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ප්රහනල  ලළිකක ිළිතුරු 
 
පඳෞද්ගලිකල ාෆනුම් දීපම්ද ඇස ප්රහනය : 

උතුරු ඳශහශේ ක්රීඩා හ ෂේශ්රඹ ළිදියයුණු ිරරීභ  
ශඳොලිස ශ්ශේ භතු වී  ඇති ළටලු 

 

යළඳනය අර්ධද්වීඳපේ සිදුලන වමළජ විපරෝධී ක යුුර :  
රු නීතිඹ වහ හභඹ ව දෂේෂිණ ංර්ධන 

අභහතයතුභහශ  ්රහලඹ 

 

යළඳනය දිවහත්රික්කයකපේ මළර්ග අලුවැලෆයායළල :  
ඳශහේ බහ වහ ඳශහේ ඳහරන අභහතයතුභහශ  ්රහලඹ 

 

පඳෞද්ගලික ම්දත්රී්දපප ඳනවැ පකටුම්ඳවැ : 
සිසිය ජඹශොිද සිඹඳත ඳදනභ  (ංසථහත ිරරීශේ) - [රු 

ආර්.එේ. ඳද්භ උදඹලහන්ත ගුණශ්ය භවතහ]-  ඳශමු 
න ය ිරඹන රදී 

අ්දතර්ගත ප්රධළන කුණු 

தறரண உள்படக்கம் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 
    Improvement of Sports Sector in Northern Province 
    Problems Arisen in the Police Service     
 
ANTI-SOCIAL ACTIVITIES IN JAFFNA PENINSULA:  
   Statement by Minister of Law and Order and Southern 

Development  
 
RECONSTRUCTION OF ROADS IN JAFFNA DISTRICT:  
   Statement by Minister of Provincial Councils and Local 

Government   
 
PRIVATE MEMBERS’ BILLS:  
   Sisira Jayakody Siyapatha Foundation (Incorporation) – 

[The Hon. R.M. Padma Udhayashantha           
Gunasekera] – Read the First time. 

PRINCIPAL  CONTENTS 

றணரக்கலக்கு ரய்தோன றகடகள் 

ணற அநறறத்ல் தோன றணர: 

ட ரகரத்றல் றகபரட்டுத் துகநக மம்தடுத்ல் 

 ததரலிஸ் மசகறலுள்ப சறக்கல்கள் 

ரழ். குடரரட்டில் இடம்தததம் சதோகறமரச் தசற்தரடுகள்: 

 சட்டதொம் எலங்கும் ற்தம் தற்கு அதறறதத்ற அகச்சரறன் 

கூற்த 

ரழ். ரட்ட வீறகபறன் தைணகப்தை 

 ரகர சகதகள் ற்தம் உள்லரட்சற அகச்சரறணது கூற்த 

ணற உதப்தறணர் சட்டதோனங்கள்: 

   சறசற ஜக்தகரடி சறத ன்நம் (கூட்டிகத்ல்) –  

[ரண்தைறகு ஆர்.ம். தத் உசரந் குமசக]  - 

தொன்தொகந   றப்தறடப்தட்டது 

ශේභ ශ්රී ඉන්දහය ධර්භහඹතන ංයෂේණ 
බහ  (ංසථහත ිරරීශේ) - [රු ශභොවහන් 
ප්රිඹදර්ලන ද සිවහ  භවතහ]-  ඳශමු න ය ිරඹන 
රදී 

ශදොසතය භන් වීයසිංව ඳදනභ  (ංසථහත ිරරීශේ) - 
[රු ශභොවහන් ප්රිඹදර්ලන ද සිවහ  භවතහ]- ඳශමු 
න ය ිරඹන රදී 

 

පතොරුරු ාෆනගෆනීපම් අයිිනලළසිකම් ිළිතබ ඳනවැ 

පකටුම්ඳත : 
ශදන ය ිරඹවීභ - විහදඹ ව තඵන රදී 

 

කල් තෆබීපම් පයෝජනළල : 
හීරෆ අලි - ඇතුන් යහ තඵහ ළනීභ ව මුහුදු ෂේෂීයඳහයීන් 

නළයඹීභ වහ ශයගුරහසි ස ිරරීභ          

   கமணக ஸ்ரீ இந்சர ர்ரண சங்க்மண சகத 

(கூட்டிகத்ல்) –  [ரண்தைறகு தரயரன் 

தறரறர்ண  சறல்ர]  - முதன்முறம   திப்பிடப்பட்டது 

   டரக்டர் சன் வீசறங்க ன்நம்(கூட்டிகத்ல்) –  

[ரண்தைறகு தரயரன் தறரறர்ண  சறல்ர]  - 

தொன்தொகந   றப்தறடப்தட்டது 
 

கலுக்கரண உரறக சட்டதோனம் : 

 இண்டரம் றப்தை - றரம் எத்றகக்கப்தட்டது 

 

எத்றகப்தைப் தறமக: 

   பர்ப்தை ரகணககப கத்றதப்தற்கும் கடல்ரழ் 

தொகனதட்டிககபப் தரர்கறடுற்குரண எலங்கு 

றறகள் 

   Ganegama Sri Indasara Dharmayathana Sanrakshana 
Sabhawa (Incorporation) - [The Hon. Mohan        
 Priyadarshana De Silva] – Read the First time.   

  Dr. Saman Weerasinghe Foundation (Incorporation) –
[The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva] –      
 Read the First time. 

 
RIGHT TO INFORMATION BILL: 
   Read the Second Time – Debate Adjourned 
 
ADJOURNMENT MOTION:  
    Formulation of Regulations on Keeping Tamed 

Elephants/Tuskers and Watching Marine Mammals  
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පූ.භළ.10.30   ඳළර්ලිපම්්දුරල රැවහ විය.   

නිපයෝජය කළරක වභළඳිනුරමළ ගගු පවල්ලම් අෛඩක්කයකනළා්ද 

මශතළ]  මූළවනළරූඪ විය. 
தரரலன்நம் தொ.த. 10.30 றக்குக் கூடிது.  

குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்  [ரண்தைறகு தசல்ம் 

அகடக்கனரன்] கனக கறத்ரர்கள். 

The Parliament met at 10.30 a.m.,  

DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM 

ADAIKKALANATHAN] in the Chair. 
 

 
 

ලිිළ පල්ඛනළදිය ිළිතගෆ්දවීම 
சர்ப்தறக்கப்தட்ட தத்றங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

Performance Report of the Parliament of Sri Lanka for the year 

2015. - [The Hon. Lakshman Kiriella] 

 
වභළපම්වය මත ිනබිය යුුරයයි නිපයෝග කරන දී. 
சதரதேடத்றல் இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
ගු ගය්දත කුණළිනක මශතළ (ඳළර්ලිපම්්දුර 

ප්රිනවසවහකරණ ශළ ජනමළධය අමළතය වශ ණණ්ු  ඳක්කයපේ 

ප්රධළන වසවිධළයකුරමළ   
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க - தரரலன்ந 

தசலகப்தை ற்தம் தகுசண ஊடக அகச்சதம் அசரங்கக் 

கட்சறறன் தொற்மகரனரசரதம்) 

(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of 

Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 

Government Whip) 
රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  නිපුණතහ ංර්ධන වහ 

ෘේතීඹ පුහුණු අභහතයතුභහ ශනුශන් 2012 ර්ඹ වහ රංහ 

- ජර්මන් කාර්මික අභ්යාස ආ තනයේ ව රාර්ක ක රාර්යාර ස ආ2 13   

ර්ඹ වහ ජහති ආධුනිේ ව හර්මි පුහුණු ිරරීශේ 

අධිහරිශේ හර්ෂි හර්තහ භභ ඉියරිඳේ යමි.  

එභ හර්තහ අධයහඳනඹ වහ භහන ේඳේ ංර්ධනඹ පිබඳඵ 

ආංශි අධීෂේණ හය බහට ශඹොමු ශ යුතු ඹළයි භභ 

ශඹෝජනහ යමි. 

 
ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ වම්මත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

පඳවැවම් 
தக்கள் 
PETITIONS 

 

ගු ගය්දත කුණළිනක මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  උුහවහය  "ීරය" ඹන 

ලිපිනශඹහි ඳියංචි එව.එේ. නලින් රන්ශද්කුඹුය භවතහශන් 

රළබුණු ශඳේභෂේ භභ පිබඳන්මි. 
 

ගු නිපයෝජය කළරක වභළඳිනුරමළ 
(ரண்தைறகு குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The Hon. Abdul Haleem. - [Pause.] Not here. 
 

ගු නිපරෝ්ද පඳපර්රළ මශතළ (ජළිනක ප්රිනඳවැින ශළ 
ණර්ථික ක යුුර රළජය අමළතයුරමළ  
(ரண்தைறகு றமரன் ததமர - மசற தகரள்கககள் 

ற்தம் ததரதபரர அலுல்கள்  இரஜரங்க அகச்சர்) 

(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 

Policies and Economic Affairs) 

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  නහේතන්ිදඹ  

දුන්න්නහ ඹන ලිපිනශඹහි ඳියංචි කීර්ති විභරවීය භවතහශන් 

රළබුණු ශඳේභෂේ භභ පිබඳන්මි. 
 

ගු නිපයෝජය කළරක වභළඳිනුරමළ 
(ரண்தைறகு குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

The Hon. Wasantha Aluvihare. - [Pause.] Not here. 

The Hon. Gamini Lokuge. - [Pause.] Not here. 
 

ගු සී.බී. රවැනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு  சல.தற. த்ரக்க) 

(The Hon. C.B. Rathnayake) 

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  ටුසශතොට  

ශනයේභ  කුරුණෆර ඳහය  අං 682 දයන සථහනශඹහි ඳියංචි 

ආර්.බී.ඩා බ්ලිව්.ය. ශය්සිංව භවතහශන් රළබුණු ශඳේභෂේ භභ 

පිබඳන්මි. 
 

ගු ගළමිණී ජයවික්රම පඳපර්රළ මශතළ (ිනරවර වසලර්ධන 

ශළ ලනජීවි අමළතයුරමළ  
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததமர - வலுவாதா 

அதறறதத்ற ற்தம் ணசலரசறகள் அகச்சர்) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera - Minister of  

Sustainable Development and Wildlife) 

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  ුහශර  ශව්හභ  

ළිරරිශදනිඹ  අං. 229/2/D දයන සථහනශඹහි ඳියංචි පී.ජී.එස. 

ඵන්දුර භවතහශන් රළබුණු ශඳේභෂේ භභ පිබඳන්මි. 
 

ගු රසජිවැ අලුවිශළපර් මශතළ 
(ரண்தைறகு ஞ்சறத் அலுறயரம) 

(The Hon. Ranjith Aluvihare) 

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  අරතුශොඩා   ඵරුහ  

ශ්රිඹහහ ඹන ලිපිනශඹහි ඳියංචි  ශෂේ.එව.එස. ලිඹනආයචිචි 

භවේමිඹශන් රළබුණු ශඳේභෂේ භභ පිබඳන්මි. 
 

ඉදිරිඳවැ කරන ා පඳවැවම්  මශජන පඳවැවම් ිළිතබ කළරක 
වභළල  ඳෆලරිය යුුර යයි නිපයෝග කරන  දී. 

சர்ப்தறக்கப்தட்ட தக்ககபப் ததரதுதக் குலவுக்குச் சரட்டக் 

கட்டகபறடப்தட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 
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ඳහර්ලිශේන්තු 

ප්රහනල  ලළිකක ිළිතුරු 
றணரக்கலக்கு ரய்தோன றகடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

ගු නිපයෝජය කළරක වභළඳිනුරමළ 
(ரண்தைறகு குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The Question No. 3 - 375/'15 (2), the Hon. (Dr.) 

Nalinda Jayathissa.   
 

ගු (ෛලාය  නලි්දා ජයිනවහව මශතළ 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  භහ එභ ්රලසනඹ අවනහ. 
 

ගු (ණචළර්ය  ශර් ා සිල්ලළ මශතළ (විපද් ක යුුර 

නිපයෝජය අමළතයුරමළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர - 

தபறரட்டலுல்கள் தறற அகச்சர்) 

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

Foreign Affairs) 

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  විශද්ල ටයුතු 
අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ එභ ්රලසනඹට පිබඳතුය දීභ වහ ති 
ශද හරඹෂේ ඉවරහ සිටිනහ. 

 

ප්රහනය මුර දිනකදී ඉදිරිඳවැ ිරීමම  නිපයෝග කරන දී. 
றணரக ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

ගු නිපයෝජය කළරක වභළඳිනුරමළ 
(ரண்தைறகு குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The Question No. 04 - Hon. Udaya Prabhath 

Gammanpila. 
 

ගු ලළසුපද්ල නළනළයක්කයකළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

රු උදඹ ේභන්පිර භවතහ ඳහර්ලිශේන්තුට එවිඹ යුතුයි 
ිරඹහ  නිශඹෝඹෂේ රළබී තිශඵනහ. ඒ අනු එතුභහ ශඳශර්දහ ව 
ඊශේ ියනශේේ ඳළමිණිඹහ. නමුේ  එතුභහශ  ශේ ්රලසනඹ ඇීමභට 
එතුභහ අද ියන එභ අසුශන් නළවළ. ඒ නිහ භභ නිභනඹ යනහ  
ඔඵතුභහශ  නිශඹෝඹ අද දට ක්රිඹහේභ වුශේ නළවළ ිරඹහ. ඒ 
ළන ශොඹහ ඵරන ශර ඔඵතුභහශන් ඉවරහ සිටිනහ.  

 

ගු නිපයෝජය කළරක වභළඳිනුරමළ 
(ரண்தைறகு குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
I will look into that matter.  

 

කරළබුනෆටි  කුුදු  ගම්මිරිවහ  වළදික්කයකළ ශළ කරාමසගු 

අඳනයනය: ණාළයම 
கரம்தை, கதர, றபகு, சரறக்கரய், னம் 

ஆகறற்நறன் ற்தற : தரணம் 
EXPORT OF CLOVE, CINNAMON, PEPPER, NUTMEG AND 

CARDAMOM: INCOME 

475/’16 

5. ගු කනක පශේරවැ මශතළ 
(ரண்தைறகு கணக மயத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

්රහථමි ර්භහන්ත අභහතයතුභහශන් ඇූ  ්රලසනඹ - (1): 
(අ) (i) 2015 ර්ශේදී අඳනඹනඹ යන රද යහබුනළටි  

කුරුදු  ේමිරිස  හියෂේහ වහ යදමුංගු ඳ රභහණඹ 
ශන් ශන් ලශඹන් ශොඳභණද; 

 (ii) ඉවත (i) හි වන් එෂේ එෂේ ද්රය වහ රළබුණු 
ආදහඹභ ශන් ශන් ලශඹන් ශොඳභණද; 

 (iii) 2014 ර්ඹට හශේෂේ  2015 ර්ශේදී රළබ 
ආදහඹශභහි අුහ වීභෂේ ශවෝ ළිදවීභෂේ දෂේනට 
තිශබ්ද; 

 (iv)  එශ ්නේ  ඒහශේ නිසඳහදනඹ ළිදිරරීභට යජඹ 
ශන ඇති ළඩා පිබඳශශ ශර්ද;  

 ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද? 

(ආ) ශනො එශ ්නේ  ඒ භන්ද? 
 

ஆம்தக் ககத்தரறல் அகச்சகக் மகட்ட றணர:  

(அ) (i) 2015ஆம் ஆண்டில் ற்தற தசய்ப்தட்ட 

கரம்தை, கதர, றபகு, சரறக்கர, னம் 

ஆகறற்நறன் அபவு தவ்மநரக வ்ப 

தன்தகத்ம்; 

 (ii) மற்தடி (i) இல் குநறப்தறடப்தட்ட எவ்தரத 

ததரதபறலிதந்தும் கறகடத் தரணம் 

தவ்மநரக வ்பதன்தகத்ம்; 

 (iii) 2014ஆம் ஆண்டுடன் எப்தறடுககறல், 2015ஆம் 

ஆண்டில் கறகடத் தரணத்றல் குகநவு 

அல்னது அறகரறப்தை கரப்தடுகறன்நர 

ன்தகத்ம்; 

 (iv) ஆதணறல், அற்நறன் உற்தத்றக அறகரறக்கச் 

தசய்ற்கு அசரங்கம் மற்தகரண்டுள்ப 

மகனத்றட்டம் ரதன்தகத்ம்; 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்மநல், ன்? 

 
asked the Minister of Primary Industries: 
(a)  Will he inform this House - 

 (i)  separately, the quantities of clove, 

cinnamon, pepper, nutmeg and cardamom 

exported in the year 2015;  

 (ii) separately, the income received for each of 

the items mentioned in (i) above; 

 (iii) whether there is any increase or decrease in 

the income received in the year 2015, in 

comparison with that of the year 2014; and 

 (iv) if so, of the measures taken by the 

government to increase these productions? 

(b)  If not, why? 
 

ගු ායළ ගමපප මශතළ (ප්රළථමිමික කර්මළ්දත අමළතයුරමළ  
(ரண்தைறகு ர கமக - ஆம்தக் ககத்தரறல் அகச்சர்) 

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

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  එභ ්රලසනඹට පිබඳතුය 

ශභශ්යි. 

(අ) (i)  2015 ර්ශේදී අඳනඹනඹ යන රද යහබුනළටි  
කුරුඳු  ේමිරිස  හියෂේහ ව යදමුංගු ්රභහණඹ 
ව ආදහඹභ ඳවත ඳරිියඹ.  
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පබෝගය 
අඳනයන ඳරිමළල 
(පමට්රික්කය ප ෝද  

ෆබ ණාළයම 
(ුිළයල් මිලියන  

යහබු ශඳොශවොට්ටු ව යහබු 
නළටි 

 5 524.0  6 405.5 

කුරුඳු          13 549.0             17 958.5 

ේමිරිස          16 657.0             19 542.5 

හියෂේහ            1 576.0               1 525.8 

හහසි               313.0                   522.1 

යමුංගු               120.0                   146.6 

එතු          37 739.0              46 101.0 
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 (ii) අඹ එතු ය අඳනඹනඹ 2015 ර්ශේ ශ 
නිසඳහදන ්රභහණඹ වහ ආදහඹභ ඳවත ඳරිිය ශව්. 

 
රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  භභ පිබඳතුශයහි ඉතිරි 

ශොට වභළගත* යනහ. 
 

* වභළපම්වය මත තබන ා ිළිතුරපර් ඉිනරි පකො ව: 
* சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட றகடறன் ஞ்சற தகுற: 

* Rest of the Answer tabled: 
 

(iii)  2014ට හශේෂේ 2015 ශර් දී 

 කුරුඳු වහ ආශ්රිත අඳනඹනඹන්හි අඹද  

 ේමිරිස වහ ආශ්රිත අඳනඹනඹන්  

 යහඹු වහ ආශ්රිත අඳනඹනඹන් ව 

 යදමුංගු වහ ආශ්රිත අඳනඹනඹන් හි මු ප ඳරිභහ ව මු ප අඹ ළිද වී 
ඇත. 

 

 ඳරිභහ - ශභට්රිෂේ ශටොන් 

 අඹ - රුපිඹව මිලිඹන 

(iv)  නිසඳහදන ළිද ිරරීභට යජඹ ශන ඇති ළඩා  පිබඳශශ 

 අඳනඹන ශඵෝර නිසඳහදනඹ වහ ආදහඹභ ළිද ිරරීභ ්රධහන 
ංර්ධන ළඩා ටවන් 04ෂේ ක්රිඹහේභ ය ඇත. 

 01.  අලුතින් හෂේ ඇති ිරරීභ  

(i)  අෂේය 1/4ට අුහ ඉඩා ේ වහ 'ධන විඹ' ශතු 
ශඹෝජනහ ක්රභඹ ඹටශේ ශනොමිශව උඳශදස වහ 
ශයෝඳණ ද්රය රඵහ දීභ. 

(ii)  අෂේය 1/4ට ළිද ඉඩා ේ වහ අඳනඹන ෘෂි ශඵෝ 
ආශඹෝජන ආධහය ක්රභඹ ක්රිඹහේභ ශව්. 

 02.  ඳේනහ හර පරදහයිතහ නළංවීභ 

(i)  ශේ වහ පරදහයිතහ නළංවීශේ ආශඹෝජන ආධහය 
ක්රභඹ අඳනඹන ෘෂිර්භ ශදඳහර්තශේන්තු භිනන් 
ක්රිඹහේභ ශව්. 

(ii) ශේ ඹටශේ කුරුඳු ඉඩා ේර ඳශ ්ආේලිතහ අුහ 
ිරරීභට ශඩා ොරභයිට් රඵහදීශේ ළඩා ටවනෂේ 
ක්රිඹහේභ ශව්.  

(iii)  ේමිරිස හර පවලණ ේඳහදු ිරරීශේ ළඩා ටවන් 
ක්රිඹහේභ ශව්. 

(iv)  හන්හී නඩා ේතු ටයුතු වහ ශයෝ ඳලිශඵෝධ 
ඳහරනඹට අත දීභෂේ ශර ෘෂි හඹන ඳළළේවීභ වහ 
ෘෂි ශ්හ ළඳයුේ  භධයසථහන සථහපිත ිරරීභ සිදු 
ශව්. 

නිසඳහදනඹ 
අඳනඹන ඳරිභහ 
(ශභට්රිෂේ ශටොන්) 

රළබ ආදහඹභ 
(රුපිඹව මිලිඹන) 

යහබු ශතව            9.9                  52.7 

කුරුඳු ශොශ ව ශඳොතු ශතව        279.0             1 140.3 

ේමිරිස ශතව ව ඔලිශඹොශයසින්        362.6             2 579.1 

හියෂේහ ව හහසි ශතව          68.0                450.7 

යමුංගු ශතව           1.4                  27.2 

එතු        720.9             4 250.0 

ශඵෝඹ ඒඹ 2014 2015 ර්ධනශේ % 

කුරුඳු වහ ආශ්රිත 
නිසඳහදන 

ඳරිභහ 13 951.40 13 828.00 -0.88 

  අඹ 18 259.50 19 098.80 4.60 

ේමිරිස වහ 
ආශ්රිත නිසඳහදන 

ඳරිභහ 8 160.91 17 019.60 108.55 

  අඹ 10 543.70 22 121.60 109.80 

හියෂේහ වහ 
ආශ්රිත නිසඳහදන 

ඳරිභහ 1 661.10 1 644.00 -1.03 

  අඹ 2 154.90 1 976.50 -8.28 

යහඹු වහ ආශ්රිත 
නිසඳහදන 

ඳරිභහ 1 242.00 5 533.90 345.56 

  අඹ 1 844.40 6 458.20 250.15 

යදමුංගු වහ 
ආශ්රිත නිසඳහදන 

ඳරිභහ 9.60 121.40 1164.58 

  අඹ 98.80 173.8 75.91 

 මු ප එතු ඳරිභහ 25 025.01 38 146.90 52.43 

  අඹ 32 901.30 49 828.90 51.45 

(v)  ඳසු අසනු අඳශේ ඹෆේ අභ ිරරීභට හරුන් 
දළනුේ ිරරීභ සිදු ශව්. 

(vi)  ශඳෞද්ලි අංලශේ ෘෂි හඹන ව ශ්හ ළඳයුේ 
භධයසථහන ඇති ිරරීභ. 

 03.  ළිද අඳනඹන ආදහඹභෂේ රඵහ ළනීභට අඹ එතු ශ 
නිසඳහදන ළිද ිරරීභට පිඹය ළනීභ. 

(i)  න යහඹයින්ට ආශඹෝජන අසථහ ඇති ිරරීභ. 

(ii)  අඹ ළිද ශ නිසඳහදනඹ වහ යහඳහරියින් 
ශඳරමවීභ. 

(iii)  ළීමභ වහ අඹ එතු ිරරීශේ ර්භහන්ත වහ 
ශරෝ ඵළංකු ආධහය යහඳෘතිඹෂේ ක්රිඹහේභ ිරරීභ. 

(iv)  ්රහථමි ර්භහන්ත අභහතයහංලඹ භිනන් ක්රිඹහේභ 
යන ෘෂිහර්මි අධි රහඳර ශභභ 
ර්භහන්තලහරහ පිහිටුවීභ. 

(v)  අඹ එතු ශ නිසඳහදන ළීමශේ ඹන්ර ූ ර 
වහ අඳනඹන ෘෂිර්භ ශදඳහර්තශේන්තු භිනන් 
ආශඹෝජන ආධහය ක්රභඹෂේ ක්රිඹහේභ ිරරීභ.  

 04.   ඉවත වන් සිඹලු විඹ ධහයහ ඔසශ ් ඳර්ශේණඹන් 
සිදුශොට ඒහශේ ශඹදවුේ ්රර්ධනඹ ිරරීභ.  

(ආ) අදහශ ශනොශව්.  

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  මු ප රංහශව් වළභ 

භිරන්භ හන්තහන් 75ෂේ ශතෝයහ ශන  ියරිඹ හන්තහන් 

රෂේ 10 ශදශනකුශ  ශතුරට ේපර්ණශඹන්භ ශනොමිශව 

ඳළශ  රඵහ ශදන්න අපි ඵරහශඳොශයොේතු නහ. ඒ වහ අලය 

යන පුහුණුේ අපි රඵහ ශදනහ. 2020 ය න විට 

ශදගුණඹට ඩා හ අඳනඹන ආදහඹභ ළිද යන්නඹ ිරඹරහ  

අභළතිතුභහශ  අඳනඹන ඉරෂේඹ භට දීරහ තිශඵනහ.   

ඒ ඉරෂේඹ ශදගුණඹට ඩා හ ළිද යන ළරළසභ අපි දළනට 

ස ය තිශඵනහ.  එඹ ක්රිඹහේභ යන්න විලහර ලශඹන් 

අඳට තහන් අලය යනහ. ඒ නිහ තහන් තුන්දවේ  

ඳන්දවේ අතය ්රභහණඹෂේ මු ප යශට්භ සථහපිත යන්න දළනටභ 

අපි ළඩා  ටයුතු ආයේබ යරහයි තිශඵන්ශන්. 

අෂේය හරට ළිද ඉඩා ේ වහ අඳනඹන ෘෂි ශඵෝ 

ආශඹෝජන ආධහය ක්රභඹෂේ අපි ියඹේ යනහ. ඳේනහ හර 

පරදහයීේඹ නළංවීභට  ආශඹෝජන ආධහය ක්රභඹ අඳනඹන 

ෘෂිර්භ ශදඳහර්තශේන්තු භිනන් ක්රිඹහේභ යනහ.  

ශේ ඹටශේ කුරුඳු ඉඩා ේර ඳශ් ආේලිතහ අුහ ිරරීභට 

 ශඩා ොරභයිට් රඵහ දීශේ ළඩා ටවනෂේ  හශ භ ේමිරිස හ -

අපි දළනට ේමිරිස ශවෂේශටඹහය වේදවට ඩා හ ළිද 

්රභහණඹෂේ වඳුනහශන තිශඵනහ.- ේඳහදු ශනොිරරීභ නිහ 

අශේ අසළන්න අුහ ශරහ තිශඵනහ.  ඒ වහ ශනභ තරුණ 

ේඩා හඹේරට ආේඳන්න දීරහ ේමිරිස ේඳහදු යන 

ළඩා ටවනෂේ  ක්රිඹහේභ යන්න ළරසුේ යරහ  එඹ රඵන 

භහශේ ආයේබ යනහ. එතශොට අශේ අසළන්න 

ශදගුණඹිරන් නළේනේ තුන්ගුණඹිරන් ළිද යන්නට පු පන්.  

ඳසු ගිඹ 2010 සිට 2014 දෂේහ අවුරුදු ඳව ේතහභ  අශේ 

ේපර්ණ අඳනඹන ආදහඹශේ ර්ධනඹ තිශඵන්ශන් සිඹඹට 1යි. 

තහයිරන්තඹ  ඉන්ියඹහ  ඉන්දුනීසිඹහ ේශතොේ අශේ 

ේමිරිසරට ඩා හ තුන් ගුණඹිරන් ඒ ශොවරන්ශ  හර 

අසළන්න ළිදයි. ඒ නිහ අශේ නිරධහරින් පිට යටරට ඹහ  ඒ 

ශොවරන්ශන් අපි ඒ උඳශදස අයශන තිශඵනහ. ඒ අනු අශේ 

යශට් ේමිරිස හශව් අසළන්න ළිද යන ළඩා  පිබඳශශෂේ 

ක්රිඹහේභ යන්න ඵරහශඳොශයොේතු නහ. ඒශෂේ ඳශමුළනි 

අියඹය තභයි  ේඳහදු ළඩා ටවන.  

ඊශඟට  හන්ශ  නඩා ේතු ටයුතු. අපි ශයෝ  ඳබඳශඵෝධ 

ඳහරනඹට අත දීභෂේ ශර ෘෂි හඹන ඳේනහ. ඒ හශ භ 

ෘෂි ශ්හ ළඳයුේ භධයසථහන ඇති යනහ. දළනට ළඳයුේ 

1349 1350 



ඳහර්ලිශේන්තු 

භධයසථහන ියස්රිෂේ 14 විතයයි තිශඵන්ශන්. අපි ශේ අවුරුද්ද 

අන් ශන්න ඉසශවරහ රංහශව් වළභ ියස්රිෂේඹභ අශේ 

ආඹතන සථහපිත යනහ.  

ඊශඟ ඳශු අසනු අඳශේ ඹෆේ අභ ිරරීභට හරුන් 

දළනුේ යනහ. ශඳෞද්ලි අංලශේ ෘෂි හඹන  ව ශ්හ 

ළඳයීේ භධයසථහන අපි ඇති යනහ.  

ඊශඟට  ළිද අඳනඹන ආදහඹභෂේ රඵහ ළනීභට අඹ එතු 

ශ නිසඳහදන ළිද යන්නට ඕනෆ. නමුේ  ඇේතටභ අශේ යශට් 

නිසඳහදනර එතු ශ අඹ ළිද යන්ශන් නළවළ.  

තහයිරන්තඹේ එෂේ ඵළලුහභ අඳට ශඳනී ඹනහ  අශේ යශට් 

නිසඳහදනර එතු ශ අඹ අපි  ළිද යන්ශන් නළවළයි ිරඹන 

එ. අශේ කුරුඳු අපි නිේභ ඉන්ියඹහට  එශවභ නළේනේ 

ශභෂේසිශෝට ඹනහ. ශභෂේසිශෝශන් ව ඉන්ියඹහශන් 

තභයි එතු ශ අඹ ළිද යන්ශන්. අපි diabetesරට අශේ 

කුරුඳුේ එෂේ ශේ promote ශශොේ විලහර ආදහඹභෂේ රඵහ 

න්න පු පන්. ඒ නිහ එතු ශ අඹ ළිද යන විලහර ළඩා  

පිබඳශශෂේ ක්රිඹහේභ යන්න අඳ ස යරහ තිශඵනහ. 

ඊට අභතය අපි ශරෝ ඵළංකු යහඳෘතිඹෂේ ක්රිඹහේභ 

යනහ. ඒ තුබඳන් අපි ඵරහශඳොශයොේතු නහ  රංහශව් 

ආශඹෝජඹන්ට අතදීභෂේ ලශඹන් ඒශොවරන් ආශඹෝජන 

යන මුදරට රිරන ්රභහණඹෂේ ආශඹෝජනඹෂේ වළටිඹට ශනභ 

රඵහ ශදන්න; ඵළංකු ණඹ රඵහ ශදන්න. ශේ තුබඳන් අපි 

ඵරහශඳොශයොේතු නහ  2020 න ශොට අශේ ආේුහශව් 

ඉරෂේඹ න ෘෂි අඳනඹන ආදහඹභ ශදගුණඹෂේ ශනොශයි  තුන් 

ගුණඹිරන් විතය ළිද ය න්න. ඒ හශ භ අඹ එතු ශ ඒ 

නිසඳහදන වනහදහයි මුදරට රඵහ ශදන ළඩා ටවනෂේ අපි 

ක්රිඹහේභ යනහ. 

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  රු භන්්රීතුභහ අවපු 

්රලසනරට භට ශදන්නට තිශඵන පිබඳතුය ඒයි. 

 
ගු කනක පශේරවැ මශතළ 
(ரண்தைறகு கணக மயத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

රු ඇභතිතුභනි  ඉියරිශේදී නිසඳහදන ළිද ිරරීභ වහ 

ඵරහශඳොශයොේතු න ළරළසභ පිබඳඵ දීර්ක විසතයඹෂේ වන් 

ය අඳ දළනුේ ිරරීභ පිබඳඵ ඔඵතුභහට සතුතින්ත නහ.  

රු ඇභතිතුභනි  භශ  ඳශමුශනි අතුරු ්රලසනඹ  

ශභඹයි.ශභතළනිය ඔඵතුභහ වන් ශශ් අෂේය හරට ඩා හ 

අුහ තිශඵන හන් වහ ඳභණයි නිසඳහදන ළිද ිරරීභ වහ 

ශනොමිශව ඳළශ රඵහ ශදන්ශන් ිරඹරහ. නමුේ  අශේ ්රශද්ලර 

හභහනයශඹන් ඉන්ශන් අෂේය එට ඩා හ ළිද අෂේය තුනට 

ඩා හ අුහ ්රභහණඹෂේ හිමි යහබු නළටි හශ  සු ප අඳනඹන ශබෝ 

හ යන තු හිමිඹනුයි.  රු ඇභතිතුභනි  ඒ නිහ ඒ අඹ වහ 

තිශඵන ඳළශ රඵහ දීශේ ළඩා  පිබඳශශ ශභොෂේද ිරඹරහ භභ 

ඔඵතුභහශන් අවන්න ළභළතියි.  

 

ගු ායළ ගමපප මශතළ  
(ரண்தைறகு ர கமக) 

(The Hon. Daya Gamage) 

රු භන්්රීතුභනි  ඳසු ගිඹ අවුරුදු ඳව තුශභ ශේ ළඩා  පිබඳශශ 

ක්රිඹහේභ ශරහ තිශඵනහ. නමුේ  2014 ර්ඹ න ශතෂේ අඳට 

අඳනඹන ආදහඹභ ළිද යන්න පු පන් ශරහ තිශඵන්ශන් සිඹඹට 

1ිරන් විතයයි. අපි තුර විලහර ලශඹන් ඳළශ හිටුහ තිශඵනහ. 

නමුේ  ඒ හිටපු ඳළශ දළන් භළරිරහ. ඒ ශද්රට මුදව ළඹ ශරහ 

තිශඵනහ. වළභ අවුරුද්ශද්භ යජශේ මුදව රුපිඹව මිලිඹන 

1 550ෂේ විතය අඳනඹන ශදඳහර්තශේන්තු ශනුශන් විඹදේ 

ශරහ තිශඵනහ. එතශොට ශේ විධිඹට ේතහභ අපි රුපිඹව 

බිලිඹන වතවභහයෂේ ඳභණ විඹදේ යරහ තිශඵනහ. නමුේ  

ඒහශේ ්රතිපර භභ දිරන්ශන් නළවළ. විලහර ලශඹන් හ යන 

උදවිඹට අෂේය ඳවෂේ න ශතෂේ අපි ශශශ ශඳොශශ් විකුණන 

මිශරන් සිඹඹට 50ෂේ අුහශන් ඳළශ රඵහ ශදනහ. ශේහ 

ේපර්ණශඹන්භ නිේ ශදන්න යජඹට මුදව නළවළ. ඒ නිහ 

යජශඹන් ශන් යරහ තිශඵන මුදලින් උඳරිභ ්රශඹෝජනඹෂේ රඵහ 

න්න අපි දුේඳේභ අඹට ඳභණයි නිේ ඳළශ රඵහ ශදන 

ළඩා ටවන ක්රිඹහේභ යන්න ඵරහශඳොශයොේතු න්ශන්. 
ශභොද  භභ විලසහ යන්ශන් නළවළ  අපි නිේ දුන්න ඳබඳඹට 

වළභ ශදඹෂේභ සිද්ධ ශනහ ිරඹරහ. වුරු වුණේ  ඹේිරසි මුදරෂේ 

තභන්ශ  අතින් දළේශභොේ විතයයි ඒ ඵරහන්ශන්.  

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  අපි අේඳහශර් ගිහිවරහ 

ශඳොව ඳළශ ශඵදුහ. ශඳොව ඳළශ  රෂේඹෂේ ශනොමිරශේ ශඵදුහ. 

වළභ ශදයටභ ශඳොව ඳළශ ඳව ඵළගින් රඵහ දුන්නහ. භභ ශඳොව 

ඳළශ ශඵදරහ ඉය ශරහ එනශොට මිනිසසු ඵයිසිරශේ ශඳොව 

ඳළශ අවරහ ශන ඹන වළටි දළෂේහභ භට පුදුභ නහටුෂේ ඇති 

වුණහ. ශභොද  අපි එචිචය මුදරෂේ විඹදේ යරහ ශේ ඳළශ 

ශඵදරහේ  ඒ මිනිසසු ශේ මුදව ශභශවභ නහසති යන්ශන් ඇයි  

ිරඹරහ භට නහටුෂේ ඇති වුණහ. අපි එ ශදයට ශඳොව ඳළශ 

ඳවෂේ ශනොමිරශේ ශදනහ. අය විධිඹට ශඳොව ඳළශශ් අයශන 

ගිඹහභ ශදයට එන ශොට ශඳොව ශිදඹ ළරවිරහ අේත විතයයි 

ඉතිරි ශන්ශන්. අපි ශදඹෂේ නිේ ශදනශොට ශොඩා ෂේ ට්ටිඹ 

ඒහ ඳහවිචිචි යන්ශන්  ඒහශේ ටිනහභෂේ නළති ආහයඹටයි. 

ඒ නිහ අපි ඇේතටභ දළනන්න ඕනෆ  නිඹභ ්රශඹෝජනඹෂේ 

න්න පු පන් ශන විධිඹට දුේඳේ අඹට ද්රය ශඵදහ ශදන්න.  

ඳසු ගිඹ හරශේ ඵළසිව යහජඳෂේ හිටපු ආර්ථි ංර්ධන 

අභහතයයඹහ අේ්ළෂේටර් ශඵදන වළටි අපි දළෂේහ. ්ළෂේටර් 

ශඵදුහ  එශලු ඇට ශඵදුහ. රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  

භළතියණඹට ඉසශවරහ ඳවුව 52 500ට හ යන්න ිරඹරහ  

රුපිඹව 10 000 ණශන් ශදනහ ිරව්හ. අන්තිභට වේඵ වුශේ 

ඇට ඳළට් එයි  ශරෝ ආවහය ංවිධහනශඹන් දුන්න රුපිඹව 

2 500යි විතයයි. අන්තිභට මිනිසසු තභන් හිටපු එශලු ටි 

ෆහ. නමුේ ඊශඟ න්නඹ ශන ශොට එශලු ශශශ ශඳොශශ්  

එශලු මිර ඳස ගුණඹිරන් ළිද වුණහ. ඒ හශ  ආර්ථි 

්රතිඳේතිඹෂේ එෂේේ ජහති ඳෂේඹ තුශ නළවළ.  

 

ගු කනක පශේරවැ මශතළ 
(ரண்தைறகு கணக மயத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

රු ඇභතිතුභනි  ශඵොශවොභ සතුතියි. ඉතහභේභ ශටිශඹන් 

උේතය දුන්නහ නේ ්රභහණේ.  

භට දළනන්න අලයතහ තිශඵන්ශන් ශභඹයි. ඔඵතුභහ 

ිරව්හ  ඳසු ගිඹ 2014 ව 2015 ර් ශදශෂේ නිසඳහදනඹ ළිද 

වුණහ ිරඹරහ.  

භභ හිතන විධිඹට නිසඳහදනඹ ළිද වුශේ ශනොමිශව ඳළශ 

රඵහ දුන් නිහයි. ඔඵතුභන්රහ ගිඹ අවුරුද්ශද් ඳළශ රඵහ දුන්නහ 

ිරඹරහ එ ඳහයටභ නිසඳහදනඹ ළිද ශන්ශන් නළවළ ශන්. ර් 

ිරහිඳඹෂේ තිසශ් ශනොමිශව ඳළශ රඵහ දුන් නිහ තභයි 2015 

ශර්දී නිසඳහදනඹ ළිද ශරහ තිශඵන්ශන්. ඔඵතුභහශ  

අභහතයහංලශඹන් ීරෂේණඹෂේ යරහ ඵළලුශොේ දළනන්න 

රළශබ්වි  ඉියරි ර්රදී අශේ ්රශද්ලර නිසඳහදනඹ අුහ න ඵ. 

ශනොමිශව රඵහ දුන් ඳළශලින් එදහ ශොවීන් ඹේතහෂේ දුයට -

1351 1352 

[රු දඹහ භශ  භවතහ] 
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සිඹඹට 70ෂේ වරි- ්රශඹෝජනඹෂේ ේතහ. නමුේ අද න විට 

ශනොමිශව ඳළශ රඵහ ශදන්ශන් නළති නිහ මිශරන් සිඹඹට 50ෂේ 

ශරහ ඳළශ රඵහ න්න ඔවුන්ට ඵළරි ශරහ තිශඵනහ. ඒ 

පිබඳඵ රහ ඵරන ශරේ  ඒ වහ ඉතහභ ශටි උේතයඹෂේ 

රඵහ ශදන ශරේ භභ ඔඵතුභහශන් ඉවරහ සිටිනහ.  

 
ගු ායළ ගමපප මශතළ  
(ரண்தைறகு ர கமக) 

(The Hon. Daya Gamage) 

රු භන්්රීතුභනි  අඳට තිශඵන්ශන් ීමමිත මුදරෂේ. ගිඹ 
අවුරුද්දට ඩා හ විලහර මුදරෂේ අපි ශේ අවුරුද්ශද් ශන් යරහ 
තිශඵනහ. හන්තහන් දරෂේඹෂේ වහ ශතු හ ළඩා  
පිබඳශශෂේ ක්රිඹහේභ ිරරීභ තුශ දළනට තිශඵන හ 
ශදගුණඹට ඩා හ ළිද යන්න පු පන් ශනහ. ඒ භිනන් අඳට 
හර්ථ ්රතිපර රඵහ න්න පු පන් ශනහ. අලය නේ ඒ තු 
හිමිඹන්ට ඉතහභ අුහ ශඳොලිඹට ඵළංකු ණඹෂේ රඵහ ශදන ළඩා  
පිබඳශශකුේ අපි ඊට භහීර ක්රිඹහේභ යනහ. ඒ නිහ ඒශෂේ 
ිරසිභ ්රලසනඹෂේ නළවළ.  

 අපි ඒ ශොවරන්ට තහෂේණි දළනුභ රඵහ ශදනහ. ළිද භූමි 
්රභහණඹ හ යන අඹට තභන්ශ භ තහනෂේ වදහ න්න 
පු පන්. ඒ ශොවරන්ශ  හ තිශඵන නිහ අලය යන 
අමුද්රය ඒශන්භ රඵහ න්න ඒ ශොවරන්ට පු පන් ශනහ. 
එතශොට ඒ ශොවරන්ටභ ඒහ සිටුන්න පු පන්. 

 
ගු කනක පශේරවැ මශතළ 
(ரண்தைறகு கணக மயத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

රු ඇභතිතුභනි  භහශ  අන් අතුරු ්රලසනඹ ඉතහභේ 
ශටිශඹන් අවන්නේ. හන්තහන් වහ ක්රිඹහේභ ය තිශඵන 
ළඩා ටවනෂේ ළන ඔඵතුභහ ිරව්හ. ඒ ළඩා ටවනට අලය ඳළශ 
රඵහ ශදන්ශන් මිශරන් සිඹඹට 50ෂේ ශව්හභද  එශවභ නළේනේ 
ශනොමිශවද?  

 
ගු ායළ ගමපප මශතළ  
(ரண்தைறகு ர கமக) 

(The Hon. Daya Gamage) 

ශනොමිශව. ඳළශේ ශනොමිශව  උඳශදස ව පුහුණුේ 

ශනොමිශව.  

     
ගු නිපයෝජය කළරක වභළඳිනුරමළ 
(ரண்தைறகு குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Question No. 6 - 508/'16 - (1), the Hon. M.H.M. 

Salman.  
 
ගු එම්. එච්. එම්. වල්මළ්ද මශතළ 
(ரண்தைறகு ம்.ச்.ம். சல்ரன்) 

(The Hon. M.H.M. Salman) 

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  භහ එභ ්රලසනඹ අවනහ.  

 
ගු ගය්දත කුණළිනක මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  තළඳළව  තළඳළව ශ්හ 
වහ මුසලිේ ආමි ටයුතු අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ එභ 
්රලසනඹට පිබඳතුය රඵහ දීභ වහ ති ශද හරඹෂේ ඉවරහ 
සිටිනහ. 

 

ප්රහනය මුර දිනකදී ඉදිරිඳවැ ිරීමම  නිපයෝග කරන දී. 
றணரக ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

අමල්ගම රජය  අයවැ ඉඩම්: පතෝරළගවැ අය  පබාළ 

දීම 
அல்கறல் அசுக்குரற கரறகள்: தரறவு 

தசய்ப்தட்மடரதக்கு ங்குல் 
 STATE-OWNED LANDS IN AMALGAMA: DISTRIBUTION 

AMONG SELECTED PERSONS   
567/’16 

8. ගු සුනිල් ශඳු්දපනවැින මශතළ 
 (ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

 (The Hon. Sunil Handunnetti) 
නිහ වහ ඉියිරරීේ අභහතයතුභහශන් ඇූ  ්රලසනඹ- (1): 

(අ) (i) අෂේීරභන  අභවභ යජඹට අඹේ හිස ඉඩා ේ ළඵලි 
174 ෂේ වහ 2007 ර්ශේදී ්රේඳහදන 
දළන්වීභෂේ ඳරය තිබුශේද; 

 (ii) ඉවත වන් ඉඩා ේ විිරණීශේදී ජහති නිහ 
ංර්ධන අධිහරිඹ ්රේඳහදන ක්රිඹහලිඹට අනු 
ටයුතු ය තිශබ්ද; 

 (iii) අෂේීරභන  අභවභ  ඉඩා ේ ළඵලි අං 21  
ශතෝයහේ අඹ වහ රඵහ දී තිශබ්ද;  

 (iv) ශනොඑශ ්නේ  ඒ භන්ද; 

 ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?  

(ආ) (i) අ(iii) හි වන් ඉඩා ේ ළඵලි ශඵදහදීභ වහ 
ශතෝයහේ පුද්රයින් ංයහ ශොඳභණද; 
ඔවුන්ශ  නේ ශර්ද; 

 (ii) අ(iii) හි වන් ඉඩා ේ ළඵලි අං 21ට අඹේ මු ප 
ඉඩා ේ ්රභහණඹ ශොඳභණද;  

 (iii) එභ ඉඩා ේ වහ ශතෝයහේ පුද්රයින් වහ ශේ 
නශතෂේ ඉඩා ේ රඵහ ශනොදීභට  ශවත්ු ශර්ද; 

 (iv) ශතෝයහේ අඹ වහ ඉඩා ේ රඵහ ශදන ියනඹ 
ශර්ද; 

 ඹන්නේ එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද? 

(ඇ) ශනො එශ ්නේ  ඒ භන්ද? 

 

வீடகப்தை, றர்ரத்துகந அகச்சகக் மகட்ட றணர:  

(அ) (i) அக்லண, அல்க அசுக்குச் தசரந்ரண 174 

தற்தக் கரறத் துண்டுகலக்கு 2007ஆம் 

ஆண்டில் தததகக அநறறத்தனரன்த 

தபறறடப்தட்டிதந்ர ன்தகத்ம்; 

 (ii) மற்குநறப்தறட்ட கரறககப றற்தகண 

தசய்கறன்நமதரது மசற வீடகப்தை 

அறகரசகத தததககச் தசற்தரட்டுக் கக 

டடிக்கக டுத்துள்பர ன்தகத்ம்; 

 (iii) அக்லண, அல்க 21ஆம் இனக்க கரறத் 

துண்டு தரறவு தசய்ப்தட்டர்கலக்கு 

ங்கப்தட்டுள்பர ன்தகத்ம்; 

 (iv) இன்மநல், ன் ன்தகத்ம்; 

 அர் இச் சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) (i) அ (iii) இல் குநறப்தறடப்தட்டுள்ப கரறத் 

துண்டுககபப் தகறர்ந்பறப்தற்கு தரறவு 

தசய்ப்தட்ட ஆட்கபறன் ண்றக்கக 

வ்பதன்தகத்ம் அர்கலகட 

ததர்கள் ரக ன்தகத்ம்; 

 (ii) அ (iii) இல் குநறப்தறடப்தட்டுள்ப 21ஆம் இனக்க 

கரறத் துண்டுக்குரற தரத்க் கரறறன் 

தப்தபவு வ்பதன்தகத்ம்; 
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ඳහර්ලිශේන්තු 

 (iii) மற்தடி கரறகலக்கு தரறவு தசய்ப்தட்ட 

ஆட்கலக்கு இதுக கரற ங்கப் 

தடரகக்கரண கரம் ரதன்தகத்ம்; 

 (iv) தரறவு தசய்ப்தட்டர்கலக்கு கரறகள் 

ங்கப்தடும் றகற ரதன்தகத்ம்; 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்மநல், ன்? 

 

asked the  Minister of Housing and Construction:  

(a)  Will he inform this House - 

 (i)   whether a procurement notice was 

published in year 2007 regarding 174 plots 

of State-owned vacant land in Amalgama, 

Akmeemana; 

 (ii)   whether the National Housing Development 

Authority had followed procurement 

procedures when selling the aforesaid plots 

of land; 

 (iii)   whether plot number 21 of Amalgama, 

Akmeemana has been given to the selected 

persons; and 

 (iv)   if not, why? 

(b)  Will he also inform this House - 

 (i)   the number of persons selected for the 

distribution of the plots of land mentioned 

in (a) (iii) above and their names; 

 (ii)   the total extent of land coming under plot 

no.21 mentioned in (a)(iii) above; 

 (iii)   the reasons for not distributing the aforesaid 

land among selected persons so far; 

 (iv)   the date on which land will be distributed 

among the selected persons? 

(c)  If not, why? 

 

ගු ගය්දත කුණළිනක මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  නිහ වහ ඉියිරරීේ 

අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ එභ ්රලසනඹට පිබඳතුය රඵහ ශදනහ. 

(අ) (i) නළත. 

  හවර  අෂේීරභන  අභවභ ඉඩා ශභන් ඉඩා ේ ළඵලි 
21ෂේ වහ ඳභණෂේ ්රේඳහදන දළන්වීභෂේ ඳශ 
ය තිබිණි. ඇමුණුභ 01 ඵරන්න.  

 (ii) ඔව්. 

 (iii) නළත. 

 (iv) ඉවත ඉඩා භ 44 න්තිඹ ඹටශේ ඳළරී ඇති 
ඉඩා භෂේ න අතය එශර ඳළරී ඇති ඉඩා භෂේ 
්රතිරහිනන් ශත ඵළවළය ිරරීභ වහ දීභනහ 
ඳරඹෂේ රඵහ ත යුතු ඵ යජශේ ඉඩා ේ 

ශභනහයණඹ විධිභේ ිරරීභ ඹන භළශඹන් 
නිකුේ යන රද අං LD/4/1ඉ.ශො. 
102 2008.05 දයන 2008.08.21 ියන ඉඩා ේ 
අභහතයහංලඹ භිනන් නිකුේ යන රද චක්රශවඹ 
භිනන් දන්හ ඇත. ශභභ අසථහශව්දී අතිරු 
ජනහධිඳතිතුභහ විසින් අේන් ය දීභනහ ඳරඹෂේ 
භිනන් නිදවස යන තුරු අදහශ ඉඩා ේ වහ ඔේපු 
රඵහ දීභට වළිරඹහෂේ නළත. 

(ආ) (i) ඉඩා ේ ළඵලි ශඵදහ දීභ වහ ශතෝයහ ේ 
පුද්රඹන් ංයහ 21ිර. නහභ ශවනඹ 
ඇමුණුේ අං 02හි වන් ශව්.  

 (ii) ඉඩා ේ ළඵලි 21ට අදහශ මු ප ඉඩා ේ ්රභහණඹ 
අෂේය 01  රඩ් 03  ඳර්චස 39.4ිර. (ළඵලි අං 
21 ඉඩා ශේ බිේ ්රභහණඹ ඳර්චස 15ිර.) 

 (iii)  ඉවත (අ) (iv) හි දෂේහ ඇත. 

 (iv)  තීයණඹෂේ ශන ශනොභළත. 

(ඇ) (අ) (iv)හි දෂේහ ඇති ඳරිිය අදහශ ඉඩා භ ජහති නිහ 
ංර්ධන අධිහරිඹට දීභනහ ඳරඹෂේ භිනන් රඵහ ශදන 
ශතෂේ තීයණඹෂේ ත ශනොවළ. 

ඇමුණුේ වභළගත* යමි. 

 
ගු සුනිල් ශඳු්දපනවැින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  ශේ ්රලසනඹ රු 

ඇභතිතුභහශ භ ්රශද්ලඹට - ියස්රිෂේඹට - අදහශ ්රලසනඹෂේ. ඉඩා ේ 

ළඵලි ශඵදහ දීභ වහ පුද්රඹන් ශතෝයහශන තිශඵනහ. 

ශභතළන තිශඵන ළටලු ඒයි. භභ ඇහුශව් නළතේ ඔඵතුභහ 

ඉඩා ේ ළඵලි ශඵදහ දීභ වහ ශතෝයහ ේ පුද්රඹන්ශ  නේ 21ෂේ 

ඉියරිඳේ ශහ.  2007දී ළඵලි 21ෂේ රඵහ  ශදන්න අලය 

පුද්රඹන් ශතෝයහශන තිශඵනහ. එ ශවභ ශතෝයහශන තිබිඹදී 

තභේ ඒ අඹට ඉඩා ේ රඵහ දීභට ටයුතු ශනොිරරීභ තභයි ශභතළන 

තිශඵන ්රලසනඹ. ඊට ශව්තු හධ න න්ති තිශඵන්න පු පන්. 

ජහති නිහ ංර්ධන අධිහරිඹට ඳයරහ ශවෝ  ඒ ඉඩා ේ රඵහ 

දීභට ශතෝයහ ේ අඹට දීභනහ ඳර දීරහ  ඉඩා ේ ළඵලි රඵහ දීභ 

තභයි ශශයන්න ඕනෆ. ඒ ටයුේත ශශයනහද නළද්ද ිරඹන 

වතිඹ තභයි ශභතළනට අලය ශන්ශන්. 

 

ගු ගය්දත කුණළිනක මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ඒ අදව අඳට නිහ වහ ඉියිරරීේ ඇභතිතුභහට ඉියරිඳේ 

යන්න පු පන්. අද විශල් ළඩා ටවනෂේ තිශඵන නිහයි 

ඇභතිතුභහේ  නිශඹෝජය ඇභතිතුභහේ ශේ අසථහට වබහී 

වුශේ නළේශේ. අපි ඒ අදව එතුභහට ඉියරිඳේ යන්නේ. 

 

ගු නිපයෝජය කළරක වභළඳිනුරමළ 
(ரண்தைறகு குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
්රලසන අං 10 - 592/'16-(1)  රු රකී ජඹර්ධන භවතහ. 
 

ගු කී ජයලර්ධන මශතළ 
( ரண்தைறகு னக்கற ஜர்ண) 

(The Hon. Lucky Jayawardana) 

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  භහ එභ ්රලසනඹ අවනහ. 
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[රු සුනිව වඳුන්ශනේති භවතහ] 

————————— 
*  පුවහතකළපේ තබළ ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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ගු පජෝ්ද අමරුරසග මශතළ (වසචළරක වසලර්ධන ශළ 

ක්රිවහිනයළනි ණගමික ක යුුර අමළතයුරමළ වශ ඉඩම් 

අමළතයුරමළ  
(ரண்தைறகு மஜரன் அதுங்க - சுற்தனரத்துகந அதறறதத்ற 

ற்தம் கறநறஸ் ச அலுல்கள் அகச்சதம் கரற 

அகச்சதம்)  

(The Hon.  John Amaratunga - Minister of Tourism 

Development and Christian Religious Affairs and Minister 

of Lands) 
Sir, I ask for one month's time to answer that 

Question.  
 

ප්රහනය මුර දිනකදී ඉදිරිඳවැ ිරීමම  නිපයෝග කරන දී. 
றணரக ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
 ශමාළ වළමළජිකය්දපප පතලන ාු උඳත 

පලනුපල්ද පගව දීමනළල: ලර්තමළන තවැවැලය 
தரதுகரப்தைப்தகட உதப்தறணரறன் தோன்நரது 

குந்கப் மததக்கரண ங்கற தகரடுப்தணவு: 

ற்மதரக றகனக 
ALLOWANCE PAID TO MEMBERS OF SECURITY FORCES AT 

BIRTH OF THIRD CHILD: CURRENT SITUATION 
 607/’16 

11. ගු ලළසුපද්ල නළනළයක්කයකළර මශතළ 
   (ரண்தைறகு ரசும ரரக்கர) 

       (The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ආයෂේ අභහතයතුභහශන් ඇූ  ්රලසනඹ - (1): 

(අ) ආයෂේ වමුදහර ශ්ශේ නියුතු විහව 
හභහජිඹන්ට තුන්න දරුශකු උඳත රළබ විට  ීරට ශඳය 
ඳළති යජශඹන් රඵහදුන් රුපිඹව රෂේඹ දීභනහ ශේ 
නවිටේ ශන්ශන්ද ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට 
දන් න්ශනහිද? 

(ආ) ශනො එශ ්නේ  ඒ භන්ද? 
 

தரதுகரப்தை அகச்சகக் மகட்ட றணர: 

(அ) தரதுகரப்தை தகடகபறல் கடகரற்தம் றதரண 

அங்கத்ர்கலக்கு தோன்நரது குந்க 

தறநப்தறன்மதரது இற்கு தொந்ற அசரங்கத்றணரல் 

ங்கப்தட்ட தௐதர ஏர் இனட்சம் தகரடுப்தணவு 

ற்மதரதும் ங்கப்தடுகறன்நர ன்தக அர் 

இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்மநல், ன்? 

 

asked  the Minister of Defence :  

(a)  Will he inform this House whether the allowance 

of one hundred thousand rupees, which was 

granted by the previous Government to every 

married member of the security forces when a 

third child is born to him or her, is still paid? 

(b) If not, why?  

 
ගු ුල්ද විජයලර්ධන මශතළ (ණරක්කයක රළජය 

අමළතයුරමළ  
(ரண்தைறகு தன் றஜர்ண - பாதுகாப்பு இாஜாங்க 

அகச்சர்) 

(The Hon. Ruwan Wijayawardene - State Minister of 

Defence) 

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  ආයෂේ අභහතයතුභහ 

ශනුශන් භහ එභ ්රලසනඹට පිබඳතුය ශදනහ. 

(අ) නළත. 

(ආ) දීර්ක හලීන ඳළති යුද්ධඹ නිභහ වීභේ භඟභ ආයෂේ 
වමුදහර ශඵශ ශඵබඳඹන්ශ  ඳවුව ඳරියඹ 
ශොඩා නළඟීභ වහ තුන් අවුරුදු ළඩා  පිබඳශශෂේ ශර 
ඔවුනට 2011  2012 ව 2013 ර්රදී උඳියන තුන්න 
දරුහ ශනුශන් රුපිඹව 100 000 ආධහය මුදරෂේ 
රඵහදීභට 2011 අඹ ළඹ භිනන් ශඹෝජනහ යන රදී. ඒ 
ඹටශේ 2011  2012 ව 2013 ර්රදී ශභභ ළඩා ටවන 
ක්රිඹහේභ විඹ. ශභභ දීභනහ ත දුයටේ දීශේ 
අලයතහෂේ ශනොභළත. 

 

ගු ලළසුපද්ල නළනළයක්කයකළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඇයි  එශවභ ිරඹන්ශන්? 

 
ගු ුල්ද විජයලර්ධන මශතළ  
(ரண்தைறகு தன் றஜர்ண) 

(The Hon. Ruwan Wijayawardhana ) 

රු භන්්රීතුභහ  ශේ තුන් අවුරුදු ළඩා ටවනෂේ. තුන් අවුරුදු 

ළඩා ටවනෂේ තභයි ඳසු ගිඹ ආේුහශව් ජනහධිඳතිතුභහ මුදව 

ඇභති වළටිඹට අඹ ළශඹන් ඉියරිඳේ ශශ්. 2011  2012 ව 

2013 ර් තුනට ඳභණයි ඒ ළඩා ටවන ක්රිඹහේභ යරහ 

තිශඵන්ශන්. 

 
ගු ලළසුපද්ල නළනළයක්කයකළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඳසු ගිඹ ආේුහ හරශේ මූලි අවුරුදු 3 හරඹෂේ වහ  

ශභභ දීභනහ ශන්නට ශඹදුණහ. අශේ ආේුහ තිබුණු මු ප 

හරශේභ ශභභ දීභනහ ශව්හ. ඔඵතුභන්රහශ  ආේුහ 

ආහට ඳසශ් ශේ දීභනහ නනේරහ තිශඵනහ ශන්ද ිරඹන 

එයි භභ අවන්ශන්. 

 
ගු ුල්ද විජයලර්ධන මශතළ  
(ரண்தைறகு தன் றஜர்ண) 

(The Hon. Ruwan Wijayawardhana ) 

රු භන්්රීතුභහ  අශේ ආේුහ ආශව් 2015දී. 2011  2012 ව 

2013 ර් තුනට විතයයි ශභභ ළඩා ටවන ඉියරිඳේ යරහ 

තිශඵන්ශන්. එශවභ නේ ඔඵතුභන්රහශ  ආේුහශන් තභයි ඒ 

නේරහ තිශඵන්ශන්. අශේ ආේුහ හරශේ ශනොශයි. 

 
ගු ලළසුපද්ල නළනළයක්කයකළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

2014දී ශේ නළතුශේ තුන් අවුරුදු ළඩා ටවන 

අහනඹෂේ වළටිඹටයි. 

ඊශඟ ළඩා ටවන ආයේබ ිරරීභට ශඳය අශේ ආේුහ අන් 

වුණහ. ඔඵතුභන්රහශ  ආේුහ ශේ ළදේ හර්ඹඹ ඉියරිඹට 

ශන ඹෆභට නළත ළඩා ටවනෂේ ඉියරිඳේ  ශනොයන්ශන් ඇයි? 

 
ගු ුල්ද විජයලර්ධන මශතළ  
(ரண்தைறகு தன் றஜர்ண) 

(The Hon. Ruwan Wijayawardhana ) 

එශවභ අලයතහෂේ තිශඵනහ නේ අඳට ඒ ළඩා ටවන 

ආයේබ යන්න පු පන්  රු භන්්රීතුභනි. නමුේ 

තමුන්නහන්ශ්රහශ  හරශේදී තභයි ඒ ශවීේ නේහ 

තිශඵන්ශන්. 2011  2012 වහ 2013 ඹන ර් තුන වහ තභයි ඒ 

ළඩා ටවන ක්රිඹහේභ යරහ තිශඵන්ශන්.  
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ඳහර්ලිශේන්තු 

ගු ලළසුපද්ල නළනළයක්කයකළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

වමුදහශව්  සිටින අඹශ  තුන්න දරුහ උඳත රළබ විට ශේ 

දීභනහ ශවීභ අලය නළවළ ිරඹරහ ඔඵතුභන්රහ ිරඹනහ නේ  

ඒට ශව්තු දෂේන්න.  
 

ගු ුල්ද විජයලර්ධන මශතළ  
(ரண்தைறகு தன் றஜர்ண) 

(The Hon. Ruwan Wijayawardhana ) 

 රු භන්්රීතුභනි  අපි ඒ ළන ශොඹහ ඵරන්නේ. එළනි 

අලයතහෂේ තිශඵනහ නේ  රු ජනහධිඳතිතුභහේ භඟ 

හචිඡහ යරහ ඒ ළඩා ටවන අනිහර්ඹශඹන්භ ආයේබ යන්න 

පු පන්. 

  
බණ්ඩළරපල මශළ නගර වභළල: නළය යම  ඳවැව 

ඉඩපම් බෆම්ම ඉදිිරීමම 
தண்டரகப ரக சகத: ண் சரறறணரல் 

தரறக்கப்தட்ட கரறறல் றல் றர்ரம் 

BANDARAWELA MUNICIPAL COUNCIL: ERECTION OF WALL 
IN LANDSLIDE AFFECTED LAND 

623/’16 

12. ගු චමි්දා වි පේසිරි මශතළ 
    ரண்தைறகு சறந் றமஜசறநற)  

       (The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ඳශහේ බහ වහ ඳශහේ ඳහරන අභහතයතුභහශන් ඇූ  ්රලසනඹ - 

(1): 

(අ) (i) ඵේඩා හයශර භවහ නය බහ විසින් ීමලී ඳහශර් 
හේපු ංකීර්ණඹෂේ ඉියිරරීභට ශඹෝජිත තිබ 
ඵේ; 

 (ii) එභ ඉඩා භ නහඹ ඹෆභ නිහ ඵළේභ ඉියිරරීභට 
ඳභණෂේ රුපිඹව මිලිඹන 4 මුදරෂේ ළඹය ඇති 
ඵේ; 

 එතුභහ දන්ශනහිද? 

(ආ) අ (ii) හි වන් ඵළේභ ඉියිරරීභ වහ අය රඵහ දුන් 
ශද්ලඳහරන අධිහරිඹ වහ නිරධහරින්ශ  නේ ශර්ද 
ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද? 

(ඇ) ශනො එශ ්නේ  ඒ භන්ද? 

 

ரகர சகதகள் ற்தம் உள்லரட்சற அகச்சகக் 

மகட்ட றணர: 

(அ) (i) தண்டரகப ரக சகதறணரல் சலலி 

வீறறல் ககடத் தரகுறதரன்கந றர் 

ரறக்க உத்மசறக்கப்தட்டிதந்து ன்த 

கத்ம்; 

 (ii) தறன்ணர், மற்தடி கரற ண்சரறறணரல் 

தரறக்கப்தட்டணரல் றகன றர்ரறக்க 

ரத்றம் தௐதரய் 4 றல்லின் தரகக 

தசனறடப்தட்டுள்பது ன்தகத்ம்; 

 அர் அநறரர? 

(ஆ) அ (ii) இல் குநறப்தறடப்தட்டுள்ப றகன றர்ரறக்க 

அதற ங்கற அசறல் கனகத்தும் ற்தம் 

அலுனர்கபறன் ததர்கள் ரக ன்தக அர் 

இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்மநல், ன்? 

asked the Minister of Provincial Councils and Local 

Government:  

(a)  Is he aware that-  

 (i)   a shopping complex had been proposed to 

be constructed at the Seevali Road by the 

Bandarawela Municipal Council; and 

 (ii)   later, due to a landslide that occurred in the 

land allotted for this purpose, a sum of 4 

million rupees had to be spent to erect its 

wall  alone? 

(b)  Will he inform the House of the names of the 

political authorities and the officers who granted 

permission to erect the wall referred to in (a) (ii) 

above? 

(c)  If not, why?  

 

ගු ිළයසකර ජයරවැන මශතළ (ඳෂළවැ වභළ ශළ ඳෂළවැ 

ඳළන රළජය අමළතයුරමළ  
(ரண்தைறகு  தறங்க ஜத்ண - ரகர சகதகள் ற்தம் 

உள்லரட்சற இரஜரங்க அகச்சர்) 

(The Hon. Piyankara Jayaratne - State Minister of Provincial 

Councils and Local Government) 

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  ඳශහේ බහ වහ ඳශහේ 

ඳහරන අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ එභ ්රලසනඹට පිබඳතුය ශදනහ. 
(අ) (i)  ඵේඩා හයශර භවහ නය බහ විසින් ීමලී ඳහශර් 

හේපු ංකීයණඹෂේ ඉියිරරීභට ශඹෝජිත ඇත. 

 (ii) රුපිඹව මිලිඹන 4ෂේ විඹදේ ය නළත. 

  ජහති ශොඩා නළිනලි ඳර්ශේණ ංවිධහනඹ වහ 
ශේයහශදණිඹ විලසවිදයහරශේ ඉංජිශන්රු පීේශේ 
ුවත ළරසුේ ඒඹ ඹන ආඹතන විසින් 
රඵහ දී ඇති උඳශදස වහ ළරසුේ  වහ අධීෂේ 
ඉංජිශන්රු වහ නිශඹෝජය ්රධහන ශවේ 
(ඉංජිශන්රු ශ්හ) විසින් රඵහ දුන් නිර්ශද්ල භත 
ඉවත හේපු ංකීර්ණශේ ආයෂේෂිත ළටෂේ 
ඉියිරරීභ වහ රුපිඹව මිලිඹන 3.4 
ඇසතශේන්තුෂේ ස ය එඹ ශොඩා නළිනලි 
අධයෂේ විසින් අනුභත ය ඇති අතය ඉියිරරීේ 
වහ අනුභළතිඹ රඵහ ළනීභ පිණි 
ශභනහයණ මිටුට ඉියරිඳේ ිරරීභට 
නිඹමිතඹ. 

(ආ)  ඵළේභ ස ිරරීභ වහ ශද්ලඳහරන අධිහරිඹ 
අයඹෂේ රඵහ දී නළත. ඇසතශේන්තු ස ශ 
නිරධහරින්ශ  නේ වහ තනතුරු 

 • ආර්.එේ.ීම.ශේ. යේනහඹ භවතහ 

  නහරි ඉංජිශන්රු  ඵේඩා හයශර භව නය 
බහ 

 • එචි.ටී.ඩී.එේ. විශේසිංව භවතහ 

  හර්මි නිරධහරි (විශල් ඳන්තිඹ)  ඵේඩා හයශර 
භව නය බහ 

(ඇ)  අදහශ ශනොශව්.  
 

ගු චමි්දා වි පේසිරි මශතළ 
(ரண்தைறகு சறந் றமஜசறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  භශ  ඳශමුළනි අතුරු 

්රලසනඹ ශභඹයි.  
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රු යහජය ඇභතිතුභනි  ඔඵතුභහ දන්නහ ඇති ඵේඩා හය ශර 

භව නය බහ 2011දී අලුතින් සථහඳනඹ ව භව නය බහෂේ 

ඵ. එඹ එෂේේ ජහති ඳෂේ ඳහරනඹ ඹටශේයි තිබුශේ. 

ශොශම ව ඵේඩා හයශර භව නය බහර ඵරඹ ඳභණයි ඳසු 

ගිඹ හනු තුශ එෂේේ ජහති ඳෂේඹට තිබුශේ. ඹව ඳහරන 

ආේුහ ව ේභන් ඳහර්ලිශේන්තු ශොඩා නඟන්න ක්රිඹහහරී 

උය දුන්  ඒ වහ ළඳ වුණු ශද්ලඳහරන නහඹේඹෂේ ඹටශේ ඒ 

හරශේ අපි ළඩා ටයුතු ශහ.  එහි නයහධිඳති ධුයඹ දළරුශව් 

භභයි. අපි දළන් ඹව ඳහරනඹ ශොඩා නඟරහ තිශඵනහ. ඒ ඹව 

ඳහරන ආේුහ තුබඳන් ක්රිඹහේභ න ළඩා  පිබඳශශ  ඳශහේ බහ  

වහ ඳශහේ ඳහරන අභහතයහංලඹ ඹටශේ තිශඵන ඳශහේ බහ භිනන් 

ශද්ලඳහරන ඳබඳළනීභිරන් ශතොය ක්රිඹහේභ යනහද?  

ඔඵතුභන්රහ ශද්ලඳහරන ඳබඳළනීභිරන් ශතොය ටයුතු 

යනහද?  

 

ගු නිපයෝජය කළරක වභළඳිනුරමළ 
(ரண்தைறகு குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please ask your Supplementary 

Question. 

 
ගු චමි්දා වි පේසිරි මශතළ 
(ரண்தைறகு சறந் றமஜசறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri)     

That is my Question. 
 
ගු ිළයසකර ජයරවැන මශතළ 
(ரண்தைறகு  தறங்க ஜத்ண) 

(The Hon. Piyankara Jayaratne) 

රු භන්්රීතුභනි  ඔඵතුභහශ  ්රලසනඹ ආශඹේ ිරඹන්න. 

 
ගු චමි්දා වි පේසිරි මශතළ 
(ரண்தைறகு சறந் றமஜசறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

 ඔඵතුභන්රහ ශද්ලඳහරන ඳබඳළනීේලින් ශතොය ටයුතු 

යනහද? 

 
ගු ිළයසකර ජයරවැන මශතළ 
(ரண்தைறகு  தறங்க ஜத்ண) 

(The Hon. Piyankara Jayaratne) 

රු භන්්රීතුභනි  ඔඵතුභහේ ඵේඩා හයශර භව නය බහශව් 

නයහධිඳති වළටිඹට ටයුතු ශහ. ඳශහේ බහ ඹටශේ 

ක්රිඹහේභ න ආඹතනඹෂේ තභයි නය බහ. ශේහ දළන් ඳශහේ 

ඳහරන ශොභහරිසයඹහ ඹටශේ තභයි ඳතින්ශන්. ඒ නිහ 

ශද්ලඳහරන ඵරඳෆභෂේ නළවළ  නයහධිඳති වළටිඹට එහි ළඩා ටයුතු 

යන්න පු පන්. 

 

ගු චමි්දා වි පේසිරි මශතළ 
(ரண்தைறகு சறந் றமஜசறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

රු යහජය ඇභතිතුභනි  භශ  ශදළනි අතුරු ්රලසනඹ ශභඹයි. 

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  භභ ශේ අසථහශව්  

ලිපිඹ ශඳොිද ශොටෂේ ිරඹනහ.   

එඹ  හිටපු ශොභහරිසතුභහ ලිඹපු ටවනෂේ. එතුභහශ  නුහ 

ශොනු  එභ ටවන තිබුණහ.   "2015.10.16 ියන භහශ  

0718009776 දයණ ජංභ දුයථනඹ ශත 055-2231907 දයණ 

දුයථනශඹන් ඳ.. 01.38  ඳ.. 01.47  ඳ.. 01.50ට  රළබුණු 

දුයථන ඇභතුේ ේඵන්ධශඹනි.  ශභභ දුයථන ඇභතුේ රඵහ 

දුන්ශන් ඌ ඳශහශේ ්රධහන අභහතය චහභය ේඳේ දනහඹ 

භළතිතුභහ විසිනි. එහි ඳශමු දුයථන ඇභතුභ භගින් ශඹෝජිත ශතො 

 ශඳොශ ආශ්රිත සිදු යන ඉිය ිරරීේ ේඵන්ධ න අතය  එභිනන් 

ඉියිරරීභට ශඹෝජිත ළ ඉියිරරීභ නතය යන ශරට දන්හ සිටින 

රදී.  එශ්භ ඒ වහ විභර්ලනඹෂේ සිදු ිරරීභට  ඵරහශඳොශයොේතු 

න ඵේ  වහභ ළඩා  නේන ශර තර්ජනහේභ දන්හ සිටි 

අතය..." ඹනුශන් එහි වන් නහ.  

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  ශේ ඳශහේ ඇභතියඹහ 

ඒ යහඳෘති ටි නතය යන්න ිරඹන හයණඹයි ිරඹන්ශන්. 

විශල්ශඹන්භ සිවිලි ඳහය හේපු ංකීර්ණඹ ඉියිරරීභට 

ඇසතශේන්තු මුදර රුපිඹව මිලිඹන 42යි. ඒහ යජශේ මුදව 

ශනො  භවහ නය බහ අයමුදශව ඒහයි. ශතො ශඳොශෂේ ඉිය 

ිරරීභ ශනුශන්  රුපිඹව මිලිඹන 400යි. ශේ යහඳෘති ශදභ 

නේන්න ිරඹහ ශද්ලඳහරන ඳබඳළනීභෂේ වළටිඹට 

තර්ජනහේභ දන්හ සිටි ඵට ලිඛිත හෂේෂිේ ශේ තුශ 

තිශඵනහ. නමුේ ඔඵතුභහ ිරඹනහ ්රධහන අභහතයරුන් 

ඳබඳළනීභෂේ යන්ශන් නළවළ ිරඹරහ  රු යහජය අභහතයතුභනි. 

එශවභ නේ  ශේ ලිපිඹ අනු  ඔඵතුභහ ශභොෂේද ිරඹන්ශන්? 

 

ගු ිළයසකර ජයරවැන මශතළ 
(ரண்தைறகு  தறங்க ஜத்ண) 

(The Hon. Piyankara Jayaratne) 

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  ශේ හයණඹ භශන් 

අවපු ්රලසනඹට අදහශ නළවළ. නමුේ ඒ ලිපි ශද අඳට රඵහ ශදනහ 

නේ ඒ ළන ඳරීෂේණඹෂේ යන්න පු පන්. දළන් තභයි ඒ 

හයණහ ශද ළන භහ ඇසුශව්. ඒහ අඳට දුන්ශනොේ  ඳශහේ 

ඳහරන ශොභහරිසයඹහ වයවහ ඳරීෂේණඹෂේ යන්න පු පන්.  

 

ගු චමි්දා වි පේසිරි මශතළ 
(ரண்தைறகு சறந் றமஜசறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

භහ ඒ ශවන බහත යන්නේ. ශේ යහඳෘති නේන්න 

ිරඹරහ -  

 

ගු ිළයසකර ජයරවැන මශතළ 
(ரண்தைறகு  தறங்க ஜத்ண) 

(The Hon. Piyankara Jayaratne) 

ඔඵතුභහ එඹ දළන් ශන් ිරඹන්ශන්  රු භන්්රීතුභහ. අඳට ලියුේ 

ශද එව්හ නේ අපි ඳරීෂේහ ය ඵරනහ  ශභොෂේද ශව්තු 

ිරඹරහ. රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  ශභතුභහ දළන් තභයි 

ඒ ශවන ශද බහත යන ඵ ිරඹන්ශන්. ඒහ අඳට 

ශව්රහනින් දුන්ශනොේ ඒ පිබඳඵ ශොඹහ ඵරන්න පු පන්.  

 

ගු චමි්දා වි පේසිරි මශතළ 
(ரண்தைறகு சறந் றமஜசறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  භහ ඒ ශවන වභළගත* 

යනහ.  

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  භශ  අහන අතුරු 

්රලසනඹ භභ අවනහ.        

This is my last Supplementary Question. භවනය බහ 

ආඥහඳනශේ 277ළනි න්තිඹ තුශ වන් යනහ  භවනය 

බහෂේ විසුරුහ වළරිඹහට ඳසශ ් ඒ නයහධිඳතියඹහශ  ඵරඹ 

විශල් ශොභහරිසයඹකුට ඳළශයනහඹ ිරඹන එ. රු යහජය 

1361 1362 

————————— 
*  පුවහතකළපේ තබළ ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිශේන්තු 

ඇභතිතුභනි  භට ඒ වරිඹට ශේශයන්ශන් නළවළ. ඳනශේ 28ළනි 

න්තිශේ වන් යනහ  භවනය බහ ඕනෆභ මූරය 

ටයුේතෂේ සිදුවීශේදී මුදව මිටුශව් අනුභළතිඹ ඇතු ටයුතු 

යන්න ිරඹරහ. ඒ නිහ ඳනශේ 277ළනි න්තිඹ ඹටශේ 

භවනය බහෂේ විසුරුහ වළය නයහධිඳතියඹහශ  ේපර්ණ 

ඵරඹ ශොභහරිසයඹකුට ඳළරුේ   භට වළ ශඟන විධිඹට 

ේභන් ශොභහරියඹහට  10ළනි න්තිඹ අනු ටයුතු 

යන්න ඵරඹෂේ නළවළ. එශවභ නේ  ශොභහරිසයඹහ ශේ 

භවනය බහ ඳහරනඹ යන්න ටයුතු යන්ශන් ශොශවොභද? 

 
ගු ිළයසකර ජයරවැන මශතළ 
(ரண்தைறகு  தறங்க ஜத்ண) 

(The Hon. Piyankara Jayaratne) 

රු භන්්රීතුභනි  නයබහෂේ විසුරුහ වළය තිශඵනහ නේ 

මුදව මිටුෂේ ළන්න ඵළවළ. ශභොද භන්්රීධුය අශවෝසි ශරහ 

තිශඵන නිහ. ඵරඹ නහරි ශොභහරිසයඹහට ඳළශයනහ. 

නළත නය බහට  භන්්රීරුන් ඳේවුණහට ඳසු තභයි මුදව 

මිටු ළන්න පු පන්. 

 
ගු චමි්දා වි පේසිරි මශතළ 
(ரண்தைறகு சறந் றமஜசறநற)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ඒ තභයි.  මුදව මිටු නළතු භවනය බහ ශොශවොභද 

ක්රිඹහේභ ශරහ තිශඵන්ශන්?  

 
ගු ිළයසකර ජයරවැන මශතළ 
(ரண்தைறகு  தறங்க ஜத்ண) 

(The Hon. Piyankara Jayaratne) 

ඒ ේඵන්ධශඹන් ශනභ ්රලසනඹෂේ අවන්න. 

 
 

ලවැම්ද ශළ හි පු  මශජන නිපයෝජිතය්ද :  විපේ 

විමර්න ඒකකය  ෆබී ඇින ඳෆමිණිලි 
தொன்ணரள் ற்தம் ற்மதரக க்கள் தறறறறகள் : 

றமசட தைனணரய்வுப் தறரறவுக்கு கறகடத் தொகநப்தரடுகள் 
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14. ගු හිුනිකළ පප්රේමච්දර මශවැමිය 
       (ரண்தைறகு (றதற) யறதறகர தறமச்சந்ற) 

       (The Hon. ( MRS) Hirunika Premachandra) 
නීතිඹ වහ හභඹ ව දෂේෂිණ ංර්ධන අභහතයතුභහශන් ඇූ  

්රලසනඹ - (1) : 

(අ) (i) 2015.01.08 ියන සිට ශේ දෂේහ හරඹ තුශ 
ේභන් වහ හිටපු ඳහර්ලිශේන්තු භන්්රීරුන්ට  
ඳශහේ බහ භන්්රීරුන්ට ව ්රහශද්ය ඹ බහ  
නය බහ ව භව නය බහ භන්්රීරුන්ට 
එශයහි විශල් විභර්ලන ඒඹට (SIU) රළබී 
ඇති ඳළමිණිලි ංයහ ශන් ශන් ලශඹන් 
ශොඳභණද; 

 (ii) ඉවත (i) ඳරිිය එභ ශචෝදනහන්ට රෂේ වී ඇති 
ේභන් වහ හිටපු ඳහර්ලිශේන්තු භන්්රීරුන්  
ඳශහේ බහ භන්්රීරුන් ව ්රහශද්ය ඹ බහ  නය 
බහ ව භව නය බහ භන්්රීරුන්ශ  නේ 
බහත යන්ශන්ද; 

 (iii) විශල් විභර්ලන ඒඹ විසින් විභර්ලන අයමහ 
ඇති ේභන් වහ හිටපු ඳහර්ලිශේන්තු භන්්රීරුන්  
ඳශහේ බහ භන්්රීරුන් ව ්රහශද්ය ඹ බහ  නය 
බහ ව භව නය බහ භන්්රීරුන් ංයහ 
 ශොඳභණද; 

 (iv) ශභභ විභර්ලනර ්රතිපර ශන් ශන් ලශඹන් 
ශර්ද;  

 ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද? 

(ආ) ශනො එශ ්නේ  ඒ භන්ද? 
 

சட்டதொம் எலங்கும் ற்தம் தற்கு அதறறதத்ற 

அகச்சகக் மகட்ட றணர: 

(அ) (i) 2015.01.08 ஆந் றகற தரடக்கம் இன்த 

கரண கரன ல்கனறல் தொன்ணரள் ற்தம் 

ற்மதரக தரரலன்ந உதப்தறணர்கலக்கு, 

ரகர சகத உதப்தறணர்கலக்கு, ற்தம் 

தறமச சகத, க சகத ற்தம் ரக சகத 

உதப்தறணர்கலக்கு றரக றமசட தைனணரய்வுப் 

தறரறவுக்கு (SIU) கறகடத்துள்ப தொகநப்தரடுகபறன் 

ண்றக்கக ணறத்ணறரக வ்பவு; 

 (ii) மற்தடி (i) இன் தறகரம் குற்நச்சரட்டுக்கு 

இனக்கரகறத்ள்ப தொன்ணரள் ற்தம் ற்மதரக 

தரரலன்ந உதப்தறணர்கள், ரகர சகத 

உதப்தறணர்கள் ற்தம் தறமச சகத, க சகத 

ற்தம் ரக சகத உதப்தறணர்கபறன் 

ததர்ககப சகதறல் சர்ப்தறப்தரர; 

 (iii) றமசட தைனணரய்வுப் தறரறறணரல் தைனணரய்வுகள் 

ஆம்தறக்கப்தட்டுள்ப தொன்ணரள் ற்தம் ற் 

மதரக தரரலன்ந உதப்தறணர்கள் ற்தம் 

ரகர சகத  உதப்தறணர்கள், தறமச சகத, 

க சகத ற்தம் ரரக சகத உதப்தறணர் 

கபறன் ண்றக்கக ணறத்ணறரக வ்பவு; 

 (iv) இப்தைனணரய்வுகபறன் தொன்மணற்நம் ணத்ணற 

ரக ரது; 

 ன்தக அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்மநல், ன்? 

 

 asked  the Minister of Law and Order and Southern 

Development: 

(a)  Will he inform this House - 

 (i)   separately the number of complaints 

received by the Special Investigations Unit 

(SIU) against the current and former 

Members of Parliament, Provincial Council 

Members, Members of Pradeshiya Sabhas, 

Urban Councils and Municipal Councils 

from 08.01.2015 to date; 

 (ii)   whether the names of the current and 

former Members of Parliament, Provincial 

Council Members and Members of 

Pradeshiya Sabhas, Urban Councils and 

Municipal Councils who have been 

subjected to allegations as mentioned in (i) 

above will be tabled separately;  
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 (iii)   separately the number of  the current and 

former Members of  Parliament, Provincial 

Council Members and Members of 

Pradeshiya Sabhas, Urban Councils and 

Municipal Councils against whom 

investigations have been started by the 

Special Investigations Unit; and  

 (iv)   separately of the progress of these 

investigations? 

(b)  If not, why? 

 
ගු වළග රවැනළයක මශතළ (නීිනය ශළ වළමය වශ ාක්කයෂිණ 

වසලර්ධන අමළතයුරමළ  
(ரண்தைறகு சரகன த்ரக்க - சட்டதொம் எலங்கும் ற்தம் 

தற்கு அதறறதத்ற அகச்சர்) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka - Minister of  Law and Order 

and Southern Development) 
රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  භහ එභ ්රලසනඹට පිබඳතුරු 

ශදනහ. 

(අ) (i) හිටපු වහ ේභන් ඳහර්ලිශේන්තු භන්්රීරු 
ේඵන්ධශඹන් රද ඳළමිණිලි ංයහ 04යි.  

  ඳශහේ බහ භන්්රීරුන්ට ව ්රහශද්ය ඹ බහ  
නය බහ ව භව නය බහ භන්්රීරුන්ට 
එශයහි ඳළමිණිලි රළබී ශනොභළත. 

 (ii) එභ ශචෝදනහන් ේඵන්ධ තදුයටේ විභර්ලන 
ටයුතු සිදු යමින් ඳතින ඵළවින් ඔවුන්ශ  නේ 
බහත ිරරීභ සුදුසු ශනොශව්.   

  ඳළමිණිලි රළබීශභන් ඳසු ඒ ළන විභර්ලනඹ 
ශේ   ඔවුන් තභ "ළරැියරු" ිරඹරහ තීයණඹ 
යරහ නළති නිහ ශභභ බහශව් නේ ්රහල ිරරීභ 
සුදුසු නළවළ ිරඹරහ භභ හිතනහ. නමුේ ශඳොලීසිඹ 
ශේ ළන විභර්ලන යමින් විටින් විට 
අධියණඹට රුණු ඉියරිඳේ යනහ.  ෆශවන 
හෂේෂි ්රභහණඹෂේ තිශඵනහ නේ ඒ පිබඳඵ 
ඉියරිඹට ටයුතු යනහ.  

 (iii)  2015.01.08 ියනට ශඳය ේභන් වහ හිටපු 
ඳහර්ලිශේන්තු භන්්රීරුන්  ඳශහේ බහ 
භන්්රීරුන් ව ්රහශද්ය ඹ බහ නය බහ ව භව 
නය බහ භන්්රීරුන් 17 ශදශනකුට එශයහි 
විභර්ලන ටයුතු අයමහ ඇති අතය  2015.01.08 
ියනට ඳසු හිටපු වහ ේභන් ඳහර්ලිශේන්තු 
භන්්රීරු 03 ශදශනකුට එශයහි විභර්ලන අයමහ 
ඇත. 

 (iv)  ශේ  විභර්ලනර එෂේ වළය අශනෂේ සිඹලුභ ඒහ 
රු අධියණඹ විනිලසචඹට බහජනඹ ශමින් 
ඳතින රුණු ඵළවින් ශේ බහශව්දී ඒහ ්රහල 
යන්න ඵළවළ.  අශනෂේ එ ළන භට ඕනෆ නේ 
රුණු ිරඹන්න පු පන්. නමුේ ඒහ විභර්ලන 
භට්ටශේ තිශඵන්ශන්. ඒ නිහ ඒ ළනේ ්රහල 
ිරරීභ සුදුසු නළවළ ිරඹහ භහ හිතනහ. 

(ආ)  ඳළන ශනොනඟී. 

 
ගු හිුනිකළ පප්රේමච්දර මශවැමිය 
(ரண்தைறகு (றதற) யறதறகர தறமச்சந்ற) 

(The Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra) 
රු අභහතයතුභනි  භට ඔඵතුභහශන් අතුරු ්රලසන තුනෂේ 

අවන්නට තිශඵනහ.  

භශ  ඳශමුළනි අතුරු ්රලසනඹ ශභඹයි. ඔඵතුභහ ිරව්හ හශ  

අපි ශේ ශව්රහශව් ශභතළන නේ ථහ යන එ ethical  නළවළ. 

වළඵළයි දළන් න විට විභර්ලන ඳේහ ශන ඹන හයණහ පිබඳඵ 

ථහ යන්න පු පන් ශන්ද  රු නිශඹෝජය හය 

බහඳතිතුභනි? 

අපි දන්නහ ශතොයතුරු අනු රු ඇභතිතුභහට ඒට 

උේතයඹෂේ ශදන්න පු පන්ද භභ ඹේිරසි ශදඹෂේ ශභතළනදී ථහ 

ශශොේ? 
 

ගු වළග රවැනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு சரகன த்ரக்க) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ඔඵතුමිඹ ්රලසනඹ ඕනෆ නේ අවන්න. භට පු පන් ද ඵළරි ද 

ිරඹරහ ්රලසනඹ අවන ව ිරඹන්න ඵළවළ. රු නිශඹෝජය හය 

බහඳතිතුභහ ඔඵතුමිඹට ිරඹයි  ඒ ්රලසනඹ අවන එ 

ළශශඳනහද ිරඹන එ. 
 

ගු හිුනිකළ පප්රේමච්දර මශවැමිය 
(ரண்தைறகு (றதற) யறதறகர தறமச்சந்ற) 

(The Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra) 
ර්තභහන ඳහර්ලිශේන්තුශව් ශචෝදනහ රඵහ තිශඵන 

භන්්රීයශඹෂේ පිබඳඵ ඳළමිණිලිරු විසින් - ඔහුශ  නභ තභයි 

බ්රඹන්  ශිදෂේ - ශේ පුද්රඹහට අඹේ ''ිදජිටව ශනොමිනීස'' නභළති 

ඕසශේලිඹහනු ආඹතනඹ ඳෆන් ඒෂිඹහ ඵළංකුශන් රුපිඹව මිලිඹන  

4.1 ශොටස මිර දී නු රළබ අතය  ශභහි විේතිරුන් ශර 

නේ ය ඇති ඉවත කී භන්්රීයඹහ යහජ ඇටර්නි ඵරඳරඹෂේ 

නිර්භහණඹ ශොට මිලිඹන 2.1ෂේ ණිෂේ ඉන්ශෝඳශර්න් ඹන 

ආඹතනඹේ  මිලිඹන  2- [ඵහධහ ිරරීභෂේ]-  ්රලසනඹ ඇහුහට 

ඳසශ්-  [ඵහධහ ිරරීභෂේ] 

 
ගු ම්දත්රීලරපයක්කය 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 
ඇයි දඟරන්ශන්? ඇයි ශේ  වි ශන්ශන්?  [ඵහධහ ිරරීභෂේ]  

 

ගු හිුනිකළ පප්රේමච්දර මශවැමිය 
(ரண்தைறகு (றதற) யறதறகர தறமச்சந்ற) 

(The Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra) 
ඇයි ශේ ෆ වන්ශන්? [ඵහධහ ිරරීභෂේ] ශභතළන හටද ශේ 

ථහ යන්ශන්? ශඳොඩ්ඩා ෂේ ථහ යන්න ශදන්න. භභ හශ ේ 

නේ ිරව්ශව් නළවළ ශන්. රුපිඹව මිලිඹන 2.1 -  [ඵහධහ ිරරීභෂේ] 

 

ගු බ්දදු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 

ගු නිපයෝජය කළරක වභළඳිනුරමළ 
(ரண்தைறகு குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Bandula Gunawardane, what is the point of 

Order? 

 

ගු බ්දදු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  ශේ රු බහශව් 

භන්්රීයශඹෂේ න උදඹ ේභන්පිර භළතිතුභහ ශේ වහ ේඵන්ධිත 

යහජ ඳළමිණිවරට අේ අඩා ංගුට අයශන ඵන්ධනහහයත 

යරහ- 

1365 1366 



ඳහර්ලිශේන්තු 

ගු නිපයෝජය කළරක වභළඳිනුරමළ 
(ரண்தைறகு குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
That is not a point of Order. Hon. (Mrs.) Hirunika 

Premachandra, you may continue. [ඵහධහ ිරරීේ]  
 

ගු හිුනිකළ පප්රේමච්දර මශවැමිය 
(ரண்தைறகு (றதற) யறதறகர தறமச்சந்ற) 

(The Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra) 
ඇයි ශේ? ශොශව්ේ ශඩ් ඹන්ශන් නළති ඵන්දුර 

ගුණර්ධන භළතිතුභහ ඉන්න. ඔඵතුභහ ඉතහභේ ළදේ 

පුද්රශඹෂේ.  

ශේ ශද්ව ඔේපු වුණහට ඳසු ඔඵතුභහට ඳහශර් ඹන්න ඵළරි 
ශනහ.  ශභොද  ශේ ශද්ව ඔේපු ශනහ. ශේ ශද්ව ඔේපු 
වුණහභ   අඳයහශද් ශඩ් ගිශේ ිරඹරහ ඔඵතුභහට හිශතයි. 

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි   භශ  අතුරු ්රලසනඹ 
අවන්න භට අසථහ ශදන්න. [ඵහධහ ිරරීේ] 

රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භන්්රීතුභනි  ඳහශන ශතොේපි දහ 
න්න එඳහ. ඔඵතුභහ ඉන්න. භශ  අතුරු ්රලසනඹ ශභඹයි. 
මිලිඹන 2.1ෂේ ණිෂේ ඉන්ශෝඳශර්න් ආඹතනඹටේ  මිලිඹන 
2ෂේ ධේමි ශඳශර්යහ ිරඹන පුද්රඹහටේ විකුණහ තිශඵනහ. ඒ 
මුදවරට ශභොෂේද වුශේ? ඒ මුදවරට කුභෂේ වුණහද ිරඹහ අද 
ශන තුරු ශභොකුේ ශතොයතුයෂේ නළවළ. ශභභ මුදව  හශ  
නේරටද ගිශේ ිරඹහ ශභොනේ ශතොයතුයෂේ ිරසි ශශනෂේ අද 
න තුරු දන්ශන් නළවළ. [ඵහධහ ිරරීේ]  

 
ගු නිපයෝජය කළරක වභළඳිනුරමළ 
(ரண்தைறகு குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, இந்ப் தறச்சறகண லறன்நத்றலிதப் 

தரல் லங்கள் இக றரறக்க தொடிரது. 

 
ගු හිුනිකළ පප්රේමච්දර මශවැමිය 
(ரண்தைறகு (றதற) யறதறகர தறமச்சந்ற) 

(The Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra) 
රු ඇභතිතුභනි  භශ  අතුරු ්රලසනඹ තභයි ශභළනි මූරය 

ංචහෂේ සිද්ධ යරහ  රු අධියණඹ ඉියරිපිට එඹ විබහ යරහ 
ඔේපු වුශණොේ ඊ ට රළබිඹ වළිර උඳරිභ දඬුභ කුභෂේද  ඹන්න. 
[ඵහධහ ිරරීේ] භභ ඔඵතුභහශන් ශරශවසි ්රලසනඹෂේ අවන්ශන්? 
[ඵහධහ ිරරීේ] වුරුේ ශතොේපි දහ න්න එඳහ. ඔඹශොවශරෝ 
ළන ථහ ශශ් නළවළ ශන්. [ඵහධහ ිරරීේ]වුරුේ ථහ ශශ් 
නළවළ ශන්. [ඵහධහ ිරරීේ]  

 

ගු වළග රවැනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு சரகன த்ரக்க) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  භභ ශඳය ිරව ඳරිිය ශේ 

හයණඹ අධියණශේ විනිලසචඹ ශන හයණඹෂේ ඵළවින්  ශේ 
රු බහශව් භභ රුණු ්රහල යන්ශන් නළවළ. නමුේ රු 
භන්්රීතුමිඹ භන්්රීයශඹකුශ  නභෂේ වන් ශශ් නළවළ. අශේ 
රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භන්්රීතුභහ ඳළනරහ භන්්රීයශඹකුශ  
නභෂේ වන් ශහ. නමුේ ඒ ළන අශේ රු භන්්රීතුමිඹට ශදොස 
ිරඹන්න ඵළවළ. [ඵහධහ ිරරීේ]  

 

ගු නිපයෝජය කළරක වභළඳිනුරමළ 
(ரண்தைறகு குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
We will now go to the Second Round.  Question No. 

01 -  Hon. Buddhika Pathirana. 

ගු හිුනිකළ පප්රේමච්දර මශවැමිය 
(ரண்தைறகு (றதற) யறதறகர தறமச்சந்ற) 

(The Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra) 
නළවළ. නළවළ. ඉය නළවළ. රු නිශඹෝජය හය  

බහඳතිතුභනි  microphone එ ශදන්න. 

 
ගු නිපයෝජය කළරක වභළඳිනුරමළ 
(ரண்தைறகு குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. ( Mrs.) Hirunika Premachandra. 

 
ගු හිුනිකළ පප්රේමච්දර මශවැමිය 
(ரண்தைறகு (றதற) யறதறகர தறமச்சந்ற) 

(The Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra) 
My second Supplementary Question is, රු 

ඇභතිතුභනි  සිශරෝන් ටී හර්ඩ්න්ස නළභළති භහභ සිඹඹට 

50 අයිතිඹ බ්රඹන් ශිදෂේ ිරඹන පුද්රඹහට තිබුණහ. ඉතිරි 

සිඹඹට 50 අයිතිඹ තේ පුද්රශඹකුට තිබුණහ.  භභ ශේ ිරඹන 

භන්්රීයඹහශ  අනිෂේ මිතුයහට තිබුණහ. එතශොට ශභභ 

ශොේඳළණිශේ අධයෂේරුන් විධිඹට හිටිශේ බ්රඹන් ශිදෂේ ව 

ශේ ිරඹන අනිෂේ පුද්රඹහේ ඹ.  [ඵහධහ ිරරීේ] එතශොට භශ  

ශදන අතුරු ්රලසනඹ තභයි ශේ බ්රඹන්  ශිදෂේ ිරඹන පුද්රඹහ 

යහජ විධිඹට අධයෂේ ධුයශඹන් ඳව යරහ ශභභ භහභ - [ඵහධහ 

ිරරීේ] 

 
ගු පමොශළ්ද ප්රියාර්න ා සිල්ලළ මශතළ 
(ரண்தைறகு தரயரன் தறரறர்ண  சறல்ர) 

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 

Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගු නිපයෝජය කළරක වභළඳිනුරමළ 
(ரண்தைறகு குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, what is your point of Order? 

 
ගු හිුනිකළ පප්රේමච්දර මශවැමිය 
(ரண்தைறகு (றதற) யறதறகர தறமச்சந்ற) 

(The Hon. ( MRS) Hirunika Premachandra) 
අව න්න. වුද - [ඵහධහ ිරරීභෂේ] 

 
ගු පමොශළ්ද ප්රියාර්න ා සිල්ලළ මශතළ 
(ரண்தைறகு தரயரன் தறரறர்ண  சறல்ர) 

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 

ඉන්න ශෝ ථහ යනේ. භභ තභ ථහ යරහ ඉය 

නළවළ ශන්. [ඵහධහ ිරරීභෂේ]  

 
ගු නිපයෝජය කළරක වභළඳිනුරමළ 
(ரண்தைறகு குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
That is not a point of Order.   Hon. (Mrs.) Hirunika 

Premachandra, you may continue.  

 
ගු පමොශළ්ද ප්රියාර්න ා සිල්ලළ මශතළ 
(ரண்தைறகு தரயரன் தறரறர்ண  சறல்ர) 

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 
රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  ශභභ හයණඹ රු 

අධියණඹ ඉියරිශේ තිශඵන ්රලසනඹෂේ. [ඵහධහ ිරරීේ]  
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ගු හිුනිකළ පප්රේමච්දර මශවැමිය 
(ரண்தைறகு (றதற) யறதறகர தறமச்சந்ற) 

(The Hon. ( MRS) Hirunika Premachandra) 
ශඳොඩ්ඩා ෂේ ඉන්න. ඇවිසශන්ශන් ශභොටද? [ඵහධහ ිරරීභෂේ] 

පුදුභ අභහරුෂේ ශන් තිශඵන්ශන්. ශඳොඩ්ඩා ෂේ ඉන්න. [ඵහධහ ිරරීේ] 

ඔඵතුභහේ ශභොෂේ ශවෝ- [ඵහධහ ිරරීභෂේ] 
 

ගු ක්කයහම්ද ිරරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
 

නෆඟී සිටිපේය. 
லந்ரர். 

rose. 

 

ගු නිපයෝජය කළරක වභළඳිනුරමළ 
(ரண்தைறகு குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Leader of the House.  

 
ගු ක්කයහම්ද ිරරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  එතුමිඹ භන්්රීයඹකුශ  

නභෂේ වන් ශශ් නළවළ. භන්්රීයඹකුශ  නභෂේ වන් ශශ ්

නළවළ. භන්්රීයඹකුශ  නභෂේ වන් වුශේ නළවළ. එතුමිඹට 

අතුරු ්රලසනඹ අවන්න ඉඩා  ශදන්න. [ඵහධහ ිරරීේ] එශවභ ඵළවළ. 

නළවළ  නළවළ. භන්්රීයඹකුශ  නභෂේ ිරඹළවුශේ නළවළ. නභ 

ිරව්ශව් නළවළ. [ඵහධහ ිරරීේ] ඇයි ශතොේපිඹ දහ න්ශන්?  
 

ගු හිුනිකළ පප්රේමච්දර මශවැමිය 
(ரண்தைறகு (றதற) யறதறகர தறமச்சந்ற) 

(The Hon. ( MRS) Hirunika Premachandra) 
රු හර යේනහඹ ඇභතිතුභනි  භශ  ්රලසනඹ ශභඹයි. 

සිශරෝන් ටී හර්ඩ්න් නේ භහශේ සිඹඹට 50 අයිතිඹ බ්රඹන් 

ශිදෂේ නභළති තළනළේතහට තිබුණහ. ඉතිරි සිඹඹට 50 අයිතිඹ 

භභ ශේ ිරඹපු අශනෂේ පුද්රඹහට තිබුණහ. එභ භහශේ 

අධයෂේයශඹෂේ විධිඹට බ්රඹන් ශිදෂේ නභළති පුද්රඹහ සිටිඹහ. 

භභ ශේ ිරඹන භන්්රීයඹහයි  ඔහුශ  මිරඹහයි එතු ශරහ බ්රඹන් 

ශිදෂේ ිරඹන පුද්රඹහ අධයෂේ ධුයශඹන් ඉතහභේභ යහජ 

විධිඹට ඳව යරහ දහරහ  භතුභ රවරහවිට පිහිටි ශබ්රොේබිව 

නභළති ශේ ර්භහන්තලහරහශව් මිලිඹන 190 ේේ 

ේපර්ණශඹන්භ  -ශේ භන්්රීයඹහ- යහජ ශර විකුණරහ 

තිශඵනහ ිරඹරහ ශචෝදනහෂේ තිශඵනහ. ශචෝදනහෂේ 

තිශඵන්ශන්.  

භට තිශඵන ්රලසනඹ ශභඹයි රු ඇභතිතුභනි. ශේ න විට ශේ 

ේඵන්ධ විභර්ලනඹ සිදු ය ශන ඹනහ. භවය පුද්රඹන් ශේ 

හශ  භන්්රීරුන් අේ අඩා ංගුට ේතහභ ඒ ශද්ලඳහරන 

ඳබඳළනීභෂේ විධිඹට වන් යනහ. භට දළන න්නට ඕනෆ ශේ 

හශ  මූරය ංචහෂේ අඳට ශද්ලඳහරන ඳබඳළනීභෂේ විධිඹට 

වඳුන්න්නට පු පන්ද ිරඹරහයි. 

 

ගු වළග රවැනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு சரகன த்ரக்க) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
රු භන්්රීතුමිඹනි  ශඳොලීසිශඹන් යන ටයුතු 

ශද්ලඳහරනඹට ේඵන්ධ නළවළ. ශද්ලඳහරනශඹන් ශතොය 

ඳරීෂේණ ටයුතු යශන ගිහින් හෂේෂි තිශඵනහ නේ  

උහවිඹට රුණු ඉියරිඳේ ශහභ ඒ ළන ටයුතු යනහ. අද 

ශේ බහශව්දී සිදු වුශේ ශභොෂේද? අදහශ භන්්රීයඹහ ලබ්ද නළති 

ඉන්නහ. හභහනයශඹන් නේ "ශතොේපිඹ දහ න්නහ" ිරඹනහ. 

ශභතළනදී වුශේ ශතොේපිඹ අයශන දළේභහ. ඒයි සිදු වුණු 

අඳයහධඹ. රු භන්්රීතුමිඹ  නමුේ ශේ රුණු අපි හචිඡහ ිරරීභ 

සුදුසු නළවළ. ඒ ේඵන්ධ ශඵොශවෝ ශතොයතුරු ඔඵතුමිඹට ීරට ඩා හ 

ශවොට ඳේතයලින් න්නට පු පන්. [ඵහධහ ිරරීේ] 

 

ගු හිුනිකළ පප්රේමච්දර මශවැමිය 
(ரண்தைறகு (றதற) யறதறகர தறமச்சந்ற) 

(The Hon. ( MRS) Hirunika Premachandra) 
ඇේතටභ රු ඇභතිතුභහ වන් ශහටේ ඩා හ  

ඳේතයරටේ ඩා හ විසතය  -යහජ ඇටර්නි ඵරඳර  ශේ භහේ 

විකුණුශව් ශොශවොභද ිරඹන හයණහ - වළභ ශද් ළනභ 

ශතොයතුරු භහ  ශඟ තිශඵනහ.  

ශේ සිඹලුභ ශද් ේඵන්ධ ශතොයතුරු ඔඵතුභහට ශදන්න 

ළභළතියි. රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  ශේහ බහත 

යන්න පු පන් නේ ඒ වහේ භභ ඔඵතුභහශන් අය ඉවරහ 

සිටිනහ. [ඵහධහ ිරරීේ]  

අහන ්රලසනඹ ටිෂේ දීර්ක ්රලසනඹෂේ. ශොටස ශශශ 

ශඳොශශ් රුපිඹව මිලිඹන 400 මුදරෂේ සිඹඹට 50ෂේ -සිඹඹට 25  

25 ණශන්- ඉවත කී භන්්රීයඹහශ  මිරඹහට ව බ්රඹන් ළිදෂේ 

ිරඹර පුද්රඹහටේ අයිති තිබුණහ. ශභභ ේේ සිඹවර ඉවත 

කී භන්්රීයඹහ ව අශනෂේ පුද්රඹහ විකුණරහ යහජ නු-ශදනු 

සිදු ය තිශඵනහ ිරඹරහ ශචෝදනහෂේ තිශඵනහ. ේතර  

එ    ශේයමුවශව තභයි ශභභ පිේතර ශරෝව ර්භහන්තලහරහ 

පිහිටහ තිශඵන්ශන්. එඹ ඕනෆ ශශනකුට ශවොඹහ න්නේ පු පන්. 

ඒ එෂේ හයණහෂේ.   

ශේ පිේතර ර්භහන්තලහරහ වඳුන්න්ශන් ආශඹෝජන 

භේඩා රඹට අයිති භහභෂේ විධිඹටයි. ආශඹෝජන භේඩා රඹට 

අඹේ ර්භහන්තලහරහෂේ නේ ශභහි නු-ශදනු රංහ ඇතුශත 

සිදු ශන්න ඵළවළ  re-export  යන්න ඳභණයි පු පන් න්ශන්. 

වළඵළයි  ්රලසනඹ ශේයි. එහි පිේතර නුය පිබඳභතරහ ඳළේශේ 

භවය ශශශන්දන්ට විකුණරහ තිශඵනහ. ශභතළන ශරොකු 

ංචහෂේ සිදු ශරහ තිශඵනහ. ශේ Sri Lanka Customs 

එශන් ශවොඹහ ශන ශචෝදනහ ඉියරිඳේ ශහ. 2002 ශර් දී රු 

යනිව වික්රභසිංව භළතිතුභහ අභළතිතුභහ විධිඹට ඳේ වුණහයින් 

ඳසු  ශභශතෂේ හරඹෂේ tax ශන්න ඵළරි ව අඹට ශන්න 

ිරඹරහ එතුභහ ඵදු භහෂේ  රඵහ දුන්නහ.  ශේ පිට දහරහ ශේ 

පුද්රඹන් නීති ඉසයවට ගිහිවරහ අධියණශඹන් භහ 

ඉවරරහ යදරුන් ශර පිබඳශන ඵදු භහෂේ විධිඹට 

තමුන්ශ  නුහ අයින් ය ේතහ. භට තිශඵන ්රලසනඹ  BOI 

එට අඹේ භහභෂේ විධිඹට තභන්ශ  අමුද්රය යට ඇතුශත 

විකුණරහ- 

 
ගු නිපයෝජය කළරක වභළඳිනුරමළ 
(ரண்தைறகு குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, your three Supplementary Questions 

are over. Please, wind up now.  

 
ගු හිුනිකළ පප්රේමච්දර මශවැමිය 
(ரண்தைறகு (றதற) யறதறகர தறமச்சந்ற) 

(The Hon. ( Mrs.) Hirunika Premachandra) 

Okay.  භට තිශඵන ්රලසනඹ  තමුන්ශ  අමු ද්රය ශේ විධිඹට 

යට ඇතුශත විකුණරහ ඒ  ඵදු භහෂේ ඵට ඳේ ය න්ශන් 

ශො ශවොභද ිරඹන එයි. භභ අවන්ශන්  එශවභ යන්න පු පන් 

විධි ශේ ඳදනභෂේ තිශඵනහද ිරඹන එයි. ඒ ිරඹන්ශන්  ඔඹ 

විධිඹට re-export යන්න පු පන් ශද්ව රංහ ඇතුශත 

විකුණරහ  ඒහ අහුශරහ  භහ ඉවරරහ ඊට ඳසු ශොශවොභද ඵදු 

භහෂේ ඵට ඳේ න්ශන්.  

1369 1370 



ඳහර්ලිශේන්තු 

ගු වළග රවැනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு சரகன த்ரக்க) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ඔඵතුමිඹේ ළශඩ් අතවරින්ශන්භ නළවළ. රු භන්්රීතුමිඹනි  ඒ 

ළන භභ ශවොඹරහ ඵරරහ ඔඵතුමිඹට පිබඳතුයෂේ රඵහ ශදන්නේ. 

ඒ මුදව ඇභතිතුභහශන් අවන්න ඕනෆ ්රලසනඹෂේ.  

 
ගු නිපයෝජය කළරක වභළඳිනුරමළ 
(ரண்தைறகு குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Second Round.  

 
ඕවහප් රලියළපදදී ශළ ජඳළනපේදී මියියය  රී ළසිරක 

පුරලෆසිය්ද : විවහතර 

அவுஸ்றமலிரறலும் ப்தரணறலும் றத் 

இனங்ககப் தறகசகள்: றதம் 
SRI LANKANS DECEASED IN AUSTRALIA AND JAPAN: 

DETAILS  

104/’15 

1. ගු පක්කය.පක්කය. ිළයාළව මශතළ (ගු බුද්ධික ඳිනරණ මශතළ 

පලනුල   
(ரண்தைறகு மக.மக. தறரம - ரண்தைறகு தைத்றக தற 

சரர்தரக) 

(The Hon. K.K. Piyadasa on behalf of the Hon. Buddhika 

Pathirana) 
විශද්ල ටයුතු අභහතයතුභහශන් ඇූ  ්රලසනඹ - (3): 

(අ) (i) 2010.01.01 ියන සිට 2014.12.31 ියන දෂේහ හරඹ 
තුශ  ඕසශට් රලිඹහශව්දී වහ ජඳහනශේදී මිඹගිඹ ල ර ී
රහංිර පුයළසිඹන් ංයහ  එෂේ එෂේ යට අනු 
ශන් ශන් ලශඹන් ශොඳභණද; 

 (ii) ඔවුන්ශ  නේ  ඹ  ල ර ී රංහශව් ඳියංචි ලිපිනඹ 
වහ උෂේත යටවහි දී යන රද රැිරඹහ ශර්ද; 

 (iii) ශභභ පුද්රඹන්ශ  භයණරට ආන්නතභ 
ශවත්ු ශර්ද;  

 (iv) ඔවුන් ශනුශන් යජඹ රඵහ දුන් වන ශර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද? 

(ආ) (i) 2010.01.01 ියන සිට 2014.12.31 ියන දෂේහ හරඹ 
තුශ ඕසශට් රලිඹහශව්දී වහ ජඳහනශේදී පර්ණ ව 
අර්ධ ආඵහධිත තේේඹට ඳේ ව ල ර ී රහංිර 
පුයළසිඹන් ංයහ  එෂේ එෂේ යට අනු ශන් 
ශන් ලශඹන් ශොඳභණද;   

 (ii) ඔවුන්ශ  නේ  ඹ  ල ර ී රංහශව් ලිපිනඹ වහ 
උෂේත යටර ඔවුන් ශ රැිරඹහ ශර්ද;  

 (iii) ශභභ පුද්රඹන් ආඵහධිතවීභට ශවත්ු ශර්ද;  

 (iv) ඔවුන් ශනුශන් යජඹ රඵහ දුන් වන ශර්ද; 

 ඹන්නේ එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද? 

(ඇ) ශනො එශ ්නේ  ඒ භන්ද? 
 

தபறரட்டலுல்கள் அகச்சகக் மகட்ட றணர: 

(அ) (i) 2010.01.01ஆம் றகற தரடக்கம் 2014.12.31 

ஆம் றகற கறனரண கரனப்தகுறறல் 

அவுஸ்றமலிரறலும் ப்தரணறலும் றத் 

இனங்ககப் தறகசகபறன் ண்றக்கக 

எவ்தரத ரட்டின்தடி ணறத்ணறரக 

த்கணதன்தகத்ம்; 

 (ii) இர்கபது ததர், து, இனங்ககறல் சறத் 

தொகரற ற்தம் மற்தடி ரடுகபறல் தைரறந் 

தரறல் ரகதன்தகத்ம்; 

 (iii) இந் ஆட்கபறன் ங்கலக்கரண அண்றத் 

கரங்கள் ரகதன்தகத்ம்; 

 (iv) இர்கள் சரர்தரக அசரங்கம் ங்கறத்ள்ப 

றரங்கள் ரகதன்தகத்ம்; 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) (i) 2010.01.01ஆம் றகற தரடக்கம் 2014.12.31 

ஆம் றகற கறனரண கரனப்தகுறறல் 

அவுஸ்றமலிரறலும் ப்தரணறலும் 

தொலகரக அல்னது தகுறபறல் அங்கவீண 

றகனகக்கு உள்பரகற இனங்ககப் 

தறகசகபறன் ண்றக்கக எவ்தரத ரட்டின் 

தறகரம் ணறத்ணறரக த்கணதன் 

தகத்ம்; 

 (ii) இர்கபது ததர், து, இனங்ககறல் சறத் 

தொகரற ற்தம் மற்தடி ரடுகபறல் 

மற்தகரண்ட தரறல் ரகதன்தகத்ம்; 

 (iii) இர்கள் அங்கவீணகடந்ற்கரண 

கரங்கள் ரகதன்தகத்ம்; 

 (iv) இர்கள் சரர்தரக அசரங்கம் ங்கறத்ள்ப 

றரங்கள் ரகதன்தகத்ம்; 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்மநல், ன்? 
 

asked the Minister of Foreign Affairs: 

(a)  Will he inform this House- 

 (i) the number of Sri Lankan citizens who died 

in Australia and Japan during the period 

01.01.2010 to 31.12.2014 in relation to each 

country, separately; 

 (ii) their names, age, residential address in Sri 

Lanka and the jobs done in the above 

countries; 

 (iii) the immediate reason for the deaths of those 

people; and 

 (iv) the reliefs provided by the Government for 

them? 

(b)  Will he also inform this House-  

 (i)   the number of Sri Lankan citizens who 

became partially and totally disabled in 

Australia and Japan during the period from 

01.01.2010 to 31.12.2014 in relation to each 

country, separately; 

 (ii)  their names, age, residential address in Sri 

Lanka and the jobs done in the above 

countries; 

 (iii)  the reasons for these people to become 

disabled; and 

 (iv)  the reliefs provided by the Government for 

them? 

(c)  If not, why? 
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ගු (ණචළර්ය  ශර් ා සිල්ලළ මශතළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

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

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  විශද්ල ටයුතු 

අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ එභ ්රලසනඹට පිබඳතුය වභළගත* 

යනහ.  
 

* වභළපම්වය මත තබන ා ිළිතුරර: 
* சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) (i) 2010.01.01 සිට 2014.12.31 ියන දෂේහ හරඹ තුශදී  
ඕසශට් රලිඹහශව්දී සිදු ව ල ර ී රහංිර පුයළසිඹන්ශ  භයණ 
46කුේ ජඳහනශේදී ශ්රී රහංිර පුයළසිඹන්ශ  භයණ 17කුේ 
සිදු ව ඵට හර්තහ වී තිශබ්. 

 (ii) ඇමුණුභ* ඉියරිඳේ යමි. 

 (iii) ඇමුණුභ* ඉියරිඳේ යමි. 

 (iv) හර්තහ වී ශනොභළත. 

(ආ) (i) ඕසශේලිඹහශව් වහ ජඳහනශේ ශ්රී රංහ දත භේඩා රර 
ඳතින හර්තහරට අනු  2010.01.01 සිට 2014.12.31 
දෂේහ හරශේදී ආංශි ලශඹන් ශවෝ පර්ණ ලශඹන් 
ආඵහධිත ශ්රී රහංිරඹන් පිබඳඵ ිරසිදු ශතොයතුයෂේ ශනොභළත.   

 (ii)  අදහශ ශනොශව්. 

 (iii)  අදහශ ශනොශව්. 

 (iv)  අදහශ ශනොශව්. 

(ඇ) ඳළන ශනොනඟී.         

 
විපද් ර ල පුරලෆසිභළලය අයදුම්කර සිටින 

වරණළගත ශ්රීළසිරකය්ද: තළනළඳින වශළය 
தபறரடுகபறல் தறசரவுரறகக்கு 

றண்ப்தறத்துள்ப இனங்கக அகறகள் : தூக 

உற 
SRI LANKAN REFUGEES APPLIED FOR CITIZENSHIP IN 

FOREIGN COUNTRIES: CONSULAR ASSISTANCE  

357/’15 

2. ගු එවහ.එම්. මරික්කයකළර් මශතළ 
(ரண்தைறகு ஸ்.ம். ரறக்கரர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

විශද්ල ටයුතු අභහතයතුභහශන් ඇූ  ්රලසනඹ - (3): 

(අ) (i) යණහතයින් ශර විශද්ල යටර පුයළසිබහඹ 
අඹදුේය සිටින ශ්රී රහංිරයින්  ශ්රී රහංිරයින් 
ශර පිබඳන්ශන්ද; 

 (ii) එශ ් නේ  එළනි අඹ වහ තහනහඳති 
හර්ඹහරර  ශ්ඹ රඵහ ශනොියඹ යුතු ඵට 
චක්රශවඹෂේ තිශබ්ද; 

 (iii) එභ චක්රශවඹ ඉේ ිරරීභට ඵරහශඳොශයොේතු 
න්ශන්ද; 

 (iv) එශ ් නේ  චක්රශවඹ ඉේ ිරරීභට 
ඵරහශඳොශයොේතුන ියනඹ ශර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද? 

(ආ)  ශනො එශ ්නේ  ඒ භන්ද? 
 

தபறரட்டலுல்கள் அகச்சகக் மகட்ட றணர: 

(அ) (i) அகறகபரக தபறரடுகபறல் தறசரவுரறகக்கு 

றண்ப்தறத்துள்ப இனங்ககர்கள், 

இனங்ககர்கபரக ற்தக்தகரள்பப்தடுகறன் 

நணர ன்தகத்ம்; 

 (ii) ஆதணறல், அவ்ரநரணர்கலக்கு தூகங் 

கபரல் மசககள் ங்கப்தட மண்டி 

அசறறல்கனததம் சுற்நநறக்ககதரன்த 

உள்பர ன்தகத்ம்; 

 (iii) மற்தடி சுற்நநறக்ககக லக்குற்கு 

றர்தரர்க்கப்தடுகறன்நர ன்தகத்ம்; 

 (iv) ஆதணறல், சுற்நநறக்ககக லக்குற்கு 

றர்தரர்க்கப்தடும் றகற ரதன்தகத்ம்; 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்மநல், ன்? 

 

asked the Minister of Foreign Affairs: 

(a)  Will he inform  this House- 

 (i)  whether the Sri Lankans who have applied 

for citizenship in foreign countries as 

refugees are accepted as Sri Lankans; 

 (ii)  if so, whether a circular is available to the 

effect that the services of  embassies should 

not be provided to such persons; 

 (iii)  whether it is expected to repeal the 

aforesaid circular; and 

 (iv)  if so, the date on which it is expected to 

repeal the aforesaid circular ? 

(b)   If not, why? 

 

ගු (ණචළර්ය  ශර් ා සිල්ලළ මශතළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

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

Hon. Deputy Chairman of Committees, on behalf of 

the Hon. Minister of Foreign Affairs, I answer Question 

No.2.  

(a) (i) Yes. They are accepted as Sri Lankans. 

 (ii) No specific Circulars have been issued by 

the Ministry of Foreign Affairs. The Sri 

Lanka Missions abroad are tasked with the 

responsibility of providing consular 

services/assistance to all Sri Lankan 

nationals.  

  However, there was a Circular issued by 

the Department of Immigrations and 

Emigration dated 30th March, 2011 under 

the caption, “Renewal of passports and 

issue of new passports to Sri Lankans 

granted refugee/Asylum status in other 

countries” (Copy of the circular is attached 

as Annex-I) I table* Annex-I 
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————————— 
*  පුවහතකළපේ තබළ ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 

————————— 
*  පුවහතකළපේ තබළ ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිශේන්තු 

 (iii) Yes. 

 (iv)  On 31st May, 2016, the Controller General 

of the Department of Immigration and 

Emigration has suspended the Circular 

dated 30th March 2011, and re-introduced 

the Department Circular No. OM/05

(A)/2010 of 13.07.2010 (Copy attached as  

Annex-II) I table* Annex-II 

(b) Does not arise.  

 
ගු එවහ.එම්. මරික්කයකළර් මශතළ 
(ரண்தைறகு ஸ்.ம். ரறக்கரர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

රු නිශඹෝජය ඇභතිතුභනි  ඳසු ගිඹ හරශේ විශල්ශඹන්භ 

යටින් ඹන්න වුණු අඹට ඒ ිරඹන්ශන් ජීවිත තර්ජන නිහ යටින් 

ඳරහ ඹන්නට වුණු භහධයශව්ියන් ව  ද්රවිඩා  ජනතහ  ඉරෂේ 

යරහයි ශේ චක්රශවඹ දභහ තිබුශේ. ශේ ඉේ ිරරීභ 

ේඵන්ධ ර්තභහන යජඹට සතුතින්ත න භන් භහ 

ඔඵතුභහශන් හයණඹෂේ අවනහ. අපි දන්නහ  ඳසු ගිඹ හරශේ 

සුදු ෆන් ංසෘතිඹ නිහ භහධයශව්දීන්ට යණහත වීහ භත පිට 

යට ඹන්න සිද්ධ වුණ ඵ.   ශතොයතුරු දළනළනීශේ අයිතිහසිේ 

පිබඳඵ ඳනේ ශටුේඳත හචිඡහ යන දශ්භ ශේ ්රලසනඹ 

අවන්න රළබීභ ශවොයි. එළනි භහධයශව්ියන්ට අශේ ආේුහ එන 

තුරු ඒ යටර තහනහඳති ශ්ඹ රළබුශේ නළවළ. එතශොට 

ඔවුන්ට අතිඹෂේ ශරහයි තිශඵන්ශන්. අතිඹ ශනුශන් විශද්ල 

ටයුතු අභහතයහංලඹ ශභොනහ ශවෝ පිඹයෂේ න්නහ ද?  

