෙබනවා. ඒ නිසා 
ජාතික සමගිය ෙගොඩ නැඟීෙම්දී වාෙග්ම සංහි ඳියාව ඇති කිරීෙම්දී 
විෙශේෂෙයන්ම නැ ෙඟනහිර පළාෙත් තිෙබන ෙම් ඉඩම් පිළිබඳ 
පශ්න නිරවුල් කිරීම රජෙය් වගකීමක් ෙවනවා.  

තිකුණාමලය දිස්තික්කෙය් ෙම් ඉඩම් පශ්නය තවත් සංකීර්ණව 
තිෙබනවා. සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම් කියන ජන ෙකොටස් තුනම එක 
හා සමානව -  සියයට 33 බැගින්- තමයි ඒ පෙද්ශෙය් ජීවත් 
ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා විෙශේෂෙයන්ම නගරාශිත පෙද්ශවල ඉඩම්  
පිළිබඳ නිරවුල්භාවයක් නැහැ. යුද්ධය පැවති කාලෙය් ෙබොෙහෝ 
ඉඩම් අත් පත් කර ගැනීම් සිද්ධ වුණා. සමහර අත් පත් කර 
ගැනීම්වලට දැන් බලපතත් හදලා තිෙබනවා. ඒවාට නීත නුකූල 
ඔප්පුත් අරෙගන තිෙබනවා. ඒවාට මැදිහත් වුණු සමහර මිනුම් 
නිලධාරින් ඉන්නවා. ඒවාට මැදිහත් වුණු පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරු 
ඉන්නවා. ඒ අය මැදිහත්ෙවලා ඒ ඔප්පු පවා ෙවනස් කරලා, 
ඒවා ෙය් පත්තිරු පවා ෙවනස්  කරලා ඉඩම් පවරාෙගන තිෙබනවා. 

මඩකළපුව පෙද්ශෙය් ඒ පිළිබඳව උදාහරණ ඕනෑ තරම් 
තිෙබනවා. පාර්ලිෙම්න්තු උපෙද්ශක කාරක සභා මැදිහත් ෙවලා ඒ 
යම් යම් හුෙදකලා පශ්න අපි විසඳලා තිෙබනවා. හුෙදකලා පශ්න 
විසඳුවාට ෙපොදු පශ්නයට උත්තර ලැෙබන්ෙන් නැහැ.  සමහර 
ඉඩම් පවරා ගැනීම්වලට රජෙය් නිලධාරින් ඍජුව සම්බන්ධයි. ඒ 
ඉඩම් හිමිකරුෙවෝ ඉන්නවා. යුද්ධය නිසා ඔවුන්ට තමන්ෙග් 
හිමිකම් පිළිබඳව කියාගන්න බැරි වුණා. හැබැයි, පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්රු, ඒ වාෙග්ම Surveyor-General මැදිහත් ෙවලා plan 
ෙවනස් කරලා, ඔප්පු ෙවනස් කරලා ඒ ඉඩම් අත්පත් කරෙගන 
තිෙබනවා.  

අද ඒ ඉඩම්වල ඇත්ත හිමිකාරිත්වය තිෙබන අය ඒක ඔප්පු 
කරගන්න උසාවිය ඉදිරියට ගියාම ලියකියවිලිවල අඩු පාඩුකම් 
නිසා ඔවුන් බරපතළ පශ්නවලට මුහුණ පාලා තිෙබනවා. ඒ අයට 
ඉඩෙම් ඇත්ත හිමිකාරිත්වය තිෙබනවා, ඒකට කියන්න සාක්ෂි 
තිෙබනවා, ඉතිහාසෙය් පදිංචි ෙවලා සිටි බවට ඕනෑ තරම් සාක්ෂි 

තිෙබනවා. හැබැයි, රජෙය් නිලධාරින්ෙග් සහාෙයන් ඒවාට අදාළ 
ලියකියවිලි ෙවනස් කරලා තිෙබනවා. ඉතින්, එවැනි තැන්වලදී 
ෙම් කටයුත්ත ඉතාම සංකීර්ණ ෙවනවා. උසාවියකට ගියත්, 
උසාවිෙය්දී සලකා බලන්ෙන් අදාළ ලියකියවිලියි. 
ලියකියවිලිවලින් ඒ කරුණු ඔප්පු කරගන්න ගියාම ඒ කටයුත්ත 
ෙබොෙහොම සංකීර්ණයි. ඒ නිසා රජෙය් නිලධාරින්ෙගන් සමහර අය 
- හැෙමෝම ෙනොෙවයි - මැදිහත් ෙවලා කරන ලද ඒ ෙවනස්කම් 
පිළිබඳවත් රජයක් විධියට යම් මැදිහත්වීමක් ක ළ යුතුව 
තිෙබනවා. ඒ කාරණයත් මා ඔබතුමාෙග් අවධානයට ලක් 
කරනවා. 

ඊළඟට, නිවාස පිළිබඳ පශ්නය මතු වුණා.  මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, උතුරු සහ නැ ෙඟනහිර පළාත්වල යුද්ධය නිසා 
විපතට පත් වුණු ජනතාවට නිවාස ලබාදීම අත වශ  කටයුත්තක්. 
වහාම ඒ නිවාස පශ්නය විසඳන්න කියලා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දීත්, ඉන් පිටතත් අවස්ථා ගණනාවකදී අපි ඉතා 
පැහැදිලිව අෙප් අදහස් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. නිවාස 
65,000ක් හදන්න රජය දැන් ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා. හැබැයි, 
ඒ නිවාස 65,000 හදන්ෙන් ෙකොෙහොමද? අන්න එතැනයි පශ්නය 
තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමන්ලා ඒ නිවාස 65,000 හදන්න යන්ෙන් 
විෙද්ශීය සමාගමක මැදිහත්වීෙමන්. ඒ නිවාසවල තත්ත්වය 
ෙකොෙහොමද? ඔබතුමන්ලා යාපනය දිස්තික්කෙය් උරුම්බායි 
කියන ගෙම් ඒ නිවාස 65,000ට අදාළ ආදර්ශ නිවාසයක් හදලා 
තිෙබනවා. මම ඒක බැලුවා. "ෙම්ක තමයි  ෙමොඩල් එක" කියලා 
පළමුවැනි නිවාසය හදලා තිෙබනවා. අවතැන්ෙවලා පදිංචි වුණු 
පවුල් 23ක් ඒ උරුම්බායි ගෙම් ඉන්නවා. මම ෙපෞද්ගලිකව 
ගිහිල්ලා ඒ නිවාස පරීක්ෂා කළා. එහිදී ගත් ඡායාරූප තිෙබනවා. 
මම ඒ නිවාසෙය් සියලුෙද්වල් පරීක්ෂා කරලායි ආෙව්. ඒ නිවාස 
හදලා තිෙබන්ෙන් සම්පූර්ණෙයන්ම ඇලුමීනියම් තහඩුවලින්. 
ඇලුමීනියම් තහඩුව මැදට ඍජුෙෆෝම් එකක් දාලා තමයි බිත්ති 
හදලා තිෙබන්ෙන්.  ජෙනල්, ෙදොරවල් ඔක්ෙකෝම හදලා 
තිෙබන්ෙන් ඇලුමීනියම්වලින්. වහලයට දමලා තිෙබන්ෙන් 
අමාෙනෝ ෂීට්. ඒ නිවසක් සඳහා ඔබතුමන්ලා රුපියල් ලක්ෂ 20ක් 
වියදම් කරනවා කියලා කියනවා. ඒ නිවාස 65,000 විෙද්ශීය 
සමාගමක් මඟින් හදලා ෙදනවා. එෙසේ හදා දුන්නාට පස්ෙසේ අපි 
ෙපොලියත් එක්ක අදාළ මුදල් ෙගවන්න ඕනෑ. ෙම් ෙවලාෙව් ඒ 
නිවාසවලට සල්ලි ෙගවන්න ඕනෑ නැති එක ඇත්ත.   ''රජයට 
සහනයක් විධියට ඒ ෙගවල් හදනවා, ෙම් ෙවලාෙව් රජයට සල්ලි 
නැහැ, ඒ නිසා එම සමාගම ඇවිල්ලා අපට ඒ ෙගවල් ටික හදලා 
ෙදන එක ෙලොකු ෙදයක්'' කියන එක තමයි ඔබතුමන්ලා 
කියන්ෙන්. ඒක ඇත්ත ෙවන්න පුළුවන්. හැබැයි, අපි ගන්ෙන් 
ෙමොන විධිෙය් ෙගයක්ද කියන එක බලන්න ඕනෑ. නැත්නම් ෙම් 
නඩුව තව අවරුදු 5කින් ආපහු එනවා. දැන් තාවකාලිකව ෙගයක් 
හදලා තිෙබනවා. ඒක ලස්සනයි. ෙපනුම ෙහොඳයි. වෙටන් 
බැලුවාම ෙහොඳයි. හැබැයි, ඇතුළට ගිහිල්ලා තට්ටු කරලා බැලුවාම 
තිෙබන්ෙන් ඇලුමීනියම් තහඩු. යාපනෙය් තිෙබන ඒ ගිනි කාෂ්ටක 
අව්ෙව් ඒ මිනිස්සු ෙකොෙහොමද ඇලුමීනියම් තහඩු ඇතුෙළේ ජීවත් 
ෙවන්ෙන්? මම ඒ ගමට ගිහිල්ලා ඒ පවුල්වල සාමාජිකෙයෝ හම්බ 
වුණා. ඒ පවුල්වලින්  සියයට 95ක්ම කිව්වා, "ෙම් ෙගදරට අපි 
කැමැති නැහැ" කියලා. සියයට 5ක විතර පිරිසක් කිව්වා, "අලුත් 
ෙගයක් හම්බ ෙවනවා, ඒක ෙහොඳයි" කියලා. හැබැයි, සියයට 
95ක්ම කිව්ෙව්, "ෙම් ෙගයි ඉන්න බැහැ, රස්ෙනයි, පිච්ෙචනවා, 
ෙම්ක අවුරුදු ගණනක් පවතින්ෙන් නැහැ" කියලායි.  

දැන් කියනවා, සමාගම අවුරුදු 30ක guarantee period එකක් 
ෙම් නිවසකට ෙදනවා කියලා. හැබැයි, අවුරුදු 30ක් යනෙකොට 
ඔය සමාගමත් නැති ෙවයි. ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුවත් ෙවනස් 
ෙවලා රෙට් ෙද්ශපාලනය ෙකොෙහේ තිෙයයිද දන්ෙන් නැහැ. 
එතෙකොට ෙම්කට වග කියන්න ෙකෙනක් නැහැ. අවුරුදු 30ක් 
ෙනොෙවයි, අවුරුදු 5ක්වත් ඒ ෙගවල් පවතින්ෙන් නැහැ. 
අනිවාර්යෙයන්ම පශ්න මතු ෙවනවා. 
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ඒ නිවස හදලා මාසයක් විතර ෙවනවා, මම ඒක පරීක්ෂා 
කරලා බැලුවා. TV එකක් ෙදනවා, laptop එකක් ෙදනවා, gas 
cooker එකක් ෙදනවා. ඒ වාෙග් ෙද්වල් තිෙබනවා. අඩුම ගණෙන් 
දර ටිකක් පාවිච්චි කරලා ඒ කුස්සිෙය්  උයන්න බැහැ. ඒ මිනිස්සු 
ගම්වල ජීවත් වුණු මිනිස්සු. ඒ අය gas cooker එක, laptop එක 
ෙනොෙවයි ඉල්ලන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම ඒ පෙද්ශවලට අයත් වුණු 
සංස්කෘතියක් තිෙබනවා. ඒ සංස්කෘතියට අනුව ඔවුන්ෙග් නිවස 
හැෙදන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා ඒ මිනිසස්ු වාස්තු විද ාව ෙයොදාගන්නවා. 
ජෙන්ලය ෙකොයි පැත්ෙත්ද තිෙබන්න  ඕනෑ, ෙදොර ෙකොයි 
පැත්ෙත්ද තිෙබන්න  ඕනෑ කියලා බලනවා. සාමාන ෙයන් උතුෙර් 
ජනතාව, නැ ෙඟනහිර ජනතාව ෙගයක් හදන ෙකොට නිවෙසේ 
උළුවස්සට ෙකොෙහොඹ ලීයක් දානවා. ඒක සම්පදායයක්. පැලක් 
හැදුවත් එෙහම සම්පදායයක් තිෙබනවා; විශ්වාසයක් තිෙබනවා. ඒ 
විශ්වාසය හරියි කියලා මම කියන්ෙන් නැහැ. හරි වුණත්, වැරදි 
වුණත් ඒක තමයි ඒ සංස්කෘතිෙය් මූලික ලක්ෂණය. 

ඔවුන් විශ්වාස කරන ඒ වාස්තු විද ාවට අනුව ෙනොෙවයි ඒ එක 
ෙගයක්වත් හැෙදන්ෙන්. ඒෙකන්ම ඔවුන්ෙග් බලාෙපොෙරොත්තු  බිඳ 
වැෙටනවා. ඒ ෙගදර ඉන්න ෙකොට යම්කිසි අසනීපයක්, විපතක් වූ 
ගමන් -ඒ හැම අවස්ථාවකදීම- ඔවුන් පසු තැෙවනවා, 'ෙම් ෙගදර 
වාස්තු විද ාවට අනුව හැදුෙණ් නැහැ' කියලා. ඒක එක පශ්නයක්. 
උතුර නැ ෙඟනහිර හදන ෙගවල් 65,000 සම්බන්ධ පධාන පශ්නය 
ෙමොකක්ද? ඇත්තටම ගත්ෙතොත්, ඒ ෙගවල් 65,000 හැෙදන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? ඒ පංශ සමාගම එෙහේ හදපු frames ටික  ෙමෙහේට 
ෙගෙනනවා. ෙගනැල්ලා ෙමෙහේ සවි කරනවා. කරන්ෙන් එච්චරයි. 
දවස් කීපයකින් ෙගයක් හදලා ඉවර කරන්න පුළුවන්. පර්චස් 10ක 
ඉඩම් කැබැල්ල වටා -ඒ වත්ත වටා- වැට ගහලා, නැත්නම් තාප්පය 
බැඳලා තිෙබනවා. ඒ කටයුතු දවස් කීපයකින් ඉවර කළාට අෙප් 
රටට රැකියා ලැෙබන්ෙන් නැහැ. උතුෙර් ජනතාව ඇත්තටම මුහුණ 
ෙදන පධාන පශ්නයක් තමයි, ආර්ථික පශ්නය. රජෙය් රස්සා 
නැහැ, ඒ ෙබොෙහෝ පෙද්ශවල. කුලී වැඩක් කරන්නවත් ෙපෞද්ගලික 
ආයතන නැහැ; ෆැක්ටරි නැහැ; ෙකොම්පැනි නැහැ. අඩුම ගණෙන් 
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් රස්සාවල්වත් නැහැ.   කුලී වැඩක් කරලා, 
එෙහම නැත්නම් මුහුදු ගිහිල්ලා, එෙහමත් නැත්නම් වැෙව් මාළු 
ටික අල්ලාෙගන ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් තමයි තවමත් ඒ අය 
ජීවත් වන්ෙන්. ඒ අයෙග් ආර්ථිකය ෙගොඩ නඟන්න තිබුණා, අෙප් 
සිෙමන්ති, අෙප් වැලි ටික, අෙප් ගෙඩොල් ටික, අෙප් ගල් ටික 
පාවිච්චි කරලා ඒ ෙගවල් හැදුවා නම්. එෙහම කළා නම් ආර්ථික 
වශෙයන් අපට ෙලොකු පතිලාභයක් ලැෙබනවා; රැකියා විශාල 
පමාණයක් හැෙදනවා. ෙගවල් 65,000ක් හදනවා කිව්වාම, 
ෙකොච්චර රස්සා පමාණයක් එනවාද; ෙකොච්චර වැලි, ගෙඩොල් 
පමාණයක් ෙයොදවනවාද; ඒ වැලි, ගෙඩොල් ෙසොයාගන්න ෙකොට 
එය ආර්ථිකයට ෙකොයි තරම් දායක වනවාද? තාවකාලික 
සහනයක් ෙදන්න දැන් ඔබතුමන්ලා ෙම් කරන වැෙඩ් නිසා අෙප් 
ආර්ථිකය ඇත්තටම සම්පූර්ණෙයන් අමතක කරලායි තිෙබන්ෙන්. 
ෙම්ක උතුෙර් ජනතාවෙග් පශ්නත් ෙබොෙහොම පහසුෙවන් විසඳන්න 
තිබුණ අවස්ථාවක්. රැකියා පශ්නය, අමු දව  ෙසොයාගැනීම පිළිබඳ 
පශ්නය ආදි ඒ ඔක්ෙකෝම පශ්න ෙමතැනදී විසඳන්න තිබුණා.  

අෙනක් කාරණය ෙම්කයි. ඒ ෙගවල් හදන වැෙඩ් ඒ ෙගවල් 
හිමිකරුවාටම භාර දුන්නා නම් හරි. ඒකට අවශ  කරන පහසුකම් 
ටික රජෙයන් ෙදන එක ෙහොඳයි. හැබැයි, ෙග් හදාගන්න වැෙඩ් 
අයිතිකරුවාටම පැවරුවා නම් තමයි ෙහොඳ. එවිට ඔහුට ෙහෝ ඇයට 
යම් හැඟීමක් එනවා, තමන්ෙග් ෙගදර තමන්ට ඕනෑ විධියට 
හදාගන්න ඕනෑ කියලා. එතෙකොට ඒ අයටත් වගකීමක් තිෙබනවා.  

ඔබතුමන්ලා දන්නවා, දකුෙණ් සුනාමි ෙගවල් හැදූ බව. අපිත් 
මැදිහත් ෙවලා ෙගවල් හැදුවා. ෙගවල් හදලා ජනතාවට දුන්නා. ඒ 
සුනාමි ෙගවල්වල ජනතාව පදිංචි වුණා. හැබැයි, ඊට පස්ෙසේ ආපු 
ෙචෝදනා ෙමොනවාද? "ඒ ෙගවල් පමිතියට නැහැ. ඒ ෙගවල්වල 
ජීවත් වන්න බැහැ. ඒවා ෙතෙමනවා" කියන ෙචෝදනා ආවා. පශ්න 

ෙගොඩයි. අදත් නැ ෙඟනවා ඒ මැසිවිල්ල. හැබැයි, ඔවුන්ම ඒ ෙගදර 
හදාගත්තා නම් ඒ වගකීම ෙවනත් ෙකෙනකුට පටවන්න බැහැ. 
රජෙයන් අමු දව  ටික ෙදනවා. රජෙයන් මූල ාධාර ෙදනවා. වැලි, 
ගෙඩොල් ටික ෙසොයාගන්නත් මහන්සි ෙවලා, තමන්ෙග් ෙගදර 
තමන්ම හදාගන්න ෙකොට එහි වගකීම පිට ෙකෙනකුට ෙදන්න 
බැහැ. එෙහම කළා නම්, රජයට ආර්ථික පශ්නයට උත්තරයක් 
ෙසොයාගන්න තිබුණා; රැකියා පශ්නයට උත්තරයක් ෙසොයාගන්න 
තිබුණා; ඒ ජනතාවෙග් ආගමික විශ්වාසවලට ගරු කරනවා කියන 
හැඟීම ෙදන්නත් තිබුණා. අෙනක් පැත්ෙතන්, ඒ වගකීම ඔවුන්ෙග් 
අතට දුන්නාම ඒ අයෙග් ෙගදර ඒ අයට ඕනෑ විධියට හදාගැනීෙම් 
පහසුකම ලැෙබනවා.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාෙග් කථාව දැන් අවසානයකට 

ෙගෙනන්න. ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි.  
 

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
මා   අවසන් කරන්නම්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

ඇත්තටම, උතුෙර් තිෙබන, ගෙඩොල්වලින් හදපු ෙගවල්වලට 
අවුරුදු තිහක්-හතළිහක් තිස්ෙසේ ස්ථාවරත්වයක් තිෙබනවා. ෙගවල් 
65,000ක් හදන එකට අපි සම්පූර්ණෙයන් එකඟයි. ඒ පිළිබඳ 
ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි, ඒ ෙගවල් හදන ෙම් කමය කරුණාකර 
ෙවනස් කරලා ආර්ථිකයට දායක වන විධියට ඒ නිවාස හදා  
ෙදන්න මැදිහත් වීමක් කරන්න.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ධීවර ඇමතිතුමා ෙම් ගරු 
සභාෙව් සිටින නිසා මෙග් කථාෙව් අවසාන මිනිත්තුෙව්දී මම ෙම් 
කාරණය කියනවා. ඉරණමඩුව ජලාශය පතිසංස්කරණය කරමින් 
පවතිනවා. එහි වතුර ෙම් දවස්වල ඉවත් කර තිෙබනවා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඉරණමඩුව ජලාශෙය් රස්සාෙව් ෙයදුණු ධීවර 
ජනතාව අද ආර්ථික වශෙයන් ෙලොකු පශ්නයකට මුහුණ දීලා 
ඉන්නවා. අද ඔවුන්ට රස්සාවක් නැහැ. ඔවුන්ට කෘෂි කර්මාන්තය 
කරන්න බැහැ. ඒ නිසා ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් මැදිහත් 
වීෙමන් යම් සහනයක් ලබා ෙදන්න. එහි ධීවර සමිති ෙදකක් 
තිෙබනවා. ඒ ධීවර සමිති ෙදෙක් සාමාජික පවුල් 170ක් විතර 
ඉන්නවා. ඔබතුමා මැදිහත් ෙවලා අමාත ාංශය මඟින් ඒ අයට යම් 
සහනයක් ලබා ෙදන්න, ඒ වැෙව් පතිසංස්කරණ කටයුතු අවසන් 
වන ෙතක්. ඒ සඳහා මැදිහත් වන්න කියන ඉල්ලීම කරමින් මෙග් 
අදහස් දැක්වීම  නතර කරනවා.  

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කාරණයක් දැනගන්න 

ඕනෑ. ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් 4වන වගන්තිය අනුව, මාස 12ක් 
තමයි තිෙබන්ෙන්, ෙම් අයට තමන්ෙග් හිමිකම් ඉදිරිපත් කරන්න 
තිෙබන කාල සීමාව ෙලස. දැන් විජිත ෙහේරත්  ගරු මන්තීතුමා 
කිව්වා වාෙග් උතුෙර් පශ්නයක් තිෙබනවා. ඒ තමයි, ඒ ඉඩම්වල 
ඔප්පු ෙවනස් කරලා, සැලසුම් ෙවනස් කරලා තිබීම. ෙම් ඉඩම් හිමි 
සමහර අය ඉන්නවා විෙද්ශ රටවල. මහා පරම්පරාෙව් අය 
විෙද්ශගත ෙවනවා; ඒ පරම්පරාෙවන් පස්ෙසේ තවත් පරම්පරාවක් 
ඉන්නවා. ඒ අයට ඇවිත් තමන්ෙග් ජන්මය තිෙබන ස්ථානෙය් 
අයිතිය ලබාගන්න තිෙබන කමෙව්දෙය් ගැටලුසහගත තත්ත්වයක් 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග් තත්ත්වයක් යටෙත්, ඒ ගැටලු විසඳාගන්න 
ෙම් මාස 12ක කාලය  පමාණවත්ද කියන එකයි මා අහන්ෙන්.   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමා ෙපන්වා දුන් කරුණු අනුව  

අවුරුදු ෙදකකට එම කාලය දීර්ඝ කරන්නට අප එකඟ වුණා. 
පරම්පරාගතව සිටින -ෙදවැනි පරම්පරාව, නැතිනම් තුන්වැනි 
පරම්පරාෙව්- සමහර අය  මිය ගිහිල්ලත් තිෙබනවා.  ඒ කාරණය 
ආවරණය කරන්න තමයි අපි තුන්වැනි වගන්තිෙය් සඳහන් 
කරන්ෙන්, ''අවාසි සහගත තත්ත්වයට පත් වූ තැනැත්තකු මිය 
ගියෙහොත්, ඔහු එෙසේ අවාසි සහගත තත්ත්වයට පත්ව සිටි කාල 
සීමාව ඔහුෙග් උරුමකාරයාෙග් ෙහෝ උරුමකාරයන්ෙග් 
පතිලාභයට එකතු විය යුතුයි'' කියලා. ඒ නිසා උරුමකරු  මිය 
ෙගොස් සිටියත්  එම උරුමකරුවන්ට  අවාසියක් සිදු වන්ෙන් නැහැ. 
අපි විශ්වාස කරනවා වසර ෙදකක වාෙග් කාලයක් ෙදන එක  
සාධාරණයි  කියලා. 

[අ.භා. 3.07] 

 
ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පථමෙයන්ම ෙමම පනත් 

ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීම සම්බන්ධෙයන් ගරු අධිකරණ හා 
බුද්ධශාසන අමාත තුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. කාලාවෙරෝධ 
ආඥාපනතට 1871 වසෙර් සිට දීර්ඝ  ඉතිහාසයක්  තිෙබනවා.   
එතරම්ම ෙනොවුණත්, ෙමම කාලාවෙරෝධ (විෙශේෂ විධිවිධාන) 
පනත් ෙකටුම්පතත් දීර්ඝ ඉතිහාසයකට හිමිකම් කියන බව මා 
පකාශ කරන්න කැමැතියි.  

ගරු සුමන්තිරන් මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග්, 1990දී  උතුෙර් 
මුස්ලිම් ජනතාව පලවා හැරියාට පසුව,  ඒ අවුරුදු දහය අවසාන 
වීමට පථම කාලාවෙරෝධ නීතිය ෙවනස් කිරීෙම් කථා -බහක් ඇති 
වුණත්, එය සිදු ෙනොවුෙණ් එම ජනතාව එම පෙද්ශෙයන් දීර්ඝ 
කාලීනව ඉවත් වී සිටි නිසායි.  

ෙමම පනත් ෙකටුම්පත ගරු අධිකරණ අමාත තුමාෙග් 
පූර්වගාමියා වන රවුෆ් හකීම් අමාත තුමා 2014දී ඉදිරිපත් කළ බව 
මා කියන්න කැමැතියි.  එම අවස්ථාෙව් දී ෙම් ගරු සභාව තුළ 
පැවැති  විවාදය  අවාසනාවන්ත ෙලස එකවරම  අවසාන කරලා, 
එම පනත් ෙකටුම්පත සම්මතවීම එදා වැළැක්වූවා.  

වර්තමානෙය් ගරු අධිකරණ අමාත තුමා ඉදිරිපත් කර තිෙබන 
පනත් ෙකටුම්පෙත් සහ 2014 ඉදිරිපත් කළ පනත් ෙකටුම්පෙත්  
පධාන වශෙයන් ෙවනස්කම් ගණනාවක් තිෙබනවා. එහි පධාන 
කරුණක් මා ඉදිරිපත් කරන්නට කැමැතියි. 2014දී ඉදිරිපත් කළ  
පනත් ෙකටුම්පෙත් සඳහන් වන ආකාරයට  අවාසිදායක 
තත්ත්වයට පත්ව ඇති පුද්ගලෙයකුට නඩුවක ෙදපැත්ෙත් ඉඳෙගන 
ෙම් පනෙත් තිෙබන සහනය අයැදින්න පුළුවන්කමක් තිබුණා. 
ෙමම පනත් ෙකටුම්පත අනුව තිෙබන්ෙන් අවාසි සහගත 
තැනැත්ෙතක් පැමිණිලිකරුෙවක් වන අවස්ථාවක් විතරයි. එය 
එතරම් සාධාරණ නැහැ කියලායි මා හිතන්ෙන්. මන්ද කියනවා 
නම්, තමන්ෙග් ඉඩම ෙවනත් පුද්ගලයකු විසින්  බුක්ති විඳින 
අවස්ථාවක එම තැනැත්තාට විරුද්ධව නඩු දමන විට, -එම 
තැනැත්තා විත්තිකාරයකු  වන අවස්ථාවක- ෙමම පනත් 
ෙකටුම්පෙත් සඳහන් සහනය ඔහුට ලැෙබන තත්ත්වයක් නැහැ 
කියලායි මා හිතන්ෙන්. ගරු අධිකරණ අමාත තුමා ඒ ගැන 
පැහැදිලි කිරීමක් කරනවා නම් මා සතුටු වනවා.  

2014දී ඉදිරිපත් කළ  පනත් ෙකටුම්පෙත්  6වැනි වගන්තිෙය්  
''අවාසි සහගත තත්ත්වයට පත් වූ තැනැත්තා'' යන්න අර්ථ 

නිරූපණය කිරීෙම්දී ''යම් අධිකරණයකදී තම අයිතිවාසිකම් අනුව 
කියාත්මක කිරීමට ෙහෝ විත්ති වාචක ඉදිරිපත් කිරීමට නීතිය 
මඟින් නියම කර තිබියදී'' කියලා සඳහන් ෙවනවා. නමුත් 
වර්තමානෙය්  ෙම් ගරු  සභාව ඉදිරිෙය් තිෙබන පනත් 
ෙකටුම්පෙත් එම ''විත්ති වාචක ඉදිරිපත් කිරීම'' කියන තත්ත්වය 
ඉවත් කර තිෙබනවා.  ඒ අනුව ෙමම පනත් ෙකටුම්පතින් සහන 
ලබා දීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන ජනතාවෙගන් විශාල ෙකොටසකට 
ෙමම වරපසාදය, එෙහම නැත්නම් ෙමම සහනය ෙනොලැබීෙම් 
තත්ත්වයක් තිෙබනවා. 

ෙදවැනි ෙවනස්කම තමයි, අද දින  සභාව ඉදිරිෙය් තිෙබන 
පනත් ෙකටුම්පෙත්   5වැනි වගන්තිය යටෙත්,  ''ඉඩම් සංවර්ධන 
ආඥාපනත, ඉඩම් පදාන (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත ෙහෝ රජෙය් 
ඉඩම් ආඥාපනත යටෙත් කරන ලද පදානයන්ට අදාළ ඉඩම්'' 
ෙමම පනත් ෙකටුම්පෙතන් ඉවත් කර තිබීම. ෙමය බරපතළ 
පශ්නයක් හැටියටයි  අප දකින්ෙන්. මන්ද, උතුරු නැ ෙඟනහිර 
පළාත්වල ඉඩම් විශාල වශෙයන් ෙම් පනත යටෙත් කරන ලද 
පදානයන්ට යටත් ඉඩම් හැටියටයි තිෙබන්ෙන් . 

අවුරුදු 20ක, 30ක කාලයක සිට ෙමොවුන් තමන්ෙග් 
ඉඩම්වලින් බලහත්කාරෙයන් ඉවත් කරලා, ඔවුන්ෙග් ඉඩම් 
තුන්වන පාර්ශ්වයන් විසින් භුක්ති විඳින තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා 
තිෙබනවා. එම ඉඩම් ෙමම පනත් ෙකටුම්පෙත් බලපෑෙමන් ඉවත් 
කිරීම සම්බන්ධෙයන් යම්කිසි තීරණයක් ගැනීම සුදුසුයි කියලා මා 
ෙයෝජනා කරනවා. ෙම් පිළිබඳව ගරු අමාත තුමාෙග් අවධානයට 
ෙයොමු කරවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2014 වර්ෂෙය්දී අධිකරණ 
අමාත ාංශය මඟින් ෙමවැනි පනත් ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීමට 
පධාන ෙහේතුව වුෙණ් ඉඩම් සම්බන්ධෙයන් පමණක් ෙනොෙවයි. 
විෙශේෂෙයන්ම  මුදල් ඉල්ලීම් සම්බන්ධෙයන් පවා ෙම් 
කාලාවෙරෝධ නීතියට යටත් වූ කරුණු ඉවත් කිරීමට ෙයෝජනා 
කරලා තිබුණා. එම නිසා මම හිතනවා, මුදල් සහ ෙවනත් උකස් 
සම්බන්ධෙයන් කරුණු ෙම් පනෙත් බලපෑෙමන් ඉවත් කර 
තිෙබනවා කියලා. එයත් ඇතුළත් කරන්න පුළුවන් නම්, වඩාත් 
යහපත් කියලා මම හිතනවා.  

ෙම් පනත් ෙකටුම්පත යටෙත් යම් නීතියක් පැනවූ පමණින් 
ෙම් පශ්නය විස ෙඳයි කියලා අපට බලාෙපොෙරොත්තු වන්නට බැහැ.  
ෙමොකද, ෙමම පනත් ෙකටුම්පතට අනුව අවුරුදු 33ක කාලයක් 
තිස්ෙසේ තමන්ෙග් ඉඩම් අහිමි වූ ෙකෙනක් නැවත යනෙකොට ඔහු 
සතුව ඉඩම්වලට අදාළ ලියකියවිලි ෙනොතිෙබන්න පුළුවන්. 
පාෙද්ශීය ඉඩම් කාර්යාලවල අදාළ වාර්තා ෙනොතිෙබන්න පුළුවන්. 
ඒ වාෙග්ම ඔහු අවාසිසහගත තත්ත්වයකට පත් වූ තැනැත්ෙතක් 
කියලා ඔප්පු කරන්න ඔහුට සාධක නැති ෙවන්නත් පුළුවන්.  එම 
නිසා අවාසිසහගත තත්ත්වයක් යටෙත් සිටින පුද්ගලයකු බවට  
තහවුරු කිරීෙම් සහතිකයක් අදාළ ගාම නිලධාරියා සහ පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් හරහා නිකුත් කිරීම සඳහා විධිවිධානයක් ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පතට ඇතුළත් කරන්න කියලා මා ගරු අධිකරණ 
අමාත තුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරන්න කැමැතියි.  එෙහම කරන්න 
පුළුවන් නම්, ෙමම පනත් ෙකටුම්පත කියාත්මක කිරීමට එයින් 
වඩාත්  පහසුවක් ඇති ෙවයි කියා මා විශ්වාස කරනවා.  

මා ෙයෝජනා කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරන්න කැමැතියි.  
පාර්ශ්වයන් කිහිපයක් අතර තිෙබන පශ්න තමයි ෙම් ඉඩම් 
සම්බන්ධෙයන්  තිෙබන්ෙන්. ෙබොෙහෝ විට ෙම් කාලාවෙරෝධ 
නීතිය බලපාන්ෙන්  ෙපෞද්ගලික ඉඩම්වලට නිසා, ෙමම 
පශ්නෙය්දී හුඟාක් ෙව්ලාවට සිංහල ජාතිකයකු සහ මුස්ලිම් 
ජාතිකයකු අතර ෙහෝ සිංහල ජාතිකයකු සහ දවිඩ  ජාතිකයකු  
අතර ගැටුමක් තමයි ෙම්ෙක්දී ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම්ක 
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සංහිඳියාව කියන පශ්නයටත් ඉතාම සමීපව බලපානවා. ෙම් 
ආකාරෙය්  ඉතා පහළ මට්ටෙම් ගැටලු තිෙබන නිසා ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් ගරු අධිකරණ අමාත තුමා ඇතුළු ආණ්ඩුෙවන් මා 
ඉල්ලීමක් කරන්න කැමැතියි. Hon. Minister, I request you to 
introduce alternative dispute resolution mechanisms, because 
most of these disputes happen to be between people at the 
grassroots level. Therefore, in addition to the benefit that is 
sought to be conferred on the people, I urge the Hon. 
Minister to consider introducing additional alternative 
dispute resolution mechanisms to resolve some of the 
problems that are at the grassroots level of our society.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ගරු ඇමතිතුමා දැන් කිව්වා, 
අවුරුද්දක කාලය අවුරුදු ෙදකක කාලයක් හැටියට දීර්ඝ කරලා 
තිෙබනවා කියලා. ඒ වාෙග්ම ෙමම පනත් ෙකටුම්පත 
සම්මතවීෙමන් අනතුරුව ෙම් සම්බන්ධෙයන් මහජනතාව දැනුවත් 
කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් පුළුල් වශෙයන් කියාත්මක කළ යුතුයි 
කියන ඉල්ලීම කරන්න කැමැතියි. ෙමම පනත් ෙකටුම්පත යටෙත් 
ලබා ගත හැකි වරපසාද හා ෙවනත් ෙද්වල් සම්බන්ධෙයන් 
මහජනතාව ගාමීය මට්ටමින් දැනුවත් කිරීම  අත වශ යි කියලා 
මා හිතනවා. එම නිසා අධිකරණ අමාත ාංශය මඟින් ඒ 
සම්බන්ධෙයන් වැඩ පිළිෙවළක් ෙයොදයි කියලා මා විශ්වාස 
කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
බලපාන්න පුළුවන් ඉතාම සංකීර්ණ පශ්නයක් තිෙබනවා. ඒ තමයි 
ෙමම නඩු සම්බන්ධෙයන් වාර්තා ආදිය ෙනොමැතිවීම 
ෙහේතුෙකොටෙගන යම්කිසි පුද්ගලයන්ට තමන්ෙග් පැමිණිලි 
ඉදිරිපත් කිරීමත්, විත්ති වාචික ඉදිරිපත් කිරීම වැනි කාරණාවලදී 
ලිපිෙල්ඛන ෙසොයා ගැනීමත් ඉතා ම අපහසු ෙවන්න පුළුවන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ඒ වාෙග්ම ෙමම නඩු දැනට 
පවතින දිසා උසාවියක ෙහෝ  ෙවනත් උසාවියක  පැවරුවා නම්  
දැනට තිෙබන නඩු පමාවත් එක්ක අනිවාර්යෙයන්ම ෙමම නඩු 
තවත් අවුරුදු 20ක්  උසාවිෙය් තිෙබන්නට  පුළුවන්. එම නිසා මම 
ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමාෙගන් ෙම් කාරණය  කාරුණිකව ඉල්ලා 
සිටිනවා. අගවිනිශ්චයකාරතුමාත් සමඟ කථා කර, විෙශේෂෙයන් 
ෙමම  පශ්න තිෙබන දිස්තික්කවල  පුළුවන් නම්   විෙශේෂ දිස්තික්  
උසාවියක් සංස්ථාපනය කරන්න. එෙසේ නැත්නම් ෙමම නඩු 
පැවරුවායින් පස්ෙසේ ෙමම නඩු හැකි ඉක්මනින් විභාග කිරීම - 
විසඳීම -   සඳහා  විෙශේෂ දින නියම කිරීමට වැඩ පිළිෙවළක් සකස් 
කරන්න පුළුවන් නම් එය ජනතාවට ඉතාම සහනයක් ඇති වන්නට 
පුළුවන් තත්ත්වයක්ය  කියා මම හිතනවා.  

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ජාත න්තර 
වශෙයන්  ගැටුම්කාරී  අවස්ථා ෙදස බලන විටත්, "secondary 
occupation" තත්වයන් ඇති වී තිෙබනවා.  මෙග් කාලය  තව 
ඉතිරිව තිෙබන නිසා  ඉංගීසි භාෂාෙවන් ෙම් සම්බන්ධෙයන්  
අදහස් දක්වන්න මා කැමතියි.  

Sir, in conflict environments it is common to 
experience secondary occupation of property. In countries 
like Bosnia, Kosovo and Rwanda secondary occupation 
posed a serious threat to reintegration and reconciliation 
in post-conflict situations. This applies to Sri Lanka as 
well.  It has also been found that secondary occupation of 
land and houses raises social tension among members in a 
society as well. 

The subject of secondary occupation of property has 
been subjected to extensive discussion and research in Sri 
Lanka and other parts of the world. Bosnia, Herzegovina, 
Kosovo, Sierra Leone and Guatemala are some of those 
countries.  In some countries like Bosnia and Kosovo, the 
agencies have successfully implemented property 
restitution programmes. Here, they follow strictly the 
guidelines set out in the "Pinheiro Principles," which have 
been adopted as guiding principles on land and housing 
restitution.  

One of the incidental issues arising out of secondary 
occupation of property is the impact of restitution which 
will have on the secondary occupant.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ෙකෙනක්  ෙද්පළක් 
අත්හැර ගිහින් දීර්ඝ කාලයක් ෙවනත් තැනකට ෙවලා  
 ඉන්නෙකොට  තව ෙකෙනකු ඇවිත් එය අත්පත් කර ගත්තාම,  
පසුව ඒ පුද්ගලයාව නැවත  එම ඉඩෙමන් ෙනරපුවාම  ඇති වන  
තත්ත්වය තමයි   බුක්ති විඳපු  පුද්ගලයාෙග් තත්ත්වය. එයත්  ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී   ඉතාමත් වැදගත් කරුණක්  හැටියට සැලකිය යුතුයි. 
Although the occupation of property belonging to others is 
an unlawful act, there are other circumstances that 
necessitate a more flexible approach to the resolution of this 
complex issue.  

එම නිසා ෙම්  ගැන සලකා බැලීෙම්දී  බුක්තිය  විඳින 
පුද්ගලයාෙග් ෙද්පළ  අයිතිය සම්බන්ධෙයනුත් අපට කථා 
කරන්නට ෙවනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවසාන වශෙයන් ෙමම 
කාරණයත් කියන්න ඕනෑ. මඩකලපුව දිස්තික්කෙය් දැන් 
පශ්නයක් තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම වාකෙර්, වවුනතිව්, කිරාන්, 
ඒරාවුර් පත්තු, ෙවල්ලාෙවලි කියන පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාලවල ඉන්න නිලධාරින් ෙබොෙහෝවිට ෙම්  ආකාරෙය් ඉඩම්  
ගැටලුවලට මුහුණ දී තිෙබන  ඒ පෙද්ශවල මහජනතාවෙග් පශ්න 
පිළිබඳව එතරම් සැලකිල්ලක් දක්වන්ෙන් නැහැ කියා ෙචෝදනාවක් 
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන් පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරු වාෙග්ම ඉඩම් 
නිලධාරින් හා ෙවනත් අය. ගරු ඉඩම් ඇමතිතුමාත් ෙමතැන  
හිටියා.  ඒ නිසා ෙම් සම්බන්ධෙයන් විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කර  
ඔවුන්ෙග් පශ්න සම්බන්ධෙයන්  කටයුතු කිරීමට  පියවර ගන්නය 
කියා මම ඉල්ලා සිටිනවා.  

මට මතකයි,  ආණ්ඩු පක්ෂෙය් රැස්වීෙම්දීත් කථා වුණා, 
නිලධාරින්   දීර්ඝ කාලයක් එකම ස්ථානෙය් ෙසේවය කිරීම තුළින්  
යම් කිසි පශ්න මතු ෙවනවා කියා. ඒකත් කල්පනා කර  ෙම් අය 
සම්බන්ධෙයන් පියවරක් ගන්නා ෙලස ඉල්ලා සිටිමින් මෙග් 
කථාව අවසන් කරනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මීළඟට, ගරු මහින්ද අමරවීර අමාත තුමා. 
 

[අ.භා. 3.21] 
 

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා (ධීවර හා ජලජ සම්පත් 
සංවර්ධන අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர - கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக 
வள ல அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera - Minister of Fisheries and 
Aquatic Resources Development) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉතාම වැදගත් පනත් 

ෙකටුම්පතක් වන කාලාවෙරෝධ (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙකටුම්පත පිළිබඳවයි අද දින සාකච්ඡා කරන්ෙන්. අෙප් අදහස 
ෙවන්ෙන්, ෙමය මීට කලින් කරන්න තිබුණු කාර්යයක්ය කියන 
එකයි. ඒ වාෙග්ම ෙමය මීට කලින් ඉටු කළ යුතු ෙදයක්ය කියා මා 
විශ්වාස කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම උතුරු පෙද්ශෙය් සහ යුද්ධය 
තිබුණු පෙද්ශවල ජීවත් වන ජනතාවෙග් පශ්න විසඳීම සඳහා අප 
අපෙග් සම්පූර්ණ අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ.  

මම ගිය ෙසනසුරාදා සි ටිෙය් මුලතිව් පෙද්ශෙය්. ඒ වාෙග්ම මීට 
මාස ෙදකකට ඉස්ෙසල්ලාත් ධීවර ජනතාව මුණ ගැසීම සඳහා මම 
උතුරු පෙද්ශයට ගියා. ඒ අයෙග් පධාන පශ්නයක් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්, ඒ අයෙග් ඉඩකඩම් නිරවුල් කර ගැනීමයි; ඒ වාෙග්ම 
ස්ථිර නිවාසයක් සකස් කර ගැනීමයි. අපිට යුතුකමක් තිෙබනවා, 
යුද්ධය අවසාන කිරීෙමන් පසුව ඒ අයට අවශ  පරිදි ජීවත්වීමට 
අවශ  වටපිටාවක් නිර්මාණය කිරීමට. ඒ අයට අවශ  මූලිකම 
අවශ තා ටික සම්පූර්ණ කිරීම අෙප් වගකීමක් බවට පත් ෙවනවා. 
65,000ක් විතර සිටින එම ජනතාවට නිවාස පශ්නයක් තිෙබන බව 
අප වටහා ෙගන තිෙබනවා. ඉදි කිරීමට යන නිවාස ව ාපෘතියක් 
පිළිබඳව ගරු විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමා ෙබොෙහෝ කරුණු ඉදිරිපත් 
කළා. අපිත් ඒ පිළිබඳව අවධානෙයනුයි ඉන්ෙන්. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් අෙප් අවධානය ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවා වාෙග්ම 
මමත් විශ්වාස කරන්ෙන්, අප නිවසක් ලබා ෙදනවා නම් එම නිවස 
ලබා ගන්නා තැනැත්තාෙග් කැමැත්ත අනුව එය ඉෂ්ට කළ යුතුය 
කියායි. ඒ නිසා එතුමා කළ ෙයෝජනාව අපි පිළිගන්නවා. ඉදිරිෙය්දී 
අවශ  තීන්දු, තීරණ ගන්නා ස්ථානවලදී අපි ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡා 
කරනවා. එම ජනතාව කැමැති ආකාරෙය් නිවසක් ලබා දීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළට අප සහෙයෝගය ලබා  ෙදන්න ඕනෑ. එෙහම නැතුව 
බෙලන් පදිංචි කිරීම කවදාවත් සාර්ථක ෙවන්ෙන් නැහැ. එෙහම 
අසාර්ථක වුණු තැන, එහි ගැටලු මතු වුණු තැන නැවත රජයට ඒ 
ෙචෝදනාව එල්ල ෙවන නිසා අපි ඒ පිළිබඳව විනිවිදභාවෙයන් 
යුතුව කටයුතු කිරීෙම් අවශ තාව පිළිබඳව අප කැබිනට් 
මණ්ඩලෙය්දී සාකච්ඡා කළා. ඒ වාෙග්ම මිල ගණන් පිළිබඳවත් 
සාකච්ඡා කළා. කැබිනට් මණ්ඩලය තුළ ෙම් පිළිබඳව ෙබොෙහෝ 
පුළුල් සාකච්ඡාවක් ඇති වුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙයෝජනාව ෙගෙනන්ෙන්, 
නරක අදහසින් ෙනොෙවයි කියන එක අප ෙහොඳටම දන්නවා. ෙමම 
ෙයෝජනා ෙගෙනන්ෙන්, ෙහොඳ හිතින්. අපිට දැන ගන්න තිෙබන 
විධියට ෙම් ෙයෝජනාව ෙගෙනන්ෙන්, ෙම් පශ්නය විසඳීම සඳහායි. 
ෙවන පරමාර්ථයක් සඳහා ෙනොෙවයි. 65,000කට නිවාස ඉදි කර 
ගැනීමට යන කාල පරාසය සහ ඒ සඳහා ක්ෂණිකව අවශ  ෙවන 
මූල දත්තයන් සැලකිල්ලට අරෙගන තමයි, ෙම් ෙයෝජනාවලිය 
කියාත්මක ෙවන්ෙන්. ෙකෙසේ ෙහෝ ෙමය ෙම් ජනතාවෙග් 
කැමැත්ත අනුව සිදු කළ යුතුයි කියන එකයි අෙප් මතය ෙවන්ෙන්.  

උතුෙර් ජනතාවට කඩිනමින් ඔවුන්ෙග් ඉඩම් නිරවුල් කර 
දීෙම්ත්, නිවාස තනා දීෙම්ත් වගකීම අප රජයක් හැටියට භාර 
ෙගන කටයුතු කරන්න ඕනෑ. එය ඉෂ්ට කිරීම අපි  හැෙමෝටම පැවරී 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ අයෙග් ජීවන තත්ත්වය උසස් කිරීම 
ෙවනුෙවන් අප යම් යම් කියා මාර්ග ගන්න ඕනෑ. එෙහම නැතුව 
ආෙයත් යුද්ධ ඇති  ෙවයි කියා සිතමින්, ෙම් අය දිහා ෙකොටි 
තස්තවාදීන් ෙදස බලන විධියට බලා කටයුතු කිරීම සාධාරණ 
නැහැ කියන එකයි මම විශ්වාස කරන්ෙන්. ෙම් ජනතාව අද 
වනවිට විඳින්නට තිෙබන පී ඩා සියල්ලම විඳ තිෙබනවා. උතුර හා 
නැ ෙඟනහිර පෙද්ශවල ජීවත් ෙවන්ෙන් යුද්ධය නිසා ඇති ෙවන්න 
බැට කාපු ජනතාවක්; යුද්ධය නිසා විඳින්න තිෙබන සියලු දුක් 
ගැහැට විඳපු ජනතාවක්. එම ජනතාව කාලගුණය නිසාත් විවිධ 
පීඩාවන්ට පත් ෙවනවා. වහින කාලයට ඔවුන්ට  ඉතාම දැඩි 
වර්ෂාවක් ලැෙබනවා. ඒ වාෙග්ම පායන කාලයටත් ඔවුන් ඒ හා 

සමාන ආකාරෙය් පීඩාවක් විඳිනවා. එවැනි පීඩාවන්ට පත් ෙවන 
එම ජනතාව රැක බලා ගන්නා එම වැඩ පිළිෙවළට අප දායක 
ෙවන්න ඕනෑ.  

උතුෙර් ධීවර ජනතාව ශක්තිමත් කිරීම සඳහාත්, ඒ අයට 
අවශ  පහසුකම් සැලසීම සඳහාත් අෙප් අමාත ාංශය මගින් ගත 
හැකි සියලු කියා මාර්ග ගැනීමට අප කටයුතු කරනවා. උතුෙර් 
ජනතාවෙග් ධීවර ක්ෙෂේතය අරෙගන බැලුෙවොත්, දකුණු පෙද්ශෙය් 
ධීවර ජනතාව මීට අවුරුදු දහයකට, පහෙළොවකට කලින් පාවිච්චි 
කළ යාතා, පන්න කම සහ උපකරණ තමයි අදත් ඒ අය පාවිච්චි 
කරන්ෙන් කියන එක ෙපනී යනවා. මමත් ඒ ගැන දන්නවා. ඒ 
නිසා ඒවා වැඩිදියුණු කිරීම සඳහාත් අපෙග් අවධානය ෙයොමු 
ෙවලා තිෙබනවා. අපි ඒ අයට උදවු කළ යුතුයි කියන මතෙය් අප 
ඉන්නවා. 

ෙම් ඉඩම් පශ්නය පිළිබඳව අධිකරණ ඇමතිවරයාට විශාල 
කාර්ය භාරයක් පැවෙරනවා. නිරන්තරෙයන් ඇති ෙවන ඉඩම් 
ගැටලුවලට අපි විසඳුම් ලබා ෙදන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම අද 
රජෙය් ඉඩම් ලබා දීෙම්දී එම ඉඩම් ලැබිය යුතු අයට ලැෙබන්ෙන් 
නැහැ.   

