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පූ. භා. 10.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස් විය.   
කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 

பாரா மன்றம் .ப. 10.30 மணிக்குக் கூ ய .  
சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு க  ஜயசூாிய] தைலைம 

வகித்தார்கள். 
The Parliament met at 10.30 a.m.,  

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

 
විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාව 

கணக்காய்வாளர் அதிபதியின  அறிக்ைக 
AUDITOR-GENERAL'S REPORT  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම 

ව වස්ථාෙව් 154(6) වැනි ව වස්ථාව පකාරව, 

2012 මුදල් වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාෙව් 
පළමුවැනි කාණ්ඩෙය් XIV ෙකොටස; 

2013 මුදල් වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාෙව් 
පළමුවැනි කාණ්ඩෙය් XI, XII සහ XIII වැනි ෙකොටස;් සහ 

2014 මුදල් වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාෙව් 
පළමුවැනි කාණ්ඩෙය් III ෙකොටස, ෙදවැනි කාණ්ඩෙය් XIII වැනි 
ෙකොටස සහ පසව්ැනි කාණ්ඩෙය් VI වැනි ෙකොටස මම ඉදිරිපත් 
කරමි. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා (උසස් අධ ාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත තුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற் ம் 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப 

தல்வ ம்) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 
ගරු කථානායකතුමනි, “එකී වාර්තා මුදණය කළ යුතුය” යැයි 

මම ෙයෝජනා කරමි. 
 

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

 
 

වාර්තාව මුදණය කළ යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
அறிக்ைக அச்சிடப்படக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered that the Report be printed. 

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් 2013 වර්ෂය සඳහා 
ෙසේවා නියුක්තයන්ෙග් භාර අරමුදල් මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික 
වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි. 

එම වාර්තාව ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.    

 

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

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමා 

ෙවනුෙවන් 2015 වර්ෂය සඳහා හම්බන්ෙතොට දිස්තික් ෙල්කම් 
කාර්යාලෙය් වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව හා ගිණුම් මම 
ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව අභ න්තර පරිපාලනය හා රාජ  
කළමනාකරණය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත 
ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.   

 
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, අධිකරණ අමාත තුමා සහ 

බුද්ධශාසන අමාත තුමා ෙවනුෙවන් 2014 සහ 2015 වර්ෂ සඳහා 
නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය සාධන වාර්තා මම ඉදිරිපත් 
කරමි.  

එම වාර්තා ෛනතික කටයුතු (දූෂණ විෙරෝධී) හා මාධ  
පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කළ යුතු යැයි 
මම ෙයෝජනා කරමි.    

 

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

 

 ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 

ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා (සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා 
සුභසාධන අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க - ச க வ ட்டல் மற் ம் 
நலன் ாி அைமச்சர்) 
(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of  Social 
Empowerment and Welfare) 
ගරු කථානායකතුමනි, කිරිබත්කුඹුර, ෙනල්ලිගස්ෙගොඩවත්ත, 

අංක 9/ඊ දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි එන්. විෙජ්රත්න මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා (රාජ  ව වසාය සංවර්ධන 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம் - அரச ெதாழில் யற்சிகள் 
அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Kabir Hashim - Minister of Public Enterprise 
Development ) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක 

පිළිගන්වමි. 
1. ෙබලිගල, ඈගල්ල, අලුත්ෙගදර යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 

ෙක්.ජී. රම්බංඩා මහතාෙගන් ලැබුණු  ෙපත්සම; සහ 
2. ෙහම්මාතගම, මාවනැල්ල පාර, අංක ඩී 83 දරන 

සථ්ානෙයහි පදිංචි එම්.එස.්එම්. අබුබකර්  මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම. 

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

ගරු ටී.බී. ඒකනායක මහතා - පැමිණ නැත. 

ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා - පැමිණ නැත. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මාතෙල් දුම්ෙකොළ වත්ත, 

බංගලාවත්ත, අංක 11 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ෙක්.ජී. ටයිටස් 
මහතාෙගන් ලැබුණ ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ෙජ්.සී. අලවතුවල මහතා - පැමිණ නැත. 
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙපත ්සම් ෙදක මම 

පිළිගන්වමි. 

1.   රාගම, බටුවත්ත, ගාම සංවර්ධන මාවත, අංක 134/2 ඒ 
දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි ඒ.අයි. ෙපේමරත්න මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

2.  මාලිගාවත්ත, ෙකොළඹ - 10, ධීවර හා ජලජ සම්පත් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙසේවය කරන එම්.ෙජ්.  සුසන්ත 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 

ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම්  මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 
සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන  ලදී. 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

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

 
පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 1-142/'15 - (2), ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා. 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.  
 

ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා  
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim ) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම පශ්නයට ලැබී තිෙබන උත්තරය 

පමාණවත් නැහැයි කියලා මම හිතනවා. ඒ නිසා  වැඩි විස්තරත් 
සමඟ එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා මාසයක කාලයක් ඉල්ලා 
සිටිනවා,  

 
පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 4 -608/'16- (2), ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර 

මහතා. 
 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, අධ ාපන අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා 

එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සතියක් කල් ඉල්ලනවා. 
 

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 6 -639/'16- (1), ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල 

මහතා. 
 

ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.  
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, on behalf of the Prime Minister and Minister of 

National Policies and Economic Affairs, I ask for two 
weeks' time to answer that Question.  
 

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 8 -707/'16- (1), ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිස්ස 

මහතා. 
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ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, on behalf of the Minister of Foreign Affairs, I ask 

for two weeks' time to answer that Question.  
 

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

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට ෙමොෙහොතක අවසරයක් ෙදන්න.  

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමනි, අපි පශ්න අහනවා, 
ඔබතුමා කල් ඉල්ල ඉල්ලා යනවා. ඔබතුමාෙග් ෙම්සය උඩට files 
වගයකුත් ඇවිල්ලා තිෙබන බව මට ෙපෙනනවා. ඔබතුමා  නීතිඥ 
ගැටවලින්ම, ෙපරකෙදෝරු ගැටවලින්ම යන්නද හදන්ෙන්? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
නැහැ. ඒක මෙග් අභිපාය.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔබතුමාෙග් අභිපාය  ඒක. නමුත් අෙප් අයිතිය තමයි උත්තර 

ලබා ගන්න එක. 
  

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඒක මෙග් කැමැත්ත. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අපට තිෙබන අයිතිය තමයි උත්තර ලබා ගැනීම. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඒක මෙග් කැමැත්ත. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙම් එක පශ්නයකටවත් දැන් උත්තර ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ගරු 

වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමාත් පශ්න ඇහුවා, අපි කවුරුත් 
අහනවා, ඒ එක පශ්නයකටවත් උත්තර ලැෙබන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙම්  file එෙක් තිෙබනවා, "කල් ඉල්ලන්න" කියලා. 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
කල් ඉල්ලන්න කියන එකත් ඔබතුමාට  file  එකකින්ද 

එන්ෙන්? 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
හැබැයි, ෙම් පශන්වලට උත්තර ෙදන්න ඇමතිවරුන් සිටිනවා 

නම් ෙහොඳයි. ඒක ඉතාම වටිනා ෙදයක්, පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ෙගෞරවයක්. 

 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒක ෙන්. ෙපරකෙදෝරු ගැටවලින්ම යන එක ෙහොඳ නැහැ 

ෙන්ද, ගරු කථානායකතුමනි? 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
The Minister must come. If he does not come it is not 

my fault. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් ගරු අගමැතිතුමාෙග් අවධානයත් 

ෙයොමුකර තිෙබන බව මම දන්නවා. ඒ නිසා ඉදිරිෙය්දී යම් 
පියවරක් ගනීවි.  

ඊළඟට, පශ්න අංක 9 -725/'16- (1), ගරු එම්.එච්.එම්. 
සල්මාන් මහතා.  

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා ඒකට උත්තරය 

ෙදනවා. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා පිළිතුරු ෙදන්න. 
 

ගරු දුෙන්ෂ ් ගන්කන්ද මහතා (ආපදා කළමනාකරණ  
නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ேனஷ்  கங்கந்த - அனர்த்த காைமத் வ பிரதி 
அைமச்சர்) 
(The Hon.  Dunesh  Gankanda - Deputy Minister of Disaster 
Management)  

 

නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සමාෙවන්න.  ගරු එම්.එච්.එම්. සල්මාන් මන්තීතුමා පැමිණ 

නැහැ. ඒ නිසා ෙදවැනි වටෙය්දී එයට පිළිතුර table කරන්න 
පුළුවන්.  

මීළඟට, පශ්න අංක 10 -521/'16- (1), ගරු බුද්ධික පතිරණ 
මහතා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, අභ න්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන 

හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 

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

හාදුකන්ද, කුරුඳුෙකොටුව මාර්ගය කපා 
ෙකොන්කීට් කිරීම : ගිවිසුම කඩ කිරීම 

ஹா கந்த -கு ந் ெகாட் வ திைய அைமத்  
ெகாங்கிாீட் இடல் : உடன்ப க்ைக மீறல் 

 CUTTING AND LAYING CONCRETE ON HADUKANDA - 
KURUNDUKOTUWA ROAD: BREACH OF AGREEMENT 
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11. ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ                  

පශ්නය - (1) 

(අ) (i) 2014 වර්ෂෙය්දී පසු ගිය රජය විසින්  කියාත්මක 
කරන ලද "ෙදොරින් ෙදොරට - ගමින් ගමට" 
වැඩසටහන යටෙත් රත්නපුර, කුරුවිට පාෙද්ශීය 
සභාව සමඟ කිරිඇල්ල, හාදුකන්ද සමෘද්ධි සමිතිය 
ගිවිසුමකට එළඹී ඇති බවත්, එම ගිවිසුම අනුව 
හාදුකන්ද, කුරුඳුෙකොටුව මාර්ගය කපා ෙකොන්කීට් 
කිරීම ෙවනුෙවන් රුපියල් ලක්ෂ 3ක මුදලක් 
ෙගවන බවට ගිවිසුම් ගතවූ බවත්; 

 (ii) ගිවිසුම අනුව ඉහත කී මාර්ගෙය් වැඩ අවසන්කර 
වර්ෂයක් ගතවී ඇතත්, ෙම් වනෙතක් ඉහත                    
කී සමිතියට ෙගවා ඇත්ෙත් 20% මුදලක් 
(රු.58,000/-) පමණක් බවත්;  

 (iii) ඉතිරි මුදල් ෙම් වනෙතක් ෙනොෙගවීෙමන් සමිතිය 
මහත් අපහසුතාවයකට පත් වී ඇති බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ෙකොන්තාත්තුෙව් ඉතිරි මුදල ඉහත සමිතියට 
ලබාදීමට පියවර ගන්ෙන්ද; 

 (ii) මීට අමතරව, පහත දක්වා ඇති මාර්ගයන් 
ෙකොන්කීට් කිරීම සඳහා;  

   බදුවල මාර්ගෙය්, ඉහළ ෙකොටස - රු.500,000/- 

   හාදුකන්ද, ෙපොල්ගහෙහේන මාර්ගය - රු. 300,000/- 

   හාදුකන්ද, ඉලුක්පිටිය මාර්ගය - රු. 300,000/- 

   හාදුකන්ද, කැකිල්ලවත්ත මාර්ගය - රු. 300,000/- 

  සමිතිය ෙවත ෙගවීමට ඇති මුදල් ඉක්මනින් 
ලබාදීමට පියවර ගන්ෙන්ද යන්න එතුමා ෙමම 
සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) 2014ஆம் ஆண் ல் ன்ைனய அரசாங்கத் 
தினால் ெசயற்ப த்தப்பட்ட "ெதாாின் ெதாரட்ட 
-"கமின் கமட்ட" ( ட் க்கு  - கிராமத் க்குக் 
கிராமம்) நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் கீழ் இரத்தின ாி, 
கு விட்ட பிரேதச சைப டன் கிாிஎல்ல, 
ஹா கந்த ச ர்த்தி சங்கம் ஓர் உடன்ப க்ைக 
ெசய் ள்ளெதன்பைத ம்; 
இவ் டன்ப க்ைகயின்ப  ஹா கந்த கு ந் 

ெகாட் வ திைய அைமத்  ெகாங்கிாீட் 
இ வதற்காக பாய் 3 இலட்சம் ெச த் வதாக 
உடன்ப க்ைக ெசய் ெகாள்ளப்பட் ள்ள  
என்பைத ம்;  

 (ii) உடன்ப க்ைகயின்ப  இவ் தியின் ேவைலகள் 
ர்த்தி ெசய்யப்பட்  ஒ  வ டம் கடந் ள்ள 

ேபாதி ம், இ வைர இச்சங்கத் க்கு 20% 
ெதாைக ( பாய். 58,000/-) மாத்திரேம 
ெச த்தப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (iii) மீதித் ெதாைக இ வைர ெச த்தப்படாைமயால் 
இச்சங்கம் ெப ம் அெசௗகாியத் க்கு 
உள்ளாகி ள்ள  என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ஒப்பந்தத்தின் மீதித்ெதாைகைய ேமற்ப  
சங்கத் க்கு வழங்குவதற்கு நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள்வாரா; 

 (ii) இதற்கு ேமலதிகமாக, பின்வ ம் திகைளக் 
ெகாங்கிாீட் இ வதற்காக; 

  ப வல தியின் ேமல் பகுதிக்கு  - பாய் 
500,000/- 

  ஹா கந்த, ெபால்கஹேஹன திக்கு  - பாய் 
300,000/- 

  ஹா கந்த, இ க்பிட் ய திக்கு - பாய் 
300,000/- 

  ஹா கந்த, தகில்லவத்த திக்கு - பாய் 
300,000/- 

  இச்சங்கத் க்கு ெச த்த ேவண் ள்ள 
ெதாைகைய ாிதமாக வழங்குவதற்கு 
நடவ க்ைக  ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத அவர் 
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Provincial Councils and Local 

Government: 

(a) Is he aware that- 

 (i) Hadukanda Samurdhi Society, Kiriella, has 
entered into an agreement with the Kuruvita 
Pradeshiya Sabha,  Rathnapura under the 
“Dorin Dorata - Gamin Gamata" 
programme implemented by the previous 
Government in 2014; and according to that 
agreement it has been agreed  to pay  Rs. 
300,000/- to cut and lay concrete on the 
Hadukanda - Kurundukotuwa road; 

 (i) although an year has passed since the 
completion of the aforesaid road and 

1795 1796 
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according to the agreement  the aforesaid 
society has been paid only a 20%                           
(Rs. 58,000/-) by now; and 

 (ii) the society has suffered severe 
inconvenience due to the failure of the other 
party to repay the balance payment? 

(b) Will he inform this House- 

 (i) whether steps will be taken to pay the 
balance payment of the contract to the 
aforesaid society; and 

 (ii) in addition to that whether steps will be 
taken forthwith to pay  the amount of 
money that should be paid to the society for 
laying concrete on,- 

  the upper part of the Baduwala road -                  
Rs. 500,000/- 

  Hadukanda - Polgahahena road -      
Rs. 300,000/- 

  Hadukanda - Ilukpitiya road - Rs. 300,000/- 

  Hadukanda - Thekillawatta road -              
Rs. 300,000/-? 

(c) If not, why? 
 
ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා (පළාත් සභා හා පළාත් 
පාලන රාජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன - மாகாண சைபகள் மற் ம் 
உள் ராட்சி இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne - State Minister of Provincial 
Councils and Local Government) 
ගරු කථානායකතුමනි, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 

අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ) (i) ඔව්. 

 (ii) ඔව්. 

 (iii) ඔව්. 

(ආ) (i) ඔව්. 

 (ii) ඔව්. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
"ෙකොන්තාත්තුෙව් ඉතිරි මුදල ඉහත සමිතියට ලබා දීමට 

පියවර ගන්ෙන්ද?" යන පශ්නයට "ඔව්" කියලා පිළිතුරු දුන්නා. 
"මීට අමතරව, පහත දක්වා ඇති මාර්ගයන් ෙකොන්කීට් කිරීම සඳහා 
සමිතිය ෙවත ෙගවීමට ඇති මුදල් ඉක්මනින් ලබා දීමට පියවර 
ගන්ෙන්ද?" යන පශ්නයටත් "ඔව්" කියලා පිළිතුරු දුන්නා. ඉතින් 
පිළිතුරු "ඔව්" නම්  වැඩ ෙකෝ? "ඔව්" තමයි, නමුත් ෙගවන්න 
සල්ලි නැහැ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එය පළමුවැනි අතුරු පශ්නය. 

ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් සම්බන්ධෙයන්  මීට සති ෙදකකට 

කලිනුත් ෙම් ගරු සභාෙව් දී පශ්න කළා. ඒකටත් මම උත්තර 
දුන්නා.  ෙම් වර්ෂය තුළ සියයට 25ක් ෙගවන්නට ෙම් වන විට 
කැබිනට් මණ්ඩල පතිකාවක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ඒ අනුව එම 
ෙගවීම් කටයුතු ඉදිරිෙය් දී කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඒ කියන්ෙන්, ඉස්සරෙවලා සියයට 20ක් ෙගව්වා ෙන්. 

එතෙකොට, ඉතිරි ෙවලා තිෙබන මුදලිනුත් සියයට 25ක් පමණක් 
ෙගවන්නයි ඔබතුමන්ලා කැබිනට් පතිකාවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්? 

 
ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne) 
නැහැ, ගරු මන්තීතුමනි. ඒ අයට ෙගවීමට තිෙබන මුදල්වලින් 

සියයට 25ක් ෙම් වර්ෂය තුළ අප ෙගවනවා. ඊළඟ වර්ෂෙය් මුල් 
කාර්තුෙව් ඉතිරි මුදල් ටික ෙගවනවා.  ඒ කියන්ෙන්, සමස්ත 
මුදලින්  සියයට 25ක් අපි ෙගවනවා. ෙම් පාෙද්ශීය සභාව 
සම්බන්ධෙයන් විතරක් ෙනොෙවයි,  මුළු ලංකාවටම එය අදාළයි.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මම අහපු පශ්නය වන්ෙන්,  "ෙම් වන ෙතක් ඉහත කී සමිතියට 

ෙගවා ඇත්ෙත් සියයට 20ක මුදලක් පමණක් බවත්" -  ඒ සියයට 
20 ෙගවලා ඉවරයි. ෙම්වා  දුප්පත් මිනිසුන්ෙග් සමිති. ෙම්වාෙය් 
ඉන්න මිනිස්සු කන කර උකස් තියලා ෙම් පුංචි, පුංචි ව ාපෘති කර 
ෙගන ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් මිනිසුන්ට සල්ලි ෙගවන්ෙන් 
නැතිව ඉන්න එක ෙහණ ගහන අපරාධයක් ෙන්. රාජ  
ඇමතිතුමනි, ෙම් මුදල් ඔක්ෙකෝම ෙගවලා ඉවර කරන්න  එකඟ 
ෙවන්ෙන් කවදාද? 

 
ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් සම්බන්ධව අය වැය 

ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අපි කරුණු ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා.  එහිදී 
එම මුදලින්  සියයට 25ක් ෙම් වර්ෂය ෙවනුෙවන් අපට නිදහස් 
කරන්න එකඟ ෙවලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] නැහැ,  සමස්ත 
මුදලින් සියයට 25ක්. ඔය පාෙද්ශීය සභාවට විතරක් ෙනොෙවයි, 
ලංකාෙව්ම  ෙගවන්න තිෙබන -  [බාධා කිරීමක්] නැහැ, නැහැ, 
ෙගවන්න තිෙබනවා. ඉතිරි ටික වර්ෂය අවසානෙය්දී අපි 
ෙගවනවා. ෙම් මුදල් ටික ෙගවලා ඉවරයක් කරන්න අපි තීරණය 
කරලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
අය වැය ෙදපාර්තෙම්න්තුව හරි, කවුරු හරි එක්ක කථා කරලා 

ඒ මුදල් ෙගවන්න කටයුතු කරන්න.   ෙම් දුප්පත් මිනිස්සුන්ෙග්  
සමිතිය  තමන්ෙග් ගෙම් වැඩක් කරන්න, තමන් ණය ෙවලා ගත්ත 
මුදල්.  ඒ,  මුදල්  ෙගවන එක පමුඛතාවක් හැටියට සලකලා අය 
වැෙය්දී ඉදිරිපත් කරන්න කටයුතු කරන්න කියලා 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් මුදල් ඇමතිවරයාෙගන් ඉල්ලනවාද? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔය ගැටලුව මටත් තිෙබනවා. මටත් ඔය 

පෙද්ශෙය් පශ්න තිෙබනවා. ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා 
මීට සති- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එතුමාට බාධා කරන්න එපා.  ගරු රාජ  ඇමතිතුමා  පිළිතුරු 

ෙදන්න. 
 
ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne) 
බාධා කරන්ෙන් නැතිව ඉන්න. ෙම්ක අපි ෙගවලා අවසන් 

කරන්නට ඕනෑ. එම නිසා අපි අය වැය ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
ඉල්ලීමක් කරලා තිෙබනවා ෙගවා අවසන් කිරීම සඳහා ඉක්මනට 
මුදල් ටික නිදහස් කරන්න කියලා.  [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි.  ගරු රාජ  ඇමතිතුමනි,  ඒ විධියට කටයුතු කරන්න.  

මම අතුරු පශ්න පහක් පමණ අසන්නට ඉඩ දුන්නා, පැහැදිලි කිරීම් 
සමඟ. ගරු ඇමතිතුමා, ඒ විධියට කටයුතු කරයි. 

මීළඟට, පශ්න අංක 12 - 655/'16 - (1), ගරු උදය පභාත් 
ගම්මන්පිල මහතා. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුර ලබාදීම සදහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 

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

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 14 - 708/'16 - (1), ගරු (ෛවද ) නලින්ද 

ජයතිස්ස මහතා. 
 
ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් යටිතල 

පහසුකම් අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ලබා 
දීම සදහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

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

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

    
 

ෙකොළඹ නගරෙය් කැළි කසළ මීෙතොටමුල්ලට 
බැහැර කිරීම:  ගැටලු 

ெகா ம்  நகர  குப்ைபகூளங்கைள 
மீெதாட்ட ல்ைலயில் ெகாட் தல்: பிரச்சிைனகள் 

DUMPING OF WASTE OF COLOMBO CITY AT 
MEETHOTAMULLA: ISSUES 

558/’16 
2. ගරු එස්.එම්. මරික්කාර් මහතා 

(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (2) : 

(අ) (i) ෙකොළඹ මහ නගර සභාව මඟින් වසර ගණනාවක් 
මුළුල්ෙල් ෙකොළඹ නගරෙය් කැළි කසළ 
මීෙතොටමුල්ල පෙද්ශයට බැහැර කරන බවත්; 

 (ii) අක්කර 02ක පෙද්ශයකට පමණක් කැළි කසළ 
බැහැර කිරීම සඳහා අවසර දී ඇතත්, අක්කර 12 ක 
පමණ පෙද්ශයකට කැළි කසළ බැහැර කර ඇති 
බවත්; 

 (iii) ෙමම ගැටලුව ෙහේතුෙවන් ෙකොෙළොන්නාව 
පෙද්ශෙය් ජනතාව අධ ාපනික, ෙසෞඛ  හා 
පාරිසරික වශෙයන් දැඩි ෙලස පීඩාවට පත් වී 
සිටින බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) දිනකට ෙකොළඹ නගරෙයන් මීෙතොටමුල්ලට 
ෙගන එන කැළි කසළ පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) කැළි කසළ බැහැර කිරීම සඳහා ෙකොළඹ නගර 
සභාව, මීෙතොටමුල්ල ෙවනුවට ෙවනත් විකල්ප 
සථ්ානයක් ෙතෝරා ගන්ෙන්ද; 

 (iii) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද; 

 (iv) කැළි කසළ ෙවනත් සථ්ානයකට ෙයොමු කිරීමට 
පියවර ගන්ෙන් නම්,  ඉන් පසුව දැනට තිෙබන 
කැළි කසළ ඉවත් කිරීම සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් 
කියාත්මක කරන්ෙන්ද; 

 (v)  එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
மாநகர மற் ம் ேமல் மாகாண அபிவி த்தி அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) ெகா ம்  மாநகர சைபயினால் பல 
வ டங்களாக ெகா ம்  நகரத்தின் குப்ைப 
கூளங்கள் மீெதாட்ட ல்ல பிரேதசத்தில் 
ெகாட்டப்ப கின்றன என்பைத ம்; 
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 (ii) 02 ஏக்கர் பிரேதசத்தில் மாத்திரம் குப்ைப 
கூளங்கைளக் ெகாட் வதற்கு அ மதி 
வழங்கப்பட் ள்ளேபாதி ம் ஏறக்குைறய 12 
ஏக்கர் பிரேதசத்தில் குப்ைப கூளங்கள் 
ெகாட்டப்பட் ள்ளனெவன்பைத ம்; 

 (iii) இப் பிரச்சிைனயின் காரணமாக  
ெகாெலான்னாவ பிரேதச மக்கள் கல்வி, சுகாதார 
மற் ம் சுற்றாடல் ாீதியாக க ைமயாக 
பாதிக்கப்பட் ள்ளனர் என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) நாெளான் க்கு ெகா ம்  நகரத்தி ந்  
மீெதாட்ட ல்ைலக்கு ெகாண் வரப்ப கின்ற 
குப்ைப கூளங்களின் அள  யா ; 

 (ii) குப்ைப கூளங்கைள அகற் வதற்காக ெகா ம்  
நகர சைபயான  மீெதாட்ட ல்ைலக்கு பதிலாக 
ேவ  மாற்  இடெமான்ைறத் ெதாி ெசய் மா; 

 (iii) ஆெமனில், அத்திகதி யா ; 
 (iv) குப்ைப கூளங்கைள ேவ  இடத்திற்கு 

அ ப்பிைவக்க நடவ க்ைக எ க்குமாயின், 
அதன் பின்னர் தற்ேபா ள்ள  குப்ைப 
கூளங்கைள அகற் வதற்கான 
ேவைலத்திட்டெமான்ைற அ ல்ப த் மா; 

 (v) ஆெமனில், அத்திகதி யா ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Megapolis and Western 

Development: 

(a) Is he aware that - 
 (i) the Colombo Municipal Council has been 

dumping waste of the city of Colombo at a 
place in Meethotamulla for many years 
now; 

 (ii) although the permission to dump waste is 
limited to a site of 02 acres in extent, waste 
has been dumped in an area that spreads 
over  12 acres; and 

 (iii) the people in Kolonnawa area have been 
depressed as they have been severely 
affected in terms of education, health and 
effects on the environment?  

(b) Will he inform this House-  
 (i) what quantity of waste is brought from the 

city of Colombo to Meethotamulla every 
day; 

 (ii) whether the Colombo Municipal Council 
would choose an alternative place to 
Meethotamulla for dumping waste; 

 (iii) if so, on which date; 
 (iv) whether the Council will implement a 

measure to remove the existing waste, if 
steps are to be taken to send waste to 
another place; and 

 (v) if so, on which date? 

(c) If not, why? 

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා (මහානගර හා බස්නාහිර 
සංවර්ධන නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன - மாநகர மற் ம் ேமல் 
மாகாண அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of 
Megapolis and Western Development) 
ගරු කථානායකතුමනි, මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන 

අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත*  
කරනවා.   
 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 
(අ) (i) දැනුවත්ව ඇත. 

  (ii) දැනුවත්ව ඇත. 

 (iii)    දැනුවත්ව ඇත. 

(ආ) (i) දිනකට ෙටොන් 700 - 800ක් පමණ (ෙකොළඹ මහ නගර 
සභාෙව් ෙල්ඛන අනුව) 

 (ii) ෙනොදනී. එය ෙකොළඹ මහ නගර සභාෙවන් විමසිය යුතුය. 

 (iii) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iv) කැළි කසළ කළමනාකරණය මහානගර හා බස්නාහිර 
සංවර්ධන අමාත ාංශයට පැවරී ඇති වගකීමක් ෙනොෙව්. 
එෙසේ වුවද ඒ සඳහා කටයුතු කළ යුතු ආයතන මඟින් සුදුසු 
වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක ෙනොවූ බැවින් ඒ සඳහා සුදුසු 
ව ාපෘතියක් කියාත්මක කිරීමට අමාත  මණ්ඩල අනුමැතිය 
මඟින් ෙමම ආමාත ාංශයට බලය පවරා ඇත. ඒ අනුව 
පහත ව ාපෘතීන් 3ක් කියාත්මක කිරීමට නියමිතය. 

  01.  ෙකොළඹ නාගරික බල පෙද්ශෙය් ෛදනිකව රැසව්න 
කසළ කළමනාකරණය සඳහා ෙකොළඹ මහනගර 
සභාව විසින් නියමිත පසම්පාදන කියාවලියට අනුව 
ෙවසට්ර්න් පවර් පුද්ගලික සමාගම විසින් ඉදිරිපත් කර 
තිබූ ව ාපෘති ෙයෝජනාව ෙතෝරාෙගන ඇති අතර, එම 
ව ාපෘතිය කියාත්මක කිරීමට ඉඩම් ෙගොඩ කිරීෙම් හා 
සංවර්ධන කිරීෙම් සංස්ථාව සතු මුතුරාජෙවල අක්කර 
10ක ඉඩම් පමාණයක් ලබා දී ඇත. ඊට අමතරව 
මීෙතොටමුල්ල ෛදනිකව එකතුවන කැළි කසළ 
පුත්තලම අරුවක්කාරු පෙද්ශෙය් විද ාත්මක 
කමෙව්දයකට අනුව සනීපාරක්ෂක කසළ බැහැර 
කිරීෙම් ව ාපෘතියක් කියාත්මක කිරීමට නියමිතය. 
තවද, ෛදනික කැළි කසළ පිලිස්සීෙම්දී පතුෙල් 
එකතුවන අළු (bottom ash)ද ෙමම ස්ථානයට බැහැර 
කරනු ලබයි. නමුත් ෙමම ව ාපෘතිය කියාත්මක 
කිරීම වනජීවී ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් විෙරෝධය මත 
පමාද වී ඇත. එම ව ාපෘතිය සැලසුම් කළ පරිදි 
කියාත්මක කිරීමට හැකියාව ලැබුණි නම් 
මීෙතොටමුල්ල පෙද්ශෙය් ජනතාවට සහනයක් වනු 
ඇත. ෙකෙසේ ෙවතත් වනජීවී ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
පළාත් පරිසර අධිකාරිය සමඟ සාකච්ඡා කර 
එකඟතාව පළ කළ පසු සැලසුම් කළ පරිදි එම 
ව ාපෘතිය කියාත්මක වනු ඇත. 

  02.  පිලියන්දල කරදියාන පෙද්ශෙය් ෛදනිකව අවිධිමත් 
ෙලස එක්රැස ්වී ඇති කසළ කළමනාකරණය සඳහා 
නියමිත පසම්පාදන කමෙව්දයකට අනුව කැඳවනු 
ලැබූ ව ාපෘති ෙයෝජනා තුනක් අතුරින් තාක්ෂණික 
ඇගැයුම් කමිටුව විසින් එක් ෙයෝජනාවක් නිර්ෙද්ශ 
කර ඇත. එකී ෙයෝජනාව සඳහා අමාත  මණ්ඩල 
අනුමැතිය ලබා ගැනීම සඳහා ඉදිරිපත් කිරීමට අවශ  
කටයුතු සිදු කරමින් පවතී. 

  03.  ගම්පහ දිසත්ික්කෙය් ෛදනිකව එකතුවන කසළ 
කළමනාකරණය සඳහාද, ෙකොළඹ දිසත්ික්කය සඳහා 
ෙයෝජනා කැඳවීමට සමගාමීව සිදු කරනු ලැබූ 
පසම්පාදන කියාවලිය යටෙත් ව ාපෘති ෙයෝජනා 
කැඳවන ලදී. එම ෙයෝජනාවන් තාක්ෂණික ඇගැයුම් 
කමිටුෙව් නිර්ෙද්ශ ලබා ගැනීෙමන් පසු අමාත  
මණ්ඩල අනුමැතියට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය. 

 (v) දැනටමත් මූලික පියවරයන් ආරම්භ කර ඇත. ඒ අනුව ඉදිරි 
වසර ෙදකක කාලය තුළදී කියාත්මක කිරීමට නියමිතය. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, මට පශ්නයක් අහන්න පුළුවන්ද? 

 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
පුළුවන්,  අහන්න. 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, මට දැනගන්නට ඕනැ ඒ 

කටයුත්ත ෙකෙරනවාද, ෙකෙරනවා නම් ඒ, කුමන කාලෙය්ද 
කියලා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙදෙවනි වටෙය් දී සාමාන ෙයන් පිළිතුර සභාගත කරනවා. 

ගරු එස්.එම්. මරික්කාර් මන්තීතුමනි, ඔබතුමා පළමුෙවනි වටෙය්දී 
පශ්නය අහන්න සභාෙව් හිටිෙය් නැහැ.  

 
 
සෙතොස ආනයනය කළ සහල් - 2014 : විස්තර  

செதாச லமான அாிசி இறக்குமதி -2014 : விபரம் 
RICE IMPORTED BY CWE - 2014: DETAILS  
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3. ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - 

(2):  

(අ) (i) 2014 වර්ෂෙය්දී සෙතොස මඟින් ශ  ී ලංකාවට 
ආනයනය කරන ලද සහල් ප මාණය ෙකොපමණද; 
ඒ සඳහා වැය වූ මුළු මුදල ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සහල් ප මාණෙයන් ෙම් වනවිට අෙළවි කර 
ඇති ප මාණය ෙකොපමණද; එමඟින් සෙතොස ලබා 
ඇති ලාභය ෙකොපමණද; 

 (iii) අෙළවි කිරීමට ෙනොහැකි වූ සහල් ප මාණය 
ෙකොපමණද; එමඟින් සෙතොසට සිදු වූ අලාභය 
ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ෙමවැනි අලාභයන් සිදුවන්ෙන් සහල් ආනයනයට 
ෙපර ෙද්ශීය ෙවෙළඳ ෙපොළ තත්ත්වය 
සැලකිල්ලට ෙගන කටයුතු ෙනොකිරීම නිසා බව 
පිළිගන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, පාඩු ලබන කි යාවන් ඵලදායී අන්දමින් 
සිදු කිරීමට නිසි ක මෙව්දයක් සකස ්කරන්ෙන්ද; 

 (iii) එෙසේ නම්, එම ක මෙව්දය කවෙර්ද; එය කියාවට 
නංවන දිනය කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) 2014ஆம் ஆண் ல் செதாச லம் இலங்ைகக்கு 
இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட அாிசியின் அள  
யா ;  இதற்காக ெசலவிடப்பட்ட பணத்ெதாைக 
யா ;  

 (ii) ேமற்ப  அாிசியில் தற்ேபா  விற்பைன 
ெசய்யப்பட் ள்ள அள  யா ;  இதன் லம் 
செதாச அைடந் ள்ள இலாபம் யா ; 

 (iii) விற்பைன ெசய்ய இயலாதி ந்த அாிசியின் 
அள  யா ;  இதன் லம் செதாச க்கு 
ஏற்பட் ள்ள  நட்டம் யா ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) இத்தைகய நட்டம் ஏற்ப வதற்கான காரணம், 
அாிசி இறக்குமதிக்கு ன்னர் உள் ர் சந்ைத 
நிைலைமகைளக் க த்திற்ெகாண்  ெசயற் 
படாைமயாகும் என்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா; 

 (ii) ஆெமனில், நட்டத்ைத எதிர்ேநாக்கும் 
ெசயற்பா கைள விைனத்திறனான விதத்தில் 
ேமற்ெகாள்வதற்கான உாிய ைறைமெயான் 
ைறத் தயாாிப்பாரா; 

 (iii) ஆெமனில், குறித்த ைறைம யா ;  இதைன 
நைட ைறப்ப த் ம் திகதி யா ;  

 என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Industry and Commerce: 

(a) Will he inform this House  - 

 (i) the quantity of rice imported to Sri Lanka 
through the CWE in the year 2014 and the 
total cost of that; 

 (ii) the quantity of rice sold by now out of that 
total quantity and the profit earned by the 
CWE through that; and 

 (iii) the quantity of rice that could not be sold 
and the loss incurred to the CWE through 
that? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) whether  he admits that such losses are 
incurred as a result of the failure to consider 
the local market condition prior to 
importing rice; 

 (ii) if so, whether a proper methodology would 
be developed to carry out the loss incurring 
activities in a productive manner; and 

 (iii) if so, what that methodology is and the date 
on which it will be implemented? 

(c)   If not, why? 
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ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා (කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 
අමාත තුමා)  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன் - ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப 
அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and 
Commerce) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර මා සභාගත* 

කරනවා.  
 

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

 

(අ)  (i)   2014 වර්ෂෙය්දී සෙතොස ආයතනය විසින් සහල් ආනයනය 
ෙනොකරන ලදී. ෙකෙසේ ෙවතත්, ලංකා සෙතොස ආයතනය 
විසින් 2014 වර්ෂෙය්දී සහල් ආනයනය කරන ලදී.  

  ආනයනය කරන ලද සහල් පමාණය - ෙමටික් ෙටොන් 
257,853 

  වැය වූ මුළු මුදල - රුපියල් බිලියන 17.3 

 (ii)     
 

 
 

  ආනයනය කරන ලද සහල් පමාණය  - ෙමටික් ෙටොන් 
257,853 

  අෙළවි කර ඇති සහල් පමාණය -  ෙමටික් ෙටොන් 174,299 

  අෙළවි කර ඇති සහල් පමාණය  - ෙමටික්  ෙටොන් 174,299 

  උපයා ගත් ලාභය - ලාභ ලබා නැත.  

 (iii)   

  ආනයනය කරන ලද සහල් පමාණය - ෙමටික් ෙටොන්  
257,853 

  අෙළවි කරන ලද සහල් පමාණය - ෙමටික් ෙටොන්  174,299 

  ඉතිරි සහල් පමාණය    - ෙමටික් ෙටොන්    83,554 
                  ================ 

  2016.06.30 දින අෙළවි කිරීමට ෙනොහැකි වූ සහල්  

  පමාණය  -  ෙමටික් ෙටොන් 83,554 

  එමඟින් සිදු වූ අලාභය - රුපියල් බිලියන 5.0 

      (ආසන්න වශෙයන්) 

  අෙළවි කිරීමට ෙනොහැකි වූ සහල් ෙමටික්   ෙටොන් 83,554ක 
පමාණය  අමාත  මණ්ඩල තීරණය පරිදි ෙමටික් ෙටොන් 
8,000ක් කිෙලෝගෑම් එකක් රුපියල් 38.00 බැගින් රුපියල් 
මිලියන 304.0ක් දක්වා පීමා ආයතනයටත්, ෙමටික් ෙටොන් 
2,000ක් කිෙලෝගෑම් 1ක් රුපියල් 38.00 බැගින් රුපියල් 
මිලියන 76.0ක් දක්වා නිව් ෙහෝප් ලංකා ආයතනයටත් 
අෙළවි කරන ලදී. 2016.06.30 දිනට විකිණීමට ෙනොහැකිව 
ඉතිරි වූ සහල් පමාණය ෙමටික් ෙටොන් 73,554කි. 

(ආ)  (i)  නැත. 

  2014 වර්ෂෙය් සහල් ආනයනය කිරීමට ෙහේතු: 

 • ආරක්ෂක සහල් ෙතොගයක් පවත්වාෙගන යාම සඳහා 

 • ආහාර සුරක්ෂිතතාව 

 • ෙවෙළඳ ෙපොළ සහල් මිල ස්ථාවර කිරීම (කැබිනට් මණ්ඩල 
පතිකාව පරිදි) 

සහල් වර්ගය පිරිවැය 

විකුණුම් මිල 
(කිෙලෝග්රෑම් 

1ක) 2014.11.27 
දින ලිපිය අනුව 

අලාභය 

සුදු කැකුළු සහල් රුපියල් 64 රුපියල් 50 (රුපියල් 14) 

නාඩු සහල් රුපියල් 64 රුපියල් 55 (රුපියල් 9) 

ෙපොන්නි සහල් රුපියල් 75 රුපියල් 60 (රුපියල් 15) 

 (ii)  සෙතොස ආයතනය දැනට සහල් ආනයනය කිරීම සිදු 
ෙනොකරයි. 

 (iii)  ඉහත (ආ) (ii) පිළිතුර අනුව අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඇ)  අදාළ ෙනොෙව්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 5-618/'16-(2), ගරු ඉ. චාල්ස ් නිර්මලනාදන් 

මහතා. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ඉ. චාල්ස් නිර්මලනාදන් 

මන්තීතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, බුද්ධ ශාසන අමාත තුමා ෙවනුෙවන් 

මා එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා සති ෙදකක් කල් ඉල්ලා 
සිටිනවා. 

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

  
ශී ලංකාෙව් සිය දිවි නසා ගැනීම් : විස්තර 

இலங்ைகயில் தற்ெகாைலகள் : விபரம் 
SUICIDES IN SRI LANKA: DETAILS  

671/’16 

7. ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා (ගරු බිමල් රත්නායක 
මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி - மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க 
சார்பாக) 
(The Hon. Nihal Galappaththi on behalf of  the on. Bimal 
Rathnayake) 
නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් 

ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) 2013, 2014 සහ 2015 වර්ෂයන්හිදී ශී ලංකාෙව් සිය දිවි 
නසා ගැනීම් සංඛ ාව සහ සිය දිවි නසා ගැනීමට තැත් 
කිරීම් සංඛ ාව, වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) 2013, 2014 සහ 2015 වර්ෂයන්හිදී ශී ලංකාෙව් සිය දිවි 
නසා ගැනීම් සංඛ ාව සහ සිය දිවි නසා ගැනීමට තැත් 
කිරීම් සංඛ ාව; 

 (i) සත්ී, පුරුෂභාවය අනුව; 

 (ii) වයස ්කාණ්ඩ අනුව; 

 (iii) එක් එක් දිසත්ික්කය අනුව; 

 ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද යන්නත් එතුමා ෙමම 
සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) 2013, 2014 සහ 2015 වර්ෂයන්හිදී සිය දිවි නසා 
ගැනීම් හා සිය දිවි නසා ගැනීමට තැත් කිරීම් වැඩිම 
සංඛ ාවක් වාර්තා වූ පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස 
25 කවෙර්ද; 

1805 1806 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

  (ii) සිය දිවි නසා ගැනීම් හා සිය දිවි නසා ගැනීමට තැත් 
කිරීම් පිළිබඳ නිවැරැදි දත්ත හා ෙතොරතුරු වාර්තා 
කරන රාජ  ආයතනය කවෙර්ද; 

 යන්න තවදුරටත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதன் அபிவி த்தி 

அைமச்சைரக்  ேகட்ட வினா:  

(அ) 2013, 2014 மற் ம் 2015ஆம் ஆண் களில் 
இலங்ைகயில் இடம்ெபற்ற தற்ெகாைலகளின் 
எண்ணிக்ைக மற் ம் தற்ெகாைல யற்சிகளின் 
எண்ணிக்ைக  வ டாந்த அ ப்பைடயில் 
ெவவ்ேவறாக எவ்வள  என்பைத அவர் இச்சைபக்கு 
அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) 2013, 2014 மற் ம் 2015ஆம் ஆண் களில் 
இலங்ைகயில் இடம்ெபற்ற தற்ெகாைலகளின் 
எண்ணிக்ைக மற் ம்  தற்ெகாைல யற்சிகளின் 
எண்ணிக்ைக, 

 (i) ஆண், ெபண் பால்நிைலக்கு ஏற்ப; 

 (ii) வய த் ெதாகுதிக க்கு ஏற்ப;  

 (iii) ஒவ்ெவா  மாவட்டத் க்கும் ஏற்ப; 

 ெவவ்ேவறாக எவ்வள  என்பைத ம் அவர் 
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) 2013, 2014 மற் ம் 2015ஆம் ஆண் களில் 
தற்ெகாைல மற் ம்  தற்ெகாைல  யற்சிகள் 
அதிகளவில்  பதிவாகிய 25 பிரேதச ெசயலாளர் 
பிாி க ம் யாைவ; 

 (ii) தற்ெகாைல  மற் ம்  தற்ெகாைல  யற்சிகள்  
குறித்  சாியான தர கள் மற் ம் தகவல்கைள 
அறிக்ைகயி ம் அரச நி வனம் யா ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு ேம ம் அறிவிப்பாரா?  

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Law and Order and Southern 
Development: 

(a) Will he inform this House the number of suicides 
and attempted suicides that occurred in Sri Lanka 
in the years 2013, 2014 and 2015, separately for 
each year? 

(b) Will he also inform this House of the number of 
suicides and attempted suicides that occurred in 
Sri Lanka in the years 2013, 2014 and 2015 
separately- 

 (i) as per gender; 
 (ii) as per age groups; and 

 (iii) as per district? 

(c) Will he further inform this House - 
 (i) the 25 Divisional Secretary's Divisions from 

which the highest number of suicides and 
attempted suicides were reported in the 
years 2013,2014 and 2015; and 

 (ii) the public institution that records accurate 
data and information on suicides and 
attempted suicides? 

(d)  If not, why?   
 

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

කරනවා.  
 

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

 

(අ)  සිය දිවි නසා ගැනීමට තැත් කිරීම් සම්බන්ධෙයන් වන දත්ත ෙපොලිස ්
සංඛ ා ෙල්ඛන ෙකොට්ඨාසය මඟින් රැස ්කිරීමක් සිදු ෙනොකරන අතර, 
ඒ සම්බන්ධව ෙපොලිස ්ස්ථාන මට්ටමින් දත්ත එක්රැස ්කිරීම සිදු කරනු 
ලබයි. ඒ අනුව සිය දිවි නසා ගැනීමට තැත් කිරීම් සම්බන්ධෙයන් දත්ත 
විශ්ෙල්ෂණයක් ලබාදීමට පමාණවත් කාලයක් අවශ  වන අතර, සිය 
දිවි නසා ගැනීම් සම්බන්ධ දත්ත පහත පරිදි වගුගත කර ඉදිරිපත් කරමි. 

(ආ)  

 (i)  ස්තී පුරුෂභාවය අනුව 

 (ii)  වයස ්කාණ්ඩ අනුව  

 (iii)   ෙපොලිස ්ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් ෙපොලිස ්ෙකොට්ඨාස අනුව 
දත්ත රැස ්කරනු ලබන අතර, දිසත්ික්ක අනුව ෙහෝ පා ෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස අනුව දත්ත රැස ් ෙනොකරයි. සිය දිවි  
නසා ගැනීමට තැත් කිරීම් සම්බන්ධෙයන් වන දත්ත              
සංඛ ා ෙල්ඛන ෙකොට්ඨාසය මඟින් රැසක්ිරීමක් සිදු 
ෙනොකරන අතර, ඒ සම්බන්ධව ෙපොලිස ් ස්ථාන මට්ටමින් 

1807 1808 

[ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා] 

වර්ෂය ශී ලංකාෙව් සියදිවි නසා ගැනීම් 
සංඛ ාව 

2013 3,455 
2014 3,144 
2015 3,058 

වර්ෂය ශී ලංකාෙව් සිය දිවි නසා ගැනීම් 
සංඛ ාව 

  ස්තී පුරුෂ 
2013 752 2,703 
2014 660 2,484 
2015 669 2,389 

ශී ලංකාෙව් සිය දිවි නසා ගැනීම් සංඛ ාව 
වයස් 
කාණ්ඩ 

වර්ෂය 
2013 2014 2015 

8-16 84 94 66 
17-20 256 202 232 
21-25 338 295 274 
26-30 296 294 262 
31-35 306 277 266 
36-40 279 232 261 
41-45 304 236 230 
46-50 301 268 253 
51-55 290 261 286 
56-60 245 262 249 
61-65 247 235 227 
66-70 152 164 149 
71න් ඉහළ 357 324 307 
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දත්ත එක්රැස ්කිරීම සිදු කරනු ලබයි. ඒ අනුව, එෙසේ දත්ත 
විශ්ෙල්ෂණයක් ලබාදීමට පමාණවත් කාලයක් අවශ  ෙව්.  

(ඇ)  (i)  සිය දිවි නසාගැනීමට තැත් කිරීම සම්බන්ධෙයන් වන දත්ත 
ෙපොලිස ් ස්ථාන හා ෙපොලිස ් ෙකොට්ඨාස අනුව රැස ් කරනු 
ලබන අතර, පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස අනුව එම දත්ත 
රැස ් ෙනොකරයි. එෙසේ දත්ත විශ්ෙල්ෂණයක් ලබාදීමට 
පමාණවත් කාලයක් අවශ  ෙව්. ඒ අනුව ෙපොලිස ්
ෙකොට්ඨාස අනුව වැඩිම සිය දිවි නසා ගැනීම් සංඛ ාවක් 
වාර්තා වූ ෙපොලිස ්ෙකොට්ඨාස 25, වර්ෂය අනුව පහත පරිදි 
වගුගත කර ඉදිරිපත් කරමි.  

 (ii)  ෙපොලිස ්ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

(ඈ)  පැන ෙනොනඟී. 
 

හන්ෙදස්ස, මහ/අල්මනාර් ජාතික පාසල පිහිටි 
ස්ථානය නාය යෑම : ආරක්ෂිත පියවර  

 ஹன்ெதஸ்ஸ, க/அல்மனார் ேதசிய பாடசாைலச் 
சூழல் மண்சாி க்குள்ளாதல் : பா காப்  

நடவ க்ைக 
LANDSLIDE OCCURRED IN K/ALMANAR NATIONAL SCHOOL 

PREMISES IN HANDESSA: REMEDIAL MEASURES  
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9. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා (ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් 

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

(අ) (i) මහනුවර දිසත්ික්කෙය්, හන්ෙදසස්, මහ/අල්මනාර් 
ජාතික පාසලට අයත්, ෙතමහල් ෙගොඩනැගිල්ල 
පිහිටා තිෙබන සථ්ානය පසු ගිය දා නාය යෑමට 
ලක්වූ බවත්; 

 (ii) ඒ සම්බන්ධෙයන් අධ ාපන අමාත ාංශෙය් 
ෙල්කම් විසින් අංක ED/7/99/9/1/31 හා 
2015.12.14 දිනැති ලිපිය මඟින් ජාතික 
ෙගොඩනැගිලි පර්ෙය්ෂණ සංවිධානෙය් 
අධ ක්ෂවරයා දැනුවත් කළද, ෙමෙතක් කිසිදු 
පියවරක් ෙගන ෙනොමැති බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) අධික වර්ෂා සහිත කාලගුණ තත්ත්වයකදී, එකී පාසැල් 
ෙගොඩනැගිල්ල හා එහි අවට අවදානම් තත්ත්වයක පවතින 
ෙහයින්, නාය යෑමට ලක් වූ පස ් කන්දට ආසන්නව 
ආරක්ෂිත බැම්මක් ඉදිකිරීම සඳහා පියවර ගන්ෙන්ද යන්න 
එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
அனர்த்த காைமத் வ அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) கண்  மாவட்டத்தின் ஹன்ெதஸ்ஸ, க/
அல்மனார் ேதசிய பாடசாைலக்குாிய 

ன் மா க் கட் டம் அைமந் ள்ள இடம் 
அண்ைமயில் மண் 
சாி க்குள்ளானெதன்பைத ம்; 

 (ii) இ  ெதாடர்பாக கல்வி அைமச்சின் 
ெசயலாளாினால் ED/7/99/9/1/31ஆம் இலக்க, 
2015.12.14 ஆம் திகதிய க தத்தின் லம் 
ேதசிய கட் ட ஆராய்ச்சி நி வனத்தின் 
பணிப்பாளர் விழிப் ணர் ட்டப்பட்டேபாதி ம் 
இ வைர எ வித நடவ க்ைக ம் 
எ க்கப்படவில்ைலெயன்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) க ம்மைழ டன்கூ ய காலநிைலயின்ேபா , 
ேமற்ப  பாடசாைலக் கட் ட ம் அதைனச் 
சூழ்ந் ள்ள பிரேதச ம் ஆபத்தான நிைலயில் 
உள்ளதால், மண் சாி க்குள்ளாகி ள்ள மண் 
குன் க்கு அ காைமயில் பா காப்  மதிெலான்ைறக் 
கட் வதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத அவர் 
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Disaster Management: 

(a) Is he aware that - 

 (i) a landslide occurred recently in the 
premises in which the three storeyed 
building belonging to K/Almanar National 
School in Handessa in the Kandy District, 
is located; and 

 (ii) although the Secretary to the Ministry of 
Education has informed the Director of the 
National Building Research Organization 
by the  letter No. ED/7/99/9/1/31 of 
14.12.2015 in this regard, no step has been 
taken? 
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අනු 
අංකය 

වර්ෂය අනුව වැඩිම සිය දිවි නසා ගැනීම් වාර්තා වූ ෙපොලිස් 
ෙකොට්ඨාස 

  2013 2014 2015 
1 රත්නපුර රත්නපුර මහනුවර 
2 අනුරාධපුර කුරුණෑගල අනුරාධපුර 

3 කුරුණෑගල අනුරාධපුර රත්නපුර 

4 මහනුවර මහනුවර කුලියාපිටිය 

5 මාතර මාතර කුරුණෑගල 

6 යාපනය මඩකලපුව ගාල්ල 
7 මඩකලපුව ගම්පහ මඩකලපුව 

8 කුලියාපිටිය කුලියාපිටිය ගම්පහ 

9 තංගල්ල කැලණිය යාපනය 

10 ෙමොනරාගල නුෙග්ෙගොඩ තංගල්ල 

11 කෑගල්ල කෑගල්ල මාතර 

12 නිකවැරටිය යාපනය හලාවත 

13 නුෙග්ෙගොඩ තංගල්ල කළුතර 

14 ෙපොෙළොන්නරුව ගාල්ල ෙමොනරාගල 

15 කැලණිය නිකවැරටිය කෑගල්ල 

16 කළුතර අම්පාර නුෙග්ෙගොඩ 

17 ගම්පහ මාතෙල් අම්පාර 

18 අම්පාර පුත්තලම පුත්තලම 
19 බදුල්ල ෙමොනරාගල මාතෙල් 

20 මාතෙල් නුවරඑළිය පානදුර 

21 සීතාවකපුර හලාවත මීගමුව 

22 බණ්ඩාරෙවල ෙපොෙළොන්නරුව ෙපොෙළොන්නරුව 

23 හලාවත කළුතර නුවරඑළිය 

24 ඇල්පිටිය බදුල්ල බදුල්ල 

25 ගල්කිස්ස සීතාවකපුර නිකවැරටිය 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

(b) Will he inform this House whether steps will be 
taken to construct a protection wall adjacent to the 
mound of earth that was subjected to the landslide 
since the aforesaid  school building and the 
adjacent area is at a risk in a condition of heavy 
rain? 

(c) If not, why? 
 

ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා (ආපදා කළමනාකරණ  
නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ேனஷ்  கங்கந்த - அனர்த்த காைமத் வ பிரதி 
அைமச்சர்) 
(The Hon.  Dunesh  Gankanda - Deputy Minister of Disaster 
Management)  
ගරු කථානායකතුමනි, ආපදා කළමනාකරණ අමාත තුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* කරනවා.  
  