 
ගු (ණචළර්ය  ශර් ා සිල්ලළ මශතළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

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

අපි සිඹලු ශ්රී රහංිරඹන්ට asylum status ඉවරහ තිබුණේ  

refugee status ඉවරහ තිබුණේ ඒහ වේඵ ශරහ නළේනේ 

ඔවුන්ට ශ්රී රහංිරඹන් වළටිඹට රන්න ඉසය තිබුණු නීතිඹ 

ක්රිඹහේභ යනහ. ශේ නීතිඹ ක්රිඹහේභ යන්න එඳහයි ිරඹන 

ශයගුරහසිඹ දහරහ තිබුශේ   2011 ආයෂේ ශවේ වළටිඹට 

ශෝේහබඹ  යහජඳෂේ භවතහශ  නිශඹෝඹෂේ භතයි. ඒ අපි ඉේ 

ය තිශඵනහ.  So, every Sri Lankan citizen - whether they 

have applied for refugee status, whether they are waiting for 

it or whether they have been denied of it - can apply. All 

consular services will be afforded to them. වළඵළයි  දළන් ඳයණ 

වුණ ශද්වරට අඳට න්ිය ශන්න විධිඹෂේ නළවළ. ඒ අඹට 

ආයහධනහ යනහ රුණහය  ශ්රී රංහශව් තහනහඳති 

හර්ඹහරඹට ගිහිවරහ නළත  consular  ශ්හ වහ apply  

යන්න ිරඹරහ. අශනෂේ අඹට හශ භ ඔවුන්ටේ අය අවරහ තිබුණු 

විධිඹට උේඳළන්න වතිඹ ව ඒ අලය ශද්ව ශදන්න ඕනෆ. 

ඊට ඳසශ් ඔවුන්ට passport එේ ශදනහ. 

 

ගු එවහ.එම්. මරික්කයකළර් මශතළ 
(ரண்தைறகு ஸ்.ம். ரறக்கரர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ඔඵතුභහ ඳළවළියලි ිරඹනහ  ඒ අඹට අතිඹෂේ වුණහ ිරඹරහ. 

ඳසු ගිඹ ආේුහශන් ඒ අඹට වුණ අතිඹ  ශනුශන් ිරසිෂේ 

යන්න ඵළරිද? 

ගු (ණචළර්ය  ශර් ා සිල්ලළ මශතළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

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

The only thing we can do is to invite them to re-apply. 

There is nothing we can do about what Mr. Gotabhaya 

Rajapaksa has done in preventing those people from 

applying for Sri Lankan passports. There is nothing we 

can do now because the time has elapsed. We regret that, 

but there is nothing we can do. We cannot give them  the 

time back.  

 

ගු එවහ.එම්. මරික්කයකළර් මශතළ 
(ரண்தைறகு ஸ்.ம். ரறக்கரர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

රු නිශඹෝජය ඇභතිතුභනි  ඒ භහධයශව්දීන්ශ  ෘේතීඹ 
නිපුණතහ දළන් ියඹ ශරහ ගිහින් තිශඵනහ. ෘේතීඹ අයිතිහසිේ 
නළති ශරහ තිශඵනහ. ඔවුන්ට තභන්ශ  ඳවුශව අඹ භඟ ජීේ 
ශන්න තිබුණු අසථහ නළති ශරහ තිශඵනහ. ඒ අනු ඔවුන්ට 
විලහර අතිඹෂේ ශරහ තිශඵනහ. ්රලසනඹෂේ නළවළ. දළන් ඔඵතුභහ 
ිරව්හ  "එළනි භහධයශව්දීන්ට රංහට එන්න ආයහධනහ 
යනහ" ිරඹරහ. භභ ජනභහධය ඇභතිතුභහට ශඹෝජනහ යනහ  
එළනි භහධයශව්දීන්ට රංහට එන්න ිරඹරහ විශද්ල ටයුතු 
අභහතයහංලශඹන්  ආයහධනහ යනහ නේ  ඒ අඹට න්ියඹෂේ රඵහ 
දීශේ ළඩා ටවනෂේ ආයේබ යන්න ිරඹහ. 

 

ගු (ණචළර්ය  ශර් ා සිල්ලළ මශතළ  
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

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

රහ ඵරන්නේ. ශඵොශවොභ සතුතියි. 

 

ශ්රී සකළ මශ බෆසකුල විසි්ද මිදී ගවැ භළණ්ඩළගළර 

බිල්ඳවැ: විවහතර 

த்ற ங்கற தகரள்ணவு தசய் றகநமசரற 

உண்டில்கள்: றதம் 
TREASURY BILLS  PURCHASED BY CENTRAL BANK: DETAILS  

428/’16 
4. ගු උාය ප්රභළවැ ගම්ම්දිළ මශතළ 

(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

අග්රහභහතයතුභහ ව ජහති ්රතිඳේති වහ ආර්ථි ටයුතු 

අභහතයතුභහශන් ඇූ  ්රලසනඹ - (2) : 

(අ) (i) 2013  2014 ව 2015 ර්ඹන්හිදී ශ්රී රංහ භව 
ඵළංකු විසින් මිරදී ේ බහේඩා හහය බිවඳේර 
ටිනහභ ශන් ශන් ලශඹන් ශර්ද; 

 (ii)  ශ්රී රංහ භව ඵළංකු විසින් බහේඩා හහය බිවඳේ 
මිරදී ළනීශේදී න මුදව ශනෝට්ටු මූරය 
ංයණඹට එෂේ වීශභන් උද්ධභනඹ ඉවශ ඹන 
ඵ පිබඳන්ශන්ද; 

 ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද? 

(ආ) ශනො එශ ්නේ  ඒ භන්ද? 
 

தற அகச்சதம், மசற தகரள்கககள் ற்தம் 

ததரதபரர அலுல்கள் அகச்சதரணகக் மகட்ட 

றணர: 

(அ) (i) 2013  2014 ற்தம் 2015ஆம் ஆண்டுகபறல் 

இனங்கக த்ற ங்கறறணரல் தகரள்ணவு 

தசய்ப்தட்ட றகநமசரற உண்டில்கபறன் 

தததற ணறத்ணறம ரது ன்தகத்ம்; 

1375 1376 

[රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිවහ භවතහ] 

————————— 
*  පුවහතකළපේ තබළ ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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 (ii) இனங்கக த்ற ங்கற றகநமசரற 

உண்டில்ககபக் தகரள்ணவு தசய்கறன்ந 

மதரது தைற ரத்ரள்கள் றறச் 

சுற்மநரட்டத்றல் மசர்க்கப்தடுன் தோனம் 

தவீக்கம் அறகரறக்கும் ன்தக அர் 

ற்தக்தகரள்ரர ன்தகத்ம்; 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்மநல், ன்? 

 
asked the Prime Minister and Minister of National 

Policies and Economic Affairs: 

(a)  Will he inform this House- 

 (i)  separately the value of the Treasury Bills 

purchased by the Central Bank of Sri Lanka 

in years 2013, 2014 and 2015; and 

 (ii)  whether he admits that inflation increases as 

new currency notes are added to financial 

circulation when the Central Bank of Sri 

Lanka purchases Treasury Bills?  

(b)  If not, why? 

 
ගු නිපරෝ්ද පඳපර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு றமரன் ததமர) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  අග්රහභහතයතුභහ ව 

ජහති ්රතිඳේති වහ ආර්ථි ටයුතු අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ 

එභ ්රලසනඹට පිබඳතුය ශදනහ. 

(අ) (i) 2013 - 2015 හර ීමභහ තුශ ශ්රී රංහ භව ඵළංකු 
විසින් මිරදී න්නහ රද බහේඩා හහය බිවඳේර 
ටිනහභ ඳවත ඳරිිය ශව්. 

  2013 ය අහනශේ : රුපිඹව බිලිඹන     3.1 

  2014 ය අහනශේ : රුපිඹව බිලිඹන 123.5 

  2015 ය අහනශේ : රුපිඹව බිලිඹන 104.8 

 (ii) පිබඳ ශනොනී. 

  භව ඵළංකු විසින් බහේඩා හහය බිවඳේ මිරදී 
ළනීභ තුබඳන් අනිහර්ඹශඹන් උද්ධභනඹ ඉවශ 
ඹන්ශන් ඹළයි ඳළීමභ යර තර්ඹිර. ශභහිදී 
ළරිරඹ යුතු ශනේ හධ ණනහෂේ ඳතී.  

  රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  
උදහවයණඹෂේ ලශඹන් ිරව්ශොේ අපි විශද්ල 
ආශඹෝජඹන් ශේ යටට ශන්රහ ඒ තුබඳන් ශේ 
යශට් නිසඳහදනඹ ළිද ිරරීශභනුේ උද්ධභනඹ 
ඳවශ ඹන්න පු පන්. නමුේ  ශේ යශට් ඳංගුෂේ 
ඉන්ශන් ේඵ ශවොරු. විශද්ල ආශඹෝජඹන්ශ  
මුදව කට ශවන වදරහ ශවොයේ යන්න 
ටයුතු යනහ. ඒ තුබඳන් අඳකීර්තිඹට ඳේ ය  
අශේ යට ශශයහි විශද්ල ආශඹෝජඹන්ශ  
තිශඵන විලසහඹ බි ශවළීභට ඳංගුෂේ උදවිඹ 
ටයුතු ය තිශඵනහ. අපි යජඹෂේ වළටිඹට ඒ 
ශොවරන්ට විරුද්ධ නීතිඹ ක්රිඹහේභ 
යනශොට භවය ශරහට ශද්ලඳහරන 
ඳබඳළනීේ ිරඹරහ ිරඹනහ.  

(ආ) අදහශ ශනොශව්. 

ගු උාය ප්රභළවැ ගම්ම්දිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  භශ  ඳශමුළනි අතුරු 

්රලසනඹ ශභශ්යි. 

ආශඹෝජඹන්ශ  විලසහඹ බි ශවළීභට තුුහ දුන් 

ආහයශඹන් කට ශවනඹෂේ ෆදු ඵට යදරුන් ව අඹශ  

නේ ශභොනහද? යහජය අභහතයතුභනි  ඔඵතුභහ එ නභෂේ ශවෝ 

දන්නහද? 
 

ගු නිපරෝ්ද පඳපර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு றமரன் ததமர) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  ථහෂේ තිශඵනහ  

"පුහුව ශවොයහ ශයන් දළශන්" ිරඹරහ. ඒ පුහුව ශවොයහශන්භ 

අවන්න ශනහ. ඒ ශයන් දළශනනහ. "පුහුව ශවොයහ 

ශයන් දළශන්".  එඳභණයි භට ිරඹන්න තිශඵන්ශන්. 
 

ගු උාය ප්රභළවැ ගම්ම්දිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ඔඵතුභහ අවන ්රලසනඹට උේතය ශදන්න. 

 

ගු නිපරෝ්ද පඳපර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு றமரன் ததமர) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

පුහුව ශවොශයෂේ තභයි අවන්ශන්. ශන වුද අවන්ශන්?   

 
ගු උාය ප්රභළවැ ගම්ම්දිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ශදන පිබඳතුශයන් ශේ යශට් ජනතහ යහජය ඇභතිතුභහශ  

බුද්ධිඹ භළන න්නහ. ඒට අඳට ්රලසනඹෂේ නළවළ.  

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  භශ  ශදශනි අතුරු 

්රලසනඹ ශභඹයි. භභ නිලසචිත අවරහ තිශඵනහ  "උද්ධභනඹ 

ඉවශ ඹන ඵ පිබඳන්නහද?" ිරඹරහ. එෂේශෝ උේතයඹ  "ඔව්"  

නළේනේ  "නළත" ඹන්නයි. වළභ දහභ ශභතුභහශ  උේතය 

"ශොශවද ඹන්ශන් භවශව ශඳොව" හශ  උේතයයි.  
 

ගු නිපරෝ්ද පඳපර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு றமரன் ததமர) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  කට ශවන වදන 
විධිඹට ශනොශයි අපි උේතය ශදන්ශන්. අපි වරි කීභෂේ ඇතු 
තභයි උේතය ශදන්ශන්. ඒ කට ශවන වදන ට්ටිඹට තභයි ඔඹ 
එ එ තර් දභහ 'භවශව ශඳොව' විධිඹට විශද්ල 
ආශඹෝජඹන් යටහ ඒ අයණ භනුසඹහශ  වලි ටි 
ශවොයේ යරහ ඒ ළන ථහ යන්නේ එනහ. නේ භභ ිරව්ශව් 
නළවළ. ඵන්දුර ගුණර්ධන හිටපු අභහතයතුභහ නේ ඒ නේ ටි ීරට 
ඉසශවරහ ශේ බහට ිරව්හ. භභ ආශඹේ ිරඹන්න ඕනෆ නළවළ 
ශන්. 

 

ගු උාය ප්රභළවැ ගම්ම්දිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

තුන්ශනි අතුරු ්රලසනඹ ශභඹයි. 

ඔඵතුභහ ශේ ්රලසනඹට පිබඳතුරු රඵහ ශදන ආහයශඹන් ශඳනී 

ඹන්ශන් අද ඳහර්ලිශේන්තුට ඳළමිශණද්ිය ශභොශඹ ශදය තඵහ 

ඇවිවරහ ඇති ඵයි. ඔඵතුභහ ඳහර්ලිශේන්තුට ශභොශඹ අයශන 

එන දෂේ ඇේශේභ නළද්ද? 

1377 1378 



ඳහර්ලිශේන්තු 

ගු නිපරෝ්ද පඳපර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு றமரன் ததமர) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  ේඵ ශවොශයෂේ ඒ ළන 

ථහ යන එ ළන එතුභහ ආඩා ේඵය නහ ඇති ිරඹරහයි භභ 

හිතන්ශන්. භෂේ නළවළ  'අලි ඵඵහ ව ශවොරු වතබඳව' හශ  

ඔඵතුභහ ඒ- [ඵහධහ ිරරීභෂේ] ශභොෂේද?  

 
ගු උාය ප්රභළවැ ගම්ම්දිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ඔඵතුභහ ශභොශඹ ඳහර්ලිශේන්තුට අයශන එන ද ද්ද? 

 
ගු නිපරෝ්ද පඳපර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு றமரன் ததமர) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ඔඵතුභහ ඵන්ධනහහයඹ තුශ ශභොශඹ තඵහ ඳළමිණි එ ළන 

අපි නහටු නහ. [ඵහධහ ිරරීභෂේ] ඔඵතුභහ විශල්ඥශඹෂේද? 

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  එතුභහ දළන් ඳෂේඹෂේ 

වදහශන. එතුභහ තභයි ඒ ඳෂේශේ නහඹඹහ  ශවේ තනතුය 

දයන්ශන්ේ එතුභහ  බහේඩා හහරිේ එතුභහ  ඔෂේශෝභ තනතුරු 

දයන්ශන් එතුභහ.  

 
ගු නිපයෝජය කළරක වභළඳිනුරමළ 
(ரண்தைறகு குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
றணர இனக்கம் 7 - 561/'16,  தகப ஸ். சறநலன். -

[Pause] - வவறு ாாவது இவ்வினாறவக் வகட்கின்மீர்களா? 

 

  

රජය  ඳලරළ ගවැ එම්. ණර්. එම්. මිම්සියළඩ් මශතළ  

අයවැ ඉඩම : ල්දදි 
அசு சுவீகரறத் றத. ம்.ஆர்.ம். றம்சறரட்டுக்குச் 

தசரந்ரண கரற :இப்தேடு 
GOVERNMENT ACQUIRED LAND OF MR. M.R.M. MIMSIAD: 

COMPENSATION 
573/’16 

9.  ගු පවේයිඩ් අලී වළහීර් මවුළනළ මශතළ 
(ரண்தைறகு தசறட் அலி மரயறர் தௌனரணர ) 

(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana ) 

උස අධයහඳන වහ භවහභහර් අභහතයතුභහශන් ඇූ  ්රලසනඹ 

- ( ): 

(අ) (i) ශොශම - නුය භහර්ශේ  වීියඹේත සිට 
නිට්ටඹු දෂේහ ව ශොට පු පව ිරරීශේ 
යහඳෘතිඹ වහ වඑබඳඹ  භසජිද් භහත  අං 
5/1 දයන සථහනශේ ඳියංචි එේ. ආර්. එේ. මිේසිඹහඩ් 
භවතහට අඹේ ේ 392 ළඵලි අං 164 ශොට 
යජඹට ඳයහ න්නහ රද ඵේ; 

 (ii) එභ ඉඩා භ වහ ශභශතෂේ න්ිය ්රදහනඹ ය 
ශනොභළති ඵේ; 

එතුභහ දන්ශනහිද? 

(ආ) ශොශම - නුය ්රධහන භහර්ඹට මුහුණරහ පිහිටි  
හණිජභඹ ්රශද්ලඹ වහ ේඵන්ධ එභ ඉඩා ේ ළඵළවර අුහ 
ටිනහභට තෂේශර්ු ිරරීශභන් අහධහයණඹට රෂේ වී 
සිටින මිේසිඹහඩ් භවතහට  ර්තභහන තෂේශර්ු ටිනහභ 
ළරිරවරට ශන න්ිය මුදව ්රදහනඹ ිරරීභට පිඹය 
න්ශන්ද ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද? 

(ඇ) ශනො එශ ්නේ  ඒ භන්ද? 

உர் கல்ற ற்தம் தடுஞ்சரகனகள் அகச்சகக் 

மகட்ட றணர: 

(அ) (i) தகரலம்தை - கண்டி  வீறறல், வீறத் 

தரடக்கம் றட்டம்தை கரண தகுறக 

றஸ்ரறக்கும் கதத்றட்டத்றற்கு கல்லி, 

ஸ்ஜறத் ரத்க, இனக்கம் 5/1, ன்ந 

தொகரறறல் சறக்கும் றத. ம்.ஆர்.ம். 

றம்சறரட் ன்ததக்கு தசரந்ரண 392 கம், 

164 இனக்க கரறத்துண்டு அசரங்கத்றணரல் 

சுவீகரறக்கப்தட்டதன்தகத்ம்; 

 (ii) மற்தடி கரறக்கு இற்கநக இப்தேடு 

ங்கப்தடறல்கன ன்தகத்ம்; 

 அர் அநறரர? 

(ஆ) தகரலம்தை - கண்டி தறரண வீறக்கு மரக 

அகந்துள்ப, ர்த்க ரலறரண தறமசத்துடன் 

இகந்துள்ப இக்கரறத்துண்டு குகநந் 

தததறக்கு றகனறப்தறடப்தட்டுள்பகறன் 

தோனம் அலறக்கு உள்பரகறத்ள்ப றத. றம்சறரட்டுக்கு, 

ற்மதரக றகனறப்தேட்டு தததறக 

கதத்றற்தகரண்டு இப்தேட்டுத் தரககக 

ங்குற்கு டடிக்கக டுப்தரர ன்தக 

அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்மநல், ன்? 
 

asked the Minister of Higher Education and 

Highways : 

(a)  Is he aware that - 

 (i)  the land bearing No. ේ. 392  lot No. 164, 
that belonged to Mr. M.R.M. Mimsiad of 
No. 5/1, Masjeed Avenue, Kaleliya was 
acquired by the Government on the 
requirement of the project to widen the 
extent of the Colombo - Kandy Road from 
Weediyawatta to Nittambuwa; and    

 (ii)  that no compensation has been paid for that 
land to date?  

(b)  Will he inform this House whether action will be 
taken to consider the current valuation of that land 
and pay some reasonable compensation to Mr. 
Mimsiad who has suffered injustice due to the 
under-valuation of the aforesaid plot of land, 
which is situated in a commercially important area 
by the Colombo-Kandy Main Road?  

(c)  If not, why? 
 

ගු ක්කයහම්ද ිරරිඇල්  මශතළ (උවවහ අධයළඳන ශළ 

මශළමළර්ග අමළතයුරමළ වශ ඳළර්ලිපම්්දුරපද 

වභළනළයකුරමළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன - உர்கல்ற ற்தம் தடுஞ் 

சரகனகள் அகச்சதம் தரரலன்நச்  சகத தொல்தம்) 

(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Higher 

Education and Highways and Leader of the House of 

Parliament) 

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  එභ ්රලසනඹට පිබඳතුය 

ශභශ්යි. 
(අ) (i) ශොශම - නුය භහර්ශේ  වීියඹේත සිට 

නිට්ටඹු දෂේහ ව ශොට පු පව ිරරීශේ 
යහඳෘතිඹ වහ වඑබඳඹ  භසජිද් භහත  අං 
5/1 දයන සථහනශේ ඳියංචි එේ.ආර්.එේ. මිේසිඹහඩ් 
භවතහට අඹේ ශද්ඳශෂේ මු.පි.ේ. 3892හි ළඵලි 
අං 164හි ඳර්චස 1.10ෂේ ශර යජඹට ඳයහ 
න්නහ රදී. 
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 (ii) යජඹට ඳයහ ේ එභ ශද්ඳශ වහ ඉඩා ේ අේඳේ 
ය ළනීශේ ඳනශේ ්රහය යසථහපිත න්ිය 
මුදර ශර රුපිඹව 720 000 මුදරෂේ 
අේතනවර ්රහශද්ය ඹ ශවේ භිනන් ශවීභට 
ටයුතු ය ඇති අතය  අං: 341022 වහ 
2015.12.31 ියනළති ශචෂේඳතින් අදහශ ඉඩා ේ 
හිමිඹහට ශවීේ සිදු ය ඇති අතය  ඔහු විසින් 
ශචෂේඳත ඵහයශන ඇති ඵ අේතනවර 
්රහශද්ය ඹ ශවේ විසින් දන්හ ඇත. 

(ආ) තද  ශඹොමුත යජඹට ඳයහ ේ ශද්ඳශශ ් ර්තභහන 
තෂේශර්ු ටිනහභ ළරිරවරට ශන ඉඩා ේ අේඳේ ය 
ළනීශේ වහ නළත ඳියංචි ිරරීශේ මිටු භිනන් ්රදහනඹ 
යන "රහෂේ දීභනහ" ශර රුපිඹව 560 524 මුදරෂේ 
අේතනවර ්රහශද්ය ඹ ශවේ භිනන් ශවීභට ටයුතු 
ය ඇත. අං: 351125 වහ 2016.02.23 ියනළති ශචෂේඳතින් 
ශවීේ ය ඇත. ශභභ ශචෂේඳත 2016.03.03 ියන ඉඩා ේ 
හිමිඹහ විසින් ඵහය ශන ඇති ඵ අේතනවර ්රහශද්ය ඹ 
ශවේ විසින් දන්හ ඇත. ඒ අනු ර්තභහන ටිනහභ 
අනු ඉඩා ේ හිමිඹහට න්ිය රඵහ දී ඇති ඵ වන් යමි; 
we had paid him in full.  

(ඇ) අදහශ ශනොශව්. 

 

ගු නිපයෝජය කළරක වභළඳිනුරමළ 
(ரண்தைறகு குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
්රලසන අං 13-632/'16-(1)  රු ජඹන්ත භයවීය භවතහ. 
 

ගු ඩී. ටී. ඩබ්ලිද. විමවීර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு டீ.ரல.டதறள்த். றனவீ றசரரக்க)  

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

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  රු ජඹන්ත භයවීය 

භන්්රීතුභහ ශනුශන් භහ එභ ්රලසනඹ අවනහ. 
 

ගු ගය්දත කුණළිනක මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ථහනහඹතුභනි  අධියණ අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ 

එභ ්රලසනඹට පිබඳතුය දීභ වහ භහඹෂේ ව ඉවරහ සිටිනහ. 
 

ප්රහනය මුර දිනකදී ඉදිරිඳවැ ිරීමම  නිපයෝග කරන දී. 
றணரக ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
සිනමළළළ වශ සිනමළ මණ්ඩ: විවහතර 

சறணறர ண்டதங்கள் ற்தம் சறணறர சகதகள் : 

றதம் 
CINEMAS AND EXHIBITORS' BOARDS:  DETAILS 

      108/’15 

15.ගු පක්කය.පක්කය. ිළයාළව මශතළ (ගු බුද්ධික ඳිනරණ මශතළ 

පලනුල   
(ரண்தைறகு மக.மக. தறரம - ரண்தைறகு தைத்றக தற 

சரர்தரக) 

(The Hon. K.K. Piyadasa on behalf of the Hon. Buddhika 

Pathirana) 

ඳහර්ලිශේන්තු ්රතිංසයණ ව ජනභහධය අභහතයතුභහශන් 

ඇූ  ්රලසනඹ - (2): 

(අ) (i) ශ්රී රංහ තුශ දළනට ඳේහශන ඹනු රඵන 
සිනභහලහරහ ංයහ ශොඳභණද; 

 (ii)  යට තුශ දළනට ක්රිඹහේභ න සිනභහ භේඩා ර 
ංයහ ශොඳභණද; ඒහශේ නේ ශර්ද; 

 (iii) එභ එෂේ එෂේ භේඩා රඹට අඹේ සිනභහලහරහ 
ංයහ ශන් ශන් ලශඹන් ශර්ද; 

 (iv) චිරඳටඹ අඹේ විඹ යුතු භේඩා රඹ තීයණඹ යන 
ක්රභශව්දඹ ශර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ වන් යන්ශනහිද?  

(ආ) (i) චිරඳටඹෂේ ්රදර්ලනඹ ශ යුතු සිනභහලහරහ 
ංයහ ශොඳභණද ඹන්න පිබඳඵ නිලසචිත 
අඹෂේ තිශබ්ද; 

 (ii) එශ ්නේ  එභ පිටඳේ ංයහ ශොඳභණද; 

 (iii) එභ නිලසචිත ීමභහ ඉෂේභහ ඹන අසථහ තිශබ්ද; 

 (iv) එශ ් නේ  එශර නිලසචිත පිටඳේ ංයහ 
ඉෂේභහ චිරඳටඹෂේ ්රදර්ලනඹ ශ වළිර 
ක්රභශව්දඹ ශර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද? 

(ඇ) (i) එෂේ නිසඳහදශඹකුට ළිද අසථහෂේ රඵහදීභ 
නිහ තේ නිසඳහදශඹකුට අහධහයණඹෂේ සිදු 
න ඵ පිබඳන්ශන්ද; 

 (ii) එශ ්නේ  සිඹලු නිසඳහදඹන්ට හධහයණ පිටඳේ 
ංයහෂේ ්රදර්ලනඹ ිරරීභ වහ අය 
රඵහදීභට න්නහ පිඹය ශර්ද; 

 ඹන්නේ එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද? 

(ඈ)   ශනො එශ ්නේ  ඒ භන්ද? 
 

தரரலன்ந தசலகப்தை ற்தம் தகுசண ஊடக 

அகச்சகக் மகட்ட றணர: 

(அ) (i )  இனங்ககறல் ற்மதரது மதறப்தடுகறன்ந 

சறணறர ண்டதங்கபறன் ண்றக்கக ரது; 

 (ii )  இனங்ககறல் ற்மதரது இங்கற தகறன்ந 

சறணறர சகதகபறன் ண்றக்கக ரது; 

அற்நறன் ததர்கள் ரக; 

 (iii )  மற்தடி எவ்தரத சகதக்கும் உரற சறணறர 

ண்டதங்கபறன் ண்றக்கக  ணறத்ணறரக 

ரது; 

 (iv )  றகப்தடம் ச்சகதக்கு உரறரக அகல் 

மண்டுதணத் லர்ரணறக்கறன்ந தொகநக 

ரது; 

 ன்தக அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஆ) (i )  றகப்தடதரன்த றகறடப்தட மண்டி 

சறணறர ண்டதங்கபறன் ண்றக்கக 

வ்பதன்தது தற்நற றட்டட்டரண 

தததரணதரன்த உள்பர; 

 (ii )  ஆதணறல், அப்தறறகபறன் ண்றக்கக ரது; 

 (iii )  மற்தடி றட்டட்டரண ககநறகண 

லநறச்தசல்கறன்ந சந்ர்ப்தங்கள் உள்பணர; 

 (iv )  ஆதணறல், அவ்றரக றட்டட்டரண 

தறறகபறன் ண்றக்ககக றஞ்சறரக 

றகப்தடதரன்கந றகறடக்கூடி 

தொகநக ரது; 

 ன்தக அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) (i )  எத ரரறப்தரபதக்கு அறக ரய்ப்தறகண 

ங்குணரல் ற்ததரத ரரறப்தரபதக்கு 

அலற ற்தடுகறன்நதன்தக ற்தக்தகரள் 

கறநரர; 
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 (ii )  ஆதணறல், ரரறப்தரபர்கள் அகணதக்கும் 

றரரண தறறகபறன் ண்றக்ககக 

றகறடுற்கு அதற ங்க 

மற்தகரள்லம் டடிக்கககள் ரக; 

 ன்தகத்ம் அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஈ) இன்மநல், ன்?  

 
asked the Minister of Parliamentary Reforms and 

Mass Media : 

(a)  Will he state- 

 (i)  the number of cinemas being operated in Sri 

Lanka at present; 

 (ii)  the number of exhibitors’ boards being 

operated in Sri Lanka at present and their 

names; 

 (iii)  separately, the number of cinemas 

belonging to each of the said exhibitors’ 

boards; and 

 (iv)  the method of deciding the exhibitors’ 

board to which a film should be assigned?  

(b)  Will he inform this House- 

 (i)  whether there is a specified number of 

cinemas a film should be screened;  

 (ii)  if so, the number of copies to be so 

screened; 

 (iii)  whether there are instances where this 

specified number is exceeded; and 

 (iv)  if so, the method in which a film can be 

screened exceeding this specified number of 

copies?  

(c)  Will he also inform this House- 

 (i)  whether he admits that an injustice is caused 

to one producer as a result of giving  more 

opportunities to another producer; and 

 (ii)  if so, the measures that will be taken to 

grant permission to all producers to screen  

a reasonable number of copies?  

(d)  If not, why?  

 
ගු කුණළරවැන ඳරණවිතළන මශතළ (ඳළර්ලිපම්්දුර 

ප්රිනවසවහකරණ ශළ ජනමළධය නිපයෝජය අමළතයුරමළ  
(ரண்தைறகு கதரத்ண தறரண - தரரலன்ந 

தசலகப்தை ற்தம் தகுசண ஊடக தறற அகச்சர்) 

(The Hon. Karunarathna Paranawithana - Deputy Minister of 

Parliamentary Reforms and Mass Media) 

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  ඳහර්ලිශේන්තු 

්රතිංසයණ වහ ජනභහධය අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ එභ 

පිබඳතුය වභළගත* යනහ. 

* වභළපම්වය මත තබන ා ිළිතුරර: 
* சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) (i) 166යි. 

 (ii)  5යි. 

  රංහ ෆිවේස ිදසට්රිබියුටර්ස ශඳෞද්ලි භහභ 

  සිනභහ එන්ටර්ශට්න්භන්ට්ස ශඳෞද්ලි භහභ 

  මූවී ශ්රොිදයුර්ස ඇන්ඩ් ඉේශඳෝටර්ස ශඳෞද්ලි භහභ 

  ඊ.ඒ.පී. ෆිවේස ඇන්ඩ් තිඹටර්ස ශඳෞද්ලි භහභ 

  රිේභහ එන්ට්රයිස (ංසථහ ශඵදහවළරීශේ භේඩා රඹ) 

 (iii) රංහ ෆිවේස ිදසට්රිබියුටර්ස ශඳෞද්ලි භහභ - 20යි. 

  සිනභහ එන්ටර්ශට්න්භන්ට්ස ශඳෞද්ලි භහභ - 28යි. 

  මූවී ශ්රොිදයුර්ස ඇන්ඩ් ඉේශඳෝටර්ස ශඳෞද්ලි භහභ-
29යි. 

  ඊ.ඒ.පී. ෆිවේස ඇන්ඩ් තිඹටර්ස ශඳෞද්ලි භහභ -  29යි. 

  රිේභහ එන්ට්රයිස (ංසථහ ශඵදහවළරීශේ භේඩා රඹ)  - 
60යි. 

 (iv) චිරඳටශේ නිසඳහදශ  ව ශඵදහවළරීශේ භේඩා රශේ 
එඟතහ භත තීයණඹ ශව්. 

(ආ) (i) නළත. 

 (ii) ්රලසන අං (ආ) (i)හි පිබඳතුය අනු අදහශ ශනොශව්. 

 (iii) 2013 ර්ඹට ශඳය චිරඳටඹෂේ මුව ්රදර්ලනඹ වහ 
මුදහවරිනු රඵන පිටඳේ ංයහ නිසඳහදශ  ව අදහශ 
චිරඳට ශඵදහවළරීශේ භේඩා රශේ එඟතහ භත සිදු යන 
රදී. 2013 ර්ශේ ජනභහධය වහ ්රෘේති අභහතයතුභහ 
විසින් එභ ීමභහ පිටඳේ 35 දෂේහ ීමභහ යමින් රීතිඹෂේ 
ඳනන රද අතය  එභ ර්ශේදීභ ළඩා  ඵරන ජනභහධය වහ 
්රෘේති අභහතයතුභහ විසින් 2013 ර්ඹට ශඳය නිසඳහදනඹ 
ශ චිරඳට වහ එභ රීතිඹ අදහශ ශනොය ත යුතු ඵට 
දළනුේ ශදන රදී. ශශ ්නමුේ ශභභ රීතීන් ළට් ඳරඹෂේ 
භිනන් ්රහලඹට ඳේ ය ශනොභළත. 

  පිටඳේ 35 ීමභහට ඳෂේ ශභන්භ විඳෂේ ද 2013 
ර්ශේදී නුහ ඳයහ ඇත. 

 (iv) චිරඳට ශඵදහවළරීශේ ක්රභශව්දශේ ඳතින විභතහන් 
ශවත්ුශන් හධහයණ වහ යුෂේති වත ශඵදහවරීශේ 
ක්රභශව්දඹෂේ ඇති ිරරීභ වහ භළියවේ න ශරට 
ෂේශ්රශේ සිඹලු ඳහර්ලසඹන්ශ  ඉවලීභ ඳරිිය 2015 
ර්ශේදී ංසථහ විසින් ධහයහන් 3ෂේ ඔසශ ් චිරඳට 
ශඵදහවළරීභ වහ ටයුතු ය ඇත. ශභභ ක්රභශව්දඹ 
ක්රිඹහේභ ිරරීභ වහ ඳසු ගිඹ යජශේ ජනභහධය වහ 
්රෘේති අභහතයතුභහශ  ද එඟේඹ රළබී තිබුණි. 

  ශභභ ධහයහ ක්රභඹ ඳසු ගිඹ ර්ශේදී ක්රිඹහේභ ිරරීභේ 
භඟ චිරඳට ළරිරඹ යුතු ්රභහණඹෂේ ්රදර්ලනඹ වහ මුදහ 
වළරීභට වළිර වී ඇත. 

(ඇ) (i) පිබඳනී. 

 (ii) 2015 ර්ශේ සිට වඳුන්හ දුන් ධහයහන් 3ෂේ ඔසශ ්
චිරඳට ්රදර්ලනඹ ිරරීභ තුබඳන් ලින් ඳළළති ශඵදහවළරීශේ 
ක්රභශව්දඹට ඩා හ හධහයණේඹෂේ චිරඳට නිසඳහදට රළබී 
ඇත. ඹේ චිරඳට නිසඳහදශඹෂේ තභ චිරඳටඹ ්රදර්ලනඹ 
වහ අදහශ ධහයහ ශතෝයහ ේ ඳසු අදහශ ධහයහශව් 
එඟතහ භත මුදහවරිනු රඵන පිටඳේ ංයහ 
ේඵන්ධශඹන් තීයණඹට එශඹීභට වළිරඹහ ඇත. ඒ 
අනු ළිද පිටඳේ ංයහෂේ මුදහවළරීශේදී ශසු 
ධහයහන්ශ  එඟතහ භත ක්රිඹහ ිරරීභට වළිරවී ඇත. 
ශභහිදී අසථහනුකර අදහශ ්රදර්ල භේඩා ර භඟ 
හචිඡහ ය එඟතහට ඳළමිණීභ වහ ංසථහ විසින් 
භළියවේවීේ සිදු යයි. 

(ඈ)    අදහශ ශනොශව්. 
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ගු නිපයෝජය කළරක වභළඳිනුරමළ 
(ரண்தைறகு குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Then, Question under Standing Order No. 23 (2) to be 

raised by the Hon. Douglas Devananda. 
 
 

පඳෞද්ගලිකල  ාෆනුම් දීපම්ද ඇස ප්රහනය 
ணற அநறறத்ல் தோன றணர 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 

I 
 

උුරු ඳෂළපවැ ක්රීඩළ ක්කයපේරය ලෆයාදියුණු ිරීමම  
ட ரகரத்றல் றகபரட்டுத்துகநக 

மம்தடுத்ல் 
IMPROVEMENT OF SPORTS SECTOR IN NORTHERN PROVINCE  

 

ගු ඩපවහ පද්ලළන්දාළ මශතළ 
(ரண்தைறகு டக்பஸ் மரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தகப குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கமப, 

றகனறற் கட்டகப 23(2)இன் கலழ் தகப றகபரட்டுத் 

துகந அகச்சர் ரசறநற ஜமசக அர்கபறடம் 

றணரக்ககபக் மகட்க அதறத்ற்கு ன்நற!   

கடந்கரன த்த்ம் ற்தம் இற்கக அணர்த்ங்கள் 

கரரக டக்கு ரகரத்றல் உரற ஊக்குறப்தைகள், 

றகரட்டல்கள் ற்தம் உரற உதகங்கள் இன்க 

கரரகவும் றகபரட்டு கரணங்கள் தனவும் 

மசரக்கப்தட்டும் தவ்மத தரகணகலக்கு உட்தடுத்ப் 

தட்டும் இதந் றகனறல், டக்கறன் றகபரட்டுத்துகந 

ன்தது ரட்டின் கண ரகரங்கலடன் எப்தறடும்மதரது 

தறன்ள்பப்தட்ட றகனறமன கரப்தடுகறநது. ணறதம், 

அம்ரர்கபறடதொள்ப  றகபரட்டுத்துகந சரர்ந்  

றநககள் ற்தம் சு தொற்சறகள் கரரக அர்கள் 

ரட்ட, ரகர ற்தம் மசற ரலறறனரண மதரட்டிகபறல் 

தங்குதற்நறத் ங்கபது றநகககப தபறப்தடுத்ற ந்ணர். 

இற்கரக ரம் அப்மதரது க்கறதந் ஆட்சற அறகரங்ககபக் 

தகரண்டு தல்மத உறககபத்ம் றகரட்டல்ககபத்ம் 

ங்கறறதந்மரம்.  

இந் றகனறல், டக்கறல் சகன சறககபத்ம் 

தகரண்டரண சர்மச தொகட றகபரட்டங்கு என்த 

அகக்கப்தட மண்டுதன்ந து மகரரறக்ககக்கு 

அகரக கறபறதரச்சற ரட்டத்றல் அகண அகப்தரகத் 

லர்ரணறக்கப்தட்டது. றகபரட்டுத்துகந சரர்ந்து சகனதம் 

தன்தடுத்தும் மரக்கறற்கு அகரக இந் சர்மச 

றகபரட்டு கரணத்றற்கரண கட்டுரணப் தறகள் கடந் 

2011ஆம் தடம் தகன ரம் 20ஆம் றகற ஆம்தறக்கப் 

தட்டண.  இற்தகண சுரர்  325  றல்லின் தௐதரய் றப்தேடு 

தசய்ப்தட்டிதந்து.  

2011ஆம் தடம் ஆம்தறக்கப்தட்ட இவ்றகபரட்டு 

கரணத்றன் கட்டுரணப் தறககப 2013ஆம் தடம் 

தர்த்ற தசய்து, அவ்தடத்றற்கரண மசற ட்டத்றனரண 

றகபரட்டுப் மதரட்டிககப இம்கரணத்றல் டத்து 

தண றர்தரர்க்கப்தட்டிதந்து. ணறதம், இன்ணதொம் 

அப்தறகள் தர்த்ற தசய்ப்தடர றகனம கரப்தடு 

கறன்நது. ணம, தறன்தம் றணரக்ககப ரன் றண 

றதம்தைகறன்மநன்: 

கறபறதரச்சற சர்மச றகபரட்டு கரணப் தறகள் 

இன்ணதொம் தர்த்ற தசய்ப்தடரறதப்தற்கரண கரங்கள் 

குநறத்து றபக்க தொடித்ர? 

இவ்றகபரட்டு கரணம் ப்மதரது தர்த்ற தசய்ப்தட்டு 

தன்தரட்டுக்கரக றடப்தடுதன்தகக் கூநதொடித்ர? 

அகணத்து றகபரட்டுகலக்கும் ற்நககறல் உள்பக 

றகபரட்டுக் கட்டிடத் தரகுறதரன்கந ரழ்ப்தரத்றல் 

அகக்க டடிக்கக டுக்க தொடித்ர? 

டக்கு ரகரத்றல் கறரறக்தகட் றகபரட்டில் தததம் 

தரனரணர்கள் றநகககபக் கரட்டிதம் றகனறல், 

ரழ்ப்தரத்றல் சர்மச த்துடன்கூடி கறரறக்தகட் 

றகபரட்டு கரணதரன்த  அகக்கப்தடக்கூடி 

ரய்ப்தைகள் உள்பணர?  

டக்கு ரகரத்றல் றகபரட்டுத்துகநக மலும் 

மம்தடுத்த் ங்கபது அகச்சு மற்தகரண்டுதம் 

டடிக்கககள் குநறத்துத் தபறவுதடுத் தொடித்ர? 

மற்தடி ணது மகள்றகலக்கரண தறல்ககபத்ம் டுக்கப் 

தடுகறன்ந டடிக்கககள் தரடர்தரண றபக்கங்ககபத்ம் 

தகப அகச்சர் ரசறநற ஜமசக அர்கள் ங்குரர் 

ண றர்தரர்க்கறன்மநன்.  

 

ගු ායළසිරි ජයපවේකර මශතළ (ක්රීඩළ අමළතයුරමළ  
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜமசக - றகபரட்டுத்துகந 

அகச்சர்) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 
රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  රු ඩා  රස 

ශද්හනන්දහ භළතිතුභහ ඉියරිඳේ ශ ්රලසනඹට පිබඳතුරු ශදන්න භභ 

ඵරහශඳොශයොේතු ශනහ.  

ඳසු ගිඹ යුදභඹ හතහයණඹ නිභ වීශභන් ඳසු උතුරු ඳශහශේ 

ක්රීඩා හ ංර්ධනඹ වහ ශන ඇති පිඹය තදුයටේ ංර්ධනඹ 

ිරරීභට ඉියරිශේදී ටයුතු යන ඵ භභ ඔඵතුභහට හරුණි 

දළනුේ ශදන්න ළභළතියි. උතුරු ඳශහශේ  ිරලිශනොචිචි 

ියස්රිෂේශේ ක්රීඩා හ ංකීර්ණඹෂේ ඉිය ිරරීශේ ක්රිඹහදහභඹ ආයේබ 

වුණහ. ක්රීඩා හ අභහතයහංලශඹන් ශේ වහ රුපිඹව මිලිඹන 250ෂේ 

විඹදේ යරහ ඒ ටයුේත ඳටන් අය ශන ක්රිඹහේභ ය ශන 

ඹනහ. යහජය ඉංජිශන්රු ංසථහ දළනටභේ ඒ ටයුතු ය ශන 

ඹනහ. 2016 ජහති භවහ ක්රීඩා හ උශශර අතිරු 

ජනහධිඳතිතුභහශ ේ  රු අග්රහභහතයතුභහශ ේ ්රධහනේශඹන් 

ඹහඳනඹ ව ිරලිශනොචිචි ක්රීඩා හංණ ඳදනේ ය ශන උතුරු 

ඳශහශේ ඳේන්න අපි ඵරහශඳොශයොේතු ශනහ. 2015 ශර්දී 

භභ ක්රීඩා හ අභහතය ධුයඹ බහය ේතහට ඳසු ිරලිශනොචිචි 

ක්රීඩා හංණඹ ඉිය ිරරීභ ේඵන්ධශඹන් හචිඡහ ට ණනහෂේ 

ඳළළේවහ. යහජය ඉංජිශන්රු ංසථහශව් තිශඵන මූරයභඹ අර්බුදඹ 

නිහ ශේ ක්රිඹහදහභඹ ිරසිඹේ විධිඹට අඩා ඳණ ශරහ තිශඵන ඵ 

භභ ිරඹන්න ළභළතියි . ඒ වහ අලය යන මුදව ටි අපි රඵහ 

දීරහ තිබුණේ  යහජය ඉංජිශන්රු ංසථහ එභ මුදව ඳිද-නිද 

ශන්න ඳහවිචිචි යරහ ශඳොිද ්රලසනඹෂේ ඇති ශරහ තිබුණහ. 

ජිේ ශ්ර්භදහ භළතිතුභහ භඟේ අපි හචිඡහ යරහ දළන් ඒ 

පිබඳඵ තීන්දුට ඇවිවරහ තිශඵනහ. 2016 අශෝසතු භහඹට 

ශඳය ිරලිශනොචිචි ක්රීඩා හ ංකීර්ණශේ පිහිණුේ තටහඹේ  ෘවසථ 

ක්රීඩා හංණඹේ වදරහ අන් යන්න අපි ඵරහශඳොශයොේතු 

ශනහ. ඒ අනු ළේතළේඵර් භහශේ අ ශවෝ ඔෂේශතෝඵර් 

භහශේ මුර ඳළළේශන ජහති භවහ ක්රීඩා හ උශශශවදීඒ  

ක්රීඩා හංණ ශදභ ඳහවිචිචි යන්න පු පන් ශනහ.  

ශේ න විට ීරටය 400 ධහන ඳථශේ සිඹඹට 70ට ළිද ළඩා  

්රභහණඹෂේ අන් යරහ තිශඵනහ. ශේ ක්රිඹහදහභඹ තුශ ඒ 

1385 1386 



ඳහර්ලිශේන්තු 

ටයුේතේ ්රභහද ශරහ තිශඵනහ. ඒ ටයුේතේ අපි ඉතහභ 

ඉෂේභනින් ක්රිඹහේභ යනහ. නමුේ ජහති භවහ ක්රීඩා හ 

උශශශවදී ඒ ධහන ඳථඹ ඳහවිචිචි යන්න අඳට ඵළරි ශයි.  

නමුේ අපි ඹහඳනශේ දුශයඹේඳහ ක්රීඩා හංණඹ ඉන්දීඹ යජ ශේ 

ආධහය ඹටශේ රුපිඹව මිලිඹන 144 විඹදමින් ්රතිංසයණඹ 

ය අතිරු ජනහධිඳතිතුභහශ  නහඹේශඹන් ගිඹ තිශේ විෘත 

ශහ. ඒ හශ භ අපි ඹහඳනඹටේ ෘවසථ ක්රීඩා හංණඹෂේ ඉිය 

ිරරීභට ඵරහශඳොශයොේතු ශනහ. ඒ වහ අලය යන ඉඩා ේ 

පිබඳඵ භභ ගිඹ තිශේ ගිහින් හචිඡහ ශහ. අශේ 

ආේුහහයතුභහේ  අශනකුේ අභහතයතුභන්රහේ  විශල්ශඹන් 

අශේ විජඹරහ භශව්සයන් යහජය ඇභතිතුමිඹේ  ඳශහේ බහ 

ඇභතිරුන් සිඹලු ශදනහේ එතු ශරහ ඒ ේඵන්ධ හචිඡහ 

ශහ. ඒ අනු එභ ක්රීඩා හංණශේ ඉිය ිරරීේ ළඩා  ටයුතු ටි ඳටන් 

ළනීභටේ අපි ඵරහශඳොශයොේතු ශනහ.  

දළනටභේ ශ්රී රංහ ක්රිට් ආඹතනඹ භිනන් ඹහඳනඹ  

ිරලිශනොචිචිඹ ව භන්නහයභ ිරඹන ියස්රිෂේලින් ඳළඹ 

එවභහයෂේ ඇතුශත ශඟහවීභට පු පන් සථහනඹෂේ Elephant Pass 

්රශද්ලශඹන් ශොඹහ ශන තිශඵනහ. එභ ්රශද්ලඹ A-9 ව A-32 

ිරඹන භහර් භළද වරිශේ තිශඵන සථහනඹෂේ. ඒ හශ  තළනෂේ 

තභයි  අපි ශොඹහ ශන තිශඵන්ශන්. භට ඒ සථහනඹ 

ේඵන්ධශඹන් ඔඵතුභහට ශේ අසථහශව්දී වරිඹටභ ිරඹන්න 

පු පන්භෂේ නළවළ. එභ සථහනශේ ජහතයන්තය ක්රිට් 

ක්රී ඩා හංණඹෂේ ඉිය ිරරීභට අලය යන ළඩා  පිබඳශශ ස ිරරීභ 

වහ දළනට අධයඹනඹ යමින් ඳතිනහ.  

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  ඒ හශ භ උතුරු 

ඳශහශතන් ව්නිඹහ වහ ඹහඳනඹ ඳභණයි  දළනට ක්රිට් ක්රීඩා හ 

වහ අඳට ේඵන්ධ ශරහ තිශඵන්ශන්. අපි ශේ භහ ිරහිඳඹ 

ඇතුශත මුරතිවු  භන්නහයභ ව ිරලිශනොචිචි ඹන ියස්රිෂේරේ 

ක්රිට් ක්රීඩා හ ඳටන් ළනීභට ඵරහශඳොශයොේතු ශනහ. ඊ ට 

අභතය උතුරු ඳශහේ ක්රිට් ංභඹ දළනට ේඵන්ධ ශරහ 

තිශඵන්ශන් ව්නිඹහ ව ඹහඳනඹ ිරඹන ියස්රිෂේ භඟ 

ඳභණයි. නමුේ උතුරු ඳශහේ ක්රිට් ංභඹ භහ ශද-තුනෂේ 

ඇතුශත  අශනකුේ සිඹලුභ ියස්රිෂේ ේඵන්ධීයණඹ ය 

ළනීභට ඵරහශඳොශයොේතු ශනහ. ඊට අභතය ියස්රිෂේ හර්ඹහර 

වහ ියස්රිෂේ centres පිහිටුන ළඩා  පිබඳශශකුේ අපි ක්රිඹහේභ 

යනහ. ඒ හශ භ ඹහඳනඹට concrete pitches වතෂේ  

ව්නිඹහට concrete pitches වඹෂේ  භන්නහයභට concrete 

pitches හිත ක්රිට් පුහුණු යන පිට්ටනි තුනෂේ  ිරලිශනොචිචිඹට 

තුනෂේ ව මුරතිවුරට තුනෂේ රඵහ ශදන ළඩා  පිබඳශශෂේ අපි 

දළනට ස යරහ තිශඵනහ.  

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  ඒ හශ භ Division III 

ක්රිට් තයහලිඹ ශඟදී ඇ යශමනහ. ඹහඳනඹ ියස්රිෂේඹටේ 

එඹට ේඵන්ධ ශන්න පු පන්. ඒ හශ භ ශේ වළභ 

ියස්රිෂේඹටභ ශේ ශනශොට ියස්රිෂේ පුහුණුරුන් ඳේ ය 

තිශඵනහ. 

 2016 ජහති භවහ ක්රීඩා හ උශශර ළේතළේඵර් භහශේ ඹහඳනඹ 

වහ ිරලිශනොචිචිඹ මුව ය ශන ඳළළේශන ඵළවින් එඹට අලය 

වදය ඳවසුේ  ක්රීඩා -ක්රීිදහන්ට අලය පුහුණු  ක්රීඩා හ 

උඳයණ රඵහ දීභ ව ඳශහේ ක්රීඩා හ නිරධහරින් පුහුණු ිරරීභ දළනට 

අපි ක්රිඹහේභ ය ශන ඹනහ.  

භන්නහයභ ියස්රිෂේ ක්රීඩා හ ංකීර්ණශේ  ීරටර් 400 ධහන ඳථඹ  

ීරටර් 25 පිහිණුේ තටහඹ  ෘවසථ ක්රීඩා හහයඹ වහ ශ්ර්ෂේහහයඹ 

ඉිය ිරරීභ වහ අපි දළනට රුපිඹව මිලිඹන 214 ්රතිඳහදන ශන් 

ය තිශඵනහ. ඒ හශ භ ව්නිඹහ ියස්රිෂේ ක්රීඩා හංණශේ ීරටර් 

400 ධහන ඳථඹ  ීර ටර් 25 පිහිණුේ තටහඹ  ෘවසථ ක්රීඩා හහයඹ 

වහ ශ්ර්ෂේහහයඹ ඉිය ිරරීභ වහ රුපිඹව මිලිඹන 215 

්රතිඳහදන ශන් ය තිශඵනහ.  

ඹහඳනඹ  ව්නිඹහ  භන්නහයභ  මුරතිව් වහ ිරලිශනොචිචි 

ියස්රිෂේ ශවේරුන්ට අපි දළනටභේ උඳශදස රඵහ දීරහ 

තිශඵනහ  ඒ ආනර තිශඵන්නහ ව ියයුණු යන්න අලය 

යන ක්රීඩා හ පිටි ශභොනහද ිරඹරහ අඳට ශවොඹරහ එන්න ිරඹරහ. 

ඒ අනු ඒ ක්රීඩා හ පිටි ංර්ධනඹ යන්නේ අඳ ඵරහශඳොශයොේතු 

නහ. ශේ හශ  ක්රිඹහදහභඹන් යහශිඹෂේ ක්රිඹහේභ යන්න අපි 

ඵරහශඳො ශයොේතු නහ. ජහති භවහ ක්රීඩා හ  උශශරේ එෂේ 

භහීර විශල්ශඹන්භ සිංවර  ශදභශ  මුසලිේ ජනතහශ  

ජහති ඒහග්රතහ ශනුශන් විශල් ළඩා ටවන් ණනහෂේ  

ක්රිඹහේභ යන්නේ අපි ඵරහශඳො ශයොේතු නහ. ඳහව 

භට්ටශේ ක්රීඩා හ තය ණනහෂේ ඳේන්නේ අපි 

ඵරහශඳොශයොේතු නහ. ඒ හර්ඹ බහයඹේ එෂේභ ජහතීන් අතය 

තිශඵන අශනයෝනය ඵළීමභ ළිද ිරරීභ වහ අශේ විවිධ ජහතීන්ට 

අඹේ ආවහය ඳහනලින් ළඩා  පිබඳශශෂේ -food festival එෂේ- 

ස යන්නේ අපි ඵරහශඳො ශයොේතු නහ. ජහති භවහ ක්රීඩා හ 

උශශරේ එෂේ තදුයටේ ඹහඳනඹ  රහඳඹ තුශ ඒ ළඩා  

පිබඳශශ ලෂේතිභේ යන්නේ අපි ඵරහශඳො ශයොේතු නහ.    

 
ගු ඩපවහ පද්ලළන්දාළ මශතළ 
(ரண்தைறகு டக்பஸ் மரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 

உங்கலகட தொற்சறகலக்கு ன்தகட தரரட்டுகலம் 

ரழ்த்துகலம்! 
 

II 
 

පඳොලිවහ පවේලපේ මුර වී ඇින ගෆ ලු 
ததரலிஸ் மசகறலுள்ப சறக்கல்கள் 

PROBLEMS ARISEN IN THE POLICE SERVICE 
 
ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  සථහය නිශඹෝ 23(2) 

ඹටශේ ශභභ ්රලසනඹ ඉියරිඳේ ිරරීභට භට අසථහ රඵහ දීභ 

පිබඳඵ භහ ඔඵතුභහට ඳශමුශන්භ සතුතින්ත නහ. රු 

හර යේනහඹ ඇභතිතුභනි  ඔඵතුභහ අද ශේ ්රලසනඹට පිබඳතුරු 

රඵහ ශදනහ ශන්ද?  

 

ගු වළග රවැනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு சரகன த்ரக்க) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ඔව්. 

 

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ශඳොලිස ශ්ශේ භතු වී ඇති ළටුේ විභතහ  ශද්ලඳහරන 

ඳබඳළනීේ  උසවීේ ව සථහන භහරුවීේ ේඵන්ධ ඳළන නළඟී 

ඇති ළටලු පිබඳඵ ශභභ රු බහශව්  අධහනඹ ශඹොමු යනු 

ළභළේශතමි. [ඵහධහ ිරරීභෂේ] යන්ජන් යහභනහඹ නිශඹෝජය 

ඇභතිතුභහ යන පිසසු ළඩා  නිහ තභයි භට හිනහ ඹන්ශන්. 

ශභොද  චිරඳටි යඟඳහන්න locations තිශඵනහ. දළන් භහියශර 

location එෂේ යශන. ඒයි තිශඵන ්රලසනඹ. ශේහ හිනහ ඹන 

ළඩා . ශේහ ඳහර්ලිශේන්තු භන්්රීරුන් යන විහය ළඩා  ශන්. 

1387 1388 

[රු දඹහසිරි ජඹශ්ය භවතහ] 
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හිනහ ඹන්ශන් නළති තිශඵන එේ පුදුභ ශදඹෂේ. චිරඳටි යඟ 

දෂේන්න ිරඹන්න  වදහ ේත location එ. භහියශර 

භන්්රීරුන්ශ  නිහ ංකීර්ණඹ ිරඹන්ශන් චිරඳටි යඟ දෂේන 

location එෂේ ශනොන ඵ රුණහය ඒ නිශඹෝජය 

ඇභතිතුභහට ශේරුේ න්න ිරඹන්න. ඒයි භභ ශේ ිරඹන්ශන්. 

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  යට තුශ නීතිඹ වහ හභඹ 

ඳේහශන ඹෆශේදී ශඳොලිස ශ්හ විසින් විලහර හර්ඹ 

බහයඹෂේ ඉටු යනු රඵයි. විටින් විට භවජනඹහශ  අ්රහදඹට 

රෂේන අසථහ භතු වුද භසතඹෂේ ශර ඔවුන්ශ  හර්ඹ 

බහයඹ ඉතහභේ ළදේ. 

 ඩා හේ හර්ඹෂේභ භවජන හිතහීර ශඳොලිස ශ්හෂේ 
ඳේහශන ඹෆශේදී ශඵොශවෝ රුණු ළපිරිඹ යුතු වුද  

ර්තභහනශේ ශඳොලිස ශ්ශේ නියුතු නිරධහරින් මුහුණ දී තිශඵන 

ළටලු ශශයහි ආේුහශව් ළරිරඹ යුතු අධහනඹ ශඹොමු වී නළති 

ඵ අඳශ  ළටහීභයි. එභ නිහ ශභභ බහ ඔවුන් පිබඳඵ ඩා හ 

ළිද අධහනඹෂේ ශඹොමු ශ යුතු ඇත. 

ශේ තේේඹ තුශ ඳළනනිනන ඳවත ළටලුරට පිබඳතුරු අදහශ 

අභහතයයඹහ විසින් බහ වමුශව් තඵනු ඇතළයි අශේෂේහ 

යනහ. 

(1) යජඹ විසින් ශඳොලිස නිරධහරින්ශ  ළටුඳ සිඹඹට 40ිරන් 
ළිද ිරරීභට අලය ඵ පිබඳශන 2016 අඹ ළඹ භිනන් 
ශඳොලිස නිරධහරින්ශ  ළටුේ ළිද ිරරීභට රුපිඹව මිලිඹන 
3 000ෂේ ශන්ය තිශඵනහ. ඒ ඉතහභ ශවොයි. 
ළටුේර විලහර විභතහෂේ තිශඵනහ. රුපිඹව මිලිඹන 
3 000ෂේ ශන්ය තිශඵනහ. ඒ හශ භ ශභභ ළටුේ 
විභතහ මු පභනින්භ නළති යන්න 2017 ශර්දී තේ 
රුපිඹව මිලිඹන 3 000ෂේ රඵහශදන ඵේ ්රහල ශහ. 
නමුේ ශභභ ශර් භහ 6ට ආන්න හරඹෂේ තවී 
තිබුණද  තභේ ඒ පිබඳඵ නිසි ක්රිඹහභහර් ශන ශනොභළත. 
ශඳොලිස නිරධහරින්ශ  ශභභ ළටුේ විභතහ ඉේ ිරරීභ 
වහ තීයණ න්ශන් දහද? 

 රු ඇභතිතුභනි  ශේ දීභනහෂේ ශර එතු යරහ 
විභතහ ඉේ යන්න ඵළවළ ිරඹරහ ඔඵතුභහ දන්නහ. 
ශේ ළටුශේ ඇතිශරහ තිශඵන විභතහෂේ. ඒ නිහ 
ඇතිශරහ තිශඵන ළටුශේ විභතහ ඉේ යන්න නේ 
ළටුේ ළිදවීභ අනිහර්ඹශඹන්භ ළටුඳට එතු ශ යුතු 
තිශඵනහ. නමුේ ජහති ළටුේ වහ ශ් ංයහ 
ශොමිභ විසින් දළන් රඵහ දී තිශඵන නිර්ශද්ලඹ අනු 
ඔවුන් ිරඹනහ  එභ සිඹඹට 40 ්රභහණඹ ළටුඳට එතු 
යනහ නේ ඒ වහ ළබිනට් භේඩා රශේ අනුභළතිඹ 
අලයයි ිරඹරහ. භහ දන්නහ ඳරිිය ඔඵතුභහශ  
අභහතයහංලශේ ශවේයඹහ විසින් එළනි ළබිනට් 
ඳ්රිහෂේ ස ශොට තිශඵනහ. එභ නිහ ශභඹ 
ළබිනට් භේඩා රඹට ඉියරිඳේ ශොට ශඳොලිස 
නිරධහරින්ශ  ළටුේ විභතහ ඉේ ිරරීභ වහ ශභභ 
රුපිඹව මිලිඹන 3 000 උඳශඹෝී යන්ශන් දහද 
ිරඹන එ ඳශමුළනි ්රලසනඹ විධිඹට ඔඵතුභහශන් 
දළනන්න ළභළතියි. 

(2)  ශඳොලිස නිරධහරින් ශනුශන් සථහනභහරු ්රතිඳේතිඹෂේ 
එබඳදෂේහ ඇත. ශභභිනන් නිසේ නිරධහරින් 
දුසයතහන්ට වහ අඳවසුතහන්ට මුහුණ ඳහන ඵ ඉතහභේ 
ඳළවළියලිඹ. තභන් ඳියංචි ශඳොලිස ශොට්ේහශේ යහජහරි 
වහ අවුරුදු 57 ඉෂේභවිඹ යුතුඹ. එශභන්භ තභහ ඳියංචි 
ඳශහශේ ශ්ඹද ීමභහ ශොට තිශබ්. එභ නිහ ශභභ 
නිරධහරින්ශ  හධහයණ ළටලු නියහයණඹ න 
ආහයඹට සුදුසු හධනීඹ ංශලෝධන සිදු යනහද? 

 භහරුවීේ ්රතිඳේතිඹෂේ එබඳදළෂේවීභ පිබඳඵ සතුතින්ත 
ශනහ.  ශභශතෂේ භහරුවීේ ්රතිඳේතිඹෂේ තිබුශේ නළවළ. 

ශද්ලඳහරන අධිහරිඹ  එශවභ නළේනේ ඉවශ ශඳොලිස 
නිරධහරින් තභ තභන්ශ  ළභළේත අනු තභයි භහරුවීේ 
සිදු ශශ.් ශඳොලිස නිරධහරින් වහ භහරුවීේ ්රතිඳේතිඹෂේ 
වඳුන්හ දීභ ඉතහභේ ළදේ හර්ඹඹෂේ. නමුේ එභ 
්රතිඳේතිශේදී හභහනය නිසේ නිරධහරින්ට විලහර 
දුසයතහන්ට මුහුණ ශදන්න සිදුන ශොන්ශද්සි තභයි 
එඹට ඇතුශේ ශරහ තිශඵන්ශන්. ආයේබශේදීභ 
ඳශහශතන් පිටත අවුරුදු 10ට ආන්න හරඹෂේ ළඩා  
යන්නට ඕනෆ. තභන්ශ  ශඳොලිස ශොට්ේහඹ ඇතුශත 
ළඩා  යන්න පු පන්භ තිශඵන්ශන් අවුරුදු 4යි. ඊට 
ඳසශ ්ඳශහශේ -region එශෂේ-. ශේ විධිඹට ේතහභ ශභභ 
භහරුවීේ ්රතිඳේතිඹ වයවහ ඔවුන්ට විලහර දුසයතහන්ට 
මුහුණ ශදන්න සිදුශරහ තිශඵනහ. ඒ නිහ ඔඵතුභහ ඒ 
පිබඳඵ ඹේ ංශලෝධනඹෂේ ඇති යන්න තීයණඹෂේ 
න්නහද ිරඹහ දළනන්න ළභළතියි. 

(3)   ශේ න විට ශඳොලිස ශ්හශව් බි ළටීභට ්රධහන ශරභ 
නිසි උසවීේ ඳටිඳහටිඹෂේ ශනොභළති විභේ  නිඹමිත ඳරිිය 
උසවීේ ශනොරළබී ඹෆභේ ශවත්ු වී තිශබ්.  ඇතළේ ශඳොලිස 
ශොසතහඳවරු අවුරුදු 26ට ආන්න හරඹෂේ එභ 
තනතුශර්භ යහජහරි යයි. එශභන්භ ඉවශ ශඳොලිස 
නිරධහරින් වහද විධිභේ උසවීේ ඳටිඳහටිඹෂේ 
අනුභනඹ ශනොිරරීභ ශවත්ුශොට ශන එභ තනතුශර් 
දීර්ක හරඹෂේ යහජහරි යයි. ශභභ තේේඹ භවිසින් ීරට 
ශඳය ශභභ බහශව් ශඳන්හ දී ඇති අතය  ඹේ උසවීේ 
ක්රභශව්දඹෂේ ශඳොලිස ශදඳහර්තශේන්තු විසින් ්රහලඹට 
ඳේ ශ ද  එඹ ද ශේ න විට අේහිටුහ තිශබ්. ඒ අනු 
ශඳොලිස නිරධහරින්ශ  උසවීේ පිබඳඵ ළටලු ශභශතෂේ 
විීම නළත. එභ ළටලු වහ විඳුේ රඵහ ශදන්ශන් 
දහද? 

 භට භතයි  ඔඵතුභහ ඳසු ගිඹ දසර උසවීශේ 
ක්රභශව්දඹෂේ  උසවිශේ ක්රිඹහ ඳටිඳහටිඹෂේ වඳුන්හ ශදනු 
රළබුහ. නමුේ ඒ ක්රිඹහ ඳටිඳහටිශේ ශදෝ නිහ ඹේ ශඳොලිස 
නිරධහරින් ව ඳහර්ලිශේන්තුශව්දී භවිසිනුේ එභ 
ඳටිඳහටිඹට ඹේ විශව්චන  ඉියරිඳේ ශහ. දළන් සිදු වී තිශඵන 
ශද් තභයි  එඹ මු පභනින්භ නතය ශොට තිබීභ. ඒ නිහ භභ 
ඔඵතුභහශන් දළන න්න ළභළතියි  ලින් ඉියරිඳේ යන 
රද උසවීශේ ක්රිඹහ ඳටිඳහටිඹ නිළයිය ශොට  එහි තිශඵන 
ශදෝ  භඟවයහ එභ ශඳොලිස නිරධහරින්ශ  උසවීශේ 
ක්රිඹහ ඳටිඳහටිඹ ඉෂේභනින්භ ආයේබ යනහද ිරඹරහ.  රු 
ඇභතිතුභනි   ියනඳතහභ ශඳොලිස නිරධහරින් විශ්රහභ ඹනහ. 
භවයවිට ඔවුන් ශොසතහඳව තනතුශයන්භ විශ්රහභ ඹනහ. 
නළේනේ ළයඹන් තනතුශයන්භ විශ්රහභ ඹනහ. ඒේ අපි 
ඔවුන්ශ  උසවීශේ ක්රිඹහදහභඹ අතඳසු යමින් තිශඵනහ. 
අපි අතඳසු යමින් ඉන්න ියනෂේ ියනෂේ ඳහහ  නිරධහරින් 
විශ්රහභ ඹමින් සිටිනහ.   ඔවුන්ට හධහයණඹෂේ ඉටු න්ශන් 
නළවළ. ඒ නිහ ඔඵතුභහ ශභභ උසවීේ ේඵන්ධශඹන් ඇති 
වී තිශඵන ළටලු ඉතහ ඉෂේභනින් වින්න පිඹය 
න්නහද ිරඹහ දළන න්න ළභළතියි. 

(4)   ශද්ලඳහරන ඳබඳළනීේරට රෂේ වීශේ ඩා හ ේබහවිතහෂේ 
ඇති යජශේ නිරධහරිඹහ ශඳොලිස නිරධහරිඹහ ඵ සිඹලු 
ශදනහශ  පිබඳළනීභ ශව්.  

 අපි දන්නහ  ඕඅයිීම භවේරු භහරු ශ විධිඹ. ශඵොරැවර 
ශඳොලීසිශේ ඕඅයිීම භවේතඹහ පිබඳඹන්දරට දහපු විධිඹ  
එතුභහ පිබඳඹන්දලින් තේ තළන්රට දහපු විධිඹ අපි 
දන්නහ. ඒ නිහ ශේ භහරුවීේ  උසවීේරදී 
විශල්ශඹන්භ අශේ යශට් යහජය නිරධහරින් වළටිඹට 
ේශතොේ ශඳොලිස නිරධහරින් තභයි විලහරතභ පීඩා නඹට 
ව දුසයතහන්ට රෂේන්ශන්  දඬු අඬුට වසුන්ශන්. 
ශඳොලිස ෂේශ්රශේ ශද්ලඳහරන ඳබඳළනීේ සිදු වී 
තිශඵනහ. ශභභ ශද්ලඳහරන ඳබඳළනීේ සිදු ව අඹට 
හධහයණඹ ඉටු ිරරීභ පිබඳඵ අශේ විශව්චනඹෂේ නළවළ  
රු ඇභතිතුභනි. නමුේ ආේුහෂේ ආහට ඳසශ ් වළභ 
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දහභේ සිදු න ශද් තභයි  ශද්ලඳහරන ඳබඳළනීේ ිරඹන 
ශඵෝඩ් එට මුහ ශරහ  නිඹමිත ඳරිිය උසවීේ රළබුණු  
තභන්ශ  යහජහරිශේදී ිරසිදු ශද්ලඳහරන අහධහයණඹට 
රෂේ ශනොවුණු අඹේ විවිධ ශද්ලඳහරන හිතේේ භත 
උසවීේ ව  ළටුේ ර්ධ රඵහ ළනීභ.  රු ඇභතිතුභනි  
දළනුේ ශද්ලඳහරන ඳබඳළනීභට රෂේ ව ඵ ඳමින් වන 
ඉවරහ සිටින පුද්රඹන් අතය  තය ශර ශද්ලඳහරන 
ඳබඳළනීභට රෂේ ව අඹ වළය ශනේ පුද්රඹන්ද සිටින 
ඵට ශතොයතුරු තිශඵනහ.  

 ඔඵතුභහට අලය නේ ඒ වුද ිරඹරහ භට ිරඹන්න පු පන්. 
ඒ අඹට නිඹමිත ඳරිිය උසවීේ රළබුණහ. නිඹමිත ඳරිිය ළටුේ 
ර්ධ රළබී තිශඵනහ.  ඇේශතන්භ ඔවුන්ට ශද්ලඳහරන 
ඳබඳළනීේ සිදු වී නළවළ. ඒ නිහ ශද්ලඳහරන ඳබඳළනීේ සිදුවී 
තිශඵන නිරධහරින්ට වන රඵහ ියඹ යුතුයි. එශ ්නළේනේ  
ඹවඳේ යහජහරිඹෂේ යන අඹට තිශඵන උසවීශේ 
අසථහ තභයි ශේ ශද්ලඳහරන ඳබඳළනීේ ිරඹන 
ශවඵරඹට මුහශරහ එන ේඩා හඹභ විසින් පුයන්ශන්. 
එතශොට  හධහයණ ශර ටයුතු යන නිරධහරින්ට 
අසථහෂේ නළති ශනහ.  

 ඒ නිහ ළඵවින්භ අහධහයණඹට රෂේ ව අඹට 
හධහයණඹෂේ ඉටු ශ යුතු අතය  එඹට මුහ වී  ශශයන 
ශේ හර්ඹඹ - ශභභ තේේඹ - ශඵොශවෝ ශඳොලිස 
නිරධහරින්ශ  අ්රහදඹට රෂේ තිශඵනහ. ශභභ තේේඹ 
නිළයිය ිරරීභ වහ ඔඵතුභහ න්නහ පිඹය ශර්ද ිරඹහ 
දළන න්න ළභළතියි.  

 ශඵොශවොභ සතුතියි  රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි.  

 
ගු වළග රවැනළයක මශතළ  
(ரண்தைறகு சரகன த்ரக்க) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  රු අනුය ියහනහඹ 

භන්්රීතුභහ සථහය නිශඹෝ 23(2) ඹටශේ ළදේ ්රලසනඹෂේ 

ඉියරිඳේ ිරරීභ පිබඳඵ භහ සතුතින්ත ශනහ. ඒ භිනන් භටේ 

හයණහ යහශිඹෂේ ථහ යන්න අසථහ රඵහ දුන්නහ.  

(1)  විශල්ශඹන්භ ශඳොලිස නිරධහරින්ශ  ළටුේ සිඹඹට 
40ිරන් ළිද ිරරීභ පිබඳඵ ිරඹන්න ඕනෆ. අපි ශේ රු 
බහශව් අඹ ළඹ විහදඹ යන ශරහශව්  ශඳොලිස ශ්ඹ 
ශනුශන් රු ඇභතිතුභහ ශ ඉවලීභ අනු  2016 
ර්ශේ සිඹඹට 20ිරන් ළටුේ ළිද යන්නේ   2017 
ර්ශේ ත සිඹඹට 20ිරන් ළිද යන්නේ අය රඵහ 
දුන්නහ. ඒ අනු සිඹඹට 40 ළිද ිරරීභෂේ යන්න රු 
මුදව ඇභතිතුභහ මුදව රඵහ දුන්නහ. ඒ මුදව තභ 
තිශඵනහ. ඒහ ශන්න ඕනෆභේ අඳට තිශඵනහ. 
නමුේ ඒ වහ ක්රභශව්දඹ ස ිරරීශේ ළටලු භතු ශරහ 
තිශඵනහ.  

 ඒ අනු රු භන්්රීතුභහ ඉියරිඳේ ශ ඳශමුළනි ්රලසනඹට 
පිබඳතුරු  භභ ඉියරිඳේ යන්නේ. ශඳොලිස නිරධහරින්ශ  
ළටුේ සිඹඹට 40ිරන් ළිද ිරරීභ වහ න ළටුේ 
ඳරිභහණඹෂේ ශඹෝජනහ ය  ඒ අනු ශඹෝජිත ළිදවීශභන් 
සිඹඹට 20ෂේ 2016 ජනහරි භ සිට ළටුේ ඳරිර්තනඹෂේ 
ය ශවීභ වහ අනුභළතිඹ රඵහ ශදන ශර ඉවරහ 
ශඳොලිසඳතිතුභහශ  අං පීඑචිිරයු/ඊය/08/03/052 වහ 
2016.02.03 ියනළති ලිපිඹ භිනන් ශවේ  නීතිඹ වහ හභඹ 
ව දෂේෂිණ ංර්ධන අභහතයහංලඹ ශත ශඹොමු ය ඇත.  

 එභ ලිපිඹට අනු අදහශ ශඹෝජනහ ේඵන්ධශඹන් 
අධහනඹ ශඹොමු ය  ළටුේ ංශලෝධනඹෂේ සිදු ිරරීභ 
ේඵන්ධශඹන් නිර්ශද්ල ිදනමින් රඵහ ශදන ශර 

ඉවරහ  ශවේ  නීතිඹ වහ හභඹ ව දෂේෂිණ ංර්ධන 
අභහතයහංලඹ විසින් අං 01/02/01/77 වහ 2016.02.08 
ියනළති ලිපිඹෂේ ආඹතන අධයෂේ ජනයහව භිනන්  ශවේ  
ජහති ළටුේ වහ ශ් ංයහ ශොමින් බහ ශත 
ශඹොමු ය තිශඵනහ. ශේ ේඵන්ධ හචිඡහ ිරහිඳඹෂේ 
ජහති ළටුේ වහ ශ්  ංයහ ශොමින් බහ භඟ 
සිදු ශද  ඒ ළටුේ ළිද ිරරීේ අනුභත යරහ නළවළ. 
භන්්රීතුභහ වන් ශ ඳරිිය  ශඹෝජනහෂේ යරහ තිබුණහ 
ඒ වහ ළබිනට් ඳ්රිහෂේ භිනන් ළබිනට් භේඩා රශේ 
අයඹ න්න ිරඹරහ. ඒ  ශේ ළටුේ ළිද ිරරීභට 
ශනොශයි; ශඳොලිස ශ්ඹට සුදුසු ළටුේ ුවඹෂේ ස 
ිරරීභටයි. නමුේ ශේ අසථහශව්දී භහ අතිරු 
ජනහධිඳතිතුභහශ ේ  රු අභළතිතුභහශ ේ උඳශදස ඳතහ 
තිශඵනහ. අපි ශඳය ිරඹහ සිටි  ඒ ළටුේ ළිද ිරරීභට 
තදුයටේ හචිඡහ ඳේන්න ිරඹරහ භට උඳශදස රඵහ 
දීරහ තිශඵනහ. භහ ඇේතටභ නහටු නහ  ශභශතෂේ ඒ 
ටයුතු ්රභහද වීභ ළන. විශල්ශඹන් ශඳොලිස නිරධහරින්ට 
අපි ශේ විලසහඹ දුන්නහ. ශේ මු ප බහභ එඹට එඟ 
ශරහ අත ඉසසුහ. අද අපි ඒ හර්ඹඹ ඉටු යන්න ඕනෆ. 
අපි ඒ වහ ඵළීම සිටිනහ.  

(2)  ශභභ ්රලසනශඹන් රු භන්්රීතුභහ අවන්ශන්  ශඳොලිස 
නිරධහරින් ශනුශන් සථහපිත ය ඇති සථහන භහරු 
්රතිඳේතිඹ ළනයි. ශඳය ඳළති සථහන භහරු ක්රභඹ ඹටශේ 
නිරධහරිශඹකු තභ ශ්හ හරඹ ය 10ෂේ ේපර්ණ න 
තුරු නිරධයඹහශ  ශවෝ රරඹහශ  භ  සථිය ඳියංචිඹ 
ශවෝ දළනට ඳියංචි ්රශද්ලඹට අඹේ ශඳොලිස ශොට්ේහඹට 
-  ොලිස ආ ් කොට්ඨාස ආන කිනන් න් ගම් ප්ර ශයන  ේො රි.  
 උදහවයණඹෂේ ිරඹනහ නේ  භහතය ශඳොලිස ශොට්ේහඹ 
ඹටශේ ශඳොලිස සථහන 16ෂේ තිශඵනහ.- සථහන 
භහරුවීභෂේ රළබීභට සුදුසුේ ශනොරළබ නමුේ  න සථහන 
භහරු ්රතිඳේතිශේ 2:2:7 අනු එඹ ය 09 දෂේහ අුහ ය 
ඇති ඵළවින් සිඹ ේපර්ණ ශ්හ හරඹ ය 09ෂේ ළපිර 
නිරධහරිශඹකුවට ඹ අවුරුදු 57න ශතෂේ ඕනෆභ 
අසථහ තභ ේ ්රශද්ලඹ ශවෝ සථිය ඳියංචිඹ අඹේ 
ශොට්ේහඹ ශත සථහන භහරුවීේ රළබිඹ වළිර අතය  
වදය ශවත්ු භත ඕනෆභ අසථහදී තභ සථිය ඳියංචිඹට 
අඹේ ශඳොලිස භට සථහන භහරුවීේ රළබීභට වළිරඹහ 
තිශඵනහ. අවුරුදු 09 හර ීමභහ තුශ තභන්ශ  ේ 
්රශද්ලශේ ශඳොලිස සථහනඹට සථහන භහරුවීේ රඵන්න 
ඵළවළ; අනිෂේ ඳ රශද්ලරට සථහන භහරුවීේ රඵන්න පු පන්.  

 එශභ්  ඹ අවුරුදු 57ෂේ ව  ඳසු නිරධහරිඹහශ  ළභළේත 
භත නිරධහරිඹහ ඳියංචි ්රශද්ලඹට අඹේ ශඳොලිස සථහනශේ 
යහජහරී ිරරීභටද  වළිරඹහ ඇති අතය  ශ්ශේ 
අලයතහ භත ශවෝ විනඹ ශවත්න් භත සථහන භහරුවීේ 
සිදු ශශවොේ මි නිරධහරිශඹකුට අේඩා  තභන් ඳියංචි 
ඳශහශතහි ය ශදොශවෂේ ශ්ඹ ශ වළිර ඵළවින් 
නිරධහරින් ශත තභන් ඳියංචි ඳශහශේ ශ්ඹ ිරරීභට  
ඇති අලයතහඹ  ීමභහ ිරරීභෂේ සිදු  වී ශනොභළත.  

 ශභභ සථහන භහරුවීේ ්රතිඳේතිඹ ස යන රද්ශද්  
ශඳොලිස ඳරීෂේරුන්ශ  ංභඹ වහ නිසේ 
නිරධහරීන්ශ  ංභශේ නිරධහරින් භ හචිඡහ 
යරහ. ශඳොලීසිශේ ඉවශ නිරධහරීන් එෂේ විතයෂේ 
ශනොශයි එභ හචිඡහ ශශ.් ඳසු  ජහති ශඳොලිස 
ශොමින් බහ ශතද ළහ  එභ ශොමින් බහශව් 
නිරධහරින් වහ ඒ නිරධහරින්ශ  ංේර අඹ අතය 
ඳේන රද හචිඡහිරන් ඳසු ඔවුන්ශ  අදවස  
ශඹෝජනහ ව  එඟතහ රඵහ ළනීශභන්  අනතුරුයි එඹ 
ශශ.්  

(3)  ශභභ ්රලසනඹ  ශඳොලිස නිරධහරින් උස ිරරීශේ ඳටිඳහටිඹ 
ළනයි. ඔඵතුභහ ශේ ළන රුණු ඉියරිඳේ යපු 
අසථහදී අපි ඒ ළන ථහ ශහ. ඒ අසථහශව්දී 

1391 1392 

[රු අනුය ියහනහඹ භවතහ] 
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පුයේඳහුහ යහශිඹෂේ තිශඵන නිහ  ශ්ශේ අලයතහ  උඩා  
ියර්ක ශ්හ ඳදනභ  භත  පුයේඳහුහ පුයන්න අපි  ශඳොලිස 
ශොමිශභන් අය ඉවලුහ. ්රලසනඹට පිබඳතුය භභ 
ිරඹන්නේ.  

 ශඳොලිස ශොසතහඳව තනතුශර් සිට ශඳොලිස ඳරීෂේ 
තනතුය දෂේහ ඳේනහ පුයේඳහුහ දීර්ක ශ්හ ඳදනභ භත 
ේපර්ණ ිරරීභට ටයුතු ශද නිරධහරින්ශන් එවරව 
විශයෝධතහ ශවත්ුශන් ජහති ශඳොලිස ශොමින් බහ  
විසින්  එඹ අේහි ටුහ  ඳතින පුයේඳහුහ  ේපර්ණ ිරරීභට 
අලය ක්රභශව්දඹන් එභ ශොමින් බහ විසින්  ස 
යන්න ආයේබ ශහ. එභ ටයුතු  යමින් ඳතිනහ.  

 එශභ්  ශ්රී රංහ ශඳොලීසිශේ සිඹලුභ තනතුරු වහ  ඵහ 
ළනීශේ  වහ  උස ිරරීශේ ඳටිඳහටි ස ය අනුභතිඹ 
රඵහ ළනීභ  වහ  ජහති ශඳොලිස ශොමින් බහ ශත 
ඉියරිඳේ ය තිශඵනහ. ඒ වහ අනුභළතිඹ රළබීශභන් ඳසු 
ඉියරිශේදී   එභ අනුභත  ඵහ ළනීශේ වහ උස  ිරරීශේ 
ඳටිඳහටි  අනු උසවීේ රඵහ දීභට වළිරඹහ ඇති ශනහ.  

(4)  ශභභ ්රලසනඹ   ශද්ලඳහරන ඳබඳළනීේරට රෂේ ව ශඳොලිස  
නිරධහරින්ට වන ළරීමභ ළනයි. ශද්ලඳහරන   
ඳබඳළනීේරට  රෂේ ව  ඵට  රුණු දෂේමින් වන 
අශේෂේෂිත ශඳොලිස   ශදඳහර්තශේන්තුශව් ශ්ශේ  නියුතු 
වහ ශේ න විට  විශ්රහමි නිරධහරින් විසින් මින් ශඳය  ඳේ 
ය සිටි ශද්ලඳහරන ඳබඳළනීේ මිටු ශත ඉියරිඳේ ය 
ඇති අිනඹහචනහ  ේඵන්ධශඹන්  ළරසිඹ වළිර වන 
පිබඳඵ අභහතය භේඩා ර ශවේශ  අං 
16/0654/748/010 වහ 2016.04.22 ියනළති  ලිපිඹ භිනන් ඳේ 
යන රද ශද්ලඳහරන ඳබඳළනීේරට රෂේ වන්  ශත 
වන ළරීමශේ  ්රිපුද්ර මිටු විසින් රහ ඵරමින්  
ඳතින අතය  එභ මිටුශව් ශභශතෂේ සිදු ශ 
විභර්ලනරට  අදහශ නිර්ශද්ල අං MLO/PVC/04/03/15 
වහ 2016.06.10 ියනළති අභහතය  භේඩා ර  ංශද්ලඹ භිනන්  
අභහතය භේඩා රශේ අනුභතිඹ වහ ඉියරිඳේ ය ඇත.  

ශේ මිටුශව් ළඩා රට  ශද්ලඳහරන ලශඹන් අපි ඇිනලි හ 

නළවළ. ශභොද  අූ වතය දහවෂේ නිරධහරින්ශ   භහනසි තේේඹ 

අපි යිරන්න  ඕනෆ.  ඒ අඹට භහනසි පීඩා හෂේ ඇති න්ශන් නළති 

ආහයඹට  ශද්ලඳහරන ඇිනලි ළීමේලින් ශතොය  ශේ නිළයිය 

ශද්ලඳහරන ඳබඳළනීභෂේද ිරඹහ ශොඹහ ඵරහ ටයුතු යන්න 

ිරඹරහ තභයි අපි  උඳශදස දීරහ   ඒ ඳේිරරීභ ය තිශඵන්ශන්.  

 
ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු අභහතයතුභනි  ශඳොිද ඳළවළියලි ය ළනීභෂේ ය න්න 

අලයයි.  ඔඵතුභහ ිරව්හ  සථහන භහරුවීේ ්රතිඳේතිඹ වදනශොට  

නිසේ  නිරධහරින්ශ  ංභඹ  භේ හචිඡහ ශහඹ ිරඹරහ. 

වළඵළයි දළන් ශේ ්රතිඳේතිඹ පිබඳඵ එභ ංභශඹන්භ තභයි  ඹේ 

විශව්චනඹෂේ ඇවිේ තිශඵන්ශන්. ඉවශ නිරධහරින්ශ  භහරුවීේ 

පිබඳඵ ශනොශයි   ඇේතටභ නිසේ නිරධහරින්ශ  භහරුවීේ  

පිබඳඵ තභයි  දළන් ඹේ ළටලුහරී තේේඹෂේ භතු ශරහ 

තිශඵන්ශන්. එභ ංභඹ විසින්භ තභයි එභ රුණු ශඳන්හ 

ශදන්ශන්.  එභනිහ  ඔඵතුභහ - 

 
ගු වළග රවැනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு சரகன த்ரக்க) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
භභ හිතන විධිඹට ශඳොලිසඳතිතුභහ ඇතු ප මිටුෂේ ඒ 

ක්රිඹහඳටිඳහටිඹ වදරහ ඒ ළන හචිඡහ ශහ. ඊට අභතය -  [ඵහධහ 

ිරරීභෂේ] ඒ වදහ ශන ඹන අසථහශව්. ඊට ඳසු ශඳොලිස 

ශොමිභට ඉියරිඳේ ිරරීශභන් අනතුරු  ශඳොලිස ශොමිභේ  ඒ 

රුණු ළන ථහ ශහ  රු භන්්රීතුභනි.  ඒ ථහ ශ රුණු  

ළරිරවරට බහජනඹ ශහ. නමුේ තදුයටේ ළටලුෂේ  

තිශඵනහ නේ භභ ශොමින් බහේ එෂේ ථහ ය 

ඵරන්නේ. අඳට අහල තිශඵනහ ශන් තදුයටේ හචිඡහ 

යන්න.  

 

ගු නිපයෝජය කළරක වභළඳිනුරමළ 
(ரண்தைறகு குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you very much, Hon. Minister. Then, there is a 

Ministerial Statement to be made by the Hon. Sagala 

Ratnayaka. 

 

ගු ණර්. එම්. ඳද්ම උායළ්දත ගුණපවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உசரந் குமசக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගු නිපයෝජය කළරක වභළඳිනුරමළ 
(ரண்தைறகு குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Yes, Hon. Member. 

 

ගු ණර්. එම්. ඳද්ම උායළ්දත ගුණපවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உசரந் குமசக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  භභ ශේ ඉියරිඳේ 

යන්ශන් වියසි ය්රහද ්රලසනඹෂේ.  භභ භහියශර ඳහර්ලිශේන්තු 

භන්්රී නිර නිහ ංකීර්ණශේ C25 නිහශේ තභයි ඳියංචි 

සිටින්ශන්. අශේ භන්්රීරු ණනහෂේ ඒ නිහර ඳියංචි 

සිටිනහ. අද උදෆන එභ නිහ ංකීර්ණශේ සිදු ව සිද්ධිඹෂේ 

ළනයි භහ ශේ ිරඹන්න වදන්ශන්.  

 

ගු නිපයෝජය කළරක වභළඳිනුරමළ 
(ரண்தைறகு குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
That is not a point of Order.-[Interruption.]  

 
ගු බ්දදු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  ශේ එතුභහශ  වියසි 

ය්රහද ්රලසනඹෂේ. 

 

ගු නිපයෝජය කළරක වභළඳිනුරමළ 
(ரண்தைறகு குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Yes, you continue with your point of Order. 
 
ගු ණර්. එම්. ඳද්ම උායළ්දත ගුණපවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உசரந் குமசக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  අද උදෆන යන්ජන් 

යහභනහඹ නිශඹෝජය අභහතයයඹහ එභ සථහනශේ ශිද 

පුහුණු ඉන්නහ භහ දළෂේහ. එඹ ඉතහභ අශලෝබන තේේඹෂේ.  

ඒ හශ භ ශඳොලීසිශඹන් භට ථහ ශහ. අඳේ එතළන තභයි ඳියංචි 

ශරහ ඉන්ශන්. අ ශේ දරුන් ඉන්නහ  බිරින්දෆරු ඉන්නහ.  ත 

විලහර පිරිෂේ එහි ඳියංචි ශරහ සිටිනහ. ඒ නිහ ශේ විධිශේ 

ටයුේතෂේ සිදු න එ වහභ නේන්න. භභ ශේ ඵ 

ඳහර්ලිශේන්තුශව් භව ශවේතුභහටේ දළනුේ දුන්නහ.  
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ඳහර්ලිශේන්තු 

ගු නිපයෝජය කළරක වභළඳිනුරමළ 
(ரண்தைறகு குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
I have received a letter. I will ask the Hon. Speaker to 

inquire into this matter.-[Interruption.] 
 

ගු රනිල් වික්රමසිසශ මශතළ (අ්ළමළතයුරමළ වශ ජළිනක 

ප්රිනඳවැින ශළ ණර්ථික ක යුුර අමළතයුරමළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க - தற அகச்சதம் மசற 

தகரள்கககள் ற்தம் ததரதபரர அலுல்கள் அகச்சதம்) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 

of National Policies and Economic Affairs)  

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  භහ හිතන විධිඹට අශේ 
යන්ජන් යහභනහඹ නිශඹෝජය ඇභතිතුභහ අද උශද් රුශව් 
භහියශර  ඳහර්ලිශේන්තු නිර නිහ ංකීර්ණශේ දී චිරඳටි 
ළඩා ටවනෂේ වහ පුහුණුවීභෂේ ශහ.  

 

ගු ණර්. එම්. ඳද්ම උායළ්දත ගුණපවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உசரந் குமசக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
නළවළ  නළවළ  රු අභළතිතුභනි. 
 

ගු රනිල් වික්රමසිසශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

භට පිබඳතුරු ශදන්න අසථහ ශදන්න. ශභශවභ පුහුණුවීභෂේ 
සිදු ශනහ ිරඹහ ියශන්ස ගුණර්ධන භන්්රීතුභහේ  ඵන්දුර 
ගුණර්ධන භන්්රීතුභහේ භට ිරව්හ. භභ එශවට  ථහ යරහ එඹ 
නේන්න ිරඹහ ිරව්හ. එතුභහට පුහුණුවීේ යන්න වුභනහ 
නේ  - 

 

ගු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

යේභරහශන් ශිද පිටිඹ තිශඹන්ශන්.  
 

ගු රනිල් වික්රමසිසශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ඔව්. එතුභහට යේභරහශන් ශිද පිටිඹට ඹන්න පු පන්.  
ඔඵතුභන්රහ දන්නහ ඇති  තේ තළන්ර ශභොනහද යන්ශන් 
ිරඹරහ. ශොශවොභේ එළනි ශදඹෂේ සිදු යරහ තිශඵනහ. [ඵහධහ 
ිරරීේ] ඔඵතුභන්රහ ශඳොඩ්ඩා ෂේ ඉන්න ශෝ. භභ ිරඹන ශදඹ 
අවන්න. [ඵහධහ ිරරීේ] භභ ඇහුශව් ශනේ ශිද පිටි ළන 
දන්නහද ිරඹරහයි. රන්ත වික්රභතුංට ශිද තිබ්ශඵේ ශිද 
පිටිශේද ිරඹරහයි භභ ඇහුශව්.  

 

ගු ණර්. එම්. ඳද්ම උායළ්දත ගුණපවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உசரந் குமசக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
භභ ිරව්ශව් ඒ ශනොශයි.  

 
ගු රනිල් වික්රමසිසශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

භහියශර  ඳහර්ලිශේන්තු භන්්රී නිර නිහ ංකීර්ණශේ සිටින 
 අශේ රු භන්්රීතුභන්රහට ිරසිභ ඵඹෂේ නළති ජිේ ශන්න 
අසථහ තිශඹන්න ඕනෆ ඵ භභේ පිබඳන්නහ. එතළන එඹ සිදු 
ිරරීශභන්  ිරසිභ වහනිඹෂේ න්ශන් නළවළ ිරඹරහයි ිරඹහ තිබුශේ. 
භභ ිරව්හ  " භෂේ නළවළ  එතළන එළනි පුහුණුවීේ යන්න අලය 
නළවළ  වුභනහ නේ ශඳොලීසිශේ ශිද පිටිශේ ඒ පුහුණුවීේ ය 
න්න අසථහ ශදන්නේ" ිරඹරහ. ඕනෆ නේ භහින්දහනන්ද 
අලුේභශ  භන්්රීතුභහටේ අපි ඒ අසථහ ශදන්නේ. ශේ 

භන්්රීතුභහ වන් යන හයණඹ ඊ ට ඉසය ශරහ ියශන්ස 
ගුණර්ධන භන්්රීතුභහේ  ඵන්දුර ගුණර්ධන භන්්රීතුභහේ භට 
ිරව් නිහ භභ ඒ ළන ශොඹහ ඵළලුහ. ඇේත ලශඹන්භ ඒ 
ශේ රු බහට ඵරඳහන හයණඹෂේ ශනොශයි.  

ඔඵතුභහ ිරය ඳරිිය එඹ ය්රහද ්රලසනඹෂේ ශනොශව්ඹ ිරඹන 

හයණඹ භහ පිබඳන්නහ. But I think this is an urgent issue 

which could have been raised. So, we have no problem in 

answering and I would like to say that we have already 

taken action on that.  
 

ගු ච්දරසිරි ගජදීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  ඳහර්ලිශේන්තු 

භන්්රීරුන්ශ  නිර නිහ ංකීර්ණශේ ශේ හශ  ශිද 
ංදර්ලන ඳේන්න වළිරඹහෂේ රළබුශේ හශ  අයඹෂේ 
ඇතිද ිරඹහ භහ දළනන්න ළභළතියි. ඒ වහ වුරුන් ශවෝ 
අය දී තිශඵනහද ිරඹහ භහ රු අග්රහභහතයතුභහශන් දළනන්න 
ළභළතියි.  

 

ගු රනිල් වික්රමසිසශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  අශඳන් අය ේශේ 
නළවළ. එඹට අය ශදන්න භට ශොශවේභ ඵරඹෂේ ඵළවළ.  
අය රළබී තිබුණේ   දළනට ඒ ටයුේත නතය යන්න ිරඹහ භහ 
ිරව්හ.   

අඳට දළන් ආේුහක්රභ යසථහ භේඩා රශේ ශභශවයුේ 
මිටුට ඹන්න තිශඵනහ. ඒ නිහ බහශව් ඉියරි ළඩා  ටයුතු 
දළන් ආයේබ යන්න ිරඹරහ භහ ඉවලීභෂේ යනහ. ශභොද   අද 
ියනට නිඹමිත ඳනේ ශටුේඳත පිබඳඵ ශදන ය ිරඹවීශේ 
විහදඹ භහ විසින් ආයේබ ශ යුතු තිශඵනහ.  

 

ගු නිපයෝජය කළරක වභළඳිනුරමළ 
(ரண்தைறகு குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you. Next is a Ministerial Statement to be 

made by the Hon. Sagala Ratnayaka.  

 

ඹහඳනඹ අර්ධද්වීඳශේ සිදුන භහජ විශයෝධි 
ටයුතු: නීතිඹ වහ හභඹ ව දෂේෂිණ 
ංර්ධන අභහතයතුභහශ  ්රහලඹ 
ரழ். குடரரட்டில் இடம்தததம்  

சதோகறமரச் தசற்தரடுகள்: சட்டதொம் 

எலங்கும் ற்தம் தற்கு அதறறதத்ற 

அகச்சரறன் கூற்த 
 ANTI-SOCIAL ACTIVITIES IN JAFFNA 

PENINSULA: STATEMENT BY MINISTER OF LAW 

AND ORDER AND SOUTHERN DEVELOPMENT 
 

ගු වළග රවැනළයක මශතළ (නීිනය ශළ වළමය වශ 

ාක්කයෂිණ වසලර්ධන අමළතයුරමළ  
(ரண்தைறகு சரகன த்ரக்க - சட்டதொம் எலங்கும் ற்தம் 

தற்கு அதறறதத்ற அகச்சர்) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka - Minister of  Law and Order 

and Southern Development) 
රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  ීරට ශඳය ියන -

2016.05.19න දහ-  රු ඩා  රස ශද්හනන්දහ භන්්රීතුභහ ඹහඳනඹ 

1395 1396 
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අර්ධද්වීඳශේ නීතිඹ වහ හභඹ පිබඳඵ ළටලුෂේ ේඵන්ධශඹන් 

සථහය නිශඹෝ 23 (2) ඹටශේ පිටු වඹ ්රලසනඹෂේ භශන් 

ඇහුහ. එදහභ TNA එ ඒ ළන බහ ව තඵන අසථහශව් 

විහදඹකුේ ඉවරහ තිබුණහ. ඒ නිහ එදහ ශේ ්රලසනඹට පිබඳතුය 

ශදන්න භට අසථහ රළබුශේ නළවළ.  රු ඩා  රස ශද්හනන්දහ 

භන්්රීතුභහ දළන් ශේ රු බහශව් නළති නිහේ  භහශ  පිබඳතුය දීර්ක 

පිබඳතුයෂේ න නිහේ භහ එඹ ඔඵතුභහශ  අයඹ ඇති වභළගත* 

යනහ  රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි. 

 
* වභළපම්වය මත තබන ා ිළිතුරර: 
* சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 

* Answer tabled: 

· රු භන්්රීතුභහ විසින් ඳසුගිඹ 8 ශනි ියන යහ්රිඹ න්නහර් ඳන්වන 
සිේ්රහේ ඳහශර් නි යන් ඳවුේ 12ෂේ ශොවරහ ඇති ඵටේ  
11 ශනි ියන තහිද බද්රහලි අේභහන් ශෝවිව ඳහශර් හන්තහට 
අයිති යන් ඳවුේ 11 ඵරැති තළවරෂේ ශොවර හ ඇති ඵටේ  12 ශනි 
ියන අරළට්ටි ්රශද්ලශේ අවුරුදු 21 ඹළති තරුණශඹකුට තරුණඹන් 
තිශදශනකු විසින් සිදුශ ඵට ඳන සිද්ධිඹ ේඵන්ධශඹන් ය 
ඇති විභීමභට අනු රුණු ඳරීෂේහ යන රිය.  

2016.05.08 ියන ඹහඳනඹ ශඳොලිස සථහනඹ ශත ලිංශ සයන් සුබහජනී 

ඹන අඹ විසින් රු.480 000/= ෂේ ටිනහ තභ නිශ් තිබ යන් බහේඩා  ශොයේ 

ර ඵට වන් ය ඉියරිඳේ ය ඇති ඳළමිණිවර ේඵන්ධශඹන් ශභශතෂේ 

සිදුයන රද විභර්ලන අනු ළරුන් ිරසිකුේ අනහයණඹ වී ශනොභළති 

අතය  සිද්ධිඹට අදහශ ඹහඳනඹ භ/උ බී 515 ඹටශේ රු අධියණඹ ශත 

රුණු හර්තහ ය ඇත. ඉියරි නුහ ියනඹ 2016.06.28 ඵට වන් ය ඇත. 

සිද්ධිඹට අදහශ අඳයහධ සථහන ඳරීෂේණහහය නිරධහරීන්ශන් වහ ඇිනලි 

ටවන් ශයජිස්හර් නිරධහරීන්ශ  වහඹ රඵහශන විභර්ලන සිදුය ඇති 

අතය  එභ විභර්ලනඹන්ට අනු විදයහේභ හෂේෂි ිරසිෂේ හර්තහ වී ශනොභළත.  

2016.05.11 ියන හනි ඵද්රහලි අේභහන් ශෝවිර ඳහශර්දී හන්තහට 

අයිති ඳවුේ 11ෂේ ඵරැති යන් තළවරෂේ ශොවරහ ඇති ඵට ය ඇති 

හර්තහට අනු ඳරීෂේහ ය ඵළලීශේදී ඉවත ියනශේ ඹහඳනඹ ියහ තුශ ිරසිදු 

ශඳොලිස සථහනඹෂේ ශත ශභළනි අඳයහධඹෂේ හර්තහ වී ශනොභළති අතය  

2016.05.10 ියන ඹහඳනඹ ශඳොලිස සථහනඹ ශත ඳවුේ 02 ෂේ ඵරැති රු.90 000/

= ෂේ ටිනහ යන් භහරඹෂේ ශොවරෆභෂේ ේඵන්ධශඹන් අං 36  ශදන 

ඳටුභ ඳරහලි ඳහය  ඹහඳනඹ ලිපිනශේ ිරරිචිචි ශවේ න්දන් රෂේසමි ඹන 

අඹ විසින් ඹතුරු ඳළියඹිරන් ඳළමිණි පුද්රයින් ශදශදනකු විසින් ඇඹ ඳළශ සිටි 

යන් භහරඹ ශොවරහ ඳරහගිඹ ඵට ඳළමිණිවරෂේ රළබී ඇත.  

ශභභ ඳළමිණිවරට අදහශ සිදුයන රද විභර්ලනඹන්ට අනු අඳයහධඹට 

ේඵන්ධ ළරුන් ිරසිකුේ ශභශතෂේ අේ අඩා ංගුට ශන ශනොභළත. 

සිද්ධිඹට අදහශ අඳයහධ සථහන ඳරීෂේණහහය නිරධහරින්ශන් වහ ඇිනලි 

ටවන් ශයජිස්හර් නිරධහරින්ශ  වඹ රඵහශන විභර්ලන සිදුය ඇති අතය  

එභ විභර්ලනඹන්ට අනු විදයහේභ හෂේෂි ිරසිෂේ හර්තහ වී ශනොභළත. 

2016.05.12 ියන අරළට්ටි ්රශද්ලශේදී අවු 21 ඹළති තරුණඹකුට 

තරුණඹන් තිශදනකු විසින් ඳවයදී ඇති ඵට වන් ය ඇති රුණට 

අදහශ ඳරීෂේහ ය ඵළලීශේදී අරශට්ටි ඵටහිය ්රශද්ලශේ තයහහ ංඹන් 

ඹන අඹ විසින් ඳහයෂේ ේඵන්ධ ආයවුරෂේ භත ඇතිව ඵහින් ඵසවීභෂේ දුයිය 

ශොස ඔහුට ඳවයදී නිට අරහබවහනි සිදුය ඇති ඵට වන් යමින් 

2016.05.12 ළනි ියන ශතලිේඳශව ශඳොලිස සථහනශේ විවිධ ඳළමිණිලි අංලශේ 

ඳළමිණිවරෂේ ටවන් ය ඇති ඵට හර්තහ විඹ. එශ්භ  ශභභ සිද්ධිශේදී 

ඳළමිණිලිරුට සු ප තුහර සිදුවී ඇති ඵළවින් ශයෝවව ත ශනොභළත.  

ශභභ ඳළමිණිවරට අනු යන රද විභර්ලනශේදී ඳවයදුන් ඵට වන් 

ළරුන් න යන්ුහ යවීන්ද්රන් වහ න්දහමි යවීන්ද්රන් ඹන අඹලුන් 

අේඅඩා ංගුට ශන ඇති අතය  2016.05.13 ියන ශදඳහර්ලඹ සථහනඹට ළහ 

ඳළමිණිවර විබහ ය ඇත. එහිදී ශදඳහර්ලඹ භතඹට ඳේවී ඇති අතය  

භහර්ඹ ේඵන්ධශඹන් ඇති ආයවුර වහ සිවිව අධියණශේ නුහෂේ 

ඳේහශන ඹනු රඵයි. 

· රු භන්්රීතුභහ විසින් ීරට ශඳය අේ අඩා ංගුට ශන ඇති ඹහඳනඹ 
අර්ධද්වීඳශේ නීති විශයෝධි ක්රිඹහ වහ භංශොවර ෆේරට ේඵන්ධ 
"ආහ" නභළති ේඩා හඹශේ ක්රිඹහ භහර් ේඵන්ධශඹන්ද  ශඳොලීසිඹ 

විසින් අේ අඩා ංගුට ේ "ශයොෂේ ටීේ" නේ ේඩා හඹභ ේඵන්ධේ  
ඔවුන්ට සවිට්ර්රන්තශඹන් ඵළංකු වයවහ මුදව රළබී තිබ ඵටේ  
එඹට ඹහඳනඹ ියස්රිෂේඹ නිශඹෝජනඹ යන ශද්ලඳහරනඥශඹකුශ  
පුතකුද ේඵන්ධ ඵටේ  ඔවුන්ශ  ඳයභහර්ථ වහ ඳසුබිභ පිබඳඵේ 
ය ඇති විභීමභට වහ ඹහඳනඹ අර්ධද්වීඳඹ තුශ ශභශතෂේ ව සිදු ව 
සිඹලුභ නීති විශයෝධි සිදුවීේ "ශයොෂේ ටීේ" නේ ේඩා හඹභ විසින් 
සිදුයන රද ඒහද නළතශවොේ තේ ේඩා හඹේ ශභඹට ේඵන්ධද 
එභ ශනේ ේඩා හඹේ ශවෝ පුද්රයින් අේ අඩා ංගුට ළනීභට ක්රිඹහ 
භහර් ශන තිශබ්ද ඹනුශන් ය ඇති විභීමභට අනු  

ඹහඳනඹ ්රශද්ලශේ සිදුයන අඳයහධ ේඵන්ධශඹන් රින් ය 

අේඅඩා ංගුට නු රඵන පුද්රයින් වහ ේඩා හඹේ පිබඳඵ විභර්ලන සිදු 

ිරරීශේදී ශභභ අඹ පන් දකුණු ඉන්ියඹහනු චිරඳට නළයඹීභට ඇබ්ඵළහි වී එහි 

ඇති භළයයයින්ශ  චරිත අනුයණඹ යමින් ේඩා හඹේ ලශඹන් එෂේ 

ඹහඳනශේ විවිධ ්රශද්ලර ළරියමින් ඹේ ඹේ අඳයහධ සිදුයන ඵ 

නිරීෂේණඹ වී ඇති අතය  ශභශර ඹහඳනඹ ්රශද්ලශේ ළරියමින් අඳයහධ සිදු 

යන රද ේඩා හඹේ ඵට විභර්ලන රදී වඳුනහේ ශඵොශවෝ පුද්රයින් වහ 

ේඩා හඹේ ශේ න විට අේඅඩා ංගුට ශන යෂේෂිත ඵේධනහහය තය 

ඇත. 

"ආහ" නමින් වඳුන්නු රඵන ේඩා හඹභ මුලින්භ අේඅඩා ංගුට නු 

රළබුශව් චුන්නහේ ශඳොලිස සථහනඹ භගින් න අතය  අඳයහධ ළරළෂේවීශේ 

ශභශවයුේ ියඹේ යමින් චුන්නහේ ශඳොලිස සථහනඹ භගින් "ආහ" නභළති 

වලිඹ අේ අඩා ංගුට ළනීභ වහ ටයුතු ය ඇත. එශර අේඅඩා ංගුට 

ේ ේඩා හඹභ වඹ ශදශනකුශන් භන්විත විඹ. ශභහිදී අදහශ ළරුන් 

න නඩා යහජහ කුභශර්සයන්  ශවයේනේ දරුනන්  ආනන්දයහජහ ජිඵන්  

ශෝශන්සර්න් ිරරිනහේ  කුභශර්සයන් විශනෝදන් ශවේ කුභශර්  යේනේ 

විශනෝජන් ශවේ "ආහ" ව ශෝියයහජහ අශනෝජන් ඹන අඹ පන් නිට 

අයුතු ඇතුලුවීභ  ඳවයදී ශදශදශනකුට සු ප තුහර සිදුිරරීභ  ුහශන් ඳහ 

පුද්රඹකුට ඵයඳතර තුහර සිදුිරරීභ  නිට ඳවය දී රු.661 000/= 

අනර්ථඹෂේ සිදුිරරීභ ේඵන්ධශඹන් අේඅඩා ංගුට ශන භවරහේ භ/උ 

3012/PC/14 ඹටශේ අධියණඹට ඉියරිඳේ ය යදරුන් ශොට ය 

සිය දඬුේ නිඹභ ය ඵන්ධනහහය තය සිටී. 

භහනිේඳහයි ශඳොලිස සථහනඹ භගින් ද ුහලින් ඳහ තුහර සිදුිරරීභ 

ේඵන්ධශඹන් ශභභ ේඩා හඹභට ේඵන්ධ පුද්රයින් 12 ශදශනකු 

අේඅඩා ංගුට ශන භවරහේ භ/උ බී 292/15 ඹටශේ ඉියරිඳේ ය ියගු රෂේ 

ඵන්ධනහහය ත සිට ශේ න විට ඇඳ රඵහ ඳළමිණ සිටින අතය  ීරට අදහශ 

තේ ළරුන් තිශදශනකු අේඅඩා ංගුට ළනීභට විභර්ලන සිදුයමින් 

ඳතී. 

2016.05.08 න ියන ඹහඳනඹ ශඳොලිස සථහනඹ භගින් "ආහ" නභළති 

වලිශඹන් ළඩීශන්වී ගිඹ පුද්රයින් ඵට ළයන "ශයොෂේ ටීේ" නමින් 

වඳුන්න ේඩා හඹභට අඹේ පුද්රඹන් ඹ (06) ශදශනකු ුහ 02 ෂේ  

ශශට්රි 01 ෂේ  අේ ශඵෝේඵ 02 ෂේ ව ශොයේ යන රද ඹතුරු ඳළිය 02 ෂේ 

භ අේ අඩා ංගුට ශන ඇති අතය  ශභභ අඳයහධ ේඩා හඹභ විසින් 

්රශද්ලශේ සිදුයන රද අඳයහධ 07 රුණු අනහයණඹ යශන රු 

අධියණඹ ශත ඉියරිඳේ ය ඇත.  

ඉවත "ශයොෂේ ටීේ" නභළති ේඩා හඹභ ේඵන්ධශඹන් සිදුය ඇති 

විභර්ලන රදී ශභභ ේඩා හඹභට ශද්ලඳහරනඥඹකුශ  පුශතකු ේඵන්ධ 

ඵට ශවෝ එභ ේඩා හඹභ ශත සවිට්ර්රන්තශඹන් මුදව ආධහය රළබී ඇති 

ඵට ශවෝ ශතොයතුරු අනහයණඹ වී ශනොභළති අතය  අේ අඩා ංගුට ේ එභ 

ේඩා හඹශේ ළරුන්ශ  ඵළංකු ගිණුේ ේඵන්ධශඹන් හර්තහෂේ රඵහ 

ළනීභට ටයුතු ය ළිදදුය විභර්ලන තදුයටේ සිදුයනු රළශබ්.  

ශභභ ේඩා හඹභ ව ශභභ ේඩා හඹශේ ක්රිඹහහයේ ේඵන්ධශඹන් 

ළිදදුය විභර්ලන සිදුයමින් ඳතින අතය  ශභළනි ේඩා හඹේ ර 

ක්රිඹහහයේ ළශළෂේවීභ වහ බුද්ධි අංල භගින් ශතොයතුරු රඵහළනීභ  

අඳයහධ ළශළෂේවීශේ ශභශවයුේ සිදුිරරීභ වහ විභර්ලන ටයුතු අේඩා  

ඳේහශන ඹහභ සිදුයනු රළශබ්.  

එශ්භ  ශභභ "ශයොෂේ ටීේ" නළභළති අේ අඩා ංගුට ේ ේඩා හඹභ තුශ 

ඳහළව අධයහඳනඹ රඵන සිසුන් සිටි ඵට ද අනහයණඹ වී ශනොභළත. 

ශභභ "ශයොෂේ ටීේ" නභළති ේඩා හඹභ අේඅඩා ංගුට ළනීශභන් ඳසුද 

විභර්ලන සිදුය ්රශද්ලශේ සිදුයන රද අඳයහධ රට ේඵන්ධ ළරුන් 

ේඩා හඹභෂේ 2016.05.18 න ියන අේඅඩා ංගුට ශන ශොවරෆේ  හවන 

ශොයේ ඇතු ප අඳයහධ 19 ට අදහර රුණු අනහයණඹ යශන ඇත. 

2016.04.25 න ියන ඹහඳනඹ ශඳොලිස සථහනඹ භිනන් අේ ශඵෝේඵ 02 ෂේ 

වහ ුහ 03 ෂේ භඟ ඵර අඳයහධ 03 ට ේඵන්ධ පුද්රයින් වේ ශදශනකු 

1397 1398 



ඳහර්ලිශේන්තු 

(07) අේඅඩා ංගුට ළනීභට ද  2016.05.03 න ියන චුන්නහේ ශඳොලිස 

සථහනඹ භගින් චුන්නහේ  අචිචුශව්ලි  ශතලිේඳශව  ශෝඳහයි ඹන ශඳොලිස 

ේර සිදු යන රද ශොවරෆේ ව ශොයේ 23 ට ේඵන්ධ තයහහ 

දඹහඵයන් ශවේ සිෂේක ඹන අඹ අේඅඩා ංගුට ශන යන් ඳවුේ 57 ෂේ ශොඹහ 

ළනීභට ද  2016.05.18 න ියන ඹහඳනඹ ශඳොලිස සථහනඹ භගින් ඹහඳනඹ  

භහනිේඳහයි  චුන්නහේ ඹන ශඳොලිස ඵර ්රශද්ල ර සිදුයන රද ශොවරෆේ 

ව හවන ශොයේ ඇතු ප අඳයහධ 19 ට ේඵන්ධ පුද්රයින් තිශදශනකු 

(03) අේඅඩා ංගුට ශන රු අධියණඹ ශත ඉියරිඳේ ිරරීභට ද ටයුතු ය 

ඇත.  

ඹහඳනඹ ්රශද්ලශේ සිදුයනු රඵන විවිධ අඳයහධ ේඵන්ධශඹන් විභර්ලන 

සිදුිරරීශභන් ඳසු ශඳොලීසිඹ භගින් විවිධ පුද්රයින් ව ේඩා හඹේ 

අේඅඩා ංගුට ළනීභට ව අධියණ ක්රිඹහ භහර් ළනීභට පිඹය ශන ඇති 

අතය  2016.02.02 න ියන ඹහඳනඹ ්රශද්ලශේදී විශද්ල යට සිට නීති විශයෝධී 

ශර ශන්න රදළයි ළයන යන් බිසට් 70  (ිරශරෝ ග්රෆේ 07 ) 

්රභහණඹෂේ න්තශේ තඵහශන ්රහවනඹ යමින් සිටි හන්තහෂේ 

අේඅඩා ංගුට ශන රු අධියණඹ ශත ඉියරිඳේ ිරරීභට ද  2016.03.24 ියන 

ඹහඳනඹ ශඳොලිස සථහනඹ භගින් ජී අේශඵෝේඵඹෂේ න්තශේ තඵහ ළනීභ 

ේඵන්ධශඹන් පුද්රශඹකු අේඅඩා ංගුට ළනීභට ද  ඹහඳනඹ ශඳොලිස 

සථහනඹ ශත 2015.11.27 න ියන හර්තහ ව ඵර අඳයහධ අං 198/2015 ට 

අදහර නිෂේ බි රු.507 000/= ෂේ ටිනහ යන් බහේඩා  වහ මුදව රු.25 000/= 

ෂේ වහ රු.110 000/= ෂේ ටිනහ රළේශටොේ ඹන්රඹෂේ ශොයේ ිරරීභ ේඵන්ධ 

ළරු අේඅඩා ංගුට ශන අධියණඹ ශත ඉියරිඳේ ිරරීභට ව 

2016.03.30 න ියන චහචිශචිරිඹ ශඳොලිස ශේදී භයහශන භළශයන 

ශඵෝේඵ ඇඳුේ ට්ටරඹෂේ  ඳළති ශඵෝේඵ 04 ෂේ ව තේ පුපුයණ ද්රය ව 

උඳයණ භ එඩ්ඩ් ජලිඹන් ශනොශවොේ යශේස ඹන අඹ අේඅඩා ංගුට 

ළනීභට ක්රිඹහ ිරරීභ එළනි අසථහ වහ උදහවයණ ශව්.  

 

· රු භන්්රීතුභහ විසින් භේද්රය වහ ශෂේයශ ංජහ ජහහයේ ර ශඹශදන 
අඹ මුහුදු ශයශ ්රශද්ලශේභ අේ අඩා ංගුට ඳේන ඵේ  මුහුශද්දීභ 
නහවි වමුදහ විසින් සිදු ය ඇති අේ අඩා ංගුට ළනීේ ඉතහ අුහ 
ඵටේ  ඹහඳනඹ ්රශද්ලශේ භේද්රය ජහහයභ භළඩා  ඳළළේවීභට ක්රිඹහ 
භහර් න්ශන්ද ඹනුශන් ය ඇති විභීමභට අනු  

2015 වහ 2016 ර්ඹන්හිදී නහවි වමුදහ විසින් භේද්රය වහ ශෂේයර 

ංජහ අේ අඩා ංගුට ළනීභ පිබඳඵ විශල් අධහනඹෂේ ශඹොමු ය ඇති අතය  

එහිදී නහවි ඹහරහ ව ශොඩා බිභ ශයශහන්න මුය ශඳොශව රට අභතය 

නහවි වමුදහ බුද්ධි අංලශේ ළිද දහඹේඹෂේ රඵහ ශදන රදී. එශ ්නහවි 

වමුදහ බුද්ධි අංලඹට රද ශතොයතුරු භත ශඳොලීසිඹ  ශඳොලිස භේද්රය හර්ඹංලඹ 

වහ සුයහඵදු ශදඳහර්තශේන්තු භ ේඵන්ධීයණඹ වී ශභශවයුේ ිරහිඳඹෂේ 

සිදුය ඇති අතය  ඵහුතයඹෂේ නහවි වමුදහ විසින්භ සිදුය ඇත. 

ඒ අනු  නහවි වමුදහ විසින් 2015 ර්ඹ තුශදී උතුරු ්රශද්ලශේ 

ශොඩා බිේ ව මුහුශද් සිදු ශ ශභශවයුේ භගින් ශෂේයර ංජහ ිරශරෝ ග්රෆේ 

456.59 ෂේ අසථහ 21දී අේ අඩා ංගුට ශන ඇති අතය  ශභභ අසථහ 21 න් 

අේ අඩා ංගුට ළනීේ අසථහ 4ෂේ මුහුශද්දී සිදුය ඇත. එහිදී  ශෂේයර ංජහ 

ිරශරෝ ග්රෆේ 303.03 ෂේ  පුද්රයින් 11 ශදශනකු ව ඹහරහ 4ෂේ අේ අඩා ංගුට 

ශන ඇත. 

එශ්භ  2016 ර්ශේ ආයේබශේ සිට ශේ දෂේහ උතුරු ්රශද්ලශේ සිදු 

ශ ශභශවයුේ භගින් ශොඩා බිශේදී ව මුහුශද්දී ශෂේයර ංජහ ිරශරෝ ග්රෆේ 

418.86 ෂේ අසථහ 13 දී අේ අඩා ංගුට ළනීභට වළිර වී ඇත. එභ අසථහ 

13න් අේ අඩා ංගුට ළනීශේ අසථහ 2ෂේ මුහුශද්දී සිදුය ඇති අතය  එහිදී 

ශෂේයර ංජහ ිරශරෝ ග්රෆේ 119.07ෂේ  පුද්රයින් 07 ශදශනකු ව ඹහරහ 2ෂේ 

අේ අඩා ංගුට ශන ඇත. ඒ අනු ඳළවළියලි න්ශන් භේද්රය ජහහයභ භළඩා ලීභ 

වහ නහවි වමුදහ විසින් විලහර දහඹේඹෂේ රඵහශදන ඵයි. 

එශ්භ  භේද්රය බහවිතඹ ළශළෂේවීභ වහ අන්තයහඹය ඖධ ඳහර 

ජහති භේඩා රඹ විසින් අදහශ ඳශහේරට ඵහහිය ශ්හ නිරධහරින් ඳේය 

ඇති අතය  ඔවුන් විසින් එභ ඳශහේ තුශ භේද්රය නිහයණඹ ක්රිඹහහයේ ව 

්රතිහය වහ පුනරුේථහඳන ක්රිඹහලිඹට අලය භශඳන්වීේ සිදුයනු රඵයි. 

එශ්භ  ඹහඳනඹ ශොට්ේහලශේ සිදුන නීති විශයෝධී භේ ද්රය වහ ශෂේයර 

ංජහ ජහහයේ භළඩා ලීභට ශඳොලීසිඹ විසින් ශභභ ර්ඹ තුර විලහර 

හර්ඹබහයඹෂේ ඉටුය ඇති අතය  භේද්රය ළටලීේ රට අභතය ශභභ ර්ඹ 

තුශ අේඅඩා ංගුට ශන ඇති ිරශරෝ ග්රෆේ 01 ට ඩා හ ළිද ංජහ ළටලීේ 

අසථහ ශර පිබඳශලින් 2016.01.20 ඹහඳනඹ ශඳොලිස සථහනඹ භගින් ංජහ 

ිරශරෝ ග්රෆේ 02 ග්රෆේ 41 ෂේ භ ළරුන් ශදශදශනකු අේඅඩා ංගුට 

ළනීභ  2016.02.18 ශෂේයර ංජහ ිරශරෝ ග්රෆේ 02 ෂේ භ සිංහභනී 

ශජඹන්දීයන් ඹන අඹ අේඅඩා ංගුට ළනීභ  2016.02.18 ශෂේයර ංජහ ිරශරෝ 

ග්රෆේ 14 ෂේ භ මුරුසු පිවශව භවයහේ ඹන අඹ අේඅඩා ංගුට ළනීභ  

2016.02.18 ශෂේයර ංජහ ිරශරෝ ග්රෆේ 10ෂේ භ පුශන්සර්න් යහජහ ඹන 

අඹ අේඅඩා ංගුට ළනීභ  2016.03.08 ශෂේයර ංජහ ිරශරෝ ග්රෆේ 02 ග්රෆේ 100 

ෂේ භ ශජොන්න් කුභහර් ශජොයින් ්රදීේ ඹන අඹ අේඅඩා ංගුට ළනීභ  

2016.03.08 ශෂේයර ංජහ ිරශරෝ ග්රෆේ 06 ග්රෆේ 300 ෂේ භ තිශඹෝපිරස 

ශභොරින් ඹන අඹ අේඅඩා ංගුට ළනීභ  2016.03.24 ශෂේයර ංජහ ිරශරෝ 

ග්රෆේ 08 ග්රෆේ 480 ෂේ ්රහවනඹ ිරරීභ ව රඟ තඵහ ළනීභ ේඵන්ධශඹන් 

තයහජහ යහශේසයන් ශනොශවොේ යහශේන් ඹන අඹ අේඅඩා ංගුට ළනීභ ව 

2016.04.04 ියන ශොිදහභේ ශඳොලිස සථහනඹ භගින් ංජහ ිරශරෝ ග්රෆේ 95 

ග්රෆේ 685 ෂේ ළරුන් ශදශදශනකු භ අේ අඩා ංගුට ළනීභ ආියඹ 

වන් ශ වළ.  