මහවැලි බල පෙද්ශ ෙය්ත් එෙහමයි. අනිකුත් බල පෙද්ශවලත් 
එෙහමයි. රජෙය් ඉඩම් පිළිබඳව ජනතාවෙග් මතය වන්ෙන්, 
"ඉඩමක් ඉල්ලුෙවොත් පරාදයි. ඇල්ලුෙවොත් දිනුම්" කියන එකයි.  
ඒ කියන්ෙන්, ඉල්ලලා කවදාවත් ඉඩමක් ගන්න ලැෙබන්ෙන් 
නැහැ කියන මතය අද ජනතාව තුළ තිෙබනවා. හැබැයි, ඉඩමක් 
බෙලන් අල්ලා ගත්තාම ඒෙක් අයිතිවාසිකම ෙකෙසේ ෙහෝ ගන්න 
පුළුවන් කියන මතය ජනතාව අතරට අද ඇතුළු ෙවලා හමාරයි. 
එෙහම අල්ලා ගන්න ඉඩම් ෙවනුෙවන් අවශ  බලපත ලබාදීමට, 
ඔප්පු ලබාදීමට සහ අයිතිවාසිකම් ලබාදීමට අෙප් සමහර 
නිලධාරිනුත් ෙබොෙහොම උත්සුක ෙවනවා. එක කණ්ඩායමක් 
ඉන්නවා. ඒ අය ෙග් රැකියාව රජෙය් ඉඩම් ඇල්ලීම. ඒ අය එක 
ඉඩමක් අල්ලනවා. ඒෙක් වැට, මායිම් ලකුණු කර ගන්නවා. ෙම් 
ඉඩම් අල්ලන්න හයිය නැති අහිංසක මනුස්සෙයකුට ඒ ඉඩම 
විකුණනවා. ඔවුන් ආෙයත් ගිහින් තව ඉඩමක් අල්ලා ගන්නවා. 
එෙහම තමයි රජෙය් ඉඩම් පිළිබඳ කියාවලිය වැඩි පමාණයක් 
සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම මහවැලි බල පෙද්ශවල 
විශාල ගැටලු තිෙබනවා. එක ඉඩමට තුන්ෙදෙනකුට ඔප්පු දීපු 
අවස්ථා තිෙබනවා. රක්ෂිතවලට, වැව්වලට ඔප්පු දීපු අවස්ථා 
තිෙබනවා. ඉඩම් අල්ලා ගන්න උදවු කරපු අවස්ථා තිෙබනවා. 
ෙම්වා නිරවුල් කිරීම ඒ තරම් පහසු වන්ෙන් නැහැ.  

අද ෙබොෙහෝ පෙද්ශවල ෙපොලීසිවල මිනිස්සු පිරිලා ඉන්ෙන් 
ෙම් ඉඩම් හබවලින් ඇති වුණු ගැටලු නිසායි. තාත්තලා-පුතාලා, 
අයියලා-මල්ලිලා, අම්මලා-දරුවන් අතර ඇති වුණු ෙම් ඉඩම් 
ගැටලුවලට තමයි ෙපොලීසි ගණෙන් ගිහින් රස්තියාදු වන්ෙන්. 
තමන්ෙග් ඉඩමට නීත නුකූල අයිතියක් ලබා ගැනීම සඳහා අද 
අෙප් ජනතාවෙගන් විශාල සංඛ ාවක් පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාලවල, මහවැලි කාර්යාලවල, ඉඩම් කාර්යාලවල රස්තියාදු 
ෙවනවා. ඒ අය විශාල මහන්සියක් දරනවා. නමුත්, ඒ අයට ඒ 
කටයුතු කරෙගන යන්න බැරි ෙවනවා. සාධාරණ ෙසොයා 
බැලීමකින් පසුව ෙම් සියලුෙදනාටම තමන් පදිංචිවී සිටින ඉඩමට 
අයිතිය ලබාදීෙම් විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කළ යුතුයි කියා 
අප විශ්වාස කරන්ෙන් ඒ නිසායි. වර්ෂ දහයක් පදිංචි වී සිටි අයට 
ඉඩම් ලබාදීම -නීත නුකූල අවසර ලබාදීම- සඳහා රජය ඉදිරිපත් 
කළ ෙම් ෙයෝජනාව පිළිබඳව මා සතුටු ෙවනවා වාෙග්ම, එය 
කියාත්මක කිරීම කඩිනමින් කළ යුතුය කියන අදහසත් මා තුළ 
තිෙබනවා.  

අනික් කාරණය ෙමයයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නිසි 
පෙයෝජනයකට ගන්ෙන් නැති වතු සමාගම් ආශිත ඉඩම් විශාල 
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පමාණයක් අෙප් රෙට් තිෙබනවා. සමහර ෙපෞද්ගලික සමාගම් 
රජෙය් ඉඩම් අරෙගන තිෙබනවා. නමුත්, ඒ ඉඩම්වලින් නිසි 
පෙයෝජන ගන්ෙන් නැහැ. ඒවාෙය් තිෙබන ගස ්ටික කපා ගැනීම, 
ඒවාෙය් තිෙබන සම්පත් ටික ගන්නවා ඇෙරන්න ඒවා වැඩිදියුණු 
කිරීමක් සිද්ධ කරන්ෙන් නැහැ.  රජය සතු වතු සමාගම් රාශියක් 
තිෙබනවා. ෙම්වා දිගින් දිගටම පාඩු ලබනවා. ෙම් පිළිබඳව විකල්ප 
වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කළ යුතු ෙවනවා. අප එම පෙද්ශවල ඉන්න 
තරුණයන් ෙතෝරාෙගන, නවීන තාක්ෂණය සහිතව වගා කරන්න 
ඒ අය පුරුදු කරන්න ඕනෑ. අෙප් ෙද්ශීය ෙවෙළඳ ෙපොළට විතරක් 
ෙනොෙවයි, විෙද්ශීය ෙවෙළඳ ෙපොළට අවශ  නිෂ්පාදන ඇති කිරීම 
සඳහා ෙම් ඉඩම් යම් කමෙව්දයකට ලබාදීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් 
දියත් කෙළොත්, අෙප් රටට විශාල ආදායමක් ගන්න පුළුවන්කම 
ලැෙබනවා.  

අද වස විස නැති වගාවක් පිළිබඳව කථා කරනවා. එය  
අත වශ  කාර්යයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් 
කාරණෙය්දීත් අප අලුත් තරුණ පිරිස් ෙම් සඳහා ෙයොමු කරන්න 
ඕනෑ; පුහුණු කරන්න ඕනෑ. නවීන තාක්ෂණය කියන්ෙන් අනවශ  
පමාණයට කෘමිනාශක ෙයදීමවත්, අනවශ  පමාණයකට 
ෙපොෙහොර ෙයදීමවත් ෙනොෙවයි කියන එක පිළිබඳව අප ඔවුන්ට 
වැටහීමක් ෙදන්න ඕනෑ. එෙහම කෙළොත්, අපට අනිවාර්යෙයන්ම 
සාර්ථක අස්වැන්නක් ලබාගන්න පුළුවන්කම ලැෙබනවා.  

තවත් කාරණයක් පිළිබඳව මම ෙම් ගරු සභාෙව් අවධානය 
ෙයොමු කරවන්න කැමැතියි. ඉඩම් නඩු කඩිනම් කරගැනීම. උසාවි 
තුළ ඉඩම් නඩු විශාල සංඛ ාවක් ෙගොඩගැහිලා තිෙබනවා. ෙම්වා 
අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ ඇෙදනවා. සමහර ෙවලාවට ඉඩමකට 
නඩුවක් කියනෙකොට  ඒ නඩුව දමපු එක්ෙකනා ජීවතුන් අතර 
ඉන්නෙකොට ඒ ඉඩෙම් අයිතිය ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒ අය ෙග් 
දරුවනුත් නඩුහබවලට පැටෙලනවා. ඒ නිසා ෙම් ඉඩම් නඩු 
කඩිනම් කරගැනීම සඳහා නව අධිකරණ -දිසා අධිකරණ ෙහෝ 
ෙවනත් අධිකරණ පද්ධතියක්- නිර්මාණය කිරීෙම් අවශ තාව 
දිගින් දිගටම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත්, ජනතාව අතරත් මතු වුණු 
කාරණාවක්.  

 

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා (විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா - மின்வ  மற் ம் 

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and 
Renewable Energy) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා මතු 

කරන කාරණය ෙමොකක්ද?  
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙමය දීර්ඝ කාලයක් තිසේසේ පවතින 

ගැටලුවක්. අප විපක්ෂෙය් සිටින කාලෙය්ත් ෙම් ගැන කථා කළා. 
ෙකටුම්පත් ෙබොෙහෝදුරට සකස් ෙවලා තිෙබනවා. නමුත්, 
ෙකෙරන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ෙම්  ඉඩම් නඩු පිළිබඳ කාර්ය 
පටිපාටිය ඉක්මන් කරන්න ගරු ජනාධිපතිතුමා මූලික ෙවලා 
ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකායක මට්ටමට විෙශේෂ වැඩ 
පිළිෙවළක් සකස් කෙළොත් ෙහොඳයි කියා මා හිතනවා. පක්ෂ, පාට 
ෙභ්දයක් නැතිව අප ෙම් කටයුත්තට මුල පිරිය යුතුයි.  ෙමොකද, 
වසර 5ක්, 6ක් තිස්ෙසේ ෙම් කටයුත්ත ඇදි ඇදී යනවා. පසු ගිය 
ආණ් ඩුෙවන් ෙම් කටයුත්ත පටන් ගත්තා. නමුත්, එය කරෙගන 

යන්න බැරි වුණා. ඒ නිසා ගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් මූලිකත්වෙයන් 
කාර්ය සාධක බලකායක් පිහිටුවලා, අධිකරණ ඇමතිතුමාත්, 
නි ෙයෝජ  ඇමතිතුමාත් සම්බන්ධ කරෙගන, ඒ නතර කරපු තැන 
සිට ඉස්සරහට යන්නත්, අලුත් කමෙව්ද සකස් කරගැනීමත් සුදුසුයි 
කියා මා  ෙයෝජනා කරනවා. ෙම් කාරණය ෙවනුෙවන් අපි එකතු 
ෙවලා වැඩ කරමු. ඊට අපත් පූර්ණ සහාය ලබාෙදන්න කැමැතියි. 

 

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට 

 ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ඉතාම ෙහොඳ ෙයෝජනාවක් ඔබතුමා ෙගනාෙව්. 
ෙම් කාර්යයට අෙප් සම්පූර්ණ සහෙයෝගය ලබා දීලා, කියාත්මක 
මට්ටමට ෙගන ඒමයි අවශ  වන්ෙන්. ෙම් පිළිබඳව අප අවුරුදු 
ගණනාවක් කථා කළා. 1994දී මම පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිත් කථා 
කළ අවස්ථාවලත්, ඒ වාෙග්ම උ පෙද්ශක කාරක සභාවලත් ෙම් 
පිළිබඳව තමයි කථා කෙළේ. 2016 වසෙර්ත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඇවිත් අපට ෙම් ගැටලුව ගැනම කථා කරන්න සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා.  

ෙම් ගැටලුව නිරාකරණය කර ගන්න,  ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා  
නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා අපට සඳහන් කළ ආකාරෙය් වැඩ 
පිළිෙවළකට යෑෙම් අවශ තාව තිෙබනවා. ඒ ෙවනුෙවන් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් අවධානය  ෙයොමු කරලා, අධිකරණ ඇමතිතුමා, 
නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා ඇතුළු අපි සියලු ෙදනා එකතු ෙවලා  කටයුතු 
කිරීම අවශ යි.  

මම හිතන්ෙන් ආණ්ඩු පක්ෂෙය්, විරුද්ධ පක්ෂෙය් කියා ෙම් 
ගැන විරුද්ධ ෙවන එකක් නැහැ. අපි කවුරුත් එකතුෙවලා ෙම් 
කටයුත්ත කරන්න ඕනෑ. දැන් අපි  ෙදපක්ෂයක් එකතුෙවලා 
ජාතික ආණ්ඩුවක කටයුතු කරනවා. ජාතික පතිපත්ති හදන්න 
ෙම්ක තමයි ෙහොඳම කාලය වන්ෙන්. අපට ජාතික පතිපත්තිවල 
අවශ තාවක් තිෙබනවා.  අෙප් ජාතික පතිපත්ති ආණ්ඩු ෙවනස් 
ෙවනෙකොට ෙවනස් වනවා පමණක් ෙනොෙවයි. ඇමතිවරයා 
ෙවනස් ෙවනෙකොට ෙවනස්වන ජාතික පතිපත්ති තමයි අපට 
තිෙබන්ෙන්. ඒ කටයුත්ත සම්පූර්ණ කරන්න ෙම් ෙවලාෙව් අපට 
අවස්ථාව ඇවිල්ලා තිෙබනවා. අධ ාපනයට ජාතික පතිපත්තියක් 
හදන්න ඕනෑ. ෙමොන ආණ්ඩුව ආවත්, ෙමොන ඇමතිවරයා ආවත් 
ෙවනස් ෙනොවන පතිපත්තියක් හදන්න ඕනෑ. ඒක නිලධාරින්ටවත්,  
පක්ෂයකටවත්, ඇමතිවරයාටවත් කරන්න පුළුවන් කාර්යයක් 
ෙනොෙවයි. සියලු පාර්ශ්ව සම්බන්ධ කරෙගන  ඒ කටයුත්ත 
කරන්න ඕනෑ. ඉඩම් පිළිබඳ ජාතික පතිපත්තියක් සකස් කරන්න 
ඕනෑ. ඉඩම් පිළිබඳ ජාතික පතිපත්තියක් සකස් කරන්න අපට 
ලැබුණු ෙහොඳම ෙවලාව ෙමයයි කියා මා විශ්වාස කරනවා. ඒ 
සඳහා  සියලු ෙදනාෙග් සහෙයෝගය අරෙගන, ජාතික පතිපත්තියක් 
අපි නිර්මාණය කරමු.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම කෘෂිකර්මයට 
ජාතික පතිපත්තියක් සකස් කරන්න ඕනෑ. සියලු අංශ 
සම්බන්ධෙයන් ජාතික පතිපත්ති සකස් කරන්න ඕනෑ. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ආරම්භයක් විධියට  ධීවර 
අමාත ාංශෙය් කටයුතු ෙවනුෙවන් ජාතික පතිපත්තියක් සකස් 
කරන්නට අවශ  මූලික සැලැසම් දැන් අපි සකස් කරමින් යන බව 
මම කියන්න කැමැතියි. ඒ සඳහා  විශ්වවිද ාල ආචාර්යවරු, 
මහාචාර්යවරු ඒ වාෙග්ම ෙම් පිළිබඳ උනන්දුවක් දක්වන විවිධ 
පාර්ශ්ව එකතු කරෙගන, ෙම් දිනවල සාකච්ඡා පවත්වමින් අවශ  
මූලික කරුණු සකස් කර ෙගන යනවා.  

ඊට පසුව එය පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගෙනන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සියලු පක්ෂ, සියලු 
නිෙයෝජිතයන් එකතු වන මට්ටෙම් ජාතික වැඩ පිළිෙවළක් සකස් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කිරීම තමයි අෙප් අරමුණ බවට පත් ෙවන්ෙන්. ඒක ධීවර 
ඇමතිවරයා විධියට මෙග් ජාතික පතිපත්තියවත්, අමාත ාංශෙය් 
ජාතික පතිපත්තියවත් ෙනොෙවයි.  රෙට් ධීවර පතිපත්තිය හදන්නයි 
අපට අවශ  ෙවන්ෙන්.  සියලු පක්ෂ නිෙයෝජනය ෙවන ආකාරයට 
එය සකස් කිරීම තමයි අෙප් බලාෙපොෙරොත්තුව වන්ෙන්. ඉදිරි 
කාලෙය්දී අපි ඒ සඳහා කටයුතු කරනවා කියන කාරණයත් 
තමුන්නාන්ෙසේලාට දැනුම් ෙදන්න කැමැතියි. [බාධා කිරීමක්]  

මීට ෙපර විවිධ අවස්ථාවල සකස් කර ඇති වාර්තා පිළිබඳ  
ෙවනම අධ යනයක් කරන්න කියලා මම කිව්වා. ඒවාෙය් තිෙබන 
අඩු පාඩු සම්පූර්ණ කරෙගන,  ආණ්ඩු ෙවනස්වන විට ෙවනස් 
ෙනොවන, ඇමතිවරු ෙවනස් වන විට ෙවනස් ෙනොවන, කාෙග්වත් 
වුවමනාවක් මත ෙවනස් කළ ෙනොහැකි පතිපත්ති නිර්මාණය කිරීම 
අවශ යි. එම පතිපත්තිවල ෙවනසක් කළ යුතු ෙවනවා නම්, 
අනිවාර්යෙයන්ම සියලු කණ්ඩායම් නැවත එකතුෙවලා තමයි එය 
කළ යුත්ෙත් කියන එකයි  මෙග් අදහස වන්ෙන්. ඒ සඳහා අපි වැඩ 
පිළිෙවළක් සකස් කර තිෙබනවා කියන කාරණයත් සඳහන් 
කරන්න කැමැතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම මීට වඩා යමක් කථා 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ. අද ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳව මම ඉතාම සතුටු ෙවනවා. ඒ 
අනුව ෙම් පනත  මඟින් උතුෙර් ජනතාවෙග් ඉඩම් පශ්නය විසඳීමට 
ලැෙබ්වි කියන විශ්වාසය පළ කරමින් මා නිහඬ වනවා ස්තුතියි. 

[பி.ப. 3.36] 
 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இந்த 

ஆட்சி ாிைம (விேசட ஏற்பா கள்) என்ற சட்ட லம் 
எங்க ைடய நாட் க்குத் ேதைவயானெதான்றாகும். அந்த 
வைகயில் நாங்கள் இைத வரேவற்கின்ேறாம். இந்தச் 
சட்ட லம் கடந்த அரசாங்கத்தால் ெகாண் வரப்பட்டேபா , 
அதில் சில குைறபா கள் இ ந்தன. தற்ேபா  அந்தக் 
குைறபா கள் ஓரள க்கு நீக்கப்பட் க்கின்றன. 
உதாரணமாக இதன் சரத்  ஐந்தில், "இந்தச் சட்டத்தின் 
ஏற்பா கள் அரச காணிக க்கு எற் ைடயதாகா " என்  
குறிப்பிடப்பட் க்கின்ற . அரச காணிக க்கு இந்தச் சட்டம் 
ஏற் ைடயதாக இ ந்தி க்குமாக இ ந்தால் வன்னியில் 5000 - 
6000 கு ம்பங்கள் பாதிக்கப்பட் க்கும். ஏெனன்றால் 1960 - 
70ஆம் ஆண் களில் தமிழ் மக்கள் பல க்குக் ெகா க்கப்பட்ட 
'ேபர்மிட்' காணிகள் ைகவிடப்பட்ட நிைலயில், காணியற்ற 
வர்கள் அந்த நிலத்தில் கு ேயறி 25 - 35 வ டங்களாக அந்த 
நிலத்ைத அபிவி த்தி ெசய்  வாழ்ந் வ கின்றனர். 
இந்நிைலயில், தற்ேபா  ஏற்பட் க்கின்ற அைமதியான 
சூழ ல் ெவளிநா களில் அல்ல  உள்நாட் ல் ேவறிடங்களில் 
இ க்கும் உாிைமயாளர்கள் வந்  உாிைம ேகா கின்றேபா  
அவற்றில் கு யி ந்த 5000 - 6000 கு ம்பங்கள் 
பாதிக்கப்ப கின்ற நிைலைம ஏற்ப ம். ஆனப யினால், 
அந்தப் 'ேபர்மிட்' காணிைய உாிைம ேகாாி வ கின்றவர் 
க க்கான ஒ  மாற்  ஏற்பா  ெசய்யப்பட ேவண் ெமன்  
நாங்கள் ேகட் ந்ேதாம். அந்த வைகயில் அந்த மாற்றங்கள் 
ெசய்யப்பட் க்கின்றன. எனேவ, பிரதமர் அவர்க க்கும் 
அைமச்சர் அவர்க க்கும் நான் நன்றிையத் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.   

அேதேநரத்தில், இச்சட்ட லத்தின் ன் ைரயில், 
"இலங்ைகயில் உளதாயி ந்த ஆ தம் தாங்கிய கு ெவான்றின் 
ெசயற்பா கள் காரணமாக" என்  ெசால்லப்பட் க்கின்ற . 

என்ைனப் ெபா த்தவைரயில் அவ்வா  கூறப்பட் க்கும் 
ெசாற்பதங்கள், " த்த சூழ ல் சட்டம், ஒ ங்கு சீர்குைலந்ததன் 
காரணமாக" என்  மாற்றப்படேவண் ம் என்ற என் ைடய 
க த்ைத ன்ைவக்க வி ம் கின்ேறன். இந்தச் சட்டம் 
வடக்கு, கிழக்கிற்கு மாத்திரமல்லா  நா  த விய ாீதியில் 
அ ல்ப த்தப்பட இ ப்பதனால், இனக்கலவரங்களினால் 
பாதிக்கப்பட்டவர்க ம் இதன் லம் பயனைடவார்கள். 
ஆனப யினால், இைத ஒ  தரப் க்குாியதாக மட் ம் 
பார்க்கக்கூடா . "இ  ைகக ம் தட் னால்தான் ஓைச வ ம்" 
என்ப ேபால இந்த த்தம் என்ப  நாங்கள் வி ம்பிேயா 
வி ம்பாமேலா, ெதாிந்ேதா ெதாியாமேலா ஏற்பட்டதனால் 
அதற்கு இ தரப்பின ம்தான் ெபா ப்ேபற்கேவண் ம் என்ப 
ைத ம் நான் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

அத் டன், இன்  இரா வம் ெபா மக்களின் பல 
காணிகளில் கு யி க்கின்ற . இரா வம் ேதைவயில்ைல 
ெயன்  நான் ெசால்ல வரவில்ைல. இரா வத்தி ைடய 
ேதைவ, ேதசியப் பா காப் டன் ெதாடர் ைடயதாகக் 
க த்திெல க்கப்படேவண் ம். ஆனால், அள க்கதிகமாக ம் 
மக்க ைடய கு யி ப் க்களி ம் இரா வம் அங்கு 
நிைலெகாண்  இ க்கக்கூடா  என்ப தான் என் ைடய 
ேகாாிக்ைக. அதாவ , அந்தந்த மாகாணத்தின் சனத்ெதாைக 
யின் அள க்ேகற்ற வைகயில்தான் பைடயினேரா 
ெபா சாேரா இ க்கேவண் ம். அதாவ , அந்தந்த 
மாகாணங்களின் இன விகிதாசாரத்திற்கு ஏற்றவைகயி ம் 
அந்த இன விகிதாசாரத்ைதப் பிரதிநிதித் வப்ப த்தக்கூ ய 
வைகயி ம்தான் பைடயின ம் ெபா சா ம் இ க்கேவண்  
ெமன்ற ஒ  ேகாாிக்ைகைய நான் அ க்க  ன்ைவத்  
வ கின்ேறன்.  அந்த வைகயில் இரா வத்தினர் வச ள்ள 
காணிகைள ம் கூட இந்த அரசு விைரவாக வி வித் க் 
ெகா க்கேவண் ம். இரா வம் இ ப்பதற்கு ேவ  தாிசு 
நிலங்கள் இ க்கின்றன. ஆனப யினால், கு யி ப்  
நிலங்கள் அல்ல  ேதாட்ட நிலங்கைளக் ைகவிட்  அவர்கள் 
தாிசு நிலங்க க்குப் ேபாகலாம் என்பைத ம் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.   

ெதாடர்ந்  இடம்ெபற்ற த்தம் காரணமாக வடக்கு, 
கிழக்கில் காணிக் கச்ேசாிகள் லமான காணிப் பங்கீ கள்  
நீண்டகாலமாக நைடெபறவில்ைல. அந்த வைகயில் இந்தப் 

திய அரசாங்கம் காணிக் கச்ேசாிகைள நடத்தி காணியற்ற 
வர்க க்குக் காணிகைள வழங்குவ டன், நீண்டகாலமாக 
ேகாவில் காணிகளில் அல்ல  ெபா க் காணிகளில் 
இ ப்பவர்க ைடய பிரச்சிைனகைள ம் ஆராய்ந் , அவர் 
க க்கும் காணி ாிைமப் பத்திரங்கைள வழங்கேவண் ம். 
ஏெனன்றால், காணி உாிமம் இல்லாத காரணத்தால் அரசு 
வழங்குகின்ற திய ட் த் திட்டத்ைத அவர்கள் 
ெபற் க்ெகாள்வதில் சிரமம் ஏற்ப ம். எனேவ, விைரவாகக் 
காணிக் கச்ேசாிகைள நடத்தி காணி உாிமப்பத்திரங்கைள 
அவர்க க்கு வழங்க ேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாள்கிேறன்.  

ேம ம், இச்சட்டம் நா  த விய ாீதியில் அ ல்ப த்தப் 
பட இ க்கின்றப யால் இதைன  நைட ைறப்ப த் வதற்கு 

ன்னர் இன் ம் பரந்தளவில் ஆராய்ந் , இதிேல தி த்தங் 
க க்கான ஏற்பா கைளச் ெசய்யேவண் ெமன் ம் கூறிக் 
ெகாண் , எனக்குச் சந்தர்ப்பம் வழங்கியைமக்கு நன்றிையத் 
ெதாிவித்  விைடெப கின்ேறன்.  
 

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

මීළඟට, ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමා. 
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ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2010 අවුරුද්ද වන ෙකොට, 

කුරිරු අන්තවාදීන් ෙම් රෙට් උතුරු පෙද්ශෙය් ෙගන ගිය යුද්ධය 
නිම කරන්න එදා පැවැති රජයට හැකියාව ලැබුණා. යුද්ධය නිම 
කිරීම කියන්ෙන් ඒ අරගළයට නායකත්වය දුන් නායකයා මරා 
දැමීම ෙහෝ ආයුධ සන්නද්ධව හිටපු අය විනාශ කර දැමීම පමණක් 
ෙනොෙවයි. එෙහම කළා කියලා යුද්ධය නිම වන්ෙන් නැහැ. අපි 
ෙහොයන්න ඕනෑ, යුද්ධය ඇති වන්න ෙහේතුව ෙමොකක්ද කියන එක. 
ආයුධ සන්නද්ධ පුද්ගලයකුට දවිඩ භාෂාව කථා කරන උතුෙර් 
ජනතාව ෙමෙහයවන්න, ඔවුන්ෙග් සිතුම් පැතුම් ෙත්රුම් අරෙගන 
ඒකට නායකත්වය ෙදන්න පාදක වුණු ෙහේතු කවෙර්ද, උතුෙර් 
ජනතාවෙග් ඉලක්කය කවෙර්ද, ෙමොන ඉලක්කයක් කරා ඒ 
සන්නද්ධ කණ්ඩායම් උතුෙර් ජනතාව ෙමෙහයවන්න උත්සාහ 
කළාද කියන එකයි අපි ෙසොයන්න ඕනෑ. ඒ ගැන ෙසොයා බලා ඒ 
සඳහා විසඳුම් ෙසොයා දීම යුද්ධය නිම කිරීමට වැදගත් සාධකයක් 
වනවා කියලා මම හිතනවා.  

ශී ලංකා රජෙය් සහ අගතියට පත් වුණු පාර්ශ්වයන්ෙග් අදහස් 
විමසලා තමයි යුද්ධෙයන් පසුව උගත් පාඩම් හා පතිසන්ධානය 
පිළිබඳ වූ ජනාධිපති ෙකොමිෂන් සභා වාර්තාව නිර්මාණය කෙළේ. 
පසු ගිය ආණ්ඩුව යුද්ධය නිම කරලා අවුරුදු පහක් ෙම් රට පාලනය 
කළා. නමුත් ඒ සඳහා අවශ  කාරණා කටයුතු කිරීමට ඒ අය 
අෙපොෙහොසත් වුණා. යුද්ධය නිම කළත්, යුද භීතිය, භීෂණය 
වපුරවමින් බලය පවත්වා ෙගන යන්න තමයි පසු ගිය රජය 
කටයුතු කෙළේ. ඒ වාතාවරණය තුළ තමයි ඒ ෙගොල්ලන් බලය 
ඉල්ලුෙව්. හැමැදාම කථා කෙළේ යුද්ධය ගැන. යුද්ධෙයන් ෙතොරව 
ඒ ෙගොල්ලන්ට බලය ලබා ගන්න බැරි නිසා විෙශේෂෙයන්ම ඒ ගැන 
කියන්න උත්සාහ කළා. විවිධ සාක්ෂි ඉදිරිපත් කරලා, ජනතාව තුළ 
අවිශ්වාසය නිර්මාණය කරලා, ෙම් රට තුළ යුද බිය ඇති කරලා 
නැවත බලය ලබා ගන්න තමයි විෙශේෂෙයන්ම අදත් විපක්ෂය 
උත්සාහ කරන්ෙන්. ඒෙකන් ගැලෙවන්න බැහැ. නමුත් 
වාසනාවකට ෙම් රෙට් ජනතාව දන්නවා, ෙම්ක ඵලක් නැති 
ෙදයක්, ෙම් කරන්ෙන් ෙබොරුවක්, එෙහම පශ්නයක් නැහැ කියලා. 
යුද වාතාවරණෙයන් මිෙදන්න ඕනෑය කියන එක රෙට් ජනතාව 
දන්නා නිසා ඒ සටන් පාඨ අද යල් පැන ගිය සටන් පාඨ බවට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා.  

වත්මන් රජය යුද්ධය ඇති වීමට ෙහේතු ෙසොයා බලා, තිබුණු 
පශ්නය ෙමොකක්ද, ජනතාව අතර තිබුණු ආකල්ප ෙමොනවාද 
කියන ඒවා සඳහා උත්තර ෙසොයන්න හදාගත් උගත් පාඩම් හා 
පතිසන්ධානය පිළිබඳ වූ ජනාධිපති ෙකොමිෂන් සභා වාර්තාෙව් -
LLRC වාර්තාෙව්- සඳහන් කරුණු සැලකිල්ලට අරෙගන, ඒ සඳහා 
විවිධ විසඳුම් ෙසොයා දීමට කටයුතු කිරීම තුළින් නැවත ෙම් රෙට් 
ජන වාර්ගික අර්බුදයක් ඇති ෙනොවනවා කියලා අපට සැනෙසන්න 
පුළුවන්. එදා දකුෙණ් ජනතාව ෙම් වාෙග් සටන් කරද්දී ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුණ නායකත්වය දුන්නා. එතෙකොටත් ඒ සඳහා ෙහේතු 
වුණු සිද්ධි පිළිබඳව ගරු අගාමාත තුමා පමුඛව අපි ෙසොයා බලා 
ජාතික තරුණ ෙසේවා සභාව ඇති කළා; තරුණයන්ට 
ෙද්ශපාලනයට ඒෙම් හැකියාව ඇති කළා. ඒ වාෙග් විවිධ අයුරින් 
කටයුතු කළා. එවැනි පශ්න ආපසු ඇති ෙනොවන ආකාරයට එදත් 
රට සැකසුවා; වර්තමානෙය්දීත් ඒක කරෙගන යනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, යුද්ධයක් ජය ගැනීෙමන් පසුව 
ඊළඟට කරන්න ඕනෑ යුද්ධෙයන් අගතියට පත් වුණු අය 
යාවත්කාලීන කිරීමයි; ඒ ෙගොල්ලන් හිටපු තැනට ෙගෙනන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන කාරණය සම්බන්ධෙයන් අවධානය ෙයොමු 
කිරීමයි. එෙහම නැත්නම් යුද්ධෙයන් අගතියට පත් වුණු අය 

විතරක් ෙනෙවයි, ඒ අයෙග් පරම්පරාවලින් පැවත එන අයත් අපට 
ශාප කරන්න පටන් ගනීවි. යුද්ධය ඉවරයි කියලා අපි කිව්වාට 
තවමත් ඒ අය පීඩා විඳිනවා. යුද්ධය අවසන් ෙවලා දැන් වසර 
හයකට වැඩි කාලයක් ගත ෙවලා තිෙබනවා. නමුත් අද ෙවනකල් 
ඒ අය යාවත්කාලීන කරන්න, ඒ අයට අහිමි වුණු ෙද්වල් නැවත 
ලබා දීමට රජයකට හැකි ෙනොවීම ගැන විෙශේෂෙයන්ම අපි 
කනගාටු වනවා.  

ෙම් නව රජය පත් වුණාට පසුව දින 100 වැඩසටහන තුළ ගරු 
විජයදාස රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙගනාවා. 
පසු ගිය ආණ්ඩුෙවනුත් 2014දී ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙග්න්න 
උත්සාහ කළා. නමුත් ෙග්න්න බැරි වුෙණ් ෙමොකද? ඒ අයෙග් 
ෙගෝල බාලයින් තමයි ෙම් ඉඩම් අල්ලාෙගන තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා 
ෙම්වා ඇත්ත අයිතිකාරයින්ට නිදහස් කරලා ෙදන්න විධියක් 
තිබුෙණ් නැහැ. නමුත් අද ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා ගරු  
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාෙග්ත්, ගරු අගාමාත  රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමාෙග්ත් ආශිර්වාදය තුළ ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. එදා විවිධ ෙහේතූන් නිසා ෙමය ෙගන 
ඒමට ෙනොහැකි වුණත්, පසුබට ෙවන්ෙන් නැතිව නැවතත් ඒ ගැන 
කටයුතු කරලා, විෙශේෂ විධිවිධාන පනත් ෙකටුම්පතක් වශෙයන් 
ෙම් ගරු පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා සාධාරණය ඉෂ්ට 
කිරීමට කටයුතු කිරීම ගැන විෙශේෂෙයන්ම ගරු අමාත තුමාට අප 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් කටයුත්ෙතන් පසුව ෙම් 
රෙට් පජාතන්තවාදය, ෙම් රෙට් සාමය සහ මිනිස් අයිතිවාසිකම් 
අගය කරන ශී ලාංකිකයන් විතරක් ෙනොෙවයි, ෙලෝක පජාවම 
අපට පශංසා කරයි. යුද්ධෙයන් පසුව, -පසු ගිය කාලෙය්- 
ෙබොෙහෝවිට ඒ අයෙග් ඉඩම් ටික අත් කර ගත්ත බලධාරින් තමයි 
හිටිෙය්. ඒ ඉඩම් අරෙගන ඒවාෙය් තරු පෙහේ ෙහෝටල් ගහපු 
කට්ටිය තමයි හිටිෙය්. නමුත් අද ඒ ඉඩම් නියම අයිතිකාරයින්ට 
ෙබදා ෙදන්නට නව රජය කියා කිරීම ගැන විෙශේෂෙයන්ම අපි 
ආඩම්බර ෙවන්නට ඕනෑ.  

එදා යුද්ධෙයන් පීඩා විඳි අයෙග් අයිතිය ආරක්ෂා කර ෙදන්නට 
ඒ ආණ්ඩුව මහන්සි වුෙණ් නැහැ කියලා අපි දන්නවා. "උතුරු 
වසන්තය" කියලා තමුන්ෙග් වසන්තය ඇති කර ගන්න තමයි 
ඒෙගොල්ලන් උත්සාහ කෙළේ. උතුෙර් ජනතාවට වසන්තයක් උදා 
වුෙණ් නැහැ. අපි දැක්කා 2015 ජනවාරි 08ෙවනි දා ඡන්දෙය්දී වුණු 
සිද්ධිය. ෙමොන වසන්තය කළත් අන්තිමට ඒ ජනතාව ෙපෝලිෙම් 
ගිහිල්ලා පැවති ආණ්ඩුවට විරුද්ධව කතිරය ගැහුවා. ඇයි? ඒ 
ආණ්ඩුෙවන් ඒ අයට ඇති වුණු සුගතියක් නැහැ. නව ආණ්ඩුෙවන් 
ශී ලාංකිකයන්ෙග් අයිතිවාසිකම් ලබා ෙදන්නට උත්සාහ කිරීම 
පශංසනීය කරුණක් බව ගරු අමාත තුමාට අප පකාශ කර 
සිටිනවා. මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අෙප් රෙට් 
සංවර්ධනයට තිෙබන බාධාව ෙම් ඉඩම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ 
ගැටලු ෙනොවිසඳීම බව අපි දන්නවා. හරි අයිතිකාරෙයක් ෙසොයා 
ගන්නට බැරිව රුපියල් බිලියන, ටිලියන ගණන් උසාවිවල 
තැන්පත් කරලා තිෙබනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "උතුරු වසන්තය" ඇති කරලා 
අයිතිකාරයින්ට ෙම් ඉඩම් ටික දුන්නාද? එෙහම නැත්නම් 
"නැ ෙඟනහිර නෙවෝදය" ඇති කරලා නැ ෙඟනහිර ජනතාවට ඉඩම් 
ටික දුන්නාද? නැහැ. තරු පෙහේ ෙහෝටල් ගහෙගන ෙගෝල බාලයින් 
ඉඩම් ටික අයිති කර ගත්තු එක තමයි එදා වුෙණ්. ඒකයි එදා 
2014දී ෙම් පනත් ෙකටුම්පත අනුමත කර ගන්නට බැරි වුෙණ්. 
එදා දින 100 ආණ්ඩුෙව්දී අපට ෙම් පනත් ෙකටුම්පත අනුමත කර 
ගන්න බැරි වුෙණ් බහුතරයක් නැති නිසායි. නමුත් අද අපි 
ශක්තිමත් රජයක් වශෙයන් රෙට් සියලු ජනතාවට ෙභ්දයකින් 
ෙතොරව ෙම් සාධාරණය ඉෂ්ට කරන්නට උත්සාහ කරනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ඉඩම් ගැටලුවලට මුහුණ 
දීපු මිනිසුන් දැඩි කනස්සල්ෙලන් ඉන්ෙන්. ෙමොකක්ද ෙහේතුව? 
ෙම්වාෙය් උත්තර දකින්නට කල් යනවා. කලින් කිව්වා වාෙග් 
සමහර ෙවලාවට ඒ පරම්පරාවට, ඒ පුද්ගලයාට ෙනොෙවයි තව 
පරම්පරා ෙදකක් විතර ගිහිල්ලායි ෙම්වාට උත්තර එන්ෙන්. 
වර්ෂයකට ඉඩම් ගැටලු පිළිබඳව පැන නඟින පශ්න ලක්ෂයකට 
වඩා ෙපොලිස් වාර්තාවලට ඇතුළත් ෙවනවා.  

ෙපොලිස් වාර්තා අනුව 2012 වර්ෂෙය්දී ඉඩම් ගැටලු පිළිබඳ 
පැමිණිලි 106,772ක් තිෙබනවා. 2013දී එය 104,692යි. ඒ වාෙග්ම 
බන්ධනාගාරයට ගිහින් බැලුවාම ෙප්නවා, මිනී මැරුම් ෙචෝදනා 
ලබලා මරණීය දණ්ඩනයට නියම වුණු රැඳවියන්ෙගන් වැඩි 
ෙකොටසක් ඉන්ෙන් ඉඩම් ආරාවුල් මුල් කරෙගන ඇති වුණු සිද්ධීන් 
නිසා බව. උසාවියකට ගිහින් බැලුෙවොත් එක අවුරුද්දකට 
අලුෙතන් 6,000ක් වාෙග් පමාණයක් ඉඩම් ගැටලු පිළිබඳ නඩු 
ෙගොනු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම එක උසාවියකට පරණ නඩු, -පසු ගිය 
කාලෙය් සිට පැවති ඒවා- සහ ෙනොවිසඳුණු නඩු තව 25,000ක් 
පමණ එකතු ෙවනවා. ඒ වාෙග් ෙලොකු පශ්නයක් ෙම් ඉඩම් ගැටලු 
සම්බන්ධෙයන් තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සාමාන ෙයන් අෙප් රෙට් 
ජනතාව අතර ව වහාරයක් තිෙබනවා, විසඳා ගන්නම බැරි 
කාරණයක් තිෙබනවා නම්, අවුරුදු ගණනක් ගියත් විස ෙඳන්ෙන් 
නැති පශ්නයක් තිෙබනවා නම්, "ඕක ඉඩම් නඩුවක් වාෙග්" 
කියලා.  

ඉඩම් නඩු ෙගොඩ ගැසීම සඳහා හුඟක්ම ෙහේතු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ෙම් රෙට් මිනින්ෙදෝරුවරුන්ෙග් හිඟයයි. මිනින්ෙදෝරු 
භාෂාව කියන එක ෙලෝක භාෂාවක් බව අපි දන්නවා. ඒ වාෙග්ම 
මිනින්ෙදෝරු පතය කියන එක අධිකරණය පිළිගන්නා අධිකරණ 
ලියවිල්ලක්. ෙම්ක ෙලෝකයම පිළිගන්නා කමෙව්දයක්. අපි ලක්ෂ 
ගණනක්, ෙකෝටි ගණනක් වියදම් කරලා උපාධිධාරි 
මිනින්ෙදෝරුවන් අෙප් රෙට් බිහි කළත්, ෙබොෙහෝ විට ඔවුන් ෙම් 
රට හැර ගිහිල්ලා ෙවනත් රටක ෙසේවය කරනවා.  

අෙප් රටට ඔවුන්ෙග් ෙසේවය ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා අෙප් 
ඉඩමක් මැන ගන්න ගියත් රජයට ෙලොකු පශ්න තිෙබනවා. අපි ඒ 
ගැනත් හිතන්න ඕනෑ. ෙම් නීති රීති සකස් කරනවා වාෙග්ම අපට 
ඒ පශ්නයටත් උත්තර ෙහොයන්න තිෙබනවා. එෙහම නැත්නම් ෙම් 
අය විෙද්ශගතවීම නවත්වා ගන්න වැඩ පිළිෙවළක් ඇති කරන්න 
ඕනෑ. ETCA ෙනොෙවයි, ෙමොන එකක් හරි ෙගනැල්ලා වුණත් 
කමක් නැහැ, අවුරුදු ෙදකකටවත් මිනින්ෙදෝරුෙවෝ ටිකක් -
වෘත්තිකෙයෝ ටිකක්- ලංකාවට ෙගනැල්ලා ෙම් පශ්න විසඳන්න 
ඕනෑ. ෙම්වා කරන්න බැරි වුණාම අහිංසක දුප්පත් මිනිසුන් තමයි 
පීඩා විඳින්ෙන්. ඒ නිසා ඒ ගැනත් හිතන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊළඟට අපට තිෙබන 
පශ්නයක් තමයි නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් අවශ  උපෙදස් 
ගන්න බැරි වීම. ඒකත් අර ඉඩම් නඩුවක් වාෙග් තමයි. රජෙය් 
ෙසේවකෙයකුට ඔහුෙග් පුටුෙව් ඉන්න කල් යම් පශ්නයක් 
ෙනොවිසඳා ඉන්න ඕනෑ නම් ඔවුන් කරන්ෙන් ෙකළින්ම නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ඒ පශ්නය ෙයොමු කරන එකයි. ඒකට අවුරුදු 
ගණනකටවත් උත්තර එන්ෙන් නැහැ කියලා ෙලොකු විශ්වාසයක් 
තිෙබනවා. නමුත් අෙප් ගරු ඇමතිතුමා දැන් ෙවන ෙකොට 
පාෙද්ශීය මට්ටමින් අතිෙර්ක ෙසොලිසිටර් ජනරාල්වරු පත් කරලා 
තිෙබනවා. ඒ අයෙග් ෙසේවය ෙබොෙහොම සරල විධියට රෙට් 
ජනතාවට, ර ජෙය් කාර්යාලවලට, පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාලවලට ලබාගත හැකි විධියට කටයුතු කරමින් සිටිනවා. ඒ 
නිසා ෙම් සඳහා කඩිනම් උත්තරයක් කරා යන්න අපට පුළුවන් 
ෙවයි.  

ඊළඟට තිෙබන්ෙන් ඉඩම් නඩු සම්බන්ධෙයන් තිෙබන 
තදබදය. ඒ නඩුවල තදබදය  අපි  නැති කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 
විෙශේෂෙයන්ම අපි ඉල්ලීම් කරනවා, ඉඩම්වලට විතරක් ෙවනම 
උසාවියක් තියන්න ඕනෑ කියලා. ෙමොකද ෙම් ඉඩම් පශ්නය විශාල 
පශ්නයක් නිසා. ඒ වාෙග්ම ඉඩම් නඩුවක් ෙගොනු කළාම 
මිනින්ෙදෝරුවරයා ඉඩම මැනලා නැති නිසා නඩුව කල් යනවා. 
ෙනොෙයකුත් පශ්න එනවා. ලිපි ෙල්ඛන නැහැ. ෙපර සූදානමක් 
ඇතුව නඩුවක් ෙගොනු කිරීෙම් කමෙව්දයක් විෙශේෂෙයන්ම ෙම් 
ඉඩම් නඩුවලට හදන්න ඕනෑ.  

මම අවසාන වශෙයන් ෙම් කාරණය කියනවා. ෙම් ඉඩම් ගනු-
ෙදනු නිසා පළාත් සභාව විශාල මුදලක් අය  කර ගන්නවා. මුද්දර 
ගාස්තු ගත්ෙතොත් සියයට 4ක් අය කරනවා. ඒ වාෙග් විශාල 
මුදලක් පළාත් සභාව ඉඩම් විකිණීම් සම්බන්ධෙයන්, ඉඩම් ගනු 
ෙදනු සම්බන්ධෙයන් අය කර ගන්නවා. එෙහම නම් එයින් ෙපොඩි 
ෙකොටසක් හරි ඉඩම් ආරවුල් විසඳීමට ෙයොදවන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "බිම් සවිය" දැන් ෙවන ෙකොට 
ඉබි ගමනින් යන ව ාපෘතියක්. ආදි කාලෙය් ඉඳන්ම ඒක හරියට 
කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැහැ. නමුත් බිම් සවිය හරියට කියාත්මක 
කරන්න පුළුවන් නම් ෙම් රෙට් තිෙබන ඉඩම් ගැටලුව සියයට 
සියයක් විසඳන්න පුළුවන් තත්ත්වයකට පත් ෙවනවා. ගරු 
අධිකරණ ඇමතිතුමා, ඒ වාෙග්ම ඉඩම් පිළිබඳ ඇමතිතුමා ෙම් 
පිළිබඳව අවධානය  ෙයොමු කරලා ෙම් ඉඩම් ගැටලු විසඳීමට තවත් 
කමෙව්ද ෙහොයන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ෙම් අද ෙදවන වර කියැවීම 
සඳහා ඉදිරිපත් කළ  කාලාවෙරෝධ (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත් 
ෙකටුම්පත අෙප් රෙට් විතරක් ෙනොෙවයි, ෙලෝකෙය් පශංසාවට 
ලක් ෙවන කියාදාමයක් කියමින් මා නිහඬ ෙවනවා. 

 
[අ.භා. 3.54] 

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි අද කථා කරන්ෙන් ඉඩම 

පිළිබඳ පශ්නයයි. අපි අවුරුදු 26ක් ෙම් රෙට් ඉඩම ෙබදා ගන්න 
සටන් කරපු අය. මම නැ ෙඟනහිර පළාත් සභාෙව් අවුරුදු 
හතහමාරක් ඉඩම් ඇමතිවරයා විධියට හිටියා. අද ෙම් ගරු සභාෙව් 
කථා කරන ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට අදාළ ෙබොෙහෝ පශ්න 
විසඳන්න උත්සාහ කරපු පුද්ගලෙයකු විධියට, ඒ ගැටලුවලට 
විසඳුම් ෙහොයන්න මම දරපු උත්සාහෙය්දී මට ලැබුණු අත් දැකීම් 
තිෙබනවා. ෙම් රට අවුරුදු 26ක්, ලක්ෂ ගණනක ජීවිත විනාශ කර 
ගත්ෙත් ඉඩෙම් පශ්නය නිසායි. ෙම් ඉඩම ෙබදා ගැනීම, ඉඩෙම් 
අයිතිය, උරුමය පිළිබඳ කාරණය ගත්තාම එල්ටීටීඊ එක ඉඩෙම් 
මායිම ෙවන් කරන්න උත්සාහ කෙළේ මිනිස් ෙලයින්; කඳුෙළන්. ඒ 
ඉඩෙම් වැට ඒ විධියට ගහන්න ෙනොදුන්ෙන් අපි. ඒකත් මතක 
තියා ගන්න.  

බුදුන් වහන්ෙසේ අග්ගඤ්ඤ සූතෙය් මිනිසාෙග් ආරම්භක යුගය 
ගැන ෙද්ශනා කරනවා. ඒ කාලෙය් හැම ෙදයක්ම ඉෙබ් පහළ 
වුණා; සහල් ටික කුඹුෙර් පැහුණා, ගන්න විතරයි තිෙබන්ෙන්. 
කවුරුවත් වගා කරන්ෙන් නැහැ. අග්ගඤ්ඤ සූතෙය් තිෙබන්ෙන් 
එෙහමයි. හැබැයි එක්තරා පුද්ගලෙයක් ෙම් වී ගැන තෘෂ්ණාෙවන් 
වැටක් ගහලා ඉඩම ෙවන් කර ගන්නවා. වැට මායිම හැදුවාට 
පස්ෙසේ අෙනක් අයත් වැටවල් හදනවා. ඊට පස්ෙසේ මායිමට රණ්ඩු 
ෙවනවා; ගහ ගන්නවා; ෙබොරු කියනවා. ඒ නිසා නීතිය ඕනෑ 
ෙවනවා. මර්දනය ඕනෑ ෙවනවා. හිර ෙගවල් ඕනෑ ෙවනවා. ෙම් 
විධියට තමයි ෙලෝකෙය් ෙබොරු කියන්ෙනෝ, මංපහරන්ෙනෝ, 
මිනීමරුෙවෝ, ෙක්ලාම්කාරෙයෝ ඔක්ෙකෝම ඇති ෙවන්ෙන්.  
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ෙජෝන් ෙලොක් කියන සමාජ ෙද්ශපාලන දාර්ශනිකයා කිව්වා, 
"ඉතිහාසෙය් කවදා ෙකොතනකදී ෙහෝ 'ෙම් මාෙග් ඉඩමය' කියලා 
වැටක් ගහ ගත්තු පුද්ගලයා තමයි ෙලෝකෙය් ආරම්භක සිවිල් 
පුරවැසියා" කියලා.  

එදා ඉඳලා තමයි ෙලෝකෙය් සිවිල් සමාජය ආරම්භ වන්ෙන්. 
ෙම් බරපතළ ගැටලුව, ඉඩෙම් ගැටලුව මිනිස්සු ජීවත් වන ෙතක් 
විස ඳන්න ෙවන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමන්ලා කථා කළ  ෙද්වල් මම 
අහෙගනයි හිටිෙය්. හැබැයි, මිනිසා ජීවත්වන තාක් කල් ඉඩ ෙම් 
ගැටලුව විසඳන්න ෙවන්ෙන් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
මැතිවරණ පතිපත්ති පකාශනවල හුඟක් ෙද්වල් තිෙබනවා. ඉඩම් 
බලපත ෙදන හැටි, පදිංචි ෙවලා ඉන්න අයට ෙමෙහමයි ෙදන්ෙන්, 
ඒ අයෙග් පශ්නය අපි විසඳනවා කියලා තිෙබනවා.  තව අවුරුදු 
පහකට පස්ෙසේ මම ෙම් සභාෙව් හිටිෙයොත් ''තමුන්නාන්ෙසේලා 
විසඳුවාද?'' කියලා මම  අහන්නම්. එෙහම ඒ පශ්න විසඳන්න 
බැහැ. මිනිස්සු අතර බරපතළ ගැටුමක් තිෙබනවා. ෙම් ගැටුම්, 
ආරවුල් නිරවුල් කරන්න බැහැ.   අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමා 
කිව්වා ෙම් රට නිදහස් කර ගත්ෙත් ෙහංචයියන්ට රට ෙබදලා 
ෙදන්න කියලා. සහගහනවා, ඔය වාෙග් කථා කියන්න එපා. 
සහගහනවා, සහගහනවා.   

 

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මම එෙහම කිව්ෙව් නැහැ, හැන්සාඩ් වාර්තාව බලන්න. 
 

ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
හැන්සාඩ් වාර්තාව ෙනොෙවයි, මට දැන් ඇහුණ එක ෙන්  මම 

කියන්ෙන්. ෙහංචයියන්ට ෙබදා ගන්නලු. එෙහම කිව්ෙව් නැද්ද? 
කිව්වා. තමුන්නාන්ෙසේ කියපු ෙද් තමුන්නාන්ෙසේ දන්ෙන් නැහැ. 
ඒකයි තිෙබන පශ්නය. [බාධා කිරීම්] හරිද?  

මම හිටපු අවුරුදු හතහමාරක කාල සීමාව තුළ නැ ෙඟනහිර 
පළාෙත් ඉඩම් බලපත 24,000ක් දීලා තිෙබනවා. මම ඉඩම් ජංගම 
ෙසේවා පුල්මුෙඩ්ද, තිරික්ෙකෝවිල්ද, කල්මුෙණ්ද, - [බාධා කිරීම්] 
මහත්තෙයෝ, කරුණාකරලා මහත්තෙයක් විධියට ඉන්න ෙකෝ. 
මහත්තෙයක් විධියට ඉන්න ෙකෝ.  [බාධා කිරීමක්] මහත්තෙයක් 
විධියට තමයි කථා කරන්ෙන්.  