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

 

 (අ)  (i)  මහ/අල්මනාර් ජාතික පාසල අසල නායයෑමක් වාර්තා වී 
නැත. නමුත් යාබද මහ/අල්නූර් පාථමික විද ාලෙය් වූ 
කණ්ඩි කඩාවැටීම් තත්ත්වයක් වාර්තා වී ඇත. 

 (ii)   අධ ාපන අමාත ාංශෙය් ෙල්කම් විසින් එවන ලදැයි ෙමහි 
සඳහන් ED/99/9/1/31 දරන 14.12.2015 දිනැති ලිපිය 
ෙනොමැති බවත් KDS/UNU/5/1/7/NBRO දරන 
27.05.2016 දිනැති ලිපිය මඟින් උඩුනුවර පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
විසින් උඩුනුවර මහ/අල්නූර් පාථමික පාසෙලහි ඇති වූ 
කණ්ඩි කඩාවැටීම් පිළිබඳ දැනුම්දීමක් කර ඇත. ඒ අනුව 
ජාතික ෙගොඩනැඟිලි පර්ෙය්ෂණ සංවිධානෙය් මහනුවර 
ශාඛාව විසින් ෙමම පරීක්ෂණය සිදුකර වාර්තාවක් ලබාදී 
ඇත. එම වාර්තාෙව් (NBRO/LRRMD/LI/
KN/16/31/21703) පිටපතක් ෙම් සමඟ අමුණා ඇත. 
(ඇමුණුම 06)* 

  සිදු කරන ලද පරික්ෂණවලට අනුව සිදුවී ඇත්ෙත් 
නායයාමක් ෙනොව අල්නූර් පාථමික පාසෙලහි ඊ (E) සහ 
රාසික් (RAZIK) ෙගො ඩනැඟිල්ල පිටුපස කණ්ඩිය 
අස්ථාවරවීමකි. එම වාර්තාෙව්ම ෙම් සඳහා ගත යුතු 
දිගුකාලීන සහ ෙකටිකාලීන කියා මාර්ග සඳහන් කර ඇත.  

  NBRO එක විසින් පාසෙල් විදුහල්පතිෙයන් විමසූ පශ්නයට 
උත්තරය: 

  අල්මනාර් ජාතික පාසල සහ අල්නූර් පාථමික පාසල පිහිටා 
ඇත්ෙත් එකිෙනක යාබදව බවත්, ෙමම ලිපිය ලද පසු 
තත්ත්වය පැහැදිලි කර ගැනීම සඳහා අල්මනාර් ජාතික 
පාසෙල් විදුහල්පති සමඟ දුරකථනෙයන් 
(0812315807/0779577055) කළ විමසීමකදී ජාතික 
ෙගොඩනැඟිලි පර්ෙය්ෂණ සංවිධානෙය් මහනුවර 
කාර්යාලෙය් ස්ථාන භාර නිලධාරිට දැනුම් දී ඇත්ෙත් එම 
පාසෙලහි බැඳ ඇති බැම්මක ඉරි තැලීම් කිහිපයක් සිදුවී 
ඇතත් එම බැම්ම අස්ථාවරව කඩා වැටී නැති බවයි. 

(ආ)  ආරක්ෂිත බැමි බැඳීම හා අදාළ සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳව මූලික 
සමීක්ෂණ වාර්තාව අනුව කටයුතු කළ යුතුය. ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
දිසත්ික් ෙල්කම්වරයා විසින් අධ ාපන අමාත ාංශය දැනුවත් කර 
අවශ  කියා මාර්ග ගනිමින් පවතියි. ෙම් සම්බන්ධෙයන් ජාතික 
ෙගොඩනැඟිලි පර්ෙය්ෂණ සංවිධානෙය් තාක්ෂණික සහෙයෝගය 
ලබාදිය හැකිය.  

(ඇ)  පැන ෙනොනඟී.  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 13-672/'16-(1), ගරු බිමල් රත්නායක මහතා.  
 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුරු දීම සඳහා සති ෙදකක් කල් ඉල්ලා සිටිනවා. 

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

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් පශ්න.  

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා. 
 

 
ෙපෞද්ගලිකව  දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය 

தனி அறிவித்தல் ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
 තානාපතිවරු, මහ ෙකොමසාරිස්වරු හා ආයතන 

පධානීන් පත් කිරීම සඳහා පාර්ලිෙම්න්තු අනුමැතිය  
வர்கள், உயர் ஸ்தானிகர்கள் மற் ம் 

நி வனத் தைலவர்களின் நியமனத் க்கான 
பாரா மன்ற அங்கீகாரம்  

PARLIAMENTARY APPROVAL FOR APPOINTMENT OF 
AMBASSADORS, HIGH COMMISSIONERS AND HEADS OF 

INSTITUTIONS  
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, 23(2) ස්ථාවර නිෙයෝගය යටෙත් ෙමම 

පශ්නය ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දීම සම්බන්ධව මුලින්ම මා 
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

ගරු අගාමාත තුමා ෙවතයි  මා ෙමම පශ්නය ෙයොමු කරන්ෙන්.  
විෙද්ශ රටවල් නිෙයෝජනය කරන ශී ලංකා තානාපතිවරුන් සහ 
මහ ෙකොමසාරිස්වරුන්  ෙමන්ම විවිධ අමාත ාංශ යටෙත් ඇති 
රාජ  සංස්ථා, ආයතන, අධිකාරි, ෙකොමිෂන් සභා හා මණ්ඩලවල 
පධානීන් ෙලස පත් වන සභාපතිවරුන් සහ අධ ක්ෂ මණ්ඩල ගරු 
අගාමාත තුමාෙග් අනුමැතිය ඇතිව පත්ෙව්. 

ඉහත සඳහන් සියලු පත්වීම්, 

1.   පාර්ලිෙම්න්තු ෙව් අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කළ යුතු බව 
ඔබතුමා පිළිගන්ෙන්ද? 

1811 1812 

[ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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     (අ)   ශී ලංකාව නිෙයෝජනය කිරීමට පත් වන 
තානාපතිවරුන් සහ මහ ෙකොමසාරිසව්රුන්;   

 (ආ)  රාජ  සංසථ්ා, ආයතන, අධිකාරි, ෙකොමිෂන් සභා 
සහ මණ්ඩලවල පධානීන් ෙලස පත්වන 
සභාපතිවරුන් 300කට අධික පිරිසක් සඳහා  
පාර්ලිෙම්න්තු අනුමැතිය ගත යුතුව ඇත.  

2. වර්තමාන ආණ්ඩුව පිහිටුවා වසරක් ගතවී ඇතත්,  

 (අ) තානාපතිවරු, ෙකොමසාරිසව්රු ෙබොෙහෝ ෙදනාද,  

 (ආ)  රාජ  සංසථ්ා, අධිකාරි සභාපතිවරු  ඉතාමත් 
සව්ල්ප ෙදෙනකුෙග් පමණක් විසත්ර 
පාර්ලිෙම්න්තුවට  එවීමත්, පත්වීම් අනුමත කර 
ගැනීමත් සම්බන්ධෙයන් සිදු වී ඇති විශාල අඩු 
පාඩුව ගරු අගාමාත තුමා පිළිගන්ෙන්ද? 

3. ෙමම තත්ත්වය නිවැරදි කර අදාළ පත්වීම්වලට අනුමැතිය 
ගැනීම සඳහා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන ෙලසත්, 
පාර්ලිෙම්න්තු නීති - රීති අනුව පත්වීම් අනුමත  කිරීමට 
අගාමාත තුමා පියවර ගන්ෙන්ද? 

 ෙමය ඉතාම බරපතළ පශ්නයක් ගරු කථානායකතුමනි. මම 
හිතන විධියට අගමැතිතුමා පත්වීම් අනුමත කරන්න ඇති. නමුත් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතිය ගැනීම පිළිබඳ කටයුතු අදාළ 
ෙල්කම්වරු ෙහෝ අදාළ අමාත ාංශ විසින් සිදුකර නැති බව 
පාර්ලිෙම්න්තු වාර්තාවලින් කියෙවනවා. මම දන්නා විධියට 300ක 
පමණ පිරිසකෙග් නම් අනුමැතිය සඳහා උසස් නිලතල පිළිබඳ 
කාරක සභාවට ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. The Committee on 
High Posts should approve these appointments and without 
that approval on the suitability of the persons who have been 
appointed, it is not fair for them to function. I think, the 
Government is committed to bring in good governance but, 
this is not good governance for the past one year.  

විවිධ වියදම් දරනවා. විවිධ තීරණ ගන්නවා. ඊළඟට, සමහර 
අය අයින් ෙවලා යනවා. සමහර අය අලුෙතන් එනවා. මම මීට වඩා 
ෙම් කාරණය ගැන කියන්න යන්ෙන් නැහැ. නමුත්, ෙම්ක බරපතළ 
පශ්නයක් ෙලස ගරු අගාමාත තුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරලා, 
තීරණයක් ෙදන්න කියලා මා ඉල්ලා සිටිනවා. 

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

පශ්නය තිෙබනවා. මීට කලිනුත් තිබුණා. මම හිතන හැටියට 
නීතියක් තිෙබන්න ඕනෑ, තනතුරකට නම් කළායින් පස්ෙසේ සති 
ෙදකක් - two weeks' time - තුළදී ෙල්කම්තුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට 
නම එවන්න අවශ යි කියා. කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබිලා 
නම්, අනුමැතිය ඇතිව ෙහෝ අනුමැතිය ලැබී නැත්නම්, අනුමැතිය 
නැතුව ෙහෝ සති ෙදකකින් එවන්න ඕනෑ. සති ෙදකක් ඇතුළත 
පාර්ලිෙම්න්තුවට යැවුවායින් පස්ෙසේ, තව පශ්නයක් තිෙබනවා. ඒ 
තමයි, වාර්තා ලබා ගැනීම. වර්තා ලබා ගැනීෙම්ත් දැන් පමාදයක් 
තිෙබනවා. වාර්තා ලබා ගැනීෙම් පශ්නයක් ඇති වනවා නම්, පක්ෂ 
නායකයින් සාකච්ඡා කරලා තීරණය කරන්න ඕනෑ, වාර්තාවට 
ඇතුළු කළ යුත්ෙත් ෙමොනවාද කියලා. ඒ වාර්තා යවන්නත් කාල 
සීමා තීරණය කරන්න ෙවයි. ෙමොකද, සමහර විට ඒ ඒ අදාළ 
අංශවලින් ෙම්වාට පමුඛත්වයක් ෙදන්ෙන් නැහැ. අෙනක් 
වැඩකටයුතු කරන ගමන් තමයි ෙම් කාර්යය කරන්ෙන්. ඒ නිසා 
ෙම් කාරණා ෙදක ගැන පක්ෂ නායකයින් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න 
තිෙබනවා. 

ඊළඟ කාරණය ෙම්කයි. අනුමැතිය ගත යුතු සංඛ ාව 
බැලුවාම, සංඛ ාව වැඩි ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. බාගෙවලාවට උසස් 
නිලතල පිළිබඳ කාරක සභාවට ස්ථාවර නිෙයෝග සංෙශෝධනට ඉඩ 
ෙදන්න ඕනෑ, වුවමනා නම්, සමහර ඒවා ගැන කාරක සභාෙවන් 
වාර්තාව ඉල්ලා ගන්න. There may be some small 
organizations. කාරක සභාෙව් වාර්තාව ලබා ෙගන ඊට පස්ෙසේ 
ඕනෑ නම්, පශ්න ෙදක-තුනක් අහන්න පුළුවන්. නැත්නම්, ඒකම 
අනුමත කරලා යවන්න. ඒ කාරණා තුන පක්ෂ නායකයන් 
සාකච්ඡා කර ගත්ෙතොත් රජෙයන් දිය යුතු සහෙයෝගය අපි 
සම්පූර්ණෙයන් ෙදන්නම්. ෙම් සඳහා දීර්ඝ කාලයක් ගතවන එක 
අප සියලු ෙදනාටම විශාල පශ්නයක්.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, මම ෙම් පිළිබඳව 

පැහැදිලි කළාට පස්ෙසේ ඉතිරි පශ්න අහන්න. ෙමොකද, ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුව වගකිව යුතු නිසා පැහැදිලි 
කරන්න ෙදන්න. ගරු අගමැතිතුමනි, වර්තමාන තත්ත්වය අනුව 
උසස් පදවි සඳහා පත් කර ඇති උසස් නිලතල පිළිබඳ කාරක 
සභාව අවුරුදු පහක් හයක්  තිස්ෙසේ යම්කිසි කමෙව්දයක් 
අනුගමනය කරමින් සිටිනවා. අලුත් කමය තමයි එතැනදී මුහුණ 
බලලා එතැනින්ම යන්න කියන්ෙන් නැහැ. අපි විනාඩි 10ක්, 15ක් 
එක් අෙයකුෙගන් පශ්න කරනවා. ඒ වාෙග්ම අපි ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් වාර්තා තුනක් ලබා ගන්නවා. පළමු වාර්තාව, 
ෙපොලිස් වාර්තාව. ෙදවන වාර්තාව, ෙසෞඛ  වාර්තාව. තුන් වන 
වාර්තාව, ආදායම් බදු ෙගවීම පිළිබඳ වාර්තාව.  

විෙශේෂෙයන්ම මම සඳහන් කරන්න ඕනෑ, මීට ඉසේසල්ලා ෙම් 
කමෙව්දය හරහා තානාපතිවරුන් පත් කිරීෙම්දී නුසුදුසු පුද්ගලයන් 
කිහිප ෙදෙනක්ම පත් ෙනොකිරීමට ඒ කමිටුවට හැකි වුණු බව. ඒ 
නිසා දැන් තිෙබන කමෙව්දය අනුව තානාපතිවරෙයක් ෙව්වා; 
ෙල්කම්වරෙයක් ෙව්වා; සභාපතිවරෙයක් ෙව්වා; ඒ කමිටුව හමුවට 
ඇවිල්ලා යම්කිසි විධියකට කරුණු ඉදිරිපත් කරලා තමන් කරන 
සැලැස්ම ඔක්ෙකෝම පැහැදිලි කරන්න ඕනෑ. ෙම් කමය තමයි 
ෙලෝකෙය් ෙබොෙහෝ රටවල සිද්ධ ෙවන්ෙන්. ෙමතැනදී ෙපොලිස් 
වාර්තාව, ආදායම් බදු ෙගවීම පිළිබඳ වාර්තාව, ෙසෞඛ  වාර්තාව 
පිළිබඳව ෙසොයා බලනවා. ෙමොකද, හුඟාක් තැන්වල අපි දැකලා 
තිෙබනවා,  තානාපතිවරු ගිහිල්ලා ගිය දවෙසේ ඉඳන්  ෙසෞඛ  
ෙහේතූන් මත ඉන්ෙන් ඉස්පිරිතාලෙය් බව. ඒ නිසා ෙම් කමෙව්දය 
ඉතාමත්ම ඵලදායී වශෙයන් සිදු වුණු බව මම සඳහන් කරන්න 
ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම දැනට අපි තානාපතිවරුන් 14 ෙදෙනකුත්, 
සභාපතිවරුන් 20 ෙදෙනකුත් clear කරලා තිෙබනවා. තව අපට 
හමුෙවන්න තිෙබන්ෙන් 4 ෙදනයි. පූර්ණ වාර්තා සහිතව ඒ 4ෙදනා 
ඊළඟ කමිටුවට කැඳවා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
ෙපොලීසියට උපෙදස් දීලා තිෙබනවා, ෙපොලිස් වාර්තා ලැබීෙම් 
පමාදයක් තිෙබන නිසා ඒ ෙපොලිස් වාර්තා ඉක්මනින් ලබා ෙදන්න 
කියලා. ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, එෙහම බලද්දී 
තුන්සිය ගණනක් ඉතිරි ෙවලා නැහැ. මට ලැබී තිෙබන වාර්තාවට 
අනුව ෙල්කම්වරු 37 ෙදෙනකුත්, රාජ  ආයතන 97ක 
සභාපතිවරුත් තමයි ඉන්ෙන්. ඒ වාර්තා ආපු හැටිෙය්ම ඉතා 
ඉක්මනින් කරන්න අපි සැලසුම් කරලා තිෙබනවා.  

මීළඟට, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා කථා කරන්න.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතැන අඩු පාඩුවක් සිදු ෙවලා 

තිෙබනවා කියලා ගරු අගමැතිතුමාත් පිළිගන්නවා. යම් 
සංස්ථාවකට සභාපතිවරෙයක් පත් කළාම ෙල්කම්වරයා දන්නවා 
ඒ සභාපතිවරයා කවුද කියලා. ඒ ෙල්කම්වරයාට පාර්ලිෙම්න්තුවට 
දැනුම් ෙදන්න යන්ෙන් වැඩිම වුෙණොත් පැය 24ක කාලයක්. ඒ 
පත්වුණු සභාපති දන්නවා, ෙම් කටයුත්ත කරන්න ඕනෑ කියලා. ඒ 
නිසා ෙමය බරපතළ පශ්නයක් ෙනොෙවයි. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අඩු 
පාඩුවක් තිෙබනවාද, නැද්ද කියන එක මම දන්ෙන් නැහැ. නමුත්, 
ෙමයට පුවත් පත් දැන්වීමක් දාලා අපි  ෙලොකු වන්දනාවක 
යන්ෙන්.  

ගරු අගමැතිතුමනි, ඔබතුමා කියපු එක හරි. අපි ෙලොකු 
වන්දනාවක යනවා. අපි ෙපොලීසිෙයන් වාර්තාවක් ඉල්ලනවා, 
ෙපොලීසිය කල් ගන්නවා; ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් 
වාර්තාවක් ඉල්ලනවා, ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව කල් ගන්නවා. 
නමුත්, ෙමම තනතුරුවලට අදාළව පත් ෙවන නිලධාරින් ඒ 
සියලුම වාර්තාවන් එවන්න බැඳී සිටිනවා. මම හිතන්ෙන්,  ෙමය 
අනුමත කරනවාද නැද්ද කියන එක ෙම් ෙකොමිටියට ෙබොෙහොම 
ෙව්ගෙයන් තීරණය කරන්න පුළුවන්. ගරු අගමැතිතුමනි, ඔබතුමා 
කියන විධියට, ඒ තැනැත්තාට වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්න කියලා 
අලුත් කමයක් පටන් ෙගන තිෙබනවා. පිටු ෙදකක වාර්තාවක් 
ඉදිරිපත් කර ගන්න බැරි නම්, කිසිම ෙකෙනක් ආයතන 
පධානිෙයක් ෙවන්න ඕනෑ නැහැ. නමුත්, එම ආයතන පධානියාට 
අධ ාපන සුදුසුකමක් තිෙබනවාද? භාරදූර වගකීමක් ඉෂ්ට කළ 
හැකිද - මම ෙවන කරුණු කියන්න යන්ෙන් නැහැ.- යන්න ෙම් 
පවතින රජෙයන් ෙහෝ පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ෙසොයන්න තිෙබන 
ෙද්වල්. එම නිසා ගරු අගමැතිතුමනි, ෙම් ෙබොෙහෝමයක් ෙද්වල් 
පමාද ෙදෝෂයකින් සිදු ෙවනවා නම්, ඒ පමාද ෙදෝෂය නිවැරදි කිරීම 
සඳහා අලුත් කමෙව්දයක් කල්පනා ෙනොකිරීම තමයි එයට ෙහේතුව 
ෙලස මට කිව හැකි වන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම ගරු අගමැතිතුමනි, දැන් 
ඔබතුමා කියනවා අලුත් කමිටුවලින් වාර්තාවක් ලබා ගන්න 
කියලා. ඒ පිළිබඳව ගරු කථානායකතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා 
නම්, අපට සාකච්ඡා කරලා තීරණයක් ගත හැකියි. නමුත්, ෙම් 
ස්ථාවර නිෙයෝගය අනුව ෙම් පත් ෙවන අය ලක්ෂ සංඛ ාත, 
ෙකෝටි සංඛ ාත ධනය පරිහරණය කරන ආයතන පධානීන්. ෙමහි 
බරපතළකම ඒකයි. ඒ අය හිතනවා නම්, "අපි පාර්ලිෙම්න්තුවට 
යන්න ඕනෑ නැහැ. අපට අනුමැතිය ගන්න ඕනෑ නැහැ." කියා, ඒක 
වැරැදියි. ඇෙමරිකාව ආදි රටවල ෙම් සම්බන්ධෙයන් පවතින 
කමය ගැන ගරු අගාමාත තුමා දන්නවා. ඔබතුමා ඒ ගැන 
අධ යනය කරලාත් තිෙබනවා, ගරු අගාමාත තුමනි. ෙල්කම්වරු, 
පත් ෙවලා වැඩ භාරගන්න ඉස්සර ෙවලා ඒ කමිටුවට යනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සමහරුන් දවසක් පුරා පශ්න ඇසීමට යටත් ෙවනවා. 

ඇෙමරිකාව ආදි රටවල දවසක්ම පශ්න ෙකෙරනවා.  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
පත් ෙවලා අවුරුද්දක් ගත වී තිබියදීත් ආපු නැති අය ඉන්නවා. 

මා ෙම් ගැසට් පතය බලායි 300ක්ය කියා කිව්ෙව්. ගරු 
අගාමාත තුමාත් පිළිගන්නවා ඊටත් වඩා වැඩි පමාණයක්ය කියා. 
තානාපති පත්වීම්, මහ ෙකොමසාරිස් පත්වීම් අපි  ෙකෙසේ ෙහෝ 
අනුමත කරනවා, එෙහන් එවන නිසා. අවුරුද්දක් ඇතුළත අනුමත 
ෙවලා නම් යළිත් ගන්ෙන් නැහැ. මා හිතන විධියට ෙමය 
පාර්ලිෙම්න්තු බලය පිළිබඳ පශ්නයක්, ගරු අගාමාත තුමා. 

ඔබතුමා ෙම් ගැන විෙශේෂෙයන් අවධානය ෙයොමු කළ යුතුයි. ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අඩු පාඩුවක් තිෙබනවා නම්, 
විෙශේෂෙයන් එය අවධානයට ගන්න කියා ගරු කථානායකතුමා 
අදාළ නිලධාරින්ට කියන්න ඕනෑ. ස්ථාවර නිෙයෝග අනුව 
අමාත ාංශ ෙල්කම්වරයා පාර්ලිෙම්න්තුවට යටත්, ගරු 
අගාමාත තුමනි. ගරු කථානායකතුමාත් ඒ ගැන දන්නවා. ස්ථාවර 
නිෙයෝගයක් තිෙබනවා, අමාත ාංශ ෙල්කම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
යටත් කියා. අමාත ාංශ ෙල්කම්වරයා පාර්ලිෙම්න්තුවට කැඳවා -
ඔබතුමා ෙල්කම්වරුන් කැඳවා එක වාරයක් සාකච්ඡාවක් 
පැවැත්වූවා.- ඒ අයට කියන්න පුළුවන්, "මාසයක් කල් ෙදන්නම්. 
කරුණාකර ෙමය කරන්න" කියා.  ෙල්කම්වරුන් හැටියට ආයතන 
10ක 12ක- සමහර ඒවාෙය් ආයතන 14ක් තිෙබනවා.- කිසිම 
ෙකෙනක් ඇවිල්ලා නැහැ. ඒ නිසා මා විෙශේෂෙයන් ඉල්ලීමක් 
කරනවා. ගරු අගාමාත තුමාටත් මා කියනවා, අය වැය 
ෙල්ඛනයට කලින් ෙම් කටයුතු අවසන් කරනවා නම් ෙහොඳයි 
කියා. සමහර විට යන අයත් ඉඳීවි. යන අය යාවි. ඉන්න පුළුවන් 
අය ඉඳීවි, පරීක්ෂණයට ෙපනී ඉඳලා. ඒ නිසා එය ඉතාම වැදගත් 
කාර්යයක් බව මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න කැමැතියි.   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ඉටු කළ යුතු සියලු 

කටයුතු නිම කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මන්තීතුමා. 
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඉහළ තනතුරුවලට පත් වන 

නිලධාරින් සම්බන්ධෙයන් විමර්ශනය කිරීම සඳහා වර්තා තුනක් 
ලබා ගන්නා බව ඔබතුමා කිව්වා. ඒක ඉතාමත් ෙහොඳ ෙදයක්. ඒ 
සඳහා තවත් ෙයෝජනාවක් එකතු කරන්න මම කැමැතියි. ඒ තමයි 
ණය ෙතොරතුරු කාර්යාංශෙයන් - CRIB - වාර්තාවක් ලබා ගැනීම. 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙබොෙහෝ ෙවලාවට ඉහළ තනතුරුවලට 
පත් වන පුද්ගලයන් තමන්ෙග් ණය ෙගවීම් පැහැර හැරීම 
සම්බන්ධෙයන් නීතිමය කියා මාර්ග ගැනීෙම්දී බැංකුවලට බලපෑම් 
කිරීමට ඒ ලැෙබන ඉහළ තනතුරුවල බලය පාවිච්චි කිරීෙම් සිද්ධි 
වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ණය ෙතොරතුරු 
කාර්යාංශෙයනුත් වාර්තාවක් ලබා ගන්නවා නම් ෙගොඩක් ෙහොඳයි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
උසස් නිලතල පිළිබඳ කාරක සභාවට එම ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කරලා, අවශ  පරිදි තීරණයක් ගන්නම්.  

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, ඔබතුමා වැදගත් 
කරුණක් මතු කිරීම සම්බන්ධෙයන් මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. මා 
කලින් සඳහන් කළ විධියට නිල වශෙයන් අපට තව හතර 
ෙදෙනක් තමයි කැඳවන්න තිෙබන්ෙන්. එම කටයුතු ඉක්මන් කිරීම 
සඳහා විෙශේෂෙයන්ම ෙපොලීසියටත් උපෙදස් දීලා තිෙබනවා, 
අවශ  වාර්තා ලබා ෙදන ෙලස. ඒවා ලැබුණු විගස ඉක්මනින් කියා 
කරන්න පුළුවන්. එකසිය ගණනයි කැඳවන්න තිෙබන්ෙන්. දවස 
පුරාම ඒ කටයුත්ත කෙළොත් අපට දවස් තුන-හතරකින් ඒක 
අවසන් කරන්න පුළුවන්. එම කාරක සභාෙව් සියලුම සාමාජිකයින් 
ෙබොෙහොම උනන්දුෙවන් කටයුතු කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මැතිතුමා- පැමිණ නැත.  

ඊළඟට, ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම් දීම. 

1815 1816 
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ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත් 
தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள் 

PRIVATE MEMBERS' BILLS 
 

බර්ටි දිසානායක පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් 
ෙකටුම්පත 

ேபா்ட்  திஸாநாயக்க மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) 
சட்ட லம் 

BERTY DISSANAYAKE FOUNDATION (INCORPORATION) BILL  

 
ගරු ෙක්. කාදර් මස්තාන් මහතා 
(மாண் மிகு கா. காதர் மஸ்தான்) 
(The Hon. K. Kader Masthan) 
ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள,  

“ேபா்ட்  திஸாநாயக்க மன்றத்ைதக் கூட் ைணப்பதற்கானெதா  
சட்ட லம் ெகாண் வர அ மதி வழங்கப்ப மாக.”  

எ ம் பிேரரைணைய நான் சமர்ப்பிக்கின்ேறன்.  
 
ගරු කවීන්දිරන් ෙකෝඩීස්වරන් මහතා 
(மாண் மிகு க ந்திரன் ேகாடீஸ்வரன்) 
(The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran) 

 
විසින් ස්ථිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය 

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

ෙකටුම්පත සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා සුභසාධන අමාත තුමා ෙවත 
පවරන ලදී. 

 
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , 

அச்சிடப்படக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப  ச க 

வ ட்டல் மற் ம் நலன் ாி அைமச்ச க்கு அறிக்ைக 
ெசய்யப்ப தற்காகச் சாட்டப்பட்ட . 

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

Minister of  Social Empowerment and Welfaree  for report. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අනුර දිසානායක මැතිතුමා. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ඉදිරිපත් කරන ෙමම කාරණය පසු 

ගිය අඟහරුවාදාත් අප ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී සාකච්ඡා කළා. 
අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය (පිහිටුවීම, 
පරිපාලනය කිරීම සහ කර්තව  ඉටු කිරීම) පනත් ෙකටුම්පත ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත කරන අවස්ථාෙව්දී අප විසින් සංෙශෝධන 
තුනක් භාර දී තිබුණා. එම සංෙශෝධන පිළිබඳව අපි විෙද්ශ කටයුතු 

අමාත තුමා එක්ක පුර්ව එකඟතාවකට ආවා. අපි එම සංෙශෝධන 
ගරු සභානායකතුමාට භාර දුන්නා; ෙල්කම් කාර්යාලයට භාර 
දුන්නා; ඒ වාෙග්ම අප ළඟත් තිබුණා.  

ගරු කථානායකතුමනි, මම එදා පැහැදිලි කළ පරිදිම එම 
පනත් ෙකටුම්පත සම්බන්ධ විවාදය ආරම්භ කර, කාරක සභා 
අවස්ථාෙව්දී සංෙශෝධන එකතු කරන විට එහි 8 වැනි පිටුවට 
අදාළව සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කරන්නය කියා ගරු 
කථානායකතුමාෙග් පාර්ශව්ෙයන් අදාළ මන්තීවරයා දැනුවත් කර 
නැහැ. ෙමොකද, ගරු කථානායකතුමා විසින් මන්තීවරයා දැනුවත් 
කළාට පසුව තමයි සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්කම 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා එක සංෙශෝධනයක් ඉදිරිපත් කිරීමට තිබුණු 
අවස්ථාව ගිලිහී ෙගොස් තිෙබනවා. මම ෙම් පශ්නය මතු කරන 
අවස්ථාෙව්දී කිරිඇල්ල මැතිතුමා එකඟතාවකට ආවා.  

ගරු කිරිඇල්ල මැතිතුමනි, පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දී නම් 
ඔබතුමා කිව්ෙව්, එම සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාවක් 
ලබා ෙදනවාය කියායි. ඒ පිළිබඳව ඔබතුමාට මතක ඇති. [බාධා 
කිරීමක්] - මම කිව්ෙව්, පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දී කියපු එකයි. 
නමුත් ඔබතුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කිව්වා, විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත තුමාෙගන් ෙම් ගැන විමසා පිළිතුරක් ලබා ෙදන බව. දැන් 
විෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමාත් ෙම් ගරු සභාවට පැමිණියා, 
ෙවලාවටම.  

ගරු කථානායකතුමනි, දැන් ෙම්කට ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද 
කියන එක මම දැන ගන්න කැමැතියි. ෙමොකද, එම සංෙශෝධනය 
වැදගත් සංෙශෝධනයක්; ආණ්ඩුව එකඟ වුණු සංෙශෝධනයක්. 
නමුත් එම සංෙශෝධනය නැතුව තමයි ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
සම්මත ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා විෙශේෂෙයන්ම විෙද්ශ කටයුතු 

ඇමතිතුමා එක්කත් සාකච්ඡා කරන්න. ෙවනත් ෙදයක් නැත්නම් 
ඒ පිළිබඳව සංෙශෝධන ෙකටුම්පතක් පාර්ලිෙම්න්තුවට වහාම 
ඉදිරිපත් කරන්න ආණ්ඩුව ලැහැසත්ියි.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒක තමයි - 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
අපි ඒක කරන්න ලැහැස්තියි. ඔබතුමා විෙද්ශ කටයුතු 

අමාත තුමා එක්ක කථා කර ගත්තායින් පසුව සභානායකතුමා 
එම පියවරට එකඟ නම් අපි ඒ වැඩ කටයුතු සිදු කරන්නම්. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මම ඉල්ලීමක් ෙකරුවා, ඒ අවශ  සංෙශෝධන ලබා ෙදන්න 

කියලා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි ෙකටුම්පත අරෙගන ඒ කටයුත්ත කරමු.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
සාකච්ඡා කරලා අවශ  සංෙශෝධන කරමු. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පධාන කටයුතු. අද දින න ාය පතෙය් විෂය අංක 1. 

 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, - 
 

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

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Sir, I rise to a point of Order.  ගරු අගමැතිතුමා ෙම් සභාෙව් 

ඉන්න ෙවලාෙව් මා ෙම් කාරණය අහන්න අවශ යි. ඔබතුමාෙග් 
අවධානය ෙම් කාරණය ෙකෙරහි ෙයොමු කරවන්න අපට ෙවනත් 
ස්ථානයක් නැති නිසා ෙමය ෙම් සභාෙව්දී සඳහන් කරන්න 
අවශ යි. Constitutional Council එක විසින් පත් කරන ලද 
Election Commission එෙක් සාමාජිකෙයක් වන Prof. S. 
Ratnajeevan H. Hoole has written an article which appeared 
on the centre page of "The Island" newspaper on 23rd 
August, 2016 which is very critical of the Constitutional 
Council as well as the conduct of the Election Commission.  
Hon. Prime Minister, he refers to the Nineteenth Amendment 
and the relevant Articles that are not being implemented and 
some other Articles that are being violated. So, this is a 
serious issue because it is being raised by a member of the 
Election Commission.   

එක ෙකොටසකින් ෙමෙහම කියනවා. I quote:  

“The Delimitation Committee says their report will be ready by 31 
Aug. We have said we can hold elections 90 days thereafter. The 
relevant Minister and President say elections will be next year. It is 
easier for the government to prevent the Commission from holding 
elections when only one person is present at meetings.” 

Hon. Prime Minister, according to this article, 
apparently, it is only one person who is conducting the 
whole affairs of the Commission.   Prof.  Hoole says that 
he has no allowance to attend; he has no travelling 
allowance to attend. Another section states, it is 
interesting, I quote: 

“I understand that the Delimitation Commission was meeting at the 
home of a member with her making tea and serving lunch because 
there was no budget. Perhaps,......” 

It goes on like this. It is a very critical section.  Either 
the Parliament - Hon. Speaker is the Chairman of the 
Constitutional Council - must approve this budgetary 
provision. Of course, Prof. Hoole’s argument is that there 
is no need for  a Cabinet Paper as  Parliament can approve  
it according to the Nineteenth Amendment. So, this is the 
position he has taken. We all know that he is a very 
respected person, irrespective of some of the other views 

he holds. So, I would like to bring to your attention that 
relevant Articles of the Constitution have been quoted by 
him. Therefore, it becomes a Constitutional issue where 
there has to be some comment or some explanation given 
by the Hon. Speaker or by the Constitutional Council.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
Hon. Speaker,- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Prime Minister. 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
I have not seen this article. I will read it. But, I would 

ask the Hon. Speaker to go into it and then we can 
discuss the issues thereafter. There were some requests 
made about certain facilities for members, I think we 
have agreed for some. But, like providing housing was 
difficult because we already have a shortage of housing. 
So, I think the Hon. Speaker will inquire on those 
matters.  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
An allowance and a travelling allowance are being 

paid. But, we are not paying for hotels. He is not living in 
Colombo. So, we will see what kind of a solution can be 
found.  

Thank you very much for bringing up this matter. 
 
 

මරණ ලියාපදිංචි කිරීෙම් (තාවකාලික 
විධිවිධාන) (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත 

இறப் க்களின் பதி  (தற்கா க 
ஏற்பா கள்) (தி த்தம்) சட்ட லம் 

 REGISTRATION OF DEATHS (TEMPORARY 
PROVISIONS) (AMENDMENT) BILL 

 
ෙද වන වර කියවීෙම් නිෙයෝගය කියවන ලදී. 
இரண்டாம் மதிப்பிற்கான கட்டைள வாசிக்கப்பட்ட . 
Order for Second Reading read. 

 
[පූ.භා. 11.02] 

 
ගරු නිමල් ලාන්සා මහතා (ස්වෙද්ශ කටයුතු නිෙයෝජ  
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு நிமல் லான்சா - உள்நாட்ட வல்கள் பிரதி 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Nimal Lanza - Deputy Minister of Home Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, "පනත් ෙකටුම්පත දැන් ෙදවන වර 

කියවිය යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා.  
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ගරු කථානායකතුමනි, ශී ලංකාව තුළ සිදුවන සාමාන  මරණ 
ලියාපදිංචි කිරීමට 1951 අංක 17 දරන උප්පැන්න හා මරණ 
ලියාපදිංචි කිරීෙම් පනත මඟින් පතිපාදන සලසා තිෙබනවා. ඊට 
අමතරව 2010 අංක 19 දරන මරණ ලියාපදිංචි කිරීෙම් 
(තාවකාලික විධිවිධාන) පනත මඟින් ජාතික මට්ටෙම් බරපතළ 
පතිවිපාක සහිත තස්තවාදී ෙහෝ රාජ  විෙරෝධී කියාකාරකම්වල 
ෙහෝ ජන කැලඹීම්වල පතිඵලයක් වශෙයන් අතුරුදහන් වී ඇති 
බවට වාර්තා කර ඇති තැනැත්තන්ෙග්ද, ජාතික මට්ටෙම් බරපතළ 
පතිවිපාක සහිත ස්වාභාවික ව සනයක් ෙහෝ විපත්තියක් මරණයට 
ෙහේතුව වශෙයන් සෘජුවම ආෙරෝපණය කළ හැකි තැනැත්තන්ෙග් 
ද, මළ සිරුර හමුවී ෙනොමැති අවස්ථාවලදී වුවද එම මරණය ලියා 
පදිංචි කිරීමට පතිපාදන සලසා තිෙබනවා. නමුත්, අද ඉදිරිපත් 
කරන පනත් ෙකටුම්පත මඟින් යම් පුද්ගලෙයකු අතුරුදහන් වී 
ෙහෝ ආ ගිය අතක් නැති ෙහෝ ජීවත්ව සිටින බවක් ෙපෙනන්නට 
නැති අවස්ථාවක ෙහෝ අතුරුදහන් වූ පුද්ගලයා නිශ්චිත වශෙයන්ම 
මිය ගිය බවට පරීක්ෂණයක් මඟින් තහවුරු කර ෙනොමැති 
අවස්ථාවල එම පුද්ගලයා සම්බන්ධෙයන් මරණ සහතිකයක් 
ලියාපදිංචි කිරීමට නීති පතිපාදන දැනට ෙනොමැත. ඒ නිසා ෙමවැනි 
අවස්ථාවලදී මරණ සහතිකයක් ලියාපදිංචි කිරීමට ෙහෝ ලබා 
ගැනීමට ඥාතීන්ද මැළිකමක් දක්වනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, එබැවින්, එවැනි පුද්ගලයන් 
සම්බන්ධෙයන්, "දක්නට ෙනොමැති බවට සහතිකයක්" නිකුත් 
කිරීෙම් නීති පතිපාදන සැලසීම ෙයෝග  බව ෙපනී ගිය නිසා තමයි 
අද ෙම් පනත් ෙකටුම්පත මඟින් සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. 
විෙශේෂෙයන් ෙම් සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කරන්ෙන් මරණ සහතිකයට 
ආෙද්ශකයක් ෙලස ෙනොෙවයි, විකල්පයක් ෙලසයි. ෙම් 
සංෙශෝධන මඟින් ෙම් සහතිකය අයදුම් කිරීමට අදාළ කර ගත 
හැකි කාරණා පිළිබඳවත් දැනුවත් කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
සහතිකෙය් භාවිතයන් සම්බන්ධෙයනුත් දැනුවත් කරලා 
තිෙබනවා.  

ඒ අනුව, 2010 අංක 19 දරන මරණ ලියාපදිංචි කිරීෙම් 
(තාවකාලික විධිවිධාන) පනත සංෙශෝධනය කර, උක්ත කාරණා 
සපුරා ගැනීමට හැකි වන ෙසේ, "දක්නට ෙනොමැති බවට 
සහතිකයක්" නිකුත් කිරීමට නව නීති පතිපාදන සැලසීම තමයි ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පත මඟින් ෙයෝජනා කරන්ෙන්. ස්තුතියි. 

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

 
[11.04 a.m.] 

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Thank you, Mr. Speaker for the opportunity given to 

say a few words on the occasion of the Bill titled, 
“Registration of Deaths (Temporary Provisions) 
(Amendment)” is taken up.  

This is an important piece of legislation that this 
Government is moving consequent to the Office on 
Missing Persons (Establishment, Administration and 
Discharge of Functions) Bill that was passed recently. 
This has been necessitated, as the Hon. Deputy Minister 
of Home Affairs said, due to certain types of deaths that 
have occurred for which there is no usual evidence as one 
would find in ordinary circumstances. This Act was 
brought in for different purposes at different times - after 

the tsunami a similar provision was brought in, and after a 
period of intense violence that this country had to face 
unfortunately  where several thousands of its citizens 
died, it has become necessary to enable the surviving 
members of the families of those who met with such 
deaths to get on with their lives, to move forward, deal 
with property, deal with various other obligations and 
therefore, the ordinary law as to how certificates of death 
can be issued had to be amended.  

Now, along with this, the issue of missing persons 
became a very serious problem. The Government through 
several means try to ascertain the fate of people who had 
gone missing. Initially in 2010, when the Lessons Learnt 
and Reconciliation Commission was appointed by the 
then Government, when that Commission held sittings in 
various parts of the country particularly, in the North and 
the East, thousands of complaints were forwarded to that 
Commission by the relatives of people who had gone 
missing during the conflict. Although the mandate of that 
Lessons Learnt and Reconciliation Commission was 
somewhat broader, I think more than 90 per cent of the 
complaints received by that Commission related to 
persons who went missing over a period of time, most 
notably, during the last stages from the middle of 2008 to 
the middle of 2009. The Lessons Learnt and 
Reconciliation Commission in its report has brought this 
out and made very important recommendations. 
Unfortunately, the Government of the day, which 
appointed the LLRC, did not think it appropriate to 
implement the recommendations of the LLRC and 
although several actions were taken to compel, to 
persuade the Government to implement those 
recommendations of the LLRC, most of those 
recommendations remain unimplemented. There were 
even Resolutions in the UN Human Rights Council and I 
think the country needs to know this - that the UN Human 
Rights Council did not in one move adopted the LLRC 
recommendations. It was specifically mentioned in the 
Resolution that was adopted in the year 2012. Thereafter, 
it was reminded again in 2013. However, as we all know, 
the Government was lethargic, if not totally unwilling, to 
put into practice what its own Commission had 
recommended.  

Some of those important recommendations related to 
the case of missing persons. Thereafter, in order to show 
that this important aspect of the LLRC’s recommendation 
is being looked into, the then Government appointed a 
Commission headed by a former High Court Judge, Mr. 
Maxwell Paranagama. The LLRC recommended that an 
Investigative Commissioner be appointed with respect to 
the missing persons. But, what was done was yet another 
Commission which held sittings all over the country and 
forced - I am using the word “forced” although there was 
no physical force - people felt compelled to go before that 
Commission also all over again and make complaints 
with regard to their next of kin who had gone missing or 
who was forced to disappear. 
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These relatives have gone before several such fora. 
They complained to the ICRC, they complained to the 
nearest Human Rights Commission Office, they made 
complaints to the police station. Invariably, each of those 
families has a file full of these documents that they have 
forwarded to various different authorities who, they think, 
will assist them in some way to resolve this question of 
missing persons. So, they went before the  Paranagama 
Commission also, repeated their stories. I, myself 
attended some of those hearings in Mannar, in Mullaitivu 
and so on. I have commented on this in this House as to 
how those hearings were far less than satisfactory that 
people sometimes were asked questions leading them to 
answer in a particular way and there were occasions when 
several mothers reacted to those leading questions. They 
were invariably asked about compensation, whether they 
have got chickens, whether they have got goats, and many 
a time mothers would scream at the Commissioners and 
say, “I want my son back. I do not want a goat. I do not 
want chickens. I want my sons back.”  The conduct of 
that Commission was so unsatisfactory in everybody’s 
eyes that one of the Resolutions adopted in the UN 
Human Rights Council called for a termination of the 
proceedings of the  Paranagama Commission. For some 
inexplicable reason, this Government too continued to 
extend the mandate of that Commission. But, I believe, it 
has now come to an end and some of those 
recommendations of that Commission are also being 
made public.  

When that Commission started its sittings in the 
District of Kilinochchi, close to the place where the 
Commissioner sat, there was another tent put up and the 
son or "a son" of the former President was personally 
present there dolling out cash to people who were going 
to the Paranagama Commission to divert them to this 
other shed - giving them cash asking them to apply for a 
death certificate of their loved one. We raised that matter 
in this House even at that time. People were being bribed 
to admit that the persons who have gone missing and 
about which they were going to make complaints had 
actually died; and to accept such deaths. There was a huge 
reaction to this and then that practice of overtly coercing 
people to accept death certificates was done away with 
and people continued to make their complaints. Over 
20,000 complaints have been made even to the 
Paranagama Commission, the conduct of which no one 
was satisfied about. So it is tens of thousands in numbers 
who have met with this fate.  

In amending the Registration of Deaths (Temporary 
Provisions) Act, now, there is provision to issue a 
different kind of certificate and that is a certificate of 
absence. This is a most welcome move; one about which 
we would congratulate the Government because by this, 
firstly, there would be an acknowledgement that a person 
has gone missing - the person is absent - without forcing 
those families to accept that the person is dead.  

There is "presumption of death" in our law, but that is 
only when there is a question as to whether a person is 
living or dead becomes an issue in a legal proceedings. 
Then, if those people who would otherwise have 
ordinarily heard of him have not heard or seen him - 
initially it was for a period of seven years; then, it was 
brought down to a period of one year - then, there is a 
"presumption of death". That is very different to saying 
that the person is dead. That presumption is a legal fiction 
for purposes of determining whether a person is alive or 
not in those legal proceedings - it is a very narrow 
compass that presumption exists. But, here, people refuse 
to accept that the person has died. Why? Because in most 
cases they themselves have handed over that person to 
authorities. And then, if the same authorities ask them to 
apply for a death certificate, naturally, they will not do 
that. When I say "authority", it is the Government, 
whoever the agency is. Their question is, “We handed 
him over to you. How dare you now tell us to obtain a 
death certificate? Tell us how he died, if he died. Tell us 
what happened. You have an obligation to answer. 
Without that answer being given, we will not accept a 
death certificate.” Here, now, there is another option: the 
certificate of absence. By that they do not have to accept 
that the person is dead. But it is accepting the actual state 
of affairs - the person is missing. In fact, he is missing. 
That is their complaint also.  So, therefore, they get this 
certificate. I must say this to the relatives of those persons 
that there is a mischievous campaign being carried out 
telling them not to accept the certificate of absence.  

இந்த ேவைளயிேல, காணாமல்ேபானவர்களின் 
உற க க்கு நாங்கள் ெசால்லேவண் ய க்கியமான 
ெசய்திெயான்  உண் . அதாவ , "குறித்த நபர் 
காணாமல்ேபாயி க்கின்றார்" என்ற சான்றிதைழப் 
ெபறேவண்டாம் என் ம் அைதப் ெபற்றதற்குப் பிறகு அவர் 
மரணித் விட்டாெரன்  அவர் குறித்த எந்தவித 
விசாரைணக ம் நைடெபறமாட்டா  என் ம் அவர்கள் 
மத்தியில் ெபாய்யான பிரசாரம் ெசய்யப்ப கின்ற . அ  
தவறானெதா  பிரசாரம். "காணாமல் ேபாயி க்கிறார்" என்  
அவர்கள் ெசால் கின்ற குற்றச்சாட்ைட ஏற் க்ெகாள்கின்ற 
பத்திரம்தான் "குறித்த நபர் காணாமல்ேபாயி க்கிறார்" என்ற 
சான்றிதழ். அவர் பற்றிய விசாரைண அத்ேதா  

வைடந் விடா . இச்சான்றிதழ், "குறித்த நபர் 
காணாமல்ேபாயி க்கிறார்- காணாமல் ஆக்கப்பட் க்கிறார்" 
என்பைத அரசு ஏற் க்ெகாண் க்கின்ற  என்பதற்கான 
அத்தாட்சி  மட் ேம! அதற்குப் பிற்பா , அவ க்கு என்ன 
நடந்தி க்கின்ற  என்ப  ெதாடர்பிலான  விசாரைண 
நைடெபறேவண் ம்.  

Initially, a certificate of absence can be given because 
that is a mere acknowledgment by the Government that in 
fact that person is not around. That is your complaint as 
well. That does not extinguish your right to have an 
inquiry into the fate of that person. There must be a 
determination at the end of it whether the person is dead 
or not or whether there is sufficient evidence to conclude 
that the person is dead. If there is sufficient evidence 
which the family can actually accept, and if you can tell 
them “All right, this is what happened," then, whether it 
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is right or wrong they will accept it and there can be a 
closure and they can move on in their lives.   

The other implications of such a death can be dealt 
with differently but this amendment to the Act addresses 
the issue of the family knowing the fate of the missing 
person. If there is no evidence, if it is unascertainable as 
to what happened to that person, then you still have the 
certificate of absence, the legal incidence of which will 
enable you to continue to move forward in life; deal with 
property, marriage rights and you can deal with various 
other aspects.  Although this is not the total answer to this 
huge humanitarian problem, this is something that can be 
done and that step has been taken so that there would be 
some solace for those people who have gone from pillar 
to post complaining for several years and not found any 
answers to their complaints up to now.  

I have given notice to move an amendment at the 
Committee Stage and I wish to say a few words with 
regard to that.  There was an incident that I spoke about 
where people were forced to accept death certificates. The 
information we have is that several people have taken 
those death certificates unwillingly on account of various 
coercion that was practiced on them.  Now, there is a 
mechanism that is being put in place with respect to 
missing persons; now that a new law has been enacted; 
now that through this amendment, there is the option of 
accepting a certificate of absence instead of a certificate 
of death, even those persons who have already obtained 
death certificates must have the option to exchange it for 
a certificate of absence and have their cases also 
investigated. That is the amendment that I am proposing.  
I urge the Government to kindly consider this because this 
does not change anything. It only extends the relief that 
you are extending to the families of the disappeared and 
for those who have been doubly jeopardized by this 
coercive practice to have the right to have an 
investigation. At the end of the investigation, if it is found 
that the person is actually dead then they may be given a 
death certificate, but to have in the interim the right to 
withdraw the death certificate and instead be given a 
certificate of absence in that period of time.  

When this Act is implemented we hope that this very 
important issue, the huge issue of people who were forced 
to disappear; who were made to disappear; who have 
gone missing primarily during the conflict in the North 
and the East, as it is defined here, but also otherwise, will 
have a remedy and it is our prayer that this scourge of 
missing persons will totally be eradicated from this land.  

Whilst the Government takes steps with regard to non-
recurrence, we will fully participate in that as we are now 
doing in the drafting of a new Constitution. One has to 
deal with these unfortunate people who had to face this 
issue. So, these are some measures that the Government 
has taken and we urge the House to pass this into law and 

I urge the House also to consider the amendments that I 
will move at the Committee Stage. 

Thank you very much, Sir.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Mangala Samaraweera.  
 
[11.27 a.m.] 
 

ගරු මංගල සමරවීර මහතා (විෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர - ெவளிநாட்ட வல்கள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Mangala Samaraweera - Minister of Foreign 
Affairs) 
Mr. Speaker, at the very beginning of the speech, I 

would also like to echo the sentiments of the Hon. M.A. 
Sumanthiran when he said that this Bill along with the 
Office on Missing Persons (Establishment, 
Administration and Discharge of Functions) Bill will 
eradicate the question of missing persons forever and 
hopefully confine them into the pages of our history and 
the era of disappearances and white vans that we hope 
will never raise its ugly head again.  

Mr. Speaker, we have before us in this House today, 
an important piece of legislation which has been 
presented by the Hon. Minister of Home Affairs. Like the 
Office on Missing Persons (Establishment, 
Administration and Discharge of Functions) Bill passed 
in this House on the 11th of this month, this too is a 
landmark legislation in our reconciliation process and 
also in our transitional justice scheme.  
 

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

Committees will  now take the Chair. 
 

අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා [ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන්  
මහතා] මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் 
அவர்கள்  [மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்]  தைலைம 
வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 
CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM 
ADAIKKALANATHAN] took the Chair. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Please continue, Hon. Minister. 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මට තවම මතකයි, ෙම් 

ගරු සභාෙව්දීම  1990 දී -මට මතක හැටියට ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය්- 

1825 1826 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

මෙග් මිත මහින්ද රාජපක්ෂ විරුද්ධ පක්ෂෙය් මන්තීවරෙයක් 
හැටියට කථාවක් කරමින් කිව්වා, "අම්මලාෙග් කඳුළු ෙවනුෙවන් 
මම ජිනීවා නුවරට ෙනොෙවයි; එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානයට 
විතරක් ෙනොෙවයි; අවශ  නම් අපායට වුණත් යන්න ලැහැස්තියි" 
කියලා. නමුත් අද අෙප් රජය ජිනීවා නුවරට යන්ෙන්ත් නැතිව, 
අපායට යන්ෙන්ත් නැතිව අෙප් අම්මලාෙග් කඳුළු ෙවනුෙවන් 
තවත් වැදගත් පනත් ෙකටුම්පතක් අනුමත කරන්නට අෙප් ෙම් 
ෙගෞරවනීය සභාවට  ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා.  

Mr. Deputy Chairman of Committees, this Bill to 
amend the Registration of Deaths (Temporary Provisions) 
Act, No. 19 of 2010 which enables the issuance of 
Certificates of Absence addresses, as the Hon. M.A. 
Sumanthiran just mentioned, a long-felt need of this 
nation’s grieving mothers and fathers, sisters and brothers 
and wives and husbands whose loved ones have gone 
missing. 

In fact, according to the ICRC, in the past period, 
there are 16,008 persons missing. According to the 
Working Group on Enforced or Involuntary 
Disappearances, this number is about 12,000. In the 
Paranagama Report, they claimed that nearly 24,000 have 
gone missing and also we understand nearly 5,100 
security personnel also reported to be missing.  

Where any person is reported missing and has not 
been heard of for a period exceeding one year by those 
who would naturally have heard of him, had he been 
present and his disappearance is attributable to the 
conflict which took place in the Northern and the Eastern 
Provinces or its aftermath or political unrest or civil 
disturbances or enforced disappearances or is a member 
of the armed forces or police who is identified as missing 
in action, a relative of such person may apply in the 
manner referred to in the Bill, to register such person as 
missing and to have issued to him a Certificate of 
Absence in respect of such person. 

Mr. Deputy Chairman of Committees, the legislation 
before us has been carefully crafted. Part IA details the 
process of registration of missing persons including the 
procedure for application, verification and supporting 
documentation required.  

The Certificate of Absence will enable the family 
members of those who are missing to apply for benefits 
under social welfare schemes and temporarily manage 
under the supervision of the District Court, the property 
and assets of the missing person and act as a provisional 
guardian for dependent children of the missing person. 
Sir, some raise allegations that some of these people who 
are claimed to be missing are alive or may have died. 
Provision has been made in this Bill to deal with such 
situations. The Certificates are valid for two years. If the 
remains of the missing person are recovered or there is 
conclusive evidence regarding the death of the missing 

person, the Certificate will be annulled and a Certificate 
of Death will be issued in its place.  Similarly, if a person 
is found to be alive, the Certificate will be cancelled. 
Moreover, after the initial two-year period, for which the 
Certificate is valid, the District Secretary is required to 
inquire from the relative who is issued with a Certificate 
of Absence of the status of the missing person and take 
action accordingly to either extend the period by another 
two years, direct the relative if willing to apply for a 
Certificate of Death or cancel the Certificate where the 
relative does not intend to extend its period. 