එශභන්භ ත දුයටේ ශභළනි අඳයහධ ේඩා හඹේ වහ පුද්රයින් පිබඳඵ 

ව ්රශද්ලශේ සිදුන නීති විශයෝධි ක්රිඹහ වහ ශෂේයර ංජහ ජහහයේ ළශළෂේවීභ 

වහ ළටලීේ සිදුිරරීභ වහ විභර්ලන සිදුිරරීභ ව ශභශවයුේ ටයුතු ශඳොලිස 

සථහන භට්ටමින් වහ ශොට්ේහ භට්ටමින් වදනි ශඳොලිස ක්රිඹහහයේ 

භගින් අේඩා  ක්රිඹහේභ යමින් ඳතී. 

 

· රු භන්්රීතුභහ විසින් ියන 02 ට එෂේ ශභහ අඳචහයඹෂේ ඵළගින් 
ඹහඳනඹ අර්ධද්වීඳශේ සිදුන ඵටේ  ශේහ භළඩා  ඳළළේවීභට ක්රිඹහ 
භහර් න්ශන්ද? ඹනුශන් ය ඇති විභීමභට අනු  

ඹහඳනඹ ්රශද්ලශේ ශභහ අඳචහය හර්තහ වීභ ඉවර ශොස ඇති ඵ වන් 

ය ඇති නමුේ  ංයහ ශවන ඳරීෂේහට රෂේ ිරරීශේදී අනහයණඹ වී 

ඇේශේ ඵයඳතර ලිංගි අඳශඹෝජන ව ඵරවේහයශඹන් ස්රී දණ 

සිදුිරරීේ හර්තහ න්ශන් ඉතහ අුහලශඹන් ඵයි. ශභභ ්රශද්ලශේ හර්තහ න 

ශඵොශවොභඹෂේ සිදුවීේ ශ්්රභ ේඵන්ධතහ ශව්තුශන් ඹ ේපර්ණ වීභට 

ශඳය තරුණයින් භ විහව වීශේ අදවසින් පිට ඹෆශභන් ඳසු ශඳොලිස සථහන 

ශත හර්තහ න සිදුවීේ න අතය  ශභළනි තේඹන් භවයහ ළනීභ වහ 

නියන්තය ්රජහ දළනුේ ිරරීශේ ළඩා ටවන් ඹහඳනඹ ශොට්ේහලශේ ශඳොලිස 

සථහන භට්ටමින් ්රජහ ශඳොලිස ඒ ව යථ හවන අංල නිරධහරින් භගින් 

ශභන්භ ශඳොලිස ජංභ ශ්හ ක්රිඹහේභ යමින් සිදුයන අතය  අශනකුේ 

යජශේ ආඹතන භ එෂේ සිදුයනු රඵන විවිධ ළඩා ටවන් රදී ද ජනතහ 

දළනුේ ිරරීශේ ටයුතු සිදුයශන ඹනු රළශබ්. 

එශ්භ  අභහතයහංල ශවේයඹහ වහ ශඳොලිසඳතියඹහ ඹහඳනඹ 

්රශද්ලශේ ංචහයඹ ය තයුතු ඉියරි ක්රිඹහ භහර් පිබඳඵ අලය සිඹලු උඳශදස 

නියන්තයශඹන් රඵහ දීභට ටයුතු යනු රඵයි.  

හන්තහ වහ ශභහ ටයුතු අභහතයහංලඹ වහ ශඳොලිස ශදඳහර්තශේන්තු 

එෂේ ශභහ අඳශඹෝජන ළශළෂේවීභ වහ ඳවත වන් ඳරිිය විවිධ ක්රිඹහ භහර් 

ශන ඇත. 
 

· ශභහ අඳශඹෝජනඹ වහ හන්තහ හිංන ළශළෂේවීභ වහ ශ්රී රංහ 
ශඳොලිස ශදඳහර්තශේන්තු භගින් ඉටු යනු රඵන ශ්ඹ ලෂේතිභේ 
ිරරීභ වහ ඹහඳනඹ  යිට්ස  මුරතිව්  භවරහවී  මුරහන්හවිව  
තශරයිභන්නහයභ  භුහ  ිරබඳශනොචිචි ශඳොලිස සථහන තුශ ශඳොලිස 
ශභහ වහ හන්තහ හර්ඹහංල සථහපිත ිරරීභේ එභ සථහනඹන් හි ශමුන් 
ශනුශන් ශවරේ මිදුව ස ිරරීභේ සිදු ය ඇත.  

· හිංනඹට රෂේ ව හන්තහන් ආයෂේහ ිරරීභ වහ පුනරුේථහඳනඹ 
ිරරීභ වහ සථහපිත ය ඇති භර්දන්ර්නී  භළරිටයිේ ඳේතු හන්තහ 
රැයණ භධයසථහන තුශ හිංනඹට ඳේ හන්තහන්ශ  දරුන් 
එභ රැයණ භධයසථහනඹ තුරභ යහ ඔවුන්ශ  ආයෂේහ වහ 
රැයණඹ වහ ළඩා  පිබඳශරෂේ හ ඇත. 

· ශභහ වහ හන්තහ ංර්ධනඹ වහ න ඹහන්රණඹ ක්රිඹහේභ 
ිරරීභට අලය ඳවසුේ ළරීමභ වහ ්රහශද්ය ඹ ශවේ හර්ඹහර 
තුශ ශභහ වහ හන්තහ ංර්ධන ඒ පිහිටුහ ඇති අතය  ශභභ 
ඒඹ  හන්තහ වහ ශභහ ටයුතු අභහතයහංලඹ ඹටශේ ්රහශද්ය ඹ 
ශවේ හර්ඹහරරට අනුයුෂේත සිටින නිතහ ංර්ධන නිරධහරී  
ශභහ හිමිේ ්රර්ධන නිරධහරී  මුව ශභහවිඹ ංර්ධන වහය 
නිරධහරී  උඳශද්ලන නිරධහරී වහ භශනෝභහජීඹ නිරධහරීන්ශන් 
භන්විත ශව්.  

· "1929" දී ශ්රී රංහ ශභහ උඳහය දුයථන ශ්ඹ වයවහ ශභහ 
අඳශඹෝජන රට අදහශ ඳළමිණිලි බහය ළනීභ ව ඒහ අදහශ අංල 
ශත නිඹහභනඹ ිරරීභ සිදුයනු රඵන අතය  විශල් ශභහ අඳශඹෝජන 
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[රු හර යේනහඹ භවතහ] 
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සිද්ධින් පිබඳඵ විභර්ලන ටයුතු අධිහරිශේ විශල් ශඳොලිස ඒඹ 
භගින්භ සිදු යනු රළශබ්. එශභ්  ශභහ අඳශඹෝජන ශවත්ුශන් 
වින්ියතඹන් ඵට ඳේශන ශභයින්ශ  හෂේෂි වීිදශඹෝ ඳටිත ය 
අධියණ ක්රිඹහභහර් වහ ශඹොමු ිරරීභ. 

· එශභන්භ ශභහ අඳශඹෝජන ශෂේහ ළනීභට අදහශ ඳහව ශභහ 
ආයෂේ මිටු ළඩා ටවන්  ්රජහ ළඩා  ටවන් ක්රිඹහේභ යන 
නිරධහරීන් දළනුේ ිරරීශේ දීඳයහේත ළඩා ටවන්  ශභහ ආයෂේහ 
පිබඳඵ ශඳොලිස නිරධහරීන්  ශෞය ෘේතිඹන්  ජහති අධයහඳන 
විදයහපීේ ගුරුරුන් ඇතු ප විවිධ ඳහර්ලසඹන් දළනුේ ිරරීශේ ළඩා  
ටවන්  ශභහ ආයෂේහ පිබඳඵ අන්තර් ඳහේලහරයීඹ විහද තයඟහලි 
ඳළළේවීභ  ශභහ ආයෂේහ පිබඳඵ ඳහව භහධය ඒ 
ේඵන්ධීයණඹ ිරරීභ ව ශභහ ආයෂේහ පිබඳඵ ශටි චිරඳට 
තයඟහලි ඳළළේවීභ ආදී දළනුේ ිරරීශේ ළඩා ටවන් ඹහඳනඹ ඇතු ප 
උතුරු ඳශහශේ සිඹ පභ ියස්රිෂේ ආයණඹ න ඳරිිය ක්රිඹහේභ ය 
ඇත.  

· අේවර ශවෝ අනහථ ළවළණු දරුන්ශ  රැයණඹ වහ ආයෂේහ 
වහ උතුරු ඳශහශේ රැවුේ භධයසථහනඹෂේ ඉිය ය ඇත. 

· ශමුන්ශ  වබහීේ අයිතිඹ සුයෂේෂිත ිරරීභ වහේ  කුරතහ වහ 
ආවඳ ර්ධනඹ ව ංහිඳිඹහ ඇති ිරරීභ වහේ අශනකුේ ඳශහේ 
ර ශභන් උතුරු ඳශහශේ ද ශභහ භහජ වහ ශභහ බහ ළඩා පිබඳශර 
ක්රිඹහේභ ශව්.  

· රු භන්්රීතුභහ විසින් ඹහඳනඹ ්රශද්ලශේ ඳතින ශඳොලිස සථහන 
රට එභ ්රශද්ලඹට අඹේ ශඳොලිස නිරධහරීන් ඳේ ශනොිරරීශභන් එහි 
සිදුන නීති විශයෝධී ක්රිඹහ භළඩා  ඳළළේවීභට ශනොවළිර තේඹෂේ 
උද්ත වී ඇති ඵ ඳවදමින් ඹහඳනඹ අර්ධද්වීඳඹ ඇතු ප උතුරු - 
නළශනහිය ඳශහේ රට අඹේ ශදභශ ජනතහ ජීේ න ්රශද්ල 
රටභ අඹේ ශඳොලිස නිරධහරීන් ඳේිරරීභට ටයුතු ිරරීභ සුදුසු 
ඵටේ  භවවහේ අධියණ ්රශද්ලඹට අඹේ ශඳොලිස සථහන 10  
ඵර ්රශද්ල තුශ යහ්රී මුය ංචහය ක්රිඹහේභ ශවළිරද ඹනුශන් ය 
ඇති විභීමභට අනු  

ඹහඳනඹ ශොට්ේහශේ භවරහේ අධියණ ඵර ්රශද්ලඹට අඹේ 

චුන්නහේ  භහනිේඳහයි ව ුහෂේශෝට්ශට් ඹන ශඳොලිස සථහන තුනෂේ ඇති 

අතය  ශසු ශඳොලිස සථහන ඹහඳනඹ  යිට්ස වහ චහචිශචිරිඹ ඹන අධියණ 

ඵර ්රශද්ලඹන්ට අඹේ ශව්. ඹහඳනඹ ශොට්ේහලඹට අඹේ ශඳොලිස සථහන ර 

වදනි ියහ වහ යහ්රී ඳහමුය ංචහය ව ජංභ ංචහය ක්රිඹහේභ යන 

අතය  අඳයහධ භර්ධනඹ වහ න ශභශවයුේ ව බුද්ධි ශතොයතුරු රඵහ 

ළනීශේ ටයුතු ද ක්රිඹහට නළංශව්. 

තද  ඹහඳනඹ ශොට්ේහලශේ ඇති ශභභ ශඳොලිස සථහන වහ ශන් 

ශන් ලශඹන් අඳයහධ විභර්ලන අංලඹන්  බුද්ධි අංල  දණ භර්ධන අංල  

යථහවන අංල  සු ප ඳළමිණිලි අංල  නුහ ශභශවයුේ අංල  ඳහරිරි අංල ව 

ශභහ වහ හන්තහ හර්ඹංල ලශඹන් ශඳොලිස සථහන භට්ටමින් අංල පිහිටුහ 

ඇත. එභ අංලඹන් ශත අනුයුෂේත ිරරීභට ්රභහණේ තයේ ඳශහශේ ඳියංචි 

ද්රවිඩා  ශඳොලිස නිරධහරීන් ශනොභළති අතය  සිඹ ප අංලඹන් නිශඹෝජනඹ න ඳරිිය 

ඳශහශේ ඳියංචි ශඳොලිස නිරධහරීන් ඵහුතයඹෂේ අනුයුෂේත ය ඇත.  
 

· රු භන්්රීතුභහ විසින් ඹහඳනඹ අර්ධද්වීඳශේ භේද්රය බහවිතඹ  
ශොවරෆේ  ුහලින් ශටීේ කහතන  බිඹ ළද්දීේ  ශභහ අඳචහය වහ 
ලිංගි අඳචහය ඹනහියඹ භෆත හරශේදී ළිද වී ඇති ඵට ය ඇති 
රුණු දළෂේවීභට අනු   

ඹහඳනඹ අර්ධද්වීඳශේ භේද්රය බහවිතඹ  ශොවරෆේ  ුහලින් ශටීේ 

කහතන  බිඹ ළද්දීේ  ශභහ අඳචහය වහ ලිංගි අඳචහය ඹනහියඹ භෆත හරශේදී 

ළිද වී ඇති ඵට රු භන්්රීතුභහ වන් ය ඇතේ  හර්ෂි අඳයහධ හර්තහ 

වීභට අදහර ංයහ ශවන ඳරීෂේහට රෂේ ිරරීශේදී අනහයණඹ වී ඇේශේ 

ඳසුගිඹ ර් රට හශේෂේ ශේ න විට අඳයහධ හර්තහ වීශේ අුහ වීභෂේ 

ශඳන්නුේ යන ඵයි.  

  

ඒ අනු ශඳනී ඹන්ශන් ශඳොලීසිඹ විසින් ශභළනි සිදුවීේ භළඩා ඳළළේවීභට 

නිසි ක්රිඹහ භහර් ශන ඇති ඵ වහ තදුයටේ නිසි ක්රිඹහ භහර් ළරසුේ යනු 

රඵන ඵයි.  

 
ගු නිපයෝජය කළරක වභළඳිනුරමළ 
(ரண்தைறகு குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Then, the next Ministerial Statement is to be made by 

the Hon. Faiszer Musthapha. 

 
ගු සයිවර් මවහතළඳළ මශතළ (ඳෂළවැ වභළ ශළ ඳෂළවැ ඳළන 

අමළතයුරමළ  
(ரண்தைறகு கதசர் தொஸ்தர - ரகர சகதகள் ற்தம் 

உள்லரட்சற அகச்சர்) 

(The Hon. Faiszer Musthapha - Minister of Provincial 

Councils and Local Government) 

Since the Hon. Douglas Devananda is not here, may I 

also have permission to table the answer? 

 
ගු නිපයෝජය කළරක වභළඳිනුරමළ 
(ரண்தைறகு குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Okay, you can table the answer.   

  
 

ඹහඳනඹ ියස්රිෂේශේ භහර් අලුේළිදඹහ: 
ඳශහේ බහ වහ ඳශහේ ඳහරන 
අභහතයතුභහශ  ්රහලඹ 

ரழ். ரட்ட வீறகபறன் தைணகப்தை : 

ரகர சகதகள் ற்தம் உள்லரட்சற 

அகச்சரறணது கூற்த 
RECONSTRUCTION OF ROADS IN JAFFNA 

DISTRIC: STATEMENT BY MINISTER OF 

PROVINCIAL COUNCILS AND LOCAL 

GOVERNMENT 

 
ගු සයිවර් මවහතළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கதசர் தொஸ்தர) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

Sir, this is in response to a Question under Standing 

Order No.23(2) raised by the Hon.Douglas Devanada on 

10th Februay, 2016. I would like to table* the answer to 

part II of the Question, which he posed to the Minister of 

Provincial Councils and Local Government. 
 

* වභළපම්වය මත තබන ා ිළිතුරර: 
* சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 

* Answer tabled: 

 

01 i  Ministry of Provincial Councils and Local Government 

does not have the details of roads in Jaffna District 

which comes under Road Development Authority. 
Relevant details should be taken from Ministry of 

Higher Education and Highways. 

 ii. Ministry of Provincial Councils and Local Government 

does not have the details of roads in Jaffna District 

which comes under Road Development Authority. 
Relevant details should be taken from Ministry of 

Higher Education and Highways. 

1401 1402 

අනු 
අංඹ 

ර්ඹ 
භනුය 
කහතන 

රු.50000.00ට 
ළිද ශොවර 

ෆේ 

රු.50000.00ට 
ළිද ශව 
බිඳුේ 

ස්රී 
දණ 

01 2011 23 51 81 34 
02 2012 16 61 83 41 
03 2013 11 63 93 36 
04 2014 10 36 107 33 
05 2015 11 37 52 26 

06 2016.05.
19 දෂේහ 

03 16 23 14 



ඳහර්ලිශේන්තු 

02 i.  In Jaffna District, out of 589 km length of road, comes 
under the Provincial Department of Road 

Development, 15 Nos. roads, each at length of 

60.06km, have been rehabilitated under PRP project at 
a cost of 1672.48 million, with the financial support of 

World Bank from 2010 to 2015. (Details are given in 

annexe I-A)** 

  During the period of 2010-2015, out of 96 Nos. road, at 
length of 158.8 km, road improvement work has been 

done at a cost of Rs. 282.51 million, under PSDG fund. 

(Details are given in annexe I-B)** 

 ii.  In Jaffna District, 83 Nos. roads, at length of 269.70 
km are to be rehabilitated at a cost of Rs. 8180 million. 

(Details are given in annexe  I-C)** 

03 i. 86.12 km length of roads, at a cost of Rs. 3581.95 

million was rehabilitated under the control of local 
authorities in Jaffna District from 2009 to 2015. 

(Details are given in annexe II-A)** 

 ii.  A length of 2194.2 km road has to be rehabilitated in 

Jaffna District. (Details of roads are in annexe II-B)** 

04 i.  Ministry of Provincial Councils and Local Government 
does not have the details of roads in Jaffna District 

which comes under the Road Development Authority. 
Relevant details should be taken from Ministry of 

Higher Education and Highways. 

 ii.  Ministry of Provincial Councils and Local Government 

does not have the details of roads in Jaffna District 
which comes under Road Development Authority. 

Relevant details should be taken from Ministry of 

Higher Education and Highways. 

05 i.  No work under rehabilitation so far. 

 ii.  Yes. Rs. 133.89 million, under PSDG - 2016 has been 
allocated for the improvement work of roads and 

relevant details have been forwarded to Finance 

Commission on the 08th of February, 2016 for 
approval. (Details are given in annexe III)** 

06 i. At present in Jaffna District, rehabilitation works for a 

length of 59.95km road is going on at a cost of Rs. 

341.93 million. (Details are given in annexe IV-A)** 

 ii.  Rs. 482.08 million has been allocated to a length of 
108.82 km in Jaffna District. (Details are given in 

annexe IV-B)** 

 
පඳෞද්ගලික ම්දත්රී්දපප ඳනවැ පකටුම්ඳවැ 

ணற உதப்தறணர் சட்டதோனங்கள் 
PRIVATE MEMBERS' BILLS 

 

සිසිර ජයපකොයා සියඳත ඳානම  

(වසවහථමිළගත ිරීමපම්  ඳනවැ පකටුම්ඳත 
சறசற ஜக்தகரடி சறத ன்நம்  

(கூட்டிகத்ல்) சட்டதோனம் 
SISIRA JAYAKODY SIYAPATHA FOUNDATION 

(INCORPORATION) BILL 

 

ගු ණර්. එම්. ඳද්ම උායළ්දත ගුණපවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஆர்.ம். தத் உசரந் குமசக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  භහ ඳවත වන් 

ශඹෝජනහ ඉියරිඳේ යනහ:  

"සිසිය ජඹශොිද සිඹඳත ඳදනභ ංසථහත ිරරීභ වහ ව ඳනේ 

ශටුේඳත ඉියරිඳේ ිරරීභට අය ියඹ යුතු ඹ." 

 
ගු පමොශළ්ද ප්රියාර්න ා සිල්ලළ මශතළ 
(ரண்தைறகு தரயரன் தறரறர்ண  சறல்ர) 

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 

 
විසි්ද වහථිර කරන දී. 
ஆமரறத்ரர். 

Seconded. 

 
ප්රහනය විමවන දි්ද වභළ වම්මත විය. 
ඳනවැ පකටුම්ඳත ඊ  අනුකල ඳෂමලන ලර ිරයලන දි්ද  එය 

මරණය ිරීමම  නිපයෝග කරන දී.  

 
ලළර්තළ ිරීමම වශළ 47(5  ලන වහථමිළලර නිපයෝගය ය පවැ ඳනවැ 

පකටුම්ඳත වමළජ වවිබ ගෆ්දවීම් ශළ සුබවළධන අමළතයුරමළ පලත 
ඳලරන දී. 

 

 
றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

இன்தடி, சட்டதோனம் தொன்தொகந றப்தறடப்தட்டு, அச்சறடப்தடக் 

கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

சட்டதோனம் றகனக்கட்டகப இன. 47(5) இன்தடி  சதோக 

லுவூட்டல் ற்தம் னன்தைரற அகச்சதக்கு அநறக்கக 

தசய்ப்தடுற்கரகச் சரட்டப்தட்டது. 

 

 
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. 
 

 
ගපණ්ගම ශ්රී ඉ්දාවළර ධර්මළයතන වසරක්කයණ 

වභළල (වසවහථමිළගත ිරීමපම්  ඳනවැ පකටුම්ඳත 
கமணக ஸ்ரீ இந்சர ர்ரண சங்க்மண சகத 

(கூட்டிகத்ல்) சட்டதோனம் 
GANEGAMA SRI INDASARA DHARMAYATHANA 

SANRAKSHANA SABHAWA (INCORPORATION) BILL 

 
ගු පමොශළ්ද ප්රියාර්න ා සිල්ලළ මශතළ 
(ரண்தைறகு தரயரன் தறரறர்ண  சறல்ர) 

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  භහ ඳවත වන් 

ශඹෝජනහ ඉියරිඳේ යනහ: 

"ශේභ ශ්රී ඉන්දහය ධර්භහඹතන ංයෂේණ බහ ංසථහත ිරරීභ 

වහ ව ඳනේ ශටුේඳත ඉියරිඳේ ිරරීභට අය ියඹ යුතු ඹ." 

 
ගු ණර්.එම්. ඳද්ම උායළ්දත ගුණපවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஆர்.ம். தத் உசரந் குமசக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 

 
විසි්ද වහථිර කරන දී. 
ஆமரறத்ரர். 

Seconded. 

1403 1404 

[රු ෂයිර් මුසතහඳහ භවතහ] 

————————— 
** පුවහතකළපේ තබළ ඇත. 
** தல் றகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

** Placed in the Library. 
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ප්රහනය විමවන දි්ද වභළ වම්මත විය. 
ඳනවැ පකටුම්ඳත ඊ  අනුකල ඳෂමලන ලර ිරයලන දි්ද  එය 

මරණය ිරීමම  නිපයෝග කරන දී.  
 

ලළර්තළ ිරීමම වශළ 47(5  ලන වහථමිළලර නිපයෝගය ය පවැ ඳනවැ 
පකටුම්ඳත බුද්ධළවන අමළතයුරමළ පලත ඳලරන දී. 

 

றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

இன்தடி, சட்டதோனம் தொன்தொகந றப்தறடப்தட்டு, அச்சறடப்தடக் 

கட்டகபறடப்தட்டது. 
 

சட்டதோனம் றகனக்கட்டகப இன. 47(5) இன்தடி  தைத்சரசண  

அகச்சதக்கு அநறக்கக தசய்ப்தடுற்கரகச் சரட்டப்தட்டது. 

  
Question put, and agreed to. 

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

The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 

Minister of Buddhasasana for report. 

 
පාොවහතර වම්ද වීරසිසශ ඳානම  

(වසවහථමිළගත ිරීමපම්  ඳනවැ පකටුම්ඳත 
டரக்டர் சன் வீசறங்க ன்நம் (கூட்டிகத்ல்) 

சட்டதோனம் 
DR. SAMAN WEERASINGHE FOUNDATION (INCORPORATION) 

BILL 

 
ගු පමොශළ්ද ප්රියාර්න ා සිල්ලළ මශතළ 
(ரண்தைறகு தரயரன் தறரறர்ண  சறல்ர) 

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  භහ ඳවත වන් 

ශඹෝජනහ ඉියරිඳේ යනහ: 

"ශදොසතය භන් වීයසිංව ඳදනභ ංසථහත ිරරීභ වහ ව ඳනේ 

ශටුේඳත ඉියරිඳේ ිරරීභට අය ියඹ යුතුඹ." 

 
ගු ණර්. එම්. ඳද්ම උායළ්දත ගුණපවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஆர். ம். தத் உசரந் குமசக) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
  

විසි්ද වහථිර කරන දී. 
ஆமரறத்ரர். 

Seconded. 

 
ප්රහනය විමවන දි්ද වභළ වම්මත විය. 
ඳනවැ පකටුම්ඳත ඊ  අනුකල ඳෂමලන ලර ිරයලන දි්ද  එය 

මරණය ිරීමම  නිපයෝග කරන දී.  
 

ලළර්තළ ිරීමම වශළ 47(5  ලන වහථමිළලර නිපයෝගය ය පවැ ඳනවැ 
පකටුම්ඳත වමළජ වවිබ ගෆ්දවීම් ශළ සුභවළධන අමළතයුරමළ පලත 
ඳලරන දී. 

 
றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

இன்தடி, சட்டதோனம் தொன்தொகந றப்தறடப்தட்டு, அச்சறடப்தடக் 

கட்டகபறடப்தட்டது. 
 

சட்டதோனம் றகனக்கட்டகப இன. 47(5) இன்தடி  சதோக 

லுவூட்டல் ற்தம் னன்தைரற அகச்சதக்கு அநறக்கக 

தசய்ப்தடுற்கரகச் சரட்டப்தட்டது. 
  
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. 

පතොරුරු ාෆනගෆනීපම් අයිිනලළසිකම් ිළිතබ 
ඳනවැ පකටුම්ඳත 

கலுக்கரண உரறக சட்டதோனம் 
RIGHT TO INFORMATION BILL  

 
පා ලන ලර ිරයවීපම් නිපයෝගය ිරයලන දී. 
இண்டரம் றப்தறற்கரண கட்டகப ரசறக்கப்தட்டது. 

Order for Second Reading read. 

 

[අ.බහ. 12.05] 
 

ගු රනිල් වික්රමසිසශ මශතළ (අ්ළමළතයුරමළ වශ ජළිනක 

ප්රිනඳවැින ශළ ණර්ථික ක යුුර අමළතයුරමළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க - தற அகச்சதம் மசற 

தகரள்கககள் ற்தம் ததரதபரர அலுல்கள் அகச்சதம்) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 

of National Policies and Economic Affairs)  

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  "ඳනේ ශටුේඳත දළන් 

ශදන ය ිරඹවිඹ යුතුඹ"යි භහ ශඹෝජනහ යනහ.  

ශතොයතුරු දළනළනීශේ අයිතිහසිේ පිබඳඵ ඳනේ 

ශටුේඳත අපි ශේ බහට ඉියරිඳේ ශශ්  2003 ර්ශේ. 2003 

ර්ශේ ඉියරිඳේ ශේ 2004 ර්ශේ ඳළළේවුණු ඡන්දශේදී 

අශේ ආේුහ -එෂේේ ජහති ශඳයමුණු ආේුහ- ඳයහජඹ වුණහ. 

අලුේ ඳහර්ලිශේන්තුෂේ ඳේ වුණහ. එශවේ එදහ වළභ ඳෂේඹෂේභ 

පිබඳශන තිබුණහ  විශල්ශඹන්භ ශේ ශටුේඳත ේභත යන්න 

වුභනහඹ ිරඹරහ. එශවභ ශහ නේ ශතොයතුරු දළනළනීශේ 

අයිතිහසිේ පිබඳඵ දකුණු ආසිඹහශව් ඳශමුළනි ඳනේ 

ශටුේඳත ේභත යන්ශන් ශේ බහශන්.  

ඇේත ලශඹන්භ 2004 ඉන් 2015 ශන ව ශේ ේභත 

වුශේ නළවළ. අපි විටින් විට ඳහර්ලිශේන්තුශව්දී ඇහුහ. එශවේ 

අඳට රළබුණු එභ පිබඳතුය  "ඒ ශශනන්ශන් දළන් ශනොශයි. 

ඒ ශශනන්න වුභනහ නළවළ" ිරඹරහ. ඒ හශ භ තභයි සිවිව 

භහජශඹන් ශේ ඉවලීභ ශහ. සිවිව භහජඹ යපු ඉවලීභේ ඒ 

හශ භ අව දළේභහ. ඒහට ඇහුේ න් දුන්ශන් නළවළ. ශේ යශට් 

ජනතහට ශතොයතුරු රඵහ ළනීශේ අයිතිඹ 2004 ඉන් 2015 

ශනව නළති යරහ තිබුණහ. ඒ නළති යරහ තිබු ණු නිහ 

තභයි අඳට ඹබඳේ ශේ ඳහර්ලිශේන්තු ඳේ වුණහයින් ඳසශ් 

වභ්රීඳහර සිරිශ්න ජනහධිඳතිතුභහශ  ්රධහනේශඹන් යුේ 

ආේුහශන් අපි ථහ යරහ ඳෂේ ණනහෂේ එතු ශරහ ශේ 

ඳනේ ශටුේඳත ඉියරිඳේ යරහ තිශඵන්ශන්.  

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  ශතොයතුරු දළනළනීභ 

ිරඹන්ශන් ශේ යශට් ජනතහට තිශඵන අයිතිඹෂේ; ජනතහශ  

ඳයභහධිඳතයශේ ශොටෂේ. අපි ්රජහතන්රහදඹ ිරඹරහ 19ළනි 

ලත ර්ශේ ඵළලුශව් භන්්රීයශඹෂේ ශතෝයන අයිතිඹ විතයයි. ඒ 

ඡන්ද ඵරඹ ළන විතයයි. එශවේ 21ළනි ලත ර්ඹට එන ශොට 

ඳයභහධිඳතය ඊට ඩා හ ශනස. මූලි අයිතිහසිේ තිශඵනහ. 

මූලි අයිතිහසිේ ක්රිඹහේභ යන්න  යශට් සිදු ශන හයණහ 

ළන දළන ළනීශේ අයිතිඹෂේ තිශඵන්න ඕනෆ. අන්න ඒ තභයි අද 

අපි ක්රිඹහේභ යන්ශන්. ශේ ඳනේ ශටුේඳත ශශනන්න 

දලඹට ඩා හ ව ගිඹහ. ඳහර්ලිශේන්තුශව් එදහ යන්න තිබුණු 

ළඩා  ටයුේත ේපර්ණශඹන්භ අඩා ඳණ වුණහ. විශල්ශඹන්භ 

හය බහ තිශඵන නිහ ඒ බහලින් පු පන්  විලහර ළඩා  

ශොටෂේ යන්න. 

භභ දළෂේහ  ශඳොදු යහඳහය පිබඳඵ හය බහශව් අඹ ඊශේ 

සථහන ශදට ගිහින් තිබුණහ. ඊශේ අනුය ියහනහඹ භන්්රීතුභහ 

භතු යපු ්රලසනඹ ළන ශවොඹරහ ඵරන්න ිරඹරහ අපි යජශේ මුදව 
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ඳහර්ලිශේන්තු 

පිබඳඵ හය බහට බහය දුන්නහ. එශවභ නේ ශේ හය බහ 

ක්රභඹේ  ඒ එෂේභ ශතොයතුරු දළනළනීභේ අතින් අත ඹන්ශන්. 

ශේ ශතොයතුරු නළේනේ ඳහර්ලිශේන්තුෂේ ශන ඹන්න ඵළවළ. ඳසු 

ගිඹ ය ඳශව්දී  දවශේදී ශතොයතුරු ශනොරළබුණු නිහ සිදු වුණු 

වහනිඹ ියවහ ඵරන්න. ඒ ආේුහශව් හිටපු ඇභතිරු ිරඹනහ  ''අපි 

ශේ රුණු දළන ශන හිටිශේ නළවළ'' ිරඹරහ.  

භභ එ උදහවයණඹෂේ ශදන්නේ. අද අඳට ිරඹනහ  ශේ යශට් 
විශද්ල විනිභඹ පිට යටට ඹනහ ිරඹරහ. වරි. 2008 ශරෝ 

ආර්ථිඹ ඩා හ ළටුණහයින් ඳසශ් ඇශභරිහශව් ඉන් 
ආශඹෝජඹන් මුදව ශඹශදව්හ  ආසිඹහට. ඇයි? විශල්ශඹන්භ 

ආසිඹහශව් තිශඵන ශඳොලිඹ ඇශභරිහට ඩා හ ළිද නිහ. දළන් 
ආඳහු ශේ මුදව ඇශභරිහට ඹනහ. ඒ ඇශභරිහ ළන 

විලසහඹ ඇති ශරහ තිශඵන නිහ; ඒ  භව ඵළංකු ේත පිඹය 

නිහ. එශවේ අඳට ශභොෂේද සිදු ශරහ තිශඵන්ශන්? අශේ භව 
ඵළංකුයි  මුදව අභහතයංලඹයි ඒ ශොවරන් නේ යරහ එඟ 

ශරහ තිබුණහ  විශද්ල විනිභඹ හුභහරු යන ණන පිබඳඵ. ඒ 
ණනට ශදන ශොට අඳට අරහබඹෂේ ශනහ. මිනිසසු ශේ යටට 

වලි ශශනන්ශන් අශේ ශඳොලිශඹන් හසිඹ න්න. අශනෂේ අතට 
ඒ අඹට ඹන්න ඕනෆ නේ ඒ ආඳහු ශන ඹන්න.  අපි ශභොෂේද 

යරහ තිශඵන්ශන්? අපි ශේ යටට එන්න ිරඹරහ ඹන ශොට 

තෆ ෂේ දීරහයි ඹන්ශන්. ඒ නිහ අඳට බිලිඹන 20 අරහබඹෂේ 
වුණහ. ඇයි එශවභ වුශේ? අඳට වුභනහ ශතොයතුරු රළබුණහ නේ  

ශේ හය බහ තිබුණහ නේ ඳහර්ලිශේන්තුශව්දී ශේ ළන හචිඡහ 
යරහ පිඹය න්නට තිබුණහ.  

එඟශරහ තිශඵන නු-ශදනු ණනහකුේ තිශඵනහ  
වුරුේ රුණු දළනශන නළවළ. දළන් තභයි අපි රුණු 

දළනන්ශන්. ඒ නිහ විලහර මුදරෂේ අඳශේ ගිහින් තිශඵනහ.  
රුපිඹව බිලිඹන 1 300ෂේ ශ්රීරන්න් ගුන් ශ්ඹට ව ශනේ 

අංල වහ අපි ණඹ ශරහ තිශඵනහ. ශේ ශතොයතුරු දළනන්නට 
පු පන් වුණහ නේ ීරට ඩා හ ශනස තේේඹෂේ ඇති ශනහ.  ශේ 

භවය රුණු අපි -මු ප බහභ- දළනේශේ ආේුහ බහය 

ේතහට ඳසු. කුභන ඳෂේශේ සිටිඹේ වුරුේ දළනශන 
සිටිශේ නළවළ. එශවභ නේ ශතොයතුරු දළනළනීභ පිබඳඵ ඳනේ 

ශටුේඳතෂේ ේභත ශනොශශ් ශතොයතුරු දළනළනීභ 
ළශළෂේවීශභන් ශේ යශට් දණඹ ළිද යන්නට. දළන් ඒ ශනස 

ශනහ. මින් ඳසු ිරසිභ ආේුහට ශතොයතුරු වංඟන්නට 
ඵළවළ. ඳහර්ලිශේන්තුශව් ශේරීේ හය බහරට ඳභණෂේ 

ශනොශයි හභහනය ජනතහටේ ශතොයතුරු රඵහ ළනීශේ අයිතිඹ 

ශේ ඳනේ ශටුේඳත වයවහ රඵහ ශදනහ.  

අද ිරඹරහ තිශඵනහ  ඉන්ියඹහශව් ඳනත වළරුණු විට දකුණු 
ආසිඹහශව් තිශඵන  ශතොයතුරු දළනළනීශේ අයිතිහසිේ පිබඳඵ 

ශවොභ ඳනේ ශටුේඳත තභයි අද ශේ බහට ඉියරිඳේ 
යන්ශන් ිරඹරහ. නමුේ ශේ ඳනේ ශටුේඳත ේභත යරහ 

ක්රිඹහේභ න්නට අවුරුද්දෂේ විතය ඹනහ. ශේ ක්රිඹහේභ 

ිරරීභ වහ ශේ න විට හර්ඹහර 4 000ෂේ වඳුනහශන 
තිශඵනහ. ඒ හර්ඹහර 4 000 වයවහ තභයි අපිට ශතොයතුරු ශොඹහ 

ළනීශේ අසථහ තිශඵන්ශන්. නිරධහරින් 4 000ෂේ ශනොශයි ඊට 
ඩා හ විලහර ංයහෂේ  8 000ට ඩා හ පුහුණු යනහ. අන්තිභට 

පුහුණු යන ්රභහණඹ 12 000ෂේ ඳභණ ශයි. ඒ අඹශන් තභයි 
ශතොයතුරු රඵහ න්නට තිශඵන්ශන්. නිරධහරින් 12 000 

්රභහණඹෂේ එ අවුරුද්දිරන් පුහුණු යනහ ිරඹන්ශන් අභහරු 

ටයුේතෂේ. ඒයි අපි ංශලෝධනඹෂේ ශනළේ තිශඵන්ශන්  භහ 
6ෂේ ශනොශයි වුභනහ නේ තේ ටිෂේ ව දීරහ අවුරුද්දෂේ 

තුශදී ශේ අන් යන්නට.  අුහභ තයමින් අපි  නිරධහරින් 
6 000ෂේ ශවෝ 7 000ෂේ පුහුණු යනහ නේ ශතොයතුරු 

දළනළනීශේ අයිතිහසිේ පිබඳඵ ඳනේ ශටුේඳත ක්රිඹහේභ 
යන්නට පු පන්.  

විශල්ශඹන්භ ශතොයතුරු දළනළනීභ අශේ ්රජහතන්රහදඹ 

තවවුරු ිරරීශේ ළඩා  ශොටෂේ. ්රජහතන්රහදඹ ජනතහට 

තිශඵන අයිතිඹෂේ; ජනතහට ක්රිඹහේභ යන්නට තිශඵන 

අයිතිඹෂේ. අපි ජනතහ එතළනින් ඈේ යනහ නේ ඒ 

්රජහතන්රහදඹ ශනොශයි.  

 යශට් ඳහරන ඹහන්රණඹ ජනතහට  ිරඹන්නට ඕනෆ. භභ 

දිරනහ ශේ හරඹ තුශ ඳහර්ලිශේන්තුට පිබඳතුරු අශේෂේහශන් 

්රලසන ණනහෂේ එන ඵ. ඇභතිරුන්ට පිබඳතුරු ශදන්නට 

තිශඵනහ. ශඳශර්දහ භවය භන්්රීරුන් ිරව්හ  පිබඳතුරු ශදන්නට 

ඇභතිරුන් බහශව් නළවළ ිරඹරහ. ඒ හයණඹේ භභ 

පිබඳන්නහ. නමුේ ්රජහතන්රහදඹ ශන ඹන්නට වුභනහ 

ේපර්ණ ශතොයතුරු රඵහ දීභටයි අපි ශේ පිඹය අයශන 

තිශඵන්ශන්. ශභශතෂේ ව ශනොතිබුණු විනිවිදබහඹෂේ 

වභ්රීඳහර සිරිශ්න ජනහධිඳතිතුභහ ්රධහන ජහති ආේුහශන් 

ඉියරිඳේ යරහ තිශඵනහ.  

භභ එ ඉවලීභෂේ යනහ. අශේ භන්්රීරුන්ට විවිධ අදවස 

ඇති. නමුේ ශේ ඳනේ ශටුේඳත වහ වශඹෝඹ රඵහ 

ශදන්න. භභ රු ඹන්ත රුණහතිර ඇභතිතුභහට ිරව්හ  ශේ 

ඳනේ ශටුේඳත ේඵන්ධ දළනට තිශඵන ංශලෝධන ටි 

විඳෂේඹට ශදන්න ිරඹරහ. විඳෂේශඹන් ඉියරිඳේ ිරරීභට 

ඵරහශඳොශයොේතු න ංශලෝධනේ තිශඵනහ. අපි ශේ  ළන ථහ 

යරහ ඵරමු.  

 
ගු ගය්දත කුණළිනක මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
දළන් දීරහ තිශඵන්ශන්. 

 
ගු රනිල් වික්රමසිසශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ශවොයි. අශේ ංශලෝධන ටි දළන් දීරහ තිශඵනහ. අපි  ඹේ 

ිරසි එඟේඹට ඇවිවරහ ශවට ශේ ඳනේ ශටුේඳත ේභත 

ය නිමු. ශේ වළභ ශනහටභ ශන හසිඹෂේ. මින් ඳසු අශේ 

ඳරිඳහරන ඹහන්රණශේ නිරධහරින් දළනන්නට ඕනෆ ශතොයතුරු 

දළනළනීභ පිබඳඵ නීතිඹට ඹටේ ශරහ ක්රිඹහ ශ යුතු ඵ. ශේ 

අසථහශව්දී භභ ීරට ඩා හ දීර්ක ලශඹන් ථහ යන්නට ඹන්ශන් 

නළවළ. 

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  ශතොයතුරු දළනළනීශේ 

අයිතිහසිේ පිබඳඵ ඳනේ ශටුේඳත වහ අනුභළතිඹ රඵහ 

ශදන්න ිරඹරහ ශේ රු බහශන් ඉවරහ සිටිමින්  ශභභ ඳනේ 

ශටුේඳත නීතිඹෂේ ඵට ඳේ යන ශර ඉවරහ සිටිමින් භශ  

චන සවඳඹ අන් යනහ. 

 
ප්රහනය වභළිමමඛ කරන දී. 
றணர டுத்றம்தப்ததற்நது. 

Question proposed. 

 
ගු දිප්දහ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Sir, international economic agreements have also been 

brought under this. But, those have not been made 

available to the public. ඳසු  රු ඇභතියශඹෂේ ශවෝ ශේ 
ේඵන්ධ ඳළවළියලි යනහ නේ ශවොයි. 
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ගු රනිල් වික්රමසිසශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

Only up to a time it is being done.  

 
ගු ක්කයහම්ද ිරරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

While it is being negotiated only. 

 
ගු රනිල් වික්රමසිසශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

While it is being negotiated only. 

 
ගු දිප්දහ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Can one of the Hon. Ministers explain, because it is 

very important?  

 
ගු ක්කයහම්ද ිරරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

After signing -[Interruption.] 

 
ගු දිප්දහ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

After signing? That is a - [Interruption.] 
 

ගු බ්දදු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  ශභභ ඳනේ 
ශටුේඳශේ  5(ඇ) න්තිශේ තිශඵනහ- 
 

ගු රනිල් වික්රමසිසශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

Hon. Member, whatever Parliament wants through the 

Oversight Committees, we can give them. But, 

sometimes, when you are doing this, the information that 

may go out may cause gain for some people and loss for 

other people. But, once it is over, all the information can 

be given. But, during a negotiation, you can always ask 

questions in Parliament like you are now asking the Hon. 

Minister with regard to the Economic and Technology 

Cooperation Agreement with India. That information will 

be available. 

 

ගු බ්දදු ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

Sir, Clause 5(c) of this Bill - 

 

ගු රනිල් වික්රමසිසශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

Clause 5 (c) states, I quote: 

"......by disclosing prematurely decisions to change or continue....."  

That means premature things. Once it is done, we can 

tell you. For instance, if you are going to do something on 

the exchange rate - [Interruption.] Let us discuss that. If 

you think that premature thing - [Interruption.]   
 

ගු නිපයෝජය කළරක වභළඳිනුරමළ 
(ரண்தைறகு குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you. The next speaker is the Hon. (Dr.) Nalinda 

Jayathissa. 

 

ගු උාය ප්රභළවැ ගම්ම්දිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  භට point of Order 

එෂේ තිශඵනහ. 

 

ගු නිපයෝජය කළරක වභළඳිනුරමළ 
(ரண்தைறகு குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Udaya Prabhath Gammanpila, what is your point 

of Order?  

 

ගු උාය ප්රභළවැ ගම්ම්දිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

Mr. Deputy Chairman of Committees, I have been 

trying to raise a point of Order for a long time. 

 

ගු ක්කයහම්ද ිරරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Now, it is too late. Sir, you have recognized the Hon. 

(Dr. ) Nalinda Jayathissa as the next speaker. 

 
ගු උාය ප්රභළවැ ගම්ම්දිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  භභ සථහය නිශඹෝ 

ශශයහි ඔඵතුභහශ  අධහනඹ ශඹොමු යනහ.  I am so sorry 

that I do not have an English copy of the Standing Orders.  

Now, I am a remand prisoner. So, I have no access to my 

Parliamentary documents. So, let me read out the Sinhala 

copy. 

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  31න සථහය 

නිශඹෝඹ ඹටශේ "්රලසන ඇීමශේ අයිතිහසිේ භතු දළෂේශන 

රීතිරට ඹටේ  විඹ යුතුඹ"  ඹනුශන් වන් නහ. එභ 

සථහය නිශඹෝශඹහි අං (6) ඹටශේ ශභශ් වන් නහ.   

(6) අධියණඹ විනිලසචඹට බහජනඹ ශමින් ඳතින රුණෂේ ළන 

ශවෝ දීභට නිඹමිත අධියණ තීයණඹට විඹඹ න  රුණෂේ ළන 

ශවෝ ්රලසනඹ වන් ශනොවිඹ යුතුඹ.  

එහිභ අං  (9) ඹටශේ ශභශ් වන් නහ: 

(9) ඹේ ශශනකුශ  ක්රිඹහ රහඳඹ ළන විභසිඹ වළෂේශෂේ පර්ණ 

ශඹෝජනහිරන් ඳභණෂේ ශව්ද  එළන්නකුශ  චරිතඹට ශවෝ ක්රිඹහ 

රහඳඹට එවර යන රද ්රලසනඹෂේ ශනොඇසිඹ යුතුඹ.  
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ඳහර්ලිශේන්තු 

We may belong to two different political groups. We 

may be arch-rivals in our political positions. I may belong 

to a minority political group in this Parliament. But, Mr. 

Deputy Chairman of Committees, once you occupy this 

Chair, you are bound to protect the rights of every 

Parliamentarian in this House. Moreover, you are 

occupying this important Chair -[Interruption.] 
 

ගු ක්කයහම්ද ිරරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

We have other business for the day. I would like to 

remind the Hon. Member that no name was mentioned.  
ිරසිභ භන්්රීයශඹෂේශ  නභෂේ වන් වුශේ නළවළ.  

 

ගු උාය ප්රභළවැ ගම්ම්දිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  නේ ිරඹන්න ඕනෆ 

නළවළ. 
 

ගු ක්කයහම්ද ිරරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔඵතුභහභ ඔඵතුභහට අතිඹෂේ ය න්නහ.[ඵහධහ ිරරීභෂේ]  
 

ගු උාය ප්රභළවැ ගම්ම්දිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  භන්්රීයශඹෂේශ  

නභෂේ ිරඹන්න ඕනෆ නළවළ. ඳහර්ලිශේන්තු භන්්රීයශඹෂේ ිරඹරහ 

ිරව්හභ සථහය නිශඹෝ 31.(9) න්තිඹ උවරංකනඹ ශනහ.  
 

ගු ක්කයහම්ද ිරරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ිරසිභ භන්්රීයශඹෂේශ  නභෂේ වන් වුශේ නළවළ. No 

name was mentioned. 
 

ගු උාය ප්රභළවැ ගම්ම්දිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  භන්්රීයශඹෂේශ  

නභෂේ වන් ශ යුතුයි ිරඹරහ නළවළ. ර්තභහන ඳහර්ලිශේන්තු 

භන්්රීයශඹෂේ ිරඹරහ - 
 

ගු නිපයෝජය කළරක වභළඳිනුරමළ 
(ரண்தைறகு குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up. - [Interruption.]  

The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa, you may start your 

speech.      
 

[අ.බහ. 12.18] 
 

ගු (ෛලාය  නලි්දා ජයිනවහව මශතළ 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  ශතොයතුරු දළනළනීශේ 

අයිතිහසිේ පිබඳඵ ඳනේ  ශටුේඳත ළනි අතිලඹ ළදේ 

ඳනේ ශටුේඳතට විඳෂේඹ ශනුශන් අදවස දෂේන්නට 

රළබීභ පිබඳඵ ්රථභශඹන්භ භහ ඔඵතුභහට සතුතින්ත නහ. 

ශභභ ඳනේ ශටුේඳත ඉියරිඳේ ිරරීශේදී විලහර හර්ඹ 

බහයඹෂේ ඉටු යපු අශේ රු ථහනහඹතුභහ මූරහනශේ හිටිඹහ 

නේ ශේ අසථහ තේ විචිරේ ශන්න ඉඩා ඩා  තිබුණහ. 

ශතොයතුරු දළනළනීශේ අයිතිහසිේ පිබඳඵ ඳනත ශේ යශට් 

්රජහතන්රහදඹ පු පව ශ වළිර එෂේ පිඹයෂේ විධිඹටේ  ශිසට 

ේඳන්න භහජඹට මුව ව තළබිඹ වළිර අසථහෂේ විධිඹටේ 

අපි දිරනහ. භහ එශවභ වන් ශශ්  ්රජහතන්රහදඹ- [ඵහධහ 

ිරරීභෂේ] 

 
ගු විමල් වීරලස මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගු නිපයෝජය කළරක වභළඳිනුරමළ 
(ரண்தைறகு குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Wimal Weerawansa, what is the point of Order? 

 
ගු විමල් වීරලස මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි   ඔඵතුභහ ඉතහ ංශව්දී 

ශේ ්රලසනඹ ියවහ ඵරන්න. අඳට ශඳනී ඹන ආහයඹට රු 

භන්්රීතුමිශඹකුටයි  ඇභතිතුශභකුටයි එතු ශරහ භන්්රීයඹකු 

ඉරෂේ යශන ඳවය වන්න  චරිත කහතනඹ යන්න ශේ 

බහශව් පු පන්. නමුේ ඒ අදහශ භන්්රීයඹහට ඒ වරිද  ළයිය ද 

ිරඹරහ සථහය නිශඹෝ අනු ්රලසන යන්න ඉඩා  ශදන්ශන් නළවළ. 

රුණහය  හධහයණ ශන්න. ශේ ශේ අශිසටයින්ශ  

ඳහර්ලිශේන්තුෂේ ශන්ශන් නළවළ.  ඒ නිහ- [ඵහධහ ිරරීේ]  

 
ෆීල්ඩ් මළර්ල් ගු වරවැ පසෝදපවේකළ මශතළ (ප්රළපද්යය 

වසලර්ධන අමළතයුරමළ  
(தேல்ட் ரர்ல் ரண்தைறகு சத் ததரன்மசகர - தறமச 

அதறறதத்ற அகச்சர்) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka - Minister of Regional 

Development) 

ඔඵතුභන්රහ- [ඵහධහ ිරරීේ]  

 
ගු විමල් වීරලස මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ඔඹහ  රුණහය දීපු ඇභති භස ට්ට ූ ේපු යශන ඉන්න 

ශෝ.  
[මූළවනපේ අණ ඳරිදි ඉලවැ කරන දී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

අශිෂේෂිත තිේශඳොශෂේ ඵට ශේ ඳහර්ලිශේන්තු ඳේ යන්න එඳහ. 

ඒ ළයියයි.  රුණහය  ඒ ඉියරිඳේ යන්න ශදන්න. [ඵහධහ 

ිරරීේ]  

 
ගු නිපයෝජය කළරක වභළඳිනුරමළ 
(ரண்தைறகு குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
I will look into this matter. It will be removed from 

the Hansard. 
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[රු උදඹ ්රබහේ ේභන්පිර භවතහ] 
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ගු විමල් වීරලස මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ශභොනහද  remove යන්ශන්?   

 
ගු නිපයෝජය කළරක වභළඳිනුරමළ 
(ரண்தைறகு குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The name. -[Interruption.] 
 
ගු විමල් වීරලස මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

එශවභ  නේ අය රු භන්්රීතුමිඹයි  ඇභතියඹහයි ිරඹහපු 

සිඹවර ඉේ යන්න. [ඵහධහ ිරරීේ]  

 
ගු නිපයෝජය කළරක වභළඳිනුරමළ 
(ரண்தைறகு குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
I will look into this matter. If there is anything that is 

being considered by court, that would be expunged from 

Hansard. 
 
ගු නිපරෝ්ද පඳපර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு றமரன் ததமர) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගු නිපයෝජය කළරක වභළඳිනුරමළ 
(ரண்தைறகு குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Niroshan Perera, what is the point of Order? 

 
ගු නිපරෝ්ද පඳපර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு றமரன் ததமர) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  භභ හශ ේ නභ 

වන් ය පිබඳතුරු දුන්ශන් නළවළ. ඒ නිහ ශතොේපිඹ දහ ේතහට 

අඳට යන්න ශදඹෂේ නළවළ. නමුේ  ඒ පිබඳතුය ඉේ යන්න 

ඵළවළ. හධහයණ පිබඳතුයෂේ අපි දුන්ශන්. [ඵහධහ ිරරීේ] 

 
ගු හිුනිකළ පප්රේමච්දර මශවැමිය 
(ரண்தைறகு (றதற) யறதறகர தறமச்சந்ற) 

(The Hon. ( Mrs.) Hirunika Premachandra) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගු නිපයෝජය කළරක වභළඳිනුරමළ 
(ரண்தைறகு குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
What is the point of Order? 

 
ගු හිුනිකළ පප්රේමච්දර මශවැමිය 
(ரண்தைறகு (றதற) யறதறகர தறமச்சந்ற) 

(The Hon. ( MRS) Hirunika Premachandra) 
රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  ශේ ්රලසනඹ ඉියරිඳේ 

ශශ් භභයි. භභ ිරසිභ විධිඹිරන් ිරසිභ භන්්රීයඹකුශ  නභෂේ 

වන් ශශ් නළවළ. [ඵහධහ ිරරීේ] ඒ නිහ ශොශව්ේ ඹන 

ශතොේපි දහ න්න එඳහ.  [ඵහධහ ිරරීේ]  

ගු ක්කයහම්ද ිරරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, I move that we proceed without a lunch break.  

 
ගු නිපයෝජය කළරක වභළඳිනුරමළ 
(ரண்தைறகு குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Does the House agree? -[Interruption.]  

 
ගු ම්දත්රීලු  
(ரண்தைறகு உதப்தறணர்கள்) 

 (Hon. Members) 

Aye.  

 
ගු නිපයෝජය කළරක වභළඳිනුරමළ 
(ரண்தைறகு குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa, you 

continue. -[Interruption.]  Hon. Members, please do not 

disturb. 

 
ගු (ෛලාය  නලි්දා ජයිනවහව මශතළ 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  භහ හිතන විධිඹට ියගින් 

ියටභ ශතොයතුරු දළනළනීශේ අයිතිහසිේ පිබඳඵ ඳනේ 

ශටුේඳත ඩා හේඳව යන්න ටයුතු යපු ඳහර්ලසඹන් තභයි 

ශේ අසථහශව්දීේ  බහශව් ටයුතු  අඩා හශ යන්න ඹන්ශන්.   

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි  ්රජහතන්රහදඹ 

පු පව ශ වළිර පිඹයෂේ විධිඹට  එශවභ නළේනේ රහංකීඹ 

භහජඹ ශිසට ේඳන්න භහජඹෂේ යහ  රැශන ඹහශේදී මුව 

රෂේ ඵට ඳේ විඹ වළිර ඳනතෂේ තභයි   ශතොයතුරු 

දළනළනීශේ අයිතිහසිේ පිබඳඵ ඳනත ිරඹන්ශන්. අද ශේ 

ඳනේ ශටුේඳත ේභත ිරරීශභන් ඳභණෂේ ශනොනළතී එඹ 

ක්රිඹහේභ යන ආහයඹ  එහි ඹහන්රණඹ අපි ස ය 

ේශතොේ  ඉියරි පිඹයෂේ ව හධනීඹ ්රශව්ලඹෂේ ඵට ඒ 

ඳේ ය න්න පු පන්. 

අශේ ආේුහක්රභ යසථහශව් 3 න යසථහ ඹටශේ 

ශභශ් වන් නහ: 

"ශ්රී රංහ ජනයජශේ ඳයභහධිඳතය ජනතහ ශශයහි පිහිටහ ඇේශේඹ. 

ඳයභහධිඳතයඹ අේවශ ශනොවළෂේශෂේ ඹ. ඳයභහධිඳතයඹට ඳහරන ඵරතර  

මූලි අයිතිහසිේ ව ඡන්ද ඵරඹ ද ඇතුශේ න්ශන් ඹ."   

ආේුහක්රභ යසථහශව් 3 න  යසථහ ඹටශේ ඳළවළියලි 

වන් යනහ  ඵරඹ උඳියන්ශන් ජනතහ තුබඳන්ඹ ිරඹන එ. 

ඒ නිහ තභයි ජනතහශ  යසථහදහඹ ඵරඹ  ජනතහශ  

විධහඹ ඵරඹ  ජනතහශ  අධියණ ඵරඹ  ජනතහ ඳයහභහධිඳතය 

ක්රිඹහේභ වීභ වහ බුෂේති විීමභ පිබඳඵ ආේුහක්රභ යසථහශව් 

වන් ය තිශඵන්ශන්. වළඵළයි  රු නිශඹෝජය හය 

බහඳතිතුභනි  ආේුහක්රභ යසථහශව් කුභෂේ වන් වුේ  

ජනතහ තුබඳන් ඵරඹ උඳියනහ ිරඹරහ ිරව්හට  ජනතහ 

ඳයභහධිඳතය පිබඳඵ ඉතහභ රසණ චන තිබුණහට අපි දන්නහ 

ඒ ඳයභහධිඳතය ශොශවොභද ක්රිඹහේභ ශන්ශන් ිරඹරහ. ඡන්ද 

හරඹට- 
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ඳහර්ලිශේන්තු 

ගු නිපයෝජය කළරක වභළඳිනුරමළ 
(ரண்தைறகு குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please!  Will an Hon. Member propose the Hon. 
Lucky Jayawardana to the Chair. 

 

ගු ගය්දත කුණළිනක මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
I propose that the Hon. Lucky Jayawardana do now take 

the Chair. 

 
ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ වම්මත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරුල ගු නිපයෝජය කළරක වභළඳිනුරමළ මූළවනපය්ද 

ඉලවැ වුපය්ද  ගු කී ජයලර්ධන මශතළ මළවනළරූඪ විය. 
 

அன் தறநகு, ரண்தைறகு குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்த அகனம, ரண்தைறகு னக்கற ஜர்ண 

அர்கள்  கனக கறத்ரர்கள். 
 

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left 
the Chair, and THE HON. LUCKY JAYAWARDANA took the Chair. 

  

ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීුරමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්්රීතුභහ  ථහ යන්න. 

 

ගු (ෛලාය  නලි්දා ජයිනවහව මශතළ 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි  ජනතහ අශේ තිශඵන ඵරඹ 

තභයි විධහඹඹට ඳයන්ශන්. ජනතහ අශේ තිශඵන ඵරඹ තභයි 

යසථහදහඹඹට ඳයන්ශන්. ජනතහ අශේ තිශඵන ඵරඹ තභයි 

අධියණඹට ඳයන්ශන්. යහජය ඹන්රණඹ ක්රිඹහේභ ිරරීභ 

වහ ආදහඹේ එතු යරහ ශදන්ශනේ ජනතහ. 2005 අවුරුද්ද 

ේශතොේ රුපිඹව බිලිඹන 1 450ෂේ එතු න ශොට ඒශන් ඵදු 

ආදහඹභ රුපිඹව බිලිඹන 1 350යි. ඵදු ශනොන ආදහඹභ 

උඳදන්ශනේ ජනතහ. ජනතහ ආදහඹේ උඳදහ යහජය 

ඹන්රණඹ ක්රිඹහේභ යනහ. ජනතහශ  ඡන්දශඹන් තභයි 

භවජන නිශඹෝජිතඹන් ඳේ ශන්ශන්. වළඵළයි  භළතියණ අතශර්දී 

ජනතහ ළරශන්ශන් පිටසතයශඹෝ විධිඹට. භවජන 

නිශඹෝජිතශඹෝ ඡන්දඹ රඵහ ේතහට ඳසශ් ජනතහ රන්ශන් 

පිටසතය උදවිඹ වළටිඹට. පිටසතය උදවිඹ වළටිඹට රන ඒ 

භහනසිේඹ නිහ තභයි භවය ඇභතිරුන්ශ  ටින් පිට 

ශන්ශන්  "ඒ අඹ අනලයයි"  "ඒ අඹ අනලය මිනිසසු" ිරඹරහ.  

භළතියණඹදී අතයලය න අඹ භළතියණ ශදෂේ අතශයදී 

අනලය අඹ ඵට ඳේ න්ශන් ඒ පිටසතය වළඟීභ නිහ. 

ජනතහශන් ළටුේ රඵන භවය යජශේ නිරධහරින් ශන්න 

පු පන්  අධියණ නිරධහරින් ශන්න පු පන්  ශඳොලීසිඹ වහ 

වමුදහ ඇතු ප න්නද්ධ අංලර අඹ ශන්න  පු පන්  යජශේ 

ශ්ශඹෝ ඳහ ඒ ජනතහ පිටසතයශඹෝ ඵට ඳේ යරහ 

තිශඵන්ශන් ජනතහශ  ඵරඹ වරිඹට දන්ශන් නළති නිහයි.  

්රජහතන්රහදශේ මූලි අංඹෂේ තභයි  ජනතහ වබහගිේඹ. 

ජනතහ වබහගි ය න්න නේ ජනතහ අතය හචිඡහෂේ 

තිශඵන්න ඕනෆ. ජනතහ  අතය හචිඡහෂේ ඇති ශන්න නේ  

ජනතහට දළනුේබහඹෂේ ඇති න්න ඕනෆ. ඒ වහ ශතොයතුරු 

රහ ශන ඹන්න ඕනෆ. ඒ නිහ තභයි ශභළනි ඳනතෂේ අතිලයින් 

ළදේ ශන්ශන්. 

්රජහතන්රහදඹ ිරඹන්ශන්  "ඵහුතයශේ ළභළේත" ිරඹරහයි 

හභහනයශඹන් ශරෝශේ පිබඳළනීභ. වළඵළයි  ශේ ශභොෂේද 

ශරහ තිශඵන්ශන්? ඵහුතයශේ ළභළේත ශශ් ශවෝ රඵහ ශන  

ඵහුතයශේ එඟතහ ශශ් ශවෝ රඵහ ශන  සු පතයඹෂේ යට 

ඳහරනඹ යනහ; ජනතහ ඳහරනඹ යනහ. ඒ තභයි 

ශන්ශන්. "ඵහුතයශේ ළභළේත" ිරඹරහ ්රජහතන්රහදඹට 

නිර්චනඹ තිබුණහට  ඵහුතයශේ ළභළේත රඵහ ශන එඟතහ 

රඵහ ශන  ඵහුතයඹ පීඩා හට ඳේන ආහයශේ ඳහරනඹෂේ තභයි 

වළභ දහභ අයශන ඹන්ශන්. ඒ නිහ democracy ිරඹරහ ිරව්හට  

ජනතහ ඳහරනඹ යනහ ිරඹරහ ිරව්හට  ඇේතටභ භළතියණ 

ශදෂේ අතශර් ක්රිඹහේභ න්ශන් autocracy එෂේ  ්රභූ 

ඳහරනඹෂේ.  

ඇශභරිහශව් හිටපු ජනහධිඳති ඒබ්රවේ ලින්න් භළතිතුභහ 

්රජහතන්රහදඹ අර්ථ දළෂේවශේ  "government of the people, by 

the people, for the people" ිරඹරහ. ඒ ිරඹන්ශන්  "ජනතහ 

විසින්  ජනතහ උශදහ ක්රිඹහේභ යන ජනතහශ  ඳහරනඹෂේ" 

ිරඹරහ. ජනතහ උශදහ ක්රිඹහේභ න ඳහරනඹෂේ 

්රජහතන්රහදඹ ිරඹරහ වඳුන්නහ නේ  ඒ ජනතහ උශදහ 

ඳහරනඹෂේ ක්රිඹහේභ වීශේදී ශතොයතුරු දළන ළනීශේ 

අයිතිහසිභ අතිලයින් ළදේ නහ. ඒ හශ භ තභයි  අපි අද 

ේභත ය න්න වදන නීතිඹ ඳනන අශනෂේ නීතිරට ඩා හ 

ශනස. යජඹෂේ ශනේ නීතිඹෂේ ඳළශනව්හට ඳසශ්  යජඹ එඹ 

ක්රිඹහේභ යනහ; ජනතහ ඒ නීතිඹට ඵළ ශනහ. නමුේ  ශේ 

ඳනේ ශටුේඳත ේභත ය ළනීභ වයවහ කීභට ඹට 

ශන්ශන්  ඵළ ශන්ශන් යජඹ  ආේුහ. ශේ ඳනේ ශටුේඳත 

ේශතොේ හභහනය ඳනේ ශටුේඳතට ඩා හ ශනස. ශන 

ඳනතදී ආේුහෂේ නීති ඳළශනව්හට ඳසශ් ජනතහ ඊට 

ඵළඳුණහට ශභහිදී ඵළීමභ ඵට ඳේ ශන්ශන් යජඹ  එශවභ 

නළේනේ ආේුහ. ශේ ඳනේ ශටුේඳත ශභභ ඳහර්ලිශේන්තුට 

ඉියරිඳේ ිරරීභ ඳහ එෂේතයහ අන්දභිරන් ජනතහශ  

ජඹග්රවණඹෂේ. ජනතහ හරඹෂේ තිසශ් ඵරහශඳොශයොේතු වුණු 

ශදඹෂේ ශේ. ජනතහ හරඹෂේ ඉවරහ සිටිඹ එෂේ. වළඵළයි  අඳ 

නහටු නහ  ශභතයේ හරඹෂේ ශේ ඳනේ ශටුේඳත ශන 

ඒභ ්රභහදවීභ පිබඳඵ. 

මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි  ්රජහතන්රහදඹ ේඵන්ධශඹන් ථහ 

ශශොේ ීරට දල ණනහට ලින් අපි ශරෝඹට ඒ 

ේඵන්ධශඹන් ඹේ ඳණිවුඩා ඹෂේ දීපු යටෂේ. ංර්ධනඹ ශමින් 

ඳේනහ යටව අතරින්  දකුණු ආසිඹහශව් යටව අතරින් 

්රජහතන්රහදඹ ේඵන්ධශඹන් අඳට ඹේ ඉවශ පිබඳළනීභෂේ 

තිබුණහ. 1893දී ශරෝඹට ර්ජන ඡන්ද ඵරඹ නීමරන්තශඹන් 

එන ශොට -භභ ිරඹන්ශන්  හන්තහ  පිරිමි  ෘේතිඹන් වළභ 

ශදනහටභ ශේදඹිරන්  ශතොය ර්ජන ඡන්ද ඵරඹ එනශොට- 

ඊට අවුරුදු 38ට ඳසශ් රංහ හශ  පුංචි යටෂේ ර්ජන ඡන්ද 

ඵරඹ ක්රිඹහේභ යනහ. හන්තහන්ට ඡන්ද අයිතිඹ ්රංලශේ 

ක්රිඹහේභ ශශ්  1944දීයි;  රීසිශේ 1952දීයි. අපි 1931 සිට 

ක්රිඹහේභ යනහ. හන්තහන්ට ඡන්ද අයිතිඹ රළබිරහ 

ශොචිචය හරඹෂේ ගිහිවරහද ිරඹනහ නේ  ශරෝඹට ඳශමුළනි 

අභළතිනිඹ බිහි යපු යට  අපි. වළඵළයි  ශරෝශේ ශඵොශවෝ 

යටව ශතොයතුරු දළන ළනීශේ ඳනත ක්රිඹහට නංරහ තිබිඹදී අපි 

එඹට අභේ ශරහ තිශඵනහ.  

ශේ පිබඳඵ ශරෝශේ හචිඡහ ඇති ශරහ දළන් සිඹ ස 

ණනහෂේ නහ  අපි අද  ශභඹ හචිඡහ ශහට. සවීඩා නශේ 

ශතොයතුරු දළනළනීශේ අයිතිඹ යසථහනුකර ඵට ඳේ න්ශන් 

1766දීයි. ඒ ීරට අවුරුදු ශදසිඹ ණනටේ ඩා හ එවහිය. න 

්රණතහ අනු 1966දී ඇශභරිහ එෂේේ ජනඳදශේ ශතොයතුරු 

දළනළනීශේ අයිතිඹ පිබඳඵ ඳනේ ශටුේඳත ේභත නහ. ඒ 

ිරඹන්ශන් ීරට අවුරුදු 50ට ලින්. එතළනින් ඳසශ් 1978දී 
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්රංලශේ  1980දී ශනදර්රන්තශේ  1982දී එංරන්තශේ  

ඕසශේලිඹහශව්  නීමරන්තශේ; 1983දී ළනඩා හශව්  1985දී 

ශඩා න්භහර්ශේ ඒ ආදී යටව 80ට අධි ්රභහණඹෂේ දළන් ශේ 

ඳනේ ශටුේඳත ේභත ය ශනයි තිශඵන්ශන්. ඒ විතයෂේ 

ශනොශයි. ශරෝඹටභ විශිසටතභ ්රජහතන්රහදී රෂේණඹන් දීපු 

අපි දකුණු ආසිඹහශව් ශභඹ ේභත යන අහන යට ඵට 

ඳේනහ.   

අඳට ලින්   2002දී ඳහිරසතහනඹ   2005දී ඉන්ියඹහ  2007දී 

ශන්ඳහරඹ  2009දී ඵංරහශද්ලඹ  භහරියයින ව 2014දී භූතහනඹ 

ශේ ඳනේ ශටුේඳත ේභත ය ශන තිශඵනහ. අපි ඊටේ ඩා හ 

ඳවබඳන් ඉන්ශන්. ශභොද  ්රජහතන්රහදඹ නභළති ඔයශරෝසුශව් 

ටු ආඳසට යමින් අපි අවුරුදු 10ෂේ ඳසු ශහ. ඒ හරශේ 

්රජහතන්රහදඹ පිබඳඵ ථහ ඵවෂේ තිබුශේ නළවළ. ඒ විතයෂේ 

ශනොශයි  ශේ යටට ශතොයතුරු ශවබඳ යන්න ගිඹ භහධයශව්ියන් 

ඳහ කහතනඹ වුණු ඉතිවහඹෂේ තිබුශේ.  ජනතහශ  ඵදු මුදව 

විඹදේ යරහ අවි ආයුධ මිරදී න්න ශොට ඒහ ශවබඳ ිරරීභ නිහ 

රන්ත වික්රභතුං භව දහශව භව ඳහශර් කහතනඹ වුණහ . 

එෂේනළලිශොඩා  අතුරුදවන් වුණහ  කීේ ශනොඹහර්ට  උඳහලි 

ශතන්නශෝන්ට ඳවය ළදුණහ  ශඳෝද්දර ජඹන්තට ළහුහ. භහධය 

ආඹතන ගිනි තළබුහ  Websites තවනේ ශහ. එශවභ ඉතිවහඹෂේ 

තභයි අපි ඳහු ය ශන ආශව්.  

ඒ විතයෂේ ශනොශයි. අපි ශේ ඳනේ ශටුේඳත හචිඡහට 

න්නහ ශේ භහඹ විශල් භහඹෂේ. ශභඹ එෂේතයහ අන්දභ 

වදශේ යදභෂේ. 2008 ජුනි භහශේ තභයි ශ්රී රංහ පුේ ඳේ 

භේඩා රශේ නහභව ශඳශර්යහට වරහ තිශඵන්ශන්. 2009 ජුනි 

භහශේ තභයි ෘේතීඹ ඳර රහශව්ියන්ශ  ංභශේ ශවේ 

ශඳෝද්දර ජඹන්තට ඳවය දීරහ තිශඵන්ශන්. 2008 ජුනි භහශේ 

තභයි තිරු ශචවේ තිරුකුභහයන් ඳළවළය ශන ගිහිවරහ 

තිශඵන්ශන්. 2007 ජුනි භහශේ තභයි "උදඹන්" පුේ ඳශේ 

ර්තෘට වරහ තිශඵන්ශන්. 2009 ජුනි භහශේ තභයි 

lankaenews ශබ් අඩා විශේ ර්තෘට ව ්රෘේති ර්තෘට ඳවය 

දීරහ තිශඵන්ශන්. 2010 ජුනි භහශේ තභයි 'සිඹත' රඳහහිනී 

ආඹතනඹට ගිනි තඵහ තිශඵන්ශන්. එශවභ ඉතිවහඹෂේ ඳහු ය 

ශන ඇවිවරහ තභයි අද අපි ශේ ශතොයතුරු දළනළනීශේ 

අයිතිහසිේ පිබඳඵ ඳනේ ශටුේඳත හචිඡහට න්ශන්. ශේ 

ේඵන්ධශඹන් ඓතිවහසි ්රභහදඹෂේ වුණහ. ඒ විතයෂේ ශනොශයි. 

ඳහර්ලිශේන්තුශව්දී ශේ ඳනේ ශටුේඳත ේභත යනහ ිරඹරහ 

ආේුහ ිරව්ශව් ියන 100 හරශේදීයි. දළන් ඒ හරඹේ තශරහ 

තිශඵනහ. ශශ් නමුේ  ශභඹ අද ශවෝ හචිඡහට ළනීභ 

ජනතහශ  ඳළේශතන් රද ඉියරි පිඹයෂේ  ජඹග්රවණඹෂේ ිරඹරහ 

අපි හිතනහ.  

ශභොද  2015 ජනහධිඳතියණශේදී ශේ යශට් ජනතහ 

ඵරහශඳොශයොේතු වුණු ්රධහන හයණහ තුනෂේ තිබුණහ. ඒහ තභයි  

විධහඹ ජනහධිඳති ධුයඹ අශවෝසි ිරරීභ  ්රජහතන්රහදඹ පු පව 

ිරරීභ  ංචහ දණ ශෂේන ඹන්රණඹෂේ ස ිරරීභ. ශේ 

ශඳොශයොන්දු ඒ ආහයශඹන් ඉසට ශරහ නළවළ. ශඳොශයොන්දු ඉටු 

ිරරීශේ ්රභහදඹෂේ තිශඵනහ. ශශ් නමුේ  ්රජහතන්රහදඹ පු පව 

ිරරීභ ව ංචහ දණ ළශළෂේවීභ අතින් ේශතොේ ශේ ඳනත 

අතිලඹ ළදේ නහ.  

දළන් ශේ ශතොයතුරු රඵහ ළනීශේ අයිතිඹ තවවුරු ය 

ේශතොේ ඒ යහජය ටයුතුර ඳහයදෘලයබහඹට  විෘතබහඹට 

ළදේ නහ. ශේ තුබඳන් ආේුහශව් වීභ ශඳන්නුේ යනහ 

හශ භ  ංචහ දණ ළශළෂේවීභ අුහ ිරරීභ වහේ ශභඹ ශඹොදහ 

න්න පු පන්. ජනතහ ඳේ යන  ජනතහ ඵදු ශන යජශේ 

ක්රිඹහහරිේඹ ජනතහට යවෂේ විඹ යුතු නළවළයි ිරඹරහයි අපි 

හිතන්ශන්. යජඹ ශ යුතු තෂේශ්රු යන්න  තීන්දු න්න 

ජනතහ වබහගි ය න්න ජනතහ නිශඹෝජිතඹන්ශ  

ක්රිඹහහරිේඹ ඳරීෂේහ ිරරීභ වහ ඹේ නීතිඹෂේ යටට වුභනහ 

යරහ තිශඵනහ.  

භවය යටර ශේ ඳනේ ශටුේඳත ේභත යන ශොට 

ශතොයතුරු දළන ළනීශේ අයිතිඹ මූලි මිනිස අයිතිහසිභිරන් 

ඳවශට ගිහිවරහ එඹ යසථහනුකර නීතිඹෂේ ඵට ඳේ ය ශන 

තිශඵනහ. නමුේ  අපි තුටු ශනහ  දවන න ආේුහක්රභ 

යසථහ ංශලෝධනඹ වයවහ ශතොයතුරුරට ්රශව්ලවීශේ 

අයිතිහසිභ පිබඳන්නහ අතයභ එඹ මූලි අයිතිහසිභෂේ ශර 

ශේ යසථහට ඇතුශේ ිරරීභ ේඵන්ධශඹන්.  එඹ අපි රඵපු 

විලහර ජඹග්රවණඹෂේ ිරඹරහ අපි  හිතනහ.  

ශේ ඳනේ ශටුේඳත ලෂේතිභේ ය ළනීභ වහ  ශභභ 

ඳනේ ශටුේඳශේ තිශඵන අුහ ඳහුහ කීඳඹෂේ පිබඳඵ ශඹෝජනහ 

ඉියරිඳේ යන්න භභ ළභළතියි. මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි  

්රථභශඹන්භ ශේ ඳනේ ශටුේඳශේ වන් නහ  

ශතොයතුරුරට ්රශව්ලවීභ ්රතිෂේශ්ඳ ිරරීභ වහ වුණු රුණු 

12ෂේ.  එයින් 5.(ආ)(i) න්තිශඹහි ශභන්න ශභශවභ තිශඵනහ: 

"යහජය ආයෂේහට ශවෝ එහි ශබෞමි අේඩා තහඹට ශවෝ ජහති 

ආයෂේහට ඵයඳතර ශර අතිදහඹ න අසථහ;"  

භභ හිතනහ  අශේ යශට් වුරුේ වමුදහ අනුේඩා ඹ 

තිශඵන ආයුධ ්රභහණඹ  එ හි තිශඵන ශිද උේඩා  ්රභහණඹ  බුද්ධි 

අංලශේ සිටින හභහජිඹන් ්රභහණඹ හශ  ශද්ව අවන එෂේ 

නළවළ ිරඹරහ. ඒ ශතො යතුරු එන්න ඕනෆ නළවළ. නමුේ ශේ ජහති 

ආයෂේහ ිරඹන චනඹට මුහශරහ ආේුහට පු පන් භවය 

ශතොයතුරු වංන්න. ීරට ලින් එශවභ සිද්ධ ශරහ තිශඵනහ.  

ීරට ලින් ශේ ඳහර්ලිශේන්තුශව්දීභ අශේ රු අනුය 

ියහනහඹ ශවෝදයඹහ ්රලසනඹෂේ ඇහුහ  භහින්ද යහජඳෂේ හිටපු 

ජනහධිඳතියඹහ ගිඹ විශද්ල ංචහය ළන. විශද්ල ංචහය ගිහිවරහ 

අවුරුදු 3ටේ ඳසුයි ඒ ්රලසනඹ ඇහුශව්. වළඵළයි  ඒ ශරහශව් 

ආේුහ ඳෂේශේ ්රධහන ංවිධහඹ ලශඹන් සිටි රු ියශන්ස 

ගුණර්ධන භළතිතුභහ නළිනටරහ ිරව්හ  "ජහති ආයෂේහට 

තර්ජනඹෂේ නිහ ඒහට උේතය ශදන්න ඵළවළ" ිරඹරහ. භන 

ගිහිවරහ ඇවිවරහ අවුරුදු තුනට ඳසශ්යි ්රලසනඹ ඇහුශව්.  

ජහති ආයෂේහට මුහ ශරහ ඒ ටේ උේතය ශනොදී හිටිඹහ. ඒ 

නිහ ශේ ජහති ආයෂේහ හශ  ශදඹෂේ ඳළවළියලි නිර්චනඹිරන් 

ශතොය ඳනේ ශටුේඳතට ඇතුශේ ශහට ඳසශ්දී ඕනෆ නේ  

ඒ ඒ ශභොශවොශේ ඳේ ශන ආේුහරට ඒ තභන්ට ඕනෆ 

විධිඹට ඳහවිචිචි යන්න පු පන්.  

ඒ විතයෂේ ශනොශයි  දළන් ශේ ශශශ ගිවිසුේ පිබඳඵ ්රලසනඹ 

ඵරන්න. දළන් ඔඵතුභන්රහ 5.(ආ)(ii)හි ශභශවභ වන් ශොට 

තිශඵනහ:  

"එභ ශතොයතුරු ඹේ යජඹෂේ ශවෝ ජහතයන්තය නීතිඹ ඹටශේ ව 

අන්තර්ජහති ගිවිසුේ ශවෝ ඵළදීේ විසින්........"  

ඒ අපිට පිබඳන්න පු පන්. නමුේ  5.(ඇ)(v) න්තිශඹහි 

ශභශවභ වන් ශොට තිශඵනහ:  

"විශද්ල ශශශ ගිවිසුේරට ඇතුශේවීභට  අදහශ ආේුහශව් ආර්ථි 

ශවෝ මුරයභඹ ්රතිඳේති ශනස ිරරීභට ශවෝ ශනොඩා හ ඳේහශන 

ඹෆභ ේඵන්ධ තීයණ නිසිරට ශඳය ශවබඳදයව්වීභ භිනන් ශ්රී රංහශව් 

ආර්ථිඹට ඵයඳතර අතිඹෂේ සිදු විඹ වළිර අසථහ:"  

ශේ "නිසිරට ශඳය ශවබඳදයව්වීභ භිනන්" ිරඹන එශන් 

අදවස යන්ශන් ශභොෂේද ිරඹන එ ඳළවළියලි යන්න ඕනෆ. 
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ඒ "නිසි රට" ිරඹරහ ිරඹන්ශන් ගිවිසුභ අේන් යන්න ඔන්න  

ශභන්න ිරඹරහද  එශවභ නළේනේ ගිවිසුභ අේන් ශහට ඳසශ්ද 

ිරඹරහ ඳළවළියලි ශන්න ඕනෆ. එශවභ නළේනේ දළනුේ -[ඵහධහ 

ිරරීභෂේ] ඊට ඳසශ් ශොශවොභේ පු පන්. නමුේ අපි අවන්ශන් 

ගිවිසුභෂේ ළන. යවසිත හචිඡහෂේ ශනොශයි. රු 

ඇභතිතුභනි  භභ ශේ ිරඹන්ශන් එෂේ ඳහර්ලසඹට අතිඹෂේ න 

එෂේ ශනොශයි. නමුේ  ගිවිසුභෂේ ශටුේඳේ ශහට ඳසශ් ඒ 

පිබඳඵ ශතොයතුරු දළනළනීශේ අයිතිඹේ ශභයින් අහිමි 

ශනහද? අභළතිතුභහ ශේ ඳහර්ලිශේන්තුට ශඳොශයොන්දු වුණහ  

ETCA ගිවිසුභ අේන් යන්න ලින් ඒ ඳනේ ශටුේඳත 

ඳහර්ලිශේන්තුට ඉියරිඳේ යනහ ිරඹරහ. එතශොට එළනි 

අසථහකුේ ශේ ඳනේ ශටුේඳතින් අහිමි ශනහද ිරඹන 

්රලසනඹ තිශඵනහ. ඒ නිහ ශභන්න ශේ "නිසි ර ට" ිරඹන්ශන් 

ශභොෂේද ිරඹන එ තමුන්නහන්ශ්රහ වන් යන්න ඕනෆ 

ිරඹරහයි අපි ිරඹන්ශන්. එහි වන් ශන ආහයඹට ඊශඟ 

හයණඹ තභයි  "ආර්ථිඹට ඵයඳතර අතිඹෂේ සිදුවිඹ වළිර 

අසථහදී රුණු ශවබඳිරරීශභන් ළශකී ඉන්නහ" ිරඹන එ. 

අශේ යශට් ්රට විද්ශතෂේ න චන්ද්රහ ජඹයේන භළතිතුභහ 2016 

අශ්ර්ව භ 19ළනි දහ භව ඵළංකුට ලිපිඹෂේ ඹමින් ශභශවභ 

වන් ය තිශඵනහ: 

“Kindly submit to me in English, within 14 days from the receipt of 
this letter, the following information in respect of Government 

Treasury Bond Issues;” 

එතුභහ ීරට භහ 5ට  6ට ලින් සිදු ශචිච භව ඵළංකුශව් 

ඵළඳුේය පිබඳඵ ශතොයතුරු ්රභහණඹෂේ ඉවරහ තිශඵනහ. ශේ 

ඳනේ ශටුේඳත ේභත ශන්නේ ලින් මුදව භේඩා රශේ 

ශවේ ව වහය භව ඵළංකු අධිඳතියඹහ භළයි භ 06ළනි දහ 

චන්ද්රහ ජඹයේන භළතිතුභහට ලිපිඹෂේ ඹමින් ශභශවභ දන්හ 

තිශඵනහ:   

“In this regard, in any event, we further wish to inform you that 

section 5 of the draft Bill permits refusal of access to information 

where the disclosure of such information would cause serious 
prejudice to the economy of Sri Lanka.....”  

ශටුේඳේ යපු ඳනතෂේ ඳදනේ යශන භව ඵළංකුශව් 

නිශඹෝජය අධයෂේයඹහ ඒ ශතොයතුරු ශදන්න ඵළවළ ිරඹරහ 

ිරඹනහ. ඳශමුළනි එ තභයි  ඔහු ය තිශඵන්ශන් ඵයඳතශ 

යදෂේ. ශදළනි එ තභයි  භව ඵළංකු ඵළඳුේය හශ  සිදුවීේ 

ආයණඹ යන්න ශේ ඳනේ ශටුේඳශේ ශේ න්තිඹ 

ඳහවිචිචි යන්නහ නේ  භභ හිතන වළටිඹට ඒ ජනතහශ  

ඵරහශඳොශයොේතු ශනොශයි. 

තුන්ළනි හයණහ 5.(ඊ)හි වන් ශන නීතිඳති 

ශදඳහර්තශේන්තු ේඵන්ධ ්රලසනඹ. භභ හිතන්ශන් ශභයින් 

අනලය ුකෂේතිඹෂේ නීතිඳති ශදඳහර්තශේන්තුට රඵහදීරහ 

තිශඵනහ ිරඹරහයි. 5.(ඊ)හි වන් ශන ආහයඹට 

නීතිඳතියඹහ ශවෝ නීතිඳතියඹහට වහඹ දෂේන ඹේ නිරධයඹකු 

ව ශඳොදු අධිහයඹන් අතය ඳතින ශතොයතුරු ඉියරිඳේ යන්න 

ඵළවළ. වළඵළයි  ඇභතිතුභහ වන් යනහ  භවය ශතොයතුරු 

අවුරුදු 10ට ඩා හ ඳළයණි නේ  ඒ ශතොයතුරු ඉියරිඳේ යන්න 

පු පන් ිරඹරහ. වළඵළයි  ශේ අනු නීතිඳතියඹහ ේඵන්ධ 

ශතොයතුරු අවුරුදු 10ට ඳසශ් ඉියරිඳේ යන්නේ ඵළවළ. දළන් 

ඔඵතුභහට භත ඇති  1997 ර්ශේ නහේඳමුණු මූඳහය 

ඡන්දශේදී ද්විේ කහතනඹෂේ සිද්ධ වුණහ ිරඹරහ. ඒ නුහ 

අධියණශේ අවුරුදු 15ෂේ විබහ වුණහ. ඊට ඳසශ් නීතිඳතියඹහ 

එඳහයටභ ිරව්හ  "නුහ ඉසයවට අයශන ඹන්න තයේ හෂේෂි 

නළවළ." ිරඹරහ.  

දළන්  එළනි නුහෂේ එශවභ වුශේ ඇයි ිරඹහ අන්නේ ශේ 

ඳනේ ශටුේඳත භිනන් ඵහධහ යනහ. අවුරුදු දවඹෂේ ගිඹහට 

ඳසුේ එළනි නුහෂේ ේඵන්ධශඹන් නීතිඳතියඹහශ  

භළියවේවීභ -ඔහුශ  ඳෂේග්රහහීඵ ශවෝ ශනඹේ ආහයඹ 

ඵරඳෆේ වත භළියවේවීභෂේ- ේඵන්ධශඹන් ්රලසන ිරරීභටේ 

ශේ ඳනේ ශටුේඳතින් ඵරඳෆේ ය තිශඵනහ. ඒ නිහ භභ 

අවන්න ළභළතියි  ශභළනි අධිහරිඹෂේ හිත මුෂේතිඹෂේ ශභභ 

ඳනේ ශටුේඳතට දභහ තිශඵන්ශන් ඇයි ිරඹහ.  

මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි  ඒ හශ භ තභයි ශභහි 

වන් ශන විබහ ශදඳහර්තශේන්තු ේඵන්ධ ්රලසනඹ. එහි 

වන් ශන්ශන්   "විබහ ශදඳහර්තශේන්තු ශවෝ උස අධයහඳන 

ආඹතනඹෂේ විසින් ඳේනු රඵන ඹේ විබහඹට අදහශ 

ශතොයතුරු යවසිත තඵහ ළනීභට නිඹමිත න්නහ ව අසථහ 

දී " ශරයි. ශේ විවිධහහයශඹන් අර්ථ දෂේන්න පු පන්. 

මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි  දළන් ශරෝශේ තිශඵන 

්රණතහ න්ශන් විබහඹෂේ ලිඹහ අන් වුණහට ඳසු ඒ 

විබහශේ උේතය ඳර අලය නේ විබහ අශේෂේඹහටේ 

ඵරන්න පු පන්. අශේ යශට් තභ එඹ ක්රිඹහේභ ශන්ශන් 

නළවළ. නමුේ ඉන්ියඹහශව් ශතොයතුරු දළනළනීශේ අයිතිහසිේ 

පිබඳඵ ඳනත ක්රිඹහේභ වුණහට ඳසු  ශභළනි ්රලසනඹෂේ ඳළන 

නළිනරහ ඉන්ියඹහශව් ද්විතීයි ඳහව භධය භේඩා රඹට එශයහි 

ආියතය ඵේශඩා ෝඳහධයහයි නුහ තීන්දු 2011 ර්ශේදී රඵහ 

දුන්නහ. එහි ඳළවළියලි වන් ය තිශඵනහ  එළනි පිබඳතුරු ඳර 

ඳරීෂේහ ිරරීශේ අයිතිහසිභෂේ ශභභ ශතොයතුරු දළන ළනීශේ 

ඳනත වයවහ ඉියරිඳේ යන්න පු පන් ිරඹහ. ඒ නිහ ශේ ඳනේ 

ශටුේඳත තුශ ශභළනි ශතොයතුරු ඉියරිඳේ ිරරීශේ ීමභහහිතේ 

තිශඵනහ. 

මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි  එඹ ඳළවළියලි නිර්චනඹෂේ 

ශනොභළති ඇතුශේ ශශොේ ශන්ශන්  ඒ ශභොශවොශේ ඳේ න 

ආේුහට ඕනෆ විධිඹට එඹ ඳහවිචිචි යන්න පු පන් ශන එයි. 

ඒ හශ භ නිරධහරිශඹෂේ ඹේ ිරසි  ශතොයතුරු ඉියරිඳේ ශශ් 

නළේනේ ශතොයතුරු ශොමිභට ක්රිඹහේභ ිරරීභට තිශඵන ඵරඹ 

ශභොෂේද? ඔවුන්ට දේඩා නීඹ ඵරඹෂේ නළවළ. ඔවුන්ට පු පන්  

භශවසරහේ උහවිඹට ඹන්න. ඇභතිතුභහ එඹ වන් ය 

තිශඵනහ. නමුේ ඔඵතුභහ වඳනහ ය ඵරන්න  ශේ ශතොයතුරු 

ඉවරන්ශන් වුද ිරඹහ. ශතොයතුරු ඉවරන්ශන් වුරුන් ශවෝ ශේ 

යජශේ ංචහ  දණ ශවබඳදයවු යන්න ළභළති ශශනෂේ. 

එතශොට ශේ ශොමිභට ඵරඹෂේ නළතු ශතොයතුරු අවන 

ශනහ උහවි ණශන් යසතිඹහදු ශන එ නේ ශේශන් 

ශන්ශන්  ඔවුන් ඒ ඳහශර් ඹන්න ළභළති ශන එෂේ නළවළ. ඒ 

නිහ අපි ශඹෝජනහ යන්ශන්  ශතොයතුරු ශොමිභට ඹේ ඵරඹෂේ 

ශදන්න ිරඹහයි. ශශනෂේ ශතොයතුරු න් යනහ නේ  

ශතොයතුරු ශදන්න ්රභහද යනහ නේ ඒ අදහශ ශතොයතුරු 

නිරධහරිඹහ ඹේ දඬුභට රෂේ ශන්න ඕනෆ. ඉන්ියඹහශව් ශේ 

ඳනත ක්රිඹහේභ යනශොට   ශතොයතුරු ශනොදී සිටිශඹොේ 

 ශතොයතුරු ශනොශදන දශ් ඉරහ නිරධහරිඹහට ඉන්දීඹ රුපිඹව 

250 දඩා ඹෂේ නිඹභ යනහ.  

 

ගු ගය්දත කුණළිනක මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
අශේ යසථහ ඹටශේ ඒ යන්න අභහරුයි.  

 
ගු (ෛලාය  නලි්දා ජයිනවහව මශතළ 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

රු ඇභතිතුභනි  ශොමිභට පු පන්භ රළශඵන්ශන් 

දන්න්න විතයයි ිරඹහ ශභහි වන් ශනහ. එශවභ ශතොයතුයෂේ 
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2016 ජුනි 23 

ශනොදුන්ශනොේ ඒ ළන දන්න්න විතයයි පු පන්භ 

රළශඵන්ශන්. [ඵහධහ ිරරීභෂේ] අපි හිතමු  ශභොෂේ වරි ආඹතනඹ 

 ශතොයතුරු නිරධහරිඹහ ශතොයතුරු දීභ ්රතිෂේශ්ඳ යනහ ිරඹහ. 

එතශොට ශොමිශභන් ඒ ආඹතනශේ ඳහරන අධිහරිඹට දළනුේ 

ශදනහ  ශේ ේඵන්ධශඹන්. ඒ දළනුේ දීභ විතයයි  සිද්ධ ශන්ශන්. 

එතළනින් එවහට ඹන්ශන් නළවළ.  

 
ගු ගය්දත කුණළිනක මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
දඩා  වන්න  -  

 

ගු (ෛලාය  නලි්දා ජයිනවහව මශතළ 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ඔව්. දඩා ඹේ ළහුහ නේ ත ශවොයි  ශේ ක්රිඹහේභ 

ශන්න. [ඵහධහ ිරරීභෂේ] ශවොයි.  

ඊශඟට  ශොමිභට හභහජිඹන් ඳේ ිරරීභ ේඵන්ධශඹන් 

ශභභ ඳනේ ශටුේඳශතහි වන් ශනහ  ශොමිභට 

හභහජිඹන් ඳේ යන්ශන් අවුරුදු ඳවට ිරඹහ. ඒ අවුරුදු ඳවට 

ශශනකුට ඳේ ශන්න පු පන් න්ශන් එ හයඹයිද  එශවභ 

නළේනේ ියටභ ඳේ ශන්න පු පන් ද ිරඹන හයණඹ ශභහි 

වන් ශරහ නළවළ. ඒ හශ භ ශභහි තිශඵනහ  ඹේ ෘේතිඹ 

නියුතු ශනොවිඹ යුතුයි ිරඹහ. ඹේ ෘේතිඹ නියුතු ශනොන 

ශශනෂේ තභයි  ේඵන්ධ ශන්ශන්. ඒ පිබඳඵ ඳළවළියලි 

ිරරීභෂේ ඕනෆ.  

අශනෂේ හයණඹ  ශතොයතුරු ඉියරිඳේ ශහට ඳසශ ් යහජය 

බහහලින් ඳභණයි  ශතොයතුරු රඵහ න්න පු පන් ශන්ශන්. 

ශශනෂේ ඉංරීසි බහහශන් ඉවලුශොේ  ශභොද යන්ශන්? 

ශභභ ඳනේ ශටුේඳශේ 8. (4) (අ) උඳ න්තියි ඹ ටශේ 

ඳළවළියලි වන් ශනහ  යහජය බහහලින් ඳභණයි ශභභ 

ශතොයතුරු රඵහ ශදන්න පු පන් ිරඹහ.  

 
ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීුරමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්්රීතුභනි  ඔඵතුභහට රඵහ දී තිශඵන හර ශව්රහ ත 

විනහිද තුනිරන් දීර්ක යනහ. 

 
ගු (ෛලාය  නලි්දා ජයිනවහව මශතළ 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ශවොයි. ශඵොශවොභ සතුතියි.  

ශභළනි අුහ ඳහුහේ තිශඵනහ. අපි ශේ අුහ ඳහුහේ ඉියරිඳේ 
යන්ශන් ශේ ඳනේ ශටුේඳත තදුයටේ ලෂේතිභේ ය ළනීභ 
වහයි. මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි  ශශ් නමුේ ශේ 
ඳනශතන් ඳභණෂේ සිඹවර වි ශයි ිරඹහ අඳ විලසහ යන්ශන් 
නළවළ. ශභොද  යසථහර  ඳනේර රසන චන තිබුණහට  
ඒහ එශවභභ ක්රිඹහේභ ශන ඉතිවහඹෂේ ශනොශයි  අඳට 
තිශඵන්ශන්. බහණශේ නිදව තිබුණහට  භහධයශව්දීන් කහතනඹ 
වුණු යටෂේ  ශේ යට. ඒ නිහ ශභළනි ඳනත ්රතිපර රඵහ න්න 
නේ  ශඵොශවෝ ඳහර්ලසඹන් ීරට ඩා හ ඉියරිඹට ගිහින් තභන්ශ  
කීභ ඉසට යන්න ඕනෆඹ ිරඹහ අපි හිතනහ. විශල්ශඹන්භ 
ේශතොේ  ශභළනි ඳනතෂේ ක්රිඹහේභ වීශේදී අශේ යශට් යහජය 
නිරධහරින්ට විලහර කීභෂේ තිශඵනහ.    

ඔඵතුභන්රහ යහජය නිරධහරින් අටදවෂේ ඳභණ ඳේ යන්න 
ඹනහ. යහජය නිරධහරින් තභන්ශ  හර්ඹ බහයඹ ශොන්ද ශබඳන් 
තිඹහශන යන්න ඕනෆ  ිරසිදු ශද්ලඳහරන භළියවේවීභට ඹට 

ශන්ශන් නළති. ඒ හශ භ  අශේ යශට් විධහඹ 
ජනහධිඳතියණඹ මු පභනින්භ අශවෝසිශරහ  යසථහ බහ 
ක්රිඹහේභ ශරහ  සහධීන ශොමින් බහ වරිඹහහය 
ක්රිඹහේභ වුශණොේ තභයි ශභළනි ඳනේ ශටුේඳතට ඵරඹෂේ  
ටිනහභෂේ රළශඵන්ශන්.  

ඒ විතයෂේ ශනොශයි  ශේ ඳනත ක්රිඹහේභ වීශේදී 
භහධයරටේ කීභෂේ තිශඵනහ. භහධයරට ඉඩා  ඩා ෂේ 

රළශඵනහ  ශතොයතුරු ඉියරිඳේ යන්න. භහධයශව්දීන්ටේ 
කීභෂේ තිශඵනහ  අඳෂේඳහතී  සහධීන  ශතොයතුරු ජනතහ 
අතයට  අයශන ඹන්න. එශවභ නළති ජනහධිඳති භන්ියයශඹන් 
ළටුේ න්න භහධයශව්දීන් හිටිශඹොේ ශේ ළශඩ් යන්න 
රළශඵන්ශන් නළවළ. ඒ හශ භ අධියණඹේ තභන්ශ  
සහධීනේඹ ආයෂේහ ය න්න ඕනෆ. ංචහ  දණ ශෂේන 
ඹහන්රණඹ - FCID එ ශන්න පු පන්. අවරස ශවෝ දණ 
ශචෝදනහ විභර්ලන ශොමින් බහ ශන්න පු පන්-  ලෂේතිභේ 

ක්රිඹහේභ වුශණොේ තභයි ශේ ඳනතින් අඳට ්රතිපරඹෂේ 
රළශඵන්ශන්. ඒ විතයෂේ ශනොශයි  අශේ යශට් ශද්ලඳහරන 
ංසෘතිඹ ීරට ඩා හ ඉවශට භන් ශ යුතු ශනහ. භවජන 
නිශඹෝජිතඹන්  ඳහර්ලිශේන්තු භළති ඇභතිරුන් ඇතු ප වළභ 
ශදනහභ කීභෂේ හිත ළඩා  ශශොේ තභයි ශේ ඳනතින් අඳට 
නිසි ්රශඹෝජන න්න පු පන්භ රළශඵන්ශන්. ශභහිදී 
ජනතහටේ විලහර කීභෂේ ඳළරී තිශඵනහ. අශේ යශට් 
ජනතහ ීරට ඩා හ ඹේ දළනුේබහඹිරන් යුතු  කීභෂේ හිත  

ශද්ලඳහරනි භළියවේ වීභ තුබඳන් ශේ ඳනශේ ්රතිරහබ අේඳේ 
ය න්න පු පන්.  

රු ආචහර්ඹ ජඹේඳති වික්රභයේන භන්්රීතුභහ ඊශේ පුේ ඳේ 
භහධය හචිඡහදී ිරඹරහ තිශඵනහ   "ඳහරට දරුශකු 
ඇතුශේ ය න්න ඵළරි වුශණොේ  එළනි අඹටේ ශේ ඳනේ 
ශටුේඳතින් වනඹෂේ න්න පු පන්" ිරඹරහ. ්රලසනඹ 
තිශඵන්ශන් ශේ ඳනේ ශටුේඳත ේභත ිරරීභ ේඵන්ධශඹන් 
ශනොශයි. ඳනේ ශටුේඳත ේභත යන්න පු පන්. වළඵළයි  
ඳනේ ශටුේඳත ේභත ශහට ඳසශ් ශේට අලය යන 

ඹහන්රණඹ ස ය න්න දළිද භළියවේ වීභෂේ යන්න ඕනෆ. 
ශභඹහ ඳහරට ඇතුශේ ය ේශේ නළේශේ ඇයි ිරඹරහ 
දළනශන විතයෂේ ළඩා ෂේ නළවළ. එළනි අහධහයණඹට රෂේ ව 
අඹට වන ළරීමභ වහ අධයහඳන අභහතයහංලශේ විශල් 
ඒඹෂේ පිහිටුවීශේ ඕනෆභ තිශඵනහ. මු ප යහජය ඹහන්රණඹභ 
නිේ ශතොයතුරු ඉියරිඳේ යනහ ශනුට  එතළනින් එවහට 
ගිහිවරහ  පීඩා හට ඳේ වුණු ජනතහට වන රන්න පු පන්  
විධිශේ ඵරඹෂේ හිත ඹහන්රණඹෂේ නිර්භහණඹ ය න්න ඕනෆ. 

ඒ නිහ අඳට  ශේ ඳනේ ශටුේඳත ේඵන්ධශඹන් 
ඵරහශඳොශයොේතුෂේ තිශඵනහ.   

ශොවලුපිටිශේ සිට සිඹමරහේුහ දෂේහ සිටින ජනතහ 
දෂේහ ශතොයතුරු රඵහ න්න  මුඳහයශේ ඉරහ ශේ 
ඳහර්ලිශේන්තු දෂේහ න  සිඹලු ශතොයතුරු ශවබඳදයව් ය න්න  
ජනතහට අසථහ රඵහ න්නයි ශේ ඳනේ ශටුේඳත 
තදුයටේ ලෂේතිභේ ය ත යුේශේ. ඒ විතයෂේ ශනොශයි  
හවන ශොවරෆශේ ඉරහ මි  ඹහනහ නු-ශදනු දෂේහ වුණු භවහ 

ඳරිභහණශේ  භවජන මුදව ේඵන්ධ සිඹලුභ ශතොයතුරු ශවබඳදයවු 
ය ළනීශේ අසථහ ශේ ඳනේ  ශටුේඳත තුබඳන් උදහ ය 
න්න අලයයි.   එළනි ශද්ලඳහරන ංසෘතිඹට ඹන්න ශේ 
ඳනේ ශටුේඳත ඉවව ශව්හ ිරඹරහ ්රහර්ථනහ යමින් භහ 
නිවඬ නහ. ශඵොශවොභ සතුතියි. 

 

ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීුරමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශඵොශවොභ සතුතියි.  

ීරශඟට රු ඹන්ත රුණහතිර ඇභතිතුභහ. 
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ඳහර්ලිශේන්තු 

[අ.බහ. 12.47] 

 

ගු ගය්දත කුණළිනක මශතළ (ඳළර්ලිපම්්දුර 

ප්රිනවසවහකරණ ශළ ජනමළධය අමළතය වශ ණණ්ු  ඳක්කයපේ  

ප්රධළන වසවිධළයකුරමළ   
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க - தரரலன்ந 

தசலகப்தை ற்தம் தகுசண ஊடக அகச்சதம் அசரங்கக் 

கட்சறறன் தொற்மகரனரசரதம்) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka - Minister of 

Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 

Government Whip) 
මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි  ඳසු ගිඹ භහර්තු භහශේ 

24ළනි දහ අශේ යශට් දළළන්ත ඳරිර්තනඹට මුර පුයන  

ශතොයතුරු දළනළනීශේ අයිතිඹ පිබඳඵ ඓතිවහසි ඳනේ 

ශටුේඳත ජනභහධය ඇභතියඹහ වළටිඹට ශේ උේතරීතය බහට 

ඉියරිඳේ ිරරීශේ බහයඹ භට රළබුණහ. ශේ සුවිශල් ඳනේ 

ශටුේඳත ඉියරිඳේ ිරරීභ වහ දළළන්ත හර්ඹ බහයඹෂේ ඉටු 

යපු අශේ රු අග්රහභහතයතුභහ අද ියන යජඹ ශනුශන් ථහ 

ශහට ඳසු  භටේ  අදවස සවඳඹෂේ ්රහල යන්න රළබීභ 

ළන භහ අතිලයින්භ තුටු නහ.  

මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි  ශේ න විට ශරෝශේ යටව 

120ෂේ ඳභණ ශතොයතුරු දළනළනීශේ අයිතිඹ ශභළනි ඳනේ වයවහ 

සිඹ පුයළසිඹන්ට රඵහ දීරහ තිශඵනහ. අශේ රු නලින්ද 

ජඹතිස භන්්රීතුභහ වන් ශහෂේ ශභන් ශරෝශේ ඳශමු යට 

ශතොයතුරු දළනළනීශේ අයිතිඹ තභ ජනතහට රඵහ දුන්ශන් 

සවීඩා න් යටයි. ඒ  ීරට ය 250ට ඳභණ ශඳයදී වීභ ළනේ අපි 

විශල්ශඹන් වඳනහ ශ යුතු තිශඵනහ.  

මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි  ඒ හශ භ දකුණු ආසිඹහශව් 

වළභ යටභ ඳහ ශව් ශේ න ශොට ශභළනි නීති ක්රිඹහේභ වුණේ  

අඳට අද දෂේහ ශේ ඳනේ ශටුේඳත ශශනන්න ඵළරිශරහ 

තිබුණහ. ඒේ අශේ යශට්ේ ශභළනි නීතිඹ අලයතහ  ශභළනි 

ඳනත තිශඵන ළදේභ ළන ථහ යන්න ඳටන්ශන ශේ 

නශොට ශඵොශවෝ රෂේ තශරහ තිශඵනහ.  1994 එට 

ඳළති යජශේ ජනභහධය අභහතය ධර්භසිරි ශ්නහනහඹ භළතිතුභහ 

මුලින්භ ශභළනි ථහ ඵවෂේ ඇති යන්න ටයුතු යපු වළටි අපි 

දන්නහ. එදහ චන්ද්රිහ ඵේඩා හයනහඹ කුභහයතුං භළතිනිඹශ  

ආේුහ ශභළනි ඳනත  ඇති අලයතහ පිබඳඵ මූලි 

ලශඹන් පිබඳළනීභෂේ ඇති ටයුතු ශහ.  

ඒ අනු ආර්.ශෂේ.ඩා බ්ලිව්. ගුණශ්ය භවතහශ  ්රධහනේශඹන් ශේ 

ඳනත ශටුේඳේ යන්නට මිටුෂේ ඳහ ඳේ යන්න ටයුතු 

ශහ. ඒ ගුණශ්ය මිටුශව් හභහජිශඹකු ශර අශේ 

ජනහධිඳති නීතිඥ ආචහර්ඹ  ජඹේඳති වික්රභයේන භළතිතුභහේ එදහ 

ටයුතු ශහ.  අපි ශේ ඓතිවහසි ඳනේ ශටුේඳත අද ව ශවට 

විහද යරහ ේභත ය න්න ඵරහශඳොශයොේතු න 

ශභොශවොශේ   ඒ ශටුේඳේ මිටුශව් බහඳතියඹහ වළටිඹට එදහ  

ක්රිඹහ ශ එතුභහ   අද අශේ ඳහර්ලිශේන්තුශව් භන්්රීයඹකු වළටිඹට 

සිටීභ ළනේ භභ ඉතහ තුටු ශනහ.  

මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි  අපි විවිධ අසථහරදී ශේ 

ඳනේ ශටුේඳත ශේ රු බහට ශශනන්නට  ේ  වළභ 

උේහවඹෂේභ යර්ථ ව වළටි විරුද්ධ ඳෂේශේ භන්්රීයඹකු 

වළටිඹට  සිටින විට භභ දළෂේහ. 2002දී ඵරඹට ඳේවුණු එෂේේ 

ජහති ශඳයමුණු යජශේ අග්රහභහතය අශේ රු යනිව වික්රභසිංව 

භළතිතුභහ ශේ ඳනේ ශටුේඳත ශශනන්න  අලය ශටුේඳේ  

ස යරහ  එඹට ළබිනට් භේඩා රශේ අනුභළතිඹ ඳහ 

රඵහශන තිශඵද්දී  එදහ අශේ ආේුහට ඵරශඹන් ඉේ ශන්න 

සිද්ධ වුණහ. ඊට ඳසු ඵරඹට ඳළමිණි ආේුහට ශතොයතුරු 

දළනළනීශේ අයිතිඹ ළන ථහ යන ශොට  එඹ "නඹහට 

අඳුශොශ හශ " තේේඹයි තිබුශේ. ඒ ආේුහට න් 

යන්න ශද්ව තිබුණු ආේුහෂේඹ ිරඹන එ අපි ියගින් ියටභ 

දළෂේහ. එදහ හිටපු නහඹඹන්ශන් ශතොයතුරු දළනළනීශේ 

අයිතිහසිේ පිබඳඵ ඳනේ ශටුේඳත ළන ථහ යනශොට 

ිරඹවුශේ ශභොනහද? මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි  භට 

භතයි  එට හිටපු නහඹඹන් ිරව්හ  ''ශතොයතුරු දළන න්න 

ඳනේ ශභොටද  ඕනෆ ශතොයතුයෂේ තිශඵනහ නේ භශන් 

අවන්න'' ිරඹරහ. ඒ  භට්ටමින් තභයි එදහ ඒ නහඹඹන් ක්රිඹහ 

ශශ්.  ජනතහශන් න් යමින් ශතොයතුරු ඹටඳේ ශහ 

මිෂේ ශභළනි ඳනේ ශටුේඳතෂේ ශශනන්න එදහ ඉඩා ෂේ 

රළබුශේ නළවළ.  

2010 ජුලි භහශේ රු යනිව වික්රභසිංව භළතිතුභහ විඳෂේ 

නහඹයඹහ ලශඹන් සිටිඹදී ශඳෞද්ලි භන්්රී  ශඹෝජනහෂේ 

වළටිඹට ශභභ ඳනේ ශටුේඳත ශන එන්න උේහව ශහ. 

එතශොට ආේුහ ිරව්හ  විඳෂේ නහඹශඹකුට ශඳෞද්ලි 

ඳනේ ශටුේඳතෂේ ශශනන්න ඵළරි ඵ. එශවභ ිරඹරහ එදහ 

ඳළළති ආේුහ ශේ ඳනේ ශටුේඳත ඳළේතට තවලු ශහ.   

ඉතහභ ෘතශව්දී භභ අද වන් යන්න ඕනෆ හයණඹෂේ 

තිශඵනහ. ඒ තභයි අශේ ර්තභහන ථහනහඹතුභහ දීර්ක 

හරඹෂේ තිසශ් ශේ ඳනේ ශටුේඳශේ තිශඵන ළදේභ  

දළරහ   දහවරි ද ශේ ඳනේ ශටුේඳත ශේ යශට් 

ක්රිඹහේභ ශ යුතුයි ිරඹන භතශේ සිටිඹහ. ඒ එතුභහශ  

සිහිනඹෂේ ශරහ තිබුණහ. ශද්ලඵන්දු රු රු ජඹූ රිඹ භළතිතුභහ 

ශඳෞද්ලි භන්්රී ශඹෝජනහෂේ වළටිඹට  ශතොයතුරු දළනළනීශේ 

අයිතිහසිභ පිබඳඵ ඳනේ ශටුේඳතෂේ ශනහහ. එතශොට 

ආේුහ ඳෂේශේ ංවිධහඹයඹහ ලශඹන් හිටපු රු ියශන්ස 

ගුණර්ධන භළතිතුභහ ශේ බහශව්දී ශභන්න ශභශවභ තභයි ථහ 

ශශ්. භභ එඹ වළන්හඩ් හර්තහශන් උපුටහ දෂේන්න ළභළතියි.   

"ියශන්ස ගුණර්ධන භවතහ   

රු ථහනහඹතුභනි  රු රු ජඹූ රිඹ භළතිතුභහ ඉියරිඳේ 

යන රද හයණහ ළන යජශේ අධහනඹ ශඹොමු ශොට 

ඳනේ ශටුේඳතෂේ දළනට ස යමින් තිශඵනහ. නුදුරු 

හරශේදී යජඹ විසින් ඒ ඳනත ශටුේඳේ ය ඉියරිඳේ 

යන්න ටයුතු යමින් සිටින නිහ අද ියන එතුභහ ඉියරිඳේ 

යන රද ශේ ශඳෞද්ලි භන්්රීන්ශ  ඳනේ ශටුේඳතට 

අපි එඟතහ ඳශ යන්ශන් නළවළ."  

එශර ිරඹරහ  ඒේ ඵළවළය යපු වළටි තභයි අඳට එදහ 

දිරන්න රළබුශේ. එදහ එතුභහ ිරව්හ  ඉතහ ඉෂේභනින් ආේුහ 

ඳනේ ශටුේඳතෂේ ශශනනහ ිරඹරහ. ඊට ඳසශ්  භහ 6ට 

විතය ඳසු නළත තහෂේ රු රු ජඹූ රිඹ භළතිතුභහ ශභළනි 

ඳනේ ශටුේඳතෂේ ඳහර්ලිශේන්තුට ශන ඒභට උේහව ශහ. 

එදහ ඳළළති ආේුහට න් යන්න ශද්ව තිබුණු නිහ 

ඳහර්ලිශේන්තුශව් ඔ ප ශිද ටි ඳහවිචිචි යමින් ශභළනි ඳනතෂේ 

අලයද නළද්ද ිරඹන හයණඹ පිබඳඵ ඡන්ද විභීමභට ඳහ 

ගිහිවරහ  ඒ ඳනේ ශටුේඳත  අර්භණය යපු වළටි විඳෂේශේ 

ඉශන අපි ඉතහ නහටුශන් ඵරහශන හිටිඹහ.    

මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි  විඳෂේශේ හිටිඹේ  ආේුහ 

ඳෂේශේ හිටිඹේ එ ්රතිඳේතිඹෂේ තිශඵන පිරිෂේ ශර අඳට අද 

ශේ ඳනේ ශටුේඳත ඳහර්ලිශේන්තුට ශශනන්න රළබීභ ළන 

භභ විශල්ශඹන්භ න්ශතෝ නහ. මූරහනහරඪ රු 

භන්්රීතුභනි   2015 ජනහරි 08න දහ ශේ යශට් සිදුවුණ භවහ 
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විේරශේ භහවළින ්රතිපරඹෂේ වළටිඹටයි යශට් අනහතඹට 

සර්ණභඹ  ඓතිවහසි අසථහෂේ උදහශශයන ශේ ශතොයතුරු 

දළනළනීශේ අයිතිඹ ජනතහට දහඹහද යන්න රළශඵන්ශන් ිරඹන 

එ භභ විශල්ශඹන් භතෂේ යන්න ඕනෆ. අතිරු ජනහධිඳති 

වභ්රීඳහර සිරිශ්න භළතිතුභහ ශඳොදු අශේෂේඹහ වළටිඹට 

ජනහධිඳතියණඹට ඉියරිඳේ ශනශොට එතුභහශ  ්රතිඳේති 

්රහලනශේ ශතොයතුරු දළනළනීශේ අයිතිහසිේ පිබඳඵ ඳනේ 

ශටුේඳත ිදනමින් ශශනන ඵට ශඳොශයොන්දුෂේ දුන්නහ. ඒ 

ශඳොශයොන්දු තභයි ආේුහ ඵරඹට ඳේ ශරහ ය එවභහයෂේ 

ඹන්නටේ ශඳය අද ඹථහර්ථඹෂේ ශමින් ඳතින්ශන් ිරඹන එේ 

භභ ශේ ශරහශව් තමුන්නහන්ශ්ට භතෂේ යන්න ළභළතියි. 

එතුභහ  ඵරඹට ඇවිවරහ ියන 100ෂේ ඇතුශත ශේ ඳනේ ශටුේඳත 

ශශනන්න ශඳය සිටභ ශතොයතුරු දළන ළනීශේ මූලි අයිතිඹ 

දවන න ආේුහක්රභ යසථහ ංශලෝධනඹ වයවහ ආේුහක්රභ 

යසථහට ඳහ ඇතුශේ යන්නට ක්රිඹහ ශහඹ ිරඹන එේ 

අපි වළභ ශශනෂේභ දන්නහ. ශේහ වභ්රී - යනිව ආේුහශන් 

අශේ යශට් ජනතහ රඵන සුවිශල් ජඹග්රවණ ඵේ භභ ශේ 

ශරහශව් භතෂේ යන්න ළභළතියි.  

ශතොයතුරු දළනළනීශේ අයිතිහසිේ පිබඳඵ ඳනේ 

ශටුේඳත විහද යන අද ද අශේ ඹව ඳහරන ආේුහට මුද්රහ 

තඵන ද වළටිඹටේ භභ දිරනහ  මූරහනහරඪ රු 

භන්්රීතුභනි. ශභතුභහ ිරව්හ හශ  ියන 100 ආේුහ තුශ  

ශතොයතුරු දළනළනීශේ අයිතිහසිේ පිබඳඵ ඳනේ ශටුේඳත 

ශශනනහ ිරඹරහ එදහ ්රහල ශහ. ඇේත ලශඹන්භ අපි ඒ 

වහ ළඩා  ටයුතු ආයේබ ශහ. නමුේ ශේ පිබඳඵ සිවිව 

භහජඹ තුශ  අශේ යශට් ජනතහ තුශ විලහර උද්ශඹෝඹෂේ 

දිරන්න රළබුණු නිහ ශේ ිදමුිද ඳනතෂේ වළටිඹට 

ශශනන්ශන් නළති ශවොට අධයඹනඹ යරහ  හශ ේ අදවස 

අය ශන ශවො ශටුේඳතෂේ ස යරහ ශේ ශ න්න ඹේ 

හරීමභහෂේ න්න ිරඹරහ ඉවලීේ ණනහෂේ ආහ. ඒ ශරහශව් 

භහධය ංවිධහනලින් අදවස රළබුණහ. සිවිව ංවිධහනලින් 

අදවස රළබුණහ. අශේ යශට් විද්තුන්ශ  අදවස ශේට රඵහ 

ේතහ. ශටුේඳේ ේඳහදනඹ යන මිටු පුේඳේ දළන්වීේ 

දභරහ හභහනය ජනතහශ  අදවස ඳහ අය ශන ඒ වළභ 

අදවටභ ටිනහභෂේ එතු යරහ ශේ ඳනේ ශටුේඳත 

ස ශහඹ ිරඹන එ භභ ශවොට දළෂේහ.  

ශරෝශේ භවය යටර   අශේ අවරපු යට න ඉන්ියඹහශව්ේ   

ජනතහ ඳහයට ඵළවළරහ; උද්ශකෝණ යරහ; ශඳශඳහබඳ ගිහිවරහ; 

විවිධ ඵරඳෆේ යරහ තභයි   ශතොයතුරු දළනළනීශේ අයිතිහසිේ 

පිබඳඵ  ශභළනි ඳනේ ආේුහ භිනන් ේභත යහශන 

තිශඵන්ශන්.  නමුේ  අශේ ඹව ඳහරන ආේුහ ජනතහට එළනි 

තේේඹෂේ ඇති ශනොය ආේුහ ඉසයවට ඇවිවරහ ශේ හශ  

ඳනේ ශටුේඳතෂේ ශශනන්න ටයුතු ය තිබීභ ළන භභ 

න්ශතෝ ශනහ.  

අද න විට ශරෝශේ යටව 120 ඳභණ ශභළනි ඳනේ 

ක්රිඹහේභ ශනහ. දකුණු ආසිඹහශව් අශේ යට වළරුණු විට අන් 

සිඹලුභ යටර ශභළනි ඳනේ ක්රිඹහේභ ශනහ.  ්රභහද ශරහ 

වරි අපිේ  ජනතහට අතිලයින්භ ළදේ  ්රශඹෝජනේ  ශභළනි 

ඳනේ ශටුේඳතෂේ ශශනන්න ටයුතු ය තිශඵනහ.  ශඵොශවෝ 

හරඹ සිට ශනොශඹකුේ උේහවඹන් ේතේ  අඳට ශේ ඳනේ 

ශටුේඳත ශශනන්න ඵළරි වුණහ. එශවේ අශේ රු 

ජනහධිඳතිතුභහශ  ආේුහශව් භඟ ශඳන්වීභ භත  අශේ යශට් ඉතහභ 

පිරිසිදු ශද්ලඳහරන නහඹඹකු වළටිඹට ය ණන කීර්තිඹෂේ 

ියනහශන සිටින ජන නහඹඹකු ව රු යනිව වික්රභසිංව 

අභළතිතුභහශ  ජන්භ ියනඹ ශඹදී තිබුණු භහර්තු භහශේ 24ළනිදහ 

අඳට ශේ ඳනේ ශටුේඳත ශේ රු බහට ඉියරිඳේ යන්නට 

රළබීභ ළන භහ තුටු නහ. ඒ හශ භ භට භතයි  එදහ ශේ 

ඳනේ ශටුේඳත ඉියරිඳේ යන ශොට ශේ තභන්ශ  

සිහිනඹෂේ වළටිඹට දළ දළ හිටපු අශේ රු ථහනහඹතුභහ ශේ 

උේතරීතය බහශව් මූරහනශේ සිටිද්දී ජනභහධය ඇභතියඹහ 

වළටිඹට ශේ  ඓතිවහසි ඳනේ ශටුේඳත ශේ රු බහට 

ඉියරිඳේ යන්න භට බහය රළබුණහ.  

මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි  ශඳොදු ජනතහට ඉතහභේභ 

ළදේ න ශේ ඳනේ ශටුේඳත ශදළනිය ිරඹන අද ද 

ළන වඳනහ ය ඵරන විටේ  ශේ යශට් ශඳොදු ජනතහ අතරින් 

භතු වුණු අශේ ියංත ජනහධිඳති යණසිංව ශ්ර්භදහ භළතිතුභහශ  

ජන්භ  ියනඹ ශඹදී තිශඵන දශ් ශභඹ ඉියරිඳේ ය  ශවට දශ් 

ේභත ය න්න අසථහ රළශඵන එ ළනේ භභ ඉතහභේභ 

න්ශතෝ ශනහ.    

මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි  ශේ එශ් ශභශ් ඳනේ 

ශටුේඳතෂේ ශනොශයි. ළනඩා හශව් ක්රිඹහේභ න "Centre for 

Law and Democracy" ිරඹන  නීතිඹ වහ ්රජහතන්රහදඹ වහ 

න භධයසථහනඹ  ශරෝශේ වේළනි ශවොභ ශතොයතුරු ඳනත 

වළටිඹටයි  අපි අද ශේ විහද යන ඳනේ ශටුේඳත දිරන්ශන්; 

ශශ්ර්ණිත ය තිශඵන්ශන් ිරඹන එ භභ විශල්ශඹන් ිරඹන්න 

ළභළතියි. ඒ විතයෂේ ශනොශයි   දකුණු ආසිඹහශව් යටව අතරින් 

අශේ ඳනත ශදළනි න්ශන් අශේ අවරපු යට න ඉන්ියඹහශව් 

ඳනතට ඳභණයි. අශේ රු නලින්ද ජඹතිස භන්්රීතුභහ ිරව්හ 

හශ  ආේුහක්රභ යසථහශව් ඹේ ඹේ ීමභහන් ශනොතිබුණහ නේ 

ඉන්ියඹහට ශනොශදළනි ඳනතෂේ වළටිඹට අඳට ශේ ශශනන්න 

තිබුණහ.  

ඇේත ලශඹන්භ ඉන්ියඹහශව් නේ වරිඹට ශතොයතුරු 

ශනොදුන්ශනොේ එභ ශතොයතුරු ශදන නිරධහරින්ට  දඩා  වනහ. 

නමුේ අශේ ආේුහක්රභ යසථහශව් ්රතිඳහදන අනු අඳට එළනි 

නීතිඹෂේ ශශනන්න ඵළරිභෂේ තිශඵනහ. ශභොද  ඒ 

අධියණභඹ ක්රිඹහලිඹෂේ නිහ ශොමින් බහට දඩා ඹෂේ 

නිඹභ යන්න පු පන්භෂේ නළවළ. ඒ නිහ එළනි ශඳොිද ශඳොිද 

හයණහ විතයයි ඉන්ියඹහට ශදළනි න හයණහ  ශර 

තිශඵන්ශන්.   