සාම්පූර්ද, ෙතෝපූර්ද, මූතූර්ද කියන ෙම් සියලු ගම් බිම්වල 
ඇවිදෙගන ගිය මිනිෙහක් මම. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා නීතිය 
ගැන දන්නවා. මම කියන්ෙන් මෙග් අත් දැකීෙමන්. ෙමතැන 
තිෙබන්ෙන් ඉඩෙම් පශ්නය විතරක් ෙනොෙවයි. ඉඩමත් එක්ක 
බැඳුණු වාර්ගික ගැටුමක් තිෙබනවා. දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් ෙදමළ 
ජාතික සන්ධානෙය් ගරු මන්තීවරු නැහැ. මම හිතන විධියට 
මුස්ලිම් ෙකොංගසෙය් මන්තීවරුත් නැහැ. ෙම් වැදගත් කාරණය 
ඔවුන්ට බලපාන කාරණයක්. නමුත් ඒ එක් ෙකෙනක්වත් ෙමතැන 
නැහැ. උදාහරණයක් විධියට ගත්තාම- [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා 
උපෙදස් ෙදන්ෙන් නැතිව ඉන්න ෙකෝ. ඔබතුමා මෙග් 
උපෙද්ශකයාද?  

 

ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ඔබතුමාත් මහත්තෙයක් වාෙග් කථා කරන්න. 
 

ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
මෙග් ෛශලියට අභිෙයෝග කරන්න එපා. [බාධා කිරීමක්]  

ඉන්න ෙකෝ. ඔය ලිච්ඡවි රජ දරුවන්ෙග් ෛශලිය ෙන්.  

අපි කල්මුෙණ් දකුණ පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය 
ගත්ෙතොත්, එම ෙකොට්ඨාසයට මුස්ලිම් පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකෙනක් පත් කෙළොත් ෙදමළ අය විරුද්ධයි.  ෙම් අවස්ථාෙව් 
ඒෙගොල්ෙලෝ හිටියා නම් තමයි ෙහොඳ. ඒ වාෙග්ම ෙදමළ ෙකෙනක් 
පත් කරනවාට මුස්ලිම් අය විරුද්ධයි. ඒ නිසා කිව්ෙව් සිංහල 
ෙකෙනක් පත් කරන්න කියලායි. අපි මඩකළපු දිස්තික්කයට 
ගිෙයොත්, මඩකළපු දිස්තික්කෙය් මුස්ලිම් ජනගහනය සියයට 24යි. 
ඒත් ඔවුන්ෙග් ඉඩම් අයිතිය?  ෙමතැන අමීර් අලි මන්තීතුමා, 
හිස්බුල්ලා රාජ  ඇමතිතුමා ඉන්නවා නම් මම ෙම් කියන ෙද් 
කියයි.   සියයට 4යි, ඉඩම් අයිතිය. ෙචන්කලාඩිවලට ගිෙයොත්, 
කරදියනාරුවලට ගිෙයොත්, පුල්ලුමෙල්ට ගිෙයොත් ෙමොකද ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්? පසු ගිය අවුරුදු 26 තුළ ඒ ඉඩම්වල හිටපු මුස්ලිම් 
මිනිස්සු පළවා හැරලා. ඔවුන්ට ඒ ඉඩම් අයිතිය ආපසු ගන්න බැරි 
ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. වාකෙර්ට ගිෙයොත්, වාකෙර් සිටින විශාල 
පමාණයක මුස්ලිම් ජනතාවෙග් ඉඩම් දැන් නැහැ. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් කාලාවෙරෝධ (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත් 
ෙකටුම්පත ෙගනැල්ලා  ඒ ඉඩම් ආපසු ගන්න ගිෙයොත් අලුත් 
සටනක් පටන් ගන්නවා. ඒක මතක තියා ගන්න. [බාධා කිරීමක්] 
අලුත් සටනක් පටන් ගන්නවා. ඒක මතක තියා ගන්න.   

ඒ විතරක්  ෙනොෙවයි, ෙමතැන තවත් ගැටලුවක් තිෙබනවා. 
දැන් ඒ අය ෙගවල් හදා ෙගන,  ස්ථිර නිවාස හදා ෙගන, පදිංචි 
ෙවලායි ඉන්ෙන්  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඒ ෙගොල්ලන් 
ඉවත් කරන්න ගිෙයොත් ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? තව සටනක් ඇති 
ෙවනවා. ඒ නිසා ෙම්ක ඉතා පෙව්සෙමන්  කළ යුතු කාරණයක්. 
දස දහස් ගණනකට ෙම් විධියට ඉඩම්වල පශ්න තිෙබනවා.  එදා -
1990 දශකෙය්- පැය 24න් එළවපු යාපනෙය් මුස්ලිම් 
ජනතාවෙගන් වැඩි ෙදෙනක් ඉන්ෙන් කල්පිටිය ඇතුළු පුත්තලම් 
පෙද්ශෙය්. ඒ අයෙග් ඉඩම්වලට ෙමොකද වුෙණ්? යාපනෙය් තිබුණු  
චන්දා ෙබ්කරිය ෙකෝ?  ගීතාංජලී  ඩීසල් ඉංජිනියරින් සමාගම 
ෙකෝ?  විශාකා ෙබ්කරිය ෙකෝ? ඒ ඉඩම් ෙකෝ? ඒවාට අයිතිය 
කියන්න යන්න දැන් කවුරු හරි ඉන්නවාද? කාට හරි ඒ ඉඩම් 
ලැෙබනවාද? දැන් ඒ ඉඩම් ගන්න ගිෙයොත් ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? 
ගරු ඇමතිතුමනි, එතෙකොට අලුත් පශ්නයක් ඇති ෙවනවා. ඒ නිසා 
ෙම් පශ්නය විසඳන්න පසු ගිය කාලෙය් අෙප් ආණ්ඩුව 
කමෙව්දයක් හැදුවා.  හුඟක් ෙවලාවට පදිංචිය සනාථ ෙකෙරන 
ලිඛිත ලියවිලි නැති වුෙණොත් ෙවනත් සාක්ෂිවලින් පදිංචිය සහතික 
කරන කමයක් හැදුවා.  නැ ෙඟනහිර පළාෙත්  ඉඩම් ගැටලුව 
හරියට හඳුනා ගන්න මා කමිටුවක් පත් කළා. නමුත් ෙමොකද 
වුෙණ්?  

ෙම් ෙවලාෙව්  ෙදමළ ජාතික සන්ධානෙය් ගරු මන්තීවරු 
හිටියා නම් ෙහොඳයි. එදා ෙදමළ  ජාතික සන්ධානය 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ගිහිල්ලා මට විරුද්ධව නිෙයෝගයක් ගත්තා.  
ඒකයි ඇත්ත. ඒ නිසා ඒ ඉඩම් පශ්නය සාධාරණ විධියට විසඳන්න 
බැරි වුණා.  අධිකරණයට  ගිහිල්ලා ෙම් පශ්නය විසඳන්න කවුරු 
හරි හිතනවා නම්, ෙම් පශ්නය සංසාරය වාෙග් දිග ෙවයි. ෙම් 
පශ්නය විසඳන්න අධිකරණයට ගිෙයොත්, ෙම් ඉඩම් නඩු ටික 
සංසාරය වාෙග් දිග ෙවයි. අවුරුදු 30ක් යුද්ධය පැවතුණා.  යුද්ධය 
ඉවර ෙවලා තවත් අවුරුදු 07ක් ගත ෙවලා තිෙබනවා. එෙහම නම් 
විෙශේෂ අධිකරණයක් පිහිටුවන්න  ෙවයි ෙම් පශ්නය විසඳා ගන්න.  

ෙචන්කලාඩිෙය්, කරදියනාරුෙව් අක්කර 08 ගාෙන් මුස්ලිම් 
මිනිස්සුන්ට තිබුණා. හැබැයි,  ඒ මිනිසුන්ට පසු ගිය අවුරුදු 26ම ඒ 
ඉඩමට යන්න බැරි වුණා. දැන්  ෙදමළ මිනිසස්ු ඒ ඉඩම්වලින් 
අක්කරය, ෙදක, තුන අල්ලා ෙගන ෙගවල් හදා ෙගනයි ඉන්ෙන්. 
දැන් ඒ අය ෙම් කාලාවෙරෝධ පනත යටෙත් අධිකරණ 
නිෙයෝගයකින් ඉවත් කෙළොත් අලුත් පශ්නයක් ඇති වනවා ගරු 
ඇමතිතුමනි. ෙහොඳ කල්පනාෙවන් තමයි මා ෙම් කරුණු 
කියන්ෙන්. මට ෙම් පනතට අභිෙයෝග කරන්න ඕනෑකමක් නැහැ. 
මෙග් අත් දැකීමයි මා ෙම් පකාශ කරන්ෙන්.  මා ෙම් පශ්නය 
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විසඳන්න හුඟක් උත්සාහ කළා. ෙම් පශ්නය විසඳන්න පුළුවන් 
කියලායි බලපත විසිහතර දහසක් දුන්ෙන්.   

සමහරු කිව්ෙව් ඒවාෙය් ෙහෝටල් හැදුවා කියලා.  අගමැතිතුමා, 
-ලිච්ඡවි රජ දරුවන්ෙග් නායකතුමා- කිව්වා,  මහින්ද රාජපක්ෂට  
උල්ෙල්, සිංහපුර, ආරුගම්ෙබ්, බකිංහැම් මාළිගාව වාෙග් මාළිගා 
හදලා තිෙබනවා  කියලා. ෙකොෙහේද තිෙබන්ෙන් මාළිගා? ෙකොෙහේද 
තිෙබන්ෙන්? එෙහම හදලා තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහේද? එක සැරයක් 
ෙනොෙවයි, ෙම් උත්තරීතර සභාෙව් තුන්සැරයක් කිව්වා. ඒවා 
ෙකප්ප, ෙකබර.  උල්ෙල් දන්ෙන්ත් නැහැ, සිංහපුර දන්ෙන්ත් 
නැහැ, ආරුගම්ෙබ් දන්ෙන්ත් නැහැ. කවුරු ෙහෝ ලණුවක් දුන්නාම  
පරම සත  කියනවා වාෙග්, ධම්ම පදෙයන් කියනවා වාෙග්,  
බයිබල ෙයන් කියනවා වාෙග්  ෙමතැනට ඇවිල්ලා ෙකප්ප, ෙකබර  
කියනවා.  

 

ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
ආරුගම්ෙබ් නාපු එක ගැනද කියන්ෙන්? 
 

ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ඇයි, ආරුගම්ෙබ් නාන්න බැරිද? නාන්න පුළුවන්. සුනාමි 

ෙවලාෙව් නාපු කට්ටිය හිටිෙය් ගස් උඩ. නාන්න පුළුවන්. ෙමොකද 
නාන්න බැරි?  

ගරු ඇමතිතුමා ෙම් කාරණෙය්දී අවංකයි කියලා මා හිතනවා. 
එතුමා ෙම් පශ්නය විසඳන්නයි උත්සාහ කරන්ෙන්.  මා කිව්ෙව් 
එතැනදී මතු වන ගැටලු ගැන . ඊළඟට-  [බාධා කිරීම්] නැහැ. මෙග් 
කිසි විෙරෝධතාවක් නැහැ. ෙම්ක සංවාදයක් විතරයි. අර 
ෙගොල්ලන්ටත් මහත්වරු වාෙග් හැසිෙරන්න කියන්න ෙකෝ. 
ලිච්ඡවි රජදරුවන් වාෙග් හැසිෙරන්න  කියන්න ෙකෝ. මාර ලිච්ඡවි 
රජ දරුෙවෝ ටිකක් ෙන්. ලිච්ඡවි රජ දරුෙවෝ හිටියා නම්  වහ 
ෙබොනවා, ෙම්වා දැකලා.  

ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් සම්බන්ධෙයන් ගරු 

මන්තීවරුන් අදහස් දක්වද්දී කියැවුණා, ෙම් පනත මඟින් 
සහනයක් ලැෙබන්ෙන් දවිඩ ජනතාවට පමණයි කියන එක. ගරු 
විමලවීර දිසානායක මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී ඒක මතු 
වුෙණ් නැහැ. මීට ෙපර කරපු සමහර කථාවලදී එෙහම අදහසක් 
මතු වුණා. ෙම් පනත මඟින් එක ජන ෙකොට්ඨාසයකට විතරක්  
සහන ලබා ගැනීමට සීමා කර නැහැ.  නීතිෙය්දී ඒ සහන කුමන 
ජන ෙකොට්ඨාසයටද අයිති කියන එක වැඩක් නැහැ. යම් කිසි 
ෙකනකුට තමන්ෙග් බුක්තිය රඳවා ගන්න බැරි වුෙණ් යුද්ධය 
ෙහේතුෙවන් නම්,  නඩුවක් ඉදිරිපත් කරලා තමන්ෙග් අයිතිය 
තහවුරු කර ගන්න බැරි වුෙණ් යුද්ධය ෙහේතුෙවන් නම්, ඒ ඕනෑම 
පුද්ගලයකුට අධිකරණයට ගිහිල්ලා ෙම් සහනය ලබා ගැනීෙම් 
අයිතිය ලැෙබනවා. 

එතෙකොට ඔබතුමා කිව්ව කාරණය පිළිගන්නවා. රෙට් කලබල 
තිබුණු එවැනි වාතාවරණයක්  උඩ ෙම්වාෙය් බුක්තිය ගන්න ඒ 
කාලෙය් ගියා නම් විශාල ගැටුම්වලින්, ෙල් ගැලීම්වලින් තමයි  
අවසන් වන්න තිබුෙණ්. නමුත්, ෙම් වනෙකොට රෙට් සාමකාමී 
තත්ත්වයක් ඇතිවී තිෙබනවා. අධිකරණ නිෙයෝග කියාත්මක 

කිරීම තුළින් එවැනි ගැටුම් ඇති වන්නට ඉඩ ෙනොතබා ෙම් ෙද්වල් 
කරන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා.  

 
ගරු ඩී.ටී.ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ෙහොඳයි, ඔබතුමාට ෙහෝ ආණ්ඩුවට ඒ පශ්නය 

කළමනාකරණය කර ගන්න පුළුවන් නම් මට පශ්නයක් නැහැ. 
හැබැයි, පාෙයෝගිකව ෙම්ක වන්ෙන් නැහැ.  

මීට ඉස්ෙසල්ලා කථා කළ ශියානි විෙජ්විකම මන්තීතුමිය 
වට්ටමඩුෙව්, කරංෙගෝෙව් පශ්නය ගැන කිව්වා. ඒක සංසාරයට 
වැඩිය දිග ෙවයි කියලා මම හිතනවා. උස්සන්න බැහැ.  ෙබොෙහෝ 
විට එම පශ්නය තිෙබන්ෙන් ෙදමළ - මුස්ලිම් ජනයා අතරයි. ෙම් 
ගැටුෙම් වැඩිම පාර්ශ්වකරුවන් වන්ෙන් ෙදමළ - මුස්ලිම් ජනයායි. 
ෙදමළ බහුතරයක් සිටින තැනදි මුස්ලිම් මිනිහාට අසාධාරණයක් 
සිදු ෙවලා තිෙබනවා. මම විවෘතවයි ෙම් පශ්නය පිළිබඳව කථා 
කරන්ෙන්.  මුස්ලිම් බහුතරයක් සිටින  තැනදි ෙදමළ මිනිස්සුන්ට 
අසාධාරණයක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා. එතෙකොට ෙම්ක ෙබ්රන්න 
ගියගමන් අලුත් සටනක් පටන් ගන්නවා, ෙම්ක තමයි තිෙබන 
පශ්නය.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් අදහස -අරමුණ- පිළිබඳව මට 
කිසි විෙරෝධයක් නැහැ. ඒක ෙහොඳයි.  ඒක නිසා ෙම් පශ්නයට 
බැහැලා,  වග කීෙමන් යුතුව අපට ෙම්ක ෙත්රුම් ගන්න ෙවයි.  
ෙම්ෙකදි සල්ලි තිෙබන අය  අධිකරණ බලයත් පාවිච්චි කර ගනීවි. 
සමහරවිට  නැතිබැරි  ෙදමළ  මනුෂ ෙයක්  ෙබොෙහොම 
අමාරුෙවන් තමයි  තමන්ට ෙගයක් හදා ගන්ෙන්. ෙදමළ ජනයා 
ජීවත් වන හැටි තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා ෙන්?  බඩගින්ෙන් 
ඉඳලා; ෙරොටි කෑල්ලක් කාලා ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් ෙගයක් හදා 
ගත්තාම,  එංගලන්තෙය් ගිහිල්ලා ඉඳලා  අවුරුදු විස්සකට පස්ෙසේ 
එන මනුෂ යා ගිහිල්ලා  අර මිනිහාෙග් ෙග් උදුරා ගන්නවා, ෙම් 
කාරණය කියාත්මක වීම තුළ.   ඒ නිසා ෙම් පිළිබඳවත් ෙපොඩ්ඩක් 
කල්පනා කර බලන්න වනවා කියන එකයි මම කිව්ෙව්. 

 උතුරු නැ  ෙඟනහිර පළාෙත් ඉඩම් තිෙබනවා. අසාධාරණයට 
ලක් වුණාය කියන, පදිංචි වන්න ඉඩමක් නැති අයට විකල්ප 
ඉඩමක් දීලා, ෙග්කුත් හදලා ෙදන්න තමුන්නාන්ෙසේලාට පුළුවන් 
නම් අලුත් ආරාවුල ෙබ්රා ගන්න පුළුවන් ෙවයි කියලායි මම 
හිතන්ෙන්. ඒ නිසා පරිපාලනමය කියාවලියකට ෙමහායින් 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙම් පිළිබඳව හිතන්න පුළුවන්ද කියලා 
බලන්න.  එ ෙහම නැත්නම්  අධිකරණවල ෙම් සියල්ල ෙගොඩ 
ගැහුණාම ඇති වන තත්ත්වය ෙමොකක්ද කියලා ඔබතුමා දන්නවා 
ෙන්, ගරු ඇමතිතුමනි.   ඉඩම් නඩුවල තත්ත්වය ෙමොකක්ද කියලා 
නීතිඥෙයක් විධියට ඔබතුමා දන්නවා ෙන්? ෙම් මිනිස්සුන්ට 
අවුරුදු කීයක් නඩු කියන්න ෙවයිද? ඒ මිනිස්සුන්ෙග් ජීවිතෙයන් 
දැන් අවුරුදු 30ක් යුද්ධයට ගතෙවලා අවසන්. යුද්ධෙයන් පසුවත් 
දැන් අවුරුදු 7ක් ෙගවී ගිහිල්ලා. තවත් අවුරුදු කීයද ඉතිරිව 
තිෙබන්ෙන්? ඒ  අහිංසක මිනිස්සුන්ෙග්  ජීවිතෙය් ඉතිරි කාලයත් 
උසාවි ගණෙන් යන්න සිද්ධ වුෙණොත් ඇති වන තත්ත්වය 
ෙමොකක්ද? ඒ නිසා ෙම්ක ෙහොඳ කල්පනාවකින් කරන්න කියලා 
මා ඉල්ලා සිටිනවා. 

ඒ එක්කම මම තව කරුණක් ගැන කියන්න ඕනෑ. දිගටම ෙම් 
හැෙමෝම ඉඟිෙයන් පසු ගිය ආණ්ඩුවට පහර ෙදනවා. ඇත්තටම 
ෙම් කාරණෙය්දී  ඉතාම මැදිහත් විධියට තමුන්නාන්ෙසේලාට 
කරුණු පැහැදිලි කරලා ෙදන්නයි අපි උත්සාහ කෙළේ. අරමුණ 
පිළිබඳව කිසිම විෙරෝධයක් අපට නැහැ. ආණ්ඩුව පැත්ෙතන් ඒක 
සද්භාවෙයන් කරනවාය කියලා තමයි මට කියන්න තිෙබන්ෙන්. 
නමුත්, සිදු විය හැකි ෙද් ගැනයි; අනතුරක් විධියට දැකපු ෙද් 
ගැනයි  මම ෙම් කථා ෙකරුෙව්.  
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[ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා] 
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බිම් ෙබෝම්බ දසලක්ෂ ගණනක් ඉවත් කරලා  මිනිස්සුන්ට 
ජීවත් වන්න පුළුවන් පරිසරයක් අපි එහි  හැදුවා.   A9 පාර හදලා 
යාපනයට යන්න ඉඩ සලස්වා දුන්ෙන් අපි.  විදුලිය දුන්ෙන් අපි. 
කළපුෙවන් කළපුව යා ෙකරුෙව් අපි. සංගුපිටිය පාලම හැදුෙව් අපි. 
ෙකෝච්චි පාර දැම්ෙම් අපි. බියක් නැතිව මහ රෑ 11ට, 12ට, පාන්දර 
2ට යාපනයට යන්න, වාකෙරයි යන්න, සාම්පූර් යන්න, ෙතොප්පූර් 
යන්න, මුත්තූර් යන්න හදලා දුන්ෙන් අෙප් ආණ්ඩුව. [බාධා කිරීම්] 
ඔය ෙහොරකම් කථාව හැම දාම කියනවා. ඔය කථාව තව 
ෙකොපමණ කල් කියන්නද? ෙම් අත් ෙදක ෙදවියන් වහන්ෙසේ 
ඉස්සරහා ඔසවා  ෙපන්වන්න පුළුවන් අත් ෙදකක්. අපි ෙහොරකම් 
කරපු මිනිස්සු ෙනොෙවයි.  අමීර් අලි නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා 
කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඔබතුමන්ලාෙග් ඉඩම් පශ්නය අපි විසඳුවාද, 
නැද්ද? ඒ පශ්නෙය්දී අපි අවංක වුණාද, නැද්ද කියලා ඔබතුමා 
නැඟිටලා කියන්න. අපි අවංකව, අපක්ෂපාතව ඒ කාරණය ඉෂ්ට 
කරලා දුන්නා. 

හැබැයි, තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමතැන ෙවල් විදාෙන් ෙකෙනක් 
පත් කරලා තිෙබනවා. ඒ පුද්ගලයා උෙද් සිට රෑ වන ෙතක් 
ෙමතැන ඉන්ෙන් ෙමොකටද? මහින්ද රාජපක්ෂට බණින්න; 
රාජපක්ෂ පවුලට බණින්න. පවුල්වාදය ගැන කථා කරන්න. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි,- 
 

ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට විනාඩියක් ෙදන්න. මම 

අවසන් කරනවා. 
 

ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
අෙප් ෙවලාවත් එක්ක එතුමාට කාලය දීලා තිෙබනවා. 
 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
අෙප්  මන්තීවරුන්ෙග් කාලෙයන් මට විනාඩි 10ක්  දීලා 

තිෙබනවා. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඒ ෙවලාවත් එක්ක තමයි. 
 

ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
උෙද් සිට රෑ වන ෙතක් ෙමතැන වාඩි ෙවලා රාජපක්ෂලාෙග් 

පවුල්වාදය ගැන කථා කරනවා.  ඒ පුද්ගලයා පසු ගිය 
මැතිවරණයට තරග කෙළේ ෙකොළඹ දිස්තික්කෙයන්.  තමන්ෙග් 
ෙනෝනාව ඉදිරිපත් කළා, ගම්පහ දිස්තික්කෙයන්. දුව ජාතික 
ලැයිස්තුෙවන්, බෑනා කළුතර දිස්තික්කෙයන්. සරත් ෙෆොන්ෙසේකා 
උන්නැෙහේ මැතිවරණයට  ඉදිරිපත් කෙළේ  නැත්ෙත් තමන්ෙග්  
ආච්චිව විතරයි. ඒ ආච්චි හිටපු නැති නිසා. 2010 දී ජනතාව 
තීන්දුවක් දුන්නා. ඒ තීන්දුව වුෙණ් "ජනාධිපතිකම ෙනොෙවයි, 
ෙගදර පලයන්" කියන එකයි. ලජ්ජා නැතිව ආපහු ඡන්දය 
ඉල්ලුවා. ෙමොකද වුෙණ්?  මුළු රෙටන්ම එම පක්ෂයට ජනතාව 
ලබා දුන්ෙන් ඡන්ද 28,000යි. ෙවල් විදාෙන් උන්නැෙහේට ජනතාව 

තීන්දුවක් දුන්නා, ෙගදර හිටපන් කියලා. විජයදාස රාජපක්ෂ 
ඇමතිතුමනි, ෙවල් විදාෙන් උන්නැෙහේව  නැවත ෙමතැනට 
ෙගනැල්ලා වාඩි කෙළේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයයි. ඒ ඇයි කියලා 
මම දන්ෙන් නැහැ . 

ජනතාව එතුමාව තියන්න ඕනෑ තැන තියලයි තිබුෙණ්. ඒ 
තමයි ෙගදර.  එතුමාට ෙගදර ඉන්න කියලායි  ජනතාව කියලා 
තිබුෙණ්. හැබැයි, දැන් තමුන්නාන්ෙසේ කිව්වා,"ෙම් පැත්ෙතන් අඩු 
ෙවන ගණනට අනුව ගණන් හදා ගන්න" කියලා. ෙම් පැත්ෙත් 
හිටපු ෙදන්ෙනක් අද ඇමති ධුරවල දිවුරුම් දීලා තිෙබනවා. හැබැයි, 
ඒ ෙගොල්ලන්  කකුල් ෙදෙකන් ෙමතැන හිටියත්,  එහා පැත්ෙත් 
ඔළුෙවන් හිටෙගනයි සිටිෙය්.  ඒෙගොල්ලන් ෙම් පැත්ෙත් හිටපු 
කට්ටිය ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීමක්]    අපට තිෙබන පශන්ය ඒක 
ෙනොෙවයි.  මැතිවරණෙයන් පැරදිලා ෙගදර ඉන්න අය තවත් කී 
ෙදෙනක්  ඇමතිකම් අරෙගන ඇවිල්ලා ෙමතැන වාඩිෙවයිද 
දන්ෙන් නැහැ කියන එකයි. තව කී ෙදෙනක් වාඩි කර ගන්නවාද? 
[බාධා කිරීම්] තව කී ෙදෙනක් වාඩි කර ගන්නවාද? [බාධා කිරීම්]
ඉතිහාසය පුරා - [බාධා කිරීම්] ෙම්ක ඉතිහාසයම ෙවනස් ෙකරුවා. 
[බාධා කිරීම්] ඉතිහාසයම ෙවනස් ෙකරුවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් කථාව අවසන් කරන්න.  
 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
කැබිනට් ඇමතිකම් ෙදන්ෙන්,  පැරදුෙණොත්.   දිනුවත් - [බාධා 

කිරීම්] ණයට කැස්සාට ඇමතිකම් හම්බෙවන්ෙන් නැහැ.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා,  දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 
 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
මැතිවරණය පැරදිලා ෙගදර හිටිෙයොත් තමයි කැබිනට් 

ඇමතිකම් හම්බෙවන්ෙන් කියන එකත් ෙහොඳට මතක තබා ගන්න.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, දැන් කථාව අවසන් කරන්න.   ෙබොෙහොම 

ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා.    
ඔබතුමාට විනාඩි  13ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 4.12] 

 

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා (විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா - மின்வ  மற் ம் 

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  
Renewable Energy) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු විමලවීර දිසානායක  

මන්තීතුමා ෙග් කථාෙවන්  පසුව ෙම් ගරු සභාව ඇමතීමට මට 
අවස්ථාව ලැබීම භාග යක් ෙලස මා සලකනවා. ගරු විමලවීර 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

දිසානායක මන්තීතුමනි,  ඔබතුමා කථා කරද්දී  ෙමම ගරු සභාෙව් 
යම් උණුසුම් තත්ත්වයක් ඇති වුණත්, ඔබතුමා කියපු කරුණු අපට 
එතරම් පැහැදිලිව ඇහුෙණ් නැහැ.  මා ඔබතුමාට ඒ ගැන ෙදොසක් 
කියන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, ඒ ඔබතුමාට අනන  වූ ස්වරය නිසා. 
අපි ළඟ හිටියා නම් ඔබතුමාෙග් කථාවට සවන් ෙදන්න තිබුණා. 
ඔබතුමා ෙබොෙහොම සාරගර්භව ඔබතුමාෙග් අත් දැකීම් ඇසුෙරන් 
කථා කරන ෙකෙනක්. හැබැයි,  ඔබතුමාෙග් කථා විලාසය නිසාද 
ෙකොෙහේද -ඔබතුමාට ෙදොසක් කියනවා ෙනොෙවයි- අපට මහා 
ෙඝෝෂාවක් විතරයි ඇහුෙණ්. ඒ ෙඝෝෂාව නිසා තමයි ෙම් වාෙග් 
පශ්නයක් මතු වුෙණ්. ඇත්තටම ඔබතුමා ෙමොකක්  හරි වැදගත් 
කාරණයක් ගැන කිව්වාය කියන එක අපටත් ෙත්රුම් ගියා.  

ෙමම පනත් ෙකටුම්පෙත්  සඳහන්ව තිෙබන, අනාගතෙය් මතු 
ෙවන්න පුළුවන් පශ්න කිහිපයක් ගැන ගරු විමලවීර දිසානායක 
මන්තීතුමා සඳහන් කළා. ගරු විමලවීර දිසානායක මන්තීතුමනි, 
මීට වසර ෙදකකට කලිනුත් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳව වාද 
කළා. ඒ අවස්ථාෙව්දී ගරු ශියානි විෙජවිකම මන්තීතුමියත්, මමත්, 
ඒ වාෙග්ම තවත්  ගරු මන්තීතුමන්ලා කිහිප ෙදෙනකුත් එවකට 
ඉදිරිපත් කරන ලද පනත් ෙකටුම්පෙත් තිබුණු ගැටලු සහගත 
තත්ත්වයන් ගැන ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ෙපන්වා දීෙමන් පසුව,  
ෙදවනවර කියවීෙම් ඡන්දය ගන්න ඔන්න ෙමන්න තිබියදී ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පත නැවත සලකා බැලීම සඳහා උපෙද්ශක කාරක 
සභාවට ෙයොමු කරන්න  විෂයභාර අමාත තුමා එකඟ වුණා.  එයින් 
පසුව  ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් සැලකිය යුතු තරම් සංෙශෝධන සිදු 
ෙවලා, ෙබොෙහෝ දුරට එහි අරමුණු ඉෂ්ට කර ගැනීමට හැකිවන 
අන්දෙම් උපරිම මට්ටමකට දැන් සංෙශෝධනයන්  සිදු ෙවලා 
තිෙබනවාය කියලා මම විශ්වාස කරනවා.  අනාගතෙය්දී සිදු වන 
ෙද්වල් ගැන ගණිතමය සමීකරණ විසඳනවා වාෙග් සියයට 
සියයක්ම හිතන්න අමාරුයි. නමුත්, යුද්ධය නිසා උතුරු 
නැෙගනහිර පමණක් ෙනොෙවයි, දකුෙණත්, ෙකොළඹත් අෙනකුත් 
පෙද්ශවලත් ෙද්ෙපොළ අහිමි වුණ, යුද්ධය නිසා තමන්ෙග් 
ෙද්ෙපොළ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව නීතිය අනුව කටයුතු කිරීමට 
ෙනොහැකි වුණ අෙප් රෙට් පුරවැසියන්ට  තමන්ෙග් අහිමි වුණු 
සිවිල් අයිතිවාසිකම් නැවත ලබා ගැනීමට ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
මඟින් අවකාශයක් සැලෙසනවා.  ෙමම පනත් ෙකටුම්පත මඟින් 
ලබා දී තිෙබන   අවකාශය පිළිබඳව මම සතුටු වනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම පනත් ෙකටුම්පෙත් 
තිෙබන සුවිෙශේෂ පරමාර්ථය තාවකාලික එකක්. ෙමම පනත් 
ෙකටුම්පෙත් 4වන වගන්තිය අනුව ෙබොෙහොම පැහැදිලිව සඳහන් 
වනවා, ෙම් පනත යටෙත් පතිලාභ ලබා ගැනීමට අෙප්ක්ෂා කරන 
යම් තැනැත්ෙතක් ෙවෙතොත් ඒ තැනැත්තා විසින් මාස 12ක් 
ඇතුළත -කථානායකවරයා ෙම් පනතට අත්සන් කරලා මාස 12ක් 
ඇතුළත- ඒ නඩු පැවරීම් කටයුතු සිදු කළ යුතුයි කියලා. ඒක නිසා 
ෙමය සදාකාලයටම පැතිරී යන පරාසයක් ඇති එකක් ෙනොෙවයි. 
ඇත්ත වශෙයන්ම ෙමය තාවකාලික විධිවිධාන සහිත පනත් 
ෙකටුම්පතක්. ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමනි, ඒ නිසා ෙම් පිළිබඳව 
ඔබතුමාට වගකීමක් තිෙබනවා. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත අද සම්මත 
ෙවයි කියලා මා විශ්වාස කරනවා. ගරු විමලවීර දිසානායක 
මන්තීතුමා ඇතුළු  ෙම් ගරු සභාෙව්  විපක්ෂෙය් සිටින අෙනකුත් 
මන්තීතුමන්ලා ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට විරුද්ධ ෙවන එකක් 
නැහැයි කියලා මා විශ්වාස කරනවා. ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් 
පතිලාභ ඉතාම සීමිත කාලයකට -මාස 12ක කාලයකට- පමණක් 
තිෙබන නිසා අද දින  ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත වීෙමන් පසුව  
සමාජය ෙම් පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමට යම් ආකාරයක කඩිනම් 
පියවරක් ගත යුතුව තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,   
සැබෑ ෙලසම ගත්ෙතොත්  ෙම් පනෙත් බලය තිෙබන්ෙන් -එහි 
කියාකාරීත්වය තිෙබන්ෙන්- මාස 12යි. ෙම් මාස 12ට පස්ෙසේ 
නීතිමය කටයුතු සිද්ධ ෙවන්න පුළුවන්.  

ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියනවා, ෙමම 
පනත කියාත්මක වීෙම් දින සිට මාස 12ක් තුළ ෙම් පනෙත් 
පතිලාභ ලබා ගැනීෙම් අවාසි සහගත තත්ත්වයට පත් වුණු 
තැනැත්තකුට ඒ සඳහා හිමිකම් ඇති බව. ඒ නිසා ෙම් ෙමම පනත් 
ෙකටුම්පෙත් අර්ථෙයන් සහනය ලැබීමට අෙප්ක්ෂා කරන අය 
මාස 12ක් ඇතුළත දිසා අධිකරණයකට ගිහින් නඩු පවරන්න 
අවශ යි. ෙම් පනතින් පතිලාභ ලබා ගැනීම සඳහා ෙම් පණිවුඩය 
ඉක්මනින් සමාජගත කිරීම අවශ යි. ඒ නිසා ඒ කාර්යය විෙශේෂ 
එකක්. මා කියනවා, ඒ වගකීම තිෙබන්ෙන් අධිකරණ 
අමාත ාංශයටයි කියලා. අධිකරණ අමාත ාංශය විසින් සිංහල, 
ෙදමළ, ඉංගීසි පුවත් පත්වල පමාණවත් තරම් දැන්වීම් පළ කරලා, 
ඒ වාෙග්ම රජෙය්  සහ අනිකුත් මාධ වලින් ෙම් පිළිබඳව 
පමාණවත් තරම් සමාජය දැනුවත් කරන්න ඕනෑ.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම් සභාෙව් ෙබොෙහෝ කථාවලදී කිය 
වුණා, "උතුර, නැ ෙඟනහිර", "උතුර, නැ ෙඟනහිර" කියලා.  

අෙප් විමලවීර දිසානායක මන්තීතුමාට අත් දැකීම් තිෙබන්ෙන් 
නැ ෙඟනහිර පළාත ගැනයි. එතුමා ඒ පළාෙත් වග කිව යුතු පළාත් 
සභා ඇමතිවරයකු වශෙයන් සිටියා. එතුමා ඒ පෙද්ශෙය් මහජන 
නිෙයෝජිතෙයක්, ඒ පළාෙත් ජීවත් වන ෙකෙනක්. එතුමා කියන ඒ 
කරුණුවල යම් පදනමක් තිෙබනවා. ෙම් නිසා යම් අවුල් සහගත 
තත්ත්වයක් මතු වීෙම් අවදානමක් තිෙබනවා. ඒ අවදානම නැති 
කර ගැනීම උෙදසා ෙම් පනෙත් අර්ථය පිළිබඳවත්, ෙම් පනෙත් 
කියාකාරිත්වය පිළිබඳවත් සමාජය දැනුවත් කළ යුතුයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊළඟට විෙශේෂ ෙද් තමයි, 
ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මන්තීතුමාට කලින් තිබුණු පශ්නය එතුමා 
ෙබොෙහොම පැහැදිලිව සඳහන් කිරීම. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත රජෙය් 
ඉඩම්වලට අදාළ වන්ෙන් නැහැ. රජෙය් ඉඩම්වල බලපතලාභින් 
ෙලස ඉඳලා, යම්   ෙහේතුවක් නිසා ඒ ඉඩම්වලින් ෙනරපීමට ලක් 
වුණු ඒ බලපතලාභින්ට නැවත  ෙද්ෙපොළ ලබා ගැනීමට ෙම් පනත 
පාවිච්චි කරන්න බැහැ. ඒ නිසා ෙබොෙහෝ විට උතුර සහ  
නැ ෙඟනහි ර පෙද්ශවල තිෙබන ඉඩම් ෙබොෙහොමයක් ගැන ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පෙත් සඳහන් පතිපාදන අදාළ කර ගැනීම අසීරු 
වන්න පුළුවන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙකොටින්ම කිව්ෙවොත්, ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පත අදාළ වන්ෙන් ෙපෞද්ගලික අයිතිය ඇති ඉඩම් 
පිළිබඳව පමණයි. ඒ නිසා ෙම්ෙක් සීමාව අපි ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ. 
ෙමොකද, අනවශ  තරම් පුළුල් කෙළොත්, විමලවීර දිසානායක 
මන්තීතුමා කිව්ව අනතුරට ලක් ෙවන්න ඉඩ තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමතැන තවත් පශ්නයක් 
තිෙබනවා. මෙග් ෙපෞද්ගලික අදහස අනුව නම්, වැඩිෙයන්ම විවර 
වන්ෙන්, වැඩිෙයන්ම ෙම් පිළිබඳව අධිකරණය ඉදිරියට යන්ෙන් 
ෙකොළඹ ෙද්ෙපොළ ගැනයි. 1983න් පස්ෙසේ ඇති වුණු තත්ත්වයන් 
තුළ දවිඩ ජනතාව තමන්ෙග් ෙද්ෙපොළ අතහැර දමා ගියා. ඒ 
ෙවලාෙව් බලහත්කාරෙයන් අයිති කර ගත් ඉඩම්වල, ෙහොර ඔප්පු 
ලියා ගත්ත ඉඩම්වල පදිංචි  නම් එවැනි අවස්ථාවලදී ෙම් පනත 
පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම අනික් පෙද්ශවලත්, දකුෙණ් 
ෙවන්න පුළුවන්, උතුෙර් ෙවන්න පුළුවන්, නැ ෙඟනහිර ෙවන්න 
පුළුවන්, ඕනෑම පළාතක ෙපෞද්ගලික අයිතිය ඇති ඉඩම්වලවලටයි 
ෙමය අදාළ වන්ෙන්. ඒ නිසා තස්වාදි කියාදාමෙය් ෙහේතු නිසා යම් 
අයුතු කමයකට, අනීතික කමයකට ෙද්ෙපොළක් සතු කර ෙගන 
තිෙබනවා නම්, ෙම් පනත පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම 
ලැෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් සම්බන්ධෙයන් දැනුවත් කිරීම ඉතා 
වැදගත් වනවා.  

ෙම් පනත් ෙකටුම්පත නැවත ඉදිරිපත් කිරීම ගැන මා සතුටු 
වනවා. එදා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙදවන වර කියවීෙම් ඡන්දය 
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වැළැක්වීමට මා කටයුතු කළා. මෙග් හිත ඇතුෙළේ හැඟීමක් 
තිබුණා, මා යම් ආකාරයකට ඕනෑවට වැඩි පතිචාරයක් ෙයොමු 
කිරීම නිසා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්පූර්ණෙයන්ම යටපත් වුණාද 
කියලා. නමුත් මට සතුටුයි, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත නැවත ඉදිරිපත් 
කිරීම ගැන. එදා උපෙද්ශක කාරක සභාෙව්දීත් මා කිව්ෙව්, නැවත 
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කළ යුතුමයි කියලායි. ෙමොකද, 
අසාධාරණයට ලක් වුණු සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම් ඕනෑම ෙකනකුට 
ඒ හරහා ඒ සහනය ලැෙබනවා.  

සිංහල ජනතාවට අයිති ඉඩම් උතුෙර් තිබුණා නම් ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත මඟින් ඒ අයට සහන ලැෙබනවා. මුස්ලිම් ජනතාවට 
අයිති ඉඩම් උතුෙර් තිබුණා නම්  ඒ අයටත් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
මඟින් සහන ලැෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත යටෙත් 
සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම් කියා ජාති ෙභ්දයක් නැතුව සියලුෙදනාටම 
සහන ලැෙබන බව පමණක් සඳහන් කරන්න ඕනෑ. ඒ නිසා ෙමය 
එක ජාතියකට, එක පළාතකට අයිති පනත් ෙකටුම්පතක් 
ෙනොෙවයි. ෙමය යම් ආකාරයකට අෙප් රෙට් සිදු වුණු, අපි 
අකැමැති, ඒ වාෙග්ම අපසන්න වූ යුදමය තත්ත්වය නිසා පීඩාවට 
පත් වුණු මිනිසුන්ෙග් සිවිල් අයිතිවාසිකම් නැවත ස්ථාපනය 
කිරීමට ෙගන එන පනත් ෙකටුම්පතක්. ඒ නිසා අපි ෙමය සිංහල, 
ෙදමළ, මුස්ලිම් කියා පටු විධියට දකින්ෙන් නැතුව ෙම් රෙට් 
හැමෙදනාෙග්ම පශ්නයකට විසඳුමක් වශෙයන් දැක්ෙකොත් අපට 
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙත්රුම් ගන්න පහසු ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් විවාදය ඇතුළත කාරණා 
කිහිපයක් මතු වුණා, අධිකරණෙය් නඩු කටයුතුවල පමාදය 
පිළිබඳව. ඒ වාෙග්ම අෙප් ගරු මහින්ද අමරවීර ඇමතිතුමා 
ෙබොෙහොම පැහැදිලිව සඳහන් කළා, ෙපොදුෙව් ලංකාෙව් සිවිල් 
අධිකරණවල තිෙබන නඩු කටයුතුවල පමාදය ගැන. 
සාමාන ෙයන් ගෙම් තිෙබන ව වහාරය තමයි, "නඩු යන්ෙනෝ 
වැනෙසන්ෙනෝ"යි කියන එක. ඒක සත යක්. අධිකරණමය 
කටයුතුවල තිෙබන අධික පමාදය වැළැක්වීමට කිසිම ආකාරයක 
පාෙයෝගික විසඳුමක් මෑත කාලෙය් කියාත්මක කරන්න අපට බැරි 
ෙවලා තිෙබනවා. අධිකරණ කිහිපයක් වැඩිපුර පිහිටුවා තිෙබන 
බවත්, විනිශ්චයකාරවරුන් පත් කිරීෙම් යම් පගතියක් තිෙබන 
බවත් මා පිළිගන්නවා.  

ඒත්, අෙප් රෙට් නීතිෙය් කාර්ය පටිපාටිය - procedural laws - 
පිළිබඳව කිසිම දියුණුවක් මෑත කාලෙය්දී සිද්ධ ෙවලා නැහැ. ඒ 
පිළිබඳව හදලා තිෙබන ෙකටුම්පත් අද පැත්තකට දාලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, යුක්තිය ඉටුවීම කියන නීතිෙය් 
සාධාරණත්වය පිළිබඳ කාරණය රෙට් ජනතාවෙග් මූලික 
අයිතිවාසිකම් අතෙර් තිෙබන පධාන එකක්. ඒ නිසා ගරු 
ජනාධිපතිතුමා ෙම් කාරණෙය් වැදගත්කම සලකා අධිකරණ 
කටයුතුවල පමාදය  - laws' delays - වැළැක්වීම පිළිබඳව ෙවනම 
ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකායක් පත් කර තිෙබනවා. අධිකරණ 
ඇමතිතුමා, නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා, නීතිඥ මහත්වරු ඇතුළු දැන 
උගත් සියලු ෙදනාම සම්බන්ධ කරෙගන අධිකරණ අමාත ාංශයත් 
සමඟ ෙම් වැෙඩ් කරන්න අවශ යි. අධිකරණ අමාත ාංශයට 
විතරක් ඒ කටයුත්ත කිරීමට අපහසුයි. ෙමොකද, අධිකරණ කටයුතු 
පමාදය වැළැක්වීෙම් කියාවලිෙයන්  සාර්ථකත්වයක් ලබන්න පසු 
ගිය වසර ගණනාව පුරාම එම අමාත ාංශය අසමත් ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ කාරණය පිළිබඳව දිගින් දිගට කථා කරපු 
පුද්ගලයකුට හැටියටයි මම ෙම් කාරණය කියන්ෙන්. එක් එක් 
පුද්ගලයන් ගැන කියන කථාවක් ෙනොෙවයි. අධිකරණ කටයුතුවල 
පමාදය වැළැක්වීම අතින් අපි අසාර්ථක ෙවලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් ගරු සභාෙව්දී 
මතු වුණා නීතිපතිතුමාෙග් රාජකාරි ගැන. ගරු අජිත් 
මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමාත් ඒ ගැන විෙශේෂෙයන්ම කිව්වා. අලුත් 

නීතිපතිතුමා කාර්යක්ෂම වාෙග්ම, සාධාරණ ෙකෙනක්. නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පවතින පමාදයන්ට එතුමා යටෙත් යම් 
විසඳුමක් එයි කියලා අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. හිටපු 
නීතිපතිවරෙයකු වන පාලිත පනාන්දු මහතා විශාම ගියාට පස්ෙසේ 
ෙපොතක් එළි දැක්වූවා. ඒ ෙපොෙත් නම තමයි, "නීතිපති උපෙදස් 
පතමි." ඒ කියන්ෙන්, යම් පශන්යක් තිෙබනවා නම් නීතිපති 
උපෙදස් පැතුවාම ඒක සාමාන  මිනිසුන්ෙග් භාෂාෙවන් කියනවා 
නම් "ගල් ෙවනවා." නැවත උඩට එන්ෙන් නැහැ. අවුරුදු 2, 3, 4, 5 
ෙහෝ 10 කල් යනවා. අසාධාරණ ෙලස ෙචෝදනාවට ලක් වුණු 
පුද්ගලෙයෝ දන්නවා ඒක ෙකොච්චර දුකක්ද කියලා. ඒ වාෙග්ම 
සත  අපරාධකාරෙයෝත් දන්නවා ඒක ෙකොච්චර ෙහොඳ වැඩක්ද 
කියලාත්. තමන්ෙග් වරදකාරීත්වය පිළිබඳ අනාවරණය වන නඩු 
විභාග ගල් කරන්නට තමයි ෙබොෙහෝ ෙවලාවට නීතිපති උපෙදස් 
පතන්ෙන්. ඒ නිසා මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව පතිසංස්කරණය කරන්න; නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අවශ  පිරිස් බලය ලබා ෙදන්න; නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අවශ  කරන ෙගොඩනැඟිලි ලබා ෙදන්න. 
නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කිරීමට අවශ  
කරන්නා වූ සියලු සැප පහසුකම් ලබා දීලා නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ශක්තිමත් කිරීමට අවස්ථාවක් අද ෙම් රෙට් ඇති 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒක ෙම් අවස්ථාෙව් කළ යුතුයි. අපි 
ෙනොකෙළොත් කරන්න ෙකෙනකුත් නැහැ. ඒ නිසා මම නැවත 
නැවත ඒ කාරණය මතක් කරනවා.  

ගරු ජනාධිපතිතුමාට, අගමැතිතුමාට, අධිකරණ විෂය භාර 
ඇමතිතුමාට මා කියන්ෙන්, නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව සව්ාධීනයි 
කියලා අහක බලාෙගන ඉඳලා හරියන්ෙන් නැහැ. අපට වග කීමක් 
තිෙබනවා, නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව කාර්යක්ෂම කරන්න. ඒ 
වගකීම පැහැර අරින්ෙන් නැත්නම් අපි ආණ්ඩු පක්ෂෙය් හිටියත් 
එකයි; විපක්ෂෙය් හිටියත් එකයි. ඒක ෙම් රෙට් පුරවැසියන්ට 
කරන අසාධාරණයක්. නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පවතින 
බරපතළ පමාදය නිසා අවසානෙය්දී ෙම් රෙට් විත්තිකාරෙයොත්, 
සාක්ෂිකාරෙයොත්, අපරාධ වින්දිතෙයොත් කියන සියලු ෙදනාම 
අසාධාරණයට ලක් වනවා. ඒක වැළැක්වීමට අප කටයුතු කළ 
යුතුයි.  

මා අවසාන වශෙයන්, නිවාස 65,000 ව ාපෘතිය පිළිබඳව 
කියන්න කැමැතියි. ගරු අමරවීර අමාත තුමාත් ඒ ගැන සඳහන් 
කළා. නිවාස 65,000 ව ාපෘතිය ඉතාම සුවිෙශේෂී ව ාපෘතියක්. ඒ 
වැඩසටහන තුළින් නිසැකවම එම පුරවැසියන්ට අවශ  ආකාරෙය් 
නිවාස අපි ලබා දිය යුතුයි. ඒ වාෙග්ම විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති අමාත ාංශය හැටියට අපි ෙමහිදී පතිපත්තිමය 
තීරණයක් අරෙගන තිෙබනවා. ගරු අගාමාත තුමා අපට උපෙදස් 
දීලා තිෙබනවා, ඒ නිවාස 65,000ම කුඩා විදුලි බලාගාර බවට පත් 
කරන්න. ඒ සෑම නිවසකම වහල සූර්යය ෙකෝෂවලින් ශක්තිමත් 
කරලා, එයින් උපයන මුදල නිවෙසේ හිමියාට මාසික ආදායමක් 
වශෙයන් ලබා ගන්න පුළුවන් ආකාරයට අපි net accounting 
කියන කමයෙව්දය හඳුන්වා ෙදනවා. ඒ ව ාපෘතිය යටෙත් අපි 
නිවාස 65,000 හදනවා විතරක් ෙනොෙවයි. ඒ සමඟම කුඩා විදුලි 
බලාගාර -සූර්යය විදුලි බලාගාර- 65,000කුත් ඉදි වනවා කියන 
කාරණය මා කියන්න අවශ යි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[பி.ப. 4.25] 
 
ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்) 
(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

ஆட்சி ாிைம (விேசட ஏற்பா கள்) சட்ட லம் சம்பந்தமான 
விவாதத்தில் எனக்குப் ேபசுவதற்குச் சந்தர்ப்பம் அளித்தைமக்கு 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். இந்தச் 
சட்ட லமான , ஒ வர் தம  அைசயாச் ெசாத் க்கைள 
நீதிமன்றத்தி டாக மீட் க்ெகாள்வ  ெதாடர்பானதாகும். 
பாதிக்கப்பட்ட மக்க க்கு நீதி கிட்ட ேவண் ெமன்பதில் 
மாற் க் க த் க்கு இடமில்ைல. அன்  ெகா ம் , 
மைலயகம், அ ராத ரம் ேபான்ற பகுதிகளி ந்  
ஏராளமான தமிழ் மக்கள் பட்டப்பக ல் 
விரட் ய க்கப்பட்டனர். பலர் ந தியில் உயி டன் 
ெகா த்தப்பட்டனர்; ெவட் ம் சாய்க்கப்பட்டனர். 
அவர்கள  உைடைமக ம் ேசமிப் க்க ம் பறிக்கப்பட்டன; 
கைடகள் சூைறயாடப்பட்டன; அவர்கள  க ம் 
ெசாத் க்க ம் அபகாிக்கப்பட்டன. சிைறச்சாைலகள்கூட 
பா காப்பற்றனவாக மாறின. சிைறயி ந்த தமிழர்கள் 
ஈவிரக்கமின்றிக் ெகாைல ெசய்யப்பட்டனர். ஒேரெயா  
ஒற் ைம! இைவகள் அைனத் ேம அரச அ மதிேயா ம் 
அ சரைணேயா ேம நைடெபற்றன. இவற் க்ெகல்லாம் 
எத்தைகய நிவாரணம் வழங்கப்ப ம்?  