Sir, the agony that families of those who are left 
behind when security forces personnel or others go 
missing  or their children or husbands go missing, defies 
emotional comprehension. When one sees a corpse, no 
matter how traumatic death may be and how unbearable 
the pain of loss may be, there is closure, because there is 
knowledge that one’s loved one is no more.  

When a person is missing, however, it is certainly not 
the same. The fact of having a relative missing is a 
continuous source of pain, uncertainty and 
incomprehensible agony. The uncertainty of a person’s 
fate makes one’s alternate between hope and despair 
which never really goes away.  

In fact, I know, Mr. Deputy Chairman of Committees, 
of several mothers who lost their loved ones in the South, 
in the late 80s’ and early 90s’ who still believe, after 30 
odd years, that their sons are still alive and well, living 
somewhere. They will not admit to closure unless they 
know for sure what really happened to them.  

While trying to cope with this tragic state of mind, 
these people have to also cope with many difficulties that 
they are bound to face relating to legal and administrative 
needs. For example, claiming social benefits, claims 
relating to family matters such as dissolution of marriage, 
guardianship, inheritance, obtaining legal documents and 
dealing with property. Most often the only alternative 
they have is to obtain a death certificate which leads to 
more mental agony because they obtain such death 
certificates without clear proof or information of the 
death of a person and many therefore, actually refuse to 
accept death certificates. Therefore, their psychological 
trauma is compounded and they suffer thereafter, feeling 
that they have betrayed the missing person whose actual 
fate they are unaware of by accepting a death certificate.  

A Certificate of Absence acknowledges the fact that 
people are missing. For the families concerned, this is a 
form of official recognition that will also contribute to 
reconciliation efforts that our country requires.  

Approval of this Bill by this House today - certainly, I 
hope that the Hon. Member will pass his amendment to 
the Hon. Minister concerned and we will certainly 
consider that amendment this evening - will help in some 
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small way to alleviate the pain and agony that the people 
of our country have suffered for long years. It will 
recognize a phenomenon that had been a part of our lives 
for the past 30 years or so and help ensure its non-
recurrence so that at least in future, generations to come 
will be finally free of this curse that this nation has 
suffered many times since Independence - every few 
years, in fact, over and over again. The curse of this 
nation’s children, from all walks of life and from all parts 
of the country going missing will hopefully cease once 
and for all as a result of our collective efforts today. As I 
said at the beginning of my speech itself, we hope that 
tragic phase of our history will be forever confined to the 
pages of our history books. 

Mr. Deputy Chairman of Committees, this House, on 
the 11th August, approved the Bill to establish an Office 
on Missing Persons which you signed into law on the 23rd 
of this month. Regarding that also, as I have time, I would 
like to correct some common misconceptions which have 
been raised by various Members of the Opposition in the 
media. 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, පසු ගිය 11වැනිදා අපි 
ෙම් ගරු සභාෙව්දී සම්මත කරගත් "අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් 
පිළිබඳ කාර්යාලය (පිහිටුවීම, පරිපාලනය කිරීම සහ කර්තව  ඉටු 
කිරීම) පනත් ෙකටුම්පත" සම්බන්ධෙයන් යම් යම් 
ෙද්ශපාලනඥයන් විසින් පුවත් පත් හරහා සහ අෙනකුත් මාධ  
හරහා දිගින් දිගටම යම් යම් අසත  පචාර කරන බව අපි දකිනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම ෙපොදුෙව් කියන එකක් තමයි, "අතුරුදහන් වූ 
තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය (පිහිටුවීම, පරිපාලනය කිරීම සහ 
කර්තව  ඉටු කිරීම) පනත් ෙකටුම්පත" රජය හදිසිෙය්ම සම්මත 
කර ගත්තාය කියන එක.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ආණ්ඩුව හදිසි පනත් ෙගන ඒම දහනව වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා 
සංෙශෝධනය මඟින්ම නැවැත්තුවා. අපට මතකයි, පසු ගිය රජය 
කාලෙය් පැය 24ක් ඇතුළත බලහත්කාරෙයන් වෙග් උසාවිෙයන් 
තීන්දුවක් අරෙගන, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ටවත් ඒවා ගැන 
සලකා බලන්නට ඉඩ ෙනොදී හදිසි පනත් ෙගනා බව. 

2009 සැප්තැම්බර් මාසෙය් 21වැනිදා මහින්ද රාජපක්ෂ 
ආණ්ඩුව දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය ෙගනා බව 
අපට මතකයි. එදා කාටවත් කථා කරන්නවත්, උසාවි යන්නවත් 
ඉඩ ෙනොදී, හදිසි පනතක් කියලා ෙම් රෙට් ඒකාධිපති රාජ යක් 
පිහිටුවීෙම් පිඹුරුපත තමයි  ෙගනාෙව්. ඒ තුළින් ජනාධිපති ධුරෙය් 
තිබුණු වාර ගණන අසීමිත ෙලස දීර්ඝ වුණා. මැතිවරණ 
ෙකොමසාරිස් කාර්යාලය, මානව හිමිකම් ෙකොමිසම, ජාතික 
ෙපොලිස් ෙකොමිසම ආදී හැම ෙදයක්ම විධායක ජනාධිපතිවරයාෙග් 
අත ෙකොළු බවට පත් වුණා. අන්න එවැනි යුගයක් තිබුණු නිසා 
තමයි ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා, රනිල් විකමසිංහ 
අගමැතිතුමා එවැනි හදිසි පනත් ෙගන ඒම නැවැත්තුෙව්. ඒ අනුව 
අපි එක හදිසි පනතක්වත් ෙගනැල්ලා නැහැ. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ 
කාර්යාලය (පිහිටුවීම, පරිපාලනය කිරීම සහ කර්තව  ඉටු කිරීම) 
පනත ෙගෙනන ෙකොටත් අපි සාමාන  විධියටයි ෙගනාෙව්.  ෙමම 
පනත් ෙකටුම්පත  මැයි මාසෙය් 24වැනිදා තමයි කැබිනට් 
මණ්ඩලෙය් සම්මත වුෙණ්.  එදින කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් 

කරලා, ඒකමතිකව සම්මත වුණා. ඒ අනුව කැබිනට් මණ්ඩලය 
ගැසට් නිෙව්දනයක් මඟින් රජෙය් මුදණාලයට උපෙදස් දුන්නා, 
එම පනත සිංහෙලන්, ෙදමෙළන් සහ ඉංගීසිෙයන් මුදණය 
කරන්නය කියලා. මුදණය කළ ගැසට් නිෙව්දනය මැයි මාසෙය් 
27වැනිදා පකාශයට පත් වුණා. ඉන් පසුව ෙමම පනත ජුනි මාසෙය් 
22වැනිදා ෙම් ගරු සභාෙව් සභාගත කළා. ඒ අනුව ජූලි 20වැනිදාත් 
අෙගෝස්තු 9වැනිදාත් Sectoral Oversight Committee ෙදකකට 
එය ඉදිරිපත් කළා. අන්න ඒ Sectoral  Oversight Committee 
ෙදෙකනුත් අනුමත වුණාට පස්ෙසේ විතරමයි පසු ගිය 11වැනිදා එය  
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කෙළේ. ඒ අනුව ෙමය හදිසිෙයන් ෙගනා 
පනතක් කියලා කාට ෙහෝ කියන්න පුළුවන්ද කියලා මම අහනවා.  

ඇත්ත වශෙයන්ම ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් "ෙපොදු විපක්ෂය"කියලා පක්ෂයක් නැහැ. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන් ආපු අය ඉන්නවා. 
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙයන් ආපු අය ඉන්නවා. ෙදමළ 
ජාතික සන්ධානෙයන් - ටීඑන්ඒ එෙකන්- ආපු අය ඉන්නවා. 
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණන් ආපු අය ඉන්නවා. ඊට අමතරව 
"ෙපොදු විපක්ෂය" කියලා පක්ෂයක් නැහැ. හැබැයි තිෙබනවා නම් 
තිෙබන්ෙන් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් ඉඟුරු කල්ලියක්.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
EPDP. 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
සමා ෙවන්න, EPDP and SLMC පක්ෂ ෙදක තිෙබනවා. 

SLMC එෙක් බහුතරයක් ආෙව් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන්. ෙම් 
පක්ෂවලට අමතරව "ෙපොදු විපක්ෂය" කියලා පක්ෂයක් නැහැ.  ඒ 
නිසා මා ඔබතුමාෙගනුත් ඉල්ලන්ෙන්, "ෙපොදු විපක්ෂය" කියන 
වචනය පාවිච්චි කරලා පාර්ලිෙම්න්තුව ෙනොමඟ යවන්ෙන් නැතුව, 
අවශ  නම් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් ඉඟුරු කල්ලිෙය් 
පුද්ගලයන්ට - this is the "ginger group" of the UPFA.  That is 
all it is.  

ගරු නි ෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, එදා ෙම් ඉඟුරු කල්ලිය 
කිව්වා, ඒ පනත් ෙකටුම්පත සම්බන්ධෙයන් විවාද කරන්න 
ෙවලාව මදියි කියලා. ඊට පසේසේ අපි කිව්වා, "එෙහම නම් රාතී 
12.00වන කල් විවාදයට ගනිමු"යි කියලා. ඊට පස්ෙසේ දවෙසේ අෙප් 
අගමැතිතුමාට ෙනෝර්ෙව් අගමැතිනිය පිළිගන්න තිබුණත්, එතුමා 
කිව්වා, "අපි සිකුරාදා දවල් 2.00වන කල් ෙම් විවාදය ෙගන යමු. 
ඕනෑ තරම් කථා කරන්න"යි කියලා. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත වැරැදියි 
කියලා උසාවිය ඉදිරිෙය්වත් අභිෙයෝග කරන්න බැරි වුණු ෙම් 
ඉඟුරු කල්ලිය, අන්තිෙම්දී ඒ අවස්ථාවත් මඟ හැරියා, එතුමන්ලාට 
ෙම් ගැන කියන්න ෙදයක් නැති නිසා. අන්තිමට ෙම් සභාව මැදට 
ඇවිල්ලා ඒ පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කරන්න මට ඉඩ ෙනොදී, 
සින්දු කිය-කියා සිටියා. අෙන්, ඒ විපක්ෂයට ගිය කලක්!  

ෙම් ඉඟුරු කල්ලිය නම් ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂෙයන් ඉන්න බව 
ෙලෝකෙය් හැමෙදනාම කියනවා. ෙම් ළඟදී පිට රටක විෙද්ශ 
ඇමතිවරයකු මා හමු වුණාම එතුමා අහනවා, "ඔබතුමන්ලා 
ෙකොෙහොමද ආණ්ඩු කරන්ෙන්? අද ආණ්ඩුව විතරක් ෙනොෙවයි, 
විපක්ෂෙය් අයත් ෙබො ෙහොම සන්ෙතෝෂෙයන් ඉන්නවා ෙන්ද?" 
කියලා. මා ඇසුවා, "එෙහම කියන්ෙන් ඇයි?" කියලා. "මහින්ද 
රාජපක්ෂ කුරුණෑගල දිස්තික් මන්තීතුමායි, තවත් මන්තීවරු 
පිරිසකුයි මහනුවර සිට ෙකොළඹට ඇවිදෙගන එන්ෙන් සින්දු කිය-
කියා, නට-නටා කියලා අපි websitesවල දැක්කා" කියලා එතුමා 
කිව්වා. 

1829 1830 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, you have only two minutes more. 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
Okay.  

ඉතින් සුද්දන් හිතන්ෙන්, අෙප් විපක්ෂයත් ඉතා 
සන්ෙතෝෂෙයන් ඉන්නවාය කියලායි. අද ඒෙක් ගරුත්වයත් අෙප් 
ආණ්ඩුවටයි ෙදන්ෙන්. " ඔබලා රට විතරක් ෙනොෙවයි, රෙට් 
ආණ්ඩුව විතරක් ෙනොෙවයි,  විපක්ෂයටත් සතුටින් ඉන්න පුළුවන් 
රටක් හදලායි තිෙබන්ෙන්" කියලා එතුමා කිව්වා. මා ෙම් ඉඟුරු 
කල්ලිෙයන් ඉල්ලන්ෙන්, කරුණාකරලා අසත  පකාශ කරලා 
ජනතාව ෙනොමඟ යවන්න එපාය කියලායි.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙවලාව නැති නිසා 
අවසාන වශෙයන් තව එක කාරණාවක් කියන්න මා කැමැතියි. 
හැම ආණ්ඩුවක්, ආණ්ඩුවක් ගණෙන් දිව ෙවනස් කරන ෙකෙනක් 
තමයි අෙප් හිටපු විෙද්ශ ඇමති මා මිත ජී.එල්. පීරිස් 
මහාචාර්යතුමා. 1994දී ඉඩම් බලතල විතරක් ෙනොෙවයි; ෙපොලිස ්
බලතල විතරක් ෙනොෙවයි, එදා අපි හදපු ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාෙවන් ඉන්දියාවටත් වඩා බලතල ෙබදා ගන්න කැමැතිව 
හිටපු ෙම් පුද්ගලයා, අද යළිත් වතාවක් එල්ෙලන්න වැලක් නැතිව, 
ජාතිවාදී අතුවල එල්ලිලා, ජනතාව ෙනොමඟ යවනවා. ඔහු 
කියනවා, ෙම් පනත යටෙත්, විෙද්ශිකයන්ට ඇවිල්ලා ෙම්වාට 
සම්බන්ධ ෙවන්න පුළුවන්ලු. ඒක ඇත්ත. නමුත් මිතවරුනි, ඒක 
අලුත් ෙදයක් ෙනොෙවයි. ලංකා ඉතිහාසය පුරාම අපි දැක්කා, අපිට 
ඒ විෙශේෂඥ හැකියාව නැති අවස්ථාවලදී විෙද්ශ විෙශේෂඥයන් 
ඇවිල්ලා අපට උදවු කළ අන්දම. එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. 
බණ්ඩාරනායක හිටපු අගමැතිතුමාෙග් ඝාතනෙයන් පසුව විෙද්ශ 
විෙශේෂඥයන් ආවා, ලලිත් ඇතුලත්මුදලි හිටපු ඇමතිතුමාෙග් 
ඝාතනෙයන් පසුව ආවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, මහින්ද රාජපක්ෂ 
හිටපු ජනාධිපතිතුමාම පත් කළ පරණගම ෙකොමිසම ලබා දී ඇති 
වාර්තාෙව් Acknowledgements  ෙපොඩ්ඩක් බලන්න. පළමුවැනි 
පිටුව කියවුෙවොත්, ජී.එල්. පීරිස් උන්නැෙහේලා හිටපු කාලෙය් 
ලංකාවට ආපු විෙද්ශිකයන් කවුද කියලා ෙහොයා ගන්න පුළුවන්. 
එහි ඒ හැෙමෝටම ස්තුති කර තිෙබනවා. 

It states, I quote:  

"My colleagues and I owe a particular debt of gratitude to the Right 
Honourable Sir Desmond de Silva, QC. (UK) who was Chairman of 
the legal Advisory Council together with Professor Sir Geoffrey 
Nice  QC. (UK), Professor David M. Crane (USA), all of whom 
contributed specific legal opinions that collectively became a legal 
bedrock of this Report. The final distillation of the law was that of 
the Chairman of the Advisory Council working together with the 
members of the Commission. The Advisory Council was ably 
supported by Mr. Rodney Dixon, QC. (UK/ South Africa), Professor 
Michael Newton (USA) Vanderbilt University who formerly served 
as the Senior Advisor to the United States Ambassador - at - Large 
for War Crimes…”  

ෙම් යුද අපරාධ සම්බන්ධෙයනුත් විෙශේෂඥයන් ෙගන්වලා 
තිෙබනවා. ඒ ෙගන්නුෙව් අපි ෙනොෙවයි. 

It further states, I quote:  

“.... Commander William Fenrick (Canada), Professor Nina 
Jorgensen of Harvard and The Chinese University of Hong Kong, 
and Major General John Holmes, DSO, OBE, MC (UK) former 
Commanding  Officer of the Special Air Service (SAS), for 
whose independent Military Report we are greatly indebted.”   

ෙම් තිෙබන්ෙන්, ෙතොග පිටින්. ඒක ෙහොඳයි. මම ඒ ගැන 
වරදක් කියන්ෙන් නැහැ. විෙද්ශ විෙශේෂඥයන් ෙගෙනන්නට ඕනෑ. 
ෙම් ෙදබිඩි පිළිෙවතටයි අපි විරුද්ධ ෙවන්ෙන්. 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මෙග් කථාව ෙම් 
කාරණය ඉදිරිපත් කරමින් අවසන් කරනවා. ෙම් වාෙග්ම 2007 
වර්ෂෙය්දී කවුද International Independent Group of Eminent 
Persons එකට  එන්න කිව්ෙව්? ඒ අපි ෙනොෙවයි, මහින්ද 
රාජපක්ෂයි.  They were, Justice P.N. Bhagwati, Chairman, 
India; Prof. Ivan Shearer, nominated by Australia; Prof. 
Bruce Matthews, nominated by Canada;  අෙනක්  කාරණය, 
ෙම් අය පිට රටින් ඒ ෙගොල්ලන්ම එවපු අය. ඒ අය එපා කියලා 
කියන්න අයිතියක්  අපට තිබුෙණ්ත් නැහැ - Mr. Bernard 
Kouchner, France, nominated by the European Commission; 
Judge Jean-Pierre Cot, France, nominated by the European 
Commission; Prof. Sir Nigel Rodley, nominated by the UK; 
Prof. Yozo Yokota, nominated by Japan; Prof. Cees Fasseur, 
nominated by the Netherlands; Mr. Arthur E. “Gnene”  
Dewey, nominated by USA; Mr. Marzuki Darusman, 
nominated by the Inter-Parliamentary Union, Dr. Kamal 
Hossain, Bangladesh, nominated by OHCHR and Mr. 
Andreas Mavrommatis, Cyprus, nominated by GoSL.  

 ෙමන්න ෙම් විධියට විෙද්ශිකයින් විශාල සංඛ ාවක් 
ෙගන්වලා, -ඒ අයත් වැඩ කළ ෙවලාවක- අපි අවංකව යළි 
වතාවක් ෙම් රට සාමෙය් මාර්ගයට ෙගනැල්ලා දියුණුව කරා 
ෙගන යන ෙමොෙහොතක, ෙදබිඩි පිළිෙවතක් නැතිව අපිත් සමඟ 
අත්වැල් බැඳෙගන ෙම් ගමනට එකතු ෙවන්න කියලා විපක්ෂෙය් 
ඉඟුරු කල්ලියටත් මම ආරාධනා කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 

[ .ப. 11.51] 
 

ගරු (ෛවද ) එස්. සිවෙමෝහන් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) சி. சிவேமாகன்) 
(The Hon. (Dr.) S. Sivamohan) 
ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 

இறப் க்களின் பதி  (தற்கா க ஏற்பா கள்) (தி த்தம்) 
சட்ட லத்தில் ேபசுவதற்கு சந்தர்ப்பம் தந்ததற்கு உங்க க்கு 
என  நன்றிக ம் வணக்கங்க ம் உாித்தாகுக! இந்த 
சட்ட லத்ைத வைரயேவண் ய ேநாக்கத்ைதச் சற்  
ஆராய்ேவாம்.  

எம  நாட் ல் ஏற்பட்ட அரசியல் குழப்பங்கள், 
வ க்கட்டாயமாக காணாமற்ேபாகச் ெசய்தல், கு யியல் 
குழப்பங்கள், த்தச் ெசயற்பா கள், ஒட் ெமாத்தமாக வடக்கு, 
கிழக்கு மாகாணங்களில் இடம்ெபற்ற ேமாதல்கள் என்பன 
இந்த நாட்ைட உ க்குைலத்தெதன்பைத நாங்கள் ஒவ்ெவா  
வ ம் ஏற் க்ெகாள்ள ேவண் ம். எனேவ, தவ களி ந்  
எம்ைமத் தி த்திக்ெகாள்ள நாம் ன்வர ேவண் ம். பாாிய, 
ெகா ய உள்நாட்  த்தத்தி ந்  நாங்கள் கற் க்ெகாண்ட 
பாடங்கைள ஏற் க்ெகாள்ள ன்வர ேவண் ம். நடந்  

ந்த ெகாைலக்கள த்தத்திற்குப் ெபா ப் க்கூற 
சம்பந்தப்பட்டவர்கள் தயாராக இ க்க ேவண் ம். த்தக் 
குற்றம் ாிந்தவர்கள் அதற்கான தண்டைனைய ஏற் க் 
ெகாள்ள ஊக்குவிக்கப்பட ேவண் ம். சட்டத் க்குப் 

றம்பாகச் ெசய்யப்ப ம் ெகாைலகைள மன்னன் ெசய்தா ம் 
அ  ெகாைலதான்! மன்னனின் சேகாதரன் ெசய்தா ம் 
ெகாைலதான்! அவர  காவலன் ெசய்தா ம் ெகாைலதான்! 
ராஜபக்ஷ அரசால் ெசய்யப்பட்ட ெகாைலகள் ஒவ்ெவான் ம் 
விசாாிக்கப்பட்  அதற்குப் ெபா ப்பானவர்கள் தண்டைனக் 
குட்ப த்தப்பட ேவண் ம். இனவாதிகளாகச் ெசயற்ப பவர் 

1831 1832 
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க க்கு ராஜபக்ஷர்கள் மீட்பர்கள் என்றால், தமிழர்க க்கு 
வி தைலப் கள் மீட்பர்கள்தான்! அ  உங்கள் மக்களின் 
எண்ணெமன்றால், இ  தமிழ் மக்களின் எண்ணமாகும்.   

காணாமற்ேபானவர்களின் பிரச்சிைன இன்  நாட் ல் 
தாகரமாக உ ெவ த் ள்ள . காணாமற்ேபானவர்கள் 

சம்பந்தமாக ஒ  சட்ட லம் ெகாண் வர ேவண் ள்ள . 
காணாமற்ேபானவர்கள் பல வைகப்ப த்தல்கள் லம் 
காணாமல் ெசய்யப்பட்டவர்களாகின்றார்கள். அதில் க்கிய 
மான ஒன் , வ க் கட்டாயமாகக் கடத்தப்பட் க் காணாமல் 
ஆக்கப்பட்டவர்கள்; ெவள்ைள வான் கடத்தல்க ம்கூட இதில் 
உள்ளடங்கும். இலங்ைக அரசு சட்டத் க்கு ரணாக ேமற்ப  
ெசயற்பாட் ல் ஈ பட்ட  என்ப  க ப்  அத்தியாயமாக 
உலக அரங்கில் பார்க்கப்ப கின்ற . பைடயினரால், 
ெபா ஸாரால் அவர்கள  உறவினர்கள் ன்னிைலயில் சட்ட 
நடவ க்ைகக க்காக என்  கூறிக் ைக  ெசய்யப்பட்ட பலர், 
பின் வ க்கட்டாயமாகக் காணாமல் ெசய்யப்பட் ள்ளார்கள். 
விேசடமாக தமிழர்கள் த்த காலத்தில் காணாமல் ெசய்யப் 
பட்டனர். சிங்கள இைளஞர்கள் ேஜ.வி.பீ. ரட்சியின்ேபா  
இேதவைகயில் காணாமல் ெசய்யப்பட்டனர்; சட்டத் க்குப் 

றம்பாகக் காணாமல் ஆக்கப்பட்டனர். ஆனால் ராஜபக்ஷ 
காலத்தில் சட்டத் க்குப் றம்பாகத் தமிழர்கள் காணாமல் 
ெசய்யப்பட்டேபா  ேஜ.வி.பீ. இனர் ெசய ழந்தி ந்தனர்; 
சிலர் அதற்குப் பாாிய ஆதரைவ ம் வழங்கினர் என்ப  
கவைலக்குாிய விடயமாகின்ற .  

2009 த்த வில் ெவள்ைளக் ெகா ேயந்தி 
சர்வேதசத் க்கு அறிவித்தல் ெகா த் விட் ச் சரணைடந்த 
வி தைலப் களின் அரசியல் பிாி த் தைலவரான தி . 
நேடசன், சிங்களப் ெபண்ணான அவர  மைனவி உட்பட 

ற் க்கணக்கானவர்கள் ெகா ரமாகக் ெகாைல ெசய்யப் 
பட் க் காணாமல் ெசய்யப்பட்டனர். இந்த விடயத்தில் அரச 
பைடயினர் ப் ெபா ப் க்குாியவர்களாக இ க்கின் 
றார்கள்; குற்றவாளிகளாக நிற்கின்றார்கள். தி . நேடசன  
மைனவி ஒ  சிங்களப் ெபண் என் கூடப் பாராமல், உண்ைம 
ெவளிவந் விடக்கூடா  என்பதற்காக அவைரக் ெகாைல 
ெசய்தனர். எனேவ, சிங்கள ேதசத்தின் ேகார கத்ைத இந்தக் 
ெகாைலக ம் காணாமல் ெசய்யப்ப த ம் சர்வேதசத் க்குக் 
காட்  நிற்கின்றன என்பைத மைறக்க யா . அ த் , 
ெசட் க்குளம் அகதி காமில் வாழ் க்காகச் சரணைடந் 
தவர்கள்கூட ந நிசியில் பைடயினாின் ைகயாட்களால், 
ஏவற்காரர்களால் கடத்தப்பட் க் காணாமல் ெசய்யப்பட்டனர் 
என்ப  வரலாற்றில் இடம்ெபற்ற உண்ைம.  

இவ்வா  இறந்தவர்க க்கான இறப் ச் சான்றிதழ் இன்  
வழங்கப்படாமல் இ ட்ட ப் ச் ெசய்யப்பட் ள்ள . அவர்கள் 
காணாமல் ெசய்யப்பட்டதால் ஏற்பட்ட அவலம் இ . அந்த 
உண்ைமகைள மைறப்பதற்காகச் ெசய்யப்பட்ட பல 
விடயங்கள் இன்  ெவளிவந்  ெகாண் க்கின்றன. 
காணாமல் ெசய்யப்பட்டவர்கைள எந்த விதத்தில் பதி  
ெசய்வ  என்பதற்கு இந்தச் சட்ட லம் வழிவைக 
ெசய்கின்ற . ஒ வர் காணாமல் ெசய்யப்பட் ந்தால் 
இரண்  வ டங்க க்குள் அவைரக் கண் பி க்கும்வைர 
காணாமல் ெசய்யப்பட்டதான ஒ  சான்றிதைழ வழங்குவ  
சம்பந்தப்பட்டவர்க க்குப் பல விடயங்களில் ேதைவயான 
ஒன்றாக இ க்கலாம். இந்தக் காலத்தில் அவர  இறப்  உ தி 
ெசய்யப்பட்டால், அவ க்கு இறப் ச் சான்றிதழ் வழங்க 

ம் என்ப  இந்தச் சட்ட லத்தில் உள்ள . அ மட்  
மல்ல, காணாமல் ெசய்யப்பட்டவர் சம்பந்தமான ஒ  

ைறப்பா  ஏற் க்ெகாள்ளப்படாவிட்டால், ஒ  மாவட்ட 
நீதிமன்றத்தில் ைறயிட்  அதற்கான நீதிையப் ெபற் க்  
ெகாள்ள வழி ெசய்யப்பட் ள்ள . எனேவ இந்தச் சட்டத் 
தி த்தம் பல விடயங்களில் எமக்கு உதவி ெசய்யக்கூ ம்.  

ேம ம், ஒ வர் இறந்தால் அவ க்கான மரணச் சான்றிதழ் 
வழங்கப்பட ேவண் ம் என்ப  இலங்ைக அரசியல் யாப்பில் 
உள்ள ஒ  விடயம். ஆனால், த்தத்தில் இறந்த ேபாராளிகைள 
ஒட் ெமாத்தமாகத் தள்ளிப் ைதத்த  அரசு. அவர்க க்கான 
இறப் ச் சான்றிதழ்கைள வழங்காமல் ெசய்த  அரசு. 

களின் தைலவர் பிரபாகரன் இறந்ததாக அரசு கூறிய . 
ஆனால், அவ க்கான ஓர் இறப் ச் சான்றிதழ் அரசால் 
வழங்கப்படவில்ைல என்ப  க்கியமான விடயம். அவ ம் 
ஒ  ேபாராளி என்பதால் அதைன மைறத்  .என்.ஏ. 
பாிேசாதைன ெசய்ததாக அறிவித்த அரசு, அந்த .என்.ஏ. 
சான்றிதைழக்கூட வழங்கவில்ைல. இந்திய அரசு 
பிரபாகரனின் இறப் ச் சான்றிதைழக் ேகாாிநின்ற . 
இவர்களால் அந்த இறப் ச் சான்றிதைழ வழங்க ய 
வில்ைல. DNA பாிேசாதைனச் சான்றிதைழக்கூட வழங்க 

யவில்ைல என்ப   ெவளிப்பைடயான ஓர் உண்ைம. 
எனேவ, பிரபாகரன் அவர்கள் இறந்தி ந்தால், அதற்கான 
ஆதாரங்கைள இந்தப் பாரா மன்றத்தில் சமர்ப்பிக்குமா  
நான் ேகா கிேறன்.  

எனேவ, இனவாதக் க த் க்கைளப் ேபசும் உ ப்பினர் 
க க்கு நான் ஒ  ேவண் ேகாைள ன்ைவக்கின்ேறன். 
தய ெசய்  நீங்கள் உங்கள் ேபாினவாதச் சிந்தைனகைள 
விட் வி ங்கள்! த்தத்தி ந்  பாடங்கைளக் கற் க் 
ெகாள்ள ன்வா ங்கள்! வரலாற்ைற மீண் ம் ரட் ப்ேபாட 

யற்சிக்காதீர்கள்! சட்டத்தின் லம் நாங்கள் அைனவ ம் ஒ  
நாட்  மக்கள் என்பைத ஏற் க்ெகாள்ள ன்வா ங்கள்! 
பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தமிழர்கள் என்பதால் அவர்கள் 
ஏற் க்ெகாள்ளக்கூ ய ஓர் அரசியல் யாப்  மாற்றத்ைத 
ேநாக்கிச் சிந்திக்க ன்வா ங்கள்! அரசியல் யாப் க்கள் 
குழப்பிய க்கப்படலாம். அதன் லம் ஒ  சிலாின் நாித் 
தனங்கள் ெவற்றிெகாள் ம் எனக் கன  காணாதீர்கள்! 
வரலா கள் மீண் ம் ெதாடங்கும். நீங்கள் மீண் ம் பாடம் 
கற்கேநாி ம்! அடக்கப்பட்ட இனம் உலெகங்கும் அடங்கிப் 
ேபானதாக வரலா  இல்ைல; அடக்கு ைற எங்காவ  
ெவற்றிெபற்றதாக ம் வரலா  இல்ைல. தமிழினம் 
அடங்கிப்ேபாகும் இனமல்ல; அடக்கு ைறக்குப் பணிந்  
ேபாகின்றவ ம் தமிழனல்ல.  

இன்  ஓகஸ்ட் 25ஆம் நாள். வன்னி மன்னன் குலேசகரன் 
ைவர த்  பண்டார வன்னியன் ஆங்கிேலயாின் 

ல்ைலத்தீ க் ேகாட்ைடையச் சுக்கு றாக்கி 
ெவற்றிெகாண்ட 211ஆவ  ஆண்  நிைன நாள். இ  வன்னி 
எங்கும் ெகாண்டாடப்ப கின்ற . 1805ஆம் ஆண்  ஆவணி 
25ஆம் நாள் அவன் ெபற் க்ெகாண்ட த்தெவற்றி 
ஆங்கிேலயைர நிைலகுைலயச் ெசய்த . 
ெவள்ைளயனிடமி ந்  இலங்ைக நாட்ைட மீட்ெட க்கப் 
ேபரா யவன்தான் தமிழன். மீட்ெட த்த இலங்ைக 
தமிழ க்கும் ெசாந்தம். தனியான தமிழர் இராச்சியம் 
அைமத் , ெவள்ைளய க்கு எதிராகப் ேபாரா  வாழ்ந்தவன் 
தமிழன். வன்னி மண்ைண ஆண்டவன் தமிழ் மன்னன் 
குலேசகரன் ைவர த்  பண்டார வன்னியன்.  

இன்  நாம் ெசால்லவ வ  என்னெவனில், வடக்குக் 
கிழக்கு தமிழ் ேபசும் மக்களின் ர் கப் பிரேதசம். அதில் தமிழ் 
ேபசும் ைசவ, ஸ் ம், கிறிஸ்தவ சமய கலாசாரத்ைதக் 
கைடபி க்கும் மக்கள் அதிகப்ப யாக வாழ்ந்  வ கிறார்கள். 
அந்த வரலாற்ைற மாற்றிவிட ற்படாதீர்கள்! இலங்ைக 
நாட் ல் தமிழ், சிங்களம் எ ம் இரண்  ெமாழிகள் மட் ேம 
உள்ளன. இந்திய நாட் ல் பல  ெமாழிகள் இ ந் ம் 
மாநில சுயாட்சி மற் ம் கூட்டாட்சி நடக்கிற . அவரவர் 
பா காப்ைப அதற்குாிய மாநிலங்கள் பார்த் க்ெகாள்கின்றன. 
மாநிலங்களின் ஆட்சி ாிைம, மாநிலப் பா காப் , மாநில 
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மண் ாிைம, மாநிலத் க்குாிய ச க வாழ் ாிைம, 
அபிவி த்தி அைனத்ைத ம் அவர்கேள பார்த் க் 
ெகாள்கிறார்கள். இ பற்றி இங்ேக விவாதிக்க என்ன 
இ க்கிற ? தமிழர்கைள, தமிழ் ேபசும் மக்கைளத் தமிழர் 
களாக வாழவி ங்கள்!  

மதவாதமான  இந்த நாட் க்கு ேபரழிைவத் த ம். 
மதங்கள் என்பன அைமதியான வாழ்ைவப் ேபாதிப்பைவ. 
ஏைனய மதங்கைள மனித ேநயத் டன் மதிக்கப் ேபாதிப்பைவ. 
மதவாதிகளால்தான் இந்த நா  அழிைவ ேநாக்கிச் ெசல்  
ெமன்றால், மதவாதிக க்கு மரணதண்டைன விதிப்பதற்குச் 
சட்டம் ெகாண் வரப்பட ேவண் ம். அ ம் இந்தப் 
பாரா மன்றத்தில் நிைறேவற்றப்படேவண் ம். அைமதியான 
சமயப் ேபாதைனகைளச் ெசய்யாத, நற்சிந்தைனகைள 
மக்களிடம் விைதக்காத, மத நல் ணக்கத்ைத வளர்க்காத, 
சமயத் தைலவர்கள் மதகு மார் அல்லர்.  அப்ப யான ஒ  
மதகு  இந்த நாட் ல் நச்சுப் பயிராகப் பார்க்கப்பட 
ேவண் யவர். அந்த 'நச்சுச் ெச ' விைத ெகாட்  வளர ன் 
அைத அழித் விட அரசு சட்டம் ெகாண் வர ேவண் ம். 
தவறினால், ஏைனய மதங்க க்கும் பிைழயான உதாரணங்கள் 
பரவிவி ம்.  

ம ப் பிரேதசம் கிறிஸ்தவர்க க்கு னித பிரேதச 
ெமன்றால் தி க்ேகதீஸ்வரம் இந் க்களின் னித பிரேதசம்! 
அ ராத ரம் ெபளத்தர்களின் னித பிரேதசெமன்றால் 
கதிர்காமம் இந் க்களின் னித பிரேதசம்! இந்தச் சமநிைல 
கைள அைனத்  மதத் தைலவர்க ம் ஏற் க்ெகாள்ள ன்வர 
ேவண் ம். மன்னாாில் நியாய ர்வமான சமநிைலகைளக் 
குைலக்க அங்குள்ள மதத்தைலவர்கள் ற்படக்கூடா . மத 
நல் ணக்கத் டன் அைனவ ம் ெசயற்பட ன்வரேவண்  
ெமன்  ேகட் க்ெகாண் , என  இந்த உைரைய 

த் க்ெகாள்கின்ேறன்.   
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ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා (රාජ  ව වසාය සංවර්ධන 
නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன - அரச ெதாழில் யற்சிகள் 
அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne - Deputy Minister of Public 
Enterprise Development)  
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි,  2010 අංක 19 දරන 

මරණ ලියාපදිංචි කිරීෙම් (තාවකාලික විධිවිධාන) (සංෙශෝධන) 
පනත් ෙකටුම්පත ෙදවන වර කියැවීම සම්බන්ධෙයන් පවත්වන 
විවාදයට  කරුණු එකතු කරන්නට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන 
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  අෙප් රජය, අද අලුත් රටක්; අලුත් 
ගමනක් ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. පසු ගිය සතිෙය්දී අපි 
අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය (පිහිටුවීම, 
පරිපාලනය කිරීම සහ කර්තව  ඉටු කිරීම) පනත් ෙකටුම්පත 
සම්මත කළා.   

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අතුරුදහන් වූ 
තැනැත්තන්ට මරණ සහතිකයක් ලබා ගන්නට බැරි අවස්ථාවලදී, 
ඒ පවුෙල් අයට මුහුණ පාන්න සිදු ෙවන විශාල පශ්න රාශියට 
පිළිතුරක් වශෙයන් තමයි ෙම් සංෙශෝධනය අද අපි ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන්. ෙම් අය අතුරුදහන් ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙනොෙයකුත් 
ෙහේතූන් නිසායි. ඒ, තස්තවාදය නිසා ෙවන්න පුළුවන්; රාජ  
විෙරෝධී කියාකාරකම් නිසා ෙවන්න පුළුවන්; ජන කැලඹීම්වල 
පතිඵලයක් වශෙයන් ෙවන්නට පුළුවන්; නැත්නම් ස්වභාවික 

ව වසනයකට මුහුණදීම නිසා ෙවන්නටත් පුළුවන්. ෙකෙනකු 
අතුරුදහන් වුණාම,  ඒ පිළිබඳ සාක්ෂියක් නැති නිසා සෑෙහන 
කාලයක් යනතුරු ඒ අයෙග් පවුෙල් උදවිය ෙම් අය මරණයට පත් 
ෙවලා කියලා පිළිගන්ෙන් නැහැ. ඒ පවුෙල් උදවිය ඒ කාරණය 
ෙනොපිළිගැනීම ගැන කාටවත් වරදක් කියන්නත් බැහැ. ෙමොකද, 
සාමාන ෙයන් ෙකෙනක් මරණයට පත් වුණාම තිෙබන සාක්ෂිය 
තමයි ඒ මෘතෙද්හය. නමුත් ෙකෙනක් අතුරුදහන් වූ අවස්ථාවක 
මෘතෙද්හය  නැති නිසා, ඒ පවුෙල් අය ඒ තැනැත්තා මියගිය බව 
පතික්ෙෂේප කරන්නට පුළුවන්.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අවුරුදු ගණනාවකට 
උඩදී උපාලි විජයවර්ධන නමැති ශී ලාංකික සුපසිද්ධ ව ාපාරිකයා 
පිට රට ඉඳලා ෙජට් යානාවකින් එනෙකොට ඒ ෙජට් යානය නැති 
වුණා කියා සඳහන් වුණු කාරණය මට ෙම් අවස්ථාෙව් මතක් 
ෙවනවා. නමුත් ඒ පවුෙල් අය එදා පිළිගත්ෙත් නැහැ, එතුමා 
මරණයට පත් වුණා කියලා. ෙම් මෑතකදී මලයාසියානු ගුවන් 
යානාවකුත් නැති වුණා කියා සඳහන් වුණා. නමුත් ඒ පවුල්වල 
සිටින උදවියත් සමහර විට එකවරටම ඒක පිළිගන්ෙන් නැහැ. 
එතෙකොට ඒ අය ෙවනුෙවන් මරණ සහතිකයක් ලබා ගන්ෙන් 
නැහැ. ඒ නිසා අතුරුදහන් වූ තැනැත්තාට බැංකු අයිරාවක් 
තිෙබනවා නම්, ෙද්පළ තිෙබනවා නම් ඒ කිසිවක් ඒ පවුෙල් අයට 
භාවිත කරන්නට බැහැ. ඒ පශ්නවලට විසඳුමක් ලැෙබනවා අද අපි 
ෙම් ෙගෙනන සංෙශෝධනවලින්. පුද්ගලෙයක් අතුරුදහන් වුණාම, 
විෙශේෂෙයන්ම ඒ පවුෙල් අය ගැන හිතලා, ඒ පවුෙල් අය විඳින දුක 
තුනී කරන්නට පාෙයෝගික ෙලස කල්පනා කරලා තමයි ෙම් 
සංෙශෝධන අෙප් රජය ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්. එතෙකොට, ඒ 
පවුෙල් අය ව ාපාරයක් කරනවා නම් ඒ ව ාපාරය සම්බන්ධ  
තීරණ ගැනීෙම්දී, ඒ අයෙග් ෙද්ෙපොළ, ඉඩම් ගනු-ෙදනු සම්බන්ධ 
තීරණ ගැනීෙම්දී ඒ  සියල්ලටම ෙම් සංෙශෝධන උපකාර ෙවනවා.  

අපි දන්නවා, උතුරු - නැ  ෙඟනහිර පෙද්ශවල පුරවැසියන් දහස් 
ගණනින් අතුරුදහන් ෙවලා තිෙබන බව. ඒ වාෙග්ම හමුදාෙව් 
අයත් අතුරුදහන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ පවුල්වල අයත් හුඟක් 
ෙවලාවට පිළිගන්ෙන් නැහැ ඒ අය මිය ගිහින් කියලා. ෙමොකද, ඒ 
සඳහා සාක්ෂි ෙනොමැති නිසා. ඒ වාෙග්ම දකුෙණ්ත් කැරලි තිබුණා. 
ඒ කැරලිවලදී  මර්දනය නිසා හුඟාක් තරුණ තරුණියන් මිය 
ගිහින් තිෙබනවා. අපි ෙබොෙහොම සංෙව්දීව ෙම් අය ගැන හිතන්න 
ඕනෑ. ඒ සිද්ධි අෙප් ඉතිහාසෙය් ෙකොටසක්. ඒ ඉතිහාසය 
ෙමතැනින් සීමා ෙවන්න ඕනෑය කියන පරමාර්ථෙයන් තමයි අපි 
ෙම් සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. 

පසු ගිය දා අපි අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය 
(පිහිටුවීම, පරිපාලනය කිරීම සහ කර්තව  ඉටු කිරීම) පනත් 
ෙකටුම්පත සම්මත කර ගත්තා. අවාසනාවකට ෙමන් අපට ඒ 
පනත සම්බන්ධෙයන් සම්පූර්ණ විවාදයක් කිරීෙම් අවස්ථාව අහිමි 
වුණා. නමුත් එහි මූලික පරමාර්ථය ෙමයයි. පවුලක ෙකෙනක් 
අතුරුදහන් වුණාම, ඒ ඕනෑම පවුලකට සත ය දැන ගන්න  
අවශ යි. සත ය කුමක්ද කියලා දැන ගැනීම අවශ යි. ඒ පනත 
හරහා  පිහිටුවන කාර්යාලය දිගින් දිගටම පවතින කාර්යාලයක්. 
ඒක තාවකාලික ෙදයක් ෙනොෙවයි. පසු ගිය කාලෙය් සිවිල් 
පුරවැසියන්, අෙප් මාධ ෙව්දීන් අතුරුදහන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
අතුරුදහන් වීම් ෙවලා තිෙබන්ෙන් යුද සමය නිසාම ෙනොෙවයි. 
එෙහම වුෙණ් සමහර ෙවලාවට එදා තිබුණු රජයට විරුද්ධ 
ෙද්ශපාලන මත දැරූ නිසා, ඒ  ගැන ලියපු නිසා ෙවන්න පුළුවන්. 
මම හිතන විධියට ඒ පවුල්වල සියලු ෙදනාටම අපි ඉදිරිත් කරලා 
තිෙබන පනත් හරහා සහනයක් ලැෙබනවා. 

ෙම් අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලෙයන් 
විමර්ශනයක් තියනෙකොට, ඒ පවතින විමර්ශනය පිළිබඳව පවුෙල් 
අයට තත්ත්ව වාර්තාවක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ෙම් කාර්යාලය 
ස්ථාපිත වුණාම, අතුරුදහන් වූ පුද්ගලයා ජීවත්ව සිටින බව ෙසොයා 
ගනු ලැබුෙවොත් ඔහුෙග් කැමැත්ත ඇතිව, ඒ පිළිබඳ ෙතොරතුරු 
ඔහුෙග් ඥාතීන්ට ෙහෝ ෙවනත් පැමිණිලිකරුෙවකුට ෙහළි 
කරන්නටත් පුළුවන්. විමර්ශනයක් අවසන් වුණාට පස්ෙසේ, 

1835 1836 

[ගරු (ෛවද ) එස්. සිවෙමෝහන්  මහතා] 
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අතුරුදහන් වූ පුද්ගලයාට අත් වූ ඉරණම සහ ඔහු අතුරුදහන් වූ 
ෙහේතු පිළිබඳව අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය විසින් 
ඔහුෙග් ඥාතීන්ට දැනුම් දිය යුතුමයි. ඒ වාෙග්ම අතුරුදහන් වූ 
පුද්ගලයන්ෙග් ඥාතීන්ට පරිපාලනමය හා සුබසාධන ෙසේවා  ලබා 
ෙදන්නටත් ෙම් කාර්යාලය හරහා අපි බැඳී සිටිනවා. 
අතුරුදහන්වූවන්ෙග් දත්ත ගබඩාවක් නිර්මාණය කරලා, ඒවා 
කළමනාකරණය කරන්නට අවශ   කරුණු අපි ෙම් පනතට 
ඇතුළත් කරලා තිෙබනවා. අතුරුදහන්වූවන් සම්බන්ධ ෙහේතු, සිද්ධි 
හා පතිඵල පිළිබඳව මහජනයා දැනුවත් කිරීමට පියවර ගත යුතුයි. 
රජයට ඒ පිළිබඳව දැන් වගකීමක් තිෙබනවා.  අද ෙම් ෙගෙනන 
සංෙශෝධනයත්, එදා සම්මත කරපු ඒ පනතට ශක්තියක්වීම සඳහා 
සම්බන්ධ වන බව  සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. අවාසනාවකට, එදා ඒ 
පනතට  විරුද්ධතාවක් පකාශ කරපු නිසා, ෙමතැන ඊට අදාළ 
විවාදය  පවත්වන්න අවස්ථාවක් අපට ලැබුෙණ් නැහැ. මට මතක් 
ෙවනවා, හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා 1980 
ගණන්වල ෙම් වාෙග් අතුරුදහන්වූවන් ගැන කථා කළ හැටි. ඒ 
ෙවලාෙව් පාද යාතා ගියා. ජිනීවා නුවර එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
සංවිධානයට ගියා. එදා කරපු ෙද් වැරදියි කියලා සමහර විට අෙප් 
පක්ෂෙය් අයත් හිතුවාට, ඇත්තටම ඒවා මානව හිතවාදී කියා 
හැටියට සඳහන් කරන්නට පුළුවන්. නමුත් අද  තිෙබන්ෙන් ඒෙක් 
අෙනක් පැත්ත.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, you have only two more minutes.  
 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
අවසන් කරනවා, ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි.  

අතුරුදහන් වීම්වලට විරුද්ධව එදා අදහස් දක්වපු අයෙගන් මම 
අහන්න කැමැතියි, නීතියට ගරු කිරීමක් හැටියට සාධාරණත්වෙය් 
නාමෙයන් අද ෙම් පනත්වලට සම්පූර්ණ සහෙයෝගය ලබා 
ෙදනවාද කියලා. සමහර ෙවලාවට මවලා ෙපන්වන්න හදනවා 
ෙම්වා යුද හමුදාවට, ෙපොලීසියට විරුද්ධව ෙගෙනන පනත් කියලා. 
එය සම්පූර්ණෙයන් අසත යක් බව සඳහන් කරන්න ඕනෑ. 
ෙමොකද, හමුදාෙව්, ෙපොලීසිෙය් ෙසේවෙය් සිටියදී නැති වූ අයෙග් 
පවුල්ද ෙම් පනත් හරහා ආරක්ෂා ෙවනවා. අතුරුදහන් වූ අය ගැන 
කථා කරන විට ෙද්ශපාලන මතය, ෙද්ශපාලන පක්ෂය යනාදී 
කරුණු වැදගත් නැහැ. ජාතිය සිංහල ද, ෙදමළ ද, මුවර් ද, බර්ගර් ද 
කියන එක වැදගත් නැහැ. ඒ අය ඉර, හඳ, ගල් අදහනවාද, පසිද්ධ 
ආගමක් අදහනවාද කියන එක වැදගත් නැහැ. ආගමක් අදහන්ෙන් 
නැති ෙකෙනකු වුණත් කමක් නැහැ, ඒ අයටත් ෙම් පනත්වල 
ආරක්ෂාව තිෙබනවා. ඒ සියලු ෙදනාට ෙම් පනත් මඟින් 
ආරක්ෂාවක් ලැෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙමහිදී ආර්ථික පන්තිය 
වැදගත් නැහැ. ෙමය, සුදු වෑන් සංස්කෘතිය අවසන් කරලා යන 
අලුත් ගමනක්; අලුත් සංස්කෘතියක්. සිවිල් පුරවැසියන්, 
මාධ ෙව්දින් එදා රජෙය් ෙහෝ අද රජෙය් ෙද්ශපාලන මතයට 
විරුද්ධව කියා කරනවා නම්, ඒ අයත් ආරක්ෂා වන පනත් තමයි 
ෙම්වා. ෙද්ශපාලන පලි ගැනීම් සංස්කෘතිෙය් අවසානය, මරණය හා 
අතුරුදහන් වීමයි. අපි ෙමය ඉතිහාසයට සීමා කරමු. ස්තුතියි.  

 
[අ.භා. 12.13] 
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අතුරුදහන් වූ 

පුද්ගලයන්ට මරණ සහතිකයක් ෙවනුවට අතුරුදහන් වූ බවට 
සහතිකයක් නිකුත් කිරීම අරමුණු කරගත් මරණ ලියාපදිංචි කිරීෙම් 

(තාවකාලික විධිවිධාන) (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳව 
පැවැත්ෙවන ෙම් විවාදෙය්දී අපි කථා කරන්ෙන් අතුරුදහන් වීම් 
පිළිබඳ අතිශයින් තීරණාත්මක දවසකයි. ගරු විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත තුමාත් ෙම් සබා ගැෙබ් සිටින නිසා එතුමාෙග්ත් අවධානය 
ෙම් කාරණයට  ෙයොමු කරවන්න කැමැතියි. අද දිනය ශී ලංකාෙව් 
කීර්තිය අතුරුදහන් වූ දවසක්. මා ඒ ගැන කියන්න එක විනාඩියක් 
වැය කරලා මාතෘකාවට එන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඊෙය්ත්, අදත් 
ඕස්ෙට්ලියාෙව් මාධ වල ශී ලංකාෙව් කීර්තිය පලුදු වන ආකාරෙය් 
පවෘත්තියක් පළ වුණා. මා කථා කරන්ෙන් ඒ පවෘත්තිය ගැන මිස 
ජනාධිපතිතුමා ගැන ෙනොෙවයි. අපි ජනාධිපතිතුමාට ඡන්දය 
දුන්ෙන් නැති වුණත්, ෙම් රෙට් සිටින ජනාධිපතිතුමා එතුමායි. ෙම් 
රාජ ෙය් සංෙක්තය එතුමායි. රාජ  නායකයාෙග් කීර්තිය 
කියන්ෙන් රෙට් කීර්තියයි. එතුමා 2009දී අමාත වරයකුව සිටි 
කාලෙය් යම් සමාගමකින්- 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
[බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Yes, Hon. Minister. 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
He is making insinuations on the conduct of the 

President based on a newspaper report. He cannot do that. 
All those have to be expunged. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
I am not talking about the conduct of the President, 

Hon. Minister. I am not. What I am talking about is the 
conduct of the Australian media and the conduct of the 
Foreign Ministry. Let me talk about the Foreign Ministry.  

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
No.  But he is making direct observations about his 

Excellency the President.  

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
I am talking about the preservation of the reputation 

the President; reputation of this nation.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
All these have to be expunged, Sir. 
 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
You continue with your speech, Hon. Member.  
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු නි ෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ජනාධිපතිතුමා අමාත  ධුරයක් දැරූ 

සමෙය් අල්ලසක් ලබා ගත් බවට ඕස්ෙට්ලියාෙව් ෙෆඩරල් ෙපොලීසියට ෙචෝදනාවක් ලැබී ඇති බවත්, ඒ 
පිළිබඳව විමර්ශනය කරන බවටත් ඕස්ෙට්ලියාෙව් මාධ වල පළ වුණා.  

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

මාෙග් ෙචෝදනාව ඒක ෙනොෙවයි. ෙම් දක්වා අෙප් මහ ෙකොමසාරිස් 
කාර්යාලය ඒ පිළිබඳව නිවැරදි කිරීමක් කරලා නැහැ; පිළිතුරක් 
දීලා නැහැ. 

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
Sir, I rise to a point of Order. -[Interruption.] 
 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
What is your point of Order, Hon. Eran 

Wickramaratne? 

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ජනාධිපතිතුමා අමාත  

ධූරයක් දරපු කාලෙය්  යම් ෙචෝදනාවක් තිබුණු බව උදය පභාත් 
ගම්මන්පිල මන්තීතුමා සඳහන් කළා. එවැනි ෙචෝදනාවක් නැහැ. 
ෙවන ෙමොකක්ද කියාවලියක් ගැන වාර්තාවක සඳහන් ෙවලා 
තිෙබනවා. එම වාර්තාෙව්ම සඳහන් කරලා තිෙබනවා, එවැනි 
ෙදයක් සිදු වුෙණ් නැහැ කියලා. ෙවනත් වාර්තාවක ෙනොෙවයි, එම 
වාර්තාෙව්මයි සඳහන් කරලා තිෙබන්ෙන්. කරුණාකරලා  
ජනාධිපතිතුමාෙග් හැසිරීම පිළිබඳව -  [බාධා කිරීමක්]  එවැනි 
ෙචෝදනාවක් තිබුණු බවට කරන පකාශය ෙබොෙහොම අසාධාරණයි 
කියලායි මම හිතන්ෙන්. ෙමොකද, එම වාර්තාෙව්ම තිෙබනවා, 
එෙහම ෙදයක් සිදු වුෙණ් නැහැ කියලා.  

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ජනාධිපතිතුමාෙග් 

හැසිරීම පිළිබඳව මම පශ්න කෙළේ නැහැ. මම කිව්ෙව් රෙට් 
කීර්තිනාමය රැක ගත යුතුයි, ජනාධිපතිතුමාෙග් කීර්තිනාමය රැක 
ගත යුතුයි කියලායි. අෙප් මහ ෙකොමසාරිස්වරයා වහාම ඒ 
මාධ වලට පිළිතුරක් යැවිය යුතුයි කියන එකයි මම කිව්ෙව්. ෙම් 
වන තුරු ඒක සිදු ෙවලා නැහැ, ගරු විෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමනි. 