ශතොයතුරු දළනළනීශේ අයිතිහසිේ පිබඳඵ ඳනේ 

ශටුේඳතෂේ ශශනන දකුණු ආසිඹහශව් අන්තිභ යටේ අශේ 

යටයි. අනන්තේ ළටුේ ඳතින ඇෂසනිසථහනශේ ඳහ ශේ 

හශ  ඳනේ ක්රිඹහේභ ශද්දී  අපි ශභභ ඳනේ ශටුේඳත 

ඉියරිඳේ ිරරීශේ අන්තිභඹහ වුණහ. එඹේ අපි අශේ හසිඹට වයහ 

ේතහ ිරඹරහ භභ ිරඹන්න ළභළතියි  මූරහනහරඪ රු 

භන්්රීතුභනි.  ශභොද  ඒ වළභ යටභ අේ දළකීේලින් අපි ඳහඩා ේ 

ඉශන ේතහ. ඔවුන්ට ළයදුණු තළන්  ඔවුන්ට වරි ගිඹ තළන් අපි 

අධයඹනඹ ශහ. එශවභ යරහ තභයි ශරෝශේ වේන 

සථහනඹට ශවොභ ශතොයතුරු දළනළනීශේ අයිතිහසිේ පිබඳඵ 

ඳනත වළටිඹට අද අපි ශේ ඳනේ ශටුේඳත ශේ බහට 

ශශනන්න ටයුතු ශශ් ිරඹන එේ භභ විශල්ශඹන්භ 

ිරඹන්න ළභළතියි.  

මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි  භෆත හලීන ්රජහතන්රහදී 

ඉතිවහශේ ශතොයතුරු දළන ළනීභට ජනතහ තු අයිතිඹ මුලින්භ 

නීතිඹෂේ ශර සථහපිත ශශ් සවීඩා නශේ ඵේ  ඒ වරිඹටභ ීරට 

අවුරුදු 250ට ඉවතදී ඵේ භභ මුලින් වන් ශහ. නමුේ 

ඊටේ ශඳය භවහ ේභත යහජ භශේදී ඳටන් ජනතහට ශතොයතුරු 

රඵහ දීභ යහජය ඳහරනශේ ළදේ වහ අතයලය අංඹෂේ ශර 

ළරකුණහ. භවහ ේභත යජරු ලින් රට ජනතහ රැස යරහ  

තභන් ේත තීන්දු තීයණ ළන හශ භ ේඳේ ශඵදී ඹහශේ 

පිබඳශශ ළනේ ජනතහ දළනුේ ශ ඵ අශේ ශඳොේ ඳේර 

වන් ශනහ.  
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ඳහර්ලිශේන්තු 

මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි  ඒ හශ භ ධර්භහශලෝ 

යජතුභහ යටපුයහ අශලෝ සතේබ පිහිටුමින් තවවුරු ශශ් 

ජනතහශ  ශතොයතුරු දළන ළනීශේ අයිතිඹයි. එභ මූරධර්භ 

අනුභනඹ යමින් ශිරහශවන  ටළේලිපි  අ ණශඵයරුන් ළනි 

විවිධ භහධය උඳශඹෝගි ය නිමින් අශේ ශඳය යජදරුන් ජනතහ 

ශත ශතොයතුරු රඵහ දුන්නහ. සිතුවඳව් යජභවහ විවහයශේ ව 

එහි ළඩා  විූ  ශදොශශොසදවෂේ යවතන්වන්ශ්රහශ  නඩා ේතු 

වහ අයමුදව ඳඹහ ේ ආහයඹ පිබඳඵ යහජ නිශව්දන 

ශිරහලිපිඹ වන් වී තිශඵන ආහයඹ අදටේ එහි ගිඹහභ අඳට 

දළ න්නට තිශඵනහ. මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි  

ශද්හනේපිඹතිස යජතුභහශ  මුණුබුශයකු ව ඉරනහ නභළති යජු 

විසින් පිහිටුහ ඇති එෂේ ගිරි ලිපිඹ සිතුවඳව් යජභවහ විවහයශේ 

නඩා ේතු වහ ශඵදහ දී තිබ ශොඩා  ව භඩා  ඉඩා ේ පිබඳඵේ  ඒ 

වහ ශඹදවිඹ යුතු ඵදු මුදව පිබඳඵේ විසතය අඳය බ්රහවසීරඹ 

අෂේයලින්  පුයහණ සිංවර බහහශන් වන් ශනහ. 

ක්රි.. 112 - ක්රි.. 134 දෂේහ  යජ ශ ඳශමුන ජඵහ යජු 

විසින් ඹවටභ වහ අකුජ භවභ ඹන ්රශද්ල ශදශහි 

භවහධියණලින් රළශඵන වදනි දඩා  මුදවලින් වණු 

ශදෂේ චිේතරඳබ්ඵත ශවේ සිතුවඳවුශව් ළඩා  සිටි 

යවතන්වන්ශ්රහශ  ශඵශවේ වහ ශඹදව ඵ තේ 

ශවලිපිඹ වන් ශනහ. එශ්භ දළනට ඵදුවර පුසතහර 

භූමිශේ තළන්ඳේ ය ඇති ශවෝපිටිමු ටළේ ලිපිඹ වතයන උදඹ 

යජතුභහ විසින් සථහඳනඹ යන රද්දෂේ. එහි තිබ ශශශ 

ංකීර්ණශේ ටයුතු විධිභේ ිරරීභ වහ පිහිටුහ තිබ එභ ටළේ 

ලිපිඹ භිනන් එභ ශශශ ංකීර්ණඹ ඳරිවයණඹ යන අඹට ඉතහ 

ළදේ ශතොයතුරු රැෂේ ඳහ තිශඵනහ. විශල්ශඹන්භ ටළේ 

ලිපිශේ නිඹභ ය ඇති ශයගුරහසි ඩා  යන්නන් වහ දඩා  මුදව 

නිඹභ ිරරීශේ ඵරඹ භවහ ග්රහීරන්ට වහ ශශශ  නිශඹෝජිතඹන්ට 

ඇති ඵේ  දඩා  මුදව ශනොශවීභ ශව්තුශන් යදරුශකු න 

අශඹකුශ  අඹුදරුන් අේ අඩා ංගුට ශනොත යුතු ඵේ එහි 

දළෂේශනහ.  

මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි  ශේ අනු පුයළසි අයිතීන්  

ඳහ රිශබෝගි අයිතීන් ශභන්භ යහජය ඳරිඳහරන ඳටිඳහටිඹ පිබඳඵ 

ශතොයතුරුද ශභභ ඵදුලු ටළේ ලිපිශඹන් ජනතහට රඵහ දී 

තිශඵනහ. දළනට අේඳහය චිශචිරි භූමිශේ තළන්ඳේ ය ඇති 

ශොේුහටුහන ටළේලිපිශඹන් දීකහපි විවහයශේ නඩා ේතු වහ 

ඇයභ නභළති භ ශන් ිරරීභ පිබඳඵ ද  එභ ශභහි තිබ ඵදු 

ක්රභශව්දඹ පිබඳඵ ද ජනතහට ශතොයතුරු ඳඹහ තිශඵනහ. භෆත 

හරශේ තිහතට රෂේ ව වලිපුයේ යන් න්නද ශභළනි 

රුණු ජනතහට රඵහ දුන් තේ ඓතිවහසි ලිඹවිවරෂේ. ශඳය 

යජදරුන් යට ළසිඹන්ශ  ශතොයතුරු දළන ළනීශේ අයිතිඹට රු 

ශශ් ඒ විධිඹටයි ිරඹන එ අපි වුරුේ දන්නහ.  

මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි  ශභභ ඳනේ ශටුේඳත 
ඳශමුයට ඉියරිඳේ ිරරීශභන් ඳසු එහි ආේුහක්රභ 

යසථහනුකරබහඹ පිබඳඵ ශශ්ර්සේහධියණඹට ශඳේේ ඳවෂේ 
ශොනු වුණහ. ඒ හශ භ භළියවේ වීශේ ශඳේේ වතෂේ ද ශොනු 

වුණහ. ඒ නිහ ශභහි යසථහනුකරබහඹ පිබඳඵ 

ශශ්ර්සේහධියණශේදී ශවොඳින් තර් විතර් ඇති වී තිශඵනහ. ඒ 
නිහ අහනශේදී ශශ්ර්සේහධියණඹ වන් ශශ් එෂේ 

න්තිඹ වහ උඳ න්ති වතය සු ප ංශලෝධන ිරහිඳඹෂේ සිදු 
යන්ශන් නේ  ශේ රු ඳහර්ලිශේන්තුශව් යර ඵහුතයඹිරන් 

ශභඹ ේභත ය ළනීභ ආේුහක්රභ යසථහට එඟ ඵයි. 
මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි  එභ ංශලෝධන භිනන් ඳනශේ 

වයඹට ිරසිදු වහනිඹෂේ සිදු ශන්ශන් නළවළ. අපි 

ශශ්ර්සේහධියණඹට ශභන්භ ආේුහක්රභ යසථහටේ රු 
යමින් එභ ංශලෝධන සිදු ිරරීභට දළන් තීයණඹ යරහ 

තිශඵනහ.  

ඒ විතයෂේ ශනොශයි. අශේ භන්්රීරු ඹේ ඹේ හයණහ  අුහ 

ඳහුහ ශඳන්හ දුන්නහ. ඒහ පිබඳඵේ අධහනඹ ශඹොමු ය  

ආයේබඹෂේ වළටිඹට අශේ හය බහරදී ශේ පිබඳඵ හචිඡහ 

යමු. ඊට ඳසශ් ශේ ඔෂේශොභ වදහ ශන අඳට ඉියරිඹට ඹන්න 

ඉඩා ඩා  තිශඵනහඹ ිරඹන එේ භහ ශේ බහට භතෂේ යන්න 

ළභළතියි.  

මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි  ශතොයතුරු දළනළනීශේ 

අයිතිහසිේ පිබඳඵ ඳනේ ශභොටද ිරඹහ භවරු අවනහ. 

ශතොයතුරු දළනශන යන්න පු පන්  ශභොනහද ිරඹහ අවන අඹේ 

ඉන්නහ. ශේ ්රලසනරට ශදන්න පු පන් පිබඳතුය ශඵොශවොභ 

යරයි. ආේුහශව්ේ  යහජය ශනොන ංවිධහනරේ  ආේුහ වහ 

යහඳහය නු-ශදනු යන ශඳෞද්ලි භහේරේ ශතොයතුරු 

දළනළනීභට වහ ඒහශේ ක්රිඹහහරිේඹ පිබඳඵ ්රලසන ිරරීභට 

ශේ ඳනත වයවහ ජනතහට අයිතිඹෂේ රළශඵනහඹ ිරඹන එ 

තභයි භට විශල්ශඹන් ිරඹන්න තිශඵන්ශන්. සු ප මුදරෂේ දීරහ 

ශෂෝේ එෂේ රඵහශන  එඹ ේපර්ණ ය දීශභන්  ශේ 

ශයෝවශව ශඵශවේ නළේශේ ශභොන ශව්තු නිහද ිරඹහ 

දළනළනීශේ අයිතිඹ ශේ ඳනත තුබඳන් අශේ හභහනය ජනතහට 

රළශඵනහ. ඒ හශ භ ශේ ඳහය ශොන්ක්රීට් දභන ශොට  

ඒශෂේ ්රමිතිඹ ශභොෂේද  මිශ්රණඹ ශභොෂේද  ිය  ඳශර කීඹද  

ශටන්ඩා යඹ දුන්ශන් ශොශවොභද ඹනහදී රුණු සිඹවර පිබඳඵ 

දළනළනීශේ අයිතිඹ ශේ ඳනත තුබඳන් අශේ හභහනය ජනතහට 

ඳහ රළශඵනහ.  

ඒ විතයෂේ ශනොශයි. රු භන්්රීතුභහ ිරව්හ හශ  තභන්ශ  

දරුහ ඳහශව ඳශමු යට ඇතුශේ යළනීශේ ්රලසනඹ අද 

ශඵොශවෝ ශදභවුපිඹන්ට තිශඵන ්රලසනඹෂේ. "එ දරුකු ඳහරට 

ඇතු ප ශනහ. අශේ දරුහට ඳහරට ඇතු ප ශන්න ඵළරි 

ශනහ. අශේ දරුහ ඇතු ප යේශේ නළේශේ කුභන ශව්තුෂේ 

නිහද?" ිරඹන හයණහ පිබඳඵ ලිඛිත ශතොයතුරු දළනළනීශේ 

නිරධහරිඹහශන් රඵහ ළනීශේ අසථහෂේ ශේ ඳනත වයවහ 

රළශඵන ඵ භහ විශල්ශඹන් ිරඹන්න ළභළතියි.  

ඒ විතයෂේ ශනොශයි. අද වුරුේ ථහ යන බහේඩා හහය 

ඵළඳුේය නිකුතු ළනි වයඵය ශතොයතුරුේ ශේ ඳනත බහවිත 

ිරරීශභන් අලය අඹට රඵහ න්න පු පන්. ශේ ඳනත තුබඳන් 

ජනතහට ්රශඹෝජනඹෂේ නහද  නළද්ද ිරඹන එ ශේරුේ 

ළනීභට අඳට එතයේ අඳවසුෂේ ශයි ිරඹහ භහ වඳනහ 

යන්ශන් නළවළ.  

අශේ ආේුහ භහධය නිදව සථහඳනඹ යපු ආේුහෂේ 

නිහ  ශේ ඳනේ ශටුේඳත භහධයශව්ියන් ශනුශන් ඳභණෂේ 

ඇති යපු ඳනේ ශටුේඳතෂේද ිරඹහ භවය අඹට ළඹෂේ 

තිබුණහ. ඇේත ලශඹන්භ භහධයඹටේ ශේ තුබඳන් ශවො 

අසථහෂේ රළශඵනහ. ඹේිරසි ්රෘේතිඹෂේ ඳශ යන ශොට  

නිළරැිය ශතොයතුරු රඵහශන තභන්ශ  ්රෘේතිඹ ඳශ යන්න 

භහධයශව්ියන්ට පු පන්. ඒ හශ භ ආයංචි භහර්ලින්  ට 

ථහලින් රළබුණු ශතොයතුරු අහුරහ ශන ්රෘේතිඹෂේ ඳශ 

යනහ ශනුට ශේ ඳනත වයවහ ශව්ණහේභ 

භහධයයණඹට භහධයශව්ියන්ට ඉඩා ඩා  රළශඵනහඹ ිරඹන එ 

භහ විශල්ශඹන් ිරඹන්න ළභළතියි. 

මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි  "ශභළනි ශතොයතුරු රඵහ ියඹ 

ශනොවළිරයි" ිරඹරහ ශතොයතුරු දළනළනීශේ අයිතිහසිේ පිබඳඵ 

ඳනේ ශටුේඳශේ හයණහ ිරහිඳඹෂේ වන් යරහ තිශඵනහ. 

යශට් ආයෂේහට තර්ජනඹෂේ න ිරසිදු ශතොයතුයෂේ රඵහ ශනොියඹ 

යුතු ඵට ඳනේ ශටුේඳශේ වන් නහ. එතළනදී යශට් 

ආයෂේහට ේඵන්ධ ඹේ ඹේ ශතොයතුරු රඵහ දුන්ශනොේ  ඒ 

ශතොයතුරු එබඳඹට ගිශඹොේ ඒ යශට් ආයෂේහට තර්ජනඹෂේ 
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ශයි ිරඹරහ අපි දන්නහ. යටව අතය ද්විඳහර්ලසවි ශශශ 

ගිවිසුේ අේන් යන තුරු ඒහශේ ශතොයතුරු රඵහ ශනොියඹ යුතු 

ඵටේ ඳනේ ශටුේඳශේ වන් ය තිශඵනහ. ගිවිසුභ 

අේන් ශහට ඳසශ් ඕනෆභ ශතොයතුයෂේ දළනළනීශේ අයිතිඹ 

තිශඵනහ. අනිෂේ ඳහර්ලසඹට අතිඹෂේ ශනොන විධිඹට  ඒ යටව 

ශද ගිවිසුභ අේන් යන තුරු ඒ ශතොයතුරු රඵහ ියඹ ශනොවළිර 

ඵ වන් ය තිශඵනහ.  

ඊශඟට  වදය හර්තහ ළනි අතිලඹ ශඳෞද්ලි ශතොයතුරු 

රඵහ දීභට පු පන්භෂේ නළති ඵේ ඳනේ ශටුේඳශේ වන් 

ය තිශඵනහ. ඒ හශ භ අධියණ ටයුතුරට ඵහධහන  

ඳහර්ලිශේන්තු ය්රහදරට ඵහධහන ශතොයතුරු ශදන්න ඵළවළයි 

ිරඹරහේ ශභභ ඳනේ ශටුේඳශේ වන් ය තිශඵනහ. 

ආර්ථිඹට අතිඹෂේ න ශතොයතුරුේ ශදන්න ඵළවළයි ිරඹරහ ශේ 

ඳනේ ශටුේඳශේ වන් ය තිශඵනහ. වළඵළයි භහ ිරඹන්න 

ළභළතියි  රඵහශදන්න ඵළරි ශද්ව වුණේ රඵහන්න ක්රභඹෂේ 

තිශඵන ඵ. ඹේ ශතොයතුයෂේ රඵහළනීභ වහ යට තුශ විලහර 

භවජන උශදයෝඹෂේ භතු වී තිශඵනහඹ ිරඹහ තීයණඹ වුශණොේ  

ශතොයතුරු දළනළනීශේ අයිතිහසිේ පිබඳඵ ශොමිභට අයිතිඹ 

තිශඵනහ  ඒ ශතොයතුය රඵහ ශදන්න පු පන්ද ිරඹන එ ළනේ 

තීයණඹ යන්න. අපි ඵරහශඳොශයොේතු න්ශන්  ශභභ ඳනත 

තුබඳන් වළිර ඉෂේභනින් ජනතහට ්රතිරහබ රසන්නයි.  

අපි ඵරහශඳොශයේතු නහ  ශේ ඳනේ ශටුේඳත ේභත 

යරහ භහ 6ෂේ ත ශද්දීභ ශතොයතුරු දළනළනීභ පිබඳඵ අඹදුේ 

ඳර බහය ළනීභට වළිරන ක්රභශව්දඹෂේ ස යන්න. 

අග්රහභහතයතුභහ ිරව්හ හශ  ඔෂේශොභ එ ඳහයට යන්න ඵළවළ. 

ශභඹ අලුේ ශදඹෂේ. ජනතහ ආවඳ ශනස යන්න ශයි. යහජය 

ශ්ඹහශ  ආවඳ වදන්න ශයි. ඒ වහ ඹේ හර ීමභහෂේ 

ත ශයි. 8 000ෂේ විතය පුහුණු යන්න ශයි. යජශේ හර්ඹහර 

4 000ට ළිද ්රභණඹෂේ ශේ වහ ශඹොදන්න ශයි. අපි 

ඵරහශඳොශයොේතු නහ  වළභ ඳහරටභ ශතොයතුරු නිරධහරිඹකු 

ඳේ යන්න; වළභ ශඳොලීසිඹටභ ශතොයතුරු නිරධහරිඹකු ඳේ 

යන්න; වළභ ්රහශද්ය ඹ ශවේ හර්ඹහරඹටභ ශතොයතුරු 

නිරධහරිඹකු ඳේ යන්න. ඒ හශ භ ශේ ඳනේ ශටුේඳශේ 

තිශඵන විධිඹට ඹේ පුද්රඹකු ශතොයතුයෂේ ඉවල විට ියන 14ෂේ 

ඇතුශතදී ඒ ශතොයතුය රඵහශදන්න ඒ  නිරධහරිඹහ ඵළීම සිටිනහ. 

ඹේ විධිඹිරන් ඒ හර ීමභහ තුශ ඒ ශතොයතුරු රඵහ 

ශනොදුන්ශනොේ  ඒ ේඵන්ධශඹන් ශතොයතුරු දළනළනීශේ 

අයිතිහසිේ පිබඳඵ ශොමිභට අිනඹහචනඹෂේ ඉියරිඳේ ශහභ  

ඒ නිරධහරින්ට විරුද්ධ විනඹ පිඹය ළනීභට ඳහ ශතොයතුරු 

දළනළනීශේ අයිතිහසිේ පිබඳඵ ශොමිභට පු පන්. ශේ ඳනේ 

ශටුේඳත තුබඳන් ඒ වහ ඉඩා ඩා  රළබී තිශඵනහ. 

මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි  ශභළනි නීතිඹෂේ ශන ආ 

ශඵොශවොභඹෂේ යටව එළනි නීති තභ යටර ේභත ශශ්  

තභන්ශ  ආේුහශව් ශදළනි ධුය හරරදී ිරඹන එේ අඳ 

ශවොට දළ තිශඵනහ. එඹට ශව්තු  ආේුහටයි ශභහි 

විලහරභ අිනශඹෝඹ එවර න්ශන්.  වීදුරු කුහෂේ ඇතුශශ් 

ඉන්නහ හශ යි ඊට ඳසශ ් ආේුහට ඉන්න ශන්ශන්. ශභහි 

ළිද හසිඹ තිශඵන්ශන් විරුද්ධ ඳෂේඹට. ළිදභ හසිඹ 

තිශඵන්ශන් ශේ යශට් භව ජනතහට; පුයළසිඹන්ට. අඳ යජශේ 

ඳශමු ධුය හරශේ -ඳශමු ය ඉෂේභවීභටේ ශඳය- ශභභ ඳනේ 

ශටුේඳත ඉියරිඳේ ය ේභත ය න්න අඳ තීයණඹ ශශ්  

ශේ වහ න අශේ ශද්ලඳහරන ළඳවීභ අශේ යජඹ තු තිශඵන 

ඵ මු ප ශරෝඹටභ ්රදර්ලනඹ යමින්ඹ  ිරඹන එේ භභ ශේ 

ශව්රහශව්දී භතෂේ යන්නට ළභළතියි. ශතොයතුරු දළනළනීශේ 

අයිතිහසිේ පිබඳඵ ඳනේ ශටුේඳත ආේුහ විසින්භ 

ිදනමින් ශනළවරහ ජනතහ අතයට දීරහ  අශේ ආේුහ 

විනිවිදබහඹෂේ තිශඵන  ඹවඳහරන ආේුහෂේ ිරඹන එ අද අපි 

නහථ යනහ.  

මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි  ශේ ඳනේ ශටුේඳත භිනන් 

අශේ ඉතිවහශේ අලුේ ඳරිචිශේදඹෂේ ඇති ශව්වි; ජනතහ ඩා හේ 

ලෂේතිභේ ්රජහතන්රහදී ක්රිඹහලිඹට එතු ශව්වි; යහජය 

ේඳේ ඉතහ ඹවඳේ ශර  ජනතහහදී බහවිතහ ශන්න ඳටන් 

නීවි. ශභභ ඳනේ ශටුේඳත ''ශෝටේ වතරඹෂේ'' 

ශනොවුණහට  ශඵොශවෝ ළටලුරට පිබඳතුරු ඳඹහවි ිරඹහ භහ 

විලසහ යනහ. අදට ඩා හ ශවට යට ඹවඳේ ශව්වි. එභ උතුේ ේ 

හර්ඹඹට දහඹවී  ඉතිවහඹ ශනස යන ශේ ශඹෝධ පිඹයට 

අේළව ඵළන්න ඳෂේ -විඳෂේ සිඹලු ශදනහභ එතු ශයි ිරඹහ 

අපි විශල්ශඹන්භ ඵරහශඳොශයොේතු ශනහ. ්රජහතන්රහදශේ 

ළඵෆ ආයෂේයින් අපි ඵ  ශේ බහශව් සිටින 225ශදනහටභ 

ශඳන්න්න ශේ වයවහ ශවට න විට අසථහෂේ රළශඵයි ිරඹහ භහ 

වඳනහ යනහ. ශේ ඳනේ ශටුේඳතට වහඹ ශදන ෆභ 

භන්්රීයශඹෂේභ  ්රජහතන්රහදශේ මුයශද්තහවුන් වළටිඹට 

ඉතිවහඹට එෂේ ශනහට ිරසිභ ළඹෂේ නළවළ. ඔශබ් 

ඡන්දදහඹඹහශ  ඡන්දඹට ටිනහභෂේ එතු යරහ  

ඡන්දදහඹඹහශ  ශෞයඹට ඳහර ශන භව ජන නිශඹෝජිතශඹෂේ 

ශන්නට   ශේ ඳනේ ශටුේඳත ඒචිඡන්දශඹන් ේභත ය 

න්න ශේ සිඹලුභ භන්්රීරුන් අඳට අහලඹ රඵහ ශදයි ිරඹහ 

භභ විශල්ශඹන් ඵරහශඳොශයොේතු ශනහ. ඊට ඩා හ දීර්ක 

ථහෂේ යන්න භභ ඵරහශඳොශයොේතු න්ශන් නළවළ.  

ශභඹ ඹථහර්ථඹෂේ ය ළනීභට උදවු ශ ිරහිඳ ශදශනකුට  

ශේ ඳනේ ශටුේඳත ක්රිඹහේභ යන්න බහය තිශඵන 

ජනභහධය අභහතයහංලශේ ඇභතියඹහ වළටිඹට විශල්ශඹන් 

සතුතිඹ පුද ිරරීභ භශ  යුතුභෂේවී තිශඵනහ. අතිරු 

ජනහධිඳතිතුභහ -වභ්රීඳහර සිරිශ්න භළතිතුභහ- අඳට ශේ වහ 

අහල රඵහ දුන්නහ. ශඳොදු අශේෂේඹහ ශර ඉියරිඳේ න 

අසථහශව් දුන් ශඳොශයොන්දු අකුයටභ ඉටු යමින්  ශේ ඳනේ 

ශටුේඳත ිදනමින් ශන ඒභ වහ අලය භඟ ශඳන්වීේ 

එතුභහ රඵහ දුන්නහ. ශතොයතුරු දළනළනීශේ අයිතිඹ අශේ යශට් 

ජනතහ ශත උදහ ය ශදන්නට රු යනිව වික්රභසිංව 

අභළතිතුභහට ෆශවන හරඹ ඉරහ අලයතහ තිබුණහ. 

විඳෂේ නහඹඹහ වළටිඹට සිටිඹදීේ උේහව ශහ. විඳෂේශේ 

අශනකුේ භන්්රීරුන් වයවහ ශේ ශභශවඹවහ. ඵරඹට ආහට 

ඳසශ්ේ -ආේුහ ේතහට ඳසශ්ේ- ඒ ඵරහශඳොශයොේතු අත 

වරින්ශන් නළති එතුභහ ශභඹ ඹථහර්ථඹෂේ යන්නට විලහර 

නහඹේඹෂේ අඳට රඵහ දුන්නහ.  

භ අනීඳ තේේශඹන් සිටින නිහ අද ියනශේ අශේ රු 

ථහනහඹතුභහට ශේ බහට එන්නට ඵළරි ඵ හර්තහ ය 

තිබුණහ. ඇේත ලශඹන් දළිද ළඳවීභිරන්; විලහර උනන්දුිරන්; 

වළඟීභිරන් ශභභ ඳනේ ශටුේඳත ඹථහර්ථඹෂේ යන්නට 

සුවිශල් නහඹේඹෂේ; හර්ඹ බහයඹෂේ ශද්ලඵන්දු රු ජඹූ රිඹ 

භළතිතුභහ -ේභන් ථහනහඹතුභහ- ඉටු ශහ.  

මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි  ඒ හශ භ ඳනේ ශටුේඳේ 

භේඩා රශේ බහඳති වළටිඹට ටයුතු ශ  ර්තභහන 

ඳහර්ලිශේන්තු භන්්රී  ජනහධිඳති නීතිඥ (ආචහර්ඹ) ජඹේඳති 

වික්රභයේන භළතිතුභහ දළෂේව ළඳවීභ  සුවිශල් හර්ඹ බහයඹ ශේ 

අසථහශව්දී භහ ඉතහභේභ අඹ යනහ.  

ියන සිඹශේ ආේුහ තුශ භශ  අභහතයහංලශේ ශවේයඹහ 

වළටිඹට හිටපු  අද අශේ අභහතයහංලශේ නිශඹෝජය ඇභතියඹහ 

වළටිඹට ඉන්න රුණහයේන ඳයණවිතහන භළතිතුභහ ශේ සිඹවර 

ේඵන්ධියණඹ යමින්  විලහර ළඳවීභිරන් යුතු ශභඹ 

ඹථහර්ථඹෂේ යන්නට ටයුතු ශහඹ ිරඹන එ ඉතහභ 

ෘතශව්දී ශේ ශරහශව් වන් යන්නට ළභළතියි.  

1429 1430 



ඳහර්ලිශේන්තු 

අශේ යජශේ ්රෘේති අධයෂේ ජනයහව  ආචහර්ඹ යං 

රංූ රිඹ භළතිතුභහ ඇතු ප අශේ අභහතයහංලශේ සිඹලුභ 

නිරධහරින්ටේ  අශනකුේ අභහතයහංලර; අධියණ අභහතයහංලඹ  

යහජය ඳරිඳහරන අභහතයහංලඹ ඇතු ප සිඹලුභ අභහතයහංලලින් 

රළබුණු වශඹෝඹටේ  ීරට සශව්චිඡහශන් වශඹෝඹ දුන් 

නීතිඥඹන්  විද්තුන්  ආේුහක්රභ යසථහ ේඳහදන විලහයදයින් 

ඹන අඹටේ භහශ  සතුතිඹ පුද යනහ. ඒ හශ භ  සිවිව 

ංවිධහනර පුයළසිඹන්  භහධය ංවිධහනර  අශේ යශට් හභහනය 

ජනතහ දළිද උනන්දුිරන් යුතු  ''ශේ ශේ විධිඹට ශේ ඳනේ 

ශටුේඳත ස ය ශදන්නඹ'' ිරඹමින් ශේ වහ ශතොයතුරු 

රඵහ දුන්නහ.  ඒ වහ උනන්දු වුණු  වහඹ රඵහ දුන් සිඹලු 

ශදනහටේ භහශ  සතුතිඹ ්රහල යනහ.  

අශේ යශට් ශඳොදු ජනතහ ශනුශන්  ජනතහට රළශඵන 

ය්රහදඹෂේ ඉටු යන්න එතු ශන්නඹ ිරඹහ භභ ඉතහභේභ 

ශෞයශඹන් ඉවරහ සිටිනහ. ඳහර්ලිශේන්තුශව් සිටින අඳ 

225ශදනහ අතය විවිධ භත තිශඵන්න පු පන්. නමුේ  අුහ ඳහුහ 

ශඳන්හ ශදන්න පු පන්භ තිශඵනහ; ඹේ ඹේ ංශලෝධන 

යන්න අඳට පු පන්භ තිශඵනහ.  

නමුේ දකුණු ආසිඹහශව් වළභ යටෂේභ ශනළවරහ තිශඵන  

අඳට විතයෂේ ශශනන්න ඵළරිශරහ තිශඵන ශභභ ඳනේ 

ශටුේඳත ශවට ශන ශොට ේභත යන්න අපි 225ශදනහභ 

එතු ශරහ ටයුතු යමු. අශේ ඡන්ද දහඹඹහ අඳට දීපු 

ශෞයඹ ලෂේතිභේ යන්න අපි ඔෂේශෝභ එතුශරහ ශේ 

තීයණඹ ේශතොේ ජනතහ ශනුශන් ළදේ ටයුේතට 

එතු වුණහ ිරඹරහ අපි ඔෂේශෝභ ඉතිවහත ශයි. ශවට 

ශනශොට අන්න ඒ එතුවීභ ්රදර්ලනඹ යන්න අපි වළභ 

ශදනහටභ රළශබ්හ ිරඹහ ්රහර්ථනහ යමින්  භට අදවස ්රහල 

යන්න ඉඩා දීභ පිබඳඵ ඔඵතුභහට සතුති යමින් භශ  චන 

සවඳඹ අන් යනහ. 

 

ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීුරමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සතුතියි.  

ීරශඟට  රු දඹහසිරි ජඹශ්ය අභහතයතුභහ. 

 
[අ.බහ. 1.15] 

 

ගු ායළසිරි ජයපවේකර මශතළ (ක්රීඩළ අමළතයුරමළ  
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜமசக - றகபரட்டுத்துகந 

அகச்சர்) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 
මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි  විශල්ශඹන්භ ශතොයතුරු 

දළනළනීශේ අයිතිහසිේ පිබඳඵ ඳනේ ශටුේඳත රු ඹන්ත 

රුණහතිර භළතිතුභහ විසින් ශේ ඳහර්ලිශේන්තුට ඉියරිඳේ 

යරහ  එඹ ේභත ය ළනීභ වහ අද දශ් යනු රඵන ශභභ 

විහදඹට ේඵන්ධ වීභට රළබීභ පිබඳඵ භභ ඉතහභේ න්ශතෝ 

ශනහ. 

ඇශභරිහශව් හිටපු අපි ඉතහභ රු යන ජනහධිඳතියශඹෂේ 

විසින් යපු ්රහලඹිරන් භභ භශ  ථහ ඳටන් න්න ළභළතියි. 

ශජෝන් එෂස. ශනිද භළතිතුභහ එදහ ශතොයතුරු දළනළනීභ පිබඳඵ 

ශභන්න ශේ ශ  ්රහලඹෂේ යරහ තිශඵනහ. 

"තය ශවෝ අතය කුභෂේදළයි තීයණඹ ිරරීශේ අයිතිඹ සිඹ 

ජනතහට රඵහදීභට බිඹට ඳේන ජහතිඹ තභන්ශ  ජනතහ 

ළන බිශඹන් ඳසුන ජහතිඹිර." 

ඒ ිරඹන්ශන් ශභොෂේද ිරඹන එ ශඵොශවොභ ඳළවළියලියි. 

ශතොයතුරු දළනළනීශේ අයිතිඹ ඕනෆභ යට ජනතහට 

තිශඵන්නහ ව අයිතිහසිභෂේ. ඒ විතයෂේ ශනොශයි  ශතොයතුරු 

දළනේතහඹ ිරඹහ වුරුන් ශවෝ බිඹට ඳේ ශනහ නේ  ඒ 

ජහතිඹභ බිඹට ඳේිරරීශේ  කීභේ තභන්ශ භ යදෂේ නිහ 

යන බහයළනීභිර. ශනේ හයණඹෂේ නිහ ශනොශයි ඔවුන් 

එභ හයණඹ ඹටඳේ යමින් ඉන්ශන්. ඇේත ලශඹන්භ ශේ 

ක්රිඹහදහභඹ තුශ අඳට ශභතළනදී මූලි හයණඹෂේ භතෂේ ශනහ. 

එනේ  නිසි ශතොයතුරු නිසි විධිඹට යට ජනතහට රළශඵන්ශන් 

නළේනේ එහි ්රජහතන්රහදඹෂේ නළවළ.  

ඒ විතයෂේ ශනොශයි. නිසි ශතොයතුරු නළති තළන ඇති 

ශන්ශන් ඕඳහදඳ  අතය ්රහලයි. ශේ ශොශඩ් ථහ ශනහ 

ශ   තළන් තළන්ර බඳ ශඟ ංභශේ ථහ ශනහ හශ  ථහ 

තභයි අහනශේදී මු ප යශට්භ ්රෘේතිඹෂේ ඵට ඳේශන්ශන්. ඒ 

නිහ නිළයිය ශර ව නීතයනුකර ශර ශතොයතුරු රඵහ ළනීභ  

ඒහ ්රසිද්ධ ිරරීභ -ඳශ ිරරීභ- වළභ ශශනකුටභ තිශඵන ඹේ 

්රලසනඹෂේ  නළේනේ අතිඹෂේ නළති ිරරීශේ ්රතිපරඹෂේ ඵට ඳේ 

ශනහ. 

භභ අද න්ශතෝ ශනහ. භභ එදහ ශේ ඳහර්ලිශේන්තුශව් 

විඳෂේ භන්්රීයශඹෂේ වළටිඹට ඉන්නශොට  භභේ රු ඹන්ත 

රුණහතිර භළතිතුභහේ අසථහ ිරහිඳඹදීභ ශේ ඳනේ 

ශටුේඳත ඳහර්ලිශේන්තුට ශශනන්න උේහව ශහ. විජඹදහ 

යහජඳෂේ භළතිතුභහ ශේ ඳනේ ශටුේඳත එෂේයෂේ 

ඳහර්ලිශේන්තුට ශශනන්න උේහව ශහ. ර්තභහන 

අග්රහභහතයතුභහ එදහ විඳෂේ නහඹතුභහ විධිඹට  ඳහර්ලිශේන්තුශව් 

ශඳෞද්ලි භන්්රී ශඹෝජනහෂේ විධිඹට ශේ ශශනන්න 

ටයුතු ශහභ රු ියශන්ස ගුණර්ධන භළතිතුභහ ්රසිද්ධිශේ 

ශේට විශයෝධඹ දෂේරහ "ශේ ඳනේ ශටුේඳත ශන ඒභට 

විඳෂේ නහඹයඹහට වළිරඹහෂේ නළවළ" ිරඹන ශඹෝජනහ 

ඹටශේ ඒ ්රතිෂේශ්ඳ ශහ. එතුභහ ශභතළන හිදශරහ සිටිඹහ. 

දළන් ශභතළනින් පිටේ ශරහ ගිහින් තිශඵනහ.  

ඊට ඳසශ් රු ජඹූ රිඹ භළතිතුභහ 2010 ජුලි භහශේ  ඒ 

හශ භ 2011 ජුනි භහශේ ශේ ඳනේ ශටුේඳත ශනහහභ  ශේ 

ඳනේ ශටුේඳත ත භහ 6ිරන් ඳහර්ලිශේන්තුට ශශනනහ  

ඒ නිහ දළන් ශේ ශන ආ යුතු නළවළයි  ිරඹරහ එදහ ිරව්හ. 

නමුේ අපි ශශ් ශවෝ 2011 ජුනි භහශේ ශේ ඳනේ ශටුේඳත 

ශනහහභ අපි ඡන්ද 32ෂේ අයශන ශතොයතුරු දළනළනීශේ 

ඳනතට ඳෂේ ඡන්දඹ දුන්නහ. ඒ හශ භ විඳෂේ ඡන්ද 99ෂේ 

රළබීභ නිහ ශේ ඳනේ ශටුේඳත ඳයහජඹට ඳේ වුණහ. ශතොයතුරු 

දළනළනීශේ ඳනේ ශටුේඳතෂේ ඳයහජඹ යපු ආේුහෂේ තභයි 

ලින් තිබුශේ. එදහ ශතොයතුරු දළනළනීශේ ඳනේ ශටුේඳත 

ඳයහජඹට ඳේ ිරරීභ අපි ශවශහ දළෂේහ. අපි ඒ ේඵන්ධ ථහ 

යරහ  විහදඹෂේ ශනිහිවරහ එඹට විරුද්ධ වුණු රුණු 

සිඹවරභ එතු ය ේතහ. අද ආේුහ ඳෂේශේ ඳහර්ලිශේන්තුශව් 

නහඹඹහ විධිඹට අග්රහභහතයතුභහ ශේ ශතොයතුරු දළනළනීශේ 

ඳනේ ශටුේඳත ශශනන ශොට   භභ න්ශතෝ ශනහ එඹට 

අේන් තඵන්ශන් එදහ ශේ ඳනේ ශටුේඳත ශශනන්න 

තභන්ශ  ජීවිත හරශඹන් විලහර ්රභහණඹෂේ ළඳ ශ   එදහ ඒ 

ඳනේ ශටුේඳත ශශනන්න වදපු නහඹඹහ  ශෞයනීඹ 

ශද්ලඳහරනඹෂේ යපු රු රු ජඹූ රිඹ භළතිතුභහයි. 

ඒ වදශේ යදභෂේ හශයි. එදහ අපිට ශශනන්ට 

දුන්ශන් නළති ඳනේ ශටුේඳත  ඒ ආේුහට ශශනන්නට 

අඳවසුයි ිරඹපු ඳනේ ශටුේඳත අද ශනළවිේ තිශඵනහ.  භට 

භත විධිඹට ඒ දසර ඵළසිව යහජඳෂේ භළතිතුභහ ිරව්හ  

"ශේ ආේුහ ශඳයශන ඳනේ ශටුේඳතෂේ"   ිරඹහ. ආේුහ 

ශඳයශන ඳනේ ශටුේඳත බඹෂේ නළති ආේුහෂේ විධිඹට අද 
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[රු ඹන්ත රුණහතිර භවතහ] 
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අඳට ශශනන්නට පු පන්භ තිබුශේ අඳ තුශ තිශඵන  

විලසහඹ නිහයි. ඒ විතයෂේ ශනොශයි. ශතොයතුරු ශදන්න අපි බඹ 

නළති නිහයි.  ිරසි බඹෂේ නළති අශේ ආේුහශව් තිශඵන  ඕනෆභ 

ශතොයතුයෂේ ශොඹහ ඵරන්න පු පන්. ඉියරි භහ වඹට ඳසශ්  

ඕනෆ නේ ඳසු ගිඹ ශතොයතුරුේ එෂේ  ජනතහට රඵහ ළනීශේ 

අයිතිහසිභ තිශඵන ශභභ ඳනේ ශටුේඳත බඹ නළති 

ආේුහෂේ විධිඹට  ්රජහතන්රහදඹ  රු යන ආේුහෂේ විධිඹට 

ක්රිඹහේභ යන්න අපි සුදුසු ශරහ තිශඵනහ; ළභළති ශරහ  

තිශඵනහ.  ශේ විලහර ්රලසනඹෂේ ශන්නට පු පන්. 

අශේ භවය ඇභතිරුේ  භට ිරව්හ  "ශේ ශරොකු ්රලසනඹෂේ 

තිශඵන ඳනතෂේ" ිරඹහ. භභ ිරව්හ   "ඒ ශවොයි. ඇයි බඹ 

ශන්ශන්?"ිරඹහ. අශේ ශතොයතුරු එබඳඹට ඹනහ නේ  ඒහ 

හචිඡහ ශනහ  නේ  ඳහර්ලිශේන්තුශව් හචිඡහ ශනහ නේ  

භහධය අතය හචිඡහ ශනහ නේ   ජනතහ ශතොයතුරු ඉවරනහ 

නේ  ශේ හයණහ ථහ ශනහ නේ  ඒ ළයිය  යන්න ශවො නේ  

ඒ ළන ථහ ශහට ්රලසනඹකුේ නළවළ.  ළයිය ය බඹ ශන 

උදවිඹ තභයි  ශේහට විරුද්ධ ශන්ශන්. අපි  ළයියරට බඹ 

මිනිසසු ශනොශයි. අපි ළයිය යන්න ූ දහනේ නළවළ. අශේ 

්රලසනඹෂේ තිශඵනහ නේ ඕනෆභ ශරහ ඳහර්ලිශේන්තුශව් 

ඳභණෂේ ශනොශයි  ඕනෆ තළන ථහ යන්නට පු පන්.  

මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි  ශතොයතුරු දළනළනීශේ 

අයිතිහසිේ පිබඳඵ ඳනේ ශටුේඳශේ 9.(2)(අ) උඳ න්තිශේ 

ශභශවභ වන් ශනහ: 

"අභහතයයශඹකු විසින්  එභ යහඳෘතිඹ  ංර්ධනඹ ව  ක්රිඹහේභ 

යන හරීමභහ  පුයහ (1) න උඳ න්තිශේ දෂේහ ඇති යහඳෘතිඹෂේ 

ේඵන්ධ ඹහේහලීන ශතොයතුරු  භවජන හභහජිශඹකු  විසින්  තේ 

හර්ඹඹ වහ ලිඛිත යනු රඵන ඉවලීභෂේ  භත එභ හභහජිඹහට 

රළබීභට  ළරළසවිඹ යුතු ඹ." 

ඒ විතයෂේ ශනොශයි. ඳනේ ශටුේඳශේ 9 (3) උඳ න්තිශේ   

ශභශවභ වන් ශනහ: 

" ශේ යහඳෘතිශේ  හර්ඹඹ වහ "යහඳෘතිඹ" ඹන්ශනන් - 

යහඳෘතිඹ ඹන්ශනන් අදවස යන්ශන් ශභොෂේද? ඳනේ 

ශටුේඳශේ 9 (3)(අ) උඳ න්තිශේ  තදුයටේ ශභශවභ වන් 

ශනහ: 

 9.(3)(අ) විශද්ල ආධහය රඵන යහඳෘතිඹෂේ  ේඵන්ධශඹන්  න විට  

එෂේේ ජනඳද ශඩා ොරර්  මිලිඹන එෂේ ඉෂේභන  ව  

(ආ) ශද්ය ඹ ලශඹන්  ආධහය රඵන  යහඳෘති ේඵන්ධශඹන් න විට   

රුපිඹව රෂේ ඳවෂේ ඉෂේභන  ..." 

කුඩා හ ශොන්රහේතුෂේ ශේ ඒශෂේ  ශතොයතුරු ටි යශට් 

ජනතහට න්න පු පන්. රුපිඹව රෂේ ඳවට ඉවබඳන් නේ 

තිශඵන්ශන් ඒ ශොන්රේතු -යහඳෘතිඹ- ඒ ක්රිඹහදහභඹ  ංර්ධන 

ටයුේතෂේ නේ  ශේ ඉන්න ජනතහට පු පන් ගිහින් ශේ 

ේඵන්ධ ශතොයතුරු ඉවරන්න. ශේ තිශඵන ඳහයෂේ  

ශඵෝෂේකුෂේ වළදීභෂේ නේ  ශේ තිශඵන ශොන්ක්රීට් දභහපු ඳහය  

ශොන්ක්රීට් ළරවිරහ ඹනහ නේ  වදපු ශඵෝෂේකු ඩා හ ළටිරහ 

නේ  අද ශේ  ජනතහට ිරඹන්න පු පන් ශභොෂේද?  ිරසි 

ශදඹෂේ ිරඹන්න ඵළවළ. ශචෝදනහෂේ ය   ය සිටිඹ වළිරයි. ඒ 

වදහ ශදන්නඹ ිරඹහ ිරඹන්න පු පන්. අය භන්්රීයඹහ ශොයේ 

ශහඹ ිරඹහ විතයෂේ නිේ සිටිඹ වළිරයි. දළන් එශවභ යන්න 

ඵළවළ. දළන් ශබඳන්භ ශේ ශතොයතුරු ටි දුන්නහයින් ඳසශ්  

නීතිභඹ ලශඹන් න්න පු පන් ඕනෆභ  ක්රිඹහ භහර්ඹට  ඹන්න   

නිඹභ ශතොයතුරු රඵහ න්න පුද්රශඹකුට පු පන් ශේ 

ේඵන්ධ ක්රිඹහ යන්න. ශේ  ඉතහභ ශවො හර්ඹ බහයඹෂේ  

ිරඹරහයි භභ හිතන්ශන්. ශරෝශේ අශනෂේ යටව එෂේ 

ේතහභ ්රජහතන්රහදඹ  සථහපිත න්ශන් භහජඹට ශතොයතුරු 

ටි  එබඳඹට ගිඹහභයි. එතශොට නිළයිය ශතොයතුරු ටි අපිට 

හචිඡහ යන්න පු පන්. අතය ශතොයතුරු  අතය ්රහල  ව 

ඳළශරන ශඵොරු ශනළවරහ ඳහර්ලිශේන්තු තුශයි  ඳශහේ බහ 

තුශයි  ශේ නයශේ වළභ තළනභයි  භහධයරයි දළේභහභ  නිළයිය 

ශතොයතුයෂේ දන්න ශශනකුට ඒ ළන ථහ යන්නට 

අයිතිහසිභෂේ ඳසු ගිඹ  හරශේ නළති ගිහින් තිබුණහ. දළන් අපි 

ඒ සථහපිත ය තිශඵනහ. එභ නිහ භභ ිරඹන්නට ළභතියි  

ශේ ක්රිඹහදහභඹ හර්ථ ළඩා පිබඳශශෂේ විධිඹට අපි ඉසයවට 

ශනිඹන්නට ඵරහශඳොශයොේතු න ඵ.  

1994 ර්ශේ- චන්ද්රිහ  කුභහයතුං භළතිනිඹශ   ආේුහ 

හරශේ- ධර්භසිරි ශ්නහනහඹ භළතිතුභහ ශේ ේඵන්ධ 

උනන්දුශරහ  ආර්.ශෂේ.ඩා බ්ලිව්. ගුණශ්ය භළතිතුභහශ   

නහඹේශඹන් එදහ  ඒ මිටු ඳේශහ.  එදහ ඒ ක්රිඹහදහභඹ 

ඉසයවට ශන ගිඹහ. ශේ ක්රිඹහදහභඹ  ඉියරිඹට ශන ඹනශොට 

ශේ ආේුහ ඵරඹට ඳළමිණි ඳසු  විශල්ශඹන්භ 2015  දවන  

න ආේුහක්රභ  යසථහ ංශලෝධනඹට ඇතුශේ ශහ  

ශතොයතුරු දළන ළනීභ පිබඳඵ අලය යන නීති ්රතිඳහදන  

ශන ආ යුතුඹ ිරඹහ.   එතළනින් ඳසශ් තභයි  ශේ ේඵන්ධ 

ටයුතු යන්නට සිදු වුශේ. චන්ද්රහ ජඹයේන භළතිතුභහ  

ශශ්ර්සේහධියණඹට ගිහින්  භව ඵළංකු නුශදනු පිබඳඵ  bond 

issue  එ ළන නුහෂේ ඳළරුහ.  Bond issue එ ළන  එතුභහ 

ගිහින් ්රලසන ශහභ ශන ශභොකුේ ශනොශයි  

ශශ්ර්සේහධියණශඹන් ිරව්ශව්  "භව ඵළංකුට ශේ පිබඳඵ 

ශතොයතුරු ශදන්නඹ ිරඹහ ශශ්ර්සේහධියණශඹන් නිඹභඹෂේ 

යන්න ඵළවළ. ශව්තු   දවන න ආේුහක්රභ යසථහශව්  ශේ 

ේඵන්ධශඹන් ළරසිඹ යුතු තිශඵන ්රතිඳහදන අනු  ශතොයතුරු 

දළන ළනීශේ ඳනේ ශටුේඳතෂේ ස ය ඳහර්ලිශේන්තු 

විසින් ේභත ය  එතළනින් ඵරඹ අයශන ඒ ඵරඹ තුශ ඳභණයි 

ශශ්ර්සේහධියණඹට ටයුතු යන්න පු පන්" ිරඹහ.  

ඒ අනු අඳ සිඹලු ශදනහටභ ඳළවළියලියි  ශේ ඳනේ ශටුේඳත 

වළදුශව් නළේනේ දවන න ආේුහක්රභ යසථහ ංශලෝධනඹේ 

ඵරහේභ වීශේ විලහර ්රලසනඹෂේ තිබුණු ඵ. ඒ නිහ දවන න 

ආේුහක්රභ යසථහ ංශලෝධනශේ තිශඵන්නහ ව හයණහ 

පිබඳඵ විවිධ ඳනේ ශටුේඳේ ශනළේ  එභ ආේුහක්රභ 

යසථහ ංශලෝධනඹ ලෂේතිභේ යන ළඩා  පිබඳශශෂේ තභයි අද 

ශේ ශතොයතුරු දළනළනීශේ අයිතිහසිේ පිබඳඵ ඳනේ 

ශටුේඳත වයවහ ක්රිඹහේභ න්ශන්. ඒ නිහ ත භහ වඹිරන් 

අඳට පු පන්  ඕනෆ නේ ඉතිවහශේ තිශඵන ශතොයතුරු ටිේ  

අයන්න. ිරසිභ ්රලසනඹෂේ න්ශන් නළවළ. ඒ නිහ ශේ ඳනතින් 

ඵරඹ දුන්නහට ඳසු ඒ ඳනශේ ඵරඹ රඵහළනීභ තුශ ශේ ඵරඹ 

ජනතහට එනහ.  ශභභිනන් ජනතහටයි අපි ඵරඹ ශදන්ශන්.  

මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි  ක්රීඩා හ ඇභතියඹහ ලශඹන් 

භහ විශල්ශඹන්භ ශේ හයණඹ ිරඹන්න ඕනෆ. අශේ ක්රීඩා හ 

අභහතයහංලශේ ඹේ ඹේ ශතෝයහ ළනීේ තිශඵනහ. Football 

ේඩා හඹභට ශතෝයහ ේතහඹ ිරඹනහ  ක්රිට් ේඩා හඹභට 

ශතෝයහ ේතහඹ ිරඹනහ. ශේ වහ භභ ළඩා  පිබඳශශෂේ ස 

ශහ. වළභ ක්රීඩා හටභ ශතෝයහ ළනීශේ ඳටිඳහටිඹෂේ  නළේනේ 

ක්රිඹහලිඹෂේ තිශඹන්න ඕනෆ; නිර්ණහඹ ටිෂේ තිශඹන්න ඕනෆ. 

ඹේ ේඩා හඹභෂේ ශතෝයහ ේතහභ  "භහ ශතෝයහ ේශේ 

නළේශේ ඇයි?" ිරඹරහ ඒ ශතෝයහ ේ පිරිශන් අවන්න 

දරුශකුට අයිතිහසිභෂේ තිශඹන්න ඕනෆ. එශවභ අයිතිඹෂේ 

නළති අද ශේ භහජශේ කීශදශනෂේ ළපිරහ ඹනහද? තභන්ශ  

දරුහ ේඩා හඹභට එතු විඹ යුතුඹ ිරඹහ අේභහ විලසහ යනහ; 

තහේතහ විලසහ යනහ. උන්න පුහුණුරුේ ිරඹනහ  
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ඳහර්ලිශේන්තු 

"ශභඹහ ශේ ේඩා හඹභ ඇතුශට එන්න ඕනෆ" ිරඹහ.  නමුේ  

ශේරීශේදී ශේරීේ මිටු අය දරුහශ  නභ ඳහ දභනහ. ඊට 

ඳසු ශේ හයණඹේ එෂේ ඒ දරුහ තභන්ශ  මු ප ජීවිත 

හරශේභ දුෂේ විඳිනහ. ඒ නිහ ශේ ක්රිඹහලිඹ නිසි ආහයශඹන් 

යන්න අඳ දළන් ළඩා  පිබඳශශෂේ ස ය තිශඵනහ.  

වළභ ක්රීඩා හභ  ක්රීඩා හ ේශේරනඹභ ඒ ශේරීේ මිටු 

ශතෝයහ න්නහ විධික්රභඹ ළන නිළයිය ක්රිඹහදහභඹෂේ අඳට ශදන්න 

ඕනෆ. ඒ ක්රිඹහදහභඹ අනු තභයි රකුණු රඵහදීශේ භට්ටභ පිබඳඵ 

ශතොයතුරු දළනන්න ඒ දරුහට පු පන් න්ශන්. දළන් ශේ 

ශතොයතුයේ දළනළනීශේ අයිතිඹ ශේ ශතොයතුරු දළනළනීශේ 

අයිතිහසිේ පිබඳඵ ඳනතින් තේ ලෂේතිභේ ශනහ. ක්රීඩා හ 

ේඩා හඹේරට ශතෝයහශන පිටයට අයශන ඹන්නයි  රංහශව් 

ේඩා හඹේරට ශතෝයහ න්නයි ශවොඹහ ේත ේඩා හඹේරට 

"අඳට ශේ විසතය ශදන්න ඵළවළ" ිරඹහ ීරට ඳසශ් ථහ යන්න 

ඵළවළ. දළන් ශේ ශතොයතුරු සිඹවර දළනන්න පු පන් ළඩා  

පිබඳශශෂේ ශේ ඹටශේ ඳළවළියලි සථහපිත යන්න අඳට පු පන්. 

භහ වඹෂේ ඇතුශත අඳ ශේ ළඩා  පිබඳශශ ක්රිඹහේභ ශ යුතු 

තිශඵනහ.  

ශේ ඳනේ ශටුේඳශේ වන් ඹේ ඹේ රුණු පිබඳඵ භට 

ශඳොිද ළටලු වත තේේඹෂේ තිබුණහ. ඒ හයණඹ භභ අශේ 

රු ඇභතිතුභහටේ භතෂේ යන්න ළභළතියි. විශල්ශඹන්භ ශභභ 

ඳනේ ශටුේඳශේ 38ළනි න්තිඹ ඹටශේ  යහජය ශ්හ 

ශොමිභ ඹටතට අඹේ න ආඹතන ශභයින් ඉේ ිරරීභ විලහර 

්රලසනඹෂේ ශරහ තිශඵනහ. යහජය ශ්හ ශොමිශභන් ක්රිඹහේභ 

න  නළේනේ එඹට ඹටේ න භවය ආඹතන තිශඵනහ. 

ශේහශේ ශතොයතුරු දළනළනීශේදී ශභතළනින් ශඳොිද ්රලසනඹෂේ  

ඵහධහ ිරරීභෂේ ඇති ශරහ තිශඵන ඵෂේ අඳට ශේනහ. ශේ 

පිබඳඵ ඹේිරසි ශොඹහ ඵළලීභෂේ යන්න ිරඹහ ඹන්ත 

රුණහතිර ඇභතිතුභහට ව අශේ නිරධහරින්ට භතෂේ යන්න 

භහ ළභළතියි.  යහජය ශ්හ ශොමිශේ ඳහරනඹට ඹටේ වුණහඹ 

ිරඹහ ඹේිරසි ආඹතනඹ තිශඵන ශතොයතුරු දළන න්න ඵළරි නේ 

එඹ ්රලසනඹෂේ ශයි. භවය ංසථහපිත භහේ  ංසථහ  

ශදඳහර්තශේන්තු ළනි ඒහශේ ශතොයතුරු දළනළනීශේදී යහජය 

ශ්හ ශොමිශේ භළියවේ වීභ තුශ එඹ නතය වුශණොේ නේ භහ 

හිතන විධිඹට ්රලසනඹෂේ භතු ශයි.  ඒ නිහ එඹේ ශභඹට ඇතුශේ 

ශන්න ඕනෆ. 

ඊශඟට  තේ හයණඹෂේ ිරඹන්න තිශඵනහ. ශතොයතුරු 

දළනළනීශේ අයිතිහසිේ පිබඳඵ ඳනේ ශටුේඳශේ 5 (1) (ඊ)  

උඳ න්තිඹ ඵරන්න. භභ ිරඹන්න වදන හයණඹ එහි 

ශඵොශවොභ ඳළවළියලි තිශඵනහ. එතළනේ ්රලසනඹෂේ තිශඵනහ. ඒ 

ළනේ අඳ ශඳොඩ්ඩා ෂේ වඳනහ ශශොේ ශවොයි ිරඹහ භහ 

හිතනහ. මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි  ශතොයතුරු දළනළනීශේ 

අයිතිහසිේ පිබඳඵ ඳනේ ශටුේඳශේ 5 (1) (ඊ)  උඳ 

න්තිශේ ශභශ් වන් ශනහ: 

"ඔවුන්ශ  ශ්හ ළඳයීශේ දී නීතිඳතියඹහ ශවෝ නීතිඳතියඹහට වහඹ 

දෂේන ඹේ නිරධයඹකු ව ශඳොදු අධිහයඹන් අතය ඳතින ඹේ 

න්නිශව්දනඹෂේ ඇතු ප  ඹේ ලිඛිත නීතිඹෂේ ඹටශේ ශවබඳදයව් ිරරීභ 

වහ අය දී ශනොභළති ව  ෘේතිඹන් ව එභ ෘේතිඹන් විසින් 

ශ්හ ඳඹනු රඵන ඹේ ශඳොදු අධිහරිඹෂේ අතය ඳතින ඹේ 

න්නිශව්දනඹ ංයුෂේත න්නහ ව ශතොයතුයෂේ න අසථහ දී;" 

ශභභ  උඳ න්තිඹ අනු නීතිඳතියඹහශ  හර්ඹ බහයඹට 

ඹටේ ශරහ භවය හයණහ පිබඳඵ ශවබඳදයවු ිරරීේ ශනොිරරීභ 

තුශ ශතොයතුරු දළනළනීශේ ඉඩා ශඩ් ඹේ අුහ ඳහුහෂේ තිශඵන 

ළඩා  පිබඳශශකුේ තිශඵන ඵ  ශඳශනනහ. ඒ නිහ ශේ හයණහ 

ඹේිරසි ං  ශලෝධනඹට රෂේවිඹ යුතු ඵයි භහ ිරඹන්ශන්.  

ශභොද  අඳ ශතොයතුරු දළනළනීශේ අයිතිහසිේ පිබඳඵ 

ඳනේ ශටුේඳත ේභත ශහට ඳසු ජනතහ ශතොයතුරු 

දළනළනීශේ හර්ඹඹට ගිඹහභ  ඒ ජනතහට ඹේිරසි ඵහධහ එවර 

න ශොට ඔවුන් වඳනහ යනහ  ශේ ඳනේ ශටුේඳත 

ේභත යන ශොට ඳහර්ලිශේන්තුශව් භන්්රීරුන් ශභොෂේද ය 

තිශඵන්ශන් ිරඹහ. අඳ නිළරැිය විධිඹට නීතිඹ වදරහ  නිළරැිය 

විධිඹට නීතිඹ ේභත යරහ ක්රිඹහේභ ශනහ නේ ්රලසනඹෂේ 

නළවළ. නමුේ  නීතිශේ අුහ ඳහුහ  අුහ ලුහුඬුේ  ශතොයතුරු රඵහ 

දීශේදී ඹේ ඹේ තළන්ලින් රිංහ ඹෆශේ වළිරඹහ තිශඵනහ නේ  

ශතොයතුරු දළනළනීශේ අයිතිහසිේ පිබඳඵ ඳනේ ශටුේඳත 

ේභත යපු මිනිසුන් විධිඹට  ඒට අත ඔපු අඹ විධිඹට 

අඳටේ ්රලසනඹෂේ එනහ  ශේ රු බහශන් එබඳඹට ගිහිවරහ 

ථහ ිරරීශේදී.  ඒ නිහ ශේ හයණහ පිබඳඵ ඳළවළියලි අදවස 

උදවස එට එතු යශන ඉසයවට ඹන්න පු පන් 

තේේඹෂේ තිශඵනහ නේ එඹ ඩා හ ටිනහ ිරඹහ භභ විලසහ 

යනහ.  

මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි  ශේ යශට් ආේුහ විධිඹට අපි 

අද න්ශතෝ ශනහ. ශභොද  අවුරුදු ණනෂේ ශේහ ඹටඳේ 

ශරහ තිබුණු ක්රිඹහ දහභඹන්. යශට් ්රජහතන්රහදඹ සථහපිත වීභ 

ශශර් අපි එදේ ඳෂේයි  අදේ ඳෂේයි. ඒට විරුද්ධ ශරහ අපි 

දහේ ළඩා  යරහ නළවළ. වෘදඹ හෂේෂිඹට අනු යශට් 

්රජහතන්රහදඹ ශනුශන්  භහන හිමිේ ශනුශන්  

මිනිසුන්ශ  අයිතිහසිේ ශනුශන්  ජහතින් අතය එඟතහ 

ශනුශන්  එමුතුභ ශනුශන් වළභ දහභ ළඳ ශරහ ළඩා  

යපු අඹයි  අපි.  

අතිරු වභ්රීඳහර සිරිශ්න ජනහධිඳතිතුභහ තභන්ශ  ඵරඹ 

අේ වරිමින්  ඒ ඵරඹ ඳහර්ලිශේන්තුට ඳයමින් ටයුතු යද්දී  

යශට් සථහපිත විඹ යුතු භවහ ්රජහතහන්්රි ගුණහං ඉසභතු යමින් 

යශට් ්රජහතන්රහදඹ ලෂේතිභේ යන ඳනේ ශටුේඳේ 

ඳහර්ලිශේන්තුට ශශනන ආේුහෂේ විධිඹටයි අශේ ශේ 

ආේුහ ක්රිඹහේභ න්ශන්. ඳසු ගිඹ හරශේ -අවුරුදු 13ෂේ 

තිසශ්- ශේ ඳහර්ලිශේන්තුශව් භන්්රීයශඹකු විධිඹට භහ ක්රිඹහ ශ 

හර හනු තුශ ශභඹ ශනොශශනනහට විරුද්ධ අඳට ශ 

වළිර උඳරිභ හර්ඹබහයඹ අඳ ඳහර්ලිශේන්තු තුශ ශ ඵ අඳට 

භතයි. එදහ ශ භවය ඒහ  අනලය ශද්ව; ආේුහෂේ 

විධිඹට භළියවේ ශනොවිඹ යුතු හයණහ; ආේුහෂේ විධිඹට 

ශනොශ යුතු ශද්ව. ශේ ඳහර්ලිශේන්තුශව් ශේ ඳළේශේභ 

ඉශන ශේ ඳනේ ශටුේඳතට විරුද්ධ එදහ ඡන්දඹ දීපු 

99ශදනහශන් පිරිකුේ -අද ඇභතිරුන් ශර සිටින භවය අඹ- 

අද අඳ භඟ එතු ශරහ  ශේ ඳනේ ශටුේඳතට ඳෂේ ඡන්දඹ 

ශදනහ.  

අද අපි ඔෂේශෝභ ශේ ඳනේ ශටුේඳතට ඳෂේ ඡන්දඹ 

ශදනහ. වළඵළයි  ඒට නහඹේඹ ශදන්න ඕනෆ. අග්රහභහතයතුභහ 

ශවෝ ජනහධිඳතිතුභහ ශවෝ ඳෂේ නහඹඹන් විධිඹට තීන්දුෂේ 

ේතහභ ඳහර්ලිශේන්තු භන්්රීරුන්ට සිදු ශනහ  වෘදඹ හෂේෂිඹ 

ඳළේතිරන් තඵහ ඳහර්ලිශේන්තු තුශ ඒ තීන්දු ශනුශන් අත 

උසන්න. වළඵළයි අද ඒ තේේඹ ශනස ශරහයි තිශඵන්ශන්. 

අද ජනහධිඳතිතුභහ තීයණඹ යනහ  'ශතොයතුරු දළනළනීශේ 

අයිතිහසිේ පිබඳඵ ඳනේ ශටුේඳත ශශනන එ ශවොයි' 

ිරඹහ. එදහ ශතොයතුරු දළනළනීශේ අයිතිහසිේ පිබඳඵ ඳනේ 

ශටුේඳත ශශනන ශොට  එඹ ආේුහ ශඳයශන ඳනේ 

ශටුේඳතෂේ ඹළයි ිරඹපු ඒ ආේුහශව් හිටපු අඹභ අද ිරඹනහ  

"්රලසනඹෂේ නළවළ. ඒ ශශනන්න. ඒ ශශනන එ ශවොයි" 

ිරඹහ. ඒ අඹ ඒ ශනුශන් අද ඳෂේඳහති ථහ යනහ. 

හශ ේ ඵරවේහයභෂේ භත  හශ ේ නහඹශඹකු ශ  

වුභනහ එඳහේ භත ශනො වෘදඹ හෂේෂිඹෂේ තිශඵන 

භන්්රීරුන් විධිඹටයි අපි අද ථහ යන්ශන්.  
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ශේ ඳනේ ශටුේඳත නිහ යශට් ජනතහට නිළරැිය ශතොයතුරු 

දළන ළනීභට වළිරඹහ රළශඵනහ. ශවොයභ  භංශොවරෆභ  

යහජය ශද්ඳශ ශවොයේ ිරරීභ ව ඳළවළය ශන ඹෆභ ිරඹන 

සිඹවර නතය යන්න පු පන් න්ශන් යශට් ජනතහට ශතොයතුරු 

ටි නිළරැිය රඵහ දුන්ශනොේ ඳභණයි ිරඹන විලසහඹ අශේ 

අතිරු ජනහධිඳතිතුභහටේ  ශ්රී රංහ නිදවස ඳෂේශේ අඹ විධිඹට 

අඳටේ තිශඵනහ. එෂේේ ජහති ඳෂේඹේ  අග්රහභහතයතුභහේ ඒ 

භතශේ ඉන්නහ. එවිට අඳට එතු ශරහ ය ටට වුභනහ යන 

නිළරැිය නීති  අණ ඳනේ ශනළවරහ යශට් ්රජහතන්රහදඹ ද 

ණශන් ලෂේතිභේ යන ළඩා  පිබඳශශට ඹන්න පු පන් 

ශනහ. ඒ ළඩා පිබඳශශටයි අඳ ශේ ඹමින් ඉන්ශන්. එහිදීේ 

භවය භන්්රීරුන් ඹේ ඹේ හයණහ ිරඹහ තිශඵනහ භභ දළෂේහ. 

"ඇතළේ හයණහ යහජය ආයෂේහට ඵරඳහනහ. ඒ නිහ ඒහ 

පිබඳඵ ශතොයතුරු එබඳඹට දහන එ ළරැියයි." ිරඹරහ භවය 

භන්්රීරු ිරඹනහ.  

ඒ හරශේේ ිරව්ශව් ශභොෂේද? ඉතිවහශේ  යහජය 

ආයෂේහට ඵරඳහනහඹ ිරඹහ භවය රුණු ේඵන්ධශඹන් 

අඳට උේතය ශදන්ශන් නළති සිටිඹහ. ඒ හරශේ ඒ හශ  ්රලසන 

ණනහෂේ ඇති වුණහ. නමුේ යහජය ආයෂේහට ඵරඳහන 

හයණහඹ ිරඹහ ්රලසනලින් ඳළනරහ ඹන්න අද අපි 

ඵරහශඳොශයොේතු න්ශන් නළවළ. නිලසචිත ශර යහජය ආයෂේහට 

ඵරඳහන ්රලසනඹෂේ තිශඵනහ නේ  ඒට උේතය දීභ 

ේඵන්ධශඹන් ඹේ ්රලසනඹෂේ තිශඵනහ නේ අපි ඒ ඵ ිරඹනහ. 

එශවභ ශනොන ඒහ  අදහශ ශනොන ඒහ ශනළවරහ ඒහ යහජය 

ආයෂේහට අදහශ හයණහ ශර ශභහිදී රන්ශන් නළවළ.  

මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි  භභ ඔඵතුභහට උදහවයණඹෂේ 

ිරඹන්නේ. භහ විඳෂේශේ සිටි හරශේ විශද්ල ටයුතු 

අභහතයහංලශේ විඹදේ ේඵන්ධ ්රලසනඹෂේ ඇහුහ  විශද්ල 

ටයුතු අභහතයයඹහශන්. ඒ හරශේ එතුභහ ිර ව්ශව්  ශභඹ 

ශදන්න පු පන් ශතොයතුයෂේ ශනොශයි ිරඹහයි. භහ ශභොෂේද එදහ 

ඇහුශව්? රංහශව් ්රචහයණඹන් ේඵන්ධ රංහ ශනුශන් 

පිට යට ශොේඳළනිඹෂේ එෂේ ේඵන්ධ ශරහ ඒ ශොේඳළනිඹට 

මුදව දීරහ තිශඵනහද ිරඹරහයි ඇහුශව්. ඒ ශතොයතුය 

ඳහර්ලිශේන්තුට ශනොශදන තයශේ ්රලසනඹෂේ ඵට එඹ ඳේ වුණහ. 

ශභොෂේද  ශව්තු ශර ිරව්ශව්? "එඹ යජශේ විශල් හයණඹෂේ. 

එඹ යහජය ආයෂේහට ඵරඳහන්න පු පන් හයණඹෂේ" ිරඹරහ ඒ 

හයණඹ එදහ ළහුහ. ඒ විධිඹට ක්රිඹහේභ වුණු හර හනුෂේ 

තිබුණහ. අද එශවභ න්ශන් නළවළ. ඒයි භභ ිරඹන්ශන්.  

ඒ නිහ අපි ආේුහ ඇතුශශ් ශ්රී රංහ නිදවස ඳෂේඹ විධිඹට 

ඉශන  ශේ යශට් ශතොයතුරු දළනළනීභ යශට් ජනතහශ  මූලි 

අයිතිඹෂේ විධිඹට පිබඳනිමින් ව ඊට රු යමින් ඒ වහ  

උඳරිභ ංශලෝධන ශන එමින් ශේ ඳනේ ශටුේඳත ලෂේතිභේ 

ශශනන්න අලය වශඹෝඹ  ලෂේතිඹ රඵහ ශදන ඵ භභ ශේ 

ශරහශව් භතෂේ යනහ. ශේ හයණශේදී ශභඹට නහඹේඹ 

දුන්නු අතිරු ජනහධිඳතිතුභහේ  රු අග්රහභහතයතුභහේ 

විශල්ශඹන්භ ඹන්ත රුණහතිර භළතිතුභහ ව එතුභහශ  

අභහතයහංලශේ නිශඹෝජය ඇභතිතුභහ ඇතු ප ශේ ේඵන්ධශඹන් 

වබහී වුණු සිඹලු ශදනහභ භභ ශේ ශරහශව් භතෂේ යනහ. 

රු ජඹේඳති වික්රභයේන භළතිතුභහ ශේ අසථහශව් භභ 

ශෞයශඹන් සිහිඳේ යනහ. එතුභහ ශේ ඳනේ ශටුේඳත 

ේඵන්ධ නීති ේඳහදනඹ පිබඳඵ විලහර හර්ඹබහයඹෂේ ශ 

ශශනෂේ. 

ශේ ශතොයතුරු දළනළනීශේ අයිතිහසිේ පිබඳඵ ඳනේ 

ශටුේඳත ශේ යශට් ්රජහතන්රහදඹ ඉසයවට ශන ඹන්න 

පු පන් ඓතිවහසි භන් භහර්ඹ ආයේබෂේඹ ිරඹන එේ 

ශෞයශඹන් භතෂේ යමින් ශේ වහ ශ්රී රංහ නිදවස ඳෂේශේ 

වශඹෝඹ  ලෂේතිඹ අපි රඵහ ශදනහ ිරඹන එේ ශේ ශරහශව් 

භතෂේ යමින් භශ  චන සවඳඹ අන් යනහ.  

[අ.බහ. 1.35] 
 

ගු ායළ ගමපප මශතළ (ප්රළථමිමික කර්මළ්දත අමළතයුරමළ  
(ரண்தைறகு ர கமக - ஆம்தக் ககத்தரறல் அகச்சர்) 

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

මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි  අද භභ ශොඩා ෂේ තුටු 

ශනහ  ශතොයතුරු දළනළනීශේ අයිතිහසිේ පිබඳඵ ඳනේ 

 ශටුේඳත ශනුශන් භටේ ථහ යන්නට අසථහෂේ රළබීභ 

ළන.   විරුද්ධ ඳෂේශේ ඉන්න ශොට අපි ශතොයතුරු දළනළනීශේ 

අයිතිහසිේ පිබඳඵ ඳනේ ශටුේඳත ළන ශනොශඹෂේ 

අසථහරදී ථහ ශහ. ශතොයතුරු දළනළනීභට අඳට අසථහෂේ 

නළතු අපි ශත වුණහ; ශනොශඹකුේ උද්ශකෝණ ඳළළේවහ.  

යනිව වික්රභසිංව භළතිතුභහ 2002 ආේුහ බහය ේතහට ඳසු 

ශේ ඳනේ ශටුේඳත ඳහර්ලිශේන්තුට ඉියරිඳේ යන්නට 

ූ දහනේ වුණහ. ශේ ඳනේ ශටුේඳත අපි ස ශශ්  1996 

ඉන්. ශේ ඳනේ ශටුේඳත ඳහර්ලිශේන්තුට ඉියරිඳේ යන්නට 

අඳට අවුරුදු 18ෂේ හරඹ ගිහිවරහ තිශඵනහ. එදහ යනිව 

වික්රභසිංව අභළතිතුභහට ඒ ඳනේ ශටුේඳත ඳහර්ලිශේන්තුට 

ඉියරිඳේ යන්නට වළිරඹහෂේ රළබුශේ නළවළ  අශේ ආේුහ ඒ 

අසථහශව් අඳට අහිමි වුණු නිහ. ඊට ඳසශ් එතුභහ විඳෂේ 

නහඹයඹහ වළටිඹට එභ ඳනේ ශටුේඳත ඳහර්ලිශේන්තුට 

ඉියරිඳේ ශේ ඒ ඳනේ ශටුේඳතට එදහ ඳළති ආේුහ 

වශඹෝඹෂේ දළෂේවශේ නළවළ.  

ඊ ට ඳසශ් රු ජඹූ රිඹ භළතිතුභහ -අශේ ර්තභහන 

ථහනහඹතුභහ- එතුභහශ  ශඳෞද්ලි ශඹෝජනහෂේ වළටිඹට 

ශභභ ඳනේ ශටුේඳත ඳහර්ලිශේන්තුට ඉියරිඳේ ශහ. අද රු 

ජඹූ රිඹ භළතිතුභහ තයේ තුටු ශන ශනේ ශශනෂේ ශේ යශට් 

නළතුහ ඇති. ශභොද එතුභහ විලහර ලශඹන් ඒ ශනුශන් ටන් 

ශහ. නමුේ අහනහට හශ  එදහ ශේ ඳහර්ලිශේන්තු ඒ 

ඳනේ ශටුේඳතට විරුද්ධ ඡන්ද 97ෂේ දීරහ එඹ ඳයහජඹට ඳේ 

ශහ. ශඵොශවෝ ශද්ව ේඵන්ධශඹන් ඵරන විට ඉන්ියඹහ  

ඳහිරසථහනඹ  ඵං රහශද්ලඹ හශ  යටරට ඩා හ ඉියරිශඹන් තභයි 

අශේ යට භන් යරහ තිශඵන්ශන්. 

නමුේ ශභභ ඳනේ ශටුේඳත අඳට ේභත ය න්න ඵළරි 

වුණේ  ඒ යටව ෆභ එෂේභ ඒ ඳනේ ශටුේඳත ේභත ය 

ේතහ. ශේ ඳනේ ශටුේඳත ේභත ය ේතහ ිරඹරහ  

නයසටි ආයුධ වදන යටෂේ වළටිඹට ඳහිරසතහනඹ ළනි යට 

ජහති ආයෂේහට ිරසිභ ්රලසනඹෂේ ශරහ නළවළ. ශේ ඳනේ 

ශටුේඳත ේභතවීභ තුබඳන් විරුද්ධ ඳෂේඹට විලහර ඵරඹෂේ 

රළශඵනහ. 

ශේ ඳනේ ශටුේඳශේ 8.(3) උඳ න්තිශේ ශභශ් වන් 

ශනහ: 

 '' (1) න උඳන්තිශේ විධිවිධහනර කුභෂේ වන් වු ද  ශේ ඳනත 

ක්රිඹහේභවීශේ ියන සිට භහ වඹෂේ ඇතුශත ෆභ අභහතයයශඹකු විසින් 

භ නිලසචඹ යනු රළබිඹ වළිර ආෘතිඹිරන් ( 2) න උඳන්තිශේ (අ) 

ව (ආ) ශේදර දෂේහ ඇති ශතොයතුරු අඩා ංගු හර්තහෂේ ඳශ ිරරීභ  එභ 

අභහතයයඹහශ  හර්ඹඹ න්ශන් ඹ.'' 

ඊශඟ ට   8.(4) (ආ) උඳ න්තිශේ ශභශ් වන් නහ:  

''භවජන ඳරීෂේහ වහ රඵහ ළනීභට ළශළසවිඹ යුතු අතය  ඒහශේ 

පිටඳේ ශොමින් බහ විසින් නිලසචඹ යනු රඵන ඹේ හසතුෂේ 

ශවීභ භත ඹේ තළනළේශතකු ශත නිකුේ යනු රළබිඹ වළිර ඹ." 

ඊශඟ ට   9.(1)(අ) උඳ  න්තිශේ ශභශ් වන් නහ:  

"ඹේ යහඳෘතිඹෂේ  ආයේබ ිරරීභට භහ තුනට ශඳයහතු   එභ 

යහඳෘතිඹට අදහශ විඹ ඳයහ ඇේශේ ඹේ අභහතයයශඹකු ශත ද  එකී 

න්නිශව්දනඹ යන ියනඹ න විට තභහ තු එභ යහඳෘතිඹට අදහශ 
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ඳහර්ලිශේන්තු 

සිඹලු ශතොයතුරු ශඳොදුශව් භවජනඹහට ව එභ යහඳෘතිශඹන් ඵරඳෆභට 

රෂේවීභට ඉඩා  ඇති නිලසචිත තළනළේතන්ට න්නිශව්දනඹ ිරරීභ  එභ 

අභහතයයඹහශ  හර්ඹඹ න්ශන් ඹ.'' 

තභන්ශන් ඹේ ිරසි යදෂේ සිදු වුශණොේ  ඒ භව ජනතහ 

දළන න්න ඕනෆ. ඒ ළන ෆභ ඇභතියශඹෂේභ වඳනහහරී 

ශන්නට ඕනෆ . අද ශඵොශවොභඹෂේ ශද්ව භව ජනතහට වංරහයි 

යන්ශන්.  

ඳසු ගිඹ හරශේ අයශන තිශඵන ණඹ ළන ඵළලුශොේ  

රුපිඹව බිලිඹන 1 300ෂේ ඳභණ ශඳොේර වන් යරහ නළවළ. 

ඒට රළබුණු උේතයඹ තභයි  ''ශ්රීරන්න් ගුන් භහභ ණඹ 

අයශන තිශඵනහ. ඒහ ආේුහශව් ශවනරට න්න 

අලයතහෂේ නළවළ. ඒ ශනභ භහභෂේ'' ිරඹන එ. නමුේ  

සිඹඹට සිඹඹෂේ අයිතිඹ තිශඵන්ශන් ආේුහට. රංහ විදුලිඵර 

භේඩා රඹ ණඹ අයශන තිශඵනහ. ඒ ශනභ භහභෂේ. රංහ 

ණිජ ශතව ංසථහ ේතහභ  ඒ ශනභ ණඹ අයශන 

තිශඵනහ. ඒ ශනභ ආඹතනඹෂේ. ඒ ආඹතනඹේ අයිති 

යජඹටයි. රංහ ඵළංකුශන්  භවජන ඵළංකුශන් විලහර ලශඹන් 

ණඹ අයශන  ඒ ඵළංකු ේපර්ණශඹන්භ ඩා හ ළශටන 

තේේඹට ඳේ ශමින් ඳළතුණහ. අශේ යශට් ඉන්න කුඩා හ දරුහ 

ඳහ ඇඳඹට තිඹරහ  ණඹ යරහ  විලහර ලශඹන් ණඹ අයශන 

තිශඵනහ. ඒ ණඹ නිඹභ ආහයශඹන් යශට් ංර්ධනඹට ශඹදුහ 

නේ  ්රලසනඹෂේ නළවළ. නමුේ ඒහ නිඹභ ආහයශඹන් අශේ යශට් 

ංර්ධනඹට ශඹොදන්ශන් නළති ''සුදු අලිශඹෂේ'' ඵට ඳේ යන 

යහඳෘති ය තිශඵනහ. අනලය ශද්ට මුදව විඹදේ ශහභ අපි 

ඒට ිරඹන්ශන්  ''ඒ නිේ සුදු අලිශඹෂේ හශ '' ිරඹරහයි. 

එළනි යහඳෘතිරට  ඒ මුදව ඹට යරහ  අද ඒ ණඹ අඳට 

ශන්න සිද්ධ ශරහ තිශඵනහ. IMF එශෂේ ඇස වරහ  ඒ 

''ළයිය ශභනහයණඹ වරිඹහහය යනහඹ'' ිරඹරහ ඒ 

අයේත ශඩා ොරර් බිලිඹන 2.6 ණඹ ඒහට ශඹදවශේ නළවළ. දළන් 

ශේ ආේුහ ඒහ ශන්නට ඕනෆ.  

මුදව අභහතයහංලඹ ඒ මුදවර වරි ඳහරනඹෂේ නළති ක්රිඹහ 

ශ ආහයඹ ේපර්ණශඹන්භ අපි ශනස යරහ  අද ඒහ ඇේත 

ආහයශඹන් ශඳන්රහ තිශඵනහ. දවවේන ආේුහක්රභ 

යසථහ ංශලෝධනශඹන් ඇති යපු භවජන අයිතිඹ  දවඅටන 

ආේුහක්රභ යසථහ ංශලෝධනශඹන් ේපර්ණශඹන් නළති 

යරහ  එදහ ශේ ඳහර්ලිශේන්තුශව් හිටපු භන්්රීරුන් ඔවුන්ශ  

අයිතිඹේ ඒහධිඳති ඳහරශඹකු අතට ඳේ ශහ. නමුේ දවන 

න ආේුහක්රභ යසථහ ංශලෝධනශඹන් ඒ අයිතිඹ නළත 

ජනතහට  රඵහ ශදන්න ටයුතු ශහ. එශ් රඵහ දීරහ  අද ශේ 

ඳනේ ශටුේඳතින් ඒ නීතිත යනහ.  ශඳොිද ශඳෝයභඹෂේ 

පුයහ දීශභන් ජනතහට ශතොයතුරු රඵහන්න පු පන් න 

ආහයශේ ළඩා  පිබඳශශෂේ තභයි ශේ වයවහ ස යන්න 

ඵරහශඳොශයොේතු ශන්ශන්.  

ශේ ඳනේ ශටුේඳත නීතිත ශ ඳබඳඹටභ ේපර්ණශඹන් 

ක්රිඹහේභ ශයි ිරඹරහ භභ හිතන්ශන් නළවළ.  ශේ ඳනත 

ක්රිඹහේභ ිරරීභ වහ ශේ ඳහර්ලිශේන්තුශව් සිටින භන්්රීරු  

ඇභතිරු ඒ හශ භ යජශේ නිරධහරින් ඹන වළභ ශශනෂේභ 

ේපර්ණ වශඹෝඹ රඵහ ශදන්න ඕනෆ. ශඳෝයභඹෂේ පුයහ රඵහ 

න්නහ ශතොයතුරට අභතය  පු පන් තයේ  ශතොයතුරු 

ඳරිණරට දහරහ ඒ ශතොයතුරු ජනතහට ඕනෆභ අසථහ 

රඵහ න්න පු පන් න ආහයශේ ළඩා  පිබඳශශෂේ ස 

යන්න ඕනෆඹ ිරඹන එ තභයි ඇේතටභ භභ ශඹෝජනහ 

යන්ශන්. භභ ඵරහශඳොශයොේතු ශනහ  එශවභ ශශොේ එඹ 

අශේ ආර්ථිඹටේ ලෂේතිඹෂේ ශයි ිරඹරහ. අද යහඳහරිශඹෂේ 

ේතේ  ආශඹෝජශඹෂේ ේතේ  ඒ උදවිඹට යන්න ඕනෆ 

යහඳහයඹ එශවභ නළේනේ  උදවිඹ ආශඹෝජනඹ යන්න ඕනෆ ශද් 

පිබඳඵ වරිඹට ශතොයතුරු නළවළ. වරිඹට ශතොයතුරු නළති නිහ 

ශොඩා ෂේ අඹ ආශඹෝජනඹ යන්න ඵඹ ශනහ. ඒ හශ භ 

භවරු ළයිය ශතොයතුරු අනු ආශඹෝජනඹ යරහ අභහරුශව් 

ළශටනහ. නමුේ ශේ ශතොයතුරු ඔෂේශෝභ ඳළවළියලි තිශඵනහ 

නේ  වළභ ශශනකුශ භ ටයුතු ඉතහ ඳවසු ශනහ. ඒ නිහ ශේ 

ශතොයතුරු දළනළනීශේ අයිතිහසිේ පිබඳඵ ඳනත යශට් 

ියයුණුට විලහර ලෂේතිඹෂේ ශනහ. ඉතින් භභ විලසහ යනහ  

ශේ ඳහර්ලිශේන්තුශව් සිටින භන්්රීරු 225ශදනහභ 

ඳහර්ලිශේන්තුට ඇවිවරහ  ශේ ඳනේ ශටුේඳත ශනුශන් 

ඡන්දඹ ඳහවිචිචි ශශොේ  ශේ හශ  ශවො ශදඹෂේ ශනුශන් ශේ 

යශට් ඔෂේශෝභ භන්්රීරු එට එතුශරහ ටයුතු ශ  

ියනඹෂේ ඵට ශවට ියනඹ ඉතිවහඹට එෂේශයි ිරඹරහ. 

අතිරු ජනහධිඳති වභ්රීඳහර සිරිශ්න භළතිතුභහේ  රු 

අග්රහභහතය යනිව වික්රභසිංව භළතිතුභහේ එදහ භළතියණරදී 

ජනතහට ශඳොශයොන්දු වුණහ  "අපි ඵරඹට ඳේ වුණහට ඳසශ් 

තමුන්නහන්ශ්රහට ශතොයතුරු දළනළනීශේ අයිතිඹ රඵහ ශදනහ" 

ිරඹරහ. ඒ නිහ තභයි ඳහර්ලිශේන්තුට ශේ ඳනේ ශටුේඳත අද 

ශේ ආහයඹට ඉියරිඳේ වුශේ. ශේ ශතොයතුරු දළනළනීශේ 

අයිතිහසිේ පිබඳඵ ඳනේ ශටුේඳත ශන ඒභ ශඳොිද 

හරඹිරන් ්රභහද වුණේ  අපි භළතියණශේදී දුන් ඒ ශඳොශයොන්දු  

එිරන් එ අද ඉටුශමින් ඳතිනහ.  

විශල්ශඹන්භ නිළයිය ශතොයතුරු ජනතහට රඵහදීභට 

ජනභහධය ආඹතනරටේ කීභෂේ තිශඵනහ. නමුේ අද  

ශොඩා ෂේ ශරහට ශන්ශන්  භවය ජනභහධය  ආඹතන 

ශතොයතුරුලින් ෆවරෂේ අයශන  ඒහ ඒ ශොවරන්ශ  news  

එෂේ යශන headline එශෂේ දභරහ භඩා  වන යහඳෘතිඹෂේ 

යන එයි. ශේ ඳහර්ලිශේන්තුශව් වුණේ භභ දළරහ තිශඵනහ   

අශේ භන්්රීරු ඳහර්ලිශේන්තු භන්්රීයශඹකුට තිශඵන ය්රහද 

්රශඹෝජනඹට අයශන භවය යහඳහයර නේ ිරඹරහ  ඒ 

උදවිඹට  ඒ යහඳහයශේ කීර්තිනහභඹට වහනිශන ආහයඹට ළඩා  

ටයුතු යන වළටි. ඉතින් ඒ නිහ ජනභහධය ආඹතනේ  

ඳහර්ලිශේන්තුශව් සිටින භන්්රීරු න අපි වළභ ශශනෂේභේ 

තභන්ශ  කීභ කුභෂේද  ිරඹරහ හිතරහ  ත ශශනකුට 

අනලය යදයඹෂේ ශනොන ආහයඹට ළඩා  ටයුතු යන්න 

ඵරහ න්න ඕනෆ. ඒ හශ භ ජනතහට ළයිය ශතොයතුයෂේ 

වුරු ඉියරිඳේ ශේ  ශතොයතුරු දළනළනීශේ අයිතිඹ තිශඵනහ 

නේ භභ ලින් ිරඹපු ආහයඹට ඳරිණඹ භගින් ඒ ශතොයතුරු 

දළන න්නට පු පන් න තළනට ටයුතු ශශොේ ජනතහ අයිතිඹ 

ඒ ආහයශඹන්භ රඵහ දීභට වළිර තේේඹෂේ ඇති ශනහ.  

භශ  ශවෝදය අභහතය රු ඹන්ත රුණහතිර භළතිතුභහ 

ජනභහධය අභහතයයඹහ වළටිඹට ශේ ඳනේ ශටුේඳත ඉියරිඳේ 

යරහ තිශඵනහ.  විරුද්ධ ඳෂේශේ ඉන්න විටේ අපි ශොඩා ෂේ 

ටන් ශහ  උද්ශකෝණ ශහ ශේ ඳනේ ශටුේඳත ශනුශන්. 

අපි සිඹලු ශදනහභ එතු ශරහ අද ශේ ඳනේ ශටුේඳත ේභත 

ය ේතහට ඳසශ්  රු අභහතයතුභහට තභයි විලහරභ යහජහරිඹ 

ඳළශයන්ශන්  ශේ ඳනේ ශටුේඳත වයවහ ජනතහට අලය 

ආහයඹට ශතොයතුරු රඵහ ළනීභට පු පන් තේේඹ ඇති 

ිරරීභට. ඔඵතුභහට ඒ ලෂේතිඹ තිශඵනහ. ඔඵතුභහට ඒ වහ  

ලෂේතිඹ  වධර්ඹ  හනහ   රළශබ්හයි ිරඹහ ්රහර්ථනහ යනහ. 

ශඵොශවොභ සතුතියි. 
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ගු ළ්දින ශ්රීවහක්දාරළවළ මශවැමිය  
(ரண்தைறகு (றதற) சரந்ற ஸ்ரீஸ்கந்ரசர) 

(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
தகப கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கமப, 

கலுக்கரண உரறகச் சட்டதோனம் தரடர்தரண 

றரத்றமன கனந்துதகரள்ற்கு ணக்குச் சந்ர்ப்தம் 

ங்கறகக்கரக தொலில் ங்கலக்கு ன்நறகத் 

தரறறத்துக்தகரள்கறன்மநன். 

இனங்ககறமன 1996ஆம் ஆண்டு ஆம்தறக்கப்தட்ட இந் 

தொற்சறரணது ற்மதரது கககூடி தகறன்நககறட்டு 

ணது ரழ்த்துக்ககபத் தரறறத்துக்தகரள்மரடு, எத 

ரட்டிதகட இகநக, ததரதபரரம், அதறறதத்ற, 

அசறல் ன்தற்நறன் பர்ச்சறக்கு இந்த் கனநறத்ம் 

சட்டதோனத்றன் அங்கலகரம் ன்தது றகவும் தொக்கறரண 

தரத றடரக அகந்றதக்கறன்நது. தபறப்தகடரண 

றர்ரகத்க மற்தகரள்கறன்ந சுறற்சர்னரந்து, மரர்ம, 

தறன்னரந்து, சுவீடன், தடன்ரர்க், அதரறக்கர மதரன்ந 

ரடுகள் இந்த் கனநறத்ம் சட்டத்றன் உகநறடங்கபரகக் 

கரப்தடுகறன்நண.  அதுட்டுல்னரல், மரப்தற 

ரடுகபறலும் சறங்கப்தர், இந்றர, றதசறனரந்து மதரன்ந 95 

ரடுகபறலும் இந்த் கனநறத்ம் சட்டதோனரணது 

அங்கலகரறக்கப்தட்டுள்பது. 1946ஆம் ஆண்டு ற்தடுத்ப்தட்ட 

ஜணரக ணற உரறககள் சரசணத்றன் 59ஆது 

தறமகறல், இந்்ப் தததற ரய்ந், தபறப்தகடத் 

ன்கத்கட, ஜணரகத்க றகனறதத்துகறன்ந இந்ச் 

சட்டதோனத்க  எவ்தரத ரடும் அங்கலகரறக்க மண்டு 

தன்த லித்தத்றக் கூநப்தட்டிதக்கறன்நது.  

அந் ககறமன, 2001ஆம் ஆண்டு க்கற மசறக் 

கட்சறறணரல் தகரண்டுப்தட்ட இந்ச் சட்டதோனரணது 

றகநமற்நப்தட்டிதந்ரல் து ரட்டிமன கடந் அசறணரல் 

மற்தகரள்பப்தட்ட தன ஊல்கள் தொநறடிக்கப்தட்டிதக்கும். 

ஆணரல், இன்தக இந்த் கனநறத்ம் சட்டதோனத்றன் 

தொக்கறத்தும் ன்ண? அதகட தததற ன்ண? அக 

ரம் வ்ரத தன்தடுத்துது - தரறப்தது மதரன்ந தன 

றடங்கபறல் க்கள் றறப்தைர்ற்நறதக்கறன்நரர்கள். இது 

ஏர் அசறல் சரர்ந் சட்டம்; அசறல்ரறகலக்குரற 

சட்டதன்ந எத கதத்து றனவுகறன்நது. ஆகம, இவ்ரத 

க்கலக்கறதக்கறன்ந இந்ச் சந்மகங்ககப றடுத்து 

அர்கலக்கு றறப்தைர்க ற்தடுத்மண்டி எத மக 

கட்டரரக இதக்கறன்நது. இந்ச் சட்டத்றற்கு உறதௐட்டு 

றல் ஊடகறனரபர்கள் ட்டுல்ன, க்கலம் இகந்து 

தசற்தட்டு இந் ரட்டுக்குப் தறரற்ந மண்டி எத 

மகறதக்கறன்நது. 

மலும், இனத்றணறல் தோனரக னம்தகறன்ந 

இகத்பங்கபறல் தபறதகறன்ந தசய்றகள் இந்ச் 

சட்டதோனத்றன் தோனரக உதறப்தடுத்ப்தட மண்டும் 

ன்தகண ரன் இவ்றடத்றல் தொன்கக்க றதம்தைகறன்மநன். 

றனரசற்ந, 'அப்தன் ததர் தரறர தறள்கபகள்மதரல்' 

னம்தகறன்ந தன இகத்பங்கள் உண்கக்குப் 

தைநம்தரண தன தசய்றககப தபறறடுகறன்நண. அரது எத 

றர்ரகத்கக் குப்தைகறன்ந ககறமன, அசறல்ரறகள்லது 

தறதசரல்கறன்ந ககறமன, ததண்கள் சம்தந்ப்தட்ட 

றடங்கபறல் அற்நறன் உண்கத் ன்கக 

தபறப்தடுத்ரது அர்ககப அதூநரகக் கூதகறன்ந 

ககறமன தல்மத தசய்றககப இந் றனரசற்ந 

இகத்பங்கள் தபறறடுகறன்நண. இந் இகத் 

பங்ககப இக்குதர்கபறடம் ரன் என்கநக் கூந 

றதம்தைகறன்மநன். அரது, இர்கள் உண்ககக் 

கூததர்கபரக, மர்கரக டப்தர்கபரக, தபறப்தகடத் 

ன்கத்கடர்கபரக இதந்ரல், ங்கபது றனரசத்க 

தபறறடட்டும்! ரங்கள் ரதன்தக தபறப்தடுத்ட்டும்! 

அகறடுத்து, ங்மகமர இதந்துதகரண்டு, ம்க 

ரதன்த இணங்கரட்டிக்தகரள்பரல், ங்மக அக தறவு 

ததற்நறதக்கறன்நண ன்ததும் தபறப்தடுத்ப்தடரல் 

உண்கக்குப் தைநம்தரண தல்மத றரண தசய்றககப 

தபறறடுதெடரக இர்கள் றர்ரக டடிக்கககபறல் 

தல்மத றரண இகடததககப ற்தடுத்துகறன்நரர்கள்.   

இந் இடத்றமன தரகனத்தரடர்தை ஆகக்குலறன் 

எலங்குதடுத்தும் டடிக்ககக ரன் இங்கு றகவும் 

மண்டிறற்கறன்மநன். அர்கலகட மசகக ரன் 

தரரட்டுகறன்மநன். ரன் எத தரரலன்ந உதப்தறணர் 

ன்தற்கப்தரல், 3 தடங்கலக்கு தொன்தை ன்தகட 

வீட்டிமன டந் எத தகற்தகரள்கபக என்நக 

தடங்கபறன் தறன்தை இந்த் தரகனத்தரடர்தை எலங்கு 

தடுத்தும் ஆகக்குல கண்டுதறடித்துத் ந்து. அந்க் 

தகரள்கபறன்மதரது ன்தகட வீட்டிமன எத 

தரகனமதசறத்ம் கபவு மதரணரல், அதகட IMEI 

number கத்து இந்க் கபவு கண்டுதறடிக்கப்தட்டது. 

ஆகம, இந்த் தரகனத்தரடர்தை எலங்குதடுத்தும் ஆகக் 

குலரணது இவ்ரநரண தொகரறற்ந இகத்பங்கள் 

தோனம் தபறதகறன்ந தசய்றககப உதறப்தடுத்க்கூடி 

ககறல், அக சரறரண தசய்றகபர ன்த சரறரக 

இணங்கரக்கூடி ககறல் அதகட டடிக்ககககப 

மற்தகரள்பமண்டும் ன்தகண ரன் இவ்றடத்றல் 

தரறந்துக தசய்கறன்மநன்.   

கலுக்கரண உரறகச் சட்டதோனரணது தல்மத 

றரண ன்கககப க்கலக்குக் தகரடுக்கும் ன்தது 

தபறப்தகடரக றபங்குகறன்நது. உரரக, எத 

சரர கன் ங்கலகட வீற தசப்தணறடப்தடுகறன்ந 

ததரலது அந் வீறக்கு வ்பவு தம் தசனறக்கப்தடு 

கறன்நது, அந்ப் தம் சரறரகச் தசனவு தசய்ப்தடுகறன்நர, 

அந் வீறறதகட ன்க ற்தம் ம் சரறரக 

இதக்கறன்நர மதரன்ந றடங்ககப அநறந்துதகரள்ற்கு 

இந்ச் சட்டதோனரணது றகவும் ததகடதரன்நரக 

இதக்கறன்நது. ஆகம, இவ்ரநரண சட்டதோனங்ககப ஆக்கறத் 

ணறம லத்துதறல் தபறறட்டு இங்கு அற்தக்கரண 

அதறகப் தததது ட்டுல்னரல், அற்கநச் 

தசற்தடுத்க்கூடி ககறலும் டடிக்கக டுக்கப்தடல் 

மண்டும். அரது இனங்ககரழ் க்கள் அகணதம் 

அற்நறன் தகண அததறக்கக்கூடி ககறல் அக 

கடதொகநப்தடுத்ப்தடல் மண்டும்.  

அமமம் து டக்கு, கறக்கறமன ரழ்கறன்ந க்கள் 

இவ்ரநரண சட்டதோனத்க வ்பவுதூம் தன்தடுத்றக் 

தகரள்ரர்கள் ன்தது எத மகள்றக்குநறரகம  

இதக்கறன்நது. இன்த சறகநறமன ரடுகறன்ந து அசறல் 

ககறகலக்மக தரறரது ரம் ன் சறகநறல் ரடுகறன்மநரம் 

ன்த. அந்ச் சறகநக் ககறககப ரன் சந்றக்கச் 

தசன்நமதரது "ங்கலகட ரக்குதோனங்கள் சறங்கபத்றல் 

லப்தட்டுள்பண. குநறத் ஆத்றல் ன்ண லப் 

தட்டிதக்கறன்நது ன்த தரறரமனம ரங்கள் 

ககதலத்றட்மடரம்" ன்த அர்கள் ன்ணறடம் றகவும் ண 

மகணத்டன் கூநறணரர்கள். அந் ககறல் இவ்பவு 

கரனதொம் ரம் ன் சறகநறல் அகடக்கப்தட்டிதக்கறன்மநரம் 

ன்ததுகூடத் தரறரல் அர்கள் சறகநக்குள்மப 
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இதக்கறன்நரர்கள். ஆகம, இந்ச் சட்டதோனத்க 

அங்கலகரறக்கறன்ந அமமகபறமன அந்த் கல்ககப 

அர்கலக்குத் தரறப்தடுத்க்கூடி ககறல் இந்ச் 

சட்டதோனத்றதெடரக றதசய்ப்தட மண்டும். அமமம் 

இந்ச் சட்டதோனரணது ரட்டின் தரதுகரப்தைக் கதற சறன 

றடங்ககப தபறறட அதறக்கரது ன்தக ரன் 

ற்தக்தகரள்கறன்மநன்.  

து டக்கு, கறக்குப் தறமசத்றமன லள்குடிர்ந் 

து க்கள் ங்கலகட ரழ்ரரத்க லண்டும் 

அடிட்டத்றலிதந்து கட்டிதலப்த மண்டி எத 

சூழ்றகனறமன இதக்கறன்நததரலது, அர்கபது 

ரழ்ரரரகவுள்ப லன்தறடித் தரறலில் தன்ணறனங்கக 

றலிதந்து தம் லணர்கள் அர்கபது தறமசங்கபறல் 

சட்டத்துக்கு தொரக, அதறற்ந தொகநறமன 

ஈடுதடுகறன்நக தற்நற உரற அகச்சுக்கள் ற்தம் 

அறகரரறகள் ன்த ங்கபரல் தரடர்ந்து தன இடங்கபறலும் 

தரறப்தடுத்ப்தட்டிதந்தும் அர்கபறன் அந்ச் 

தசற்தரட்கடத் டுக்கறன்ந தொகநறமன துறரண 

டடிக்கககலம் இதுக சம்தந்ப்தட்டர்கபரல் 

மற்தகரள்பப்தடறல்கன. ஆகம, இதுதற்நற கல்ககப 

க்கள் வ்ரத அநறந்துதகரள்து? இந்த் கல்ககப 

ங்கு கூநறணரல் சரறரண டடிக்கக டுக்கப்தடும் 

ன்தகப் தற்நற இந் க்கலக்குத் தரறப்தடுத் மண்டி 

எத கட்டரத் மகத்ம் இந்ச் சட்டதோனத்துக்கு 

இதக்கறன்நது.  

இற்கு மனறகரக, து டக்கு, கறக்குப் 

தறமசத்றமன சட்டத்றற்கு தொரகக் கரடுகள் 

அறக்கப்தடுதும் ல் அகழ்ந்து தசல்னப்தடுதும் 

தரடர்ந்தும் இடம்ததற்த தகறன்ந றகழ்வுகபரக 

இதக்கறன்நண. அங்கு கடதததகறன்ந அதறறதத்றக் குலக் 

கூட்டங்கபறலும் ற்தம் றர்ரகக் கூட்டங்கபறலும் இது 

சம்தந்ரகக் கனந்துகரடப்தட்டரலும் இதுதற்நற 

தசய்றகள் ததரதுரக ஊடகங்கள்தோனம் தரடர்ந்து 

தபறந்ரலும் இந்த் கல்கள் உரற இடத்றற்குச் தசன்த 

மசறல்கனர? அல்னது உரற இடத்றற்குச் தசன்நரலும் 

அந்ச் தசற்தரடுககப றதத் தொடிர ககறல் 

சம்தந்ப்தட்ட அகச்சுக்கள் ற்தம் அறகரரறகலம் அது 

சரர்ந் உத்றமரகத்ர்கலம் இதக்கறன்நரர்கபர? ன்தது 

இன்தம் து க்கள் த்றறல் மகள்றக்குநறரகம 

இதக்கறன்நது. ஆகம இந்த் கலுக்கரண உரறகச் 

சட்டதோனத்க றகநமற்தகறன்ந அமமகப அகண 

ததமண லத்துதோனரகவுள்ப எத சட்டரக இல்னரல் 

அகணத்து க்கலம் ல்லிக்கத்மரடு ரக்கூடி 

ககறல் தசற்தடுத் மண்டும்.  

து டக்கு, கறக்குப் தறமசத்றமன லச்சல் 

டரகங்ககப அகப்தற்கும் ததரது றகபரட்டு 

கரணங்ககப அகப்தற்கும் தன மகரடி தௐதரய் 

தகரட்டப்தடுகறன்நக தற்நற கல்ககப இங்கு ணக்கு தொன் 

உகரற்நற உதப்தறணர்கள் தபறறட்டிதந்ரர்கள். 

ஆணரல், டக்கு, கறக்குப் தறமசத்றமன ரழ்கறன்ந க்கபறல் 

தக்குத் டரகத்றல் லந்துகறன்ந மணரறகன 

இதக்கறன்நது? இந் றகபரட்டு கரணங்கள் ற்குப் 

தன்தடுத்ப்தடுகறன்நண? உரரக கறபறதரச்சறறல் 

அகக்கப்தட்டிதக்கறன்ந றகபரட்டு கரணம் 

இரணுத்றணரறன் மகபறக்கக றகழ்ச்சறகலக்குப் தன் 

தடுத்ப்தடுகறன்நம ற றகபரட்டு றகழ்ச்சறகலக்கல்ன. 

ஆகம, அங்கு ரழ்கறன்ந இகபஞர், த்றகள் ற்தம் 

ததரதுக்கலக்கு அந் றகபரட்டு கரணங்கபறல் 

றகபரடுகறன்ந மணரறகனக தொலிமன ற்தடுத்துங்கள்! 

இகணறடுத்து, இந் க்கபது அடிப்தகடப் 

தறச்சறகணககபத் லர்க்கரல், அர்கலகட கரங்கலக்கு 

உரற தரறகரங்கள் ங்கப்தடரல், லச்சல் டரகங்ககப 

அகப்தரலும் றகபரட்டு கரணங்ககப 

அகப்தரலும் ன்ண தறமரசணம் கறகடக்கப்மதரகறன்நது? 

சறததரன்கறண க்கபறன் துகதகரண்டு ஆட்சறக்கு 

ந்றதக்கறன்ந இந் அசு, து க்கபறன் அடிப்தகடப் 

தறச்சறகணககபத் லர்த்து அர்கபது அன்நரட 

ரழ்ரரத்துக்குத் மகரண உறககபச் தசய்க 

றடுத்து, வீம தபற உனகுக்குக் கரட்டுகறன்ந ககறல், 

அதறறதத்ற கடதததகறன்நது; டக்கு, கறக்கு சுதோக 

றகனக்கு ந்துறட்டது; வீறகள் தசப்தணறடப்தட்டிதக் 

கறன்நண; வீடுகள் ங்கப்தட்டிதக்கறன்நண; கட்டிடங்கள் 

கட்டப்தட்டிதக்கறன்நண ன்த தடம் கரட்டுரல் து 

க்கபறன் ணங்ககப தன்தறட தொடிரதன்தக ரன் 

தசரல்லிக்தகரள்ப றதம்தைகறன்மநன்.  

அண்கறமன தன்தகுறறல் ற்தட்ட தள்பப் 

தததக்கு, இரணு தொகரம் ஆத்க் கபஞ்சற தடிப்தை  

ன்தற்நறன் தறன்ணர் றகவும் றகந்து தன உறகள் 

தசற்தடுத்ப்தடுக ரம் அநறகறன்மநரம்; அக ரம் 

மற்கறன்மநரம். தரறக்கப்தட்ட க்கலக்கரக ரம் ணம் 

தந்துகறன்மநரம். ஆணரல், 30 தட கரனரக இகறட 

மரசரண த்த் கபத்றலிதந்து லண்ட து க்ககபத்ம் 

லங்கள் எத கம் ணச்சரட்சறத்டன் றதம்தறப் தரதங்கள்! 

இந் க்ககபத்ம் ஏர் இல்தரண ரழ்க்கக ரக்கூடி 

றகனக்கு உள்ரங்குங்கள்! ஆறக்கக்கரண ங்கபது 

க்கள் இப்ததரலதும் நப்தரள் தகரட்டில்கபறல்ரன் 

ரழ்ந்துதகரண்டு இதக்கறன்நரர்கள். க்கு எத 

வீட்டுத்றட்டத்கப் ததற்தக்தகரள்ற்கரக இன்தம் 

தறள்கபககப இந் ரய்ரர், ககண இந் 

கணறரர் அச அறகரரறகபறடம் தரடர்ந்து தசன்த 

கண்லர் டித்துக்தகரண்டிதப்தக லங்கள் எத கம் 

றதம்தறப் தரர்க்கமண்டும். ததமண சட்டங்ககப 

இற்ததும் லத்துதோனரண சட்டங்ககப றகநமற்த 

தும் ட்டுல்னரல், த்த்த்றலிதந்து லண்தடலந்து 

ந்றதக்கறன்ந து க்கபது மகககப, அர்கபது 

தறச்சறகணககப, அர்கபது அன்நரட டடிக்ககககபக் 

கதத்றற்தகரண்டு தசற்தடுற்கு தொன்மண்டும். 

ணம, உங்கபது சட்ட ஆக்கங்கலக்கு அப்தரல் அர்கபது 

அடிப்தகடத் மகககபப் தர்த்றதசய்கறன்ந ககறல் 

அதறறதத்றக்தகண எதுக்கப்தடுகறன்ந றறகள் சரறரண 

தொகநறல் எதுக்கலடு தசய்ப்தடமண்டுதன்த மகட்டு, 

இவ்ரநரணதரத சந்ர்ப்தம் ந்கக்கு லண்டும் ன்நற 

கூநற, அர்கறன்மநன்.  

 

ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීුරමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ීරශඟට  රු නිශයෝන් ශඳශර්යහ යහජය ඇභතිතුභහ. 
 

ගු විමල් වීරලස මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීුරමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශවොයි. රු විභව වීයංල භන්්රීතුභනි  ථහ යන්න. 
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ගු විමල් වීරලස මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි  රු ශවේතුභහශන් 
විභසුහභ දන්නු රළබුශව් ටීඑන්ඒ ඳෂේශේ භන්්රීතුමිඹශ  
ථහශන් ඳසු භට ථහ යන්න අසථහ රඵහ ශදනහ 
ිරඹරහයි. ශභොද  ලින් ථහ ශශේ යඑන්පී එශෂේ 
භන්්රීතුශභෂේ. ඊට ඳසු ටීඑන්ඒ එශෂේ- 

 

ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීුරමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු විභව වීයංල භන්්රීතුභනි  රළයිසතු තුනෂේ තිශඵනහ. 

විඳෂේශේ රළයිසතු ශදෂේ තිශඵනහ.  
 

ගු විමල් වීරලස මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි  ශේ ඉන්න ශවේතුභහ තභයි 

ඒ දළන්වශේ.  
 

ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීුරමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

නළවළ. රු භන්්රීතුභනි  විඳෂේශේ රළයිසතු ශදෂේ 

තිශඵනහ. ආේුහශව් රළයිසතු එයි තිශඵන්ශන්.  

 
ගු ගය්දත කුණළිනක මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ආේුහශව් රළයිසතු එයි තිශඵන්ශන්. 

 

ගු විමල් වීරලස මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

දළන් ආේුහයි  විඳෂේඹයි ශභොෂේද ිරඹරහ ශවොඹහ න්න 

ඵළවළ. ඒයි ශරහ තිශඵන්ශන්.  

 
ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීුරමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඒ ඔඵතුභන්රහ දළන න්න ඕනෆ. [ඵහධහ ිරරීභෂේ] 

ීරශඟට  රු නිශයෝන් ශඳශර්යහ යහජය ඇභතිතුභහ. ඊට ශඳය 

වුරු ශවෝ රු භන්්රීයඹකු රු එඩ්ඩ් ගුණශ්ය 

භන්්රීතුභහශ  නභ මූරහනඹ වහ ශඹෝජනහ යන්න.  
 

ගු ගය්දත කුණළිනක මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි  "රු එඩ්ඩ් ගුණශ්ය 

භන්්රීතුභහ දළන් මූරහනඹ ත යුතුඹ"යි භහ ශඹෝජනහ යනහ. 
 

ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ වම්මත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

අනුරුල ගු කී ජයලර්ධන මශතළ මූළවනපය්ද ඉලවැ 
වුපය්ද  ගු  එඩ්ලඩ් ගුණපවේකර මශතළ මළවනළරූඪ විය. 

    அன்தறநகு, ரண்தைறகு னக்கற ஜர்ண அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்த அகனம, ரண்தைறகு  ட்ட் குமசக 

அர்கள்  கனக கறத்ரர்கள். 
      Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the Chair, 

and THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 

ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීුරමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු නිශයෝන් ශඳශර්යහ යහජය ඇභතිතුභහ ථහ යන්න.  

 
[අ.බහ. 2.04] 

 

ගු නිපරෝ්ද පඳපර්රළ මශතළ (ජළිනක ප්රිනඳවැින ශළ 
ණර්ථික ක යුුර රළජය අමළතයුරමළ  
(ரண்தைறகு றமரன் ததமர - மசற தகரள்கககள் 

ற்தம் ததரதபரர அலுல்கள்  இரஜரங்க அகச்சர்) 

(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 

Policies and Economic Affairs) 

මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි  "ශතොයතුරු දළනළනීශේ 

අයිතිහසිේ පිබඳඵ ඳනේ ශටුේඳත" ේඵන්ධශඹන් රුණු 

ිරහිඳඹෂේ එෂේ ිරරීභට අසථහ රඵහ දීභ ළන සිඹලු ශදනහටභ 

සතුතින්ත නහ. විශල්ශඹන්භ ජනහරි 08න දහ ඵරඹට 

ඳේවුණු ඹව ඳහරන යජශේ ්රධහන ශඳොශයොන්දුෂේ වුණු  භහ 

හිතන්ශන් දීර්ක හරඹෂේ තිසශ් ශේ යශට් ජනතහ අශේෂේහ 

යපු ශදඹෂේ ඹථහර්ථඹෂේ ඵට ඳේ යමින්  විශල්ශඹන්භ 

ජනතහශ  අයිතිහසිේ ලෂේතිභේ යන ඳදනමින් ජනතහට 

ිරඹන යජඹෂේ වළටිඹට අද අපි ශභභ ඳනේ ශටුේඳත ශදන 

ය ිරඹළවීභ වහ ඉියරිඳේ ශහ.  

විශල්ශඹන්භ ්රජහතන්රහදඹ ළන ජනතහශ  විලසහඹ 

තවවුරු ිරරීභ ඉතහභ ළදේ නහ. ඒ හශ භ දණඹ වහ ංචහ 

ශේ යශටන් තුයන් යරහ  භළතියණ හරඹට ඳභණෂේ ීමභහ 

ශනොවී   නියන්තයශඹන්භ තභන්ශ  යජඹ ජනතහට  ශභොනහද 

යන්ශන්  ජනතහශ  අයිතිහසිේ ආයෂේහ යන්ශන් 

ශොශවොභද ිරඹරහ ශේ ඳනේ ශටුේඳත තුබඳන් ශවොට අර්ථ 

නිරඳණඹ නහ. ඉතිවහශේ ේතහභ 1996 ඉරහ විටින් විට  

ශනොශඹකුේ ශද්ලඳහරන නහඹේඹන් ඹටශේ ශේ ඳනේ 

ශටුේඳත ශශනන්නට ශය දළරුේ  එඹ ඹථහර්ථඹෂේ ඵට 

ඳේ යන්නට  ඵළරි වුණහ. අපි ශේ  

අසථහශව්දී සිහිඳේ යන්න ඕනෆ  රු රු ජඹූ රිඹ අශේ 

ථහනහඹතුභහ. 2003 ශඹෝජනහ ශ  "ශතොයතුරු රඵහ ළනීශේ 

නිදව ඳනේ ශටුේඳත" එතුභහ 2011දී ශඳෞද්ලි                      

භන්්රී ශඹෝජනහෂේ වළටිඹට ශේ ඳහර්ලිශේන්තුට ඉියරිඳේ ශේ  

ඒ වඬට ඇහුේ න් ශදන්ශන් නළති  ජනතහට විශයෝධී ශරහ  ඒ 

ඳනේ ශටුේඳත ඳයහජඹ යන්නට එදහ හිටපු යජඹ ටයුතු 

ශහ. එදහ ඒ ශඹෝජනහට විරුද්ධ ඡන්දඹ රඵහ දීපු 99 ශදශනෂේ 

අශේ යශට් ජනතහශ  අයිතිහසිේ ඳළවළය වළරීභට ටයුතු ශහ 

ිරඹරහ තභයි භශ  නේ නිභනඹ ශරහ තිශඵන්ශන්.  

අපි දවන න ආේුහක්රභ යසථහ ංශලෝධනඹ  

ඵහුතයඹිරන් ේභත ය නිද්ිය  ශභභ ශතොයතුරු දළනළනීශේ 

අයිතිඹ ජනතහට තිශඵනහ ිරඹරහ අපි විශල්ශඹන්භ වන් 

යරහ ඒ තවවුරු ශහ. අද අශේ මූලි කීභ තිශඵන්ශන්  

ශේ ර්තභහන ඳනේ ශටුේඳත තුබඳන් ඉතහභ ලෂේතිභේ ඳදනභෂේ 

අශේ ජනතහට රඵහ දීභටයි.    

යහජය අංලඹේ එෂේ නු - ශදනු ිරරීශේදී  යහජය අංලශේ 

තිශඵන හර්ඹෂේභතහ ළන  මූරය පිබඳඵ තිශඵන කීභ 

ළන හශ භ තභන්ශ  අනහතඹ පිබඳඵ ලෂේතිභේ විලසහඹෂේ 

ශොඩා  නඟහ ළනීභ අශේ ජනතහට තිශඵන මූලි අයිතිහසිභෂේ 

ශර ශේ ඳනේ ශටුේඳතින් අපි තවවුරු යරහ තිශඵනහ.  

විශල්ශඹන් ශතොයතුරු දළන ළනීශේ ඹේ ිරසි ක්රිඹහ භහර්ඹෂේ 

යටව සිඹඹට අධි ංයහෂේ ශේ ශන ශොටේ ේභත 
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ඳහර්ලිශේන්තු 

යරහ තිශඵනහ. අපි නහටු ශනහ  ශරෝ  ඉතිවහඹ 

ේතහභ ්රජහතන්රහදී ඉතහභ ඉියරිශඹන් සිටි ශ්රී රංහ ළනි 

යටට ශතොයතුරු දළනළනීශේ ඳනේ ශටුේඳතෂේ ඉියරිඳේ 

යන්න ශේ තයේ හරඹෂේ ත වීභ ළන. චීනඹ  ඉන්ියඹහ 

හශ භ ඇශභරිහ ළනි යටව ඳහ ශතොයතුරු දළනළනීශේ 

ඳනේ තුබඳන් ජනතහට ්රජහතන්රහදඹට ෘජුභ වබහී වීභට 

අසථහ උදහ ය දී තිශඵනහ. අපි ඵරහශඳොශයොේතු ශනහ  අද 

ඉියරිඳේ ය තිශඵන ශේ ඳනේ ශටුේඳතේ ඉතහභ ලෂේතිභේ 

ඳනතෂේ වළටිඹට අශේ යශට් ජනතහ ඉියරිශේදී ඳහවිචිචි යහවි 

ිරඹරහ.  

දළන් ශේ ඉියරිඳේ ය තිශඵන ශතොයතුරු දළනළනීශේ 

අයිතිහසිේ පිබඳඵ ඳනේ ශටුේඳත ේඵන්ධ භවය උදවිඹ 

අනලය ිනඹෂේ ඇති ය තිශඵනහ. අශේ යශට් ආයෂේහට ශේ 

තුබඳන් තර්ජනඹෂේ ශව්විද  අශේ යශට් තිශඵන ඳංගුෂේ 

ශතොයතුරුර යවයබහඹ ශේ තුබඳන් රැශෂේවි ද ිරඹන 

ආහයශඹන් ඹේ ිරසි ිනඹෂේ ඇති ය තිශඵනහ. ඉන්ියඹහ  

ඳහිරසතහනඹ ළනි යටව ශතොයතුරු දළනළනීශේ ඳනශේ නීති 

රීති තුබඳන් ඒ අලය හයණහර  ආයෂේහ ව  යවයබහඹ 

රැකීභට ඉතහභ ශවො ළඩා  පිබඳශශෂේ ඇතිය තිශඵනහ ිරඹරහ 

අඳට ශඳනී ඹනහ.    

විශල්ශඹන් ශේ ඳනේ ශටුේඳත ෆදීශේදීේ යජඹ ඒ සිඹලු 

රුණු ළන ඉතහභ කීශභන්  අධයඹනඹ යරහ අශේ යශට් 

ආයෂේහට ව යවයබහඹට ිරසිභ තර්ජනඹෂේ ශනොන 

ආහයඹට ශේ ඳනේ ශටුේඳත  ශේ රු බහට ඉියරිඳේ යරහ 

තිශඵනහයි ිරඹරහ අපි කීශභන් ්රහල යනහ. ජනතහට 

ශතොයතුරු දළන ළනීශේ අයිතිහසිභ අපි තවවුරු යන ශොට 

ශේ ඳනත  තුබඳන්  ශතොයතුරු රඵහ ළනීශේ ඹහන්රණඹ වරිවළටි 

ක්රිඹහේභ නහ ද   සථහපිත නහද ිරඹන එ ළනේ අඳට 

අධහනඹ ශඹොමු යන්න සිද්ධ නහ.  

විශල්ශඹන් ශේ හයණශේදී යහජය ශ්යින්ශ  

භහනසිේඹ ශනස යරහ  යහජය ශ්ඹන් පුහුණු යරහ 

ටයුතු යන්නේ ඵරහශඳොශයොේතු නහ.  ජනතහ ශතොයතුරු 

ඉවරන විට ජනතහට තිශඵන ඒ අයිතිඹ ඩා  ශනොන ආහයඹට 

ඒහ නිලසචිත ශරහට රඵහ ශදන්නට යහජය ශ්ඹ ඵළීම සිටිනහයි 

ිරඹන එ පිබඳඵ පුහුණුෂේ ඒ අඹට රඵහ  දීභට  අපි  ටයුතු 

යශන ඹනහ. 

 ඒ හර්ඹහරර ශතොයතුරු එෂේරැස ිරරීභ  ශතොයතුරු ශදන්න 

පු පන්ද ිරඹරහ තීන්දු තීයණ ළනීභ හශ භ ිදනමින් ඒ 

ශතොයතුරු ජනතහ ශත රඵහ දීභ වහේ ලෂේතිභේ ඳදනභෂේ  

ලෂේතිභේ ුවඹෂේ    ඉතහභ ශටි රිරන් -අශේ රු ඇභතිතුභහ 

ිරව් ඳරිිය  භහ 6ිරන්-  ආයේබ යන්න අපි ඵරහශඳොශයොේතු 

නහ.  