கு நீர் ேகட் ப் ேபாரா யவர்க க்கு எதிராக கடந்த 
அரசாங்கத்தால் நடத்தப்பட்ட தாக்குதல்க க்கு இந்த 
அரசாங்கம் நஷ்டஈ  வழங்க ன்வந் ள்ள . ஆனால், 
காலங்காலமாக தமிழ் மக்கள்மீ  ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட 
தாக்குதல்க க்கு இ வைர எந்த அரசாங்க ம் நீதிையப் 
ெபற் க்ெகா க்கவில்ைல. மாறாக, நல் ணக்கம் என்ற 
ெபயாில் காணிகைள அபகாிப்ப ம் திய கு ேயற்றங்கைள 
ேமற்ெகாள்வ ம் ெதாடர்ந் ெகாண்ேட இ க்கின்றன. 
ஆனால், திய நல்லாட்சி அரசாங்கம் வடக்கி ம் கிழக்கி ம் 
இன நல் றைவ அல்ல  நல் ணக்கத்ைத ஏற்ப த் ெமன்  
ெதாடர்ச்சியாக ஜனாதிபதி அவர்க ம் பிரதமர் அவர்க ம் 
கூறி வ கின்றார்கள். அவர்கள் எ க்கின்ற யற்சிக க்கு 
நாங்க ம் உ ைணயாகச் ெசயற்பட ஆயத்தமாக 
இ ந்தா ம், அரசாங்கத்தின் ெசயற்பா கள் ேவ விதமாக 
இ க்கின்றன. அதன் லம் எங்க ைடய தமிழ் மக்கைள இந்த 
அரசாங்கம் தள்ளியி க்க - எட் யி க்க ைவத்தி க்கின்ற .  

குறிப்பாக, வடக்கு மாகாண சைபயில் மக்களால் 
ெதாி ெசய்யப்பட்ட மாகாண சைப உ ப்பினர்கள் 
இ க்கின்றார்கள். தலைமச்சர் ஒ வ ம் இ க்கின்றார். 
வடக்கு, கிழக்ைகச் ேசர்ந்த மக்களால் ெதாி ெசய்யப்பட்ட 
தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்பின் பாரா மன்றப் 
பிரதிநிதிக ம் இ க்கின்றார்கள். அவ்வாறி ந் ம், மத்திய 
அரசாங்கத்தினால் ன்ென க்கப்ப கின்ற அபிவி த்தித் 
திட்டங்கள் சம்பந்தமாக மாகாண சைப டேனா அல்ல  
பாரா மன்ற உ ப்பினர்க டேனா எந்தவிதமான 
கலந்தாேலாசைன ம் ெசய்யப்ப வதில்ைல. அந்த 
மக்க ைடய வி ப்பத் க்கு மாறாக அல்ல  மக்கள் 
பிரதிநிதிக ைடய வி ப்பத் க்கு  மாறாக தன்னிச்ைசயாக 
அத்தைகய அபிவி த்தித் திட்டங்கள் 

ன்ென க்கப்ப கின்றன. இ  பல்ேவ பட்ட சர்ச்ைசகைளக் 
கிளப்பியி க்கின்ற . குறிப்பாக, 65,000 ட் த்திட்டம் 
ெதாடர்பாக எங்க ைடய எந்த ஆேலாசைன ம் 
ெபறப்படவில்ைல. எங்க ைடய ெகளரவ உ ப்பினர் 
சுமந்திரன் அவர்கள் இந்த 65,000 ட் த்திட்டம் ெதாடர்பாக 
மிகத்ெதளிவாக இந்த சைபயிேல எ த் க் கூறியி க்கிறார். 
இந்த எண்ணிக்ைக இரட் ப்பாக்கப்பட ேவண் ம். அதாவ , 
130,000 ஆக அதிகாிக்கப்பட ேவண் ம். அந்த ட் த்திட்டம் 
சூழ க்ேகற்றாற்ேபால் நிரந்தரமாக அைமக்கப்பட ேவண் ம். 
அதாவ , சீெமந் , கல், மணல் ெகாண்  கட்டப்பட 
ேவண் ம். அங்கு கு யி க்கின்ற எங்க ைடய மக்களின் 2 - 3 
தைல ைறயினர் வாழக்கூ யவாறான ஒ  சூழ்நிைலைய 

அங்கு ஏற்ப த்த ேவண் ெமன்  ெதாடர்ச்சியாக இந்தச் 
சைபக்குள் ம் ெவளியி ம் பல தடைவகள் நாங்கள் 
வ த்தி ம்கூட, அ  சர்ச்ைசக்குாிய விடயமாக இன்ன ம் 
ெதாடர்ந் ெகாண் க்கின்ற . இ ந்தா ம், இன்ைறய 
தினம் ெகளரவ அைமச்சர் ேஜான் அமர ங்க அவர்கள் அைத 
மீள்பாிசீலைன  ெசய்வதாகக் கூறியி ந்தார். உண்ைமயில் 
இந்த நல்லாட்சிைய ஏற்ப த் வதற்காக ஆதர  வழங்கிய 
எங்க க்கு, இப்ப யான  அபிவி த்தித் திட்டங்களில்கூட 
இந்த அரசாங்கம் குைறந்தபட்சம் தன் ைடய 
நல்ெலண்ணத்ைதக் காட்டாம ப்ப  கவைலயளிக்கின்ற . 
இ ப்பி ம், இந்த ட் த்திட்டத்தின் எண்ணிக்ைகைய 
1,30,000 ஆக அதிகாிப்பேதா , ட் ன் அைமப்ைப மாற்றி 
நிரந்தரமானெதா  ட் த்திட்டமாக அ  அைமக்கப்பட 
ேவண் ெமன்ப   எங்க ைடய ேகாாிக்ைகயாக 
இ க்கின்ற .  

மீள்கு ேயற்றத்ைத எ த் க்ெகாண்டால், இடம்ெபயர்ந்த 
தமிழ் மக்க க்குத் தங்க ைடய ெசாந்த இடங்களிேல மீளக் 
கு ேயற யாத ர்ப்பாக்கிய நிைலைம  
ஏற்பட் க்கின்ற . அ  கிழக்கில் குறிப்பாக சம் ராக 
இ க்கலாம் அல்ல  வடக்கில் ேகப்பாப் லவாக, அல்ல  
யாழ்ப்பாணமாக, வன்னியாக இ க்கலாம்! இப்ப யாக 
பல்ேவ  இடங்களிேல தமிழ் மக்க க்குச் ெசாந்தமான 
காணிகள் மீளக் ைகயளிக்கப்படாத நிைலைமகள் 
காணப்ப கின்றன. ஆகேவ, தமிழ் மக்க ைடய ெசாந்தக் 
காணிகளிேல அவர்கைள மீள்கு ேயற்றம் ெசய்வதற்கும் 

கைளக் கட் வதற்கும் அரசாங்கம் உாிய 
நடவ க்ைககைள எ க்க ேவண் ம்.  

இதற்கு அப்பால் பிரேதச ாீதியாக, மாவட்ட ாீதியாக 
நைடெப கின்ற ஒ ங்கிைணப் க் கு க் கூட்டங்களிேல 
எ க்கப்ப கின்ற எந்தத் தீர்மானங்கைள ம் 
நைட ைறப்ப த்த யாத ர்ப்பாக்கிய நிைலயிேல அரச 
அதிகாாிகள் இ க்கிறார்கள். உதாரணமாக, இரா வத்தின் 
பி யில் இ க்கின்ற காணிகைள வி விப்பதற்கு 
ஒ ங்கிைணப் க் கு க் கூட்டத்தில் தீர்மானம் எ த்தா ம் 
அைத வி விக்க யாமல் இ க்கின்ற . அவ்வாேற 
உள் ராட்சிச் சைபகளினால்  நிர்வகிக்கப்ப கின்ற, மிக 
ேமாசமாகப் பாதிக்கப்பட் க்கின்ற பல்ேவ  திகைளக் 
குைறந்தபட்சம் தி த்தியைமப்பதற்கு அங்கு கிரவல் எ க்க 

யவில்ைல; மணல் எ க்க யவில்ைல. ஆனால், 
சட்டவிேராதமாக இைவ ெவளி மாவட்டங்க க்குக் 
ெகாண் ெசல்லப்ப கின்றன. ஆகேவ, அரசாங்கம் 
இைவபற்றி கூ ய கவனத்ைதச் ெச த்த ேவண் ம்.  

அ த்ததாக, விவசாயிகள் இந்த வ ட காலேபாக 
ெநற்ெசய்ைகயில்  உற்பத்தி ெசய்த ெநல்ைலக்கூட விற்க 

யாத நிைலைம இன்  ஏற்பட் க்கின்ற . அரசாங்கம் 
ஒ  விவசாயியிடமி ந்  2,000 கிேலாகிராம் ெநல்ைலக் 
ெகாள் தல் ெசய் ம் என்  ெசால்லப்பட்டா ம் அ  
நைட ைறப்ப த்தப்படாத பட்சத்திேல அவர்கள் அந்த 
ெநல்ைல மிகக் குைறந்த விைலயிேல தனியா க்கு விற்பைன 
ெசய்யேவண் யி க்கின்ற . ஜனாதிபதி அவர்க க்கு இந்த 
நாட் க்கின்ற விவசாயிகள் ெப மளவில் ஆதரைவ 
வழக்கியி க்கிறார்கள். ஆகேவ, அவர்க ைடய நலனில் இந்த 
அரசாங்கம் கூ தலான கவனத்ைதச் ெச த்த ேவண் ெமன்  
இந்த ேநரத்தில் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 

எல்ைல நிர்ணயம் சம்பந்தமான கூட்டங்கள் மாவட்ட 
ாீதியாக நைடெபற் க்ெகாண் க்கின்றன. வடக்கு, 
கிழக்ைகப் ெபா த்தவைரயிேல அங்கு விேசடமான சில 
பிரச்சிைனகள் இ க்கின்றன. உதாரணமாக, அங்கு நில 
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அபகாிப் கள் பல வழிகளில் நைடெபற்றி க்கின்றன. 
பைடத்தரப்பினால் நிலங்கள் அபகாிக்கப்பட் க்கின்றன. 
அேதேபால் ேவ விதமாக ம் அபகாிக்கப்ப கின்றன.   
உதாரணமாக,  வ னியா மாவட்டத்ைத எ த் க்ெகாண்டால், 
வ னியா ெதற்கு சிங்கள பிரேதச ெசயலகத் க்ெகன 47.3 
ச ர கிேலாமீற்றர் காணி  சு காிக்கப்பட் க்கின்ற . 
இதனால் எல்ைல மீள்நிர்ணயம் ெசய்வதிேல பாாிய 
ெந க்க கள் ஏற்பட் க்கின்றன. ஆகேவ, அரசாங்கம் இந்த 
விடயங்கைளக் கவனத்தில் எ க்க ேவண் ம்.  

ேம ம், ஐ.நா. க்கும் சர்வேதச ச கத்திற்கும் 
வாக்கு தியளித்தப  அரசாங்கம்  பயங்கரவாதத் 
தைடச்சட்டத்ைத நீக்கவில்ைல. அேதேபால், காணாமல் 
ேபானவர்கள் ெதாடர்பாக கடந்த 7 வ ட காலமாக 
எந்தவிதமான பதி ம் வழங்க யாத நிைலைம 
ஏற்பட் க்கின்ற . அரசியல் ைகதிகளின் விடயத்தில் 
ஜனாதிபதி அவர்கள் எங்க ைடய தைலவர் சம்பந்தன் ஐயா 
அவர்க க்கு வழங்கிய வாக்கு திகள்கூட இற்ைறவைர  
நிைறேவற்றப்படாமல்  இ க்கின்றன. இதற்கும் அப்பால் சில 
தினங்க க்கு ன் யாழ்ப்பாணத்திேல சாவகச்ேசாியில் 
தற்ெகாைலப்பைட அங்கிெயான்  ைகப்பற்றப்பட்டைதக் 
காரணமாக ைவத் க்ெகாண்  மீண் ம் வடக்கிேல 
இரா வத்ைத நிரந்தரமாக ைவத்தி ப்பதற்கும் இந்த 
அரசியல் ைகதிகைளத்  ெதாடர்ந் ம் சிைறகளில் 
ைவத்தி ப்பதற்கும் யற்சிகள் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றன. 
அத் டன், நல் ணக்கத்ைதப்பற்றி ெதாடர்ச்சியாக தமிழ் 
மக்கள் மத்தியி ம் வடக்கு, கிழக்கி ம் மட் ம் ேபசினால் 
ேபாதா . ஒட் ெமாத்தமாக ெதற்கி ம் வடக்கி ம் குறிப்பாக 
இ்ந்த அரசாங்கத் தரப்பினாிைடயி ம் அந்த மனமாற்றம் 
ஏற்படேவண் ம். அதற்கூடாகத்தான் உண்ைமயான 
நல் ணக்கத்ைத ஏற்ப த்த ெமன்  கூறிக்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன். நன்றி.  
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ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කාලාවෙරෝධ (විෙශේෂ 

විධිවිධාන) පනත් ෙකටුම්පත ෙදවැනි වර කියැවීෙම් විවාදය 
පවතින ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපටත් ඒ සම්බන්ධෙයන් අදහස් කීපයක් 
ෙම් උත්තරීතර සභාවට ඉදිරිපත් කරන්න ලැබීම සම්බන්ධෙයන් 
පථමෙයන්ම අප සතුටු වනවා.  

ෙමම පනත් ෙකටුම්පෙතහි ඇතුළත් නීතිය පිළිබඳව සහ එහි 
කියාකාරකම් පිළිබඳව අද දවස පුරාවට ෙනොෙයක් 
මන්තීවරුන්ෙගන් ෙබොෙහෝ කරුණු කාරණා කියැවුණා. ගරු 
විජයදාස රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා ඇතුළු ෙබො ෙහෝ ෙදෙනක් එහි 
කියාකාරිත්වය පිළිබඳව ෙම් උත්තරීතර සභාවට කරුණු පැහැදිලි 
කළා. ෙම් රෙට් වසර තිහක කාලයක් තිස්ෙසේ කුරිරු තස්තවාදයක් 
පැවතුණු බව අප දන්නවා. සාමාන ෙයන් ෙලෝකෙය් ඕනෑම රටක 
යුද්ධයකට පස්ෙසේ ඊළඟට පැන නඟින පශ්න තමයි නැවත පදිංචි 
කරවීම, යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම සහ පුනරුත්ථාපනය 
කිරීම. ෙම් සංකල්පයන් අතෙර් ඉඩම්වල ඇත්ත අයිතිකරුවන් 
කවුද කියන පශ්නයත් ෙලෝකෙය් ඕනෑම රටක පාෙයෝගිකව පැන 
නඟින පශ්නයක්.  

1983 මැයි මාසෙය් 01වැනිදා ඉඳලා 2009 මැයි මාස ෙය් 
18වැනිදා දක්වා කාල සීමාව තුළ යම් සටන්කාමී තස්තවාදී 
කණ්ඩායමක කියාකාරකම් ෙහේතුෙකොටෙගන සිදු වුණු යම් අවාසි 
සහගත තත්ත්වයන් සම්බන්ධෙයන් නීතිය සකසන්න අද ෙම් 

පනත් ෙකටුම්පත තුළින් කටයුතු කරලා තිෙබනවා. ඊට අදාළ 
නීතිය දීර්ඝ කිරීම පිළිබඳව ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි, පාෙයෝගිකව 
ෙම් නීතිය රට තුළ කියාත්මක කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන 
පශ්නය පිළිබඳව ගරු ඇමතිතුමා ඇතුළු ආණ්ඩුව මීට වඩා වැඩි 
අවධානයක් ෙයොමු කළ යුතු යැයි මා දැඩි ෙසේ විශ්වාස කරනවා.  

2009 මැයි 18 වැනිදායින් පස්ෙසේ පවුල් ඒකක විතරක් 
2,33,000කට වැඩිය එල්ටීටීඊ තස්තවාදය නිසා අවතැන් වූවන් 
හැටියට නැවත පදිංචි කළ බව අප දන්නවා.  නැ ෙඟනහිර 
පෙද්ශෙයන් මුසල්ිම් ජනතාව 70,000කට වැඩි  සංඛ ාවක්, - පවුල් 
වශෙයන් ගත්ෙතොත් 15,000කට වැඩි සංඛ ාවක්- පැය 48ක් 
ඇතුළත එදා සරණාගතයින් විධියට එල්ටීටීඊ තස්තවාදය විසින් 
එළවා දැම්මා. පා ෙයෝගික වචනෙයන් අප කථා කෙළොත් එළවා 
දැම්මා. දළ වශෙයන් ගත්ෙතොත් අවතැන් වූවන්ෙගන් සියයට 4ක් 
පමණ සිංහල ජනතාවක් උතුරු පෙද්ශෙයන් එළියට ඇවිල්ලා 
ජීවත් ෙවනවා. එදා හිටපු ෙදමළ සන්ධානෙය් මන්තීවරු වාෙග්ම 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මන්තීවරු ජාත න්තරයත් එක්ක 
එකතුෙවලා නැවත පදිංචි කිරීම් පිළිබඳව මහ ෙලොකු සද්දයක් 
ෙගොඩ නඟපු ආකාරය අප දැක්කා. සරණාගතයින් නැවත පදිංචි 
කිරීම කඩිනමින්  කරන්න ඕනෑය කියා ඔවුන් මතයක් ෙගොඩ 
නැඟුවා. හැබැයි, එදා අෙප් ආණ්ඩුව වසර හතරක් ඇතුළත 
 මිලියනයකට වැඩිය බිම් ෙබෝම්බ ඉවත් කරලා, ඉතාමත් ෙකටි 
කාලයක් තුළ පවුල් ඒකක 2,33,000කට වැඩි සංඛ ාවක් භූමිෙය් 
පදිංචි කළා. නිවාස හැදුවා. දැන් අර නිවාස 65,000 ගැන ෙබොෙහෝ 
ෙදෙනක් කථා කරනවා. ඒවාෙය් පමිතිය ගැන කථා කරනවා. එදා 
පැවති අෙප් ආණ්ඩුව නිවාස ලක්ෂයකට වැඩි පමාණයක් 
පාෙයෝගිකව බිම ෙගොඩ නැඟුවා. හැබැයි, ඉන්දියන් ආණ්ඩුෙවන් 
හදන්න ෙපොෙරොන්දු වුණු නිවාස 65,000 අවුරුදු හතරක් ගත 
ෙවලාත් තවම හදනවා. ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුවත් එක්ක 
එකතුෙවලා ෙහෝ ඒ කට්ටිය ෙම් ෙගවල් 65,000  හැදුෙවොත් ෙහොඳයි 
කියන එකයි අෙප් විශ්වාසය.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පවුල් 2,33,000 පදිංචි 
කෙළේ  ඔවුන් විශ්වාස කරන විධියට ඔවුන්ෙග් භූමිෙය්යි. එදා හිටපු 
නිලධාරින්ට, ගාම ෙසේවකට, පාෙද්ශීය ෙල්කම්ට, දිසාපතිට "ෙම් 
මෙග් ඉඩම" කියලා ඔවුන් සහතික කරපු භූමිය තුළයි ඔවුන් පදිංචි 
කෙළේ. නමුත් ෙම් නීතිය ආවාට පස්ෙසේ ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? 
එංගලන්තෙය් විතරක් උතුෙර් ජනතාව ලක්ෂ ෙදකහමාරක්, තුනක් 
විතර  වාසය කරන බව අප දන්නවා. එදා පැවති තස්තවාදය නිසා 
අවතැන් වූවන් විධියට පිට රටට ගිහිල්ලා, ඩයසේපෝරාව විධියට 
ව ාපාර කරෙගන, දරුමල්ලන් හදාෙගන ෙකෝටිපති 
ව ාපාරිකයින් විධියට ඔවුන් ජීවත් ෙවනවා. කැනඩාව ගත්තත් 
එෙහමයි. මුල් අයිතිකරුවන් විධියට ෙම් භූමියට අයිතිවාසිකම් 
කියන්න ෙම් සියලු ෙදනාටම හැකියාව ලැෙබනවා. ඒකත් 
අවුරුද්දක කාල සීමාව ඇතුළත ඉතාමත් ශීඝෙයන් කරන්න ඕනෑ. 
හැබැයි, ෙම්ෙක් අවසාන පතිඵලය ෙමොකක්ද? එල්ටීටීඊ තස්තවාදය 
නිසා වසර තිහක් යුද්ධෙයන් බැට කාපු, යුද්ධය නිසා අවතැන්  වුණු 
ජනතාව නැවත පදිංචි කළා. අවුරුදු තිහකට කලින් ෙම් රටින් 
පිටත් වුණු මහත්තෙයක් නැවත ෙම් රටට ඇවිල්ලා ටයි එකකුයි, 
ෙකෝට් එකකුයි ඇඳෙගන යාපනයට ගිහිල්ලා, ෙකෙනක් දැන් 
පදිංචි ෙවලා ඉන්න භූමිෙය් මුල් අයිතිකරු ඔහුය කියලා ඒ ෙගදරට 
අයිතිවාසිකම් කියනවා. 

දැන් ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? ෙම් කාරණය උසාවියට අරෙගන 
ගියා කියමුෙකෝ. එතෙකොට කිළිෙනොච්චිවල, මුලතිව්වල, 
පුනරීන්වල, පුදුකුඩුඉරිප්පුවල අහිංසක අම්මා ෙකෙනකු, තාත්තා 
ෙකෙනකු උසාවියට ගිහිල්ලා නඩු කියන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 
ෙද්ශපාලන බලපෑම් මත නැවත පදිංචි කිරීම් කියලා විල්පත්තු 
කැෙල්ත් ශුද්ධ කරෙගන යනවා අපි දැක්කා. ෙම් විධියට යම් යම් 
ෙද්ශපාලන බලපෑම් එක්ක ඒ අය ආෙවොත් ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්?  

1135 1136 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වසර 30ක යුද්ධය නිසා 
අවතැන් වුණු ජනතාවක් තමයි ඒ පෙද්ශවල ඉන්ෙන්. යුද්ධය 
අවසන් වුණා, ෙගවල් ෙදොරවල් හදාගත්තා, ළමයි ඉස්ෙකෝෙල් 
යැව්වා, කුඹුරක් ෙකොටාෙගන, එෙහම නැත්නම් මුහුදු ගිහිල්ලා 
ජීවත් වුණා. දැන් ඒ ෙගදරට අයිතිවාසිකම් කියාෙගන  ඒ ෙගදර 
ඉන්න අය ෙගදරින් ෙදොට්ට ඇදලා දාන්න එංගලන්තෙය් ඉඳලා 
මහත්තෙයක් එනවා. ඒෙකන් බැටකන්ෙන් කව්ද? උතුෙර් ජීවත් 
වන අහිංසක ෙදමළ ජනතාව තමයි නැවත වතාවක් ෙම් නිසා 
බැටකන්ෙන්. ෙම් නීතිය ෙගනැල්ලා ජාත න්තරෙය් ඉන්න අයට 
ලංකාවට ඇවිල්ලා ඉඩම් මිලදී ගන්න පහසුකම් හැදුවාට කමක් 
නැහැ. හැබැයි, ෙමෙතක් කල් අෙප් රෙට් ජීවත් වුණු ජනතාවට 
අසාධාරණයක් ෙවන්න ෙදන්න බැහැ. නැ ෙඟනහිර ෙවන්න 
පුළුවන්, උතුෙර් ෙවන්න පුළුවන් එල්ටීටීඊ තස්තවාදයත් එක්ක 
හැප්පිලා ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් ජීවිත ෙගොඩනඟා ගත් උදවියට 
ෙමවැනි නීතියක් නිසා අසාධාරණයක් ෙවන්න ඉඩ තියන්න බැහැ.  

එක් පැත්තකින් ෙම් ආණ්ඩුෙව් අලුත් පතිපත්තිත් එක්ක 
විෙද්ශිකයන්ට ලංකාෙව් ඉඩම් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ෙදමළ 
ඩයස්ෙපෝරාෙව් ඉන්න ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් විෙද්ශීය පාස්ෙපෝට් 
තිෙබන අය. ඒ කට්ටිය කණ්ඩායම් වශෙයන් එකතු ෙවලා අක්කර 
දහස් ගණන් උතුරු නැ ෙඟනහිර ඉඩම් මංෙකොල්ල කෑමකට 
සූදානම් ෙවන්නත් බැරි නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
එෙහම ෙවයි කියලා මම කියන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, එෙහම 
ෙනොෙවයි කියලා කියන්නත් බැහැ. ෙමොකද, ඒ කට්ටියට සමාගම් 
විධියට එන්නත් පුළුවන්. ඒ අයට මුදල් බලය තිෙබනවා; 
ෙද්ශපාලන බලය තිෙබනවා. ඒ අය ඇවිල්ලා අහිංසක ෙදමව්පියන් 
ෙගවල්වලින් එළියට ඇදලා දාලා නැවත වතාවක් ඒ ෙගවල්වල 
අයිතිවාසිකම කියාෙගන එම ඉඩම්වල මුල් අයිතිකරුෙවෝ බවට 
පරිවර්තනය ෙවන්නත් බැරි නැහැ. ඒ නිසා මම ගරු අධිකරණ 
ඇමතිතුමාෙගන් ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඉල්ලීමක් කරනවා. දැන් 
2,33,000ක් පමණ ජනතාවක්  නැවත පදිංචි කරවලා තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම ෙදමළ ඩයස්ෙපෝරාව විධියට මිලියන ගණනක් ජීවත් 
ෙවනවා. ඒ සියලු ෙදනාම ඇවිල්ලා ඉඩම්වල අයිතිය ඉල්ලලා 
උසාවියට ගියාම ෙකොෙහොම තිෙය්විද? දැනට දිසත්ික් උසාවිෙය් 
තිෙබන ඉඩම් නඩු ටික අහන්න ෙවලාවකුත් නැහැ,  ඒවාෙය් 
යටිතල පහසුකම්වත් නැහැ. ඉඩම්වලට අයිතිවාසිකම් කියාෙගන 
අවුරුද්දක් ඇතුළත නඩු ලක්ෂ ගණනක් එන්න පටන් ගත්තාම 
පාෙයෝගිකව ෙම් පනත කියාත්මක ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන 
පශ්නයත් අපි අධිකරණ ඇමතිතුමාෙගන් අහනවා. පනත් 
ෙකටුම්පත් ෙගනාවාට කමක් නැහැ. යුද්ධයට භෙය් දමිළ ජනතාව 
පාවා දීලා උතුර අතහැරලා එංගලන්තෙය් පදිංචියට ගිය කට්ටිය 
නැවත වතාවක් යාපනෙය් පදිංචියට ෙගනාවාට කමක් නැහැ. 
හැබැයි, එෙහම එන ෙකොට ෙමෙතක් කල් යාපනෙය් ජීවත් වුණු 
 ජනතාවට අසාධාරණයක් ෙවන්න තියන්න එපාය කියන ඉල්ලීම 
තමයි අපි ඔබ තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් කරන්ෙන්. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට ලබා දුන් කාලය දැන් අවසන්. 
 

ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
මට තව විනාඩියක කාලයක් ලබා ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි. 

එවැනි පාෙයෝගික ගැටලුවලට ඔබ තමුන්නාන්ෙසේලා මුහුණ 
දුන්ෙන් නැත්නම්, අද උෙද් ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා 

කැබිනට් මණ්ලඩෙය් ඇමතිවරු කීයක් ඉන්නවාද කියලා ඇහුවාම 
උත්තර ෙදන්න බැරි වුණා වාෙග්, තව ටික දවසකට පස්ෙසේ කී 
ෙදෙනක් ඇවිල්ලා ඉඩම් ඉල්ලුවාද, ඉඩම් අල්ලා ගත්තාද කියලා 
ඇහුෙවොත් ඔබ තමුන්නාන්ෙසේලාට ඒකටත් උත්තරයක් නැති 
ෙවයි. ඒ නිසා අපි ඔබතුමන්ලාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා, ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පත කියාත්මක කළාට කමක් නැහැ. ෙම් 
ෙකටුම්පතට සංෙශෝධන ෙග්න්න. පාෙයෝගික සංෙශෝධන 
කරන්න. රෙට් ජනතාවට, රෙට් ඒකීයත්වයට හානියක් ෙවන්න 
ෙදන්ෙන් නැතුව, උතුෙර් ජීවත් වන ෙදමළ ජනතාවට, මුස්ලිම් 
ජනතාවට සහ සිංහල ජනතාවට අසාධාරණයක් ෙනොෙවන විධියට 
කටයුතු කරන්න කියන ඉල්ලීමත් කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

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

මීළඟට, ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මන්තීතුමා. 

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට විනාඩි කීයක් 

තිෙබනවාද? 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට විනාඩි 8ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 4.44] 

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් 
කතාෙවන් පසුව මට කථා කරන්න අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳවත් 
මම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. 

ඉතාමත් වැදගත් මාතෘකාවක් යටෙත් වූ පනත් ෙකටුම්පතක් 
පිළිබඳවයි අද මට කථා කරන්න අවස්ථාව ලැබී තිෙබන්ෙන්. 
විෙශේෂෙයන්ම ශී ලංකාෙව් ගරු අගාමාත තුමාෙග්ත්, අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග්ත් උපෙදස් පරිදි අධිකරණ අමාත වරයා 
හැටියට ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමා විසින් කාලවෙරෝධ 
(විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත් ෙකටුම්පත සංෙශෝධන සහිතව අද 
විවාදය සඳහා  ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. 

 ෙම් වන විටත් ඒකාබද්ධ විපක්ෂය කෑලිවලට කැෙඩමින් 
පවතිනවා. මෙග් පක්ෂෙය් මන්තීවරුන් වන ගරු පාලිත 
ෙතවරප්ෙපරුම මැතිතුමා නිෙයෝජ  අමාත වරෙයකු හැටියට පත් 
වීම පිළිබඳවත්, ඒ වාෙග්ම විද ා හා තාක්ෂණ -[බාධා කිරීම්]  

 
ගරු එස.්සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
එතුමා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ෙන්.  
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[ගරු නාමල් රාජපක්ෂ  මහතා] 
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ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
ඒක තමයි. ඒක මම දන්නවා. ඒක මට කියන්න ඕනෑ නැහැ. 

මම දන්නවා. මම එතුමා ගැන කිව්ෙව් සුභ පතන්නයි. ඔබතුමන්ලා 
ඉන්න, කලබල නැතිව. කථාව පටන්ගන්නෙකොටම බාධා ෙනොකර 
ඉන්න. "පුදපු ගමන් කාපි යකා" -[බාධා කිරීම්]  

 
ගරු එස.්සී. මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙයන් කවුද ඉන්ෙන්?  
 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
මනූෂ නානායක්කාර ෙකොෙහේද සිටිෙය්? "ම" යන්න හදවෙත් 

ගහෙගනයි සිටිෙය්. [බාධා කිරීම්] තමුන්නාන්ෙසේ දන්ෙන් නැහැ 
ගාල්ෙල් වුණු සිද්ධි. ඒ ගැන මමයි දන්ෙන්. "ම" යන්න හදවෙත් 
ගහෙගනයි සිටිෙය්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. අපි එතුමාට 
සුභ පතනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පමාද ෙවලා ෙහෝ 
එතුමන්ලා අද ජාතික ආණ්ඩුවට එකතු ෙවලා සිටිනවා. ඒ නිසා අපි 
ගරු මනූෂ නානායක්කාර මැතිතුමාට ෙම් අවස්ථාෙව්දී ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නාමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා අද 
ෙබොෙහෝ ෙසේ බය ෙවලා ඉන්නවා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත් ෙගෙනන 
ෙකොට. 2009දී යුද්ධය අවසන් වුණාට පස්ෙසේ එතුමාෙග් පියාණන් 
අතිගරු ජනාධිපතිවරයා හැටියට සිටිද්දී, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත් 
ෙගෙනන්න එතුමන්ලාට අවස්ථාව තිබුණා. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත් 
ෙගන ආ යුතුව තිබුෙණ් ඒ අයයි; අප ෙනොෙවයි. ෙම් තත්ත්වය 
පිළිබඳව පැහැදිලි අවෙබෝධයක් තිබුණා නම්, අවුරුදු ගණනාවක් 
තිස්ෙසේ -අවුරුදු 30ක් තිස්ෙසේ- තමන්ෙග් ගම් බිම් අත හැර ගිය, ගම් 
බිම් අහිමි වුණු මිනිසුන් ෙකෙර්, දවිඩ ජනතාව ෙකෙර් හදවතින්ම 
උණුවීමක් පසු ගිය ආණ්ඩුවට තිබුණා නම්, ෙනොෙයක් විධිෙය් 
අපවාදවලින් ගැලෙවන්න ඕනෑ කමක් තිබුණා නම්, යුද්ධය 
ජයගහණය කළා වාෙග්ම ෙම් වාෙග් පනත් ෙකටුම්පතක් 
ෙගෙනන්න එතුමන්ලාට තිබුණා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 
ෙම්ක අලුත් පනත් ෙකටුම්පතක් ෙනොෙවයි.  

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා නිෙයෝජ  අමාත තුමා කිව්වා වාෙග්, 
ෙමය යම් යම් සංෙශෝධනයන් කරලා ෙම් වැෙඩ් අවසන් කරන්න 
තාවකාලිකව ඇති කරපු ෙදයක්. ඒ නිසා ෙම්වාට අමුතුෙවන් බය 
ෙවන්න ඕනෑ නැහැ. අද එතුමන්ලා අහනවා, ටයි ෙකෝට් ඇඳගත් 
පිරිසක් ෙකොෙහන් ෙහෝ ආෙවොත් අර ෙගවල් ෙදොරවල් හදපු 
අහිංසක මිනිසුන්ට ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන් කියලා. එෙහම බය 
ෙවන්න ඕනෑ නැහැ. ෙම් රෙට් නීතිය තිෙබනවා. අද අධිකරණයට 
යන්න ඕනෑ තරම් අවස්ථා තිෙබනවා. අධිකරණය ඒ පිළිබඳව 
විමර්ශනයක් කරනවා. ඒ මිනිසුන්ට නීති සහන නැත්නම්, ඒ 
පෙද්ශවලට ගිහිල්ලා ඒ මිනිසුන්ට උදවු කරන නීති සහන වැඩ 
පිළිෙවළක් අධිකරණ අමාත ාංශෙය් තිෙබනවා. ෙම් 
නීතිඥයන්ටත් -නාමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාටත්- පුළුවන් එයට 
සම්බන්ධ ෙවන්න. ඒ නිසා, අද ජනතාව නීතිය ෙනොදන්නාකමක් 
නැති බව මතක තියාගන්න.  

අද රෙට් ජනතාව නීතිය දන්නවා. ඒ නිසා අපි පැහැදිලිව 
කියනවා, අශුභවාදි විධියට සිතන්න එපා කියලා. ෙම් රෙට් අවුරුදු 
30ක් තිස්ෙසේ පැවැති යුද්ධය නිසා අසරණ වුෙණ් දවිඩ මිනිසුන් 
විතරක් ෙනොෙවයි. මට මතකයි මෙග් පෙද්ශෙය් යාපනෙය් 
මුදලාලිලා සිටියා. සමහරු ෙබ්කරි කළා. පාන් විකුණපු ඒ මිනිස්සු 
තම ගම් බිම් අත් හැරලා ආවා. ඒ අයට එෙහේ ඉඩ කඩම් තිබුණා. 

නමුත් ඒ සියල්ල අහිමි වුණා. ඒ මිනිසුන් යාපනයට ගිහිල්ලා 
නැවත තමන්ෙග් ෙබ්කරි ආරම්භ කරනවා නම්, තමන්ෙග් සිල්ලර 
කෙඩ් ආරම්භ කරනවා නම්, තමන්ෙග් ෙවනත් ෙගොවිතැනක් 
ආරම්භ කරනවා නම් ඒ ගැන ෙමොකක්ද ෙම් තරමට තිෙබන 
අමාරුව? ශී ලාංකිකයන් හැටියට ෙම් ෙපොෙළොෙව්, ෙම් රෙට් 
ඉපදුණු හැම මිනිෙහකුටම අඩු ගණෙන් මැෙරන්න රියන් හතරක් 
ෙහෝ තිෙබන්න ඕනෑ. යුද්ධය නිසා ජීවිත විනාශ වුණා නම්, යුද්ධය 
නිසා අවාසනාවන්ත තත්ත්වයකට පත් වුණා නම් ෙම් රෙට් -ෙම් 
උපන් බිෙම්- ශී ලාංකිකයන් හැටියට බිහිවූ ඒ මිනිසුන් ෙවනුෙවන් 
ෙම් ආණ්ඩුව යහ පාලන ආණ්ඩුවක් විධියට නියම වැඩ පිළිෙවළක් 
කියාත්මක කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ගරු ශියානි විෙජ්විකම 
මන්තීතුමිය නීතිඥවරියක හැටියට ෙනොෙයක් ෙද්වල් කිව්වා, 
අතීතයට බලපාන විධියට නීති ෙගෙනනවාය කියමින්. ෙම් රෙට් 
යම්කිසි සිද්ධියක් අවුරුදු 30ක් තිස්ෙසේ සිද්ධ ෙවලා, ඒ නිසා 
ජනතාව අවතැන් ෙවලා, ජීවිත විනාශ ෙවලා තිෙබද්දී යම් යම් 
ෙද්වල් මඟින් ඒ මිනිසුන්ට යම් යම් අයිතිවාසිකම් ලබාගන්න ඕනෑ 
නම් අතීතයට බලපාන විධියට ෙම් රෙට් නීතියක් ෙගන ඒෙම් 
වැරැද්ද ෙමොකක්ද කියා මම අහනවා. ඒ සිද්ධිය ෙවලා අවසන්. ඒ 
මිනිසුන් ෙනොසලකා හරින්න කියාද අපට කියන්ෙන්? ෙසේපාල 
ඒකනායක නඩුව ගැන කියනවා. ඒ නඩුව ජාත න්තර වශෙයන් 
ෙබෙහවින් ආන්ෙදෝලනයට ලක් වූ ෙදයක්. එහිදී ෙමොකක්ද 
වුෙණ්? ෙසේපාල ඒකනායක නඩුව කියාත්මක කෙළේ අතීතයට 
බලපාන විධියටයි. ඒ නිසා ඒ වාෙග් ඉතාම බිහිසුණු යම් යම් 
ෙද්වල් ෙවනුෙවන් ෙකෙනකුට දඬුවම් කරන්න ඕනෑ නම්, 
ෙකෙනකුට අයිතිවාසිකම් දිනා ෙදන්න ඕනෑ නම් අධිකරණ 
කමෙය් යම් යම් සංෙශෝධන කිරීම ඉතාම වැදගත්.  

අද අධිකරණ පද්ධතිෙය් තිෙබන පමාදයන් පිළිබඳව කියන්න 
ඕනෑ. ෙමය අවුරුදු ගණනක් තිස්ෙසේ සිද්ධ වුණු ෙදයක්. අප විෙද්ශ 
සංචාරයකට සහභාගි වූ ෙවලාෙව් ඕස්ෙට්ලියාෙව් අධිකරණ 
පද්ධතිය තුළ කටයුතු ෙකරුණු ආකාරය මට මතකයි. ඒ 
අධිකරණෙය් සමහර නඩු විභාග වූ ආකාරය අපි දැක්කා. 
කාමරවලයි නඩු ඇහුෙව්. නියමිත ෙවලාවන් දීලායි තිබුෙණ්, යම් 
යම් නඩුවලට. පැය, පැය එකහමාර, පැය භාගය ආදි වශෙයන් 
ෙවලාව දීලා තිබුණා. නමුත් ෙමෙහේ තිෙබන අධිකරණ පද්ධතිෙය් 
නඩු ගැන ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමාට මා මතක් කරන්න 
කැමැතියි. ඒ නඩු අතර පවුල් පශ්න තිෙබනවා; දික්කසාද නඩුත් 
තිෙබනවා; ඉඩම් නඩුත් තිෙබනවා; traffic නඩුත් තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම ෙනොෙයක් විධිෙය් මත් දව , මත් කුඩු, ෙහොර අරක්කු 
වැනි ෙද්වල්වලටත් නඩු තිෙබනවා. ඒ ඔක්ෙකෝම අද එක 
තැනකයි ඉන්ෙන්. ඒ නිසා අද පශ්නයක් තිෙබනවා.  

අධිකරණෙය් නඩු  ඇසීම පිළිබඳව අපට සදාචාරයක් 
තිෙබන්නට ඕනෑ . අද ෙදෙනෝදාහක් ඉන්න තැන දික්කසාද නඩු 
විමසීමට ගන්නවා. ඒ නිසා ෙම් අධිකරණ කමය ෙවනස් ෙවන්නට 
ඕනෑ. එදා බිතාන ෙය් අධිකරණයත් එක්ක සම්බන්ධ වුණු, 
''ෙවස්මිනිස්ටර් කමය'' තුළින් ලැබුණු දායාදයන් අපට තිෙබනවා. 
ඇයි, ෙම් අධිකරණ කමය අපට ෙවනස් කරන්න බැරි? යම් 
වැරැද්දක් සම්බන්ධෙයන් ඕනෑම ෙකෙනකුට ෙචෝදනා කරන්න 
පුළුවන්. නමුත් යම් දඬුවමක් නියම කරන්නට කලින්, අධිකරණ 
තීන්දුවක් කියාත්මක කරන්නට කලින්, සෑම ෙකෙනක්ම නීතිය 
හමුෙව් වැරදිකාරෙයක් ෙනොෙවයි කියායි අප කියන්ෙන්. නමුත්, 
සමහර ෙව්ලාවට සමාජය තුළ ඉතාමත් අවාසනාවන්ත 
තත්ත්වයන් ඇති ෙවනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද සමහරුන් භය ෙවලා. 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් සමහර මන්තීවරුන් ඇමතිකම් අරගන්න 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙකොට ඒකාබද්ධ විපක්ෂය ''ලාදුරු ෙරෝගය'' හැදිලා වාෙග්යි. අද 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂය කෑලි කෑලිවලට හැෙලනවා; ගැලෙවනවා. ඒක 
නවත්වා ගන්න බැහැ. අපි බලමු ෙම් අවුරුද්ද අවසාන වන විට 
ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන් කියලා. ඒ නිසා අපි කියනවා, දැන්වත් ඔය 
තිෙබන පුහු මත පැත්තකට දමලා විපක්ෂයක් හැටියට කටයුතු 
කරන්නය කියා. ෙලෝකෙය් ෙකොෙහේවත් නැති එකක් තමයි ෙම් 
''ඒකාබද්ධ විපක්ෂය''. අපි ෙලෝකෙය් කිසිම පාර්ලිෙම්න්තුවක 
දැක්ෙක් නැහැ ෙමෙහම විපක්ෂයක්. කරුණාකරලා නියම 
විපක්ෂයකට ඇවිල්ලා, අෙප් ආණ්ඩුව වුණත් කරන යම් යම් 
අසාධාරණකම්වලට එෙරහිව නැඟී සිටින්න එන්න කියා මා 
කියනවා. එෙහම නැතිව තැන් තැන්වල ෙනොෙයක් විධිෙය් නරි 
නාටක නැටුවාට, ෙනොෙයක් නාඩගම් නැටුවාට ෙම් ආණ්ඩුව 
ෙපරළන්න බැහැ. අවශ  අණ පනත් සාධාරණ සහ යුක්ති සහගත 
ෙලස ඉදිරියටත් අපි ෙගෙනනවා කියන එකත්, ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පතට අෙප් සම්පූර්ණ සහෙයෝගය ලබා ෙදන බවත් මතක් 
කරමින්, ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා. 
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ගරු ශාන්ති ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்கந்தராசா) 
(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

ஆட்சி ாிைம (விேசட ஏற்பா கள்) சட்ட லம் ெதாடர்பாக 
உைரயாற் வதற்குச் சந்தர்ப்பம் தந்தைமக்கு உங்க க்கு 
நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். இலங்ைகயில் 
உளதாயி ந்த ஆ தந்தாங்கிய பயங்கரவாதக் கு ெவான்றின் 
ெசயற்பா கள் காரணமாக நீதிமன்றத்தில் தம  
உாிைமகைளத் ெதாடர்வதற்கு அல்ல  தம்ைமப் 
பா காத் க்ெகாள்வதற்கு இயலாதி க்கின்ற ஆட்கள் 
ெதாடர்பில் ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ய விேசட சட்ட 
ஏற்பா களில், காணி உட்பட அைசயாத ஆதனங்கைள 
மீளப்ெப வதற்காக வழக்குத் ெதா ப்பதற்கு உாிைம 
வழங்கும் இந்த ஏற்பாடான  நல்லாட்சியின் ஓர் 
அறிகுறியாகேவ நான் க கின்ேறன். இ தி த்த 
காலத்திேல எம்மவர் பலர் தம  பா காப் க்காகப் 

லம்ெபயர்ந் , இன் ம் ெவளிநா களில் தைலமைறவாக 
வாழ்ந்  வ கின்றனர். எம  மக்கள் தம  ர் க நிலங்கைள 
வி த் , தாம் ெசன்ற ெவளிநாட் ம் ஓர் உாிைமையப் 
ெபற் க்ெகாள்ளா  இன் ம் அகதி வாழ்க்ைகைய 
வாழ்கின்றனர். இந்த நிைலயில் அவர்கள் தம  ெசாத் க்கைள 
மற் ம் தம  உாிைமகைளச் சட்டத்தின் லமாகக் ேகட் ப் 
ெப வதற்கான ஓர் ஏற்பாட்ைட இன்  ஏற்ப த்தியி ப்ப  
மிக ம் வரேவற்கத்தக்கதாகும்.  

ேம ம், அந்த இ தி த்தத்தி ந்  மீண்டவள் என்ற 
வைகயில் நான் எம  மக்களின் தீர்க்கப்படாத ேவ  பல 
பிரச்சிைனகைள ம் இங்கு ன்ைவக்க விைழகின்ேறன். 
இ தி த்தத்தின்ெபா  எம  மக்கள் தம  நைககைள 
விட் வந்த  எல்ேலா க்கும் ெதாிந்த விடயம். தமிழீழ 
ைவப்பகத்தில் ைவக்கப்பட்ட நைககள் என்பதற்கு அப்பால் 
இலங்ைக வங்கி, மக்கள் வங்கி என்பவற்றி ம் எம  மக்கள் 
தம  நைககைள அடகு ைவத்தி க்கின்றார்கள்; பணத்ைத 
ைவப்பி ட் க்கின்றார்கள். அதற்குாிய ஆவணங்கள் மற் ம் 
பற் ச்சீட் க்கைள எம  மக்கள் ைவத்தி க்கின்றெபா ம் 
அந்தச் ெசாத் க்கைள அவர்கள் மீளப் ெபற் க்ெகாள்ள 

யாமல் இன் ம் அைலந் திாிகின்றார்கள். அேதேபால் 
தம  வாகனங்கைள விட் வந்தவர்கள் அந்த 

வாகனங்க க்குாிய ஆவணங்கைள ைவத்தி க் 
கின்றெபா ம் அவற்ைற ம் இன் ம் 
ெபற் க்ெகாள்ளவில்ைல. ஆகேவ, இவ்வா  அைச ம் 
ெசாத் க்க க்குாிய ஆவணங்கள்  ைவத்தி ப்பவர்க க்கு 
அதைன வழங்குவதற்கும் இவ்வரசு நடவ க்ைக எ க்க 
ேவண் ம் என்  மிக ம் தயவாகக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அ மட் மல்ல, வன்னிப் பிரேதசத்திேல 
வைகெதாைகயின்றி காடழிப்  நிகழ்  சட்டவிேராதமாக  
நைடெபற்  வ வ  மிக ம் ேவதைனக்குாிய ஒ  
விடயமாகும். உதாரணமாக ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தின் 
கைர ைறப்பற் ப் பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவிேல குமார ரம் 
என் ம் கிராமத்தில் 216 ஏக்கர் கா  வைகெதாைகயின்றி 
அழிக்கப்பட் ள்ள . இ  அழிக்கப்பட்ட  மட் மல்ல, 
தனிெயா வ க்கு 25 ஏக்கர் தல் 30 ஏக்கர் வைர 
உாிைமயாக வழங்கப்பட் ப்ப ம் இங்கு ஈண்  
குறிப்பிடத்தக்கெதா  விடயமாகும்.  

ேம ம், மீள்கு ேயறிய எம  மக்கள் தம  ெசாந்த 
க க்குச் ெசல்ல யா  இன் ம் திகளில் 

ஆகாரமின்றி, நீாின்றி நீதி ேகட்  அைலந்  திாிகின்றனர். 
அவர்கைள ம் க த்திற்ெகாண்  எம  மக்க க்கு ஓர் 
இயல்பான வாழ்க்ைகைய ஏற்ப த்திக் ெகா க்கக்கூ ய 
வைகயிேல நடவ க்ைக எ க்கப்பட ேவண் ம். ர் கமாக 
வாழ்ந் வ கின்ற எம  மக்கள் பல அபிவி த்தி ேவைலகைள  
ேமற்ெகாண் க்கின்ற இந்த ேவைளயிேல வன வளத் 
திைணக்களம் அந்த மக்கள  காணிக க்குள் எல்ைலக் 
கற்கைள நாட் கின்ற . இதனால் இந்த த்தத்திேல 
பாதிக்கப்பட்ட எம  மக்கள் மீண் ம் பல இன்னல்கைள 
அ பவித்  வ கின்றார்கள். இன்  ஆட்சி ாிைமச் 
சட்ட லம் ஊடாக அைசயாத ெசாத் க்கு உாிைம ேகா ம் 
வசதிைய எம  மக்க க்கு ஏற்ப த்தித் தந்தி க்கின்ற 
அேதேவைளயிேல, அவர்கள் விட் வந்த, ஆவணங்கள் 
ைவத்தி க்கின்ற அைச ம் ெசாத் க்கைள ம் மீட் க் 
ெகா ப்பதற்கு நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ம் என் ம் நான் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

இந்த மண் எம  ெசாந்த மண். ஆண்ட பரம்பைர மீண் ம் 
ஆள நிைனப்பதில் என்ன தவ ? ஆகேவ, இந்த 
விடயங்கைளக் க த்திற்ெகாண்  இந்த நல்லாட்சி அரசு  
எம  மக்களின் இயல்பான ஒ  வாழ்க்ைகக்கு வழிைய 
ஏற்ப த் வதன் லம் நல் ணக்கத்ைத ஏற்ப த்த ேவண் ம் 
என்  தயவாகக் ேகட் , என் ைடய உைரைய 
நிைற ெசய்கின்ேறன்.  

      
[අ.භා. 4.56] 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කාලාවෙරෝධ (විෙශේෂ 

විධිවිධාන) පනත් ෙකටුම්පත පසු ගිය ආණ්ඩුව තිෙබන කාලෙය්ත් 
ඉදිරියට ආවා. නමුත් ඒක පස්සට තල්ලු කරන්න ෙහේතු තිබුණා. 
කාලයක් ගත ෙවන ෙකොට ඉඩමක භුක්තිෙයහි ස්ථාවර ෙවන 
පුද්ගලයා එෙසේ ස්ථාවර ෙවන්ෙන් යම් තත්ත්ව යටෙත්, පවතින 
වටපිටාව නිසායි. එෙසේ ස්ථාවර වුණාට පසුව, ඔහු නැවත 
විස්ථාපනය කරලා මුල් අයිතිකරුවන්ට ඒ ඉඩමට හිමිකම් 
කියන්නටත්, එහි භුක්තිය නැවත පවරා ගන්නටත් ඉ ඩ ෙදනවා 
කියන්ෙන්, ෙදබරයකට ගල් ගැසීමක් වාෙග්යි කියලායි මම නම් 
කල්පනා කරන්ෙන්. දුකට පත් වූ සෑම ෙකෙනකුටම අපි සහනයක් 
ෙදන්නට ඕනෑ. ෙකෝලාහලය නිසා කාෙග් හරි ඉඩමක් අහිමි වුණා 
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නම් ඔහුට ඉඩමක් ෙදන්නට ඕනෑ. නමුත්, ඒ ෙකෝලාහල කාලය 
තුළ එම ඉඩෙම් භුක්තිය මාරුවීම නිසා, අද ඒ ඉඩම භුක්ති විඳින 
මනුස්සයා ඒකට පළිකාරෙයක් ෙනොෙවයි. ෙමන්න ෙම්කයි, මම 
කියන කරුණ.  