ඒ ගැනයි මම කථා කෙළේ. ඒ ගැන කථා කිරීම මම ෙමතැනින් 
නතර කරනවා. ඒ ගැන අපි සභා ගැෙබන් පිටතදී කථා කරමු. 
ජනාධිපතිතුමාෙග් කටයුතු පිළිබඳව ෙනොෙවයි, මම පශ්න කෙළේ. 
මම පශ්න කෙළේ, විෙද්ශ කටයුතු අමාත ාංශෙය් කටයුතු 
පිළිබඳවයි.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මම නැවතත් මාෙග් 
මාතෘකාවට එන්නම්. කවුරු කළත්, කුමන අරමුෙණන් කළත්, 
ශීලාචාර සමාජයකට ෙම් අතුරුදහන් කිරීම් පිළිගන්න බැහැ. අපි 
හැෙමෝම ඒක ෙහළා දැකිය යුතුයි. ගරු නිෙයෝජ  කාරක 
සභාපතිතුමනි, අෙප් රෙට් නීතිය වුෙණ්, යම් පුද්ගලයකු වසර 
හතක් තිස්ෙසේ අතුරුදහන් ෙවලා සිටියා නම්, ඔහු මිය ගිය 
පුද්ගලයකු ෙලස උපකල්පනය කිරීමයි. නමුත් පසු කාලීනව එම 
කාල සීමාව වසරක් දක්වා අඩු කළා. උතුෙර් ෙව්වා, නැ ෙඟනහිර 
ෙව්වා, දකුෙණ් ෙව්වා, පෙද්ශය පශ්නයක් නැහැ, යම් ෙකෙනක් 
වසරකට වැඩි කාලයක් අතුරුදහන් ෙවලා සිටියා නම් නීතිමය 
කටයුතුවලදී ඒ පුද්ගලයා මිය ගිය ෙකෙනකු විධියට සලකනවා. 
ෙහොයන්න පුළුවන්, හම්බ වුෙණොත් ඉන්නවාය කියලා පිළිගන්න 
පුළුවන්, හැබැයි නීතිමය කාරණාවලදී  ඔහු මිය ගිය තැනැත්ෙතකු 
ෙසේ සලකනවා. එවැනි නීතිමය පතිපාදනයක් තිබියදී,  මරණ 
සහතිකය ෙවනුවට අතුරුදහන් වූ බවට සහතිකයක් නිකුත් කර 
ගැනීම තමයි ෙම් පනෙත් අරමුණ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ගරු 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, උතුෙර් ෙකොටි සංවිධානයට 
බැ ෙඳන්න යම් තරු ණෙයක් තීරණය කෙළොත් "අම්ෙම් - තාත්ෙත්, 
මම ෙකොටි සංවිධානයට බැ ෙඳනවා" කියලා ගිෙය් නැහැ. ඒ අය 
ගිෙය් ෙහොෙරන්. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
සංවිධානය පවා පිළිෙගන තිෙබනවා, ෙකොටි සංවිධානය විසින් 
ළමයින් පැහැරෙගන ගිහිල්ලා දස දහස ් ගණනක් ළමා 
ෙසොල්දාදුවන් වශෙයන් තියාෙගන හිටියා කියලා.  පාසල් ගිය 
ළමයා ආපහු ෙගදර ආෙව් නැහැ. ඒ දරුවා අතුරුදහන්. ෙකොටි 
සංවිධානය පැහැරෙගන ගිහිල්ලා. ඒ වාෙග්ම ෙකොටි සංවිධානයට 
කැමැත්ෙතන් බැඳුණු අය පවා, ෙකොටි සංවිධානෙය් නායකයාෙග් 
තීන්දු තීරණවලට එකඟ ෙනොවුණාම ඔහු මරා දැමුවා.  

අපි දන්නවා, ෙකොටි සංවිධානෙය් ෙදවැනි නායකයා වූ 
"මහත්තයා" ගැන. "මහත්තයා"ට ෙමොකද වුෙණ්?  ෙකොටි 
සංවිධානෙය් ෙදවැනියා වු ෙගෝපාල් ස්වාමි මෙහේන්ද රාජා වන එම 
අයව අතුරුදහන් ෙකෙරව්වා, පළමුවැනියා විසින්. එතෙකොටත් 
එයා අතුරුදහන්. ෙදමළ සන්නද්ධ කණ්ඩායම් අතර ගැටුම් ඇති 
වුණා. ෙම් සමහර පිරිස්වලට සිදු වුෙණ් ෙමොකක්ද කියලා ෙහොයා 
ගන්න නැහැ. ඒ සන්නද්ධ කණ්ඩායම්වල තිබුණු පශ්නවල 
පතිඵලයක් විධියට ඒ කණ්ඩායෙමන් ෙහොයන නිසාම සමහර 
කට්ටිය විෙද්ශ රටවලට පැනලා ස්ෙව්ච්ඡාෙවන්ම අතුරුදහන් 
වුණා. එතෙකොට ෙම් පුද්ගලයන් විවිධ ෙහේතු මත අතුරුදහන් 
ෙවලා තිෙබද්දී, අද ජාත න්තරය ෙකොටි සංවිධානය විසින් කළ 
අතුරුදහන් කිරීම් ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ. අෙනක් කණ්ඩායම් 
අතර ෙවච්ච අතුරුදහන් කිරීම්, පැහැර ගැනීම් ගැන කථා 
කරන්ෙන් නැහැ. අෙප් රණවිරුවන්ෙග් යුද ජයගහණෙය් කීර්තිය 
පලුදු කිරීෙම් දුෂ්ට අරමුණින් ෙදමළ ෙබදුම්වාදී බලෙව්ග විසින් 
හමුදාවට ඇඟිල්ල දිගු කර තිබියදී, මරණ සහතිකෙයන් අවසන් 
කරන්න පුළුවන් විධිෙය් නීතිමය පතිපාදන තිෙබන කාරණයක්, 
අතුරුදහන් වූවන්ෙග් සහතිකයක් නිකුත් කර ඒ තුවාලය 
සදාකාලිකව පවත්වා ගැනීෙම් දුෂ්ට අරමුණයි ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පෙත් තිෙබන්ෙන්, ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි.  

අපි දන්නවා, පසු ගිය කාලෙය් විවිධ ෙහේතූන් මත අතුරුදහන් 
වීම් සිදු වුණු බව. උතුෙර් ෙබදුම්වාදී තස්තවාදය නිසා අතුරුදහන් 
වීම් සිදු වුණා. 1988 -89 ජවිෙප භීෂණය නිසා අතුරුදහන් වුණා. 
සුනාමිය නිසා අතුරුදහන් වුණා. සුනාමිෙයන් අතුරුදහන් වීමයි, 
ෙම් අතුරුදහන් වීමයි ෙවනස්. සුනාමිෙය් දී කාටවත් බැහැ,- 

1839 1840 
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ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள்  சம்பந்தமாக 

ேபசப்பட்ட  விடயங்கள் ஹன்சாட் அறிக்ைகயி ந்  
நீக்கப்ப ம்.  

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, සුනාමිය කවුරුවත් 

බලාෙපොෙරොත්තු වුණු ෙදයක් ෙනොෙවයි.  එය අනෙප්ක්ෂිතව එක 
පාරටම ආපු ෙදයක්. සුනාමිය ක්ෂණිකයි. ආෙවෝ - ගිෙයෝ. ඒ නිසා 
කාටවත් සැලසුම් සහගත ෙවලා, ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් අතුරුදහන් 
ෙවන්න ඉඩක් නැහැ. හැබැයි උතුෙර් යුද්ධය ආශිර්වාදයක් 
කරෙගන බටහිර රටවලට ගිහිල්ලා පුරවැසියන් ෙවච්ච, 
සරණාගතයන් ෙවච්ච විශාල පිරිසක් ඒ රටවල ඉන්නවා. ෙම් අය 
ඒ රටවල පුරවැසිකම් ලබා ගැනීම සඳහා ලංකාව පිළිබඳව කර 
තිෙබන අසත  පකාශයන් තවදුරටත් එෙලසම පවත්වා ෙගන 
යාමට උත්සාහ කරනවා. 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, හමුදාවට ඇඟිල්ල දිගු 
කරමින් හමුදාව විසින් අතුරුදහන් කළ බවට ෙචෝදනා කරපු 
සමහර ෙකොටි නායකයන් පසු ගිය කාලෙය් බටහිර රටවලින් මතු 
වුණා. හැබැයි, ෙම් අය ඇඟිල්ල දිගු කරලා තිබුෙණ් හමුදාවට. 
අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය (පිහිටුවීම, 
පරිපාලනය කිරීම සහ කර්තව  ඉටු කිරීම) පනෙත් යම් 
විධිවිධානයක් ගැන මම විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කරන්න කැමැතියි. 
ෙමච්චර උත්සාහයක් දරලා, මහජන මුදල් ෙවන් කරලා, 
අතුරුදහන් වූවන්ට වුෙණ් ෙමොකක්ද කියලා දැන ගන්න ඔවුන්ෙග් 
ඥාතීන්ට තිෙබන අයිතිය ගැන කථා කරලා ෙම් කාර්යාලය 
පිහිටුවලා තිෙබනවා. හැබැයි, ෙම් අතුරුදහන් වූ පුද්ගලයා 
ෙකොෙහේදී හරි හම්බ ෙවලා ඔහු  කිව්ෙවොත්, "අෙන්! මම හැංගිලාම 
ඉන්නම්. මාව හම්බ වුණා කියලා කියන්න එපා" කියලා, ඔහු ගැන 
කථා කරන්ෙන් නැහැ. එතෙකොට ඇඟිල්ල දිගු කරලා තිෙබන්ෙන් 
රණ විරුවන්ට නම්, ඒ ඇඟිල්ල එෙලසම දිගු ෙවලා තිෙබනවා. 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, එම යුද සමෙය්- 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ඕවා, සුරංගනා කථා. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
පගීත් එක්නැළිෙගොඩ නැමැති පුද්ගලෙයක් අතුරුදහන් කළ 

බවට ෙචෝදනා නඟමින්  හරියටම අදට වසරකට කලින් අෙප් රණ 
විරුවන් අත් අඩංගුවට ගැනීමක් සිදු වුණා. වසරක් පිරිලත් අදටත් 
අටෙදෙනක් රක්ෂිත බන්ධනාගාරෙය් ඉන්නවා. මිනී මැරුම් 
ෙචෝදනා තිෙබන අයත් මීට වඩා අඩු කාලෙයන් ඇප ලබා ෙගන 
යනවා. හැබැයි, අර අය අදටත් රක්ෂිත බන්ධනාගාරෙය් ඉන්නවා. 
අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලෙය් නිලධාරින් 
පංශෙය්දී ෙහෝ ෙකොෙහේදී ෙහෝ පගීත් එක්නැළිෙගොඩ පිළිබඳව 
ෙසොයා ෙගන ඔහු කිව්ෙවොත්, "අෙන්! මම ඉන්නවා කියලා 
කියන්න එපා. මම ඒකට කැමැති නැහැ" කියලා අර රණ විරුෙවෝ 
දිගටම හිෙර් ඉන්න ඕනෑ. ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙතන් කරන්ෙන් 
ඒක නම්, එවැනි පනතක් කියාත්මක කිරීම සඳහා මහජන මුදල් 
ෙවන් කිරීෙම් ඇති පෙයෝජනය කුමක්ද කියලා අපට පශ්න 
කරන්න ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අතුරුදහන් වූවන් ගැන 
ෙහොයනවාට, වැරදිකරුවන්ට දඬුවම් කරනවාට අපි විරුද්ධයි 
කියලා වැරදි මතයක් හදනවා. ඒක පට්ටපල් ෙබොරුවක්. මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමා විෙද්ශගත ෙවලා සිටියදී  කරපු කථාවක් 
උපුටා දක්වමින් ෙම් කියන්ෙන්, "අපි දැන් ෙහොයනවාට විරුද්ධයි" 
කියලා ෙන්.  එෙහම නැහැ, අපි පක්ෂයි. හැබැයි ෙම් කරෙගන යන, 
රණ විරුවන්ට යුද අපරාධ ෙචෝදනා නැගීෙම් කුමන්තණෙය් 
ෙකොටස්කරුවකු බවට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව පත් වනවා දකින්න 
අපට කිසිෙසේත්ම වුවමනාවක් නැහැ. ඇයි, අපි එෙහම කියන්ෙන්? 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, දකුෙණ් ෙපේමවතී මනම්ෙප්රී 
හමුදාෙවන් දූෂණය කරලා මරා දැම්මා.  හමුදාෙව් එම පිරිස් 
සම්බන්ධෙයන් ෙම් රෙට් නීතිය කියාත්මක වුණා. ඒ වාෙග්ම 
උතුෙර් කිෂාන්ති කුමාරස්වාමි දූෂණය කරලා මරා දැම්මා. ෙම් 
රෙට් නීතිය ඔවුන්ට එෙරහිවත් කියාත්මක වුණා. දකුෙණ් 
සූරියකන්ද සමූහ මිනී වළ ෙව්වා, උතුෙර් ෙචම්මිනි සමූහ මිනී වළ 
ෙව්වා, ඒවා පිළිබඳව ෙම් රෙට් නීතිය කියාත්මක වුණා. ෙහොඳ නිති 
පද්ධතියක් අප සතුව තිෙබනවා. එෙහම නම් අද ෙම් උත්සාහ 
කරන්න හදන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඊට වඩා ෙවනස් ෙදයක්.  

අපි දන්නවා, දරුස්මාන් වාර්තාව කියලා "සුරංගනා කථාවක්" 
කිව්වා. අෙප් විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමා ඉතාමත් නිවැරදි වචනයක් 
පාවිච්චි කළා. ඒ තමයි, "සුරංගනා කථා". දරුස්මාන් වාර්තාව 
තමයි ගරු ඇමතිතුමනි, සුරංගනා කථාව. ඒ සුරංගනා කථාව 
කිව්ෙව් කවුද කියලා සඳහනක් නැහැ. නිර්නාමික විද ත් ලිපි 
යනාදිය පාවිච්චි කරලා තමයි ඒ පබන්ධය ෙගොඩනඟලා 
තිෙබන්ෙන්. දැන් ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් හැටියට නම් ලංකාෙව් 
අපරාධමය වරදක් මතු ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට 
එකතු කරන ලද ෙතොරතුරුවලින් ලංකාෙව් දඬුවම් කරන්න බැරි 
තත්ත්වයක් ඇති කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසාම දඬුවම් කරන්න ඕනෑ 
පිට රට. ෙම් සැලැස්ම ඉතාම පැහැදිලියි. පසු ගිය සැප්තැම්බර් 
මාසෙය් මානව හිමිකම් ෙකොමසාරිස්වරයා මානව හිමිකම් 
ෙකොමිසමට ඉදිරිපත් කළ වාර්තාෙව් නිර්ෙද්ශ 39ක් තිෙබනවා. 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, එහි 36 ෙවනි 
නිර්ෙද්ශෙය් සඳහන් වන්ෙන්,"ෙලෝකෙය් ඕනෑම රටකදී                       
ශී ලංකාෙව් රණවිරුවන්ට එෙරහිව යුද අපරාධ ෙචෝදනා නඟලා 
දඩුවම් ෙදන්න පුළුවන් ෙවන්න ඕනෑ" කියලායි. 39 ෙවනි 
නිර්ෙද්ශෙයන් කියන්ෙන්,"අෙප් රණවිරුවන්ට එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
ආරක්ෂක මණ්ඩලය හරහා බිහි කළ හැකි යුද අපරාධ විනිශ්චය 
සභාවක් හරහා දඬුවම් කරන්න පුළුවන් විය යුතුයි" කියලායි. ගරු 
අගමැතිතුමා නිතරම ආඩම්බරෙයන් සිහිපත් කරනවා,"2003 
වර්ෂෙය්දී එතුමා ෙරෝම සම්මුතියට අත්සන් කෙළේ නැහැ" කියලා. 
එතුමා ෙරෝම සම්මුතියට අත්සන් කරලා නැති බව ඇත්තයි. 
අන්තර් ජාතික යුද අපරාධ අධිකරණයට අෙප් රණ විරුවන්ව 
අරෙගන යන්න බැරි බවත් ඇත්තයි. හැබැයි, යුද අපරාධ 
සම්බන්ධව ආරක්ෂක මණ්ඩලයට බිහි කළ හැකි  විෙශේෂ විනිශ්චය 
සභාවකට අෙප් රණ විරුවන්ව ෙගන යන්න කිසිම බාධාවක් 
නැහැ. එතෙකොට ෙමම වාර්තාෙව් 36 සහ 39 යන නිර්ෙද්ශයන් 
කියාත්මක කරන්න ජාත න්තර මට්ටෙම් සාක්ෂි තිෙබන්න ඕනෑ. 
ජාත න්තර මට්ටෙම් සාක්ෂියකට තිෙබන්ෙන්, අර සුරංගනා 
කථාවක් වුණු දරුස්මාන් වාර්තාව විතරයි. එම වාර්තාෙව් 
ෙතොරතුරු නිර්ණාමිකවයි ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්. දරුස්මාන් 
වාර්තාව සකස් කළ කිසිම සාමාජිකෙයක්  ලංකාවට ඇවිල්ලා ෙම් 
ගැන පරීක්ෂණයක්  ෙකරුෙව් නැහැ. අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් 
පිළිබඳ කාර්යාලය හරහා දැන්  සිද්ධ කරන්න හදන්ෙන්,  සම්ඵ 
පලාප තිෙබන, පබන්ධයන් තිෙබන දරුස්මාන් වාර්තාවට ශී ලංකා 
රාජ  ලාංඡනය ගහලා නිල පිළිගැනීමක් අරන් ෙදන්නයි.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත තුමා විෙශේෂෙයන් කාලය අරෙගන අපි ගැන කාරණා 
කිහිපයක් කිව්වා. ඒවාට පිළිතුරු ලබා ෙදන එක මෙග් යුතුකමක් 
වනවා. එතුමා කිව්වා, ''අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ 
කාර්යාලය (පිහිටුවීම, පරිපාලනය කිරීම සහ කර්තව  ඉටු කිරීම) 

1841 1842 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

පනත් ෙකටුම්පත  හදිසිෙය් සම්මත කර ගත්ෙත් නැහැ'' කියලා. 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
විවාදයට ගන්න තිබුෙණ් පසු ගිය 23 ෙවනි අඟහරුවාදා. 
එෙහමනම්, අද වන විට සම්මත ෙවලා. ඊට එ හා දිනයකට කල් 
දමන්න කියලා අපි ඉල්ලුෙව් නැහැ. අපි විවාදය ඉල්ලුෙව් 23 ෙවනි 
අඟහරුවාදා. ෙමම පනත් ෙකටුම්පත හදිසිෙය් විවාදයට ගත්ෙත් 
ඇයි කියලා අපට තවමත් ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. එදායි ෙමදායි තුළ 
ෙමොනවාවත් වුෙණ්ත් නැහැ. හැබැයි, එදා කඩිමුඩිෙය් එම පනත් 
ෙකටුම්පත විවාද කිරීමට  තිබුණු අවශ තාව හරහා අපට සාධාරණ 
පශ්නයක් පැන නැඟුණා. ෙමොකද, එම පනත් ෙකටුම්පත විවාදයට 
ගත් 11 ෙවනි බහස්පතින්දා ආණ්ඩුෙව් සංෙශෝධන 17ක් ඉදිරිපත් 
කරලා තිබුණා. ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් සංෙශෝධන තුනක් 
ඉදිරිපත් කරලා තිබුණා.  

 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Hon. Member, you have only two more 

minutes.  
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, එම පනත් ෙකටුම්පත 

සම්බන්ධව කරුණු අධ යනය කරන්න අපි කාලයක් ඉල්ලුවා. එදා 
රෑ 12 ෙවනකන් කාලය දුන්නා කියලාවත් අපට ඒ පිළිබඳව 
අධ යනය කරන්න බැහැ. ෙමොකද, ජාතිෙය් ඉරණම   තීරණය වන 
ෙමවැනි  පනතක බලපෑම කුමක්ද කියන එක තීරණය කර ගන්න 
විද්වතුන් එක්ක  ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා 
අපට යම් කාලයක් අවශ  වුණා. අපට ඒ අවස්ථාව ලබා ෙනොදුන්න 
නිසායි එම පනත් ෙකටුම්පත හදිසිෙය් සම්මත කර ගත්තා කියලා 
අපි කියන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් විෙද්ශ කටයුතු 
ඇමතිතුමා ෙම් ගරු සභාවට පට්ටපල් ෙබොරුවක් කිව්වා," 
දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා  සංෙශෝධනය අධිකරණයට ෙගන 
යන්න ෙදන්ෙනත් නැතිවයි සම්මත කෙළේ" කියලා. ගරු නිෙයෝජ  
කාරක සභාපතිතුමනි, දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා 
සංෙශෝධනය අපි අධිකරණෙය් අභිෙයෝගයකට ලක් කළා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා රැක ගන්න කටයුතු කරපු හිටපු අගවිනිසුරුතුමිය 
වන ශිරානි බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් පධානත්වෙයන් සමන්විත 
විනිසුරු මඩුල්ල තමයි දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා 
සංෙශෝධනයට එකඟයි කියලා තීරණය කෙළේ. 

 

ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ඒ කාලෙය් ෙමතුමා "පළා බෙබක්" ෙවලා හිටිෙය්. ෙමතැන 

ෙවච්ච ෙද්වල් ෙමතුමා දන්ෙන් නැහැ. ඒක ෙගනාෙව් හදිසි පනත් 
ෙකටුම්පතක් හැටියටයි. හදිසි පනත් ෙකටුම්පතක් පැය 24ක් 
ඇතුළත උසාවියට ෙයොමු කරලා, ඒ තීන්දුව අතට ගන්නවා. ඒ, 
හදිසි පනත් ෙකටුම්පත තමයි අපි නැවැත්වූෙය්. ෙමතුමා දන්ෙන් 
නැති අතීතයක් ගැන කථා කරනවා, අනික් ඒවා ගැන වාෙග්ම.   

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු මංගල සමරවීර 

ඇමතිතුමාට විනාඩි 20ක් ලබා දීලා තිබුණා. එතුමා මෙග් ෙව්ලාවත් 
ගන්නයි උත්සාහ කරන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up now.  
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අවසාන වශෙයන් මම 

ෙම් කාරණයත් කියන්න කැමතියි. අෙප් විෙද්ශ කටයුතු 
ඇමතිතුමා කිව්වා, "ෙපොදු විපක්ෂය පිළිගන්ෙන් නැහැ" කියලා. 
"ෙපොදු විපක්ෂය" කියලා එකක් නම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නැහැ. අපි 
ඉන්ෙන් "ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය්". "ඒකාබද්ධ විපක්ෂය" ඔබතුමා 
පිළිගන්නවාද, නැද්ද කියන එක වැඩක් නැහැ. ෙම් ගරු සභාෙව් 
පධානියා වන ගරු කථානායකතුමා "ඒකාබද්ධ විපක්ෂය" පිළි 
අරෙගන අවසානයි. එතුමා "ඒකාබද්ධ විපක්ෂය" කියලා අපව 
හඳුන්වනවා. අෙප් නායකයාට ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් 
විෙශේෂ පකාශ කරන්න ඉඩ ලබා ෙදනවා. පක්ෂ නායකයින්ෙග් 
රැස්වීමට එතුමාව ෙගන්වා ගන්නවා. එතුමා අපි පිළිගත්තත් 
නැතත්, ගරු කථානායකතුමා අපව පිළිගැනීම අපට ෙහොඳටම 
පමාණවත් කියන කාරණය මා එතුමාට සිහිපත් කරනවා. 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් පනෙත් අරමුණ 
දුෂ්ටයි. තුවාලයක් සදාකාලිකව තබා ගැනීම තමුන්නාන්ෙසේලා 
කථා කරන සංහිඳියාවද කියන පශ්නය ෙම් ගරු සභාව හමුෙව් 
තබමින් මම නිහඬ වනවා. සියලු ෙදනාටම ෙතරුවන් සරණයි!  

 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The Sitting is suspended till 1.30 p.m. 

 

රැස්වීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්, අ.භා. 
1.30ට නැවත පවත්වන ලදී. 

அதன்ப  அமர்  இைடநி த்தப்பட் ,  பி.ப.130 மணிக்கு 
மீண் ம் ஆரம்பமாயிற் .     

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

සහකාර මහ ෙල්කම් 
(உதவிச்  ெசயலாளர்  நாயகம்) 
(Assistant Secretary-General) 
කවුරුන් ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයක් මූලාසනය සඳහා ගරු 

මන්තීතුෙමකුෙග් නමක් ෙයෝජනා කරන්න. 
 

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

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  
Renewable Energy) 
"ගරු ලකී ජයවර්ධන මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය"යි 

මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 

ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 

 
විසින් ස්ථිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

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

1843 1844 

[ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා] 
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අනතුරුව ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்ப , மாண் மிகு மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் 

தைலைம வகித்தார்கள். 
Whereupon  THE HON. LUCKY JAYAWARDANA took the Chair. 

 
 
[අ.භා. 1.30] 
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera ) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් විවාදය තුළ අපි සාකච්ඡා 

කරන කාරණා ඇත්ත වශෙයන්ම අපි මීට කලින් ෙම් ගරු 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ සම්මත කරපු, ගරු කථානායකතුමා විසින් 
පිළිෙගන අත්සන් තබන ලද අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ 
කාර්යාලය (පිහිටුවීම, පරිපාලනය කිරීම සහ කර්තව  ඉටු කිරීම) 
පනත සහ ඒ හා මතු ෙවන්නා වූ කාරණා සමඟ ඍජු සම්බන්ධයක් 
තිෙබනවා. ඒ නිසාමෙදෝ ෙමම විවාදය ෙබොෙහෝ දුරට අතුරුදහන් වූ 
තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය (පිහිටුවීම, පරිපාලනය කිරීම සහ 
කර්තව  ඉටු කිරීම) පනත සම්බන්ධෙයන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
අහිමි වූ විවාදය ෙවනුවට කරුණු දැක්වීම සඳහා භාවිත කරන 
බවක් ෙම් දක්වා පැවැති විවාදෙය්දී මතු වුණු කරුණු අනුව 
ෙපෙනන්න තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් 
පිළිබඳ පශ්නය උතුරට පමණක් සීමා වුණු එකක් ෙනොෙවයි. එය, 
1971 වර්ෂෙය්දී දකුෙණ්දීත්, 1980 දශකය අවසානෙය් 
සම්පූර්ණෙයන්ම දකුෙණ්ත්, 1983 වර්ෂෙය්දී රට පුරාමත්, ඊට 
අමතරව උතුර හා නැ ෙඟනහිර පෙද්ශවල 2009 වර්ෂය වනතුරුත් 
මතු වුණු තත්ත්වයක්. අතුරුදහන්වීම පිළිබඳ ෙඛ්දවාචකය අෙප් 
රට රටක් විධියට මුහුණ ෙදන්නා වූ, ඉතිහාසෙය් මුහුණ දුන්නා වූ 
සුවිෙශේෂ ආර්ථික හා ෙද්ශපාලන කරුණු සමඟ බැඳී පවතිනවා. 
යුක්තිය, සාධාරණය ෙවනුෙවන් සටන් කරපු දකුෙණ් ජනතාවත්, 
තමන්ෙග් අයිතිවාසිකම් ෙවනුෙවන් සටන් කරපු උතුරු හා 
නැ ෙඟනහිර පෙද්ශවල ජීවත් වුණු ජනතාවත් ඒ සටනට ෙයොදා 
ගත් මාවත -සන්නද්ධ වීෙම් මාර්ගය- අප අනුමත කරන්ෙන් නැහැ. 
නමුත් සමාජය තුළ දකුෙණ් මතු ෙවලා තිබුණු තරුණ අසහනය 
පිළිබඳ කාරණය, සමාජ අසාධාරණත්වය පිළිබඳ කාරණය ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුණ 1971 වර්ෂෙය්දීත්, 1989 වර්ෂෙය්දීත් විප්ලවයක් 
උෙදසා භාවිත කළා. ඒ වාෙග්ම ෙදමළ භාෂාව කථා කරන 
ජනතාවට ඇති වූ පශ්න උතුරු හා නැ ෙඟනහිර පළාත්වල පැවැති 
දීර්ඝ කාලීන සිවිල් යුද්ධය සඳහා පදනම් වුණා. ඒ සටන් පරාජයට 
පත් කිරීම රජය සතු වගකීමක්. 

රජෙය් හමුදා 1971 වර්ෂෙය්දී, 1989 වර්ෂෙය්දී, 2009 
වර්ෂෙය්දී ඒ වග කීම ඉටු කළා.  නමුත් ඒ කියාදාමයන් අතෙර්දී 
පීඩාවට පත් ෙවච්ච,  විපතට පත් ෙවච්ච, මිය ගිය  සියලු ෙදනාම 
ෙම් රෙට් පුරවැසිෙයෝ. ඔවුන් සටන් කළ පරමාර්ථය හරි වුණත්, 
වැරදි වුණත්; ඒ සටන් කළ කමය හරි වුණත්, වැරදි වුණත්; ඔවුන් 
අයිති සංවිධානය ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ වුණත්, එල්ටීටීඊ 
සංවිධානය වුණත්, ඒ සෑම පුරවැසිෙයකුෙග්ම  උරුමකරුවන්ට, 
ඔවුන්ෙග් ඥාතීන්ට යුක්තිය ඉටු කිරිමට සිවිල් පජාතාන්තික 
රාජ යක් විධියට අපට  යුතුකමක් තිෙබනවා. ඉතිහාසෙය් ඒ සිදු වූ 
කනගාටුදායක ෙදය ෙනොසිදුවිය යුතුව තිබුණා.  දැන් අපි ඒ 
ඉතිහාසෙයන් එළියට යා යුතුයි. ඒ ඉතිහාසෙයන් අප එළියට යද්දී 
සියයට සියයක්ම කිසිවක් සිදු ෙනොවුණා ෙසේ ඉදිරියට යන්නට 
පුළුවන් කමක් නැහැ. අෙප් රෙට් පුරවැසියන්ෙග් 
අයිතිවාසිකම්වලින්  යමක් ෙහෝ ඉතිරි ෙවලා තිෙබනවා නම්,  
පජාතාන්තික රාජ යක් හැටියට අපට යමක් කළ හැකි නම්, ඒ 
ෙවනුෙවන් අපට ගත හැකි,   ගත යුතු සියලුම  පියවර නිතිෙය් 
සීමාව තුළ ගැනීමට අපට යුතුකමක් වග කීමක් තිෙබනවා. පවතින  

නීතිය තුළ ඒ පිළිබඳ පතිපාදන නැති නම්, ඒ පතිපාදන ඇති කර 
ගැනීම  අෙප් යුතුකමක්ව තිෙබනවා. එම නිසා තමයි අපි 
අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය (පිහිටුවීම, 
පරිපාලනය කිරීම සහ කර්තව  ඉටු කිරීම) පනත ෙගනාෙව්. එම 
නිසා තමයි අද ෙම් විවාදයට ලක්වන මරණ ලියාපදිංචි කිරිෙම් 
(තාවකාලික විධිවිධාන) (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත ෙගන 
එන්ෙන්.  

ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් අහනවා, "ෙමොකක්ද, ෙම් පනෙතන් 
ෙකෙරන්ෙන්?" කියා.  අතුරුදහන් වූ  තැනැත්තකු පිළිබඳ 
කාරණය ඉතාම සංකීර්ණ  මානුෂික හා  නීතිය පිළිබද පශ්නයක්. 
එක පැත්තකින් ඒ අතුරුදහන් වූ තැනැත්තාෙග් අම්මාට, තාත්තාට, 
බිරිඳට, සෙහෝදරයන්ට, දරුවන්ට, තමන්ෙග් ඥාතියා, තමන්ෙග්  
මිතයා, තමන්ෙග් හිතවතා, සත  වශෙයන්ම අතුරුදහන් වූවාද, 
නැද්ද යන කාරණය පිළිබඳ පශ්නය අවසානාත්මකව දැකීමට යම්  
නිශ්චිත ෙතොරතුරක්, නිගමනයක් අවශ  ෙවනවා. ෙබොෙහෝ 
ෙදෙනක්  තමන්ෙග් දරුවා නැවත කවදා ෙහෝ ඒවීය කියා 
බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් සිටිනවා;  තමන්ෙග් ස්වාමිපුරුෂයා නැවත 
ඒවිය කියන බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් සිටිනවා. එම නිසාම ෙද්පළ 
උරුමය පිළිබඳ අවිනිශ්චිතතා මතු ෙවනවා; විවාහය, පැවැත්ම 
පිළිබඳ අවිනිශ්චිතතා මතුෙවනවා;  විශාම වැටුප් පිළිබඳ 
අවිනිශ්චිතතා  මතු ෙවනවා. ඒ  නිසාම EPF, ETF  කියන රාජ  
පතිලාභ පිළිබඳ පශ්න  මතු ෙවනවා. එක අතකින්  අතුරුදහන් වූ 
තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය (පිහිටුවීම, පරිපාලනය කිරීම සහ 
කර්තව  ඉටු කිරීම) පන  ෙතන්  කරනු ලබන පරීක්ෂණයක්  මඟින්  
අතුරුදහන් වූ තැනැත්ෙතකු සම්බන්ධෙයන් වු සහතිකයක් නිකුත් 
කරන අතරම, වැඩිමනත් ෙතොරතුරු ඇත්නම් එය පසු කාලයක 
මරණ සහතිකයක් බවට රෙට් සාමාන  නීතිය අනුව පත්  කිරීමට 
හැකියාව ලැෙබනවා. ෙම් රාමුව අපට අලුත් එකක්. ෙම් රාමුව අප 
අලුෙතන් හඳුන්වා ෙදනවා. එම නිසා තමයි අප ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත ෙගනැවිත් තිෙබන්ෙන්. එම නිසා ෙමම පනත් 
ෙකටුම්පත පිළිබඳව  විරුද්ධවීමට තරම් කාරණාවක් තිෙබනවාය 
කියා මම හිතන්ෙන් නැහැ. නමුත්, අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් 
පිළිබඳ කාර්යාලය (පිහිටුවීම, පරිපාලනය කිරීම සහ කර්තව  ඉටු 
කිරීම) පනත් ෙකටුම්පත  සම්මතවීෙමන් පසු ඊළඟට  සිදුවන්ෙන් 
කුමක්ද යන කාරණය පිළිබඳව සමාජය තුළ පවතින කුතුහලය 
ඉවත් කරන්න මම ෙම් වටිනා අවස්ථාව උපෙයෝගී කර ගන්නට 
කැමැතියි.  

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතමනි, අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් 
පිළිබඳ කාර්යාලය  (පිහිටුවීම, පරිපාලනය කිරීම සහ කර්තව  ඉටු 
කිරීම) පනත ෙම් වනවිට රෙට් නීතිය බවට පත්ෙවලා තිෙබනවා. 
කථානායකතුමා විසින් එයට අත්සන් කර තිෙබනවා. ඒ අනුව 
ඊළඟට ගත යුතු පියවර වන්ෙන් අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ 
කාර්යාලෙය් සාමාජිකයන් පත්කිරීමයි.  සාමාජිකයන් ගණන 7යි.  
ඒ සාමාජිකයන් පත්  කරන්ෙන් ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සභාෙව්  
නිර්ෙද්ශය මත  ජනාධිපතිවරයා විසින්. එම කාර්යාලෙය් 
සභාපතිවරයා හැටියට පත් කරන්ෙන්ත් අර සාමාජිකයන් 
හත්ෙදනා අතරින් ෙකෙනකුයි. එෙසේ පත් කරන්ෙන් ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථා සභාෙව් නිර්ෙද්ශය මත ජනාධිපතිවරයා විසින්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් කාර්ය පටිපාටිය 
ගැළෙපන්ෙන් ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභාවක සාමාජිකයන් පත් 
කිරීෙම් කාර්ය පටිපාටියටයි. මානව හිමිකම් ෙකොමිෂන් සභාවට 
සාමාජිකයින් පත් කරන කියාදාමය  ස්වාධීන, නිවැරැදි 
කියාදාමයක් කියලා අප පිළිගන්නවා. එම කමෙව්දයමයි 
අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය පිහිටුවීම සඳහාත් 
භාවිත කරනු ලබන්ෙන්. ඒ හරහා ෙම් රෙට් පුරවැසියන්ව පත් කර 
ගැනීමට වාෙග්ම කාෙගත් සම්භාවනාවට පත් ෙවච්ච, ඒ පිළිබඳව 
සුදුසුකම් තිෙබන තැනැත්තන් පත් කර ගැනීමට අවකාශය 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

තිෙබනවා. ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සභාෙව් විපක්ෂය හා ආණ්ඩු 
පක්ෂය කියන පක්ෂ ෙදෙක්ම සාමාජිකයින් ඉන්නවා. 
කථානායකතුමා තමයි ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සභාෙව් සභාපති. 
අගමැතිතුමා, විපක්ෂ නායකතුමා  ඉන්නවා.  පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ආණ්ඩු පක්ෂය සහ විපක්ෂය නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරු තමයි 
බහුතරයක් සිටින්ෙන්. ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සභාව විසින් ෙම් 
තනතුරු දරන්නට පුළුවන්, ස්වාධීනව කටයුතු ඉටු කරන්න පුළුවන් 
සාමාජිකයන් හත් ෙදෙනකු සහ එයින් අතරින් ෙකෙනකු 
සභාපතිවරයා වශෙයන් පත් කරනවා. අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් 
පිළිබඳ කාර්යාලෙය් ස්වාධීනත්වය පිළිබඳව, එහි කියා පිළිෙවත 
පිළිබඳව කාට ෙහෝ යම් ආකාරයක සැකයක් තිෙබනවා නම් මම 
කියන්න කැමතියි, ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභාවකට පත් කරන 
කාර්ය පටිපාටිය අනුව පත් කරන නිසා; නිවැරැදිම  සුදුසුම 
පුද්ගලයන් පත් කර ගන්න පුළුවන්කම ලැෙබන නිසා; 
ජනාධිපතිවරයාෙග් කැමැත්ෙතන් පත් කරන නිසා; ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථා සභාව විසින් අනුමත කරන නිසා ෙමම කාර්යාලය 
පිළිබඳව අනිසි බියක් ඇති කර ගැනීමට අවකාශ නැහැ කියා. එම 
සාමාජිකයන් හත් ෙදනා පත් කළ පමණකින් ඒ කටයුතු අවසන් 
ෙවන්ෙන් නැහැ. එම කාර්යාලය කියාත්මක කිරීමට නම් ඊට  
අවශ  කරන කාර්ය පටිපාටි හා මාර්ෙගෝපෙද්ශ සකස් කරන්න 
අවශ යි.  

ඒ කාර්යාලෙය් කියාත්මක කරන බලතල, ඒවා ෙය් 
කියාකාරිත්වය පිළිබඳව මාර්ෙගෝපෙද්ශ සහ සහ කාර්ය පටිපාටිය 
සකස් කරලා, ඒවා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීෙම් 
වගකීමකුත් තිෙබනවා. ඒවා ෙහොෙරන් සිදු වන ෙද්වල් ෙනොෙවයි.  
අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය (පිහිටුවීම, 
පරිපාලනය කිරීම සහ කර්තව  ඉටු කිරීම) පනත ගැන කවුරු ෙහෝ 
ෙකෙනක් අනිසි බියක් ඇති කර ගන්නවා නම්, එය එෙසේ ෙනොවිය 
යුතුයි. ඒවා වැළැක්වීමට අවශ  කරන සියලුම ආරක්ෂක 
විධිවිධාන එම පනත තුළ අන්තර්ගත කර තිෙබනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 
[பி.ப. 1.40] 

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

2010ஆம் ஆண் ன் 19ஆம் இலக்க இறப் க்களின் பதி  
(தற்கா க ஏற்பா கள்) (தி த்தம்) சட்ட லம் ெதாடர்பான 
விவாதத்திேல ேபசுவதற்குச் சந்தர்ப்பம் தந்தைமக்காக 
உங்க க்கு நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். இங்ேக 
காைலயி ந்  காணாமற்ேபானவர்கள் ெதாடர்பாக ம் 
காணாமற்ேபானவர்க க்கான தற்கா கச் சான்றிதழ் 
வழங்குவ  ெதாடர்பாக ம் பல ம் தங்க ைடய க த் க் 
கைள  ன்ைவத்த வண்ணம் இ க்கின்றார்கள். எங்கைளப் 
ெபா த்தவைரயில் இந்தச் சட்ட லத்ைத நைட ைறப் 
ப த் வதற்கு அப்பால் அல்ல  இவர்க க்கான சான்றிதழ் 
வழங்குவதற்கு அப்பால், குறிப்பாக வடக்கி ம் கிழக்கி ம் 
உள்ள காணாமற்ேபாேனாாின் கு ம்பங்க டன் கலந் ைர 
யாடல்கைள நடத்தேவண் ெமன்  நாங்கள் கூ கிேறாம். 
பிள்ைளகைள அல்ல  உறவினர்கைள இரா வத்தினாிடம் 
ைகயளித்தவர்களின ம் ெவள்ைள வானில் கடத்தப்பட்டவர் 
களின ம் பல்லாயிரக்கணக்கான கு ம்பங்கள் வடக்கு, 
கிழக்கில் இ க்கின்றன. எனேவ, தற்கட்டமாக வடக்கு, 
கிழக்கில் இ க்கின்ற காணாமற்ேபானவர்கள  உறவினர் 
கேளா  ேநர யான கலந் ைரயாடல்கைள ேமற்ெகாள்ள 

ேவண் ய ேதைவயி க்கின்ற . அவர்கள் மாவட்டந்ேதா ம் 
காணாமற்ேபாேனா க்கான சங்கெமான்ைற ைவத்தி க் 
கின்றார்கள். வடக்கு, கிழக்கில் உள்ள 8 மாவட்டங்களி ம் 
மாவட்ட மட்டத்திேல காணாமற்ேபாேனா க்கான சங்கம் 
இ க்கின்ற .  அேதேபான்  வடக்கு - கிழக்கு இைணந்த 
காணாமற்ேபாேனார் சங்க ம் இ க்கின்ற . எனேவ, 

தலாவதாக அவர்கேளா  இந்தக் காணாமற்ேபாேனார் 
ெதாடர்பான விடயங்கைளக் கலந் ைரயாட ேவண் யி க் 
கின்ற . தற்கா கமாக இரண்  வ டங்க க்குக் காணாமற் 
ேபாேனார் என்  உ திப்ப த்திச் சான்றிதழ் வழங்கப் 
ப வைத அவர்கள் ஏற் க்ெகாள்கின்றார்களா? இல்ைலயா? 
அல்ல  அவர்க ைடய உண்ைமயான பிரச்சிைனகள் 
என்ன? என்பன ெதாடர்பில் ஆராயப்படேவண் ய 
ேதைவயி க் கின்ற .   

காணாமற்ேபானவர்கள் ெவ மேன ஒ  தி விழாவிேலா 
அல்ல  அவர்கள் விமானத்தில் ெசன்றேபாேதா காணாமற் 
ேபாகவில்ைல. இ திக்கட்டப் ேபாாிேல இரா வம் வி த்த 
ேவண் ேகாைள ஏற் க்ெகாண் , அதாவ  இரா வத்திடம் 
சரணைட ங்கெளன்  கூறியதற்கைமவாக ஓமந்ைதயி ம் 

ள்ளிவாய்க்கால் பகுதியி ேம பல ற் க்கணக்கானவர்கள் 
இரா வத்தினாிடம் சரணைடந்தார்கள். க்கியமாகத் தமிழீழ 
வி தைலப் கள  க்கியஸ்தர் அல்ல  'ஈேராஸ்' 
அைமப்பி ைடய தைலவராக இ ந்த தி . பாலகுமார், 
அவ ைடய மகன் உட்படப் பல ற் க்கணக்கானவர்கள் 
அரசாங்கத்தி ைடய ேவண் ேகாைள ஏற் த்தான் 
சரணைடந்தார்கள். ஆகேவ, இவ்வா  சரணைடந்தவர்கள் 
ஒவ்ெவா வ ைடய ெபயர் விபரங்க ம் அன்ைறய 
காலகட்டத்திற்குப் ெபா ப்பாக இ ந்த இரா வ 
அதிகாாிகளிடம் நிச்சயமாக இ ந்தி க்க ேவண் ம், 
அன்ைறய காலகட்டத்திேல யார், யார் சரணைடந்தார்கள்?  
அவர் க ைடய ெபயர், வய , பால்  ேபான்ற சகல 
விடயங்கைள ம் உள்ளடக்கிய விபரம் அதில் இ க்கும்.  

இ திக்கட்டப் ேபாாின்ேபா  ெபா மக்கள் இரா வக் 
கட் ப்பாட் ப் பகுதிக்குள் வ ம்ேபா  ஓமந்ைதயில் ைவத்  
இரா வம் ஒ ெப க்கி டாக அைழத் , தரம் பிாித் , 
அதாவ  அரசியல் ைற, நிதித் ைற எனப் பல்ேவ பட்ட 

ைற சார்ந்தவர்கைளத் தரம் பிாித் , பஸ் வண் யில் 
ஏற்றினார்கள். இதற்கப்பால் 3 இலட்சம் ேபர் தங்கைவக்கப் 
பட் ந்த ெசட் குளம் 'ெமனிக் பாம்' காமில் அன்ைறய 
காலகட்டத்தில் மீள்கு ேயற்ற அைமச்சராக இ ந்த ாிசாட் 
பதி தீன் அவர்க ம் இரா வத்தின டன் இைணந்  ஒ  
நாள் தமிழீழ வி தைலப் கள் இயக்கத்தில் இைணந்  
ெகாண்டவர்கள்கூடச் சரணைடய ேவண் ெமனக் குறிப் 
பிட்டார். அவ்வா  சரணைடயத் தவ ம் பட்சத்தில் தங்களால் 
கண் பி க்கப்பட் க் ைக  ெசய்யப்ப ம்ேபா  க ைமயான 

ைறயில் நடவ க்ைக எ க்கப்ப ெமன்  ஒ ெப க்கி 
டாக ேவண் ேகாள் வி த்தார்கள். அதைனய த் , 'ெமனிக் 

பாம்' காமி ந் கூடப் பலர் சரணைடந்தார்கள். 
இ திக்கட்டப் ேபாாின்ேபா  ஓமந்ைத, ெசட் குளம் 'ெமனிக் 
பாம்' காம் உட்பட இந்த மக்கள் ெசன்ற சகல 
இடங்களி ேம ஒன் க்குப் பத் த் தடைவகள் பதி கள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டன. நான் நிைனக்கின்ேறன், இ திக் 
கட்டப் ேபாாில் சரணைடந்தவர்க க்கு ஆகக் கூ யளவிலான 
பதி கைள ேமற்ெகாண்ட நா    ெதற்காசியாவிேலேய 
இலங்ைகயாகத்தான் இ க்குெமன் . ஒ வர் 10 இடங் 
க க்கு ேமற்பட்ட இடங்களில் பதி  ெசய்யப்பட்டார். 
அதாவ  லனாய் த் ைறயினர், இரா வத்தினர், கடற் 
பைடயினர் எனப் பலர் இந்தப் பதி கைள ேமற் 
ெகாண்டார்கள். அன்  இந்தப் பதி கைள ேமற் 
ெகாண்டவர்கள், அதற்குப் ெபா ப்பாக இ ந்த இரா வ 
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அதிகாாிகள் இன்ன ம் இங்ேகதான் இ க்கின்றார்கள். 
ஆகேவ, இரா வத்தினாிடம் சரணைடந்தவர்க ைடய 
அல்ல  இரா வத்தினாிடம் ஒப்பைடக்கப்பட்டவர்க ைடய 
ெபயர் விபரங்கள் வ ம் இன்  இந்த அரசாங்கத்திடம் 
இ க்கின்ற . இதற்கு அப்பால் பரணகம ஆைணக்கு ம் 
கூட இந்தக் காணாமற்ேபாேனார் ெதாடர்பாக  விசார 
ைணையச் ெசய்தி ந்த . எனேவ, அங்கும் விபரம் 
இ க்கின்ற . இவ்வள ம் இ க்கத்தக்கதாக மீண் ம் 
காணாமற்ேபான ஆட்கள் பற்றிய அ வலகெமான்  
அைமக்கப்ப ெமன இங்ேக கூறப்ப கிற .  

காணாமற்ேபாேனார் தாங்களாகேவ காணாமல் 
ேபாகவில்ைல, அவர்கள் காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்கள். 
ஆகேவ,  இ  உண்ைமயில் ‘காணாமல்ேபான ஆட்கள் பற்றிய 
அ வலகம்’ என்றல்ல, ‘காணாமல் ஆக்கப்பட்ேடா க்கான 
அ வலகம்’ எனப் ெபயர் மாற்றப்பட ேவண் ம். இந்த 
அ வலகம் ெதாடர்பாக இந்த நாட் ன் ேமதகு ஜனாதிபதி 
அவர்கள், "காணாமல்ேபான ஆட்கள் பற்றிய அ வலக 
மான , ெவ மேன தகவைலத் திரட் கின்ற அல்ல  
பதி கைள ேமற்ெகாள்வதற்கான ஓர் அ வலகேம தவிர, 
இதன் லமாக இரா வத்தினைரேயா அல்ல  இ ெதாடர் 
பாகக் குற்றமிைழத்தவர்கைளேயா தண் க்கப்ேபாவதில்ைல" 
என்  கூறி ள்ளார். அப்ப யானால் காணாமற்ேபானவர்கள் 
அல்ல  காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்க க்கான அ வலகம் 
ெவ மேன ஐ.நா.ைவ ஏமாற் வதற்கான ஓர் அ வலகமாக 
இ க்கப்ேபாகிறதா? என்  நான் ேகட்க வி ம் கின்ேறன்.  

இரண்டாவதாக, நான் ஏற்ெகனேவ குறிப்பிட்ட ேபால் 
இந்த அரசாங்கத்திடம் சரணைடந்தவர்கள், ைக  ெசய்யப் 
பட்டவர்கள், ெவள்ைள வானில் கடத்தப்பட்டவர்கள் ேபான்ற 
சகல விபரங்க ம் பா காப்  அைமச்சிடம் இ க்க ேவண் ம். 
வ டந்ேதா ம் பா காப்  அைமச்சுக்காக வரலா காணாத 
அள க்குப் ெப ந்ெதாைகயான நிதி ஒ க்கப்ப கின்ற ; 
இந்த அைமச்சு இந்த நாட் ள்ள ஒ  க்கிய அைமச்சாக ம் 
இ க்கிற . ஆனால், இந்த அைமச்சில் இ க்கின்ற 

க்கியமான விடயங்கள் அடங்கிய ஆவணங்கள் காணாமற் 
ேபாகின்ற நிைலைம காணப்ப கின்ற . உதாரணமாக, 'மிக்' 
விமானம் ெகாள்வன  ெசய்யப்பட்ட ஆவணங்கள் காணாமற் 
ேபா ள்ளன; 'அவன்காட்' நி வனத்தின் ஆவணங்கள் 
காணாமற்ேபா ள்ளன; தாஜுடீன் ெகாைல வழக்கில் 
சம்பந்தப்பட்ட ெதாைலேபசி உைரயாடல் பதி  விபரங்கள் 
காணாமற்ேபா ள்ளன. இப்ப  பா காப்  அைமச்சிடமி க் 
கின்ற க்கியமான தகவல்கள் - க்கியமான விடயங்கள் 
காணாமற்ேபா ள்ளன. அத் டன், இவ்வைமச்சின் 
ெபா ப்பில் ஒப்பைடக்கப்பட் கின்ற பல ற் க்கணக் 
கான மனிதர்கள் காணாமற்ேபாயி க்கிறார்கள். ஆகேவ, 
இைவ சாதாரணமான சிறிய விடயங்களல்ல. எனேவ, 
பா காப்  அைமச்சு இன்   பல னமான ஒ  நிைலயில் 
இ க்கிறதா? என்பைத நாங்கள் அறிய வி ம் கின்ேறாம்.  

நான் ஏற்ெகனேவ குறிப்பிட்டைதப்ேபால் காணாமற் 
ேபாேனா க்கான சான்றிதழ்கள் வழங்குவதற்கு ன்பதாக 
வடக்கு, கிழக்கில் இ க்கின்ற அவர்களின் உறவினர்க டன் 
கலந் ைரயாட ேவண் ய ேதைவயி க்கின்ற . ேம ம், 
இரா வத்திடம் சரணைடந்தவர்கைள, அவர்கள் குற்றவாளி 
களாக இ ந்தி ந்தால் நீதிமன்றத்தில் பாரப்ப த்தியி க்க 
ேவண் ம். அல்ல  சுற்றவாளிகளாக இ ந்தி ந்தால் 
வி வித்தி க்க ேவண் ம். இ வைர காலத்தில் இைவ 
இரண் ேம நைடெபறவில்ைல. ெவ மேன சர்வேதச 
ச கத்ைத ஏமாற் வதற்காக காணாமற்ேபான ஆட்கள் பற்றிய 
அ வலகத்ைதத் திறந்  பதி க்கு ேமல் பதி  ெசய்வதில் 
எந்தப் பய மில்ைல.  

கடந்த 7 வ ட காலமாக ெதாடர்ச்சியாக  காணாமற் 
ேபாேனாாின் கு ம்பத்தினர் இலங்ைகயின் வடக்கி ம் 

ெதற்கி ம் கிழக்கி ம் ேமற்கி ம் ஏறி இறங்காத இரா வ 
காம்களில்ைல; கடற்பைட காம்களில்ைல; ெபா ஸ் 

நிைலயங்களில்ைல. ேம ம் ெசஞ்சி ைவச் சங்கம், சர்வேதச 
ெசஞ்சி ைவச் சங்கம், மனித உாிைம அைமப் கள் என்  
சகல இடங்க க்கும் இந்தக் கு ம்பத்தினர் ஏறியிறங்கி 
யி க்கிறார்கள். அதற்கும் அப்பால், எத்தைனேயா 

ற் க்கணக்கான ேபாராட்டங்கைள நடத்தியி க்கிறார்கள்; 
தியிேல வி ந்  ரண்  கண்ணீர்விட்  அ தி க் 

கிறார்கள். ஆனால், இன் வைரக்கும் அவர்க க்கு 
உண்ைமயான ஒ  நீதிையப் ெபற் க்ெகா க்க யாத 
நிைலைமதான் காணப்ப கின்ற . ஆகேவ, கடந்தகாலப் 
ேபாாினால் ஏற்பட் க்கின்ற அழி கள், மனித உாிைம 
மீறல்கள் என்பைவ பற்றிய உண்ைமகைளக்  கண்டறிய 
ேவண் ம். எதிர்காலத்தில் இவ்வாறான பிரச்சிைனகள் 
ஏற்படாமல் இ க்கேவண் மாக இ ந்தால், இங்கு நைடெபற 
வி க்கின்ற விடயங்கள் உண்ைமயானைவயாக ம் மக்க க்கு 
நம்பிக்ைக ஏற்படக்கூ ய வைகயி ம்  இ க்க ேவண் ம்.  