 ඉතිවහශේ ශේ යශට් මුදව නහසති ිරරීභ තුබඳන් ආර්ථි 

ලශඹන් විතයෂේ ශනොශයි  භහජීඹ ලශඹනුේ අඳට විලහර 

ළටලුරට මුහුණ ඳහන්න සිද්ධ වුණු ඵ අපි ශේ අසථහශව්දී 

ිරඹන්න ඕනෆ. තරුණ අවන ළයලිරට ශේ නිහ මුහුණ 

ඳහන්නට සිද්ධ වුණහ.  භවය හනුර ඳළළති යජඹන් ජනතහ 

ශනුශන් ද ළඩා  යන්ශන් නළේනේ තභන් ශනුශන් ද ළඩා  

යන්ශන් ිරඹරහ ශරොකු ්රලසනඹෂේ අශේ ජනතහ තුශ තිබුණහ. ඒ 

හශ භ සුබහධ ළඩා  ටයුතු ඉියරිඹට ශන ඹද්දී  දුී දුේඳේ 

ජනතහ උශදහ ඒ සුබහධ ළඩා  ටයුතුලින් ඹේ ිරසි 

වනඹෂේ රළශඵනහ ද  නළේනේ තභන්ශ  ශද්ලඳහරන වයිඹ 

ඳහවිචිචි යරහ ඇතළේ ජන ශොටස ඒ සුබ හධනඹට ශන් යන 

්රතිරහබ අයශන  ජනතහශ  මුදව නහසති යනහ ද ිරඹරහ 

ශරොකු ්රලසනඹෂේ ජනතහ තුශ තිබුණහ.  

ශේ ඳනේ ශටුේඳත තුබඳන් ජනතහට ්රජහතන්රහදඹ ළන 

තිබුණු ඒ ළ ව ිනඹ අද අපි දුරු යරහ තිශඵනහ. 

විශල්ශඹන්භ අද න විට අපි අලුේ ආර්ථි ්රතිඳේතිඹෂේ ශේ 

යටට වඳුන්හ දීරහ   ඳරිර්තනඹෂේ යරහ අශේ ආර්ථිඹ ශරෝ  

ශශශ ශඳොශට ේඵන්ධ යරහ ඒ තුබඳන් ්රතිරහබ ශශනන 

ශරහශව් ශේ ඳනේ ශටුේඳත ේභත ය ළනීභට ටයුතු 

ිරරීභ ඉතහභ ළදේ ඵ අපි රන්නට ඕනෆ.  

අද න විට අපි දුේඳේභ නළති ිරරීශේ විලහර යහඹහභඹට 

එශළඹිරහ තිශඵනහ. අශේ යටට එන ආදහඹේ භහර් භහජ 

හධහයණ සිඹලු ශදනහටභ ුකෂේති විඳින්නට පු පන් න ශ් 

්රතිඳේතිඹෂේ ඔසශ් ඉසයවට ගිහින්  ඒ තුබඳන් උස ආදහඹේ 

රඵන යටෂේ වළටිඹට ජහතයන්තයඹේ භඟ ේඵන්ධ  ශරහ ළඩා  

ටයුතු යන්නට ශේ අසථහශව්දී අිදතහරභෂේ දහනහ. 

 
ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීුරමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු යහජය අභහතයතුභහ  ථහ අන් යන්න. 

 
ගු නිපරෝ්ද පඳපර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு றமரன் ததமர) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

 භභ ශේ අසථහශව්දී ිරඹනහ අද න විට  -ඳශමුශනි 

හර්තුශව්දී- අශේ ආර්ථි ර්ධන ශව්ඹ සිඹඹට 5.5ිරන් ඉවශ 

ගිහින් තිශඵන ඵ. විශල්ශඹන්භ ර්භහන්ත සිඹඹට 8.3ිරන් 

ර්ධනඹ ශරහ තිශඵනහ. ඉිය ිරරීේ ර්භහන්තඹ සිඹඹට 12ිරන් 

ර්ධනඹ ශරහ තිශඵනහ. ඒ හශ භ ශ්හ ළඳයීභ සිඹඹට 

4.9ිරන් ව එහි මූරය ශ්හ සිඹඹට 15.9ිරන් ර්ධනඹ ශරහ 

තිශඵනහ. ශේ තුබඳන් විලහර ආර්ථි ඳරිර්තනඹෂේ ඇති  

ශනහ. අතිරු ජනහධිඳතිතුභහශ  නහඹේශඹන්  රු 

අග්රහභහතයතුභහශ  උඳශදස පිට රු ජනභහධය අභහතයතුභහ ව 

රු නිශඹෝජය අභහතයතුභහ ඇතු ප සිඹලු ශදනහභ ශභභ ශතොයතුරු 

දළනළනීශේ අයිතිහසිේ පිබඳඵ ඳනේ ශටුේඳත ශන ඒභ 

වහ   විලහර හර්ඹ බහයඹෂේ ඉටු  ශහ. ඒ හශ භ අශේ 

ථහනහඹ රු රු ජඹූ රිඹ භළතිතුභහ දහපු අිදතහරභ 

ඹථහර්ථඹෂේ ඵට ඳේ යරහ අපි ඒ තුබඳන් ජනතහශ  

අයිතිහසිභ රඵහ ශදන ඵ ්රහල යමින් භශ  ථහ අන් 

යනහ. ශඵොශවොභ සතුතියි. 

 
[අ.බහ. 2.15] 
 

ගු විමල් වීරලස මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි  තමුන්නහන්ශ්ේ භභේ 

ඵසනහහිය ඳශහේ බහශව් එට සිටි භන්්රීරුන් ලශඹන්  

තමුන්නහන්ශ් මූරහනශේ සිටින විට ථහ යන්නට රළබීභ භභ 

ළදේ ශොට රනහ. ඒ හශ භ  අශේ හිතේ  නිවතභහනී  

රු ඹන්ත රුණහතිර අභහතයතුභහ  -හිටපු භන් 

නිවතභහනීභ නළති ශන අසථහේ තිශඵනහ.- ශන එන රද 

ශතොයතුරු දළනළනීශේ අයිතිහසිේ පිබඳඵ ඳනේ ශටුේඳත 

ළන රුණු ිරහිඳඹෂේ හචිඡහට බහජනඹ ිරරීභට රළබීභ භහ 

ඉතහභ ළදේ ශොට රනහ.  

මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි  අද යතු ඳළේශතන්  ශොශ 

ඳළේශතන්  උතුය ඳළේශතන් වළභ ඳළේශතන්භ ඇශවන්ශන්  

"යේජුරුන්ශ  ීමතහේඵය ඳට  ප ඉතහභ අනර්කයි. ඇඳුභ වරි 

රසනයි. යේජුරුශෝ වළභ දහටභ ඩා හ දළන් වරි ශෝෂේ" ිරඹරහ. 

එශවභ ඹනශොට ශඳොිද ශොවශරෂේ ිරව්හ ලු  "යේජුරුශෝ 
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ශවලුශන්" ිරඹරහ. එතශොට තභයි ඇේතටභ යේජුරුශෝ දළන 

ේශතේ ීමතහේඵය ඳට  ප ිරඹරහ අන්දරහ තිශඵන්ශන උඳන් 

ඇඳුභයි ිරඹරහ. දළන් ශේ වළශභෝභ ිරඹන විධිඹට ශේ අශේ යශට් 

භව ජනතහශ  ශතොයතුරු දළන ළනීශේ අයිතිඹ ඵර ේඳන්න 

යන ඳනතෂේ. ඒ වළශභෝභ ිරඹන විධිඹට ශේ ඳනශතන් දණඹ 

අභ වීභෂේ ශවෝ නළති වීභෂේ සිදු නහ; භව ජනතහශ  

ඳයභහධිඳතය ඵරඹට අලුේ ගුණහංඹෂේ ඇතුශේ නහ. භව 

ජනතහශ  ඳයභහධිඳතය ඵරඹට විටමින් ශදන්න ලින් අුහ 

ණශන් ඳශහේ ඳහරන ඡන්දඹ නිඹමිත හරඹට තිබ්ඵහ නේ  

තිබුණු විටමින් එෂේ ආයෂේහ ශහ නහ. ඳශහේ ඳහරන 

භළතියණඹ ශනොතිඹහ ඳශහේ ඳහරන ආඹතන ඔෂේශෝභ 

අර්භණය ය නිරධහරිහදී ඳහරනඹට ඹටේ යරහ තිශඵනහ. 

ඳශහේ ඳහරන ආඹතන නළති වීශභන් ඳසු ගිඹ ං තුය හරශේදී 

ශඳනුණහ ඳශහේ ඳහරන ආඹතනලින් ඒ භව ජනතහට යන්න 

තිබුණ ශ්හන් යන්න ඵළරි වුශේ ශොශවොභද ිරඹරහ.  

ඳයභහධිඳතය ඵරශේ ළදේභ ගුණහංඹ තභයි නිසි රට 

භළතියණ ඳළළේවීභ. ඳයභහධිඳතය ඵරශේ ළදේභ ගුණහංඹ 

ඳළේතට විසි ය දභහ තමුන්නහන්ශ්රහ ිරඹනහ  "ඔන්න අද 

අපි ඳයභහධිඳතය ඵරඹට 'ඩී' විටමින් ශදනහ" ිරඹරහ. විටමින් එ 

ඇේතටභ තමුන්නහන්ශ්රහ ිරඹන ආහයශේ විටමින් එෂේද? 

භභ නිශ්ධනහේභ ර් අශුබහදී ඵරනහ ශනොශයි  

මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි. අපි වුරුේ දන්නහ ශේ ඳනත 

ළන දළන් ළදේ ්රධහන තර් ශදෂේ එන ඵ. භහ ලින් 

වන් ශහ හශ  යජශේ ශතොයතුරු දළන ළනීභට භව ජනතහට 

තිශඵන අයිතිඹ ආයෂේහ වීභ ශභන්භ තවවුරු වීභ  නීතයනුකර ඵ 

ව පිබඳළනීභ. ඊශඟට  ශේ භිනන් දණඹ  අභ වීභෂේ ශවෝ නළති 

වීභෂේ සිදු වීභ.  

අද ශේ ඳනත නළති ඵළලුශොේ ශේ යශට් ශතොයතුරු දළන 

ළනීභ ආහය ශදට නහ. ඳහර්ලිශේන්තු භන්්රීරුන් 225ට 

අයිතිඹ තිශඵනහ ය ජශේ ඕනෆභ හර්ඹඹෂේ පිබඳඵ ශතොයතුරු 

විභන්න. ඒහට පිබඳතුරු ශදන්න යජඹ ඵළීම ඉන්නහ. ඹන්ශන් 

ශොශව්ද ඇහුහභ  භවශර ශඳොව හශ  උේතය දළන් 

තමුන්නහන්ශ්රහ ශදනහ. අද උශදේ ේභන්පිර භන්්රීතුභහ 

්රලසනඹෂේ ඇහුහභ ඒට දුන්ශන් යහ බී ශරි ව ීරශඹෂේ ශදන 

උේතය ටිෂේ තභයි. ශේ හරශේ ඒ හශ  භඤසඤං ළඩා  නහ. 

නමුේ  හභහනයශඹන් එශවභ ශන්ශන් නළවළ. භන්්රීයශඹකු 

යජශේ ිරසිඹේ හර්ඹඹෂේ පිබඳඵ ශතොයතුරු ඇහුහභ ඒට 

විධිභේ පිබඳතුයෂේ රළශඵනහ.  

භහ ජනභහධය ඳළේශතන් ේශතොේ ව යශට් ශනේ සිවිව 

පුයළසිඹන්ශ  ඳළේශතන් ේශතොේ යජශේ නිරධහරින් ආඹතන 

වයවහ ඒහ ්රසිද්ධිඹට ඳේ ශනොය  රළබිචිච මූරහශ්රඹ වන් 

ශනොය ඹේ ඹේ ශතොයතුරු රළශඵනහ. ඳසු ගිඹ දසර භට 

රළබුණහ  භව ඵළංකුශන් දීපු credit card එශන් භහ 11 

හරඹ තුශ භව ඵළංකු අධිඳතියඹහ යපු විඹදේ. ඒ රෂේ ඵය 

ණනෂේ. ඒ ශතොයතුරු රළබුශේ අපි ලියුභෂේ ලිඹරහ ඉවරරහ  "ඒ 

අනු ඔඵට ශේ ශතොයතුරු එනහ" ිරඹරහ ශනොශයි. අවිධිභේ 

ශර ශතොයතුරු රඵහ ළනීශේ වළිරඹහ අශේ භහජශේ විෘත 

ශරහ තිශඵනහ. ශභොද  අශේ භහජඹ ඕනෆට ඩා හ ආධිඳතය 

ඉන භහජඹෂේ ශනොශයි. ඹේිරසි ඳහරශඹකුශ  ශවෝ 

ශනේ හශ  ශවෝ අටයුේතෂේ ශඳශනනශොට ඒ නය 

ශතොයතුරු එබඳඹට දීශේ ේ්රදහඹෂේ අශේ භහජශේ අන්තර්ත 

ශරහ තිශඵනහ. ශඵොශවෝ ෂේශ්ර ේඵන්ධශඹන් ශතොයතුරු 

අවිධිභේ ආහයශඹනුේ රහ ශන එනහ.   

තමුන්නහන්ශ්රහට භත ඇති යුද්ධඹ ඳළති හරශේ අවි 

ආයුධ නු-ශදනු පිබඳඵ  ඒහශේ ශචිච මූරය අක්රමිතහ ව 

දණ පිබඳඵ ශතොයතුය ජනභහධය තුශ හචිඡහ වුණහ. භවය 

ශරහට ඒහශේ කුවිතහන්සි ඳශ යනහ. එ තශොට අවිධිභේ 

ආහයශඹනුේ ඔඹ ිරඹන තයේ අභහරු තේේඹෂේ නළතු 

ශතොයතුරු රහ ශන එන ක්රභඹෂේ දළනටේ ශේ යශට් ඳතිනහ. 

එශවභ ඳතින තේේඹෂේ තුශ තභයි තමුන්නහන්ශ්රහ 

ශතොයතුරු දළනළනීශේ අයිතිහසිේ පිබඳඵ ඳනේ ශටුේඳතෂේ 

ශශනන්ශන්. භෂේ නළවළ. අවිධිභේ න එ විධිභේ ශන්න 

රසනහ නේ ඒශෂේ ඇති යදෂේ නළවළ. වළඵළයි  ඇේතටභ 

ශන්ශන් රු ඇභතිතුභනි  තමුන්නහන්ශ්රහ ඉතහ ළදේ 

ෂේශ්ර ණනහ  යශට් අනහතඹට වහ අිනෘද්ධිඹට 

තීයණහේභ ඵරඳහන ෂේශ්ර ණනහ ශතොයතුරු අවිධිභේ 

දළන න්න තිශඵන අයිතිඹේ නළති යරහ අශනෂේ ෂේශ්රරට 

ඳභණෂේ ශතොයතුරු දළන ළනීභ වහ නීතයනුකර ඵරඹ 

ඳළරීභෂේ තභයි ශභතළනින් සිද්ධ ශන්ශන්. 

උදහවයණඹෂේ වළටිඹට ඵරන්න ජහතයන්තය ගිවිසුේ. 

තමුන්නහන්ශ්රහ ඳනේ ශටුේඳශේ 5 න  පිටුශව් 5 (3) උඳ 

න්තිඹ ඹටශේ ශභශ් වන් ය තිශඵනහ:  

  

"ශේ න්තිශේ (1) (ඇ)(v) උඳන්තිශේ වන් විශද්ල ගිවිසුේ අවුරුදු 
දවඹෂේ ඉකුේ වීශභන් ඳසු වු ද අන් වී ශනොභළති අසථහ  ඒ 
ේඵන්ධශඹන් ව ශතොයතුරු ශවබඳ ශනොශ යුතු ඹ."  

රු ඇභතිතුභනි  ජහතයන්තය ගිවිසුේ ිරඹන්ශන් අශේ යශට් 

ඉයණභ ශශයහි තියන් ඵරඳහන ශද්ව. ඉන්දු-රංහ ගිවිසුභ  

එෂේේ ජනඳදඹ ශවෝ ශනේ ඵරේ යහජයඹෂේ භඟ ඇති ය 

න්නහ ගිවිසුේ ඒහ අශේ යටට තියන් ඵරඳහන රුණු. එශවභ 

නළේනේ  ඉන්ියඹහ භඟ අේන් ිරරීභට නිඹමිත ETCA 

ගිවිසුභ. ශේ යශට් ශ්හ ආර්ථිඹ ේපර්ණශඹන්භ 

ඉන්ියඹහනුන්ට බිලි ශදන; රැිරඹහ ශශශ ශඳොශ 

ේපර්ණශඹන්භ ඉන්ියඹහනුන්ට බිලි ශදන WTO එශෂේ 

නිඹභඹන්ට අනු තමුන්නහන්ශ්රහ අේන් යන්න 

ඵරහශඳොශයොේතුශන් ඉන්න ඒ ගිවිසුභ ජහතයන්තය ගිවිසුභෂේ. 

එළනි ගිවිසුභෂේ පිබඳඵ ශතොයතුරු දළනන්න ශේශන් අයිතිඹ 

නළති ය  ඒ ශනුට යහඳෘතිර ශතොයතුරු දළනළනීශේ අයිතිඹ 

දුන්නහ. එශවභ යරහ "ඔන්න අපි ශේශෂේ ශතොයතුරු දළනළනීශේ 

නිදව ආයෂේහ ශහ  ්රජහතන්රහදඹ දුන්නහ" ිරඹරහ උදේ 

අනනහ නේ  අය ශඳොිද ශොලුහ ිරව්හ හශ  "යේජුරුශෝ 

ශවලුශන්" ිරඹරහ විතයයි භට නේ ිරඹන්න තිශඵන්ශන්. ඒ 

එශවභ ශනොශන්ශන් ශොශවොභද? යශට් අනහතඹට තියන් 

ඵරඳහන ශද්ව වනහ. ඒහශේ ශතොයතුරු අවිධිභේ අයශන 

ශවෝ භහජ ංහදඹට බහජනඹ යන්න තිශඵන අහලඹ 

ශෂේනහ. ඒහ වරහ අනිෂේ ඳළේත විෘත යනහ ිරඹරහ 

ිරඹනහ. ඒ දළනටේ ශොශවොභටේ භහජ ංහදඹට බහජනඹ න 

ඳළේතයි. 

භභ ත උදහවයණඹෂේ ිරඹන්නේ. ශේ ඳනේ ශටුේඳශේ ත 

එ තළන ශතොයතුරු ශවබඳදයවු ශනොශ යුතු ඳළති ළන 

ිරඹනහ. "ශ්රී රංහශව් ආර්ථිඹට ඵයඳතශ අතිඹෂේ සිදු විඹ 

වළිර අසථහ" ිරඹරහ තිශඵනහ. එශවභ නේ  ඒ ඵළවළ. 

අපි හිතමු  භව ඵළංකු ඵළඳුේය ංචහ ේඵන්ධ. භව ඵළංකු 

ඵළඳුේය ංචහ ේඵන්ධශඹන් අර්ජුන භශව්න්ද්රන් භවේතඹහ 

ඉතිවහත ශරහ තිශඵනහ ශන්. ඊශේ අපරු නහටයඹෂේ වුණහ 

ශන්. විලසහ බං ශඹෝජනහශව්දී යවි රුණහනහඹ 

භළතිතුභහශන් භභ අවපු ශද් ඊශේ විඳෂේශේ රු ංවිධහඹතුභහ 

ඇහුහ. නමුේ  භභ අවද්ිය ඒට මුදව ඇභතිතුභහ උේතය දුන්ශන් 

නළවළ. විඳෂේශේ තමුන්නහන්ශ්රහශ  හිතේ එතුභහ ්රලසන 

අවනශොට තමුන්නහන්ශ්රහ සුච කීරු පස ඳළටව් ටිෂේ 

හශ  අවශන ඉන්නහ. භට වරි ආහශව් ඵළවළ  ඵරහශන 

ඉන්න. ඒ පුදුභ ජනිහෂේ. රසශේ ඵළවළ. එතුභහ නළිනටරහ 
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්රලසනඹ අවනහ. අභළතිතුභහ ශවො ූ දහනශභන් ඉන්නහ  

පිබඳතුරු ශදන්න. "ඔව්  අනුය භභ ිරඹපු විධිඹට අවන්න" ිරඹරහ 

හශ  එතුභහ මුහුණ වදහශන ඉන්නහ. එතුභහ අවනහ  

"ඳහර්ලිශේන්තු අනුභත යපු ්රභහණඹට ඩා හ එවහට ගිහිවරහ 

ණඹ අයශන තිශඵන්ශන් ඇයි? එශවභ න්න ඵළවළ ශන්"  

ිරඹරහ. එතුභහ ඒ ටිෂේ ද්ශදට මුලින් අවනහ. ඊට ඳසශ ්

මුදව ඇභතිතුභහ නළිනටිනහ. "භභ ශවට උේතය ශදන්නේ. ශේ 

විණහධිඳතිශ  තීන්දුෂේ" ිරඹරහ වරි අහිං විධිඹට පස 

ඳළටිශඹෂේ හශ  මුදව ඇභතිතුභහ ිරඹනහ. ශභහ නහටයඹේ 

භභ ශභශවභ දළරහ නළවළ. ූ ය ඳේඳහ ඵළලුහ. ඒශෂේ භවය 

ජනිහරට ශේ සිද්ධිඹ ළශශඳනහ. ඊශඟට ඳහුශනිදහ මුදව 

ඇභතිතුභහ එනහ. එතුභහ ඇවිවරහ ිරඹනහ  "ශේ විණහධිඳති 

ළයියඹට ණන් වදරහ. ඒ නිහ තභයි ශභශවභ වුශේ" ිරඹරහ. 

ශභන්න ශඵොශව ශොශව්ේ නළති විණහධිඳතිතුභහට එනහ  

ශචෝදනහෂේ. ඊට ඳසශ් අභළතිතුභහ නළිනටිනහ. 

"විණහධිඳතිතුභහ තභයි ශේ යද යරහ තිශඵන්ශන්. ශභශවභ 

ණන් වදන්න ඵළවළ. ිරඹරහ එතුභහ ිරඹනහ. එතශොට 

විඳෂේශේ ්රධහන ංවිධහඹතුභහ ; ්රලසනඹ අවපු 

තමුන්නහන්ශ්රහශ  හිතතහ; කුලුඳ මිතුයහ; එතුභහ ිරඹනහ  

"එශවභ නේ ඉතින් විණහධිඳතිතුභහයි  නිරධහරින්යි අය 

සුභන්තියන් භන්්රීතුභහ බහඳතිතුභහ ශරහ ඉන්න මිටුට 

ශනළවරහ ්රලසන යන්න" ිරඹරහ. අන්න ඕන ශරහ තිශඵන 

ශද්? විණහධිඳතිතුභහ ශනළවරහ ්රලසන යන්න ඹන්ශන් 

ඇයි? යව ශභොෂේද? විණහධිඳතිතුභහට ශෝේ මිටුශන් 

බහය දුන්නහ  අර්ජුන භශව්න්ද්රන්ශ  භව ඵළංකුශව් ඵළඳුේය ංචහ 

ළන ශතොයතුරු ශවොඹන්න; ශතොයතුරු න්න. දළන් එතුභහ ශෝේ 

මිටුට හර්තහෂේ ශදන්න නිඹමිතයි. ඊට ලින් ශේ මිටුට 

ශනළවරහ බඹ යන්න ඕනෆ  ඹටේ යන්න ඕනෆ  දණ වන්න 

ඕනෆ. ඒට ශඳොටෂේ ඳහදහ න්න ඕනෆ. ශඳොට ඳහදහ න්න විධිඹෂේ 

නළවළ. විඳෂේශේ ්රධහන ංවිධහඹතුභහට ඒ ටයුේත බහය 

දුන්නහ.  ඒ ටයුේත බහය දීරහ එතුභහට ශභශවභ ිරඹනහ: 

"්රලසනඹ අවන්න භවලි. උඩා  දභන්න ශඵෝරඹ  අපි වන්නේ 

ශවමිහිට  වරහ අඳට ඕනෆ තළනට ්රලසනඹ අයශන එන්නේ."  

ශතොයතුරු දළනළනීශේ අයිතිඹ ළන තමුන්නහන්ශ්රහ ඔචිචය 

අභහරු  රුදහ ඉන්නහ නේ  විණහධිඳතිතුභහට 

ක්රහහයශඹන් තර්ජනඹ යන්ශන් ඇයි? අනිෂේ ඳළේශතන් එශ් 

ිරරීශභන් ඵරහශඳොශයොේතු න්ශන් ශභොෂේද? ඒ තර්ජනඹ ආශව් 

භව ඵළංකුශව් ක්රිඹහදහභඹ ළන එතුභහ ශතොයතුරු ශවොඹන්න ඳටන් 

ේ නිහයි. ඊට ලින් ඒ තර්ජනඹ ආශව් නළවළ. තමුන්නහන්ශ්රහ 

ඔඹ විධිඹට විණහධිඳතිතුභහ බඹ ිරරීභ නිහ නිඹභ ශතොයතුරු 

ටි ශනුට ශෝේ මිටුට ශන ශතොයතුරු එයිද ිරඹරහ දළන් 

අපි දන්ශන් නළවළ. එශ් ශනොශව්හ ිරඹරහ අපි ්රහර්ථනහ යනහ. 

එ ඳළේතිරන් ශතොයතුරු දළනළනීශේ ඳනතෂේ ශනළවරහ 

තමුන්නහන්ශ්රහ උදේ අනනහ. අනිෂේ ඳළේශතන් භව ඵළංකුශව් 

ශතොයතුරු ටි එබඳඹට එයි ිරඹරහ බඹට ශනේ ආහයශේ 

්රලසනඹෂේ භතු ය ශන මුදව ේඵන්ධශඹන් ඳහර්ලිශේන්තුට 

 ිරඹන විණහධිඳතිතුභහ ඹටේ යන්න තමුන්නහන්ශ්රහ 

කුරුභහනභ අවරනහ. ශේ ශොශවොභද ළශශඳන්ශන්? ශේ 

ශොශවොභද භඳහත න්ශන්?  

අභළතිතුභහ ිරඹරහ තිශඵනහ ලු  ළඩා  ඵරන භව ඵළංකු 

අධිඳතියශඹෂේ ඳේ යරහ  දළන් සිටින භව ඵළංකු අධිඳතිශන් 

ඔඹ ිරඹන යද ශරහ තිශඵනහද ිරඹරහ ශවොඹහ ඵරන්න ශෝේ 

මිටුට බහය ශදනහ ිරඹරහ. එතශොට ශෝේ මිටුශන් 

එතුභහශ  කුලුඳ මිතුයහ න විඳෂේශේ ්රධහන ංවිධහඹතුභහ 

එඟ ශරහ තිශඵනහ ලු  ශොශවොභ වරි ශෝේ මිටුශන් ව 

ියඹශයන් නහහ පිරිසිදු ය එතුභහ එන්නේ ිරඹරහ. ඊට ඳසශ් 

ළඩා  ඵරන භව ඵළංකු අධිඳති ඉේ යනහ. ව ියඹශයන් නහහ 

පිරිසිදු ය ශදෝනඹ යන රද අර්ජුන භශව්න්ද්රන් නළත භව 

ඵළංකු අධිඳති යනහ. එශවභ යන්ශන් ශෝේ මිටුශව් 

බහඳති විධිඹට ඉන්ශන් එතුභන්රහශ  ශශනෂේ නිහයි. ශේ 

තභයි ළරළසභ.  

විණහධිඳතිතුභහ ඇේත හර්තහ ශනහශොේ ඒ යන්න 

ඵළවළ; ව ියඹශයන් නහන්න වේඵ ශන්ශන් නළවළ. විඳෂේ 

ංවිධහඹතුභහට ඕනෆ වුණේ ව ියඹශයන් නහන්න වේඵ 

ශන්ශන් නළවළ. එශවභ නේ ශභොෂේද යන්න ඕනෆ? දළන් 

අන්න තර්ජනහංගුලිඹ ශදන්න ඕනෆ  ඒ ඳළේතට. ඒ නහටය තභයි 

ඳසු ගිඹ ද ශඳන්නුශව්. ශභශවභ නහටයඹේ ඹන අතශර් 

ඔන්න අපි ශතොයතුරු දළනළනීශේ අයිතිඹ ශනහහ; අපි 

ශතොයතුරු දළනළනීශේ අයිතිඹ හෂේහේ ශහ ිරඹරහ  ශභතළන 

උශජෝ ඩා න ශොට  උදේ අනනශොට අඳට ිරඹන්න ශන්ශන් 

"යේජුරුශෝ ශවලුශන්" ිරඹරහ තභයි. ශන ශභොනහ 

ිරඹන්නද?  

මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි  ශභතුභන්රහ ිරඹන අශනෂේ 

හයණඹ තභයි  ශේ ඳනශතන් ඳහයදෘයබහඹෂේ ඇති ශනහ; 

යජශේ මුදව අබහවිතඹ නතය ශනහ; දණඹ නතය ශනහ 

ිරඹරහ. රු ඇභතිතුභනි  ඇේතටභ ශේ යශට් දණඹ නතය 

යන්න ශවෝ අභ යන්න නේ ශ යුතු ්රධහන ශදඹෂේ 

තිශඵනහ. ිරසිභ යජඹෂේ ශේ ශශ් නළවළ. ශ යුතු තිශඵන 

්රධහන ශදඹ තභයි  විණන ඳනේ ශටුේඳත ේභත යන එ. 

විණන ඳනේ ශතටුේඳත ේභත යන්න ඕනෆ නිේ 

ශනොශයි. ඒ ඳනත වයවහ විණහධිඳති ශදඳහර්තශේන්තුට 

ඵරඹ ශදන්න ඕනෆ  ිරසිඹේ ශශනෂේ යජශේ යහඳෘතිඹිරන් 

යජඹට ඳහුහෂේ යරහ තිශඵනහ නේ  ඒ පුද්රඹහශන් නළත 

ඒ අඹ යන්න. ශේ ඳනත අනු අභහතයහංල ශවේරුන්ට 

තිශඵන ඒ ඵරඹ දළන් ක්රිඹහේභ ශන්ශන් නළවළ.  

 
ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීුරමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්්රීතුභහ  දළන් ඔඵතුභහශ  ථහශව් අහනඹට ඹන්න.  

 

ගු විමල් වීරලස මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි  භට ථහ යන්න ත විනහිද 

කීඹෂේ තිශඵනහද? 

 
ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීුරමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහට නිඹමිත හරඹ අහනයි. දළන් ථහශව් 

අහනඹට ඹන්න. 

 
ගු විමල් වීරලස මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි  ශරහ අන් ශන්න 

විනහිදඹෂේ ලින් ිරඹන්න ඕනෆ.  

 
ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීුරමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඳස රු 2.29ට ඔඵතුභහශ  ථහ අන් යන්න තිබුශේ. 
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ගු විමල් වීරලස මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි  භට ත විනහිදඹෂේ ශදන්න  

අන් යන්නේ. 
 

ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීුරමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශවොයි  රු භන්්රීතුභහ ථහ අහනඹට ඹන්න. 
 

ගු විමල් වීරලස මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

රු ඇභතිතුභනි  තමුන්නහන්ශ්රහ විණන ශොමිභෂේ 

පිහිටුනහ ිරඹනහ; විණන ඳනතෂේ ශශනනහ ිරඹනහ. 

වළඵළයි  යජශේ මුදව ඳහුහෂේ ශරහ තිශඵනහ නේ  ඒ ඳහුහ 

යපු ශනහශන් ඒ නළත අඹ ය න්න ඵරඹ 

විණහධිඳති ශදඳහර්තශේන්තුට ශවෝ ශොමිභට ශදන්න ඕනෆ. 

ඇේතටභ  එශවභ ඵරඹෂේ දුන්ශනොේ තභයි බඹෂේ ඇති ශන්ශන්. 

විණහධිඳති ශදඳහර්තශේන්තු ශවෝ ශොමිභ ඳහර්ලිශේන්තුට 

ඳභණයි  ිරඹන්ශන්. ඒ වුණහට අද ශඳශනන්න තිශඵන්ශන්  

එ ඳළේතිරන් ශර්ගුශව් ඵරඹ ේඳහදු යන්න වදනහ; අශනෂේ 

ඳළේශතන් විණහධිඳතිතුභහ බඹ න්න්න වදනහ. විණන 

ශොමිභ ිරඹරහ  දේ රපු ශොමිභෂේ ශශනන්න වදනහ. 

ශේහ භව ශරොකුට උදේ අනරහ පුේඵරහ ශඳන්නහ. වළඵළයි  

තිබුණු තේේඹටේ ඩා හ දළන් තේේඹ නයයි.  

දළන් ඵරන්න  ආේුහක්රභ යසථහ බහ ියවහ. නිර්ණහඹ 
වදරහ නළවළ. ඳේ ිරරීේ ළභළති  ළභළති විධිඹට යනහ. ඒ අනු 
ශඳශනනහ  ශේ පුේඵරහ ශඳන්න චිර පිටිඳසශ් තිශඵන්ශන් 
ශනේ ථහෂේ ිරඹරහ. මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභහ භශ  
ථහ අන් යන්න ිරඹපු නිහ භට තේ ථහ යන්න 
හරඹ නළවළ. ඒ නිහ අපි ඒහඵද්ධ විඳෂේඹ වළටිඹට ඉතහ 
ඕනෆමින් ිරඹන්න ඕනෆ  ශේ භවය ෂේශ්ර වරහ තිශඵන 
එට විරුද්ධ අශේ ංශලෝධන රඵහ ශදන ඵ. ඔඵතුභන්රහ ඒ 
ංශලෝධන පිබඳන්නහ නේ  අඳට ශේ ළන රහ ඵරන්න 
පු පන්. එශවභ ශනොශයි නේ ශේ ඳනේ ශටුේඳත ශේ 
වළටිඹටභ ේභත විඹ යුතු නළවළ ිරඹන එයි අශේ භතඹ. ශේ 
යශට් භවය ෂේශ්රර දළනට ශතොයතුරු දළනළනීභට තිශඵන 
අයිතිඹේ ශේශන් අහිමි ශනහ ිරඹන එයි අශේ භතඹ. ඒ 
තේේඹ ශනස යන්න ඔඵතුභන්රහ එඟ නේ  ශේ ඳනේ 
ශටුේඳත ේඵන්ධශඹන් අශේ විශව්චනඹ ශනස යන්න 
ූ දහනේ ිරඹන එ අපි අධහයණඹ යනහ.    

 
 [2.29p.m.] 
 

ගු රළජලපරෝදියම් වම්ඳ්දා්ද මශතළ (විුද්ධ ඳළර්හලපේ 

නළයකුරමළ  
(ரண்தைறகு இரஜமரறம் சம்தந்ன் - றர்க்கட்சற 

தொல்ர்) 

(The Hon. Rajavarothiam Sampanthan - Leader of the 

Opposition) 

Thank you, Hon. Presiding Member. We are debating 

an important Bill, the Right to Information Bill in the 

House today. This Bill should have been brought to 

Parliament a long time ago, but unfortunately, that did not 

happen. The Right to Information Law has been passed in 

many countries world over and is considered as a very 

important piece of legislation. I am happy, Sir, to speak a 

few words when this Bill is being debated in our 

Parliament.  

The right to information, Sir, strengthens 

Fundamental Rights. It strengthens democracy and 

consequently it strengthens the citizens. I would like to 

say a few words behind the rationale of this Bill. It is the 

people who are sovereign and sovereignty is vested in the 

people. Sovereignty includes the powers of government, 

legislative power, executive power and judicial power. It 

also includes franchise and Fundamental Rights. Various 

institutions exercise these powers on behalf and in the 

name of the people. The doctrine of separation of powers 

is meant to ensure that these powers of governance are 

exercised by the different institutions of governance: the 

Legislature, the Executive and the Judiciary, independent 

of each other and without any interference with each 

other. That is fundamental to preserve democracy. It is 

also fundamental to preserve the sovereignty of the 

people.  If the people are to meaningfully contribute 

towards the preservation of their sovereignty and the 

preservation of democracy, they need to be properly 

informed of all that is happening in the country, 

particularly in relation to matters of governance. It may 

not be practical for all of them to be well informed. But it 

is important that at least those amongst them, who are 

more civic conscious than others, who may be more 

enlightened than others, should be able in the name of the 

people to obtain reliable and accurate information 

pertaining to matters of governance.  

The Government, Sir, is a trustee for a period of time 

performing certain functions and duties in the name of 

the people, for and on behalf of the people, and these 

duties cannot be performed shrouded in a veil of secrecy, 

away from the public eye and away from public scrutiny. 

Such scrutiny is possible only when the public is well 

informed and correctly informed. Therein lies, Sir, the 

rationale behind this Bill, the need for this law, which 

gives the right to the public to such information.  

For far too long in this country have Governments 

carried on as if they were not answerable to the people 

who placed them in that position of trust. They only 

became answerable to them, perhaps at the time when 

elections were held. So, this law should substantially 

contribute towards the reversal of this trend. This law 

should facilitate effective curbs being imposed on 

extravagance, waste and corruption. It will also help to 

ensure that public finance voted by this Parliament is 

expended for the purpose for which such expenditure was 

sanctioned by this House and is not misspent in any way. 

We have good reason to believe, Sir, that this had become 

a frequent practice in the past.  

This law can prevent the concealment of information, 

the revelation of which would be in the public interest. I 

would like to say, Sir, that if this law is to achieve its 

objectives, certain values and principles must be observed 

by persons responsible for the implementation of this 

law. It is the culture in our country for every institution to 

be politicized. Even the Judiciary in this country, which 

1453 1454 



ඳහර්ලිශේන්තු 

was held in high esteem, in fact, held in the highest 

esteem at one point of time, no longer enjoys the same 

reputation for its independence and impartiality. The rule 

of law has consequently become a casualty and 

consequently, the country has suffered much damage. 

Today, there is even a demand for foreign judges to 

ensure that justice is done and many people seem to think 

that justice can be done only if there are foreign judges.  

The institutions established under this law should be 

able to function independently and fearlessly. If the 

objective of this law should be achieved, politicians 

should refrain from fiddling with the implementation of 

this law. If the true objective of this law should be 

achieved, that should not happen. 

Soliciting information can relate to many matters of 

public activity in several areas commencing from even 

non-observance of constitutional provisions to callous 

discrimination and injustice in several functions of 

Government, which the public of this country would 

definitely frown upon, if they were well informed. Of 

course, the Bill itself provides for certain types of 

information pertaining to specified matters which cannot 

be disclosed and which are exempt from the right to 

information. Such exemptions would largely be, however, 

only in the national interest. I have with me, Sir, a copy of 

the Right to Information Act of 2005 passed by the Indian 

Parliament, the law that prevails in India, where they have 

referred to this question of exemptions.  

They say in the Preamble, I quote: 

 “AND WHEREAS democracy requires an informed citizenry 

and transparency of information which are vital to its functioning 
and also to contain corruption and to hold Governments and their 

instrumentalities accountable to the governed; 

 AND WHEREAS revelation of information in actual practice 

is likely to conflict with other public interests including efficient 

operations of the Governments, optimum use of limited fiscal 
resources and the preservation of confidentiality of sensitive 

information; 

 AND WHEREAS it is necessary to harmonise these 

conflicting interests while preserving the paramountcy of the 

democratic ideal; 

 NOW, THEREFORE, it is expedient to provide for 
furnishing certain information to citizens who desire to have it. ” 

In other words, Sir, while emphasizing that there is a 

need to exempt from the right to information certain 

activities in the national interest, they also specified the 

fact that while that is done you must necessarily preserve 

the paramountcy of the democratic ideal, which means 

that the sovereignty of the people must be preserved and 

that there should be harmony between these various 

interests in such a way that the national interest is not 

harmed, but at the same time, the public’s right to know 

the truth is not concealed, is not done away with.  

Revelation of information should not result in harm to 

the public interest. But, at the same time, the immense 

good to the public interest that results from revelation of 

information must not be sacrificed. That would be, Sir, 

the correct balance that can be drawn.  

Institutions established under this law have a very 

responsible task. One can only hope that in this country’s 

interest, this law will be fearlessly and impartially 

implemented by the institutions responsible for the 

implementation of this law and that consequently, the 

people of this country would be able to realize good 

governance, clean governance, transparent governance 

and this country would be set on a different course in the 

future as a result of all aspects of governance becoming a 

matter of knowledge to the public on the basis of 

information that can be elicited under this law.  

Sir, the Sri Lanka Press Institute has given me a list of 

certain discrepancies that prevail between the English 

text and the Sinhala text of the Bill. Since, eventually, it 

is the Sinhala text that will prevail, I am tabling* that 

document to enable the Hon. Minister and his staff to 

look at these various discrepancies that have been 

referred to between the English text and the Sinhala text 

so that they make the necessary corrections when we 

meet at the Committee Stage tomorrow.  

I thank you, Sir.  

    
ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීුරමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ීරශඟට  රු අශලෝෂේ අශබ්සිංව නිශඹෝජය ඇභතිතුභහ. 

 

[අ.බහ. 2.46] 
 

ගු අපෝක්කය අපබ්සිසශ මශතළ (ප්රලළශන ශළ සිවිල් ගුල්ද 

පවේලළ නිපයෝජය අමළතයුරමළ  
(ரண்தைறகு அமசரக் அமதசறங்க - மதரக்குத்து ற்தம் 

சறறல் றரணச் மசககள் தறற அகச்சர்)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of 

Transport and Civil Aviation) 

ශ්රී රංහ ඉතිවහශේ යජඹෂේ විසින් පුයළසිඹන් ශනුශන්  

පුයළසිඹන්ශ  අයිතිහසිේ ශනුශන් ශභශතෂේ ඉියරිඳේ යන 

රද අතයලය ඳනේ ශටුේඳතෂේ න ශතොයතුරු දළනළනීශේ 

අයිතිහසිේ පිබඳඵ ඳනේ ශටුේඳත ශදළනි ය ිරඹන ශේ 

අසථහශව්දී  එභ ඳනේ ශටුේඳත ඉියරිඳේ ශ යජශේ 

හභහජිශඹෂේ වීභ පිබඳඵ භහ විශල් ශඹන්භ ආඩා ේඵය ශනහ. 

ඒ හශ භ එභ ඳනේ ශටුේඳත ේඵන්ධශඹන් ඳළළේශන 

විහදශේ ථිඹකු ලශඹන් වබහගිවීභට  රළබීභ පිබඳඵේ භහ 

විශල්ශඹන් න්ශතෝ ශනහ.   

1978 ආේුහක්රභ යසථහ භිනන් වහ දවන න ආේුහක්රභ 

යසථහ ංශලෝධනශේ 14අ. අනු යසථහ භිනන් ශතොයතුරු 

ශත ්රශව්ලවීශේ අයිතිහසිභ පිබඳඵ තවවුරු යරහ 

1455 1456 

[රු යහජශයෝියඹේ ේඳන්දන් භවතහ] 

————————— 
*  පුවහතකළපේ තබළ ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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තිශඵනහ. ්රජහතන්රහදඹ ආයෂේහ වීභ වහ ෆභ 

පුයළසිශඹකුටභ ශතොයතුරු ශත ්රවිසට වීශේ අලයතහ 

තිශඵනහ. ්රංල දහර්ලනිශඹෂේ ිරඹහ තිශඵනහ  "පුද්රශඹකු 

තු ඵරඹ බුද්ධිඹ තුබඳන් උවහ න්නහ රද්දෂේ න අතය  

ශතොයතුරු ව ලී බුද්ධිශේ මූලි අංඹෂේ" ඹනුශන්. අපි ශේ 

ශතොයතුරු රඵහ දීභ තුබඳන් පුයළසිඹහශ  බුද්ධිඹ ර්ධනඹ නහ 

ශ්භ  එභ බුද්ධිඹ තුබඳන් එභ පුයළසිඹහ ඒ යශට් ඵරතු 

පුද්රශඹකු ඵට ඳේ ශනහ. ශේ නිහ විශල්ශඹන්භ 

ශතොයතුරු දළන ළනීභ පුද්රශඹකු තු එෂේතයහ අයිතිහසිභෂේ.  

2015 ජනහරි 08 ළනි දහ න යජඹ ඵරඹට ඳේ ශනශොට  

අපි ජනතහට ශඳොශයොන්දුෂේ දුන්නහ. ශභශතෂේ ඳළළති ෆභ 

යජඹෂේභ ශේ යට ඳහරනඹ ශහ. නමුේ අපි යශට් ජනතහට ිරව්හ  

අපි  ඹව ඳහරනඹෂේ  - Good Governance - ඇති යනහ ිරඹරහ. 

ඒ ඹව ඳහරනඹ ඇති ිරරීභ වහ ශේ යශට් ජනතහට අපි විශල් 

ශඳොශයොන්දුෂේ රඵහ දුන්නහ. එශ ්ඹව ඳහරනඹ ඇති යට ජනතහ 

වබහගිේඹ  නීතිශේ ආධිඳතය අනුභනඹ ිරරීභ  

ශතොයතුරුරට ්රශව්ලවීශේ ඳවසු  විනිවිදබහඹ  කීභ  

වීභ  ඵර ළන්වීභ  භහනහේභතහ  හර්ඹෂේභතහ වහ 

පරදහයීතහ අනිහර්ඹශඹන්භ පිබඳත යුතු ඵ අපි ිරව්හ. අපි 

ජනතහට ඒහ රඵහ ියඹ යුතු ශනහ.  

ශතොයතුරු දළනළනීශේ අයිතිහසිේ පිබඳඵ ඳනේ 

ශටුේඳතෂේ ශේ ශරෝඹට මුලින්භ ඉියරිඳේ ය එඹ ඳනතෂේ 

ශර නීතිත ය තිශඵන්ශන්  1766 ර්ශේදී සවීඩා න් යහජයඹයි. 

එයින් අවුරුදු 200ට ඳසු 1966 ර්ශේදී ඇශභරිහ විසින් 

ශභභ ශතොයතුරු දළනළනීශේ අයිතිහසිේ පිබඳඵ ඳනත නීතිත 

යරහ තිශඵනහ. 1966 ර්ශඹන් ඳසු 1970 ර්ශේදී 

ශනෝර්ශව් යහජයඹේ  1982 ර්ශේදී නීමරන්තඹ ව 

ශනදර්රන්තඹේ  1978 ර්ශේදී ළනඩා හේ  1985 ර්ශේදී 

ශඩා න්භහර්ඹේ  1986 ර්ශේදී රීසිඹේ  1987 ර්ශේදී 

ඔසට්රිඹහේ  1990 ර්ශේදී ඉතහලිඹේ ශතොයතුරු දළනළනීශේ 

අයිතිහසිේ පිබඳඵ ඳනත නීතිඹෂේ ශර ේභත  ය ශන 

තිශඵනහ. 1990 ර්ඹ නවිට ශරෝශේ යටවලින් යටව 

දවතුනයි  ශේ ඳනත නීතිඹෂේ ශර ේභත ය ශන තිබුශේ. 

නමුේ අද  න ශොට යටව 100ෂේ ඳභණ ශතොයතුරු දළනළනීශේ 

අයිතිහසිේ පිබඳඵ ඳනත ේභත ය ශන තිශඵනහ.  

විශල්ශඹන්භ දකුණු ආසිඹහශව් යටව අට අතරින් වේළනි 

සථහනඹට තභයි  අපි ශතොයතුරු දළනළනීශේ අයිතිහසිේ පිබඳඵ 

ඳනේ ශටුේඳත ශවට දශ්  ේභත ය න්න ඹන්ශන්. 

විශල්ශඹන්භ 1982 ර්ශේ ශභෂේසිශෝ ඉියරිඳේ යන රද 

ශතොයතුරු දළනළනීශේ ඳනත තභයි  දළනට ශරෝශේ තිශඵන 

විශිසටභ ශතොයතුරු දළනළනීශේ ඳනත ශර අපි වඳුන්න්ශන්. 

දළනට දකුණු ආසිඹහශව් ඳශමුළනි ව ශවොභ ශතොයතුරු 

දළනළනීශේ අයිතිහසිේ පිබඳඵ ඳනත ශර වඳුන්න්ශන් 

ඉන්ියඹහ විසින් ේභත ය ේ ඳනතයි. අපි රංහ තුශ 1996 

ර්ශේ සිටභ ශේ ළන ථහ ශහ. නමුේ අපිට ඵළරි වුණහ  අද 

ශනේ ශේ ඳනේ ශටුේඳත ඳහර්ලිශේන්තුට ඉියරිඳේ යරහ 

ේභත ය න්න. 2002 ර්ශේදී දකුණු ආසිඹහශව් යටෂේ න 

ඳහිරසතහනඹ ඳශමුළනි යට ශභභ ඳනේ ශටුේඳත ේභත ය 

ේතහ.  

2005 ර්ශේදී ඉන්ියඹහේ  2007 ර්ශේදී ශන්ඳහරඹේ  

2009 ර්ශේදීඵං රහශද්ලඹේ  2014 ර්ශේදී භහරියයින ව 

භූතහනඹේ ශභභ ඳනත ේභත ය ේතහ; නමුේ අඳට ඵළරු 

ගිඹහ. ඒ ඳනේ ශටුේඳත ඳහර්ලිශේන්තුට ඉියරිඳේ යරහ  අද 

තභයි අපි එඹ ශදළනි ය ිරඹළවීශේ විහදඹ ඳේන්ශන්. 2004 

ර්ශේදී එෂේේ ජහති ඳෂේ ආේුහ හරශේදී ළබිනට් 

භේඩා රඹ ශභභ ඳනේ ශටුේඳත අනුභත ශහ. නමුේ 2004 

ර්ශේදී භව භළතියණඹ ඳයහජඹ වීභ නිහ අඳට එඹ 

ඳහර්ලිශේන්තුට ඉියරිඳේ යන්න ඵළරි වුණහ. 2011 ර්ශේදී 

ර්තභහන ථහනහඹ රු ජඹූ රිඹ භළතිතුභහ ශඳෞද්ලි භන්්රී 

ශඹෝජනහෂේ විධිඹට ඳහර්ලිශේන්තුට එඹ ඉියරිඳේ ශහ. නමුේ 

එට ඳළළති යජඹ එඹ පිබඳේශේ නළවළ. එට සිටි 

නහඹඹන් ිරව්ශව්  ''ශතොයතුරු ඕනෆ ශරහට ඉවරන්න  

ශතොයතුරු ශදන්නේ'' ිරඹරහයි. නමුේ එශ් වුශේ නළවළ. එශ් 

 ශනොවුණ විධිඹ භභ ඉියරිශේදී ඳළවළියලි යන්නේ.  

1982 ශර්දී ශභෂේසිශෝ ඉියරිඳේ ශ ඳනත තභයි 

ශරෝශේ ශවොභ ඳනත විධිඹට තිශඵන්ශන්. ඉන්ියඹහ දකුණු 

ආසිඹහශව් ශවොභ ඳනත ඉියරිඳේ යරහ තිශඵනහ. අපි ඉියරිඳේ 

යරහ තිශඵන ඳනේ ශටුේඳත ශරෝශේ වේන සථහනඹට 

ඉියරිඳේ ශ ශවොභ ඳනත ශර දළනට නේ යරහ තිශඵනහ. 

අපි ශේ ඳනේ ශටුේඳත ඳහර්ලිශේන්තුට ඉියරිඳේ යන්න 

ඉසය ශරහ ශශ්ර්සේහධියණඹට ඉියරිඳේ ශහ. 

ශශ්ර්සේහධියණශේ අදවස විභසුහ. ශේ ළන ශබ් අඩා විර ඳශ 

ශහ. පුේ ඳේ භිනන් ශේ ළන භවජනතහශන් අදවස 

විභසුහ. භවය පුේ ඳේ ශේ ඳනේ ශටුේඳත පිබඳඵ 

තුළිර ඳහ ඳශ යරහ තිබුණහ. අපි හටේ වංන්ශන් නළතු 

ශේ ඳනේ ශටුේඳත ඉියරිඳේ යරහ තිශඵනහ. ඒ තුබඳන් අපි ශේ 

යශට් ජනතහට විශල් අසථහෂේ රඵහ දීරහ තිශඵනහ  තභන්ට 

අලය ශතොයතුරු දළන ළනීභ වහ. තභන්ශ  දරුශෂේ 

ඳහරට ඇතුශේ ය න්න ඵළරි වුණහභ  ඒට ශව්තු දළන 

න්න අසථහ රඵහ දීරහ තිශඵනහ. තභන්ශ  අවරපු ශදය 

දරුහ ඳහරට ශේරිරහ තිශඵනහ  තභන්ශ  දරුහ ශේරිරහ 

නළවළ. එශවභ නේ ඒ ශතොයතුය දළන ළනීශේ අයිතිඹ ඒ 

පුයළසිඹහට තිබිඹ යුතුයි. යජශේ මුදවලින් වදන ඳහයට 

ශොඳභණ මුදරෂේ විඹදේ වුණහද  ඒ වහ ඇසතශේන්තුත මුදර 

කීඹද ආදී ලශඹන් සිඹවරභ ශොඹහ ළනීශේ වළිරඹහ තිශඵන්න 

ඕනෆ. ඒ වහ ශේ ඳනේ ශටුේඳත තුබඳන් අසථහ රඵහ දීරහ 

තිශඵනහ.  

ශේ ඳනේ ශටුේඳශේ තිශඵනහ  රඵහ ියඹ ශනොවළිර 

ශතොයතුරු පිබඳඵේ. එභ ශතොයතුරු ශර අපි වඳුන්හ 

තිශඵන්ශන්  යහජය ආයෂේහට ව ශබෞමි අේඩා තහට අදහශ 

ශතොයතුරු  අන්තර්ජහති ගිවිසුේ ව ජහතයන්තය නීතිඹ ඹටශේ 

ආයෂේහ ශ යුතු ශතොයතුරු හශ  ශද්ව.  

ීරට ශඳය විභව වීයංල භළතිතුභහ ථහ ශහ. එතුභහ ගිවිසුේ 

ළන ථහ ශහ. අපි ඒ ළන ශේ යටට ිරඹහ තිශඵනහ. අපි ෆභ 

ගිවිසුභෂේභ ඳහර්ලිශේන්තුට ඉියරිඳේ යනහ. අශේ අභළතිතුභහ 

ිරව්හ  ෆභ භහ තුනට ළයඹෂේභ භව ඵළංකුශව් සිඹලුභ 

ශතොයතුරු ඳහර්ලිශේන්තුට ඉියරිඳේ යනහ ිරඹරහ.  ශේ අඹට 

අභත ශරහ තිශඵනහ  අජිේ නිහඩ් බ්යහව භළතිතුභහ භව 

ඵළංකුශව් අධිඳති ශරහ සිටිඹදී යපු ඒහ. එතුභහ යපු ශද්ව 

ළන ිරඹන්න අඳට ශනභ දෂේ ශදන්න. එතුභහ යපු ඒහ 

අභත ශරහ තභයි දළන් ශේ ෆ වන්ශන්. අජිේ නිහඩ් 

බ්යහව භළතිතුභහශ  ශවෝදරිඹ අධයෂේ ලශඹන් හිටපු 

භහේර තළරැව්රුන් භව ඵළංකුශව් ඵළඳුේයරට මුදව 

නිකුේ ශශ් ශොශවොභද ිරඹන එ අඳට ඉියරිශේදී ිරඹන්න 

පු පන්. ඉතින් එළනි තේේඹෂේ තුශ ශභළනි අතය ්රහල 

ිරරීභ සුදුසු නළවළ. විභව වීයංල භළතිතුභහට භහ ිරඹනහ  

ජනතහට ශභළනි අතය ්රහල යන්න එඳහ ිරඹරහ.  

අන්තර්ජහති ගිවිසුේ පිබඳඵ අපි ඳහර්ලිශේන්තු දළනුේ 

යනහ. ඒ ගිවිසුේ වදන අසථහශව්දී ජනතහට ඳළවළියලි යන්න 

ශන්ශන් නළවළ. එශ්භ යශට් ආර්ථිඹට අතිහීර ශර 

ඵරඳෆභෂේ විඹ වළිර ශතොයතුරු  ඹේ ිරසි අඳයහධඹෂේ ළශළෂේවීභට 

අතිහීර ශර ඵරඳෆභෂේ විඹ වළිර  ශතොයතුරු  අධියණඹට 

1457 1458 



ඳහර්ලිශේන්තු 

අඳවහ න ව ඳහර්ලිශේන්තු ය්රහද උවරංකනඹ න 

ශතොයතුරු ව ශඳෞද්ලි ශතොයතුරු රඵහ ශනොදීභට තීන්දු යරහ 

තිශඵනහ. එශවභ ශනොදුන්නේ ශේ සිඹලුභ ශතොයතුරු රඵහ න්න 

යශට් ජනතහට පු පන්  ඒ අලය විධිඹට. 

ශභභ ඳනතට අනු ශතොයතුරු රඵහ ශනො ශදන නිරධහරින්ට 
දඬුේ රඵහ ියඹ වළිර අසථහ ඉන්ියඹහශව්  තිශඵනහ. නමුේ අශේ 

ශේ ඳනේ ශටුේඳතට අනු ශතොයතුරු රඵහ ශනොශදන අඹට 

දඬුේ රඵහ දීභට වළිරඹහෂේ නළවළ. නමුේ විනඹහනුකර පිඹය 
ළනීශේ වළිරඹහෂේ තිශඵනහ  එභ ඳරිඹ තුශ  අභහතයහංල 

භට්ටශභන්.  

ඳසු ගිඹ යජඹ හරශේ ජනතහ ශතොයතුරු ඉවලුහභ 

ශතොයතුරු රඵහ ශනොදී ිරඹපු ශද්  භභ මුලින් ිරව්හ. ''අලය 
ශරහට ශතොයතුරු ශදන්නේ''  ිරව්හ. භභ ශඳොිද උදහවයණඹෂේ 

ිරඹන්නේ. 2004 සුනහමි යනඹ ඇති වුණු අසථහශව්දී ෆභ 
යහජයඹභ යහජය නහඹශඹෝ රංහට ආහ. රංහට ඇවිවරහ 

අශේ යටට ආධහය රඵහ ශදන්න ශඳොශයොන්දු වුණහ. මූරහනහරඪ 
රු භන්්රීතුභනි  රඵහ ශදන්න ශඳොශයොන්දු වුණු ආධහයර 

ටිනහභ රුපිඹව ශෝටි 24 150ට ළිදයි. අඳට ආධහය රඵහ 

ශදන්න ඒ යටර නහඹශඹෝ ශඳොශයොන්දු වුණහ. 

නමුේ 2005 ශයන් ඳසු ඒ නහඹඹන් විසින් අඳට ආධහය 
ලශඹන් රඵහ දීරහ තිබුශේ රුපිඹව ශෝටි 12 212 මුදරෂේ 

ඳභණයි. ශේ රුපිඹව ශෝටි 12 212න් ඳසු ගිඹ යජඹ විඹදේ 
යරහ තිශඵන්ශන් රුපිඹව ශෝටි 6 853යි. ඉතුරු රුපිඹව ශෝටි 

5 860ට ශභොද වුශේ? ශභළනි ඳනේ ශටුේඳතෂේ ේභත 

ශරහ ශනොතිබුණු නිහ ඉතිරි රුපිඹව ශෝටි 5 860ට ශභොද 
වුශේ ිරඹන එ ේඵන්ධශඹන් අඳට  අවන්න  ඵළරි තේේඹෂේ 

තිබුණහ. අපි ඒ ළන ඇහුහභ ිරව්ශව් ශභොෂේද? "අපිට ඕනෆ ඒහ 
අපි ශදනහ. අශනෂේ  ඒහ අපිට ශනොදී ඉන්න පු පන්" ිරඹරහ 

ිරව්හ. අන්න ඒ නිහ තභයි ශභළනි ඳනේ ශටුේඳත 
අලයතහ ශේ යටට තිශඵන්ශන්. රුපිඹව ශෝටි 5 860ෂේ 

ිරඹන්ශන් අශේ යශට් ජහති ආදහඹමින් සිඹඹට 5ෂේ. ජහති 

ආදහඹමින් සිඹඹට 5 මුදරෂේ එශවභ ංචහ ශහභ ඒ ළන 
ශතොයතුරු අව න්න ඵළරි තේේඹෂේ උදහශරහ තිබුශේ ශභළනි 

ඳනේ ශටුේඳතෂේ තිබුශේ  නළති නිහයි.  
 

ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීුරමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු නිශඹෝජය අභහතයතුභනි   දළන් අන් යන්න. 
 

ගු අපෝක්කය අපබ්සිසශ මශතළ  
(ரண்தைறகு அமசரக் அமதசறங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

ශභළනි ඳනේ ශටුේඳතෂේ ඉියරිඳේ ිරරීභ පිබඳඵ  අශේ 

ජනභහධය ඇභතිතුභහට අපි සතුතින්ත නහ. ඒ හශ භ   ශේ 

ඳනේ ශටුේඳත තුශනන් ශදට ළිද ඡන්දඹිරන් ේභත 

යරහ  විශල්ශඹන්භ ශේ යශට් ජීේ න පුයළසිඹන් ලෂේතිභේ 

ිරරීශේ  ්රජහතන්රහදඹ ලෂේතිභේ ිරරීශේ අසථහට  එතු න 

ශර භහ භසත ඳහර්ලිශේන්තු භන්්රීරුන්ශන් ඉවරහ සිටිනහ. 

ශඵො ශවොභ සතුතියි.  
 

ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීුරමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශඵොශවොභ සතුතියි.  

ීරශඟට රු ශභොවහන් ප්රිඹදර්ලන ද සිවහ භන්්රීතුභහ. 

[අ.බහ. 2.57] 

 

ගු පමොශළ්ද ප්රියාර්න ා සිල්ලළ මශතළ 
(ரண்தைறகு தரயரன் தறரறர்ண  சறல்ர) 

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 

මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි  ශතොයතුරු දළනළනීශේ 

අයිතිහසිේ පිබඳඵ ඳනේ ශටුේඳත ශදළනි ය ිරඹවීශේ 

විහදඹ ඳළළේශන ශේ අසථහශව්දී භටේ අදවස ්රහල 

යන්න  අසථහෂේ රඵහ දීභ ේඵන්ධශඹන් භහ ඳශමුශන්භ 

ඔඵතුභහට සතුතින්ත නහ. ශේ ඳනේ ශටුේඳත ඉියරිඳේ 

යමින් අශේ  රු ජනභහධය ඇභතිතුභහ ිරව්හ  "ඉතහභ ළදේ 

ඓතිවහසි ඳනේ ශටුේඳතෂේ ශේ රු බහට ඉියරිඳේ 

යනහ"යි ිරඹරහ. ඇේත. නමුේ ආේුහ ඳෂේශේ රු 

භන්්රීතුභන්රහශන් අපි අවන්න ඕනෆ  ශේ හශ  ඓතිවහසි 

ඳනේ ශටුේඳේ කීඹෂේ ඳසු ගිඹ හරශේ ඉියරිඳේ ශහද ිරඹරහ.   

ියන සිඹශේ ළඩා  පිබඳශශ ඹටශේ දවන න ආේුහක්රභ 

යසථහ ංශලෝධනඹ ශේ ඳහර්ලිශේන්තුට ඉියරිඳේ ශහ භට 

භතයි. අපිේ ඒ වහ වහඹ දළෂේවහ. දවන න ආේුහක්රභ 

යසථහ ංශලෝධනශේ ශඵොශවොභ රසනට ආේුහක්රභ 

යසථහ බහ  සහධීන ශොමින් බහ පිබඳඵ ිරඹරහ 

තිශඵනහ. නමුේ එඹ  ක්රිඹහේභ වීශේදී ඔඹ ිරඹන සුන්දයේඹ 

එහි තිබුශේ නළති ඵ අපි දළෂේහ. දළන් ආේුහක්රභ යසථහ 

බහ ශද්ලඳහරනීයණඹශරහ නළද්ද? සහධීන ශොමින් බහ 

සහධීනද? ඳසු ගිඹ හරශේ ශේ යශට් නීතිඳතියඹහ ඳේ ිරරීශේදී  

ශඳොලිසඳතියඹහ ඳේ ිරරීශේදී  ඇති වුණු තේේඹ අපි දළෂේහ. 

ඒ එ හයණඹෂේ. තමුන්නහන්ශ්රහශ  ආේුහ භව 

ශරොකුට යිහරු වරහ  ශ්න බිබිශව ්රතිඳේතිඹ ශේ යශට් 

ක්රිඹහේභ යන්න ිරඹරහ ජහති ඖධ නිඹහභන අධිහරිඹ 

ඳනේ ශටුේඳත ේභත ශහ. ශෞය ඇභතියඹහ එදහ ශ්න 

බිබිශව වුණහ. නමුේ අද අපි අවන්න ළභතියි  අද ශේ යශට් 

මිනිසුන්ට ශ්න බිබිශව ්රතිඳේතිඹට අනු ශඵශවේ 

රළශඵනහද ිරඹරහ. අද තමුන්නහන්ශ්රහ ළට් වරහ  එතු 

යන්න පු පන් ඔෂේශොභ ඵදු එතු යරහ  ශේ යශට් මිනිසසු 

ඵශරන් බඳඳට දභරහ තිශඵනහ. ශභන්න ශේ ඳනේ 

ශටුේඳතේ ඒ හශ  එෂේ තභයි.  

ශේ ඳනේ ශටුේඳත ිරඹහශන ඹන ශොට එහි ශඵොශවොභ 

ශවො ශද්ව තිශඵනහ. ඳනේ ශටුේඳශේ පර්විහ ශඵොශවොභ 

ශවොට තිශඵනහ. ශභඹ ඹව ඳහරනඹ තුබඳන් ජනතහට ඩා හේ 

්රශව්ල වීභට වළිරඹහෂේ තිශඵන ඳනේ ශටුේඳතෂේ ිරඹරහ 

තිශඵනහ. ශේ ිරඹහශන ඹනශොට ශවොයි. නමුේ 

ඳහර්ලිශේන්තු භන්්රීරු වළටිඹට ශතොයතුරු දළනළනීභ අපි හටේ 

ශඳොදු ශදඹෂේ ඵ භහ තමුන්නහන්ශ්රහට ිරඹන්න ළභතියි. 

ඳහර්ලිශේන්තු භන්්රීරුන්ට ශතොයතුරු දළනළනීශේ වළිරඹහ 

ඉතහභ ඉවබඳන් තිබිඹ යුතු නිහ තභයි භහ හිතන්ශන් අද 

ඳහර්ලිශේන්තු ය්රහද ළනි සිඹලු ශද්ව තිශඵන්ශන්. නමුේ අද 

තේේඹ ඉතහභ නහටුදහඹයි  මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි.  

අද ශේ යශට් සිටින ර්තභහන අභළතිතුභහශන් ්රලසනඹෂේ 

ඇහුහභ එතුභහ අඳට ඒ ශතොයතුරු රඵහ ශදනහද? අභළතිතුභහ 

ශභොෂේද යන්ශන්?  ඡන්ද 5 000ෂේ අයශන ඳහර්ලිශේන්තුශව් 

පිටු ඳ ශදොශයන් ආපු ශශනෂේ ශඳන්රහ අඳට ිරඹනහ  " 

ශභඹහශන් අවන්න" ිරඹරහ. ඒද  ්රජහතන්රහදඹ? ඒද  

ශතොයතුරු දළනළනීශේ අයිතිඹ? ශභන්න ශේ හශ  හරේණි 

යුඹදී තභයි තමුන්නහන්ශ්රහ ශේ ඳනේ ශටුේඳත ඉියරිඳේ 

යන්ශන්. තමුන්නහන්ශ්රහ ශේ ඳනේ ශටුේඳත ඉියරිඳේ 

යරහ  නංගි ශඳන්රහ අෂේහ හද ඵන්දනහ හශ  ළඩා ෂේ 

තභයි ශේ යන්ශන්.  
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ශේ ඳනේ  ශටුේඳශේ ිරඹහශන ඹනශොට ශවො ශද්ව 

තිශඵනහ. තමුන්නහන්ශ්රහ ිරඹනහ  ඳසු ගිඹ ආේුහ ඳළති 

හරශේ ශේ ටයුේත ශශ් නළවළ ිරඹරහ. ඒ ඇේත. ඳසු ගිඹ 

ආේුහ ඳළති හරශේ ශතොයතුරු දළනළනීභෂේ වුණහ නේ 

ශවොයි. නමුේ  ඳනතිරන් ේභත ශනොවුණහට  ශේ යශට් ඒ 

හරශේ ඳළති නුහ තීන්දු වයවහ ශේ ශතොයතුරු දළනළනීශේ 

ක්රිඹහලිඹ ියටභ ක්රිඹහේභ වුණු ඵ අපි දන්නහ. එඹ 

නීතයනුකර තේේඹෂේ ශනොවුණේ  අනිඹේ ආහයශඹන් - පුේ 

ඳේ වයවහ හශ භ ශනඹේ භහර් වයවහ- ශතොයතුරු දළන 

ළනීශේ වළිරඹහ තිබුණහ. නමුේ අද එශවභ නළවළ.  

ශේ යශට් අභළතිතුභහ ශේ ඳහර්ලිශේන්තුශව්දී ළරරිශේ සිටි 

ජනභහධයශව්දීන්ට තර්ජනඹ ශ ඵ අපි දන්නහ. 

ජනභහධයශව්දීන්ශ  නේ ේ ිරඹරහ  ශේ ශේ ජනභහධය 

ආඹතනරට ඳරිසේ ශන්න ිරඹරහ තර්ජනඹ ශහ. අන්න ඒ 

හශ  හනු තභයි අද තමුන්නහන්ශ්රහ ශේ ශතොයතුරු 

දළනළනීශේ අයිතිහසිේ පිබඳඵ ඳනේ ශටුේඳත ඉියරිඳේ 

යන්ශන්. 

දළන් තමුන්නහන්ශ්රහ ිරඹනහ  ශේ මු ප ශරෝශඹන්භ 

7ළනි තළනට තිශඵන ශවොභ ඳනේ ශටුේඳත ිරඹරහ. ඒ 

හශ භ ඉන්ියඹහ එෂේ ඵළලුේ තිශඵන ශවොභ ඳනේ 

ශටුේඳත ශේ ිරඹරහ තමුන්නහන්ශ්රහ ිරඹනහ. වළඵළයි  

ඉන්ියඹහ  ශන්ඳහරඹ  ඵංරහශද්ලඹ  ඒ සිඹලුභ යටව ඉියරිඳේ 

ශ ශතොයතුරු දළනළනීශේ ඳනේර ීමභහන් වන් යරහ 

නළවළ ිරඹන එ අපි තමුන්නහන්ශ්රහට ිරඹන්න ඕනෆ. 

ජනතහට ශතොරුතුරු දළනළනීභ ඉතහභ ිදනමින් ව ශබඳන් 

යන්න පු පන්.  

ශේ ඳනේ ශටුේඳශේ II න ශොටශ් ඳළවළියලි 

තිශඵනහ   "ශතොයතුරුරට ්රශව්ල වීභ ්රතිෂේශ්ඳ ිරරීභ" ිරඹරහ. 

ශේ අනු දීර්ක ලශඹන් ශතොයතුරු රඵහ දීභ ්රතිෂේශ්ඳ ශ 

වළළයි. යහජය ආයෂේහට අතිදහඹ න අසථහ ශතොයතුරු 

රඵහ දීභ ්රතිෂේශ්ඳ ශ වළිරයි.  ඒ හශ භ ජහතයන්තය නීතිඹ 

ඹටශේ ව අන්තර්ජහති ගිවිසුේ ශවෝ ඵළීමේ භ ශ්රී රංහශව් ඇති 

ඵතහරට අතිහීර න අසථහ එභ ශතොයතුරුරට 

්රශව්ල වීභ ්රතිෂේශ්ඳ ශ වළළයි.  රු විභව වීයංල භළතිතුභහ 

ශේ පිබඳඵ අධහනඹට ශඹොමු ශහ. භට ඉසශවරහ ථහ ශ 

රු අශලෝෂේ අශබ්සිංව නිශඹෝජය ඇභතිතුභහ ිරව්හ  ඒ 

අතයඹෂේ ිරඹරහ. නළවළ  ඒ ශේ ඳනේ ශටුේඳශේ තිශඵනහ. 

ශේ ඳනේ ශටුේඳශේ ඳළවළියලි වන් ශනහ   අවුරුදු 10ෂේ 

ඉකුේ වීශභන් ඳසු වුද එභ ශතොයතුරු ශවබඳ ශනොශ යුතුඹ 

ිරඹරහ.  ශභභ ඳනේ ශටුේඳශේ  5ළනි පිටුශව් ශභශ් වන් 

ශනහ; 

"(3) ශේ න්තිශේ (1) (ඇ)(v) උඳ න්තිශේ වන් විශද්ල ගිවිසුේ 

අවුරුදු දවඹෂේ ඉකුේ වීශභන් ඳසු වු ද අන් වී ශනොභළති අසථහ  

ඒ ේඵන්ධශඹන් ව ශතොයතුරු ශවබඳ ශනොශ යුතු ඹ." 

එතශොට ETCA ගිවිසුභ හශ  ගිවිසුභෂේ ළන අපි 

ශතොයතුයෂේ දළනන්ශන් ශොශවොභද? තමුන්නහන්ශ්රහ 

ඔෂේශෝභ ගිවිසුේ අේන් යරහ ශේ යටට ශන්න ඕනෆ සිඹලු 

නසඳළේති ශහට ඳසුද ශේ යශට් ජනතහ ඒ ගිවිසුශේ 

අන්තර්තඹ දළනත යුේශේ? ඒද ඔඵතුභන්රහ ිරඹන්ශන්? 

අලසඹහ ඳළනරහ ගිඹහට ඳසශ් ඉසතහරඹ වන්න ිරඹරහද අඳට 

ිරඹන්ශන්? රුණහයරහ ශේ යශට් ජනතහ ශනොභඟ ඹන්න 

එඳහ. 

ඵළංකු ටයුතු පිබඳඵ ශේ ඳනේ ශටුේඳශේ වන් ශරහ 

තිශඵනහ. අද ශේ යශට් ඉතහභේභ ආන්ශදෝරනහේභ චරිතඹෂේ 

තභයි භව ඵළංකු අධිඳතියඹහ. භව ඵළංකු අධිඳතියඹහ ශේ යටට 

යපු වින්නළහිඹ පිබඳඵ ථහ ශශොේ  ශේ ආේුහ  

වභ්රීඳහර සිරිශ්න ජනහධිඳතිතුභහ ඵරඹට ශ න්න භවන්සි 

ශරහ ළඩා  යපු ශේ යශට් සිවිව ංවිධහන ඳහ අද ඔහු එඳහ 

ිරඹනහ. අද එෂේේ ජහති ඳෂේශේ ඹේ ඹේ ඇභතිරුන්ශ  

වුභනහට නළත තහෂේ ශේ භව ඵළංකු අධිඳතියඹහභ ඳේ 

ිරරීශේ ූ දහනභෂේ තිශඵනහ. අද ශ්රී රංහ නිදවස ඳෂේඹ 

නිශඹෝජනඹ යන ආේුහශව් භන්්රීරුේ ිරඹනහ  ශේ භව 

ඵළංකු අධිඳතියඹහ නළත ඳේ යන්න එඳහ ිරඹරහ. ර්තභහන 

භව ඵළංකු අධිඳතියඹහ ශ ශේ යශට් ආර්ථිඹට ඉතහභේභ 

ඵයඳතශ විධිඹට ඵරඳහන දෂිත නු-ශදනු ශවබඳදයවු ිරරීභ 

ළශළෂේවීශේ අදවසින් තභයි තමුන්නහන්ශ්රහ ශේ ඳනේ 

ශටුේඳත ඉියරිඳේ යරහ තිශඵන්ශන්. ඳසු ගිඹ හරශේ COPE 

එ ඉියරිඹට ශේ භව ඵළංකු අධිඳතියඹහ ආශව් නළවළ. COPE 

එශෂේ බහඳතිතුභහශ  ව අශනකුේ හභහජිඹන්ශ  ඵර ිරරීභ 

නිහ තභයි භව ඵළංකු අධිඳතියඹහ ශේ මිටු ඉියරිඹට 

ශනහශව්. අද තමුන්නහන්ශ්රහ ිරඹනහ  ඵළංකු ටයුතු පිබඳඵ 

ශතොයතුරු ශදන්න ඵළවළ ිරඹරහ. ඒ හශ භ ශේ ඳනේ 

ශටුේඳශේ තිශඵන බඹහනභ තභයි ශොශවන් ශවෝ 

ශතොයතුයෂේ අයශන ජනභහධයශව්ියශඹෂේ ඒ ඳේතයඹට 

දළේශභොේ ඒ ජනභහධයශව්ියඹහට හිශර් ඹන්න ශන එ. ඒ 

තභයි ඇේත හයණඹ. 

 

ගු කුණළරවැන ඳරණවිතළන මශතළ  
(ரண்தைறகு கதரத்ண தறரண) 

(The Hon. Karunarathna Paranawithana) 

රු භන්්රීතුභහ  ඔඵතුභහශ  එභ  ්රහලඹ ළරැියයි. භභ ඒ 

ඳළවළියලි යන්නේ. 

 

ගු පමොශළ්ද ප්රියාර්න ා සිල්ලළ මශතළ 
(ரண்தைறகு தரயரன் தறரறர்ண  சறல்ர) 

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 

නළවළ  ඒ ඔඵතුභහශ  ථහශව්දී ඳළවළියලි යන්න.  

 

ගු කුණළරවැන ඳරණවිතළන මශතළ  
(ரண்தைறகு கதரத்ண தறரண) 

(The Hon. Karunarathna Paranawithana) 

ජනභහධය පිබඳඵ තමුන්නහන්ශ් ශ ථහ ළරැියයි. 
 

ගු පමොශළ්ද ප්රියාර්න ා සිල්ලළ මශතළ 
(ரண்தைறகு தரயரன் தறரறர்ண  சறல்ர) 

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 

ඒ ඔඵතුභහශ  ථහශව්දී ඳළවළියලි යන්න. භශ  ශරහ 

න්න එඳහ. ඒ තභයි ඇේත හයණඹ. [ඵහධහ ිරරීභෂේ] නළවළ  

තමුන්නහන්ශ්රහ ඔඹ විධිඹට ඳළවළියලි යපු ඒහ ළරැියයි ිරඹන 

එ ශේ භහජශේ ්රහශඹෝගි ඔේපු ශරහ තිශඵනහ. VAT එ 

ළන ථහ යන ශොට දළන් තමුන්නහශ්රහ එ එ තන්දය 

ිරඹනහ. නමුේ ශඳොශශොට ඵළවළරහ  ශඳොශශොශව් ඳඹ වරහ 

ඇවිද්දහභ ශඳශනනහ  ඒහ එෂේේ ඇේත ශනශභයි ිරඹරහ. 
 

ගු කුණළරවැන ඳරණවිතළන මශතළ  
(ரண்தைறகு கதரத்ண தறரண) 

(The Hon. Karunarathna Paranawithana) 

ජනභහධය පිබඳඵ තමුන්නහන්ශ් ශ ථහ ළරැියයි ිරඹන 

එයි භභ ිරව්ශව්. 
 

ගු පමොශළ්ද ප්රියාර්න ා සිල්ලළ මශතළ 
(ரண்தைறகு தரயரன் தறரறர்ண  சறல்ர) 

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 

ඒ ඇේත. ඔඵතුභහ තයේ භභ ජනභහධය ළන දන්ශන් නළවළ. 

[ඵහධහ ිරරීභෂේ] නළවළ  ඒ ඇේත. 
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ඳහර්ලිශේන්තු 

ගු ණන්දා අලුවැගමපප මශතළ 
(ரண்தைறகு ஆணந் அலுத்கமக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

ඔඵතුභහ දන්ශන් නළති ශද්ව ළන ථහ ශනොය ඉන්න. 

 
ගු පමොශළ්ද ප්රියාර්න ා සිල්ලළ මශතළ 
(ரண்தைறகு தரயரன் தறரறர்ண  சறல்ர) 

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 

ඔඵතුභහ ිරඹන්න ඕනෆ නළවළ  භට ථහ ශනොය ඉන්න. 

ඔඵතුභහ වුද භට ථහ ශනොය ඉන්න ිරඹරහ ිරඹන්න. ඒ නිහ 

රු නිශඹෝජය ඇභතිතුභහට ඕනෆ නේ රුණහයරහ ඒ 

ඔඵතුභහශ  ශරහශව්දී ඳළවළියලි යන්න. භභ ිරඹන්ශන් ශේ 

ඳනේ ශොටුේඳශේ අන්තර්තඹ පිබඳඵයි. තමුන්නහන්ශ්රහ 

ශො ශශ් වරහ වන ළහිවර පිබඳඵ තභයි  අපි ශේ ිරඹන්ශන්. 

අපි ිරඹන්ශන් තමුන්නහන්ශ්රහ ශභචිචය ශද්ව යරහ තිශඵනහ 

නේ - 

 
ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීුරමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්්රීතුභහ  ඔඵතුභහට ත විනහිදඹ හරඹෂේ තිශඵනහ. 

 
ගු පමොශළ්ද ප්රියාර්න ා සිල්ලළ මශතළ 
(ரண்தைறகு தரயரன் தறரறர்ண  சறல்ர) 

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 

තමුන්නහන්ශ්රහ ශේ යටට ඹවඳතෂේ යරහ තිශඵනහ නේ 

තමුන්නහන්ශ්රහ ඳශහේ ඳහරන ඡන්දඹ ඳේන්ශන් නළේශේ 

ඇයි? ඡන්දඹ තිඹරහ තමුන්නහන්ශ්රහ ශේ යශට් ජනතහට දීපු 

ශද්ව තමුන්නහන්ශ්රහභ උයහ ඵරන්න. ඒ තභයි අශේ 

අිනශඹෝඹ. මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි  ශොශවොභ වුණේ ශේ 

ඳනේ ශටුේඳශේ  ිරසිභ ඵරධහරිතහෂේ නළවළ. ඔඵතුභහ ශේ 

ඳනේ ශටුේඳශේ  38ළනි න්තිඹ ිරඹහ ඵරන්න.  

ආේුහක්රභ යසථහශව් තිශඵන නිහ ශභහි දේඩා න න්තිඹෂේ 

නළවළ ිරඹන හයණඹ -  භභ දන්ශන් නළවළ  ඒ ඳළවළියලි 

යන්න. නමුේ ශේශෂේ අහනඹට තිශඵන විධිඹට ශතොයතුරු 

ශනොරළබුශණොේ යන්න තිශඵන්ශන් විනඹ මිටුට ඉියරිඳේ 

යන එයි. 

එතශොට ඒශෂේ ිරසිඹේ ඵරධහරිතහෂේ නළවළ. භවය 

ශරහට තභන්ශ  ආඹතනශේ ශතොයතුරු රඵහ ශනොශදන ශර 

ඉවශ නිරධහරින්ශන් ඒ නිරධහරිඹහට උඳශදස රළශඵන්න 

පු පන්. ශේ වරිඹට "ශවොයහශ අේභශන් ශේන අවනහ 

හශ " ළඩා ෂේ. ශභොද  ඒ නිරධහරිඹහශ  ඉවශ නිරධහරිඹහ ඳවශ 

නිරධහරිඹහ ශබ්යහ ළනීශේ ූ දහනභෂේ තිශඹන්න පු පන්. ඒ නිහ 

ශේ ඳනේ ශටුේඳතට ඹේ ඵරධහරී තේේඹෂේ ශදන්න නේ 

තමුන්නහන්ශ්රහ ශේට දේඩා න න්තිඹෂේ ඇතුශේ යරහ 

ශේ ඵරධහරී තේේඹට ඳේ යන්න ිරඹන ඉවලීභ යනහ.  

භභ තේ හයණඹෂේ ිරඹන්න ඕනෆ.  ශභභ ඳනේ 

ශටුේඳශේ  38. (2)  උඳ න්තිශේ ශේ විධිඹට තිශඵනහ:  

"අදහශ විනඹ අධිහරිඹ විසින් එභ අධිහරිඹට ශඹොමු යන රද ඹේ 

රුණෂේ ේඵන්ධශඹන් න්නහ රද ක්රිඹහ භහර් පිබඳඵ ශොමින් 

බහ ශත දළනුේ ියඹ යුතු ඹ."   

රු නිශඹෝජය ඇභතිතුභහ ශේ ඵරන්න. ශභහි ඹේ හරඹෂේ 

දෂේහ නළවළ. එතශොට ශේ දළනුේ ශදන්න ඕනෆ ශොචිචය 

හරඹිරන්ද? ඉසයවදී ශේ ඳනේ ශටුේඳත ක්රිඹහේභ ශනහ 

ශන්. එතශොට පු පන් තයේ ශේ යශට් හභහනය ජනතහට යදය 

ශනොන ආහයඹට  ජනතහට පු පන් තයේ වන රළශඵන 

ආහයඹට තමුන්නහන්ශ්රහ ශේ ඳනත ක්රිඹහේභ යන්න ඕනෆ. 

ශභතළන ිරඹන හයණඹෂේ තභයි වළභ තිසශ්භ ඳහරට ශභඹහ 

ඇතුශේ යන්න ඵළරි වුණහභ ශේශන් ශතොයතුරු රඵහ න්න 

පු පන් ශයි  ඒ හශ භ ඳහය ශොන්ක්රීට් යන ශොට 

ඇසතශේන්තු ළන අවන්න පු පන් ශයි ිරඹන එ. ඳහය වදන 

ශොට ඳහශර් ්රලසන දළන න්න ශේ ඳනත අලය න්ශන් නළවළ. 

ඒ අදහශ භවජන නිශඹෝජිතඹහ ශවොයේ යන්ශන් නළති ඳහශර් 

ළඩා  ටි ශහ නේ මිනිසසුන්ශන් ්රලසන එන්ශන් නළවළ. ඒ 

හශ භ තභන්ට ඕනෆ නේ ්රහශද්ය ඹ ශවේ හර්ඹහරඹට 

ගිහිවරහ හර්මි නිරධහරි වමු වුණහභ  ඒ ඇසතශේන්තුශව් 

ශොපිඹෂේ න්න පු පන්. ඒ නිහ තමුන්නහන්ශ්රහ ශේ ඳනේ 

ශටුේඳත ඒ තයේ රඝු යරහ ථහ ිරරීභ පිබඳඵ අශේ 

නහටු ්රහල යනහ.  

ශොශවොභ වුණේ  ශේ ඳනේ ශටුේඳත ඉියරිඳේ ිරරීභ 

ශවොයි. ඒ හධනීඹ රෂේණඹෂේ. දකුණු ආසිඹහ අයශන 

ඵරන ශොට අශනෂේ යටව සිඹවශවභ ශේ ේඵන්ධ ඳනේ 

තිශඵනහ. අපි තභයි ඉියරිඳේ ය තිබුශේ නළේශේ. ඒ නිහ  

ලින් ඳනේරට ශහ හශ   යන්ශන් නළති  රුණහයරහ 

ශේ යශට් ජනතහට ්රශඹෝජනඹෂේ න ආහයඹට ශේ ඳනත 

ක්රිඹහේභ යන්නඹ ිරඹන ඉවලීභ ශඵොශවොභ ශෞයශඹන් 

යනහ. සතුතියි.  

 
ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීුරමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශඵොශවොභ සතුතියි.  

ීරශඟට  රු විශේඳහර ශවට්ටිආයචිචි භන්්රීතුභහ. 

 
[අ.බහ. 3.07] 

 

ගු විපේඳළ පශ්ටිණරච්ික මශතළ 
(ரண்தைறகு றமஜதரன தயட்டிஆச்சற) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි  ය විස ඳභණ හරඹ 

සිට සිහිනඹෂේ ශරහ තිබුණු ශතොයතුරු දළන ළනීශේ 

අයිතිහසිේ පිබඳඵ ඳනේ ශටුේඳත ර්තභහන රු 

ජනහධිඳතිතුභහශ ේ  රු යනිව වික්රභසිංව භළතිතුභහශ ේ යජඹ 

ඹටශේ   අශේ ියස්රිෂේශේ ඉතහභේභ සුවිශල්ෂී හර්ඹ බහයඹෂේ 

ඉසට යන ජනභහධය වහ ඳහර්ලිශේන්තු ්රතිංසයණ අභහතය  

ආේුහ ඳෂේශේ ්රධහන ංවිධහඹ රු ඹන්ත රුණහතිර 

භළතිතුභහ ඉතහභේ එිදතය අද ශදන ය ිරඹළවීභ වහ 

ඳහර්ලිශේන්තුට ඉියරිඳේ ිරරීභ ළන භභ ඉතහභේ තුටු ශනහ.  

අශේ රු ශභොවහන් ප්රිඹදර්ලන ද සිවහ භළතිතුභහ ිරව්හ හශ  

ඒ ඓතිවහසි ශදඹෂේ.  ශභොද   එදහ විඳෂේශේ භන්්රීයශඹෂේ 

වළටිඹට ේභන් ථහනහඹ රු රු ජඹූ රිඹ භළතිතුභහ ශේ 

ඳනේ ශටුේඳත ශනහ ඵ අපි දන්නහ. ඒ ඳයහජඹට ඳේ 

ශහ. ඒ නිහ වරිඹට විලිරහරහ  විලිරහරහ  විලිරහරහ  ීරඳළටිශඹෂේ 

ළදුහ හශ  තභයි රු ශභොවහන් ප්රිඹදර්ලන ද සිවහ 

භන්්රීතුභහශ  ථහ. එතුභහ ඳයණ ෆලි ටි විතයෂේ එතු 

යනහ. ශේශෂේ හධහයණඹේ ඵරන්න. ශේ යශට් ඉතිවහශේ අපි 

ශේ ය න්ශන් භවය ශරහට අපිභ අභහරුශව් ළශටන 

ශදඹෂේ. ශභොන ආේුහෂේද එශවභ යන්ශන්? ඉියරි 

භළතියණශේදී තභන්ශ  ජනභහධය අයශන තභන්ට ඕනෆ 

විධිඹට ශේ යශට් මිනිසසුන්ශ  භහනසිේඹ වදහ න්න 

වළශභෝභ ඵළලුහ.  අඳට ශචෝදනහ තිශඵනහ. භභ ිරඹන්ශන් ඒහ 

වරිද ළයියද ිරඹන එ ශනොශයි.  
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හිටපු ජනහධිඳතිතුභහ අයිටීඑන් එට ශන්න තිශඵන මුදව 

්රභහණඹ ඵරන්න. ඒහ ේශේ ශොශවොභද? ඒහ පිබඳඵ අඳට 

ිරඹන්න තිශඵනහ. ඒ නිහ අඳට දහචහයහේභ ශදඹෂේ 

තිශඵනහ. අශේ භළතියණ ශඳොශයොන්දුෂේ තිබුණහ. අතිරු 

ජනහධිඳති වභ්රීඳහර සිරිශන් භළතිතුභහ අශේෂේශඹෂේ 

වළටිඹට එන ශොට තිබුණු ඉතහභේ ළදේ  ඓතිවහසි 

ශඳොශයොන්දුෂේ තභයි ශතොයතුරු දළන ළනීශේ අයිතිහසිේ 

පිබඳඵ ඳනේ ශටුේඳත ඉියරිඳේ ිරරීභ.  ශතොයතුරු දළන ළනීභ 

පිබඳඵ අයිතිඹ  මිනිසුන්ශ  භහනසිේඹ ශනස ිරරීභ  අවර 

වහ දණඹ නළති ිරරීභ  ශේ හයණහ ටි ඵරහ ශන තභයි අපි එදහ 

ටයුතු ශශ්. දළන් ශභතළන අවනහ ඉසට ය තිශඵන 

ශඳොශයොන්දු ශභොනහද ිරඹරහ. ඳසු ගිඹ දසර ශභතළන යිහරු 

ළහුහ. ශඳොශයොන්දු ඉසට යනශොටේ ඉන්න ඵළවළ. ශඳොශයොන්දු 

ඉසට ශශ්  නළවළයි ිරඹරහ ඵණිනහ. ශඳොශයොන්දු ඉසට යන 

ශොට අය භූමිශතව ළටුණ ළයඬි හශ  නලිඹන්න ඳටන්ශන 

තිශඵනහ. ශභොවහන් ප්රිඹදර්ලන ද සිවහ භන්්රීතුභහ 

නීතිඥයශඹෂේ වළටිඹට   හධහයණඹ යුෂේතිඹ ළන ථහ යනහ. 

ඔඵතුභහේ භභේ ඳශහේ බහශව් එට හිටිඹහ. ඳසු ගිඹ යජඹ 

හරශේ වුණු සිදුවීේ ළන ඵරන්න. ඳශහේ බහශව් ශ දණ 

පිබඳඵ භව ඇභතිරු ශතොයතුරු දුන්ශන් නළවළ. අද ඒහ පිබඳඵ 

ථහ යන්න පු පන්. අද ශන ශද් ශභොෂේද ිරඹරහ ඵරන්න. ඒ 

නිහ භත තිඹහ න්න ශේ ඳනේ ශටුේඳත ශේ යශට් 

ඉතිවහඹට එෂේ න ඉතහභ ළදේ ඳනේ ශටුේඳතෂේ ඵ. 

ඉන්ියඹහ න්න පු පන්; ශරෝශේ ශනේ යටව න්න 

පු පන්;  ඇශභරිහ හශ  ියයුණු යටව න්න පු පන්; දකුණු 

ආසිඹහශව් යටව න්න පු පන්. ඒ හශ  රංහටේ ශේ ඕනෆ 

යරහ තිබුණහ. නමුේ ඒ ය න්න පු පන්භෂේ තිබුශේ 

නළවළ. 2/3 ඵරඹෂේ තිබුණු ආේුහ භව ශරොකුට යිහරු 

ළහුහට  ජනහධිඳති ධුය හර ීමභහ ේඵන්ධශඹන් ආේුහක්රභ 

යසථහශව් තිබුණු ඒහ ශනස යරහ  ඔ ප ශිද ටි එතු 

යරහ ඒ ශොවරන්ශ  ඡන්දඹ අයශන යපු නහඩා ේ ියවහ 

ඵළලුහභ  ශේ හශ  ඳනේ ශටුේඳතෂේ ඉියරිඳේ ිරරීභ ශේ යශට් 

සිඹලු ජන ශොටසරට ඹවඳතෂේ නහ.  

රු ශභොවහන් ප්රිඹදර්ලන ද සිවහ භන්්රීතුභහ ඳහයෂේ ළන ථහ 

ශහ. ඳහශර් අයිතිඹ ජනතහට තිශඵන්නට ඕනෆ. ඳහයෂේ වදන 

ශොට ඒට විඹදේ යන මුදර ශොඳභණද? එතුභහ ිරඹනහ  ඒ 

විඹදේ ශදනහඹ ිරඹරහ. අපි ඳනේ ශටුේඳතෂේ ශනළවිේ ශේ 

ටයුතු යන්ශන් ඒ විඹදේ නිේ ශනොශදන නිහයි. ඒ භත 

තඵහන්න. එහිදී තභන්ට අහධහයණඹෂේ ශරහ තිශඵනහ නේ  

ශතොයතුරු දළනළනීශේ අයිතිහසිේ පිබඳඵ ශොමින් බහට 

ගිහින් ිරඹන්න අඳට පු පන්භෂේ තිශඵනහ. රු භන්්රීතුභනි  

ඹේ ඹේ ංශලෝධනඹන් තිශඵනහ නේ  ඒහ ිරඹන්න. ඒ 

ංශලෝධනඹන් ඉියරිඳේ යන්න ඕනෆ. අපි ශේ ඳනේ 

ශටුේඳශේ හයහංලඹ න්න ඕනෆ. ශභහි සිඹවර ශුබහිය නළවළ. 

ඒ නිහ තභයි ශේ ඳනේ ශටුේඳත ඳහර්ලිශේන්තුට ඉියරිඳේ 

යරහ තිශඵන්ශන්  එතුභන්රහ ළනි බුද්ධිභේ  ළදේ අඹශ  

රුණු හයණහ ළරිරවරට ශන ටයුතු යන්න.  

මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි  රු ශභොවහන් ප්රිඹදර්ලන ද 

සිවහ භන්්රීතුභහ ිරඹනහ  ශේ තුබඳන් භහධය ශව්ියන්ට ඹේ ඹේ 

භර්දනඹ ිරරීේ යරහ ලු; රු අභළතිතුභහ භහධයශව්ියන්ට 

තර්ජනඹ ශහ ලු. අභළතිතුභහ භහධයශව්ියන්ට තර්ජනඹ ශශ ්

නළවළ. අභළතිතුභහ ඔවුන්ට තයඹ ශඳන්හ දුන්නහ. ඒ හරශේ 

නේ ශොශවොභද යන්ශන්? ශවොයි  තර්ජනඹ ශහඹ ිරඹමු. එදහ 

ශභොෂේද ශශ්? ශඳෝද්දර ජඹන්තරහ ළනි අඹශ  අත ඳඹ 

ළුහහ.  

ඒ විතයෂේ ශනොශයි. අදේ ශඵොශවෝශදශනෂේ -එෂේනළලිශොඩා  

ළනි අඹ- අතුරුදවන් ශරහ තිශඵනහ. අදේ ඔහුශ  බිරි 

අඬනහ  තභන්ශ  සහමිපුරුඹහ ඉවරරහ. ඒ එෂේභ රන්ත 

වික්රභතුං ළනි අඹට ශ ශද්ව අපි දළෂේහ. අත ඳඹ ළුහහ  

අතුරුදවන් ශහ  භව දව අමු-අමුශව් භයහ දළේභහ. ඒ හරශේ 

ලබ්ද නළතු හිටපු ශභොවහන් ප්රිඹදර්ලන ද සිවහ භන්්රීතුභන්රහ  

අද හීශනන් අිය ශරහ හ ශ  ථහ යනහ. ශේ ආේුහ 

පිහිටුහ භහ 8ෂේ  භහ 10ෂේ තභයි තවුශේ. අපි ශේ ඳනේ 

ශටුේඳත ශනහහ. එතුභහ ශොමින් බහ ළන ිරව්හ. 

එතුභන්රහට පු පන්භෂේ තිබුශේ නළවළ  ශොමින් බහ ඳේ 

යන්න. එදහ යඑන්පී ආේුහට 2/3 ඵරඹෂේ තිබුණහ නේ 

ශොමින් බහ ශශනන්න තිබුණහ. ඒහේ අපි අපිභ අවරහ 

ශන යන භවය ශද්ව. දළන් ශේ ශොමින් බහ සථහපිත 

යරහ තිශඵනහ.  

භහ ඳශහේ බහශව් යජශේ ගිණුේ පිබඳඵ හය බහශව් 

බහඳතියඹහ වළටිඹට අවුරුදු ණනෂේ සිටිඹහ. අපි දන්නහ  

ඳශහේ බහර භව ඇභතිරු යජශේ ආඹතනර නිරධහරින් 

ළහ  ශටන්ඩා  ර් ඳටිඳහටිඹ ශනස යරහ  ශටන්ඩා ර් එ තභන්ට 

ඕනෆ විධිඹට ශදට  තුනට ඩා න ඵ. අදේ දකුණු ඳශහේ බහශව් 

ඒ ශද්ව සිද්ධ නහ. ්රධහන අභහතයහංලශේ  ශටන්ඩා ර් ඳටිඳහටිඹ 

ළන ඵරන්න. ශටන්ඩා ර් එ තභන්ට ඕනෆ විධිඹට ඩා නහ. 

භවය විට රුපිඹව ශෝටි එවභහයට ශටන්ඩා ර් යන්න 

පු පන්භ තිබිඹදී  ඒ තුනට ඩා රහ තභන්ශ  ශවංචයිඹරහට 

ශදනහ. ඉියරිශේදී එළනි ටයුතු යන්න පු පන්භෂේ 

රළශඵන්ශන් නළවළ. ඒ භත තඵහ න්න. ්රහශද්ය ඹ ශවේ 

හර්ඹහරඹට ගිහින්  ඒ හර්ඹහරශේ ඉශන ''ශෂෝේ'' එ 

හයණහ ටි ලිඹහ දුන්නහභ  ඒ ඉසට න්ශන් නළේනේ  එදහට 

තමුන්නහන්ශ්රහ ඒ ේඵන්ධශඹන් ශේ ඳහර්ලිශේන්තුශව් ථහ 

යන්න. වළභ ශදඹෂේ ළනභ අශුබහිය හිතන්න එඳහ. විඳෂේඹ 

වළටිඹට ශභතුභන්රහ වළභ ශදඹෂේ ළනභ හිතන්ශන් අශුබහියයි. 

ශේශෂේ හධහයණඹෂේ තිශඵන්නට ඕනෆ. ශේ යට වදන්න භවන්සි 

න ශේ යශට් දුෂේ විඳින අහිං ජනතහශ  ශරයින්  ඳුශරන්  

දවිදශඹන් වේඵ යන මුදව හඵහසිනිඹහ යන  ශේ යශට් 

ශනොශඹෂේ දණ  අක්රමිතහ යන අඹට  ශේ ඳනත ක්රිඹහේභ 

ිරරීභ තුබඳන් ශවො ඳහඩා භෂේ උන්න්නට පු පන්.  

රු ශභොවහන් ප්රිඹදර්ලන ද සිවහ භන්්රීතුභහ අධියණඹ 

ළන ිරව්හ. අධියණශේ විනිලසචඹට බහජන න රුණෂේ 

ේඵන්ධශඹන් ශේ ඳහර්ලිශේන්තුශව් ථහ යන්නේ ඵළවළ. 

එතුභහ ිරඹනහ  ඒහශේ ශතොයතුරු ඕනෆ ලු. ශ්රී රංහ භව 

ඵළංකුශව් අධිඳතියඹහ ළන එතුභහ ථහ ශහ. ශ්රී රංහ භව 

ඵළංකුශව් අධිඳතිතුභහ COPE එට ආහ ශන්. අද COPE එශෂේ 

බහඳති ලශඹන් ඉන්ශන් විඳෂේශේ භන්්රීයශඹෂේ  සුනිව 

වඳුන්ශනේති භන්්රීතුභහ. යජශේ ගිණුේ පිබඳඵ හය බහශව් 

බහඳති ලශඹන් ඉන්ශන් ශ්රී රංහ නිදවස ඳෂේශේ -

ඔඵතුභන්රහශ  ඳෂේශේ- රන්ත අරගිඹන්න නිශඹෝජය 

ඇභතිතුභහ. ශේ අඹ මූරහනශේ තඵහ ශන  අශේ ආේුහශන් 

ඕනෆ තයේ ශවොයේ  තෂේිදේ ශශයනහ නේ ශේහ ශවබඳ 

යන්ශන් නළේශේ ඇයි? ඒ අයිතිඹ ශේ බහශව් ිරඹන්ශන් 

නළේශේ ඇයි? ශවොරු  දණ ළන වළභදහභ ිරඹනහ විතයයි. 

තමුන්නහන්ශ්රහට එ ශචෝදනහෂේ ඔේපු යන්න පු පන්භෂේ 

නළවළ. එ හධඹෂේ ිරව්ශව් නළවළ. ශවොශයෂේ  ශවොශයෂේ ිරඹරහ 

ිරඹන්න පු පන්. ශවොශයෂේ න්ශන් ශොශවොභද? ඒහට දඬුේ 

යන්න නීති තිශඵනහ. අධියණඹට ඹන්න පු පන්. 

අධියණඹට ගිඹහද? ඒ එෂේභ ශේරීේ හය බහ ඳේ ශහ. 

ඒහට ඉියරිඳේ වුණහද? අද ඒහ ඔේපු යන්න ඵළරි නිහ  

නන්නේතහය ශරහ  ඒහඵද්ධ වලිඹ ශේ බහට ඇවිවරහ 

ශඵොරුට දළඟලුහට අශේ ළඩා  පිබඳශශ ඉියරිඹට ශන ඹනහ. 

ඒ හටේ ශවොවරන්න ඵළවළ.  

ශභොවහන් ප්රිඹදර්ලන ද සිවහ භන්්රීතුභහ භශ  මිරඹහ නිහ 

එතුභන්රහ යපු ශද්ව ළන භහ ිරඹන්න ළභළති නළවළ. එතුභහ 
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ඒ දසර ටයුතු ශශ් ශොශවොභද? භභේ අවුරුදු 25ෂේ ඳභණ 

හවර ්රශද්ලශේ ශද්ලඳහරනඹ යපු ශශනෂේ. ඒ නිහ භත 

තඵහ න්න  වළභ ිරවශරෝටඹභ හුනු තිශඵනහඹ ිරඹරහ. "වීදුරු 

ශවර ඉශන ව වන්න එඳහ"යි ිරඹහ ්රසථහ පිරුශෂේ 

තිශඵනහ. ඒ ්රසථහ පිරු ප අනු ටයුතු යන්න. ේණහිදඹෂේ 

ශඟට ගිහිවරහ තභන් වුද ිරඹරහ ඵරන්න. එතශොට ශේශයයි. 

දහහලි ජනහධිඳතිභ ලිඹහ න්න ටයුතු යපු ශරහශව් 

රේජහ නළතු ඒ සිඹලුභ දවජයහටභ අත උසපු අඹයි 

තමුන්නහන්ශ්රහ. ශ්රී රංහ නිදවස ඳෂේශේ එතුභහ භශ  

මිරශඹෂේ. එතුභහට ංවිධහඹ ධුයඹ ශදන ශොටේ ආචහර්ඹ රිචර්ඩ් 

ඳතියණ භළතිතුභහශ  ශවේ වළටිඹට භහ උදවු ශහ. රේජහ 

නළතු එතුභන්රහ හධහයණඹ ළන ථහ යනහ. එදහ 

අණඳනේරට අත උසපු වළටි ශොශවොභද? ඒහ ළන ථහ 

ශශ් නළවළ. අද භවහ ශරොකුට ථහ යනහ. එදහ ශභතුභන්රහ 

දණ ළන චනඹෂේේ ථහ ශශ් නළවළ. ශේ භහ අටට  දවඹට 

තභයි ශේ ඔෂේශොභ යරහ තිශඵන්ශන්. අවුරුදු 20ෂේ  අවුරුදු 

17ෂේ  අවුරුදු 9ෂේ රින් ය ශභතුභන්රහ ආේුහ යද්ිය  "එශවයි" 

ිරඹහ ථහ යපු අඹ තභයි අද ශේ ශනොශඹෂේ විධිශේ තන්දය 

ිරඹන්ශන්.   

භහධය ළන ඉශන ේ ශශනෂේ විධිඹට ශතොයතුරු 

දළනළනීශේ අයිතිහසිේ පිබඳඵ ඳනේ ශටුේඳත ළන ඉතහභ 

ඳළවළියලි ථහ යන්න භට රළබී තිශඵන ශරහ භිය  අශේ 

රුණහයේන ඳයණවිතහන නිශඹෝජය ඇභතිතුභනි. අද ශේ යශට් 

ශන සිදුවීේ ියවහ ඵරන්න. අද පුේ ඳේර ඇතළේ සිදුවීේ ළන 

ඳශ ශනහ. ශතොයතුරු දළනළනීශේ අයිතිහසිේ පිබඳඵ ඳනත 

තුශ ඒ සිඹලු ශද්ව ආයෂේහ ය තිශඵනහ. ඒ හශ භ යහජය 

ආයෂේ ටයුතු පිබඳඵ ඹේ ඹේ හයණහ ඳශ ිරරීභ ඉේ ය 

තිශඵනහ. එශවභ යන්ශන් නළති යටෂේ ඳහරනඹ යන්න 

පු පන්භෂේ නළවළ. ඹේ ඹේ යවය ශද්ව තිශඵනහ. භව 

ඵළංකුශව් ගිණුේ පිබඳඵ ශතොයතුරු ශදන්න පු පන්ද? ඹේ 

පුද්රශඹකුශ  පිට යට තිශඵන ගිණුභ ශතොයතුරු අඳට න්න 

පු පන්ද? ඵළවළ. ඒට අධියණ ක්රිඹහභහර්ඹෂේ අයශන විලහර 

ක්රිඹහලිඹෂේ යන්න ඕනෆ. අඳට ඒ ශද්වරට අතවන්න 

පු පන්භෂේ නළවළ.  ශතොයතුරු දළනළනීශේ අයිතිහසිේ පිබඳඵ 

ඳනත තිශඵනහ ිරඹහ භවය ශරහට තමුන්නහන්ශ්රහ ිරඹයි  

ඇභතියශඹකුට  භන්්රීයශඹකුට ඉන්න අනිඹේ බිරිශ  

විසතයේ අඳට ශවොඹහ න්න ඕනෆඹ ිරඹරහ. එළනි තේේඹට 

ඳේ ශනහ.  ඒ ශද්ව ඒ අඹශ  ශඳෞද්ලිේඹ. අය විධිඹට 

ඳහරනඹ ිරරීභෂේ ශනොශශොේ එශවභේ ිරඹයි තමුන්නහන්ශ්රහ. 

අය අවව ඇභතියඹහ  අවව භන්්රීයඹහ අනිඹේ ේඵන්ධතහ 

ඳේන ළවළනු ණනේ තමුන්නහන්ශ්රහ ිරඹන්න ිරඹයි.  

එශවභ ඵළවළ. ශතොයතුරු දළනළනීශේ දහචහයහේභභෂේ 

තිශඵනහ. ශේ ඳනත දළන් ශටුේඳේ ය තිශඵනහ.  

තමුන්නහන්ශ්රහට ශවො නළති ශද්ව තිශඵනහ නේ ඕනෆ 

තයේ ංශලෝධනඹ යන්න පු පන්. එ එ අුහඳහුහේ 

තිශඵන්න පු පන්. වළභ ශදඹෂේභ ර් ේපර්ණ නළවළ.  

ශේ.ආර්. ජඹර්ධන භළතිතුභහ ශනහපු ආේුහක්රභ යසථහ 

ඵරන්න. දළන් ඒට දවන න ආේුහක්රභ යසථහ 

ංශලෝධනඹේ ඇවිේ තිශඵනහ. අලයතහ අනු  යශට් 

වුභනහ අනු  ය ශට් ජනතහට ශේ හයණහ ත තේ පු පව 

ිරරීශේ අලයතහ අනු ශේහ රින් ය ං ශලෝධනඹ යන්න 

පු පන්. ඒ නිහ අඳ ඵඹ නළති ශේ තීන්දු ේතහ. එෂේේ 

ජහති ඳෂේඹ වළටිඹට ශේ ඳනේ ශටුේඳත ේභත ය න්න 

අශේ ේපර්ණ වශඹෝඹ ශදනහ. ශභොද  ශේ ඓතිවහසි 

ටයුේතෂේ. ඉතිවහශේ දහේ ශභළනි ඳනතෂේ ශශනන්න 

ටයුතු ය තිබුශේ නළවළ. ශේ ඳනේ ශටුේඳත ශශනන්න 

තිබුශේ ීරට අවුරුදු 25ට විතය ඉසය ශරහයි. නමුේ  ඳභහ 

ශරහ ශවෝ අශේ යජඹ භිනන් ශේ හර්ඹඹ ය තිශඵනහ. එදහේ 

ශේ ඳනේ ශටුේඳත ශශනන්න වළදුශව් අපියි. ශභතුභන්රහ ඒ 

නේරහ තිබුණහ. ශභතුභන්රහශ  ශභන්න ශභශවභ පුරුද්දෂේ 

තිශඵනහ. යඑන්පී ආේුහ ශභොෂේ ශවෝ යන්න ගිහින් 

වියසිශේේ ඒ නළළේතුශොේ එඹ යන්ශන් නළවළ. අඳට 

එශවභ ශද්ලඳහරන කුවේඹෂේ නළවළ. අඳ හධහයණඹ ඉසට 

යනහ.  

එදහ අතිරු ජනහධිඳතිතුභහේ  රු අභළතිතුභහේ -එදහ 

විඳෂේ නහඹයඹහ වළටිඹට- ඳළවළියලි ිරව්හ  ශඳොශයොන්දු 

වුණහ  අඳට ශභොන විධිඹට ඵරඹ තිබුණේ  තුශනන් ශද 

ඵරඹෂේ තිබුණේ ශේ යශට් ජහති ආේුහෂේ වදන ඵ. අඳ ඒ 

ශඳොශයොන්දු වරිඹට ඉසට ය තිශඵනහ. ඒ විධිඹටභ අඳ දුන් 

ශඳොශයොන්දු සිඹවර වරිඹට ඉසට යනහ.  

මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි  භට තේ හයණඹෂේ 

ිරඹන්න තිශඵනහ. භහ ලින් දේ ශේ හයණඹ ිරව්හ. 

හිටපු ජනහධිඳතිතුභහශ  ආයෂේහ නළති ිරරීභ ළන ශභතුභන්රහ 

ථහ ශහ. අශේ රු ජනහධිඳතිතුභහශ  ියන සිඹශේ ළඩා ටවශන් 

72න ළඩා ටවන ශභොෂේද? ශභොවහන් ප්රිඹදර්ලන ද සිවහ 

භන්්රීතුභනි  ඇයි ඔඵතුභහ බහ ර්බශඹන් පිට ඹන්ශන්? හිද 

ශරහ භභ ිරඹන ශදඹ අවන්න ඉන්න ශෝ.  ඹන්න එඳහ. 

පු පන් නේ අඳ අවන ඒහට උේතය ශදන්න. ියන සිඹශේ ළඩා  

පිබඳශශශ් 72න ළඩා ටවශන් වන් තිබුශේ ්රභූ ආයෂේහ 

වහ වමුදහ නිරධහරින් ේඵන්ධ ිරරීභ ේපර්ණශඹන්භ 

්රතිෂේශ්ඳ යනහඹ  ඒ අඹ ඉේ යනහඹ ිරඹන එයි. ඒ 

ිරව්හභ ශභන්න ෆ වනහ. ඒ හයණඹ ියන සිඹශේ ්රතිඳේති 

්රහලනශේ තිශඵනහ. වළටශදරෂේඹෂේ ජනතහ ඡන්දඹ දුන්ශන් 

ශේටයි. 72ළනි ළඩා ටවශන් තිශඵන හය ණඹට ළභළති 

ශරහ වළටශදරෂේඹෂේ ජනතහ ඡන්දඹ දීරහ තිශඵන නිහ අඳ 

ඒ ක්රිඹහේභ යන ශොට ිරඹනහ  "ශභන්න යන ළශඩ්" 

ිරඹරහ.  

අශේ රු ඇභතිතුභහ ශේ ඳනේ ශටුේඳත ඉියරිඳේ යරහ  

අද ශවො විහදඹෂේ තිඹරහ අඳ ශේ ළන ථහ යනහ. අඳ 

රළවළසතියි ශේ ශනුශන් අශේ වශඹෝඹ ශදන්න. පු පන් නේ 

තුශනන් ශද ඡන්ද ඵරශඹන් ඳනේ ශටුේඳත ේභත 

යන්න ටයුතු යමු ිරඹන හයණඹ වන් යමින්  

තමුන්නහන්ශ්රහට සතුතින්ත ශමින්  භශ  ථහ අන් 

යනහ. 

 

[தற.த. 3.20] 
 

ගු කවී්දදිර්ද පකෝඩීවහලර්ද මශතළ 
(ரண்தைறகு கவீந்றன் மகரடீஸ்ன்) 

(The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran) 

தகப கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கமப, 

கலுக்கரண உரறக சட்டதோனம் தரடர்தரக இந் உரற 

சகதறல் மதசுற்கு அதற ந்கக்கரக ன்நற கூநற 

ணது உகக ஆம்தறக்கறன்மநன். ல்னரட்சறறன் 

தண்தைகபறல் தபறப்தகடத் ன்கத்ம் என்நரகும். இந் 

தபறப்தகடத் ன்கரணது கலுக்கரண உரறக 

சட்டத்றன்தோனம் உதறப்தடுத்ப்தட மண்டிது றகவும் 

தொக்கறரணரகும். கல்கள் தபறப்தகடரணரகவும் 

உண்கரணரகவும் றநன் றக்கரகவும் இதக்க மண்டும். 

இந் ரட்டிலுள்ப எவ்தரத தறகசக்கும் கல்ககப 

அநறற்கரண உரறக தரக இதக்கறன்நது. ஆகம, 

கலுக்கரண உரறக சட்டதோனரணது இந் உரற 

சகதறல் சறநப்தரக றகநமற்நப்தட மண்டும்.  
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[රු විශේඳහර ශවට්ටිආයචිචි භවතහ] 
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இந் ரட்டு க்கள் கஷ்டப்தட்டு உகக்கறன்ந 

தத்துக்கரக அநறடப்தடுகறன்ந ரறறன்தோனம் இந் அசு 

தறத்துக்தகரண்டிதக்கறன்நது. அந் ககறல், ணது 

தசனவுகள், றர்ரக தொகநகள் மதரன்ந தசற்தரடுகபறல் 

அசரணது ரட்டு க்கபறடம் தபறப்தகடத் ன்கரக 

டந்துதகரள்ப மண்டும். ரட்டின் ததரதபரரம், கல்ற, 

க்கபறன் அடிப்தகட ரழ்க்கக றகனக, சுகரர 

றகனக, ஆட்சறரபர்கபறன் மதரக்குகபறன் மரக்குகள், 

ஊல் மரசடிகள், ணற உரறக லநல்கள், ததண்கள் ற்தம் 

சறதர்கபறன் றகன, தரறனரபர்கபறன் றகன, மகனற்ந 

ர்கபறன் றகன மதரன்ந அகணத்கத்ம்  தபறப்தடுத் 

மண்டி றகனக இந் அசுக்கு இதக்கறன்நது. ஆணரல், 

கடந்கரன த்த்த்ரல் அறவுககபச் சந்றத் து க்கபறன் 

றகன தற்நற கல்கள் ந்றத்றலும் சரறரக 

தபறப்தடுத்ப்தடறல்கன. த்த்த்றணரல் ஊணதொற்நர்கள், 

தரறக்கப்தட்டர்கள், உறரறந்ர்கள் ற்தம் கரரற் 

மதரணர்ககபப் தற்நற ந்த் கல்ககபத்ம் தபறறடு 

றல்கன. ரநரக, அந்த் கல்ககப கநக்க இந் அசு 

டடிக்கக டுப்தது றகவும் தரதூரணதும் ககனக் 

குரறதுரண றடரகும்.  

அதுட்டுல்ன, தரம்தரறரக ரம் தரதுகரத்துந் 

து னரற்மநரடு தரடர்தைகட கல்தட்டுக்கள், டுகள் 

ன்தண றட்டறடப்தட்ட தொகநறமன அறக்கப்தட்டு 

தகறன்நண. றமசடரக டக்கு, கறக்கறல் றர்கள் 

தர்வீகரக ரலம் தறமசங்கபறலுள்ப கல்தட்டுக்கலம் 

டுகலம் அறக்கப்தட்டு தது றகவும் ண மகணக் 

குரறரகும். றர்கபறன் ரழ்க்ககக, அர்கள் ரழ்ந் 

றனங்ககப டுத்துக்கரட்டும் ககறல் றபங்கற 

மரனங்கள் ற்தம் கல்தட்டுக்கள், ஆங்கள் ன்தண 

அறக்கப்தட்டிதக்கறன்நண. கடந் ஆட்சறரபர்கபறணரல் 

ககக்கூலிகள் தன்தடுத்ப்தட்டு றட்டறடப்தட்ட தொகநறமன 

இந் ஆங்கள்  அறக்கப்தட்டிதக்கறன்நண. ஆகம,  

இந்க் கல்தட்டுக்கள் அகணத்தும் தபறக்தகரண்டுப்தட 

மண்டும். இககணத்தும் ஆங்கபரக்கப்தட்டுப் 

தரதுகரக்கப்தட மண்டும். து றர்கரனச் சந்றறணதக்கு 

அர்கபது தொன்மணரர்கபறன் னரத தபறப்தடுத்ப்தட 

மண்டும்.  

அதுட்டுல்ன, கரரற்மதரமணரர் றடத்றமன இந் 

அசு கணஞ்தசலுத் மண்டும். அகப் தற்நற றதங்கள் 

ந் றத்றலும் ஆப்தடுத்ப்தடறல்கன. து க்கள் 

தல்னரறக்கக்கரமணரர் த்த்த்றணரல் இநந்றதக்கறநரர்கள்; 

ஊணதொற்நறதக்கறநரர்கள்; அங்கவீணரக்கப்தட்டிதக்கறநரர்கள். 

தனர் சறகநகபறல் இதக்கறன்நரர்கள். அர்ககபப் தற்நற 

ந்றரண றததொம் இன்தக இந் அசறடம் 

இல்கனதன்தகண இந் இடத்றமன ரன் ணமகண 

த்டன் கூநறக்தகரள்ப றதம்தைகறன்மநன்.  

மலும், கல்றக டுத்துக்தகரண்டரல், தரலட்கசகள் 

சம்தந்ரண றதங்ககப தபறறடுற்கு இந்த் கல் 

அநறத்ம் சட்டதோனம் கடறறத்றதக்கறன்நது. ஆணரல், 

தரலட்கச றணரத்ரள்ககபத் றதத்துதர்கள், அற்குரற 

ஆங்ககபத் ரர்தசய்தர்ககப றடுத்து, கண 

அகணத்து றடங்கலம் தபறப்தகடரணரக இதத்ல் 

மண்டும். தணன்நரல், அண்கறமன இடம்ததற்ந 

கல்றறற் கல்லூரறகலக்கரண தரறறலும் தல்ககனக்ககத் 

தரறறலும் மகனரய்ப்தை சம்தந்ரண தரறறலும் 

தக்கச்சரர்தைகள் இடம்ததற்நறதக்கறன்நண. இதடன் 

சம்தந்ப்தட்ட கல்கள் தபறப்தகடரணரக இல்கன. 

இணரல், து டக்கு, கறக்கறல் ரலகறன்ந ரர்கபறன் 

கல்றத்ம் தரறக்கப்தட்டிதக்கறன்நது.  

அதுட்டுல்ன, தரலட்கசப் தததமததககப தபறறடு 

கறன்நததரலது அறகரரறகள் ங்கலக்குச் சரகரண 

தொகநறமன அகணக் ககரள்ணரல் து ரர் 

கலக்குரற, து இகபஞர்கலக்குரற மகனரய்ப்கத 

ங்குறல் இலத்டிப்தைகள் ற்தடும் றகனத்ம் கரப்தடு 

கறன்நது ன்தகத்ம் ரன் இந் இடத்றமன கூநறக்தகரள்ப 

றதம்தைகறன்மநன். மலும் இகபஞர், த்றகலக்கரண 

மகனரய்ப்தைக்ககப ங்குகறன்நததரலது ந்ற 

கல்ககபத்ம் தபறறடரல் இதப்தணரல் அறல் 

தக்கச்சரர்தை கரப்தடுகறன்நது. இன்தோனம் து இகபஞர், 

த்றகலக்கரண தரறல்ரய்ப்தை டுக்கப்தடுகறன்நது. 

ஆகம, இறல் றகறரசர தொகந அல்னது மர எத தொகந 

தபறப்தகடரகப் தன்தடுத்ப்தடுகறன்நமதரது டக்கு, 

கறக்கறல் ரழ்கறன்ந த்த்த்றணரல் தரறக்கப்தட்ட து 

இகபஞர் த்றகலக்குச் சரறரண தொகநறல் மகன 

ரய்ப்தைக்ககப  ங்கக்கூடி சந்ர்ப்தம் ற்தடும்.  

அம்தரகந ரட்டத்க டுத்துக்தகரண்டரல், அங்குள்ப 

கல்தொகண தறமச தசனகம் இன்தக தொர்த்ப் 

தடரகரல், குநறத் கல்கள் து க்கலக்குச் 

தசன்நகடது டுக்கப்தடுகறன்நது. இந் ல்னரட்சற 

அசரங்கரணது இற்கநக் கதத்றற்தகரண்டு கல்ககப 

தபறப்தகடரகவும் உண்கத் ன்கரகவும் 

றநகரகவும் தபறப்தடுத்ற, து க்கலக்குச் சறநந் 

மசகக மற்தகரள்ப மண்டுதணக் மகட்டுக்தகரண்டு, 

ணது உகக தொடித்துக்தகரள்கறன்மநன். ன்நற. 

 
ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීුරමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඊශඟට  රු මුජිබුර් යහුභහන් භන්්රීතුභහ. 

 
[අ.බහ. 3.28] 

 

ගු මජිබුර් රහුමළ්ද මශතළ  
(ரண்தைறகு தொஜறதைர் யளரன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි   ශතොයතුරු දළනළනීශේ  

අයිතිහසිේ පිබඳඵ ඳනේ ශටුේඳත ඉියරිඳේ ශොට අද ියන 

ශදන ය ිරඹළවීශේ විහදඹ ඳළළේශන ශේ අසථහශව්දී  ථහ 

යන්නට රළබීභ ළන භභ තුටු ශනහ. 

ශභභ ඳනේ ශටුේඳත ශන ඒභ තුබඳන් ඹව ඳහරන යජඹ 

භළතියණ භශේ ජනතහට රඵහ දුන් ත එ ශඳොශයොන්දුෂේ 

ඉස ට යන්නට පු පන් වුණහ. ඹව ඳහරන යජඹ වළටිඹට   2015 

ජනහරි 08 න දහ රඵපු ඒ ජඹග්රවණඹේ එෂේ ශේ යට විලහර 

ශනට ශඹොමු යන්න ශේ යජඹට පු පන් ශරහ තිශඵනහ. 

ජනහරි 08 නදහට ලින් හිටපු ආේුහ දවඅටන ආේුහක්රභ 

යසථහ ංශලෝධනඹ වයවහ ශේ යට නළත ආඳසට ඇද ශන 

ඹන හර ඳරිචිශේදඹෂේ අපි එදහ දුටුහ.  