ෙකෝලාහලයක් වුණා. නමුත් ඒ ෙකෝලාහලය ඒ මනුස්සයා 
ඇති කෙළේ නැහැ. ඒ ෙකෝලාහලෙය් පතිඵලයක් හැටියට 
විස්ථාපනයවීම් වුණා. ඒ ෙවනෙකොට කවුරු හරි ඒ ඉඩෙම් 
භුක්තියකට පත් ෙවන්නට ෙයදුණා. ඒ මනුස්සයා ඉඩමකුත් නැති 
මිනිෙහක්. ඒත් ඒ ඉඩමට මුල් අයිතිකරුෙවක් සිටියාය කියන 
එකට ඒ මනුස්සයා පළිද? ෙම් ඉඩම්වල මුල් අයිතිය ෙසොයා ෙගන 
ගිෙයොත්, අපට ෙබොෙහෝ ඉඩම්වල මුල් අයිතිකරුවන් ෙසොයා ගන්න 
පුළුවන්ද? අයිතිකරුවන් ෙසොයා ගන්නත් බැරි, පරම්පරා 
ගණනාවක් ඒ අතට, ෙම් අතට මාරුෙවච්ච ඉඩම් තිෙබන්ෙන්.  

පධාන වශෙයන්ම සලකන්න ඕනෑ කරුණු ෙදකක් ෙමතැන 
තිෙබනවා. ජනවාර්ගික වශෙයන් ෙම් පශ්නය එක්තරා විශාල 
ආරවුලකට මුල පුරන බව අපි දන්නවා. එෙහම වන්ෙන් 
ජනවාර්ගික පශ්නය තිෙබන තැන්වලයි. තවත් තැෙනක සල්ලිකාර 
මිනිස්සු ඇවිල්ලා නඩු පවරලා, සල්ලි නැති මිනිස්සු ඉඩම්වලින් 
ෙදොට්ට දැමීෙම් කියාදාමයක් ෙවනවා. මුස්ලිම් ජනතාව පලවා හැරි 
පෙද්ශවල ඒ ජනතාවෙග් ඉඩම් ලැෙබන්න ඕනෑ. ඒවා ඒ මිනිස්සු 
හිටපු ඉඩම්.  

ඊළඟට අෙප් හමුදා කියාන්විතයට වුවමනා නිසා ගත්ත ඉ ඩම් ඒ 
හිමිකරුවන්ට ආපසු ලබා ෙදන්න ඕනෑ. ඒ අතර ෙකෝලාහල 
තත්ත්වය යටෙත් ෙම් රටින් පිටවී ගිය අයට ඔවුන්ෙග් මුල් 
පරම්පරා අයිතිය අනුව ඔවුන්ෙග් ඉඩම්වලට තිෙබන අයිතිය මුදල් 
බලයත් එක්ක උසාවියකදී කියාපාන්නට ෙම් ලබා ෙදන බලපතය 
නිසා, ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් දීර්ඝ කාලයක් ෙම් ඉඩම් සංවර්ධනය 
කරපු මිනිස්සුන්ට සිදු ෙවන්ෙන් බලවත් අයුක්තියක්, 
අසාධාරණයක්. නීතියයි, යුක්තියයි කියලා ෙදකක් තිෙබන්ෙන් 
ඇයි? අපි නීතිය ෙයොදා ගන්ෙන් යුක්තිය ඉටු කිරීම සඳහායි. අපට 
කියලා දීලා තිෙබන්ෙන් යුක්තිය යනු නීතිය අනුව ඉටු වන 
යුක්තියයි කියලා. දැන් ෙම් නීතිය අනුව ඉටු කරන්න යන යුක්තිය 
ඇත්තටම යුක්තියක්ද කියලා අපි ඇසිය යුතුයි. එක්තරා කාලයක, 
එක්තරා තත්ත්වයක් යටෙත් මුස්ලිම් ජනතාවෙග් ඉඩම් ෙදමළ 
ජනතාව අතට මාරු වුණා. ඒ කාලය අවුරුදු 10කට වැඩියි. දැන්  ඒ 
ඉඩම් ආපසු  මුස්ලිම් ජනයා අතට මාරු කරන්න අපි ෙයෝජනා 
කෙළොත්,   අපි ඉඩම්වලින් විස්ථාපනය කරන්ෙන් ෙදමළ ජනයායි. 
එතෙකොට එතැන මතු ෙවන්ෙන් ජනවාර්ගික පශ්නයක්.   

ඉඩම් කැබැල්ලක අයිතිය, ඉඩමක අයිතිය ෙම් රෙට් හැම 
පුරවැසිෙයකුටම රජය සහතික කළ යුතුයි. දැන් අෙප් පළාත්වලත් 
ඉඩම් නැති මිනිස්සු ඉන්නවා. ෙම් ඔක්ෙකෝම භූමි පුතෙයෝ.    
නමුත්  ෙම් භූමිෙය් ෙගපැලක් හදාගන්න බිම් කඩක අයිතියක් 
ඔවුන්ට නැහැ. ෙමන්න ෙම් පශ්නයයි රජය විසඳන්න ඕනෑ. 
පරම්පරාවලට අයිති ඉඩකඩම් පිළිබඳ හිමිකම් කියා පාන්නට, 
උසාවිවල නඩු දමන්නට ෙම් රෙට් තිෙබන නීතිෙය් හිමිකම 
තිබුණාෙව්.  

දැන් ඒ හිමිකම තවත් පළල් කරලා, කාලාවෙරෝධය තවදුරටත් 
බල පවත්වන්ෙන් නැති නීතියක් ෙම් රටට ෙගන එනවාය 
කියන්ෙන්, ෙම් රෙට් විශාල ආරාවුල් ගණනාවකට මුල පිරීමක්. ඒ 
නිසා මා ඉතාම ඕනෑකමින් ආණ්ඩුෙවන් ඉල්ලන්ෙන්,  ෙමය 
කියාත්මක කිරීෙම්දී  නැවතත්  සලකා බැලිය යුතු බවයි. ෙමය 
කරන්නම ඕනෑ  නම්, අඩු ගණෙන් ෙමෙහම ෙදයක් තිෙබන්නට 
ඕනෑ: Preliminary inquiry - මූලික විමසුමක්. හිමිකම් කියන්න 
එන පුද්ගලයාට බැලූ බැල්මට එෙසේ හිමිකම් කීමට යම් පදනමක් 
තිෙබනවාද කියන එක බලන්න ඕනෑ. එෙසේ නම් පමණයි නඩු 
දැමීමට අයිතිය දිය යුත්ෙත්.  බැලූ බැල්මට හිමිකම් කීමට ඔහුට 
පදනමක් නැත්නම්, ඔහුට මුදල් තිබුණු පළියට නඩුවක් පටලවලා, 
බුක්තිෙය් ඉන්න මිනිස්සු  පීඩනයට යටත් කරලා, මුදල්වල 

බලෙයන් අර බුක්තිෙය් ඉන්න මිනිහාෙග් අයිතිය උදුරා ගැනීමට 
ෙහෝ ඔහු බල කිරීමකට යටත් කරන්න ඉඩක් ලබා දීම ෙම් රෙට් 
යුක්තිය කනපිට හැරවීමක් කියලායි මා නම් දකින්ෙන්. 

තුන්වැනි කාරණය, ඉතාම  සුවිෙශේෂ තත්ත්වයක් තිෙබන්නා වූ 
පශ්නයක්. යම් තැනක තිෙබන්ෙන් එක්තරා විධියක ස්වභාවයක්. 
ඊට වඩා හාත්පසින්ම ෙවනස් ස්වභාවයක් තවත් තැනක 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා කළ යුතු ෙද් තමයි, ෙමවැනි පශ්නයක් 
විසඳන්න ෙකොමිසමකට පවරන එක. ෙකොමිසමක උදවියකට 
පුළුවන් ෙමහි නීතියට එහා තිෙබන ෙද්වල් ෙසොයා බලන්න. 
ෙකොමිසමක බලය කියන්ෙන්, අධිකරණෙය් තිෙබන ෛනතික 
රාමුෙව් බලය පමණක් ෙනොෙවයි. ෙකොමිසමක බලය ඊට වඩා 
පළල්ව විහිෙදනවා. එබඳු පළල් බලතල ඇති ෙකොමිසමක් ෙම්වා 
ගැන ෙසොයා බලා,  යුක්තියක් ඉටු විය යුතු තැන් හඳුනාගත යුතුයි. 
ඒ සාධාරණය බැලීෙම්දී ඉඩමක හිමිකම, නැති බැරිකම, ඉඩමක් 
නැතිකම කියන කරුණුත් සැලකිල්ලට ගන්නා නීතියක් අවශ යි. 
තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා, ''නීතිය'' කියන්ෙන් ''ෙමන්න මෙග් 
ඔප්පුව'' කියනවා වාෙග් ෙදයක් බව. ඒක නිකම් අර ෂයිෙලොක්ෙග්  
නීතිය වාෙගයි. "ෙමන්න  මෙග්  ඔප්පුව. දියන් මෙග් පංගුව" 
කියනවා වාෙගයි.  

දැන්  යුක්තිය කියන්ෙන් ඒක නම්,  අපි ඒ තරම් දුරක් ඇවිත් 
නැහැ වනචාරී යුගෙය් ඉඳලා. ධනවාදී කමෙය් චිරස්ථිතිය 
ෙවනුෙවන්  ෙපනී සිටින ෙම් ආණ්ඩුව ෙමවැනි  නීතියක් ෙගන 
ඒම  මට පුදුමයක් ෙනොෙවයි. ෙම් නීතිය යටෙත් විස්ථාපනය වන, 
හානියට පත්වන, විපතට පත්වන, නැති බැරිකම්වලින් පිරුණු  
ජනයා ගැන කුමන වගකීමක් ෙම්  ආණ්ඩුව දරනවාද  කියලා 
පළමුව ෙම් ආණ්ඩුෙවන් මම  පශ්න කර සිටිනවා. එෙසේ කියමින් 
මා  නිහඬ ෙවනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඊළඟට,  ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තිතුමා 

ෙම් අවස්ථාෙව්දී  ගරු සභාෙව් මුලාසනය සඳහා ගරු ෙව්ලු 
කුමාර් මන්තීතුමාෙග් නම ෙයෝජනා කරන්න. 

  
ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා ( පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංස්කරණ හා ජනමාධ  නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Karunarathna Paranawithana - Deputy Minister 
of Parliamentary Reforms and Mass Media) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  "ගරු ෙව්ලු කුමාර් මන්තීතුමා 

සභාෙව්  මූලාසනය  ගත යුතුය" යි මම ෙයෝජනා කරනවා.  
 

අනතුරුව ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන්,ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு எட்வட்  குணேசகர அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ேவ  குமார் அவர்கள்  
தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA left the Chair, 
and  THE HON. VELU KUMAR   took the Chair. 
 

[අ.භා. 5.04] 
 

ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේත් මාත්  එකම 

දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරුන්  නිසා තමුන්නාන්ෙසේ 
මූලාසනයට පැමිණීම ගැන ෙගෞරවයක් ඇති ෙවනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කාලාවෙරෝධ (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත් ෙකටුම්පත  විවාදයට 
ගන්නා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මටත් වචන කිහිපයක්  කථා කිරීමට ඉඩ 
ලබා දීම ගැන තමුන්නාන්ෙසේට පළමුෙකොටම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

කලකට ෙපර කළ යුතු ෙදයක් පසුෙවලා ෙහෝ  ෙම් උත්තරීතර 
සභාවට - පාර්ලිෙම්න්තුවට- ෙගනැවිත්  අනුමත කරෙගන 
ජනතාවෙග් හිතසුව පිණිස කටයුතු කරන්න සූදානම්වන 
අවස්ථාෙව්දී එයට  සම්මාදම්වීමට ලැබීම භාග යක් හැටියට මම 
දකිනවා.  

මුලාසනරූඪ ගරු මන්තිතුමනි, ෙම් සභාව ඇමතූ ගරු  
මන්තීවරුන්  ෙම් පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳව ෙනොෙයකුත් අදහස් 
පකාශ කළ හැටි අපට දකින්නට ලැබුණා. ෙම් රට අතහැර ගිය යම් 
යම් පිරිස්  ෙමම  පනෙත්  බලතල අනුව නැවත ෙම් රෙට්  
පදිංචියට  එයි, ඔවුන්ෙග් අවශ තා  ඉෂ්ට ෙවයි,  ඔවුන්ෙග් 
අයිතිවාසිකම්  තහවුරු ෙවයි කියන ෙචෝදනාව එල්ල කරනවා අපි 
දැක්කා. මුලාසනාරූඪ  ගරු මන්තීතුමනි, ඒ අයට  රට අත්හැර 
යන්නට සිද්ධ වුෙණ් ෙම් රට  අභ න්තරෙය්  තිබුණු  යුද්ධය 
නිසායි.  අවුරුදු තිහක කාලයක් පුරා පැවති  යුද්ධය නිසායි.  ෙම් 
ඉඩම් පශ්නය උතුරුකරයට පමණක් සීමා වුණ  ෙදයක් ෙනොෙවයි. 
ෙම්ක දකුණටත් බලපාන පශ්නයක්.  

1983 ජූලි කලබල ඇති වුණු අවස්ථාෙව්දී දකුෙණ් සිටි ෙදමළ  
ජනතාව, මුස්ලිම් ජනතාව ඉඩම් අත්හැර ගිය අවස්ථා තිෙබනවා.  
ඔවුන් තවම ඒ ඉඩම්වල පදිංචියට ඇවිත් නැහැ.  ඔවුන් තුළ තවම 
ඒ භීතිය තිෙබනවා. ෙම් ෙගනා පනත් ෙකටුම්පත තුළින් ඔවුන්ෙග් 
ආරක්ෂාවත් තහවුරු ෙවනවා.  ෙම් පනත් ෙකටුම්පත  උතුෙර් 
ජනතාව ගැන විතරක්  -යාපනය  විතරක්-   හිතලා   ෙගනාපු 
එකක් ෙනොෙවයි. ඒ නිසා  මීට කලිනුයි ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
ෙගනැල්ලා ෙම් කටයුතු  සිද්ධ කරන්නට තිබුෙණ්.  

දැන්  ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමාෙග් කථාෙව්දී එතුමා 
ඉතා පැහැදිලිව කිව්වා, ෙම් නිසා  ඩයස්ෙපෝරාව  ශක්තිමත් ෙවයි, 
ඔවුන් ආපසු ෙම් රෙට් ඉඩම්  ලබා ගනියි කියලා. ඇත්ෙතන්ම 
එතුමාෙග් පියා ෙම් රෙට් රාජ  නායකයා හැටියට කටයුතු කරපු 
කාලෙය් -2014 වර්ෂෙය්- ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙම් ගරු සභාවට 
ෙගනැල්ලා ආපසු හකුලාෙගන තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එදා එක කථාවක්. අද තව 
කථාවක්. එදා  ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙගනා අවස්ථාෙව්දී  හකුලා 
ගන්ෙන් නැතිව සම්මත  කර ෙගන සාධාරණය ඉෂ්ට කරන්න 
ෙමතුමන්ලාට හැකියාව  තිබුණා.  හැබැයි,  අතිගරු  ජනාධිපති 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමන්, ඒ වාෙග්ම අගමැතිතුමන් ෙම් 
සහජීවන ආණ්ඩුව තුළින් සාධාරණය ඉෂ්ට කරන්න යනෙකොට 
තමයි දැන් ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට විරුද්ධ ෙවන්න ෙම් ෙගොල්ලන් 
කටයුතු කරන්ෙන්.  හරියට ෙම් ෙගොල්ෙලෝ ෙම්  සභාෙව් හිටිෙය් 
නැති, ආණ්ඩුවක් කෙළේ නැති මිනිස්සු  වාෙග් තමයි කථා 
කරන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] කෑ ගහනවා. බාධා කරනවා. ෙමතැන 
පශ්නය ෙවලා තිෙබන්ෙන් රාතී නිදාෙගන ඉඳලා  එළිෙවනෙකොට  
ෙපොදු විපක්ෂෙය් කට්ටිය ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ඇවිත් වාඩි ෙවන එකයි.  

ඊෙය් රෑ ෙම් ෙගොල්ලන් නිදාෙගන ඉඳලා අද ඇහැෙරන ෙකොට, 
ෙදෙදෙනක් ෙම් පැත්තට ඇවිල්ලා.  මැයි පළමුවැනි දා ෙවනෙකොට 
ෙපොදු විපක්ෂයක් නැති ෙවනවා. ෙම් ෙගොල්ලන්ට ශී ලංකා නිදහස ්
පක්ෂෙය් ආසන සංවිධායකකම් නැති ෙවනවා; පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ආසන නැති ෙවනවා. දැන් ෙම් අය ජනාධිපතිතුමාට කථා කරනවා; 
අෙප් අගමැතිතුමාට ෙහොෙරන් කථා කරනවා,  ඇමතිකමක් 
ෙදනවා නම් ෙම් පැත්තට එන්නම් කියලා. ෙම් රෙට් ෙහොරකම් සිදු 

කරපු, රට-ජාතිය විනාශ කරපු, ඉඩම් මංෙකොල්ල කාපු  මිනිසුන්ට 
ඇමතිකම් දීම පිළිබඳව අප විරුද්ධ ෙවනවා. අපි සාධාරණ 
මිනිසුන් අරෙගන හමාරයි;  යුක්තිගරුක මිනිසුන් අරෙගන 
හමාරයි;  මනුෂ යන් අරෙගන හමාරයි. ඒ නිසා ඔය කෑ 
ගහන්ෙන්, ෙනොගන්නා නිසායි. ෙම් පැත්ෙත් තවත් ඇමතිකම් 
ෙදන්න ඇත්ෙත්ත් නැහැ.  ආෙයත් කාටවත් ෙදන්ෙන්ත් නැහැ. 
ශුද්ධවන්තෙයෝ අරෙගන අප ෙම් ආණ්ඩුව දිගට ෙගන යනවා.  
ඇත්ත කථාව ඒකයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කාලාවෙරෝධ (විෙශේෂ 
විධිවිධාන) පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන අද දිනෙය්, 
මට කථා කිරීමට  ලැබුණු ෙම් අවස්ථාෙව්දී  ඒ සම්බන්ධෙයන් 
මමත් යම් කිසි වචනයක් එක් කළ යුතුව තිෙබනවා. මහනුවර 
දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන අෙප් සෙහෝදර මන්තීවරෙයකු 
හැටියට ඔබතුමා මූලාසනෙය් සිටින අවස්ථාෙව්දී මම යම් 
කාරණයක් සඳහන් කරන්න කැමැතියි. මා විසින් ගරු 
අගමැතිතුමාට කරන ලද  ෙයෝජනාවක් අනුව අද නාවලපිටිය 
ආසනෙය් ෙහක්ටයාර දහසක් කෘෂිකර්ම ගම්මානයක් සෑදීම සඳහා 
නිදහස් කර, එම පසුබිම් වාර්තාවන් හදමින් අවශ  කරන කටයුතු 
කරෙගන යනවා. අපි ඉඩම් ඇමතිතුමා සමඟත්,  ඒ වාෙග්ම ඉඩම් 
පතිසංස්කරණ ෙකොමිෂන් සභාෙව් සභාපතිතුමා සමඟත් සාකච්ඡා 
කරමින් ඒ සඳහා  ඉඩම් නිදහස් කර ගැනීෙම් කටයුතු කර ෙගන 
යනවා. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග අමාත තුමා, ගරු දයා ගමෙග් 
අමාත තුමා වාෙග්ම ගරු අගමැතිතුමාෙග්ත් මඟ ෙපන්වීම යටෙත් 
අප එම කටයුතු කරනවා.  එෙසේ නිදහස් කළ ෙකොටසින් අක්කර 
ෙදක ගණෙන් ඉඩම් කට්ටි දහසක් ෙදන්න පුළුවන් ෙවයි කියා මා 
විශ්වාස කරනවා. ගරු සජිත් ෙපේමදාස අමාත තුමාෙග් 
සහෙයෝගය ඇතිව ඉදිරිෙය්දී ෙගවල් දහසක් ඉදි කිරීමට අප 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. විපක්ෂෙය් අයට නැවත කවදාවත් කෑ 
ගහන්න වචනයක් ඉතුරු කරන්ෙන් නැතිව ෙම් රජය තව අවුරුදු 
ෙදක, තුනකින් පමණ එම කටයුතු  සියල්ල කර අවසන් 
කරනවාය  කියන එක මම ෙම් ගරු සභාවට කියන්න කැමැතියි, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

නිවාස දස ලක්ෂෙය් වැඩ පිළිෙවළ යටෙත් දැනටමත් හැම 
ආසනයකම නිවාස ඉදිකිරීෙම් කටයුතු කර ෙගන යනවා. ඒ 
වාෙග්ම ඉඩම් නිරවුල්කරණය කර ෙගන යනවා. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, යම් ෙකෙනකුට  හිමි වී තිබුණු ෙදයක් කවදා 
ෙහෝ අහිමි වී තිෙබනවා නම් ෙමොන නඩු වැටුණත්, නඩු පිට නඩු 
වැටුණත්-  දැන් විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන් කිව්වා, නඩු ෙගොඩ 
ගැෙහයි කියලා. නඩු ලක්ෂයක්, ෙදකක් එකවර වැෙටයි කියලා 
කිව්වා. - තමන්ෙග් අයිතිවාසිකම දිනා ගන්නට අවශ   ඒ 
ෙගෞරවනීය අයිතිය, මනුෂ යන් හැටියට ෙම් රෙට් මිනිසුන්ට 
තිෙබන ඒ පරම අයිතිය තහවුරු කිරීම සඳහා තමයි  ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත ෙගනැවිත් තිෙබන්ෙන්. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක්  තිෙබනවා 
 

ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩියක කාලයක් 

ලබා ෙදන ෙලස මා කරුණාෙවන් ඉල්ලා සිටිනවා.  පජාතන්තවාදී 
රටක් හැටියට ෙම් රෙට් ජීවත් වන පුරවැසියන් හට එම 
පජාතන්තවාදය අනුව ලැබුණු උරුමයන් තහවුරු කිරීම සඳහා 
තමයි අද ෙම් පනත් ෙකටුම්පත  ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්.  ගරු 
අමාත තුමා ඉතාම සද්භාවෙයන් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙගනැවිත් 
තිෙබනවා.  

1145 1146 

[ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා] 
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  කාලයක් තිස්ෙසේ තමන්ෙග් 
අයිතිවාසිකම් අහිමි වුණු ඒ සියලු ෙදනාටම  ඔවුන්ෙග් අයිතිය 
නැවත තහවුරු කර දීම සඳහා ෙමම පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කර 
ගැනීමට රජය ගත් ෙම් තීන්දුවට එකඟව අපි කටයුතු කරන බව 
ඔබතුමා ඉදිරිෙය් අප දන්වා සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම ෙමම  පනත් 
ෙකටුම්පත සම්මත කර ගැනීම සඳහා අපෙග් සහෙයෝගය 
නිරන්ත රෙයන් ලබා ෙදන බවත් පකාශ කරමින්, මා හට කාලය  
ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට මෙග් ස්තුතිය පුද කරමින් මා නිහඬ 
ෙවනවා. සියලු ෙදනාටම ස්තුතියි. 

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

මීළඟට, ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මන්තීතුමා. 
 

[අ.භා. 5.13] 
 
ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින ෙදවන වර කියැවීම 

සඳහා ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කර තිෙබන කාලාවෙරෝධ 
(විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත් ෙකටුම්පත,  පසු ගිය යුද්ධ කාලෙය්දී ඒ 
පෙද්ශවල ජීවත් වුණු ජනතාවෙග් -විෙශේෂෙයන්ම සුළු ජාතීන්ෙග්- 
අහිමි වී ගිය අයිතියක් යළි ලබා ෙදන්නට ෙගනා පනත් 
ෙකටුම්පතක් ෙලස අප දකිනවා. ෙම් රෙට් යහ පාලනය 
කියාත්මක වීමත් සමඟ ඉදිරිෙය්දී ෙම් රෙට් ජාතීන් අතර සමගිය 
ඇති කරන්නට ගත්  ඉතා වැදගත් පියවරක් ෙලස අප ෙමය 
දකිනවා. ඒ ගැන අප සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. අද ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
ගරු සභාවට ඉදිරිපත්  කිරීම තුළින්  ඒ අයට අහිමි වී ගිය නිවාස, 
ඉඩම් යළි ලබා ගැනීමට ඉඩ සලස්වා දීම ෙම් රෙට් යහ පාලනය 
සහ සමගිය ඇති කරන පියවරක් හැටියටත් මා දකිනවා. ඒ නිසා 
ෙම් රට සාමකාමී, සහජීවනය ඇති රටක් ෙලස දකින්න කැමැති 
නම් අද දින ෙමම පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කර ගැනීමට   විරුද්ධ 
පක්ෂෙය් අෙප් ගරු මන්තීතුමන්ලා සියලු ෙදනාෙග්ම සහෙයෝගය  
ලබාෙදයි කියා අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

 පසු ගිය කාලෙය් පැවති යුදමය වාතාවරණය නිසා ඉඩකඩම් 
අහිමි වුණු විශාල පිරිසක් ෙම් රෙට්  ඉන්නවා. අන්න ඒ පිරිසට යම් 
සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරන්න ෙගනා පනත් ෙකටුම්පතක් හැටියටයි 
මා ෙමය දකින්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් රෙට් නැවතත් ජාතිවාදය 
වපුරන්ෙන් නැතිව අපි අද ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කරෙගන, 
අලුත් රටක් ෙලස ෙම් රට  ඉදිරියට  ෙගන යමු කියා මා ෙම් 
අවස්ථාෙව් ඔබතුමන්ලා සියලු ෙදනාෙගන්ම ඉල්ලා සිටිනවා.  
ෙමවන් පනත් ෙකටුම්පතක් ෙගන ඒම සඳහා කටයුතු කරපු  ගරු 
අගමැතිතුමා ඇතුළු සියලුෙදනාටම ෙම් අවස්ථාෙව් මෙග් ස්තුතිය 
පුද කර සිටිනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කථා  කිරීමට  
අවස්ථාව ලබාදීම පිළිබඳව ඔබතුමාටත් ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් 
කථාව අවසන් කරනවා.   

[අ.භා. 5.15] 
 
ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා 
(மாண் மிகு ேக.ேக. பியதாஸ) 
(The Hon. K.K. Piyadasa 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කාලාවෙරෝධ (විෙශේෂ 

විධිවිධාන) පනත් ෙකටුම්පත සම්බන්ධව වචන කීපයක් කථා 
කරන්නට මටත් අවස්ථාවක් ලබා දීම ගැන පළමුෙවන්ම ඔබතුමාට 
මෙග් ෙගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කර සිටිනවා.  

1983 වර්ෂෙය් සිට ෙම් රෙට් පැවති යුදමය වාතාවරණය නිසා 
ෙම් රෙට් උතුරු,  නැ ෙඟනහිර සහ ෙසසු පළාත්වල සිටි සුළු 
ජනතාවට පශ්න ඇති වුණා. ඔවුන්ට තමන්ෙග් ෙද්පළ අතහැර දමා 
ෙවන ෙවන පෙද්ශවලට යන්න සිද්ධ වුණා. සමහර අයට රට 
අතහැර දමා යන්නත් සිද්ධ වුණා. යාපනය පෙද්ශයට ගිය 
අවස්ථාවල අප දැක්කා,  ගම්වල අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ 
එෙහම අතහැර දමා ගිය නිවාස තිබුණා.  වතුපිටිවල විශාල ගස් 
ෙකොළන් පවා වැවිලා,  අයිතිකාරෙයක් නැතිව   ඒවා කෑලෑ බවට 
පත් ෙවලා තිෙබන ආකාරය අපි දැක්කා. ඒවා හිමි සමහර අයෙග් 
ජීවිත නැති ෙවලා තිබුණා. සමහර අය ඒ ෙද්පළ අත හැර දමා 
ෙවනත් පෙද්ශවල පදිංචියට ගිහින් තිබුණා. ඒ නිසා 
අයිතිවාසිකමක් කියන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. දැන් ෙවනත් අය 
ඒවා අත්පත් කරෙගන සිටින අවස්ථාත් තිෙබනවා. ඒ අය තමයි 
දැන්  ෙම් නීතියට විරුද්ධව කෑ ගහන්ෙන්. ෙම් ෙද්පළ ආෙයත් 
ෙදන්න ෙවයි කියන තත්ත්වය උඩ සමහර අය එෙහම කෑ ගහනවා 
ඇති කියා මා විශ්වාස කරනවා. තමන්ට හිමි ෙද් ඇෙරන්නට 
ෙවනත් අයෙග් ෙද්වල් ෙමොනම ආකාරෙයන් ෙහෝ ලබා 
ගත්ෙතොත් ඒවාෙය් පැවැත්මක් නැහැ. කවදා ෙහෝ ෙමොන 
ආකාරෙයන් ෙහෝ ඒ අයට ඒවා නැවත වන්දි වශෙයන් ෙගවන්නට 
සිද්ධ වන බව අප විශ්වාස කරන ෙදයක්. තමන්ෙග් හිමිකම් අහිමි 
වුණු  අයට ඒවා  නැවත ලබා දීම සඳහා අද දින  ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉතාම වැදගත් වන බව මා ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී විෙශේෂෙයන්ම මතක් කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් ජීවත් වන හැම 
පුරවැසිෙයකුටම තමන්ෙග් අයිතිවාසිකම් ලබා ෙදන්නට ඕනෑ. 
එෙහම ලබා ෙදනවාට විරුද්ධ යම්කිසි ෙකෙනක් ඉන්නවා නම් ඒ 
අය ෙම් රෙට් ජීවත් වන හැම ජාතියකම ෙකනකුට තමන්ෙග් 
අයිතිවාසිකම් ලබා ෙදනවාට විරුද්ධ ෙකෙනක් ෙලසයි මා  
දකින්ෙන්. සමහර අය අවුරුදු 30ක්, 40ක් තිස්ෙසේ ෙම් ඉඩම්වල 
පදිංචි ෙවලා සිටිනවා. නමුත්, ඔවුන්ට තමන්ෙග් අයිතිවාසිකමක් 
ගැන කියන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. සමහර අය ෙදමව්පියන්ෙගන් 
එන උරුමය ගැන දන්ෙන් නැහැ.  

අසවල් තැන ඉඩම තිබුෙණ් කියා දන්ෙන් නැහැ. ඒ පිළිබඳ ලිපි 
ෙල්ඛන සමහරුන්ට ෙසොයා ගන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ 
වාෙග්ම තමන්ෙග් ෙදමව්පියන් නැත්නම්, තමන්ෙග් ඥාතිෙයක් 
නැත්නම්, මිතෙයක් නැත්නම්, ඉන්න තැනක් නැත්නම් ඒ පිළිබඳ 
දැන ගන්න කමයක් නැත්නම්  ෙකොෙහොමද ෙම් ෙතොරතුරු ලබා 
ගන්ෙන්. ෙම් ඉඩම් සමහර ඒවා නිකම්ම තිෙබනවා. කිසි 
ෙකෙනකුට ඒවාට අයිතිවාසිකමක් කියන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් 
නැහැ. ඒ නිසා  ෙම් ඉඩම්වලට  උරුමකරුමකම් කියන අයට ඒවා 
ලබා ෙදන්න පුළුවන් විධියට අපි නීති සම්පාදනය කරලා, ඒ ඉඩම් 
ඒ අයට ලබා ෙදන්න කටයුතු කරන්න ඕනෑ.  

අද සමස්ත රෙට්ම ගත්ෙතොත්,  ඉඩම් හිමි  ලක්ෂ 30ක පමණ 
පිරිසකට ඔප්පු ලබා ෙදන්න තිෙබනවා කියා අෙප් ගරු අගාමාත  
රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා  පසු ගිය දිනක ෙම් ගරු සභාෙව් 
පකාශයට පත් කළා. අපි කියන්ෙන් හැම ෙකෙනකුටම තමන්ෙග් 
උරුමය ලබා ෙදන්න කටයුතු කරන්න ඕනෑ බවයි. ඒ වාෙග්ම පසු 
ගිය කාලය තුළ ෙම් රෙට් විශාල ඉඩම් මංෙකොල්ලයක් සිද්ධ වුණා.  
බලා ඉඳිද්දී ඉඩම් මං ෙකොල්ල කාලා තිෙබනවා. ඒවා ගැන අපට 
ෙතොරතුරු ලැබී තිෙබනවා; ෙතොරතුරු  ලැෙබමින් ද පවතිනවා.   

විෙශේෂෙයන්ම නුවරඑළිය දිස්තික්කෙය් විශාල පමාණෙය් 
ඉඩම් ෙකොටස් මං ෙකොල්ල කාලා තිෙබනවා. ඒවා පිළිබඳ අපි 
ඉදිරිෙය්දී කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. වැඩි 
ඈතක ෙනොෙවයි, ෙම් ඊෙය් ෙපෙර්දා,  තවම සතියක් නැහැ තවත් 
එවැනි සිද්ධියක් වුණා.  අදාළ බල පෙද්ශෙය් මන්තීතුමාම බස ්
නැවතුම්ෙපොෙළේ තිබුණ ඉඩම රෑ කම්බි ගහලා වට කරලා  හදනවා. 
ඇයි රෑ හදන්ෙන්? එෙහම වැඩක් නැහැ ෙන්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මහ රෑ වට කරලා කම්බි ගහනවා. ෙපොලීසිෙයන් අහනවා 
"මහත්තයා ෙම්කට ෙමොකද කරන්ෙන්?" කියලා.  බස ්නැවතුෙම් 
තිෙබන ඉඩම් කෑල්ල ෙකොටු කරනවා, මන්තීවර යාෙග් නමින් 
බලපතයක් අරෙගන ෙපන්වනවා ෙමෙහමයි කියලා. අද ෙම් රෙට් 
ෙම් වාෙග් තත්ත්වයක් තිෙබන්ෙන්. අයිතිවාසිකම තිෙබන 
පුද්ගලයාෙග් ඒ අයිතිය නැති කරලා බලහත්කාරෙයන් කටයුතු 
කරන යුගයක් තමයි දැනට තිෙබන්ෙන්. තවමත් ඒක එනවා. 
තවමත් එන්ෙන් ඇයි? පළාත් සභාෙව් බලය අතට අරෙගන 
දඟලනවා. ඇයි? පළාත් සභාෙව් පධානියාෙග් ෙල්කම්වරයා 
විධියට කටයුතු කරන්ෙන්. ෙම් වාෙග් තත්ත්වයක් අද මධ ම 
පළාත තුළ තිෙබනවා. ඉදිරිෙය්දී ෙම් වාෙග් කටයුතුවලට ඉඩ 
ෙදන්න අවශ  නැහැ. නීත නුකූලව කටයුතු කරලා, ඒ අයට 
ෙදන්න ඕනෑ දඬුවම් ලබා ෙදන්න කටයුතු කරන්න ඕනෑ කියලා 
මම විෙශේෂෙයන් ෙම් ගරු සභාවට මතක් කරනවා. එෙසේ නම් ෙම් 
පනත  තුළින් ෙම් රෙට් ජනතාවටත්, ඒ අසහනයට  පත් වුණ 
අයටත් සාධාරණය, යුක්තිය ඉටු කර ෙදන්න කටයුතු කරන්න 
ඕනෑ කියන තැන අපි ඉන්නවා. ෙම් ෙගනාවා වූ පනත් ෙකටුම්පත 
ඉතා වැදගත් වූ පනත් ෙකටුම්පතක්. ඒ තුළින් ෙම් රෙට් 
අසාධාරණයට ලක් වූ අයට සහනයක් ලැෙබ්වා! කියා පාර්ථනා 
කරමින් මාෙග් ෙකටි වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 
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ගරු වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ් මහතා 
(மாண் மிகு  வ ேவல் சுேரஷ்) 
(The Hon. Vadivel Suresh) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  

இந்த நாட் ன் மிக க்கியமான காணிப் பிரச்சிைனக க்குத் 
தீர் கா ம் வைகயில் ஆட்சி ாிைம (விேசட ஏற்பா கள்) 
சட்ட லம் ெகாண் வரப்பட்  இங்ேக 
விவாதிக்கப்ப வதைனயிட்  நான் சந்ேதாஷமைடகின்ேறன். 
வடக்கு, கிழக்கு மற் ம் ஏைனய பிரேதசங்களில் வாழ்கின்ற 
மக்க ைடய காணிப் பிரச்சிைன, அந்தக் காணிக்கு 
சட்ட ர்வமாக அங்கீகாரம் ெபற் க்ெகா த்தல் சம்பந்தமான 
விடயங்கைள இங்கு எங்க ைடய நீதியைமச்சர் அவர்கள் 
சமர்ப்பித்தி ப்ப  வரேவற்கத்தக்கதாகும். மைலயக 
மக்க ைடய பிரதிநிதி என்ற வைகயிேல வடக்கு, 
கிழக்கி ள்ள அப்பாவி மக்களின் காணிப் பிரச்சிைனையத் 
தீர்த் ைவப்பதிேல எங்க ைடய மக்கள் ைமயாக 
தங்க ைடய ஆதரைவத் ெதாிவித் க்ெகாள்கிறார்கள் 
என்பைதத் ெதாிவித் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். 
அவர்க க்கும் காணிப் பிரச்சிைன ஒ  பாாிய பிரச்சிைனயாக 
இ க்கின்ற  என்பைத ம் இச்சந்தர்ப்பத்தில் 
ெதாிவித் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். ெகளரவ 
தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, நீங்க ம் இந்த 
மக்க ைடய காணிப் பிரச்சிைன சம்பந்தமாக நிைறந்த 
அ பவம் ெபற்றவர் என்ற வைகயில் நீங்கள் தைலைம 
வகிக்கின்ற இச்சந்தர்ப்பத்தில் நான் ேபசுவைதயிட் ம் நான் 
சந்ேதாஷப்ப கின்ேறன். 

வடக்கு, கிழக்கிேல த்தம் நிலவிய . அதன் காரணமாக 
அந்த மக்கள் பாதிக்கப்பட்டார்கள். ஆனால், த்தமில்லாத 
ெப ந்ேதாட்டத் ைறயிேல - மைலயகத்திேல உள்ள 
மக்க க்கு  இன்   மலசலகூடம் அைமப்பதற்குக் காணிையப் 
ெபற் க்ெகாள்வதற்குக்கூடச் சிரமங்கள் ஏற்பட் க்கின்றன. 
அேதேவைள, ெப ந்ேதாட்டங்க க்குள்ேளேய 
ம பானசாைலகள் உ வாக்கப்ப வதற்காக கூ தலான 
காணிகள் வழங்கப்பட் க்கின்றன.  ேதைவேயற்பட்டால் 
அந்தத் ேதாட்டங்கைளக்கூட ெபயர் குறிப்பிட் க் கூற ம்.  

இச்சந்தர்ப்பத்திேல நான் காணிப் பிரச்சிைனக்கு அப்பால் 
ேவெறா  விடயம் சம்பந்தமாக இந்த சைபயின் கவனத்ைதச்  
சற் த் தி ப்ப வி ம் கின்ேறன். மைலயகத்திேல மக்களின் 
வ மானம் மிகக் குைறவாக இ க்கின்ற , அங்கு 
ெபா ளாதார ழ்ச்சி காணப்ப கின்ற  என்பைத நன்கு 
அறிந் ெகாண் ம்கூட, இந்த ம வாித்  திைணக்களம் எந்த 
அ ப்பைடயிேல அந்தப் பிரேதசங்கைள ைமயமாக ைவத்  
ம பானச்சாைலகைளத் திறப்பதற்கு அ மதி 
வழங்கியி க்கின்ற ? என்ப  ஒ  ேகள்விக்குறியாக 
இ க்கின்ற . ஏெனன்றால், வ மானம் குைறவாக 
இ க்கின்ற மைலயகத்திேல ெபா ளாதாரத்தில் 
பாதிக்கப்பட்ட மக்களாக அவர்கள் இ க்கிறார்கள். ஆனால்,  
அங்கு ம பானச்சாைலக க்குக் குைறேவ கிைடயா . கடந்த 
காலங்களிேல ப ைள, வெர யா, கண் , மாத்தைள ஆகிய 
பிரேதசங்களிேல ேதாட்டங்கைள - ேதாட்ட மக்கைள 
ைமயப்ப த்தி ஆங்காங்ேக ம பானச்சாைலக க்காகக் 
காணிகள் வழங்கப்பட்  அைவ அள க்கு அதிகமாகத் 
திறக்கப்பட் க்கின்றன. இ  எவ்வா ? இந்த ம வாி 
ஆைணயாளர் -  Commissioner General of Excise அவர்கள் 
எந்த அ ப்பைடயிேல அந்த ம பானசாைலகைளத் 
திறப்பதற்கு அங்கு அ மதிப்பத்திரம் வழங்குகின்றார்? ஒ  
ச கத்ைத அழிப்பதற்காகவா? அல்ல  ஒ  ச கத்ைத 
ைமயப்ப த்தியா? அல்ல  ெப ந்ேதாட்டத்தில் மாத்திரம் 
ம பானசாைலகைளத் திறக்க ேவண் ெமன்ற 
எண்ணத் டனா? என்ற ேகள்விகைள இந்தச் சைபயிேல 
எ ப்ப வி ம் கின்ேறன். இந்த நாட் ல் ம வாி 
வ மானத்ைத அதிகாிக்க ேவண் ெமன்றால், ெகா ம் , 
கண்  ேபான்ற மாெப ம் நகரங்களிேல அவர்கள் ம பான 
ேஹாட்டல்கைளத் திறக்கலாம், ம பானசாைலகைளத் 
திறக்கலாம். அைதவி த் , ப ைள மாவட்டத்திேல 
ஒவ்ெவா  ேதாட்டம் ேதாட்டமாக, சந்தி சந்தியாக 
ம பானசாைலகைளத் திறப்பதற்கு அ மதி வழங்கியதன் 
காரணம் என்ன? ஒ  ச கத்ைத அழிப்பதற்காகவா? அல்ல  
ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கைளக் குறிைவத்  அவர்கைள 
இல்லாமல் ஒழிப்பதற்குச் ெசய்யப்பட்ட திட்டமா?  என நான் 
ேகட்க வி ம் கின்ேறன்.  

இன்  தனிப்பட்ட ஒ  நபாின் ெபயாிேல பல 
ற் க்கணக்கான ம பானசாைலக க்கு 

அ மதிப்பத்திரங்கள் வழங்கப்பட் க்கின்றன. தனிெயா  
கம்பனிெயன்ற ெபயாிேல அதற்கு ம பானசாைலகள் 
திறப்பதற்கு அ மதி வழங்கப்பட் க்கின்ற . இன்  எம  
மைலயக மக்கள் மத்தியில் இந்த ம ப்பாவைனயின் 
காரணமாகச் சி வர் ஷ்பிரேயாகங்கள், பாடசாைல 
மாணவிகள்மீதான ஷ்பிரேயாகங்கள், கு ம்பங்களிேல 
பிரச்சிைனகள், ெகாைலகள், ெகாள்ைளகள் எனப் பல்ேவ  
சம்பவங்கள் நைடெபற் க்ெகாண் ப்பதைனப் 
பத்திாிைககள் வாயிலாக நீங்கள் அைனவ ம் 
அறிந்தி ப்பீர்கெளன்  நான் நிைனக்கின்ேறன். ஆகேவ, 
இவ்வா  அதிகப்ப யான ம பானசாைலகைளத் திறப்பதற்கு 
அ மதிப்பத்திரங்கள் வழங்கப்பட் ப்பதைன நான் 
வன்ைமயாகக் கண் க்கின்ேறன். எதிர்வ ம் காலங்களிேல, 
இந்த ம பானசாைலக க்கு உாிைமயாளர்கள் யார்? இந்த 
ம பானசாைலகைள நடத் பவர்கள் யார்? எவ ைடய 
ெபயாிேல அந்த அ மதிப்பத்திரங்கள் 
வழங்கப்பட் க்கின்றன? என்பன ெதாடர்பான விபரங்கைள 
இந்தச் சைபயிேல நான் ெவளிப்ப த் ேவன். அந்தவைகயில் 
நான் சில க்கிய பிர கர்க ைடய கத்திைரையக் 
கிழிப்பதற்கு ஆயத்தமாக இ க்கின்ேறன். மைலயக 
மக்க ைடய வாக்குகைளப் ெபற்றவன் என்ற வைகயிேல 
இந்தக் காணிப் பிரச்சிைனக்கு அப்பாற்ெசன்  இதைனப் 
ேபசேவண் ய ஒ  காலத்தின் கட்டாயம் எனக்கு 
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ஏற்பட் க்கின்ற . வடக்கு, கிழக்கிேல இவ்வா  
ெப ந்ெதாைகயில் ம பானசாைலகள் கிைடயா . ஸ் ம் 
ச கங்கள் வாழ்கின்ற பிரேதசங்களிேல இவ்வா  
ம பானசாைலகள் கிைடயா .  

இன்  நகரங்களிேல, கிராமங்களிேல ம பானச்சாைலகள் 
திறக்கப்ப ம்ேபா  அங்கு மக்கள் ெத க்கு வந்  
ேபாராட்டம் நடத்தி, அந்த ம பானச்சாைலகைள 

டைவக்கின்றார்கள். ஆனால், ெப ந்ேதாட்ட மக்கைள 
ைமயப்ப த்தி ஆங்காங்ேக சந்தி சந்தியாக 
ம பானசாைலகைளத் திறப்பைதப் பார்க்கும்ேபா  ஒ  
ச கத்ைத இல்லாெதாழிப்பதற்காகச் ெசய்கின்ற திட்டமிட்ட 
ெசயெலன இதைன நான் க கின்ேறன். ஆகேவ, ம வாி 
ஆைணயாளர் உடன யாக இந்தப் பாரா மன்றத் க்குப் 
பதில் ெசால்லேவண் யவராக இ க்கின்றார். அவர் எதிர்வ ம் 
காலங்களிேல இந்தப் பாரா மன்றத் க்கு வரேவண் ம். 
என்னால் எ ப்பப்ப கின்ற ேகள்விக க்குப் 
பதிலளிக்கேவண் ம். பதிலளிப்ப  மட் மல்லா  
மைலயகத்தில் இ க்கின்ற ம பானசாைலகளின் 
எண்ணிக்ைகைய ம் குைறக்கேவண் ம். அவ்வா  குைறத்  
அவற்ைற ேவ  பிரேதசங்க க்கு இடமாற்றம் 
ெசய்யேவண் ம். எதிர்வ ம் காலங்களிேல, எவ்வா  இந்த 
ம பானசாைலகள் இயங்குகின்றன? எவ ைடய ெபயாிேல, 
எந்தக் கிரமமான ைறயிேல இயங்குகின்றன? என்பன 
ெதாடர்பான விபரங்கைள ம் நான் இந்தச் சைபயிேல 
ெவகுவிைரவிேல ெதாிவிப்ேபன் என்பைத மீண் ம் குறிப்பிட 
வி ம் கின்ேறன்.  

இன்  'கள் த்தண்ணீர்' என்  ஒன்ைற விற்பைன 
ெசய்கின்றார்கள். 'கள்' என்றால் ெதன்ைனமரக் கள் அல்ல. 
மனேநாய் ைவத்தியசாைலகளிேல மனேநாயாளிக்கு 
நித்திைரக்காகக் ெகா க்கப்ப கின்ற மாத்திைரகள் அங்கு 
பயன்ப த்தப்ப கின்றன. Toddy factory என்  
ெசால்லப்ப ம் ெதாழிற்சாைலக்குப் பாாிய இடம் 
ெகா க்கப்பட்  அந்தக் கள் தயாாிக்கப்ப கின்ற . அந்தத் 
ெதாழிற்சாைலயி ந்  ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க க்கு 
மாத்திரம், அதாவ  மைலயகத்திற்கு மாத்திரம் விேசடமாக 
அந்தக் கள் அ ப்பப்ப கிற . அந்தக் கள் த்தண்ணீைர 
அ ந் வதன் லம் அங்கு ஒ  ச கம் எம் கண் ன்ேன  

ற்றாகேவ அழிந் ெகாண் ப்பைதக் காணக்கூ யதாக 
இ க்கின்ற . இ  இரண்டாவ  உலக மகா த்தத்ைதவிட 
மிக ேமாசமான . வடக்கு, கிழக்கிேல நைடெபற்ற 

த்தத்ைதவிட ேமாசமான .   

இன்  நாம் காணிப் பிரச்சிைன சம்பந்தமாகப் 
ேபசுகின்ேறாம். அதற்காக இங்கு ெகாண் வரப்பட் க்கின்ற 
சட்ட லத்ைத நாம் வரேவற்கின்ேறாம். நீதியைமச்சர் ஒ  
திறைமயான ெசயற்பாட்ைட இங்கு ெசய்தி க்கின்றார். 
ெகளரவ அைமச்சர் விஜயதாச ராஜபக்ச அவர்கள் 
அ பவசா  என்ற வைகயிேல, திறைமயானவர் என்ற 
வைகயிேல இந்த நாட் ற்குத் ேதைவயான ஒ  
சட்ட லத்ைதக் ெகாண் வந்தி க்கின்றார். மைலயக 
மக்களாகிய நாம் அதைன ைமயாக வரேவற்கின்ேறாம்.  
இவ்வாறான சட்ட லங்க க்கு எம  மைலயகப் பிரதிநிதிகள் 
ஆதர  ெகா க்கின்ற சூழ்நிைலயிேல, எங்க ைடய மக்கள் 

கங்ெகா க்கின்ற பிரச்சிைனயான சம்பள உயர்  பற்றி ம் 
சட்ட லம் ெகாண் வரப்பட ேவண் ம். ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்க க்கு மாதம் 2500 பாய் அதிகப்ப யாகக் 
ெகா க்கேவண் ெமன் , என  உயிைர ம் ச்சமாக மதித்  
இந்தப் பாரா மன்றத்திேல ேமற்ெகாண்ட 
ேபாராட்டத்திற்கைமய, ெதாழிலைமச்சு லமாகச் 

சட்டமாக்கப்பட் ள்ள 2500 பாய் சம்பள உயர்ைவ 
இன்ன ம் ேதாட்டக் கம்பனிகள் வழங்கவில்ைல. ேதாட்டக் 
கம்பனி உாிைமயாளர்கள் சட்டத்ைத மதிக்கின்றார்களா? 
ஆகேவ, இந்த மைலயக மக்க க்கு சட்ட ர்வமாக்கப்பட்ட 
இந்தச் சம்பள உயர்ைவக் கம்பனிகள் வழங்காதவிடத் , 
அவர்கள் சட்டத்ைத மீறியவர்களாகக் க தப்படேவண் ம். 
அவர்க க்ெகதிராக நீதியைமச்சர் அவர்கள் சட்ட ர்வமாக 
நடவ க்ைக எ க்கேவண் ம். ேதாட்டக் 
கம்பனிக க்ெகதிராக வழக்குத் ெதாடரேவண் ம். இந்தப் 
பாரா மன்றத்திேல சட்ட ர்வமாக்கப்பட்ட ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்கள  2500 பாய் சம்பள உயர்ைவ 
ெப ந்ேதாட்டக் கம்பனி உாிைமயாளர்கள் உடன யாக 
வழங்காதவிடத்  நீதியைமச்சர் அவர்கள், 
அவர்க க்ெகதிராக வழக்குத் ெதாடர்ந்  அவர்கைள 
நீதிமன்றத்திற்கு அைழக்கேவண் ம்.  

ேம ம், ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கள் இன்ேனாரன்ன 
பிரச்சிைனக க்கு கங்ெகா க்கின்றார்கள். அவர்க க்குச் 
ெசாந்தக் காணி வழங்கப்படேவண் ம். இங்கு இன்  10 
வ டங்கள் அ பவித்தால் அவர்க க்கு அந்தக் காணி 
ெசாந்தம் என் ம் 25 வ டங்கள் அ பவித்தால் 
அவர்க க்குச் சட்ட ர்வமாக அந்தக் காணி ெசாந்தம் என் ம் 
ேபசப்பட்ட . ஆனால், 200 வ டங்களாக 
வாழ்ந் ெகாண் க்கின்ற ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க ைடய 
காணி அவர்க க்குாியதா? எனேவ, அவர்க க்குக் காணி 
வழங்கப்படேவண் ம். அங்குள்ள ம பானச்சாைலகைள 
உடன யாகக் குைறக்கேவண் ம். இந்த 
ம பானசாைலகளின் உாிைமயாளர்கள் ெதாடர்பாக ம வாி 
ஆைணயாளர் இந்தச் சைபக்கு வந்  எங்க ைடய 
ேகள்விக க்குப் பதிலளிப்பதற்கான நடவ க்ைகைய 
ேமற்ெகாள்ளேவண் ம்.   