கடந்த காலத்தில் இந்த நாட்ைட ஆட்சி ெசய்த தைலவர்கள் 
தமிழ்த் தைலவர்கைள ம் தமிழ் மக்கைள ம் ஏமாற்றியதன் 
ஒ  விைளவாகத்தான் இந்த நா  பாாியெதா  த்தத்ைத ம் 
அழிைவ ம் சந்திக்க ேவண் ேயற்பட்ட . நான்கூட 1983ஆம் 
ஆண்  ஆ தப் ேபாராட்டத்தில் இைணந் ெகாண்ேடன்.  
ஏெனன்றால், இந்த நாட் ல் அவ்வள ரம் அடக்கு ைற 
இ ந்த . அன்  மிதவாதத் தைலவர்கேளா  இந்தப் 
பிரச்சிைனையச் சு கமாகப் ேபசித் தீர்த்தி ந்தால், 30 வ ட 
காலமாக இடம்ெபற்ற த்தம் ஏற்பட் க்கா . என்ைனப் 
ேபான்ற ஆயிரக்கணக்கான இைளஞர்கள் ஆ தம் க்க 
ேவண் ய நிைலைம ம் ஏற்பட் க்கா . ஆனால், ஆ தம் 

க்கிய ஒ  ேபாராளியாக இ ந்த நான்,  இந்தப் பாரா  
மன்றத்திற்கு வந்  15 வ டங்களாகின்றன. இக்காலப் 
பகுதியில் இந்த உயர்ந்த சைபயிேல நாங்கள் ன்ைவத்த எந்த 
விடயங்கைள ம் அரசாங்கங்கள் கவனத்தில் எ த் க் 
ெகாண்டதாகத் ெதாியவில்ைல. பதிலாக அதற்கு எதிர்மாறான 
நிைலைமகள்தான் ேதாற் விக்கப்ப கின்றன.  

இந்த ஆட்சி மாற்றத்தின் பிறகும், இன்ைறக்கும், கடந்த 
அரசாங்கத்தின் அரசியல் நிகழ்ச்சிநிரைலேய - க்கியமாக 
கு ேயற்றம், காணிப் பறிப் கள் ேபான்றவற்ைறேய  - 
நீங்க ம்  நைட ைறப த்தப் பார்க்கின்றீர்கள்! நீங்கள் 
இன்ைறக்கு ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்திேல, ெவ ஓயா 
பிரேதசத்திேல இ க்கின்ற 5 கிராம ேசைவயாளர் பிாி க க் 
குாிய கிராமங்கைளச் ேசர்ந்த 3,696 வாக்காளர்கைள வ னியா 
மாவட்டத்தில் வ னியா வடக்கின் ெந ங்ேகணிப் பிரேதசத் 
தி ள்ள பட் க்கு யி ப் க் கிராமத் க்குள்ேள ெகாண்  
வந்  இைணக்கின்றீர்கள். ஏற்ெகனேவ இ க்கின்ற 
பட் க்கு யி ப் க் கிராமம் என்ப  245 தமிழ் வாக்காளர் 
கைளக்ெகாண்ட ஒ  கிராம ேசைவயாளர் பிாிவாகும். நீங்கள் 
ஒ  மாவட்டத்தில் இ க்கின்றவர்கைள இன் ெமா  
மாவட்டத்தின் வாக்காளர் இடாப்பிேல இரகசியமாகப் பதி  
ெசய்கின்றீர்கள். அவ்வா  பதிவதன் லம் என்ன ெசய்ய 
நிைனக்கின்றீர்கள்? நீங்கள் என்ன ெசய்ய ேயாசிக்கின்றீர்கள்? 
ஆகேவ, ெதாடர்ந் ம் கடந்த அரசாங்கத்தின் நிகழ்ச்சி 
நிரைலேய நீங்கள் நைட ைறப்ப த் வதற்குப் பார்க் 
கின்றீர்கள். ெவ ஓயா க்குள் வ கின்ற கஜபாகு 
ெமானராெவவ, கவியாண ர கிராமம், எத்தாெவட் வ 

வெவவர, சம்பத் வர, நிக்ெவவ என்ற  ஐந்  கிராமங்களின் 
வாக்காளர்கைளேய நீங்கள் பட் க்கு யி ப்  கிராம 
ேசைவயாளர் பிாி க்குள்ேள உள்வாங்க நிைனக்கின்றீர்கள்! 

நாங்கள் இவ்வள  இழப் க்கள் மற் ம் அழி கைளச் 
சந்தித்ததற்குப் பின்ன ம்கூட நீங்கள் இன் ம் எங்ேக 
ேபாய்க்ெகாண் க்கின்றீர்கள்? என்ன ெசய்ய ேயாசிக் 
கின்றீர்கள்? ெவ மேன சர்வேதசச் ச கத்ைத 
ஏமாற் வதற்காகத்தான் இந்த விடயங்கைளக் ைகயா  
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கின்றீர்களா? அல்ல  காணாமற்ேபானவர்கைள உண்ைம 
யாகக் கண்டறிய ேவண் ம்; ேபார்க் குற்றம் மற் ம் மனித 
உாிைம மீறல் ேபான்ற விடயங்களில் ஈ பட்டவர்க க்குத் 
தண்டைன வழங்க ேவண் ம்; பாதிக்கப்பட்ட ஆட்க க்கு 
நீதிையப் ெபற் க்ெகா க்க ேவண் ம் என்ற வைகயில் இந்த 
விடயங்கைளக் ைகயா கின்றீர்களா? அப்ப யாக இ ந்தால் 
அதற்கான ெசயற்பாட்ைட இதயசுத்திேயா  ெசய்ய ேவண் ம் 
என்ப தான் எங்க ைடய வி ப்பம். ஆகேவ குறித்த 
விடயங்கள் ெதாடர்பாக பாதிக்கப்பட் க்கின்ற மக்கேளா  
ேநர யாகப் ேபசேவண் ய ேதைவ இ க்கின்ற ; 
அவர்கேளா  கலந் ைரயாடல்கைள ேமற்ெகாள்ள 
ேவண் யி க்கின்ற ; அவர்க க்கு  நம்பிக்ைகைய ஏற்ப த்த 
ேவண் ய ஒ  ேதைவ இ க்கின்ற . அவற்ைற வி த் , 
ெவ மேன இங்கி ந்  எ க்கப்ப கின்ற தீர்மானங்கள் 
மக்கள் மத்தியில் நம்பிக்ைகயீனத்ைதத்தான் ஏற்ப த் கின்றன 
என்பைத நான் இந்த ேநரத்திேல கூறிக்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.   

இந்த விவாதத்திேல இன் ெமா  விடயத்ைத ம் க்கிய 
மாகக் குறிப்பிட ேவண் ம். அதாவ , இங்கி ந்  
இடம்ெபயர்ந்  தமிழ்நா  ெசன்றி க்கின்ற பல்லாயிரக் 
கணக்கான தமிழ் மக்கள் அங்ேக பிறந்தி க்கின்ற தங்களின் 
குழந்ைதக க்கான பிறப் ச் சான்றிதைழப் ெபற் க் 
ெகாள்வதிேல பல ெந க்க கைளச் சந்திக்கின்றார்கள். 
அதற்குப் பல மாதங்கள் ெசல்கின்றன; அதைனப் ெபற் க் 
ெகாள்வ  ெதாடர்பாகப் பல ஆவணங்கள் ேவண்டப் 
ப கின்றன. ஆகேவ அவற்ைற எ த்  அந்தப் பிறப் ச் 
சான்றிதைழப் ெபற் க்ெகாள்வதிேல பல சிரமங்கள், 
கஷ்டங்கள் இ க்கின்றன. ஆகேவ, தமிழ்நாட் ேல அகதி 

காம்களில் பிறந்த குழந்ைதகள் சார்பில் இலகுவான 
ைறயிேல பிறப் ச் சான்றிதைழப் ெபற் க்ெகாள்வதற்குாிய 

நடவ க்ைககைள ம் இந்தச் சட்ட லத்தி டாக எ க்க 
ேவண் ெமன்  இந்த ேநரத்திேல நான் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.   

நான் மீண் ம் இங்கு வ த்த வி ம் கின்ற விடயம், 
உண்ைமயாகப் பாதிக்கப்பட்ட மக்க க்கு நீதி கிைடக்க 
ேவண் ம் என்பதாகும். இந்தப் ேபாாிேல பல்லாயிரக் 
கணக்கான ெபா மக்கள் உயிர் நீத்தி க்கின்றார்கள். அவர்கள் 
சார்பான ஒ  ெகா ப்பன  உாியவர்க க்கு உாிய ைறயில் 
நீதியாக வழங்கப்பட ேவண் ம். உயிர்நீத்த ஒவ்ெவா வர் 
சார்பி ம் ெவ மேன ஓர் இலட்சம் - ஐம்பதாயிரம் பாய் 
என்  இல்லாமல் சர்வேதச நியதிச் சட்டங்க க்கு அைமவாக 
அந்தக் ெகா ப்பன  வழங்கப்பட ேவண் ம். அேதேநரம் 
காணாமற்ேபானவர்கள் காணாமல் ஆக்கப்பட்டதற்குக் காரண 
மாக இ ந்தவர்க க்குத் தண்டைன வழங்கப்பட ம் 
நடவ க்ைக எ க்கப்படேவண் ம் என்  கூறி, என் ைடய 
உைரைய த் க்ெகாள்கின்ேறன். நன்றி.  
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ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් යම් පුද්ගලෙයක් 

මරණයට පත් වූ පසු ඔහුෙග් මළ සිරුර හමු වූ අවස්ථාවක පමණක් 
උපත් හා මරණ ලියාපදිංචි කිරීෙම් පනත යටෙත් මරණ 
සහතිකයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒක ඔහු ෙවනුෙවන් ලැබිය යුතු 
සුභ සාධක මුදලක්, නැත්නම් ආධාර මුදලක්, එෙහමත් නැත්නම් 

අදාළ ෙද්ෙපොළ නිරාකරණය කර ගැනීමක් පිණිස පාවිච්චි 
කරන්න පුළුවන්. නමුත් මිය ගිෙය් යයි හිතන අතුරුදහන් වූ 
පුද්ගලයකු ෙවනුෙවන්, නැත්නම් මළ සිරුරක් දැකින්ෙන් නැතිව, 
මිය ගියා යයි ෙපන්වන්න බැරි ෙකෙනක් සඳහා ෙම් නීතිය බල 
පවත්වන්ෙන් නැහැ. නමුත් කාලයක සිට අතුරුදහන් වී සිටින, මිය 
ගියා යයි සැක කරන, මළ සිරුර හමු ෙනොවූ අය ෙවනුෙවන් කිසි 
විෙටක මරණ සහතිකයක් ඔහුෙග් යැෙපන්නන්ට ලබා ගත 
ෙනොහැකි ෙවලා තිබුණා. එවැනි අවස්ථාවක මිය ගියා යයි හිතන, 
නමුත් ඔහුෙග් මෘත ශරීරය දැක්ෙක් නැත්නම් මිය ගිය අය 
ෙවනුෙවන් වන්දි මුදලක්, එෙහම නැත්නම් සුභ සාධන මුදලක්, 
ඔහුට අයත් ෙද්ෙපොළ නිරාකරණය කිරීමට අවස්ථාවක් ඔහුෙගන් 
යැෙපන්නන්ට තිබුෙණ් නැහැ. නමුත් සාක්ෂි ආඥා පනෙත් 105 
වගන්තිය අනුව අවුරුදු හතකට වැඩි කාලයක් ගියාට පසුව එම 
යැෙපන්නන්ට නැත්නම් භාරකරුවන්ට අධිකරණයට ගිහිල්ලා 
මිය ගියා යයි සැලකිය හැකි යයි අධිකරණෙයන් පකාශනයක් 
ලබා ගන්න පුළුවන්කම තිබුණා. පසුව ඒක ෙවනස් වුණා.  

සාක්ෂි ආඥාපනෙත් 108 වන්තිය යටෙත් ඒක සංෙශෝධනය 
ෙවලා අවුරුදු හත, අවුරුද්දක් බවට පත් වුණා. නමුත් ඒෙකන් 
විශාල පිටුවහලක් ලැබුෙණ් නැහැ. සමහර සුභ සාධන 
කටයුතුවලදී, ෙවනත් මුදලක් ලබා ගැනීමකදී, එෙහම නැත්නම් 
ෙද්ෙපොළ නිරාකරණය කර ගැනීෙම්දී ඒක ඒ තරම් පමාණවත් 
වුෙණ් නැහැ. ඒ කටයුතු කර ගන්න බැරි වුණු අවස්ථා තිබුණා. 
තස්තවාදී කියාවලින් විපතට පත් වුණු අවස්ථාවක, නැත්නම් 
ස්වාභාවික විපත් නිසා, එෙහමත් නැත්නම් විෙශේෂ ජනාධිපති 
ෙකොමිෂන් සභාවකින් ලබා ෙදන නිර්ෙද්ශය මත මරණ 
සහතිකයක් නිකුත් කිරීමට හැකි වන පරිදි -ඒ යැෙපන්නන්ට 
සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරන්න හැකි වන විධියට- තමයි 1995 අංක 2 
දරන මරණ ලියාපදිංචි කිරීෙම් (තාවකාලික විධිවිධාන) පනත 
පැනවුෙණ්. 1998දී ඒ පනත බලරහිත වුණා. ඊට පස්ෙසේ 1998 
අංක 58 දරන මරණ ලියාපදිංචි කිරීෙම් (තාවකාලික විධිවිධාන)
පනත නැවත ස්ථාපිත වුණා. 2005දී ඒ පනතත් අවලංගු ෙවලා 
2005 අංක 17 දරන මරණ ලියාපදිංචි කිරීෙම් (තාවකාලික 
විධිවිධාන) කියලා පනතක් නැවත ස්ථාපිත වුණා. 2008 අවුරුද්ෙද් 
ඒ පනතත් බලරහිත වුණා. නැවතත් 2010 වන ෙතක් එවැනි 
පනතක් තිබුෙණ් නැහැ. 2008 සිට 2010 වන ෙතක් ෙම් 
අතුරුදහන් වූවන් ෙවනුෙවන් නීතියක් සැකසිලා තිබුෙණ් නැහැ. 
ඊට පස්ෙසේ තමයි දැන් අපි කථා කරන  2010 අංක 19 දරන මරණ 
ලියාපදිංචි කිරී ෙම් (තාවකාලික විධිවිධාන) පනත් ෙකටුම්පත  
සම්මත වුෙණ්. 2010 සිට ඒ පනත කියාත්මක වුණා. එය අවුරුදු 
ෙදෙකන් ෙදකට දීර්ඝ කිරීම නිසා 2017 දක්වා වලංගු කාලය 
තිෙබනවා. දැනටත් වලංගුව තිෙබනවා. ඉදිරියටත් දීර්ඝ කර ෙගන 
යයි. 

වර්තමාන රජෙය් යහපාලනය ගැනයි අපි විෙශේෂෙයන්ම කථා 
කෙළේ. අෙපන් ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් ෙම් රෙට් යහපත් 
පාලනයක්. ෙමොකද, පසු ගිය කාලෙය් ජනතාව අසාධාරණය, 
ඒකාධිපතිවාදය, මූල  වංචා ආදිෙයන් ෙහම්බත් ෙවලායි හිටිෙය්. 
ඒ නිසා තමයි යහපාලන රාජ යක අවශ තාව තිබුෙණ්. 2010 
අංක 19 දරන මරණ ලියාපදිංචි කිරීෙම් (තාවකාලික විධිවිධාන) 
පනතට ඉදිරිපත් කරන සංෙශෝධන මඟින් අපි කථා කරන්ෙන් 
ජීවත් වන අයෙග් යහපත සඳහා, සියලු ෙදනාටම සාධාරණයක් 
ඉෂ්ට කිරීම සඳහා වැඩි බලයක් ලබා දීම ගැනයි.  

ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මන්තීතුමා කිව්වා, හමුදාවල 
ෙසේවය කළ අයට ෙම්ෙකන් අසාධාරණයක් සිදු ෙවනවා කියලා. 
ඒ ෙගොල්ලන් හැමදාම හමුදාව ෙවනුෙවන් කිඹුල් කඳුළු ෙහළනවා. 
අද ෙම් පනෙත් නාමය ෙවනස් ෙවලා තිෙබනවා. එදා පනෙත් 
පූර්විකාෙව් තිබුෙණ් "රාජ  විෙරෝධී කියාකාරකම් හා ජන 
කැළඹීම්" කියලායි.  නමුත් අද වන විට අපි ඒක ෙවනස් කර 
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තිෙබනවා. අද දින අනුමතිය සඳහා ඉදිරිපත් කර තිෙබන පනත් 
ෙකටුම්පෙත් දීර්ඝ නාමයත් ෙම් විධියට ෙවනස් කර තිෙබනවා:  

"උතුරු හා නැ ෙඟනහිර පළාත්වල සිදු වූ ගැටුම් ෙහෝ එම ගැටුම්වලට පසුව 
ෙහෝ ෙද්ශපාලන ෙනොසන්සුන්තාව ෙහෝ සිවිල් කැරලි ෙකෝලාහල ෙහෝ 
බලහත්කාරෙයන් අතුරුදහන් කිරීම්වල පතිඵලයක් වශෙයන් අතුරුදහන් 
වී ඇති බවට වාර්තා කර ඇති තැනැත්තන් ෙහෝ කියාන්විතෙය්දී අතුරුදහන් 
වූ ෙලස හඳුනා ෙගන ඇති සන්නද්ධ හමුදාවල ෙහෝ ෙපොලීසිෙය්  
සාමාජිකයන් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා සහ ඊට සම්බන්ධ ෙහෝ ආනුෂංගික 
කාරණා සඳහා"  

මට කලින් කථා කළ උදය ගම්මන්පිල මන්තීතුමා හමුදාව 
ගැන කථා කළා. හමුදාව ගැන කථා කරපු උදය පභාත් ගම්මන්පිල 
මන්තීතුමාෙග් එදා නායකයා, පාඨලී චම්පික රණවක ඇමතිතුමාත් 
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සකස් කිරීම  තුළ ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම 
හමුදාපතිවරයාත් අපත් එක්ක එකතු ෙවලා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත් 
නිවැරදිව සකස් කිරීෙම් කාර්යය භා රෙය් ඉන්නවා. එෙහම නම්, ඒ 
අයට වඩා වැඩි කැක්කුමක් උදය පභාත් ගම්මන්පිල මන්තීතුමාට 
තිෙයන්න බැහැ. එදා හමුදා නිලධාරින් කාණු සුද්ද කරන්න 
ෙයොදවද්දී ෙම් අය කථා කෙළේ නැහැ. එදා සරත් ෙෆොන්ෙසේකා 
වාෙග් හමුදා නායකයන් අරෙගන ගිහිල්ලා හිෙර් දමද්දී ෙම් අය 
කථා කෙළේ නැහැ. අඩු ගණෙන් තමුන්නාන්ෙසේලා 2010දී හදපු 
පනෙත්වත් හමුදා නිලධාරින් පිළිබඳව සඳහන් කරලා තිබුෙණ් 
නැහැ. අද අපි තමයි ෙම් පනත් ෙකටුම්පතින් හමුදා නිලධාරින් 
පිළිබඳව සඳහන් කරන්ෙන්. ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් දීර්ඝ නාමය 
අපි ෙවනස් කළා. 

අපි ෙමම පනත් ෙකටුම්පෙත් දීර්ඝ නාමෙය් ෙමෙසේ දක්වනවා: 

 "... කියාන්විතෙය් දී අතුරුදහන් වූ ෙලස හඳුනාෙගන ඇති සන්නද්ධ 
හමුදාවල ෙහෝ ෙපොලීසිෙය් සාමාජිකයන් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා සහ ඊට 
සම්බන්ධ ෙහෝ ආනුෂංගික කාරණා සඳහා"  

එදා තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් ගැන කථා කරද්දී හමුදාව ගැන 
කිසිම සඳහන් වීමක් තිබුෙණ් නැහැ. නමුත් අපි යහ පාලන 
රජයක් වශෙයන් සියලු වැසියන්ට යහපත් පාලනයක් 
නිර්මාණය කිරීමට දැන් කටයුතු කරනවා. ෙම් අයට දැන් තමයි 
හමුදාව මතක් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. එදා මතක් වුෙණ් නැහැ. අපි 
ෙම් නීති-රීති සකස ්කරන්ෙන් ඒ සියලු ෙදනා සඳහායි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අද 
අපි ෙකොච්චර පජාතන්තවාදී විධියට කටයුතු කරලා තිෙබනවාද 
කියන කාරණය ෙම් පනත් ෙකටුම්පත තුළින් ෙපෙනනවා. 
දිස්තික් ෙරජිස්ටාර්වරයා මරණ සහතිකය ෙදන්ෙන් නැත්නම්, 
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත අනුව appeal  කරලා ෙරජිස්ටාර් 
ජනරාල්වරයා දක්වා ඒ  ඉල්ලුම්කරුට යන්න පුළුවන්. 
එතැනින්ද  බැරි නම්, දිසා අධිකරණයට ගිහිල්ලා ෙහෝ 
තමන්ෙග් අයිතිවාසිකම් ඉල්ලීෙම් අයිතිය, බලය ෙම් රෙට් 
ජනතාවට ෙම් පනත් ෙකටුම්පත තුළින් ලබා දීලා තිෙබනවා.  

මෑත කාලෙය් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පනත් ෙකටුම්පත් වැඩි 
පමාණයක් සම්මත වුෙණ් ජනතා බලය වැඩි කිරීමට බව මම 
දැක්කා. ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත වැනි 
පනත්  මෑත කාලෙය් හැදුෙව් පාලකයාෙග් බලය තහවුරු කර 
ගැනීමට ෙනොෙවයි.  යහ පාලන ආණ්ඩුෙවන් නීති-රීති, පනත් 
නිර්මාණය කෙළේ, ෙවනස් කෙළේ ජනතාවෙග් බලය ආරක්ෂා 
කිරීමටයි.  

ෙකොෙහොම වුණත්, පසු ගිය කාලෙය් තිබුණු දරදඬු පාලනය, ඒ 
වාෙග්ම මුදල් ගසා කාපු, මුදල් වංචා කළ පාලනය දැන් 
ජනතාවෙග් ඇට මිදුලුවලටම කා වැදිලා අවසන්. ඒ නිසා අද 

ජනතාවට ඒ තත්ත්වෙයන් ෙබ්ෙරන්න බැරි තත්ත්වයක්,  සිතුවිලි 
ෙවනස් කර ගන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒක 
තමයි අපට අද තිෙබන ෙලොකුම අභිෙයෝගය.  ෙම් යහ පාලන 
රජයට අද තිෙබන ෙලොකුම අභිෙයෝගය තමයි ජනතාවට කා 
වැදිලා තිෙබන ඒ සිතුවිලි  ෙවනස් කරන එක.  [බාධා කිරීම්]  

පසු ගිය කාලෙය් ෙපොෙහොර ෙගනාෙව් ෙකොෙහොමද කියලා අපි 
දන්නවා. එක ව ාපාරිකෙයකු ලවා තමයි රසායනික ෙපොෙහොර 
ෙගන්වූෙය්. බාල ෙපොෙහොර ෙගන්වා ෙගොවියාට දුන්නා. ෙගොවියා 
ඒවා ගන්න හතර අෙත් රස්තියාදු වුණා. ෙගොවියා රස්තියාදු ෙවලා 
ෙපොෙහොර ටික අරෙගන ගියා. නමුත්, එදාට වැඩි මුදල් පමාණයක් 
අද අපි ෙගොවියාෙග් බැංකු ගිණුමට දමනවා. එෙහම දැම්මාට 
පස්ෙසේත් ෙගොවියාට  ඒ ගැන ෙත්රුමක් නැතිව උද්ෙඝෝෂණය 
කළා. කාලයක් ගියාට පස්ෙසේ තමයි ෙගොවියාට ඒ ෙවනස 
ෙත්ෙරන්න පටන් ගත්ෙත්. [බාධා කිරීම්] ඒ වාෙග්ම, එදා බාල 
ෙරදි ෙගනැල්ලා පාසල් දරුවන්ට ෙදනෙකොට ෙදමව්පියන් 
ෙපෝලිෙම් ගිහිල්ලා මන්තීතුමාෙගන් ඒවා ගත්තා. එක 
ව ාපාරිකෙයකු ලවා තමයි ලංකාවටම බාල පාසල් ෙරදි 
ෙගනැල්ලා දුන්ෙන්. නමුත්, වර්තමාන රජය ෙදමව්පියන්ට සල්ලි 
දීලා කියනවා, "ගිහිල්ලා ඕනෑ  වර්ගයක ෙරද්දක් මිල දී ගන්න" 
කියලා. එෙහම කළාමත් ෙම් අය ෙදමව්පිෙයෝ ලවා පාෙර් 
උද්ෙඝෝෂණ ෙකෙරව්වා. [බාධා කිරීම්] ෙම් විධියට අපි යහ 
පාලනයකට යන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  

අපි දැන් ෙලෝකෙය් රටවල් එක්ක ෙවෙළඳ ගිවිසුම් ගහලා 
ෙලෝකෙය් තිෙබන අද්විතීය රාජ යක් විධියට ශී ලංකාව 
නිර්මාණය කරන්න හදනවා. ෙලෝකෙය් ෙනොෙයක් රටවල් එක්ක 
විවිධ ෙව ෙළඳ ගිවිසුම් ගහලා අෙප් රටත් සිංගප්පූරුව වාෙග් දියුණු 
රටක් කරන්න උත්සාහ කරද්දී ඔබතුමන්ලා ඒවාට විරුද්ධව 
උද්ෙඝෝෂණ කරන්න පටන් ගන්නවා.  

එතෙකොට අපි යහ පාලන ආර්ථිකය හදන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 
[බාධා කිරීම්] ඒ කාලෙය් කරපු ෙහොරකම්, ඒකාධිපති පාලනය අද 
ජනතාවෙග් ඇට මිදුලුවලට කා වැදිලා ඉවරයි. ඒ තත්ත්වය ෙවනස් 
කරනවා කියන එකත් ෙල්සි නැහැ. යහ පාලනයකට යන්න ඕනෑ, 
සාධාරණ පාලනයකට යන්න ඕනෑ  කියලා ජනතාව කෑ ගැහුවාට 
ඒක ෙවනස් කරන්න ගියාම සමහර විට ඒ ජනතාවම ඒකට 
අකැමැති වනවා. තමන් ෙවනස් ෙවන්න කැමැති නැති තත්ත්වයක් 
තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] 

ෙම් රෙට් බදු ආදායෙමන් සියයට 80ක් ෙම් රෙට් දුප්පත් 
මිනිසුන්ෙගන් තමයි අය කරන්ෙන්. බදු ආදායෙමන් සියයට 20යි 
ධනවතුන් ෙගවන්ෙන්. දුප්පත් මිනිසුන්ෙගන් අය කරන  සියයට 
80ක් වූ බදු පමාණය අඩු කරන්න  වැට් බද්ද හඳුන්වා දීලා අපි  
කමෙව්දයක්  නිර්මාණය කළා. ඒ පමාණය සියයට 15 ෙවන්න 
පුළුවන්, සියයට 10 ෙවන්න පුළුවන්, සියයට 5 ෙවන්න පුළුවන්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි.  

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ඒ කමෙව්දය ස්ථාපිත කරන්න ඕනෑකම තිෙබනවා. එතෙකොට 

ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? ඒ  කමෙව්දය ස්ථාපිත වුණාම ධනවතුන් 
ෙගවන ආදායම් බදු පමාණය වැඩි ෙවනවා. [බාධා කිරීම්] නමුත් 
ඒකට ඔබතුමන්ලා විරුද්ධයි. [බාධා කිරීමක්]ඒ ගැන ජනතාවට 
ෙබොරු බිල්ලන් මවනවා. හැම ෙදයටම බිල්ලන් මවන්ෙන්. 

1853 1854 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ජනතාවට අසත  පකාශ කරලා, බිල්ලන් මවලා, ජනතාව භය 
ගන්වන කමෙව්දය තමයි සිද්ධ ෙවන්ෙන්. යහ පාලනයක් සඳහා 
අත් වැල් බැඳ ගන්න කමෙව්දයක් සිද්ධ වන්ෙන් නැහැ. 
විෙශේෂෙයන්ම විපක්ෂයට අපි කියන්ෙන් - [බාධා කිරීම්]  

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

ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma)  
අපි විපක්ෂයට පැහැදිලිව කියන්ෙන්, "අත් වැල් බැඳ ෙගන අපි 

ෙම් රට හදමු. දැන් ෙම් රට විනාශ කළා ඇති" කියන එකයි. [බාධා 
කිරීම්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඊළඟට, ගරු විමලවීර දිසානායක මන්තීතුමා.   

 
[අ.භා. 2.05] 

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ශී ලංකාෙව් මහා කවියා 

"මරණය සුන්දරයි" කියලා කිව්වා. ඔහු මරණය ගැන ගීත ලිව්වා; 
කවි ලිව්වා. හැබැයි අපි මරණය වළක්වා ගන්න, මරණය කල් දමා 
ගන්න රුපියල් ෙකෝටි සංඛ ාත මුදලක් වැය කරලා ෙබෙහත් 
ගන්නවා. උතුෙර්  ෙහෝ දකුෙණ් ෙහෝ ෙලෝකෙය් ෙකොෙහේ ෙහෝ 
මරණයක් ෙවනවාද, ඒක ෙව්දනාවට කාරණයක්. මරණය ලියා 
පදිංචි කරන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්, 1983න් පස්ෙසේ  සිදු වූ 
ෙබොෙහෝ ෙඛ්දනීය සිදු වීම් නිසායි. ඒ ෙඛ්දනීය සිදු වීම් ආරම්භ 
කෙළේ අපි නම් ෙනොෙවයි; 1983න් පසුවයි. මරණ සහතික නිකුත් 
කරන්න වැඩිෙයන්ම ෙහේතු ෙවලා තිෙබන්ෙන්, එක පැත්තකින්, 
එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව කාලෙය් උතුෙර් යුද්ධය ආරම්භ 
කිරීම හා අනික් පැත්ෙතන්, 1987, 1988, 1989 කාලෙය් ශී 
ලංකාෙව් සිංහල, ෙබෞද්ධ තරුණ-තරුණියන් 60,000ක් ඝාතනය 
කළ නිසායි. [බාධා කිරීම්] මළවුන් ෙවනුෙවන් මරණ සහතිකයක් 
දීම පිළිබඳව - [බාධා කිරීම්] ඉන්න ෙකෝ. [බාධා කිරීම්] ෙම් ලිච්ඡවී 
රජ දරුෙවෝ තප්පුලනවා ෙන්. මරණ සහතිකයක් දීම පිළිබඳව අෙප් 
විරුද්ධත්වයක් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] කවුරුන් ෙහෝ හිතන්න එපා, 
අපි අන්තවාදීයි කියලා. මම, ෙදමළ අම්මාෙග් කඳුළුයි, සිංහල 
අම්මාෙග් කඳුළුයි ෙහොඳට දැකපු මිනිෙහක්. ෙම් යුද්ධයත් එක්ක 
අවුරුදු 26ක් මරණෙය් හීතල ෙසවණැල්ල යට ජීවත් වුණු 
මිනිෙහක්, මම.  

අද ෙම් කාරණය ගැන කථා කරද්දී වැඩිපුරම අවධාරණය 
කරන්ෙන් උතුරු-නැ ෙඟනහිර සම්බන්ධෙයන්. ෙදමළ ජාතික 
සන්ධානෙය් ගරු මන්තීතුමන්ලා කථා කරපු ඒවා අපි අහෙගන 
සිටියා. එතුමන්ලා වැඩිෙයන් අවධාරණය කරන්ෙන්, අවසන් 
යුද්ධෙය්දී ෙදමළ ජනතාව අත් අඩංගුවට අරෙගන ඝාතනය 
කළාය; අතුරුදහන් කළාය කියලායි. හැබැයි අෙප් ආණ්ඩුව යටෙත් 
ආයුධත් එක්ක අත් අඩංගුවට ගත්ත, එෙහම නැත්නම් ඇවිල්ලා 
භාර වුණු 11,000ක් ෙදමළ තරුණයන් පුනරුත්ථාපනය කරලා, 

සමාජගත කළා. ඔවුන්ට වෘත්තීය පුහුණුව දුන්නා; විභාගයට 
යන්න ඉඩ දුන්නා; වෘත්තීය පුහුණුව දීලා ආයුධ කට්ටලයක් 
දුන්නා. සමහර අය කසාද බන්දලාත් දුන්නා. ඔවුන්ට බැංකු ණය 
දුන්නා. අපි එෙහමයි කෙළේ. ඔවුන්ට ජීවත් ෙවන්න රටක් තිබුෙණ් 
නැහැ. ෙම් සභාෙව් සිටින හැම ෙදනාටම මා කියන්න කැමැතියි, 
තමිලිනී ෙජයක්කුමාරන්ෙග් "තියුණු අසිපතක ෙසවණ යට" 
කියන ෙපොත කියවන්න කියලා. ඒෙක් ෙමොනවාද තිෙබන්ෙන් 
කියලා බලන්න. 

තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් ඔක්ෙකෝම පනත් ෙකටුම්පත් 
ෙගෙනන්ෙන් අල් හුෙසේන් කුමාරයාට භෙය්. ගිය සතිෙය් ඉන්දියාව 
ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? ජිනීවා මානව හිමිකම් ෙකොමිසෙමන් ආවත් 
ඉන්දියාවට එන්න ෙදන්ෙන් නැහැයි කිව්වා. [බාධා කිරීමක්] 
නැහැ, නැහැ. ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න, මම කියනකල්. ජිනීවා මානව 
හිමිකම් ෙකොමිසෙමන් ආවත් ඉන්දියාවට ඇතුළු ෙවන්න ෙදන්ෙන් 
නැහැ කියලා ෙමෝදි කිව්වා. පිලිපීනෙය් ජනාධිපතිතුමා කිව්වා, 
"ආෙවොත් ඔළුව පළනවා" කියලා. යටත්වැසිෙයෝ වාෙග් 
තමුන්නාන්ෙසේලා red carpet දාලා තමයි ඒ අයව පිළිගන්ෙන්. 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ධවල ස්වාමිවරුන්ට යටත්ෙවලා, ෙදකට 
නැමිලා පිළිගන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලා අද ඔය කරන ෙද් ගරු 
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාටත් කරන්න තිබුණා ෙන්. “Yes, 
Sir; Yes, Madam” කියනවා, එතෙකොට ෙහොඳයි.  

ඊළඟට, ඇන්ෙජලා මර්කල් හම්බෙවන්න ගියාම, "හරි ෙෂෝක්" 
කියලා අතගානවා. ඒත් ෙමොකුත් හම්බෙවන්ෙන් නැහැ. ෙඩ්විඩ් 
කැමරන් හම්බෙවන්න ගියාම ඩව්නින්ග් වීදිෙය්, අංක 10 
ෙගදරටත් එක්කෙගන ගිහිල්ලා ෙත් එකක් ෙදනවා. ෙවන 
ෙමොකුත් හම්බෙවන්ෙන් නැහැ. අන්තිමට තමුන්නාන්ෙසේලා 
ෙකොෙහේද ගිෙය්? ෙම් පෘතුවිෙය්, ෙම් මහ ෙපොෙළොෙව් තිෙබන භූ 
ෙද්ශපාලනෙය් යථාර්ථය, තිත්ත කදුරු ඇත්ත තමයි මම ෙම් 
කියන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලා චීනයට ගිහිල්ලා උෙද් පාන්දර 
ජින්පින්ග් ෙදොර අරින ෙකොට පාත්තෙර් තියාෙගන ඉන්නවා. 
ජින්පින්ග් ෙහොයාෙගන ගිෙය්. තමුන්නාන්ෙසේලාට අද අලුෙතන් 
ෙමොකුත් කියන්න ෙදයක් තිෙබනවාද? තමුන්නාන්ෙසේලාට 
අලුෙතන් කියන්න කිසි ෙදයක් නැහැ. 

මට පැහැදිලි කරගන්න යමක් තිෙබනවා. ගරු රවුෆ් හකීම් 
ඇමතිතුමාට ෙම්කට උත්තර ෙදන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා මම 
හිතන්ෙන් නැහැ. සන්නද්ධ හමුදාව කිව්වාම, ඒ අර්ථය තුළ සිවිල් 
ආරක්ෂක ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ගාම ආරක්ෂක ෙසේවෙය් ඉඳලා දිවි 
පුදපු සහ අතුරුදහන් වුණු අය ගැන ෙසවීමත් ඇතුළත් ෙවනවාද 
කියලා මට පැහැදිලි කරලා ෙදන්න. කවුරු හරි මට ඒෙක් 
නිර්වචනය ෙදන්න. එෙහම නැත්නම් ඔවුන්ට අසාධාරණයක් 
ෙවනවා. ගම්වලට ආරක්ෂාව සලසපු, ගෙම් ජනතාව ෙවනුෙවන් 
ෙපනී සිටි ඒ අහිංසක මිනිස්සු අතුරුදහන් ෙවලා තිෙබනවා නම්, ඒ 
අය "සන්නද්ධ හමුදාව" කියන නිර්වචනය ඇතුෙළේ ඉන්නවාද 
කියලා කරුණාකරලා කියන්න. 

තව එක් කාරණයක් පිළිබඳව මම කියන්නට ඕනෑ.  ෙමම 
සංෙශෝධන පනත් ෙකටුම්පතට අනුව අභියාචනා සඳහා ලබාදී 
තිෙබන කාල සීමාව මාසයයි, එෙහම නැත්නම් දින 30යි. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම හිතන විධියට එම කාලය 
පමාණවත් ෙවන්ෙන් නැහැ. එෙහම අසාධාරණයකට ලක් වුණා 
නම් ඔවුන්ට සාධාරණයක් ඉෂ්ට විය යුතුයි. ඒ වාෙග්ම 1988-89 
කාලවල සිදුවීම් ගැන ෙසොයන්නත් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත වලංගුද? 
එදා ෙපේමදාස උඩුගම්පලව අරෙගන ගිහිල්ලා ඇසිඩ් ටැංකියක 
දමලා ඇට කෑල්ලක්වත් ඉතිරි  කරන්ෙන් නැතිව විශ්වයට වාෂ්ප 
කළා. ෙකොෙහොමද ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් ෙතොරතුරු ෙහොයාගන්ෙන්? 
මම ෙම්වා උදාහරණ විධියටයි කියන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම උතුරු 
නැ ෙඟනහිර යුද්ධය කාලෙය් මංගලගම නායක හාමුදුරුෙවෝ 
අරෙගන ගිහිල්ලා උණුවතුර බැරල් එකක දමලා,  කෑල්ලක්වත් 
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ඉතිරි කරන්ෙන් නැතුව ඉවර කළා. එතෙකොට, කවුද ඒ අතුරුදහන් 
වූවන් පිළිබඳව සහතික ෙදන්ෙන්? කෑල්ලක්වත් තිෙයනවාද? 

ෙමතැන තව පශ්නයක් තිෙබනවා. එල්ටීටීඊ සංවිධානය විසින් 
යුද්ධය අවසන් ෙමොෙහොෙත්දී ඝාතනය කරපු අය ගැන, මිනිස් පවුර 
බිඳෙගන ආපු දහස් ගණන් අහිංසක ෙදමළ මිනිස්සුන්ට එල්ටීටීඊ 
සංවිධානය ෙවඩි තබලා මැරුවා කියලා - මම ෙනෙමයි කියන්ෙන්. 
එල්ටීටීඊ සංවිධානෙය් ෙද්ශපාලන අංශෙය් නායිකාව වන තමිලිනී 
ජයකුමාරන් කියන්ෙන්. මම ෙනෙමයි කියන්ෙන්. කරුණාකරලා 
ඒ ෙපො ත ඔක්ෙකෝම අය කියවලා බලන්න. එදා උතුෙර් 
ෙකොටුෙවලා හිටපු ජනතාව - නන්දිකඩාල් කලපුෙව් හිටපු ජනතාව 
- ෙබ්රාගන්න අෙප් ආරක්ෂක හමුදාව ඉතා උපායශීලීව, සැලසුම් 
සහගතව කියා කළාය කියලා කියන්ෙන් එල්ටීටීඊ සංවිධානෙය් 
ෙද්ශපාලන අංශෙය් නායිකාව වන තමිලිනී. ඇය ජීවතුන් අතර 
නැති එක ගැන මම කනගාටු ෙවනවා. ඒ අහිංසක ගැහැනිය ජීවත් 
ෙවන්න උත්සාහ දරපු ෙවලාෙව් මියගියා. සිංහල මෙග් හිෙත් ඇය 
ෙවනුෙවන් සදාකාලික කඳුලක් තිෙබනවා. ඇය ජීවිතය ෙත්රුම් 
ගත්තා. යුද්ධෙය් නිස්සාරත්වය ෙත්රුම් ගත්තා. ෙලෝකෙය් 
ෙකොෙහේවත් ෙහොඳ යුද්ධයක් නැහැ, නරක සාමයකුත් නැහැ. සැබෑ 
සාමෙය් කුමරා මහින්ද රාජපක්ෂයි. ඒක අමතක කරන්න එපා.  

තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් නායකයකු වූ  රණසිංහ ෙපේමදාස 
ජනාධිපතිතුමාව   1,600ක් හමුදා  භටයන් වට කරෙගන සිටියදී  
1993 මැයි මාසෙය් 1වැනිදා දහවල්  12.15ට ෙකොළඹ ආමර් වීදිෙය් 
දී එල්ටීටීඊ සංවිධානය විසින් කෑලිවලට කුඩු කළා. කෑල්ලක්වත් 
ෙහොයාගන්න බැරිවුණා. ෙපට්ටියට සීල් තියන්න සිද්ධ වුණා. 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුෙව් හිටපු රන්ජන් විෙජ්රත්නව 
හැව්ෙලොක් පාෙරදී මහ දවාෙල් කාර් එක ඇතුෙළේ උණු ෙකරුවා. 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මහා නායකයන් වන ගාමිණී දිසානායක, 
ලලිත් ඇතුළත්මුදලි, වීරසිංහ මල්ලිමාරච්චි, ජී.එම්. ෙපේමචන්ද 
ඇතුළු නායකයන් 28ෙදෙනක් ඝාතනය ෙකරුෙව් එල්ටීටීඊ 
සංවිධානයයි. සමහර විට 29වැනියා විධියට රනිල් විකමසිංහ 
මහත්මයා ඝාතනය ෙවන්න ඉඩ තිබුණා. රනිල් විකමසිංහ 
මහත්මයාෙග් ජීවිතයත් ෙබ්රුෙව් මහින්ද රාජපක්ෂ බව අමතක 
කරන්න එපා. ඒක අමතක කරන්න එපා. විමලවීර දිසානායක - 
මම - ෙම් මහ ෙපොෙළොෙව්,  ෙමතැන හිටෙගන කථා කරන්ෙන් 
මහින්ද රාජපක්ෂ වෙග් මිනිෙහක් ෙම් රෙට් ජනාධිපති වුණු නිසයි. 
නැත්නම් මට ෙමතැනට එන්න ෙවන්ෙන් නැහැ. මරණෙය් 
ෙද්ශෙය් මළ මිනී කඳු තරණය කරපු, ෙල් විල්වල ගිලුණු, කඳුළු 
ගංගාවල පීනපු අපි වාෙග් මිනිස්සුන්ට ජීවිතය දුන්ෙන්, ෙම් 
මරණෙය් ෙද්ශයට ජීවිතය දුන්ෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමායි. 

දැන් ''සාමය'' ගැන කථා කරනවා; ''සුදු වෑන්'' ගැන කථා 
කරනවා. තමුන්නාන්න්ෙසේලා ෙම්ක අහෙගන ඉන්න. ෙම්  
''ලංකාදීප'' පත්තෙර් බලන්න. ෙම්ක  අෙප් පත්තරයක් ෙනොෙවයි.  
2016 මැයි මාසෙය් 11 වැනි බදාදා ''ලංකාදීප'' පත්තෙර් තිෙබනවා,  
''සුදු වෑන්වලින් පැහැර ගැනීම නවත්වනු! අතුරුදන්වූවන්ෙග් පවුල් 
එකතුව ආයතන 7කට ෙපත්සම් භාරෙදයි'' කියලා.  2016 මැයි 
මාසෙය් කවුද ෙම් ආණ්ඩුව ෙගනිච්ෙච්? සුදු වෑන් සංස්කෘතිය 
ගැනයි ෙම් කථා කරන්ෙන්. කවුද ෙම්කට උත්තර ෙදන්ෙන්? ඒක 
එෙහම කළාද, නැද්ද? කවුද ෙම් කියන්ෙන්?   එක්ෙකෙනක්  තමයි  
''බිෙටෝ''.   අපිත් එක්ක ඉන්න ෙකෙනක් ෙනොෙවයි,  බිෙටෝ 
කියන්ෙන්. යහ පාලනෙය් හවුල්කාරෙයක්. ඒ නිසා සුදු වෑන් 
සංස්කෘතිය ගැන අෙප් ගමට ගිහින් කියලා වැඩක් නැහැ.  මැයි 
මාසෙය් 11 වැනිදා ''ලංකාදීප'' පත්තෙර් අරෙගන බලන්න. ඒත්, 
පත්තර බලනවයැ!  ඒ නිසා කරුණාකරලා -  [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
Sir, I rise to a point of Order. 

ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ෙමොකක්ද point of Order එක? 
 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු විමලවීර දිසානායක 

මන්තීතුමා  2016 මැයි 11 ෙවනිදා ''ලංකාදීප" පත්තෙර් පළවු 
ලිපියක් ගැන කථා කරමින්  ''කවුද  ෙම්වා කෙළේ?'' කියලා ඇහුවා. 
[බාධා කිරීම්] නැහැ, නැහැ, ෙම්ක කියන්නට ඕනෑ.  ෙම්වා කෙළේ 
කවුද? ෙම් ෙකොයි කාලෙය් ෙවච්ච ඒවාද? ෙකොයි කාලෙය් ෙවච්ච 
ඒවා ගැනද ෙම් කියන්ෙන් කියලා කියන්න? සුදු වෑන් ගැන 
පත්තෙර් කියන්ෙන් ෙකොයි කාලෙය් සිදු වුණු ඒවා ගැනද? [බාධා 
කිරීම්]  

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ෙහොඳයි. මෙග් හිතමිතයා, විෙජ්පාල මන්තීතුමා,  

කරුණාකරලා වාඩි ෙවන්න. දුකයි තමයි. [බාධා කිරීම්] ඕවා දුකට 
කියන කවි.  අපි ඕවා ගණන් ගන්න ඕනෑ නැහැ. [බාධා කිරීම්] 
2016 මැයි මාසෙය් 11වැනිදා, - [බාධා කිරීම්]  විෙජ්පාල 
ෙහට්ටිආරච්චි මහත්මයා,  library  එකට ගිහිල්ලා බලන්න. [බාධා 
කිරීම්]  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
එතුමාට බාධා කරන්න එපා. [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් කාලය මම ගන්නවා. 

එතුමාෙග් කාලෙයන් අඩු කරන්න. [බාධා කිරීම්] හැමදාම ඔෙහොම 
තමයි.  

අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමා ෙකෝ? ෙම් ෙද්වල් කරන 
හැටි කිව්වා. පසු ගිය කාලෙය් පමිතිෙයන් බාල කෘෂි රසායන දව , 
ෙපොෙහොර ෙගනාවා කිව්වා. 

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

තිෙබන්ෙන්.  
 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
දැන් ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන් පමිතිෙයන් ඉහළ ඒවාද? ''අෙප් 

පැත්ෙත් අක්කරයට වී බුසල් 600ක් විතර පැෙහනවා''  කියලා 
කිව්වා.  ඒවා පට්ට ෙකබර. අම්පාෙර් තමයි, ලංකාෙව් ජාතික වී 
නිෂ්පාදනෙයන් පෙහන් එකක් නිෂ්පාදනය කරන්ෙන්.  මම අෙත් 
කරගැට තිෙබන ෙගොවීන්ෙග් ඡන්දෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුවට ආපු 
මිනිෙහක්. වී ගබඩා 51ක් තිෙබනවා. නමුත්, එයින් එකක්වත් 
ඇරලා නැහැ. ඊෙය්- ෙපෙර්දා  51න් 11ක් ඇරියා. ෙගොවියාෙග්  වී 
ටික ෙදන්න තැනක් නැහැ. කන කර උකස් තියලා, දහ දුක් විඳලා 
වගා කරපු ෙගොවියාෙග් වී ටික ෙදන්න තැනක් නැහැ. පසු ගිය මාස 

1857 1858 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

එකහමාරක් තිස්ෙසේ ෙගොයම් කැපුවා. ෙපෞද්ගලික ෙවෙළන්  ඳන් 
ඇවිල්ලා  වී ටික නිකම් තුට්ටු ෙදකට අරෙගන ගියා.  දැන් 
තමුන්නාන්ෙසේලා  පූචානම් කථා කියනවා, ''වී මිලදී ගන්න 
ෙමච්චර මුදලක් ෙවන් කළා'' කියලා. කාෙග් වී ද ගන්ෙන්? 
මුදලාලිලාෙග් වී ටික;  ව ාපාරිකයාෙග් වී ටික ගන්නවා. 
ෙගොවියාෙග් වී ටික තුට්ටු ෙදකට ගන්න ඇරලා, සද්ද නැතිව 
ආණ්ඩුව බලාෙගන හිටියා. 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
කවුද, මුදලාලි? 

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
කෘෂිකර්මය ගැන කථා කරනවා. වී කිෙලෝව රුපියල් 50ට 

ගන්න හිටිෙය්. වී කිෙලෝ එක රුපියල් 26 ගණෙන්  
මංෙකොල්ලකාෙගන යන තුරු  ආණ්ඩුව නිදා ෙගන සිටියා. කථා 
කරන්ෙන් සාධාරණය, යුක්තිය ගැන. දැන් ෙමොකද ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්? තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් "ෙමගාෙපොලිස්"  නැහැ?  අපි 
ෙගනාපු වරාය- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ලැබී තිෙබන කාලය අවසානයි. 

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

වරාය නගරය තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා polish කරන්ෙන්. 
හම්බන්ෙතොට නගරය, හම්බන්ෙතොට වරාය ගැන කථා ෙකරුවා. ඒ 
දවස්වල කිව්ෙව්,  ''වළ බලන්න එන්න" කියලයි. දැන් ''වළ'' 
නැත්නම් කථා කරන්න ෙදයක් නැහැ. ජින්පින්ග්ට ගිහිල්ලා 
කියන්න, ''අක්කර 15,000ක් ෙදන්නම්, හම්බන්ෙතොට  වරායක් 
තිෙබනවා'' කියලා. අපි හදපු එක නැත්නම් බම්බු තමයි ගහන්න 
ෙවන්ෙන්. ඊට පස්ෙසේ, මත්තල ගුවන් ෙතොටු ෙපොෙළේ වී ෙව්ළුවා. 
අපි ඒක හැදුෙව් ෙමොනරුන්ට රඟන්නද? හම්බන්ෙතොට වරාය 
හැදුෙව් මාළු අල්ලන්නද? නැහැ.  කර්මාන්ත උද ාන ඉදි කරන්න,  
කර්මාන්ත නගර, වාණිජ මධ ස්ථාන හදන්නයි අපි සැලසුම් 
කෙළේ.  ඉතිහාසෙය් ''බැද්ෙද්ගම'' නවකතාෙව් එන සිළිඳුෙග්, 
බබුන්ෙග් ඉඳලා- 

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

කාලය අවසානයි.  [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, - [බාධා කිරීමක්]  විනාඩි 24ක 

කාලයක් තිෙබනවාද බලන්න? 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
නැහැ, ගරු මන්තීතුමනි. [බාධා කිරීම්] එෙහම ෙදන්න බැහැ.

[බාධා කිරීම්]  

මීළඟට, ගරු රවුෆ් හකීම් ඇමතිතුමා කථා කරන්න. [බාධා 
කිරීම්] ගරු විමලවීර දිසානායක මන්තීතුමාට ෙවන් කරලා 
තිෙබන්ෙන් විනාඩි 13යි. නමුත්, එතුමාට විනාඩි 15ක් ලබා 
දුන්නා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා (පුනරුත්ථාපන හා 
නැවත පදිංචි කිරීම රාජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ் - 

னர்வாழ்வளிப்  மற் ம் மீள்கு ேயற்ற இராஜாங்க  
அைமச்சர்) 
(The Hon. M.L.A.M. Hizbullah - State Minister of 
Rehabilitation and Resettlement)  
Sir, I will give him five minutes from the time allotted 

to me.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
 (The Hon. Presiding Member) 
Okay.  ගරු හිස්බුල්ලා  රාජ  අමාත තුමාෙග් කාලෙයන් 

විනාඩි පහක කාලයක් ගරු විමලවීර දිසානායක මන්තීතුමාට ලබා 
ෙදන බව දන්වා සිටිනවා. 

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ෙහොඳයි. එෙහම නම්, බැද්ෙද්ගම නව කථාෙව් චරිත වුණු 

සිලිඳුලා, බැබුන්ලා, හීන්මැණිෙක්ලා වාෙග් අහිංසක මිනිසුන් 
වාෙග් කන්න නැති, අඳින්න නැති, වතුර ටිකක් නැති අර්ධ 
ශිෂ්ඨාචාරයක් ඉතිහාසෙය් තිබුණා. මාගම්පත්තුෙව් මිනිහාෙග් 
ජීවිතය ෙගොඩ නඟන්නට හදපු වරාය, අපටත් එක්ක හැදුෙව්. 
ෙපොතුවිලට, අම්පාරට, ෙමොනරාගලට, බදුල්ලට අපි සියලු 
ෙදනාටම ඒ වරාය හැදුෙව්. ඒෙක් පෙයෝජනය ගන්න බැරි වුණා. 
දැන් ෙලෝකෙය් ෙලොකුම නැව එන්ෙන් හම්බන්ෙතොටට.  

දැන් කටුනායක ගුවන් ෙතොටුෙපොළ මාස තුනකට වහන්න 
යනවා. ෙකොහාටද ගුවන් යානා බාන්ෙන්? ෙකොෙහේද ගුවන් යානා 
බාන්ෙන්, පාර්ලිෙම්න්තුව උඩටද? ෙකොහාටද ගුවන් යානා 
බාන්ෙන්? මත්තලට යන්නට ඕනෑ. අනාගත දර්ශනයක් ඇතිව 
ෙලෝකයත් සමඟ ඉදිරියට යන්න හදපු ෙද් ෙතොෙරොම්බල් කරන්න 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් තමුන්නාන්ෙසේලාට. තමුන්නාන්ෙසේලා කළ 
ෙකංෙගඩියක් නැහැ.   ''ෆැක්ටරි'' අරිනවා කිව්වා, නමුත් වහනවා. 
රබර් කර්මාන්තශාලා වහනවා, ෙත් කර්මාන්තශාලා වහනවා. 
ජීවත් ෙවන්න මඟක් නැහැ. තරුණෙයෝ ලක්ෂ සංඛ ාත පිරිසක් 
රැකියා නැතිව පාෙර් ඉන්නවා. උපාධිධාරින් ෙපෝලිෙම් ඉන්නවා. 
නමුත් කයිවාරුෙව් ෙකළවරක් නැහැ. හදන හැටි කථා කරනවා, 
ෙගොඩනඟන හැටි කථා කරනවා, සංවර්ධනය කරන හැටි කථා 
කරනවා. හැම දාම උෙද් ඉඳන් රෑ ෙවනකම් කයිය විතරයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ෙම් ආණ්ඩුෙව් පිරිසත් 
අපි කරපුවාමයි කරන්ෙන්. අන්න, තිරුපති යනවා තරගයට. 
ඉන්දියාෙව් තිරුපති ෙකෝවිලට යනවා තරගයට. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
අපි යන ෙකොට ෙහොඳ නැහැ. 