දවඅටන ආේුහක්රභ යසථහ ංශලෝධනඹ ශනළවරහ 

ජනහධිඳතියණඹට ඉියරිඳේ වීශේ අසථහ ණන දීර්ක යශන 

නළත ශේ යට ඒහධිඳතිහදඹට  ඒ හශ භ ඳවුවහදඹට 

ශන ඹමින්  දණඹ  ඳළවළය ළනීේ  භහධයරට ඳවය දීේ හශ  

ශනොශඹකුේ දුයහචහයලින්  ්රජහතන්ර විශයෝධී ක්රිඹහලින් එදහ ශේ 

යට පිරිහිරහ තිබුණහ. අප්රිහනු භවහද්වීඳශේ තිශඵන උන්ඩා හ  

සිේඵහබ්ශව් ළනි යටව භන් යපු ියලහට ශේ යටේ භන් 

යන ආහයඹ ඒ තුබඳන් අපි දුටුහ. ඒ ඹව ඳහරන ජඹග්රවණඹේ 

එෂේ - රු වභ්රීඳහර සිරිශ්න ජනහධිඳතිතුභහශ  ව රු 

1469 1470 



ඳහර්ලිශේන්තු 

යනිව වික්රභසිංව අශේ අභළතිතුභහශ  සුංශඹෝඹ තුබඳන් නළත 

ශේ යශට් ්රජහතන්රහදඹ ඇති යන්න අපිට පු පන් වුණහ. ඒ 

්රජහතන්රහදඹ පිහිටුවීභ තුශ අපි ශේ යශට් ්රජහතන්රහදඹ නළත 

සථහපිත යනහ  සහධීන ශොමින් බහ ඇති යනහ  

ශතොයතුරු රඵහ ළනීශේ අයිතිහසිේ පිබඳඵ ඳනත ශේ යටට 

වඳුන්හ ශදනහ ිරඹහ එදහ භළතියණ ශව්ියහර අපි ථහ ශහ. 

ලෂේතිභේ ්රජහතන්රහදඹෂේ ඇති ිරරීභ තුශ ශරෝඹේ එෂේ 

භන් යන්න පු පන් යටෂේ වළටිඹට ශේ යට ශොඩා  නඟනහඹ 

ිරඹන එ එදහ අපි භළතියණ ශව්ියහර ජනතහට 

ශඳොශයොන්දුෂේ වළටිඹට රඵහ දුන්නහ. ඒ ශඳොශයොන්දු රඵහ දීශේ 

්රතිපරඹෂේ වළටිඹට ජනහරි 08 න දහ ජඹග්රවණඹේ එෂේ අපි 

ඳසු ගිඹ හරශේ ථහ ශ ඒ ශොමින් බහ ටි පිහිටුන්න 

පු පන්භ රළබුණහ. 

 වළභ ශශනෂේභ වළභ දහභ ිරඹපු ථහෂේ තභයි විධහඹ 

ජනහධිඳති ක්රභශේ තිශඵන අීමමිත ඵරතර අයින් යන්ශන් නළවළ 

ිරඹන එ. ශේ යශට් හිටපු ජනහධිඳතිරු ිරහිඳ ශදශනෂේ ශේ 

හශ  ශඳොශයොන්දු රඵහ දී තිබුණහ. ජනහරි 08 නදහ ඒ 

ජඹග්රවණඹේ එෂේ ශේ යශට් ජනහධිඳතිතුභහට තිශඵන අීමමිත 

ඵරතර ටි අයින් යන්න පු පන් ලෂේතිඹෂේ  වළිරඹහෂේ ශේ 

ඳහර්ලිශේන්තු තුබඳන් රළබුණහ. ශේ විධිඹට ්රජහතන්රහදඹ 

ලෂේතිභේ ිරරීශේ ියලහට ඹව ඳහරන ආේුහ දළන් ද ණශන් 

භන් යමින්  සිටිනහ. ඒ යන්න ඵළවළ ිරඹහ හුඟ ශදශනෂේ 

ථහ ශහ. ශේ ශොශවොභද යන්ශන් ිරඹහ හුඟෂේ ශදශනෂේ 

හිතුහ. එශවභ හිතු ශද්ව  යන්න ඵළවළ ිරඹපු ශද්ව  

්රජහතන්රහදඹ ලෂේතිභේ යමින් ඉියරිඹට ය ශන ඹන්න 

පු පන් ශද්ව ශේ ඹව ඳහරන යජඹ ඹටශේ ද ණශන් අපි 

ඉසට ය ශන ඹනහ. ශේ ශතොයතුරු දළන ළනීශේ ඳනත වයවහ 

ශේ යශට් ්රජහතන්රහදඹ නළත සථහපිත යන්න  

්රජහතන්රහදඹ ආයෂේහ යන්න  ඒ තුබඳන් ජනතහට ශතොයතුරු 

දළනළනීශේ අයිතිඹ ආයෂේහ ය සථහපිත යන්න පු පන් දුයට 

අපි අද ඳළමිණ තිශඵනහ. ඒ ළන අපි සිඹලුශදනහභ න්ශතෝ 

න්නට ඕනෆ.  

ශේ යශට් ජනතහට යහජයයණඹ විෘත ිරරීභෂේ ශේ තුශ 

සිද්ධ ශනහ. ආේුහ යන ශද්ව  ආේුහ ඇතුශශ් තිශඵන 

ශද්ව  ංර්ධනඹ වයවහ ජනතහට විඹදේ යන මුදව ්රභහණඹ 

ළන  ඒ යහඳෘති ළන ඇති න ඒ  සිඹලු ළ ංහ දුරු ය 

ළනීභට ඒ ශතොයතුරු රඵහ ළනීශේ අයිතිඹ අපි රඵහ දී තිශඵනහ. 

ීරට ලින් ඒ අයිතිඹ ජනතහට තිබුශේ නළවළ. ීරට ලින් 

ඳහර්ලිශේන්තු භන්්රීරුන්ට ඳහර්ලිශේන්තුශව් හය බහ වයවහ 

ඹේ ඹේ ශතොයතුරු දළන න්නට පු පන්. ජනභහධය වයවහ ඹේ ඹේ 

ශතොයතුරු දළන න්නට පු පන්. ඳසු ගිඹ හරශේ භහධය  යජශේ 

ංචහ දණ ශවබඳ ිරරීභ තුබඳන් විලහර හර්ඹ බහයඹෂේ ශහ. 

ශව්ණහේභ ශතොයතුරු ළන  දුණ ංචහ ශවබඳ ිරරීභ ළන 

ජනභහධය යපු ඒ හර්ඹ බහයඹ ඉතහ විලහරයි.  

ඒහ ශවබඳදයවු යරහ අශේ ්රවීණ භහධයශව්ියන් භවශයකුට 

ජීවිත පජහ යන්න සිද්ධ වුණහ ිරඹහ අපි දන්නහ. රන්ත 

වික්රභතුං ළනි භහධයරුන්ට තභන්ශ  ජීවිතඹ පජහ යන්න 

සිද්ධ වුණහ  ඳසු ගිඹ ආේුහශව් නු ශදනු ශවබඳදයව් ිරරීභ නිහ. ඒ 

හශ භ  භවය ජනභහධයශව්ියන්ට ශේ යටින් ඹන්න සිද්ධ වුණහ. 

ඔවුන්ශ  ජීවිත ශබ්යහන්න ශේ යටින් පිටතට ඹන්න තයේ 

හතහයණඹෂේ එදහ ඇති ශරහ තිබුණහ. නමුේ අද අඳට පු පන් 

ශරහ තිශඵනහ  ශතොයතුරු දළනළනීශේ අයිතිහසිේ පිබඳඵ 

ඳනත භිනන් ෆභ පුයළසිඹකුටභ ශතොයතුරු දළනළනීශේ අයිතිඹ 

රඵහ ශදන්න.  

ඒ විතයෂේ ශනොශයි. ංර්ධන යහඳෘති පිබඳඵ තිශඵන 

ශතොයතුරු  භවය ශද්ව වහ ේඵන්ධ ළ ංහ හිත 

ශතොයතුරු ආිය ලශඹන් යජඹ වහ ේඵන්ධ ශතොයතුරු ඇතු ප 

අලය ඕනෆභ ශතොයතුයෂේ අද ඕනෆභ පුයළසිඹකුට රඵහ ළනීශේ 

අයිතිඹ ශතොයතුරු දළනළනීශේ අයිතිහසිේ පිබඳඵ ඳනත භිනන් 

අපි ජනතහට රඵහ දී තිශඵනහ. භහ හිතන්ශන්  එඹ විශල් 

ජඹග්රවණඹෂේ ිරඹහයි. එඹ ්රජහතන්රහදශේ අතිවිශිසට 

ජඹග්රවණඹෂේ. ශරෝශේ ියයුණු යටර තිශඵන ්රජහතන්රහදඹ 

ියවහ ඵළලුහභ  ඒ ියවහට අශේ යටේ ක්රභක්රභශඹන් භන් යනහ 

ිරඹන එ අඳ ිරඹන්න ඕනෆ. ්රජහතන්රහදඹ ආයෂේහ 

යන්න  දණඹ නළති යන්න  ංචහ නළති යන්න 

ශතොයතුරු දළනළනීශේ අයිතිඹ අපි ජනතහට අනිහර්ඹශඹන් 

රඵහ ියඹ යුතුයි.  

මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි  අශේ ඹව ඳහරන යජශේ 

්රධහන සතේබඹෂේ න්ශන්  දණඹ අුහ ිරරීභයි. දණඹ අුහ 

ිරරීභ වහ ශතොයතුරු දළනළනීශේ අයිතිහසිේ පිබඳඵ ඳනත 

විලහර ළඩා  ශොටෂේ යනහ ිරඹන එ අපි ිරඹන්න ඕනෆ  

මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි. භභ හිතනහ  ශභඹ ශරොකු 

ජඹග්රවණඹෂේඹ ිරඹහ. ශේ ජඹග්රවණඹ තුශ අුහ ඳහුහ තිශඵන්න 

පු පන්. ශේ තුශ අඳට ශනොශඳශනන ශනොශඹකුේ ශද් තිශඵන්න 

පු පන්. ශේ ේඵන්ධ ඹේ ඹේ විරුද්ධ අදවස නළ ශඟන්න 

පු පන්. නමුේ ශභඹ අඳට ශවො ආයේබඹෂේ. ඉතිවහශේ අඳට 

රළබුශේ නළති ශදඹෂේ  දහේ රළශබ්වි ිරඹහ අඳ හිතපු නළති 

ශදඹෂේ ශේ ඹව ඳහරන ආේුහ භිනන් රඵහ දීභ තුශ ජනතහශ  

ඳළේශතන් විලහර ජඹග්රණඹෂේ අපි රඵහ දී තිශඵනහ. නමුේ ශේ 

ඳනේ ශටුේඳශේ අුහ ඳහුහ තිශඵනහ නේ  ඹේ ඹේ දුර්රතහ 

තිශඵනහ නේ  අඳට ශනොශඳශනන ඹේ ඹේ ශද්ව තිශඵනහ 

නේ ඉියරිශේදී ඒහ ළන හචිඡහ යශන  ඒ අුහ ඳහුහ වදහශන 

ශේ ඳනත තතේ ංර්ධනඹ යශන එඹ ඉියරිශේදී 

ලෂේතිභේ ඳනතෂේ ඵට ඳේ යන්න අඳට පු පන්.  

ශේ අිද තහරභ ළන අපි න්ශතෝ න්න ඕනෆ. ශේ දභහ 

තිශඵන අිද තහරභේ එෂේ අඳට ඉියරිඹට ඹන්න පු පන්. අපි 

විලහර ජඹග්රවණඹෂේ රඵහ තිශඵනහ. අවුරුදු එවභහයට 

ලින්  අවුරුදු ශදට ලින් අඳ ඹන්න සිටිශේ -භන් යන්න 

සිටිශේ- ශනේ ියලහටයි.  එදහ අඳ ඇදශන ගිශේ ශනේ 

ියලහටයි. එදහ ශේ ශතොයතුරු දළනළනීශේ අයිතිහසිේ පිබඳඵ 

ඳනේ ශටුේඳත ශශනන ශොට එදහ සිටි නහඹඹන් එඹට 

එඟ වුශේ නළවළ; එදහ සිටි නහඹඹන් එඹට අය දුන්ශන් 

නළවළ. එදහ ශේහ ්රතිෂේශ්ඳ වුණහ  ඳහර්ලිශේන්තු තුශ. ශේහ 

ශශනනහට එදහ ළභළති වුශේ නළවළ. ඇයි ඒ? එදහ දණශඹන්  

ංචහශන් පිරි යටෂේ තභයි අඳට තිබුශේ. ඒ හින්දහ ඒ දණ  ංචහ 

ශතොයතුරු දළනළනීශේ අයිතිහසිේ පිබඳඵ ඳනත වයවහ ශවබඳ 

ශව්වි ිරඹහ එදහ හිටපු නහඹඹන්ට බිඹෂේ තිබුණහ.  

අද ශේ යශට් ්රධහන තනතුයට ඳේ ශරහ සිටින අතිරු 

ජනහධිඳතිතුභහටේ  රු අභළතිතුභහටේ එළනි බිඹෂේ නළවළ; 

එශවභ වංන්න ශදඹෂේ නළවළ; එශවභ වන්න ශදඹෂේ නළවළ. ඒ 

ළන අපි අද න්ශතෝ න්න ඕනෆ. ඹව ඳහරන ආේුහ අද 

ධනහේභ ඵරහ  ජනතහට ශතොයතුරු විෘත යන්න රළවළසති 

ශරහ සිටිනහ. යශට් ඉියරි පිේභෂේ වළටිඹට  යශට් ඉියරි භනට 

අතයලය හයණහෂේ වළටිඹට  යශට් ඉියරි ංර්ධන ළඩා  

පිබඳශශට ජනතහේ ේඵන්ධ ිරරීභට දළමූ මූලි අිද තහරභෂේ 

වළටිඹට අඳට ශේ ශතොයතුරු දළනළනීශේ අයිතිහසිේ පිබඳඵ 

ඳනේ ශටුේඳත වඳුන්න්න පු පන්   

මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි. ඒ හින්දහ ශභඹ ඉතහභ ළදේ 

අසථහෂේඹ ිරඹහ භහ හිතනහ. ශේ ටයුේතට වබහගි වීභට 

අඳට අසථහ රළබීභ  භන්්රීරුන් වළටිඹට අශේ ජීවිතඹ තුශ  
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අඳශ  ශේ ඳහර්ලිශේන්තු ජීවිත හරඹ තුශ විලහර ළඩා  ශොටෂේ 

අශඳන් ඉටු ශරහ තිශඵනහ ිරඹහ න්ශතෝ න්න පු පන් 

හයණඹෂේඹ ිරඹහ අපි සිතනහ. ශභොද   ශේ ඳනත ඒ තයභටභ 

ශේ යශට් ්රජහතන්රහදඹ ශනුශන්  ශේ යශට් ජනතහශ  

අයිතිහසිේ ශනුශන් ශඳනී සිටින ඳනතෂේ. ඒ හින්දහ ශේ 

ඳනතට අලය අශනකුේ ශද්ව වදහ දීරහ ශේ ඳනත ්රහශඹෝගි 

තරශේ ක්රිඹහේභ ිරරීශේ කීභ යජඹට ව රු ඇභතිතුභහට 

තිශඵනහ. භහ හිතන්ශන්  ඉියරි හරශේදී අඳට එඹ ඵරහන්න 

පු පන් ශව්වි ිරඹහයි. මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි  අඳට ශේ 

රළශඵන්ශන් අනගි අසථහෂේ; දුර්රබ අසථහෂේ. ශේ දුර්රබ 

අසථහශන් අපි අනිහර්ඹශඹන් ්රශඹෝජන ත යුතුයි.  

මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි  භහ අහන ලශඹන් එෂේ 

හයණඹෂේ භතෂේ යන්න ළභළතියි. භවේභහ හන්ධිතුභහ ිරඹහ 

තිශඵනහ  "අඳට අලය ශන දළකීභ වහ අඳ ශනස විඹ 

යුතුයි." ිරඹහ. භහ හිතන්ශන්  අඳ ශනස ශන්න ඕනෆ හරඹ දළන් 

ඇවිවරහ තිශඵනහ ිරඹහයි. ශේ යට තුශ ඒ ශන ිරරීභ වහ 

ඹව ඳහරන යජඹ ඉියරිඹට භන් යනහ.     

ඒ භන් ිරරීභේ එෂේ අපි අේ ළව ඵළශන  අපි සිඹලු 

ශදනහභ ඒ ඵරහශඳොශයොේතු න භෘද්ධිභේ  එෂේේ රංහෂේ 

ශොඩා නඟමින්  ්රජහතන්රහදඹ ආයෂේහ යමින් ඉියරිඹට ඹන්න 

පු පන්ඹ ිරඹන විලසහඹ දළන් ශොඩා  නළ ශඟනහ ිරඹමින් භශ  

චන සවඳඹ අහන යනහ. ශඵොශවොභ සතුතියි. 

 
[අ.බහ. 3.38] 

 

ගු ලළසුපද්ල නළනළයක්කයකළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි  ශේ දළන් ථහ ශශ් අශේ 

ඳයණ මිරශඹෂේ. එතුභහ ිරව්හ  ශේ ඳනේ ශටුේඳශතන් 

ශතොයතුරු දළනළනීභට ව සිඹලුභ දණ ශවබඳදයවු ිරරීභට අලුේ 

බහයභේ හරඹෂේ උදහශනහඹ ිරඹරහ; හ තිශඵන සිඹලුභ 

ශද්ව අවුසරහ එබඳඹට න්න පු පන්ඹ ිරඹරහ ිරව්හ. 

ඇේතටභ ශඵය වරහ  නශහ පිමරහ ශේ ඳනේ ශටුේඳත 

ශනහහට   විවිධ ්රලසන ඇීමශභන් වහ හය බහ තුශ ක්රිඹහ 

ිරරීශභන් දළනටේ ශේ ශතොයතුරු දළනන්න අපි 

ඳහර්ලිශේන්තුශව්දී ටයුතු යනහ.  

භභ දළන් ආශව් යජශේ ගිණුේ පිබඳඵ හය බහශව් ඉරහයි. 

එතළනදී අපි රුණු හයණහ විභීමශභන් ශේ හුඟෂේ ශතොයතුරු රඵහ 

න්නහ. ඒ භන්්රීරු රඵහ න්නහ ශතොයතුරු තභයි 

ජනභහධයශව්ියන් වයවහ පුේ ඳේරට ඹන්ශන්. ඔඹ 

ශව්ණහේභ ජනභහධයශව්ියන්  නිදවස ජනභහධයශව්ියන් 

ශනොශඹෂේ තළන්ලින්  ශනොශඹෂේ භන්්රීරුන්ශන්  වළන්හඩ් 

හර්තහශන්  ශේ ්රලසන අවන ඒහලින්  හය බහලින් 

ශතොයතුරු අයශන භවජනඹහ අතය ශඵදනහ.  

භවජනඹහට ශරහෂේ නළවළ  ශතොයතුරු ශවොඹ ශවොඹහ ඹන්න. 

භවජනඹහ ිරඹන්ශන් හභහනය ශඳොදු ජනඹහ. සිඹලුභ ජනතහ 

ශනුශන් ජනතහ ඳයභහධිඳතය ක්රිඹහේභ යන්ශන් 

ංවිධහනහේභ ව පිරිස මූවඹෂේ. ඒ අඹ අතය ජනභහධයශව්ියන්ට 

විශල් තළනෂේ තිශඵනහ. ශභොද  ඒ ශොවරන්ශ  ෘේතීඹ 

හර්ඹඹ ශන්ශන් ජනතහට ශතොයතුරු ශඵදහ වළරීභ නිහ. නමුේ 

ශේ ශොමිභට ජනභහධයශව්ියන් ශනොශයි දහන්න වදන්ශන්. ශේ 

ශොමිභට දහන්න වදන්ශන්  ජනභහධය ආඹතනර 

අයිතිහයඹන්; නීතිඥඹන්. ඒ එෂේභ ිරඹරහ තිශඵනහ ිරසිභ 

ෘේතිඹ ශඹදී ඉන්න ශශනෂේ දහන්න ඵළවළ ිරඹරහ. අශනෂේ 

ඳළේශතන් ිරඹනහ  නීතිඥ ංභශඹන් නේ යන ශශනෂේ 

දහනහ ිරඹරහ. නීතිඥ  ංභශඹන් නේ යන්ශන් ෘේතිශඹෝ 

ශන්. ශේ විධිශේ ඳයසඳයතහන් තිශඵනහ. ඇයි  නීතිඥ ංභඹ 

විතයෂේ දහන්ශන්? ඇයි  OPA එ; ෘේතීඹශව්ියන්ශ  භවහ 

ංභඹ; Chamber of Commerce; විදයහිනර්ධන ංභඹ? ඒ 

හශ  ආඹතන ශොඩා ෂේ තිශඵනහ.  

තමුන්නහන්ශ්රහ ශේ ශොමිභට දහන්න වදන්ශන් 

තමුන්නහන්ශ්රහට හිතේ නීතිඥඹන් ටිකුයි  ඔඹ යහජය 

ශනොන ංවිධහනර පුද්රඹන් ිරහිඳ ශදශනකුයි. ඒ  

තමුන්නහන්ශ්රහට ඕනෆ වළටිඹට ශේ තමුන්නහන්ශ්රහශ  

ඵරහධිහරිඹෂේ ය න්නයි. ඳේ යන්ශන් Constitutional 

Council එශන් තභයි. ඒ ක්රිඹහදහභඹට නිර්ණහඹඹෂේ නළවළ.  

ඳසු ගිඹ ද එෂේේ ජහතීන්ශ  ංවිධහනශේ ්රධහන 

නිශඹෝජිතශඹෂේ රංහට ඇවිවරහ ශේ Constitutional Council 

එ ඳට්ට වරහ ගිශේ. ශභශවභ Constitutional Council එෂේ 

තිශඵන්න පු පන්ද  arbitrary තීයණ න්න? එ එ ඒහට එ 

එ විධිඹට එ එ තීන්දු න්නහ. ඒහට ිරසිභ ්රමිතිඹෂේ - 

standard එෂේ- ශවෝ නිර්ණහඹඹන් මූවඹෂේ නළවළ. ඒහ 

භවජනඹහ දළනන්න ඕනෆ. එතශොට තභයි භවජනඹහට 

පිබඳන්න පු පන්  ඔඹ Constitutional Council එ ශදන 

තීන්දුර ඹේ ිරසි ඳදනභෂේ තිශඵනහ ිරඹරහ.  

විධහඹ ඵරඹ තිශඵන උදවිඹ Constitutional Council එ 

ඇතුශශ් දහ ශන  ඒ විධහඹ ඵරතරර ඵරඳෆශභන් 

Constitutional Council එ ඹට යශන ශේ විඳෂේ ශේඹ 

ිරඹරහ ඉන්න අඹේ ආේුහ ඳෂේඹේ එෂේ එතු ශරහ ශේ 

ශනඹන විඩා භ - Constitutional Council විඩා භ- ඇේතටභ 

අද ්රජහතන්රහදඹ ශේ යශට් සථහපිත ිරරීභට ශේ අලුේ යජඹ 

න්නහ ව උේහවඹ පිබඳඵ අපරු සභහයඹෂේ ශයි.  

භභ ඊශඟට එනහ  ශේ ඳනේ ශටුේඳශේ තිශඵන 

හයණහරට. ශතොයතුරු දළන ළනීභට දළනට අඳට අයිතිඹෂේ 

තිශඵනහද? ඔව්. Public document එෂේ ඕනෆභ ශශනකුට 
රඵහ න්න පු පන්. "Public document" එෂේ ිරඹරහ 

ිරඹන්ශන් ශභොෂේද? Law Dictionary එශෂේ ිරඹනහ  I quote: 

“A state paper, or other instrument of public importance or interest, 

issued or published by authority of congress or a state legislature. 

Also any document or record, evidencing or connected with the 
public business or the administration of public affairs,....” 

සිඹලුභ භවජන ටයුතුරට අදහශ සිඹලුභ ලිපි ශවන තභයි 

භවජන ශවන - public documents - ිරඹරහ ිරඹන්ශන්. 

භවජනඹහට ඒහ ළනීභට අයිතිඹෂේ තිශඵනහ. අන් 

ලශඹන් ශේ ශතොයතුරු ඔෂේශෝභ ශවනර අන්තර්තයි. ශේ 

ශතොයතුරු තිශඵන්ශන් හචි ශනොශයි ශන්. ශේ ශතොයතුරු 

තිශඵන්ශන් ශවනර. එශවභ නේ ඒහ භවජන ශවන.  

රංහශව් ශේහට භව ජනශවන ිරඹන්ශන් නළවළ. රංහශව් 

ිරඹන්ශන් ''යහජය ශවන'' ිරඹරහ. ඒ ළරැියයි. Public 

documents ිරඹන්ශන්  භවජනඹහට රඵහ ළනීභට අයිතිඹෂේ 

තිශඵන  භවජනඹහශ  අයිතිහසිේ ේඵන්ධශඹන් ශශයන්නහ 

ව ටයුතු පිබඳඵ ශතොයතුරු අඩා ංගු ලිපි ශවන. ඉතින්  

භවජනඹහට  ශොශවොභේ අයිතිඹෂේ තිශඵනහශන් ශේ  public 

documents න්න. ඹේ ශවනඹෂේ public document එෂේ 

නේ  භවජනඹහශ  ටයුතු පිබඳඵ document එෂේ නේ  

භවජනඹහට ඒ  න්න පු පන්. ඒ භවජන අයිතිඹෂේ.  

ශේ ශනළවරහ තිශඵන ඳනේ ශටුේඳශතන් ිරඹන්න ඹන 

විධිඹට  ඒ අයිතිඹ තිශඵනහ තභයි. නමුේ ඒ අයිතිඹ ක්රිඹහේභ 
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ඳහර්ලිශේන්තු 

යන්න ගිඹහභ නිරධහරින් ඒට ඉඩා  ශදන්ශන් නළවළ. තභන් යපු 

යදෂේ තිශඵනහ නේ ඒ වන්නයි නිරධහරින් ඵරන්ශන්. ඒ 

අපි දළරහ තිශඵනහ  අශේ ඇභතිරු ශභතළනදී හචි 

්රලසනරට පිබඳතුරු ශදන වළටි ඵළලුහභ. ඒ ඇභතිරු ිරඹන්ශන් 

නිරධහරින් ලිඹරහ ශදන ඒහ. නිතයභ ඒ ්රලසනශඹන් යන්ශන් ඹේ 

ිරසි ශදෝඹෂේ පිබඳඵ විභසුභෂේ නේ  තභන් ඒ ශදෝඹට ේඵන්ධ 

නළති ඵ ශඳශනන ආහයඹට  එෂේතයහ ආහයඹ ශතොයතුරු භඟ 

වළශයන පිබඳතුයෂේ තභයි නිරධහරින් ලිඹරහ ශදන්ශන්. එශවභ 

නළේනේ ''භවශව ශඳොව'' ළනි පිබඳතුයෂේ තභයි ලිඹරහ ශදන්ශන්. 

ඉන් ඳසශ් අපි අතුරු ්රලසන අවනහ. ඒහටේ ඒ හශ භ පිබඳතුරු 

ශදනහ. අන්තිභට ශේ හයණහ ශශය ශන්ශන්  ශතොයතුරු 

නිඹභ ආහයඹට රඵහ ශනොදීශේ ක්රිඹහදහභඹ තුබඳන්. ශේ 

ඳහර්ලිශේන්තුශව් ්රලසනරට රළශඵන පිබඳතුරුලින් ශේ තේේඹ 

ශේශයනහ. ඒ හශ භ  අශේ ජනභහධයශව්ියශඹෂේ ඹේ 

ආඹතනඹිරන් ශතොයතුයෂේ න්න වළදුශොේ  එඹහට රළශඵන 

ශතොයතුරුේ අඳට හිතහ න්න පු පන්.  

ශේ ඳනේ ශටුේඳශේ ශරොකු අුහෂේ තිශඵනහ. ශභොෂේද 

ඒ අුහ? අශේ ආඹතනර හුඟෂේ අඹ ඉන්නහ. ශභතළන ඒ අඹට 

ිරඹන්ශන් ''ශඳොදු අධිහයඹෂේ'' ිරඹරහ. ශඳොදු අධිහයඹෂේ 

ිරඹන්ශන් යහජය ආඹතන. ශේ ආඹතනර හුඟෂේ අඹ ඉන්නහ  ඒ 

ආඹතන ඇතුශශ් සිද්ධ ශන ංචහ  ශවොය භළයේ ශවබඳදයව් 

යන්න ළභළති. ශෝ  ඒ මිනිසුන්ට අසථහෂේ දීරහ තිශඵනහද 

ශේ ඳනේ ශටුේඳශේ? ඔවුන් ියරි න්රහ තිශඵනහද ශේ ඳනේ 

ශටුේඳතින්? ඔවුන්ට ආයෂේහෂේ දීරහ තිශඵනහද  ''උම ඵඹ 

නළති ඇවිවරහ ිරඹඳන් ඹන ශවොයභ ළන. අපි එතශොට උමට 

ආයෂේහෂේ දීරහ උමට reward  එකුේ ශදන්නේ'' ිරඹරහ? 

එශවභ ිරඹරහ තිශඵනහද? එශවභ ිරඹරහ නළවළ. ඇයි එශවභ 

එෂේ ිරඹන්ශන් නළේශේ?ජඹන්ත ිරඹරහ භවේතශඹෂේ ශවො 

ලිපිඹෂේ ලිඹරහ තිබුණහ ''යහඹ'' පුේ ඳතට. එතුභහ ිරඹනහ  

''ශභන්න ශේ හයණඹේ ශේ ශටුේඳතට ංශලෝධනඹෂේ 

වළටිඹටේ ඇතුශේ යන්න'' ිරඹරහ. නමුේ භභ හිතන්ශන් නළවළ 

ඒ දහේ ශයි ිරඹරහ.  

ආඹතනර ශ් බහ ක්රභඹෂේ තිබුණහ; ඡන්දශඹන් ඳේන 

ශ් බහ ක්රභඹෂේ. ඒ ශ් බහර හර්ඹබහයඹ වුශේ ඔඹ 

හයණඹ තභයි. දළන් රංහශව් ිරඹන ''වඬ නන්නහ'' - 

whistleblowers - ජනඹහ ශනුශන් තභයි වඬ නන්ශන්. 

ශඵොශවෝ විට ශේ වඬ නන්නන්  ජනභහධයශව්දීන් ශවෝ ශේහ 

ළන ඹේ උනන්දුෂේ ඇති ෘේතීඹ මිති නහඹඹන්. නමුේ ශේ 

ශොමිශේ ඉන්නහද ෘේතීඹ මිති නිශඹෝජිතශඹෂේ? [ඵහධහ 

ිරරීභෂේ]   

 

ගු කුණළරවැන ඳරණවිතළන මශතළ 
(ரண்தைறகு கதரத்ண தறரண) 

(The Hon. Karunarathna Paranawithana) 

රු භන්්රීතුභනි  ඳනේ ශටුේඳශේ 40න න්තිඹ 

ිරඹරහ ඵරන්න. ඒ ශතොයතුරු මූරහශ්ර සිඹවර ආයෂේහ ිරරීශේ 

න්තිඹෂේ  ඇතුශේ යරහ තිශඵනහ. 

 

ගු ලළසුපද්ල නළනළයක්කයකළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඒ ළන ශනොශයි භභ ිරව්ශව්. 
 

ගු කුණළරවැන ඳරණවිතළන මශතළ  
(ரண்தைறகு கதரத்ண தறரண) 

(The Hon. Karunarathna Paranawithana) 

ඔඵතුභහ ලින් ිරව්ශව් ශභොෂේද? 

ගු ලළසුපද්ල නළනළයක්කයකළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඒ ශනොශයි භභ ිරව්ශව්. 

 

ගු කුණළරවැන ඳරණවිතළන මශතළ  
(ரண்தைறகு கதரத்ண தறரண) 

(The Hon. Karunarathna Paranawithana) 

You talked about protection of whistleblowers. 

 

ගු ලළසුපද්ල නළනළයක්කයකළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඒ ශනොශයි භභ ිරව්ශව්.  Whistleblowers රහ උනන්දු 

යවීභෂේ නළති ඵයි භභ ිරව්ශව්. ඹේ යහජය ආඹතන 

තිශඵනහශන්. ඒ යහජය ආඹතනර සිද්ධ ශන ශවොය භළයේ 

ිරඹන්න වුරු වරි රෆසති වුණේ  ඒ ශොවරන්ට ඉියරිඳේ ශරහ 

ඒහ ිරඹන්න අසථහෂේ  ්රතිඳහදනඹෂේ ශේ ඳනේ ශටුේඳශේ 

නළති ඵයි භභ ිරව්ශව්. භභ ශනොශයි ඒ ිරව්ශව්. ඒ ිරව්ශව් 

''යහඹ'' ඳේතශර්ට ලිපිඹ ලිඹපු පුද්රඹහ. ඔහු ිරඹනහ ඒ 

රුණේ ශේට ඇතුශේ යන්න ිරඹරහ. භභේ ඒයි ශේ 

ශඹෝජනහ යන්ශන්.  

ඉසය තිබුණහ ශ් බහ ක්රභඹෂේ. ඒ ශ් බහ ක්රභඹ 

ඹටශේ  වළභ සථයඹෂේභ නිශඹෝජනඹ න ශ්ඹන්ශ   

ජන්දශඹන් ඳේ ශන බහෂේ වළශදනහ. ඒ ශොවරන්ශ  

හර්ඹඹ ශ්ඹන්ශ  අයිතිහසිේ පිබඳඵ ්රලසන ශවීභ 

ශනොශයි. හර්ඹෂේභතහ ළිද ිරරීභ  පරදහයිතහ ළිද ිරරීභ  

සිදුන ශවොය භළයේ ඇවලීභ  ඒහ ළන ශතොයතුරු රඵහ දීභ 

තභයි ඒ අඹ යන්ශන්.  

එෂේතයහ ්රභහණඹට භභ උේහව ශහ ඒ ශ් බහ ක්රභඹ 

ඒ හරශේ භශ  අභහතයහංලශේ ක්රිඹහේභ යන්න. භට රළබී 

තිබුශේ අභහතයහංලඹ ශඳොිද අභහතයහංලඹෂේ.  ශේ හයණඹ ඩා හේ 

අදහශ ශන්ශන් රංහ භනහභන භේඩා රඹ  දුේරිඹ 

ශදඳහර්තශේන්තු ළනි තළන්රට. නමුේ  භශ  අභහතයහංලශේදී 

ඉතහභ ශවො ්රතිපර තිබුණහ. පරදහයිතහ ළිද යන්ශන් 

ශොශවොභද ිරඹරහ ඒ ශ්ඹනුේ වවුව ශනහ. ඒ නිහ 

ශභතළනදී අඳට ිරඹන්න තිශඵන්ශන්   ඹේ ආඹතනඹ ශශනෂේ 

ඉන්නහ නේ  එතළන සිද්ධන ශවොය භළයභෂේ ශවබඳදයව් 

යන්න ඉියරිඳේ ශන්න   ''ඒහ ඉියරිඳේ යඳන්'' ිරඹරහ අන්න 

එඹහට අත ශදන්න  වුභනහ ඵයි. 

ඊශඟට අපි ිරඹන්න ඕනෆ  "උමට ආයෂේහේ අපි ශදනහ  

උමශ  රැිරඹහේ ආයෂේහ යරහ ශදනහ  උමට reward 

එකුේ ශදනහ" ිරඹරහ. 

 

ගු කුණළරවැන ඳරණවිතළන මශතළ  
(ரண்தைறகு கதரத்ண தறரண) 

(The Hon. Karunarathna Paranawithana) 

ඒ ශතොයතුරු ශදන්න තවනභෂේ නළවළ ශන්  රු භන්්රීතුභහ. 

 
ගු ලළසුපද්ල නළනළයක්කයකළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

තවනභෂේ නළවළ. නමුේ භභ ශේ ිරඹන්ශන්  they need to be 

encouraged. [ඵහධහ ිරරීභෂේ] අපි හය බහ අසථහශව්දී ඒ 

ංශලෝධන ඉියරිඳේ යන්න ඵරහශඳොශයොේතු ශනහ.  මිනිසසු 

උනන්දු - encourage - යන්න ඕනෆ  "ශේ ශවොයභළයේ 

එබඳයඳවරහ  ඵඹ ශන්න එඳහ අපි උමරහ ආයෂේහ යනහ." 

ිරඹරහ.  

1475 1476 

[රු හසුශද් නහනහඹෂේහය භවතහ] 
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රු නිශඹෝජය අභහතයතුභනි  ශභොනහ වරි  ශතොයතුයෂේ 

ඉවරරහ  ඒ ශතොයතුරු රඵහ ළනීභට ශඳය තිශඵන්නහ ව පර් අධි 

ටි ඵරන්න. ඉසශවරහභ  ඒ නිරධහරිඹහ ශතොයතුරු රඵහ ශදන්න 

එඟ ශන්න ඕනෆ. ඔහු එඟ ශන්ශන් නළේනේ  ඔහු 

supervise යන කීේ බහය නිරධහරිඹහට ිරඹන්න ඕනෆ. ඔහුටේ 

ිරඹරහ වරි ඹන්ශන් නළේනේ  ඒ ආඹතන ්රධහනිඹහට 

අිනඹහචනඹෂේ දභන්න ඕනෆ.  ඒ ඔෂේශෝභ ඵළරි නේ අන්තිභට 

ඇවිවරහ ශොමිභට  ිරඹන්න ඕනෆ. ශොමිභට ඇවිවරහ 

ිරව්හභ  ශොමිභ ිරඹනහ "ඔව්. ශේ ශතොයතුය ියඹ යුතුයි." 

ිරඹරහ. එශ් ිරව්හභේ ඒ නිරධහරිඹහ ශතොයතුරු ශනොශදනහ නේ 

ශභොෂේද ශන්ශන්? ඵං රහශද්ලශේ ශතොයතුරු දළනළනීශේ 

ඳනත ඵරන්න? ශන්ඳහරශේ ඳනත ඵරන්න. ඉන්ියඹහශව් ඳනත 

ඵරන්න. හර්ෂේ යටව වළභ එභ ඒ ඳනශේ තිශඵන්ශන් 

ශොශවොභද? ශොමිභට වහභ පු පන් ඒ නිරධහරිඹහට 

දේඩා නඹෂේ නිඹභ යන්න. ඇයි  ඒ හයණඹ ශේ ඳනේ 

ශටුේඳතට ඇතු ප යන්ශන් නළේශේ? ඒ ඵංරහශද්ලඹ ශහ 

නේ   ශන්ඳහරඹ ශහ නේ  අපි ඒ ඇතු ප යන්ශන් නළේශේ 

ඇයි? ඒ හයණඹ ඇතු ප ශනොිරරීශභන් ශභොෂේද  ශන්ශන්? ඒ  

ශව්තුශන් අය නිරධහරිඹහ encourage ශනහ ශතොයතුරු රඵහ  

ශනොදීභට. ඇේතටභ ශතොයතුරු රඵහ  දීභට අනත ශනොන 

නිරධහරිඹහට  ශොමිභටේ අනත ශනොවීභට තේ ියරිළන්වීභෂේ 

රළශඵනහ. ඇයි ඒ? ශේ ශොමිභට ශභොෂේද යන්න පු පන්?  

ශේ වරි විහි ප තේේඹෂේ; විඩා භෂේ. ශොමිභ ඒ ආඹතනශේ 

්රධහනිඹහට ලිඹනහ  ශතොයතුරු ශනොදුන් නිරධහරිඹහට විරුද්ධ 

විනඹ ක්රිඹහභහර්ඹෂේ න්න ිරඹරහ. අපි දන්නහ  විනඹ ක්රිඹහ 

භහර්ඹෂේ ළනීභ වහ ඹන හරඹ.  ඒ පිබඳඵ ශචෝදනහ ඳර දීරහ  

විනඹ ඳරීෂේණඹට නිරධහරින් ඳේ යරහ  ඒ ළඩා  ඔෂේශෝභ 

යරහ  අහනශේ ඒට ඹන හර ්රභහණඹ ඵළලුහභ ''ශේ 

ශනොශශයන භඟුරෂේ'' ිරඹරහ ඕනෆ ශශනෂේ  දභරහ වරහ 

ඇතවළයරහ දහනහ. [ඵහධහ ිරරීභෂේ] 

 

ගු කුණළරවැන ඳරණවිතළන මශතළ  
(ரண்தைறகு கதரத்ண தறரண) 

(The Hon. Karunarathna Paranawithana) 

දේඩා න ඵරතර ශොමිභට දීභට අශේ යශට් ශනොවළිරවීභට 

ශව්තුෂේ තිශඵනහ. අශේ යශට් ශශ්ර්සේහධියණ නුහ තීන්දුිරන් 

ිරඹරහ තිශඵනහ  - භභ හිතන විධිඹට භවජන උඳශඹෝගිතහ 

ශොමින් බහ නුහශව්දී-  දේඩා න ඵරතර ඳහවිචිචි යන්න 

පු පන් උහවි ඳද්ධතිරට ඳභණයි ිරඹරහ. ඒ නිහ තභයි අඳට 

ශේ හයණඹ ඇතුශේ ය ළනීභට ඵළරි වුශේ. අඳටේ  ශේ 

හයණඹ ඇතුශේ ිරරීභට ඕනෆභ තිබුණහ.  

 

ගු ලළසුපද්ල නළනළයක්කයකළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

රු නිශඹෝජය ඇභතිතුභනි  භභ ඒට උේතය ශදන්නේ. Sri 

Lanka Customs එට තිශඵනහ ඒ අයිතිඹ. Inland Revenue 

Department එටේ දේඩා නඹෂේ ිරරීභට අයිතිඹ තිශඵනහ. ඒ 

තභයි දඩා  ළීමභ. දේඩා නඹ ිරඹන්ශන් දඩා  ළීමභ. ඉන්ියඹහශව් 

තිශඵන්ශන් ශොශවොභද?  ශතොයතුයෂේ ශනොදී ත ශන වළභ 

දටභ දේඩා නශේ නිඹභඹෂේ තිශඵනහ. ශතොයතුයෂේ ශදන්න 

ිරඹරහ ඉන්ියඹහශව් ශොමිභ ිරව්හභ  ඒ ශනොදුන්ශනොේ ඒ 

ශනොදී ත ශන වළභ දටභ ඒ නිරධහරිඹහට දේඩා නඹෂේ 

තිශඵනහ  "ඒ ශතොයතුය ශනොශදන වළභ දටභ උම ශභචිචය 

ණනෂේ ශන්න ඕනෆ" ිරඹරහ. ශඳොදු දඩා ඹට අභතය  ඊශඟට 

ඒ ක්රිඹහේභ යන්ශන් ශොශවොභද? ඊශඟට ක්රිඹහේභ 

යන්ශන් අධියණඹ වයවහ.  Customs එේ අධියණඹ වයවහ 

තභයි ක්රිඹහේභ යන්ශන්. ඒට ඒ පුද්රඹහ ඹටේශරහ 

ශභන්න ිරඹරහ දඩා ඹ ශව්ශොේ ඉයයි. නමුේ ඒ 

ශනොශව්ශොේ යන්ශන් ශොශවොභද? ශනොශව්ශොේ  අද 

තිශඵන නීතිඹ අනු උහවිශේ නුහෂේ දභන්න ඕනෆ. එතශොට 

ශොමිභ ව නිරධහරිඹහ අතය නුහෂේ ඹනහ. දළන්  ශතොයතුරු 

ඉවරපු අඹ  ඹන්න ඕනෆ  ඒට හෂේෂි ශදන්න.  ඒ ශශයන 

ළඩා ෂේද? ශේ ශශනකුට දයහන්න පු පන් ක්රිඹහදහභඹෂේද? දළන් 

භභ අවන්ශන්  අශනෂේ විධිඹට  යන්න ඵළරි ඇයි? 
  

ගු (ණචළර්ය  ජයම්ඳින වික්රමරවැන මශතළ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) ஜம்தற றக்த்ண) 

(The Hon. (DR) Jayampathy Wickramaratne) 

රු භන්්රීතුභනි  ශේ හයණඹ ඇතුශේ යන්න අඳටේ 

ඕනෆභ තිබුණහ. නමුේ භවජන උඳශඹෝගිතහ ශොමින් බහ 

ඳනත ඉියරිඳේ යපු ශරහශව් එඹ එශ් යන්න ඵළවළයි ිරඹරහ 

ශශ්ර්සේහධියණඹ තීන්දුෂේ දීරහ තිශඵනහ. අපි පු පන් තයේ 

උේහව ශහ ඔඵතුභහ ිරඹන විධිශේ න්තිඹෂේ ඇතුශේ 

යන්න. නමුේ නීතිඳතිතුභහ අඳට උඳශදස ශදනහ  ඒ න්තිඹ 

ඇතුශේ යන්න එඳහ ිරඹරහ. අඳට තිශඵන ්රලසනඹ ඒයි. 

ඔඵතුභහ ඔඹ ිරඹන ශර්ගු ඳනත ඳයණ ඳනතෂේ. අලුශතන් ශන 

එන වළභ ඳනේ ශටුේඳතභ ශේ ්රලසනඹ භතු ශනහ. 

ඉන්ියඹහනු ආේුහක්රභ යසථහ ව අශේ ආේුහක්රභ යසථහ 

ශනස. ඒ ළන ඔඵතුභහ දන්නහ. 

 
ගු ලළසුපද්ල නළනළයක්කයකළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

භභ ඒ දන්නහ. 
 

ගු (ණචළර්ය  ජයම්ඳින වික්රමරවැන මශතළ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) ஜம்தற றக்த்ண) 

(The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne) 

අශේ තිශඵන විධි විධහන අනු ඉන්ියඹහශව් ආේුහක්රභ 

යසථහට ඩා හ අශේ  ආේුහක්රභ යසථහ ශනස.   අපි අලුේ 

ආේුහක්රභ යසථහෂේ වදන විට ඒහ වදන්නට ඕනෆ. ශේ 

තිශඵන යසථහ යහමු තුශ ශොමිභට ඒ ඵරඹ ශදන්නට ඵළවළ. 
 

ගු ලළසුපද්ල නළනළයක්කයකළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

නළවළ. ඔඵතුභහ ිරඹන හයණඹ ළරැියයි. [ඵහධහ ිරරීභෂේ] 

ශඳොඩ්ඩා ෂේ ඉන්න  භභ ිරඹන්නේ. භභ ඔඵතුභහට ඉඩා  දුන්නහ ශන්. 

ඇේතටභ අඳට ඕනෆ ශේ ශශයන තළනට න්න ශන්. 

ශනොශශයන තළනට න්න ශනොශයි ශන්. උහවිඹ ිරඹරහ 

තිශඵනහ හටේ දඬුේ යන්නට ඵළවළ ිරඹරහ. ේශේ  

මුයහයඹහට දඩා  වනහ  ඔහු වරිඹට මුය ශශ් නළේනේ.  

 

ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීුරමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහට රඵහ දී තිබුණු හරඹ අහනයි. නමුේ ඔඵතුභහශ  

හරඹ එශවට ශභශවට ගිඹ නිහ  ත විනහිදඹෂේ  ශදෂේ රඵහ 

ශදන්නේ.  
 

ගු ලළසුපද්ල නළනළයක්කයකළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඒ දඩා ඹ අඹ ය න්ශන් ශභොිරන්ද? ඒ දඩා ඹ අඹ ය 

න්ශන් ඒ පුද්රඹහශ  ළටුශඳන්  ඒ පුද්රඹහ ඹටේ ශනහ 

නේ.  ඹටේ ශන්ශන් නළේනේ තේ විධිඹෂේ තිශඵනහ.  

භභ ථහෂේ ිරඹන්නේ. ශේ ඈත ථහෂේ ශනොශයි   භෆත 

ථහෂේ. යජශේ ශද්ශඳොශර න්තඹ නළත ඳයහ ළනීශේ 

නීතිඹෂේ තිශඵනහ.  ශොශවොභද  ඒ ටයුේත  සිදු ශන්ශන්? 
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ඳහර්ලිශේන්තු 

ශබඳන්භ ඵරධයඹහ -competent authority - උහවිඹට හර්තහෂේ 

ශදනහ. ඒ හර්තහ දුන්නහභ ආශඹේ විබහඹෂේ නළවළ. ඒ හර්තහ 

භත ශබඳන්භ ඒ පුද්රඹහශන් අවනහ  "නුම  ශේශන් පිට 

ශන්ශන් දහද  ශනොඹනහ නේ ඒ කුභෂේ නිහද?" ිරඹරහ. 

ශව්තු හයණහ  විබහ නළවළ. ශේ ේඵන්ධේ අන්න ඒ හශ  

ක්රභඹෂේ අනුභනඹ යන්නට තිබුණහ.  දඩා ඹෂේ වරහ  ලින් 

ිරව්හ හශ  හර්තහෂේ ඉියරිඳේ ශ ඳභණින්  නුහ විබහඹිරන් 

ශතොය එභ  දඩා ඹ අඹ ය ළනීභට උහවිඹ ක්රිඹහේභ වීභ ිරඹන  

අන්න ඒ  ක්රභශව්දඹ අනුභනඹ යන්නට තිබුණහ.  අශේ උහවිඹ 

ශභොනහ ිරව්ේ  ශශ්ර්සේහධියණඹ ශභොනහ ිරඹරහ තිබුණේ   

අපි ශේ ඹන්ශන් අලුේ ඳනේ ශටුේඳතෂේ වදන්නයි. අපි එභ 

ඳනේ ශටුේඳත වළදුහභ ඒ උහවිඹට ඹනහ. උහවිඹ 

ිරව්ශොේ ශේ අශේ ආේුහක්රභ යසථහට ඳටවළනියි  ශේ  

යන්න  ඵළවළ ිරඹරහ  එශවභ නේ ඒ නළළේවහට භෂේ 

නළවළ. ශේ ඇේතටභ- 

 
ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීුරමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශවොයි  දළන් අන් යන්න.  [ඵහධහ ිරරීභෂේ] - 

 
ගු (ණචළර්ය  ජයම්ඳින වික්රමරවැන මශතළ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) ஜம்தற றக்த்ண) 

(The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne) 

ඕනෆභ ංශලෝධනඹට  නීතිඳතිතුභහ අය ශදන්නට ඕනෆ.  

නීතිඳතිතුභහ එභ  අයඹ ශදනහ නේ   ශේ ඉියරිඳේ යන්න 

අපි රළවළසතියි.  ශේ  පිබඳඵ හචිඡහ යරහ තිශඵනහ. රු 

හසුශද් නහනහඹෂේහය භන්්රීතුභහ නීතිඥයඹකු  වළටිඹට 

දන්නහ  ශේ පිබඳඵ ශශ්ර්සේහධියණඹ ශඵොශවොභ ඳළවළියලි නුහ 

තීන්දුෂේ දීරහ තිශඵන ඵ.  ජනභත විචහයණඹෂේ අලයයි ිරඹරහ 

තිශඵනහ. 

 

ගු ලළසුපද්ල නළනළයක්කයකළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

දළන් ඔඹ ථහ ිරව්හ ශන්. Hon. Member, you are 

repeating the same thing taking my time unnecessarily. [ඵහධහ 

ිරරීභෂේ] නළවළ  Do not take my time.  [ඵහධහ ිරරීභෂේ] 

ඔඵතුභහශ  ථහශව්දී ිරඹන්න.  

 

ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීුරමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්්රීතුභහ  දළන් ථහ අන් යන්න.  

 
ගු ලළසුපද්ල නළනළයක්කයකළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ථහ අන් යන්නට ඵළරි විධිඹට එතුභහ භළියවේ ශනහ. 

භභ  ිරඹන්නට වළදුශව්   ශේ ශඹෝජනහ ඉියරිඳේ යරහ නීතිඳති 

ශදඳහර්තශේන්තු ඒහ අනුභත යන්නට  අලයභ නළවළ ිරඹන 

එයි. නීතිඳතිතුභහ ිරඹනහ ශේ ඇතුශේ යන්න ඵළවළ ිරඹරහ   

අපි ිරඹනහ  ඇතුශේ යන්න පු පන් ිරඹරහ. එශවභ ශරහව 

තිශඵනහ. නීතිඳතිතුභහශ  අයඹෂේ ඕනෆ නළවළ.  නීතිඳතිශන්  

විභීමභෂේ විතයයි අපි යන්ශන්  උඳශද්ලඹෂේ ළනීභ වහ.  

අහන ලශඹන්  භභ ශේ හයණඹේ ිරඹන්න ළභළතියි.  

ශභභ ඳනේ ශටුේඳත භිනන් ය තිශඵන්ශන් දළනටේ 

තිශඵන්නහ ව අයිතිහසිභෂේ එෂේතයහ විධිඹට විධිභේ යහමු 

ය ඉියරිඳේ ිරරීභෂේ. ඉතහභේභ විලහර නිදවෂේ ශදන ආහයඹට 

ශඳන්රහ තිශඵනහ. නමුේ ක්රිඹහේභ ිරරීශේදී ශේ 

ේපුර්ණශඹන්භ පුසෂේ ඵට ඳේ ශනහ. ශභහි 

අන්තර්තශඹන් ළඵළවින්භ ක්රිඹහේභ න ්රතිපරඹෂේ ශන ියඹ 

ශනොවළිරයි.  ශභඹ ඇවිියන්නට කුව ශදෂේ නළති නිේභ 

නිේ රඳඹෂේ විතයයි. ශේ ශේ යශට් මිනිසුන් රැටීභට ව 

්රජහතන්රහදශේ යිහරු ශරෝඹට ශඳන්න්නට ශනහපු 

ඳනේ ශටුේඳතෂේ  විතයෂේ ඵ  ්රහල යමින්  භශ  චන 

සවඳඹ අන් යනහ. ශඵොශවොභ සතුතියි.  

 

ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීුරමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශඵොශවොභ සතුතියි.  

ීරශඟට   රු ආනන්ද අලුේභශ  භන්්රීතුභහ. ඊට ශඳය රු 

මුජිබුර් යහුභහන් භන්්රීතුභහශ  නභ මූරහනඹ වහ ශඹෝජනහ 

යන්න. 

 

ගු ච්දදිම වීරක්කයපකොයා මශතළ (ඛනිජ පතල් වම්ඳවැ 

වසලර්ධන අමළතයුරමළ  
(ரண்தைறகு சந்ற வீக்தகரடி - ததற்மநரலி பங்கள் 

அதறறதத்ற அகச்சர்) 

(The Hon. Chandima Weerakkody - Minister of Petroleum 

Resources Development) 

මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි  "රු මුජිබුර් යහුභහන් 

භන්්රීතුභහ දළන් මූරහනඹ ත යුතුඹ"යි භහ  ශඹෝජනහ යනහ. 
 
ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ වම්මත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරුල ගු එඩ්ලඩ් ගුණපවේකර මශතළ මූළවනපය්ද ඉලවැ 

වුපය්ද  ගු  මජිබුර් රහුමළ්ද මශතළ මළවනළරූඪ විය. 
 

அன் தறநகு, ரண்தைறகு ட்ட் குமசக அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்த அகனம, ரண்தைறகு தொஜறதைர் யளரன்  

அர்கள்  கனக கறத்ரர்கள். 
 

Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA  left the 

Chair, and  THE HON. MUJIBUR RAHUMAN took the Chair. 

 
[අ.බහ. 3.58] 

 

ගු ණන්දා අලුවැගමපප මශතළ 
(ரண்தைறகு ஆணந் அலுத்கமக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි  අද ියන විහදඹට ළශනන 

ඉතහභ හශරෝචිත ඳනේ ශටුේඳතෂේ ේඵන්ධශඹන් ථහ 

ිරරීභට  භටේ ශටි හරඹෂේ ශවෝ රළබීභ ේඵන්ධශඹන් භහ 

ඉතහභ තුටට ඳේ ශනහ. විශල්ශඹන්භ අවුරුදු 15 20 

හර ඳරිචිශේදඹෂේ පුයහ ශනොශඹකුේ අසථහර ශේ ඳනේ 

ශටුේඳත පිබඳඵ ශඹෝජනහ  ඳහර්ලිශේන්තු බහ ර්බඹට 

ආේ  ඵරඹ තිශඵන ඳෂේඹ විසින් වළභ ශරහදීභ ශභඹ 

්රතිෂේශ්ඳ ශ නිහ තභයි අදේ ශේ ඳනේ ශටුේඳත 

ඳහර්ලිශේන්තුට ශශනන්නට සිදු ශරහ තිශඵන්ශන්.  

ඉතිවහඹ ේතහභ  ශ්රී රංහ නිදවස ඳෂේශේ එදහ හිටපු 

භවශවේ ධර්භසිරි ශ්නහනහඹ භළතිතුභහ  චන්ද්රිහ  

ඵේඩා හයනහඹ කුභහයතුං භළතිනිඹ ව අද ශේ ඳහර්ලිශේන්තුශව් 

රු  ථහනහඹතුභහ වළටිඹට ටයුතු යන  ර ජඹූ රිඹ 

භළතිතුභහ ළනි අඹ ශනොශඹෂේ අසථහර ශභභ ඳනේ 

1479 1480 

[රු හසුශද් නහනහඹෂේහය භවතහ] 
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ශටුේඳතට අදහශ ශඹෝජනහ ඳහර්ලිශේන්තුට ඉියරිඳේ ශේ    

එඹ ශභභ ඳහර්ලිශේන්තුශව් ේභත ය ළනීභට අසථහ 

රළබුශේ නළති ඵ විශල්ශඹන්භ වන් ශ යුතුයි.  ඒ  ශව්තු 

නිහ තභයි අද නළතේ  ශභභ ඳනේ ශටුේඳත  ඳහර්ලිශේන්තුට  

ඉියරිඳේ යන්නට සිදු වී තිශඵන්ශන්.  ජනතහේ  භඟ ටයුතු 

යන ශොට  විඳෂේශේ හර්ඹ බහර්ඹ තභයි ජනතහට 

විනිවිදබහශඹන් යුතු ටයුතු ිරරීභ. ඒ හර්ඹ ඉසට ිරරීභ වහ 

විඳෂේශඹන් ඉියරිඳේ ශ ශඹෝජනහෂේ තභයි අද ශේ ඹව ඳහරන 

ආේුහ තුබඳන් ක්රිඹහේභ යන්ශන්.  රු වභ්රිඳහර සිරිශ්න 

ජනහධිඳතිතුභහේ  රු අභළතිතුභහේ ශේ ඹව ඳහරන ආේුහ තුශ 

ක්රිඹහහරී ටයුතු ිරරීභ තුබඳන් තභයි සිඹලු ශදනහශ භ 

එමුතුබහඹ භත අද ශභභ ඳනේ ශටුේඳත ඳහර්ලිශේන්තුට 

ඉියරිඳේ යරහ තිශඵන්ශන්. ඳහර්ලිශේන්තුශව්  තුශනන් ශද 

ඵරඹෂේ ශේ ආේුහ රඵහ ශන තිශඵන අසථහ ශේ ඳනේ 

ශටුේඳත ජඹග්රවණඹ ිරරීභ ේඵන්ධශඹන් ිරසිභ ළටලුෂේ 

නළවළ.  

ශේ ඳනේ ශටුේඳත ේභත ය ළනීභ තුබඳන් සිදු ශන්ශන්   

විශල්ශඹන්භ යජශේ විනිවිදබහඹ ඔේපු වීභ ව ශතොයතුරු දළන 

ළනීශේ අසථහ ජනතහට රළබීභයි. එඹ යජඹෂේ විසින් ශ යුතු 

ශදඹෂේ. ශේ  තුබඳන් ශඳය දශ් ශනොරළබුණු එභ ය්රහදඹන් 

ජනතහට රළශඵන හරඹෂේ උදහ ශනහ. ශභභ ඳනේ 

ශටුේඳශේ ඹේ ඹේ අුහ ඳහුහේ තිශඵන්නට පු පන්.  ශේ ඳනේ 

ශටුේඳශේ ඹේ ඹේ දුර්රතහන් තිශඵන්නට පු පන්. ශේ යශට් 

නීතිඹේ භඟ ශඳහ ළනීශේදී ඹේ ඹේ අඳවසුතහන් තිශඵන්නට 

පු පන්. ඒ ශශ් ශතේ  ශභභ ඳනේ ශටුේඳත 

ඳහර්ලිශේන්තුට ශන ඒභට ආේුහ  ක්රිඹහ ිරරීභ ේඵන්ධශඹන් 

අඳශ   ශෞයඹ පුද යන්නට ඕනෆ.  

ීරට ශඳය ථහ ශ අශේ රු හසුශද් නහනහඹෂේහය 

ශජයසේ භන්්රීතුභහශ  ථහශව්දී  එතුභහ ශනොශඹකුේ තර් 

විතර් ශනහහ. වළඵළයි  එතුභන්රහශ  ඳහරන හරශේ දීේ -ඳසු 

ගිඹ යජශේ හිටපු ජනහධිඳති භහින්ද යහජඳෂේ භළතිතුභන් ශේ යට 

යන අසථහශව්දී - එට ඳළළති විඳෂේඹ  ශභභ ඳනේ 

ශටුේඳත ඳහර්ලිශේන්තුට ඉියරිඳේ ය තිශඵනහ. ඒ 

අසථහශව්දී රු ියශන්ස ගුණර්ධන භන්්රීතුභන්රහ  ිරඹරහ 

තිශඵන්ශන් ශභොෂේද?  "අපි ඉතහ ඳළවළියලි ඳනේ ශටුේඳතෂේ 

ශශනනහ. ීරට ඩා හ ඵරතර රළශඵන ඳනේ ශටුේඳතෂේ 

ශශනනහ. එභ නිහ ශේ ඳනේ ශටුේඳත ඉවරහ අස ය 

න්න" ිරඹරහයි. වළඵළයි  හසුශද් නහනහඹෂේහය භන්්රීතුභහ 

භහින්ද යහජඳෂේ හිටපු ජනහධිඳතිතුභහශ  ඇභති භේඩා රශේ හිටපු 

ඇභති ශශනෂේ වුණේ   අද එතුභහට ඒ සිඹවර අභත ශරහ  

තිශඵනහ.  ඒ ළන ශනොදන්නහ ශශනෂේ වළටිඹටයි එතුභහ  ථහ 

ශශ්.  ශභළනි ශජයසේ භන්්රීයඹකු  ශේ ඳහර්ලිශේන්තු අභතහ 

ඒ පිබඳඵ ශනොදන්නහ හශ  ථහ ිරරීභ ළන අඳට ශඵොශවොභ 

නහටුෂේ ඇති ශනහ.  

විශල්ශඹන්භ භහින්ද යහජඳෂේ හිටපු ජනහධිඳතිතුභහ ඒ 

ශරහශව්දී ිරඹහ තිබුණහ "ශතොයතුරු ඕනෆ නේ  භශන් අවන්න" 

ිරඹරහ. එශවභයි එතුභහ උේතය දීරහ තිබුශේ. ශේ යශට් සිද්ධ 

ශන වළභ ශදඹෂේ ළනභ ශතොයතුරු එතුභහශන් අවන්න ඕනෆද? 

එශවභ තභයි එතුභහ උේතය දීරහ තිබුශේ.   

යජඹ විසින් න්නහ තීන්දු තීයණ  ශේ යශට් ශද්ලඳහරන 

ඹන්රණඹ පිබඳඵ විතයෂේ ශනොශයි  ශඳෞද්ලි ශද්ශඳොශ 

ළන  ඒ හශ භ  ජනතහ දළන ත යුතු ශනොශඹකුේ ශතොයතුරු 

ළන ශේ යශට් සිඹලුභ ජනතහට දළන ළනීභ වහයි ශේ ඳනේ 

ශටුේඳත ඉියරිඳේ ය තිශඵන්ශන්.  භහ දීර්ක හරඹෂේ ශ්රී රංහ 

නිදවස ඳෂේශේ ඉරහ ඊට ඳසශ් එෂේේ ජහති ඳෂේඹට 

ඵළඳිරහ  නහරපිටිඹ ආනශේ ංවිධහඹයඹහ ලශඹන් ඳේ 

ශරහ  ශේ ඳහර්ලිශේන්තුට ඳළමිණි ශශනෂේ. ඳශහේ ඳහරන 

ෂේශ්රශේ ටයුතු යපු  හිටපු බහඳතියඹකු වළටිඹටේ  ඳශහේ 

බහ ශදයෂේ නිශඹෝජනඹ යපු භන්්රීයඹකු වළටිඹට 

ශඵොශවොභ ශෞයණීඹ  ශද්ලඳහරනඹෂේ ය  ඳහර්ලිශේන්තුට ඳහ 

තඵපු ශශනෂේ වළටිඹටේ  භහ ශේ අසථහශව්දී එෂේේ ජහති 

ඳෂේඹට ශඵොශවොභ ශෞයශඹන් නභසහය ය සිටිනහ.   

එෂේේ ජහති ඳෂේඹ තභයි ශේ යට තුශ න්නිශව්දනඹ 

ජනතහට රඵහ දීරහ තිශඵන්ශන්. එදහ රඳහහිනිඹ ශේ යටට 

වඳුන්හ දුන්ශන් එෂේේ ජහති ඳෂේඹයි. ජංභ දුයථනඹ ශේ 

යටට වඳුන්හ දුන්ශන් එෂේේ ජහති ඳෂේඹයි. ඒ හශ භ ශේ 

යශට් ශොවිතළන් ව අශනකුේ සිඹලු හර්ඹන් සිද්ධ ිරරීශේදී 

මූලිේඹ ශන ටයුතු යරහ තිශඵන්ශන් එෂේේ ජහති 

ඳෂේඹයි. ඒ හශ භ භවශඳොශ ශියේ ක්රභඹ ඳටන් ශන 

තිශඵන්ශන් එෂේේ ජහති ඳෂේඹයි. උදහේ ංවඳඹ ඇති 

ශශ් එෂේේ ජහති ඳෂේඹයි. ඒ නිහ ශේ ඳෂේඹ තුබඳන් 

ඇවිවරහ අද ශේ රු බහ අභතන්න රළබීභ  භහ ශඵොශවොභ 

ශෞය ශොට රනහ.   

භභ ශඵොශවොභ ශෞයනීඹ ශද්ලඳහරනඹෂේ යපු ශශනෂේ. 

ඒ භහ ශේ රු බහට ශඵොශවොභ ඳළවළියලි ිරඹනහ. දහ 

වරි ළයදීභිරන් ශවෝ භශන් ළරැද්දෂේ සිද්ධ වුශණොේ උහවි 

නිශඹෝඹෂේ භත ඇවිවරහ භහ අවරහ ශන ඹන තුරු ඉන්ශන් 

නළවළ. ජනතහ භට දීපු ශේ ශෞයනීඹ තනතුශයන් අස ශරහ 

තභයි භහ නීතිඹ ඉියරිඹට ඹන්ශන්.  ශවොයේ යන මිනිවහ  ශවොයහ  

දහේ තභන් "ශවොයහ" ිරඹරහ ිරඹන්ශන් නළවළ. ශවොයේ 

 යන මිනිවහ ඵරතර තිඹහශන අහු ශන්න ශවොයේ 

යන්ශන්ේ නළවළ. ශේ තභයි ඇේත ථහ. ශභශවභ ිරඹන 

ශොට ඒහ යපු මිනිසසුන්ට ියනහ. ශේ රු බහ 

නිශඹෝජනඹ ිරරීශේ ශෞයඹ  ජනතහ ඡන්දඹ දීපු ශෞයඹ අපි 

ආයෂේහ ශ යුතු තිශඵනහ.  

මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි  විශල්ශඹන් ිරඹන්න ඕනෆ  

අපි ශද්ලඳහරන ෂේශ්රශේ සිටින ශේ අසථහශව්  අපි ශේ රු 

බහ නිශඹෝජනඹ යන අසථහශව් ඵරඹ විභධයත ිරරීභ 

වහ ශශනන රද ශේ ඳනේ ශටුේඳතට ඳෂේ විඳෂේ සිඹලු 

ශදනහශ  වශඹෝඹ රඵහ ත යුතු තිශඵනහයි ිරඹන එ. ඒ 

වශඹෝඹ රළශබ්වි ිරඹන විලසහඹ අඳට තිශඵනහ. ශේ 

ශවො ආයේබඹෂේ. ජනතහට ඉතහභ සුබහදී ටයුේතෂේ ශේ සිද්ධ 

ශන්ශන්. ඹේ ිරසි තළන ශවොයභෂේ සිද්ධ නහ නේ ඒ සිඹලු 

ටයුතු ජනතහ දළනත යුතු තිශඵනහ. ඳහයෂේ අයුතු ශර 

වදරහ තිශඵනහ නේ  ්රහශද්ය ඹ ශවේ හර්ඹහරඹ  ්රහශද්ය ඹ 

බහ ඵරධහරිඹකු ළරැද්දෂේ සිද්ධ යනහ නේ ඒ ශතොයතුරු 

ග්රහීරඹ භට්ටමින් දළන ළනීශේ අසථහ ශේ ඳනේ ශටුේඳත 

තුබඳන් රළශඵනහ.  

ඒ විතයෂේ ශනොශයි. යජඹෂේ වළටිඹට ජනහධිඳතියඹහ  

අභළතියඹහ  අභහතයයඹකු ශභන්භ යහජය නු ශදනුරට 

ේඵන්ධ යහජය නිරධහරිඹකු ඹේ ිරසි ළරැද්දෂේ යනහ නේ ඒ 

යද නිළයිය ය න්න  ජනතහට ඒ යද පිබඳඵ දළන න්නේ 

ශේ තුබඳන් අසථහ රළශඵනහ.  

මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි  ඳභහ ශරහ ශවෝ අතිරු 

ජනහධිඳතිතුභහට  අභළතිතුභහට  අශේ රු ථහනහඹතුභහට -

රු රු ජඹූ රිඹ භළතිතුභන්ට-  ව රු ඹන්ත රුණහතිර 

භළතිතුභන්ට අශේ සුබ ඳළතුේ පිරිනභන්න ඕනෆ  නිර්භීත ශභළනි 

ඳනේ ශටුේඳතෂේ ශේ ඳහර්ලිශේන්තුට ශනළවරහ ඉතහභ 

ශෞයඹෂේ රඵහ න්න පු පන් අසථහෂේ  ඇති ය ළනීභ 

ේඵන්ධ.  ශතොයතුරු දළනළනීශේ අයිතිහසිේ පිබඳඵ ඳනේ 

ශටුේඳත ඳහර්ලිශේන්තුට ශනළවරහ  සිඹලු විදුේ භහධය ව 

මුද්රිත භහධය තුබඳන් ශතොයතුරු- 

1481 1482 



ඳහර්ලිශේන්තු 

ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීුරමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහට ත විනහිදඹ හරඹෂේ ඳභණයි තිශඵන්ශන්. 

 
ගු ණන්දා අලුවැගමපප මශතළ 
(ரண்தைறகு ஆணந் அலுத்கமக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

ශවොයි  මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි.  

විදුේ භහධය ව මුද්රිත භහධය තුබඳන්  ජනතහට ශතොයතුරු 

රඵහ දීරහ ඉතහ විනිවිදබහශඹන් යුතු ටයුතු යන්න ශේ 

ආේුහ ඉියරිඳේ වීභ ළන අඳ ශඵොශවොභ තුටට ඳේ ශනහ.   

ශවොයේ  භළයේ විලහර ්රභහණඹෂේ අුහ ශනහ  ශේ ඳනේ 

ශටුේඳත ක්රිඹහේභ යන්න ඳටන් ේතහභ. ශභොද  යජඹට  

ඳහරනඹට ේඵන්ධ අඹට ශභන්භ ශේ යශට් සිඹලු පුයළසිඹන්ට 

ඉතහ ළදේ ව අසථහෂේ වේඵ ශනහ  ශේ ඳනේ ශටුේඳත 

තුබඳන්.  ශේ යශට් සිදු න සිඹලු ශද්ව තභන්ට දළන ළනීශේ 

අසථහ රළශඵනහ.  

මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි  අපි ශඵොශවොභ තුටට ඳේ 

ශනහ  අශේ යජඹ භිනන් ශේ ේ හර්ඹඹට අඳටේ අත වන්න 

අසථහ රඵහ දීභ ළන. ශේ බහ නිශඹෝජනඹ යමින් ශේ 

ශනුශන් අත උසරහ  ඡන්දඹ  දීරහ   ජනතහ අඳට රඵහ දුන්නු  

යභ තුබඳන් ජනතහට ඹේ ිරසි ශදඹෂේ ිරරීභ වහ අසථහ ශේ 

තුබඳන් රළශඵනහ.  මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි  භට හරඹ 

රඵහ දීභ පිබඳඵ  ඔඵතුභහට සතුතින්ත ශමින් භශ  ථහ 

අන් යනහ. ශඵොශවොභ සතුතියි. 

 

ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීුරමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ීරශඟට  රු සුදර්ශිනී ්රනහන්දුපුවශව යහජය ඇභතිතුමිඹ. 

 
[අ.බහ. 4.08] 

 

ගු (ෛලාය  සුාර්ිනනී ප්රනළ්දදුපුල්පල් මශවැමිය (නගර 

වෆසුම් ශළ ජ වම්ඳළාන රළජය අමළතයුරමිය  
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற)(றதற) சுர்றணற 

தர்ணரந்துதைள்மப - கத் றட்டறடல் ற்தம் லர்ங்கல்  

இரஜரங்க  அகச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle - State 

Minister of City Planning and Water Supply) 

මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි  ශේ යශට් ්රජහතන්රහදඹ ත 

දුයටේ ලෂේතිභේ යන ශතොයතුරු දළනළනීශේ අයිතිහසිේ 

පිබඳඵ ඳනේ ශටුේඳත ඉියරිඳේ ය තිශඵන අසථහශව්දී අදවස 

ිරහිඳඹෂේ දළෂේවීභට හරඹ ශන් ය දීභ පිබඳඵ මුලින්භ භශ  

තුට ව සතුතිඹ ඔඵතුභහට පුද යනහ. 

මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි   භහ   අවුරුදු 24 හරඹෂේ 

ශේ යශට් විශල්ඥ වදයරිඹ ලශඹන් ටයුතු ය 

තිශඵනහ. ඒ හරඹ තුශ අපි දළෂේහ  දකුණු ආසිඹහති යටව 

අතරින් අශේ යට අධයහඳනඹ අතින්  හුඟහෂේ ඉසයහින් හිටිඹ ඵ. 

හන්තහ අධයහඳනඹ ශව්හ  පුරු අධයහඳනඹ ශව්හ  අශේ යශට් 

හෂේයතහ සිඹඹට 90ට ඩා හ ඉවබඳන්  තිශඵනහ.  

මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි  ඒ හශ භ තභයි ශෞය 

ෂේශ්රඹ. ශෞය ළන ථහ යන ශොට ශඳෝලිශඹෝ තුයන් 

යරහ  භළශවරිඹහ භර්දනඹ යරහ දකුණු ආසිඹහති රහඳශේ 

යටව අතරින් ශෞය ෂේශ්රශඹන් අපි ඉසයහින්භ ඉන්න 

යටෂේ. ඊශඟට  දකුණු ආසිඹහති රහඳශේ යටව අතරින් 

රසතහදඹ නිභ ශ එභ යට අශේ යටයි. ශරෝඹ ේතේ 

රසතහදඹ නිභහ ශ යටව කීඳඹ අතරින් ඉියරිශඹන්භ ඉන්න 

යට. රසතහදඹ ඉය යපු යශට්   රසතහදඹ ඉය යපු ඒ 

ආේුහශව් භන්්රීරිඹෂේ වීභ පිබඳඵේ භභ එදහ ආඩා ේඵය වුණහ. 

විශල්ශඹන්භ රසතහදශේදී ජීවිත පජහ ශ ඳවුර භහජිහෂේ 

වළටිඹට රසතහදඹ නිභ ිරරීභ ළන භභ තුටු වුණහ. වළඵළයි  

2010 ඳහර්ලිශේන්තුට ඇතු ප වුණහට ඳසශ් දළෂේහ 

ආේුහයණශේදී දකුණු ආසිඹහති යටව එෂේ ඵරන ශොට 

ශ්රී රංහ ටිෂේ ඳසුහීර තේේඹ සිටින ඵ.  

අශේ යශට් ක්රිඹහේභ න විධහඹ ජනහධිඳති ක්රභඹ නිහ 

විධහඹඹ  යසථහදහඹඹ ව අධියණඹ ිරඹන ඵර තුරනශේ 

ළටලුෂේ තිබුණහ. විධහඹඹට ඹටේ ශරහ හිටිඹහ 

යසථහදහඹ; ඒ හශ භ අධියණඹ. අධියණඹට අ 

විනිසුරුතුභහ ඳේ යද්ිය  ඉවශ උහවිරට නුහහයරුන් ඳේ 

යද්ිය තනි පුද්ඹකු අතින් ඒහ සිද්ධ වුශේ. වළඵළයි  2015 

ජනහරි 08 ඳළළති ජනහධිඳතියණශේදී අතිරු ජනහධිඳති 

වභ්රීඳහර සිරිශ්න භළතිතුභහශ  ජඹග්රවණශඹන් ඳසු එතුභහ 

දවන න ආේුහක්රභ යසථහ ංශලෝධනඹ ශනහහ. ශේ 

ඳහර්ලිශේන්තුශව් සිඹලුභ ශදනහ ඳෂේ ශේදශඹන් ශතොය එදහ 

ඒට ඡන්දඹ දීපු නිහ අද ශේ යශට් ඹව ඳහරනඹ ිරඹන ශවො 

අේතිහයභ  ආේුහෂේ ශභශවඹ වීභ වහ ඹව ඳහරනඹ ිරඹන ඒ 

ශවො අේතිහයභ ලෂේතිභේ දළමුහයි ිරඹන එ අපි භතෂේ 

යන්න ඕනෆ. ඹව ඳහරනඹ වඳුන්හ දුන්නහට අඳට ශවට ද 

ළන ඵරහශඳොශයොේතු ශන්න ඵළවළ. නමුේ  යසථහ බහ ඳේ 

යරහ  ශතොයතුරු දළන ළනීශේ අයිතිඹ මූලි අයිතිහසිභෂේ 

වළටිඹට යසථහට එතු යරහ  ඳහර්ලිශේන්තු විසුරුන්න 

තිබුණ ඵරඹ විධහඹඹට නළති යරහ ඹව ඳහරනඹෂේ යහ ශේ 

යට ශභශවඹ න්න වභ්රීඳහර සිරිශ්න ජනහධිඳතිතුභහ 

නහඹේඹ දුන්නහ.  

ජනහධිඳතිතුභහශ  වහ අභළතිතුභහශ  ශභශවඹ වීශභන් ශේ 

යශට් ඉියරි අනහතඹ ශනුශන් ඹේිරසි ක්රභශව්දඹෂේ ස න 

ශොට ශේ ජහති ආේුහශව් ඳංගුහරිඹෂේ වීභට රළබීභ පිබඳඵ 

භභ ඇේතටභ අද න්ශතෝ නහ. ශවට දශ් 

ශද්ලඳහරනශඹන් මු ේතේ ශේ යශට් අනහතඹ ශනුශන් 

අේතිහයභ දභන්න වශඹෝඹ ශදන්න අපිේ අත ඉසසුහයි 

ිරඹන ඒ ශෞයඹ  ආඩා ේඵයඹ වෘදඹ හෂේෂිඹට එඟ අද අඳට 

තිශඵනහ.  

්රජහතන්රහදී ආේුහ මූලි රෂේණඹෂේ තභයි 

ශද්ලඳහරනශේ නියත න හන්තහ ්රතිලතඹ ළිද යන එ. අද 

ශේ ආේුහ ඒ වහේ පිඹය ශන තිබීභ ළන න්ශතෝ 

නහ. ේ භට්ටශභන් හන්තහ නිශඹෝජනඹ අනිහර්ඹශඹන්භ 

සිඹඹට 25ිරන් ළිද යන්න ඒ නීතිඹ ඉියරිඳේ යරහ අද 

්රජහතන්රහදඹ ලෂේතිභේ ය තිශඵනහ. ආේුහ ඳේ යන්ශන් 

භව ජනතහ. භව ජනතහ ආේුහශව් ශතොයතුරු දළන ත යුතුයි. 

"ශතොයතුරු දළනළනීශේ අයිතිහසිේ පිබඳඵ ඳනේ ශටුේඳත" 

ිරඹන්ශන්  භව ජනතහට ආේුහශව් ශතොයතුරු දළන ළනීශේ 

අයිතිඹ තවවුරු යන ඳනේ ශටුේඳතෂේ. ඒ තභයි අද ඉියරිඳේ 

ය තිශඵන්ශන්.  

1766දී සවීඩා නඹ තභයි ඳශමුළනි තහට ශතොයතුරු 

දළනළනීශේ අයිතිහසිේ පිබඳඵ ඳනත වඳුන්හ දුන්ශන්. භට 

ලින් ථහ ශ රු අශලෝෂේ අශබ්සිංව නිශඹෝජය ඇභතිතුභහේ 

එඹ ිරව්හ. ඒ ිරඹන්ශන්  ීරට අවුරුදු 250ට විතය ඉසය. ඊට 

ඳසශ් 1951දී පින්රන්තඹ ශේ ඳනත වඳුන්හ දුන්නහ. ඇශභරිහ 

එෂේේ ජනඳදඹේ අවුරුදු 200ට ඳසශ්  1966 තභයි ඳනත 

වඳුන්හ දුන්ශන්. දකුණු ආසිඹහති යටර ශතොයතුරු 

1483 1484 
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දළනළනීශේ අයිතිහසිේ පිබඳඵ ඳනතෂේ නළති එභ යට          

ශ්රී රංහයි. ඒ ළන අපි නහටු විඹ යුතුයි. අශනෂේ දර්ල අතින් 

අපි ඉසයවහට ගිඹහට ආේුහයණශේදී අපි ආඳසට ගිහින් 

තිශඵන්ශන්. ඒ නිහ අපි න්ශතෝ නහ  අවුරුදු 250ෂේ 

ආඳසට ගිහින් ශවෝ අද ඒ යද නිළයිය ය ශන අශේ යශට් 

්රජහතන්රහදඹ තවවුරු ිරරීභට ශේ යජඹ න්නහ ව උේහවඹ 

ළන. එඹ ඉතහභේ ්රලංනීඹ ටයුේතෂේ ශර අපි දිරනහ. 

ශතොයතුරු දළනළනීශේ අයිතිහසිේ පිබඳඵ ඳනේ 

ශටුේඳතෂේ ළන අශේ යශට් ථහ ඵවෂේ ඇති වුශේ  1994 

චන්ද්රිහ භළතිනිඹශ  යජශේ. එට ජනභහධය අභහතය ධුයඹ 

දළරුශව් ධර්භසිරි ශ්නහනහඹ භළතිතුභහ. එදහ ශඹෝජනහ ඉියරිඳේ 

වුණහට 1978 ආේුහක්රභ යසථහශව් ඒ වහ ඉඩා ඩා  තිබුශේ 

නළවළ. ඒ නිහ ශේ ක්රිඹහදහභඹ ක්රභක්රභශඹන් ඳසට ගිඹහ. වළඵළයි 

ඉන්ියඹහ  අපි ිරඹනහ භවය දර්ලලින් අද අපිට ඩා හ 

ඉන්ියඹහ ඳසු ඳසිනුයි සිටින්ශන් ිරඹරහ. ඉන්ියඹහ 1990 ඳටන් 

අයශන 2005 න ශොට ඉතහභේභ ලෂේතිභේ ඳනේ 

ශටුේඳතෂේ අනුභත යහ ේතහ. අද එඹ ඉතහභේ හර්ථ 

ක්රිඹහේභ නහ ිරඹන එ අපි භතෂේ යන්න ඕනළ. 

විශල්ශඹන්භ දකුණු ආසිඹහති යටර  හර්ෂේ රහඳශේ නතභ 

හභහජිඹහ වුණු ඇෂසනිසතහනඹ 2014 න ශොට ශේ ඳනේ 

ශටුේඳත ේභත ය ශන තිශඵනහ.  

හර්ෂේ රහඳශේ ශේ ඳනේ ශටුේඳත ේභත ය ශනොේ 

එභ යට ශ්රී රංහ ිරඹන එේ අපි භතෂේ යන්න ඕනෆ. ඒ 

හශ භ අවුරුදු 22 හර ීමභහෂේ තුශ රින් ය ශේ වහ  

2002දී  2003දී එෂේේ ජහති ශඳයමුණු යජඹ උේහව ේතහ. 

නමුේ  ඒ යන්න ඵළරි වුණහ. ඊට ඳසශ් නළත අශේ 

ආේුහෂේ ඵරඹට ඳළමිණි හරශේ විවිධ ශඳෞද්ලි භන්්රී ශඹෝජනහ 

වළටිඹටේ ශභඹ ඉියරිඳේ වුණහ. ඒ ය න්නේ ඵළරි වුණහ. 

නමුේ  දළන් වරි ශේ ඳනේ ශටුේඳත ඉියරිඳේ යන්න අසථහ 

රළබීභ පිබඳඵ අපි න්ශතෝ නහ. ඳනේ ශටුේඳත ේභත 

ය ළනීභ තුබඳන් භව ජනතහට තමුන්ශ  ්රශද්ලර සිදුන 

ංර්ධනඹ  ංර්ධනඹට ළඹ න මුදර  ඒහ අතයලයද 

නළේනේ ශනේ තළන්රට ඳහවිචිචි යන්න ඕනෆද  

ගුණහේභබහඹ  හර්ඹෂේභතහ ළනි ශද්ව පිබඳඵ ශතොයතුරු 

දළනළනීශේ වළිරඹහ රළශඵනහ. ඒ හශ භ ආේුහ 

විනිවිදබහඹ තවවුරු යන ශතොයතුරු  ආේුහශව් දණඹ අභ 

යන  ආේුහශව් ව නිරධහරින්ශ  වීභ ලෂේතිභේ යන   

ආේුහ ය ශන ඹන්න භව ජනතහශ  වබහගිේඹ උනන්දු 

යන  යහජය තන්රශේ හර්ඹෂේභතහ ළිද යන ඒ හශ භ 

නීතිශේ ආධිඳතය වළශභෝටභ තවවුරු යන ඳනේ ශටුේඳතෂේ 

වළටිඹටේ ශභඹ අපි දිරනහ.  

අපි ඉියරිඳේ ශ ශේ ඳනේ ශටුේඳශේ විවිධ අුහ ඳහුහේ 

ළන දළන් විඳෂේශේ භන්්රීතුභන්රහ ථහ ශරුහ. 

ජහතයන්තයශේ ශේ ඳනත ශවොඳින් ක්රිඹහේභ න අන් යටව 

භඟ ශේ  ඳනේ ශටුේඳත විලසශවණඹ ිරරීශේදී අපි 

ශරෝශඹන්භ අද ඉන්ශන් වේශනි තළනට. ඵරන්න  ශභඹ 

ශොඳභණ ලෂේතිභේ ඳනතෂේද? ශේ ඳන ේ ශටුේඳශේ අුහ ඳහුහ 

ඇති. වළඵළයි  අුහ ඳහුහ හිත වරි ශේ ඳනේ ශටුේඳත ඉියරිඳේ 

ිරරීභට ේ ්රතිය ලී පිඹය ළන අපි න්ශතෝ නහ. ඒ 

හශ භ ශවට ශේ ඳනේ ශටුේඳත ේභත ය ේතහට ඳසශ් 

ආසිඹහනු රහඳශේ අපි ශදශනි න්ශන් ඉන්ියඹහට ඳභණයි 

ිරඹන එේ අපි ඉතහභේභ න්ශතෝශඹන් භතෂේ යනහ. ශේ 

ඳනේ ශටුේඳත ඉියරිඳේ යරහ අනුභත යහ න්න අශේ යශට් 

සිවිව ංවිධහන  භහධය ආඹතන ඇතු ප භසත ජනතහ යපු 

ශ්ඹේ අපි ඉතහභේභ අඹ යන්න ඕනෆ.  

ඵං රහශද්ලඹ  භහර ියයින  ඇෂසනිසතහනඹ හශ  යටර 

ජනතහේ ශේ භිනන් සුවිශල්ෂි හසි අේ ය ශන තිශඵනහ. 

විශල්ශඹන්භ ඵරශේ ඉන්න ආේුහ ශේ හශ  ඳනතෂේ 

ශශනන්න උේහව යන්ශන් නළවළ. ශභොද  ආේුහශව් 

තිශඵන ශතොයතුරු ජනතහට දීභ තුබඳන් ආේුහ ිරරීශේදී භවය 

විට ඹේ ඹේ ළටලු භතුන්න පු පන්. නමුේ  අද ශේ ආේුහ 

ඉතහභේභ ්රතිය ලී පිඹයෂේ අයශන තිශඵනහඹ ිරඹන එේ 

භතෂේ යන්න ඕනෆ. 

ජනහධිඳතිතුභහ  අභළතිතුභහ ඇතු ප ආේුහට ජනතහශ  

අලයතහන් ඉසට ිරරීභට ටයුතු ිරරීභ පිබඳඵ ශේ ශරහශව් 

අපි සතුතින්ත නහ. ඒ පිබඳඵ අපි ඉතහභේ න්ශතෝ නහ. 

ඒ හශ භ ඉවලීේ ඳරඹෂේ ඉියරිඳේ ය ියන 14ෂේ ඇතුශත 

 ශතොයතුරු න්න ශේ ඳනත වයවහ ජනතහට අසථහ 

රළශඵනහ. භවය විට ඳළඹ 48ෂේ හශ  ශටි හරඹෂේ තුශ 

අතයලය ශතොයතුරු න්න පු පන්. ශතොයතුරු රඵහ දුන්ශන් 

නළේනේ  ඒ වහ අිනඹහචනහ යන ක්රභශව්දඹේ අද වඳුන්හ 

දීරහ තිශඵනහ. ඒ නිහ ශේ ඉතහභේභ ශවො ඳනතෂේ වළටිඹට 

අපි දිරනහ. ශේ ඳනේ ශටුේඳත ඉියරිඳේ ිරරීශභන් ඳභණෂේ  

ේභත ිරරීශභන් ඳභණෂේ එඹ හර්ථ න්ශන් නළවළයි ිරඹන 

එේ අපි ිරඹන්න ඕනෆ. එඹ ක්රිඹහේභ ිරරීශේ 

ළඩා පිබඳශශකුේ අපි වඳුන්හ ශදන්න ඕනෆ.  

විශල්ශඹන් අපි භතෂේ යන්න ඕනෆ  අර්ඵයිජහනඹ ළනි 

යට ශේ ඳනත ේභත ය තිබුණේ  ක්රිඹහේභ ශනොවීභ නිහ 

ළටලු භතු ශරහ තිශඵනහ. ශේ ඳනේ ශටුේඳත ඉියරිඳේ 

යන්න ලින් ජනභහධය ඇභතිතුභහේ  නිශඹෝජය ඇභතිතුභහේ  

සිඹලුභ භන්්රීරුන් ළහ ළඩා මු පෂේ තඵහ අශේ ශඹෝජනහේ 

අයශන ශේ ඳනත  පිබඳඵ අඳ දළනුේ යන්න ඉතහභේභ 

ශවො ළඩා  පිබඳශශෂේ ංවිධහනඹ ය තිබුණු ඵේ ශේ 

අසථහශව්දී අපි භතෂේ යන්න ඕනෆ. ඒ ළන අශේ සතුතිඹ පුද 

යන්න ඕනෆ. ශභොද  ශේ ඳනේ ශටුේඳත ේඵන්ධශඹන් 

හධනීඹ විශව්චන ඉියරිඳේ යරහ  ශඹෝජනහ අදවස ඉියරිඳේ 

යන්න එහිදී අඳටේ වළිරඹහ රළබුණහ. 

ශේ ේඵන්ධශඹන් අපි ඉවලීභෂේ යනහ. ශේ ඳනේ 

ශටුේඳත ේභත වුණහට ඳසශ් ශේ පිබඳඵ ංහදඹෂේ  භව 

ජනතහ දළනුේ ිරරීශේ ළඩා  පිබඳශශෂේ ක්රිඹහේභ යන්න 

ඕනෆ. භව ජනතහශ  අයිතිහසිේ ආයෂේහ ය න්න  

අයිතිහසිභ ක්රිඹහේභ යන්ශන් ශොශවොභද ිරඹන භතහදඹ 

ජනතහ තුශ ඇති යන්න අලය ළඩා  පිබඳශශෂේ ක්රිඹහේභ 

යන්න ිරඹන ඉවලීභේ අපි යනහ. 

දවන න ආේුහක්රභ යසථහ ංශලෝධනඹට හශ භ  

අශේ යශට් ඉියරි ඳයේඳයහ ශනුශන් ශවො ආේුහෂේ; ශවො 

ආේුහයණඹෂේ ඇති ිරරීභ වහ වඳුන්හ ශදන ක්රභශව්දඹ 

අනුභත යරහ ්රජහතන්රහදඹ තවවුරු යන ශතොයතුරු 

දළනළනීශේ අයිතිහසිේ පිබඳඵ ඳනේ ශටුේඳත ේභත ය 

න්නේ ඔඵතුභන්රහශ  වශඹෝඹ නිර්ශරෝභී රඵහ ශදන්න 

ිරඹන ඉවලීභේ යමින් භශ  චන සවඳඹ අන් යනහ.  

 
[අ.බහ. 4.18] 
 

ගු ච්දරසිරි ගජදීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි  අපි හරඹෂේ ඵරහශඳොශයොේතුශන් 

හිටපු ඳනතෂේ තභයි ශතොයතුරු දළනළනීශේ අයිතිහසිේ පිබඳඵ ඳනත 

ිරඹන්ශන්. යට ්රජහතන්රහදඹ පු පව ිරරීශේදී ද්බහශඹන් 

ටයුතු ිරරීභ ළදේ ශනහ. "ඹව ඳහරනඹ" ිරඹන චනඹ 

තිබුණහට ළඩා ෂේ නළවළ  "ඹව ඳහරනඹ" ජනතහට දළශනන විධිඹට 

ක්රිඹහේභ යන්න අලය උඳයණ ලෂේතිභේ ශනොශනහ 

නේ.  
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ඳහර්ලිශේන්තු 

ඳසු ගිඹ ජනහධිඳතියණශේදී ශභතුභන්රහ ිරව්හ  ශතොයතුරු 

දළනළනීශේ අයිතිහසිේ පිබඳඵ ඳනේ ශටුේඳත වහභ 

ේභත යනහ ිරඹරහ. ශශ් ශතේ  ියන සිඹශේ ළඩා  

පිබඳශශ තුශදී ශේ ඳනේ ශටුේඳත ඉියරිඳේ ිරරිභට ශනොවළිර 

වුණේ  අවුරුදු එවභහයට ආන්න හරඹෂේ ගිහිවරහ ශවෝ ශේ 

ඳනත ඳහර්ලිශේන්තුට ඉියරිඳේ යරහ  ශේ හශ  විචහයහේභ 

විහදඹට ඉඩා  රහදීභ ළන අපි සතුතින්ත ශනහ. ශතොයතුරු 

දළනළනීශේ අයිතිහසිේ පිබඳඵ ඳනේ ශටුේඳත 

ඳහර්ලිශේන්තුට ඉියරිඳේ යනහ ිරඹරහ භළතියණ ්රහලනශේ 

තිබුණු නිහ  ඒ ඳදනේ යශන "ඔන්න  අපි දළන් යට 

්රජහතන්රයණඹට රෂේ යරහ තිශඵනහ; හර්ෂේ රහපීඹ 

අශනකුේ යටව හශ  අපි දළන් තමුන්නහන්ශ්රහට සිඹලු 

ශතොයතුරු දළනළනීශේ අයිතීන් දීරහ තිශඵනහ" ිරඹරහ ඳනේ 

ශටුේඳතෂේ ඳහර්ලිශේන්තුට ඉියරිඳේ ශහට භිය  ඒ ඳනශේ 

අයමුණු ලෂේතිභේ ඉසයවට ශනිඹන්න ඵළරි නේ. ඒ නිහ 

තභයි  ීරට ලින් ථහ යපු අශේ රු භන්්රීතුභන්රහ ිරව්ශව්  

අශනෂේ යටව හශ  ශභඹ ක්රිඹහේභ යන්න නේ  ක්රිඹහේභ 

ිරරීභට ඵහධහ යන ව ඒ ඉරෂේඹට ළඩා  යන්න ූ දහනේ නළති 

තළනළේතන් ශනුශන් ඹේ දේඩා නඹෂේ තිශඵන්න ඕනෆඹ ිරඹරහ. 

ඒ අධියණ දේඩා නඹෂේ ශනොශයි. ඳරිඳහරන ලශඹනුේ ඒ 

යන්න පු පන්. ඒට ශොමිභට ඵරඹෂේ තිශඵන්න ඕනෆ. 

එශවභ ඵරඹෂේ ශොමිභට නළති අසථහ ඒ ශතොයතුරු රඵහ 

ළනීශේ අයිතිඹ ්රභහද ශනහ. අයිතිඹ ්රභහද ශනශොට 

ිරඹනහ  "අිනඹහචනහ දභන්න" ිරඹරහ. ඒශන්භ අද ඳළවළියලි 

ශරහ තිශඵනහ  අපි අශේෂේහ යන ශරහට ශතොයතුය ආශව් 

නළේනේ ඒ ශතොයතුශයන් ළඩා ෂේ නළවළ ිරඹරහ. අශේෂේහ යන 

විධිඹට ශතොයතුරු ආශව් නළේනේ ඒශන් ළඩා ෂේ නළවළ. භභ 

ිරඹන්න ළභළතියි  ශේ ඳනත  ඹටශේ භවය ශතොයතුරු න් 

ිරරීභට උේව ශන තිශඵනහ ිරඹරහ. ශේ ඳනේ ශටුේඳශේ 

5.(ආ)(i) උඳ න්තිඹ ඹටශේ ව 5.(ඌ)(ii) උඳ න්තිඹ 

ඹටශේ රුණු දෂේරහ තිශඵනහ  ශවබඳදයවු ිරරීභට ශනොවළිර 

ශතොයතුරු තිශඵනහ ිරඹරහ.  

ශතොයතුරු දළනළනීභ ිරඹරහ ිරඹන්ශන් ශභොෂේද? 

උදහවයණඹෂේ ශර ේශතොේ  ක්රිට් ේඩා හඹභට ක්රීඩා ශඹෂේ 

ඇතුශේ ශනොවුශණොේ  ේඩා හඹභට ඵහ ශනොේශේ ඇයි 

ිරඹන ඒ  ශතොයතුරු ශේ තුබඳන් දළනන්න පු පන්. ශභශඹෂේ 

ඳහරට ඇතුශේ ය ේශේ නළේනේ ඒට ශව්තු ශභොෂේද 

ිරඹරහ දළනන්න පු පන් ිරඹරහ හිතනහ. ශේහ වරි. ශේහ 

ශඵොශවොභ පුංචි ්රලසන. නමුේ  යජඹ විශල්ශඹන්භ ඵරහශන 

ඉන්ශන් යජශේ ආර්ථි ්රතිඳේතිශේ ශනෂේ ශනහ නේ  

ආර්ථි ්රතිඳේතිශේ ශනසභට ඵරඳහන ශතොයතුරු 

ේඵන්ධයි. එශවභ නළේනේ  යශට් සවරීබහඹ පිබඳඵ 

්රලසනඹදී ඒට ඵරඳහන ශතොයතුරුයි. ඒට ඵරඳහන ගිවිසුේ 

පිබඳඵ ශතොයතුරුයි. ශේ ශතොයතුරු ළදේ ශනහ. ශේ 

ශතොයතුරු වරහ ඹන්න ඵළවළ. ශභොද  ඳයභහධිඳතයඹ ඵරඹෂේ 

තිශඵන ආේුහෂේ නේ  ඳයභහධිඳතයඹ ක්රිඹහේභ යනහ නේ  

ඒ ඳයභ ඵරඹ ඳහර්ලිශේන්තුට තිශඵන්න ඕනෆ; යටට තිශඵන්න 

ඕනෆ. ඒ අලය ශනසේ සිද්ධ ශන්න ඕනෆ. ඒ නිහ ඒහ 

වරහ තභන්ට අලය ආර්ථි ්රතිඳේති වසුරුන්න ඵළවළ.  

උදහවයණඹෂේ වළටිඹට භභ ිරව්ශොේ  ශොඩා නළඟ වභ්රී - 

යනිව  ආේුහශව් එට එ ශනොඳෆශවනේ තිශඵනහ. ආර්ථි 

ලශඹන් ශනොඳෆශවනේ තිශඵනහ. ශද්ලඳහරන ව 

ංසෘති ලශඹන් ශනොඳෆශවනේ තිශඵනහ. විවිධ 

ක්රිඹහහයේ පිබඳඵ ශනොඳෆශවනේ තිශඵනහ. එිරශනහ 

එඟ ශනොශන ශද්ව තිශඵනහ. භව ඵළංකුශව් අධිඳතියඹහ 

ඹබඳ ඳේ ිරරීභට ශ්රී රංහ නිදවස ඳෂේශේ භධයභ හය බහ 

විරුද්ධ ශරහ තිබුණහ. රු ිදරහන් ශඳශර්යහ ඇභතිතුභනි  භභ 

ිරව්හ වරිද දන්ශන් නළවළ. භභ ශේ ිරඹන්ශන්  භවය රුණු 

පිබඳඵ විවිධේඹෂේ තිශඵනහ ිරඹරහයි. ශේ එශවභ ආේුහෂේ. 

ආර්ථි ්රතිඳේතිඹ පිබඳඵ ශනසේ තිශඵනහ. ඒ හශ භ 

තභයි  ශේ ඳහර්ලිශේන්තු නිශඹෝජනඹ යන විවිධ ශද්ලඳහරන 

ඳෂේ ශේ යශට් සවරීබහඹ පිබඳඵ  ශේ යශට් අනනයතහ 

පිබඳඵ  ශේ යශට් ආර්ථි ්රතිඳේතිඹ පිබඳඵ ඵරහශන 

ඉන්නහ. ශේ යට අනතුයට ඳේශන ගිවිසුභෂේ එනහ නේ  

අශේ භතඹ තිශඵන්ශන් ඒ ගිවිසුභ ශනස යන්නයි. ගිවිසුභ 

අේන් යරහ ක්රිඹහේභ යන්න ඉසශවරහ ඒ ළන යට 

දළනන්න ඕනෆ. යශට් ආර්ථි ්රතිඳේතිඹ ලෂේතිභේ ශන්න 

නේ  මූරය ්රතිඳේතිඹ නිසි ශර තයහරී විධිඹට ර්ධනඹ 

ශන්න ඕනෆ නේ  ආර්ථිඹට ඵරඳහන ඇතළේ විනිභඹ රුණු 

ශවබඳදයවු ශනොශේ ්රලසනඹෂේ නළවළ.  

ඒ හශ  හයණහරට ඉඩා  තිඹන්න ඕනෆ. වළඵළයි  ශේ 

ශතොයතුරු දළනළනීශේ අයිතිහසිේ පිබඳඵ ඳනේ ශටුේඳශේ 

5.(ඇ) උඳ න්තිඹ ඹටශේ ශභන්න ශභශවභ ආයණඹෂේ තඵහ 

ශන තිශඵනහ: 

 "අදහශ ආේුහශව් ආර්ථි ශවෝ මූරයභඹ ්රතිඳේති ශනස ිරරීභට ශවෝ 

ශනොඩා හ ඳේහශන ඹෆභ ේඵන්ධ තීයණ නිසිරට ශඳය 

ශවබඳදයව්වීභ භිනන්..."  

ශභහි 'නිසිරට ශඳය' ිරඹන එශෂේ අර්ථ නිරඳණඹෂේ නළවළ.  

ජහතයන්තය මූරය අයමුදශව හර්තහෂේ භට ඳසු ගිඹ දසර 

රළබුණහ. එහි තිශඵනහ  තේ ඵළඳුේය විෘතිඹෂේ ළන. 

රුපිඹව බිලිඹන 40ෂේ භව ඵළංකුට අලයයි  රුපිඹව බිලිඹන 

80ෂේ න්නහ  ළිද ශඳොලිඹට. ළිද දට එවහ ශනොශයි. 

IMF Country Report එශෂේ වේළනි පිටුට අනුයි භභ ශේ 

ිරඹන්ශන්. අුහ ණශන් ශේ යශට් ජනහධිඳතියඹහේ ශේ ළන 

දන්නහද ිරඹන්න භහ දන්ශන් නළවළ. රුපිඹව බිලිඹන 40ට 

ශශශ ශඳොශට දහනහ  රුපිඹව බිලිඹන 80ෂේ න්නහ. ඒ 

භිනන් අද ශශශ ශඳොශ යටනහ. ඒ භිනන් ංකරතහෂේ ඇති 

ශනහ. ඒ ආර්ථිඹට ඵරඳහනහ. ආර්ථිඹට ඵරඳහන රුණු 

පිබඳඵ ඇේත ලශඹන්භ ශේ ඳහර්ලිශේන්තුට  ශශශ 

ශඳොශට අශඵෝධඹෂේ තිශඵන්න ඕනෆ. ඒහ විෘත ශන්න ඕනෆ. 

ඇයි  ඒ ශතොයතුරු දළන න්න තිශඵන අසථහ භඟ වරින්ශන්? 

ඒශන් ශභොෂේද  ආේුහට තිශඵන අහසිඹ?  

ඇේත ලශඹන්භ මූරය විනිවිදබහඹෂේ ඇතු යශට් ආර්ථි 

්රතිඳේතිඹ ඉියරිඹට ශන ඹන එ ඉතහභ ළදේ. යටෂේ ඉියරිඹට 

ඹන්න නේ  විනිවිදබහශඹන් යුෂේත මූරය ඳරිඳහරනඹ නිළයිය 

ශන ඹන්න අඳට පු පන්භ තිශඵන්න ඕනෆ. ඒ එශවභ නළති 

ශන ශොට  වරහ වන ශොට  න්තිරට ඹට යරහ 

ංචහරට ඉඩා  තිශඵන ශොට  අඳට අපි ඵරහශඳොශයොේතු  ශන 

ඉරෂේඹට ඹන්න ඵළවළ.  

 
ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීුරමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්්රීතුභනි  ඔඵතුභහට ත විනහිද ශද හරඹෂේ 

තිශඵනහ.  
 

ගු ච්දරසිරි ගජදීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ශේ ශරහශව් භභ ිරඹන්න ළභළතියි  යශට් සවරීබහශේ  

යශට් ආර්ථිශේ  යශට් මූරය ඳද්ධතිශේ ංකරතහ ඇති ශනොන 
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[රු චන්ද්රසිරි ජදීය භවතහ] 
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විධිඹට යට ඉියරිඹට ශන ඹන්න අලය ඵ. ශනේ පුංචි පුංචි 

රුණු ශනොශයි   ආේුහ ්රධහන හර්ඹඹ ඒයි. ඒයි වයඹ. 

ඒහ වන්න ඉඩා  තඵන්න එඳහ. ඒහ වන න්තිරට අඳට 

අනුකර ශන්න ඵළවළ. අශේ යශට්  සවරීබහඹ පිබඳඵ ගිවිසුේ 

ළන ළරිරඹ යුතුයි.  ඇශභරිහනු නහවු වමුදහ භඟ අශේ 

නහවු වමුදහ ්රිකුණහභරඹ මුහුදු රහඳශේ ඹේ පුහුණු වීශේ 

ක්රිඹහදහභඹෂේ ළරසුේ ය තිශඵනහඹ ිරඹරහ හර්තහ 

තිශඵනහ භභ දළෂේහ. එහි තය අතයතහ පිබඳඵ භභ 

වරිඹටභ ිරඹන්න දන්ශන් නළවළ. තභ භට ඒ පිබඳඵ තවවුරු 

ය න්න ඵළරි වුණහ. ඒ ශතොයතුය නිළයිය ශන්නේ පු පන්  

ළයිය ශන්නේ පු පන්. අපි ඇශභරිහ ඳළේතිරන් තිඹමු. 

ශොයි යටෂේ එෂේ වුණේ එශවභ යුද අබයහ යන එ රහපීඹ 

 සවරීබහඹට වහනිඹෂේ නේ  යශට් සහධිඳතයඹට ඵරඳහනහ නේ  

යශට් ආයෂේහට ඵරඳහනහ නේ  ඒහ පිබඳඵ යශට් ජනතහ 

අශඵෝධඹෂේ රඵහ න්න ඕනෆ ිරඹරහයි භභ ිරඹන්ශන්. ඒ 

ජනභතඹට අනු අශේ භතඹ  යශට් භතඹ ්රහල යන්න 

අසථහ තිශඵන්න ඕනෆ. ඒහ ශේ පුංචි පුංචි මිනිසුන්ශ  

හයණහරට ඩා හ පු පව ඒහ. ඒහ විද්ේ ංවිධහන  ශද්ලඳහරන 

ඳෂේ විසින් භතු යනු රඵන රුණු. ශේ යහඳෘතිඹ ළන  ශේ 

ඳහරට ශභඹහ ඇතුශේ ය ළනීභ ළන දළන ළනීභ හශ  

රුණු අදහශ වුේ  යට ඳහරනඹ ඳේහ ශන ඹහශේදී  ආේුහ 

යශන ඹහශේදී අදහශ න ඊට ඩා හ පු පව හයණහ තිශඵනහ. 

මූරය ්රතිඳේතිඹ  ආර්ථි ්රතිඳේතිඹ  විනිභඹ ්රතිඳේතිඹ  

ආයෂේ ්රතිඳේතිඹ හශ  ්රතිඳේති ේඵන්ධශඹන් යශට් 

ආර්ථිඹට ව ආයෂේහට ඵරඳහන ඇතළේ රුණු අනහයණඹ 

ශනොශහට භෂේ නළවළ.  

 
ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීුරමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්්රීතුභනි  ඔඵතුභහට නිඹමිත හරඹ අහනයි.  

 
ගු ච්දරසිරි ගජදීර මශතළ 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
නමුේ ශේ න්තිඹ ඇතුශශ් ඒ සිඹවරභ ඟන්න පු පන් 

ඉඩා  ්රසතහ තඵහ ශන තිශඵනහ. ඒ ශේ ඳහර්ලිශේන්තුශන් 

ශඳශනනහ. ්රලසනඹෂේ ඇහුහභ වරිඹට උේතයඹෂේ ශදන්ශන් 

නළවළ. 

්රලසනඹ භඟ වරිනහ  ළයිය ශතොයතුරු ්රචහයඹ යනහ. අද 

භහධය ඕනෆ නළවළ. ශනේ භහර්ලින්  ඳහර්ලිශේන්තුශව් ඉියරිඳේ 

යන භවය  රුණු භගින්  ඇේතලශඹන්භ වළසිරීභ භගින් ශේ 

ඹව ඳහරන ්රතිඳේති වරිවළටි ක්රිඹහේභ ශනහද ිරඹන එ 

පිබඳඵ යට දළන් ඵරහ ශන ඉන්නහ. ඒ නිහ යටට කීභෂේ 

තිශඵනහ. අණඳනේ ේභත ශහට ්රභහණේ නළවළ. අපි 

ශේහට විරුද්ධ ශන්ශන් නළවළ. ශේ ආයේබඹෂේ වළටිඹට අපි 

දිරනහ. ශභඹ පු පව විඹ යුතුයි ිරඹහ අඳ ිරඹනහ. යශට් 

භවජනතහට තභයි  ශේ කීභ ශදන්ශන්. වළඵළයි  යටෂේ ළන 

හිතහ  ඒ යශට් ආර්ථි ලෂේතිඹ  ආයෂේණඹ ආිය ශේ සිඹවරභ 

ශදළනි ශොට ශනොරහ ක්රිඹහ යන්න ඕනෆඹ ිරඹන අදව 

්රහල යමින් භභ නිවඬ ශනහ. 

 
ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීුරමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සතුතියි.  

ීරශඟට  රු එස.එේ. භරිෂේහර් භවතහ. 

[අ.බහ. 4.30] 

 

ගු එවහ.එම්. මරික්කයකළර් මශතළ 
(ரண்தைறகு ஸ்.ம். ரறக்கரர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි  ශේ ඓතිවහසි ඳනේ 

ශටුේඳත ශේ රු ඳහර්ලිශේන්තුශව් ශදළනි ය ිරඹන ශේ 

අසථහශව්දී  ජනභහධය ෂේශ්රශේ සිට ශද්ලඳහරනඹට ඳළමිණි 

භන්්රීයශඹෂේ වළටිඹට  භටේ ඒ ළන ථහ යන්නට රළබීභ 

ළන භහ තුටු ශනහ.  

මුලින්භ  ඳහර්ලිශේන්තු ්රතිංසයණ වහ ජනභහධය අභහතය 

රු ඹන්ත රුණහතිර භළතිතුභහටේ  නිශඹෝජය අභහතය රු 

රුණහයේන ඳයණවිතහන භළතිතුභහටේ භභ සතුතින්ත ශනහ  

ශේ ඳහර්ලිශේන්තු හරඹ තුශ -ශවුණු භහ 08 ඳභණ හරඹ 

තුශ- ඉතහභ ක්රීඹ ක්රිඹහ යරහ වුභනහිරන් ශභභ ඳනේ 

ශටුේඳත ඉෂේභනින් ශන ඒභට එතුභන්රහ ශදඳශ ේ 

උේහවඹ ේඵන්ධශඹන්.  

විශල්ශඹන්භ දළනුේ පුයළසිඹන් යටෂේ තුශ සිටීභ ඒ යශට් 

්රජහතන්රහදඹ ලෂේතිභේ ිරරීභට අතයලය ශනහ. ශේ ඳනේ 

ශටුේඳත පිබඳඵ අදව මුලින්භ ශනහශව්  1994 ර්ශේදී 

හිටපු ජනභහධය අභහතය  ධර්භසිරි ශ්නහනහඹ භළතිතුභහයි. ඊට 

ඳසු 2001 ර්ශේදී එෂේේ ජහති ඳෂේ ආේුහ ඳේ වුණු 

ශව්රහශව් යනිව වික්රභසිංව අග්රහභහතයතුභහ ශේ අදව 

ඳහර්ලිශේන්තුට  භහජඹට ඉියරිඳේ ශේ  2004 ර්ශේදී 

අේතශනෝභති ශර චන්ද්රිහ කුභහයණතුං භළතිනිඹ එෂේේ 

ජහති ඳෂේ යජඹ විසුරුහ වළරීභ නිහ ශේ ඳනේ ශටුේඳත 

ශශනන්න ඵළරි වුණහ. නමුේ අපි තුටු ශනහ  නළත තහෂේ 

එෂේේ ජහති ඳෂේඹ ්රමු ආේුහෂේ තිශඵන ශේ "ඹව ඳහරන" 

ආේුහ  හරශේදී ශභභ ඳනේ ශටුේඳත ඉියරිඳේ ිරරීභට 

පු පන් වීභ ළන. 2003 ර්ශේදී ශභභ ඳනේ ශටුේඳත 

ඳහර්ලිශේන්තුට ඉියරිඳේ යන්න ඵළරි වුණු එශෂේ විඳහ ඳසු ගිඹ 

අවුරුදු දවඹ තුශ අපි අේවින්දහ.  

ශභභ ඳනේ ශටුේඳත ේඵන්ධශඹන් ථහ ඵව ඇති වුණේ  

2005 ර්ශේදී ඳේ වුණු යහජඳෂේ ආේුහ ශභභ ඳනේ 

ශටුේඳත ශනළවරහ ේභත යන එ හිතහභතහභ භඟ වළරිඹහ. 

ඒට ශව්තු ශභොෂේද?   ශතොයතුරු දළන ළනීශේ අයිතිඹ 

රළබුණහභ පුයළසිඹන්ට පු පන්  යහජය නිරධහරින්ශන්  යහජය 

ආඹතනලින් ශද්ලඳහරනඥඹන්ශ  සිඹලු ශතොයතුරු රඵහ න්න. 

එශවභ රඵහ ේතහභ ඒ ශොවරන්ට දණ  ංචහ  නහසතිරට 

ඹන්න තිශඵන අසථහ  ඉඩා ඩා  ඇහිශයනහ. ඒ නිහ තභයි  ශේ 

ටයුතු ඳහරනඹ ශශ්. ඳසු ගිඹ අවුරුදු දවඹ ඇතුශත සිදු වුණු 

ක්රිඹහ රහඳඹ නිහ අද ශේ ශතොයතුරු දළනළනීශේ අයිතිහසිේ 

පිබඳඵ ඳනශේ අලයතහ තදඵර ශර භතු ශරහ තිශඵනහ.  

අපි දළෂේහ  ඳසු ගිඹ හරශේ සශව්චිඡහශන් ඉිය රිඳේ ශරහ 

ශතොයතුරු හර්තහ යන්න ගිඹ ජනභහධය ආඹතන ව 

භහධයශව්දීන්ට ශභොෂේද වුශේ ිරඹහ. නේ ඵහරූ රිඹ ළනි 

භහධයශව්දීන්ට  ශඳෝද්දර ජඹන්ත ළනි භහධයශව්දීන්ට ජීවිතඹ 

පිබඳඵ තිශඵන ආලහ නිහ තභ භව් යට අත වළයරහ  තභන්ශ  

ෘේතිඹ අත වළයරහ  තභන්ශ  ඳවුශව හභහජිඹන් භඟ ඉන්න 

තිශඵන අසථහ අත වළයරහ විශද්ලත ශරහ යණහතයින් 

වළටිඹට ඉන්න වුණහ. එඳභණෂේ ශනොශයි  ඔවුන්ට අශේ යශට් 

තහනහඳති හර්ඹහරලින් රළශඵන ශ්ඹ ඳහ අහිමි වුණු 

තේේඹෂේ ඇති වුණහ. අපි දළෂේහ  එෂේනළලිශොඩා ට ශභොෂේ 

වුශේ ිරඹහ; රන්ත වික්රභතුං භවභඟ කහතනඹ වුශේ 

ශොශවොභද ිරඹහ. භභ ශ්ඹ ශ 'සිය' භහධය ජහරඹට  ශඵෝේඵ 

්රවහය එවර ශශ් ශොශවොභද ිරඹහ අපි දන්නහ. අදටේ ඒ 

1489 1490 



ඳහර්ලිශේන්තු 

භහභට ශන්නට නිඹමිත රුපිඹව මිලිඹන 300ට අධි 

ඉන්ෂුයන්ස එ ඳහ තභ ශහ නළවළ. අන්න එළනි 

තේේඹෂේ තභයි  භහධය නිදවට රඵහ දීරහ තිබුශේ. 'සිඹත' 

භහධය ජහරඹට ශොශවොභද ළහුශව් ිරඹහ අපි දන්නහ. 

'රංහඊනිවුස' ආඹතනඹට ශශ් ශභොෂේද ිරඹහ අපි දන්නහ. 

'උදඹන්' පුේ ඳතට ශශ් ශභොෂේද ිරඹහ අපි දන්නහ. ඳසු ගිඹ 

හරශේ ශතොයතුරු දළන ළනීභ ශශ් ශතේ  ශතොයතුරු ශොඹහ 

හර්තහ ිරරීභට තිබුණු ඵහධහන් තභයි  භහ ඒ වන් ශශ්.  

ඳසු ගිඹ හරශේ අපි යුද්ධඹ ජඹග්රවණඹ යන්න ඔන්න 

ශභන්න ිරඹහ තිශඵන අසථහශව්දී අශේ ්රිවිධ වමුදහට  යණ 

විරුන්ට ආය ර්හද යරහ  ඔවුන්ට ලෂේතිඹ ශදන්න භවය 

නහලිහලින් -විශල්ශඹන්භ භහ ශ්ඹ  ශ නහලිහශනුේ- ඹේ 

ඹේ ළඩා ටවන් ියඹේ ශහ. එශ් එභ ළඩා ටවන් ියඹේ යද්දී  

ආයෂේ අභහතයහංලඹ ශඳෞද්ලි ඇිනලි හ ඒ ළඩා ටවන් 

නේන්න ක්රිඹහ ශ ආහයඹ අපි දළෂේහ.  

 ඒ විතයෂේ ශනොශයි  හිටපු ආයෂේ ශවේ 

ශෝේහබඹ යහජඳෂේ භවේභඹහශ  ශවණළවර හශ  හිටපු 

රෂේසභන් හු පවශව භළතිතුභහ "ශේ ිරඹන ළඩා ටවන් 

නළළේවශව් නළේනේ ඵරහ න්න පු පන්" ිරඹරහ නීතයනුකර  

ශනොන ආහයඹට තර්ජනහේභ ලියුේ භහධයඹට එන 

තේේඹෂේ තභයි ඳසු ගිඹ හරශේ තිබුශේ . එළනි හර ීමභහෂේ 

ඳහු යරහ ආපු යටෂේ වළටිඹට හශ භ තහෂේණඹේ එෂේ ියයුණු 

ශමින් ඳතින යටෂේ වළටිඹට ශතොයතුරු දළනළනීශේ 

අයිතිහසිේ පිබඳඵ ඳනේ ශටුේඳත අඳට අතයලය නහ. ඒ 

හරශේදී  ළඩා ේ යුශේදී ේරු නීතිඹ ශනහහ හශ  

තහෂේණ යුශේදී ශතොයතුරු දළනළනීශේ අයිතිහසිේ පිබඳඵ 

ඳනේ ශටුේඳත ශන ඒභ අතයලය නහ. අද ශේ ශතොයතුරු 

දළනළනීශේ අයිතිහසිේ පිබඳඵ ඳනේ ශටුේඳත 

ඳහර්ලිශේන්තුට ශනළවරහ ේභත ිරරීශභන් ඳභණෂේ ශේ 

ඹහේ හලීන ශන්ශන් නළවළ; ඒ ශතොයතුරු දළනළනීශේ 

අයිතිහසිේ පිබඳඵ ඳනේ ශටුේඳතින් අශේෂේෂිත අයමුණු යහ 

ශඟහ ශන්න පු පන්භෂේ රළශඵන්ශන්ේ නළවළ. ශේ ශතොයතුරු 

දළනළනීශේ අයිතිහසිේ පිබඳඵ ඳනේ ශටුේඳත තුබඳන් 

ඵරහශඳොශයොේතු න අශේෂේහන් මුදුන් ඳේ යන්න නේ ඊට 

ළශශඳන ආහයඹට යහජය ඹන්රණඹේ  යහජය නිරධහරිනුේ ශඳශ 

සන්න සිද්ධ නහ.  

උහවිඹට ගිහිවරහ ශතොයතුරු රඵහ ළනීශේ අයිතිඹ ශේ ඳනේ 

ශටුේඳත තුබඳන් සථහපිත නහඹ ිරඹරහ වුරුන් ශවෝ හිතුේ  

ශේ ඳනේ ශටුේඳතින් එභ අශේෂේෂිත අයමුණු  ඉරෂේ ඉටු 

නහඹ ිරඹරහ භහ නේ හිතන්ශන් නළවළ. ්රහශද්ය ඹ ශවේ 

හර්ඹහරඹට ශන්න පු පන්  නය බහට   ්රහශද්ය ඹ බහට 

ශන්න පු පන්  ියස්රිෂේ ශවේ හර්ඹහරඹට ශන්න පු පන්  

ඹේිරසි ශදඳහර්තශේන්තුට  ංසථහට ශන්න පු පන්  

අභහතයහංලඹට ශන්න පු පන්  උහවිඹට ඹන්ශන් නළති 

පුයළසිශඹකු තභන්ට තිශඵන අයිතිඹ ඳහවිචිචි යරහ  ශතොයතුරු 

ඉවරන්නටේ  ශව්තන් ශනොදෂේහ ඒ ශතොයතුරු රඵහ ළනීභටේ 

අයිතිඹ ශේ ඳනේ ශටුේඳත තුබඳන් සථහපිත ශන්න ඕනෆඹ 

ිරඹරහ භහ විලසහ යනහ. එශවභ වුශණොේ තභයි ශේ ශතොයතුරු 

දළනළනීශේ අයිතිහසිේ පිබඳඵ ඳනේ ශටුේඳත තුබඳන් ශේ 

යශට් පුයළසිඹන්ට වරිඹටභ ්රතිපර රළශඵන්ශන්.  

ශේ ශතොයතුරු දළනළනීශේ අයිතිහසිේ පිබඳඵ ඳනේ 

ශටුේඳත ේභත යරහ  භහධයඹට  ව භහධයශව්දීන් ට නිදව 

රඵහ ශදනහ හශ භ  පුයළසිඹන්ට ශතොයතුරු රඵහ දීභේ එෂේ 

ශද්ලඳහරනඥයින්ශ  ශෞයඹේ ශේ තුබඳන් ආයෂේහ විඹ යුතුඹ 

ිරඹන හයණඹේ අපි භතෂේ යන්න ඕනෆ. ශභොද  ශේ ඳනේ 

ශටුේඳතට මුහශරහ -ශේ ඳනේ ශටුේඳශේ තිශඵන 

න්තිරට මුහශරහ- ශද්ලඳහරනඥයින්ශ  ශඳෞද්ලි 

ජීවිතරට අරහද  අඳවහ යන්න හශ භ භඩා  ්රවහය එවර 

යන්න අසථහ  තිශඵනහ නේ ඒට ්රතිඋේතය දීශේ 

අසථහේ ශද්ලඳහරනඥයින්ට තිබිඹ යුතුයි.  

ජනභහධය නිශඹෝජය ඇභතිතුභහ ශේ අසථහශව් ශේ රු 

බහශව් ඉන්නහ. ශේ පිබඳඵ විද්ේ තිහතෂේ විතයෂේ 

යරහ භිය. ඒ නිහ ශේ භහ ජශේ බිේ භට්ටභට ශනි ඹන්න 

ඕනෆඹ ිරඹරහ භහ ඔඵතුභහශන් ඉවරහ සිටිනහ. ශේ 

ේඵන්ධශඹන් භහජඹ අිය යන්න ඕනෆ; භහජඹ දළනුේ 

යන්න ඕනෆ. භහජඹ දළනුේ ශ යුේශේ අන්තර්ජහරශඹන් 

ශතොයතුරු හුභහරු ිරරීභ දෂේහ ඳභණෂේ ශනොශයි. ඉන් එවහට 

ගිහිවරහ බිේ භට්ටශේ ඹන්රණඹ තුශ නිළරැිය ශතොයතුරු 

ේශ්ර්ණඹ න ක්රභඹෂේ ශේ වයවහ සථහපිත විඹ යුතුයි ිරඹරහයි 

භහ විලසහ යන්ශන්.  