அ  மட் மல்லா , நீதிமன்றங்களிேல காணி 
சம்பந்தமான வழக்குகள் ெதாடரப்ப கின்றன. என்றா ம், பல 
வ ட காலமாக நீதிமன்றங்களிேல அந்த வழக்குகள் ேதங்கிக் 
கிடக்கின்றன. மைலயக ெப ந்ேதாட்ட மக்கள் மட் மல்லா  
தமிழ் மக்கள், சிங்கள மக்கள், ஸ் ம் மக்கள் என 
அைனவ ம் காணி வழக்குக க்காக நீதிமன்றங்க க்குச் 
ெசன்  வ கிறார்கள். அவர்களில் சிலர் இப்ேபா  உயிேரா  
இல்ைல. இந்த ந ன கத்திேல  நீதிமன்றங்களில் ஏன், 
இவ்வா   வழக்குகள் ேதங்கிக் கிடக்கின்றன? மாவட்ட 
நீதிமன்றம், உயர் நீதிமன்றம் ஆகிய ஏதாவெதா  
நீதிமன்றத்திேல காணிப் பிரச்சிைன சம்பந்தமான வழக்குகள் 
வ ம்ேபா  ஏன், சட்ட ர்வமாக உடன த் தீர் கைளக் காண 

யா ? அங்கு ஏன் வழக்குகள் இ த்த க்கப்ப கின்றன? 
அதன் காரணமாக இன்ைறக்கு அைனத்  மக்க ம் 
நீதிமன்றங்களிேல தங்க ைடய காலத்ைத ணாகச் 
ெசலவழிப்பைதக் காணக்கூ யதாக இ க்கின்ற . ஆகேவ, 
காணிப் பிரச்சிைனகள் சம்பந்தமான வழக்குகள் விைரவாகத் 
தீர்த்  ைவக்கப்பட ேவண் ம்.  

த்தத்தினால் ைமயாக பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் என்ற 
வைகயிேல வடக்கு, கிழக்கு மக்க ைடய காணிக க்கான 
உாிைமகைள வழங்க ேவண் ெமன்பதிேல மைலயக மக்கள் 
ெதளிவாக இ க்கின்றார்கள். சிங்கள மக்களாக இ க்கலாம், 

ஸ் ம் மக்களாக இ க்கலாம்,  அவர்க க்கும் அந்த 
உாிைமகைள வழங்குவேதா , இந்த நாட் ன் 
ெபா ளாதாரத்தின் ெக ம்பாகச் 
ெசயற்பட் க்ெகாண் க்கின்ற மைலயக மக்க க்கும் அந்த 
உாிைமகைள வழங்க ேவண் ம். அவர்கள் 200 வ ட 
காலமாகப் ெப ந்ேதாட்டங்களிேல லயன் அைறகளிேல 
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இ க்கின்றார்கள். அந்த மக்க க்குச் சட்ட ர்வமாக 
காணிகைள வழங்குவதற்குாிய ஏற்பா கைளச் ெசய்ய 
ேவண் ம். மாண் மிகு பிரதம மந்திாி ரணில் விக்கிரமசிங்க 
அவர்கள் ெப ந்ேதாட்ட மக்க க்கு 7 ேபர்ச்சஸ் காணி 
வழங்குமா  ேகாாியி ப்பதாக நான் நிைனக்கின்ேறன். 
அதற்கு அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் 
வழங்கப்பட் க்கின்றேபாதி ம்கூட ேதாட்டக் கம்பனி 
உாிைமயாளர்கள் ேவண் ெமன்ேற அைத இ த்த ப் ச் 
ெசய்வைதக் காணக்கூ யதாக இ க்கின்ற .  

ெப ந்ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க க்கும் சம்பள உயர்  
வழங்க ேவண் ெமன்  பாரா மன்றத்திேல ள்ள 225 
உ ப்பினர்க ம் அங்கீகாரம் வழங்கியி க்கிறார்கள். அ  
சட்ட ர்வமாக்கப்பட்ட விடயமாக இ க்கின்ற . ேதாட்ட 

தலாளிமார் சம்ேமளனம் அைத ச்சமாக மதித்  சட்டத்ைத 
மீறிச் ெசயற்ப வார்கேளயானால் நீதி அைமச்சர் அவர்கள் 
அவர்க க்ெகதிராக சில தீர்மானங்கைள எ க்கேவண் ய 
சூழ்நிைல ஏற்ப ம். அைத அவர் ேமற்ெகாள்வாெரன நான் 
நிைனக்கின்ேறன்.  

நான் மீண் ம் மீண் ம் கூ வ , எதிர்வ ம் காலங்களிேல 
இந்தப் பாரா மன்றத்திேல மைலயகத்தி க்கின்ற 
ம பானச்சாைலகள் சம்பந்தமாகத் தனிநபர் 
பிேரரைணெயான்ைற நான் சமர்ப்பிக்கவி க்கிேறன். 
விேசடமாக, மைலயகத்திற்ெகன்  சில இடங்களிேல 
கூ தலான spirit வைககைளச் ேசர்த் , மயக்க ம ந் கைளக் 
கலந்  ம பானம் உற்பத்தி ெசய்வைத அறியக்கூ யதாக 
இ க்கின்ற . இவ்வாறாக ஒ  ச கத்ைத ைமயமாக ைவத்  
ம பான உற்பத்திகைளச் ெசய் ம் திட்டமிட்ட ெசயற்பா  
அங்கு அரங்ேகறிக்ெகாண் ப்பைத ம் நான் இச்சைபயிேல 
ெதாிவித் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். வ மானம் 
இ க்கின்ற பிரேதசங்களிேல உல்லாசப் பிரயாண 
ேஹாட்டல்கைளத் திறந்  ம பானசாைலக்கான 
அ மதிப்பத்திரம் வழங்கா , வ மானத்திற்காக மிக ம் 
கஷ்டப்பட் க்ெகாண் க்கின்ற, ெபா ளாதாரத்திேல 
பாதிக்கப்பட் க்கின்ற மக்கள் மத்தியிேல ஆங்காங்ேக 
ம பானச்சாைலகைளத் திறப்பதற்கான காரணம் 
என்னெவன்ற ஒ  பாாிய ேகள்வி எ கின்ற .  

இந்த சைபையத் தைலைமதாங்கி நடத்திக்ெகாண் கின்ற 
மைலயக மக்களின் பிரதிநிதி அவர்கேள, நான் உங்களிடம் 
கூ கின்ேறன். இன்  மைலயகத்திேல காணிப் பிரச்சிைன 
சம்பந்தமாக ேபசப்ப கின்ற . அங்கு மனித உாிைம மீறல் 
நடக்கின்ற . பாடசாைலக் கட் டத் க்கு காணிையப் ெபற 
ேவண் ெமன்றால் ெப ந்ேதாட்டக் கம்பனிகேளா  த்தம் 
ெசய்யேவண் ய சூழ்நிைல இ க்கின்ற .  கட் வதற்கு 
காணிகைள ஒ க்குவதாக இ ந்தா ம் பாாிய 
பிரச்சிைனக க்கு கங்ெகா க்கேவண் யி க்கிற . இந்த 
இலங்ைக சனநாயக ேசாஷ சக் கு யரசு அரசாங்கத்திேல 
இ க்கின்ற காணிச் சட்டம் அைனவ க்கும் ஒன்றாக இ க்க 
ேவண் ம். அ  வடக்கு, கிழக்காக இ ந்தாெலன்ன ெதற்கு, 
ேமற்காக இ ந்தாெலன்ன மைலயகமாக இ ந்தாெலன்ன 
அைனவ க்கும் சமமானதாக அந்தச் சட்டம் இ க்க ேவண் ம். 
ஒவ்ெவா வ க்கும் ஏற்றவா  சட்டங்கள் இ க்கா  அந்த 
சட்டங்கள்  அைனவ க்கும் சமமாக இ க்க ேவண் ம். 
அைனவ ம் சம உாிைம ம் சம அந்தஸ் ம் ெப ம் வைகயில் 
இந்த பாரா மன்றத்திேல பிேரரரைண ெகாண் வரப்பட 
ேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். நல்ல விடயங்கைள 
இந்த பாரா மன்றத்திேல பிேரரைணயாகக் 

ெகாண் வ ம்ேபா  மைலயக மக்க ைடய பிரதிநிதிகள் 
என்ற வைகயிேல எங்க ைடய ைமயான ஆதரைவ 
நாங்கள் த ேவாெமன்பைதத் ெதாிவித் க்ெகாண் , நீதி 
அைமச்சர் அவர்க க்கு மைலயக மக்கள் சார்பாக நன்றிையக் 
கூறி, விைடெப கின்ேறன்.  வணக்கம்.  
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ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன) 
(The Hon. (DR) Jayampathy Wickramaratne) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජන වාර්ගික ගැටුම උග වී එය 

පචණ්ඩකාරී ගැටුමක් බවට පත් වී එම පචණ්ඩත්වය අවුරුදු 
30කට පස්ෙසේ පහව ගියත් එම ජන වාර්ගික ගැටුමට පදනම් වූ 
කාරණා අප සමාජෙය් තවම තිෙබනවා. එම නිසා ෙම් පශ්නයට 
දීර්ඝ කාලීන විසඳුමක් ලබා ගත හැක්ෙක් ෙමම ගැටුමට මූලික 
වුණු, පාදක වුණු කරුණුවලට විසඳුම් ෙසොයා ගැනීෙමන් පමණයි. 
මෙග් අදහස අනුව, ඒ වාෙග්ම මා නිෙයෝජනය කරන ලංකා 
සමසමාජ පක්ෂෙය් බහුතර කණ්ඩායෙම් අදහස අනුව ෙමම ගැටුම 
මූලික වශෙයන් රාජ  බලය පිළිබඳ පශ්නයක්. විවිධ ජන 
ෙකොටස්වලට රෙට් රාජ  බලයට සම්බන්ධ වීමට බැරි නම්, 
ආණ්ඩුකරණයට සම්බන්ධවීමට බැරි නම් එයින්ම විවිධ ජන 
ෙකොටස් රාජ  බලයට අභිෙයෝග කරනවා. රාජ  බලය එක 
තැනක ෙක්න්දගත ෙවලා තිෙබනවා නම්, එම රාජ  බලයට 
සම්බන්ධ වීමට විවිධ ජන ෙකොටස්වලට අවස්ථාව පමාණවත් 
ෙලස ලැෙබන්ෙන් නැත්නම් ගැටුම් ඇති ෙවනවා. ෙබොෙහෝ රටවල 
ෙමම ගැටුම පටන් ගන්ෙන් අවිහිංසාවාදීව. එෙහත් එම පශ්නය 
විසඳා ගන්නට බැරි වුණු හැම අවස්ථාවකදීම පශ්නය උග වී ගැටුම 
පචණ්ඩ ගැටුමක් බවට පත් වුණා. ඉතිහාසය අපට ෙපන්නුම් 
කරන්ෙන් එයයි.  

ලංකාෙව් තිෙබන ෙමම ෙද්ශපාලන ගැටුම 1947 
ව වස්ථාෙවන් පසුව සහ 1948දී නිදහස ලබා ගැනීෙමන් පසුව 
ව වස්ථානුකූලව විසඳා ගැනීමට තිබුණු සියලු අවස්ථා අපි නැති 
කර ගත්තා. 1949දී කඳුකරෙය් ෙදමළ ජනතාව ලක්ෂ ගණනකට 
1947 මැතිවරණෙය්දී පාවිච්චි කළ ඡන්ද බලය එෙසේ තව දුරටත් 
පාවිච්චි කිරීමට තිෙබන අයිතිය අහිමි කරමින් පුරවැසි පනතක් 
ෙගනාවා. එවකට උතුරු සහ නැ  ෙඟනහිර පළාත්වල ෙදමළ 
ජනතාව නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරු ආණ්ඩුවට සම්බන්ධ ෙවලා 
හිටියා, දවිඩ සංගමය තුළින්. එෙහත් එම පනත සම්මතවීමත් 
සමඟම දවිඩ සංගමය ෙදකට කැඩී ෙෆඩරල් පක්ෂය බිහි වුණා. ඒ 
ෙෆඩරල් පක්ෂය බිහි වුෙණ් එෙසේ ඡන්ද බලය අහිමි කිරීමට 
පතිකියාවක් ෙලසයි. ඉන් පසුව අවස්ථා කිහිපයකදීම, එනම් 
1972දී සහ 1978දී ෙම් පශ්නය විසඳීමට ලැබුණු පෙව්ශය අපි 
පාවිච්චි කෙළේ නැහැ. ඉන් පසු ගැටුම උග වී පචණ්ඩත්වය කරා 
ගියා. දැන් අපට පචණ්ඩත්වය පරාජය කරන්නට පුළුවන් ෙවලා 
තිෙබනවා. එෙහත් පශ්නය තවම තිෙබනවා, ෙද්ශපාලන 
පශ්නයක් ෙලස, රාජ  බලය පිළිබඳ පශ්නයක් ෙලස, 
ආණ්ඩුකරණයට සහභාගිවීමට විවිධ ජන ෙකොටස්වලට තිෙබන 
අයිතිය පිළිබඳව ඇති පශ්නයක් ෙලස.  

දැන් අපි සංහිඳියාව ගැන කථා කරනවා. සංහිඳියාව අර්ථවත් 
කරන්නට නම් අපි උත්සාහ කළ යුතුයි, ෙමම පචණ්ඩකාරී ගැටුම 
ඇති වන්නට කලින් තිබුණු තත්ත්වය නැවත ඇති කිරීමට. ඉංගීසි 
භාෂාෙවන් කියනවා නම් එය  “restitution”-  එනම් නැවත පරණ 
තත්ත්වයට යාම. එයට අත වශ ම ෙදයක් තමයි තම ෙද්ෙපොළ 
අහිමි වූ ජනතාවට එම ෙද්ෙපොළ නැවත ලබා දීම. 

ෙම හිදී වුෙණ් පචණ්ඩකාරි ගැටුම ෙහේතුෙකොටෙගන විශාල 
සංඛ ාවකට ඉඩම් අහිමි වුණා. එෙසේ ඉඩම් අහිමි වුෙණ් 
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පචණ්ඩත්වය නිසායි. ලංකාෙව් තිෙබන සාමාන  ෙද්පළ නීතිය 
අනුව අවුරුදු දහයකට වැඩි කාලයක් ෙකනකුට බුක්තිය අහිමි වී, 
ෙකනකුෙග් අයිතිවාසිකම්වලට පටහැනිව ෙවනත් ෙකෙනක් 
අවුරුදු 10කට වැඩි කාලයක් සාමකාමීව, ගැටුමකින් ෙතොරව 
අඛණ්ඩව එම ඉඩම බුක්ති විඳිනු ලැබුෙවොත්, ඒ පුද්ගලයාට එම 
ඉඩමට අයිතියක් ෙනොතිබුණත්- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! ෙමම අවස්ථාෙව්දී ගරු නිෙයෝජ  

කථානායකතුමා මූලාසනය ගන්නවා ඇති. 
 

අනතුරුව  ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு ேவ  குமார் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் 
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. VELU KUMAR left the Chair and THE 
HON. DEPUTY SPEAKER took the Chair. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

 
ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன) 
(The Hon. (DR) Jayampathy Wickramaratne) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඔබතුමා මූලාසනාරූඪ වීමට 

පථම මම සඳහන් කෙළේ ලංකාෙව් තිෙබන සාමාන  කාලාවෙරෝධ 
නීතිය පිළිබඳවයි. එම නීතියට අනුව  යම්කිසි ඉඩමකට අයිතියක්, 
title  එකක් නැති ෙකෙනක් වුවත්, ඉඩෙම් අයිතිකරුෙග් අයිතියට 
පටහැනිව දීර්ඝ කාලයක් එනම් අවුරුදු 10කට වැඩි කාලයක් 
ෙනොකඩවා බුක්ති වින්ෙදොත් ඔහුට එම ඉඩමට අයිතිවාසිකමක් 
ලබා ගැනීමට නීතිෙයන් ඉඩක් තිෙබනවා.  ජන වාර්ගික අර්බුදය 
ෙහේතුෙවන් තමන්ෙග් ඉඩම් නැති වූ අයට එම අවුරුදු 10 නීතිය 
ඉතාමත්ම අගතිදායක ෙලස බලපාලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
බුක්තිය නැති වූ අයට බලපා තිෙබනවා. ෙමොකද, අවුරුදු 
ගණනාවක කාලයක් තුළ විෙශේෂෙයන් උතුරු - නැ ෙඟනහිර 
පළාෙත් සිවිල් නීතිය, සිවිල් අධිකරණ හරිහැටි කියාත්මක වුෙණ් 
නැහැ. නඩු දමන්නට තබා හිතන්නටවත් ඉඩම් අහිමි වූ 
පුද්ගලයන්ට පුළුවන්කමක්  තිබුෙණ් නැහැ.  

එල්ටීටීඊ සංවිධානය එම පළාත්වල පාලනය එක්තරා විධියකට 
තබාෙගන හිටපු කාලෙය් ෙබොෙහෝ පුරවැසියන්ට නඩු දැමීම සහ 
එෙසේ නඩු දාලා උසාවියට ගිහින් තමන්ෙග් අයිතිවාසිකම ඉල්ලා 
සිටීම ඉතාම භයානක තත්ත්වයක් උදා කරන තත්ත්වයක් වුණා. 
ෙමොකද, සමහර ඉඩම්වල මිනිසුන්ව පදිංචි ෙකරුෙව් එල්ටීටීඊ 
සංවිධානය විසිනුයි. සමහර ඉඩම් ඔවුන්ෙග් අනුගහය යටෙත් 
තමයි ෙවනත් අයට බාර දුන්ෙන්. එම නිසා එල්ටීටීඊ සංවිධානෙය් 
තිබූ අධිකාරි තත්ත්වය මත ඊට විරුද්ධව පතිෙරෝධයක් දක්වන්න 
ඉඩම් අහිමි වූ අය මැළි වුණා. 

එම නිසා ඒ අවුරුදු දහෙය් නීතිය ඔවුන්ට අගතිගාමී ෙලස 
බලපෑවා. නමුත් පමාද වී ෙහෝ ෙමම කාලාව ෙරෝධ (විෙශේෂ 
විධිවිධාන) පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම 
ඉතාම පශංසනීයයි. ඒ පිළිබඳව අප ෙම් රජයටත්, විෙශේෂෙයන්ම 
අධිකරණ ඇමතිතුමාට අපෙග් පශංසාව පුද කරන්න ඕනෑ.  

 ෙමම පනත් ෙකටුම්පත මඟින් ඒ ඉඩම් අහිමි වුණු අයට 
රැකවරණයක් ලබා දීමට කටයුතු කිරීම ඉතාම යුක්ති සහගතයි. 

සාමාන  නීතියට යටත් ෙනොකර, ඔවුන්ට බලපාන අයුරින් විෙශේෂ 
විධිවිධාන ඉදිරිපත් කිරීම මම හිතන විධියට ඉතාම සාධාරණ 
වර්ගීකරණයක්. Special treatment of people who have been 
dispossessed of their lands as a result of terrorist activity is a 
very reasonable classification and giving them this special 
treatment is in accordance with the provisions of the 
Constitution. සිංහල, ෙදමළ සහ මුස්ලිම් ආදී හැම ජන 
ෙකොට්ඨාසයක්ම එයින් දුක් වින්දා; එයින් අගතියට පත් වුණා. එම 
නිසා කුමන ජන වර්ගයකට අයිති වුණත් එම ගැටුෙමන් සිය 
ෙද්පළ අහිමි වූ අයට විෙශේෂ සහනයක් ලබා දීම ඉතාම ෙයෝග  
කටයුත්තක්; සුදුසු  ෙදයක්.  

දැන් ෙමහිදී සඳහන් වුණා, ඩයස් ෙපෝරාව හැටියට හඳුන්වන, 
පිට රට ගිහිල්ලා ඉන්න අයට ආපසු ෙම් ඉඩම් සඳහා claim 
කරන්න පුළුවන්ද කියන කාරණය ගැන. පශ්නය තිෙබන්ෙන්, ඒ 
අය පිට රට ගිෙය් ඇයි කියන එක ගැනයි. සමහර අය එල්ටීටීඊ 
සංවිධානෙය් පචණ්ඩකාරී තත්ත්වය ෙහේතු ෙකොට ෙගන, ඔවුන්ෙග් 
පචණ්ඩකාරී කියා ෙහේතු ෙකොට ෙගන ලංකාව දමලා ගියා. ඉතින් 
ඔවුන් ලංකාවට ආවාට පසුව එල්ටීටීඊ සංවිධානෙය් පචණ්ඩකාරී 
කියාකාරකම් නිසා ඔවුන්ට අහිමි වුණු ඉඩම් නැවත ලබා ගැනීමට 
ඔවුන්ට අවස්ථාවක් ලබා දීම අසාධාරණ වන්ෙන් ෙකෙසේද? 
ෙමතැන තිෙබන පශ්නය, පිට රට ඉන්න අය ඇවිල්ලා ආපසු ඒ 
ඉඩම් ගන්නවාද, නැද්ද කියන එක  ෙනොෙවයි. පිට රට ඉන්න අය 
ආපසු ඇවිල්ලා තමන්ෙග් ඉඩම්වලට අයිතිවාසිකම් කියාවි. නමුත් 
ලංකාව තුළත් දහස් ගණනක් එවැනි ජනතාව ජීවත් වනවා. ෙමම 
පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් ෙනොකරන්න, දහස් ගණනක් ජනතාව 
ඉතාමත් අගතිදායී තත්ත්වයකට පත් වන්න ඉඩ තිබුණා. එම නිසා 
ඔවුන්ට ෙමෙසේ විෙශේෂ පහසුකම් ලබා දීම, විෙශේෂ විධිවිධාන 
පැවරීම ඉතාමත් සාධාරණ කටයුත්තක්.  

තවදුරටත් සඳහන් කළා,  ෙම් නිසා නඩු දහස් ගණනක් 
පැවෙරයි කියලා. ඔව්, නඩු දහස් ගණනක් පැවෙරයි. දහස් 
ගණනින් අසාධාරණකම් සිදු වුණාම ඒ අසාධාරණකම්වලින් ඔවුන් 
මුදා ගන්නට නඩු දහස ් ගණනක් පැවෙරයි. එෙහම නම් ඒකට 
තිෙබන විසඳුම තමයි විෙශේෂ අධිකරණ පි හිටුවීම.  

කාලාවෙරෝධ (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත් ෙකටුම්පත සම්මත 
වීම ෙහේතුෙවන් විශාල වශෙයන් නඩු සංඛ ාවක් පැවෙරනවා නම්, 
ඒකට විසඳුම වශෙයන් කරන්න තිෙබන්ෙන් ඒ ඒ පළාත්වල 
විෙශේෂ අධිකරණ පිහිටුවීමයි. විෙශේෂ අධිකරණ පිහිටුවලා විතරක් 
හරියන්ෙන්ත් නැහැ. ෙමොකද, ඒ ඉඩම් අහිමි ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
ඉතාමත් දුප්පත් ජනතාවට. එම නිසා උසාවියට ගිහිල්ලා ඔවුන්ට 
ඔවුන්ෙග් අයිතිවාසිකම් ලබා ගැනීමට නීති ආධාර ලබා දිය යුතුයි. 
එම නිසා ඒ සඳහා නීති ආධාර ෙකොමිසම සම්බන්ධ කර ෙගන, 
නීති ආධාර ෙකොමිසමට අවශ  පතිපාදන ලබා දීලා, කාලාවෙරෝධ 
(විෙශේෂ විධිවිධාන) පනෙත් පහසුකම් ලැෙබන ජනතාවට 
උසාවිවලදී නීති ආධාර ලබා දීමට ආණ්ඩුව කටයුතු කළ යුතුයි. ඒ 
වාෙග්ම ශී ලංකා නීතීඥ සංගමය සම්බන්ධ කර ෙගන, ඒ ඒ 
පළාත්වල තිෙබන නීතීඥ සංගමෙය් ශාඛා සම්බන්ධ කර ෙගන 
ෙමම පනෙතන් වාසියක්, සහනයක් ලැෙබන ජනතාවට නීති 
ආධාර -legal aid- ලබා දීමට කටයුතු කිරීමට ආණ්ඩුව කටයුතු 
කරනු ඇතැයි කියා මා විශ්වාස කරනවා.  

අවසාන වශෙයන්, තව එක කාරණයක් කියන්න තිෙබනවා. 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, පචණ්ඩකාරී තත්ත්වය තුළ 
පමණක් ෙනොෙවයි, පසු ගිය කාලෙය් තිබුණු අධිකාරිවාදී 
තත්ත්වය යටෙත්ත් ඉඩම් අහිමි වුණු විශාල ජනතාවක් ඉන්නවා. 
ඔවුන් පිළිබඳවත් කටයුතු කළ යුතුයි.  

අම්පාර දිස්තික්කෙය් පානම පළාෙත් සිංහල, ෙදමළ සහ 
මුස්ලිම් ජනතාව විශාල පමාණයක් රාජ  අනුගහය යටෙත් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඔවුන්ෙග් ඉඩම්වලින් ෙනරපනු ලැබුවා. එම නිසා එවැනි ෙද්වල් 
ක ෙළේ එල්ටීටීඊ එක විතරක් ෙනොෙවයි. පසු ගිය කාලෙය් තිබුණු 
අධිකාරිවාදී පාලනය -අධිකාරිවාදී වාතාවරණය- පාවිච්චි කරලා 
කලින් තිබුණු පාලනයට සම්බන්ධ වූ වැදගත් නිලයන් දරපු අයෙග් 
අනුගහය යටෙත් විශාල ඉඩම් සංඛ ාවක් නැති වුණා. පානම 
පළාෙත් ඒ ඉඩම් අහිමි වුණු ජනතාව පිළිබඳව මම විෙශේෂෙයන්ම 
සඳහනක් කරන්න කැමැතියි.  

පසු ගිය අවුරුද්ෙද් කැබිනට් මණ්ඩලෙය් තීන්දුව ෙනොතකා 
ඔවුන්ට ඉඩම් ආපසු ලබා දුන්ෙන් නැහැ. ගිය අවුරුද්ෙද් -2015- 
ෙපබරවාරි මාසෙය් කැබිනට් මණ්ඩලය තීන්දු ෙකරුවා, පානම 
ඉඩම් අහිමි වූ ඒ ජනතාවට ඉඩම් ආපසු ලබා ෙදන්න. නමුත් අද 
ෙවන තුරු ඒක කියාත්මක කරලා නැහැ. ඒ නිසා ගිය සතිෙය් 
පානම ජනතාවට සිදු වුණා, පාරට බහින්න. ගුවන් හමුදාවට කියලා 
ඉඩම් කෑල්ලක් අල්ලාෙගන, ඊටත් වඩා අතිවිශාල පමාණයක් 
ෙවනම තියාෙගන, ඒ ඉඩමට අයිතිය තිබුණු ජනතාවට ඇතු ළු වීමට 
ඉඩ ෙනොදී කටයුතු කිරීම ෙහේතුෙවන් ජනතාව වීදි බැස්සා; පාරට 
බැහැලා සටන් ෙකරුවා. අන්තිමට ඒ නායකයන්ව උසාවියට 
කැඳවනු ලැබුවා. නමුත් වාසනාවකට වාෙග් ෙපොතුවිල් මෙහේස්තාත් 
අධිකරණෙය්දී තීන්දු වුණා, ඒ ඉඩම්වලට ආපසු යන්නට පානම ඒ 
ජනතාවට අයිතියක් තිෙබනවා කියලා. එම නිසා ඒක ඉතාමත්ම 
වැදගත් තීන්දුවක්.  

2015 ෙපබරවාරි මාසෙය් ගත්තු කැබිනට් තීන්දුව කල් ඇතුව 
කියාත්මක වුණා නම් ෙම් පශ්න මතු ෙවන්ෙන් නැහැ; උසාවියට 
යන්න ෙවන්ෙන් නැහැ; ජනතාවට පාරට බැහැලා උද්ෙඝෝෂණය 
කරන්න ෙවන්ෙන් නැහැ. එම නිසා මම විෙශේෂෙයන් රජෙයන් 
ඉල්ලනවා, පානම ජනතාවෙග් ෙම් පශ්නය ෙකෙරහි අවධානය 
ෙයොමු කරන්න කියලා. ආණ්ඩුව මැදිහත් ෙවලා,  ගිය අවුරුද්ෙද් 
ෙපබරවාරි මාසෙය් ගත්තු කැබිනට් තීන්දුව අනුව කටයුතු කරමින් 
 එම ජනතාවට නැවත ඒ ඉඩම් ලබා දීමට වහාම කටයුතු කරන 
ෙලසත්, ඔවුන්ට එම ඉඩම්වල පදිංචි වීමට හැම අතින්ම සහාය 
ෙදන ෙලසත් ආණ්ඩුෙවන් ඉල්ලා සිටිනවා. ෙමතැනදී ඒ 
සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කිරීමට ආණ්ඩුවට යුතුකමක් තිෙබනවා.  

පානම විතරක් ෙනොෙවයි, ෙකොළඹ පළාෙතත් -අගනුවර 
පළාෙතත්- පසු ගිය අවුරුදු 10 තුළ ඒ පැවතුණු අධිකාරිවාදී 
තත්ත්වය පාවිච්චි කරලා ෙබොෙහෝ අයව ඔවුන්ෙග් ඉඩම්වලින් 
ෙනරපනු ලැබුවා. එම නිසා ඔවුන්ට ද සහනයක් ලබා දීම පිළිබඳව 
විෙශේෂෙයන් ආණ්ඩුව සැලකිලිමත් විය යුතුයි. ගරු නිෙයෝජ  
කථානායකතුමනි, කාලාවෙරෝධ (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත් 
ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳව නැවතත් ආණ්ඩුවට පශංසා 
කරමින්, විවිධ ජන වර්ග අතර තිෙබන විරසකය සදාකල්ම -
සදාකාලිකවම- අෙහෝසි කරන්නට ෙමම පනත් ෙකටුම්පතද ෙහේතු 
ෙව්වායි කියා පාර්ථනා කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය  අවසන් 
කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව ෙද වන වර කියවන ලදී.   
 
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
அதன்ப ,   சட்ட லம் இரண்டாம் ைறயாக மதிப்பிடப்பட்ட . 
 
Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read a Second time. 

 
මතු පළවන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය.: 
''පනත් ෙකටුම්පත පූර්ණ පාර්ලිෙම්න්තු කාරක සභාවකට පැවරිය 
යුතු ය.'' --[ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා] 

தீர்மானிக்கப்பட்ட . 
"சட்ட லம் ப் பாரா மன்றக் கு க்குச் 

சாட்டப்ப மாக"  [மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ] 
 

Resolved: 
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." 

- [The Hon.  (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe] 
 

කාරක සභාෙවහිදී සලකා බලන ලදී. 
[ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා  මූලාසනාරූඪ විය.] 
கு வில் ஆராயப்பட்ட . 
[மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.] 
Considered in Committee. 
[THE HON. DEPUTY SPEAKER in the Chair.] 
 
1 සිට 3 ෙතක් වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට 

තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
1ஆம் வாசகத்தி ந்  3ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின் 

பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clauses 1 to 3 ordered to stand part of the Bill. 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු සභාපතිතුමනි, හතරවැනි වගන්තියට සංෙශෝධනයක් 

එකතු කරනවා. 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා තමයි ඒක ඉදිරිපත් කරන්න 

තිබුෙණ්. 
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
අපි ඉදිරිපත් කරනවා, ගරු සභාපතිතුමනි. 

 
4 වන වගන්තිය.- (ෙම් පනත කියාත්මක වීෙම් දින 

සිට මාස ෙදොළහක් තුළ ෙම්  
පනෙත් පතිලාභ ලබාගැනීම පිණිස අවාසිසහගත 
තත්ත්වයට පත් වූ තැනැත්තකුට හිමිකම් ඇති බව.) 
வாசகம் 4.- (அ கூலம் குைறந்த ஆெளா வர் இச்சட்டம் 

நைட ைறக்கு வ ம் ேததியின் பின்னர் பன்னிரண்  
மாதங்கள் வைர இச்சட்டத்தி ந்தான நன்ைமக க்கு 

உாித் ைடயவராதல்.) 
CLAUSE 4. - (A disadvantaged person to be entitled to  

benefit from this Act within twelve months after the date of 
operation of this Act.) 

 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත් 

කරනවා: 
 
"3වන පිටුෙව්, 7වැනි ෙප්ළිෙය් 'මාස ෙදොළහක්' යන වචනය ඉවත් ෙකොට 
ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:- 
 
'වසර ෙදකක්' " 
 
සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා 

සම්මත විය. 
தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to. 
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4 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

4ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 
இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Clause 4, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

5 වන වගන්තිය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය 
යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

5ஆம் வாசகம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Clause 5 ordered to stand part of the Bill. 
 

6වන වගන්තිය.- (අර්ථ නිරූපණය) 
வாசகம் 6.- ெபா ள்ேகாடல் 

CLAUSE 6.- (Interpretation)   
 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත් 

කරනවා:  
  

"3වන පිටුෙව්, 16වන වන ෙප්ළිෙය් '2005 අංක 25 ' යන වචනවලට ෙපර 
පහත සඳහන් වචන එකතු  කරන්න:- 
 

' 2013 අංක 3 දරන පනතින් සංෙශෝධිත' " 
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ෙම් අවස්ථාෙව් ගරු සුමන්තිරන් මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කරන 

සං ෙශෝධනය. 
 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ඒකම තමයි ගරු සුමන්තිරන් මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කරන 

සංෙශෝධනයන්. ඒ නිසා තමයි පැහැදිලි කිරීමක් වශෙයන් ඒ 
සංෙශෝධනය  ඇතුළත් කෙළේ.  

 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඒ, ෙකොටස් ෙදකක් හැටියටද, එකක් හැටියටද? 
 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
එකයි. Hon. Chairman, the relevant Act has already 

been mentioned in that Clause. That Act had subsequently 
been amended. So, just to avoid any confusion and for 
clarity, we added the term "the main Act as amended by 
Act, No. 3 of 2013". Then, there would not be any 
ambiguity.  

 

සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා 
සම්මත විය. 

தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to. 
 

6වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

6ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 
இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Clause 6, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

7වන වගන්තිය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය 
යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

7ஆம் வாசகம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Clause 7 ordered to stand part of the Bill. 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ෙපොදු සංෙශෝධන වශෙයන් ඔබතුමා ඉදිරිපත් කරන කරුණු. 

 
ෙපොදු සංෙශෝධනය 
ெபா த் தி த்தம்  
General Amendment 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු සභාපතිතුමනි, සිංහල පනත් ෙකටුම්පත සමඟ ෙදමළ 

පනත්ෙකටුම්පත කියැවීෙම්දී යම් පරස්පර විෙරෝධීතාවන් 
කිහිපයක් තිෙබනවා. ඒවා  සිංහල පනත් ෙකටුම්පතට  සාරානුකූල 
ෙලස සංෙශෝධනය කිරීමට අවසර ඉල්ලා සිටිනවා. [බාධා 
කිරීමක්] Hon. Member, there are a few discrepancies in the 
Tamil version also. Therefore, I just sought permission to do 
the corrections in compliance with the Sinhala version. It is 
a General Amendment. 

 

සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා 
සම්මත විය. 

தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to. 
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු ඇමතිතුමනි, පූර්විකාවට සංෙශෝධනයක් ඉදිරිපත් 

කරනවාද? 
 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
අවශ  නැහැ, ගරු සභාපතිතුමනි.  
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු සුමන්තිරන් මන්තීතුමනි, you were suggesting an 

amendment to the Preamble.  
 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Sir, in view of the Amendment that has now been 

brought to Clause 6, I will not raise it.  
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
Yes, it does not arise.  
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
එෙහම නම් පූර්විකාෙව් ෙවනසක් වන්ෙන් නැහැ.  
 
පූර්විකාව  පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු 

යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
ன் ைர சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Preamble ordered to stand part of the Bill. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

දීර්ඝ නාමය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු 
යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

விாி ப்ெபயர் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Long Title ordered to stand part of the Bill. 
 

පඥප්ති වගන්තිය සහ නාමය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් 
හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  

පනත් ෙකටුම්පත, සංෙශෝධන සහිතව වාර්තා කරන ලදී.  
 

சட்டமாகு வாசக ம் தைலப் ம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க 
ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

சட்ட லம் தி த்தங்க டன் அறிக்ைக ெசய்யப்பட்ட . 
 

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  
Bill reported with Amendments. 

 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
Sir, I move, 

"That the Bill, as amended, be now read the Third time." 
 

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව සංෙශෝධිතාකාරෙයන්,  තුන් වන 

වර කියවා සම්මත කරන ලදී.  
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
அதன்ப , சட்ட லம் தி த்தப்பட்டவா  ன்றாம் ைறயாக 

மதிப்பிடப்பட்  நிைறேவற்றப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed. 
 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
න ාය පතෙය් අංක 2 දරන ෙයෝජනාව. ගරු සුනිල් 

හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා. 
 

විෙද්ශගත ශී ලාංකිකයන් හට ඉදිරි 
මැතිවරණවලදී ඡන්දය පාවිච්චි කිරීමට ඇති 
ඉඩකඩ සලසා දීෙම් සහ ඊට අනුෂංගික 

කරුණු විමර්ශනය කර වාර්තා කිරීම පිණිස 
වූ විෙශේෂ කාරක සභාව 

ெவளிநாட் ள்ள இலங்ைகயர்க க்கு 
எதிர்வ ம் ேதர்தல்களில் வாக்களிப்பதற்கு 

வாய்ப்பளித்தல் மற் ம் அவற்றின் 
இைடேநர்விைளவான விடயங்கைள 

ஆராய்ந்  அறிக்ைகயி வதற்கான ெதாிகு    
SELECT COMMITTEE TO LOOK INTO AND 

REPORT ON THE POSSIBILITY OF ENABLING SRI 
LANKANS EMPLOYED OVERSEAS TO EXERCISE 
THEIR FRANCHISE IN FUTURE ELECTIONS AND 

MATTERS INCIDENTAL THERETO 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් 

ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

"ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා  
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා  
ගරු අනුර දිසානායක මහතා  
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා  
ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා  

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා  
ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර මහතා  
ගරු ඩී. වී. චානක මහතා  
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  

ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා  
ගරු විමලවීර දිසානායක මහතා  
ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ් මහතා  
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා  

ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා  
ගරු (ෛවද ) කවින්ද ෙහේෂාන් ජයවර්ධන මහතා  
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා  

ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා  
ගරු එස්. ශීතරන් මහතා  
ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න මහතා  
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා  

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 

සෑම ශී ලාංකික පුරවැසිෙයකුටම ඡන්ද අයිතිය තිබීම මූලික මිනිස් 
අයිතිවාසිකමක් ෙහයින් ද; 

විෙද්ශගතව රැකියාවන්හි ෙයෙදන ශී ලාංකීය පුරවැසියන් හට ෙමරට 
පවත්වන මැතිවරණ සඳහා ඡන්දය භාවිතා කිරීෙම් අවස්ථාවක් ෙමෙතක් 
ෙනොලැබී ඇති ෙහයින් ද; 

විෙද්ශගතව රැකියා කරන ශී ලාංකිකයන්, ශී ලංකාෙව් වත්මන් ආර්ථිකය 
පවත්වාෙගන යාමට විෙද්ශ විනිමය ඉපයීෙමන් මහඟු දායකත්වයක් සපයන 
ෙහයින් ද; 

විෙද්ශ රැකියා නියුක්තිකයන්ට ෙගෞරවාන්විතව රැකියා කටයුතු කර 
ගැනීමට අවශ  පසුබිම සකස් කිරීම රජෙය් වගකීමක් වන ෙහයින්;   

මැතිවරණයකදී ඡන්දය භාවිතා කිරීම විෙද්ශගතව රැකියා කරන ශී 
ලාංකික පුරවැසියන්ෙග් මූලික අයිතිවාසිකමක් වන ෙහයින් ද; සහ 

විෙද්ශගතව රැකියාවන්හි ෙයෙදන ශී ලාංකිකයින්ට මුහුණ පෑමට සිදුව 
ඇති දුෂ්කරතාවයන් සහ ඔවුන්ට මැතිවරණයකදී ඡන්දය භාවිතා කිරීමට 
අවස්ථාව ලබාදීම පිළිබඳව කරුණු ෙසොයා බලා ඒ පිළිබඳව නිරීක්ෂණ හා 
නිර්ෙද්ශයන් සහිතව පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්තා කිරීමට හැකිවන පරිදි 
පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභාවක් පත් කළ යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව 
ෙයෝජනා සම්මත කරයි.  

2. (අ) එම කාරක සභාව සහ එහි සභාපතිවරයා කථානායකවරයා 
විසින් නම් කළ යුතු ය. 

 (ආ)  පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර නිෙයෝග අංක 95හි විධිවිධානවල 
කුමක් සඳහන්ව තිබුණද, කාරක සභාව සාමාජිකයන් විසි 
එක් (21) ෙදෙනකුට ෙනොවැඩි සංඛ ාවකින් සමන්විත විය 
යුතු ය.   

 එම කාරක සභාවට, 
 (අ)   සිය ගණපූරණය නියම කර ගැනීමට ද; 
 (ආ)  පුද්ගලයන්, ලිපි ෙල්ඛන හා වාර්තා ෙගන්වා ගැනීමටද, 

පාර්ලිෙම්න්තුව ෙහෝ එබඳු කාරක සභාවක් ඉදිරිෙය් ෙපනී 
සිටින ෙලස ඕනෑම පුද්ගලෙයකුට නියම කිරීමට ද, එබඳු 
පුද්ගලයන්ෙග් සන්තකෙය් ෙහෝ පාලනය යටෙත් පවතින 
යම් ලිපියක්, ෙපොතක්, වාර්තාවක් ෙහෝ ෙල්ඛනයක් ඉදිරිපත් 
කරන ෙලස නියම කිරීමට ද; 

 (ඇ)  සාක්ෂ කරුවන් වාචිකව විභාග කිරීෙමන් සත  අසත තාව 
විමසා බැලීමට ෙහෝ අන ාකාරෙයන් තහවුරු කර ගැනීමට 
ද, කාරක සභාෙව් සභාපති ෙහෝ එම කාර්යය සඳහා 
විෙශේෂෙයන් බලය පවරනු ලැබූ තැනැත්ෙතකු විසින් පතිඥා 
ෙහෝ දිවුරවනු ලැබූ සාක්ෂ කරුවන් විභාග කිරීමට ද; 

 (ඈ)  කාරක සභාෙව් සහාය පිණිස අදාළ ක්ෙෂේතයන්හි විෙශේෂඥ 
දැනුමක් ඇති පුද්ගලයින්ෙග් සහ පවීණයන්ෙග් සහාය ලබා 
ගැනීමට; සහ 
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 (ඉ) කලින් කල අන්තර්වාර වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීමට ද, 
පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන ලද්ෙද් වුවද රැසව්ීම් 
පවත්වාෙගන යාමට ද; 

 බලය තිබිය යුතුය.  

 සිය පළමුවැනි රැසව්ීම් දිනෙය් සිට මාස හයක (06) කාලයක් තුළ ෙහෝ 
පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් වැඩිදුරටත් ලබා ෙදන අන් කවර කාල සීමාවක් 
තුළ ෙහෝ කාරක සභාව සිය වාර්තාව ඉදිරිපත් කළ යුතුය." 

විෙශේෂෙයන්ම විෙද්ශගත ශී ලාංකිකයින් හට ඉදිරි 
මැතිවරණවලදී ඡන්දය පාවිච්චි කිරීමට ඉඩකඩ සලසා දීම සඳහා 
වන විෙශේෂ කාරක සභාවක් තමයි ෙමයින් ඉල්ලා සිටින්ෙන්. මම 
ෙම් ගැන වචනයක් කියන්න ඕනෑ.  

ඇත්තටම මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා ෙමම විෙශේෂ කාරක සභාව 
ඉල්ලීමට පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන සියලුම පක්ෂවල 
මන්තීවරුන්ෙග් නිෙයෝජනය ලැබී තිබීම ගැන. ෙමොකද, ගරු 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙම් විෙද්ශගත ශී ලාංකිකයින් තමයි  
අද අෙප් ආර්ථිකෙය් වැඩිම පංගුවකට විෙද්ශ විනිමය එකතු 
කරන්ෙන්. නමුත් ඔවුන්ෙග් ගැටලු, පශ්න මැතිවරණ පතිපත්ති 
පකාශනවල එළිදැක්වුණාට ඔවුන්ට ඡන්දය පාවිච්චි කිරීෙම් 
අවස්ථාවක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ඔවුන්ට ඡන්දය පාවිච්චි 
කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම සඳහා වන නිර්ණායකයන්, 
නිර්ෙද්ශයන් සකස් කිරීම සඳහා, ඒවා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
කිරීම තමයි ෙම් විෙශේෂ කාරක සභාෙව් කාර්ය භාරය වන්ෙන්. ඒ 
නිසා ඒ සඳහා වන විෙශේෂ  කාරක සභාවක් පත් කරන ෙලස ෙමම 
ෙයෝජනාව මම ඉදිරිපත් කරනවා.   

 

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

කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 
 

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

තැබිය යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 

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

 
අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් 

සභාෙව් කියාපිළිෙවත  
இலஞ்சம் மற் ம் ஊழல் பற்றிய சார்த் தல்கைளப் 

லனாய் ெசய் ம் ஆைணக்கு வின் 
நடத்ைதப்ேபாக்கு 

CONDUCT OF COMMISSION TO INVESTIGATE ALLEGATIONS 
OF BRIBERY OR CORRUPTION 

 
[අ.භා. 5.58] 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, සභාව කල් තබන 

අවස්ථාෙව් පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මා ඉදිරිපත් කරනවා: 

"අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව ඇති කරන ලද 
නීතිය පකාරව සහ පරමාර්ථ හා ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව අනුව කටයුතු 

කිරීම සඳහා පැමිණිලි භාර ගනිමින් කියා කිරීමට බැඳී සිටිය ද, එම 
පිළිෙවතට හා සාධාරණත්වයට පටහැනිව කටයුතු කිරීෙම් කනගාටුදායක 
තත්ත්වයක් ඇති වී තිෙබන බැවින්. එහි නිලධාරින් අනුගමනය කරන 
පිළිෙවත පිළිබඳව අපසාදය පළ කරන අතර, එය නිවැරදි කිරීමට අවශ  
කටයුතු සැලසිය යුතු යැයි ෙමම ගරු සභාවට ෙයෝජනා කර සිටිමි." 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී කාරණා 
කිහිපයක් පමණක් සිහි ගන්වනවා. ෙම් සඳහා ෙහොඳම උදාහරණය 
වන්ෙන්, ලංකාෙව් මෑත කාලෙය් සිදු කළ විශාලතම දූෂණයක් බව 
පාර්ලිෙම්න්තුවම පිළිගත්, මධ ම බැංකුෙව් bond  වංචාව පිළිබඳව 
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් වර්තමාන ෙල්කම් මහින්ද 
අමරවීර ඇමතිතුමා සහ  ජගත් පුෂ්පකුමාර මැතිතුමා විසින් අල්ලස් 
ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව ෙවත කරන ලද 
පැමිණිලි සම්බන්ධෙයන් කිසිම පියවරක් අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ 
ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව අද වනතුරු අරෙගන 
ෙනොමැති වීමයි.  මහින්ද අමරවීර මැතිතුමා හා ජගත් පුෂ්පකුමාර 
මැතිතුමා විසින් කරන ලද ෙම් පැමිණිල්ල සම්බන්ධෙයන් කිසිම 
පියවරක් අරෙගන නැහැ. ෙමවැනි පැමිණිලි රාශියක් නිදසුන් 
හැටියට දිය හැකියි. ඉතා  බරපතළම කාරණය ගැන අල්ලස් ෙහෝ 
දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව කටයුතු කෙළේ නැහැ.   

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි,  ෙම් ෙයෝජනාව ස්ථිර 
කිරීමට ගරු රංජිත් ද ෙසොයිසා මන්තීතුමාට ඉඩ ෙදමින් මා 
කැමැතියි, ෙමම ෙයෝජනාව ඉංගීසි භාෂාෙවනුත් ඉදිරිපත් කරන්න:  
 

"Even though the Commission to Investigate Allegations of Bribery 
or Corruption is bound to receive complaints and act in terms of the 
Constitution and the law in terms of which it was established, we 
express our displeasure on the manner it acts in contravention of the 
said procedure and the fairness expected of it and the procedures 
adopted by its officials and move that necessary steps be taken to 
rectify this situation.” 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා 
විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව අනුගමනය කළ යුතු පිළිෙවත අනුව, 
පාර්ලිෙම්න්තුව අවසර දී තිෙබන පිළිෙවත අනුව, විෙද්ශ නිලධාරි 
මහත්වරු ෙහෝ ඔත්තු ෙසේවා ෙගනැවිත් ඒ කාර්යාලෙය් තබා ෙගන 
කටයුතු කිරීම නීති  විෙරෝධී බවයි අපට ෙත්ෙරන්ෙන්. ෙම් 
සම්බන්ධව ගරු අගමැතිතුමාට කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න 
කැමැතියි. ඇන්ඩෲ ෙබොනම් නම් ඇෙමරිකානු රාජ  නිලධාරියකු 
ෙම් ෙකොමිසමට  සම්බන්ධව වැඩ කරනවා. ෙකොමිසම ඒ සඳහා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අවසරය ගත යුතුව තිෙබනවා. ඊට අතිෙර්කව 
UNDP ආයතනෙය් නිලධාරින්ට රහස  ලියැකියැවිලි ෙපන්වීෙම් 
කටයුත්ත සම්පූර්ණෙයන්ම පාර්ලිෙම්න්තුව අනුගමනය කරන 
නීතියට පටහැනි බවත්, රහස  භාවය ආරක්ෂා කිරීෙම් වගන්තිය 
උල්ලංඝනය කිරීමක් බවත්  ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා සඳහන් කරන්න 
කැමැතියි.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි.  NGO කියාකාරී සාමාජිකයන් ෙම් 
කටයුත්තට සහභාගි කරවා ගැනීමත්, අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා 
විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව පධාන වශෙයන් ඉදිරිපත් කරන 
ෙචෝදනා ගැන කටයුතු ෙනොකිරීමත් සිද්ධ ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම, 
ෙකොමිෂන් සභාවකින් බලාෙපොෙරොත්තු වන රහස භාවය ආරක්ෂා 
කිරීමටත් අෙපොෙහොසත් වී තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙමම 
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙම් ෙකොමිෂන් සභාෙව් කටයුතු පිළිබඳව අපසාදය 
පළ කරන අතර, එය නිවැරදි කිරීමට අවශ  කටයුතු සලසන 
ෙලස ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

 
[අ.භා. 6.02] 
 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 

මැතිතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ෙයෝජනාව ස්ථිර කරමින් ඒ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

සම්බන්ධව අදහස් කිහිපයක් පකාශ කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා. 

ෙම් රෙට් ෙහොරකම්, වංචා, දූෂණ සිදු වනවා නම්, ඒ සම්බන්ධ  
පැමිණිලි ලබා ෙගන ඒවා ඉතා ෙහොඳින් විමර්ශනය කරමින් මනා 
මූල  කළමනාකරණෙයන් යුක්තව සැබෑ ෙලස රට තුළ යහ 
පාලනයක් ඇති කිරීම තමයි ෙමම අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා 
විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව පාර්ලිෙම්න්තු පනතකින් ස්ථාපිත කිරීම 
තුළින් රජය බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්.  

1994දී ෙම්   පනත් ෙකටුම්පත ෙගන ඒම තුළින් මූලික 
වශෙයන් රජය බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් එම කටයුත්තයි. එය 
අනිවාර්යෙයන්ම රටක් තුළ සිදු විය යුතු ෙදයක්. විෙශේෂෙයන්ම 
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය ආණ්ඩුව කරපු පසු ගිය කාල 
සීමාව තුළ, එදා විපක්ෂෙය් සිටි අද ආණ්ඩුෙව් සිටින ගරු 
මන්තීතුමන්ලා විසින් දිගින් දිගටම කියපු කරුණක් තමයි, අල්ලස ්
ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව පක්ෂගාහී, 
වැඩකට නැති, කම්මැළි -කුසීත- ආයතනයක් කියන එක. 
ෙහොරුන්ට, පගාකාරයන ්ට, වංචාකාරයන්ට  එෙරහිව පියවරක් 
ගන්ෙන් නැති ආයතනයක් විධියට එදා ෙම් ෙකොමිෂන් සභාව 
හඳුන්වා දීලා, සිද්ධ වන මහා පරිමාණ වංචා  දූෂණ පිළිබඳව මාධ  
මඟින්, පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී  හා ෙවනත් හැම තැනකදීම හඬ 
නැඟුවා. එෙසේ හඬ නඟලා, ජනවාරි මාසෙය් අටවැනි දා ලැබූ   
මැතිවරණ ජයගහණයට  පධාන ෙහේතු සාධකයක් කර ෙගන 
ජනතාව අතරට ෙම් කාරණය ෙගන ගියා. ඒ ෙගන යන අතෙර් 
පැහැදිලිව කිව්වා, ඉදිරිෙය්දී බලයට පත්වන යහ පාලන රජයක් 
යටෙත් ඉතාම ෙහොඳින් අපි ෙම් අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා 
විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙව් කටයුතු කරනවා  කියලා. ෙම් 
ෙකොමිෂන් සභාෙව් නිලධාරින් ෙවනස් කරලා, ෙවන නිලධාරින් 
දමලා හරි අපි නීතිය හරියට කියාත්මක කරනවාය  කිව්වා. ෙහොරු, 
මං ෙකොල්ලකාරෙයෝ, පගාකාරෙයෝ නීතිය ඉස්සරහට 
ෙගෙනනවාය කියලා එදා යහ පාලනය ෙවනුෙවන් හඬ නඟපු 
උදවිය කිව්වා. ජනතාවත් ඒක විශ්වාස කළා. ''ෙම් කියන්ෙන් 
ඇත්ත, ඒක එෙහමම සිද්ධ ෙවයි'' කියලා හිතලා ඒ සඳහා 
ජනතාවෙග් කැමැත්තත් ලැබුණා.  