1859 1860 

[ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා] 



2016 අෙගෝස්තු 25  

ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ඔව්, අපි යන ෙකොට ෙහොඳ නැහැ. දැන් ගිහින් කියන්ෙන්, 

"අෙන් ෙදවියෙන් ආණ්ඩුව ෙබ්රලා ෙදන්න" කියලා. ජනතාව නම් 
තමුන්නාන්ෙසේලාත් එක්ක නැහැ. [බාධා කිරීම්] ෙදවිෙයෝ 
බැලුෙවොත් තමයි ෙම් ආණ්ඩුව ෙබ්රා ගන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්. 
[බාධා කිරීම්] ෙදවිෙයෝ බැලුෙවොත් විතරයි ෙම් ආණ්ඩුව ෙබ්රා 
ගන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්. හිටිෙයොත් ඉන්ෙන් ෙදවිෙයෝ විතරයි.  

දැන් ජාත න්තරයෙන් ෙහොඳයි කියන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] 
ජාත න්තරය හරි ෙහොඳයි කියනවා. ඔළුව අත ගාලා අං තිෙබනවාද 
කියලාත් බලන්න. තමුන්නාන්ෙසේලාට බැරැක් ඔබාමාෙග්, අල් 
හුෙසේන් කුමාරයාෙග්, නෙර්න්ද ෙමෝඩිෙග් ජන්ද තමයි ගන්න 
ෙවන්ෙන්. ලංකාෙව් මිනිස්සු තමුන්නාන්ෙසේලාට ජන්දය ෙදන්ෙන් 
නැහැ. ෙම් ආණ්ඩුවට ෙගොවියා විරුද්ධයි,- 

 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමා හිනා ෙවනවා.  
 

ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
කම්කරුවා විරුද්ධයි, වෘත්තිකෙයෝ විරුද්ධයි, ෙදොස්තරලා 

විරුද්ධයි.  
 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමා ඒවා කියන ෙකොට හිනා ෙවනවා. 

එතුමා පිළිගන්නවා. 
 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
අෙප් හිතවත් ගරු මංගල සමරවීර ඇමතිතුමා ශී ලංකා කුරුඳු 

ෙපොලු සන්නද්ධ බලකාෙය් බිෙග්ඩියර්තුමා. [බාධා කිරීම්] අෙප් 
හිතවතා, එතුමා මෙග් යාළුවා.  එතුමා එක්ක මෙග් තරහක් නැහැ. 
ෙම් කයිවාරුෙව් ෙකළවරක් තිෙබන්න ඕනෑ. VAT පනත 
ෙගනාවා, අකුළා ගත්තා. දැන් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
ආණ්ඩුෙව් ඉන්න පිරිස කියනවා VAT එක "අරෙහම" හැදුෙව් 
නැත්නම් අපි ඡන්දය ෙදන්ෙන් නැහැ කියලා. ඔළුව ජපන්, කඳ 
ජර්මන්, කකුල ඉතාලි. [බාධා කිරීම්] දැන් ෙම්කයි ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. කකුල් ෙදක බැරැක් ඔබාමාෙග්; කඳ හරිය පංශෙය්; 
ඔළුව  හරිය එංගලන්තෙය්. ඒ නිසා ෙම් ආණ්ඩුවට ෙකොපමණ දුර 
යන්න පුළුවන්ද? [බාධා කිරීම්] 

මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා මට කාලය ලබා 
දුන්නාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි. අෙප් සභානායකතුමා දැන් සභාෙව් 
නැහැ. ෙම් ලිච්ඡවී රජ දරුෙවෝ තප්පුලනවා, "උම්බෑ" කියනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[பி.ப. 2.22] 

 

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

இந்தச் சைபயில் இறப் க்களின் பதி  (தற்கா க ஏற்பா கள்) 

(தி த்தம்) சட்ட லத்தில் ஒ சில தி த்தங்கள் ெகாண் வரப் 
படவி க்கின்றன. க்கியமாக காணாமற்ேபானவர்கள் குறித்த 
ஒ  ெபாிய சர்ச்ைச சம்பந்தமான ெசய்திகைளேய கடந்த 
ஒ சில நாட்களாக நாங்கள் பத்திாிைககளிேல பார்த்  
வ கின்ேறாம். அந்த வைகயில் காணாமற்ேபாேனார் சம்பந்த 
மான அ வலகம் ஒன்ைற ஸ்தாபிப்ப  சம்பந்தமாக 
அண்ைமயில் இந்த அைவயிேல நிைறேவற்றப்பட்ட 
சட்ட லம் ெதாடர்பாகப் பலவிதமான க த் க்கள் ெதாிவிக் 
கப்பட்  வ கின்ற சூழ ல், நாங்கள் இந்த இறப் க்களின் 
பதி ச் சட்ட லத்தில் தி த்தங்கைளக் ெகாண் வர 
விைழகின்ேறாம்.   

இறப் க்களின் பதி  (தற்கா க ஏற்பா கள்) (தி த்தம்) 
சட்டம் கடந்த 20 வ ட காலத்தில் நான்காவ  தடைவயாகத் 
தி த்தப்ப கின்ற . த ேல 1995ஆம் ஆண்  ஒ  தி த்தம் 

ன்ெமாழியப்பட்ட . அதன் பின்னர், இந்த நாட் ேல 
நிகழ்ந்த மிகப் ெபாிய இயற்ைக அனர்த்தமான சுனாமியின் 
ேபா  இறந்தவர்க ைடய த டல்கைள - சடலங்கைள  
உற்றார் உறவினர்கள் ேத க் கண் பி க்க யாத 
நிைலயில், இன்ன ம் காணாமற்ேபாேனார் பட் ய ல் இ க் 
கின்ற அவர்க ைடய இறப் க்கைளப் பதி ெசய் , 
அவர்களின் ெசாத்  சம்பந்தமான விவகாரங்கைள க்குக் 
ெகாண் வ வதற்கும் ஏைனய பலவிதமான ேதைவப்பா  
க க்குமான அவசியம் க தி 2005ஆம் ஆண்  இந்தச் சட்டம் 
தி த்தப்பட்ட .  

இந்த நாட் ேல ப்ப  வ டங்களாக, குறிப்பாக 
1980களி ந்  2009வைர நீ த்த ஓர் உள்நாட்  த்தத்தின் 
மிகக் ேகாரமான பல அவல நிகழ் களின் பின்னணியிேல 
இ தரப்பி ம் ஆ தம்தாங்கி உயிாிழந்தவர்கைள ம் அதாவ  
ேபாராட்டத்திேல - த்தத்திேல ஈ பட்டவர்க ைடய 
உயிாிழப் க்கைள ம் மற் ம் காணாமற்ேபானவர்கைள ம் 
பற்றிய தகவல்கைள க்குக் ெகாண் வந்  அவர்கள் 
சார்பில் இறப் ச் சான்றிதழ் ெபற் க்ெகாள்வதற்காக ம் 
காணாமற்ேபானவர்கள் என்ற பட் ய ல் இ க்கின்ற ஆயிரக் 
கணக்கான அப்பாவி மக்க க்கு 'காணாமற் ேபா ள்ளார்' 
என்ற சான்றிதழ் வழங்குகின்ற ேநாக்கத்தி ம் 2010ஆம் 
ஆண்  மீண் ம் இந்தச் சட்டம் தி த்தப்பட்ட .  

இந்த உயிாிழப்  மற் ம் காணாமற்ேபாதல் என்பன ஒ  
ச கத்ைத மாத்திரம் பாதித்த விடயங்களல்ல.  இந்த நாட் ேல 
ஏராளமான தமிழர்கள் காணாமல் ேபாயி க்கிறார்கள்; 
உயிாிழந்தி க்கின்றார்கள். அேதேபால், ஸ் ம்க ம் த்தம் 
மற் ம் இயற்ைக அனர்த்தங்களினால் தங்கள  உயிர், 
உைடைமகைள நிைறய இழந்தி க்கின்றார்கள். சிங்கள 
ச க ம் அதற்கு விதிவிலக்கல்ல. அேதேநரம், காணாமற் 
ேபான ஆட்கள் பற்றிய அ வலகம் அைமப்ப  ெதாடர்பான 
விவகாரம் என்ப , சர்வேதச ச கத்தின் அ சரைணேயா , 
ஐக்கிய நா கள் மனித உாிைமகள் ேபரைவயிேல 
எ க்கப்பட்ட தீர்மானங்கைள அ சாித் , இந்த நாட் ேல 
நல் ணக்கம் நிரந்தரமாகேவ ஏற்படேவண் ம் என்ற நல்ல 
ேநாக்கத்தின் அ ப்பைடயில் ேநாக்கப்பட ேவண் ம். இந்தச் 
சட்ட லத்தின் வாயிலாக திய சில அ வலகங்கைள 
அைமப்பதன் லம் அவலங்கைளச் சந்தித்த உறவினர், 
சுற்றத்தவர் தங்க ைடய பிரச்சிைனக க்கு நிரந்தரத் தீர்  
கைளக் காண யாவிட்டா ம், குைறந்தபட்சம் அவர்கள் 
நிம்மதியைடவதற்கான ஒ  வழிையயாவ  ஏற்ப த்திக் 
ெகா க்கலாம் என்பதற்காகத்தான் காணாமற்ேபாேனார் 
பற்றிய அ வலகத்ைத அைமக்கேவண் ய ேதைவ 
அரசாங்கத் க்கு ஏற்பட்ட . இ  ெதாடர்பிலான சட்ட லம் 
இந்த அைவயில் ெகாண் வரப்பட்டேபா , ெபாிய சர்ச்ைச 
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யாகி, மிகப் ெபாிய விவாதமாகி, பலத்த கூச்ச க்கு மத்தியில் 
தான் அ  நிைறேவற்றப்பட்ட . எந்தச் ச கத் க்கும் 
யா க்கும் அநீதி இைழக்கின்ற ேநாக்கமில்லாத, மிகச் 
சாதாரணமான இந்தச் சட்ட லம்  நிைறேவற்றப்ப வைத  
அரசியல்மயப்ப த்தி, அதிேல குளிர்காய நிைனக்கின்ற சில 
சக்திகள் இ ப்பைத நிைனத்  நாங்கள் ேவதைனப் 
ப கின்ேறாம்.  

இந்த விவகாரத்ைதப் ேபான்  இன்ேனார் உதாரணத்ைதச் 
ெசால்லேவண் ம். த்தத்திேல வி தைலப் களின் சார்பில் 
ெபண்கள் அணியின் தைலவியாக இ ந்த தமிழினி 
இறப்பதற்கு ன் , தன் ைடய சுயசாிைதைய "ஒ  
கூர்வாளின் நிழ ல்" என்ற தைலப்பிேல எ தியி ந்தார். அ  
பின்னர் த்தகமாக ெவளியிடப்பட்ட . அந்தப் த்தகத்திேல, 
ேபாராட்டத்தில் ஈ பட்ட ேபாராளிகளின் தரப்பில் இ க்கின்ற 
நியாயங்கள், அவர்களின் அ பவங்கள், அவற்றி ைடய 
பின்னணி, அ  சம்பந்தமான பலவிதமான விவகாரங்கைள ம் 
எ தியி க்கின்றார்.  இ  இந்த நாட் ன் ஆ தப் பைட 
யினாின், உள த் ைறயினாின் ண் தலால் எ தப்பட்ட 
ஒ  த்தகம் என்  கூ கின்ற அள க்கு, தமிழர் தரப்பி ம் 
சில சக்திகள் மிகத் தீவிரப்ேபாக்ேகா  ெசயற்ப கின்றன. 
எ பவாின் எ த்திேல இ க்கின்ற உண்ைமத்தன்ைம 
சம்பந்தமான விடயத் க்கு மாற்றமாக இ  தரப்பி ம் 
தீவிரவாதம் இ ப்பதான , மிக ேவதைனக்குாிய விடய 
மாகும். இதற்கிைடேயதான் காணாமல்ேபாேனார் சம்பந்த 
மான அ வலகம் அைமக்கும் யற்சிக ம், இன்  
இறப் க்களின் பதி ச் சட்டத் க்கான தி த்த ம் 
ெகாண் வரப்ப கின்ற . எனக்கு ன்  ேபசிய உ ப்பினர்  
என்னிடம் ெசான்னார், த்தத்திேல ஈ பட்ட ஆ தப் 
பைடயின ம் இழப் க்கைளச் சந்தித்தி ந்தால், காணாமல் 
ேபாயி ந்தால், அவற்றிைன ம் பதி ெசய்ய ெமன்  
இதில் மிகத் ெதளிவாகக் குறிப்பிடப்பட் க்கின்ற  என் .  

Clause 2 of the Registration of Deaths (Temporary 
Provisions) (Amendment) Bill very clearly says, "....for 
the registration of persons reported missing as a result of  
the conflict which took place in the  Northern and Eastern 
Provinces or  its aftermath or political unrest or civil 
disturbances or enforced disappearances or of Members 
of the armed forces or  police  identified as missing in 
action:..."   

இந்த நாட் ேல ஆ தப் பைடகைளச் ேசர்ந்த ஏராளமான 
வர்கள், ெபாலீைஸச் ேசர்ந்தவர்கள் காணாமற்ேபாயி க் 
கின்றார்கள் என்ற விடயம் யாவ ம் அறிந்த உண்ைம. 
அ மாத்திரமல்ல, - இங்ேக நண்பர் ஹிஸ் ல்லாஹ் 
அவர்க ம் இ க்கிறார் - 1990ஆம் ஆண்  ைல மாதம் 
காத்தான்கு யி ந்  ஹஜ் கடைமக்காகச் ெசன்ற 

ற் க்கணக்கான ஹஜ்ஜாஜிகள் கு க்கள்மடத்தில் ைவத்  
கடத்திச் ெசல்லப்பட்டார்கள். அவர்கள  ஜனாஸாக்கள் 
இன் வைர உறவினர்க க்குக் கிைடக்கவில்ைல. இப்ப  
யாக எல்லாச் ச கங்களின ம் ட் க் கத கைள இந்த 
அவலங்க ைடய விைள களின் தாக்கம் தட் கின்ற 
நிைலவரம் இ க்கின்ற . அந்தக் கு ம்பத்தின க்கு 
அவர்கள  உற கள் சம்பந்தமான விடயத்திேல குைறந்த 
பட்சம்  நிம்மதிையயாவ  ெகா ப்பதற்கு நாங்கள் யன்  
வ கின்ேறாம். அவர்க ைடய ெசாத்  விவகாரங்களிேல சில 
விடயங்கைளச் சட்டாீதியாக க்குக் ெகாண் வ வதற்கு  
இவ்வாறானெதா  சட்ட லத்ைத நிைறேவற்றேவண் ய 

அவசியம் அரசாங்கத்திற்கு ஏற்பட்ட . அைதக்கூட கு கிய 
அரசியல் ேநாக்கங்க க்காகப் பாவிக்கின்றார்கள். "இந்த 
நாட் ேல த்தத்திலீ பட்ட இரா வ ரர்கைளக் 
காட் க்ெகா ப்பதற்கு அரசாங்கம்  யற்சிக்கின்ற " என்ற 
பாங்கிேல இதற்கு வித்தியாசமான வியாக்கியானம் 
ெகா க்கப்ப கின்ற . இ  மிக ம் ேவதைனக்குாிய விடயம் 
மாத்திரமல்ல, கண் க்கப்படேவண் ய விடயமாக ம் இ க் 
கின்ற  என்பைத நான் உங்க க்குச்  ெசால் யாக 
ேவண் ம்.  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
எத்தைனேயா விேசட ஆைணக்கு க்கைள அைமத்தி க் 
கிேறாம். ஒ சில ஆைணக்கு க்க ைடய அறிக்ைககள் 
ெவளிவந்தன; ஒ சில அறிக்ைககள் ெவளிவரேவ இல்ைல. 
ேமல்நீதிமன்ற நீதியரசர் மகாநாம திலகரத்ன அவர்களின் 
தைலைமயிேல ன்னர் ஓர் ஆைணக்கு  இயங்கிய . 
இவ்வா  நிைறய கமிஷன்கள்! ஜனாதிபதி ஆைணக்கு வின் 
இ தி அறிக்ைக ஜனாதிபதியிடத்திேலதான் ைகயளிக் 
கப்ப ம். அப்ப க் ைகயளிக்கப்பட்டதன் பிற்பா  அந்த 
அறிக்ைகையக் குைறந்தபட்சம் இந்த பாரா மன்றத்திேல 
சமர்ப்பிப்பதற்குக்கூட யற்சிக்காத நிைலைம கடந்த 
காலங்களில் இ ந்த . அதற்கான பின்னணிக் காரணம், 
உண்ைமகைள மைறப்பதா? என்  இறப் க்களினால் - 
இழப் க்களினால் ேவதைன ற்ற மக்கள் ேகள்வி ேகட்டால் 
அதிேல எந்தப் பிைழ ம் இ க்க யா . இந்த நாட் ன் 
உயர் சைபயாகிய பாரா மன்றத்தின் பாிசீலைனக்காக 
இத்தைகய கமிஷன்களின் அறிக்ைககைளச் சமர்ப்பிக்கின்ற 
கடைமப்பாடாவ  அவ்வப்ேபா  இ ந்த  அரசாங்கங்க க்கு 
இ க்கவில்ைல. இந்தப் பின்னணியிேலதான் சர்வேதச ச கம் 
தைலயிட்ட .   

காணாமற்ேபாேனார் சம்பந்தமான அ வலகெமான்ைற 
அைமப்பதன் லம் அரசாங்கத்தின் ெவளிப்பைடத்தன்ைம 
ையக் காட்டலாம். ஜனநாயக நாெடன்ற வைகயிேல இதில் 
ஒளி மைற க்கு இடமில்ைல. கடத்தப்பட்டவர்கள் மற் ம் 
காணாமற்ேபானவர்களின் ஒ  நீண்ட பட் யல் இ க்கின்ற 
ேபா  அ  சம்பந்தமாக ெவளிப்பைடத் தன்ைமையக் 
ெகாண் வ வதற்கான யற்சிெயன்ப  மனிதாபிமானத்தின் 
பாற்பட்ட விடயமாகும். அைத வ த்தி, ெஜனீவா 
பிேரரைணயின் ஒ  பின்ெதாடர்ச்சியாக இவ்வாறான சட்ட 

லங்கைள நிைறேவற் கின்ற கடைமப்பா  எங்க ைடய 
அரசுக்கு இ ந்த . அைத நாங்கள் இன்  நிைறேவற்றி 
வ கின்ேறாம். இ கூட தாமதமாகிவிட்டெதன் தான் 
இதற்குச் சார்பானவர்கள்  ேபசுகின்றார்கள். இந்தப் பின்னணி 
யிேல இவ்வாறான விடயங்கைளச் சர்ச்ைசக்குாிய 
விடயங்களாகப் பார்க்கக்கூடா . பாதிக்கப்பட்ட 
உறவினர்கள் மற் ம் உயிாிழந்தவர்களின் ெபற்ேறார், 
மைனவிமார், குழந்ைதகள் ஆகிேயா க்கு குைறந்தபட்சம் 
அந்த இழப் க் க க்கான இழப்பீ கைளப் 
ெபற் க்ெகா ப்பதற்கான ஏற்பா கள் ெதாடர்பான எந்த 
விவகாரங்கைளப் பற்றி ம் நாங்கள் இன்ன ம் கைதக்க 
ஆரம்பிக்கவில்ைல. உைழத் க் ெகா க்க ேவண் ய 
வயதி ந்த ஆயிரக்கணக்கான இைளஞர்கைள இந்த நா  
இழந்தி க்கிற . வடக்கு, கிழக்கில் மாத்திரமல்ல, ெதற்கிேல 
ேஜ. .பி. யின ைடய இரண்  கிளர்ச்சிகளின்ேபா ம் 
ஆ தந்தாங்கிய பல்லாயிரக்கணக்கான இைளஞர்கைள 
இழந்  தவிக்கின்ற சிங்களத் தாய்மார்கள் இ க்கின்றார்கள். 
அந்தத் தாய்மார்க ைடய அவலங்கைள ம் ஒ ேசரத் 
தீர்க்கின்ற ஒ  விடயமாகத்தான் இந்தச் சட்ட லம் 
ெகாண் வரப்பட் க்கின்ற . இதைன இரா வ ரர் 
கைளக் காட் க்ெகா க்கின்ற ஒ  யற்சி என்  
ெசால்வதற்கு விைழயக்கூடா . சகல ச கங்களி ம் 
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இழப் க்கைளச் சந்தித்த கு ம்பங்க க்கு, அவர்களின் 
சந்ததியின க்கு "பிச்ைசக்காரனின் ண்ைணப்ேபால" இந்த 
விடயம் இ ந்  விடாமல், அைத ஒ  க்குக் ெகாண் வர 
ேவண் ம்.    

To bring a closure to the losses the people who have 
suffered is the objective of this piece of legislation, Mr. 
Presiding Member.   

Therefore, I would like to finally say that we have to 
move several amendments to the Registration of Deaths 
(Temporary Provisions) (Amendment) Bill and I think, 
the appropriate term for this Act in my opinion should be, 
“Registration of Deaths and Missing Persons (Special 
Provisions) Act" because it also covers Certificates of 
Absence for those who are thought to be not among the 
living. Their families have not given up hope that they 
would one day return.  You know there are certain 
families who live in eternal hope.  

Sir, one of our Provincial Council Members, Mansoor, 
was abducted on the 30th of January, 1990. The LTTE 
came and abducted him. They shot him and took him 
away and he never returned.  Up to now his old mother 
whenever I go there says, "என்ைர மகன் எங்ேகா ஓர் இடத்தில் 
உயிேரா  இ க்கிறான்." That is what she keeps saying. So 
how do we bring a closure to the suffering of these 
hundreds and thousands of mothers in this country?  

Then there was Mr. U.L. Dawood of  Aligar Central 
College. He was a former principal. He was also abducted 
and he never came back. It was on the day of Haj Festival 
that he was abducted. So there are hundreds and 
thousands of people from different communities who 
have gone missing.  So we have to bring a a closure to 
that pain of mind.  Some of the families are desirous of at 
least doing the last rites for those people according to 
their own religious beliefs. That has been prevented. So, it 
was with such lofty intentions, a very innocent and 
ordinary piece of legislation such as this has been brought 
about and I believe, this should not become a political 
tool in the hands of those people who want to use 
emotions and unnecessarily rouse emotions when a 
responsible Government is trying to be transparent about 
its conduct in front of the international community. It is 
time for us to stand up and be counted as a responsible 
international citizen before the international community. 
And that is the objective of this legislation, Mr. Presiding 
Member and I conclude my comments with those 
remarks.  

Thank you.   
 
[பி.ப. 2.40] 

 

ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා (කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன் - ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப 
அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and 
Commerce) 
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
இறப் க்களின் பதி  (தற்கா க ஏற்பா கள்) (தி த்தம்) 
சட்ட லம் ெதாடர்பான விவாதத்திேல கலந் ெகாண்  
ேபசுவதற்குச் சந்தர்ப்பம் வழங்கியைமக்கு உங்க க்கு நன்றி 
கூறிக்ெகாள்கின்ேறன். இங்கு ேபசிய பல ைடய ேபச்சுக்கைள 
நான் ேகட் க்ெகாண் ந்ேதன். இந்தச் சட்ட லமான  ஓர் 
இனத்தவாின் அல்ல  ஒ  மதத்தவாின் நல க்காகக் 
ெகாண் வரப்ப கின்ற விடயம் இல்ைல என்பைத இந்த உயர் 
சைபையப் பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்ற எல்ேலா ம் ாிந்  
ெகாள்ள ேவண் ம். குறிப்பாக தமிழ்த் தாய்மார், சேகாதரர்கள், 
சி வர்கள், வேயாதிபர்கள் காணாமல்ேபான தங்கள  
தந்ைதைய, தாைய, உற கைள, பிள்ைளகைளத் ேத  
அைலகின்ற காட்சிைய நாங்கள் கடந்த பல வ டங்களாகக்  
கண் வ கின்ேறாம். ஒவ்ெவா  வ ட ம் தங்கள  உற கள் 
காணாமல்ேபான அந்தத் தினத்தில் அவர்கள் ப கின்ற 
ேவதைனகைள ஊடகங்களி டாகப் பார்க்கின்றெபா , 
மனிதாபிமான ள்ள எவ ம் அவர்க க்கு எதிராகச் சிந்திக்க 
மாட்டார்கள் என்  நான் நம் கின்ேறன். எனேவ, இந்த 
விடயத்திேல ஆ ம் கட்சி, எதிர்க்கட்சி உட்பட எல்லாத் 
தரப் ம் ஒ கச் சிந்தைனேயா  ெசயற்படேவண் ம்.   

காணாமற்ேபானவர்கள் தமிழர்களாகேவா, ஸ் ம் 
களாகேவா, சிங்களவர்களாகேவா இ க்கலாம் அல்ல  
வி தைலப் கள் இயக்கத்தில் இ ந்தவர்களாகேவா, ேவ  
இயக்கங்களில் இ ந்தவர்களாகேவா இ க்கலாம் அல்ல  
அரச பா காப் ப் பைடகளில் இ ந்தவர்களாக  இ க்கலாம். 
அவர்கள் யாராக இ ந்தா ம் எல்ேலா க்கும் நியாயம் 
வழங்குகின்ற அல்ல  அவர்கள  கு ம்பத்தின க்குச் 
சந்தர்ப்பம் வழங்குகின்ற ஒ  தி த்தமாகேவ இ  அைமந்தி க் 
கின்ற . அந்த வைகயில், இதைனக் காலத் க்குத் ேதைவ 
யான ஒ  தி த்தமாகேவ  நான் பார்க்கின்ேறன். அேதேபால், 
காணாமற்ேபானவர்கள் பற்றிய அ வலகம் அைமப்ப  
சம்பந்தமான சட்ட லம் இச்சைபயில் ெகாண் வரப் 
பட்டெபா , எதிர்த்தரப்பி ந்  ஒ சிலர் இட்ட கூச்ச  
னால், சிறி ேநர விவாதத்தின் பின்னர் வாக்ெக ப் க்கு 
விடப்படாமேலேய அ  நிைறேவற்றப்பட்ட . அதிேல, 
எங்க ைடய க த் க்கைளச் ெசால் வதற்கும் வாய்ப் க் 
கிைடக்கவில்ைல. இவ்வா  ஏன், இந்த விடயங்கைள 
எதிர்க்கிறார்கள்? என்  எனக்குத் ெதாியவில்ைல.  

சந்திாிகா அம்ைமயார் அவர்க ைடய ஆட்சிக்காலத்திேல  
ஒ  தீர் த் திட்டத்ைதக் ெகாண் வந்தேபா  அன்  ஐக்கிய 
ேதசியக் கட்சியினர் இந்தச் சைபயிேல அதைன ெந ப்பி ட்  
எாித்த வரலா  இ க்கின்ற . அேதேபால், ஐக்கிய ேதசியக் 
கட்சியினர் எைதயாவ  ெகாண் வந்தால்  லங்கா 
சுதந்திரக் கட்சியினர் அல்ல  அைதச் சார்ந்த கட்சியினர் 
அதைன எதிர்த்த வரலா கள் இ க்கின்றன.   

இந்த நாட் ேல சுதந்திரத் க்குப் பிறகு ெப ம்பான்ைமச் 
ச க ம் சி பான்ைமச் ச க ம் ஒற் ைமயாக வாழ்ந்த 
வரலா  இல்ைல. கடந்த த்த காலத்திேல தமிழ் இைளஞர்கள் 
பலாின் உயிர்கள் அழிக்கப்பட் க்கின்றன. தமிழ்ச் ச கம் 
பல ெசாத் க்கைள, உற கைள, உைடைமகைள இழந்தி க் 
கின்ற ; பல அழி கைளச் சந்தித்தி க்கின்ற . அேதேபால, 
ஒேர ெமாழி ேபசுகின்ற ஸ் ம் ச கத்தின ம் வடக்கு, 
கிழக்கிேல ஆ ததாாிகளால் மிக ம் பாதிப் க்குள்ளாக் 
கப்பட் க்கிறார்கள்;  

வாழ்விடங்களி ந்  ெவளிேயற்றப்பட் க்கிறார்கள். 
குறிப்பாக வடக்கி ந்  ெவளிேயற்றப்பட்ட ஸ் ம் 
க ைடய மீள்கு ேயற்ற விடயத்திேல இலங்ைகத் தமிழரசுக் 
கட்சியினர் இன்ன ம் நியாயமாக நடந் ெகாள்ளவில்ைல. 
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அண்ணன் மாைவ. ேசனாதிராஜா, சம்பந்தன் ஐயா ேபான்ற 
நல்லவர்கள் அந்தக் கட்சியின் உயர் பதவிகளில் இ க் 
கிறார்கள். ஆனால், அந்தக் கட்சியி ந்   பாரா மன்றத் 

க்கு, மாகாண சைபக்கு அல்ல  பிரேதச சைபக க்கு 
உ ப் ாிைமகைளப் ெப கின்றவர்கள் இவ்வாறான நியாய 
மான விடயங்கைளக்கூட ெசய்ய ன்வ வதில்ைல. அதாவ , 
ஒ  ண் க் காணிைய அந்த மக்க க்குக் ெகா த்  அவர்கள் 
கு ேய வதற்குக்கூட அ மதியளிக்கா  ேவச 
சிந்தைனேயா  ெசயற்ப வைத அவதானிக்கக் கூ யதாக 

ள்ள . வடக்கி ந்  ெவளிேயற்றப்பட்  அகதிகளாக 
வந்தவர்களில் நா ம் ஒ வன் என்ற வைகயிேல 
மனேவதைனேயா  இங்கு இதைனச் ெசால் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன். அேதேவைள, தமிழ்ச் ச கத்தி ள்ள 
காணாமற்ேபான அப்பாவி இைளஞர், வதிகளின் உறவினர் 
க க்கு நியாயம் ேவண் ம்; அதற்ெகன ஓர் அ வலகம் 
அைமக்கப்ப வைத நான் வரேவற்கிேறன்; என  கட்சி ம் 
வரேவற்கின்ற . எனேவ, அ  சம்பந்தமாக நியாயமாகச் 
சிந்திக்க ேவண் ெமன்  அதைன எதிர்க்கின்றவர்களிடம் 
நான் அன்பாக ேவண் கின்ேறன்.  

இந்த நாட் ல் உள்ள இனப்பிரச்சிைனக்கு ஒ  
நிரந்தரமான தீர்ைவக் ெகாண் வ வதற்கு இங்கி க்கின்ற 
225 உ ப்பினர்க ம் ஒன் பட ேவண் ம்.  ேதர்தைல 

ைறயில் மாற்றத்ைதக் ெகாண் வந்தால் ேபா ெமன்  ஒ  
கட்சி ஆைசப்ப கின்ற . ஜனாதிபதி ைறைய மாற்றி 
பிரதம க்கு அதிகாரங்கைள அதிகாித்தால் ேபா ெமன்  
இன் ெமா  ெபாிய கட்சி ஆைசப்ப கிற . ஆனால், இந்த 
நாட் ன் த்தம் வைடந்த நிைலயிேல, உலக நா க ம் 
ேபாராட்டத்தில் ஈ பட்டவர்க ம் வடக்கு, கிழக்கிேல 
பாதிப்ைபச் சுமந்தவர்க ம் ஒ  நல்ல  நிரந்தரமான தீர்  
அைமய ேவண் ெமன்  ேகட்கிறார்கள். எங்க ைடய கட்சி 
சார்பாக இந்த ன்ைற ம் ஒன்றாகச் ெசய்யேவண் ெமன்  
இந்த நாட் ன் ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்களிட ம் மாண் மிகு 
பிரதமர் அவர்களிட ம் நாம் ெசால் யி க்கின்ேறாம். எனேவ, 
அவ்வா  ெசய்வதாயின் கடந்தகால வரலா கள் எங்க க்குச் 
ெசால் த்தந்தி கின்ற பாடங்கைள அ ப்பைட யாக ைவத்  
எதிர்காலத்தில் யாைர ம் பாதிக்காதவைகயில், சகல 
இனத்தவ ம் ஏற் க்ெகாள்ளக்கூ ய நல்ல தீர்  அைமய 
ேவண் ெமன்  நாங்கள் ேவண் ேகாள் வி க்கின்ேறாம்.  

ேம ம், காணாமற்ேபானவர்க ைடய கு ம்பத்தினர் 
எத்தைனேயா ேபர் அநாைதகளாக உள்ளனர். மன்னார், 
வ னியா, ல்ைலத்தீ  ஆகிய மாவட்டங்கைளப் பிரதிநிதித் 

வப்ப த் கின்றவன் என்ற வைகயிேல எத்தைனேயா 
விதைவகள் இன்  கணவன்மாாின்றி பசிேயா ம் 
பட் னிேயா ம் பிள்ைளகைளப் ப ப்பிக்க யாம ம் வாழ 

யாமல் அவதிப்ப வைத நான் என  கண்ணால் 
காண்கின்ேறன். அத் டன், தி ேகாணமைல, மட்டக்களப் , 
அம்பாைற, யாழ்ப்பாணம், கிளிெநாச்சி ஆகிய மாவட்டங் 
களி ம் இவ்வாறான காட்சிகைள நாங்கள் காண்கின்ேறாம். 
எனேவ, காணாமற்ேபானவர்க க்கான அத்தாட்சிப் 
பத்திரத்ைத வழங்குவேதா  மாத்திரமன்றி, அவர்கள  
வாழ்க்ைகத் தரத்ைத உயர்த் வதற்காக ம் அவர்களின் 
வாழ்வாதாரத் க்கான தீர்வாக அைம ம்வைகயி ம் 
எதிர்காலத்திேல நஷ்டஈட்ைட வழங்குகின்ற ஒ  
ேவைலத்திட்டத்ைதக் ெகாண் வந்  அந்தக் கு ம்பங்க க்கு 
ைகெகா த் தவ  ேவண் ெமன்  இந்த அரசாங்கத்திடம் 
ேவண் ேகாள் வி க்கின்ேறன். அத் டன், ெதாடர்ந்  
இனவாதத்ைத ம் மதவாதத்ைத ம் மாறிமாறி விைதத் , 

தத்தம் அரசியல் நல க்காக இந்த நாட்ைட இன் ேமார் 
அழி க்குக் ெகாண் ெசல்ல ைனபவர்க க்குத் 

ைணேபாகாதீர்கள்! என்  இந்த உயர் சைபயிேல 
இ க்கின்ற இரண்  ெபாிய கட்சிகைளச்  ேசர்ந்த 
உ ப்பினர்களிட ம் மிக அன்பாக ேவண் , 
விைடெப கின்ேறன். நன்றி.  

 
[අ.භා. 2.47] 
 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මරණ ලියාපදිංචි කිරීෙම් 

(තාවකාලික විධිවිධාන) පනතට සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කර, විවාද 
කරන ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඒ පිළිබඳව මුලින් කරුණු කීපයක් ඉදිරිපත් 
කරලා, ෙමය අතුරුදහන් වූවන් සම්බන්ධවම වන සාකච්ඡාවක් 
නිසා ඊට අදාළ කරන යම් කරුණු පමාණයක් පසුව ඉදිරිපත් 
කරන්න මම බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ෙමොකද, එදා ෙමතැන 
ෙජෝගි නැටුව නිසා අපට අතුරුදහන් වූවන් සම්බන්ධව කථා 
කරන්න බැරි වුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා මුලින්ම සඳහන් කළ යුතුයි 
ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් අවශ තාව අප පිළිගනු ලබන බව. 
විෙශේෂෙයන්ම යුදමය සහ සිවිල් කැරලි ෙකෝලාහල නිසාත්, ඒ 
වාෙග්ම ස්වාභාවික ව සන නිසාත්, -අපට තිෙබන ෙලොකුම 
අද්දැකීම සුනාමිය තමයි- සිදු වන අතුරුදහන් වීම් සම්බන්ධව 
යාවත්කාලීන වීම් මරණ ලියා පදිංචි කිරීම්වල සිදු විය යුතුයි. 
අතුරුදහන් වූවන් සම්බන්ධ පශ්නෙය්දී අපි කවුරුත් දන්නවා, -
ෙමතැන ඇති ෙවන්න කථා කරලා තිෙබනවා- අතුරුදහන් වූ 
පුද්ගලයන්ෙග් ඥාතින්, ඒ අම්මලා, දරුෙවෝ, තමන්ෙග් තාත්තා 
ෙහෝ ඥාතියා අතුරුදහන් වුණාට පස්ෙසේ ඔහු මිය ගියා කියලා 
පිළිගන්න කැමැති නැහැ කියන කාරණය. ඒ නිසා එම පවුල්වල 
අයට ලැබිය යුතු අයිතිවාසිකම් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. කාලයක් 
ගියාට පස්ෙසේ ඒ පවුල්වල ආරවුල් බවට ඒවා ෙහේතු වනවා. 
පළමුවැනි අවුරුද්ද ෙහෝ ෙදක තුළ නැති වුණාට, අවුරුදු හතක්-
අටක් ගියාම ආරවුල් බවට පත් වනවා. ඉඩකඩම් ගැටලු එනවා. ඒ 
නිසා මරණ සහතිකයක් ගන්න අකැමැති අයට අතුරුදහන් වූ බවට 
වන සහතිකයක් - Certificate of Absence - ලබා දීම ගැන මීට 
කලිනුත් ෙම් ගරු සභාෙව්දී අපි සාකච්ඡා කළා. එය අවශ යි 
කියන එක අපි පිළිගනු ලබනවා. නමුත්, ෙම් පනතට ඉදිරිපත් 
කරලා තිෙබන සංෙශෝධන සම්බන්ධව අදාළ ඇමතිතුමාෙග් සහ 
සභානායකතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවන්න මා කැමැතියි. දැන් 
ෙම් පධාන පඥප්තිෙය් පූර්විකාවට ඔබතුමන්ලා ෙමන්න ෙම් 
ෙකොටස එකතු කරනවා:  

" (1) "රාජ  විෙරෝධී කියාකාරකම් ෙහෝ ජන කැලඹීම්" යන වචන 
ෙවනුවට, "රාජ  විෙරෝධී කියාකාරකම්, ෙහෝ උතුරු හා නැ ෙඟනහිර 
පළාත්වල ගැටුම් ෙහෝ එම ගැටුම්වලට පසුව ෙහෝ ෙද්ශපාලන 
ෙනොසන්සුන්තා ෙහෝ සිවිල් කැරලි ෙකෝලාහල ෙහෝ බලහත්කාරෙයන් 
අතුරුදහන් කරවීම්" යන වචන ආෙද්ශ කිරීෙමන්,"  

දැන් "රාජ  විෙරෝධී කියාකාරකම්" කියන ෙකොටසට අදාළව 
ගත්තාම, ෙම්කට "කාල සීමාවක් නැහැ" කියන එක තර්ක 
කරන්න පුළුවන්. නමුත්, ඒක සභානායකවරයා ෙහෝ 
අගමැතිවරයා පාර්ලිෙම්න්තුවට පකාශ කරන්න ඕනෑ. නැත්නම්, 
ෙම්ෙක් "උතුරු නැ ෙඟනහිර පළාත්වල ගැටුම් ෙහෝ එම 
ගැටුම්වලට පසුව ෙහෝ" කියන ෙකොටෙසන් මතු වනවා, උතුරු 
නැ ෙඟනහිර ගැටුම්වලට ෙපර, නැත්නම් උතුරු නැ ෙඟනහිර 
පෙද්ශවලින් පිට පෙද්ශවල සිදු වූ අතුරුදහන් වීම් සම්බන්ධව 
පාෙයෝගික වශෙයන් සහතිකයක් ලබා ගන්න පුළුවන්ද කියන 
පශ්නය. ඒ නිසා අපි හිතන්ෙන් "උතුරු නැ ෙඟනහිර" කියන එක 

1867 1868 

[ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා] 
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අනවශ  පරිදි අවධාරණය කරන්න ගිහින් තිෙබනවා කියලායි. 
මෑත කාලීනව වැඩිම අතුරුදහන් වීම් සිදු වුෙණ් උතුරු නැ ෙඟනහිර 
බව ඇත්ත. අපි ඒක දන්නවා. නමුත්, ෙම් සංෙශෝධනෙය් පතිඵලය 
රටටම හිමි විය යුතුයි. 

සුනාමියක් වාෙග් උවදුරක් නැවත ආෙවොත්? නැත්නම් එවැනි 
ස්වාභාවික ව සනයක් නැවත සිදු වුෙණොත්? නාය යෑමක් වුණත් 
එෙහමයි. අරණායක පෙද්ශෙය් නාය යෑමක් වුණා. ඒෙකන් විශාල 
පිරිසක් අතුරුදහන් ෙවලා ඉන්නවා ෙන්. දැන් ෙම් කාරණයට අනුව 
පාෙයෝගික වශෙයන් අෙනක් පෙද්ශ බලාත්මකද කියන පශ්නය 
තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි රජෙය් අවධානය ඒ කාරණය පිළිබඳව 
ෙයොමු කරවනවා. ෙමොකද, නැත්නම් නැවත ෙම් කාරණයට අදාළව 
සංෙශෝධනයක් ඉදිරිපත් කිරීෙම් අවශ තාවක් එන්න පුළුවන්කම 
තිෙබනවා. "උතුරු නැ ෙඟනහිර පෙද්ශ" කියන එක තිබුණාට 
කමක් නැහැ. නමුත්, "උතුරු නැ ෙඟනහිර පෙද්ශ" කියන එක 
අනවශ  ෙලස අවධාරණය වීම විසින් ෙවනත් යමක් පාෙයෝගික 
වශෙයන් ඇඟෙවනවා. ඒ නිසා පසු ගිය අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් 
පිළිබඳ කාර්යාලය පනෙත්දීත් -OMP පනෙත්දීත්- ඒ කාරණය 
අල්ලාෙගන යම් යම් බංෙකොෙලොත් ෙද්ශපාලන කණ්ඩායම් හා 
පුද්ගලයන් විශාල ෙලස දැඟලුවා. ඒක එකක්. ඒ නිසා පිළිතුරු 
කථාෙව්දී අපි දැන ගන්න කැමැතියි, ෙම් සම්බන්ධව රජෙය් 
ස්ථාවරය ෙමොකක්ද කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊළඟට ෙමහි තිෙබන තවත් 
සංෙශෝධනයක් තමයි, දකින්නට ෙනොමැති බවට වූ සහතිකය - 
Certificate of Absence - ලබා ෙදන්ෙන් වසර ෙදකක් සඳහා 
කියන කාරණය. ඒ අතර කාලෙය්දී ඔහුෙග් ශරීර ෙකොටස් හමු 
වුෙණොත් මරණය පිළිබඳව මරණ සහතිකයක් ගන්න පුළුවන්. 
ඊළඟට, අතුරුදහන් තැනැත්ෙතක් ෙසොයා ගත්ෙතොත් ඒ සහතිකය 
අවලංගු කරන්න පුළුවන්. ඒක ෙවන්නම ඕනෑ ෙන්. නමුත් පශ්නය 
ෙම්කයි. ෙම් පනත්  ෙකටුම්පෙත් කරුණු ගැන මට ෙත්ෙරන පරිදි, 
අවුරුදු ෙදකකට පස්ෙසේ නැවත ෙම් සහතිකය අලුත් කර ගන්න 
ඕනෑ. පනත් ෙකටුම්පෙත් ඒක නිශ්චිතවත් තිෙබනවා. අම්මා 
ෙකෙනක් ඉන්නවා, තමන්ෙග් පුතා අතුරුදහන් ෙවලා කියා 
සහතිකයක් ගන්නවා. හැබැයි, ඒ අම්මා අවුරුදු ෙදකකට පස්ෙසේ 
නැවත ඒ සහතිකය අලුත් කර ගන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් කරන්ෙන් ෙමොකක්ද? 
දරුවාෙග් birthday එක ගන්නවා ෙනොෙවයි ෙන්, ෙම්. ඒ අම්මා 
අවුරුදු ෙදකකට සැරයක් ආෙයත් කච්ෙච්රියට ගිහින් ෙපෝලිෙම් 
ඉඳලා දරුවා අතුරුදහන් කියන ඒ සහතිකය renew කර ගන්නවා. 
ෙම්ක හරි සංෙව්දී කාරණයක්. ඒ නිසා ෙම්ක එක්ෙකෝ විවෘතව 
තියන්න, නැත්නම් සහතිකෙය් කාල සීමාව දික් කරන්න ඕනෑය 
කියන අදහස තමයි මෙග් යටි හිත කියන්ෙන්. ෙමොකද, අපට 
විවෘතව කියන්න අමාරු වුණාට ෙම් අතුරුදහන් වූවන්ෙගන් 
ෙකොපමණ පිරිසක්ද ජීවත්ව ඉන්ෙන් කියන එක පිළිබඳව අප 
කාටත් යම් හැඟීමක් තිෙබනවා; අවෙබෝධයක් තිෙබනවා. ඒ නිසා 
අවුරුදු ෙදෙකන් ෙදකට ඥාතීන් ෙම් සහතික අලුත් කරන්න ගියාම 
 ෙමොකක්ද තත්ත්වය?  

ෙම් ෙපොඩි ගණනක් ෙනොෙවයි. 1988-90 කාලෙය්දී දකුෙණ් 
පෙද්ශවල තම දරුවන් අතුරුදහන් ෙවලා ඉන්න දස දහස් ගණන් 
අම්මලා ගැන අප ෙම් කියන්ෙන්. ඒ අම්මලා තම දරුවා අතුරුදහන් 
වුණා කියන ඒ සහතිකය අලුත් කර ගන්න අවුරුදු ෙදකකට 
සැරයක් ෙපෝලිෙම් ඉන්නවා. කිලිෙනොච්චි, මුලතිව් පෙද්ශ ගත්  තත් 
ඒ සංඛ ාව දස දහස් ගණනක් වනවා. ඒ නිසා ෙම්ක එක 
පැත්තකින් ඒ ඥාතීන්ට අනවශ  මානසික ෙව්දනාවක් දීමක් කියා 
අප හිතනවා. ඒ වාෙග්ම රජයට අනවශ  කරදරයක්. ෙම් වාෙග් 
කාරණයකදීත් රජෙය් නිලධාරින්ෙග් පැත්ෙතන් ෙනොසැලකිලිමත් 
හැසිරීමක් ලැබුෙණොත් -"අද කච්ෙච්රිෙය් මහත්තයා නැහැ, ෙහට 

එන්න" කිව්ෙවොත්- ෙමොකද වන්ෙන්? ෙම් යන්ෙන් ඔප්පුවට 
ෙමොනවා ෙහෝ කරගන්න, නැත්නම් බයිසිකල් එක license කර 
ගන්න ෙනොෙවයි ෙන්. තමන්ෙග් නැති වුණු දරුවාෙග් සහතිකය 
අවුරුදු ෙදකකට සැරයක් පිටසන් කරගත යුතුයි. ඒ නිසා අප 
රජෙයන් ෙම් ඉල්ලීම කරනවා. එක්ෙකෝ ෙම් සහතිකය විවෘතව 
තියන්න. දුන්නාට පසුව එය වලංගුයි. නැවත මරණයක් වශෙයන් 
ලියා පදිංචි කරන තුරු ෙහෝ අතුරුදහන් වූ පුද්ගලයා නැවත ෙසොයා 
ගන්නා තාක් කල් එෙහම කරන්න.  නැත්නම් ෙම් සහතිකය 
අවුරුදු ෙදෙකන් ෙදකට අලුත් කරනවා කියන්ෙන් ෙම් තුවාලය 
හැම ෙවලාෙව්ම පෑෙරනවා කියන එකයි. ඒ සහතිකය අලුත් කර 
ගන්න යන්ෙන් කවුද? අන්තිමට වන ෙදය ෙමොකක්ද? ඇත්තටම 
ෙම් මිනිසුන් ඔක්ෙකොම ෙම් කාර්යයට යන්ෙන් නැහැ. අතුරුදහන් 
වුණා කියා ඒ දරුවාෙග් සහතිකය ගත්තාට පසුව ඒ සහතිකය 
අරෙගන අම්මලා එෙහේ ෙමෙහේ යන්ෙන් නැහැ. ෙවන ෙදය තමයි, 
අවුරුදු ෙදකක් ගියාට පසුව ෙම් සහතික ඔක්ෙකොම අවලංගු වන 
එක 

ඊට පසුව නැවත යම්කිසි ෙදයක් රජෙයන් කරගන්න ගියාට 
පසුව පරණ සහතික ලබා ගැනීම් වැනි කාරණාවලදී මහා විශාල 
අනවශ  පරිපාලන පශ්නයක් හැෙදනවා කියන එකයි මෙග් 
අදහස.  ඒ නිසා ෙම්ක කාල සීමාවකින් ෙතොරව විවෘතව තියන එක 
ෙහොඳයි කියා මා හිතනවා. ෙමොකද, පුද්ගලයා හමු වුෙණොත් ෙම් 
සහතිකය අවලංගු කරන්නත්, ශරීර ෙකොටස් හමු වුෙණොත් මරණ 
සහතිකයක් නිකුත් කරන්නත් රජයට අවස්ථාවක් තිෙබනවා. මම 
දන්ෙන් නැහැ, රජය ෙමෙහම අවුරුදු ෙදකක් කල්පනා කරන්ෙන් 
ඇයි කියා. ගරු සභානායකතුමනි, ඔබතුමාෙග් අදහසක් 
තිෙබනවාද, ඇයි ෙම් අවුරුදු ෙදෙක් කාල සීමාව දමලා තිෙබන්ෙන් 
කියලා? ඒ ගැන ඔබතුමා අදහසක් ඉදිරිපත් කරනවා නම් මෙග් 
කාලෙයන් විනාඩියක් ෙදන්නම්.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමාෙග් ෙයෝජනාව ෙමොකක්ද? අෙප් ෙයෝජනාව පනෙත් 

තිෙබනවා ෙන්. 
     

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මෙග් ෙයෝජනාව නම් ෙම්ක විවෘතව තියන්න කියන එකයි. 

"අවුරුදු ෙදකකදී" කියා සීමාවක් පනවන්න එපා.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එතෙකොට ෙම් පශ්නවල අවසානයක් වන්ෙන් නැහැ ෙන්, ගරු 

මන්තීතුමනි.  

     
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
නැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි, එතෙකොට අතුරුදහන් වූවන් පිළිබඳව 

සහතිකයක් ලැබිලා තිෙබනවා. ඒක අවස්ථා ෙදකකදී අවලංගු 
ෙවනවා . එයින් එක අවස්ථාවක් තමයි, ශරීර ෙකොටස් හම්බ ෙවලා 
එයා මැරිලා කියා ඔප්පු වුෙණොත් එය අවලංගු ෙවන එක. 
එත ෙකොට මරණ සහතිකයක් ලැෙබනවා. අනික් අවස්ථාව, ඔහු 
ඉන්නවා කියා ඔප්පු වුණත් ඒ සහතිකය අවලංගු ෙවනවා. 
අතුරුදහන් වුණු පුද්ගලෙයකුට ඔය අවස්ථා ෙදක ෙන් තිෙයන්න 
පුළුවන්. එක්ෙකෝ ඒ තැනැත්තා හම්බ ෙවනවා. නැත්නම් මැරිලා 
කියා ඔප්පු ෙවනවා. ඒ කාරණා ෙදකම තිෙබනවා ෙම් පනෙත්.  

1869 1870 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙම් පශ්න දීර්ඝකාලීනව පවත්වාෙගන යාම ඒ තරම් ෙහොඳ 

ෙදයක් ෙනොෙවයි, ගරු මන්තීතුමනි. ෙම්වා අවසාන කරන්නත් 
ඕනෑ. There has to be a time limit.   
     

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ෙම්ක විවෘත කළා කියලා ඒකට බාධාවක් වන්ෙන් නැහැ, ගරු 

ඇමතිතුමනි. ඔබතුමන්ලා දමලා තිෙබන ෙරගුලාසි ෙදෙකන් ඒ 
කාරණය ඉෂ්ට ෙවනවා. ඒ තැනැත්තා මැරිලා කියා ඔප්පු වුෙණොත් 
මරණ සහතිකය ලැෙබනවා. එයා ෙහොයා ගත්ෙතොත් අතුරුදහන් 
ෙවලා කියන සහතිකය ඉෙබ්ම අවලංගු ෙවනවා. ෙම් පනෙත් 
තිෙබන විධියට ඒ සහතිකය අවුරුදු ෙදෙකන් ෙදකට renew 
කරන්න ඕනෑ. ඒක හිත පාරන සිද්ධියක් සහ අනවශ  පරිපාලන 
පශ්නයක්.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මම වජිර අෙබ්වර්ධන ඇමතිතුමා එක්ක ෙම් ගැන කථා 

කරන්නම්.  
     

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඔබතුමා ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ෙම් ගැන විමසන්න. ෙමොකද, 

ෙම්ක සංෙව්දී පශ්නයක්. ෙම් පශ්නය නිසා තම දරුවා අතුරුදහන් 
වුණා කියා ඒ ෙදමව්පියන්ට අවුරුදු ෙදකකට සැරයක් කච්ෙච්රි 
ගණෙන් රස්තියාදු ෙවන්න ෙවනවා. ෙම් කාරණා ෙදක තමයි මට 
ෙම් පනත පිළිබඳව ඉදිරිපත් කරන්න තිෙබන්ෙන්. 

 ෙම් කටයුත්ත කරන්න ගියාම ෙරජිස්ටාර් ෙජනරාල්තුමාටත් 
වැඩ අධික ෙවනවා. ෙමන්න ෙම් කාරණය ගැනත් අපට පැහැදිලි 
අදහසක් තිෙබනවා. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත ෙවලා ඒ 
සහතික ලබාගන්න ගියාම කිලිෙනොච්චි, මුලතිව්, මන්නාරම, 
වවුනියාව, යාපනය වාෙග් දිස්තික්කවලින් සුවිශාල ඉල්ලුමක් එයි. 
යුද්ධය අවසන් ෙවලා ඒ මිනිස්සු දැන් අවුරුදු හතක් ගත කරලා 
තිෙබනවා. ෙම් සහතිකය ගන්න ඔවුන්ට තව අවුරුදු ෙදකක් බලා 
ඉන්න බැහැ, ගරු ඇමතිතුමනි. ඒ නිසා ඒ දිස්තික් කාර්යාලවලට 
අවශ  අමතර නිලධාරින් ලබාගැනීමටත් ෙම් සමඟම පතිපාදන 
ෙවන් කරන්න ඕනෑ. නැත්නම් ෙම් සහතික ගන්න ගිහිල්ලා 
මිනිසුන්ට විශාල වද ෙව්දනා විඳින්න ෙවනවා. අපි හිතනවා, 
ෙරජිස්ටාර් ජනරාල්තුමා ෙම් පශ්නෙය්දී ඉතාම මානුෂීය අයුරින් 
බලන්න තීන්දු කරාවි කියලා. ෙමොකද, ෙම් මිනිස්සු එන්ෙන් 
ඉඩමක් ලියාපදිංචි කර ගන්න ෙනොෙවයි. ෙම් මිනිස්සු එන්ෙන් 
motorcycle එෙක්   licence එක දීර්ඝ කර ගන්න ෙනොෙවයි. ෙම් 
මිනිසස්ු එන්ෙන්, තමන්ෙග් දරුවා ආරක්ෂා කරලා ෙදන්න ශී 
ලංකා රජය අසමත් ෙවච්ච නිසා, ඒ දරුවා ෙවනුෙවන් ෙම් 
සහතිකය ගන්නයි.  