ශේ ඳනේ ශටුේඳත අද ේභත යරහ නතය ශන්ශන් 

නළති  අදහශ අභහතයහංල  අදහශ ආඹතන එෂේ ශේ 

ේඵන්ධශඹන් හචිඡහ යන්න ිරඹරහ අපි  ඉවරහ සිටිනහ. 

උදහවයණඹෂේ වළටිඹට ේශතොේ ්රහශද්ය ඹ ශවේ 

හර්ඹහරඹිරන් ශතොයතුරු න්න වුභනහ නේ ඒ ශතොයතුරු රඵහ 

ළනීභ වහ නිලසචිත නිරධහරිශඹෂේ ඉන්න ඕනෆ. නය 

බහිරන්  ්රහශද්ය ඹ බහිරන්  අභහතයහංලඹිරන්  යහජය 

ංසථහිරන්  ශදඳහර්තශේන්තුිරන් ශතොයතුරු දළනළනීභ වහ 

නිලසචිත නිරධහරිශඹෂේ ඉන්න ඕනෆ. එශවභ නිලසචිත නිරධහරිශඹෂේ 

ශනොහිටිශඹොේ ශේ ශතොයතුරු රඵහ න්න නේ ශන්ශන් නළවළ. 

එශවභ වුශණොේ  අනිහර්ඹශඹන්භ ඒ ේඵන්ධශඹන් උහවිඹට 

ගිහිවරහ ඒ ශතොයතුරු රඵහ ළනීශේ තළනට ඹන්න ශනහ. 

එශවභ වුශණොේ අපි ඵරහශඳොශයොේතු න ඉරෂේඹට ශඟහ 

ශන්න පු පන්භෂේ රළශඵන්ශන්  නළවළ.  

අශේ අවරපු යට න ඉන්ියඹහ 2005දී ශේ ශතොයතුරු 

දළනළනීශේ අයිතිහසිේ පිබඳඵ ඳනේ ශටුේඳත ේභත 

යරහ තිශඵනහ. ශරෝශේ ranking එ අයශන ඵළලුහභ 

ඔවුන් අද ඳශමු  දවශදනහ අතය ඉන්නහ. එළනි විලහර යහජය 

ඹන්රණඹෂේ තිශඵන යටට ශේ ටයුේත යන්න පු පන්  

වුණහ නේ රංහශව් අඳට ශේ ටයුේත යන්න ඵළරිභෂේ 

නළවළ. ශේ ඳනේ ශටුේඳත ේභත යරහ  ඒ ඳනේ 

ශටුේඳශේ තිශඵන අයමුණු ටි මුදුන් ඳේ ය න්න අලය 

ඹන්රණඹ යහජය ආඹතන ව අනිකුේ ශදඳහර්තශේන්තුලින් 

සථහපිත යන්න ිරඹරහ භහ ඔඵතුභහශන් ඉවරහ සිටිනහ. ඒ 

එෂේභ ශේ ශතොයතුරු දළනළනීශේ අයිතිහසිේ පිබඳඵ ඳනේ 

ශටුේඳත පිබඳඵ ව එහි තිශඵන න්ති ේඵන්ධ ්රධහන 

ජනභහධය ආඹතන ඳභණෂේ  ශනොශයි  ්රහශද්ය ඹ භහධයශව්දීන් 

දළනුේ යන්න  ඔවුන්ට ශේ පිබඳඵ පුහුණු ළඩා මු ප 

ඳේන්න හශ භ ශේ වයවහ ජනතහට ීරට ඩා හ ශතොයතුරු 

නිළරැිය ආහයඹට ේශ්ර්ණඹ ිරරීභට අලය ඳවසුේ රඵහ 

ශදන්න ිරඹරහ අපි ඉවරහ සිටිනහ.  

විශල්ශඹන්භ ්රහශද්ය ඹ ජනභහධයශව්දීන් විලහර හර්ඹ 

බහයඹෂේ යන ඵ අපි දන්නහ. ශේ ශතොයතුරු යටට ඉියරිඳේ 

යන්ශන් ්රහශද්ය ඹ ජනභහධයශව්දීන්. ශේ ශතොයතුරු ටි යටට 

ඉියරිඳේ ිරරීශභන් ඳභණෂේ ඔවුන් නේන්ශන් නළති  ඔවුන් 

ඉියරිඳේ යන  ශතොයතුරු වයවහ භතු න රුණු හයණහ ටි ඒ 

ශතො යතුරු  රඵහ ේත මූරහශ්රරට ඹෆශේ ළඩා  පිබඳශශකුේ ශේ 

වයවහ  නිර්භහණඹ යන්න ිරඹරහ භහ ඉවරහ සිටිනහ.   

භභ ීරට ඩා හ දීර්ක ථහ යන්න ඵරහශඳොශයොේතු ශන්ශන් 

නළවළ. අද දශ් ශදළනි තහටේ භභ රු ජනභහධය 

1491 1492 

[රු එස.එේ. භරිෂේහර් භවතහ] 
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ඇභතිතුභහශන් ශභභ ඉවලීභ යනහ. ශතොයතුරු දළනළනීභ 

පිබඳඵ ඳනතෂේ ශනොභළතිමින් අශේ භහධයශව්දීන්  භහධය 

ආඹතන ඳසු ගිඹ අවුයදු 10 හරඹ තුශ දුෂේ වින්දහ. එභ නිහ 

භහධයශව්දීන් ශනුශන්  භහධය ආඹතන ශනුශන් 

අහධහයණඹට  පීඩා හට රෂේ වුණු ආඹතන ව භහධයශව්දීන් 

ශනුශන් ිරසිඹේ සුඵහධන ළඩා  පිබඳශශෂේ  ඔවුන්ට යුෂේතිඹ 

ඉසට ිරරීශේ ළඩා  පිබඳශශෂේ ආයේබ යන්න ිරඹහ භභ ඉවරහ 

සිටිනහ. විශල්ශඹන්භ රන්ත වික්රභතුං කහතනශේ ඳරීෂේණ 

ඉතහ ඉෂේභනින් අන් ශන්නට ඕනෆ; ළයියරුන්ට දඬුේ 

රළශඵන්නට ඕනෆ. 

 

ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීුරමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්්රිතුභහ  ඔඵතුභහට රඵහ දුන් හරඹ දළන් අහනයි. 

 

ගු එවහ.එම්. මරික්කයකළර් මශතළ 
(ரண்தைறகு ஸ்.ம். ரறக்கரர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

"සිය" භහධය ජහරඹට ශඵෝේඵ වපු සිද්ධිඹ ේඵන්ධශඹන් 

යන ඳරීෂේණ ඉෂේභන් ශන්නට ඕනෆ. "උදඹන්" පුේ ඳතට  

"රංහ ඊ නිව්ස" ආඹතනඹට  ඒ හශ භ "සිඹත" භහධය ජහරඹට 

එවර ශ ්රවහය පිබඳඵ ඳරීෂේණ ඳේරහ ළයියරුන්ට 

දඬුේ රඵහ ශදන්නට ඕනෆ. එශ් දඬුේ රළබුණහභ තභයි 

ශතොයතුරු දළනළනීශේ අයිතිහසිේ පිබඳඵ ඳනේ ශටුේඳශතහි 

විනිවිදබහඹ ව එහි ්රතිපර පිබඳඵ ජනතහට ඹේ ිරසි 

ආහයඹිරන්  දළශනන ඳණිවුඩා ඹෂේ රළශඵන්ශන්. එභ නිහ 

අහධහයණඹට රෂේවුණු ආඹතන ව අහධහයණඹට රෂේවුණු 

භහධයශව්දීන් ශනුශන් ඉතහභ ඉෂේභනින් ළඩා  පිබඳශශෂේ ියඹේ 

යන්න ිරඹහ ඉවරහ සිටින භන්  භහ ලින් ිරව් ආහයඹට 

්රහශද්ය ඹ භහධයශව්දීන් - 

 

ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීුරමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්්රීතුභහ  දළන් හරඹ අහනයි. 

 
ගු එවහ.එම්. මරික්කයකළර් මශතළ 
(ரண்தைறகு ஸ்.ம். ரறக்கரர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ත විනහිදඹ හරඹෂේ ශදන්න. 

 
ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීුරමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

දළන් විනහිද ශද තුනෂේ ළිදශඹන් ත ශරහ තිශඵනහ. 

 
ගු එවහ.එම්. මරික්කයකළර් මශතළ 
(ரண்தைறகு ஸ்.ம். ரறக்கரர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

්රහශද්ය ඹ භහධයශව්දීන් ශේ පිබඳඵ දළනුේ යරහ ේ 

භට්ටභට  බිේ භට්ටභට ශේ ඳණිවුඩා ඹ ශනඹන්න අලය ටයුතු 

යන්න ිරඹහේ ඉවරහ සිටිනහ.  

අහන ලශඹන්  භභ නළත තහෂේ රු ජනභහධය 

ඇභතිතුභහට සතුතින්ත ශනහ. දළන් ඔඵතුභහ ශේ ඳනේ 

ශටුේඳතේ එෂේ ඉතිවහත න එ නේන්න ඵළවළ. 

ධර්භසිරි ශ්නහනහඹ ඇභතිතුභහ ආයේබ යරහ  අහනශේදී 

අග්රහභහතයතුභහශ  නහඹේඹ ඇති රු ඹන්ත රුණහතිර 

ඇභතිතුභහ ඉියරිඳේ ිරරීශභන් ඳසුයි ශේ ඳනේ ශටුේඳත 

ේභත ශන්ශන්. ඒ නිහ ඔඵතුභහටේ  නිශඹෝජය ඇභති 

රුණහයේන ඳයණවිතහන භළතිතුභහටේ  අභහතයහංලශේ සිඹලුභ 

නිරධහරින්ටේ සතුතින්ත න භන් ශභහි ්රතිඳර ශේ යශට් 

ජනතහට සුබහදී බුෂේති විඳින්න රළශබ්හ ිරඹහ ්රහර්ථනහ 

යමින් භශ  ථහ අන් යනහ. ශඵොශවොභ සතුතියි. 

 
[අ.බහ. 4.41] 

 

ගු ච්දදිම වීරක්කයපකොයා මශතළ (ඛනිජ පතල් වම්ඳවැ 

වසලර්ධන අමළතයුරමළ  
(ரண்தைறகு சந்ற வீக்தகரடி - ததற்மநரலி பங்கள் 

அதறறதத்ற அகச்சர்) 

(The Hon. Chandima Weerakkody - Minister of Petroleum 

Resources Development) 

මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි  අශේ යශට් ශපතිවහසි ඳනේ 

ශටුේඳතෂේ ඳහර්ලිශේන්තුට ඉියරිඳේ වී තිශඵන ශරහශව් භට 

ශේ උේතරීතය බහ ආභන්රණඹ ිරරීභට අසථහ රඵහදීභ 

පිබඳඵ ්රථභශඹන්භ භභ ඔඵතුභහට සතුතින්ත ශනහ. 

ආසිඹහශව් මුලින්භ ර්ජන ඡන්ද ඵරඹ හිමි වුණු යට වළටිඹට  

1931 ඉරහ අපි ඡන්දඹ ඳහවිචිචි ිරරීශේ ්රජහතන්්රීඹ අයිතිඹ 

රළබුහ. අශේ යට ශරෝශේ ඳශමුළනි අග්රහභහතයරිඹ බිහි යපු 

යට ඵට ඳේ වුණහ. නමුේ  ශතොයතුරු දළනළනීශේ අයිතිහසිේ 

පිබඳඵ ඳනේ ශටුේඳත ේභත යන ආසිඹහශව් අහන යට 

වීභ අඳට ශඵොශවොභ නහටුදහඹ හයණඹෂේ වුේ  අපි ශේ 

අිනභහනේ ශභොශවොත භයන්නට ඕනෆ. 

රහංකීඹ ජනතහ විසින් ඳහර්ලිශේන්තුට ඳේ යරහ එන 

භවජන නිශඹෝජිතඹන් වළටිඹට අපි ශේ ඳනේ ශටුේඳත ේභත 

යන්නට ශනොවළිර වුණු හයණහ ළන ථහ ශහ. භභ 

නිශඹෝජනඹ යන ශ්රී රංහ නිදවස ඳෂේඹ -චන්ද්රිහ 

ඵේඩා හයනහඹ කුභහයතුං භළතිනිඹ- එදහ  1994දී ධර්භසිරි 

ශ්නහනහඹ ඇභතිතුභහ භිනන් ශේ වහ උේහවඹෂේ ේතහ. 

අද ශේ ඳනේ ශටුේඳත ේභත යරහ ඉතිවහඹට එතු න 

අශේ ියස්රිෂේශේ ඹන්ත රුණහතිර භළතිතුභහශ  ඳෂේඹ 

න එෂේේ ජහති ඳෂේඹ 2001 ර්ශේදී ශේ වහ 

උේහවඹෂේ ේතහ. නමුේ ඒ යන්න ඵළරිවුණහ. භට භතයි 

අශේ ඳසු ගිඹ ආේුහ හරශේේ න්ත ශ්නහනහඹ 

භන්්රීතුභහේ  යහජී විශේසිංව භන්්රීතුභහේ  ර්තභහන 

ථහනහඹතුභහේ ශේ ශනුශන් උේහව ේතහ. නමුේ අඳට 

ශේ ඳනේ ශටුේඳත ඉියරිඳේ යන්න ඵළරි වුණහ. ශේ යශට් 

්රධහන ශද්ලඳහරන ්රහවඹන් ශදභ එතු ශරහ යටට 

ළශශඳන  ජනතහ ඉවරන ්රජහතන්රහදඹ විනිවිද ශඳශනන 

ඳහරනඹ තුබඳන්  ඒ හශ භ අපි වළභශදනහභ ථහ යන 

ඹවඳහරනඹ ක්රිඹ ක්රිඹහේභ ිරරීභ වහ අලය ව ශේ ඳනේ 

ශටුේඳත ඉියරිඳේ ිරරීභ ේඵන්ධ අද අපි තුටු ශනහ. 

ජන භහධයශව්දීන්ට යපු හිරිවළය පිබඳඵ රු එස.එේ. 

භරිෂේහර් භන්්රීතුභහ ථහ ශහ. රන්ත වික්රභතුං කහතනඹට 

ශේ යශට් ජනතහ විරුද්ධයි. 

"සිය" භහධය ජහරඹට එවර ශ ්රවහයඹට ශේ යශට් ජනතහ 

විරුද්ධයි. ඒ හශ භ  එදහ සිදු ව හරිහ ශෝභස කහතනඹට  

රිචර්ඩ් ද ශොයිහ කහතනඹට  ශ්ර්භකීර්ති ද අවවිස කහතනඹට ශේ 

යශට් ජනතහ විරුද්ධයි. ශේහ ශ්රී රංහ නිදවස ඳෂේ යජඹෂේ 

හරශේ සිදු වුණේ  එෂේේ ජහති ඳෂේ යජඹෂේ හරශේ සිදු 

වුණේ  යශට් ඵහුතයඹ ශභන් නීති විශයෝධී ටයුතුරට  

්රජහතන්ර විශයෝධී ටයුතුරට විරුද්ධයි ිරඹන තීන්දු ඳසු ගිඹ 

භළතියණශේදී අපි ශදශොවරන්ටභ දුන්නහ. එහි ්රතිපරඹෂේ 

වළටිඹට තභයි මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි  තනි ආේුහෂේ 

වදන්න ජනතහ හටේ ඵරඹ දුන්ශන් නළේශේ. මිනිසුන්ට 

1493 1494 



ඳහර්ලිශේන්තු 

අලයයි ඹවඳේ ශද් යහ න්න. ශතොයතුරු දළන ළනීශේ 

අයිතිඹ ඳනේ ශටුේඳතෂේ වළටිඹට ඳභණෂේ ශනොශයි  දවන 

න ආේුහක්රභ යසථහ ංශලෝධනඹ ඹටශේ මූලි 

අයිතිහසිභෂේ වළටිඹට ශේ යශට් සථහපිත යන්නට අත 

උසන්න අඳට යභ  හනහ රළබුණහ. එඹ භවජන 

නිශඹෝජිතඹන් වළටිඹට අඳ රළබ අිනභහනහේභ අසථහෂේ  

වළටිඹට රනහ.  

මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි  ශේ අදවස ්රහල යන 

ශොට අශේ රු භන්්රීතුභන්රහ ඹේ ඹේ විවිධ ශද්ව  ශඹෝජනහ 

ශහ. අශේ රු චන්ද්රසිරි ජදීය හිටපු ඇභතිතුභහ  රු හසුශද් 

නහනහඹෂේහය හිටපු ඇභතිතුභහ ිරඹන්න ශඹදුණහ  ඹේ ඹේ 

හයණහ පිබඳඵ රුණු ශවබඳ ිරරීභට තිශඵන ඵහධහ ේඵන්ධ.  

ඇේතටභ  ශේ  යශට් රසතහදඹ තිශඵන හරශේ ශේ ඳනත ශන 

ඒභ පිබඳඵ ඹේ ඹේ භතහද තිබුශේ ඇයි? ශේ ඳනත තුබඳන් 

යශට් ජහති ආයෂේහට තර්ජනඹෂේ ඇති ශයි ිරඹන ජනභතඹෂේ 

වරි ශවෝ ළයිය ශර ජනතහත යන්නට උේහව ය තිබුණහ. 

ශේ ඳනේ ශටුේඳශේ ඉතහ ඳළවළියලි තිශඵනහ  යශට් ජහති 

ආයෂේහට අදහශ ිරසිභ ශතොයතුයෂේ ශවබඳ යන්න  ඒ පිබඳඵ 

ශතොයතුයෂේ රඵහ න්න ඵළවළ ිරඹරහ.  

භන්්රීතුභන්රහ අන්තර්  ජහති ගිවිසුේ ළන ශභහිදී  වන් 

ශහ. වළභ අන්තර් ජහති ගිවිසුභෂේ ළනභ ශනොශයි  ශභහිදී 

ථහ යන්ශන්. අපි රසතහදඹ ඳයහජඹ යරහ තභ අවුරුදු 

වතයි. අන්තර් ජහති ලශඹන් ශනේ යටෂේ විලසහශඹන් අඳට 

ශදන රද ඹේ ඹේ හයණහ පිබඳඵ දේත ශවබඳ යන්න ිරඹරහ 

වුරු වරි ිරඹනහ නේ  අවුරුදු දවඹට ලින් අශේ මිර විවිධ 

යටව රඵහ  දීපු ශතොයතුරු ශවබඳ යන්න  ිරඹරහ විඳෂේශඹන් 

ිරඹනහ නේ  ඒ ිරඹන්ශන් ශභොෂේද? ශේ යට ශබ්යහ න්න 

උේහව ේ  උඳහය ශ යණවිරුන් ඳහහ ශදන්න  අඳට 

රසතහදඹ නළති යන්න උදවු ශ අශේ මිරය ලි යටව ඳහහ 

ශදන්න  ිරඹන එයි.  අශේ ආර්ථිඹට ඵරඳහන  ඳහර්ලිශේන්තු 

වළටිඹට ඳහර්ලිශේන්තු ය්රහදරට ඵරඳහන  යශට් උහවිඹට 

අඳවහන හයණහ ේඵන්ධ ශතොයතුරු රඵහ ශනොදී සිටිඹ වළිරයි. 

වළඵළයි  භභ ඉතහ ශෞයශඹන් ිරඹන්න ඕනෆ  ඳනේ ශටුේඳශේ 

ඒ න්තිශේ කුභෂේ වන් වුද  "භවජන ශඵළඳිඹහට" -එහි 

වන්  භවජන ශඵළඳිඹහ ිරඹන හයණඹට අදහශ- ළදේන 

ශව්තුෂේ තිශඵනහ නේ  ශේ සිඹවර  ඳළේතට දභරහ ඒ රුණු 

ශවබඳ ශ යුතු ඵ. ඒ අනු ඳහර්ලිශේන්තු විසින් ශවෝ යශට් 

භවජනතහට ළදේ න අසථහදී ශවෝ ශේ ඳනේ 

ශටුේඳශේ වන් න ඒ හයණහ ේඵන්ධ රුණු ඉවරහ 

සිටිශඹොේ  ඒ රුණු හ තඵන්න ඵළවළ.  

රු හසුශද් නහනහඹෂේහය හිටපු ඇභතිතුභහ ිරව්හ  "ශේ 

අයිතිඹ ශභොටද  අඳට පු පන් ශන්  අදේ ඳහර්ලිශේන්තුශව් 

භන්්රීරුන්ට පු පන් ශන් ශතොයතුරු ශොඹන්න. භන්්රීරු ඒ 

ශතොයතුරු අයශන ජනභහධයශව්දීන්ට ශදනහ. එතශොට ඒහ 

ජනතහට ශදනහ" ිරඹරහ.  

මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි  අද ශේ ශභොශවොශේේ ශේ රු 

බහශව් විඳෂේශේ ඉන්ශන් එෂේශනයි. එතශොට වුද ශේ 

ශතොයතුරු අයශන ගිහිවරහ ජනතහට ශදන්ශන්? ජන භහධයඹට 

ශදන්ශන්?    

මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි  භවජන නිශඹෝජිතඹන් 

වළටිඹට  අභහතයරු වළටිඹට අපි ශේ පිබඳඵ තුටු න්න ඕනෆ. 

භහ ශඳෞද්ලි තුටු නහ.  

අද අපි දිරනහ  ඵරඹ නළති වුණහභ එෂේ එෂේ අඹට විරුද්ධ 

විවිධ ශචෝදනහ නඟන ඵ. 

ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීුරමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු ඇභතිතුභනි  ඔඵතුභහට ත විනහිද 2ෂේ තිශඵනහ. 

 
ගු ච්දදිම වීරක්කයපකොයා මශතළ  
(ரண்தைறகு சந்ற வீக்தகரடி) 

(The Hon. Chandima Weerakkody) 

අපි ශේ තනතුරු දයද්දී  අශේ තනතුරු පිබඳඵ  අශේ 

අභහතයහංලශේ ටයුතු පිබඳඵ  අශේ යහඳෘති පිබඳඵ  අශේ 

ආඹතන පිබඳඵ  අපි යන්ශන් කුභෂේද ිරඹන  එ පිබඳඵ ශේ 

යශට් භවජන නිශඹෝජිතයින්ට  ඳහර්ලිශේන්තු භන්්රීරුන්ට 

ඳභණෂේ ශනොශයි  ඕනෆභ පුයළසිඹකුට ශොඹහ ඵළලීභ වහ 

යභ ශේ ඳනතින් රළශඵනහ. ඒ යභ තුබඳන් අඳට ඡන්දඹ දීපු 

මිනිසුන් ඵරහශඳොශයොේතු වුණු අයමුණු  අශේෂේහ පිබඳඵ 

තෘේතිභේ නහ හශ භ අඳට රැයණඹෂේ රළශඵනහ  අපි 

ළරැද්දෂේ යනහද  නළද්ද ිරඹන එ ශොඹහ ඵරන්නට. විනිවිද 

ශඳශනන ආහයඹට අශේ ටයුතු යන්නට ශේ ඳනත තුබඳන් 

අඳට අසථහ රළශඵනහ.  

ශේ ඳනත තුබඳන් ශේ යශට් ජනතහ ඵරහශයොේතු ඉටු නහ. 

ශන දහ ශභොෂේද වුශේ? මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි  ඒ 

ළන ඔඵතුභහ දන්නහ  භහ අමුතුශන් ිරඹන්න ඕනෆ නළවළ. 

භවය භවජන නිශඹෝජිතඹන් ඳහර්ලිශේන්තුට ඳේ වුණහට 

ඳසශ් නළත භට ගිශේ ඊශඟ භළතියණඹටයි. ශේ ජනතහ 

දන්ශන් නළවළ  ශභොනහ නහද  ශභොනහ යනහද ිරඹරහ. 

ආඹතනර න්ශන් ශභොනහද ිරඹරහ ඒ අඹ දන්ශන් නළවළ. ශේ 

ඳනත තුබඳන් ්රජහතන්රහදඹ තී්ර වුණහ වළශයන්නට  

්රජහතන්රහදඹ ලෂේතිභේ වුණහ වළශයන්නට ජනතහට ිරසිභ 

ආහයඹ අළඩා දහඹ තේේඹෂේ ඇති ශරහ නළවළ.  

ඒ විතයෂේ ශනොශයි. අිනඹහචනහ ිරරීභට අසථහෂේ නළවළයි 

ිරඹරහ අශේ රු ශභොවහන් ප්රිඹදර්ලන ද සිවහ භන්්රීතුභහශ  

ථහශව්දී ිරව්හ. ශේ ඳනේ ශටුේඳශේ ඳළවළියලිභ වන් ය 

තිශඵනහ  ඉවලීභෂේ ිරරීශභන් ඳසු ශතොයතුරු ශදන නිරධහරිඹහ 

ියන 14ෂේ ඇතුශත -අලය නේ ියන 21 දෂේහ ඒ හරඹ දීර්ක 

යන්න පු පන්- ඒ ශතොයතුරු රඵහ ශදන්ශන් නළේනේ  නේ ශ 

නිරධහරිඹහ ශත ඒ පිබඳඵ අිනඹහචනඹෂේ ඉියරිඳේ යන්න 

පු පන්. ඊට ඳසුේ ඒ ශතොයතුරු රළශඵන්ශන් නළේනේ 

ශොමින් බහට ඳළමිණිලි ඉියරිඳේ යන්න පු පන්. ශොමින් 

බහශනුේ ඒ ටයුතු සිදු න්ශන් නළේනේ අිනඹහචනහධියණඹට 

ගිහිවරහ අලය යන ශතොරුතුරු රඵහ න්න වළිරඹහ 

තිශඵනහ.  

 
ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීුරමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු ඇභතිතුභනි  ඔඵතුභහට නිඹමිත හරඹ අහනයි. 

 
ගු ච්දදිම වීරක්කයපකොයා මශතළ  
(ரண்தைறகு சந்ற வீக்தகரடி) 

(The Hon. Chandima Weerakkody) 

ඒ නිරධහරිඹහ ඒ ටයුතු වරිඹහහය යන්ශන් නළේනේ ඒ 

පිබඳඵ ඔහුට එශයහි විනඹ ඳරීෂේණඹ ිරරීශේ ්රතිඳහදනේ ශේ 

ඳනේ ශටුේඳශේ තිශඵනහ. විඳෂේශේ භන්්රීරුන් වහ ආේුහ 

ඳෂේශේ භන්්රීරුන් ඉියරිඳේ යන ශුබදහයි ශඹෝජනහ තිශඵනහ 

නේ ඒ ශඹෝජනහ යන සිඹවර ශේ ඳනේ ශටුේඳතට එතු 

ශ යුතුයි ිරඹහ භහ හිතනහ. ශේශවො ආයේබඹෂේ. අපි ශේ 

ආයේබඹ පිබඳඵ තුටු න්න ඕනෆ.  

1495 1496 

[රු චන්ියභ වීයෂේශොිද භවතහ] 
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අද ශ්රී රංහ නිදවස ඳෂේඹේ  එෂේේ ජහති ඳෂේඹේ එතු 

ශරහ ජහති යජඹෂේ පිහිටුහ  යට ශනුශන් ඉටු යන තේ 

ඹවඳේ ටයුේතෂේ  ජහතිඹ ශනුශන් යන ටයුේතෂේ වළටිඹට 

ශේ ඳනේ ශටුේඳත පිබඳඵ තුටු න්න ඕනෆඹ ිරඹහ ්රහල 

යමින්  අශේ යශට් ්රජහතන්රහදඹ ලෂේතිභේ ිරරීභ වහ ව 

භන තදුයටේ ඉියරිඹට ශන ඹන්නට ආය ර්හදඹ ශේ තුබඳන් 

ශේ යජඹට රළශඵනහඹ ිරඹහ ්රහල යමින් භහ නිවඬ නහ. 
 

ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීුරමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඊශඟට  එේ.එචි.එේ. වභහන් භන්්රීතුභහ. 

 
[අ.බහ. 4.53] 

 

ගු එම්. එච්. එම්. වල්මළ්ද මශතළ 
(ரண்தைறகு ம்.ச்.ம். சல்ரன்) 

(The Hon. M.H.M. Salman) 

මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි  ශතොයතුරු දළනළනීශේ 

අයිතිහසිේ පිබඳඵ ඳනේ ශටුේඳත ේඵන්ධශඹන් විහද න 

ශේ අසථහශව්දී ශේ ේඵන්ධශඹන් ටයුතු ශ සිඹලුශදනහටභ 

සතුතිඹ පුද යන්න භහ ළභළතියි. ශතොයතුරු රඵහළනීශේ අයිතිඹ 

නීතිඹෂේ ලශඹන් නීතිත ශශ් දවන න ආේුහක්රභ යසථහ 

ංශලෝධනශඹන් වුණේ  භව ජනතහට ශතොයතුරු රඵහ ළනීශේ 

අයිතිහසිභ යහංශඹන් තිබුණහඹ ිරඹරහ මූලි අයිතිහසිේ 

නුහරදී අසථහ ණනහදී ශශ්ර්සේහධියණඹ තීයණඹ යරහ 

තිශඵනහ.  

විශල්ශඹන්භ ආේුහක්රභ යසථහශව් 10න යසථහ වහ 

14. (1) අනුයසථහ ඹටශේ ශතොයතුරු රඵහළනිශේ අයිතිඹ 

අනිහර්ඹශඹන්භ අඩා ංගු නහඹ ිරඹරහ භහ හිතන වළටිඹට 2005 

ර්ශේදී හිටපු අග්ර විනිලසචඹහය යේ එන්. ද සිවහ භවතහ 

්රහල ශ ඵ භහ වන් යනහ. ශභහිදී භහ ිරඹන්න උේහව 

යන්ශන්  ශතොයතුරු රඵහළනීශේ අයිතිහසිභ 2015 ර්ශේදී 

නීතිත වුණේ  ඉන් ශඳ ය සිට එභ අයිතිඹ ඍජුභ ශනොවුණේ  

ශනේ ආහයඹිරන් ඳළති ඵ ශ්රී රංහශව් ඉවශභ අධියණඹ 

ඹේ ඹේ අසථහරදී පිබඳශන තිශඵන ඵයි. 

එභ නිහ  නීතිඹ ඹටශේ ඉියරිඹට  ළඩා ටයුතු ක්රිඹහේභ ය 

ශන ඹන අසථහශව් දී අධියණඹේ ශේ ඳනේ ශටුේඳත භඟ  

සිඹඹට සිඹඹෂේභ එඟ සිටීභ ළන භභ න්ශතෝ ශනහ.  

ශභොද  ශේ න විටේ ඹේිරසි jurisprudence එෂේ  ශේ යශට්  

ඇති ශරහ තිශඵනහ  ශතොයතුරු දළන ළනීශේ අයිතිහසිභ                    

ශ්රී රංහශව් පුයළසිඹන්ට තිශඵනහඹ ිරඹන එ ළන.  

ශේ ඳනේ ශටුේඳත පිබඳඵ ථහ යනශට   ශේ ඳනේ 

ශටුේඳශේ  වදත හශ  න්තිඹ තභයි  5 න න්තිඹ.  5 

න න්තිඹ  ශනේ ආහයඹිරන් ්රහල යනහ  ය 

ආහයශේ  ශතොයතුරුද  පුයළසිශඹකුට  රඵහ ළනීභට වළිරඹහෂේ  

නළේශේ ිරඹන එ ළන. ශේ න්තිඹ එෂේතයහ විධිඹට 

negative form එශන්  ශටුේඳේ ය තිබුණේ   පුයළසිඹහට  

ශතොයතුරු රඵහ ළනීභට තිශඵන අයිතිඹ ේපර්ණශඹන් 

ක්රිඹහේභ වීභ ේඵන්ධ  ශභභ න්තිශඹන්  ඳළවළියලි  නහ. 

ඒ හශ භ ශභභ හයණඹත ළනේ භහ  ්රහල යන්නට 

ළභතියි. ශභභ ඳනේ ශටුේඳශේ 5න න්තිශඹන් ශේ  

ශතොයතුරු රඵහ දීභ ්රතිෂේශ්ඳ යන්නට පු පන් න්ශන් ය 

අසථහරදී ිරඹන එ ඳළවළියලි ශේ  ශභභ ඳනේ ශටුේඳශේ 

36 න න්තිශඹන් භවජනතහට ශතොයතුරු රඵහ ළනීභට 

තිශඵන අයිතිඹ තදුයටේ තවවුරු ිරරීභෂේ සිදුශරහ තිශඵනහ.  

ශභභ ඳනේ ශටුේඳශේ  36 න න්තිඹ ඹටශේ ශභශ් ිරඹහ 

තිශඵනහ:    

"36. ශේ ඳනශේ ිරසිෂේ භගින්  නීතිඹට  එඟ ඹථහ ඳරිිය  ක්රිඹහ ිරරීශේ 

දී විධිවිධහන රසහ ඇති ඳරිිය  ඹේ  ශතොයතුරු දයන්නන් විසින් 

ශතොයතුරු  ්රසිද්ධ ිරරීශභන් ශවෝ ශතොයතුරු ශත ්රශව්ලඹ රඵහ දීශේ දී 

ඹේ තළනළේතකු විසින් ශතොයතුරු ශවීශභන් ව ශතොයතුරු රඵහ 

ළනීශභන්  ළශෂේවීභෂේ ශවෝ අවධර්ඹභේ ිරරිභෂේ සිදුන ශර අදවස 

ශනොවිඹ යුතුඹ. " 

ශභභ න්තිඹ තුබඳන් ශේ ඳනේ ශටුේඳශේ තිශඵන  

ඳයභහර්ථඹ එෂේතයහ  ආහයඹිරන් තදුයටේ තවවුරු ිරරීභෂේ සිදු 

නහ.  

මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි  ශේ ඳනේ ශටුේඳශේ 

තිශඵන තේ ළදේ න්තිඹෂේ තභයි  4 න න්තිඹ. ශේ 

ඳනත වහ ළශටන අසථහරදී  ලිඛිත නීතිර ශනේ විධිවිධහන 

තිබුණේ ශේ ඳනත ක්රිඹහේභ විභ ඊට ඉවබඳන් සිද්ධ ශනහඹ  

ිරඹන එ එභ  න්තිඹ ඹටශේ ඳළවළියලි ශනහ.   

මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි  ශේ ඳනේ ශටුේඳශේ 

්රධහන  ර්තයඹෂේ යන ්රධහන පුද්රඹහ තභයි "ශතොයතුරු 

නිරධයඹහ" ිරඹන පුද්රඹහ. ශභභ පුද්රඹහ තභයි එෂේ එෂේ 

"ශඳොදු අධිහරිඹ" ිරඹන ආඹතනරට ඳේ යන පුද්රඹහ. ශේ 

පුද්රඹහ භඟ තභයි පුයළසිඹහ ්රථභ තහට ශතොයතුරුරට 

්රශව්ල වීශේදී ේඵන්ධ න්ශන්. එභ පුද්රඹහ විශල් 

යහජහරිඹෂේ යන   ඉතහභ ංකීර්ණ ව ඵයඳතශ යහජහරිඹෂේ 

යන පුද්රශඹෂේ.  

ශේ හයණඹ ශශයහිේ  රු අභහතයතුභහශ   අධහනඹ  

ශඹොමු යන්නට  භහ ළභතියි. ශභභ නිරධයඹන් ඳේ ිරරීශේදී  

ඒ වහ සුදුසු  ව ඳශපුරුදු නිරධහරින් ඳේ ශශ් නළේනේ ශේ 

ර්තයඹ  ඉටු ය ළනීශේ ඹේ ඹේ දුසයතහන් භතු න්නට  

පු පන්.  භෂේනිහද ඹේ   පුයළසිඹකු ඹේ ශතොයතුයෂේ  ඉවලුහභ 

එභ ශතොයතුය යහජය ආයෂේහට ශවෝ ශබෞමි අේඩා තහඹ  

ළනි හයණහරට  අතිදහඹ ශර ඵරඳහනහද  එශ් නළේනේ 

ජහතයන්තය නීතිශේ ශවෝ ගිවිසුේරට ඵරඳහනහද ිරඹන 

හයණඹ තීයණඹ ිරරීශේ කීභ තිශඵන්ශන් එභ නිරධහරිඹහටයි .  

එභ නිහ   එභ නිරධහරිඹහට ඳළශයන   කීභ ඉතහභ  බහයධයයි.  

ඒ හශ භ ඉවලීභෂේ ඉියරිඳේ වුණහභ  විනිභඹ අනුඳහත ශවෝ 

විශද්ල  හුභහරු නු-ශදනු ඳහරනඹ  ිරරීභ  ඵළංකු ටයුතු  ඵදු 

ඳළනවීභ  බහේඩා  වහ ශ්හර මිර සථහය  ඳේහ ශන ඹහභ 

ආදී රුණු ේඵන්ධශඹන් රහ ඵරහ   ශභභ ඳනතට අනුකර   

තභන්ශ  අිනභතඹ ඳරිිය  ඒ ශතොයතුරු රඵහ දීභ ේඵන්ධශඹන්  

තීයණඹ යනු රඵන්ශන් එභ නිරධහරිඹහයි. ශභභ නිරධහරිඹහ 

ඉතහභේ ඵළරෑරුේ යහජහරිඹෂේ ිරරීභට නිඹමිත පුද්රශඹෂේ. එභ 

නිහ ඒ වහ නිරධයඹන්  ශතෝයහ ළනීශේදී ්රශව්ේ විඹ යුතුඹ 

ිරඹහ භභ අදවස යනහ. එභ නිරධයඹහභ තභයි ශඳෞද්ලි 

ශතොයතුරු ේඵන්ධශඹනුේ ක්රිඹහේභ න්ශන්. ඒ හශ භ 

ශනේ ශතොයතුරු  ේඵන්ධශඹනුේ  ඔහු විශල් යහජහරිඹෂේ 

යනහ.  

ශේ ේඵන්ධ ජනභහධය අභහතයහංලශේ අනුග්රවශඹන් ඳළළති 

ළඩා මු පශව්දීේ  ඊට ඳසු අඳශ  ආංශි අධීෂේණ හය 

බහශව්දීේ භතු ශ ්රලසන ශදෂේ තිශඵනහ. එභ ්රලසන ශද 

ශශයහි භභ ශේ රු බහශව් අධහනඹ  ශඹොමු යනහ.  

ඳශමුළනි ්රලසනඹ තභයි  ශභභ ඳනේ ශටුේඳශේ අර්ථ 

නිරඳණඹ පිබඳඵ හයණඹ.  එහිදී අඳ භතු ශ එෂේ ්රලසනඹෂේ 

වුශේ ශභඹයි.  ශභභ ඳනත ක්රිඹහේභ වීශේදී  "ශඳොදු අධිහරිඹ" 

ඹන්ශනන් වළඳින්වීශේදී භහේ ආඥහඳනත ඹටශේ ඇති යන 

රද භහභ යජශේ ශවෝ යජශේ ංසථහ තු ශොටස සිඹඹට 

25ට ඩා හ ළිද ්රභහණඹෂේ තිශඵනහ නේ ඳභණයි  එභ 

ආඹතනඹ ේඵන්ධශඹන් ශතොයතුයෂේ න්න පුයළසිශඹකුට 
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ඳහර්ලිශේන්තු 

්රශව්ල න්න පු පන් න්ශන්. එශවභ නළේනේ එභ ්ර ශව්ලඹ 

්රතිෂේශ්ඳ යනහ. අඳ ශඳන්හ දුන්නහ  ශේ සිඹඹට 25ෂේ ිරඹන 

්රභහණඹ අධියි ිරඹන එ. ශභොද  ශඵොශවෝ විලහර යහජය 

ආඹතන තිශඵනහ  යජශේ ශවෝ ංසථහර ශොටස හිමිභ 

සිඹඹට 25ට ඩා හ හුඟහෂේ අුහයි. භභ එභ ආඹතනර නේ 

ිරඹන්න අභළතියි. නමුේ  විශල්ශඹන්භ ශ්රී රංහ යහඹ 

අධිහරිඹ වහ ේඵන්ධ විලහර ඳර්ඹන්ත ශභශවඹන භහේ 

තිශඵනහ. ඒහශේ යහඹ අධිහරිඹ තු ශොටස ්රභහණඹ සිඹඹට 

15ට ඩා හ අුහයි.  එතශොට භව ජනතහට ඒ ේඵන්ධශඹන් 

ශතොයතුරු රඵහ ළනීභට වළිරඹහෂේ නළති ශනහ.   

 
ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීුරමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්්රීතුභනි  ඔඵතුභහට ත විනහිදඹ හරඹෂේ 

තිශඵනහ. 

 
ගු එම්. එච්. එම්. වල්මළ්ද මශතළ 
(ரண்தைறகு ம்.ச்.ம். சல்ரன்) 

(The Hon. M.H.M. Salman) 

ශවොයි  මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි. 

 තේ හයණඹෂේ භතු ශහ. එඹ තභයි  යජඹ 

ශඳෞද්ලීයණඹ යන රද තු භහේ පිබඳඵ හයණඹ. යජඹට 

අයිති ශරහ තිශඵන්ශන් එ ශොටයි. එඹ "golden share" ිරඹහ 

තභයි වඳුන්න්ශන්. එභ නිහ ඒ ේඵන්ධශඹනුේ පිඹයෂේ න්න 

ිරඹහ අඳ ිරඹහ සිටිනහ.  

අහන ලශඹන් ශේ ඳනේ ශටුේඳශේ තිශඵන තේ 

රුණු කීඳඹෂේ භතු යන්නට භහ ළභළතියි. ශභභ ඳනේ 

ශටුේඳශේ 5 (1) උඳ න්තිශේ  " ශතොයතුරුරට ්රශව්ල වීභ 

්රතිෂේශ්ඳ ිරරීභ" ිරඹන හයණඹ ඹටශේ සිංවර බහහශන් 

ස යන රද පිටඳශේ තිශඵන්ශන්  "ශතොයතුරු ්රතිෂේශ්ඳ ශ 

වළිරඹ" ිරඹහයි.  නමුේ  ඉංරීසි වහ ශදභශ බහහලින් ස යන 

රද පිටඳේර තිශඵන්ශන්  "ශතොයතුරුරට ්රශව්ල වීභ 

්රතිෂේශ්ඳ ශ යුතුඹ" ිරඹහයි. ඒ ිරඹන්ශන්  "shall be refused" 

ව  "may refuse" ිරඹහ තභයි එභ පිටඳේර තිශඵන්ශන්.  එභ 

රුණ ශශයහිේ අධහනඹ ශඹොමු යන්න ිරඹහ රු 

ඇභතිතුභහශන් ඉවරහ සිටිමින්  භශ  ථහ අන් යනහ. 

 
ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීුරමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ීරශඟට  රු තහය ඵහරූ රිඹ භන්්රීතුභහ.  

ඊ ට ශඳය  වුරුන් ශවෝ රු භන්්රීයඹකු  මූරහනඹ දවහ 

රු ශව්ලු කුභහර් භන්්රීතුභහශ  නභ ශඹෝජනහ යන්න. 

  
ගු ගය්දත කුණළිනක මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි  "රු  ශව්ලු කුභහර් භන්්රීතුභහ 

දළන් මූරහනඹ ත යුතුඹ" යි භහ ශඹෝජනහ යනහ. 

 
ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ වම්මත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

අනුරුල ගු මජිබුර් රහුමළ්ද මශතළ මූළවනපය්ද ඉලවැ 
වුපය්ද  ගු පදලු කුමළර් මශතළ  මූළවනළරූඪ විය. 

 

அன் தறநகு, ரண்தைறகு தொஜறதைர் யளரன் அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்த அகனம, ரண்தைறகு மலு குரர் அர்கள்  

கனக கறத்ரர்கள். 
 

Whereupon THE HON. MUJIBUR RAHUMAN left the Chair 

and THE HON. VELU KUMAR took the Chair. 

 
[අ.බහ. 5.02] 
 

ගු තළරක බළසරිය මශතළ  
(ரண்தைறகு ரக்க தரனசூரற) 

(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි  ශතොයතුරු දළනළනීශේ 

අයිතිහසිේ පිබඳඵ ඳනේ ශටුේඳත ළන අදවස ඉියරිඳේ 

යන්න භටේ අසථහ රඵහදීභ පිබඳඵ භහ ්රථභශඹන්භ 

ඔඵතුභහට සතුතින්ත ශනහ. භට ලින් ථහ ශ චන්ියභ 

වීයෂේශොිද ඇභතිතුභහ ිරව්හ  ජනතහ ශත ශේ ශතොයතුරු 

ශන ඹන්න බහශව් එෂේ විඳෂේ භන්්රීයඹකු  ඳභණයි 

සිටින්ශන් ිරඹහ.  වළඵළයි  ඒ ශරහශව් ආේුහ ඳෂේඹ ඳළේශේේ 

භන්්රීතුභන්රහ ශදශදශනකු ඳභණයි හිටිශේ. දළන් රු ඇභතිතුභහ 

බහට ඳළමිණි නිහ ආේුහ ඳෂේඹ ඳළේශේ තුන්ශදශනෂේ 

සිටිනහ.  ඊට ලින් භන්්රීරු ශදශදශනකු ඳභණයි ආේුහ 

ඳෂේඹ ඳළේශේ සිටිශේ.  චන්ියභ වීයෂේශොිද ඇභතිතුභහ ඒ ළන 

ථහ ශනොශ එ ළන භහ නහටු ශනහ.  

 මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි  අද ඉියරිඳේ ය තිශඵන ශේ 

ඳනේ ශටුේඳත ඉතහභ හශරෝචිත  ළදේ ඳනේ ශටුේඳතෂේ. 

ශභහි අර්ථඹ ියවහ ඵළලුහභ  අඳ හටේ ශේ ඳනේ ශටුේඳතට 

විරුද්ධ  න්නට ඵළවළ.  ශතොයතුරු දළනළනීශේ අයිතිහසිේ 

පිබඳඵ ඳනතෂේ  අලය න්ශන් ඇයි ිරඹන හයණඹ අපි 

ශඳොඩ්ඩා ෂේ වඳනහ ය ඵරමු. Mori ිරඹන ශද්ලඳහරන 

විදයහඥඹහ ිරඹනහ  “The right to information is particularly 

powerful because it is a tool for claiming other rights” ිරඹහ.  

ඒ ිරඹන්ශන්  අශේ අශනකුේ  අයිතිහසිේ  ියනහන්න  ශේ 

ඳනත වයවහ පු පන්  ිරඹන එයි. 1766දී ඳශමුළනි තහට 

සවීඩා නඹ ශභළනි ඳනතෂේ ශනහහට  ශේ ඳනේ ඵහුතයඹෂේ 

ඇවිේ තිශඵන්ශන් එෂේදවසනසිඹ අන ණන්ලින් ඳසුයි.  

ඉන්ියඹහ ශව් 2005දී තභයි ශේ ඳනත ශනහශව්. ඳහිරසතහ න ඹ 

2002දීේ  නීමරන්තඹ 1982දීේ ශේ ඳනත ශනහහ. වළඵළයි  

ශේ හුඟෂේ ඳනේ භෆතදී තභයි ඇවිේ තිශඵන්ශන්.  

 රංහ ළනි යටෂේ ශභළනි ඳනතෂේ ශශනන ශොට අඳට 

එ ශදඹෂේ යන්න පු පන්. ඒ තභයි  ශේ ඳනේලින් අඳට 

ශොයි තයේ ශ්හෂේ  සිදු නහද ිරඹහ අඳට ඹේිරසි 

ඳරීෂේණඹෂේ ය ඵරන්න පු පන්. ශඵොශවෝ විදයහඥඹන් ිරඹන 

ශදඹෂේ තභයි RTI, නළේනේ ශතොයතුරු දළනළනීශේ ඳනතෂේ 

ක්රිඹහේභ ශනශොට   ඒ යශට් තිශඵන දණඹ ශඳොඩ්ඩා ෂේ අුහ 

ශනහඹ ිරඹන හයණඹ.  ඒ හශ භ ශතොයතුරු දළනළනීශේ 

ඳනතෂේ ශනවරහ    ඒ ඳනත හුඟෂේ හරඹෂේ ඒ යශට් ක්රිඹහේභ 

වුශණොේ  ඒේ ඒ යශට් දණඹ අුහන්න ශව්තුෂේ නහ 

ිරඹරහ ිරඹනහ. නමුේ  ශේ ශතොයතුරු දළනළනීශේ ඳනත 

ශනහපු ඳබඳඹටභ දණඹ අුහ න්ශන් නළවළ. ඒ ඳනතේ එෂේ 

තේ ශද්ලඳහරන ඳසු බිභෂේ තිශඵන්නට ඕනෆ. භහධය නිදව 

තිශඵන්නට ඕනෆ. ඒ හශ භ ්රජහතන්රහදඹ තිශඵන්නට  ඕනෆ. 

ශේ හයණහේ එෂේ අඳට ඹේිරසි විධිඹිරන් ශේ දණඹ අුහ ය 

න්න පු පන් ිරඹහ භහ විලසහ යනහ.  

ශභළනි ඳනේ ශනහපු අශනෂේ යටව ියවහ ඵළලුහභ අඳ ට 

ශඳශනනහ  ශේ ඳනේලින් එභ යටරට අද භහජීඹ ජඹග්රවණ 

විලහර ්රභහණඹෂේ රළබී තිශඵන ඵ. භභ ඒ වහ උදහවයණඹෂේ 

1499 1500 

[රු එේ. එචි. එේ. වභහන් භවතහ] 



2016 ජුනි 23 

ිරඹන්නේ. ශභළනි ඳනතෂේ වයවහ ඉන්ියඹහශව් අධයහඳනඹේ  ඒ 

හශ භ ශෞය ෂේශ්රඹේ ෆශවන දුයට ියයුණු යන්න පු පන් 

ශරහ තිශඵනහ.  

එංරන්තශේ ඳනත වයවහ Labour ඳෂේශේ භන්්රීරුන් 

ඳසශදශනකු ඳහර්ලිශේන්තුශන් ඉේ ශහ. Conservative 

ඳෂේශේ භන්්රීරුන් ශදශදශනකු ඳෂේශඹන් ඉේ ශහ  ඒ අඹ 

ළිදපුය මුදව විඹදේ යනහ ිරඹහ. රුශේනිඹහශව් විලසවිදයහරර 

ඹේිරසි විධිඹ ශශ්ර්ණිත ිරරීභෂේ යන්න පු පන් වුණහ. 

බ්රීමරශේේ අඹ ළඹ ශශනන්න ඉසය ශරහ අඹ ළඹ ශඹෝජනහ 

ශභොනහද ිරඹහ Internet එට දභන්න ක්රභශව්දඹෂේ වදහේතහ. 

ශභෂේසිශෝශව් ජනතහේ ඹේිරසි භහජයීඹ ජඹග්රවණ ශභළනි 

ඳනේ වයවහ රඵහශන තිශඵනහ. ඒ හින්දහ භහ හිතන්ශන්  ශේ 

ඳනත ශභොන ඳළේශතන් ඵළලුේ ශවො ඳනතෂේ ිරඹහයි. නමුේ ශේ 

ඳනේ ශටුේඳශේේ ශඳොිද ශඳොිද ්රලසන කීඳඹෂේ තිශඵනහ. 

වුරු නළති වුණේ රු ඇභතිතුභහ ශේ රු බහශව් සිටීභ හුඟෂේ 

ශවොයි.  

මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි  ඹේ ඹේ ංශලෝධන යරහ 

ශේ ඳනේ ශටුේඳත ඉියරිඳේ යනහ නේ හුඟෂේ ශවොයි ිරඹහ 

භභ විලසහ යනහ. ශේ ඳනේ ශටුේඳත භිනන්  ශතොයතුරු 

ශවබඳදයව් ිරරීශේදී  ආර්ථි හයණහ  ඵළංකු ටයුතු -

විශල්ශඹන්  භව ඵළංකු - Central Bank -, විනිභඹ අනු්රභහණ  

ඵදු ඳළනවීභ ආිය හයණහ ඉේ ය තිශඵනහ. අපි උදහවයණඹෂේ 

ශර  ශේ භිනන් ඉේ ය ඇති  විනිභඹ අනු්රභහණ පිබඳඵ 

ශතොයතුරු ශවබඳදයව් ිරරීභ ිරඹන හයණඹ නිමු. භව ඵළංකුශව් 

අධිඳතිතුභහ රුපිඹශව අඹ අ්රභහණඹ යනහ - depreciate 

යනහ - ිරඹහ ඉියරිශේදී තීයණඹෂේ ේශතොේ  ඒ විසතයඹ 

එතුභහශ  ඵෆණහට එතුභහ දුන්ශනොේ අය Treasury Bonds 

සිද්ධිශේදී හශ භ ඵෆණහට ආඳසු මුදව ්රභහණඹෂේ ශොඹහන්න 

පු පන් ශනහ.  

භහ හිතන්ශන්  එඹ එචිචයභ ශවො ශදඹෂේ ශනොශයි ිරඹහයි. 

ඉන්ියඹහශව් RTI එ ියවහ ඵළලුශොේ Reserve Bank of India 

එ  RTI එ ඹටතට එනහ. ඒ හ ශ භ තභයි  ඵදු ඳළනවීභ 

පිබඳඵේ ශේ ඳනත භිනන් ්රලසන යන්න ඵළවළ. නමුේ 

යුශයෝඳශේ ඳහර්ලිශේන්තු ේ්රදහඹ ියවහ ඵළලුශොේ ශඳශනනහ  

ඳහර්ලිශේන්තු මුලින්භ වළදුශව් ශභොටද ිරඹහ. ඒ  ඵදු ළන ථහ 

යන්නයි. ඵදු ළන ජනතහට ්රලසන යන්න ඵළරි නේ භහ 

හිතන්ශන් එඹ විලහර අුහ ඳහුහෂේ නහ ිරඹහයි. මූරහනහරඪ 

රු භන්්රීතුභනි  ශේ ඹටශේ ETCA ආිය ජහතයන්තය ගිවිසුේ 

ළන ථහ යන්න ඵළවළ. ETCA අේන් යරහ ඉය ශරහ  

"ශභන්න ශේ තභයි ETCA එ." ිරඹහ අශේ ශදොසතයරුන්ට 

ිරඹනහට ඩා හ  එඹ අේන් යන්න ඉසය ශරහ ඒ ළන 

හචිඡහ යන්න අසථහෂේ දීභ ශවොයි ිරඹහ  ඊට අසථහෂේ 

තිශඵන්න ඕනෆ ිරඹහ භභ විලසහ යනහ.  

මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි  ශේ රු බහශව්දී අශේ රු 

හසුශද් නහනහඹෂේහය හිටපු ඇභතිතුභහේ ිරඹපු හයණහෂේ 

තභයි  ශතොයතුරු ශවබඳදයව් යන අඹට ශවේ 

whistleblowersරහට ශභභිනන් ආයෂේහ රඵහ ශදනහ භිය ිරඹන 

හයණඹ. අශේ රු රුණහයේන ඳයණවිතහන නිශඹෝජය 

අභහතයතුභහ Clause 40 ළන ථහ ශහ. නමුේ ඒ Clause 40 

ඹටශේ වුේ ශඵොශවෝ දුයට ඇතුශේ න්ශන් එතළන ළඩා  යන 

නිරධහරින්. නමුේ ශනේ වුරුන් ශවෝ ඒ ශතොයතුයෂේ අයශන 

දළේශභොේ  එතළනදී ඒ අඹට ආයෂේහෂේ නළවළ ිරඹන එයි භහ 

විලසහ යන්ශන්. ඒ හයණඹ ඊට ඩා හ ලෂේතිභේ යන්න ඕනෆ. 

තේ උදහවයණඹෂේ නිමු. භව ඵළංකුශව් අධිඳතිතුභහ රෂේ 

18ට suit එෂේ අයශන තිශඵනහ ිරඹහ අන්තර්ජහරශේ  

Facebook එශෂේ ඳශවී තිබුණහ. භහ දන්ශන් නළවළ එඹ ඇේතද  

ශඵොරුද ිරඹහ. රුපිඹව රෂේ 18 suit තිශඵනහද ිරඹහේ භහ 

දන්ශන් නළවළ. නමුේ අපි whistleblowersරහ ශවොඳින් ආයෂේහ 

යන්ශන් නළේනේ ශේ ඳනත වයවහ භව ඵළංකුශව් අධිඳතිතුභහට 

පු පන් ශනහ  ඒ විසතයඹ ශවබඳදයවු යපු පුද්රඹහ අේ 

අඩා ංගුට න්න ටයුතු යන්න. ඒ නිහ භහ හිතන්ශන් එඹ 

එචිචය ශවො නළවළ ිරඹරහයි. අපි ශේ ඳනත වයවහ ශතොයතුරු රඵහ 

දීභට උනන්දු යවීභකුයි ශ යුතු තිශඵන්ශන්.  

මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි  විසතය නිළරැිය ශදන්ශන් 

නළේනේ දඬුේ ිරරීභට  දඩා  වන ක්රභශව්දඹට අඳ ඹන්න 

ඕනෆ. ශේ ඳනශේ නීතිභඹ ඳසු බිභෂේ ඇති. ඒ නීතිභඹ ඳසු බිභ 

ශභොෂේද ිරඹහ භභ දන්ශන් නළවළ. අශනෂේ යටර ඳනේ ියවහ 

ඵරමු. දකුණු අප්රිහශව්  කුභෂේ ශවෝ ළන විසතය ඇහුශොේ  

සිඹඹට 40යි විසතය ශදන්ශන්. දකුණු අප්රිහශව්ේ ශභළනි 

ඳනතෂේ තිශඵනහ. සඳහඤසඤශේ ඒ ඳනත ඹටශේ සිඹඹට 57යි 

විසතය ශදන්ශන්. දකුණු අප්රිහශව් සිඹඹට 60ෂේ විසතය ශදන්ශන් 

නළවළ. ඒ නිහ ශභඹ ඹේිරසි විධිඹිරන් විධිභේ යන්න නේ  

අදහශ නිරධහරින් විසතය ශරහට ශදන්ශන් නළේනේ දඩා  වන්න 

ඕනෆ. අපි අද අභළතිතුභහශන් විසතය ඇසුහට ඳසු එතුභහ 

විසතය ශදන්ශන් නළවළ.  

මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි  භවය රු භන්්රීරු ිරව්හ  

ශභඹ ශරෝශේ තිශඵන වේන ශවොභ ඳනතයි ිරඹරහ. භට නේ 

ශේශයන්ශන් නළවළ  ශේ ඳනත ක්රිඹහේභ ශන්නේ ඉසය 

ශරහ  ශභඹ ශරෝශේ තිශඵන වේන ශවොභ ඳනත ඵ 

ිරඹන්ශන් ශොශවොභද ිරඹහ. අපි ශභතළනදී ශතොයතුරු එබඳඹට 

ශදන ේ්රදහඹෂේ ඇති යන්න ඕනෆ. අපි ශේ ඳනතින් විතයෂේ 

නතය ශන්න ශවො නළවළ. අශේ රුණහයේන ඳයණවිතහන 

නිශඹෝජය අභහතයතුභහ භහ භඟ එඟ ශව්වි ිරඹහ භහ හිතනහ. 

අපි ඹන්න ඕනෆ  "Open meetings" ිරඹන ංවඳඹට.  

අපි ශඵොශවෝ දුයට ඒ ංවඳඹට  ඹන්න ඕනෆඹ ිරඹන එයි 

භහ විලසහ යන්ශන්. ඒ හශ භ ශභතළනදී තේ ශදඹෂේ 

ිරඹන්න තිශඵනහ. ශේ ඳනේ ශටුේඳතින් නීතිඳති 

ශදඳහර්තශේන්තුශව් ශතොයතුරු දළන ළනීශේ අයිතිඹ අයින් යරහ 

තිශඵනහ. භභ විලසහ යනහ  නීතිඳති ශදඳහර්තශේන්තුේ ශේ 

ඳනේ ශටුේඳතට ඇතු ප යන්න ඕනෆ ිරඹරහ.  

උදහවයණඹෂේ වළටිඹට ේශතොේ අපි ශභශවභ හිතමු. නීතිඳති 

ශදඳහර්තශේන්තුශන් එ නුහට එ විධිඹට තීන්දුෂේ 

න්නහ. ඒ හශ භ තේ නුහට තේ විධිඹට තීන්දුෂේ 

ේශතොේ ජනතහට අයිතිඹ තිශඵන්න ඕනෆ ඇයි  ශේ තීන්දු 

ශදෂේ එ හශ  නුහ ශදට ේශේ ිරඹන එ පිබඳඵ 

දළන න්න. නීතිඳති ශදඳහර්තශේන්තුේ ශේ ඳනේ ශටුේඳතට 

ඇතු ප ශශොේ ශඵොශවොභ ශවොයි.  

ශේ ඳනේ ශටුේඳත ේභත වුණහට ඳසශ් එඹ ක්රිඹහේභ 

යන්න ශොමින් බහෂේ ඳේ යනහ. අශේ වභහන් 

භන්්රීතුභහ ිරඹපු අන්දභටේ ශේ ඉතහභ ඵරතු ශොමින් 

බහෂේ ශනහ. ශේ ශොමින් බහ ළන භට ්රලසන ශදෂේ 

තිශඵනහ. ඳශමු ්රලසනඹ ශභඹයි. ශේ ශොමින් බහට පිට 

යටින් මුදව එන්න පු පන්. ඳහර්ලිශේන්තුටේ  ඇභතිතුභහටේ 

ිරඹන්න ඕනෆ නළවළ. ශේ ශොමින් බහට පිට යටින් ශබඳන්භ 

මුදව එන්න පු පන්. රංහ හශ  කුඩා හ යට තිශඵන ශභළනි 

ශොමින් බහට මුදව එන එ එචිචය ශවො ශදඹෂේ 

ශනොශයි ිරඹන එයි භහ විලසහ යන්ශන්.  

 
ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීුරමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්්රීතුභනි  ඔඵතුභහට ත විනහිද ශදෂේ තිශඵනහ. 

1501 1502 



ඳහර්ලිශේන්තු 

ගු තළරක බළසරිය මශතළ  
(ரண்தைறகு ரக்க தரனசூரற) 

(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

සතුතියි.  

මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි  ඒ හශ භ ශේ ශොමින් 
බහට ඳේ යන අඹ ළන ඹභෂේ ිරඹන්න ඕනෆ. ශේ ඳනේ 
ශටුේඳශේ ිරඹරහ තිශඵනහ  Bar Association එශන් වුරු 
වරි නිශඹෝජිතශඹෂේ ශඹොමු යන්න පු පන් ිරඹරහ. ඒ එචිචයභ 
ශවො ශදඹෂේ ශනොශයි. අඳට ළඩා මු පෂේ තිබුණහ. ඒ ළඩා මු පට 
භභේ වබහගි වුණහ. භභ ්රලසනඹෂේ ඇහුහ  එතළන උඳශදස 
ශදන්න ආපු ට්ටිඹශන්. RTI තිශඵන යටව 110ෂේ විතය 
තිශඵනහ. ශේ යටව අතුරින් Bar Association එ නළේනේ 
සිවිව භහජඹ පුද්රශඹකු nominate යන්න පු පන්ඹ ිරඹරහ 
ඳනශේ තිශඵන යටව කීඹෂේ තිශඵනහද ිරඹරහ භභ ඇහුහ. ඒ 
ට්ටිඹ දීපු උේතයඹ තභයි එභ එ ඳනතේ එශවභ නළවළ 
ිරඹරහ. ඳනේ 110ෂේ තිශඵනහ නේ අපි ඵරන්න ඕනෆ ඒ 110න් 
ශවොභ ක්රභශව්දඹ - best practice එ - ඉියරිඹට ඹන්න ඕනෆ 
ිරඹන එයි. Bar Association එට ශනභභ ශන් යන එ 
එචිචයභ ශවො ශදඹෂේ ශනොශයි. ඒ හශ භ ශභතළනදී භභ රුණු 
ිරහිඳඹෂේ ඳළවළියලි යන්න ළභළතියි. ශේ ඳනත ක්රිඹහේභ ශන 
ශොට information management, නළේනේ ශේ ශතොයතුරු 
ශොශවොභද ශභනහයණඹ යන්ශන් ිරඹන එ ළන 
්රලසනඹෂේ තිශඵනහ. ඒේ විලහර ්රලසනඹෂේ. නීතිභඹ ඳසු බිභ 
තිබුණහට අඳට ශතොයතුරු අලයයි ිරඹරහ  ඒ ශතොයතුරු වරිඹට 
ශභනහයණඹ යන්න අඳට ක්රභශව්දඹෂේ නළේනේ ඒ 
ෆශවන ළටලුෂේ ශනහ. අභළතිතුභහ ිරඹපු අන්දභට භහ 
ඳවෂේ ශනොශයි  අවුරුද්දෂේ වරි ශේ අඹ පුහුණු යරහ ඒ 
යන්න. ඒ හුඟෂේ ශවොයි. ඒ හශ භ භභ විලසහ යනහ  ශේ 
ඳනේ ශටුේඳත තේ පු පව යන්න ඕනෆඹ ිරඹන එ. ශේ 
ඳනේ ශටුේඳතට ශද්ලඳහරන ඳෂේේ අනිහර්ශඹන්භ ඇතු ප 
යන්න අලයතහෂේ තිශඵනහ.  

අපි දළරහ තිශඵනහ  භවය ශද්ලඳහරන ඳෂේලින් උශද් 

ශන ශොට එභ ශඳෝසටයඹ රංහ පුයහභ වරහ තිශඵන 

ආහයඹ. ඒ ඳෂේරට ශොශවන්ද වලි ආශව් ිරඹරහ අපි 

ඇහුශොේ ිරඹන්ශන් අපි hat collections දහරහ big match එට 

වලි එතු යනහ හශ  වලි එතු යනහ ිරඹරහ. 

 

ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීුරමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

හරඹ අන්  රු භන්්රීතුභනි. 

 

ගු තළරක බළසරිය මශතළ  
(ரண்தைறகு ரக்க தரனசூரற) 

(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

භට විනහිදඹෂේ ශදන්න ිරඹරහ ඉවරහ සිටිනහ.  

ජනතහට අයිතිඹෂේ තිශඵනහ  ශේ හශ  ශද්ලඳහරන 

ඳෂේරට ශොශවන්ද ඒ මුදව වේඵ ශරහ තිශඵන්ශන් ිරඹන 

එ පිබඳඵ දළන න්න.  

 

ගු කුණළරවැන ඳරණවිතළන මශතළ  
(ரண்தைறகு கதரத்ண தறரண) 

(The Hon. Karunarathna Paranawithana) 

ඔෂේශෝභ ඳෂේර ඒහ ශදනහට ළභළතිද? 

 

ගු තළරක බළසරිය මශතළ  
(ரண்தைறகு ரக்க தரனசூரற) 

(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

අපි ළභළතියි. ශභොවහන් සිවහ භන්්රීතුභහ ිරඹපු හයණහ 

ළනේ අපි ශභතළනදී ළරිරවරට න්න ඕනෆ. ශේ ශනහ ඳනේ 

ශටුේඳශේ අර්ථඹ ශවො වුණහට  එඹ ශද්ලඳහරන යහමු තුබඳන් 

ඵරන්න ඕනෆ. ශද්ලඳහරන යහමු තුබඳන් ඵරන ශොට අඳට 

ශඳශනනහ  ශේ හශ  ඳනේ ශටුේඳේ හුඟෂේ වඳුන්රහ දීරහ 

තිශඵනහ ිරඹන එ. නමුේ ඒ ශද්ලඳහරන උඳක්රභඹෂේ 

වළටිඹට ඳහවිචිචි යනහ මිෂේ ඒ ඳනේලින් ශතෂේ ශනහද 

ිරඹන එ ළන අපි වඳනහ යරහ ඵරන්න ඕනෆ.  

අපි Sectoral Oversight Committees වඳුන්රහ දුන්නහ. 

අශනෂේ යටර Consultative Committeesර ඇභතිරුන් ඒශෂේ 

බහඳතිරු නළේනේ ඒශෂේ නිශඹෝජිතශඹෝ වළටිඹට ටයුතු 

යන්ශන් නළවළ. භභ ආේුහ ඳෂේශේ භන්්රීරුන් එෂේ ථහ 

යන ශොට ඔවුන් ිරව්ශව්  "නළවළ. තහය  ශේ ළන බඹ ශන්න 

එඳහ. ශේ ක්රිඹේභ ශන ශට අපි එ ඇභති ශශනකුේ 

ශේ  Sectoral Oversight Committeesරට  දහන්න ඉඩා  ශදන්ශන් 

නළවළ ිරඹරහ. නමුේ අද ශභොද ශරහ තිශඵන්ශන්? ඉන්ියඹහශව් 

Consultative Committeesර ඇභතිරු ඒශෂේ බහඳති ධුයඹ 

දයන්ශන් නළවළ; එංරන්තශේ Consultative Committeesර 

බහඳති ධුයඹ දයන්ශන් නළවළ. ශභන්න ශේයි ්රහශඹෝගි 

්රලසනඹ. 

 

ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීුරමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

හරඹ අන්  රු භන්්රීතුභනි. ඔඵතුභහශ  ථහ දළන් 

අන් යන්න. 

 

ගු තළරක බළසරිය මශතළ  
(ரண்தைறகு ரக்க தரனசூரற) 

(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

අශේ අභළතිතුභහ ඳහර්ලිශේන්තුශව්දී අශේ ්රලසනරට පිබඳතුරු 

ශදන්න ළභළේතෂේ දෂේන්ශන් නළවළ. එශවභ නේ ශේහ 

නීතිරට විතයෂේ ීමභහ යන්ශන් නළතු අපි ේ්රදහඹඹෂේ ඇති 

යන්න ඕනෆ. විෘත ේ්රදහඹඹෂේ  ශතොයතුරු ශදන ේ්රදහඹඹෂේ 

ඇති යන්න ඕනෆ.  

තේ ශොඩා ෂේ ශද්ව ිරඹන්න තිශඵනහ. නමුේ භභ ඒහ 

ළන ඳසශ් ඇභතිතුභහයි  නිශඹෝජය ඇභතිතුභහයි එෂේ හචිඡහ 

යන්නේ. ශශ් ශතේ ශේ ශශනන ඳනේ ශටුේඳශේ 

අර්ථඹ ශවොයි. ශේ ඳනේ ශටුේඳතට යන්න අලය ශන 

ශඳොිද ශඳොිද ශනසේ යරහ අපි ශේ ඳනේ ශටුේඳත ේභත 

ය නිමුඹ ිරඹමින් ඇභතිතුභහටේ  නිශඹෝජය ඇභතිතුභහටේ සුඵ 

ඳතමින් භශ  චන සවඳඹ අන් යනහ. 

 

[5.15p.m.] 

 

ගු පමොපශොමඩ් නලවි මශතළ 
(ரண்தைறகு தொயட் ற) 

(The Hon. Mohamed Navavi) 

Thank you very much, Mr. Presiding Member, for 

giving me this opportunity to speak on one of the most 

important Bills. I am very happy, indeed, that this Bill 

was moved by our Hon. Prime Minister. Actually, when 

we speak of democracy, the essence of democracy is 

giving the right of information to the people. I think, this 

struggle has been going on for ages, years and years, 

without having a Bill being passed in this regard.  

When you speak especially of the South Asian 

countries, you know, in most of them, many problems 

have arisen politically and otherwise. Without a Bill like 

1503 1504 



2016 ජුනි 23 

this and without information coming out even in media, 

people are unable to find out, unable to think and unable 

to decide on their future. In fact, I think, real democracy 

would be coming into our country only after passing this 

Bill, because everybody wants to find out what the 

Government is doing; what the Departments are doing 

and what the officials are doing.  

However, when you go through the history of Right to 

Information you can see that maximum effort has been 

taken earlier but it has never been fulfilled. I would like to 

refer to the struggle made in this regard since 1996. I 

think, in 1996, this was brought up as "Freedom of 

Information Bill"; then this was in included in the 

Proposed Constitutional Reform Package in 2000; in 

2003, this was brought as "Right to Information Bill" and 

finally this was included in the Nineteenth Amendment to 

the Constitution in 2015.  I can remember very well when 

I was associated with the late Hon. Dharmasiri 

Senanayake, former Minister, he tried his level best, but 

he too failed. Later on, the Government of Madam 

Chandrika Bandaranaike Kumaratunga also tried and it 

also failed. I can remember one of the former leaders 

saying “If you want to know information, you may come 

to me. I will give you”.  That was the setup of the earlier 

Government.  

However, we can say now press also will have more 

freedom to come out with actual facts, so that the people 

of this country would know what we are doing and what 

the Government is doing. So, after this Bill is passed, true 

and accurate information can be handed over to the 

public.  In this respect, just think of the problems that 

countries like Pakistan, Afghanistan and Burma face. 

People are not aware of what is happening in their own 

country; people do not know the actual facts. Because of 

that, many problems have cropped up and they face 

difficulties even in making their living.  

Specially, Sir, because of this Bill, wastage of State 

resources, corruption and all such things could be 

curtailed, prevented or stopped.  If an issue of corruption 

or wastage comes up, now what happens? In a way, it is 

covered by some people. But, with this Bill being passed - 

definitely it will come into effect within a few days - 

people can take the necessary action against the 

respective Ministers or officials. I am sure, after this RTI 

Bill is passed, millions of money in every Ministry and 

office could be saved and our country can move forward. 

Therefore, I am very happy indeed to associate with this 

Debate and to support the passing of this Bill. After 

having this Bill passed, the country can move forward 

with the help of all the people coming out with the truth 

and that is very important indeed. Sir, now what happens 

is, some information is not let out. Then, what happens is, 

information comes out in so many other ways to finally 

see that all those are false.  

Therefore, I must especially thank the Hon. Prime 

Minister for bringing in this Bill, so that the future 

generation will also be benefited and then, we can lead a 

peaceful life.  Sir, why I say so is, even if a murder or a 

burglary or something like that is committed, true 

information is not given. When true information is not 

given some other innocent person will get apprehended. 

Therefore, by having this Bill passed, I am sure all such 

matters could be corrected in the future. 

Thank you very much. 

 
[අ.බහ. 5.21] 

 

ගු පක්කය.පක්කය. ිළයාළව මශතළ 
(ரண்தைறகு மக.மக. தறரம) 

(The Hon. K.K. Piyadasa 

මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි  ශතොයතුරු දළනළනීශේ 

අයිතිහසිේ පිබඳඵ ඳනේ ශටුේඳත ඹටශේ චන ිරහිඳඹෂේ 

ථහ ිරරීභට අසථහ රඵහදීභ ේඵන්ධ ්රථභශඹන්භ 

ඔඵතුභහට භශ  ශෞයනීඹ සතුතිඹ පුද යනහ. 

 විශල්ශඹන්භ ශේ ඳනේ ශටුේඳත ේඳහදනඹ ිරරීභට 

ටයුතු ශ අශේ රු ජඹේඳති වික්රභයේන භන්්රීතුභහටේ  

ඳහර්ලිශේන්තු ්රතිංසයණ වහ ජනභහධය අභහතය රු ඹන්ත 

රුණහතිර භළතිතුභහටේ  නිශඹෝජය අභහතය රු රුණහයේන 

ඳයණවිතහන භළතිතුභහටේ  එභ හර්ඹ භේඩා රඹටේ භශ  සතුතිඹ 

පුද යනහ. ඳසු ගිඹ හරඹ තුශ විලහර භවන්සිඹෂේ අයශන  

විලහර ළඳ ිරරීභෂේ යරහ  ශේ ළදේ ව  ඓතිවහසි ඳනේ 

ශටුේඳත ඳහර්ලිශේන්තුට ඉියරිඳේ යරහ එඹ ේභත ය 

ළනීභට ටයුතු ේඳහදනඹ ිරරීභ පිබඳඵ භශ  ශෞයනීඹ 

සතුතිඹ  පුද යනහ. 

ඳසු ගිඹ හරඹ තුශ ශතොයතුරු ිරසිෂේ අඳට දළනත 

ශනොවළිර තේේඹෂේ ඇති වී තිබුණහ.  ිරසිභ සථහනඹට ගිඹහට 

ළඵෆ තේේඹෂේ; ශතොයතුයෂේ රඵහ න්න වළිර වුශේ නළවළ. 

විශල්ශඹන්භ යහජය ආඹතනරට ගිඹහභ ඉවශ සිට ඳවශටේ  

ඳවශ සිට ඉවශටේ ිරසිභ ශව්තුෂේ භත ළඵෆ ශතොයතුය රඵහ ත 

වළිර ක්රභශව්දඹෂේ තිබුශේ නළවළ; ඒ වහ ඉඩා  රඵහ දී තිබුශේ 

නළවළ.  

විශල්ශඹන්භ  දුේඳේ පුද්රඹහශ  භෘද්ධි වනහධහය 

ේඵන්ධ ථහ ශහභ  භෘද්ධි වනහධහයඹ රඵහ ශදන 

ේඩා හඹභට ඹටේ ශරහ තභයි ඒ වනහධහය න්න අහිං 

පුද්රයින්ට ටයුතු යන්න සිද්ධ වුශේ. ඒ ළන ථහ යන්න 

පු පන්භෂේ තිබුශේ නළවළ. ථහ ශශොේ  ඒ වනහධහයඹ 

න්න අයිතිඹ තිශඵන ඒ ඳශහශේ ිරසිභ ශශනකුට රළශඵන්ශන් 

නළවළ. අහනශේ ඒ අඹ ඳහයට ඵහිනහ. භවය ශොන්රහේ 

ටයුතු ිරරීශේදී රඵහ න්නහ ්රතිඳහදන නිඹභ ආහයශඹන් 

ශඹදවීභ  භහර් ්රතිංවිධහනඹ ිරරීභ  භහර් ඉිය ිරරීභ ළනි 

ශද්වරදී ශන් යන මුදව ළන ශතොයතුරු විභසුේ  ඒ ළන 

වරිඹහහය ශතොයතුයෂේ රඵහ න්න අඳට පු පන්භෂේ රළබුශේ 

නළවළ; ්රතිඳහදන ශන් ශ භන්්රීයඹහශ  ශතොයතුයෂේ 

දළනන්න විධිඹකුේ නළවළ. ඒ ටයුතු සිදු ශ භහශභන් 

එශවභ නළේනේ ශොන්රහේරුශන් ශවෝ ඒ ශේ 

පුයළසිශඹකුශන්ේ ළඵෆ ශතොයතුයෂේ රඵහ න්න 

පු පන්භෂේ තිබුශේ නළවළ. ඒ හයණඹ ඒ තයේ භීතිඹෂේ ඵට 

ඳේ යරහ තිබුණහ. ඒ ටයුතු සිඹවර ශේ ඳනේ ශටුේඳත 

ේභතවීභ තුබඳන් අශවෝසි ශනහ.  

විශල්ශඹන්භ ශේ යශට් අහිං දුේඳේ ජනතහට ශේ ඳනේ 

ශටුේඳතින් රළශඵන විලහර ය්රහදඹෂේ වළටිඹට  භභ දිරන්ශන් 

ඒ රුණයි. බිේ භට්ටශභන් ඒ ශරොකුභ අයිතිඹෂේ.  
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ඳහර්ලිශේන්තු 

අද ශරෝඹ ේතහභ  යටව සිඹඹට ළිද ංයහ 

ශතොයතුරු දළනළනීශේ අයිතිඹ ේඵන්ධශඹන් ටයුතු ය ඒ 

ේඵන්ධ නීති ේභත යශන තිශඵනහ.  

ශරෝ ජනවනශඹන් සිඹඹට 80ටේ ඩා හ ජීේ න 

යටවද ශේ අතය ශනහ. චීනඹ  ඉන්ියඹහ  ඇශභරිහ එෂේේ 

ජනඳදඹ  ඉන්දුනීසිඹහ  බ්රීමරඹ  නයිජීරිඹහ ළනි යටර ශේ 

ඳනේ ශටුේඳත ේභත ය  ඒ ටයුතු ඉතහභ ශවොඳින් සිද්ධ 

ශනහ. ඒ හශ භ කුඩා හභ යටරේ ශේ ඳනේ ශටුේඳත ේභත 

ය ක්රිඹහේභ ශනහ. 

ශේ යශට් තිබුණු ඵර අයර එශවභ නළේනේ තභන්ශ  

තිශඵන ණන්හයේලින් ඒහ පිටුඳට තවලු ශරහ ගිහින්  

අද ඒ අසථහ භඟ වළරී ශොස තිශඵනහ. නමුේ ශේ ටයුතු 

ජනතහට දළනන්න පු පන් අන්දභට අද නිඹභ තළනට ඇවිවරහ 

තිශඵනහ.  

අතිරු ජනහධිඳති වභ්රීඳහර සිරිශ්න භළතිතුභහේ  රු 

යනිව වික්රභසිංව භළතිතුභහේ ංශඹෝවී; එතු ශන ඹන 

ඹවඳහරන යජඹ තුබඳන් ශේ යට ඉියරිඹට ඇවිවරහ තිශඵනහ. ''ශේ 

ඹවඳහරනශඹන් අඳට ිරසිභ ශදඹෂේ වුශේ නළවළ.'' ිරඹරහ භවරු 

ිරඹනහ. ශභන්න! ශේහ තභයි ළඩා . ඹව ඳහරන යජඹ ඳේ වුණහට 

ඳසු ශේ යටට ශ ළඩා  ළන ඵළලුහභ  භළතියණ ශොමිභ  

ශඳොලිස ශොමිභ ළනි සහධීන ශොමින් බහ ඳේ යරහ 

තිශඵනහ. ඒ ළඩා  ටයුතු එයභ ඉියරිඹට එන්ශන් නළවළ. 

ක්රභහනුකර  ියශනන් ියන ඉියරිඹට එනහ. 

ඒ ඳනේ ශටුේඳත ේභත වුණහට ඳසු  -භහ 6ෂේ විතය ත 

වුණහට ඳසු- ඒ ටයුතු වහ ආඹතන ඇති යරහ  ඒහට 

නිශඹෝජිතඹන් ඳේ යන්න ඕනෆ. ඊට ඳසු  ඒ නිශඹෝජිතඹන් වයවහ  

ඒ  ශතොයතුරු රහශන ඹන ආහයශේ ශේ ළඩා  පිබඳශශ ඒ 

ආඹතනලින් ක්රිඹහේභ ශනශොට ශේ යශට් තිශඵන ශොඩා ෂේ 

්රලසන අුහ ශනහ. ශභොද  ශේ යශට් ශඵොශවෝ ්රලසන ඇති ශරහ 

තිශඵන්ශන් ඵළඳුේයරට ඹටේවීභ භතයි. ඵළඳුේයරට 

ඹටේවීභ තුශ තභයි ශේ යට පිටිඳසට ගිහිවරහ තිශඵන්ශන්. ිරසි 

ශදඹ ශතොයතුයෂේ එබඳඹට න්න පු පන්භෂේ නළවළ. ඒ 

ශතොයතුරු එබඳඹට න්න නේ  ඒ ඵළීමේ පු පන් තයේ ලිහිව 

ශන්න ඕනෆ. එශ් ලිහිව වුණහභ වළභ ශශනකුටභ ශතොයතුරු 

දළන ශන  භතු න වළභ ්රලසනඹටභ  හර්ථ මුහුණ දීරහ 

ඉසයවට ඹන්න පු පන් තේේඹෂේ ඇති ශනහ ිරඹන 

හයණඹ භභ ශේ අසථහශව් විශල්ශඹන්භ භතෂේ යනහ. එභ 

ශද් ශදයෂේ ිරරීශේ අලයතහෂේ භතු ශන්ශන් නළවළ.  

දළන් ඵරන්න  ඳහයෂේ වළදුශොේ ඒ ඳහය ක්රභහනුකර 

්රමිතිඹට වදන්ශන් නළවළ. ඒ ිරඹන්ශන් ශවොයභ  දණඹ ව 

ංචහයි. නමුේ ශේ ශතොයතුරු දළනළනීශේ අයිතිඹ රඵහ දීශභන් 

ඒ තේේඹ  නළති ශනහ. ශභොද  ශේ ශතොයතුරු දළනළනීශේ 

අයිතිඹ ශව්තුශන් අපි අවනහ  ශොචිචය සිශභන්ති ්රභහණඹෂේ 

ශේ වහ අනුභත ය තිශඵනහද  ඒ අනුභත ව ්රභහ ණශඹන් 

ශොචිචය ීරටර් ්රභහණඹෂේ හදහ තිශඵනහද  නිඹමිත අයුරු ළඩා  

ටයුතු සිද්ධ ශරහ තිශඵනහද ිරඹරහ. ඉතින් ඒ විධිඹට අඳට ඒ 

ශතොයතුරු දළන න්න පු පන් නහ. ලින් එශවභ ඵළවළ. ඇයි?  

"අපි යරහ තිශඵන්ශන් ශභචිචයයි  අඳට යන්න පු පන් 

ශන්ශන් ශභචිචයයි" ිරඹන ථහ ඳසු ගිඹ හරර ඇති වුණහ.  

නමුේ ශේ ශතොයතුරු දළනළනීශේ අයිතිඹ රළබුණහභ එශවභ 

ශදඹෂේ ශන්ශන් නළවළ. ටයුතුර හර්ඹෂේභ තේේඹෂේ  

පරදහයී තේේඹෂේ ඇති නහ.  ශේ යශට් භවජන මුදවරට  

ිරඹන තේේඹෂේ ඇති නහ. අනිෂේ හයණඹ  වළභ තළනදීභ 

ශචෝදනහ යනහ. නමුේ එශ් ශචෝදනහ ශහට ඒහට නිඹභ 

්රතිපරඹෂේ ඳසු ගිඹ හරශේ රළබුශේ නළවළ.  

2011 ශර්දී   අශේ  ර්තභහන රු ථහනහඹතුභහ එට  

භන්්රීයශඹකු ලශඹන්   'ශතොයතුරු රඵහ ළනීශේ නිදව ඳනේ 

ශටුේඳත' ද්බහශඹන් ශන ආහ. ශනළවරහ ඒ ඳනේ 

ශටුේඳත ේභත යළනීභට උේහව ශහ. ඊට ශඳය රු 

ධර්භසිරි ශ්නහනහඹ හිටපු ජනභහධය ඇභතිතුභහ ශභළනි ඳනේ 

ශටුේඳතෂේ ශන ආහ. නමුේ අවුරුදු ණනහෂේ ගිහිවරහේ  

ඳනේ ශටුේඳත ේභත ය න්නට පු පන්භෂේ වුශේ 

නළවළ. ශනොශඹකුේ ්රලසන ඇති යරහ  ඒ ටයුේතට ඵහධහ ශහ. 

රු රු ජඹූ රිඹ භළතිතුභහ ශන ආපු ' ශතොයතුරු රඵහ ළනීශේ 

නිදව ඳනේ ශටුේඳත' ඉියරිඳේ ශ අසථහශව්දීභ  එඹට 

විරුද්ධ ඡන්ද 99ෂේ ව ඳෂේ  ඡන්ද 32ෂේ රළබීභ ශව්තුශන් 

ඳනේ ශටුේඳත ඉියරිඳේ යන්නේ අසථහෂේ  රළබුශේ 

නළවළ.  

ඊට ඳසු ශතොයතුරු දළනළනීශේ අයිතිඹ නීතිඹෂේ ඵට ඳේ ය 

ළනීශේ යහඳහයඹට භහමි ශශ්ර්සේහධියණඹ විසින් අසථහ 

ණනහදීභ ශතොයතුරු දළනළනීශේ අයිතිහසිභ  ශනභ භ 

අයිතිහසිභෂේ ශර පිබඳශන නළතේ එඹ "බහණශේ ව 

අදවස ්රහල ිරරීශේ නිදව" ඹටතට ඇතුශේ ඇති ඵ 

පිබඳේශේ ඹ. එශවභ පිබඳශන තිශඵද්දීේ ශේ වහ  අසථහ 

රහ දුන්ශන් නළවළ.  

දළන් එ එ තර් ශනළවරහ  ශේ ශභශවභයි  ශේ 

යඑන්පීහයශඹෝ ශශනන රද එෂේ  ශේට අපි විරුද්ධයි  ිරඹහ  

රු භන්්රීතුභන්රහ ශේ රු බහශව් ිරව්හ.  අපි විශල්ශඹන් ඒ 

ළන නහටු ශනහ. යඑන්පී භන්්රීතුභහ ශන ආේ  ජනතහ 

විමුෂේති ශඳයමුශේ භන්්රීතුභහ ශන ආේ  එෂේේ ජනතහ 

නිදවස න්ධහනශේ භන්්රීයශඹෂේ ශන ආේ ශේ යටට 

ඹවඳතෂේ ශන ශදඹෂේ ශන ආහ නේ ඒ ඹවඳේ ශද් ඹවඳේ 

විධිඹට අපි රන්න ඕනෆ. අඹවඳේ නේ ඳභණයි එඹට විරුද්ධ 

විඹ යුේශේ. ඒ ශනභ ථහෂේ. අඹවඳේ ශද්රට ඳෂේ අපි  

ශේ රු බහශව් ථහ යන්ශන් නළවළ ශන්.  

දළන් ශේ භව ඵළංකුශව් ථහෂේ ඇදරහ අයශන ථහ 

යනහ. භව ඵළංකු අධිඳතිතුභහ ේත ශෝට්  එ රුපිඹව රෂේ 

18යි ිරඹනහ; ඹන්ශන්  ගුන්ඹහනහර Business Class එශෂේ 

ිරඹරහ ිරඹනහ. ඒ ථහ ශේ හයණඹට අදහශ නළවළ. ශේ 

හයණශේ තිශඵන්ශන් යශට් ්රලසනඹෂේ. යශට් ්රලසන ළන අපි ථහ 

යරහ  යශට් ්රලසන තුබඳන් ජනතහට අඹවඳතෂේ ශනහ නේ ඒ 

අඹවඳත ශනුට ඹවඳතෂේ ළරශන විධිශේ ළඩා  පිබඳශශෂේ 

යන්න ඕනෆ. විශල්ශඹන්භ භභ රු ඇභතිතුභහශන් ඉවලීභෂේ 

යනහ  අඹවඳේ විධිඹට ටයුතු යන පුද්රඹන් 

ේඵන්ධශඹන් දළිද දඬුේ ශදන ළඩා  පිබඳශශකුේ  ශේ ඳනේ 

ශටුේඳතට  ඇතුශේ යන්න ඕනෆ ඵ. ඒ න්තිඹ ශේ ඳනේ 

ශටුේඳතට ඇවිවරහ නළවළ. ළයිය ළඩා  යන පුද්රඹන්ට 

දඬුේ රඵහ දීශේ ළඩා පිබඳශශකුේ ශේ ඳනේ ශටුේඳතට එතු 

ශන්න ඕනෆ. ඒ තභයි කුභන ආහයශඹන්ද ඒ ේඵන්ධශඹන් 

දඬුේ දීභට අපි ටයුතු යන්ශන් ිරඹන හයණඹ. නමුේ එඹ 

තය ශතොයතුරු භත ඳදනේ විඹ යුතුයි  ශඵොරු ශතොයතුරු භත 

ශනොශයි.  අපි මිටු ඇති යරහ  රඵහ ේ ළඵෆ ශතොයතුරු  

මිටුරට ඉියරිඳේ යරහ ඳරීෂේණ යන්න ඕනෆ.  ඉන් ඳසු 

එයින්  රළශඵන්නහ ව ්රතිපර අනු ඔවුන්ට රඵහ  ශදන දඬුේ 

තිශඵන්න ඕනෆ.   

ශේ ඳනේ ශටුේඳතට ඒ දඬුේ ඇතු ප ශහට ඳසු ළඵෆ 

්රජහතහන්්රි යටෂේ වළටිඹට අඳට ඉියරිඹට ඹන්න පු පන් නහ. 

ශරෝශේ යටව ේතහභ විලහර ලශඹන් ියයුණු ශරහ 

තිශඵන්ශන් ඒ යටර තිශඵන ඇේත ිරඹන  ඇේතට ළඩා  යන  

්රතිඳේති නිහයි. නමුේ අශේ යශට් තිශඵන්ශන් ශවොයභ  

නහසතිඹ  දණඹ  ංචහ ව නිතයභ ඉියරිඹට එන පුද්රඹහ 

විනහල ිරරීශේ ළඩා  පිබඳශශයි. ඒ ඊර්යහ වත ළඩා  පිබඳශශ 

නිහ තභයි  අශේ යශට් ශේ තේේඹ ඇති ශරහ තිශඵන්ශන්.  

1507 1508 

[රු ශෂේ.ශෂේ. පිඹදහ භවතහ] 
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අපි ශේ යශට් එළනි ශද්ව නළති යන්නට ටයුතු ශහ 

නේ  ක්රභහනුකර ඒහ නළති ශනහ. ශේ ටයුේත නීතිශඹන් 

විතයෂේභ යන්නට ඵළවළ. නමුේ පු පන් අසථහශව්දී ශඳොිද 

්රභහණඹිරන් ශවෝ එඹ ශේ  ඳනේ ශටුේඳතට රිංරහ 

ශභතළනට  නීතිඹෂේ දළේභහ නේ  ශේ හශ  ළයිය ළඩා  ශහභ 

ඒහට රළශඵන දඬුේ ශේහයි ිරඹරහ ශඳොිද න්තිඹෂේ ඳනේ 

ශටුේඳතට ඇතුශේ වුණහ නේ ශවොයි ිරඹන එ භභ ශේ 

අසථහශව්දී විශල්ශඹන්භ භතෂේ යන්නට ඕනෆ. 

අපි ඳසු ගිඹ හරඹ තුශ දළෂේහ  යහඳහය ෂේශ්රඹ තුශ 

යහඳහරිශඹෝ එ එ ආහයශේ ළඩා  ටයුතු යශන ගිඹ 

ඵ. භවය යහඳහරිඹන්ට යට තුශ එ විධිඹට ටයුතු 

යන්නට පු පන්  භවය අඹට තේ විධිඹට ටයුතු 

යන්නට පු පන්. එශවභ වුණහභ ශභොද ශන්ශන්? භවය අඹ 

විලහර ලශඹන් මුදව වේඵ යනහ; එතු යනහ. ඒ අඹට 

ිරසිභ ්රලසනඹෂේ නළවළ. හභහනය අහිං ශඳොිද මිනිශවෂේ 

බුරේවිටෂේ විෂේශොේ  ඳළශඳොව ශිදඹෂේ විෂේශොේ  ඳළණි 

ශඵෝතරඹෂේ විෂේශොේ  වකුරු ෆවරෂේ විෂේශොේ ඒ 

භනුයඹහට තභයි යශට් නළති ්රලසන ඔෂේශොභ ඇති ශන්ශන්. ඒ 

ඇති නළති ඳයතයඹ නළති යන්නට ඕනෆ. ශරොකු මිනිවහටේ  

ශඳොිද මිනිවහටේ  භධයභ ්රභහණශේ ශනහටේ එ විධිඹට 

ඉසයවහට ඹන්න පු පන් තේේඹෂේ ශේ යශට් ඇති වුශණොේ  

අඳට ශේ ඳතින තේේශඹන් ඉියරිඹට ගිහින් ශේ යට ියයුණු 

යහ ශන ඹන්නට පු පන් තේේඹෂේ ඇති යන්නට වළිර 

ශනහ.  

මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි  හර ශව්රහ රඵහ දීභ 

ේඵන්ධශඹන් භභ ඔඵතුභහට ශඵශවවින්භ සතුතින්ත  ශමින්  

නළත යෂේ අශේ රු ජනභහධය ආභහතයතුභහටේ  නිශඹෝජය 

අභහතයතුභහටේ  එභ අභහතයහංලශේ හර්ඹ භේඩා රඹටේ භහශ  

ශෞයනීඹ සතුතිඹ පුද යනහ. භභ ශේ අසථහශව්දී අශේ භහධය 

ආඹතන ළනේ විශල්ශඹන්භ වන් යන්නට ඕනෆ. අද 

භහධයරට පර්ණ නිදව රළබිරහ තිශඵනහ. ශනොශඹකුේ ථහ 

ිරඹනහ  "තර්ජනඹ යනහ  ර්ජන යනහ  අයහ ශේහ 

යනහ" ිරඹරහ. අශේ  ිරසිභ තර්ජනඹෂේ නළවළ. යහජය භහධය 

ආඹතන න සහධීන රඳහහිනිඹ  ජහති රඳහහිනිඹ  හශ  

ආඹතන ඳසු ගිඹ හරශේ ඳහුහ රඵන තේේඹට ඳේ ශරහ 

තිබුණු ආඹතන අද රහබ රඵන තේේඹට ඳේ ශරහ තිශඵනහ. 

අද ජනතහ ඒහ ඵරනහ; ්රලංහ මුශඹන් ථහ යනහ. ඇයි 

ඒ? අපි භහධය විෘත යරහ තිශඵනහ  ඳෂේ විඳෂේ වළභ 

ශනහශ භ අදවසරට ඉඩා  දීරහ තිශඵනහ. 

 භවරු ශදොස ිරඹනහ  ජනභහධය ඇභතිතුභහටේ  එෂේේ 

ජහති ඳෂේඹටේ  ගිඹ ආේුහ හරශේදී යපු විධිඹට ශේ 

ආේුහ හරශේ ටයුතු යන්ශන් නළේශේ ඇයි ිරඹරහ. එශවභ 

ශදඹෂේ නළවළ. ජනතහට ශදන අයිතිඹ ේපර්ණශඹන්  ශබඳන්භ 

විෘත යරහ දීරහ තිශඵනහ. නමුේ ඉියරිශේදී නිඹභ තේේඹ  

ළඵෆ තේේඹ ශේ යටට ශඳන්නුේ යන ළඩා  පිබඳශශෂේ 

ඇතිශව්ඹ ිරඹන විලසහඹ භිනන් සිඹලු ශදනහටභ ශුබ ්රහර්ථනහ 

යමින් භශ  චන සවඳඹ අන් යනහ. ශඵොශවොභ 

සතුතියි. 

 
[අ.බහ. 5.34] 

 

ගු ච්දදිම ගමපප මශතළ 
(ரண்தைறகு சந்ற கமக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි  අද විහදඹට නු රඵන  

"ශතොයතුරුරට ්රශව්ලවීභට ඇති අයිතිහසිභ ේඵන්ධශඹන් 

විධිවිධහන ළශළීමභ වහද  ශතොයතුරු ශත ්රශව්ල වීභ 

්රතිෂේශ්ඳ ශ වළිර ශව්තු නිලසචිත දළෂේවීභ වහ ද  ශතොයතුරු 

දළනළනීශේ අයිතිහසිභ පිබඳඵ ශොමින් බහ පිහිටුවීභ 

වහ ද  ශතොයතුරු නිරධයඹන් ඳේ ිරරීභ වහ ද; ශතොයතුරු 

රඵහ ළනීභ වහ න ක්රිඹහඳටිඳහටිඹ නිලසචිත දළෂේවීභ ව ඊට 

ේඵන්ධ ශවෝ ආනුංගි හයණහ වහ විධිවිධහන ළශළසවීභ 

පිණි ද ව ඳනේ ශටුේඳත" ේඵන්ධශඹන් අදවස දළෂේවීභට 

අසථහ රඵහදීභ ළන භභ සතුතින්ත ශනහ.  

මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි  විශල්ශඹන්භ ිරඹන්නට 

ඕනෆ  එදහ ඹටේ විජිත යුශේදී ඹටේ විජිතඹ ඳේහශන ගිඹ 

අධියහජයහදීන්ට යවයබහඹ ආයෂේහ ය ළනීභට අලය වුණු 

ඵ. එදහ වවබහඹ රැ ළනීභ වහ ශරෝශේ ක්රිඹහේභ 

වුණු විධිවිධහන ශනුට අද ශරෝ ජනවනශඹන් සිඹඹට 80ෂේ 

ශතොයතුරු දළනළනීශේ අයිතිඹ ුකෂේති විඳින අසථහ  අශේ 

යශට් තභේ එඹ ක්රිඹහේභ ශරහ නළවළ.  

1766දී   දළනට අවුරුදු 250ට ඉසශවරහ  සවීඩා නශඹන් 

ආයේබ වුණු ශේ ජනතහ අයිතිඹ අද ශරෝශේ යටව සිඹ 

ණනෂේ ුකෂේති විඳිනහ. නමුේ දකුණු ආසිඹහශව් ශේ අයිතිඹ  

බුෂේති විීමභට ශනොරළබුණ එභ ය ට අශේ යට ඵේ ශේ 

අසථහශව්දී භභ විශල්ශඹන්භ භතෂේ යනහ.  

ශේ ඳනේ ශටුේඳත ශේ දෂේහ ශන ඒභට ඳසුබිභ 

නිර්භහණඹ වුණු ආහයඹ ළන ඹභෂේ ිරඹන්නේ මූරහනහරඪ 

රු භන්්රීතුභනි. 1990දී භහධයශව්දීන් ශේ වහ මූලිේඹ 

දුන්නහ. 1995 - 96 ර්ර අයශ ඳටන් ේතහ. 2000දී 

ආේුහක්රභ යසථහ ්රතිංසයණ ශඹෝජනහ භහරහ ඉියරිඳේ 

වුණහ. 2003 අශේ එෂේේ ජහති ඳෂේ ආේුහ තිශඵන හරශේ 

අයිතීන් පිබඳඵ ශටුේඳේ වුණහ. ඒ හශ භ 2015දී දවනන 

ආේුහක්රභ යසථහ ංශලෝධනඹ වයවහ 14අ. අනුයසථහ 

ඇතුශේ ිරරීභ භිනන් ශේ ඳනේ ශටුේඳත ශන ඒභට ශ 

හර්ඹ බහයඹේ භභ   ශභහිදී විශල්ශඹන්භ භතෂේ යන්නට ඕනෆ.  

මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි  2016.06.24  එනේ ශවට 

ියශනන් ඳසු  ශේ යශට් 'නිර යවස ඳනත' ශනුට ශතොයතුරු 

ශවබඳ ිරරීභ පිබඳඵ ඳනතෂේ ක්රිඹහේභ න ඵ භභ 

විශල්ශඹන්භ ිරඹන්නට ඕනෆ. ශභඹ හභහනය ශඹන් ඵරශේ 

ඉන්න ආේුහෂේ ශශනන ඳනේ ශටුේඳතෂේ ශනොශයි.  

ශේ ඳනේ ශටුේඳත ඵරශේ ඉන්න ආේුහෂේ ශශනන 

අහභහනය ඳනේ ශටුේඳතෂේ විධිඹට තභයි වන් යන්න 

සිද්ධ න්ශන්. වළශභෝභ තභන්ශ  යවස යිරන අසථහදී  

යජශේ තිශඵන සිඹලුභ ශද්ව එබඳඹට විෘත ිරරීභට ඹව ඳහරන 

ආේුහ යන උේහවඹෂේ විධිඹට තභයි භභ ශභඹ දිරන්ශන්. 

එදහ හිටපු ජනහධිඳති භහින්ද යහජඳෂේ භළතිතුභහශ  හරශේදී 

එතුභහ ශඵොශවොභ ආඩා ේඵයශඹන් ිරව්හ  "ශභොටද ඳනතෂේ? 

ශතොයතුරු වළභ තළනභ තිශඵනහ. වුභනහ නේ භශන් 

ඉවරන්න. භභ ිරඹන්නේ" ිරඹරහ. එයින් ජනිත න්ශන් 

ශභොෂේද? එයින් ිරඹළශන්ශන්  "ශතොයතුරු තිශඵන්ශන් 

යහජඳෂේරහ ශඟ  ශතොයතුරු ඉවරහ න්න ඕනෆ 

යහජඳෂේරහශන්  එශවභ ඉවලුහභ තභන්ශ  ළභළේත අනු 

යහජඳෂේරහ ශතොයතුරු රඵහ ශදනහ  ඒ රළශඵන ශතොයතුරුරට 

අභතය ශනේ ශතොයතුරු රඵහ න්න වළිරඹහෂේ නළවළ  ඒ 

රළශඵන ශතොයතුරුලින් තභන් ෆහිභට ඳේ ශරහ ජීේ 

ශන්න සිද්ධ නහ" ිරඹන එයි. අද ඉියරිඳේ  න ශේ ඳනේ 

ශටුේඳත භිනන්  ළඩා ේ යුශේ තිබුණු ්රතිඳේති උුහ ඹටිකුරු 

යරහ තිශඵනහ; පුයළසිඹහ ඵරේ නහ. ඒ හශ භ පුයළසිඹහ 

ඳහරඹහශන් ්රලසන යන්න ඳටන් න්නහ. ඒ අනු 

හිතුෂේහය ඳහරඹහ ශභවර නහ. ඒශෂේ ්රතිපරඹ තභයි 

ජහති ධනඹ විනහලහරී ශර ඳරිවයණඹ ිරරීභ ඳහරනඹ වීභ.  
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ඳහර්ලිශේන්තු 

එදහ ශභභ ඳනේ ශටුේඳත ක්රිඹහේභ වුණහ නේ  භේතර 

භහින්ද යහජඳෂේ ගුන් ශතොටුශඳොශ  භහේපුය භහින්ද යහජඳෂේ 

යහඹ  මිහින් රංහ ආඹතනඹ  ශ්රීරන්න් ගුන් ශ්ඹ  ූ රිඹළ 

ක්රීඩා හංනඹ  භහතය ටින් භහ ප ර්භහන්තලහරහ හශ  යහඳෘති 

අඳට නේහ න්න වළිරඹහ තිබුණහ. වළඵළයි  මින් ඳසු -

ශවටින් ඳසු- ශභළනි විනහලහරී ශද්ව ශේ යශට් ක්රිඹහේභ 

යන්න රළශඵන්ශන් නළවළයි ිරඹරහ භභ ශේ අසථහශව්දී 

ිරඹනහ.  

දවන න ආේුහක්රභ යසථහ ංශලෝධනශඹන් ශතොයතුරු 

දළනළනීශේ අයිතිඹ 14න යසථහ ංශලෝධනඹ අ. ශර 

ඇතුශේ ිරරීභ තුශ  එඹ ඩා වුණ අසථහදී ආේුහක්රභ 

යසථහශව් 126න යසථහ අනු ශශ්ර්සේහධියණඹ දෂේහ 

ඹහභට ශේ ඳනේ ශටුේඳත භිනන් අයිතිඹ රඵහ දීරහ තිශඵනහ. 

හභහනයශඹන් ශතොයතුරු රඵහ ශනොදුන් අසථහදී  ළරැිය 

ශතොයතුරු රඵහ දුන් අසථහදී  ශතොයතුරු රඵහදීභ ්රතිෂේශ්ඳ 

ශ අසථහදී  පුයළසිඹහට අදහශ ආඹතනරට නේ ශ 

ශතොයතුරු නිරධහරිඹහට අිනඹහචනහෂේ ඉියරිඳේ යන්න පු පන්. 

ඒ පිබඳඵ ෆහීභට ඳේ ශන්ශන් නළේනේ ශතොයතුරු 

ේඵන්ධශඹන් අිනඹහචනහධියණඹට ගිහින් ශොමිභට ද 

ඉියරිඳේ යන්න පු පන්. එතළනිනුේ ෆහීභට ඳේ න්ශන් 

නළේනේ ශශ්ර්සේහධියණඹට ඹහශේ ඳසු බිභ ශේ ඳනේ 

ශටුේඳතින් නිර්භහණඹ නහ. ශේ ඳනේ ශටුේඳත ංශලෝධන 

හිත සිඹලුභ ඳශහේ බහ අනුභත ශහ. හභහනයශඹන් ඳනේ 

ශටුේඳතෂේ ඉියරිඳේ ශහභ උතුරු-නළ ශඟනහිය  න්ද උඩා යට  

උතුරු භළද හශ  ඳශහේර අනුභළතිඹ රළබුශේ නළවළ. වළඵළයි  

ශේ ඳනේ ශටුේඳතට ඳභණෂේ සිඹලුභ ඳශහේ බහලින් ඹේ 

ඹේ ංශලෝධනරට ඹටේ අනුභළතිඹ රළබිරහ තිශඵනහ.  

රු ථහනහඹතුභහ ශභභ ඳනේ ශටුේඳතට අේන 

තළබුහට ඳසු භහ වඹිරන් එඹ ක්රිඹහේභ න්න ඳටන් 

න්නහ. 1946 ශර්දී එෂේේ ජහතීන්ශ  භවහ භේඩා රඹ මූලි 

අයිතිහසිභෂේ විධිඹට ශභභ ඳනේ ශටුේඳත නේ යරහ 

තිශඵනහ. ඊට අභතය ළනඩා හ ශෂේන්ද්ර ය ේ Centre For 

Law and Democracy ිරඹන ආඹතනශඹන් අශේ යශට් ඉියරිඳේ වී 

තිශඵන ශේ ඳනේ ශටුේඳත ඉතහභේභ ඉවබඳන් අඹ ය 

ශශ්රණ්ිත යරහ තිශඵනහ.  

රු මූරහනහරඪ භන්්රීතුභනි  ශතොයතුරු නිර්භහණඹ ශ 

යුේශේ ජනතහශ  අලයතහ භත  ජනතහ උශදහ ඵ ශේ 

ඳනේ ශටුේඳත භිනන් තවවුරු ශරහ තිශඵනහ. එදහ 

යුද්ධශඹන්  සුනහමිශඹන්  ංතුශයන් ඇති ව තේේඹන් එෂේ 

ඹේ ඹේ ගිණුේරට රළබුණු මුදවරට ශචිච ශද් අඳට භතයි. 

විශල්ශඹන්භ "Helping Hambantota" ගිණුශේ මුදවරට වුණු 

ශද් අඳට සිහින්න්න සිද්ධ නහ.  

විශල්ශඹන්භ ශේ ඳනේ ශටුේඳත භිනන් එභ තේේඹ 

ඳහරනඹ නහ. ශ්රී රංහට ඩා හ ශඵොශවොභ ඳසුහීර යටෂේ න 

ශභොන්ශෝලිඹහ ය ණනට ශඳය ශතොයතුරු රඵහ ළනීශේ 

අයිතිඹ ජනතහට රඵහ දුන්නහ. ඳසු ගිඹ හරශේ අශේ යට 

ආලසචර්ඹඹට ශන්වීභ තුශ අද අපි ශභොන්ශෝලිඹහට ශදළනි 

ශරහ තිශඵනහ. අපි ඵරහශඳොශයොේතු නහ  ශවටින් ඳසුේ 

ශභොන්ශෝලිඹහශව් තිශඵන තේේඹට ඩා හ ඉියරිඹට ඹෆශේ 

වළිරඹහ අඳට රළශඵයි ිරඹරහ.  

ඇේතටභ ර් 20ෂේ විතය ඵරශේ හිටපු වලිහදී විඳෂේ 

ේඩා හඹේ අද න විට බිවශරෂේ භනහ. ඳනශේ 43න 

න්තිශේ 4න වහ 5න ශේදලින් "ශතොයතුරු" ිරඹන්ශන් 

ශභොනහද   ශභොන හශ  ශතොය තුරුද රඵහ ශදන්ශන්   ්රතිෂේශ්ඳ 

යනු රඵන ශතොයතුරු ශභොනහද ිරඹන එ ඳළවළියලි ශර 

වන් ශරහ තිබිඹදීේ තභේ බිවරන් භහ ශද්ලඳහරන ඵරඹ 

න්න පු පන් ිරඹරහ භවරු විලසහ යනහ.   

මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි   යුශයෝඳහ  යටරට අභතය 

නයසටි ඵරඹ ඇති ඉන්ියඹහ  ඳහිරසතහනඹ හශ  යටව 

හශ භ යුද තේේඹෂේ ඇති ඇෂසනිසථහනඹ ඳහ ශේ අයිතිඹ 

ජනතහට රඵහ දී තිශඵන ඵ විශල්ශඹන්භ ිරඹන්න ඕනෆ. එයින් 

ජහති ආයෂේහට ශවෝ විශද්ය ඹ ්රතිඳේතිරට ිරසිදු වහනිඹෂේ  

ශරහ නළවළ.  ඒ නිහ ශේ අයිතිඹ ඉන්ියඹහ විසින් රනු 

රඵන්ශන්  ්රජහතන්රහදශේ විශිසටභ ජඹග්රවණඹ ශරයි.   

අපි දළන් වව බහශඹන් මිියරහ ඉයයි. ඹව ඳහරන 

ආේුහෂේ ඳේ ශරහ තිශඵනහ. ශභශතෂේ ව වව බහඹ  

ියගින් ියටභ ඳේහ ශන ඹන්න  ඹටේ විජිත ංවඳ ියගින් 

ියටභ ඳේහ ශන ඹන්න උේහව යපු ඳහර්ලසරට ශේ 

ඳනේ ශටුේඳත ශවට ියනශේ අපි ේභත ය ළනීභ විශිසට 

ණශේ ශන් ඳවයෂේඹ ිරඹන එ භහ විශල්ශඹන්භ ිරඹන්න 

ඕනෆ.  

මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි  ඒ විතයෂේ ශනොශයි. ශේ 

යශට් මින් ඉියරිඹට ඳවුවහදී ඳහරනඹෂේ  ඒහධිඳති ඳහරනඹෂේ 

ඇති යන්න විතයෂේ ශනොශයි  ශේ යශට් ජහතිහදඹ පුයන්න  

ජහතිහදඹ භිනන් ශේ යශට් ඳහරන ඵරඹ අවරන්න  ශද්ලඳහරන 

ඵරඳෆේ යන්න   වළිරඹහෂේ රළශඵන්ශන් නළවළ.  

ඒ විතයෂේ ශනොශයි.  ඳසු ගිඹ හරශේ ශරෝඹට ණඹ ශරහ 

හිටපු යට අඳට ශභතළනින් එවහට ංර්ධනඹ යහ ශන ඹන්න 

හශ භ ශභතළනින් එවහට අහර්ථ යහඳෘති ශේ යශට් ක්රිඹහේභ 

වීභ ළශළෂේවීභටේ ශභඹ ශවො පිටුවරෂේ ශව්වි ිරඹහ භහ විලසහ 

යනහ. භහ ළිදදුය ථහ යන්න ඵරහශඳොශයොේතු න්ශන් 

නළවළ. ඉියරිශේදී අපි ශේ තේේඹ ඇති ශේ  ශේ යශට් 

ජනතහට භට සිතහ ඵරන්න සිද්ධ ශනහ  2015 ජනහරි 08 

ළනිදහ ශේ ශන සිද්ධ වුශේ නළේනේ යනිව  වභ්රී සුංශඹෝඹ 

ආයේබ වුශේ නළේනේ අපි ශොතළනටද ඹන්ශන් ිරඹන එ. 

ඒ හශ භ ඹේ පිරිෂේ හිතනහ නේ ඹේ ඹේ ඹටිකට්ටු 

යහඳහය ව භත ඉියරිඳේ යරහ ශේ ඳහරනඹ ට්ටන්න පු පන් 

ිරඹරහ  ඒ ජීවිතහන්තඹ දෂේහභ  දහහලිභ සිහිනඹෂේ 

විතයයි ිරඹන එ ්රහල යමින් භහ නිවඬ නහ. සතුතියි. 
 

ගු ගය්දත කුණළිනක මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි  "විහදඹ දළන් ව තළබිඹ 

යුතුඹ" යි භභ ශඹෝජනහ යනහ. 
 

ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ වම්මත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ඊ  අනුකල විලළාය කල් තබන දී.  එතෆ්ද සි  විලළාය 2016 

ජුනි 24 ලන සිකුරළාළ ඳලවැලනු ෆපබ්. 
 

அன்தடி றரம்  எத்றகக்கப்தட்டது.   

றரம் 2016 தன் 24, தள்பறக்கறக லபத் 

தரடங்கும்.   
 

The Debate stood adjourned accordingly. 
Debate to be resumed on Friday, 24th June, 2016. 

 

ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීුරමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

බහ ව තළබීභ. 
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[රු චන්ියභ භශ  භවතහ] 
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කල්තෆබීම 
எத்றகப்தை 

ADJOURNMENT 

 
ගු ගය්දත කුණළිනක මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි  "ඳහර්ලිශේන්තු දළන් ව 

තළබිඹ යුතුඹ" යි භහ ශඹෝජනහ යනහ. 
 
ප්රහනය වභළිමමඛ කරන දී. 
றணர டுத்றம்தப்ததற்நது. 

Question proposed. 

 
ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීුරමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

බහ ව තඵන අසථහශව්දී ශඹෝජනහ ඉියරිඳේ ිරරීභ  රු 

බිභව යේනහඹ භන්්රීතුභහ. 

 
හී අලි - ඇුර්ද රලළ තබළ ගෆනීම වශ මහුදු 

ක්කයෂීරඳළයී්ද නෆරඹීම වශළ පරගුළසි වකවහ ිරීමම 
பர்ப்தை ரகணககப கத்றதப்தற்கும் கடல்ரழ் 

தொகனதட்டிககபப் தரர்கறடுற்குரண 

எலங்குறறகள் 
FORMULATION OF REGULATIONS ON KEEPING TAMED 

ELEPHANTS/TUSKERS AND WATCHING MARINE MAMMALS 

 
[අ.බහ. 5.46] 
 

ගු බිමල් රවැනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි  බහ ව තඵන අසථහශව් 

විහදඹ වහ ඳවත වන් ශඹෝජනහ භහ ඉියරිඳේ යනහ :  

"හීරෆ අලි - ඇතුන් යහ තඵහ ළනීභ වහ එභ තුන් ළශඩා හි ශඹදවීභ ශේ 

න විට ඉතහභ අවිධිභේ වහ හිංහහරී ශර සිදු ශව්. ශේ තුන්ට නිසි 

ඳරිිය ආවහය රඵහ ශනොදීභ  විශව්ඹ රඵහ ශනොදීභ ශභන්භ හිංනඹන්ට 

රෂේ ිරරීභ ශව්තුශන් හීරෆ අලි - ඇතුන් මිඹ ඹහශේ ීමඝ්රතහ ළිද ශමින් 

හීරෆ අලි - ඇතුන්ශ  වනඹ අුහ ශමින් ඳතී. ශේ නිහ නීති විශයෝධී 

ශර අලි ඳළටවුන් නහන්තයශඹන් ඇවලීභ ද ර්ධනඹ වී ඇත. 

භහතය  මිරිස ්රශද්ලශේ වහ වපිටිඹ ්රශද්ලශේ මුහුදු තීයශේ මුහුදු 

ෂේෂීයඳහයීන් න තවභසුන් වහ ශඩා ොවෆින් තුන් නළයඹීභ ජනප්රිඹ වී ඇත. 

ආයෂේෂිත වහ දුර්රබ ේේ විශල් න ශේ තුන් නළයඹීභ වහ 

ශඵෝට්ටු බහවිතශේදී වහ වහනිය ංචහය ක්රිඹහහරීේඹන් ශව්තුශන් 

එභ තුන්ශ  ඳළළේභට අහිතය ඵරඳෆේ එවර ශමින් ඳතී.  

  

i. හීරෆ අලි - ඇතුන් යහ තඵහ ළනීභ වහ ශයගුරහසි භහරහෂේ වහ එභ 
ශයගුරහසි ක්රිඹහේභ ිරරීශේ විධිභේ ළඩා  පිබඳශශෂේ ද  

ii. න ේේ වහ ෘෂේරතහ ආයෂේ ආඥහඳනතට අනු මුහුදු 
ෂේෂීයඳහයීන් නළයඹීශේ ශයගුරහසි භහරහෂේ වහ එභ ශයගුරහසි 
ක්රිඹහේභ ිරරීශේ විධිභේ ළඩා  පිබඳශශෂේ ද ස ශ යුතු ඹළයි 
ශභභ ඳහර්ලිශේන්තු ශඹෝජනහ ය සිටී." 

මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි  ශභභ ශඹෝජනහ ඉියරිඳේ 

ිරරීභට ඵරහශඳොශයොේතු වුශේ  අශේ යශට් ඳසු ගිඹ හරශේ 

විලහර ආන්ශදෝරනඹට තුුහ දුන් සිද්ධිඹෂේ න  නහන්තයලින් 

නීති විශයෝධී ශර අලි ඳළටවුන් අවරහ ශන ඇවිවරහ ශද්ලඳහරන 

්රභූන්  යහඳහරි ්රභූන් ඇතු ප විවිධ ්රභූන් නීති විශයෝධී 

ආහයඹට ශේ විලහර තුන් යහ තඵහ ළනීභයි. ශේට ආමි 

්රභූරුේ ේඵන්ධ වුණහ. ශේ ේඵන්ධ ඳරියශව්දීන් තු දේත 

අනු  - භභ හිතන විධිඹට ඇභතිතුභහ තුේ දේත ඇති- අුහභ 

ණශන් අලි ඳළටවුන් 40ට  50ට ආන්න ංයහෂේ යහ 

ශන ඉන්නහ. ශේ ඳළටවු ඉඳියරහ ඉතහභ ශටි හරඹෂේ ඇතුශත 

ඒ ඇතින්නිඹන් -අලි ඳළටිඹහශ  භ- එෂේශෝ ශෝචිචිරට 

තවලු යරහ නළේනේ ශනේ විවිධහහයශේ ටයුතුලින් 

භයරහ  ඒ  අලි ඳළටවු ඳළවළයශන ඇවිවරහ  යහජය  අනුග්රවඹ භත 

විවිධ පුද්රඹන් යහ තඵහ ේතහ. අපි ඉතහ ඳළවළියලිභ 

දන්නහ  ඒ ඳසු ගිඹ යජශේ ශද්ලඳහරන ආශිර්හදඹ භත සිදු වුණු 

ශදඹෂේ ඵ. ඒශෂේ වංන්න ශදඹෂේ නළවළ. ඒ තභයි ඳසු ගිඹ 

හරශේ සිද්ධ වුශේ.  

ඒ අලි ඳළටවු නුහහයශඹෝේ ේතහ; වහමුදුරුරුේ ේතහ; 

නිරශභරහේ ේතහ; යහඳහරිශඹෝේ ේතහ. ඊට ඳසශ ් සිදු ව 

ශද් තභයි  ඒ ේඵන්ධ විලහර ංහදඹෂේ ඇති ශරහ   අන්තිභට 

ඒ ශද්ලඳහරන ්රලසනඹෂේ වුණ එ. ීරට අවුරුදු ශද තුනට 

ලින් අලි ඳළටිඹහ ිරඹන්ශන් ශද්ලඳහරන ්රලසනඹෂේ ශනශයි. අලි 

ිරඹන ශොට ඉසය භතෂේ වුශේ යුඑන්පී එ. අද අලි ිරඹන 

ශොට භතෂේ ශන්ශන යඑන්පී එ ශනොශයි   ශද්ලඳහරනඹ.  

මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි  ශේ ්රලසනඹ අලින්ට ඳභණෂේ 

අදහශ ්රලසනඹෂේ ශන්ශන් නළවළ. දළන් ශේේ එෂේ ළටලු 

ණනහෂේ භතු ශරහ තිශඵනහ. ශභතළනදී ඳළවළියලි ශේ යශට් 

නීතිඹ උවරංකනඹ ිරරීභෂේ නහ. අශේ යශට් න තුන් 

ආයෂේහ ිරරීභ පිබඳඵ නීතිඹ ව  න ේ වහ ෘෂේරතහ 

ආයෂේ ආඥහඳනත අමු අමුශව් උවරංකනඹ ිරරීභෂේ සිද්ධ 

යනහ ශේ අලි ඳළටවුන් ේඵන්ධ හයණශේදී. අලි ඳළටවුන් 

ේඵන්ධශඹන් ශේ නීතිඹ ළුහහභ  ශද්ලඳහරන නහඹේඹ 

භළියවේ වීභ නිහ අශනකුේ තුන්ටේ ඒභ සිද්ධ නහ. ඒ නිහ 

ඳසු ගිඹ හරශේ අඳේ  විවිධ ශද්ලඳහරන ංවිධහනේ  

ඳරියශව්දීනුේ විලහර උනන්දුිරන් ටයුතු ශහ  ශද්ලඳහරන 

අනුග්රවශඹන් සිද්ධ වුණු න ේ ංවහයඹ  නීති විශයෝධී 

ටයුේත ශෂේන්න. අඳට ශඳශනනහ ඇභතිතුභහශ  

ඳළේශතනුේ  අභහතයහංලඹ ඳළේශතනුේ එභ නීති විශයෝධී 

ටයුේත ශෂේන්න ඹේ ආහයඹ උේහවඹෂේ න්නහ ඵ. 

රු ඇභතිතුභනි  ඔඵතුභහශ  න ංයෂේණ ශදඳහර්තශේන්තුශව් 

අධයෂේ ජනයහවතුභහ ඉතහ විශිසට නිරධහරිශඹෂේ. එතුභහ ඉවරහ අස 

වුශේ  ඳළවළියලි ශේ නීති විශයෝධී යහ තඵහ ශන ඉන්නහ අලි 

- ඇතුන් නළත ශඳයවළයරට  අයහට ශේහට ශදන්න ිරඹන 

ඉවලීභ නිහ. ඒ අපි දන්නහ. ඔඵතුභහ ඒ ඳහර්ලිශේන්තුශව්දී 

ිරඹයිද ිරඹරහ භහ දන්ශන් නළවළ. නමුේ  ඒ අපි දන්නහ. එතුභහ  

විශල්ඥශඹෂේ; ඉතහභ නීතිරු අධයෂේ ජනයහවයශඹෂේ. 

එතුභහ ශොන්ද ශබඳන් තිඹහශන ළඩා  යන  ශේ යටට 

ේඳතෂේන නිරධහරිශඹෂේ. එතුභහ ඉවරහ අස වුශේේ ඒ නීති 

විශයෝධී අවරහ ේත අලි - ඇතුන් ඒ නීති විශයෝධී 

පුද්රඹන්ටභ ශදන්න ිරඹරහ ර්තභහන ආේුහ තුබඳනුේ  

ර්තභහන ඳහරනඹ ඹටශේේ ශඹෝජනහ ිරරීභ නිහයි. 

මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි  ශේට මුහ ය න්ශන් - 

 

ගු ගළමිණී ජයවික්රම පඳපර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததமர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
රු භන්්රීතුභහ  භට ඳළවළියලි ිරරීභෂේ යන්න ඕනෆ. 

රු භන්්රීතුභනි  ඒ ්රහලඹ ළයියයි. ජනහධිඳතිතුභහ  

රැසවීභෂේ ළ ශව්හ. ඒ රැසවීභ ළ ශව්ශව්  රංහශව්  අවුරුදු 

දවස ණනෂේ ඳළළත ආ ශඳයවළය ංසෘතිඹ වහ ේ්රදහඹ 

1513 1514 



ඳහර්ලිශේන්තු 

ේඵන්ධශඹන්. ජනහධිඳතිතුභහ විසින් නීතිඳතිතුභහ  නිරශභරු වහ 

නිරධහරින් ශන්හ ශ ඒ හචිඡහට භභේ ගිඹහ. ඒ 

අසථහශව්දී අධයෂේ ජනයහවතුභහ ිරව්ශව්  "ශඳයවළයරටේ අලි 

නළවළ ිරඹරහ ශවොය අලිහයශඹෝ පිරපිටිඹ භශවසරහේතුභහශන් 

ඉවලීභෂේ ය තිශඵනහ" ිරඹරහයි. රු භන්්රීතුභනි  ඔඵතුභහ 

ිරඹපු ඒ අඹ ්රඵර පිරිෂේ. ඒ වුද ිරඹරහ ඔඵතුභහ  දන්නහ ශන්. 

ඒ ඉවලීභ ඉියරිඳේ ශහභ භශවසරහේතුභහ ිරඹහ තිශඵනහ  "භට 

භවය නහඹ සහමින් වන්ශර්හේ ිරඹහ තිශඵනහ" ිරඹරහ. ඒ 

ඉවලීභ උඩා  ශඳයවළයට ගිහින් පුරුදු අලි 15ශදශනෂේ ශඳයවළය 

ඉය න ශතෂේ භහ ශදට රුපිඹව රෂේ 300 ඇඳයඹට ඒ 

අඹට ඳයන්න ිරව්හ. ඒට විරුද්ධ නීතිඳති ශදඳහර්තශේන්තුශන් පිඹය 

ේතහ. ඒ නීතිඳති ශදඳහර්තශේන්තුශව් නිශඹෝඹ ශශ්ර්සේහධියණඹට 

ගිහින් අේ හිශටව්හ.  

ජනහධිඳතිතුභහ ඇහුහ  "ශඳයවළයරට අලි නළවළ ිරඹරහ 

ිරඹනහ.  ඒට ශභොද යන්ශන්?" ිරඹරහ. දශදහ භහබඳඹටේ 

අලි අුහයි ිරඹරහ ියඹඩා න නිරශභතුභහේ ිරව්හ. ජනහධිඳතිතුභහ ඒ 

භන ඇහුහ  "ශඳයවළයරට අලි ශදන්න පු පන් ක්රභඹෂේ 

තිශඵනහද?" ිරඹරහ. භභ ශබඳන්භ ිරව්හ  "දුන්නේ අපි බහය 

ශදන්ශන් නළවළ. අපි අලි ආයෂේහ යන්ශන් ශේරර්රහ 

හියහයශඹෝ ආයෂේහ යනහ හශ යි" ිරඹරහ.  

නීතිඳතිතුභහශන් ශේ ේඵන්ධශඹන් අවද්දී ිරව්හ  "ශදන්න 

ඵළවළ  නීති විශයෝධියි" ිරඹරහ. පු පන් ක්රභඹෂේ තිශඵනහද ිරඹරහ 

ජනහධිඳතිතුභහ අවද්දී නීතිඳතිතුභහ ිරව්හ  අධයෂේ ජනයහව 

භහර්ශඹන් පු පන් ිරඹරහ. එතළනදී අධයෂේ ජනයහවතුභහ 

ිරව්ශව්  "භට හිතට විරුද්ධ ළඩා  යන්න ඵළවළ" ිරඹරහයි. එතුභහ 

අං ශශනෂේ. එතුභහ දෂේශඹෂේ. ඒ නිහ ශන් ශේ ආේුහශන් 

එතුභහ ේශේ. අපි ශන් එතුභහ ේශේ. භභ ශන් ේශේ.  ශන 

වුරුේ ශනොශයි.  

 

ගු බිමල් රවැනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඔව්  ඔව්. 
 

ගු ගළමිණී ජයවික්රම පඳපර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததமர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ශේ ආේුහශන් එතුභහ  එශහ ශවෝ  එළනි ිරසි ශදඹෂේ 

නළවළ. එතුභහ ිරව්ශව්  නීති විශයෝධි ඹේ ශදඹෂේ නහ නේ  

අධයෂේ ජනයහව ලශඹන් භට ඒ ඵරහශන ඉන්න ඵළවළ 
ිරඹරහයි. ඒ එතුභහ වළභ දහභ ිරඹන ශදඹෂේ. එතුභහ ශේ තනතුයට 

ේශේ ඵශරන්. අභළතිතුභහ ඵර යරහයි එතුභහ ඳේය 
ේශේ. ඒ නිහ රු භන්්රීතුභහ ශශ් ළයිය ්රහලඹෂේ ිරඹරහ 

භභ ිරඹනහ. 
 

ගු බිමල් රවැනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

භභ ළයිය ශදඹෂේ ිරව්ශව් නළවළ ිරඹරහ ඇභතිතුභහභ ඔේපු 
ශහ. අපි ශදශදනහ අතය ශේ ේඵන්ධශඹන් විහදඹෂේ නළවළ  රු 
ඇභතිතුභනි. භ ශ  විහදඹ ඒ ශනොශයි. එතුභහ ශොශවොභ වරි 
නළත න්න ිරඹරහයි භභේ ඉවරහ සිටින්ශන්. ඔඵතුභහ ිරව්ශව්ේ 
ඒභයි. 

 

ගු ගළමිණී ජයවික්රම පඳපර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததமர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
එතුභහ ශවොඹහ න්න නළවළ. 

ගු බිමල් රවැනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake 

දළන් අලි ශවොඹනහ හශ යි එතුභහේ ශවොඹන්න න්ශන්. 

රු ඇභතිතුභනි  භශ  ථහ අන් යන්න අසථහ ශදන්න.  

මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි  අශේ යශට්  ශඵෞද්ධ 

ංසෘතිඹට අනු අලි ඇතුන් ශඳයවළයරට ශඹොදහ ළනීභ 

ේඵන්ධශඹන් ිරසිශෂේ  විරුද්ධ න්ශන් නළවළ. නමුේ  ඒ 

එෂේභ ඉතහභ ඳළවළියලි භභ ිරඹන්න ළභළතියි  බුද්ධහශේ 

නහභශඹන්  බුද්ධහභ ඳහවිචිචි යරහ ශවොරුන් ආයෂේහ යන්න 

එඳහ  ිරඹරහ.  නීතිඳතිතුභහශ  නිශඹෝජිතඹහ උහවිඹට ිරඹරහ 

තිබුණහ  ශරෝශේ හිටපු ඳශමුශනි විශිසටතභ ඳරියශව්ියශඹෂේ 

තභයි බුදු යජහණන් වන්ශ ්ිරඹන්ශන් ිරඹරහ. උන්වන්ශ් බුදු 

වුණහට ඳසශ් ඉසශවරහභ ශශ් තභන්ට උදව් යපු  ශණ 

දීපු වට තිඹෂේ ශ ගුණ ළරකීභයි.  ඒ අතින් ේතේ 

ශරෝශේ හිටපු ශවොභ ඳරියශව්ියශඹෂේ තභයි බුදු යජහණන් 

වන්ශ් ිරඹන්ශන්. මිහිඳු වහමුදුරුශෝ ේතේ ඳරියඹ 

ේඵන්ධ දීරහ තිශඵන නයහඹ අතිවිශිසට එෂේ. රු 

ඇභතිතුභනි  ීම.ශේ. වීයභන්්රී ිරඹරහ විනිසුරුතුශභෂේ රංහශව් 

සිටිඹහ. එතුභහ ළන ඇභතිතුභහේ දන්නහ ඇති. එතුභහ ජහතයන්තය 

අධියණශේ උඳබහඳතිතුභහ. එතුභහ අශේ යශටන් බිහි ව 

කීර්තිභේ විනිසුරුයශඹෂේ.  

මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි  ීරට අවුරුදු ණනහට 

ලින් සශරෝළිරඹහ ව වංශ රිඹහ අතය ඩා ළනියුබ් නියශේ 

අයිතිඹ පිබඳඵ ්රලසනඹ වහ ේඵන්ධ නුහ විබහශේදී  අශේ ඒ 

විනිලසචඹහයතුභහ ඒ නුහ තීන්දු ලිඹන්න ශඹොදහ ේශේ මිහිඳු 

වහමුදුරුශෝ යපු ්රහලඹෂේ. එනේ  "භව යජ ඔඵ ශභහි 

බහයරුහ මි  අයිතිරුහ ශනොශයි" ිරඹන ්රහලඹ. ඒ භත 

ඳදනේ ශරහ තභයි ේපර්ණශඹන් ඩා ළනියුබ් නුහ තීන්දු ලිව්ශව්. 

බුද්ධහශේ හශ භ අනිෂේ ආේරේ ශේ ේඵන්ධශඹන් 

ිරඹනහ. නමුේ  බුද්ධහභ අශේ යශට් ළිදපුය ්රචලිත ආභ 

නිහේ  අපි ටිෂේ ළිදපුය දන්නහ ආභ නිහේ ශේ 

ේඵන්ධශඹන් අපි දන්නහ. බුද්ධහශේ නිර්භහතෘයඹහයි  

රංහට බුද්ධහභ ශනහපු නිශඹෝජිතයඹහයි ිරඹන 

උන්වන්ශ්රහ ශදශදනහභ භවහ ඳරියශව්ියශඹෝ. නමුේ දළන් 

මිහිඳු ශඳයවළශර් ශනිඹන්න ිරඹරහ ශවොය  අලි න්න තභයි 

භවය අඹ වදන්ශන්. ශෂේ ශඳයවළශර් ශනිඹන්න ිරඹරහ 

තභයි දළන් භවය අඹ අලි ඉවරන්ශන්. ඒ ළයියයි. රු 

ඇභතිතුභනි  භශ  අධහනඹ ශඹොමු යන්න ඵරහශඳොශයොේතු 

න්ශන්  භභ ඔඵතුභහට ිරඹන්ශන්  ශේ ්රලසනඹ ළන ශද්ලඳහරන 

ලශඹන් එශව් ශභශව් ඵළන ඵළන ඉරහ ්රභහණේ න්ශන් නළවළ 

ිරඹන එයි. ඔඵතුභහ තු ඳනතෂේ තිශඵනහ. නේ වහ 

ෘෂේරතහ ආයෂේ ආඥහ ඳනත තිශඵනහ. ඒ ඳනත ඹටශේ 

ශේ ්රලසනඹ වහ නිලසචිත ශයගුරහසි භහරහෂේ වදන්න ඔඵතුභහට 

පු පන්. නළේනේ ඒ ඳනතින් ළඩා ෂේ නළවළ. රු ඇභතිතුභනි  

ඳනේ ශටුේඳතෂේ ේභත ශරහ ඒට අදහශ ශයගුරහසි වළදුශව් 

නළවළ ිරඹන්ශන්  "වඳන්න ඵළවළ  දේ නළවළ" හශ යි.  

ශේ ේඵන්ධශඹන් අශේ යශට් ඉන්න විශිසට ඳරියශව්දීන් 

ණනහශ  අදවස භත ස යන රද ශඹෝජනහ ණනහෂේ 

ඉියරිඳේ යන්න භභ ළභළතියි. ඔඵතුභහට තේ 

ඳරියශව්ියන්ශ  අදවසුේ ශේ වහ න්න පු පන්. ඒ අනු 

රුණු ණනහෂේ භභ  ශඹෝජනහ යන්න ළභළතියි. 

මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි  ඒ ටි වළන්හඩ්ත යන්න 

ිරඹරහේ ඉවරහ සිටිනහ. රු ඇභතිතුභනි  ඔඵතුභහ ශයගුරහසි 

භහරහෂේ වදද්දී ඇතුශේ විඹ යුතු ්රධහන රුණු  වළටිඹටයි භභ 

ශේහ ශඹෝජනහ යන්ශන්.  

ඒ රුණු ටි භභ ඉෂේභනින් ිරඹන්නේ: 

1515 1516 

[රු හමිණී ජඹවික්රභ ශඳශර්යහ භවතහ] 
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හීරෆ අලි-ඇතුන් ලිඹහඳියංචි ිරරීභ වහ නඩා ේතු ිරරීභ පිබඳඵ 

ශයගුරහසි භහරහ 

ෘවහශ්රිත සිටින සිඹලුභ අලි - ඇතුන් ලිඹහඳියංචි ශ යුතු අතය  
1993 ශයන් ඳසු නහන්තයශඹන් අවරහ ශන ඇති වහ 
නහන්තයශඹන් අවරහ ශනොේ ඵට තවවුරු ශ ශනොවළිර 
ිරසිදු ශතකු ලිඹහ ඳියංචි ශනොශ යුතුඹ. 

අලුතින් තුන් ලිඹහ ඳියංචි ිරරීශේදී නහන්තයශඹන් අවරහ 
ශනොේ ඵට තවවුරු ශ වළිර සිඹලු හෂේෂි වහ හර්තහ ඉියරිඳේ 
ශ යුතුඹ. 

ලිඹහ ඳියංචි ිරරීශේදී එභ තුන්ශ  ශෞය තේේඹ පිබඳඵ 
පර්ණ හර්තහෂේ යජශේ ඳශු වදයයශඹකුශන් රඵහ ළනීභ 
අනිහර්ඹ ශ යුතුඹ. 

ලිඹහ ඳියංචි ිරරීශේදී ෆභ හීරෆ අලි - ඇතකුශ භ ජහන හර්තහෂේ 
රඵහ ළනීභ අනිහර්ඹඹ ශ යුතුඹ. 

හීරෆ අලි - ඇතුන්  යහ තඵන සථහනර ශොඩා නළගිලි ුවඹ වහ 
ළරළසභ පිබඳඵ ශභන්භ  එභ තහට රඵහ ශදන ඹටිතර 
ඳවසුේ පිබඳඵ  පර්ණ හර්තහෂේ ලිඹහ ඳියංචි ිරරීභට ්රථභ රඵහ 
දීභ අනිහර්ඹ ශ යුතුඹ. 

හීරෆ අලි - ඇතුන්ශ  බහයහයේඹ ඳළරීභ ඳභණෂේ සිදු ශ 
වළිර අතය  විිරණීභ ශවෝ ඵදුදීභ සිදු ශනොශ යුතුඹ.  

හීරෆ අලි - ඇතුන් ළබ් ළනීේ  උඳේ  බ්හවීේ වහ භයන පිබඳඵ 
නජීවී අධයෂේ ජනයහවයඹහ ශත දළනුේ දීභ අනිහර්ඹ විඹ යුතු 
අතය  අදහශ අසථහරදී ඳලසචහේ භයන ඳරීෂේණ හර්තහෂේ 
යජශේ ඳශු වදයයඹකු භහර්ශඹන් ඉියරිඳේ ිරරීභ අනිහර්ඹ 
විඹ යුතුඹ. 

ශඳයවළය ඇතු ප ංසෘති ටයුතු වහ ඳභණෂේ හීරෆ අලි - 
ඇතුන් ශඹොදහ ළනීභ සිදු ශ යුතු අතය  ංචහය ටයුතු ව 
ශොටන් ඇදීශේ හර්ඹඹන් වහ ශේ තුන් බහවිතහ ිරරීභ 
ේපර්ණශඹන්භ නතය ශ යුතුඹ. 

හීරෆ අලි - ඇතුන් ්රහවනඹ ිරරීශේදී නිසි ්රමිතිශඹන් යුතු ශරොරි 
යථර ඳභණෂේ ්රහවනඹ ිරරීභ සිදු ශ යුතුඹ. 

භහ 06ට යෂේ නජීවී ංයෂේණ ශදඳහර්තශේන්තුශව් 
නිරධහරින්  ේේශෝදයහන ශදඳහර්තශේන්තුශව් නිරධහරින් වහ 
යජශේ ඳශු වදයයඹකු භඟ සිඹලුභ හීරෆ අලි - ඇතුන් 
ඳරීෂේහ ශ යුතු අතය  එහිදී ලිඹහඳියංචි ිරරීභට ශඳය රඵහ දුන් ඳශු 
වදය හර්තහ වහ යහ තඵන සථහනශේ ුවඹ  ශොඩා නළගිලි 
ළරළසභ වහ තහට රඵහ ශදන ඹටිතර ඳවසුේ පිබඳඵ හර්තහ 
ඳදනේ යශන ඳසු විඳයේ ඳරීෂේහන් සිදු ශ යුතුඹ. 

ඹනහදී ලශඹන් තේ ශඹෝජනහ ණනහෂේ ඳරියශව්දීන්ශ  

ඳළේශතන් ඉියරිඳේ යරහ තිශඵනහ. ඒ නිහ අපි රු 
ඇභතිතුභහශන් ඉවරහ සිටිනහ  අුහභ ණශන් භහඹෂේ 

ඇතුශතදීේ ශේ යන්න ිරඹරහ. ශභොද  ඔඵතුභහට ශේ 
යන්න ඵරඹ තිශඵනහ. ශේ ේඵන්ධශඹන් ශයගුරහසි භහරහෂේ 

ඳමුණුන්න. එතශොට තභයි ඔඵතුභහ ඉතිවහත ශන්ශන්. 

ඔඵතුභහ ශේ ්රලසනඹ නියවුව යන්න භවන්සි න්නහ ිරඹරහ අපි 
පිබඳන්නහ. නමුේ නීති වළදුශව් නළේනේ  නීති වදරහ ඒහ 

ක්රිඹහේභ යන්න ආඹතන වළදුශව් නළේනේ  ශොචිචය අපි ථහ 
ශේ ළඩා ෂේ ශන්ශන් නළවළ. ඒ හශ භ ශේ බුද්ධහභයි  

ඳරියඹයි ශදභ හ න එ නේන්න ිරඹරහ අපි 
ඔඵතුභහශන් ඉවරහ සිටිනහ. ඒ යන්ශන් වුරු වුණේ  

ඒට ඹටශන්න අපිට අයිතිඹෂේ නළවළ  මූරහනහරඪ රු 

භන්්රීතුභනි. ඉතහභ ධනේ  ඵරේ පුද්රඹන් තභයි ශේ අලි 
යහඳහයඹ වහ බුද්ධහභ ඉසයවට දභහශන  ශඳනී සිටින්ශන්.  

අපි දන්නහ භවය ආමි ංවිධහනරට අදහශ පුද්රඹන් 

ඉන්නහ  ඔවුන් ඉතහභ දෂිතයි. ඔවුන් විවිධ බහයහයේඹන් 
දයනහ ිරඹරහ ිරව්හට  ඳන්සිවර  එ සිව ඳදඹිරන් සිඹශඹන් 

එෂේේ ඔවුන් යිරනහ ිරඹරහ භභ හිතන්ශන් නළවළ.  ඒ නිහ  
යශට් ංසෘතිඹයි  අයයි  ශේයි ිරඹරහ ඒහට මුහ ශරහ 

යන ශඵොරු ශද්වරට අපි වව ශන්න අලය නළවළ. 
ඳන්වර ශඳයවළයවරට අලි - ඇතුන් රඵහ දීභට නිලසචිත 

ක්රභශව්දඹෂේ වදන්න පු පන්. ශේ නීති භිනන් යන්න පු පන් 

ශදඹෂේ. ශේට භහජ ක්රභඹ ශනස යන්න වරි  භවහ විලහර 
ආේුහ ශඳයබඳඹෂේ යන්න වරි ඕනෆ නළවළ. ඒ නිහ ශේ ශද්ව 

ේඵන්ධශඹන් ක්රිඹහ යන්න ිරඹරහ අපි ඔඵතුභහශන් ඉවරහ 
සිටිනහ.  

මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි  භභ ඉියරිඳේ ය තිශඵන 
ඊශඟ හයණඹ තභයි මුද්ර ෂේෂීයඳහයීන් න  විශල්ශඹන්භ 

තවභසුන් ව ශඩා ොවෆින් භේසඹයින් ේඵන්ධශඹන් ඇතිශරහ 
තිශඵන ්රලසනඹ. ඔඵතුභහ දන්නහ  ශේ භේයඹන් නළයඹීභට 

වළිරවීභ නිහ දළනට අශේ යටට විලහර ්රසිද්ධිඹෂේ රළබිරහ තිශඵන 
ඵ. වපිටිඹ ්රශද්ලශේ සිටින ශඩා ොවෆින් භේයඹන් නළයඹීභ 

ේඵන්ධේ  මිරිස ්රශද්ලශේ සිටින තවභසුන් නළයඹීභ 
ේඵන්ධේ ශරොකු ්රසිද්ධිඹෂේ තිශඵනහ.  

භභ හිතන්ශන් ්රිකුණහභරඹ ්රශද්ලශේේ තවභසුන් සිටිනහ. 
තේ තළන් ඇති  භභ ඒ සිඹලු තළන් දන්ශන් නළවළ. ශේහ 

නයමන්න ඹන අඹ භඟ රට ඉවතදී නහවි වමුදහේ 
ේඵන්ධ වුණහ. දළන් විවිධ ංචහය ආඹතනලින් ශේ ටයුතු 

යනහ. භවය ්රශද්ල ශේ වහ ජහතයන්තයේ ්රසිද්ධ ශරහ 

තිශඵනහ. ඒ නිහ ශේ ංචහය යහඳහයඹෂේ ලශඹන් 
ඳේහශන ගිඹහට ්රලසනඹෂේ නළවළ.   

මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි  ශේ ටයුේතට ේඵන්ධ 
්රලසනඹ ළන භභ ඳසු ගිඹ දසර මිරිස ්රශද්ලශේ හධහයණ 

වඳනහ යන යහඳහරිඹන් ශදතුන් ශදශනකු භඟ ථහ ශහ.  
ඒ හශ භ ධීයඹන් එෂේශශනකුට  ශදශදශනකුටේ ථහ ශහ. 

පුේ ඳේ හර්තහ ශද තුනකුේ ඵළලුහ. රු හමිණී ජඹවික්රභ 
ශඳශර්යහ ඇභතිතුභනි  ඔඵතුභහටේ භත ඇති ීරට භහඹට 

ඳභණ ලින් මිරිසශ් තවභසුන් ඵළලීභට ඹන එ ේඵන්ධ 
තවභසුන් අතය යුද්ධඹට ඩා හ ශරොකු යුද්ධඹෂේ ඇති වුණු ඵ. 

තවභසුන් ඵරන්න ංචහයඹන් ශන ඹන ශඵෝට්ටුරුන් අතය 

විලහර යුද්ධඹෂේ ඇති වුණහ. රු ඇභතිතුභහේ දන්නහ ඇති  
භවය ශඵෝට්ටුරුන් ංචහයඹන් ළිදපුය පිනවීභ වහ 

තවභසුන් ශඟටභ ශේ ශඵෝට්ටු ශන ඹන ඵ.  

 

ගු ගළමිණී ජයවික්රම පඳපර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததமர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ශඟට ශනොශයි  තවභසුන්ශ  උිදන් ඹනහ. භභ ශවොශයන් 

ගිඹහ  ඒ ඵරන්න. 

       

ගු බිමල් රවැනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

ඒශන් සිදු ශන්ශන් ඒ ේතු තේ ඈතට ඹන එයි. ඒ 

ේතු බඹ ශනහ. ඊට ඳසශ් අපිට ංචහය යහඳහයඹ  

ලශඹන් එයින් රළශඵන ශභොනහ වරි ශදඹෂේ තිබුණහ  නේ  

ඒේ නළති ශරහ ඹනහ.   ශේ ්රලසනඹ ළන රු ඇභතිතුභහට 

අශඵෝධඹෂේ තිශඵනහ; යටට අශඵෝධඹෂේ තිශඵනහ ිරඹරහ භහ 

හිතනහ.  ඒ නිහ ශේ විධිභේ ිරරීභ අතයලයයි. ශේ 

තවනේ ිරරීභ ශනොශයි  විධිභේ ිරරීභ අතයලයයි.  

අශනෂේ හයණඹ තභයි ශේහශේ තිශඵන ආයෂේහ. භභ නේ 

ලශඹන් ිරඹන්න ඹන්ශන් නළවළ. විශල්ශඹන්භ ශඩා ොවෆින් 
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ඳහර්ලිශේන්තු 

භේයඹන් නිරීෂේණඹ යපු අසථහදී අපි දළපු ශදඹෂේ 

තභයි  එ ්රශද්ලඹ ශඵෝට්ටුලින් රැශන ඹන නයමන්නන් 

ඉතහභේභ අනහයෂේෂිත රැශන ඹන ඵ. රු ඇභතිතුභනි  

ඔඵතුභහේ දන්නහ ඇති  හභහනයශඹන් ශඩා ොවෆින් භේයඹන් 

1 000ෂේ විතය විලහර යංචු ලශඹන් තභයි සිටින්ශන් ිරඹරහ. ඒ 

එභ ළණශබඳඹෂේ හශයි. ඒ භේයඹ වනඹ ශඟට කුඩා හ 

ශඵෝට්ටුලින් මිනිසසු රැශන ඹනශොට  ඒ ශඵෝට්ටු ශඳයශශන්න  

ඕනෆ තයේ අසථහ තිශඵනහ. Life jackets දහරහ තිශඵනහ 

ිරඹරහ ිරඹන්න පු පන්.  නමුේ ිරශරෝීරටර් 6ෂේ  7ෂේ දුරින් 

මුහුශද් තභයි ශේ සිද්ධ ශන්ශන්.  ශේ ේඵන්ධශඹන් විලහර 

විහදඹෂේ ඇති ය න්න අලයතහෂේ නළවළ. අපි ඔඵතුභහට 

ශඹෝජනහ යන්ශන්  මුද්ර ෂේෂීයඳහයී ංචහය ර්භහන්තඹ 

විධිභේ ිරරීභ වහේ ඔඵතුභහට ඵරඹ තිශඵනහ ිරඹරහයි. අශේ 

යශට් තිශඵන න ේ වහ ෘෂේරතහ ආයෂේ ඳනත තුබඳන් ශේ 

ෂේශ්රඹේ ආයෂේහ යන්න ඔඵතුභහට ඵරඹ තිශඵනහ. 

ඇේතටභ  ශභහි ඹේ ්රලසනඹෂේ  තිශඵන ඵ ඇේත. න ේ වහ 

ෘෂේරතහ ආයෂේ ඳනතට මුහුද ේඵන්ධ ශන්ශන් 

ශොශවොභද ිරඹරහ ්රලසනඹෂේ තිශඵන්න පු පන්. නමුේ අශේ යශට් 

ඳනේර දළනට අුහෂේ තිබුණේ  ඉවත ඳනතින්භ ශේ ේඵන්ධ 

ශයගුරහසි වදන්න පු පන්භ තිශඵනහ.  

ශේ ේඵන්ධ ශයගුරහසි වදන්න රු ඇභතිතුභහට ඵරඹෂේ 

තිශඵනහ. ඒ නිහ මුද්ර ෂේෂීයඳහයී ංචහය ර්භහන්තඹ විධිභේ 

ිරරීභ වහේ ශයගුරහසි භහරහෂේ ස විඹ යුතු අතය  එඹට 

ඇතුශේ විඹ යුතු ්රධහන රුණු ිරහිඳඹෂේ පිබඳඵ ඇභතිතුභහට 

ශඹෝජනහ යන්න භභ ළභළතියි: 
 

1. මුද්ර ෂේෂීයඳහයින් හර්තහ න ව මු්රීඹ ආයෂේෂිත ්රශද්ල 
ශර ්රහලඹට ඳේ ශ රහඳ තුශ ඳභණෂේ මුද්ර 
ෂේෂීයඳහයී ංචහය ර්භහන්තඹ ක්රිඹහේභ ශ යුතුඹ.  

 රංහශව් වළභ තළනභ යන්න ගිශඹොේ ඒ නිඹහභනඹ 
යන්න ඵළවළ  රු ඇභතිතුභනි. ඒ නිහ ඹේ ිරසි නිලසචිත 
්රශද්ලඹ එභ ටයුේත සිදු යන්න ඕනෆ. ඒහ ළන 
මිනිසසු දන්නහ. ඒහයින් සිදු න ඵරඳෆභ වරිඹහහය 
අධයඹනඹ යරහ  ඔඵතුභන්රහ ඒ ්රශද්ල වඳුනහ ශන  
්රිකුණහභරඹ  වපිටිඹ  මිරිස හශ  ඒ වහ ්රසිද්ධ 
්රශද්ලරට ඳභණෂේ ඒ හර්ඹ ීමභහ යන්න. එශවභ 
නළති රංහශව් වළභ තළනභ ඒ යන්න ශදන්න එඳහ.  

2. නජීවි ංයෂේණ ශදඳහර්තශේන්තුශව් පර්ණ අධීෂේණඹ 
ඹටශේ මුද්ර ෂේෂීයඳහයින් නළයඹීශේ ංචහය ර්භහන්තඹ 
ක්රිඹහේභ විඹ යුතුඹ.  

ශඳෞද්ලි අංලශඹන් ශහට භෂේ නළවළ. නමුේ ඒ 

නජීවි ංයෂේණ ශදඳහර්තශේන්තුශව් පර්ණ අධීෂේණඹ ඹටශේ 

යන්න. එශවභ නළේනේ ඔඵතුභන්රහ ඒ ඵරඹ ශයශ ංයෂේණ 

ශදඳහර්තශේන්තුට වරි  එශවභ නළේනේ ධීය අභහතයහංලඹ 

ඹටශේ තිශඵන ශදඳහර්තශේන්තුට වරි ශදන්න. ඒ ඵරඹ ශඵදහ 

ේතහට අඳට ්රලසනඹෂේ නළවළ.  

 

ගු ගළමිණී ජයවික්රම පඳපර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததமர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඔෂේශෝභ ඒහඵද්ධ ශන්න ඕනෆ. 

      

ගු බිමල් රවැනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

ඒහඵද්ධ වුණහට භෂේ නළවළ. නමුේ නීතිඹ තිශඵන්ශන් 

ඔඵතුභහශ  අශේ  රු ඇභතිතුභනි. ඳනත අනු ඔඵතුභහට තභයි 

ඵරඹ තිශඵන්ශන්. ඒ නිහ ඔඵතුභහ තභයි  ශයගුරහසි භහරහ 

වදන්න ඕනෆ.  

ඊශඟ හයණහ   

3. මුද්ර ෂේෂීයඳහයින් නළයඹීශේ ංචහය ටයුතුර 
ශඹොදන සිඹලුභ ශඵෝට්ටු නජීවී ංයෂේණ 
ශදඳහර්තශේන්තු ඹටශේ ලිඹහඳියංචි ශ යුතුඹ.  

 නජීවී ංයෂේණ ශදඳහර්තශේන්තු ඹටශේ ශඵෝට්ටු 
ලිඹහඳියංචි ිරරීභ මු්රීඹ ඳරිය ආයෂේ අධිහරිඹ වරි  
ශයශ ංයෂේණ ශදඳහර්තශේන්තු වයවහ වරි ඔඵතුභහට 
ශ වළිරයි.  

4. ශභභ ශඵෝට්ටු ලිඹහඳියංචි ිරරීශේදී ංචහය ටයුතු වහ 
අලය  සිඹලුභ ආයෂේෂිත අංලින් භන්විත  ඵට 
තවවුරු ශ යුතුඹ. 

5. මුද්ර ෂේෂීයඳහයින් නළයඹීශේ ංචහය ටයුතුර 
ශඹොදන සිඹලුභ ශඵෝට්ටුර රිඹළදුයන් ව වහඹඹන් 
නිසි පුහුණුට ඹටේ නජීවී ංයෂේණ 
ශදඳහර්තශේන්තුශව් ලිඹහඳියංචි ශ යුතුඹ.  

 රු ඇභතිතුභනි  භභ ඔඵතුභහට ශේ රුණු වන් 
ශොශ ශද එන්නේ.  

6. මුද්ර ෂේෂීයඳහයින්ශ  ඳළළේභට කුභන ශවෝ ඵහධහෂේ 
ඇති න ආහයශඹන් ශඵෝට්ටු ශභශවඹවීභ සිදු ශනොශ 
යුතු අතය  එන් වහනිය ක්රිඹහ නියත න ශඵෝට්ටුර 
ලිඹහඳියංචිඹ අරංගු ශ යුතුඹ.  

 අශේ යශට් හීරෆ අලි ඇතුන් යහ තඵහ ළනීභ 
ේඵන්ධේ  මුද්ර ෂේෂීයඳහයී ංචහය ර්භහන්තඹ 
ේඵන්ධේ ශයගුරහසි භහරහෂේ ස යරහ  ඉතහභ 
ශටි හරඹෂේ ඇතුශත එඹ ශේ ඳහර්ලිශේන්තුට ඉියරිඳේ 
යන ශරේ  ඒ ශයගුරහසි ක්රිඹහේභ ිරරීභට නිලසචිත 
ඳරිඳහරන ක්රභඹෂේ ස යන ශරේ ඔඵතුභහට 
ශඹෝජනහ යමින් භහශ  ථහ අන් යනහ. 
ශඵොශවොභ සතුතියි.  

 
ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීුරමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශඹෝජනහ සථීය ිරරීභ  රු සුනිව වඳුන්ශනේති භන්්රීතුභහ.  

 
[අ.බහ. 6.04] 

 
ගු සුනිල් ශඳු්දපනවැින මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි  බහ ව තඵන 

අසථහශව්දී රු බිභව යේනහඹ භන්්රීතුභහ විසින් ඉියරිඳේ 

යන රද ශඹෝජනහ භහ සථිය යනහ. 

 
ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීුරමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ීරශඟට  රු චන්ියභ භශ  භන්්රීතුභහ.  

 
[අ.බහ. 6.05] 
 

ගු ච්දදිම ගමපප මශතළ 
(ரண்தைறகு சந்ற கமக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
සතුතියි  මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි.  
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[රු බිභව යේනහඹ භවතහ] 
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හීරෆ අලි ඇතුන් යහ ළනීභ ව මුද්ර ෂේෂීයඳහයී ංචහය 

ර්භහන්තඹ ේඵන්ධශඹන් ඇති ශරහ තිශඵන තේේඹ 

පිබඳඵ අද ියන බිභව යේනහඹ භන්්රීතුභහ විසින් ඉියරිඳේ යන 

රද ශඹෝජනහ ේඵන්ධශඹන් අදවස දළෂේවීභට භටේ අසථහ 

රළබීභ ළන තුටු නහ.  

භභ මුලින්භ අලි ඇතුන්ශ  ළටලු පිබඳඵ ථහ යන්නට 

ඵරහශඳොශයොේතු ශනහ. අනුයහධපුය ියස්රිෂේඹ නිශඹෝජනඹ 

යන භන්්රීයඹකු  විධිඹට භභ ිරඹන්න ළභළතියි  යජ හරශේ 

යේජුරුන්ශ  හවනඹ විධිඹට ළරකුශව් අලිඹහ ඵ. එදහ අලිඹහට 

ශරොකු ශෞයඹෂේ තිබුණහ. එදහ අලිඹහට වුරුේ හිංහ යන්න 

ගිශේ නළවළ. ඒ හශ භ යුද ටයුතු වහේ අලිඹහ ශඹොදහ 

ේතහ. භවහ මුද්රඹ හශ  ළව් අමුණු ස යන්න අලිඹහශ  

ශ්රභඹ ශඹොදහ ේතහ. ඒ හශ භ අලිඹහට ළරකුහ. වළඵළයි අද 

එශවභ නළවළ. ඳසු ගිඹ හරශේ එෂේතයහ ීරෂේණඹෂේ ශහ. 

ීරෂේණඹෂේ යරහ ිරව්හ  අලි වනඹ ළිද ශරහ තිශඵනහ 

ිරඹරහ. අලි වනඹ ළිද ශන්න පු පන්ද? අලි වනඹ ළිද 

ශන්ශන් ශොශවොභද? භනුය ක්රිඹහහයේ අනු ළරෆ අුහ 

ශනහ නේ  අලින්ට න්න තිශඵන ්රභහණඹ අුහ ශනහ නේ  

අලින්ට ශිද තඵනහ නේ  වෂේඳටසරට වසු ශරහ අලි 

භළශයනහ නේ  යුද්ධශඹන් වහනි වුණහ නේ  අලි වනඹ ළිද 

වුශේ ශොශවොභද? අතය  ංයහ ශවනඹෂේ භරහ ශඳන්නුහ  

මිනිසුන් තෘේතිභේ යන්න. ශේ තභයි එදහ ශශ්. ඒ හශ භ 

එදහ යේජුරුන්ශ  හවනඹ වුශේ අලිඹහ. නමුේ ඳසු හරඹ අලි 

ඳළටිඹහ ිදශෂන්ඩා ර් එශෂේ ඹන්න ඳටන් ේතහ. ඳසු හරඹ අලි 

ඳළටිඹහ ්රහශඩා ෝ එශෂේ ඹන්න ඳටන් ේතහ. ඳසු හරඹ අලි 

ඳළටිඹහ V8  ජීේ එශෂේ ඹන්න ඳටන් ේතහ. ශොශවද්  ශේ ශන 

ඹන්ශන්? විකුණන්න ශන ඹන්ශන්.  

භවය ජහහයේහයශඹෝ ිරඹන්ශන්  අලි ඳළටවුන්ට ්රහශඩා ෝ 

එශෂේ   ිදශෂන්ඩා ර් එශෂේ  V8 එශෂේ ඹන්න රළශඵන්ශන් අලි 

ඳළටිඹහශ  හනහට ිරඹහයි. අපි නේ එශවභ දිරන්ශන් නළවළ. 

අලි ඳළටවුන්ට එශවභ ඹන්න සිදු වුශේ  උන්ශ  අහනහටයි. ඒ 

විධිඹට අයශන ගිඹ නිහ භළරුණු අලි ඳළටවුන්ශ  ්රභහණඹ 

ශොඹහ න්න ඵළවළ.  

භභ ළිරයහ භළතියණ ශොට්ේහඹ නිශඹෝජනඹ යන 

භන්්රීයශඹෂේ. අශේ ්රශද්ලශේ ඇේ අතුරු ශණෂේ වළදුහ. 

ඒශෂේ තුය නළතු අලි ඳළටවු වතයශදශනකුභ භළරුණහ. ඳසු ගිඹ 

අඹ ළඹ විහද ඳළළති අසථහශව්දීේ භභ ශේ ථහ ිරව්හ. එභ 

ඇේ අතුරු ශශේ සිටින අලි නහරහ ඳළඹ බහඹෂේ ඹනශොට 

අලිඹහ සුදු ඳහට ශනහ. ඊශඟ තහශව්දී නෆව්හභ අලිඹහ ිරරි ඳහට 

ශනහ. ශභොද  ඳහවිචිචි යන්ශන් හුණු මිශ්ර තුය; ිරවුව තුය. 

පිරිසිදු තුය නළවළ. ශභශවභ තභයි  ඒ හරශේ යහඳෘති 

ක්රිඹහේභ වුශේ. ඒ නිහ ඳසු ගිඹ හරශේ සිවු ඳහ තුන්ට නේ 

ඇති ශරහ තිබුශේ ශඵොශවොභ අහනහන්ත තේේඹෂේ. ඒ 

තේේඹ භඟ වයන්න ඕනෆ. අද අලි ළටව ටි හ පු පන් 

තයේ අලින්ට න ආඳදහන් ශෂේන්න උේහව ශේ  තභ ඒ 

ටයුේත නිලසචිත සිදු ශරහ නළවළ. විශල්ශඹන්භ ේර සිටින 

ේහීමන් ඳහ ශේ ේඵන්ධශඹන් දළනුේ ශරහ තිශඵන 

්රභහණඹ භිය. ඒ පුද්රඹන්ට තභ අලි ශිද හශ  ශද්ව 

රළබීශේ අුහෂේ තිශඵනහ. අපි ඒහ පිබඳන්නහ. ඒ හශ භ ඳසු 

ගිඹ හරශේ ඳේ ශ නිරධහරින් අලය ඳරිිය ටයුතු යන්ශන් 

නළවළ. එභ නිරධහරින් ේඵන්ධශඹන් ක්රිඹහභහර්ඹෂේ න්න සිදු 

ශනහ. ශේ හශ  අුහලුහුඬුේ විලහර ්රභහණඹකුේ එෂේ 

තභයි  ශේ ළටලු ඉසභතු ශන්ශන්. 

මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි  මුහුශද් ජීේ න ළසඵෆන් 

ළනි තුන් ව තවභසුන් ළනි මුහුදු ෂේෂීයඳහයින් ළනේ අඳ ථහ 

යන්න ඕනෆ. ඳසු ගිඹ හරශේ ශඳෞද්ලි ේශෝදයහන 

ඳේහ ශන ඹෆභට අසථහ රඵහ දීරහ තිබුණහ. ඒහ 

නීතයනුකරද  නීතිවිශයෝධි ද ිරඹන හයණඹ ඳළේතිරන් තිඹමු. 

ඳසු ගිඹ හරශේ සුදු ළසඵෆශකුශ  ථහෂේ ආහ. සුදු 

ළසඵෆශකු නළති ශරහ ිරඹහ එභ තහ ඟහ ශන සිටිඹහ. සුදු 

ළසඵෆහ  එභ ේශෝදයහනශේ අයිතිහයඹහද ළදුශව්? එශවභ 

නළේනේ ඔහු එභ තහ පිටයටින් ශනහහද? මුහුශද් හිටපු ශතෂේ 

තභයි  අවරහ ේශේ; ජහති ේඳතෂේ තභයි  අවරහ ේශේ. සුදු 

ළසඵෆහශ  ශව බිව්හභ තරුණ ශනහ ිරඹහ ශෝටි 

ණන්රට එභ තහ විකුණන්න රළවළසති වුණහ. ශේහ තභයි  

ඳසු ගිඹ හරශේ සිදු වුශේ. 

ත එ ශදඹෂේ ිරඹන්න ඕනෆ. ශනොශයොචිශචෝශව ව අඟුරු 

විදුලි ඵරහහයඹෂේ වළදුහ. ශේ ව අඟුරු ඵරහහයශේ සිසිරන 

ඳද්ධතිඹට ේඵන්ධ යන්ශන් තුය. ඒ තුය ිරශරෝීරටර් වතයෂේ 

ිය ඵටඹෂේ ියශ  ඹහ හයඹට මුදහ වරිනහ. එශ් මුදහ වළරිඹහභ 

ර් ිර ශරෝීරටර් වතය මුහුදු ඳතුර විනහල ශනහ. ශේ හශ  

යහඳෘති තභයි  ඳසු ගිඹ හරශේ ශශ්. අද ඒහ ළන වුරුේ 

ථහ යන්ශන් නළවළ. ඒ ්රශද්ලශේ භේය ේඳත හශ භ 

ශොයව ඳයේ අනිහර්ඹශඹන්භ විනහල ශනහ. ඒහ නේන්න 

ඵළවළ. ශටි හලීන හසිදහඹ ්රතිපර ේඵන්ධශඹන් 

අධහනඹ ශඹොමු ය සිදු ශ ශේ හශ  ළඩා  පිබඳශශව තභේ 

ක්රිඹහේභ ශනහ. අපි ඉියරිශේදීේ ශේහ ශෂේහ ළනීභට 

අලය ටයුතු යන්න ඕනෆ. ඒ හශ භ ඉන්දීඹ ධීය 

ර්භහන්තඹ වයවහ ඳසු ගිඹ හරශේ සිදු වුණු ශද්ව ශභොනහද 

ිරඹහ අපි දන්නහ. ඒහ ශෂේහ ළනීශේ වළිරඹහේ අපි 

ශොඩා නඟහ න්න ඕනෆ. අපි දළන් ඹේ ිරසි භට්ටභිරන් ඒහ 

ශෂේහ ශන තිශඵනහ.  

මුහුදු ෂේෂීයඳහයීන්ට  අලි-ඇතුන්ට විතයෂේ ශනොශයි  ඳසු ගිඹ 

හරශේ වරහඳට්ටහරටේ රළබුශව් ශඵොශවොභ අහනහන්ත 

ර දහෂේ. ඒ හශ භ ිරඹුව හනහටේ රළබුශව්  ශඵොශවොභ 

අහනහන්ත ර දහෂේ. ඒ හශ භ ළහි ලිහිණි කුහරටේ -

එභ අ්රහණි කුහරටේ- රළබුශව් අහනහන්ත තේේඹෂේ. 

ශේ හශ  තේේඹෂේ තභයි  ඳසු ගිඹ ඳහරන භශේ තිබුශේ. අපි 

2015 ජනහරි 08 ළනි දහ ශනෂේ සිදු ශහ. එභ ශන තියය 

ය ළනීශේ අලයතහෂේ අඳට තිශඵනහ. ඒ නිහ භභ විලසහ 

යනහ  ඉියරිශේදී ශේ අුහඳහුහ භඟ වයහ ශන  ශේහ නිළයිය 

ය ශන ශභභ නිරධහරින් එෂේ ශේ භන ඹන්න පු පන් ිරඹහ. 

ඒ ේඵන්ධශඹන් අපි ඕනෆභ ශව්රහ භළියවේ ශන්න 

රළවළසතියි. අද අශේ රු බිභව යේනහඹ භළතිතුභහ ශන ආ 

බහ ව තළබීශේ ශඹෝජනහ  ක්රිඹහේභ විඹ යුතු හලීන 

ශඹෝජනහෂේ ඵ ්රහල යමින් භභ නතිනහ. සතුතියි. 

 

ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීුරමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සතුතියි.  

රු සුශේධහ ජී. ජඹශ්න භවේමිඹ. 

 
[අ.බහ. 6.10] 

 

ගු සුපම්ධළ ජී. ජයපවේන මශවැමිය (ිනරවර වසලර්ධන ශළ 

ලනජීවි නිපයෝජය අමළතයුරමිය  
(ரண்தைறகு (றதற)  சுமர ஜல. ஜமசண - லுரர 

அதறறதத்ற ற்தம் ணசலரசறகள் தறற அகச்சர்) 

(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena - Deputy Minister 

of Sustainable Development and Wildlife) 
මුරසුන ශවොඵන රු භන්්රීතුභනි  අද රු බිභව යේනහඹ 

භන්්රීතුභහ ඉියරිඳේ ශ බහ ව තළබීශේ ශඹෝජනහ  ඉතහභ 

1521 1522 



ඳහර්ලිශේන්තු 

හශරෝචිත ශඹෝජනහෂේ වළටිඹට භභ දිරනහ. භභ තියය 

ංර්ධන වහ නජීවි අභහතයහංලශේ නිශඹෝජය අභහතයරිඹ 

වළටිඹටයි  ටයුතු යන්ශන්. රු බිභව යේනහඹ භවතහ අශේ 

රු අභහතයතුභහ ශත ශඹෝජනහ ිරහිඳඹෂේ ශඹොමු ශහ. 

දළනටභේ අශේ රු අභහතයතුභහ ශේ ශඹෝජනහ ේඵන්ධශඹන් 

දළිද අධහනඹෂේ ශඹොමු යරහ තිශඵනහ. නජීවී ංයෂේණ 

ශදඳහර්තශේන්තුට අයිති න තුන්  විශල්ශඹන්භ අලි ඇතුන් 

ළනි න තුන් පිබඳඵේ   මුහුශද් ජීේ න  විශල්ශඹන් 

ෂේෂීයඳහයී තුන් පිබඳඵේ දළිද අධහනඹෂේ ශඹොමු යරහ ශේ 

නශොට ටයුතු යමින් ඳතිනහ. එතුභහ ශේ අභහතයහංලඹ 

ඵහය ේතහට ඳසු ශඳය ශනොව ආහයඹට ඩා හ විධිභේ 

ආහයශඹන් ශේ අභහතයහංලඹට අදහශ ළඩා  ටයුතු සිදු යනහඹ 

ිරඹහ භහ හිතනහ.  

රු බිභව යේනහඹ භන්්රීතුභනි  ඔඵතුභහ ඉියරිඳේ යපු ශේ 

බහ ව තළබීශේ ශඹෝජනහ ඉතහභ ළදේ ිරඹරහ භහ 

ිරඹන්ශන් ඒයි. විශල්ශඹන්භ න තුන් වහ හීරෆ ඇතුන්  

ආයෂේහ ය ළනීභ වහ අලය විධිවිධහන හිත ශයගුරහසි ශේ 

න විට ස යමින් ඳතිනහ. එභ ශයගුරහසි ස ය 

ළබිනට් භේඩා රඹට ඉියරිඳේ යන්නේ  ඉන් ඳසු ඉතහ 

ඉෂේභනින් ඳහර්ලිශේන්තුට ඉියරිඳේ ිරරීභ වහේ එතුභහ ශේ 

නශොට ටයුතු යශන ඹෆභ පිබඳඵ අපි ඇේතටභ තුටු 

ශන්නට ඕනෆ. ශේ නිශඹෝ අනු ශවර ව විශල්ශඹන්භ 

පුද්රයින් විසින් යහශන සිටින අලි ඇතුන්  ඇේ දශ ළනි 

ශද්ව ලිඹහඳියංචිඹ සිදු ිරරීභ නජීවී ංයෂේණ 

ශදඳහර්තශේන්තු විසින් සිදු යන අතය  අලින්ශ  සුඵහධන 

ටයුතුද ශභභිනන් සිදු ිරරීභට ඵරහශඳොශයොේතු නහ. 

ේ සුඵහධනඹ ේඵන්ධශඹන් ශ්රී රංහ තුශ ළිද 

්රණතහෂේ ඇති වී තිශඵන ශේ හනුශව් ශ්රී රංහශව් ජහති 

උදයහන වහ යෂේෂිත ්රශද්ලලින් න අලි ඳළටවුන් අහධහයණ 

විධිඹට අවරහ හීරෆ ිරරීශේ ජහහයභෂේ පිබඳඵ දළනන්නට 

රළබුණහ. ඉන් ඳසු එභ අලි ඳළටවුන් ශඟ තඵහශන සිටි 

පුද්රයින්ට වහ එභ ජහහයේරුන්ට විරුද්ධ  අඳයහධ 

ඳරීෂේණ ශදඳහර්තශේන්තු භගින් යන රද විභර්ලන භත 

ඔවුන්ට විරුද්ධ ශේ න විට නීති භගින් ටයුතු යමින් ඹනහ. 

ඒ හයණඹ පිබඳඵ ඔඵතුභන්රහ දන්නහ ඇති.  

ශේ අනු ශඳේේරුනුේ  නජීවී ංයෂේණ 

ශදඳහර්තශේන්තුේ  අලි ඇතුන්ශ  ලිඹහඳියංචිඹ විධිභේ ිරරීභ  

ආයෂේහ ව අිනෘද්ධිඹ ළරීමභ වහ නිශඹෝ ළබිනට් 

භේඩා රඹට ඉියරිඳේ ය තිශඵනහ. ඒ වහ අනුභළතිඹ රඵහ 

ළනීභට ශේ නශොට රු අභහතයතුභහ ටයුතු ූ දහනේ යමින් 

සිටිනහ. දළනට නීති විශයෝධී ශර පුද්රයින් වහ ඳන්වර 

සහීරන් වන්ශ්රහ විසින් ශඟ තඵහශන සිටි අලි අේ අඩා ංගුට 

අයශන නුහ භඟට ශඹොමු ය තිශඵනහ. නුහ තීන්දුශන් ඳසු ඒ 

අලි පිබඳඵ තීයණ ළනීභට විශල්ශඹන්භ නජීවී ංයෂේණ 

ශදඳහර්තශේන්තු රු අභහතයතුභහශ  උඳශදස භත ටයුතු 

යනහ.  

මුහුදු ආශ්රිත ජීේ න තුන් පිබඳඵ අධහනඹ ශඹොමු 

ිරරීභේ  අශේ අභහතයහංලඹට අඹේ විඹඹෂේ. ශඩා ොවෆින් භසුන් 

ව තවභසුන් නළයඹීභ වහ මිරිස  වපිටිඹ වහ ්රිකුණහභරඹ 

ළනි ්රශද්ලරට විශද්ල යටලින් ව අශේ රංහශව් සිටින 

විලහර පිරිෂේ ඹනහ. අශේ රු අභහතයතුභහේ  භභේ රින් ය ඒ 

්රශද්ලරට ගිහිවරහ ශේ ේඵන්ධශඹන් ශොඹහ ඵරහ තිශඵනහ. 

ඒ අනු දළනට මිරිස ්රශද්ලශේ ඹහරහ 45ෂේ ඳභණ නජීවී 

ංයෂේණ ශදඳහර්තශේන්තු ඹටශේ ලිඹහඳියංචි යරහ 

තිශඵනහ; වපිටිඹ ්රශද්ලශේ ඹහරහ 98ෂේ ඳභණ  ලිඹහඳියංචි 

යරහ තිශඵනහ; ීරමු ්රශද්ලශේ ඹහරහ 2ෂේ ඳභණ ලිඹහඳියංචි 

යරහ තිශඵනහ. ඔඵතුභන්රහ ශඹෝජනහ ශහ හශ  ශේ ඹහරහ 

ලිඹහඳියංචි ිරරීශේදී නිඹමිත ්රමිතීන්ට අනු ඒ ඹහරහ තිශඵනහද 

ිරඹන හයණඹ පිබඳඵ නජීවී ංයෂේණ ශදඳහර්තශේන්තුශව් 

නිරධහරින් විසින් ඳරීෂේණඹෂේ යරහයි එභ ලිඹහඳියංචිඹ සිදු 

යන්ශන්. ්රිකුණහභර ්රශද්ලශේ ඹහරහ තභේ ලිඹහඳියංචි යරහ 

නළවළ. ශේ නශොට ඒ ඹහරහේ ලිඹහඳියංචි යන්න අලය 

ඳරීෂේණ ටයුතු සිදු යමින් ඳතිනහ. 

ඳසු ගිඹ ියනර භභේ හිෂේුහ ්රශද්ලඹට ගිඹහ. අශේ රු 

අභහතයතුභහ නියන්තයශඹන්භ හශ  ශේ ්රශද්ලර ංචහයඹ 

යනහ. හිෂේුහ ්රශද්ලශේ ශොයව ඳය විනහල වීශේ 

අදහනභෂේ තිශඵනහ. ශේ ේඵන්ධශඹනුේ අශේ රු 

අභහතයතුභහ ශොඹහ ඵරනහ. දළනටභේ අශේ රු අභහතයතුභහ 

ශේ ශනුශන් විධිභේ ළඩා  පිබඳශශෂේ අභහතයහංලශඹන් ස 

යරහ  ශදඳහර්තශේන්තු වයවහ එඹ ක්රිඹහේභ යශන ඹනහ. 

2016 ජනහරි භහශේ ශදඳහර්තශේන්තු ඹටශේ පිහිටුන 

රද මුද්ර ශභනහයණ ඒඹ තේ අංල ිරහිඳඹෂේ භඟ 

ේඵන්ධ ශමින් ෂේෂීයඳහයී තුන් ංයෂේණඹ ිරරීභ වහ ළිද 

අධහනඹෂේ ශඹොමු ය තිශඵනහ. 

විශල්ශඹන්භ අලි ඇතුන් ේඵන්ධ ථහ යනශොට 

ිරඹන්නට ඕනෆ  රු අභහතයතුභහ අභහතයහංලශේ ළඩා  බහයශන 

එතුභහ පින්නර ්රශද්ලශේ ංචහයඹට ේඵන්ධ වුණ ඵ.  

ංචහයශේදී එතුභහ දළ තිශඵනහ  ශභවර ිරරීභට අඳවසු දරුණු 

අලිශඹෂේ අවුරුදු 9ෂේ තිසශ් එතළන දේළවලින් ඵළරහ  

කුව තුහර ශරහ ශව්දනහ විඳිමින් සිටින ඵ. ශේ අලිඹහ 

ශවොශයොව්ඳතහන ්රශද්ලශේ තිශඵන ශභවර ිරරීභට ශනොවළිර අලි 

ංයෂේණඹ ිරරීශේ ්රශද්ලඹට ශන ශොස මුදහ වළරිඹහ. 

 
ගු ගළමිණී ජයවික්රම පඳපර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததமர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
පින්නර අලිශඹෂේ අවුරුදු 9ෂේ තිසශ් හිටපු තළන 

ධහහයඹෂේ ශරහ තිබුණහ. ඒ අලිඹහ  කුර ලශඹන් ඉවශ 

ණශේ ආඩා ේඵය අලිශඹෂේ. දේළව දභහ ඇවිියන්නේ විධිඹෂේ 

නළතියි එභ අලිඹහ සිටිශේ. ඒ අලිඹහ අවංහය විධිඹට හිටපු 

අලිශඹෂේ. ගිඹ තිශේ එභ අලිඹහ රැශන ශොස ශවොශයොව්ඳතහන 

යෂේෂිතඹට දළේභහ. මිනිස අයිතිහසිේ හශ භ ේ 

අයිතිහසිේ ළනේ ථහ යන ශරෝඹ තේ අලිශඹෂේ 

අවුරුදු 6ෂේ නීති විශයෝධී තඵහශන සිටින ඵ භට දළනන්නට 

රළබුණහ. ඒ අලිඹහේ භභ ශවොශයොව්ඳතහනට අයශන ගිහින් 

නිදවස ශහ. 

 
ගු සුපම්ධළ ජී. ජයපවේන මශවැමිය 
(ரண்தைறகு (றதற)  சுமர ஜல. ஜமசண) 

(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena) 
ඒ ආහයඹට තුන්ට ඉතහභේභ ආදයඹ යන  තුන් 

පිබඳඵ දළිද අධහනඹෂේ  ශඹොමු යන අශේ රු අභහතයතුභහේ  

ශදඳහර්තශේන්තුේ ශේ ශනශොට එභ ටයුතු ය ශන 

ඹනහ. විශල්ශඹන්භ ඳසු ගිඹ ියනර ශභොණයහර ්රශද්ලශේ 

ේියන ව අලි ළනේ ථහ ශහ. ඔවුන් ේඵන්ධශඹනුේ අපි 

ටයුතු යනහ. ේමුන්ශන් ඒ ව අලින්ට විලහර ලශඹන් 

හිරිවළය වීභ නිහ අලි විලහර ්රභහණඹෂේ කහතනඹට රෂේශරහ 

තිශඵනහ. ඒ හශ භ අලි මිනිස ළටුේ තුබඳන් මිනිස ජීවිත විලහර 

්රභහණඹට වහනි ශරහ තිශඵනහ. ශේ ශව්තු භත මිනීභරු අලි  

ඒ ිරඹන්ශන් මිනිසුන් කහතනඹ යපු අලි; දරුණු විධිශේ අලි අශේ 

ශදඳහර්තශේන්තු වයවහ වදයරුන් විසින්  නජීවි නිරධහරින් 

1523 1524 

[රු සුශේධහ ජී. ජඹශ්න භවේමිඹ] 



2016 ජුනි 23 

විසින් අවරහශන -අලි අවරන ටයුේත ශඵොශවොභ අභහරුයි.- 

ශවොශයව්ඳතහන ්රශද්ලඹට රැශන ගිහිවරහ පුනරුේථහඳනඹ 

යන්න දළන් ටයුතු ය ශන ඹනහ.  

ඇේතටභ ශේ ටයුතු නිහ ශඵොශවොභඹෂේ අලි රැශනහ. 

මිනිසුන්ශ  ශිද ඳවයලින්  නළේනේ ශනොශඹෂේ අසථහර 

මිනිසුන් යන හිරිවළයලින් ඉියරිශේදීේ අලින් විලහර ්රභහණඹෂේ 

භළශයන්න ඉඩා  තිශඵනහ. ඒ ළශළෂේවීභ වහ අපි ශේ විධිඹට 

ටයුතු යශන ඹනහ. 

රු බිභව යේනහඹ භන්්රීතුභහ ඉියරිඳේ ශ ශඹෝජනහ 

ඉතහභේ හශරෝචිත ශඹෝජනහෂේ. ඔඵතුභහ ශඹෝජනහ  අදවස 

ිරහිඳඹෂේභ රු අභහතයතුභහට ශඹොමු ය තිශඵනහ. ඒහේ 

ඉතහභ ළදේ. රු අභහතයතුභහ අභහතයහංලශේ ළඩා ටයුතු 

පිබඳඵ ඉියරිශේදී තේ රුණු ඉියරිඳේ යන නිහ භභ දීර්ක 

ථහ යන්න ඹන්ශන් නළවළ. අශේ න තුන්  ෘෂේරතහ වළභ 

ශදඹෂේභ ආයෂේහ ිරරීභ වහ ඔඵතුභන්රහශ ේ අදවස අයශන 

නියන්තයශඹන්භ ටයුතු යන්න අශේ අභහතයහංලඹ පිඹය 

අයශන තිශඵනහඹ ිරඹන හයණඹ භතෂේ යමින් භභ නිවඬ 

ශනහ. සතුතියි. 
 

ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීුරමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සතුතියි.  

ීරශඟට  රු හමිණී ජඹවික්රභ ශඳශර්යහ අභහතයතුභහ. 

 

[අ.බහ. 6.20] 

 

ගු ගළමිණී ජයවික්රම පඳපර්රළ මශතළ (ිනරවර වසලර්ධන 

ශළ ලනජීවි අමළතයුරමළ  
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததமர - லுரர 

அதறறதத்ற ற்தம் ணசலரசறகள் அகச்சர்) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera - Minister of  

Sustainable Development and Wildlife) 
මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි  ථහ යන්න හුඟෂේ  

භන්්රීරු ඉන්නහ ිරඹරහයි භභ හිතුශව්. ශභොද  ශභඹ ඉතහභ 

ළදේ භහතෘහෂේ. ශේ හයණඹ පිබඳඵ වළභදහභ ඳේතයර 

හර්තහ ඳශ ශනහ. භහධයලින් දට calls 15ෂේ විතය එනහ. 

ශන අභහතයහංලරට ථහ ශනොයන විධිඹට රෑටේ දුයථන 

ඇභතුේ  එනහ. භභ නේ දහේ mobile phone එ off 

යන්ශන් නළවළ. ඳහර්ලිශේන්තුට ආට ඳසුේ භශ  ජංභ 

දුයථනඹ silent යරහ ශවෝ තිඹනහ. 

මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි  රු බිභව යේනහඹ 

භන්්රීතුභහට භශ  සතුතිඹ පුද යනහ. ශොවිඹන් ළන ථහ 

යන ඔඵතුභන්රහශ  ශවෝදය නිවහව රේඳේති භන්්රීතුභහ 

නිශඹෝජිත පිරිෂේ එෂේ භශ  හභයඹට ඇවිවරහ ථහ ශහ. 

ශභතළනදී අවපු සිඹලුභ ්රලසනරට භභ උේතය ශදනහ. හරඹ 

තිශඵනහ. විනහිද 25ෂේ  ඳළඹ බහඹෂේ විතය තිශඵනහ ශන්ද? 

 

ගු මූළවනළරූඪ ම්දත්රීුරමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඳළඹ බහඹ හරඹෂේ තිශඵනහ. 

 

ගු ගළමිණී ජයවික්රම පඳපර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததமர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ශදය ඹන්න වියසිඹෂේ නළවළ ශන්. එෂේ භන්්රීයශඹෂේ අලි 

මිනිස කට්ටනඹෂේ ළන අවනහ. මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි  

ශේ රංහ ටහ ිරශරෝීරටර් 1 600ට ආන්න ශයශ තීයඹෂේ 

තිශඵනහ. මිනිහ ඳරියඹට යන ශද්ව නිහ දළන් ශොචිචය 

්රභහණඹෂේ මුහුදු හදනඹට රෂේශරහද ිරඹහ භහ දන්ශන් නළවළ. 

ඳසු ගිඹ හරශේ අපි ිරශරෝීරටය 3500ෂේ ේබි වරහ 

තිශඵනහ. ඒට රුපිඹව මිලිඹන 10 000ෂේ විඹදේ ශහ. ත 

ිරශරෝීරටය 3500ෂේ ේබි වන්න තිශඵනහ. ඒ ිරඹන්ශන් එ 

එෂේශනහශ  ඉඩා ේ -අේපුවහමිශ  ඉඩා භ- භහයිභට අවරරහ ේබි 

වන්න ඕනෆ. දය න්න  ළලි න්න ඒ මිනිසසු වන ේබි 

ඩා නහ. අශනෂේ ඳළේශතන් අලි ඩා නහ. ලීඹෂේ අය ශන තභයි 

ඩා න්ශන්. අලිඹහශ  ඳටිභ ඔඵතුභන්රහ දන්නහ ශන්.  

රු නිවහව රේඳේති භන්්රීතුභන්රහ වේඵන්ශතොට 

ඉන්ශන්. ශභතුභන්රහ ඒ ඳළේශේ harbour  වදරහ  airport  වදරහ 

දළන් අලින්ට ඹන්න තළනෂේ නළවළ. ඒ ්රශද්ල ආක්රභණඹ යරහ ඒ 

තුන්ට ඹන්න තළනෂේ නළවළ. භේතර   airport  එ ශඟ 

ශභොණරු 2000ෂේ ඉන්නහ.  රු අභළතිතුභහ වේඵන්ශතොටට ගිඹ 

ශරහශව් ශේ අලි ්රලසනඹ ළන ථහ යද්දී රු නිභව සිරිඳහර ද 

සිවහ ඇභතිතුභහ ිරව්හ  "ඔඹ අලි ටි ඔෂේශොභ අයශන 

ඹන්න. භට airbus  ටි ශදන්න" ිරඹරහ.  

 

ගු නිශළල් ගප්ඳවැින  මශතළ 
(ரண்தைறகு றயரல் கனப்தத்ற) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ඒහ ශශ්  යහජඳෂේරහ ශන්. 

 

ගු ගළමිණී ජයවික්රම පඳපර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததமர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඒ වරි. යහජඳෂේරහ තභයි ශශ.් භභ ිරව්හ   airbus  ටි 

ශදන්න  ඒහට අලි ටි දභරහ අයශන ගිහින් ඵහන්නේ ිරඹරහ. 

භට විශනෝදඹට ිරඹන්න තිබුශේ එචිචයයි.  

දළන් ශභඹ විලහර ්රලසනඹෂේ. ඇේත ලශඹන්භ භභ ඒ ළන 

නහටු ශනහ. අපි හිතනහ ශද්ලඳහරනි ලශඹන් දහව 

ඵරශේ ඉන්නහ  දහව ජීේ ශනහ ිරඹරහ. අපි දහව 

ජීේ න්ශන්ේ නළවළ; ඵරශේ ඉන්ශන්ේ නළවළ. ශේ 

තහහලි ඳශහ ේ ශරෝගුෂේ විතයයි.   

රු බිභව යේනහඹ භන්්රීතුභහ ිරව්හ හශ  ඳරියඹ 

විනහල යන ඳයභ වතුයහ වුද  ශේ planet  එ; ඳෘථිවිඹ නළති 

යන ඳයභ වතුයහ වුද  කුව ශදශෂේ මිනිහයි.  කුව ශදශෂේ 

මිනිහ තභයි අද ඳෘථිවිශේ ඳයභ වතුයහ ශරහ ඉන්ශන්. මිනිහ 

යන බඹහන ඳරිය විනහලඹ  ේ විනහලඹ  ස ශොශන් 

විනහලඹ නිහ ෆභ ශදඹිරන්භ අද අඳට දඬුේ ශදන්න ඳටන් 

ශන තිශඵනහ. ියයුණු ශරෝශේ යටර ර්භහන්තලහරහලින් 

පිටන දුභ නිහ හයුශෝරඹ විනහල ශරහ. අද ඔවුන් "තියය 

ංර්ධනඹ" ිරඹන චනඹ තුබඳන් ශරෝඹ වදන්න වදනහ. අපි 

තභ ්රභහද නළවළ.  අශේ ජනහධිඳතිතුභහේ ඳසු ගිඹ ළේතළේඵර් 

භහශේ ඳළරිස නුය ඳළළති ශද්ලගුණි විඳර්ඹහ මු පට 

ගිහිවරහ එෂේේ ජහතීන්ශ  යටව 193ෂේ භඟ  ගිවිසුභෂේ 

අේන් ශහ.  

"තියය ංර්ධනඹ" ිරඹනශොට ශේ ඔෂේශොභ ඒට 

ේඵන්ධ ශනහ. ඒ අේන් යන ශරහශව් තභයි එතුභහ 

ිරව්ශව් බුදුයජහණන් වන්ශ් තභයි ශරෝශේ දහර්ලනිඹහ 

ිරඹරහ. උන්වන්ශ් ශද්ලනහ ශශ් ආභෂේ ශනොශයි. ශෞතභ 

බුදුයජහණන් වන්ශ් ශද්ලනහ ශශ් ශරෝ තයශේ දර්ලනඹයි.  

උන්වන්ශ් තය ශඳන්නුහ. ශේ තය තුශ ගිශඹොේ නුමරහ 

ශබ්ශයනහ  ඥහනන්තයින් විධිඹට අශඵෝධශඹන් ඒ තය 

පිබඳන්නඹ ිරව්හ.   
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ඳහර්ලිශේන්තු 

දළන් අශඵෝධ භහර්ඹට අඳ ශඳයශහශන එනහ. ඳරියඹ 

නළභති ශරෝ නීති ධර්භඹ අඳට දඬුේ යන්න ඳටන් ශන 

තිශඵනහ. හිතන්න එඳහ ංතුය  නහඹඹහේ නිේභ ඇති වුණහ 

ිරඹරහ. අය හරහශව් අවි ඵඩා හශව් පිපිරීශභන් ඇති වු විනහලඹ අපි 

දළෂේහ. Newspaper article  එ අපි දළෂේශෂේ ්රබහයන් ශ 

විනහලඹ හශයි. බිභව යේනහඹ භන්්රීතුභනි  ඳරඹ අය ශන ඒ 

රඳඹ ශවොඳින් ඵරන්න. භභ ටීවී එශනුේ ඵරහ ශන හිටිඹහ. උඩා  

ගිනි ජහරහන් තුශ  දළෂේශෂේ ශභොෂේද? භභ ශේ ිරඹන ශද් 

ඔඵතුභන්රහ TV එශෂේ දළෂේහද දන්ශන් නළවළ. ඳර අය ශන 

ඵරන්න  ඒ ගිනි ජහරහන් භළද මුහුණු හශ  ශඳශනන්ශන් නළද්ද 

ිරඹරහ. භභ ඒ භශ  ශනෝනහටේ ශඳන්නුහ. ශේ බුද්ධ භූමිශේ 

ඵරශඹන්  හනහට ජීවිත වහනි වුශේ නළවළ. එෂේශශනෂේ 

විතයයි භළරුශේ. ශරෝශේ ශනේ යට ශභළනි සිද්ධිඹෂේ 

වුණහ නේ මිනිසසු ශදතුන් සිඹඹෂේ භළරිරහ ඇති න  විනහලඹ 

ිරඹන්න ඵළවළ. අශේ ශද්ශඳොශ විතයෂේ විනහල ශරහ ශබ්රුණහ. 

ඒ භවහ පුදුභ විලසර්භ ශදඹෂේ.  

"සිය" ළනි භහධය ආඹතනලින් ඒ සිද්ධිඹ ළන විලහර 

්රචහයඹෂේ දුන්නහ. වමුදහ ්රචහය ටයුතුලින් ඒ අඹ ඉේ 

ශහ. ඒ ඇේත. ංතුය  නහඹ ඹහේ ළනි ශද්ව ළන භභ 

නුයඑබඳශේ ගිඹ ශරහශව් ිරව්හ. භභ ියස්රිෂේ භට්ටමින් ඹනහ. 

භට ත ඹන්න තිශඵන්ශන් ියස්රිෂේ ශදට විතයයි. 

භන්නහයභට ඳස හතහෂේ ඹන්න වළදුහ. නමුේ ඵළරි වුණහ. 

්රිකුණහභරඹටේ ඹන්න ඵළරි වුණහ. භභ නුයඑබඳඹට ගිඹ ශරහශව් 

ිරව්හ "ත අවුරුදු 20ෂේ ඹනශොට ශේ ඳුයට ඉන්න ජනතහට 

ඳවශ අශේ ඳශහේරට එන්න ශනහ" ිරඹරහ. භවරු හිනහ 

වුණහ. අරහ ිරව්හ ිරඹරහ ශදය ගිහිවරහ බිේතිශේ ලිඹරහ 

තිඹන්න ිරව්හ. ශරෝ නීති ධර්භඹ  සබහ ධර්භඹ වහ නීතිඹ 

අනු ඳු නහඹ ඹහේ සිදු ශනහ.  ශභශතෂේ භශ  ජීවිත හරඹ 

තුශ  ටුේශඳොර ඳළේශේශභොණශයෂේ දළරහ නළවළ; 

ටුේශඳොර ඳළේශේ මුශෂේ දළරහ නළවළ. දළන් ඒ තුන් ඒ 

ඳශහේරට එනහ  ආක්රභණඹ යනහ. ශේ වළභ තළනභ ථහ 

යන ශදඹෂේ. දළනුේ ඳවශදී ඒ ළන ථහ ශහ.  

සබහ ධර්භ ශේ නීතිඹ ඒයි. මිහිඳු භව යවතන් වන්ශ ්

රැශන ආ  බුදු යජහණන් වන්ශ්ශ  ඳණිවුඩා ඹ තභයි භහ 

ශරෝඹට ශන ඹන්ශන්. ශඵෞද්ධ ටයුතු පිබඳඵ ජහතයන්තය 

මු පට භහ ඒ ශඵදහ වළරිඹහ. ඒ අඹ ඇස ශරොකුය අවනහ  

"ධර්භහශලෝ යජතුභහශ  පුේ මිහිඳු භව යවතන් වන්ශ් 

බුදුන්ශ  ඳණිවුඩා ඹෂේ ශේ කුඩා හ දඳශේදී ිරව්හ ශන්" ිරඹරහ. 

එෂේේ ජහතින්ශ  භවහ භේඩා රඹ තුශ ශෂේ ශඳොශවොඹ ියනඹ 

ජහතයන්තය නිහුහ ියනඹෂේ ශර ්රහලඹට ඳේ ශශ් හිටපු 

විශද්ල ඇභති රෂේසභන් ියර්හභර් උේතභඹහශ  ඉවලීභෂේ 

භතයි. භහ එතුභහට රු යනහ. 

අද ියන ඉියරිඳේ ශ ව තළබීශේ ශඹෝජනහ තුබඳන් භතු ව 

එ හයණඹෂේ තභයි  නජීවී ංයෂේණ ශදඳහර්තශේන්තුශව් 

අධයෂේ ජනයහව ළන. ඒ ළන භහ ජුනි 10න සිකුයහදහ ශ 

්රහලඹ වළන්හඩ් හර්තහශව් තිශඵනහ. ඒ වළන්හඩ් හර්තහ 

අයශන ඵරන්න. ඒ අධයෂේ ජනයහවතුභහ ඉතහ දෂේ ශශනෂේ. 

භහ දන්නහ නිහයි ිරඹන්ශන්. ඔහුශ  ශව කුරුණෆර  

භළවසිරිපුය  ිරට්ටු. ඔහු දෂේ  අං  ්රතිඳේතිරු  ඳරිය 

හිතහමි විශල්ඥශඹෂේ. ඔහු ඳරියඹ ආයෂේහ ශහ. එතුභහ වළභ 

ශරහශව් ිරව්ශව්  "භභ ආයහධනහ යන්න ඉසශවරහ එන්න 

එඳහ"ඹ ිරඹරහයි. භට ශඳොඩ්ඩා ෂේ ථහ යන්න ඕනෆඹ ිරව්හ. භහ 

ඇසුහ  "ශභොද?" ිරඹරහ. "ර්  නීතිරට  ශයගුරහසිරට  

ශදඳහර්තශේන්තු ළඩා  හියශරහ   භට එශවභ ළඩා  ය පුරුදු නළවළ. 

භට ළඩා  යන්න ඵළවළ"යි ිරඹරහ ඔහු ිරව්හ. භහ ිරව්හ  "එශවභ 

නේ ලියුභෂේ ශදන්න"යි ිරඹරහ. ඒ ලියුභ අභළතිතුභහට දීරහ භහ 

ිරව්හ  "ර්  පිරපිටිඹ ළඩා  යන්න ඵළවළ ිරඹනහ"යි ිරඹරහ. 

එශවභ ිරව්ශව් මුරදී. අභළතිතුභහ ඔහුට එන්න ිරඹරහ  "ඔඵ 

 ශරෝ ඵළංකුශව් අයඹ ඇතු විශ්රහභ ඹනහ. අධයෂේ 

ජනයහවභට එන්න ඵළරි නේ භභ ඔඹහ ශභොටේ න්ශන් 

නළවළ"යි ිරව්හ. ඒ ආචහර්ඹ පිරපිටිඹ ඇවිවරහ භට ිරඹපු එයි. 

අන්තිභට ඔහු ඒ පිබඳන්නහඹ ිරඹන චනඹ ිරඹරහේ  ඊට 

ඳසශ් භට ිරඹනහ  "ඵළවළ"යි ිරඹරහ.  

රු බිභව යේනහඹ භන්්රීතුභනි  ඔඵතුභහ දළන් තවභසුන් 

ළන ථහ ශහ ශන්. භහ ඉසශවරහ ගිහින් තවභසුන් ඉන්න 

්රශද්ලශේ ධීයඹන් වේඵ වුණහ. ඔවුන්ශ  ්රලසන ළන ඔඵතුභහ 

ිරව් රුණු සිඹඹට 1 000ෂේ භහ අනුභත යනහ  Navy, Coast 

Guards ඔ ෂේශොභ එෂේ. තවභසුන්ශ  උිදන් ඹන්ශන් Navy 

එ ිරඹරහ ිරව්හ. එතශොට ඔහු ිරව්හ  "භහ ඔෂේශොභ 

දන්නහ. ඔඵතුභන්රහ ට්ටිඹ ශන් ශේ ථහ ශශ.් Navy එ 

එන්ශන්ේ අශේ උදව්ට. ඔඵතුභහ ධීයඹන් නේරහ 

ංචහයයින්ශන් වේඵ යන්ශන්" ිරඹරහ. භහ Rear Admiral 

වීයශ්ය දළනුේ ශහ. ආචහර්ඹ පිරපිටිඹ ඵළවළයි ිරඹද්දී එදහ රෑ 

ඳළඹ එවභහයෂේ භහ ඔහු භඟ ථහ ශහ  න්දය Navy hotel  

එශෂේ ඉශන. "භහ ශවට ථහ යන්නේ" ිරඹරහ ඔහු ිරව්හ. භහ 

ිරව්හ  "ඔඹහ වඳනහ යරහ එන්න. ඔඹහ භහේ let down 

යනහ. අභළතිතුභහ ඔඹහට එන්න ිරඹරහ තිබිඹදී  ශදය 

ඇවිවරහ wife එෂේ ථහ යරහ ඵළවළයි ිරඹනහ නේ  

අභළතිතුභහ හිතන්ශන් භහ ශේ block යනහ ිරඹරහයි. ඒ 

ළශඩ් යන්න එඳහ"යි ිරඹරහ. ඔහු ඳසු දහ ඇවිවරහ  “Okay, 

Sir.” ිරඹරහ බහය ේතහ. "හිතට එඟ ළඩා  යන්න ඵළරි නේ 

භහ ඹනහ"යි ිරඹන චනයි වළභ ශරහශව්භ ඔහු ිරඹන්ශන්. 

එශවභ ිරඹරහ තභයි ජනහධිඳතිතුභහ එෂේ හචිඡහ ශශ්. ඒ 

ේඵන්ධශඹන් ජුනි 10න ියන වළන්හඩ් හර්තහශව් වන් න 

නිහ ඒ ළන ිරඹන්න භහ හරඹ න්ශන් නළවළ. ජනහධිඳතිතුභහ 

භශන් ඇූ  අසථහශව්දී භහ ිරව්හ  "mediaර  Facebookර 

ඕනෆ ශදඹෂේ ඳශ ශනහ ශන්. ඕනෆ ශනකුට ඒ ශතොයතුරු 

ශදන්න පු පන්" ිරඹරහ. Mediaහයශඹෝ එතනළ සිටිඹහ  

නිරශභතුභන්රහ එතළන සිටිඹහ.  එතළනදී ිරඹපු රුණු වළන්හඩ් 

හර්තහශව් තිශඵන නිහ  ඒ ළන ිරඹන්න භහ හරඹ න්ශන් 

නළවළ.  

ඊට ඳසු දහට ශඹදී තිබුණු ශරෝ ඳරිය ියනඹ ශනුශන් 

භහතශව උේඹෂේ තිබුණහ. එඹට වබහගි වීභට භහ භශ  

හවනශඹන් ශේයහශදණිශේ ඉරහ ගිඹහ. භහේ එෂේ පිරපිටිඹ 

ගිඹහ. අපි ශදශදනහ ථහ ය-ය ඹද්දී  ඹහර ශනෝදයහනශේ 

ියවිඹන් කහතනඹ ය තිශඵන ඵ දළන ේතහ. ඒ ශරහශව් භහ 

Acting IGPට phone යරහ  ඒ ටයුතු CID එට බහය දීරහ  

STF එට operations යන්න ිරඹරහ දළනුේ දුන්නහ. අපි 

ශදශදනහ එශවභ ිරඹරහ  ඳසු දහ උශද් භහ ජනහධිඳතිතුභහට ිරව්හ  

"ර්  පිරපිටිඹ භහ ශඟ ඉන්නහ. දළන් ථහ යන්න ඕනෆ නළවළ. 

භහ ර් ශඟට ඔහු එෂේ ශන එන්නේ. ඔහු එශවභ ශශනෂේ 

ශනොශයි. ඔහු ඉතහ අංයි. Mediaරට ඒ රුණු දීරහ 

තිශඵන්ශන් cameraහයශඹෝ. ර්ශ ේ mediaහයශඹෝ සිටිඹහ 

ශන්. එ එෂේශනහ එතළන සිටිඹහ ශන්. නිරශභරහේ එතළන 

සිටිඹහ ශන්  හටේ ශදන්න  පු පන් ශදඹෂේ ශන්  ළබිනට් එ 

ශවොඹන්ශන් නළතුඹළ ර්" ිරඹරහ. ඒ ශරහශව් ජනහධිඳතිතුභහ  

"ඔව්  ඔව්" ිරඹරහ ඔ පේ ළනුහ. පිරපිටිඹ භහ එෂේ 

කුරුණෆරට එන ව ආහ. ඊට ඳසු දහ භහ භඟුව ශදය 

අේන් යන්න ගිඹහ. පිරපිටිඹ ඇවිවරහ අශේ Secretaryට 

ලියුභෂේ දීරහ තිශඵනහ. Secretary ඳළඹ තුනෂේ ඔහු භඟ ථහ 

යරහ ඔහුට ිරඹහ තිශඵනහ  "ඉන්න. ඒ යන්න එඳහ"යි 

ිරඹරහ. එතුභහ භට ශවමින් ළශර් ිරව්හ  "ර් වේඵ ශන්න 

ආචහර්ඹ පිරපිටිඹ ඇවිවරහ ඉන්නහ  ර්ට ලියුභෂේ ශදන්න" 
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ිරඹරහ. ව භහ අභහතයහංලඹට ගිඹහ. භහ ඔහුට ිරව්හ  "ආචහර්ඹ 

පිරපිටිඹ  ඔඵතුභහ ශේ ළශඩ් යන්න එඳහ. ඔඵතුභහ ළඩා  බහය 

ශන භහ ශදයි. ශරෝ ඵළංකුශන් රුපිඹව මිලිඹන 1 000 

යහඳෘතිඹෂේ අඳට දීරහ තිශඵනහ   National Parks ංර්ධනඹට. 

එශවභ තිබිඹදී ඔඹහ යන්ශන් ළරැිය ළඩා ෂේ. ඒ යන්න එඳහ"යි 

ිරඹරහ. 

භට ලියුභ දුන්නහභ භභ ිරව්හ "භභ ලියුභ බහය න්ශන් නළවළ. 

ගිහින් වඳනහ යන්න "ිරඹහ. එතුභහ නළිනටරහ භට ිරව්ශව් 

ශභොෂේද? " ර්  භභ ශේ හයණඹ දළන් ිරඹන්නේ. භභ රංහශව් 

හන්තහෂේ ඵළන්  ශද් නළේශේේ දරුශෝ වේඵ ශන හින්දහ" ිරඹහ 

ිරව්හ.  

එදහ වළන්හඩ් හර්තහශව් තිශඵන ඒහ ශදන ළශර්ටේ භභ 

අදේ ිරඹනහ. භභයි  ීරසමුවර ශවේ භවේභඹහයි ශේ ථහ 

අවශන හිටිඹහ. "භට  විශද්ශි  හන්තහෂේ වමු වුණහ. ඇඹටේ 

දරුන් ඕනෆ නළවළ ිරව්හ. ඒ නිහ ඇඹ ඵළන්දහ ිරඹරහ ිරව්හ.  

"අඳට දරුශෝ  ඕනෆ නළවළ" ිරඹරහ ිරඹන්න ශව්තුේ ඔහු ිරව්හ. 

"භභ අවුරුදු 18ෂේ අලින් ළන ඳර්ශේණ යන ශශනෂේ. දළන් 

ශභතළනට ඇවිේ  Director-General  ශරහ  ඳරිඳහරන නීතිරට 

bogged down ශරහ ඉන්නහ. අලි ඳර්ශේණ නිහ භශ  

ඔෂේශොභ ආලහන් ඈේ ශරහ. භශ  භන ළිදරහ  භන 

විෘති ශරහ  භභ භහනසි  පීඩා නඹිරන් ඉන්ශන්. ඉියරිශේදී 

ශභළනි ්රලසන එද්දී  භභ ර්රහේ අයණ යනහ; භභේ අයණ 

ශනහ. ඒ නිහ භශ  telephone  එේ off  යනහ. ශන 

ශනොේභයඹෂේ අය ශන private   එශෂේ ශොශව් ශවෝ ගිහින් 

ඉන්නහ. එතශොට ර්රහටේ ථහ යන්න ඵළරි ශනහ" ිරඹරහ 

ිරව්හ. ඕයි තේේඹ.  

දළන් භට ඳේතශර් දළන්වීභෂේ දහන්න ශනහ  "අධයෂේ 

ජනයහවතුභහ ශවොඹහ ශදන ශශනකුට ශවො reward   එෂේ 

ශදනහ" ිරඹහ. ශන යන්න ශදඹෂේ නළවළ. අභළතිතුභහේ  

ථහ ශහ. "භට ශදඳහර්තශේන්තු ශන ඹන්න තිශඵනහ. ති 

ශදවභහයෂේ ශේ ශදඳහර්තශේන්තු අවුව ශරහ. COPE  එශෂේ 

බහඳති ඉන්නහ  ශභශව්. මුදව විඹදේ යන්න තිශඵනහ. 

ඳළශඹන් ඳළඹ විවිධ ්රලසන එන තළනෂේ. ර්  ශභඹ ඉයඹෂේ 

යන්න" ිරඹහ භභ අභළතිතුභහට ිරව්හ. හර යේනහඹ 

ඇභතිතුභහේ ිරව්හ  "එතුභහ එන්ශන් නළවළ" ිරඹරහ.  අභළතිතුභහ 

ිරව්හ  "ශභතුභහ  එශවභ ශවොඹන්නේ ඵළවළ. එන්ශන්ේ නළති  

විධිඹයි තිශඹන්ශන්" ිරඹහ. භභ ිරව්හ  "එශවනේ ර් භට 

ිරඹනහ නේ ශදශනිඹහ- ඳතියණ- Acting Director  වළටිඹට 

ඳේ යන්නේ. භභ ශේ ළඩා ඹ ශනිඹන්න ඕනෆ" ිරඹහ. ඕ තභයි 

ඇේත. එභ නිහ ශේ ශඵොරු ශචෝදනහව දහරහ  ජිේ ශ්ර්භදහ 

භළතිතුභහට භඩා  වන එෂේ ඇවිේ. සිඹලු ශතොයතුරු භහ ශඟ 

තිශඵනහ. චක්රශවන අනු  යජශේ ශ්ශඹකුට ගිහින් 

්රහලඹෂේ යන්න පු පන්  තභන්ශ  අධයෂේශ  අයඹ 

ඇති. ශදශනි එ  අභහතයහංල ශවේ විධිඹට හචිඡහ 

ශනොයපු ශදඹෂේ ළන ළයිය වත ශර  ඵයඳතශ ්රහල දීරහ 

ය ට ශනොභඟ ඹහ භටේ අඳකීර්තිඹෂේ ශන ශදන්න වළදුහ.  

මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි  අද බහ වතළබීශේ  

ශඹෝජනහ ළන භභ ිරඹන්න ඕනෆ. මූරහනහරඪ රු 

භන්්රීතුභනි  භභ භව ඇභතියඹහ විධිඹට ඉන්න හරශේ 

නිරධහරින් ශන්හ ඵණින ශශනෂේඹ ිරඹහ ඔඵතුභහේ දන්නහ. 

ඉරෂේ දීරහ යන ශේ අලි ළට වහ ේබි ළීමශේ ටයුේශේ 

ශ් හිඟඹෂේ තිශඵනහ. ඔඵතුභහ දළනන්න. අශේ 

අභහතයහංලශේ  Department of Wildlife එට අවුරුදු 

ඳවශශොිරන් නිරධහරින් අයශන නළවළ. එ නිරධහරිශඹකු ර් 

ිරශරෝීරටර් 800 බිේ ්රභහණඹෂේ ඵරහන්න තිශඵනහ. One 

officer has to look after nearly 800 Square Kilometres. ඒ 

මිනිසුන්ට නින්දේ  නළවළ; තභන්ශ  බිරි වේඵ ශන්න ශදය 

ඹන්න නළවළ; හවන නළවළ. රංහශව් ඳළඹ විසිවශතර්භ ළඩා  

යන Forcesරේ ශේ තේේඹ නළවළ. භභ ඒ තේේඹ ළන 

අනුේඳහ යනහ.  

භභ ශේ ේඵන්ධශඹන් ළබිනට් ඳ්රිහෂේ දළේභහ. රංහශව් 

ළිද ආදහඹභෂේ උේඳහදනඹ යනහ  ංචහය යහඳහයශඹන්. 

2014 ර්ශේ ශේ යටට ඳළමිණි ංචහයඹන් ංයහ මිලිඹන 

ශදොශවයි; 2015 ර්ශේ මිලිඹන දවඹවභහයෂේ. භභ project 

යනහ  ශේ ර්ශේ ංචහයශඹෝ මිලිඹන 25ෂේ  එනහ ිරඹරහ. 

ශභයින් සිඹඹට 80ෂේ ඹන්ශන් ශොවහටද? භශ  අභහතයහංලශේ 

Marine Unit  එ ඵරන්න  Horton Plains,  National Parks 

and Botanical gardens රට. භට නිරධහරින්  1 500ෂේ   ඕනෆ. 

අලය  boats   ණන අනුභත ශ  ළට් භහ ශඟ තිශඵනහ. 

නීති අනුභත ය ත වළිරයි. වළභ ශඵෝට්ටුටභ අශේ 

නිරධහරිශඹෂේ දහන්නේ ඕනෆ  'ශර්න්ජර්'  හශ  ඹන්න.  

භභ ගිඹහ  Navy boat  එශෂේ  Rear Admiral Weerasekara , 

Dr. Pilapitiya  ව භශ  නිරධහරිනුේ භඟ. විලසහ යන්න. 

ශේ ශඵෝට්ටුහයශඹෝ  ංචහයඹන් දභහ ශන ඹනහ. තවභහ 

දිරනශොට  තවභසුන් උිදන් ඹද්ිය  race  එශන් එන්ශන් 

ශොන්ෆ්රී තයඹ හශ . භභ ඳළඹ තුනවභහයෂේ හිටිඹහ. භට 

වරිඹට  තවභශෂේ ඵරහන්න ඵළරි වුණහ ශන්   Navy boat එශෂේ 

ඹනශොට. අපි  ළභයහ අවරහශන  distance  එෂේ තිඹහශන 

ගිශේ. භභ camera  යපු  එ ළන එතුභහ දන්නහ. භභ වරිඹට 

දළෂේශෂේ ලිශේ ශොටෂේ විතයයි. තේඳය ණනයි!  විනඹෂේ 

නළති පුදුභ තේේඹෂේ.  ංචහයශඹෝ ශේ යටට එන්ශන් නළති 

තේේඹෂේ ඇති ශනහ   ශභශවභ ගිශඹොේ. ඔඵතුභහ ිරඹන එ  

භභ අනුභත යනහ.  යසථහශන් විතයෂේ ශනොශයි  දළිද නීති 

ශයගුරහසි ක්රිඹේභ ිරරීශභනුේ අපි ශේ ටයුේත වරිඹට 

යනහ.  

භභ අද ශභතළනට  එන්නට ඳභහ වුශේ ඇයි? භභේ  අශේ රු 

ජනහධිඳතිතුභහේ එෂේ Department of Wildlife Conservation, 

Department of Forest Conservation, Ministry of Sustainable 

Development and Wildlife, Ministry of Mahaweli 

Development and Environment ිරඹන අභහතයහංල වහ 

ආඹතනේ STF, Air Force, Police and Navy ිරඹන 

ේඩා හඹේද ඒහඵද්ධ ය ශන ශේ පිබඳඵ ජහති ළඩා  

පිබඳශශට අතීර්ණ ශන්න තීයණඹ ශහ.  

මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි  ඊශේ ශඳශර්දහේ ශොටිශඹෂේ 

භයරහ තිශඵනහ. ශේ දස ටිට ඹහර ්රශද්ලශේ ශොටි 

වඹශදශනෂේ භයරහ තිශඵනහ. වුරුේ ිරඹන්ශන් නළවළ ශන්  

Forest Conservation  Department එට අඹේ වරිශේ ේතු 

භළරුහ ිරඹහ. ඇයි? නිරධහරින් අුහයි. භවහ කන ළරෆ 

තිශඵන්ශන්. ශොඩා ෂේ තුන් මුහ ශන්න ඹන්ශන් ඒ වරිඹටයි. 

ඹහර වරිශේ  අඳට අඹේ sanctuariesර හටේ බිේ අඟරෂේේ 

අවරන්න දහේ අශේ නිරධහරින් ඉඩා  ශදන්ශන් නළවළ. ඒ ළන 

භභ අශේ නිරධහරින්ට ශෞය යනහ.  

ශද්ලඳහරඹන් ශවෝ ශන වුරු ඵරඳෆේ ශේ එශවභ 

න්ශන් නළවළ.  ීමගිරිඹ ්රශද්ලශේ ඒ වුණහ. අඳ ඒහ ආඳහු 

න්නහ. එදහ  භශ  කුශව ඇභළට්ටිඹෂේ ශරහ තිබුශේ. 

යන්න ශදඹෂේ තිබුශේ නළවළ භභ ශඵශවේ දභහශන භඩා රපු 

ගිඹහ. භභ National Parkරට වළභ දහභ ශනොිරඹහ තභයි ඹන්ශන්. 

ශොශව් ගිඹේ භභ ශනොිරඹහ එ ඳහයටභ තභයි ඹන්ශන්. භභ 

මින්ශන්රිශේ තිශඵන Park එට ගිඹහ. ගිහින් ශ ට්ටු ශඟිය 

ිරව්හ  "භභ ආහ" ිරඹරහ. "ශොශව්ද ඉන්ශන්?" ිරඹහ ඇහුහභ  
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ඳහර්ලිශේන්තු 

"ඇතුශශ්" ිරඹරහ ිරව්හ. එතශොට ඒ නිරධහරින් භශ  ශඟට 

ආහ. ඔවුන් ිරව්හ  "ර්  අද ීමගිරිඹ අබයන්තයශේ ශභෝටර් 

යිව ශදෂේ ඇවලුහ  ඒ අඹ දුරහ ගිඹහ" ිරඹහ. "ශභොෂේද 

ශශ්?" ිරඹහ භභ ඇහුහ. Court එට produce ශහඹ ිරව්හ. 

ආශඹේ ඔවුන් භට ිරව්හ  "ර් ශේ අඹ ශඳොිද උද්ශකෝණඹෂේ 

යනහ" ිරඹරහ. භභ ිරව්හ  උද්ශකෝණඹෂේ ිරඹන්ශන් 

හභහනය ශදඹෂේ  නමුේ  අඳ නීතිඹ ක්රිඹහේභ යනහ" ිරඹහ.  

ඔඵතුභන්රහ විලසහ යනහ නේ යන්න  ඒ අසථහශව් ශරහ 

අටවභහයයි. භභ එතළන ඉරහ Cargills Food City එට ගිඹහ. 

එතළනින් ඵුහ ඹකුේ අයේතහ. ශභොද  භභ භඩා රපුට 

ගිහින් කුශව අභහරුට ශඵශවේ දභහශනයි හිටිශේ. සිංවර 

ශඵශවේලින් භභ නීඳ ය ේතහ. ඒ ශරහශව් ශදවිශඹෝ භට 

පිහිට වුණහ හශ  වුණහ. නළේනේ එදහ භභ ළශටන්න ගිඹ වළටිඹට 

ශභොනහ ශයිද දන්ශන් නළවළ.  

භභ ඳයෂේකු ශරහ ශදය ගිහින්  tile යපු ශඳොශශොශව් speed 

එශන් ගිඹහ. එ තළන ඵෆවුභෂේ තිබුශේ. එතළන රුරයි. ඒ 

ගිඹ speed එට භභ එතළන එශවභභ ළටුණහ. එතළන ණුෂේ 

තිබුණහ. භභ exercise යන ශශනෂේ.  පුරුද්දට හශ  භභ ඒ 

අවරහශන නළිනට්ශට් සිඹඹට 85ෂේ නළමිරහයි. ශබඳන්භ 

ශනොශයි. කුශව ඇිනවර විතයයි තුහර වුශේ. ඒ නීඳ 

වුණහ. නමුේ  ඊට ඳසු "සර්ණහහිනී" නහලිහශන් ශේ සිද්ධිඹ 

ළන ිරඹනහ  අන්න ංචහයඹන්ශ  හවන 20ෂේ නේරහ  

ඳහය වයස යරහ ඉන්නහ ිරඹහ. ඔවුන්ට තුය ශඵෝතරඹෂේේ 

නළවළ ලු. ශරහ අටවභහයයි. භභ SSPට ථහ යරහ ිරව්හ  "ඔඹ 

ට්ටිඹ වහභ නිදවස යරහ ඹන්න ශදන්න" ිරඹහ. ඳහු දහ උශද් 

දවඹට භශ  නිරධහරින් ඇවිේ ශභොෂේද ශරහ තිශඵන්ශන් ිරඹහ 

ශොඹහ ඵළලුහ. භඩා රපුශව් අඹටේ telephone ශහ. ඳහු දහ 

ියහඳති ඇතු ප නිරධහරින් වේඵ වුණහ. ශභශවභ වුණහභ ශේ යටට 

ංචහයඹන් එයිද?  ශේ ශඳොිද ශදඹෂේ. ශේ  motor bicycles 

ශද ේතහඹ ිරඹහ ඳහය වයස යරහ  ංචහයශඹෝ එෂේ හවන 

20ෂේ නේරහ  ීමගිරිශේ. ඒ ශන ශොට ශේ ්රෘේතිඹ 

Facebook එටේ  මු ප ශරෝඹටභේ ගිහින් ඉයයි. ළබිනට් 

භේඩා ර රැසවීශේදී භභ ජනහධිඳතිතුභහට ිරව්හ  "ර් අපි දළන් 

ශභශවභ ශද්ව ශන එ නේතමු  ශේ හශ  ශද්වරටේ 

ශභශවභ යන්න ශදන්න ඵළවළ"ිරඹහ. " ඳහය අයිශන් ඕනෆ නේ 

උද්ශකෝණ යන්න පු පන්  නමුේ ඳහයව block යරහ ශේ 

අඹ ශභොෂේද ශේ යන්ශන්?" ිරඹහ භභ ඇහුහ. ශභන් 

හතහයණඹෂේ තුශ අද අශේ නිරධහරින්ට ළඩා  යන්න ඵළරි 

දුසය තේේෂේ තිශඵන්ශන්. ඔවුන්ට රෑේ ඵණිනහ. ඹන්න 

ිරඹනහ. නමුේ ඹන්න හවන නළවළ. භභ ඔවුන්ට ිරව්හ "කුලිඹට 

හවන අයශන ඹන්න  ශේ නිේ ශඵොරු භන් ඹන්න ශනොශයි 

ශන් ඹන්ශන්" ිරඹරහ. භභ එශවභ යන්නේ අය දීරහ 

තිශඵනහ. භභ දළන් cadre එෂේ දීරහ තිශඵන්ශන්.  

අභළතිතුභහ ළබිනට් භේඩා ර රැසවීශේදී මුදව ඇභතිතුභහට 

ිරව්හ  අනිෂේ අභහතයහංලරට දීභ අුහ යරහ ශවෝ ශේ 

අභහතයහංලඹට මුදව ශදන්න ඕනෆඹ ිරඹහ. භභ හිතන විධිඹට 

බහේඩා හහයශඹන් ශේ ර්ශේ භශ  අභහතයහංලඹට රුපිඹව 

මිලිඹන 6 500ෂේ  7 000ෂේ විතය ශදන්න පු පන්. "අශේ 

අභහතයහංලඹට වලි ඕනෆ  අශේ ළඩා  යන්න හවන නළවළ  

ඳවසුේ නළවළ" ිරඹහ භභ ිරව්හ. ශේ අභහතයහංලශේ තේේඹ 

ඒයි  මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි.  

ධීය අංලශේ ළඩා  යන්නේ නිරධහරින් කීඳශදනහයි ඉන්ශන්. 

ඒටේ ශ්ඹන් න්න cadre එ වදරහ දීරහ තිශඵන්ශන්. අඳ 

ඳනේ ශ නහ. භවය ඒහ ංශලෝධනඹට දභරහ තිශඵනහ. 

නමුේ  ඳනේ ශොයි තයේ තිබුණේ ළඩා ෂේ නළවළ  අඳ නීතිඹ 

ක්රිඹහේභ යන්ශන් නළේනේ රු ඇභතිතුභනි. අඳ ඒේ 

යනහ. ඵඹ ශන්න එඳහ.  

හරඹ ඉෂේභනින් තවී ඹන නිහ භභ ළිදඹ ථහ යන්න 

ඵරහශඳො ශයොේතු න්ශන් නළවළ. භට ශඳොේ  ඩා දහසි ඵර ඵරහ 

ථහ යන්න අලය න්ශන්ේ නළවළ. ශේ විඹට අදහශ භට ත 

ඹන්න තිශඵන්ශන් ්රිකුණහභරඹට ව භන්නහයභට විතයයි. භභ 

ශේ ්රලසන ඔෂේශොභ දන්නහ. අඳ නිරධහරින්ශ  ඳළේත ළනේ 

ඵරන්න ඕනෆ.  

ඵරන්න  මිනිසුන් ශොයි තයේ උශදයෝශඹන් ළඩා  යනහ ද 

ිරඹහ. භභ ඳහර්ලිශේන්තුශව් ඉරහ ඹද්ිය රෑ වතවභහයයි. 

තිසභවහයහභශේ ශශනෂේ භට ථහ යරහ ිරඹනහ  "ර් 

අන්න ඹහර ර්රහශ  ටිඳර් එිරන් ලී ඹෂේද දය ඹෂේද 

අයශන ශඳොලීසිඹ පිටිඳසශ් තිශඵන Senanayake Lane එශෂේ 

ලී ශභෝර ඉසයවහ ශදයට දළේභහ" ිරඹහ. භභ ඒ ශරහශව්භ 

OICට ථහ ශහ. ගිහින් ටිඳර් එ arrest යන්න ිරව්හ. ටිඳර් 

එ arrest යරහ ශේ සිද්ධිඹ court එට දභන්න ිරව්හ. භශ  

නිරධහරින් ේඩා හඹභට ඹන්න ිරව්හ  විනඹ ඳරීෂේණ 

යන්න. වරි නේ අඳට අයිති තිශඵන ළරඹ දය ෆවරෂේේ 

අයශන ඹන්න ඵළවළ. ඒ නීති විශයෝධීයි. ඒ තභයි නීතිඹ. ශේ 

ඉන්න නීතිඥ භවේරුේ ඒ දන්නහ. අඳ ක්රිඹහ යන්ශන් ඒ 

විධිඹටයි. භභ දළන් ඒ ළන ශවොඹනහ  STF එටේ ිරව්හ. 

DIGට ිරව්හ  වේඵන්ශතොට STF එශෂේ. අය ශොටි භයපු 

සිද්ධිශේ එෂේශශනෂේ තුහරඹෂේ එෂේ ඇවිේ ඉන්නහ. 

ශොටිඹහ වඳරහ ිරඹහ තභයි ිරඹන්ශන්.   

එශවභ නේ එඹහ ඒට ේඵන්ධ ඇති. භභ CID එටේ එඹ 

ශඹොමු යනහ. භභ ිරව්හ  ඔහුශන් ට උේතය අයශන 

සිද්ධිඹ ළන ශොඹහ ඵරන්න ිරඹහ. STF Commander අද ආහ. 

භහ ඔහු භඟ ීරට ටි ශරහට ඉසය ශරහ ථහ ශහ. රු 

නිවහව රේඳේති භන්්රීතුභහේ එඹ දළෂේහ. භභ ඒ විධිඹටේ 

ටයුතු ශහ. අපි ඒ පිඹය ඔෂේශෝභ න්නහ. බහේඩා හහයඹ 

භට අනුභත ය ශදන්න ඕනෆ  cadre එ. එශවභ නළේනේ -එඹ 

අනුභත ය ශදන්ශන් නළේනේ- භට ළඩා  යන්න ඵළවළ. භහ 

ඒේ ිරඹන්න ඕනෆ. භභ මුදව ඇභතිතුභහට ිරව්හ  "අලය ඵුහ 

නළවළ. භට හවන ව උඳයණ - dozers, machines, jeeps 

ආියඹ -  Indian Credit Line එ ඹටශේ රඵහශදන්න" ිරඹහ. ඒ 

නිරධහරින් camping ගිඹේ equipment දහරහ ඉන්න ඕනෆ. 

Ambulances නළවළ  veterinary surgeonsරහට. මිනිසුන්ට 

්රතිහය යන ඉසපිරිතහර හශ  තුන්ට ්රතිහය යන සථහන 

නළවළ. අනුයහධපුයශේ සිටින ශදොසතය අේඳහයට ඹද්දී ඳළඹ 

ණනෂේ ත නහ. ඒ ඹද්දී ්රතිහය අලය තහ භළරිරහ. ඒ නිහ 

provincial level එශන් භහ ඒ අඹට අලය ශද්ව ශදන්න ඕනෆ.  

මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි  අපි තියන් නීතිඹ ක්රිඹහේභ 

යනහ. ීමගිරිශේ වුණහ හශ  සිද්ධි තේ සිද්ධ ශන්න 

පු පන්. ඉරුශදණිශේේ සිද්ධිඹෂේ වුණහ. ඉරුශදණිශේ අඹට අත 

දුන් මිනිශවෂේ  භභ. ඒ අඹ භහ වමුශන්න ආහ. ඒ අඹශ  

elephant corridor එ අරින්න ඵළවළ ිරඹහ ිරඹනහ.  

නිරධහරින් ිරඹනහ  රංහශව් අලින් ඹන භං  ඩා ව ඇරිශේ 

නළේනේ අඳට  ිරඹන්න ඵළවළ ිරඹරහ. ශද්ලඳහරශඹෝ 

භවළලිඹ ඇතු ප වළභ තළනභ අලින්ශ  භං ඩා ව වරහ. කුව 

ශදශෂේ තහ න මිනිවහට නේ ිරඹන්න පු පන්  "අපි අතළනින් 

ේබි වනහ. ඒ නිහ ශභතළනින් ඳරඹන්" ිරඹරහ. මිනිසුන්ට 

නේ එශවභ ිරඹන්න පු පන්. තුන් අවුරුදු දවස ණනෂේ තිසශ් 

ආ ගිඹ  ෆ බිව් භූමිඹ අපි ආක්රභණඹ යරහ. උන්ශ  ෆභ අද 

ීමභහ ශරහ. දළන් ිරඹළවුණහ  ශේෂේ අෂේය 2 000ෂේ විතය 

සිටුහ තිශඵනහ ිරඹහ. අෂේය 2 000 තිශඵන ඒහ ළශරව්හභ 
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ආඳසු ස වළශදන්න අවුරුදු ණනෂේ ඹනහ. ඒ ඵ ඔඵතුභහේ 

දන්නහ  රු භන්්රීතුභනි. ශද්ලඳහරන ඇහින්භ ඵරහ ඵළවළ.  

භභ ඒ අඹට ිරව්හ  "ළබිනට් ඳ්රිහෂේ දහරහ අපි 

ඔඵතුභන්රහට න්ිය ශදනහ" ිරඹහ. රු යවි රුණහනහඹ 

ඇභතිතුභහ වන් ය තිශඵනහ  ඉඩා ේ ශොභහරිස රහ ඉඩා ේ 

දීභටේ  නිසි ශර න්ිය ශවීභටේ  ජිේ ශ්ර්භදහ අභහතයතුභහට 

ිරඹහ ශව හදහ දීභටේ අපි රළවළසතියි ිරඹහ. රු භන්්රීතුභනි  

ඔඵතුභහේ භශ  වහඹ ඉවරනහ. එහි ඳන්ව  ේභහන ශභචිචය 

තිශඵනහ ිරඹහ ශඳන්මින් උද්ශකෝණ යනහ ලු. අපි 

අධියණශේ වහඹේ රඵහන්නහ. අපි ඒ අඹට ්රභහණේ ඳරිිය 

ඉඩා ේ ශදනහ. එතුභන්රහ ගිඹහට ඳසු භභ ිරව්හ  ඒ අඹ ිරඹන ශද් 

යන්න භට ඵළවළ ිරඹහ.  

රු බිභව යේනහඹ භන්්රීතුභනි  ඔඵතුභහ ථහ යද්දී භට 

ශේ රු බහට එන්න ඵළරි වුශේ  භහ ්රභහද වුශේ ඒයි. භභ ඒ 

අඹ ඵශරනුයි ඹළව්ශව්. භවය අඹ ඇහුහ  "අපියි ර් ඵරඹට 

ශනහශව්. නමුේ ර් අඳට ශභශවභ ශශ් ඇයි?" ිරඹහ. යටෂේ 

වදන්න නේ ඡන්දඹ ියවහ ඵරහ ළඩා  යන්න අඳට ඵළවළ. භහ ඡන්දඹ 

ියවහ ඵරහ ළඩා  යන මිනිශවකු ශනොන ඵ ඔඵතුභහේ දන්නහ 

ශන්  මූරහනහරඪ රු භන්්රීතුභනි. රු බිභව යේනහඹ 

භන්්රීතුභහේ ඒ ඵ දන්නහ. භභ ඡන්දඹ ඵරහ ළඩා  යන 

මිනිශවෂේ ශනොශයි. භහ යටට ය ඇති ශ්ඹ මිනිසුන්ට ඳසු 

ශේරුේ ඹහවි. ියහ ඇභති හරශේ භභ ිරව්හ  "භභ ළය 

මිනිශවෂේ" ිරඹරහ. භහ ්රධහන ඇභති හරශේේ ළඩා  යපු වළටි 

ඔඵතුභන්රහ දන්නහ ශන්. අද ඹම ඳශහශේේ භශ  නභ 

ිරඹළශන්ශන් ශභොද? භහ යපු ළඩා ර ්රතිපර එන්න හරඹෂේ 

ඹනහ. භභ ඔඵතුභන්රහශ  වහඹ ඉවරනහ  රු භන්්රීතුභනි. 

ඉරුශදණිඹ අඹ එෂේ ශද්ලඳහරන ඳංහදු වන්ශන් නළති භභ 

අලය ටයුතු යනහ. ෆභ වහ අලින්ට වෂේටුණහ ඔඹට 

එන්න ඉඩා  වළදීභ වහ ඳවුව 20යි ඉේ යන්න තිශඵන්ශන්. 

එතළන අලින්ට ශන් ය දීරහ ඒ ඳවුවර අඹට ශවො ඉඩා ේ  

ශව න්න න්ිය ශන්න අපි තීයණඹ ය තිශඵනහ. 

ශවේතුභන්රහේ අපිේ දළන් තහ වුශේ උඳරිභ න්ිය ශදන්නයි. 

සින්නෂේය ඔේපුට අපි රුපිඹව රෂේ 10ෂේ ශදන්න ඹනහ. 

සිංවර  ශදභශ  මුසලිේ ිරඹහ හිතරහ ශනොශයි අපි ළඩා  යන්ශන්. 

රු භන්්රීතුභනි  භභ ඔඵතුභන්රහශ ේ වහඹ ඉවරනහ. 

වුරුන් භහ භඟ තයවහ වුණේ යන්න ඕනෆ ටි භභ යනහ. 

භට භෂේ නළවළ උද්ශකෝණ ශහට. භට ශඳශනනහ 'භශ  

ථහට නිඹමිත හරඹ වභහයයි' ිරඹනහ හශ   

ඳහර්ලිශේන්තුශව් භව ශවේතුභහ භහ ියවහේ  මූරහනඹ ියවහේ 

ඵරනහ.  

රු බිභව යේනහඹ භන්්රීතුභනි  ඔඵතුභහ ශන ආ 

ශඹෝජනහ ඉතහභ ළදේ  අර්ථේ එෂේ. රු භන්්රීතුභනි  භහ 

ඔඵතුභහශ  ශඹෝජනහේ ළරිරවරට න්නේ. න ේේ වහ 

ෘෂේරතහ ආයෂේ ආඥහඳනතට අනු මුහුදු ෂේෂීයඳහයින් 

නළයඹීශේ ශයගුරහසි භහරහෂේ  ඒහ ක්රිඹහේභ ිරරීශේ විධිභේ 

ළඩා  පිබඳශශෂේ ස යන්න ිරඹහ ඔඵතුභහ ශඹෝජනහ යනහ. 

අපි එ අලි ඳළටිශඹකුේ නීති විශයෝධි ශදන්ශන් නළති ඵ භභ 

ශේ රු බහට ිරඹනහ. නීති විශයෝධි අලි ඳළටව් තඵහ ළනීභ 

ේඵන්ධ නුහෂේ ආශඹේ 7න දහට ශශ්ර්සේහධියණඹට දහරහ 

තිශඵනහ. නීතිඳතිතුභහේ ඹනහ. අශේ නිරධහරිනුේ ඹනහ. ඒ 

තුන් භහනසි ළටිරහයි ඉන්ශන්. අපි චිර ඳටඹෂේ වදනහ. එඹ 

ඵළලුහභ ඳු ප එනහ. ඇයි ඳු ප එනහ ිරව්ශව්? 

ශවොශයොව්ඳතහනට එවහ තළන අලිශඹකුට වෂේහ ඳටස දීරහ. ඌට 

න්න ඵළවළ. ඇටටු ශොඩා  විතයයි. ඒ අලිඹහ ළටිරහ. Veterinary 

surgeonsරහ ගිහින් injections වනහ. ඌ කුර නනහ. 

ඳළටිඹහට ඹ අවුරුදු 3යි. ඒ film එ වදරහ ඉය වුණහභ භභ ශේ 

රු භන්්රීරුන් සිඹලුශදනහට එඹ ශදන්නේ. ටී.බී. ඒනහඹ 

යහජය අභහතයතුභහේ අපිේ ගිහින් තේ සිද්ධිඹෂේ වීිදශඹෝත 

ශහ. අලිශඹකු වී න්න ඹ අේභහ ශශනකුශ  ශඹෂේ 

ඩා ද්දී  ඒ ඹ අේභහ ඇහුහ ලු  "පුශේ  භට න්න තිශඹන 

ටි උම න්ශන් ශභොද?" ිරඹහ. අලිඹහශ  ිරසි ද්දඹෂේ නළති 

ලු. ඳහන්දය ඇවළ ඇරිරහ ඵරන ශොට වී ශෝනි ඳවෂේ ආශඹේ 

එතළනට ශනළවිේ දභහ තිශඵනහ.    

ශඳොශශොන්නරුශව් ශදයට ව අලිශඹෂේ ආහ. අලිඹහ 

ආහට ඳසශ් ඒ ශදය ශනහ ිරව්හ  "අශන්  භට යදය 

ශනොය ඹන්න" ිරඹරහ. එශවභ ිරව්හභ අලිඹහ ගිඹහ. අවරපු 

ශදරින් යතිඤසඤහ ළහුහ. අලිඹහ ආඳහු ආහ. අය මිනිවහ ළටිරහ 

කුර ළිදරහ. ශේ සිදුවීභ වුශේ ශෂේ දශ්. ඒ භනුසඹහ 

ඊශේ න්ිය න්න අශේ අභහතයහංලඹට ආහ. අපි ඒ අඹට න්ිය 

ශදනහ. ඒ අඹශ  ශව වදහ න්නේ න්ිය ශදනහ.  ළටුණහට 

ඳසශ් අලිඹහ ශේ භනුසඹහ ශඟ ලු. නමුේ ශභොනේ ශරුශව් 

නළවළ. අලිඹහ එශවභයි. අවරපු ශදරින් යතිඤසඤහ දහපු නිහ 

අලිඹහ කුරේපු වුණහ.  ශේ ඊශේ ආපු භනුසඹහට වුණ ශද්.  

භභ අය ඉසශවරහ ිරඹපු සිද්ධිශේ අවුරුදු තුශන් අලි 

ඳළටිඹහශ  ශට් අේභහ ළයිර ළයකී ශවො ශඬන් ශශ අයශන 

ඳළටිඹහ නහනහ. අලි ඳළටිඹහ භළශයන ව ශඟට ශරහ හිටිඹහ. 

ඒේ ඒ film එශෂේ අපි ශඳන්නහ. භනුසශඹකුශ  දරුශකු 

භළශයන ශොට අඬන්ශන් ශොශවොභද ිරඹන එේ එෂේ 

රහ අපි චිරඳටිඹෂේ වදරහ ශඳන්නහ. තහයිරන්තශේ ළශව 

ශභෝටර් යිශරන් ගිඹ ශශනෂේ අලි ටිෂේ ඉසයව ළටුණහ. 

අලි ටි දු ශන ආහ  ශේ පුද්රඹහ භයන්න. ඒ පුද්රඹහ 

ළශන හිටිඹහ. අලි  ටි භනුසඹහ ට යශන ඉරහ ඹන්න 

ගිඹහ. ඒේ ඒ film එට දහනහ. සබහ ධර්භඹට විරුද්ධ අඳට 

ටයුතු යන්න ඵළවළ. දළන් සබහ ධර්භඹට ශද්රෝහීන් ශරහ 

ඉන්ශන් වුද? කුව ශදශෂේ අපි.  

භභ ශද්ලඳහරනශේ ඉන්න තහෂේ ශේ දයන තනතුශර් ඵරඹ 

ඳහවිචිචි යරහ පුද්රඹන්ට අලි  දීභ ළනි නීති විශයෝධී ළඩා  

යන්ශන් නළවළ.  ශඳයවයට අලි දීභටේ ක්රභඹෂේ ඇති යනහ. 

ඒට Cabinet Paper එෂේ දහනහ. ඔඵතුභහ ිරඹපු විධිඹට  ඒ 

format එ පුයරහ දුන්නට ඳසශ  interview යරහ 

ඳන්වරට අලි දීභට ටයුතු යනහ. ශෝට්ශට් යජභව 

විවහයශේ අලි වඹ ශදශනෂේ හිටිඹහ. තුන් ශදශනෂේ භළරුණහ. 

අන්තිභට භළරුණු අලිඹහ National Zoological Garden එශන් 

දීරහ තිශඵන්ශන්. ඒ ළන අශේ අභහතයහංලශේ අඹ දළනුේ 

යන්න ඕනෆ. නමුේ දළනුේ යරහ නළවළ. ශන veterinary 

surgeon ශශනෂේ වතිඹෂේ දීරහ තිශඵනහ  ඵශඩ් ආඵහධඹෂේ 

නිහ භළරුණහ ිරඹරහ. Post-mortem එෂේ යරහ නළවළ. ඒ 

නිරධහරින්ට විරුද්ධ ටයුතු යන්න ිරඹරහ දළනුේ යරහ 

තිශඵනහ. ඔන්න ඕයි තේේඹ.  

ආචහර්ඹ  පිරපිටිඹ භවේභඹහ නළත ශ්ඹට එනහ නේ භට 

දන්න්න. භභ එතුභහ භශ  අභහතයහංලඹට න්න ළභළතියි. රු 

භන්්රීතුභනි  ඔඵතුභහට පු පන් නේ ඒ ළන ශවොඹන්න. අශේ 

අභහතයහංලශේ JVP එශෂේ ෘේතීඹ මිතිඹෂේ තිශඵනහ. ඔවුන්ට 

ිරඹන්න ළඩා  අවුව යන්ශන් නළතු යන ළඩා රට 

වශඹෝඹ ශදන්න ිරඹරහ. ඒ අලයයි. අශේ ළඩා  ියවහ 

ශද්ලඳහරන ඇශවන් ඵරන්න එඳහ. භහනුෂි ඇවළිරන් ඵරන 

ශවො නිරධහරිශඹෂේ ඉන්නහ. භභ ඔහු ළන දන්නහ. භභ ඔහුට 

රු යනහ. භභ ඔහුට ශඵොශවොභ ආදශයයි. ශවොට ළඩා  

යනහ නේ JVPද  UNPද  SLFPද  PAද  Communist Partyද 

ිරඹරහ භභ ඵරන්ශන් නළවළ. ඔෂේශෝටභ තභන්ශ  යහජහරිඹ 
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ඳහර්ලිශේන්තු 

යන්න ිරඹන්න. එචිචයයි. ශවොයේ  ංචහ යන ිරසිභ 

ශශනකුට භශ  අනුේඳහෂේ නළවළ. අශේ භව ශවේතුභහ 

ඵරහශන ඉන්න නිහ එතුභහට අනුේඳහ යරහ භශ  ථහ 

අන් යනහ. ශඵොශවොභ සතුතියි. 

 
ප්රහනය විමවන දි්ද  වභළ වම්මත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

ඳළර්ලිපම්්දුරල ඊ  අනුකල අ. භළ. 6.52   2016 මළර්ුර 08 දින 
වභළ වම්මිනය අනුල  2016 ජුනි මව 24 ලන සිකුරළාළ පූ. භළ. 10.30 
ලන පතක්කය කල් ියපේය. 

 

அன்தடி தற.த. 6.52 றக்கு தரரலன்நம், அணது 2016 ரர்ச் 

08ஆந் றகற லர்ரணத்துக்கறங்க, 2016, தன் 24, தள்பறக்கறக 

தொ.த. 10.30  றக எத்றகக்கப்தட்டது. 

 
Parliament Adjourned accordingly at 6.52 p.m. until 10.30 a.m. on 

Friday, 24th June, 2016  pursuant to the Resolution of Parliament of 

08th March, 2016.   
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[රු හමිණී ජඹවික්රභ ශඳශර්යහ භවතහ] 



වෆ.යු. 
 
ශභභ හර්තහශව් අහන මුද්රණඹ වහ සකීඹ නිළයිය ශ යුතු තළන් දෂේනු රිසි භන්්රීන් මින් පිටඳතෂේ ශන නිළයිය ශ යුතු 
ආහයඹ එහි ඳළවළියලි රකුණු ශොට  පිටඳත රළබී ශදතිඹෂේ ශනොඉෂේභහ ශෆ්දවළඩ් ංසහය ශත රළශඵන ශ් එවිඹ යුතුඹ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குநறப்தை 
 

உதப்தறணர் இதறப் தறப்தறற் தசய்றதம்தைம் தறக றதத்ங்ககபத் து தறறறல் தபறரகக் குநறத்து அகணப் தறக 

றதத்ப்தடர தறற கறகடத் இத ரங்கலள் யன்சரட் தறப்தரசறரறதக்கு அதப்தைல் மண்டும். 
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ශෆ්දවළඩ් ලළර්තළ  

පකොෂඹ 5  පඳොල්පශේ්දපගොඩ  ිරුෂඳන ඳළර  අසක 163 ාරන වහථමිළනපයහි ිළහිටි 

රජපේ ප්රලතවැින පාඳළර්තපම්්දුරපද ිළහිටි රජපේ ප්රකළන කළර්යළසපය්ද  

මි දී ගත ශෆක. 
 

පමම ශෆ්දවළඩ් ලළර්තළල  www.parliament.lk පලබ් අඩවිපය්ද  

බළගත ශෆක. 

 

 

 

 

யன்சரட் அநறக்ககறன் தறறககப  

இன. 163, கறதனப்தகண வீற, ததரல்மயன்தகரட,  தகரலம்தை 5இல் அகந்துள்ப  

அசரங்க கல் றகக்கபத்றன் அசரங்க தபறதௌடுகள் அலுனகத்றல்   

தம் தசலுத்றப் ததற்தக்தகரள்பனரம். 

 

 

இந் யன்சரட் அநறக்ககக www.parliament.lk தம் இகத்பத்றலிதந்து  

தறறநக்கம் தசய் தொடித்ம். 

 

 

 

 

 

 

 

Hansard Reports can be purchased from the Government Publications Bureau  

at the Department of Government Information,   

No. 163, Kirulapone Avenue, Polhengoda, Colombo 5. 
 
 

This Hansard Report can be downloaded from 

www.parliament.lk 
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