නමුත් ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි,  පසු ගිය අවුරුද්දකුත් 
මාස ෙදකක කාල සීමාව තුළ වූ ෙද්වල් අනුව, ෙම් ආයතනය 
ස්වාධීනව, ශක්තිමත්ව ෙම් රෙට් අල්ලස, දූෂණය, වංචාව 
මුලිනුපුටා දමන්න කටයුතු කරන ආයතනයක්ද කියන පශ්නය අද 
අප ඉදිරිෙය් තිෙබනවා.  ස්වාධීනව, අපක්ෂපාත තීන්දු තීරණ ගත 
යුතු නිලධාරින් ඉන්න ෙම් ආයතනය තුළින් බලාෙපොෙරොත්තු වන 
ඒ ෙසේවය අද ඉෂ්ට වනවාද කියන එක අපට බරපතළ පශ්නයක්. 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අද ෙම් ආයතනය 
සම්පූර්ණෙයන්ම ෙද්ශපාලනීකරණය වුණු, විරුද්ධවාදින් දඩයම් 
කර ගැනීම සඳහා, තමන්ෙග් පටු පරමාර්ථ මුදුන්පත් කර ගැනීම 
සඳහා ෙයොදා ගත්, ඒ සඳහා කියා කරවන ආයතනයක් බවට 
සම්පූර්ණෙයන් පත් කරලා අවසානයි.  

එක ෙවලාවක ගරු අගමැතිතුමා කළ පකාශයක් අපට මතක් 
වනවා. "ඔව්, අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් 
සභාෙව් අධ ක්ෂ ජනරාල්වරිය හැටියට ඉන්ෙන් මෙග් මැතිනියෙග් 
ඉතාම හිතවත් අතිජාත මිතෙයක්"ය කියලා එතුමා පකාශ කරන්න 
ෙයදුණා. ගරු ෛමතී විකමසිංහ මැතිනියෙග් හිතවෙතකුට, 
හිතවන්තියකට, අතිජාත හිතවතියකට ෙමවැනි තනතුරක් දීම 
පිළිබඳව අපට ගැටලුවක් නැති වුණත්, අද ෙම් ෙකොමිසම 
කියාත්මක වන්ෙන් ෙමොන ආකාරෙයන් ද කියන කාරණය 
පිළිබඳව අපට බරපතළ ගැටලුවක් තිෙබනවා.  

යහ පාලනය ගැන කථා කරන, නීතිය, සදාචාරය ගැන කථා 
කරන අගමැතිතුමා, රෙට් යහ පාලනය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා, 
ෙහොරකම්, වංචා, දූෂණ මැඬලීම සඳහා තමන්ෙග් පවුෙල් 
හිතවතියක් ෙම් ආකාරයට පත් කර ගැනීම තුළින් අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වන අරමුණ, රෙට් ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වන 
අරමුණ ෙම් ආයතනය තුළින් ඉෂ්ට ෙවයිද කියලායි අපි අහන්ෙන්. 
එය සැක සහිතයි.  එය සැක සහිත වුණත් ෙම් ආයතනය යම් 
ආකාරයක ගමනක් යයි කියලා මාස කීපයක් තිස්ෙසේ අපි 
බලාෙගන හිටියා. හැබැයි, ඒ යන ගමන අද ෙකොෙහේටද යන්ෙන් 
කියන කාරණය ඉතාම ෙහොඳින් සක් සුදක් ෙසේ අපට ෙපෙනනවා.  

ඇත්තටම ෙම් වකවානුව වනෙකොට, ෙම් කාලය වනෙකොට 
අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙව් අධ ක්ෂ 
ජනරාල්වරිය විධියට කටයුතු කරන්ෙන් කවුද? ඒ තමයි, 
ඩිල්රුක්ෂි ඩයස් විකමසිංහ මහත්මිය. එතුමියෙග් වර්තමාන 
කියාකාරිත්වය පිළිබඳව, කියා කලාපය පිළිබඳව බරපතළ සැක 
සංකා අද අප ඉදිරිෙය්, රට ඉදිරිෙය් ඉතිරි කරලා තිෙබනවා. 

මාසයකට, ෙදකකට සැරයක් පවුෙල් කට්ටිය එකට එකතු 
ෙවලා  ෙහෝටලයකට ගිහිල්ලා කෑවට බිව්වාට අපට කමක් නැහැ. 
ඒවා පවුෙල් අන්තර් සම්බන්ධතා. හැබැයි, ඒ  අන්තර් පවුල් 
සම්බන්ධතාව මත ෙම් රෙට් ආර්ථිකයට පශ්න ඇති කළ බවට අප 
කළ ෙචෝදනා යට ගහලා, තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන විරුද්ධවාදීන් 
මර්දනය කිරීමට කටයුතු කරන්න දිල්රුක්ෂි ඩයස් විකමසිංහට 
තිෙබන අයිතිය ෙමොකක්ද? එෙහම කියා කරන්න පුළුවන්ද?  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමා ඇතුළු එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය නිෙයෝජනය 
කරමින් පසු ගිය කාල සීමාෙව් තනතුරු දරපු මැති-ඇමතිවරුන් 
සහ රාජ  නිලධාරින්ට එෙරහිව අද වන විට අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ 
ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව පැය 24ම කියාත්මක වනවා. 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඔබතුමා   විශ්වාස කරන එකක් 
නැහැ, රෑ දහයටත්  ඒක අස්ෙසේ උයාෙගන කාලා,  ෙම්  අල්ලස් 
ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව කියාත්මක 
ෙවනවා. ඒක අස්ෙසේ උයනවා,  තව තව ෙද්වල් ෙකෙරනවා.  
එෙහම ඉඳෙගන ෙම්  නඩු ඔක්ෙකොම  විභාග කරනවා නම් 
ෙහොඳයි.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, 2002 වසෙර්  ඉඳලා 2014  
වසර වන ෙතක් අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් 
සභාවට ඉදිරිපත් කරපු පැමිණිලි 74ක ලැයිස්තුවක් මා ළඟ 
තිෙබනවා. මා වගකීෙමන් යුතුව ෙමම  ෙල්ඛනය සභාගත* 
කරනවා.  

ෙම්  සියල්ලම විභාග කළ යුතුව තිෙබනවා.  හැබැයි, 2015 
ජනවාරි මාසෙය් 08 ෙවනිදායින් පසුව කළ පැමිණිලි පමණක් 
විභාගයට ගන්නවා, ෙම් ටික යට ගහලා තිෙබනවා. ඒක එෙහම 
ෙනොෙවයි කියලා කවුරු හරි කියනවා නම්, මම දැන් එකින් එක 
ෙම් ගරු සභාෙව්දී කියන්නම්. හැබැයි, ෙම් ෙල්ඛනය අපට ලබා 
දුන්ෙනත්  ඔය පැත්ෙතන්මයි කියන එකත් කියන්නට ඕනෑ.  

අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව 
ඉස්සරහට ගිය, ෙම් ෙහොරු අල්ලන්න දඟලන ඇමතිවරුන්ෙග් 
පෙයෝජනය සඳහා ෙම් ෙල්ඛනෙය් පිටපතක් ගණෙන් ෙදන්න 
පුළුවන්. එම ෙල්ඛ නය අනුව මුදල් අමාත  රවි කරුණානායක 
මැතිතුමාට විරුද්ධව පැමිණිල්ලක් තිෙබනවා. ෙබොෙහොම 
ලස්සනයි. ඊළඟට ෙදවැනි පැමිණිල්ල විධියට සඳහන්ව 
තිෙබන්ෙන්, අෙප් ගරු සභානායකතුමා වන ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල 
මැතිතුමාට විරුද්ධවයි. ෙම් ෙල්ඛනෙය් එතුමාට විරුද්ධව 
සඳහන්ව ඇතැයි කියලා මා හිතුෙව් නැහැ. මහින්ද සමරසිංහ 

1165 1166 

[ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා  මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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මැතිතුමාට විරුද්ධවත් ෙචෝදනාවක් තිෙබනවා. ෙජෝන් අමරතුංග 
මැතිතුමාට විරුද්ධව ෙචෝදනාවක් තිෙබනවා. මම file අංකත් 
එක්ක කියන්නනම්. 

කෘෂිකර්ම අමාත  දුමින්ද දිසානායක මැතිතුමාට විරුද්ධවත් 
ෙචෝදනාවක් තිෙබනවා.  ලිපි ෙගොනු අංක BC/0696/2005 යටෙත් 
තිෙබන ෙචෝදනාව. කබීර් හාෂීම් මහත්මයාට විරුද්ධවත් 
ෙචෝදනාවක් තිෙබනවා.  ලිපි ෙගොනු අංක BC/1472 /2006 යටෙත් 
තිෙබන ෙචෝදනාව. එතුමා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මහ 
ෙල්කම්තුමා. දූෂණ විෙරෝධී සටෙන් පතාක වීරෙයක්; ෙයෝධෙයක්. 
හැබැයි, කබීර් හාෂීම් මහත්මයාට විරුද්ධවත් ෙචෝදනාවක් 
තිෙබනවා.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ලජ්ජයි. ලජ්ජයි. 
 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
( மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
හිටපු අමාත , ඉම්තියාස් බාකීර් මාකර් මැතිතුමාට විරුද්ධවත් 

ෙචෝදනාවක් තිෙබනවා. ෙරෝහිත ෙබෝෙගොල්ලාගම මැතිතුමාට 
විරුද්ධවත් ෙචෝදනාවක්  තිෙබනවා. කබීර් හාෂීම් මැතිතුමාට 
විරුද්ධව තවත් ෙචෝදනාවක් තිෙබනවා, ලිපි ෙගොනු අංක  
BC/2383/2006 යටෙත්. ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, පුදුමය  
කියන්ෙන් අගාමාත  රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාට විරුද්ධවත් 
ෙචෝදනාවක් තිෙබන එකයි. ලිපි ෙගොනු අංක BC/1215/2006 
යටෙත් පැමිණිල්ල තිෙබන්ෙන් අගාමාත  රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමාට එෙරහිවයි. හැබැයි, එතෙකොට අගමැති ෙනොෙවයි.  ඒ, 
පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන් එතුමා විරුද්ධ පක්ෂය 
පැත්ෙත් සිටිනෙකොටයි. ලිපි ෙගොනු අංක  BC/3759/2006 යටෙත්  
ඒ.එච්.එම්.ෆවුසි මහතාට විරුද්ධවත් ෙචෝදනාවක් තිෙබනවා.  ලිපි 
ෙගොනු අංක BC/3987/2006 යටෙත් රංජිත් සියඹලාපිටිය 
මැතිතුමාට විරුද්ධව ෙචෝදනාවක් තිෙබනවා. ලිපි ෙගොනු අංක 
BC/525/2007 යටෙත් ඩිලාන් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමාට විරුද්ධවත් 
ෙචෝදනාවක් තිෙබනවා.  ලිපි ෙගොනු අංක  BC/0678/2007 යටෙත් 
ෆයිසර් මුස්තාපා මැතිතුමාට විරුද්ධව ෙචෝදනාවක් තිෙබනවා.    

දූෂණ විෙරෝධී මර්දන සටෙන් පතාක නියමුවකු වන ෆයිසර් 
මුස්තාපා මැතිතුමාට විරුද්ධවත් ෙචෝදනාවක් තිෙබනවා. හිටපු 
ඇමති ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මැතිතුමාට විරුද්ධවත් ෙචෝදනාවක් 
තිෙබනවා.  ෙමහි  "ෙසෞඛ  ඇමතිතුමා" යනුෙවන් සඳහන් කරලා 
තිෙබනවා. මට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ ෙකොයි ෙසෞඛ  ඇමතිතුමාද 
කියලා. ලිපි ෙගොනු අංක BC/3204/2007 යටෙත්  රාජිත 
ෙසේනාරත්න මැතිතුමාට විරුද්ධවත් ෙචෝදනාවක් තිෙබනවා.  

 

ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
එතුමාව එකෙළොස් වතාවක් කැ ෙඳව්වා.  
 

ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
එකෙළොස් වතාවක් කැඳවලාත් තවම  එතුමා අල්ලස් ෙහෝ 

දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව ඉදිරියට ගිෙය් නැහැ.  
 

ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
නිදි, නිදි.  

ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ෙම් තිෙබන්ෙන් එක  file අංකයක් පමණයි. තවත්  files 

ෙගොඩාක් තිෙබනවා. ඊළඟට, ෙරජිෙනෝල්ඩ් කුෙර් මහතාට 
විරුද්ධවත් ෙචෝදනාවක් තිෙබනවා. එතුමා එදා අෙප් 
ඇමතිවරෙයක්. අද ආණ්ඩුකාරතුමා.  එතුමාට විරුද්ධව Files 6ක් 
තිෙබනවා.  ෙම් ලැයිස්තුෙව් එක  file එකක් විතරක්  තිෙබනවා.  
“ලිපි ෙගොනු අංක BC/3189/2007, ෙරජිෙනෝල්ඩ් කුෙර්” 
යනුෙවන් සඳහන් ෙවනවා. [බාධා කිරීමක්] ඒක නිසාද ආණ්ඩුකාර 
තනතුර දුන්ෙන්? [බාධා කිරීම්]ෙම් ෙචෝදනා තිෙබන්ෙන් උතුෙර් 
ආණ්ඩුකාරතුමාටයි. නිකම් කුෙර්ට ෙනොෙවයි. ෙපොල් කඩන කුෙර් 
ෙනොෙවයි. උතුෙර් ආණ්ඩුකාර කුෙර්ට තමයි ෙම් ෙචෝදනා  
තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීම්]  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි,  මට දඬුවම් ලැබිය යුතු 
වරදක් ෙවයිද කියලා මම දන්ෙන් නැහැ. නමුත් ෙම් ෙල්ඛනය 
කියවාෙගන යන විට BC/1341/2008 යන ලිපි ෙගොනු අංකය 
යටෙත් ගරු කරූ ජයසූරිය මැතිතුමාට විරුද්ධවත් ෙචෝදනාවක් 
තිෙබනවා ෙන්. [බාධා කිරීමක්]  ඒක වැරැද්දක්ද? හැබැයි, ෙම් 
ලැයිස්තුෙව් තිෙබනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් සියලුම කරුණු සම්බන්ධෙයන් - 

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ෙමම ෙල්ඛනය මා වගකීමක් සහිතව සභාගත* කරනවා.   
 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමා වගකීම ගන්නවාද? 
 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
සම්පූර්ණ වගකීම ගන්නවා.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔය කියන පැමිණිලි 2002දී එක්සත් ජාතික ෙපරමුණු ආණ්ඩුව 

පැවති කාලෙය් කරන ලද පැමිණිලියි. එක්සත් ජාතික ෙපරමුණු 
ආණ්ඩුව කාලෙය් රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා තමයි අගමැති 
වශෙයන් සිටිෙය්, අපි ඇමතිවරු වශෙයන් සිටියා. 2002 - 2003 
කාලෙය්දී තමයි ෙම් ඔක්ෙකොම පැමිණිලි ඉදිරිපත් කෙළේ. ඊට 
පස්ෙසේ අවුරුදු 10ක් මහින්ද රාජපක්ෂෙග් ආණ්ඩුව තිබුණා. [බාධා 
කිරීම්] අවුරුදු 10ක් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව තිබුණා. 

 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා (පාථමික කර්මාන්ත අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு தயா கமேக - ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சர்) 
(The Hon. Daya Gamage - Minister of  Primary Industries) 
ෙපොල් ගෑවාද? 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙපොල් ගෑවාද?  [බාධා කිරීම්]  Point of Order -  රීති පශ්නයක් 

තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න.  [බාධා කිරීම්] 2002දී 
එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව තිෙබන කාලෙය් ගරු රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමා අගමැතිතුමා වශෙයන් සිටියා. කරු ජයසූරිය 
මැතිතුමා, අපි ඇමතිවරුන් වශෙයන් සිටියා. මට මතකයි, files 
උස්සා ෙගන ගිහින් අල්ලස්  ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන 
ෙකොමිෂන් සභාවට පැමිණිලි කළ බව. ඊට පස්ෙසේ 2004දී චන්දිකා 
බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිනියෙග් ආණ්ඩුව බලයට පත් 
වුණා. 2005දී මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ජනාධිපති වශෙයන් 
පත්වුණා. අවුරුදු 10ක් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොනවාද කෙළේ? [බාධා 
කිරීම්]  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ෙපොල් ගැහුවා විතරද?  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අවුරුදු 10ක්. [බාධා කිරීම්]  කියන්න ෙදයක් නැතුවාට නිකම්  

කියන්න එපා. අවුරුදු 10ක් - [බාධා කිරීම්]  
 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please! 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙම්ක කැලෑ පතයක්.  
 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබන්ෙන්.  
 

ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, - [බාධා කිරීම්]  
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, රීති පශ්නයක් තිෙබනවා. 

[බාධා කිරීම්]  
 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා රීති පශ්නයක් ඉදිරිපත් 

කරනවා.  
 

ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ලජ්ජයි, ලජ්ජයි. [බාධා කිරීම්]  

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අෙනක් කාරණය, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා bond 

issue එක ගැන කිව්වා. මා කියන්න කැමැතියි, bond issue එක 
සම්බන්ධෙයන් තිබුණු නඩුෙව්දී ෙශේෂ්ඨාධිකරණය අර්ජුන 
මෙහේන්දන් මැතිතුමාව නිෙදොස් ෙකොට නිදහස් කළ බව. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi)  
ලජ්ජයි. [බාධා කිරීම්] ලජ්ජයි. [බාධා කිරීම්]  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(bond The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අර්ජුන මෙහේන්දන්ව නිදහස් කළා. 
 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු රංජිත් ද ෙසොයිසා මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි 

ෙදකක කාලයක් තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] Order, please! 
 

ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් නම 

තිෙබන්ෙන් මැතිනිය දීපු ඉඩම්වලට. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please! 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 

නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමාෙග් ෙවලාව ආණ්ඩු පක්ෂය 

ෙවලාෙවන් ගන්න. අෙනක් එක, ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමාම කිවවා, "Bond  වාර්තාව පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න 
ඉඩ දුන්නා නම් සිද්ධ වන ෙද් දන්නවා. ඒ නිසා මා පාර්ලිෙම්න්තුව 
විසුරුවා හැරියා"යි කියලා.  තමුන්නාන්ෙසේ ඒක දන්ෙන් නැද්ද? 
[බාධා කිරීම්]  
 

ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi)  
ලජ්ජයි. [බාධා කිරීම්]  
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ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Leader of the House. ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල 

ඇමතිතුමා. 
 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මෙග් ෙවලාව මට අවශ යි.  
 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා. [බාධා කිරීම්] Order, 

please!  
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙම් පැමිණිලි අවුරුදු 10ක් 

තිස්ෙසේ පරීක්ෂා කෙළේ නැත්ෙත් ෙම්වා අසත  පැමිණිලි නිසායි. 
අවුරුදු 10ක් ගතෙවලා. For ten years, they have not been 
investigating into these because all the complaints are false 
complaints. ෙම්වා අසත  පැමිණිලි. [බාධා කිරීම්] 

 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු රංජිත් ද ෙසොයිසා මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට විනාඩි ෙදකක 

කාලයක් තිෙබනවා. විනාඩි ෙදකකින් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් 
කරන්න.  

 

ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි,  ෙම්වා කියන ෙකොට කුඩු 

කාපු ෙකනාෙග් නහය දනවා කියලා මා දන්නවා. කුඩු කාපු 
මිනිස්සු තමයි නහය දැවිල්ල ෙගන දැන් කෑ ගහන්ෙන්. හැබැයි 
සභානායකතුමනි, ෙම් තිෙබන්ෙන් හන්තාෙන් ඉඩම් ෙබදපු එක 
ගැන පැමිණල්ලක්.  

 

ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
හන්තාෙන් ඉඩම් නඩුව.  
 

ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ෙනෝනාෙග් හන්තාෙන් ඉඩම් නඩුව. ෙම්වා නැහැයි කියන්න 
ලෑස්ති ෙවන්න එපා.  
 

ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
හන්තාෙන් ඉඩම් නඩුව.  
 

ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ෙමන්න අෙනක් නම් ටික. අහගන්න, අෙනක් නම් ටික.  ලිපි 

 ෙගොනු අංක BC/0167/2009, රවුෆ් හකීම්.  අෙනක් පැමිණිල්ල, 
ලිපි ෙගොනු අංක BC/0538/2009, පාලිත රංෙග බණ්ඩාර.  ගරු 

නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි,  ඊළඟ පැමිණිල්ල ෙමන්න. ලිපි 
ෙගොනු අංක BC/0885/2009 රනිල් විකමසිංහ. ඊළඟට, ෙජෝශප් 
මයිකල් ෙපෙර්රා.  

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු රංජිත් ද ෙසොයිසා මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව 

අවසන් කරන්න. [බාධා කිරීම්] 
 

ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙමන්න තවත් අය 

ඉන්නවා. සුෙර්ෂ් ෙපේමචන්දන්, ෙරජිෙනෝල්ඩ් කුෙර්.  
 

ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, පැමිණිලිවල අංක කියන 

ෙකොට පැමිණිල්ල ෙයොමු කරපු වර්ෂයත් එක්කම කියන්න කියලා 
කියන්න. ෙමොකද, ෙම්වා වැරැදියි. අසත  අර්ථ කථන ෙදන්ෙන්. 
[බාධා කිරීම්] 
 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු රංජිත් ද ෙසොයිසා මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව 

අවසන් කරන්න. [බාධා කිරීම්] 
 

ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ෙමන්න තවත් නම් තිෙබනවා. ලිපි ෙගොනු අංක 

BC/2200/2011 මුදල් රාජ  අමාත  ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන. 
ලිපි ෙගොනු අංක BC/887/2013 නිෙයෝජ  නායක සජිත් ෙපේමදාස. 
[බාධා කිරීම්] මා ෙමම නම් ලැයිසත්ුව සභාගත කර තිෙබනවා.  

ගරු සභානායකතුමනි, ඔබතුමා දැන් කිව්වා, "ෙම්වා මහින්ද 
රාජපක්ෂෙග් ආණ්ඩු කාලෙය්  අමාරුෙව්  දමන්න  කරපු ෙද්වල්" 
වාෙග් කථාවක්. හැබැයි, මම අහනවා ෙම් කාරණය. ගරු සභාෙව් 
දැන් ඉන්නවා රන්ජන් රාමනායක නිෙයෝජ  අමාත තුමා. 
ෙමතුමා 2015 අවුරුද්ෙද් පැමිණිල්ලක් කරනවා. ඒ කාට 
විරුද්ධවද? එවකට හිටපු ෙසෞඛ  අමාත  රාජිත ෙසේනාරත්න 
මහතාට විරුද්ධව. [බාධා කිරීම්] රාජිත ෙසේනාරත්න අමාත තුමාට 
විරුද්ධව පැමිණිල්ලක් කරනවා. [බාධා කිරීම්] ඔව්, කළා. ෙකෝ ඒ 
පරීක්ෂණ? අන්න ඒ නිසා ඔබතුමාට තර්ක කරන්න බැහැ.  

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා (සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා 
සුබසාධන  නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க - ச க வ ட்டல் மற் ம் 
நலன் ாி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake -Deputy Minister of Social 
Empowerment and Welfare) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ඔබතුමාට තර්ක කරන්න බැහැ. [බාධා කිරීම්] ඔබතුමාට තර්ක 

කරන්න බැහැ, ෙම්වා ෙකොෙහොමවත්- [බාධා කිරීම්] කවුරුවත් 
අමාරුෙව් දමන්න ද්ෙව්ෂ සහගතව කළ ඒවා කියලා පැමිණිල්ලක් 
කරන්න බැහැ. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
එෙහම පැමිණිලි කරන්න බැහැ.  

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු රංජිත් ද ෙසොයිසා මන්තීතුමා, ඔබතුමාෙග් කාලය 

අවසානයි.   

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ඒ නිසා අපි ඉතා පැහැදිලිව කියනවා,- 
 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please! ගරු රංජිත් ද ෙසොයිසා මන්තීතුමා, ඔබතුමාෙග් 

කාලය අවසානයි. ඔබතුමා ඔය ෙල්ඛනය සභාගත කරනවා ෙන්. 
ෙහොඳයි.  

මීළඟට ගරු රන්ජන් රාමනායක නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා. 
ඔබතුමාට විනාඩි 15ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ම ෙග් කථාවට ද, point of Order එකට ද අවස්ථාවද? 
 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමාෙග් කථාවට. - [Interruption.]  
 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අද දින කාලීන ෙයෝජනාවක් 

ෙගන ඒම ගැන අෙප් - [බාධා කිරීම්] දූෂණ ෙචෝදනා නැති, මෙග් 
හිතමිත දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. [බාධා 
කිරීම්] මට අවස්ථාව ෙදන්න. 

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
Sir, I rise to a  point of Order.  
 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔව්, කියන්න ගරු මන්තීතුමා. දැන් කා ගැන ද කථා කරන්න 

යන්ෙන්?  

ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙම් විවාදය සඳහා මටද 

කාලය ෙවන් ෙවලා තිෙබනවා. මට ෙවන් කර තිෙබන කාලය ගරු 
රංජිත් ද ෙසොයිසා මන්තීතුමාට ලබා ෙදන්න. 

 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
මම හිතන හැටියට ඔබතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට පත් ෙවලා 

ආෙව් පළමුවැනි වතාවට. ගරු සභාෙව් කටයුතු පවත්වාෙගන යන 
ෙකොට කථාවක් ඉවර කළාට පස්ෙසේ ඔබතුමාට ඕනෑ ෙවලාවට - 
[බාධා කිරීම්]  

 

ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ඔබතුමා දන්නවාද මම පාර්ලිෙම්න්තුවට පත් ෙවලා ආෙව් 

පළමුවැනි වතාවට කියලා? 
 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
කරුණාකරලා ඇහුම් කන් ෙදන්න.  
 

ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ඔබතුමා දන්නවාද? ඔබතුමාට ඉස්සර ෙවලායි මම ෙම් 

පාර්ලිෙම්න්තුවට ආෙව්.  
 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමාට ඕනෑ ඕනෑ ෙවලාවට කථාව ෙවනස් කරලා, ෙව්ලාව 

මාරු කරන්න පුළුවන්කමක් ෙම් ගරු සභාෙව් නැහැ. වාඩි 
ෙවන්න. ගරු රන්ජන් රාමනායක නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, 
ඔබතුමාෙග් කථාව කරෙගන යන්න. [බාධා කිරීම්]  

 
[අ.භා. 6.18] 
 

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙබො ෙහොම ස්තුතියි.  

මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී අෙප් හිතාදර මිත ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මැතිතුමාට මුලින්ම ස්තුතිවන්ත වනවා,  කාලීන මාතෘකාවක් 
කරළියට ෙගන ඒම ගැන. අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන 
ෙකොමිෂන් සභාවට වැඩිපුරම යන මන්තීවරෙයක් හැටියට, 
නිෙයෝජ  ඇමතිවරෙයක් හැටියට මම පසු ගිය කාලෙය් දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මැතිතුමාෙග් files ගැන ෙසොයා බැලුවා. නමුත්, 
ෙහොයා ගන්න බැරි වුණා. එතුමාෙග් චරිතය ෙහොඳයි කියන 
සහතිකය මා ෙම් අවස්ථාෙව් ෙදනවා. ඒ නිසා ෙම් අවස්ථාෙව් 
එතුමාට ඒ credit  එක ෙදන්න ඕනෑ. ඒ වර්ණනාව, ඒ පශංසාව 
ෙම් අවස්ථාෙව් මම එතුමාට ෙදනවා. එතුමා එක්ක මෙග් කිසිම 
උරණයක් නැහැ. නමුත් එතුමාෙග් ෙයෝජනාෙව් සඳහන් ෙවලා 
තිෙබනවා, "අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් 
සභාව පැමිණිලි භාර ගැනීෙම්දී සහ විමර්ශනය කිරීෙම්දී නීතිෙය් 
රාමුව තුළ නිසි කියා පටිපාටියකට, සාධාරණත්වයට පටහැනිව 
කටයුතු කරනු ලබන බව." කියලා. ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මැතිතුමනි, අපි ඔබතුමාට ගරු කරනවා. ඔබතුමාෙග් ඉතිහාසයට, 
ඔබතුමාෙග් පියතුමා වන පිලිප් ගුණවර්ධන මැතිතුමාෙග් ඒ 
භූමිකාවට අපි ගරු කරනවා. ඒවා රටට අමතක නැහැ. නමුත්, 
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ඔබතුමා ෙහොරුන්ව ආරක්ෂා කරන්නට ෙම් දරන ව ායාමය ගැන 
ෙපොඩි දුකක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම රංජිත් ද ෙසොයිසා මැතිතුමනි, 
ඔබතුමාට මෙග් විෙශේෂ ස්තුතියක් පිරිනමනවා. ඔබතුමා 
ෙදපැත්ෙත්ම ඉන්න ෙහොරු ගැන වාර්තාවක් දුන්නා.  ඒක තමයි 
ෙවන්න ඕනෑ. ඒක තමයි ෙවන්න ඕනෑ. ඒ තුළින් තමයි 
ෙදපැත්ෙත්ම ෙහොරු අල්ල ගන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්.  

මම පසු ගිය දවස් ටිෙක් අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන 
ෙකොමිෂන් සභාෙව් නිලධාරිෙයක් එක්ක සාකච්ඡා කළා, ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂෙයන් තිෙබන ෙම් ෙචෝදනාව ෙමොකක්ද කියලා. ඒ අය 
කියනවා, හැම ෙවෙල්ම අපිව අල්ලනවා; ෙහොරු අල්ලනවා 
කියනවා; පළි ගන්නවා කියලා. මම ඇහුවා, "ඒකාබද්ධ  
විපක්ෂෙය් අයව විතරක් ෙගනැල්ලා පශ්න කරන්ෙන් ඇයි? අෙප් 
අයව ෙගනැල්ලා ඔයෙගොල්ෙලෝ පශ්න කරන්ෙන නැත්ෙත් ඇයි?" 
කියලා. මම ඒ පශ්නය ඒ අයෙගන් ඇහුවා. කරුණාකරලා ඒ 
අයෙග් උත්තරය අහන්න. ඒ නිලධාරියා මට කිව්ෙව්, 
"ඔබතුමන්ලාෙග් අයට ෙහොරකම් කරන්න තවම කාලයක් නැහැ" 
කියලා. [බාධා කිරීම්] මම තිත්ත ඇත්ත කථා කරනවා. [බාධා 
කිරීම්] මම තිත්ත ඇත්ත කථා කරනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා දැන් 
කිව්වා, මම අෙප් ඇමතිවරෙයක් වන රාජිත ෙසේනාරත්න 
මැතිතුමාෙග් CD  පටයක් සහ file එකක් පැමිණිලි කරන්න 
අරෙගන ගියා කියලා. ඒ මෙග් හැටි. මම භය නැහැ. මම ෙහොරකම් 
කරලා නැත්නම්, ෙහොරුන්ව අල්ලන්න මම භය නැහැ. 

දැන් එනෙකොටත් අෙප් ඇමතිවරෙයක් මට බැණලා ගියා. ඒ, 
කවුද? ෙජෝන් අමරතුංග මහත්මයා. මං තීරු කඩපු පශ්නය 
සම්බන්ධෙයන් මම බැන්නා කියලා ෙජෝන් අමරතුංග මහත්තයා 
මට බැණලා ගියා. ඇත්ත කියලා මම පක්ෂ  - විපක්ෂ ෙදෙකන්ම 
බැණුම් අහන මිනිෙහක්. නමුත් මට පශ්නයක් නැහැ. මම ෙහොරාට 
"ෙහොරා" කියලා කියනවා. මං තීරු කැඩුවා නම්  කවුරු කළත් 
වැරැදියි; ඒක කවුරු කළත් වැරැදියි. [බාධා කිරීම්] කුමාර ෙවල්ගම 
මහත්තයා මෙග් මිතෙයක්. ඒ වාෙග්ම එතුමා අෙප් සිනමා නිළියන් 
සමඟ ෙපේම සම්බන්ධතා තිෙබන ෙකෙනක්. අපි නිතරම කථා 
කරන යාළු  ෙවෝ. නමුත් බස් වංචාව සම්බන්ධෙයන් මා අල්ලස් ෙහෝ 
දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට ගිහිල්ලා 
පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කළා. ෙඩොලර් 30,000ට ෙගෙනන්න තිබුණු 
බස්, ෙඩොලර් 50,000ක් දීලා ෙගන ඒම සම්බන්ධෙයන් මම අල්ලස් 
ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට ගිහිල්ලා ''ෆයිල්'' 
එකක් බාර දුන්නා. එතෙකොට යාළුකම් නැහැ. [බාධා කිරීම්] 
එතෙකොට යාළුකම් නැහැ. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
නිළියක් සමඟ මෙග් ෙපේම සම්බන්ධයක් තිෙබනවාය කියා 

එතුමා කිව්වා. ඒක සාමාන ෙයන් සමාජය දන්නා ෙදයක්. නමුත් 
මම එතුමාට කියනවා, මම  

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
 

එක්ක යන්ෙන් නැති බව. [බාධා කිරීම්]  
 

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ඒක එතුමාෙග් පකාශය. [බාධා කිරීම්] එතුමා  ඔය කියන 

නිළිය සමඟ මමත් ෙපේම කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒ ෙචෝදනාව 
එයාෙගන්ම අහ ගන්න. නයනා කුමාරිෙගන්ම අහගන්න, මම කවුද 
කියලා. [බාධා කිරීම්]  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙම් අල්ලස්  ෙහෝ දූෂණ 
ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභා ෙව් කාර්ය භාරය ගැන 
ෙපොඩ්ඩක් බලමු. ගිය අවුරුද්ෙද් අෙපේල් මාසෙය් 19 වැනිදා අපි 
ෙමොකක්ද දැක්ෙක්? කට්ටියක්  බීලා ෙම් කාපට් එෙක් රෑ 
බුදියෙගන පාර්ලිෙම්න්තු  ෙව් පිස්සුවක් නටපු ආකාරය අපි දැක්කා. 
එෙහම ඔවුන් හැසිරුෙණ් ෙමොකද? අල්ලස ්ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා 
විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභා  ෙව් කාර්ය භාරය නවත්වන්න, ඩිල්රුක්ෂි 
විකමසිංහ කියන යකඩ ගැහැනියෙග් කාර්ය භාරය නවත්වන්න 
කියලා තමයි එෙහම කෙළේ. ෙහොරු අල්ලන්න එපා කියලා අල්ලස් 
ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව ඉස්සරහ 
උද්ෙඝෝෂණය කරන ෙලෝකෙය් එකම රටයි මා දැක්ෙක්. අප 
ජනතාවට වග කියන්න ඕනෑ. "ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලනෙය් 
නිරතෙවලා ඉන්න අය අනිසි විධියට ෙපොෙහොසත් වුණා, අනිසි 
විධියට වාහන ගත්තා" කියලා ජනතාව කියනවා. ෙම්වා 
සම්බන්ධෙයන් පසු ගිය කාලෙය් බාලපටබැඳි මහත්තයා ෙමොකද 
කෙළේ?  

අෙප් මිතයා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙමතැන නැති නිසා මම 
එතුමාෙග් නම කියන්ෙන් නැහැ. එතුමා ෙමොනවාද කිව්ෙව්? 2002 
ඉඳලා 2004 වන තුරු වත්කම් බැරකම් හරියට පකාශ කෙළේ නැහැ 
කියලා එතුමාට විරුද්ධව  නඩුව දැම්ෙම් කවුද? පැමිණිල්ල දැම්ෙම් 
මහින්ද රාජපක්ෂ රජය විසිනුයි. අන්තිමට එතුමා ෙමොනවාද 
කිව්ෙව්? මට කුණකටුෙවක් ගැහුවා; මට ෙපොළ ෙඟක් ගැහුවා; මට 
නෙයක් ගැහුවාය කියලා එතුමා කිව්වා. ඊට පස්ෙසේ ඒ ගැන 
විමර්ශනය කරපු අධ ක්ෂ ජනරාල්වරිය ෙමොකද කෙළේ? 
එතුමියෙග් නම ෙමොකක්ද? ලක්ෂ්මි ජයවිකම. ෙම් ලක්ෂ්මි 
ජයවිකම මාරු කළා. ෙමෙහමයි බාලපටබැඳි මහත්තයා වැඩ 
කෙළේ.  

සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහත්මයාලා පසු ගිය දවසක අල්ලස් 
ෙහෝ  දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභා වට ගිහිල්ලා අල්ලස් 
ෙහෝ  දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභා ෙව් හිටපු සභාපති 
බාලපටබැඳි මහත්තයාට විරුද්ධව අල්ලස් ෙචෝදනාවක් ඉදිරිපත් 
කළා. එතුමාට විරුද්ධව ඉදිරිපත් කරපු ෙචෝදනාව ෙමොකක්ද? 
ෙටොෙයෝටා ෙකොෙරොල්ලා වර්ගෙය් වාහනයක් අරෙගන ෙහොරට 
වික්කාය කියන ෙචෝදනාව තමයි එතුමාට විරුද්ධව ඉදිරිපත් 
කරලා තිබුෙණ්. ෙමන්න ෙමෙහමයි පසු ගිය ටිෙක් ෙම් වැඩ සිදු 
වුෙණ්. ඡන්ද 215ක් අරෙගන දහනව වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා 
සංෙශෝධනය සම්මත කර ගත්තා. ඊට පස්ෙසේ  ස්වාධීන ෙකොමිෂන් 
සභා පිහිටුවලා, අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් 
සභාවට සභාපතිවරෙයක් සහ ෙකොමසාරිස්වරු තුන් ෙදෙනක් පත් 
කළා වාෙග්ම  ෙකොන්ද ෙකළින් තියාෙගන ෙහොරු අල්ලන යකඩ 
ගැහැනියක් වන ඩිල්රුක්ෂි විකමසිංහව පත් කර ගන්න අපට 
පුළුවන් වුණා. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
 

[බාධා කිරීම්] එෙහමයි අපට ඉගැන්නුෙව්. එතුමිය යකඩ 
ගැහැනියක්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ඩිල්රුක්ෂි විකමසිංහ මැතිනියට මම කියනවා, පක්ෂ 

ෙබ්දෙයන් ෙතොරව ෙහොරු අල්ලන්න කියලා. රන්ජන් රාමනායක 
ෙහොරකම් කරලා තිෙබනවා නම් රන්ජන් රාමනායකවත් පැමිණිලි 
කරන්න එතැනට ෙගන්වන්න. මාව පසු ගිය ටිෙක් එතැනට 
ෙගන්නුවා. මාව එතැනට ෙගන්නුෙව් ෙමොකටද? අෙප් රාජිත 
ෙසේනාරත්න මැතිතුමාෙග් සීඩී පටයක් සම්බන්ධෙයන් වාෙග්ම 
එතුමාෙග් ෙල්කම්වරයා වන සමීර සතරසිංහ "ඇවන්ට් ගාර්ඩ්" 
එෙකන් රුපියල් ලක්ෂ 50ක් ලබා ගත්තා කියන ෙචෝදනා 
සම්බන්ධෙයන් මම අල්ලස් ෙහෝ  දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන 
ෙකොමිෂන් සභාවට ගිහිල්ලා පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කළා. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් විමර්ශනයක් කළා. මාව ෙගන්වලා පශ්න - 
question - කළා. ෙමන්න ෙම්කයි වුෙණ්.  

ඒකට ෙන්ද, "ස්වාධීනත්වය" කියලා කියන්ෙන්? "යහ 
පාලනය" කියලා කියන්ෙන් ඒක ෙන්ද? අපි - ආණ්ඩු පක්ෂෙය් - 
සහ විපක්ෂෙය් - ෙහොර ෙපොල් විපක්ෂෙය්, ෙපොදු විපක්ෂෙය් -  
ෙහොරකම් කළ සියලු ෙදනා අල්ලස් ෙහෝ  දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන 
ෙකොමිෂන් සභාවට ෙගන්වන එකටයි "යහ පාලනය" කියා 
කියන්ෙන්.  

දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ හැම විටම 
තමුන්නාන්ෙසේෙග් පියාෙග් භූමිකාව ගැන හිතන්න. ඔබතුමා 
කවදාවත් ෙහොරු ආරක්ෂා කරන්න එපා. පසු ගිය කාලෙය් ෙම් අය 
ෙකොච්චර කැත විධියට ලංකාෙව් අහිංසක ජනතාවෙග් සල්ලි 
ෙහොරා කෑවාද කියලා අප දන්නවා. අපි ෙබොරුවට ෙකෙනකුෙග් 
නමට මඩ ගහනවා නම් අපටත් ෙහණ වදින්න ඕනෑ. ෙම් 
ෙලෝකෙය් "දිට්ඨධම්ම ෙව්දනීය" කර්මය කියලා එකක් තිෙබනවා. 
[බාධා කිරීමක්] 

මම ඔය තරහා ගිය ඇමතිවරයාෙග් නම කියන්ෙන් නැහැ. 
කුමාර ෙවල්ගම මහත්මයා ෙහොරකම් ෙනොකර මම ඔබතුමාට 
කිව්වා නම් "ෙහොෙරක්" කියලා, මට ෙහණ ගහන්න ඕනෑ. මම 
ෙතොරතුරු දැනෙගනයි හැම විටම කථා කරලා තිෙබන්ෙන්. මම 
facts and figures සියල්ලම අරෙගනයි ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන්. අපි 
යන්ෙන් නීතියත් එක්කයි. අරමුණක් කරා යද්දී මට පුද්ගලෙයෝ 
වැඩක් නැහැ, යාළුෙවෝ වැඩක් නැහැ, පක්ෂ වැඩක් නැහැ, පාට 
වැඩක් නැහැ, කවුරුවත් වැඩක් නැහැ. මට අවශ  මෙග් අරමුණට 
යන්නයි. මම මෙග් පක්ෂෙය් ඉඳෙගන මෙග් පක්ෂෙය් ෙහොරකම් 
කරන එෙකක්ව රැක්ෙකොත් රන්ජන් රාමනායකත් ෙහොෙරක් 
කියන එකයි මෙග් මතය වන්ෙන්. මෙග් පක්ෂෙය් ෙහොෙරකුට 
"ෙහොෙරක්" කියලා කියන්න මට ෙකොන්දක් තිෙබන්න ඕනෑ. 
[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමාට ලබා දුන් කාලය දැන් අවසන්වීෙගන යනවා. Hon. 

Deputy Minister, you have one more minute. [බාධා කිරීම්] 
 

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව 

ඉදිරියට ගිහිල්ලා ෙහොරු අල්ලන්න එපා කියලා කෑ ගහන එකම 
රටයි ෙලෝකෙය් තිෙබන්ෙන්. ඒක වාර්තාගත ෙවනවා. මම ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී කියනවා, "ෙම් කටයුතු විනිවිද ෙපෙනන එක තවත් 
ෙහොඳයි. ෙම් වෙග් කථිකා කරන එක තවත් ෙහොඳයි. ඒ ෙහොරු 
අල්ලපුවාම ඉදිරිෙය්දී අෙප් පක්ෂෙය් ෙහෝ ෙහොරකම් කරන්න 
ඉන්න අය අෛධර්යයට පත් ෙවනවා" කියා. [බාධා කිරීම්] නැහැ, 

ඔබතුමාෙග් වැරදිත් අල්ලනවා. ඔබතුමා ෙහොෙරන් වැලි කපපු 
ඒවා සම්බන්ධ files තිෙබනවා. ඔබතුමා ජීවිතය පටන් ගත් හැටි 
අපි දන්නවා.  

 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
 

ඔබතුමා ජීවිතය පටන් ගත් හැටි අපි දන්නවා. ඒ නිසා ෙබොරු 
කරන්න එපා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
කවුද, කවුද? [බාධා කිරීම්] 
 

ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
( மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
වැලි ෙහොරු. 
 

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
( மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
අපි ළඟ ෙසේරම files තිෙබනවා. අපි files නැතුව කථා 

කරන්ෙන් නැහැ, ෙබොරු කියන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීම්] 
 

ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
වැලි ෙහොරු. 
 

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
( மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
අපි වැඩ කරන්ෙන් නීතියට අනුව. මම ෙහොරකම් කරලා 

තිෙබනවා නම් තමුන්නාන්ෙසේලාට අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා 
විමර්ශන ෙකොමිසමට යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම කියන්ෙන්, 
අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිසමට කවදාවත් හිංසා 
පීඩා කරන්න එපා. ඒ අය නිවැරදි duty එකක් කරනවා. ඒ අය 
අලුත් ෙකොමසාරිස්වරෙයක්, අලුත් සභාපතිවරෙයක්, අලුත් 
ෙජනරාල්වරෙයක් යටෙත් හරි ෙද් කරනවා. ඒ අය කවදාවත් 
කාටවත් කෙඩ් යන්ෙන් නැහැ. ෙමතැනදී කිව්වා, "එතුමිය රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමාෙග් නෑදෑෙයක්, යාළුෙවක්." කියලා. එතුමිය 
ජනාධිපති නීතිඥවරියක්. ජනාධිපති නීතිඥවරියක් වුණාම නීති 
ක්ෙෂේතෙය් ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් හඳුනනවා. [බාධා කිරීම්] 

එෙහම නම් ෙම් පශ්නය අනුව නීති ක්ෙෂේතෙය් කාටවත් ෙම් 
ෙජනරාල්වරියෙග් භූමිකාව නිරූපණය කරන්න බැහැ. එතුමිය 
විනිශ්චයකාරවරියක්. [බාධා කිරීම්] 

 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා. 
 

[අ.භා. 6.30] 
 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙම් කාරණය දිහා 

බලනෙකොට කිව යුතු ෙදයක් තිෙබනවා. අගමැතිතුමා ෙද්ශපාලන 
නායකෙයක්. එතුමා ඉතාමත් හිතවත් ෙකෙනකුට රාජ  වග 
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කීමක් භාර දුන්නාම ඒ රාජ  වගකීම අපක්ෂපාතීව ඉටු කරන්න 
රාජකාරි කරන එම නිලධාරිනියට සිදු ෙවනවා. ෙද්ශපාලන 
නායකයාට ඇති හිතවත්කම එක පැත්තකින් තිෙබනවා. අෙනක් 
පැත්ෙතන් තමන් අපක්ෂපාතීව රාජකාරි කටයුතු කරන්න ඕනෑ. 
ෙම් ෙදක අතර ළැදිකෙම් ගැටුමක් තිෙබනවා. ෙමන්න ෙම් 
ළැදිකෙම් ගැටුම ගැන තමයි අපි ෙම් පශ්න කරන්ෙන්. ඒවාට 
අතිෙර්කව එතුමියට ෙවනත් ළැදිකම් තිෙබන බවත් අපි දන්නවා. 

ෙම් දූෂණ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරනෙකොට කව්ද ෙහොරු කියන 
එක මම ෙකටිෙයන් කියන්න ඕනෑ. ඒක ඉතිහාසය විසින් 
ෙහළිදරව් කරාවි. ඔය ගැන දැන් අපි වාද කරලා, විවාද කරලා 
වැඩක් නැහැ. ඒ නිසා ඉතිහාසය කියන්ෙන් අනාගතෙය් ඉතිහාසය. 
ඉතිහාසයට අර්ථ ෙදකක් තිෙබනවා. එකක් අතීතය, අනිත් එක 
අනාගතය. ඒ නිසා ඕක කවදා ෙහෝ ෙහළිදරව් ෙවනවා. ඕක 
වහන්න කාටවත් පුළුවන් ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ඕක ගැන වාද 
කරලා අෙප් උගුර මහන්සි කරගන්න අවශ  නැහැ. 

Lanka Marine Services (Pvt.) Limited කියලා සමාගමක් 
තිබුණා. ඒෙක් වත්කම් අකමික ෙලස, වංචනික ෙලස ඉතා අඩු 
මිලට සහ එහි සමහර ෙකොටස් මිලක් ෙනොෙගවා ෙජෝන් කීල්ස් 
ෙකොම්පැනියට පාවා දීම අවලංගු කරන ෙලස ඉල්ලා මා විසින් 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් ෙගොනු කළ අංක SCFR 209/2007 දරන 
නඩුවට අදාළ තීන්දුෙවන් ෙම් වංචනික ගනුෙදනුව අවලංගු ෙකොට 
එම ගනුෙදනුවට අත්සන් තබන ලද එවකට සිටි ජනාධිපතිවරිය වූ 
චන්දිකා මැතිනියට විරුද්ධව ෙපොලිස් අපරාධ පරීක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව පරීක්ෂණ කළ යුතු බවට දුන් නිෙයෝගයට දැනට 
දස වසරක් ගතවීත් එය තවම අවසන් වී නැහැ. එම නිසා ගරු විමල් 
වීරවංශ මන්තීතුමාත් මමත් ෙම් නඩුෙව් පිටපතකුත් අරෙගන 
අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ගියා. එෙහම ගිහින් අපි 
කිව්වා, "ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් නඩු තීන්දුවකින් අපරාධ පරීක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට පවරලා තිෙබනවා, ෙම් පරීක්ෂණය කරන්න. 
දැන් වනතුරු කර නැහැ. ෙමන්න නඩු තීන්දුෙව් පිටපත. 
කරුණාකර ෙමය කියාත්මක කරන්න" කියා. ඉන් පසුව අපි ආවා.  

 

ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) யாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
ගරු මන්තීතුමනි, අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන 

ෙකොමිෂන් සභාවටද ගිෙය්; එෙහම නැත්නම් අපරාධ පරීක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවටද?  

 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට. අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ 

ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවත්, අපරාධ පරීක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් ෙදතැනක ඉඳෙගන කරන කියාවලිෙය් 
එක්තරා විධියක ෙපොදු බවක් තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? 
වංචනික ගනුෙදනු, රාජ  ෙද්පළ අපහරණය කිරීම පිළිබඳ 
ෙචෝදනා ආදිය සම්බන්ධවයි අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
කටයුතු කරන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා 
විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවත් ඒ වාෙග් කටයුතුමයි කරන්ෙන්. ඒ 
නිසා ස්ථාන ෙදකකින් ෙකෙරන කියා දාමයක් අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ 
ක්ෙෂේතය ආවරණය කරනවා. අපි ගිහින් කථා කළාට පසුව 
ෙමොකද වුෙණ්? නැහැ, සද්දයක්! අපි ලියුමකින් අහලා යැව්වා, 
"ඇයි සද්දයක් නැත්ෙත්? අපි ෙපෞද්ගලිකවම ඇවිල්ලා ෙමය බාර 
දීලා ගියා ෙන්ද? දැන් ෙම් ගැන ෙසොයන්ෙන් නැද්ද?" කියලා. ගරු 
අජිත් පී. ෙපෙර්රා නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා කියපු කථාව සනාථ 
කරමින්, ෙමන්න අපට එවන පිළිතුර:   

"01. එහි සඳහන් Lanka Marine Service Ltd (LMSL) සමාගෙම් වත්කම් 
අකමික ෙලස විකිණීම සම්බන්ධෙයන් ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් අංක ..... 

යටෙත් ෙගොනුකර ඇති ෙපත්සමට අදාලව ලබා දී ඇති නඩු තීන්දුෙවන් 
මතුකරනු ලැබූ කරුණු සම්බන්ධෙයන් විමර්ශනයක් ආරම්භ කරන 
ෙලසට 2007...... අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවත නිෙයෝග කර 
ඇත."   