පසු ගිය රජය, ෙම් රජය ඇතුළු හැම රජයකටම ඒ කරුණ 
වලංගුයි. ඔවුන් එන්ෙන් තමන්ෙග් දරුවා  ෙවනුෙවන් සහතිකයක් 
අරෙගන යන්නයි. ඒ නිසා ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ ගැන මානුෂීය 
ආකාරෙයන් කටයුතු කරන්න ඒ නිලධාරින්ට අවශ  උපෙදස් ලබා 
ෙදන්න. උපෙදස් විතරක් ලබා දීලා හරි යන්ෙන්ත් නැහැ. ෙමොකද, 
ෙම් කටයුතු සඳහා අවශ  කරන නිලධාරින් පිරිසක් ෙනොහිටිෙයොත් 
සහ සිටින නිලධාරින් මත බර පැටවුෙණොත්, අනිවාර්යෙයන්ම ඒ 
පුද්ගලයන්ෙගන් මානුෂීය පෙව්ශයක් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්න 

බැහැ. ඒ නිසා අපි ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටින්ෙන් ෙම් කටයුතු 
කිරීම සඳහා උසස් ෙපළ සමත් දරුවන් contract basis එෙකන් 
හරි  ගාමීය මට්ටෙමන් බඳවා ගන්න කියලායි. ෙමොකද, 
සමහරුන්ට ෙම් form එක පුරවා ගන්න ෙත්ෙරන්ෙන්ත් නැහැ. 
ෙම් මෑතකදී අපි පුදුකුඩිඉරිප්පු පෙද්ශෙය් සමීක්ෂණයක් කළා. 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ හැම ෙගදරකම වාෙග් ෙකෙනක් අතුරුදහන් 
ෙවලා. අම්බලම්ෙපොක්කෙනයි කියන ගම්මානෙය් අම්මලාෙගන් 
විමසුවාම, ඒ හැම ෙගදරකම වාෙග් ෙකෙනක් අතුරුදහන් ෙවලා. 
ඒ අයට ඒ  form එක පුරවන්න ෙත්ෙරන්ෙන්ත් නැහැ. ඒ නිසා 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙරජිස්ටාර් ජනරාල්තුමාට ෙම් කටයුතු 
කරගන්න අවශ  බලය ෙදන්න. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
හැම ගමකම ඉන්නවා  උසස් ෙපළ සමත් දරුවන්. උසස් ෙපළ 
සමත් දරුවන් ෙගොඩක් ඉන්නවා. ෙම් කටයුත්ත ව ාපෘතියක් 
වශෙයන් සලකා අවුරුද්දක කාලසීමාවකටවත් එක ගාම නිලධාරි 
වසමකින් අඩු ගණෙන් ඒ එක දරුෙවක් ගන්න, ගාම නිලධාරියාට 
ෙම් කටයුත්ත සඳහා  assist  කරන්න. ෙම් ෙවනුෙවන්  පුරවන්න 
තිෙබන  forms සංඛ ාව දිහා බැලු ෙවොත් ඇත්තටම ෙම් කටයුත්ත 
සංකීර්ණයි.  

අෙනක් එක, ඒ ගාම නිලධාරි වසමක සමහර ෙවලාවට ගාම 
නිලධාරි ෙකෙනක් නැහැ. වසම් ෙදකක වැඩ බලන ගාම නිලධාරි 
ෙකෙනකුට ෙගවල් 1,000ක විතර ෙම් කටයුතු ආවරණය කරන්න 
වුෙණොත්, එතැන විශාල සංකීර්ණතාවක් ඇති ෙවනවා. ඒ නිසා අපි 
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටින්ෙන්, ෙරජිස්ටාර්  ජනරාල්තුමාට 
පරිපාලන වශෙයන් අවශ  කරන බලය, මුදල් ෙම් සඳහා ලබා 
ෙදන්න කියායි.  නැත්නම්  ෙම් මිනිසුන්ට අනිවාර්යෙයන්ම 
මානුෂීය වශෙයන් පීඩනයකට ලක්ෙවන්න ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද විවාද කරන කාරණයත් 
අතුරුදහන් වූ පුද්ගලයන්ට සම්බන්ධ පශ්නයක් නිසා මම හිතුවා, 
අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය (පිහිටුවීම, 
පාරිපාලනය කිරීම සහ කර්තව  ඉටු කිරීම) පනත් ෙකටුම්පත 
ගැන එදා කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු වූ කථාෙව් ෙකොටසක් 
කියන්න ඕනෑ කියලා. ෙමොකද, වර්තමානෙය් ඒ පනත සම්මත වූ 
ආකාරය ගැන විශාල සංවාදයක් ඇති ෙවලා තිෙබන නිසා. 
අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය (පිහිටුවීම, 
පාරිපාලනය කිරීම සහ කර්තව  ඉටු කිරීම) පනත් ෙකටුම්පත 
සම්බන්ධෙයන් ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ වශෙයන් අපි ඉදිරිපත් 
කළ සංෙශෝධනවලින් එකක් ගරු කථානායකතුමාට ඒ අවස්ථාෙව් 
ලබා ෙදන්න බැරි වුණා. ඒකට  ෙහේතුව  එදා ඇතිවූ ගාලෙගෝට්ටිය 
ෙවන්න පුළුවන්.  ඒ නිසා ගරු අගාමාත තුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී 
අද  එකඟ ෙවලා තිබුණා, නැවත  ඒ සංෙශෝධන සහිතව පනත් 
ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන බවට. ඒ කාරණයට 
රජය එකඟ ෙවලා තිෙබනවා. 

  ෙම් පනත සම්බන්ධෙයන් වර්තමානෙය් මතු වී තිෙබන 
ෙද්ශපාලන තත්ත්වය ගත්ෙතොත්, බරපතළ සැකයක් රෙට් 
ජනතාව තුළ, ආරක්ෂක අංශ තුළ ඇති කර  තිෙබනවා, ෙම් පනත 
"හමුදාව දඩයම් කිරීමට සකස් කරන ලද පනතක්ය. විෙද්ශීය 
විනිසුරන් ෙම් සඳහා එන්න පුළුවන්ය. විෙද්ශීය පුද්ගලයන්ට ෙම් 
ආයතනෙය් තනතුරු ගන්න පුළුවන්ය" යනාදී වශෙයන්. එවැනි  
කරුණු සුවිශාල පමාණයක් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ 
කාර්යාලය (පිහිටුවීම, පාරිපාලනය කිරීම සහ කර්තව  ඉටු කිරීම) 
පනත   ලංකාවට එන්ෙන් ජිනීවා ෙයෝජනාවක් හරහා බව  මුලින්ම 
අපට කියන්න ඕනෑකම තිෙබනවා. ඒ ගැන අපට සැකයක් නැහැ. 
නමුත් ඒ තත්ත්වයට අෙප් රට පත් වුෙණ් 2009දී යුද්ධය අවසන් 
වුණාට පසුව හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා අවුරුදු 
5ක් තිස්ෙසේ සහ වර්තමාන ජනාධිපති සහ අගාමාත තුමා අවුරුදු 
එකහමාරක් තිස්ෙසේ ෙම් අතුරුදහන් වූවන් සම්බන්ධව ඒ වාෙග්ම 
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ෙම් යුද්ධය තුළ සිදු වුෙණ් කුමක්ද කියන කාරණෙය්දී  රටක් 
වශෙයන් කළ යුතුව තිබුණු මූලික ෙද්වල් ෙනොකිරීම නිසායි.   

විෙශේෂෙයන්ම පසු ගිය රජය පැත්ෙතන් ගත්ෙතොත්,  යුද්ධය 
පැවැති කාලය තුළ  එල්ටීටීඊ  සංවිධානය කරන ලද පැහැර ගැනීම්, 
ඝාතන, රෙට් සිවිල් පෙද්ශවල කරන ලද සමූල ඝාතන යනාදී 
කිසිවක් පිළිබඳව සහ  අෙනක් පැත්ෙතන් යුද්ධෙයන් පීඩාවට පත් 
වූ ජනතාව සම්බන්ධෙයන් අනුගමනය කළ යුතු කියා මාර්ග පසු 
ගිය රජය අනුගමනය කෙළේ නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2009 වර්ෂෙය්දී යුද්ධය 
අවසන් වුණාට පස්ෙසේ මාස 6ක්, අවුරුද්දක් පහුෙවලා හරි ශී ලංකා 
රජය කළ යුතුව තිබුණු ෙද් තමයි, යුද්ධය නිසා සිංහල, ෙදමළ, 
මුස්ලිම්, බර්ගර්, මැෙල් ජනතාවට සිද්ධ ෙවච්ච කරදර පිළිබඳව 
දන්වන්න, ඔවුන්ෙග් දුක් ගැනවිලි ඉදිරිපත් කරන්න සත  හා 
පතිසන්ධාන ෙකොමිසමක් පිහිටුවන එක. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙම් යුද්ධෙය්දී අපරාධ කෙළේ ආණ්ඩුවයි, එල්ටීටීඊ 
සංවිධානයයි පමණක් ෙනොෙවයි. සාමාන  සිවිල් මිනිස්සු - මිනිස්සු 
අතරත් ෙනොෙයක් අපරාධ වුණා. සිංහල ගම්වල මිනිස්සු ගිහිල්ලා 
ෙදමළ මිනිස්සු මැරුවා. ෙදමළ ගම්වල මිනිස්සු ඇවිල්ලා සිංහල 
මිනිස්සු මැරුවා. එෙහමත් වුණා. රජෙය් කාර්යාලවල ජාතිවාදී 
ආකාරෙයන් හිරිහැර වුණා. ගැහුවා, බැන්නා විතරක් ෙනොෙවයි, 
සමහර ෙවලාවට මාරුවීම්, උසස්වීම් වාෙග් ඒවාටත් ඒ කරුණු 
බලපෑවා. රටක ෙද්ශපාලන වශෙයන් ෙද්ශපාලන වනයක් ඇති 
වුණාම, ෙද්ශපාලන වශෙයන් ජාතිවාදී තත්ත්වයක් ඇති වුණාම, - 
ඒවා රජයන් මුල් කරෙගන තමයි සාමාන ෙයන් ව ාප්ත 
ෙවන්ෙන්-  ඒක ෙහොඳ තත්ත්වයක් ෙනොෙවයි. ඊට පස්ෙසේ එල්ටීටීඊ 
සංවිධානෙයන් තවත් ජාතිවාදී කියාකාරකම් ටිකක් කළා.  

ඊට පස්ෙසේ ජනතාවත් ඒවාට හවුල් ෙවනවා. අන්තිෙම්දී 
ජනතාව ඒ තත්ත්වෙය් ෙගොදුරක් ෙවනවා. ජනතාවත් තමන්ෙග් 
අසල්වැසියාට කරදර කරනවා.  ඉතින් ෙම් සිද්ධි ඔක්ෙකෝම නඩු 
අහලා ඉවර කරන්න බැහැ. ෙම් සියලුම පශ්න නඩු අහලා ඉවර 
කරන්න බැහැ. ඒ නිසා ආණ්ඩුව පළමුෙවන්ම කළ යුතුව තිබුණු, 
නමුත් තවමත් කරලා නැති ෙද් තමයි, ජාතිවාදී යුද්ධය පැවති 
කාලය තුළ ඒ ජනතාවට ෙවච්ච විවිධ අතපසුවීම්, ෙවච්ච කරදර, 
ඔවුන්ෙගන් ෙවච්ච වැරදි ගැන කියන්න ජාතික ෙව්දිකාවක් හදලා 
නැති එක. එෙහම කළා නම්, සිංහල මිනිස්සු ගිහිල්ලා තමන්ට 
ෙවච්ච කරදර ගැනත් කියයි. සමහර විට සිංහල මිනිස්සු ගිහිල්ලා 
කියයි, 83 කළු ජූලිෙය්දී තමන්ෙගන් ෙවච්ච වැරදි ගැනත්.  

මම දන්නවා, 83 කළු ජූලිෙය්දී තමන් ෙමොනවාද කෙළේ කියලා 
පසිද්ධ පුද්ගලයන් පසු කාලීනව කියලා තිෙබන බව. අපි දකුණු 
අපිකාෙව් සත  හා පතිසන්ධාන ෙකොමිසෙම් වාර්තා දිහා බැලුවාම 
ෙපෙනනවා, සුදු ෙපොලිස් නිලධාරින්ෙග් වර්ගවාදී හැසිරීම පිළිබඳව 
ඔවුන්ම ගිහිල්ලා පාෙපොච්චාරණය කරලා තිෙබන බව. එවැනි 
කියාදාමයක් නැති නිසා අෙප් රෙට් ජනතාව අතර ඇති ෙවලා 
තිෙබන අවිශ්වාසය තවමත් තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි අද උතුෙර් 
ඉන්න විග්ෙන්ෂ්වරන් මහ ඇමතිවරයා ඇතුළු සුළු ජාතිවාදී 
කල්ලියකටත්, දකුෙණ් ඒ කටයුත්තම කරන සිංහල ජාතිවාදී සුළු 
කල්ලියකටත්, මුළු රෙට්ම සිංහල ජනතාවෙග්ත් ෙදමළ 
ජනතාවෙග්ත් මනස් පාලනය කරන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
ඒ නිසා අපි පිළිගන්න ඕනෑ මිනිසුන්ෙග් සිත් තුළ තවමත් 
අවිශ්වාසය තිෙබන බව. නමුත් සත  හා පතිසන්ධාන ෙකොමිසමක් 
ඇති වුණා නම්, ෙමොනවාද වුෙණ් කියලා ඒ ජනතාවට තමන්ෙග් 
දුක කියාගන්න යම් අවස්ථාවක් ලැෙබනවා. එෙහම නැතිව ෙම්වා 
නඩු අහලා ඉවර කරන්න පුළුවන්  පශ්න ෙනොෙවයි. ෙම්ක 
ෙතොරතුරු ෙහොයලා ඉවර කරන්න පුළුවන් පශ්නයක් ෙනොෙවයි. 
ෙම් පශ්න තවමත් මිනිසුන්ෙගන් සියයට හැට හැත්තෑවකෙග් 
සිත්වල තිෙබනවා. ඒවා විෙමෝචනය කරන්න කමෙව්දයක් හදන්න 

ඕනෑ. ඒක මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා කෙළේ නැහැ. එතුමා කරපු 
ෙලොකුම වැරැද්ද ඒකයි. එතුමා අද සම්පූර්ණෙයන්ම සිංහල 
ජාතිවාදී ඡන්ද ඉලක්ක කර ෙගන වැඩ කරනවා, පසු ගිය 
ජනාධිපතිවරණෙය්දී යාපනය දිස්තික්කෙයන් එතුමාට ඡන්ද 
75,000ක් විතර ලැබුණු බව අමතක කරලා.  

2015 ජනවාරි 8වැනි දා තිබුණු ජනාධිපතිවරණෙය්දී යාපනය 
දිස්තික්කෙයන් මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට ඡන්ද 75,000ක් විතර 
ලැබුණා. ඒ ලැබුෙණ් ෙමොන ඡන්දද? ඒ ලැබුෙණ් සිංහල 
මිනිසුන්ෙග් ඡන්ද ෙනොෙවයි, ෙදමළ මිනිසුන්ෙග් ඡන්ද. යාපනය 
දිස්තික්කෙයන් ඡන්ද 75,000ක් ලැබුණා කියන්ෙන් ෙකොච්චර 
ෙලොකු පමාණයක්ද? නමුත් අද අමු ජාතිවාදී විධියට කටයුතු 
කරමින් ඉන්නවා. මම හිතන්ෙන් උතුෙර් විග්ෙන්ෂ්වරන් මහ 
ඇමතිවරයායි, මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් කණ්ඩායමයි එක 
කුස උපන් සෙහෝදරයන් කියලායි. විග්ෙන්ෂ්වරන් මහත්මයා 
පන්දුව ඔසවා ෙදනවා. ෙම් අය ඒකට නියෙමට dash  කරනවා. 
ෙමොරගහකන්ද ව ාපෘතිය හදනෙකොට ඒ වතුර  විග්ෙන්ෂ්වරන් 
මහත්මයා ඉල්ලනවා. ඉතින් ෙම් අය ඒක  නියෙමට උස්සලා 
 ෙදනවා. ඒවා ෙවනුෙවන්ම පැල් බැඳගත්ත, ඒ ෙවනුෙවන්ම 
කටයුතු කරන සමහර ජනමාධ  ෙදක තුනකුත් ඒ ෙගොල්ලන්ට 
තිෙබනවා. ඒ හරහා අවිශ්වාසය වැපිෙරනවා. ඒ නිසා අංක එකට 
අපි කියන්න ඕනෑ, වර්තමාන රජයත්, පසු ගිය රජයත් ෙදකම ෙම් 
සත  හා පතිසන්ධාන කටයුත්ත කෙළේ නැහැ කියලා. ඒ කටයුත්ත 
කෙළේ නැතිව විවිධාකාර ෙකොමිෂන් පත් කර කර හිටියා. මහින්ද 
රාජපක්ෂ මහත්මයා ෙකොමිෂන් 4ක් දැම්මා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ලංකාව LLRC එක දැම්ෙම් 
ඇයි? ඇමරිකානු ෙකොන්ගස් මණ්ඩලෙය් මන්තීවරු 38 ෙදෙනක් 
ෙයෝජනාවක් සම්මත කළා, ලංකාවට බලපෑම් කරන්න. ඊට 
පස්ෙසේ තමයි මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා LLRC එකක් දැම්ෙම්. 
දැන් ෙම් මෙග් ළඟ තිෙබන්ෙන් ඒ නිර්ෙද්ශ සහිත ෙපොත. ෙම් 
ෙපොෙත් තිෙබන නිර්ෙද්ශවත් එතුමා කියාත්මක කෙළේ නැහැ. 
ෙමෙහම කරන්න බැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. "ලංකාව 
අෙප්. අපි තමයි ලංකාෙව් ආණ්ඩුව. අපට ඕනෑ නම් ලක්ෂයක් 
වුණත් ලංකාෙව් මිනිසුන් මරණවා. ඇෙමරිකන්කාරයන්ට, 
එංගලන්තකාරයන්ට ෙම් ගැන කිසිම ෙදයක්  කියන්න අයිතියක් 
නැහැ" කියන එකද ෙම් කියන්ෙන්? ෙලෝකෙය් වැඩිෙයන්ම මිනී 
මරණ රට ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය බව අපි දන්නවා. අපි 
සියැටල්ලා කියලා කියන ඇෙමරිකන් nativesලාව අවුරුදු එකසීය 
පනහක් ඇතුළත මිලියන සියයක් මරපු ඝාතන රාජ යක් තමයි  
ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය. එවැනි පාලනයක් තිබුණු උපතින්ම 
ඝාතක රාජ යක් තමයි ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය. අදත් 
ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය ෙලෝකය පුරාම විවිධාකාරෙය් 
ඝාතනයන්  සිදු කරන්න උල්පන්දම් ෙදනවා. නමුත්  අපට  
කියන්න බැහැ, "උඹලා ඉරාකෙය් ලක්ෂ ගණනක් මිනිසුන් 
මරණවා, ඒ නිසා අපිත් ඊට සාෙප්ක්ෂව දහ ෙදොෙළොස්දාහක් 
මිනිසුන් මරනවා. අපට ෙමොනවාවත් කියන්න උඹලාට බැහැ" 
කියලා. අපට එෙහම කියන්න බැහැ. ඒක ගැම්මට ෙහොඳ තර්කයක් 
තමයි. ඇෙමරිකාව, ලිබියාව, ඇෆ්ගනිස්ථානය මිනිසුන් මර මරා 
අපට ෙමොනවාද කියන්න එන්ෙන් කියන එක. ඒකත් ෙද්ශපාලන 
සදාචාරය සම්බන්ධ පශ්නයක් තමයි. අතුරුදහන් කරවීම්වලට 
එෙරහි ජාත න්තර පඥප්තියට ශී ලංකා ආණ්ඩුව ෙම් වසෙර් 
මාර්තු මාසෙය් අත්සන් තබා තිෙබනවා. හැබැයි, ඇෙමරිකා 
එක්සත් ජනපදය අත්සන් කරලා නැහැ.  OMP Bill එක සම්මත 
වුණාට පසුව, ඇෙමරිකාෙව් නිලධාරිෙයකුෙග් පකාශයක් සමහර 
පුවත් පත්වල headlines විධියට පළ කරලා තිෙබනවා මම දැක්කා. 
හැබැයි, ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය ඒ පඥප්තියට අත්සන් කරලා 
නැහැ. මහා බිතාන ය අත්සන් කරලාත් නැහැ. අපට උපෙදස් 
ෙදන්න එනවා.  ෙම් රාජ යන් ෙදෙක් දූෂිත, මිනීමරු,  පතිපත්තිය 
අපි දන්නවා. නමුත්, අෙප් රෙට් සිදු කරන ලද ඝාතන, 

1873 1874 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

අතුරුදහන්වීම් සම්බන්ධව කටයුතු ෙනොකර ඉන්න ඒෙකන් අපට 
අයිතියක් ලැෙබනවාද? ශී ලංකා රජයට කිසිම අයිතියක් 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ, ඇෙමරිකාව කරන පව් නිසා තමන්ෙග් පව් 
සුද්ද කර ගන්න. එදා රාජපක්ෂ මැතිතුමන්ලා කෙළේ ඒකයි. 
එතුමන්ලා ඇෙමරිකාව ෙපන්ව ෙපන්වා ෙමෙහේ අවශ  කටයුතු 
කෙළේ නැහැ. අන්තිමට ෙබල්ල මුලටම හිර වුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ස්ෛවරී රාජ යක්  විධියට  
වර්තමාන අධිරාජ වාදී බලපෑෙම් උගුෙලන් මිෙදන්න නම් 
කරන්න ඕනෑ ෙමොකක්ද? තිබුණු ආණ්ඩුවලින් හරි, ෙම් පවතින 
ආණ්ඩුෙවන් හරි  කළ යුතුව තිෙබන්ෙන් ෙමොනවාද? රෙට් 
ජනතාවට උපරිම පජාතන්තවාදය ෙදන එකයි. රෙට් ජනතාවට 
උපරිම පජාතන්තවාදය දීලා තමයි ෙලෝකෙය් සාධාරණ 
රාජ යන්වලට අෙප් නිවැරදි භාවය ඔප්පු කරන්න පුළුවන් 
වන්ෙන්.  ඇෙමරිකාවට කවදාවත් අෙප් නිවැරදි බව ඔප්පු කරන්න 
බැහැ. ඒ ෙගොල්ලන් ෙහොරට නිදාෙගන ඉන්න කට්ටියක්. බිතාන  
ආණ්ඩුවට අෙප්  නිවැරදි බව ඔප්පු කරන්න බැහැ. බිතාන ෙය් 
මිනිසුන්ට ෙනොෙවයි; ඇෙමරිකාෙව් මිනිසුන්ට ෙනොෙවයි, 
ඇෙමරිකා ආණ්ඩුවට අෙප්  නිවැරදි බව ඔප්පු කරන්න බැහැ. ඒ 
ෙගොල්ෙලොන්ට  යම් යම් න ාය පත තිෙබනවා.  නමුත් ෙලෝකෙය් 
සාධාරණ සාමාන  රාජ  තිෙබනවා. එතෙකොට ඒ සාධාරණ 
රාජ යන්ට අෙප් නිවැරදිභාවය ඔප්පු කරන්න පුළුවන් වන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? න ාය පත නැති රාජ යන්වලට අපට ෙපන්වා 
ෙදන්න පුළුවන්,  "සත  හා පතිසන්ධාන ෙකොමිසමක් අපි 
පිහිටුවලා තිෙබනවා. යුද්ධය පැවැති කාලෙය්දී වාෙග් ෙනොෙවයි, 
දැන්  අෙප් රෙට් ජනතාවට අසාධාරණව සලකන්ෙන් නැහැ. අපි 
අතුරුදහන් වූවන් සම්බන්ධව පක්ෂ ෙභ්දෙයන්, ජාති ෙභ්දෙයන් 
ෙතොරව ෙහොයනවා. අෙප් අධිකරණය ඒ සම්බන්ධෙයන් 
කියාත්මක ෙවනවා" කියලා. ඒ සම්බන්ධව අපි දකින තව ෙදයක් 
තමයි, රාජපක්ෂ මහත්මයා එය ෙද්ශපාලන ෙහේතු මත කෙළේ 
නැහැ; වර්තමාන ආණ්ඩුව ෙනොසැලකිල්ල මත එය කෙළේ නැහැ. ඒ 
නිසා තමයි  ජිනීවා අච්චුවක්;  ජිනීවා ෙයෝජනාවක් විධියටම ෙම් 
OMP Bill එකක් කරන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවුරුදු ෙදකක්, තුනක් තිස්ෙසේ 
සත  හා පතිසන්ධාන ෙකොමිසමක් කියාත්මක වුණා නම්,  නම් එහි 
පතිඵල විධියට ඉතාම ස්වාභාවිකව එන්ෙන් ෙමොනවාද? එෙහනම් 
අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳව ෙසොයන්න  නිශ්චිත 
ආයතනයක් පිහිටුවිය යුතුයි කියලා ෙයෝජනාවක් එනවා. ඒක 
තමයි ෙම් LLRC වාර්තාෙව්ත් තිෙබන්ෙන්. LLRC වාර්තාෙව් පිටු 
ගණනකම තිෙබන්ෙන් ෙමොනවාද? LLRC වාර්තාෙව් පිටු අංක 
32,33,34,35ත් ඊළඟට පිටු අංක 62,63,64 පිටුවල සඳහන්ව 
තිෙබන්ෙන් ෙමොනවාද? අතුරුදහන් වූවන් සම්බන්ධව රජය කළ 
යුතු ෙද්වල්.  2013, 2014 කාලය තුළ එම ෙද්වල් කළා නම්, 
ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදයට  පුළුවන්කමක් නැහැ, අපට ඇඟිල්ල 
දිගු කරන්න.   

අපි පැහැදිලිවම කියන්න කැමැතියි, තිවිධ හමුදාව යවලා අද 
අපට ෙමම යුද්ධය දිනන්න බැරි බව. ෙමොකද, දැන් තිෙබන්ෙන් 
ජාත න්තර යුද්ධයක්. දැන් 57 වැනි බලකාය ජිනීවාවලට යවන්න 
බැහැ ෙන්. ෙමය දිනන්න පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන් ලංකාව තුළ 
පජාතන්තවාදය සහතික කිරීෙමනුයි. ඒකට විරුද්ධ ෙවනවා 
කියලා කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඒකට විරුද්ධ ෙවනවා කියලා 
කියන්ෙන්, අපට ජාතික පශ්නය විසඳා ගන්න බැරි වන එකයි.  
ජාතික අසමඟිය ඇති ෙවනවා. එතෙකොට  විග්ෙන්ෂ්වරන්ලා 
එෙහන් කප්පිත්ෙතෝ ෙවනෙකොට,  ෙමෙහන් රාජපක්ෂලා 
කප්පිත්ෙතෝ ෙවනවා. ඊට පසුව ෙවන්ෙන්  ෙමොකක්ද? නැවත 
ජාතිවාදය එනවා. ජාතිවාදය හැම විටම සාමාන  මිනිසුන්ට අවුල්, 
පාලකයන්ට ෙහොඳයි.  

දැන් බලන්න, ෙම් දවස්වල  යුද්ධය තිබුණා නම් ෙමොකද 
ෙවන්ෙන්? මිනිසුන් VAT එක ගැන කථා කරනවාද?  මිනිසුන් අය 
වැය ගැන කථා කරනවාද? දැන් ෙම් ආණ්ඩුව ෙකොළඹ වරාෙය් 
නැ ෙඟනහිර පර්යන්තය  අමු-අමුෙව් ෙපෞද්ගලීකරණය කරනවා. 
ලාභ ලබන්න පුළුවන්කම තිෙබද්දී දැන් තීන්දුවක් ෙගන 
තිෙබනවා, ෙකොළඹ වරාෙය් නැ ෙඟනහිර terminal එක 
විකුණනන්න. යුද්ධය තිබුණා නම්, මිනිස්සු ඒවා ගැන කථා 
කරනවාද? ඒවා කිසි ෙදයක් ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. යුද්ධය තිබුණා නම්, මිනිස්සු 
බලා ෙගන ඉන්ෙන් ෙකොෙහේද? හමුදාව ෙමොකද කරන්ෙන් කියන 
එක දිහායි මිනිස්සු බලාෙගන ඉන්ෙන්. ඒක තමයි පාලකයාට 
තිෙබන වාසිය. තිස් අවුරුද්දක් තිස්ෙසේ පැවැති හැම ආණ්ඩුවක්ම 
ෙම් රෙට් ජනතාවට අසත  කිව්වා, "රෙට් ආර්ථිකය අවුල් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් යුද්ධය නිසා"යි කියලා.  මා එය තවත් සරල කර 
කියනවා නම්, එදා සිංහල මිනිසුන්ට කිව්ෙව්, "පභාකරන් නැත්නම් 
ෙම් රට සිංගප්පූරුව ගානට ෙගොඩ නඟන්න තිබුණා" කියලායි. 
උතුෙර් ෙදමළ ෙබදුම්වාදි, ජාතිවාදි කණ්ඩායම් උතුෙර් ජනතාවට 
කිව්වා, "දකුණ නියෙමට ෙගොඩ නඟලායි තිෙබන්ෙන්. දකුණ 
නිකම් සිංගප්පූරුව වාෙගයි. රට ෙබදා ගත්ෙතොත් අපි 
ස්විට්සර්ලන්තය ගානට උතුර හදලා ගන්නවා" කියලා. දැන් 
යුද්ධය අවසන් ෙවලා අවුරුදු හතක් ගත ෙවනවා. ඒ අවුරුදු හත 
තුළ කරපු ෙද්වල් ෙපෙනනවා ෙන්. ගත වුණු අවුරුදු හත තුළ 
යුද්ධයක් තිබුෙණ් නැහැ. ෙබෝම්බයක්වත් පිපිරිලා නැහැ. අපි ඒ 
ගැන සතුටු ෙවනවා. දැන් ෙපෙනනවා, පාලකයන්ෙග් අසමත්කම. 
රාජපක්ෂෙග් අසමත්කමත් ෙපෙනනවා; වර්තමාන අයෙග් 
අසමත්කමත් ෙපෙනනවා. එක ආයතනයක්වත් ලාභ ලබන 
තත්ත්වයට පත් කරන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. අපි  ඒ බව කැට 
තියලා කියා තිෙබනවා, ෙම් ආණ්ඩුවට. දැන් ජනතාවට 
ෙත්ෙරනවා ෙම් අසමත්කම. යුද්ධය තිබුණා නම්, යුද්ධෙය් දුමාරය 
අස්ෙසන් තමයි  එය ෙපෙනන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  උතුර පළාත් සභාෙව් බලය 
ගත්තා, විග්ෙන්ෂ්වරන් මහත්මයා. එතුමා අඩුම ගණෙන්, තමන්ට 
හම්බ වන සල්ලි ටිකවත් වියදම් කරනවාද? ඊට වඩා වැඩි බලතල 
ගන්න, ෙෆඩරල් කමයක් ගන්න සටන් කරන එක ෙවනම 
පැත්තක්. ඒක එතුමන්ලාෙග් අයිතිය  ෙන්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් 

තිෙබනවා.  

     
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ෙහොඳයි. එතුමා තමන්ට ලැෙබන සල්ලි ටිෙකන් වැඩ 

කරනවාද? මිනිෙහකුෙග් මළ ෙගදරකට, මඟුල් ෙගදරකට 
යනවාද? මනුෂ යකුෙග් ඇත්ත පශ්නයකට මැදිහත් වනවාද? 
එෙහම කරන්ෙන් නැහැ. ඒක තමයි ඇත්ත. ඒ නිසා අද උතුෙර් 
ජනතාවටත් ෙපෙනනවා, මහා බලතල ඉල්ලුවාට, තිෙබන බලතල 
ටිෙකන්වත් වැඩක් කරන්ෙන් නැහැ කියන එක. එෙහම නම් දැන් 
ජාතික සංහිඳියාව හදාගන්න ඕනෑ කාටද? ජාතික සංහිඳියාව 
හදාගන්න ඕනෑ ෙම් රෙට් සාමාන  ජනතාවටයි. ෙම් පාලකයන්ට 
ඒක ඕනෑ නැහැ. පාලකයන්ට හරිම ෙල්සියි, ජාතිවාදි යුද්ධයක් 
ඇති වුණාම  ඒක එෙහට ෙමෙහට කළමනාකරණය කර කර 
ඉන්න. තනි තනි ඇමතිවරුන් ගැන ෙනොෙවයි මා කියන්ෙන්. 
පාලක කණ්ඩායමක් හැටියට ගත්තාට පසුව යුද්ධය විතර, 
ජාතිවාදය විතර පහසුෙවන් කළමනාකරණය කළ හැකි ෙවනත් 
ෙදයක් නැහැ. ඒ නිසා තමයි අපි පැහැදිලිව කියන්ෙන්, අතුරුදහන් 

1875 1876 

[ගරු බිමල් රත්නායක මහතා] 
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වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය (පිහිටුවීම, පරිපාලනය කිරීම සහ 
කර්තව  ඉටු කිරීම) පනතට හමුදාව සම්බන්ධ කරලා ඉදිරිපත් 
කරන මතය වැරැදියි කියා. හමුදාවක් නීතියට අනුව කටයුතු කර 
තිබුණා නම් ඒ හමුදාවට ෙම් පනෙතන් බාධාවක් නැහැ කියන එක 
අපි විශ්වාස කරනවා. අපට ඒක ෙත්ෙරනවා. නමුත් එය හමුදාවට 
විශාල පශ්නයක් වශෙයන් සමහරු මතු කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ජාතිවාදය මතු කරන හැම 
කණ්ඩායමකම උත්සාහය ෙමොකක්ද? ඔවුන් තිවිධ හමුදාෙව් 
ෙකොඩියට මුවා ෙවලා තමන්ෙග් ෙහොරකම් ටික වසා ගන්නත්, 
තමන්ෙග් ඊළඟ ඡන්ද ව ාපෘතිය තිවිධ හමුදාව මුල් කරෙගන 
හදන්නත් පටන් ෙගන තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
උතුෙර් ජාතිවාදයත්, දකුෙණ් ජාතිවාදයත් නිවුන් සෙහෝදරයන් වන 
බව අපි කියන්න කැමැතියි. ෙදෙදනා කතා කරෙගන වැඩ කරනවා 
කියලායි අපට හිෙතන්ෙන්. රාජපක්ෂෙග් ෙපටල් ඉවර වන ෙකොට 
විග්ෙන්ෂ්වරන් ෙතල් ගහලා ෙදනවා. විග්ෙන්ෂ්වරන්ෙග් ෙතල් 
ඉවර වන ෙකොට රාජපක්ෂ ෙතල් ගහලා ෙදනවා. ඒ නිසා අපි ඉතා 
වගකීෙමන් කියනවා, ෙම් ජාතිවාදයන් ෙදකම පරාජයට පත් කළ 
හැක්ෙක් සංහිඳියාව ඇති කිරීම සඳහා කරන්නා වූ කියාකාරි 
මැදිහත් වීම මත බව. අපි ආණ්ඩුවට බල කර කියා සිටිනවා, 
ලංකාෙව් අතුරුදහන් වීම් සම්බන්ධව ෙසවීම ශී ලංකා රාජ ෙය් 
වගකීමක් මිස, අඩු ගණෙන් ෙලෝක සම්මුතියට ෙහෝ අත්සන් කරපු 
නැති ඇෙමරිකන්කාරයන්ෙග්, ඇෙමරිකන් ආණ්ඩුෙව් ෙහෝ 
බිතාන  ආණ්ඩුෙව් වගකීමක් ෙනොෙවයි කියලා. ඒ නිසා ෙම් 
ආයතනවලට කිසිම ෙහේතුවක් නිසා විෙද්ශිකයන් පත් කිරීම 
ෙනොකළ යුතුයි. ෙමොකද, ජනතාව තුළ බලවත් අවිශ්වාසයක් ඇති 
කර තිෙබනවා, ෙම් පනත පිළිබඳව දැන් ඇති වී තිෙබන සංවාදය 
හරහා.  

ෙම් සංෙශෝධන නැවත ඉදිරිපත් කරන්න කියලා මා ඉල්ලා 
සිටින අතරම,  උතුෙර් ජාතිවාදය පතික්ෙෂේප කරන ගමන් අද තිවිධ 
හමුදා ෙකොඩිෙයන් තමන්ෙග් වැරැදි ආවරණය කරගන්න හදන අය 
සම්බන්ධවත්  කියන්න ඕනෑ.  ඒ අය ඇත්තටම ඉන්ෙන් තිවිධ 
හමුදාව එක්ක ෙනොෙවයි. මා ඊෙය් රූපවාහිනිෙය් පැවැති 
සාකච්ඡාවකට ගියා. රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් කණ්ඩායෙම් 
මන්තීතුෙමක් එහිදී කිව්වා, ඒ අය තිවිධ හමුදාවත් සමඟයි නැඟී 
සිටින්ෙන් කියලා.  2009දී තිවිධ හමුදාව එක්ක සිටිෙය් නැති අය 
දැන් තිවිධ හමුදාවත් එක්ක ඉන්න ඕනෑ කියලා කියනවා. අපි 
කියනවා, ෙම් අය ඉන්ෙන් තිවිධ හමුදාවත් එක්ක ෙනොෙවයි, තිවිධ 
හමුදාව ලවා බල්ලන් නාවපු කට්ටියත් එක්කයි කියලා.  

මා ළඟ තිෙබනවා, "රාවය" පුවත් පෙත් පළ වූ  "බැසිල්ෙග් 
බල්ලන් නෑවූ,  පුෂ්පාෙග් සාරි කට්ට ගැසූ  රණ විරුවන්ෙග් 
කථාව" කියන ශීර්ෂය සහිත ලිපියක්. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, එම ලිපිය පළ වූ පුවත් පත් පිටුව මම සභාගත* 
කරනවා.  

ෙම් කියන අය -ෙම් සුළු කල්ලිය- ඇත්තටම ඉන්ෙන් තිවිධ 
හමුදාවට ආදරෙයන්ද? රාජපක්ෂ මහත්මයා 2005දී ඡන්දය 
දිනන්න එල්ටීටීඊ සංවිධානයට සල්ලි දුන්ෙන් නැද්ද? දුන්නා. 
බලය ලබා ගන්න ඕනෑ නිසා 2002 වසෙර්දී එල්ටීටීඊ එකත් එක්ක 
රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා ෙහොෙරන් ගිවිසුමක් ගැහුෙව් නැද්ද? 
ගැහුවා. එෙහම තමයි ෙම් ෙගොල්ලන්. බලය ගන්න රට ෙබදන්නයි 
ලැහැස්තිය. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙම්කත් අහනවා. 
ෙමොන පාලකයාද හමුදාව පාවා ෙදන්න උත්සාහ කරන්ෙන්, 
තමන්ට බලය තිෙබන ෙවලාෙව්? හැම පාලකයාම තමන්ෙග් අතට 
හමුදාව ගන්නවා. ෙම් ෙගොල්ලන් පාවා ෙදන්ෙන් ෙමොනවාද? පාවා 
ෙදන්ෙන් රෙට් ආර්ථිකය, රෙට් ජනතාව. කවුරු හරි අද තර්කයක් 
ඉදිරිපත් කරනවා නම් හමුදාව පාවා ෙදනවා කියලා, ඒක වැරදියි. 

හමුදාව පාවා ෙදන්න ෙම් පාලකයන්ට වුවමනාවක් තිෙබනවා 
කියලා අපි නම් හිතන්ෙන් නැහැ. පාලකයන්ට එෙහම 
උවමනාවක් ඇති වන්ෙන් නැහැ.  

ගරු මංගල සමරවීර විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමා ගිහිල්ලා 
පැමිණිල්ලක් දැම්මා, 2015 ජනවාරි 08 වනදා හමුදා 
කුමන්තණයක් සිදු ෙවන්න තිබුණාය, ඒක පරීක්ෂා කරන්නය 
කියලා. පරීක්ෂා කරනවාද? අපි ෙහොඳටම දන්නවා, fully fledged 
rehearsal කරපු හමුදා කුමන්තණයක් 2015 ජනවාරි 08 වනදා 
කියාත්මක ෙවන්න තිබුණු බව. ඒක කියාත්මක වුෙණ් නැහැ. ඒක 
ෙවනම කාරණයක්. තමන්ෙග් ජනාධිපති ධුරය වළක්වන්න හමුදා 
කුමන්තණයක් සැලසුම් කරපු හමුදා නිලධාරින් ගැන 
ෙහොයන්නවත් උවමනාවක් නැති ජනාධිපති ෙකෙනකුටයි, 
අගමැති ෙකෙනකුටයි විෙශේෂෙයන් හමුදාවක් පාවා දීම සඳහා දැන්  
උවමනාවක් තිෙබ්විද? අපි නම් එෙහම හිතන්ෙන් නැහැ. හමුදාව 
ෙනොෙවයි ෙම් පාවා ෙදන්ෙන්. ෙම් පාලකෙයෝ පාවා දුන්ෙනොත් 
පාවා ෙදන්ෙන්, ෙම් රටයි, රෙට් ස්ෛවරීත්වයයි, රෙට් ජනතාවයි.  
"එට්කා ගිවිසුම" කියන්ෙන් රෙට් ආර්ථික සෛ්වරීත්වය පාවා 
දීමක්. අවසානෙය්දී මිනිස්සු හමුදාව දිහා බලා ෙගන ඉඳීවි, 
පාලකෙයෝ වැටුපත්  වැඩි කරලා දීලා හමුදාව තව ළං කර ගනීවි. 
එෙහම නැත්නම් රට නන්නත්තාර ෙවලා තිෙබද්දී airforce එකට 
planes ගන්න යන්ෙන් ෙමොකටද? ඉන්දියාවට ගහන්නද? 
මාලදිවයිනට ගහන්නද? ආරක්ෂක හමුදාවලට අවශ  කරන 
උපකරණ ගත්තාට කමක් නැහැ. Planes අටක් එක පාර ගන්න 
යනවා.  රට නන්නත්තාර ෙවලා, ණය ෙගවා ගන්න සල්ලි නැහැ.   

මම අවසාන වශෙයන් ෙම් කාරණය  කියන්න කැමැතියි. අෙප් 
රෙට් ජනතාවටයි සංහිඳියාෙව් අවශ තාව තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා අපි 
ආණ්ඩුවට බලකර කියා සිටිනවා, සත  පතිසන්ධාන කියාවලියක් 
ආරම්භ කරන්න, ඒ කියාවලිය ඇතුෙළේ සිංහල  ෙව්වා, ෙදමළ 
ෙව්වා, ජාතිවාදය තුළින් තම තමන්ට සිදු වුණු හානි ගැන 
සද්භාවෙයන් කියන්න මිනිසුන්ට ඉඩ ෙදන්න, එතෙකොට ෙම් 
පශ්නය පිළිබඳව ජනතාවට අවෙබෝධයක් ලැෙබයි කියලා. ඒක 
තමයි අපි දකින විසඳුම, සංහිඳියාව ෙගොඩ නැඟීෙම් යම් 
ආරම්භයක් විධියට. ෙබොෙහොම සත්ුතියි.  

 

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

මීළඟට, ගරු චන්දිම ගමෙග් මන්තීතුමා. 

ඊට ෙපර මූලාසනය සඳහා ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මන්තීතුමාෙග් 
නම ෙයෝජනා කරන්න. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු මුජිබුර් 

රහුමාන් මන්තීතුමා මූලාසනය ගත යුතුය"යි මම ෙයෝජනා 
කරනවා.  

 
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
 අනතුරුව ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான் 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

 
Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the Chair 

and THE HON. MUJIBUR RAHUMAN took the Chair. 

1877 1878 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කථා කරන්න. 

 
[අ.භා. 3.21] 
 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
2016 ජුනි 10වන දින පළ කරන ලද ගැසට් පතෙය් සඳහන් 

වන පරිදි උතුරු හා නැ ෙගනහිර පළාත්වල සිදු වූ ගැටුම් ෙහෝ එම 
ගැටුම්වලට පසුව ෙද්ශපාලන ෙනොසන්සුන්තාව ෙහෝ සිවිල් කැරලි 
ෙකෝලාහල ෙහෝ බලහත්කාරෙයන් අතුරුදහන් කිරීම්වල 
පතිඵලයක් වශෙයන් අතුරුදහන් වී ඇති බවට වාර්තා කර ඇති 
තැනැත්තන් ෙහෝ කියාන්විතෙය් දී අතුරුදහන් වූ ෙලස හඳුනාෙගන 
ඇති සන්නද්ධ හමුදාවල ෙහෝ  ෙපොලීසිෙය් සාමාජිකයන් ෙහෝ 
ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා සහ ඊට සම්බන්ධ ෙහෝ ආනුෂංගික කාරණා 
සඳහා විධිවිධාන සැලසීම තමයි ෙමම පනත් ෙකටුම්පෙත් අරමුණ 
වන්ෙන්. පසු ගිය රජය සමෙය් විවිධ රාජ  තස්තවාදීන් විසින් 
අතුරුදහන් කරන්නට ෙයදුණු මාධ ෙව්දීන් ඇතුළු අදාළ 
පිරිස්වලටත් ෙමයින් සාධාරණයක් ඉටු වන බව මාෙග් ෙපෞද්ගලික 
විශ්වාසයයි. අතුරුදහන් වූවන්ෙග් ෙමම ගැටලු සඳහා දීර්ඝ 
කාලයක් ජනතාව විසඳුම් ඉල්ලා සිටියා. 1995 වසෙර්දී ඒ 
සම්බන්ධෙයන්  පළමුවන පනත ඉදිරිපත් වුණා. හැබැයි ඒ 
පනෙතන් ඉලක්කගත වූ විසඳුම් ෙනොලැබීම තුළ 2010 වන විට 
ඉදිරිපත් වුණු පනත තවදුරටත් සංෙශෝධනය කරලා, ඒ පනෙත් 
තිබුණු වැරදි නිවැරදි කිරීම සහ එම පනත ශක්තිමත් කිරීම ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පත සම්මත වීම තුළින් සිදු ෙවනවා. අතුරුදහන් වූ 
අෙයක් සඳහා මරණ සහතිකයක් ලබා දීම යම් දිස්තික් 
ෙල්කම්වරෙයකු පතික්ෙෂේප කෙළොත්, මාසයක් ඇතුළත 
ෙරජිස්ටාර් ජනරාල්වරයාට අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කර මරණ 
සහතිකය ලබා ගැනීෙම් හැකියාව ෙහෝ මරණ සහතිකය ලබා 
ෙනොදීම සම්බන්ධෙයන් අධිකරණයට ෙයොමු වීෙම් හැකියාව ෙම් 
මඟින් අගතියට පත් වූ පාර්ශ්වයට ලැෙබනවා.  

පුද්ගලෙයකු අතුරුදහන් වී වර්ෂයකට පසු  "දක්නට ෙනොමැති 
බවට වූ සහතිකය" ලබා ගැනීමට ෙම් තුළින් හැකි වනවා. එෙසේ 
"දක්නට ෙනොමැති බවට වූ සහතිකය" ලබා දීෙම්දී විෙශේෂෙයන්ම 
ගාම නිලධාරිවරයාෙග් වාර්තාවත් අවශ  ෙවනවා. ගාම 
නිලධාරිවරයාෙග් වාර්තාව පසු බිම් කරෙගන දිස්තික් 
ෙරජිස්ටාර්වරයා විසින් "දක්නට ෙනොමැති බවට වූ සහතිකය" ලබා 
දීෙම්දී ඊට ෙපර සති ෙදකක් ගාම නිලධාරිවරයාෙග් වාර්තාව 
පදර්ශනය කිරීමත් සිදු කළ යුතුයි. ඒ වාෙග්ම මීට අමතරව එම 
"දක්නට ෙනොමැති බවට වූ සහතිකය" නිකුත් කිරීම 
සම්බන්ධෙයන් යෙමකු විෙරෝධය පළ කරනවා නම් එෙසේ 
කිරීමටත් හැකියාව ලබා ෙදනවා. එවැනි අවස්ථාවක දිස්තික් 
ෙල්කම්වරයාට ෙහෝ ෙරජිස්ටාර් ජනරාල්වරයාට ඉල්ලුම් පාර්ශ්වය 
සහ විෙරෝධය පළ කරන පාර්ශ්වය කියන ෙදපාර්ශ්වයම ෙගන්වා 
ඒ සම්බන්ධෙයන් විභාගයක් පවත්වා තීරණයක් ගැනීෙම් 
අවකාශයත් ෙම් මඟින් සලසා දී තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම දක්නට 
ෙනොමැති බවට වූ සහතිකයක් නිකුත් කිරීම පතික්ෙෂේප කිරීමකදී ඒ 
සම්බන්ධෙයන් ඕනෑම ෙකෙනකුට අධිකරණයට යෑෙම් 
හැකියාවත් යහ පාලන ආණ්ඩුෙවන් ලබා දී තිෙබනවා. ඒ අනුව 
විනිවිදභාවෙයන් යුතුව කටයුතු කරනවා කියන එකත්  මුළු 
ෙලෝකයටම තහවුරු ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දිනෙය් ෙමම විවාදයට 
සම්බන්ධ වුණු විවිධ පක්ෂවල මන්තීවරුන් විවිධ අදහස් පළ කළා. 

සමහර අය විෙශේෂෙයන්ම අද ෙම් විවාදය සලකන්ෙන්, මරණ 
ලියාපදිංචි කිරීෙම් (තාවකාලික විධිවිධාන) (සංෙශෝධන) පනත් 
ෙකටුම්පත ෙද වන වර කියැවීම සම්බන්ධෙයන් පවත්වන විවාදය 
වශෙයන් ෙනොෙවයි, අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය 
(පිහිටුවීම, පරිපාලනය කිරීම සහ කර්තව  ඉටු කිරීම) පනත් 
ෙකටුම්පත සම්බන්ධෙයන් වූ විවාදයක් වශෙයනුයි. අතුරුදහන් වූ 
තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය (පිහිටුවීම, පරිපාලනය කිරීම සහ 
කර්තව  ඉටු කිරීම) පනත් ෙකටුම්පත ෙද වන වර කියැවීෙම් 
විවාද පසු ගිය දිනක පැවැත් වූවා. එදා  ෙම් සභා ගැෙබ් වළට 
බැහැලා කෑ ගහලා, ඒ කාලය සම්පූර්ණෙයන් විනාශ කරපු අයට 
අද මරණ ලියාපදිංචි කිරීෙම් (තාවකාලික විධිවිධාන) (සංෙශෝධන) 
පනත් ෙකටුම්පත සම්බන්ධව විවාදය පැවැත්ෙවන ෙම් 
ෙමොෙහොෙත් තමයි අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය 
(පිහිටුවීම, පරිපාලනය කිරීම සහ කර්තව  ඉටු කිරීම) පනත ගැන 
කථා කරන්න මතක් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒකත් ෙහොඳයි. තමුන් 
කරපු වැරදි දැන්වත් ෙත්ෙරනවා නම් ෙහොඳයි. ඔවුන් හිතුවා, 
ෙමතැන වළට බැහැලා කෑ ගැහුවාම පනත් ෙකටුම්පත් සම්මත 
කරන එක නවත්වන්න පුළුවන් කියා. ෙමතැනින් එහාටවත් ඒ 
ෙගොල්ලන් හැෙදනවා නම් ෙහොඳයි.  

අද පැවැත්ෙවන ෙම් විවාදයට අදහස් දැක්වූ අම්පාර පැත්ෙත් 
එක් මන්තීතුෙමක් ආර්ථිකය ගැන කිව්වා. ආර්ථිකය ගැන තමයි 
ඔවුන් කථා කරන්ෙන්. ෙමොකද, ආර්ථිකය ගැන කථා කළාම, ෙම් 
විවාදයට එය අදාළ ෙනොවුණත් ඒවාට උත්තර ෙදන්න සිද්ධ 
ෙවනවා. ෙම් ආර්ථිකය සම්බන්ධෙයන් ගැටලු තිෙබනවාලු; 
රැකියා නැති ෙවලාලු; කර්මාන්ත වැසී ගිහින්ලු. අපි ඒ ගැන 
දන්නවා. ඒ නිසා තමයි විෙද්ශීය ෙවෙළඳ ගිවිසුම්වලට ගිහිල්ලා 
ෙම් රටට  ආෙයෝජන ෙගෙනන්න හදන්ෙන්. ෙම් රෙට් මුදල් නැති 
නිසා තමයි ආෙයෝජනය කරලා ෙම් රෙට් දළ ජාතික නිෂ්පාදනය 
වැඩි කර ආදායම් ෙගෙනන්න හදන්ෙන්.  රැකියා ලබා ෙදන්න 
හදන්ෙන් ඒ හරහා තමයි. අහිමි වුණු GSP Plus ෙගෙනන්න 
හදන්ෙන් ඒ හරහා තමයි. ඒ වාෙග්ම මත්ස  තහනම ඉවත් කර 
ගත්ෙත් ඒ අවශ තාව නිසා තමයි. යුෙරෝපා ෙවෙළඳ ෙපොළ 
වැෙටනෙකොට ආසියානු ෙවෙළඳ ෙපොළට අප ෙයොමු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ඒ නිසා තමයි. ඒවා ෙත්රුම් ගන්න හැකියාවක් 
තිෙබන්න ඕනෑ. හැම දාමත් කථා කෙළේ යුද්ධය ගැනයි. අන්තිමට 
යුද අපරාධ සම්බන්ධෙයන් ෙම් රටට එෙරහිව පනවා තිබුණු 
වාරණ ටික නවත්වා ගත්ෙත්ත් යහ පාලන ආණ්ඩුෙවන්. කලින් 
අය කෙළේ, කෑ ගහලා-කෑ ගහලා, චණ්ඩි පාට් දාලා නියමිත 
කාලයටත් අවුරුදු ෙදකකට කලින් ආණ්ඩුව විසුරුවා හැර ෙගදර 
ගිය එකයි. ආණ්ඩුව විසිරුවා හැරිෙයොත් දිනන්න පුළුවන් ෙවයි 
කියා හිතුවා. නමුත් ෙගදර යන්න වුණා. එෙහම තමයි වුෙණ්. ඒ 
නිසා ෙම් සම්බන්ධෙයන් මීට වඩා විවෘත මනසකින් යුතුව කථා 
කරනවා නම් ෙහොඳයි කියා මා විශ්වාස කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් 
මන්තී, ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 2002 වර්ෂෙය් අත්සන් කළ 
ගිවිසුමක් ගැන සඳහන් කළා. 2005 ජනාධිපතිවරණෙය්දී මුදල් දීපු 
එක ගැන අපි හැෙමෝම දන්නවා. හැබැයි, 2002 ගිවිසුම ගැන යම් 
පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න ඕනෑ. එම අවෙබෝධතා ගිවිසුම අත්සන් 
කළා. ඒෙකන් පසුව ෙමොකක්ද වුෙණ්? එල්ටීටීඊ සංවිධානය 
ෙදකට කැඩුණා. කරුණා එල්ටීටීඊ සංවිධානෙයන් ෙවන් ෙවලා 
ආණ්ඩුවත් එක්ක එකතු වුණා. කරුණාෙගන් ලැබුණු 
සහෙයෝගයත් එක්ක තමයි එල්ටීටීඊ සංවිධානයට පහර දුන්ෙන්. ඒ 
පසුබිම තුළ සිටිමින් තමයි එදා ඇන්ටන් බාලසිංහම් එංගලන්තයට 
ගිහින් පකාශයක් කෙළේ, "රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාෙග් ගිවිසුමට 
අප රැවටුණා." කියා. ඉතින් ෙම්වා හංඟලා තවදුරටත් කථා 
කරනවා නම් එෙසේ කථා කරන්ෙන් කටින්ද, නැත්නම් ෙවන 
ෙකොෙහන්වත්ද කියා මා නම් දන්ෙන් නැහැ. ඒ සම්බන්ධව අප 
කනගාටු ෙවනවා.  