එය පිළිගනිමින් ෙපොලිස්පතිතුමාෙග් කාර්යාලෙයනුයි මට ෙම් 
ලිපිය එවන්ෙන්. එම ලිපිෙයහි තවදුරටත් ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා: 

"එම නිෙයෝගයට අනුව විමර්ශන සිදුකර විමර්ශන උධෘත නීතිපති උපෙදස් 
සඳහා 2008.12.08 වන දින නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවත ෙයොමුකර 
ඇතත් ෙමෙතක් ඊට අදාළව උපෙදස් ලැබී ෙනොමැත." 

පාෂාණි භූත ෙවලා ! ෙම්ක තමයි අර ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා 
නිෙයෝජ  ඇමතිතුමාත් කිව්ෙව්. උපෙදස් ඉල්ලා නීතිපතිතුමාට 
යවන ඒවා පාෂාණි භූත වනවා. හිටපු ජනාධිපතිතුමිය ෙම් 
ගනුෙදනුෙව්දී අත්සන් කළා, ෙම් ගනුෙදනුව මත යම් මුදලක් 
ලැබුණු බවට. වරාෙය් ඉඩම් අක්කර අටක භූමි පමාණයක් ෙම් 
ගනුෙදනුව තුළ තක්ෙසේරු ෙනොකරපු බවත්, එම නිසා එම භූමි 
පමාණය ෙජෝන් කීල්ස් එකට ෙනොමිලෙය් ලබා දීමට එතුමිය 
අත්සන් තැබූ බවත් අපි උසාවිෙය්දී ඔප්පු කළා. ඒ අනුව උසාවිය 
තීන්දුව දුන්නා, ඒ ගනුෙදනුව අවලංගු කරලා, එය වංචනික 
ගනුෙදනුවක් හැටියට සලකා. වංචනික ගනුෙදනුව අවලංගු කළා 
පමණක් ෙනොෙවයි. ෙශේෂ්ඨාධිකරණය කිව්වා, "ෙමහි පංගුකාරයන් 
වන අය පිළිබඳව අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
පරීක්ෂණයක් කළ යුතුයි" කියලා. නමුත් තවම ඒක ෙකෙරන්ෙන් 
නැහැ. ඒක ෙම් සාකච්ඡාවට වලංගු නිසායි මා ෙම් ෙමොෙහොෙත් ඒ 
බව පකාශ කර සිටින්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අවසාන වශෙයන් ෙම් 
කාරණයත් මතක් කරන්න ඕනෑ. අපට ෙම් ෙවලාෙව් මතක් 
ෙවනවා Panama Papers. "Panama Papers" කියන එක ගැන 
ඔබතුමා දන්නවා. අෙප් රෙට් ෙකොම්පැනි තුනකත්, පුද්ගලයන් 
ගණනාවකෙග්ත් ගනුෙදනු තිෙබනවා ලු. ඒවා අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ 
ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට අදාළ නැද්ද? ඒ අයට එක 
පාරටම අදහසක් එන්ෙන් නැද්ද, Panama Papers පිට ෙවලා 
තිෙබනවා කියන එක ගැන. ෙම් අනුව ලංකාෙව් උදවියත් යම් යම් 
රටවලට ගිහිල්ලා සල්ලි හංගලා තිෙබනවා. යම් දූෂිත ආකාරයකට 
අයථා පරිදි ලැබුණු මුදල් තමයි ෙම් හංගලා තිෙබන්ෙන් කියා ඒ 
වාර්තාවලින් -investigative journalistsලාෙග් analysis එෙකන්- 
කියනවා. අෙප් රෙට් උදවියෙග් නම් තිෙබනවා නම්, අෙප් රෙට් 
උදවියෙග් සමාගම් තිෙබනවා නම්, ඒවාෙයන් සැඟවූ මුදල 
රුපියල්, ෙඩොලර් ලක්ෂ ගණන්, ෙකෝටි ගණන් නම් එය ෙම් රෙට් 
අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට 
ෙකොච්චර වැදගත්ද, සිල් ෙරදිවලට වඩා? එෙසේ අසමින් මම නිහඬ 
ෙවනවා.  

 
[අ.භා. 6.37] 
 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙම් ෙකොමිෂන් සභාව 

හඳුන්වන්ෙන් අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් 
සභාව කියලායි. ෙමය, මුළු මහත් රටම බලා සිටින ෙකොමිෂන් 
සභාවක්. එහි ගන්නා තීන්දු, එහි කරන පරීක්ෂණ, එහි කරන 
විමර්ශන ස්වාධීන ෙව්වි, පරම ඇත්ත ෙව්වි කියා තමයි ඒ 
ෙකොමිෂන් සභාව දිහා මිනිසුන් බලාෙගන ඉන්ෙන්. 
තමුන්නාන්ෙසේත් එය පිළිගන්නවා ඇති, ගරු නිෙයෝජ  
කථානායකතුමනි. එෙහම කටයුතු කළ යුතු ආයතනයක පධාන 
ධුරය ෙහොබවන්න ඕනෑ කියා මා විශ්වාස කරන්ෙන්, පරම 
ස්වාධීනත්වයක් තිෙබන, කාටවත් පක්ෂපාති ෙනොවූ ෙකෙනකුය 
කියලායි. මුළු පාර්ලිෙම්න්තුවම ෙම් අදහස සමඟ එකතු ෙව්වි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

හැබැයි, මට ෙපර කථා කළ ගරු රංජිත් ද ෙසොයිසා මන්තීතුමා 
කිව්වා, ඒ ආයතනෙය් පධාන ධුරය ෙහොබවන ආතාවුද ආරච්චිෙග් 
පැටික් ඩිල්රුක්ෂි ඩයස ් විකමසිංහ ෙනෝනා මහත්මිය, අගාමාත  
රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාෙග් බිරිඳෙග් අතිජාත මිතුරියක් කියලා. 
ඒෙකන් ෙපෙනනවා, ස්වාධීනත්වෙය් අපූරුභාවය. මරු 
ස්වාධීනත්වය! ෙනොම්මර එෙක් ස්වාධීනත්වය!   

ෙදවැනි කාරණය, 2009 ෙහෝ ඉදිරිපත් කළ පැමිණිලි 72ක් 
තිෙබනවා ෙන්, සභානායකතුමනි? ෙම් පැමිණිලි 72 තවම විභාග 
ෙනොකෙළේ ස්වාධීනත්වෙය් අරුම පුදුමභාවය අපට ෙපන්නුම් 
කරන්නද?  

රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා ෙමම ගරු සභාෙව් ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී නැහැ. එතුමා අසනීප ෙවලා ඉන්න නිසා මම ෙම් ගැන 
කියන්න කැමැතිත් නැහැ. නමුත්, ඩිල්රුක්ෂි ඩයස් ෙනෝනාෙග් 
ස්වාධීනත්වය ෙපන්වන්න ඕනෑ නිසා ෙමය කියන්න ෙවනවා. 
රාජිත ෙසේනාරත්න මහත්තයා සමාගම් නීතිය කඩලා, Blue Ocean 
Fishery Private Limited කියලා ෙකොම්පැනියක් ෙහොරට අටවලා, 
ෙම් රෙට් ගැඹුරු මුහුෙද් මාළු ෙහොරට අල්ලපු විධිය පිළිබඳව 
ඩිල්රුක්ෂි ඩයස් විකමසිංහ ෙනෝනා මහත්මියට දුරකථනෙයන් 
කථා කරලා, ලිඛිත සාක්ෂිත් එක්ක 2015 මාර්තු 03වැනිදායි මම 
ගිහින් පැමිණිල්ලක් දැම්ෙම්. දැන්, 2016 මාර්තු 03 ෙවනිදාත් 
වුණා. එක දවසක් රාජිත ෙසේනාරත්න මහත්තයා කැෙඳව්වාද? ඒක 
2009 දමපු  පැමිණිල්ලක්ද? [බාධා කිරීම්]රන්ජන් රාමනායකෙග් 
පැමිණිල්ල කැෙඳව්ෙව් නැති වුණාට කමක් නැහැ. අෙප්  
පැමිණිල්ල කැෙඳව්වා. ඔන්න ස්වාධීනකෙම් මහත!. ඒක තමයි 
ස්වාධීනකෙම් මහත. ඔන්න ෙම්ෙක් තිෙබන පරම ස්වාධීනකම!  

ඊළඟට- [බාධා කිරීමක්]  
 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, විනාඩි පහයි මට ලැබී 

තිෙබන්ෙන්. ඒ ෙව්ලාෙවන් කාලය ගන්න ෙදන්න එපා.  

ඊළඟට මම කියන්නම් ෙම් ඩිල්රුක්ෂි ඩයස් විකමසිංහ 
මැතිනිය ගැන. එතුමිය ෙකොෙහේ පදිංචිකාරියක්ද ෙම් ඩිල්රුක්ෂි 
ඩයස් විකමසිංහ- 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා. 
 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ගරු ජයන්ත සමරවීර 

මන්තීතුමාට මම ගරු කරනවා, ඒ පකාශය කිරීම ගැන. නමුත්, මා 
එය නිවැරදි කළ යුතුයි.  

ඩිල්රුක්ෂි ඩයස් විකමසිංහ මැතිනියට මම ගිහිල්ලා රාජිත 
ෙසේනාරත්න මහත්මයාෙග් ෙම් පශ්නය ගැන පැමිණිලි කළාම, ගිය 

මාසෙය් 12වැනිදා මාව විමර්ශනයට ෙගනැල්ලා පැය ගණනක්  
පශ්න කිරීමකට ලක් කළා. [බාධා කිරීම්] ඒ හින්දා ඒ පරීක්ෂණය 
යට ගැහුෙව්ත් නැහැ; හැංගුෙව්ත් නැහැ. පරීක්ෂණය හරියට 
කරෙගන යනවාය කියන්නට ඕනෑ. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙහොඳයි. ගරු ජයන්ත සමරවීර මැතිතුමා. 
 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ෙමන්න මම කියනවා, ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, 

ඩිල්රුක්ෂි ඩයස් විකමසිංහ මැතිනියෙග් තිෙබන නිර්ෙදෝෂීභාවය 
පිළිබඳව. ඇයට ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් ෙගයක් නැහැ කියලා  ඇය 
දිවුරුම් පකාශයක් දීලා තිෙබනවා, ගරු නිෙයෝජ  
කථානායකතුමනි. ඒ දිවුරුම් පකාශෙය් ''ආ'' ෙඡ්දෙය් 
තිෙබනවා,''මාෙග් ෙහෝ මාෙග් කලතයාෙග් ෙහෝ මාෙග් බාල 
වයස්කාර දරුෙවකුෙග් ෙහෝ නමට ෙකොළඹ දිස්තික්කෙයන් 
කිෙලෝමීටර් 20ක් ඇතුළත ෙගයක් නැහැ'' කියලා. එෙහම 
ඩිල්රුක්ෂි ඩයස් මහත්මිය දිවුරුම් පකාශයක් ඉදිරිපත් කර 
තිෙබනවා. මම එය හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම සඳහා 
සභාගත* කරනවා. 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, එෙහම දිවුරුම් පකාශයක් 
දීලා ඇය ෙලොරිස් පටුමඟ, අංක 33 දරන මහල් නිවාසය අරෙගන 
දැන් ඒක repair කරනවා. ගණකාධිකාරිතුමා ඒකට ෙගවන්ෙන් 
නැහැ. ඒක නීත නුකුල නැහැ. ෙහෝකන්දර පෙද්ශය තිෙබන්ෙන්  
කාර්යාලෙය් සිට කිෙලෝමීටර් 15ක් ඈතින්. ඇය සතුව තිෙබනවා, 
ෙහෝකන්දර ෙගයක්. ෙමන්න! ගූගල් සිතියෙම් අපි බැලුවාම ඒ ෙග් 
ඇය සතුවයි තිෙබන්ෙන්.  හරියටම කිෙලෝමීටර් 15යි,- [බාධා 
කිරීම්] කිෙලෝමීටර් 15යි, අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන 
ෙකොමිෂන් සභා කාර්යාලය ළඟ ඉඳලා තිෙබන්ෙන්. ෙකොෙහොමද, 
ෙනෝනා මහත්මියෙග් ශුද්ධවන්තභාවය?  

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

තමයි දමලා තිෙබන්ෙන් අෙප් පැමිණිලි ෙහොයන්න.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් කාර්යාලෙය් ඉන්නවා, ඇහැට කනට 
ෙපෙනන තරුණ ගැහැනු ළමයි ටිකක්. ඒ ගැහැනු ළමයි ටික දැන් 
කියනවා, ෙමයත් එක්ක ඉන්න බැහැ කියලා. [බාධා කිරීම්] ඇයි 
එෙහම කියන්ෙන්? ෙමොකක්ද හැදිච්ච ෙරෝගය? එයාෙග් ෙලොකු 
මහත්තයටත් ඒ ෙරෝගය හැදිලා; මිතුරියටත් ඒ ෙරෝගය හැදිලා; 
ෙමයාටත් ඒ ෙරෝගය හැදිලා.  

ඒවා ෙනොෙවයි, ෙහෝකන්දර ෙගයක් තිෙබද්දී, ෙලොරිස් 
පටුමෙඟ්, අංක 33 දරන ෙග් ගත්ත එකට ඉල්ලා අස් ෙවන්න 
ඕනෑ. ෙම් අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් 
සභාෙව් ෙලොක්කිව ඉල්ලා අස් කරවන්න ඕනෑ. ඉල්ලා  අස් 
ෙකෙරව්ෙවොත් විතරයි ෙම් පරීක්ෂණ සිද්ධ ෙවන්ෙන් කියලා මම 
කියනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි- 
————————— 
* ලියවිල්ල ඉදිරිපත් ෙනොකරන ලදී. 
   ஆவணம் சமர்ப்பிக்கப்படவில்ைல. 
   Document not tendered. 
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ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, කථාව අවසන් කරන්න. 
 
 
 

ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඔබතුමා පිළිබඳව අපට 

ෙලොකු ෙගෞරවයක් තිබුණා. හැබැයි, මම 2004  මැතිවරණෙය්දී, 
කළුතර දිස්තික්කෙයන් ෙදවැනියා ෙවලා පාර්ලිෙම්න්තුවට ආවා 
කියා ඔබතුමා දැනගන්න ඕනෑ. කළුතර දිස්තික්කෙය් ෙදවැනියා 
ෙවලා ආෙව් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව බලන්න ෙනොෙවයි. ෙදවැනියා 
ෙවලාත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට මම ආවා. ෙම් වතාෙව් කළුතර 
දිස්තික්කෙය් තුන්වැනියා විධියට ලක්ෂ ගණනක් ඡන්ද අරෙගනයි 
මම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ආෙව්.  

 

මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
 

මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහෝම ස්තුතියි. 
 
 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කරපු පකාශයට 

යමක් කියන්න සිද්ධ ෙවනවා. ගරු රංජිත් ද ෙසොයිසා මැතිතුමාටත් 
මම තුන් වතාවක් කිව්වා, "ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි" 
කියලා. එතුමාට නියමිත කාලය අවසන් ෙවලා ඊළඟ මන්තීවරයාට 
කථා කරන්න අවස්ථාව ෙදන තුරු තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් කිසිම 
ෙකෙනක් එතුමාට කාලය ෙදන්න කියලා කිව්ෙව් නැහැ. ඒ නිසා 
මම ඊළඟ කථිකයාෙග් නම කිව්වාට පස්ෙසේ ඒක ෙවනස් කිරීමට 
පාර්ලිෙම්න්තුවට පුළුවන්කමක් නැහැ.  

මම බලාෙපොෙරොත්තු වුණා,  කථිකාවක් කරෙගන යන ෙකොට 
මන්තීවරු හැටියට තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ ෙගෞරවය රකියි කියලා. 
ඔබතුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හිටිය ෙකෙනක් හැටියට,- 

 
 
 

ගරු සනත් නිශාන්ත ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு சனத் நிசாந்த ெபேரரா)  
(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
මට ඔබතුමාට කථා කරන්න අවසර ෙදන්න බැහැ. ඉඳගන්න. 

[බාධා කිරීම්] කරුණාකරලා නිහඬ ෙවන්න. [බාධා කිරීම්] ගරු 
මන්තීවරුන් කරුණාකරලා ඉඳ ගන්න. [බාධා කිරීම්] 
කරුණාකරලා සියලු ෙදනාම නිශ්ශබ්ද ෙවන්න. [බාධා කිරීම්]
කරුණාකරලා නිශ්ශබ්ද ෙවන්න.[බාධා කිරීම්] ෙමොකක්ද, දැන් 
ඔබතුමාෙග් පශ්නය? [බාධා කිරීම්]  

 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

පාර්ලිෙම්න්තුවට ගරු මන්තීවරුන් එන්ෙන් නීත නුකූලවයි. ඒ 
නිසා ජයන්ත සමරවීර මහතා කියපු  

 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
 

කියන කථාව ඉල්ලා අස් කර ගන්න කියලා මම ෙයෝජනා 
කරනවා. කිසිම මන්තීවරෙයකුට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට නිකම් 
එන්න බැහැ;  
 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
 
 

එන්න බැහැ. ගරු ජයන්ත සමරවීර මන්තීතුමනි, ඔබතුමා 
කරුණාකරලා ඒක ෙත්රුම් ගන්න. මම පක්ෂයක් නිෙයෝජනය 
කරනවා. මම නිෙයෝජනය කරන පක්ෂයට නායකෙයක් ඉන්නවා. 
අෙප් පක්ෂෙය් නායකයා ෙම් රෙට් ජනාධිපති. එම නිසා පක්ෂෙය් 
සභාපතිතුමා විසින් තීන්දුවක් අරෙගන තිබුණා. පක්ෂෙයන් 
තීන්දුවක් අරෙගනයි ඒ පත්වීම කරලා තිෙබන්ෙන්. එම නිසා 
ඔබතුමාට ෙම් ගරු සභාෙව්දී ඒ කථාව කීමට කිසිම හැකියාවක් 
නැහැ. ගරු මන්තීතුමනි, කරුණාකරලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී 
කරපු ඒ පකාශය ඉල්ලා අස් කර ගන්න කියලා මම ෙයෝජනා 
කරනවා.  

 
 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මම කරපු පකාශයට 

ඔබතුමාෙග් සිත රිදුණා නම්, මම කනගාටු ෙවනවා. මම මෙග් 
පකාශය ඉල්ලා අස් කර ගන්න නිහතමානී ෙවනවා. මා පළමුවැනි 
වතාවට පාර්ලිෙම්න්තුවට පැමිණි ෙකෙනක් හැටියට සලකා 
ඔබතුමා පකාශයක් කළා. ඔබතුමා ඒ පකාශය ඉල්ලා අස් කර 
ගන්නවා නම්, මම මෙග් පකාශයත් ඉල්ලා අස් කර ගන්නම්.  
 
 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමා පළමුවැනි වතාවට පාර්ලිෙම්න්තුවට පැමිණි 

ෙකෙනක් විධියට හැසිෙරනවා කියලායි මම කිව්ෙව්. [බාධා කිරීම්] 
 
 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
නැහැ, නැහැ. පළමුවැනි වතාවට ආවා කියලායි කිව්ෙව්. 

 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මන්තීතුමනි, ඔබතුමා මීට කලින් 

පාර්ලිෙම්න්තුවට පැමිණි බවට මට අවෙබෝධයක් තිෙබනවා. 
ඔබතුමා හැසිරුණ විධිය සහ කාලය පාලනය කරගන්න දුන්ෙන් 
නැති එක ගැන ඔබතුමාට කනගාටුවක් සිතුණා නම්, මම ඒ ගැන 
කනගාටු ෙවනවා. ඒකත් මම ඉල්ලා අස් කර ගන්නවා.  

අද දිනෙය් තවත් විනාඩි 13ක පමණ කාලයක් තමයි සභාෙව් 
කටයුතු ඉදිරියට කරෙගන යාමට ඉතිරි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ගරු 
චන්දිම ගමෙග් මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට විනාඩි තුනක කාලයක් 
තිෙබනවා කථා කරන්න. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[අ.භා. 6.46] 
 

ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මම මුලින්ම,-[බාධා කිරීම්]-   
 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

කෑ ගහනවා. 
 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

මම කියන්න ඕනෑ, අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන 
ෙකොමිෂන් සභාව සම්බන්ධෙයන් විෙව්චන කරන්න ඉදිරිපත් කරපු 
ෙම් ෙයෝජනාව,- [බාධා කිරීම්] 

 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
සභාෙව් ගරු මන්තීවරු නිහඬ ෙවන්න. 
 

ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ෙජ ෂ්ඨ මන්තීවරෙයක් 

විධියට ෙම් සභාවට ඉදිරිපත් කරපු ෙම් ෙවද මහත්මයාෙග් 
වට්ෙටෝරුව වාෙග් ඇති සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව 
හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම සඳහා සභාගත* කරන්න 
කියලා මම ඉල්ලීමක් කරනවා. 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා 
විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව ගැන කථා කරන්න ඉස්ෙසල්ලා පසු 
ගිය සතිෙය් පුවත් පත්වල වාර්තා කරලා තිබුණු කුරුණෑගල 
පෙද්ශෙය් තිෙබන බාර් ගැන මා කථා කරන්නට ඕනෑ. කුරුණෑගල 
පෙද්ශෙය් ඉන්න මන්තීවරෙයකුට තමයි වැඩිපුරම බාර්  
තිෙබන්ෙන් කියලා සඳහන් වුණා. කුරුණෑගල පෙද්ශෙය් ඉන්න 
මන්තීවරෙයකුට වැඩිපුරම බාර් තිෙබනවා කියලා කියන ෙකොට 
අපිට මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා ගැන සැකයක් ඇති ෙවනවා, 
කුරුණෑගල පෙද්ශෙය් මන්තීවරෙයක් හැටියට එතුමාටද 
වැඩිෙයන්ම බාර් තිෙබන්ෙන් කියලා. මම ඉස්ෙසල්ලාම 
ඔබතුමන්ලාට කියනවා, ඒ ගැන පරීක්ෂණයක් කරන්න ඉල්ලීමක් 
කරන්නය කියලා. ඔබතුමන්ලා ඉස්ෙසල්ලා ඒ ගැන පරීක්ෂණයක් 
ඉල්ලන්න.  

ඊළඟට කියන්න ඕනෑ, අපි ෙකොමිෂන් සභා 11ක් පිහිටුවලා 
තිෙබන බව. අපි පත්ෙවන ෙකොට  අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා 
විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව  අකිය කරලායි තිබුෙණ්. අල්ලස් ෙහෝ 
දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව අකිය කරලායි 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙහොරකම් කෙළේ.  

දැන් කථා කරනවා, 2001 වර්ෂෙය් නඩු ගැන. 2001 වර්ෂය 
ගැන කථා කරන්නට ෙදයක් නැහැ. 2004 සිට 2015 වනතුරු 
බුදියාෙගනද හි ටිෙය්? දැන්ද ඇහැ ඇරුෙණ්? තමුන්නාන්ෙසේලාට 
ෙමොළයක් නැද්ද? ෙමොළය ඇතුෙළේ ෙගොමද තිෙයන්ෙන් කියා මම 
අහනවා. [බාධා කිරීම්] අද කියනවා, අද පාලක පක්ෂෙය් ඉන්න 
මන්තීවරුන්ට, ඇමතිවරුන්ට විරුද්ධව ෙචෝදනා තිෙබනවා කියා.  
ඒක හරි. ෙචෝදනා කරන්නට පුළුවන්. ඔප්පු කරන්නට පුළුවන්ද 

කියන එක ෙවනම කථාවක්. [බාධා කිරීම්] අෙප් ආණ්ඩුෙව්  
ඕනෑම ෙකෙනකුට විරුද්ධව -ඇමතිවරෙයකුට විරුද්ධව වුණත්- 
ෙචෝදනා කරන්නට පුළුවන්; පැමිණිලි කරන්නට පුළුවන්. [බාධා 
කිරීම්] ෙම්ක ෙහොඳට මතක තබා ගන්න. ෙම්ක යහපාලන 
ආණ්ඩුව මිසක් ෙම්ක වහල්භාවෙය් ආණ්ඩුවක් ෙනොෙවයි.  
දැන්වත් වහල්භාවෙයන් මිෙදන්න; යහපාලනයට එකතු ෙවන්න.  
ඔබතුමන්ලා ඒක ෙත්රුම් ගන්න. [බාධා කිරීම්] ඔබතුමන්ලා පසු 
ගිය කාලෙය් වහල්භාවෙයන් යුක්තව කටයුතු කරපු නිසා තමයි  
ෙම් රෙට් ඒකාධිපති බලය ෙගොඩ නැඟුෙණ්. [බාධා කිරීම්] 

 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please! 

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මන්තීතුමා, ඔබතුමාෙග් point of 

Order එක ෙමොකක්ද? 
 

ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඒකාබද්ධ විපක්ෂය ගැන 

මම අද ඉතාමත් කනගාටු ෙවනවා.  ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් ගරු 
මන්තීතුමන්ලා ගැන මෙග් ෙබොෙහොම ෙගෞරවයක් තිබුණා.  
හැබැයි, තමන්ෙග්  ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙයන් ඉදිරිපත් කරපු 
නිෙයෝජ  සභාපති පිළිබඳ හැසිරිච්ච ආකාරය ගැන අපි කනගාටු 
ෙවනවා. [බාධා කිරීම්] කනගාටු ෙවනවා. [බාධා කිරීම්]
සදාචාරයක් නැහැ.[බාධා කිරීම්] සදාචාරයක් නැහැ. ෙමොනවාද? 
ලජ්ජයි.[බාධා කිරීම්] පක්ෂෙය් ජනාධිපතිට -[බාධා කිරීම්] ලජ්ජයි. 
ලජ්ජයි  ගරු නිෙයෝජ   කථානායකතුමනි. ෙම් අය  මහ ෙලොකුවට 
රජෙය් නිලධාරින්ට කථා කරන්න -[බාධා කිරීම්] ෙගෝඨාභය 
රාජපක්ෂ, චමල් රාජපක්ෂ එක පවුෙල් අය ඉන්දැද්දී අපි ඇහුෙව් 
නැහැ. අද නිලධාරින්ට  විරුද්ධව කථා කරනවා, ගරු නිෙයෝජ  
කථානායකතුමනි. ෙම් අයට පුළුවන්,  එදා මහින්ද රාජපක්ෂ 
පාලනය යටෙත් යුද්ධෙයන්  පැනලා ගිය ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ 
ෙගනැල්ලා ෙල්කම්කම් ෙදන්න. හැබැයි ආචාර්ය දිල්රුක්ෂි 
මැතිනිය -[බාධා කිරීම්]  

 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
දැන් කථාව නවත්වන්න. [බාධා කිරීම්] ෙහොඳයි. [බාධා කිරීම්] 

Order, please!  [බාධා කිරීම්]   මන්තීවරුන් කරුණාකර වාඩි 
ෙවන්න. [බාධා කිරීම්] මන්තීවරුන් කරුණාකර වාඩි ෙවන්න. 
දැන් ගරු ඇමතිතුමා පිළිතුරු ෙදන අවස්ථාව. ගරු (ආචාර්ය) 
විජයදාස රාජපක්ෂ  අමාත තුමා.  [බාධා කිරීම්]  

 
[අ.භා. 6.50] 
 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා (අධිකරණ හා  
බුද්ධශාසන අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ - நீதி 
அைமச்ச ம் த்தசாசன அைமச்ச ம்) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe - Minister of 
Justice and Buddhasasana) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අද දින ගරු දිෙන්ෂ් 

ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ සභාව කල් තැබීෙම් 

1185 1186 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ෙයෝජනාෙවන් ඉදිරිපත් කළ කාරණය  ගැන කියන්නට ඕනෑ. 
අෙප් රෙට් බිතාන  පාලන සමෙය් සිට දීර්ඝ  කාලයක් තිස්ෙසේ  
අල්ලස් ෙදපාර්තෙම්න්තුවක්  ෙබොෙහොම සාර්ථකව කියාත්මක 
වුණා.  නමුත් ඒ අල්ලස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කියාකාරිත්වය 
පමාණවත් නැහැ කියන පදනම මත 1994  වර්ෂෙය්දී ගරු චන්දිකා 
බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් මැතිවරණ පකාශනෙය්දී  
ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා, අල්ලස් ෙකොමසාරිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
අෙහෝසි කර, ඊට වඩා ස්වාධීනව කටයුතු කරන්නට පුළුවන් 
අල්ලස් ෙකොමිෂන් සභාවක් පත් කරනවාය කියා. 1994 වර්ෂෙය් 
බලයට  පත් ෙවච්ච  එම ආණ්ඩුව  ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සි යලු 
ෙදනාෙග්  එකඟත්වෙයන්  සම්මත  කර ගත් පළමුවන පනත තමයි  
අල්ලස් ෙහෝ දුෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභා පනත. එහි 
විෙශේෂ ෙත්මා පාඨය වුෙණ්  එවකට අවුරුදු 17ක් තිස්ෙසේ පැවැති 
එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුෙව් දූෂිතයන්  එල්ලන්න පුළුවන් 
විධියටයි ෙම් නීතිය ෙග්න්ෙන් කියන එක. ෙම්  පනත ඉදිරිපත් 
කෙළේ ජී. එල්. පීරිස් මැතිතුමායි. 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, පසු ගිය වකවානුෙව් විශාල 
ෙචෝදනාවක් ඉදිරිපත් ෙවලා තිබුණා, ෙම් ෙකොමිෂන් සභාෙව් 
කියාකාරිත්වයක් නැහැ කියා. ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර  
මන්තීතුමා දන්නවා, එතුමා සඳහන් කළ නඩුවටත් සම්බන්ධ  
ෙවච්ච COPE  එෙක් - 
 
 

ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මන්තීතුමා. 
 
 
 

ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ගරු නිෙයෝජ   කථානායකතුමනි, අපි ගරු අමාත තුමාෙග් 

කථාවට බාධා කිරීමක් ෙනොෙවයි ෙම් කරන්ෙන්.  ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව ට අපි  සවන් ෙදනවා. දැන් ෙම් 
ගරු සභාෙව් විවාදය යන අතරතුෙර් අපි දැක්කා, ෙමොනතරම් 
පක්ෂගාහීව ෙම් අධ ක්ෂ ජනරාල්වරිය හැසිෙරනවාද කියා. 
ෙමොනතරම් පක්ෂගාහීව හැසිෙරනවාද කියනවා නම්, රන්ජන් 
රාමනායක, රංෙග බණ්ඩාර වැනි නිෙයෝජ  ඇමතිවරු, රාජ  
ඇමතිවරු ළඟට ෙගනැල්ලා, ඇඟිල්ල දික් කරලා තමයි කථා 
කෙළේ. ෙමොකක්ද ෙම්  පජාතන්තවාදය?  ෙමොකක්ද ස්වාධීනකම? 
ෙමන්න ෙම්වායි ගරු ඇමතිතුමා අපිට කියන්න  ඕනෑ. රෙට් 
අගමැති දිල්රුක්ෂි ඩයස්ද, රනිල් විකමසිංහද? ළඟට ෙගන්නලා 
අහන්ෙන්. ෙමොකක්ද ෙම්ක? ෙම් නිලධාරින් මට්ටු කරන්න 
තමුන්නාන්ෙසේලාට බැරිද? ෙම්ක පාර්ලිෙම්න්තුව හෑල්ලුවට ලක් 
කිරීමක්. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
නිලධාරින්ෙගන් උපෙදස් ගන්න පුළුවන්. [බාධා කිරීම්] 

නිලධාරින්ෙගන් උපෙදස් ගන්න පුළුවන්.  [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
රජෙය් නිලධාරින්ෙගන් උපෙදස් ගන්න -[බාධා කිරීම්] 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙමොකද බැරි? අෙන් නිකම් ඉන්නවා.  
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
 
දන්න ෙකෙහල් මල. [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමාට කථාව කරෙගන යන්න 

ඉඩ ෙදන්න. 
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මම ෙම් ගරු සභාවට 

සඳහන් කෙළේ, -[බාධා කිරීම්] 
 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please! ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමා කථා 

කරන්න. [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, - [බාධා කිරීම්] Would you 

please stop it? ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, -[බාධා කිරීම්]  
 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමා කථා කරන්න. 
 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, පසු ගිය වකවානුෙව් -

අවුරුදු පහක් තිස්ෙසේ- අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන 
ෙකොමිෂන් සභාව සම්පූර්ණෙයන් අකර්මණ  ෙවලා තිබුණාය 
කියන එක අප සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. රජෙය් කිසිම තනතුරක් 
දරා තිබුෙණ් නැති, පළපුරුද්දක් නැති කනිෂ්ඨ නීතිඥවරෙයක් එහි 
අධ ක්ෂ ජනරාල්වරයා විධියට පත් කර තිබුණා. ඒ මුළු අවුරුදු 
පහටම නඩු ෙදකයි පැවරුෙව්. ඒ නඩු ෙදක ෙමොනවාද? හිටපු 
අගවිනිසුරුතුමියට සහ එතුමියෙග් ස්වාමි පුරුෂයාට විරුද්ධව 
තමයි, ඒ නඩු ෙදක පැවරුෙව්. ඒ විධියට ෙම් ෙකොමිෂන් සභාව 
සම්පූර්ණෙයන් අකර්මණ  ෙවලා තිබුණා. ඒ නිසාම රෙට් 
ජනතාව තුළ ෙම් පිළිබඳව ෙලොකු කලකිරීමක් ඇති ෙවලා තිබුණා.  

දහනව වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනෙයන් පස්ෙසේ අපි 
එම ෙකොමිෂන් සභාෙව් සාමාජිකවරුන්ෙග් කාලය අවසාන කරලා 
අලුත් ෙකොමිෂන් සභාවක් පත් කර තිෙබනවා. ෙම් මන්තීවරුන්ෙග් 
කථා පිළිබඳව මම කනගාටු ෙවනවා. ෙමොකද, රජෙය් නිලධාරින් 
ෙසේවය කරන්ෙන් තමන්ෙග් ෙගෞරවය රැෙකන ආකාරයටයි. 
විෙශේෂෙයන්ම ෙමම අධ ක්ෂ ජනරාල්වරිය අවුරුදු තිහක නීතිඥ 
පළපුරුද්දක් තිෙබන -[බාධා කිරීම්] ජනාධිපති නීතිඥවරියක් 
වාෙග්ම අතිෙර්ක ෙසොලිසිටර් ජනරාල්වරියක් විධියට කටයුතු 
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කරපු ෙකෙනක්. [බාධා කිරීම්] ෙම් සියලු ෙදනාෙග්ම කථාවල යම් 
කිසි මිථ ාවක් ගැබ් ෙවලා තිබුණා, ෙම් ෙකොමිසෙම් සියල්ලම 
කරන්ෙන් අධ ක්ෂ ජනරාල්වරියයි කියා. එෙහම නම් ෙකොමිසම 
ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ෙකොමිසම තමයි තීරණය ගන්ෙන්. ෙකොමිසම ගන්නා තීන්දු 

කියාත්මක කිරීම තමයි, අධ ක්ෂ ජනරාල්වරියෙග් රාජකාරිය 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. යම් පැමිණිල්ලක් පිළිබඳව විමර්ශනයක් 
කරනවාද, නැද්ද කියා තීන්දු, තීරණ ගන්ෙන් ෙකොමිෂන් සභාවයි 
කියන එක ඔබතුමාත් ෙහොඳටම දන්නවා, ගරු නිෙයෝජ  
කථානායකතුමනි. [බාධා කිරීම්] එහි ස්වාධීන ෙකොමසාරිස්වරුන් 
තුන් ෙදෙනකු ඉන්නවා. [බාධා කිරීම්] ඔවුන් ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය්, 
අභියාචනාධිකරණෙය් හිටපු විනිශ්චයකාරවරුන්. [බාධා කිරීම්] 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමා මහ බැංකු බැඳුම්කර ගැන පශ්නයක් මතු කළා. ඒ 
පිළිබඳව පැමිණිල්ලක් - 

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මැතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් point of Order 

එක ෙමොකක්ද? 
 

ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මම බරපතළ පකාශයක් කළා, ෙකොළඹ 

දිස්තික්කෙය් ෙගයක් තිබියදී එතුමිය ව ාජ දිවුරුම් පකාශයක් දීලා 
ෙගයක් අරෙගන තිෙබනවාය කියා. ඒ පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් සිදු 
කර ඔබතුමා ඒ සම්බන්ධෙයන් යම් කියා මාර්ගයක් ගන්නවාද 
කියා මා දැනගන්න කැමැතියි. 

 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ෙගවල් ෙදකක්, තුනක් ෙහෝ පහක් තබා ගන්න කාටවත් 

තහනමක් තිෙබනවාද? [බාධා කිරීම්] ෙමොකක්ද ඒෙක් ෙත්රුම? 
[බාධා කිරීම්] ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ගරු දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මහතා මහ බැංකු බැඳුම්කර සම්බන්ධව සඳහන් කළා. 
ඒ පිළිබඳව පැමිණිල්ලක් ලැබී තිෙබනවා. ෙම් වනවිට අල්ලස් ෙහෝ 
දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව විසින් ඒ පිළිබඳව 
පරීක්ෂණයක් සිදු කරමින් පවතිනවා.  

ඊළඟට, විෙද්ශීය විෙශේෂඥයින්ට ෙම්වාෙය් ෙතොරතුරු ලබා 
ගැනීෙම් හැකියාවක් තිෙබනවාය කියා කිව්වා. එෙහම කිසිම 

හැකියාවක් නැහැ. ඇන්ඩෲ ෙබොනම් කියන විෙද්ශීය ෙජ ෂ්ඨ 
නීතිඥවරයා නඩු ෙමෙහයවීම පිළිබඳව පුහුණු කටයුත්තකට පත් 
කර තිෙබනවා. ඔහුට කිසිම පරීක්ෂණ කටයුත්තකටවත්, ලිපි 
ෙල්ඛනයකටවත් පෙව්ශවීමට හැකියාවක් නැහැ. ඔහුට 
තිෙබන්ෙන් ෙපොදුෙව් නඩු කටයුතු පිළිබඳව නීතිඥවරුන් පුහුණු 
කිරීෙම් කාර්යයක් විතරයි.  

ඊළඟට, UNDP එෙක් නිෙයෝජිතවරියක් ගැන කිව්වා. UNDP 
එෙක් නිෙයෝජිතවරියක් විධියට නව්ලි විමලරත්න මහත්මිය මාස 
පහකට සම්බන්ධීකරණ කටයුතුවලට පත් කර තිෙබනවා. නමුත් 
ෙම් පරීක්ෂණ, විමර්ශන කටයුතුවලට එතුමියෙග් කිසිම 
සහභාගිත්වයක්, දායකත්වයක් නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, 2015 වසෙර් ජනවාරි මාසය 
-පසු ගිය ජනාධිපතිවරණ කාල සීමාව- වන විට අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ 
ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව ට පැමිණිලි 9,752ක් ලැබී 
තිබුණා. නමුත්, ඒවා විමර්ශනය කර තිබුෙණ් නැහැ. ෙම් ක 
සම්පූර්ණෙයන්ම අකර්මණ  ෙවලා තිබුණු ආයතනයක්. 2015 
වසෙර්දී අලුතින් පැමිණිලි 3,913ක් ලැබුණා. අපි ෙම් ෙකොමිෂන් 
සභාෙව්  කටයුතු ආරම්භ කළ ගමන් ජනතාව වැඩි වැඩිෙයන් 
පැමිණිලි කරන්න පටන් ගත්තා. කලින් පැමිණිළි කෙළේ නැහැ. 
ෙමොකද, පැමිණිලි කළාට වැඩක් වුෙණ් නැති නිසා. ඒ අනුව 
පැමිණිලි 13,665ක් එකතු ෙවලා තිබුණා. 2015 වර්ෂය තුළ 
පැමිණිලි 3,021ක -තුෙනන් එකක පමාණයක- විමර්ශන කටයුතු 
අවසන් කළා. ඒ අවුරුදු දහයක් තුළ ෙගොඩ ගැහුණු ඒවා. ඔය 
කියන විධියට දැන් අෙප් පැත්ෙත් ඉන්න ඇමතිවරුන්ට, 
අගමැතිවරයාට විරුද්ධව පැමිණිලි, ෙචෝදනා තිබුණා නම්,  
විධායක ජනාධිපති බලය පාවිච්චි කරලා රට ෙමෙහයවන 
කාලෙය් අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් 
සභාෙවන් ඒවා විමර්ශනය කරලා, නඩු දමලා ඒ අය  දඟෙගයි 
දමන්න තිබුණාෙන්. ඇයි, අවුරුදු 10ක් තිස්ෙසේ එෙහම ෙනොකෙළේ? 
එෙහම ෙනොකෙළේ, ඕනෑම ෙකෙනක් පැමිණිල්ලක් කළාම- [බාධා 
කිරීමක්]  ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා 
ෙකෙනකුට විරුද්ධව පැමිණිල්ලක් කළාට, අෙප් ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාෙවන් ඔහුට යම් රැකවරණයක් දීලා තිෙබන බව. යම් 
පුද්ගලෙයකුට විරුද්ධව පැමිණිල්ලක් කළාට ඔහු වරදකාරෙයක් 
ෙනොෙවයි. පූර්ව නිගමනය කරනවා ඔහු නිවැරදිකාරෙයක් කියලා. 
අධිකරණය ඉදි රිෙය් ඔහු වැරදිකාරෙයක් වුෙණොත් විතරයි 
නීතිෙයන් වැරදිකාරයා විධියට සලකන්ෙන්.  

2016 වසරට ෙම් වන විට පැමිණිලි 1,197ක් ලැබී තිෙබනවා. 
ඒ අනුව ෙම් වන විට විමර්ශන සඳහා නියමිතව තිෙබන පැමිණිලි 
පමාණය 11,831ක්. ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඔබතුමාත් 
දන්නා විධියට 2007 වර්ෂෙය් අෙගෝස්තු මාසෙය්දී ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඒකමතිකව ෙයෝජනාවක් සම්මත කළා. ඒ තමයි, 
COPE එෙක් නිර්ෙද්ශ අනුව බරපතළ ගණෙය් දූෂණ තිෙබන 
ආයතන 16ක ගනුෙදනු පිළිබඳව අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා 
විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව විසින් පරීක්ෂණ කරලා, නීතිය 
කියාත්මක කරන්න ඕනෑය කියන එක. 2007 වසෙර් අෙගෝස්තු 
24වැනි දා සිට පසු ගිය අවුරුද්ද වන තුරුම ෙමතුමන්ලාෙග් 
ආණ්ඩුව බලෙය් සිටියා. අප වරින් වර එවක ට සිටි 
කථානායකතුමාෙගන් ෙම් ගැන ඇහුවා. කථානායකතුමා ඒ ගැන 
සිහි කැඳවීම් යවනවා. හිටපු කථානායක ගරු වි.ජ.මු. 
ෙලොකුබණ්ඩාර මැතිතුමා එම ෙයෝජනා සම්මුතිය යවන ෙවලාෙව් 
නිෙයෝගයක් යැව්වා, "සෑම සති ෙදකකට වරක්ම අල්ලස් ෙහෝ 
දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙව් ඒ පරීක්ෂණවල 
පගතිය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්තා කරන්න" කියලා. නමුත්, 
කිසිම වාර්තාවක් එවීම ෙහෝ කිසිම පරීක්ෂණයක් ෙහෝ සිද්ධ වුෙණ් 
නැහැ. එදා COPE එෙක් වාර්තාව අනුව පරීක්ෂණ පටන් ගන්න 
ගිය ඒ ෙපොලිස් නිලධාරින් ෙදෙදනා දවස් ෙදකක් ඇතුළත 
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අම්පාරට මාරු කළා. එෙහම කෙළේ ඒ පරීක්ෂණ කටයුතු නතර 
කරන්නයි.  

එවකට ෙකොමිසෙම් සිටි අධ ක්ෂ ජනරාල්වරයා මහාධිකරණ 
විනිශ්චයකාරවරෙයක්. එතුමා ඊට පසු නැවත වතාවක් ඒ 
පරීක්ෂණ පටන් ගත්තා. ඒ පරීක්ෂණ පටන් ගත්ත ගමන්ම -ඊට 
පහුෙවනි දාම- එතුමා ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලයට මාරු කර 
යැව්වා. ඉන් පසුව අධ ක්ෂ ජනරාල් තනතුර අවුරුද්දක් හිස්ව 
තිබුණා. ඒ තනතුර අවුරුද්දක් හිස්ව තිබුණාට පස්ෙසේ, රජෙය් 
ෙසේවෙය් ෙනොමැති, කිසිම පළපුරුද්දක් නැති කනිෂ්ඨ 
නීතීඥවරෙයක් දමලා ෙම් සියලු ලිපිෙගොනු වසා දැමීම තමයි සිදු 
කර තිෙබන්ෙන්.  

අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව 
නීතිෙයන් පිට පැනලා,  කමෙව්දෙයන් පිට පැනලා, යමක් කළාය 
කියා  ෙචෝදනා කරනවා නම්, එෙහම කර තිෙබන එකම අවස්ථාව 
ෙමන්න ෙම්කයි. ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, හිටපු 
ජනාධිපති ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ 
ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට කැ    ෙඳවුවාය කියලා අ ෙප් 
ෙම් ගරු මන්තීතුමන්ලා එක දවසක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු සභා ගර්භය 
ඇතුෙළේ ගත කළ හැටි ඔබතුමාට මතක ඇති. මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමා කිව්වා, "ෙම්වාට උත්තර ෙදන්න මම ඕනෑ තැනකට 
යන්න ලෑස්තියි, නමුත් අෙප් මන්තීතුමන්ලා ෙමතැන නිදි 
වරාෙගන වර්ජනය කළා" කියලා. ඒ ෙවලාෙව් තමයි එවකට සිටි 
ගරු කථානායක  චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා එක්ක සාකච්ඡා කරලා 
මම කිව්ෙව්, "අපි වගකීම ගන්නවා, රෙට් හිටපු රාජ  නායකයකු 
වන එතුමාට ගරු කිරීමක් විධියට අපි එතුමා අල්ලස්  ෙහෝ දූෂණ 
ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිසමට ෙගන්වන්ෙන් නැතිව එතුමා ඉන්න 
තැනකට නිලධාරින් යවලා එතුමාෙගන් පකාශයක් ගන්නවා" 
කියලා. අපි ඒක කළා. ෙම් කමෙව්දෙයන් පිට පැනලා අපි කෙළේ 
අන්න ඒක පමණයි. අපි ඒක කෙළේ තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
නායකතුමාට, ෙම් රෙට් හිටපු රාජ  නායකයාට ගරු කිරීමක් 
විධියටයි. ඒ  හැර අපි නීතිෙයන් පිට පැනලා කරපු ෙද් ෙමොකක්ද? 
එවැනි ෙදයක් සිද්ධ ෙවලා නැහැ.  

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ගරු ඇමතිතුමනි, - [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
මට ෙවලාව මදි, ගරු මන්තීතුමනි.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අෙප් රෙට් අල්ලස හා 
දූෂණය පිළිබඳව මුළු ෙලෝකයම පසු ගිය කාලෙය් කථා කළා. 
2015 වසෙර්දී අෙප් රෙට් දූෂණය සියයට 37කින් අඩු ෙවලා 
තිෙබනවා කියලා පසු ගිය දිනවල අල්ලස් හා දූෂණය පිළිබඳව 
සමීක්ෂණයක් කළ Marga Institute එෙක් 2015 වාර්තාව 
සමීක්ෂණ දත්ත ඇතිව සඳහන් කරලා තිෙබනවා.  ඒ ගැන අපි 
පරීක්ෂණ කරන්ෙන්ත් නැහැ, නිරීක්ෂණ කරන්ෙන්ත් නැහැ, අපට 
තීන්දු ෙදන්න අයිතියකුත් නැහැ.  

අපට කරන්න පුළුවන් ෙලොකුම ෙද් තමයි,  ඒ ආයතනවල 
නිලධාරින්ට - ෙපොලීසිෙය් ෙවන්න පුළුවන්, අධිකරණෙය් ෙවන්න 
පුළුවන්, අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිසෙම් 
ෙවන්න පුළුවන්-  ෙද්ශපාලන බලපෑමකින් ෙතොරව ස්වාධීනව 
කටයුතු කරලා,  තීන්දු තීරණ අරෙගන ෙම් රෙට් නීතිය කියාත්මක 
කරන්න අවසථ්ාව ලබා දීම. අපි ඒ අවස්ථාව උදා කරලා දීලා 

තිෙබනවා.  හිටපු ෙශේෂ්ඨාධිකරණ සහ අභියාචනාධිකරණෙය් 
විනිශ්චයකාර තුන් කට්ටුවකින් සමන්විත  තීන්දු තීරණ ගන්නා 
කමිටුවක් තිෙබද්දී, ඒ උදවිය තීරණ ගනිද්දී,   ඒ ෙකොමිසම  
කියාත්මක කරන පධාන විධායක නිලධාරිනිය වූ කාන්තාවකට -
රජෙය් නිලධාරිනියකට-  ෙම් විධිෙය් අපහාස උපහාස කිරීම අපි 
ෙහළා දකිනවා. ඒක කිසිදු පදනමක් නැතිව කරපු ෙදයක්. 
ඉදිරිෙය්දී එෙසේ ෙනොවීමට කටයුතු කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා.  ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි,  ෙමොන ආණ්ඩුව 
තිබුණත් රජෙය් ෙසේවෙය් නිරත ඒ උදවිය රජෙය් ෙසේවය කරන්න 
ඕනෑ.   ෙමතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව තිබුණ කාලෙයත් එතුමිය රජෙය් 
ෙසේවිකාවක්; අදත් රජෙය් ෙසේවිකාවක්. ඒ නිසා උත්තරයක් 
ෙදන්න බැරි- [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Sir, I propose that you adjourn the House because this 

is not fair.  If you are going to have a  lengthy debate, you 
should have given more time to the Opposition. So   I 
propose that we adjourn the House.  

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
We have to adjourn the House at 7.05 p.m. සභාෙව් 

කටයුතු පස් වරු 7.05 ට නතර කරනවා. 
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
තමුන්නාන්ෙසේලා කෑ ගහලා මෙග් කාලෙයන් භාගයක් 

ගත්තා. 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
නැහැ. නැහැ. එෙහම ෙකොෙහොමද පාර්ලිෙම්න්තුව -[බාධා 

කිරීම්] You have to get the consent of the House. -
[Interruption.] Then, get the consent of the House. We 
are not giving our consent.  You have only four Members 
present here. We have twenty Members.  Get the consent 
of the House, otherwise the House has to be adjourned.  
Do not deviate, Sir.  Follow the rule.  Why are you trying 
to deviate? 
 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මම විනාඩියකින් මෙග් 

කථාව අවසන් කරනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please!  

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා, ඇමතිතුමාට තව 
විනාඩියයි තිෙබන්ෙන්.[බාධා කිරීම්] 
 

Order, please!  Hon. Minister, you  have to conclude.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා (රාජ  
පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார - ெபா  
நிர்வாக மற் ம் காைமத் வ அைமச்சர்) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara - Minister of 
Public Administration and Management) 
ගරු ඇමතිතුමා, අහපු පශ්නවලට උත්තර ෙදන්න.   [බාධා 

කිරීම්] ඇමතිතුමා උත්තර ෙදනවාට කැමැතිත් නැහැ. 
 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
I will conclude, Sir. I do not want to waste my time 

any more.  

 

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 7.05ට, 2016 මාර්තු 08 දින 

සභා සම්මතිය අනුව, 2016 අෙපේල් මස 07වන බහස්පතින්දා               
පු. භා. 10.30 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

 

அதன்ப  பி.ப. 7.05க்கு பாரா மன்றம், அதன  2016 மார்ச் 
08ஆந் ேததிய தீர்மானத்திற்கிணங்க, 2016 ஏப்பிரல் 07, 
வியாழக்கிழைம .ப. 10.30 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

 
Adjourned accordingly at 7.05 p.m. until 10.30 a.m. on Thursday, 

07th April, 2016, pursuant to the Resolution of Parliament of 08th 
March,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  
 

உ ப்பினர் இ திப் பதிப்பிற் ெசய்யவி ம் ம் பிைழ தி த்தங்கைளத் தம  பிரதியில் ெதளிவாகக் குறித்  அதைனப் பிைழ 
தி த்தப்படாத பிரதி கிைடத்த இ  வாரங்க ள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாிய க்கு அ ப் தல் ேவண் ம். 
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