1879 1880 
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ෙම් වාෙග් රටක් දියුණු කරන්න ඇ   ෙඟ් හයිය තිබුණාට මදි. 
කථා කරන්න හැකියාව තිබුණාට මදි. ඒ සඳහා තියුණු බුද්ධියක් 
තිෙබන්න ඕනෑ. ජාත න්තර පශ්නයක් තුළට රිංගා ගන්න ඒ 
හැකියාව තිෙබන්න ඕනෑ. ජාත න්තර පශ්නයක් සම්බන්ධෙයන් 
තියුණු ඇසකින් බලා ඒකට විකල්ප කියාමාර්ග ගන්නා කමෙව්ද 
ගැන හිතන්න පුළුවන් ෙවන්න ඕනෑ. එෙහම නැතුව කෑ ගැසුවාට 
වැඩක් නැහැ. අන්තිමට සුරුට්ටු කඩයක්වත් කර ගන්න බැරි 
තත්ත්වයට පත් ෙවනවා. මරණ ලියාපදිංචි කිරීම සම්බන්ධෙයන් 
ඒකාබද්ධ කල්ලිෙය් කට්ටිය අද ෙබොෙහොම හිෙත් අමාරුෙවනුයි 
කථා කරන්ෙන්. හැබැයි, ෙම් මරණ ලියාපදිංචි කිරීෙම් 
(තාවකාලික විධිවිධාන) (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පතින් සහන 
සැලෙසන්ෙන් යුද්ධය නිසා අතුරුදහන් වූවන් සම්බන්ධෙයන් 
විතරක් ෙනොෙවයි.  

සුනාමිෙයන් අතුරුදහන් වූවන් සම්බන්ධෙයනුත් සහන 
සැලෙසනවා. එදා 2004 සුනාමිය ආවාට පස්ෙසේ සුනාමිෙයන් 
අතුරුදහන් වූවන් ගැන කිසිම හැඟීමක් තිබුෙණ් නැහැ. එදා 
හැඟීමක් තිබුණා, "Helping Hambantota" සල්ලි ගැන. එතෙකොට 
එෙහමයි. දැන් ෙමෙහමයි. ෙම්වා, අපි මතක් කරලා ෙදන්න ඕනෑ. 
ෙමච්චර කැක්කුමක් තිබුණා නම් "Helping Hambantota" සල්ලි 
ගැන ෙනොෙවයි අවධානය ෙයොමු කරන්න තිබුෙණ්, සුනාමිෙයන් 
පස්ෙසේ අතුරුදහන් වුණු මිනිස්සු ගැනයි. සුනාමිෙයන් 50,000කට 
ආසන්න පමාණයකෙග් ජීවිත අහිමි වුණා. ඒ උදවිය ගැන හිතන්න 
තිබුණා. හැබැයි, එදා එෙහම හිතුෙව් නැහැ. ෙමොකක් හරි එකක 
එල්ලිලා ඡන්දය දිනන්න පුළුවන්ද, ආණ්ඩුව ෙපරළන්න පුළුවන්ද 
කියලා බලනවා වාෙග්, කකුල් ෙගෙවන කල් පාද යාතා ගියා 
වාෙග් -අන්තිමට කාල යාතා තමයි කර ගත්ෙත්.- ෙම්ෙකත් 
එල්ලිලා ෙමොකක් හරි කර ගන්න පුළුවන්ද කියලා බලනවා.  

අෙප් හිටපු නායකෙයෝ පසු ගිය කාලෙය් විෙශේෂෙයන්ම 
හමුදාෙව් අතුරුදහන් වූවන් සම්බන්ධෙයන් පශ්න කළාම, විවිධ 
උත්තර දුන්නා. 

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

තිෙබනවා. 
 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
සමහර අවස්ථාවලදී කිව්වා, "ගෑනිෙයක් එක්ක පැනලා යන්න 

ඇති" කියලා. ෙමෙහම තමයි යුද්ධ කරන්න ගිය රණවිරුෙවෝ 
අතුරුදහන් වුණාම හමුදාව ගැන හදපත්ෙලන්ම කථා කරන 
නායකයන් උත්තර දුන්ෙන්. "ගෑනිෙයක් එක්ක පැනලා යන්න 
ඇති" කියලා කියනවා. ගෑනුත් එක්ක පැනලා යන්න හමුදාවට 
යන්න ඕනෑ ද? ඔය ගෑනුත් එක්ක පැනලා ගිය ඔක්ෙකෝම කට්ටිය 
පැනලා ගිෙය් හමුදාවට ගිහිල්ලාද? ඒ කාලෙය් ඒ වාෙග් වැඩ කරපු 
අය ගැන අපි දන්නවා ෙන්. නම් කියලා කියන්න ෙහොඳ නැති නිසා 
කියන්ෙන් නැහැ. 

ගෑනුත් එක්ක පැනලා ගිය කට්ටිය ගැන අපි දන්නවා. ඒ නිසා 
ෙම් වාෙග් පහත් විධියට ෙද්ශපාලන වාසි ලබා ගන්න තිවිධ 
හමුදාවට, සුනාමිෙයන් අවතැන් වූවන්ට ඒ වාෙග්ම විවිධ ෙහේතූන් 
මත අතුරුදහන් වූවන්ට ගරහපු පාලනයකුයි ෙම් රෙට් මීට කලින් 
තිබුෙණ්. ඒ සදාචාර ෙනොවන පාලනය ෙවනස් කරලා තමයි අපි 
ජනවාරි 8වැනි දා ෙම් රටට ජනාධිපතිවරෙයක් පත් කර ගත්ෙත්. 
ඊට පස්ෙසේ තමයි අපි අෙගෝස්තු 17වැනි දා යහ පාලන ආණ්ඩුව 
ස්ථාපනය කෙළේ. ඒ නිසා ෙම් ආණ්ඩුවත් එක්ක ඉදිරියට යනවා 

විනා ෙම් රෙට් ෙවන කිසිම විකල්පයක් නැහැ කියන එක පකාශ 
කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා. ස්තුතියි. 

 
[பி.ப. 3.30] 
 
ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා (පුනරුත්ථාපන හා 
නැවත පදිංචි කිරීම රාජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ் - 

னர்வாழ்வளிப்  மற் ம் மீள்கு ேயற்ற இராஜாங்க  
அைமச்சர்) 
(The Hon. M.L.A.M. Hizbullah - State Minister of 
Rehabilitation and Resettlement)  
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
இறப் க்களின் பதி  (தற்கா க ஏற்பா கள்) (தி த்தம்) 
சட்ட லம்  மீதான விவாதத்திேல கலந் ெகாள்வதில் நான் 
மிக ம் மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். ெகளரவ அைமச்ச ம் என  
மாியாைதக்குாிய நண்ப மான மங்கள சமர ர அவர்கள் 
காணாமற்ேபானவர்கள் ெதாடர்பிேல  உ தியான ஒ  
தீர்மானம் எ க்கப்பட ேவண் ெமன்   எ த்தி க்கின்ற 
இந்த யற்சிக்கு அவைர  நான் ெவகுவாகப் 
பாராட் கின்ேறன். கடந்த த்த காலங்களில் 
பல்லாயிரக்கணக்கானவர்கள் கடத்தப்பட் க்கிறார்கள்; 
காணாமற்ேபாயி க்கிறார்கள். இ வைரயில் அவர்கள் 
ெதாடர்பில் எந்த விசாரைணக ம் ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைல; 
அ பற்றிய எந்தவிதமான தீர்மானங்க ம் எ க்கப் 
படவில்ைல; எ வித நட்டஈ கேளா, ெகா ப்பன கேளா 
வழங்கப்படவில்ைல. அவ்வாறான ஆயிரக்கணக்கான 
கு ம்பங்கைளச் ேசர்ந்தவர்கள் தங்க ைடய சேகாதரர்கைள,  
கணவன்மாைர, மைனவிமாைர, தகப்பன்மாைர, தாய்மாைர, 
உறவினர்கைள இழந் , அவர் இன்  வ வார், நாைள 
வ வார் என்ற நம்பிக்ைகேயா தான் இன்ன ம் 
வாழ்ந் ெகாண் க்கிறார்கள்.  

ஏறா ர் அ ஹார் ஸ் ம் வித்தியாலய principal .எல். 
தா த் ேசர் கடத்தப்படார்; ஓட்டமாவ  பிரேதச சைபயின் 
Chairman ஹாாி விதாைன கடத்தப்பட்டார்; னிதமான ஹஜ் 
பயணத்ைத த் விட்  ஊ க்குத் தி ம்பிய 
காத்தான்கு ையச் ேசர்ந்த 150க்கு ேமற்பட்ேடார் 
மட்டக்களப்  மாவட்டத்தி ள்ள கு க்கள்மடத்தில் ைவத் க் 
கடத்தப்பட்டார்கள். இன்ன ம் அவர்கள் இ க்கின்றார்களா? 
அவர்க க்கு என்ன நடந்த ? என்பன ெதாடர்பாக 
எந்தவிதமான ஆதாரங்க ம் இல்லாமல் அவர்களின் 
கு ம்பத்தினர்  தவித் க்ெகாண் க்கிறார்கள். இ ேபான் ,  
வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களி ம் அதற்கு ெவளியி ம் 
சிங்கள, தமிழ், ஸ் ம் ஆகிய ன்  ச கங்கைளச் ேசர்ந்த 
ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் - தங்க ைடய பிள்ைளகைள 
எதிர்பார்த் க்ெகாண்  ெபற்ேறா ம் கணவன்மாைர 
எதிர்பார்த் க்ெகாண்  மைனவிமா ம் தந்ைதையப் 
பார்த் க்ெகாண்  குழந்ைதக ம் - ஒவ்ெவா நா ம் 
ஏங்கிேயங்கி அ கின்ற சூழ்நிைலயிேல இ க்கிறார்கள். 
ஆகேவ, இவர்கள் ெதாடர்பில் அரசாங்கம் உடன யாக 
நடவ க்ைகெய க்க ேவண் ம். ெவ மேன சட்ட லங் 
கைள ம் தி த்தங்கைள ம் மாத்திரம் ெகாண் வ வதன் 

லம் இந்தப் பிரச்சிைனக்குத் தீ்ர் காண யா .  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
இவர்க க்கான உாிய நட்டஈ கள் உடன யாக வழங்கப்பட 
ேவண் ம். இ  ெதாடர்பில் அரசாங்கம் உ தியான 
தீர்மானங்கைள எ க்கேவண் ம். ஓர் உ தியான 

1881 1882 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

தீர்மானத்ைத எ த்  இவர்க க்கான மரணச் சான்றிதழ்கைள 
வழங்க ேவண் ம்; அல்ல  அதற்கான அத்தாட்சிகைளக் 
ெகா க்க ேவண் ம். த்தத்திேல ெசாத் க்கைள இழந்த, 

த்தத்திேல மரணித்த பல்லாயிரக் கணக்கானவர்க க்கான 
நட்டஈ கள் இன்ன ம் ெகா க்கப்படவில்ைல. 
விதைவகளாக்கப்பட்ட பலர் பல்ேவ பட்ட 

ன்ப யரங்கேளா  வாழ்ந் ெகாண் க்கின்றார்கள். ஒ  
கு கிய காலத்திற்குள்ேள சட்ட லத்ைத 
நிைறேவற் வதன் லம் அல்ல  தி த்தங்கைளக் 
ெகாண் வ வதன் லம் பிரச்சிைனக க்குத் தீர் காண 

யா . பிரச்சிைனக க்கு நிரந்தரத்தீர்  
காணப்படேவண் ம். ஏெனன்றால், இன்  ெவளிநாட் ப் 
பிர கர்கள் எவர் வந்தா ம் காணாமற்ேபாேனார  
கு ம்பங்கள் திகளிேல இறங்கி ஆர்ப்பாட்டங்கைளச் 
ெசய்கின்ற ேவதைனயான காலம் ெதாடர்கின்ற .  
அவர்க ைடய ேவதைனகைள, கண்ணீைரப் 
பார்க்கின்றேபா  நாங்க ம் கண்ணீர் விட்ட கின்ேறாம். 
சேகாதரர்கைள, உறவினர்கைள இழந்  தவிக்கின்ற 
அவ்வாறான ஏைழக் கு ம்பங்க க்குச் சாியான ஒ  
நிவாரணத்ைதக் ெகா க்கேவண் ம்.  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
காணாமற்ேபான ஆட்கள் பற்றிய அ வலகம் ெதாடர்பான 
சட்ட லத்தின் பிரகாரம் இவர்க க்கான காாியாலயம் 
அைமக்கப்ப கின்ற அேதேநரம், இ்ந்தச் சட்ட ல ம் 
தி த்தப்ப கிற . எனேவ, அரசாங்கம் உாிய கவனம் ெச த்தி 
இவர்க க்குாிய சான்றிதழ்கைள உடன யாக 
வழங்கேவண் ம். இதற்ெகன ஒ  குறிப்பிட்ட கால வைரயைற 
இ த்தல் ேவண் ம். இந்தத் தி த்தச் சட்டத்திேல அ  
குறிப்பிடப்படவில்ைல. ஆகேவ, வ டக்கணக்கிேல இைத 
இ த் க்ெகாண்  ேபாக யா . ஆகேவ, ெகளரவ 
அைமச்சர் அவர்கேள, காணாமற்ேபானவர்கள், 
இடம்ெபயர்ந்தவர்கள் மற் ம் மரணித்தவர்கள் ெதாடர்பிேல 
சான்றிதழ்கள் உாிய காலத்திற்குள் வழங்கப்படேவண் ம். 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
உங்க க்கு இன் ம் ஒ  நிமிடமி க்கின்ற . 

 
ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்) 
(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah)  
I will wind up within one minute, Sir.   

ஆகேவ, ஒ  குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் - த்தம் 
ெதாடங்கிய காலம் தல் இ வைரயிேல - காணாமற்ேபான 
அத்தைன ேப க்கும் மரணச்சான்றிதழ் வழங்கப்படேவண் ம். 
அவர்க க்குாிய நட்டஈ கைள அரசாங்கம் உடன யாக 
வழங்கேவண் ம். காணாமற்ேபாேனாாின் கு ம்பங்க க்கு 
வாழ்வாதாரத் க்கான வசதி வாய்ப் க்கைளச் 
ெசய்யேவண் ம்; அவர்க ைடய கு ம்பங்க க்கு கைள 
அைமத் க்ெகா க்கேவண் ம்; இவ்வாறான ஒ  விேசட 
ேவைலத்திட்டத்தில் ஐக்கிய நா கள் சைப 
தைலயிட் க்கின்ற . இதற்குத் ேதைவயான நிதிைய 
வழங்குவதற்கு ஐக்கிய நா கள் சைப ன்வந்தி க்கின்ற . 
எனேவ, அந்தச் சந்தர்ப்பத்ைதப் பயன்ப த்தி இந்தப் 
பிரச்சிைனக்குத் தீர்  காணப்பட ேவண் ெமன்  ேகட் , 
விைடெப கின்ேறன்.  நன்றி.  வஸ்ஸலாம். 

[பி.ப. 3.36] 
 
ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා 
(மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 
(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

இறப் க்களின் பதி  (தற்கா க ஏற்பா கள்) தி த்தச் சட்டம் 
ெதாடர்பான இன்ைறய விவாதத்திேல கலந் ெகாண்  
க த் க்கைள ன்ைவக்கும் வாய்ப் க் கிைடத்தி க்கின்ற . 
கடந்த வாரம் நைடெபற்ற பாரா மன்ற அமர்வின்ேபா  
காணாமற்ேபாேனார் ெதாடர்பான அ வலகம் அைமத்தல் 
சட்ட லம் இங்ேக ெகாண் வரப்பட் ச் சட்டமாக்கப்பட்ட . 
காணாமற்ேபாேனார் ெதாடர்பான அ வலகம் அைமத்தல் 
சட்ட லம் சம்பந்தமான விவாதத்திேல எங்கள  
க த் க்கைள ன்ைவக்க யாமற் ேபாய்விட்ட . 
அேதேவைள இன்  ெகாண் வரப்பட் ள்ள இந்தத் தி த்தச் 
சட்ட ம் காணாமற்ேபாேனார் ெதாடர்பான அ வலகம் 
அைமத்தல் சட்ட ம் பின்னிப்பிைணந்தைவயாக 
இ க்கின்றன. அதன் காரணமாக நான் காணாமற்ேபாேனார் 
ெதாடர்பான அ வலகம் அைமத்தல் சட்டத் க்குச் சில 
தி த்தங்கைள இந்த உயாிய சைபயிேல ன்ைவத்  
அவற்ைற ஆவணப்ப த்த வி ம் கின்ேறன். எனேவ, நான் 
இங்கு ன்ைவக்கும் தி த்தங்கள் அந்தச் சட்டத்திேல 
உள்ளடக்கப்படேவண் ெமன்  விநயமாகக் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அதில் தலாவதாக, பலவந்தமாகக் 
காணாமலாக்கப்ப தல் ஒ  குற்றெமனச் சட்டத்தினால் 
உ திப்ப த்தப்படேவண் ம். "காணாமற்ேபாேனார் 
ெதாடர்பான அ வலகம்" என்ப  "கடத்தல் மற் ம் 
காணாமற்ேபாேனார் ெதாடர்பான அ வலகம்" எனப் ெபயர் 
மாற்றம் ெசய்யப்படேவண் ம். காணாமற்ேபாேனார் 
ெதாடர்பான அ வலகமான , அதற்குக் கிைடக்கும் 
தகவல்கைளப் பகிர்ந் ெகாள் ம் சூழல் ஏற்ப த்தப்பட 
ேவண் ம். காணாமற்ேபாேனாாின் உறவினர்கள் மற் ம் 
கு ம்பத்தின க்குக் குைறந்தபட்சம் இரண்  வ டத்திற்ெகா  

ைறயாவ  விசாரைணகளின் ன்ேனற்றம் குறித்  
அறிவிக்கப்பட ேவண் ம். காணாமற்ேபானவர்கள் பற்றிய 
விசாரைணகள் பற்றிய அதிகபட்சத் தகவல்கள் அவர்கள  
கு ம்பத்தின க்குக் கிைடக்கக்கூ ய ஏற்பா கைளச் ெசய்ய 
ேவண் ம். அரச மற் ம் அரச சார்பற்ற 
பயங்கரவாதங்களினால் காணாமல் ஆக்கப்பட்ேடார் 
ெதாடர்பாக ம் குறித்த அ வலகம் ெசயற்படல் ேவண் ம்.  

காணாமற்ேபாேனார் அ வலகம் திய விசாரைணகைள 
ஆரம்பிப்பதற்கு ன்பதாக தற்ேபா  கிைடக்கப் ெபற் ள்ள 
ஆதாரங்கைள ஆவணப்ப த்தல் ேவண் ம்; காணாமற் 
ேபாேனார் பற்றிய அ வலகத்தில் அங்கத்தவர்களாகேவா 
அல்ல  ேவைலயாட்களாகேவா யார் யார் இ க்கக்கூடா  
என்ப  ெதாடர்பான விளக்கம் அவசியம் வழங்கப்படல் 
ேவண் ம். விசாரைணகளின் இரகசியத் தன்ைம மற் ம் 
ெவளிப்பைடத் தன்ைம பற்றித் ெதளிவான விபரம் 
உள்வாங்கப்படல் ேவண் ம். அரசியலைமப் ச் சைப 
ெபற் க்ெகாண்ட மக்கள் க த்தறி ம் கு வில் 
உள்வாங்கப்பட்ட ெபாறி ைறகள் உள்வாங்கப்படல் 
ேவண் ம். காணாமற்ேபாேனாாின் உறவினர்கள் மற் ம் 
கு ம்பத்தினாின் ேகாாிக்ைககள் ஏற் க்ெகாள்ளப்படல் 
ேவண் ம். உதாரணமாக அ வலகம் அைமத்தல் 
ெதாடர்பாகக் க த்தில் ெகாள்ளப்படல் ேவண் ம். 
அ வலகத்தின் ெசயற்பா கள் ம்ெமாழிகளி ம் 
இடம்ெப வ  உ தி ெசய்யப்படல் ேவண் ம். 

1883 1884 

[ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා මහතා] 
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பாதிக்கப்பட்டவர்களின் கு ம்பம் வி ம் ம் ெமாழியில் 
அவர்கள  தகவல் கிைடக்குமா  ஏற்பா கள் ெசய்யப்படல் 
ேவண் ம். இந்த அ வலகமான , ஏற்ெகனேவ 
நீதிமன்றத் க்குக் ெகாண் ெசல்லப்பட்  தீர்  கிைடக்காத 
விடயங்கள் பற்றி ம் விசாரைண நடத் ம் அதிகாரத்ைதக் 
ெகாண்டதாக இ க்கேவண் ம். விசாரைணயி ம் தகவல் 
ேசகாிப்பதி ம் பால் மற் ம் இன அ ப்பைட விடயங்கள் 
உள்வாங்கப்படல் ேவண் ம். அ வலகத்தின் 
உ ப்பினர்களின், பணியாளர்களின் ெசயற்பா கள் 
குறித்ெதா க்கப்பட்டதாக இ க்க ேவண் ம்.   

ஆகேவ, இந்தச் சட்ட லத்திேல நான் குறிப்பிட்ட 
தி த்தங்கைள ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம் என்  இந்த உயாிய 
சைபைய விநயமாகக் ேகட் க்ெகாள்கிேறன். அத் டன், நான் 

ன்ைவத்த க த் க்கைள ஆவணப்ப த் ம்வைகயில் 
அவற்ைறச் சபாபீடத்தில் *சமர்ப்பித் , சந்தர்ப்பம் அளித்த 
தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்க க்கு நன்றி கூறி, 
விைடெப கின்ேறன்.  

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

ඊළඟට, ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 3.41] 

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මරණ ලියාපදිංචි කිරීෙම් 

(තාවකාලික විධිවිධාන) (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත ෙදවනවර 
කියැවීෙම් විවාදය පැවැත්ෙවන ෙම් අවස්ථාෙව් පක්ෂ, විපක්ෂ  
මන්තීතුමන්ලා විසින් විවිධ අදහස් ගරු සභාව හමුෙව් තබන්නට 
ෙයදුණා. අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය  (පිහිටුවීම, 
පරිපාලනය කිරීම සහ කර්තව  ඉටු කිරීම)                                                                                                                                 
පනෙත් තවත් විකාශනයක් හැටියට ෙම් සංෙශෝධන පනත් 
ෙකටුම්පත අප හඳුන්වනවා.  

ෙමතැනදී කථා කළ සමහර ගරු මන්තීතුමන්ලා "ඒකාබද්ධ 
කල්ලිය" වැනි විවිධ නම් උපෙයෝගි කර ගනිමින් තමන්ට හුරු-
පුරුදු පහත් භාෂාෙවන් කථා  කරන්නට උත්සාහ කළා. "ඒකාබද්ධ 
කල්ලිය" කියා අපට අත දිගු කරන අයට අප කියන්නට ඕනෑ, 
අෙනක් පැත්ත ට "විකමසිංහ කල්ලිය" කියලාත් අපට කියන්නට 
ෙවනවාය කියන එක. "යූඇන්පී කල්ලිය" කියාත් අප ලවා කියවා 
ගන්නට එපා.  පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ කථා කිරීෙම්දී ෙද්ශපාලන 
ෙව්දිකාෙව් භාවිත කරන වචන පාර්ලිෙම්න්තුව තුළත් භාවිත කිරීම 
ඒ තරම් ෙහොඳ ෙදයක් ෙනොෙවයි. ෙකොෙහොම නමුත්, ෙම් පනත 
ෙගන ඒම තුළ අතුරුදහන් වූ සිංහල තරුණයන්ට ෙහෝ ෙදමළ 
තරුණයන්ට ෙහෝ මුස්ලිම් තරුණයන්ට- ජනතාවට- මරණ 
සහතිකයක් ලබා දීම පිළිබඳව කිසිම ෙකෙනකුට විරුද්ධ ෙවන්නට 
බැහැ. ඒ සඳහා අප විරුද්ධ ෙවන්ෙන්ත් නැහැ. ෙකෙනකුට 
තමන්ෙග් දරුවා මැරුණාය කියා දැන ගත්තාම; තමන්ෙග් ඥාතියා, 

පවුෙල් සාමාජිකයා මැරුණාය කියා දැන ගත්තාම ඒ සම්බන්ධ 
මතකය කාලයක් යනෙකොට ඈත් ෙවලා යන්නට පුළුවන්. "එයා 
මැරුණා, අපි අදහන ආගම අනුව ආගමික කටයුතු කළා, ඔහුෙග් 
ඊළඟ ආත්මයවත් සුවපත් ෙව්වා!" කියා හැම අවුරුද්දකම 
පින්කමක් කරන්නට  පුළුවන්. හැබැයි, ෙකෙනක් අතුරුදහන් වීම 
තුළ ඔහු ජීවතුන් අතර සිටිනවාය කියන මතය හැමදාම ඒ පවුෙල් 
සාමාජිකයන් අතර තිෙබනවා. එම නිසා ඔවුන්ට මරණ 
සහතිකයක් ලබා දීම පිළිබඳව නැත්නම් අතුරුදහන් වුණාය කියා 
සහතිකයක් ලබා දීම ගැන අප කිසිම ෙකෙනක් විරුද්ධ ෙවන්ෙන් 
නැහැ. එම නිසා ඉතා පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ, ෙම් පිළිබඳව 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂය නිෙයෝජනය කරන අප ෙදසට ඇඟිල්ල දික් 
කර ඒ සඳහා අප දැඩි ෙලස විරුද්ධ ෙවනවාය කියන මතය 
සමාජගත කිරීමට අපි  විරුද්ධයි කියන එක. එවන් අදහසක් අප 
තුළ කිසිෙසේත්ම නැහැ. හැබැයි, අද අපට ඇඟිලි දික් කරන අයට,  
දවිඩ තරුණෙයෝ මැරුවාය, දවිඩ ජනතාව අතුරුදහන් කළාය  
කියා ෙචෝදනා කරන  සමහර  උදවියට,  ෙම් රෙට් දවිඩ 
තස්තවාදය නැත්නම් ෙබදුම්වාදී යුද්ධය ඇති වීමට මුල් වූ, 
ෙහේතුභූත වු කරුණු අමතක ෙවලා තිෙබනවා.  

මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපට මතකයි, 1978 වර්ෂෙය් 
ෙම් රෙට් එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව බලයට පත්ෙවලා 
මුලින්ම කෙළේ ෙමොකක්ද කියලා. අෙප් නගරවල සිටි දුම්ෙකොළ 
විකුණූ දවිඩ ව ාපාරිකයාව, බුලත් විකුණූ දවිඩ ව ාපාරිකයාව, 
යකඩ විකුණූ දවිඩ ව ාපාරිකයාව පමණක් ෙනොෙවයි, පාෙර් 
සිඟමන් යැද්ද දවිඩ යදින්නන් පවා එදා මරලා පුච්චලා දැම්මා. එදා 
ආණ්ඩුව නිහඬ වුණා.1982 වර්ෂෙය්දී සංවර්ධන සභා මැතිවරණය 
ආවා. ඒ සංවර්ධන සභා මැතිවරණ කාලසීමාව ෙවනෙකොට - ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කළ සමහෙරකුෙග් අනුදැනුම මත 
දකුෙණන් ගිහින් යාපනෙය් පුස්තකාලය ගිනි තබා එනෙකොට දවිඩ 
ජනතාවෙග් හදවතට ගිනි තිබ්බා වාෙග් ෙව්දනාවක් ඒ අය තුළ 
ඇති වුණා. සංවර්ධන සභා මැතිවරණෙය්දී දකුෙණන් උතුරට 
මැරෙයෝ ෙකෝච්චිෙය් නැඟලා ගිහින් සංවර්ධන සභා ඡන්ද ෙපට්ටි 
අලියා ලකුෙණන් පිෙරව්වා. එෙහම කරලා සංවර්ධන සභා ඡන්දය 
මංෙකොල්ල කෑවා. දවිඩ තරුණයන්ට පජාතන්තවාදය ගැන තිබුණු 
විශ්වාසය බිඳ වැටුණා. ඊට පස්ෙසේ අසූතුෙන් කළු ජූලිය ආවා. අසූ 
තුෙන් කළු ජූලිය ෙවලාෙව්- අද ෙම් දවිඩ ජනතාවට මරණ සහතික 
ෙදන්න කථා කරන කට්ටිය, අප නිෙයෝජනය කරන පළාත්වල- 
රත්නපුරය, කහවත්ත, ෙගොඩකෙවල, රක්වාන වාෙග් පළාත්වල- 
නිරායුධ අහිංසක මිනිස්සු අල්ලා ෙගනැවිත් අමු අමුෙව් ගිනි 
මැලවලට දා පුච්චනවා අෙප් ඇස් ෙදෙකන් දැක්කා. ඒ ගැන එදා 
කථා කරන්ෙන් නැතිව හිටපු ආණ්ඩුව අද ෛදවෙය් සරදමකට 
මුහුණ දීලා තිෙබන්ෙන්. එදා තමුන්ෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය් මරා 
දමපු දකුෙණ් හිටපු අහිංසක දවිඩ වතු කම්කරු මිනිසුන්ටත් මරණ 
සහතික ෙදන්න කියලා අද කියනවා. ෙම්ක, ෛදවෙය් සරදමක්.  

ඉන් අනතුරුව උතුෙර් තරුණයින් තුළ මතයක් ඇති වුණා, 
"පජාතන්තවාදී කමය තුළ ෙම් රජයට අපට අභිෙයෝගයක් එල්ල 
කරන්න බැහැ" කියලා. ඒ හින්දා  ඔවුන් ආයුධ සන්නද්ධ ෙවන්න 
පටන් ගත්තා. සයවන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය             
හරහා, එදා ෙම් රෙට් හිටපු නිල විපක්ෂය දවිඩ ජනතා                
එක්සත් විමුක්ති ෙපරමුෙණ් අමිර්තලිංගම් මැතිතුමා ඇතුළු 
කණ්ඩායම පාර්ලිෙම්න්තුෙවනුත් පලවා හැරියා. ඒ කණ්ඩායම 
පාර්ලිෙම්න්තුෙවනුත් පලවා හැරලා, ඒකපාර්ශ්විකව රට පාලනය 
කරන්න උත්සාහ කළා. බුර-බුරා නැ ෙඟන ගිනි දැල්වලට ෙපටල් 
දමනවා වාෙග් එම උත්සාහෙය් පතිඵලයක් හැටියට ඒ තුළින් 
ජාතිවාදී, ෙබදුම්වාදී යුද්ධය ඇති වුණා. එහි අවසාන පතිඵලය 
වුෙණ් විශාල ෙඛ්දජනක තත්ත්වයක් රට තුළ නිර්මාණය වීමයි. ඒ 
ෙඛ්දජනක තත්ත්වයත් සමඟ ආරක්ෂක හමුදාෙව් 27,000ක් සිය 
ජීවිත අහිමි කර ගත්තා; දවිඩ, මුස්ලිම් සහ සිංහල ජනතාව ලක්ෂ 
සංඛ ාත පමාණයක් සිය ජීවිත අහිමි කර ගත්තා; ෙද්පළ සියල්ල 

1885 1886 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

විනාශ වුණා; මුළු රටම ගිනි බත් වුණා. ශී ලංකාෙව් හටගත් 
ෙබදුම්වාදී යුද්ධය අවසානෙය්දී, ජාත න්තරය දක්වා ඇදිලා ගියා. 
ෙම්ක තමයි, කතාන්තරය. ෙම් කතාන්තරය ගැන කිසිම ෙදයක් 
ෙනොදන්නා ආකාරයට කථා කරන, පසු ගිය කාල සීමාව තුළ ෙම් 
රෙට් දවිඩ තරුණයන් අතුරුදහන් කළාය කියලා ෙලොකුවට කථා 
බහ කරන උදවිය ෙමන්න ෙම් කාරණා ටික ගැනත් ෙපොඩ්ඩක් 
හිතන්න ඕනෑ.  

ඒ සමඟින් සුදු වෑන් සංස්කෘතියක් ගැන කථා කරනවා. සුදු 
වෑන්වලින් ගිහිල්ලා තරුණයන් අතුරුදහන් කළාය කියලා 
කියනවා. අද උෙද් ලංකාෙව් සියලුම පවෘත්ති පත වාර්තා කළා, 
ෙම් රෙට් සිටි මුස්ලිම් ජාතික ව ාපාරිකෙයක් වූ ෙමොෙහොමඩ් 
සුෙලයිමාන් නමැති ව ාපාරිකයා පැහැරෙගන ගිහිල්ලා මරලා, 
ඔහුෙග් මිනිය  මාවනැල්ල පෙද්ශෙයන් හමු වුණාය කියලා. ෙම් 
කාල වකවානුව ව ාපාරිකයන්ට අමාරු කාලයක්; ෙබොෙහොම 
අනතුරුදායක කාලයක්. මහ දවල් ව ාපාරිකයන්ට ෙවඩි තියලා 
මරා දමනවා; ඔවුන්ව මං ෙකොල්ල කනවා. හැබැයි, පාතාලය 
මර්දනය කළාය කියනවා; නීතිය කියාත්මක ෙවනවාය කියා 
කියනවා. නීතිය කියාත්මක කරනවාය කියන අෙප් රෙට් 
ෙපොලිස්පතිවරයා කියනවා, "නීතිය නමනවා; අපට ඕනෑ විධියට 
හැඩ ගස්වනවා"ය කියලා. ෙපොලිස්පතිවරයා එෙහම කියන කාල 
වකවානුව තුළ අපි එතුමාට කියනවා, "එෙහනම්, මරා දමපු මුස්ලිම් 
ජාතික ෙමොෙහොමඩ් සුෙලයිමාන් නමැති ෙකෝටිපති ව ාපාරික 
මහත්තයාෙග් මරණය ගැනත්, නැවුණු නීතිය දිග හරවලා ෙහෝ එය 
තමාට  ඇති අභිෙයෝගයක් ෙසේ සලකා ෙහෝ කටයුතු කළ යුතුයි" 
කියලා.  ඔහු ඒ ෙවනුෙවන් කටයුතු කළ යුතුයි. ෙමන්න, ෙම් 
කාරණා පිළිබඳව නැවත නැවතත් අපි සිතා බැලිය යුතුයි.  

"විශාල ආර්ථික ශක්තියක් තිෙබනවා"ය කියලා ෙම් ආණ්ඩුව 
ෙමොන තරම් කයිවාරු ගැහුවත්, පම්ෙපෝරි ගැහුවත්, ෙම් වන තුරු 
සබරගමුව විශ්වවිද ාලෙය්  ෙසේවය කරන නිලධාරින්ට සහ 
ෙසේවකයන්ට ෙගවිය යුතු වැටුප් සඳහා වූ මුදල බැංකුවට යවලා 
නැහැ. අෙප් ගරු උසස් අධ ාපන ඇමතිතුමා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු 
සභාෙව් ඉන්නවා. ගරු ඇමතිතුමනි, අපි ඔබතුමාෙගන් ෙම් 
කාරණයට පිළිතුරක් බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මරණ ලියාපදිංචි කිරීෙම් 
(තාවකාලික විධිවිධාන) (සංෙශෝධන)පනත් ෙකටුම්පතට ෙම් 
කාරණය අදාළ ෙවන්ෙන් නැහැ. නමුත් ගරු උසස් අධ ාපන 
ඇමතිතුමා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු සභාෙව් ඉන්න නිසායි මම ෙම් 
කාරණය එතුමාෙගන් ඇහුෙව්. ගරු ඇමතිතුමනි, සබරගමුව 
විශ්වවිද ාලෙය් නිලධාරින්ට සහ ෙසේවකයන්ට ෙගවිය යුතු වැටුප් 
සඳහා ෙචක්පත් අද දවල් 12.00 වන තුරු බැංකුවට ගිහිල්ලා 
තිබුෙණ් නැහැ. ෙම්වා කවදාවත් අෙප් රෙට් සිදු වු ෙණ් නැති 
ෙද්වල්. රෙට් සල්ලි තිෙබනවා නම්, පිට රටින් ආධාර උපකාර 
කරනවා නම්, කිසිම පශ්නයක් නැත්නම්, වැට් බදු ගහලා රජෙය් 
බදු ආදායම ඉහළ ගිහිල්ලා තිෙබනවා කියලා පම්ෙපෝරි ගහනවා 
නම්, රජෙය් ෙසේවකයින්ෙග් වැටුප 25වැනිදාට ෙගවා ගන්න බැරි 
තරමට ආණ්ඩුවට පශ්නයක්, ගැටලුවක්  මතුෙවලා තිෙබන්ෙන් 
ඇයි කියලා අපට දැනගැනීෙම් අයිතියක් තිෙබනවා. ෙමන්න, 
ෙම්කයි සැබෑ තත්ත්වය.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
සම්බන්ධෙයන් ගරු මන්තීතුමන්ලා කරපු කථා මම දිගටම 
අහෙගන හිටියා. අපට දවිඩ භාෂාව ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. නමුත් අපි 
සිංහල පරිවර්තනයට ඇහුම්කන් දුන්නා. "ෙම් පනත ෙගන ඒම 
තුළින් සහ අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය සථ්ාපිත 
කිරීම තුළින් රණ විරුවන්ට, හමුදාෙව් අයට  දඬුවම් පැමිණවීමක් 

සිදු ෙවන්ෙන් නැහැයි කියලා රජෙය් වගකිව යුතු අය දිගින් දිගටම 
කියනවා. ජාත න්තරය සහ එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් 
සංවිධානය රවටන්නද, ෙමවැනි පනත් ෙකටුම්පත් ෙගෙනන්ෙන්? 
එෙහනම් ෙම් අයට වහාම දඬුවම් කළ යුතුයි" කියලා ආණ්ඩුෙව් 
පාර්ශ්වකරුෙවකු වුණු ෙදමළ ජාතික සන්ධානෙය් සිවශක්ති 
ආනන්දන් මන්තීතුමා පකාශ කළා. "අවුරුදු 15ක් තිස්ෙසේ මමත් 
අවි දරා ගත් සංවිධානයක සාමාජිකෙයක් හැටියට හිටියා. ෙම් 
ගැන කථා කරන්න අපට පුළුවන්" කියලා එතුමා කියනවා. 
ෙමන්න, ෙම්කයි ෙමතැන තිෙබන භයානක තත්ත්වය. ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත ෙගන ඒම තුළින් රජය බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් 
කුමක්ද?  ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙගන ඒම තුළින් යම්කිසි ෙදයක් 
බලාෙපොෙරොත්තු වන ෙදමළ ජාතික සන්ධානය අද දවෙසේ පකාශ 
කරන්ෙන් කුමක්ද කියන පශ්නය අපට මතු ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි විපක්ෂයක් හැටියට 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළින් බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ෙම් ෙද්වල් 
ෙනොෙවයි. ගරු රනිල් විකමසිංහ අගමැතිතුමා එදා විපක්ෂ 
නායකවරයා විධියට ඉන්න ෙකොට උතුරටත් ගියා; දකුණටත් ගියා; 
පන්සලටත් ගියා; පල්ලියටත් ගියා; ෙකෝවිලටත් ගියා. සිරිමාෙවෝ 
බණ්ඩාරනායක මැතිනියත් එෙහමයි. විපක්ෂෙය් සිටි උදවිය හැම 
දාම මුළු රටම නිෙයෝජනය කළා. හැබැයි, අද විපක්ෂය 
නිෙයෝජනය කරන 'නිල විපක්ෂය' හැටියට නම් කර ගත් දවිඩ 
ජාතික සන්ධානෙයන් ඒ කටයුත්ත රෙට් ජනතාව සඳහා සිද්ධ 
වනවාද කියන ගැටලුව අපට  තිෙබනවා. විපක්ෂය අද හැම 
තිස්ෙසේම යුද්ධෙය්දී මැරුණු එල්ටීටීඊ සාමාජිකයන් ගැන, උතුරු 
නැ ෙඟනහිර පශ්නය ගැන, හමුදා කඳවුරු ඉවත් කිරීම ගැන, අධි 
ආරක්ෂිත කලාප ඉවත් කිරීම ගැන කථා කරනවා. ඒ හැෙරන්න 
දකුෙණ් ජනතාවට බලපාන කිසිම පශ්නයක් සම්බන්ධෙයන් අද 
ෙම් රෙට් නිල විපක්ෂය හඬක් නඟන්ෙන් නැහැ. ෙමන්න 
ෙමතැනයි පශ්නය තිෙබන්ෙන්.  

විපක්ෂය නිෙයෝජනය කරන දකුෙණ් මන්තීවරු හැටියට අපි 
දකුෙණ් ජනතාවෙග් අයිතිවාසිකම් ගැන කථා කරන ෙකොට අපට 
ඇඟිල්ල දිගු කරනවා, "ජාතිවාදින්" හැටියට. අවාසනාවකට 
ආණ්ඩු පක්ෂය පැත්ෙතනුත් අපි "ජාතිවාදින්" හැටියට හංවඩු 
ගහනවා. සැබෑ ෙලසම තමන් නිෙයෝජනය කරන ජාතිය ගැන 
පමණක් කථා කරමින්, ෙම් රෙට් නීත නුකූලව බලයට පත් වූ 
ආණ්ඩුවක් ෙපරළන්න උත්සාහ කළ දවිඩ තස්තවාදින්ට සිදුවූ 
අපරාධ යැයි හඳුන්වමින් ඒවා ගැන පමණක් කථා කරන එක 
විපක්ෂයට සුදුසුද?  

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

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
දවිඩ ජාතික සන්ධානෙයන් අපි අහනවා, "තමුන්නාන්ෙසේලා 

කරන්න හදන ෙද් ෙම්කද?" කියලා. පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ 
පජාතන්තවාදය කියන්ෙන් ෙම්කද? හැම තිස්ෙසේම ෙම් අය 
නිෙයෝජනය කරන්ෙන් උතුෙර් මිය ගිය අය, රට ෙබදීමට -කෑලි 
කැඩීමට- උත්සාහ කරපු අය මිසක් රෙට් සාමාන  ජනතාව 
ෙනොෙවයි. සාමාන  ජනතාවෙග් කිසිම පශ්නයක් ගැන ෙම් 
අයෙග් කථාවක් නැහැ. අද VAT එක ගැන දවිඩ ජාතික 
සන්ධානය නිහඬයි. ෙපොෙහොර සහනාධාරය අහිමි වීම ගැන දවිඩ 
ජාතික සන්ධානය නිහඬයි. "දකුණට ෙහණ ගැහුවත් කමක් නැහැ, 
උතුරට ෙමොනවා හරි ලැෙබනවා නම්" කියන මතෙය් ඉඳෙගන 

1887 1888 
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ආණ්ඩුවට මහා විශාල ෙතරපුමක් ෙදමින්, ආණ්ඩුව දැඩි පීඩනයට 
ලක් කරමින් තමන්ට එදා තුවක්කුෙවන් කර ගන්න බැරි වුණු ෙද් 
අද පාර්ලිෙම්න්තුව තුළින් ලබා ගැනීෙම් උත්සාහයක දවිඩ ජාතික 
සන්ධානය ෙයදී ඉන්නවාය කියලා මම ෙචෝදනා කරනවා. අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වන සැබෑ විපක්ෂය ඕක ෙනොෙවයි. ගරු 
ජනාධිපතිතුමා ඇතුළු රජය ෙහෝ ෙවන කවුරුන් ෙහෝ 
බලාෙපොෙරොත්තු වන ආකාරයට සැබෑ සංහිඳියාවක් රට තුළ ඇති 
කරන්න අවශ  නම්, දවිඩ ජාතික සන්ධානය ඔය සිටින 
ස්ථාවරෙයන් වහාම බැහැර විය යුතුයි. එෙහම නැතිව දකුෙණ් 
පශ්න ගැන කථා කරන අප, මුස්ලිම්, ෙදමළ, සිංහල කියන සියලු 
ජන ෙකොටස්වල පශ්න ගැන ගැන කථා කරන අප, විෙශේෂෙයන්ම 
1988-89 කාලෙය් මරා දමපු තරුණයන් ගැන කථා කරන අප 
"සිංහල ජාතිවාදින්" ෙලස හං වඩු ගැසීෙම් තත්ත්වය තුළ ෙම් 
සංහිඳියාව ෙබොරුවක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් 
සංහිඳියාව කිසිම දවසක සාක්ෂාත් කර ගත ෙනොහැකි ෙදයක් බවට 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළින් පත් ෙවලා තිෙබනවාය කියන එක අපි 
පකාශ කරනවා.  

අවසාන වශෙයන් මම ෙම් කාරණය කියනවා. අතුරුදහන් 
වූවන්ට යම් කිසි සහතිකයක් ලබා දීම පිළිබඳව වන සංෙශෝධනය 
ඇතුළත්ව අද විවාදයට ගන්නා මරණ ලියාපදිංචි කිරීෙම් 
(තාවකාලික විධිවිධාන) (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පතට 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂය හැටියට අෙප් කිසිම විරුද්ධත්වයක් නැහැ. 
හැබැයි, ෙමය සුවිෙශේෂී කරුණක් කළ ෙනොහැකියි. ෙමය උතුරු 
නැ ෙඟනහිරට පමණක් සීමා කළ ෙනොහැකියි. ෙමය දවිඩ ජාතික 
සන්ධානයට ෙදන කප්පමක් විය ෙනොහැකියි. මුළු රෙට්ම ජීවත් 
වන මිලියන 21ක් වන ජනතාවෙග් පවුල්වල අතුරුදහන් වූවන් 
ෙවනුෙවන් සැබෑ ෙලස කරන කටයුත්තක් බවට ෙම් කටයුත්ත 
පත් විය යුතුයි. එෙසේ නැතිව දිගින් දිගටම සැබෑ ෙලසම ශී ලාංකීය 
ජාතිය ගැන කථා කරන අපට පමණක් "ෙබදුම්වාදින්, ජාතිවාදින්, 
මිනී මරුවන්" ෙලස ඇඟිල්ල දිගු කිරීෙමන් දවිඩ ජාතික 
සන්ධානයට ෙහෝ රජයට කිසිදු වාසියක් සැලෙසන්ෙන් නැහැ. 
සැබෑ ෙලස සංහිඳියාව සාක්ෂාත් කර ගැනීමට නම්, මීට වඩා එහා 
ගිය බරපතළ සාකච්ඡාවක් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරු 225 ෙදනා 
අතර අවශ යි. ඒ වාෙග්ම ඒ සාකච්ඡාව තුළින් ජාතීන්ට සැබෑ 
සාමයක් ෙගන ඒෙම් උත්සාහයක් පවතින්ෙන් නම්, එයට 
සහෙයෝගය දීමට ඒකාබද්ධ විපක්ෂය ෙලස අපි සූදානම් බවත් 
පකාශ කරමින්, මට කථා කරන්න ඉඩ කඩ ලබා දීම ගැන 
ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මම නිහඬ වනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි. ඊළඟට, ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා. ඊට 

කලින් කවුරුන් ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයක් ගරු ලකී ජයවර්ධන 
මහතාෙග් නම මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා කරන්න.  

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා (ස්වෙද්ශ කටයුතු 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன - உள்நாட்ட வல்கள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Wajira Abeywardana - Minister of Home Affairs) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 

දැන් මූලාසනය ගත යුතු ය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 

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

අනතුරුව ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන්, ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான் அவர்கள் அக்கிராச 
னத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள்  
தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. MUJIBUR RAHUMAN left the Chair and 
THE HON. LUCKY JAYAWARDANA took the Chair. 
 

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

 
[අ.භා. 3.55] 

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද මම ඉතාමත් සතුටු 

ෙවනවා, ගාල්ල දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන, දිස්තික් නායක, 
ස්වෙද්ශ කටයුතු  අමාත  ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මැතිතුමා විසින් 
ඉදිරිපත් කළ මරණ ලියාපදිංචි කිරීෙම් (තාවකාලික විධිවිධාන) 
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත සම්බන්ධෙයන් කථා කරන්නට 
ලැබීම ගැන. අද උෙද් සිටම සාකච්ඡා කරන එම සංෙශෝධන පනත් 
ෙකටුම්පත මීට කලින් මහින්ද රාජපක්ෂ පාලනය යටෙත්යි 
ඉදිරිපත් කරන්නට තිබුෙණ්. මම කථා කරන අවස්ථාෙව් අෙප් ගරු 
විමලවීර දිසානායක මන්තීතුමා ෙමම ගරු සභාෙව් සිටීම ගැනත් 
මම සතුටු ෙවනවා. ගරු රංජිත් ෙසොයිසා මැතිතුමාත් ෙබොෙහෝ 
ෙද්වල් කථා කළා.  

පළමුෙවන්ම මතක් කරන්නට ඕනෑ, ඒකාබද්ධ විපක්ෂය - අපි 
"කල්ලිය" කියන වචනය පැත්තකට දමලා ශීලාචාර විධියට ෙම් 
සභාව තුළ ඔබතුමන්ලාට කථා කරන්නම්. හැබැයි, එළියට ගියාම 
නම් අපටත් ඔය "කල්ලි" ගැන කථා කරන්න ෙවනවා.- තවමත් 
ෙම් හැම ෙදයක් ගැනම බලන්ෙන් ජාතිවාදී මුවාෙවන්ය කියන 
එක. බලන්න, ෙමතැන TNA එකත් අද පජාතන්තවාදීව 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා විපක්ෂනායකකම ලබන ෙකොට, 
අෙනක් පැත්ෙතන් ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා විපක්ෂෙය් 
පධාන සංවිධායක ෙවනවා. [බාධා කිරීමක්] ඒක උදුරා ගත්ෙත් 
කාෙග් වරදින්ද කියලා තමුන්නාන්ෙසේලා කල්පනා කර බලන්න. 
[බාධා කිරීමක්] මට ඒකට උත්තර ෙදන්න අවශ  නැහැ. මම ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පත ගැනයි කථා කරන්න ආෙව්. කරුණාකරලා මාව 
අවුස්සා ගන්න එපා. ෙකොෙහොමද ආෙව්, විපක්ෂය වුෙණ් 
ෙකොෙහොමද, ෙමච්චර බහුතර මන්තී සංඛ ාවක් තියා ෙගන 
කටයුතු කෙළේ ෙකොෙහොමද කියලා කියන්න ගිෙයොත් මට ඒ ගැන 
ෙවනම කථා කරන්න සිද්ධ ෙවනවා. ඒ නිසා අපි පනත් 
ෙකටුම්පත ගැන කථා කරමු.  

ගරු විමලවීර දිසානායක මන්තීතුමාෙග් කථාෙව් 
ආරම්භෙය්දීම, "මරණය සුන්දරයි" කියලා එතුමා කිව්වා. හැබැයි, 
මරණය සුන්දරයි කියන එෙක් අෙනක් වචනය එතුමා කිව්ෙව් 
නැහැ. එතුමාට ඒකත් කියන්න තිබුණා. නන්දා මාලිනී 
ෙගෝකුලයන් ඇයෙග් ගීතයක සඳහන් කරනවා"මරණය සුන්දරයි, 
හැබැයි සත  ෙවත නැවුෙණොත්" කියලා. ෙනොෙයක් විධිෙය් 
ෙද්වලට අසත  ෙවත නැවුණු මරණය සුන්දර වන්ෙන් නැහැ. 
එතුමා ඒක වහලායි කිව්ෙව්. ෙහේතුව ෙමොකක්ද කියලා මම දන්ෙන් 
නැහැ. අපි නම් අහලා තිෙබනවා, "ආදරය සුන්දර වරදකී" කියලා. 
ඒකත් ගීතයක ෙකොටසක්.  

1889 1890 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත  ගරු 
වජිර අෙබ්වර්ධන මැතිතුමනි, මට ගරු විමලවීර දිසානායක 
මන්තීතුමාෙගන් එක කාරණයක් අහන්න ෙවනවා. අතුරුදහන් 
වූවන් පිළිබඳව කියන ෙකොට උතුෙර්ත්, දකුෙණ්ත්, නැ ෙඟනහිරත්, 
බස්නාහිරත්, මධ මත් කියන මුළු රටටම බලපානවා. ගරු රංජිත් 
ෙසොයිසා මන්තීතුමා කිව්ෙව් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙග්න්ෙන් 
උතුෙර් අය ෙවනුෙවන් විතරක් කියලායි. නැහැ, දකුෙණ් අයටත් 
බලපානවා. ඔබතුමන්ලා තස්තවාදය ගැන කථා කරන ෙකොට 
තස්තවාදය ආරම්භ වුෙණ් ෙකොයි කාලෙය්ද කියන එක ගැන කථා 
කරන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි? තසත්වාදය ආරම්භ වුෙණ් සමගි 
ෙපරමුණු ආණ්ඩුෙව් අවසාන කාලෙය්යි. යාපනය හිටපු 
නගරාධිපති ඇල්පඩ් ෙදොෙරයිඅප්පා මැරුෙව් ෙකොයි කාලෙය්ද? 
පභාකරන් ආයුධ සන්නද්ධව ගිහිල්ලා ෙවඩි තියලා එතුමා මරපු 
ෙවලාෙව් ෙම් රෙට් තිබුෙණ් සමගි ෙපරමුණු ආණ් ඩුවයි. 1988-89 
කාලෙය් යම් යම් භීෂණ කියාවන් ඇති වුණා. ෙම් අවස්ථාෙව් අෙප් 
ගරු විමලවීර දිසානායක මන්තීතුමා ඉන්නවාද මම දන්ෙන් නැහැ. 
ඒ කාලෙය් "පා" කල්ලිය කියලා එකක් තිබුණා. ගරු ඇමතිතුමනි, 
මම අහනවා, ඒ "පා" කල්ලිෙයන් අතුරුදහන් වුණු අයටත් ෙම් 
අණපනත් තුළින් කටයුතු කරනවාද කියලා. ඒකත් ෙකෙරන්න 
ඕනෑ. එෙහම දවසට කාට කාටත් තමන්ෙග් කිල්ෙලෝටවලත් හුණු 
තිබුණාය කියන එක ෙපෙනයි. [බාධා කිරීමක්] අෙන්! 
තමුන්නාන්ෙසේ දන්ෙන් නැහැ, ඒ ගැන ගරු විමලවීර දිසානායක 
මන්තීතුමාෙගන් අහන්න. [බාධා කිරීමක්] ෙදපැත්තම එකයි. 
එතුමාෙගන් අහන්න කියලා අපි කියනවා. [බාධා කිරීම්] කණට 
කරලා ඒක ෙහොඳටම අහන්න ඕනෑ විමලවීර දිසානායක 
මන්තීතුමාෙගන්. එතුමාෙගන් අහන්න. විශ්වවිද ාලවලට ගිහිල්ලා 
ඇති කළ තත්ත්වයන් මම ෙහොඳට දන්නවා. මම ඉතිහාසයයි, 
භූෙගෝලයයි  ඔක්ෙකොම දන්නවා. විද ාවත් දන්නවා. මතක තියා 
ගන්න, අපි දකුෙණන් ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන් ඔක්ෙකොම දැන 
ෙගනයි. ඔබතුමන්ලාෙග් නායකයා විතරක් ෙනොෙවයි. මහ 
ෙලොකුවට නායකෙයෝ ළඟ ඉඳ ෙගන ෙලොකුකම ගන්න අද කථා 
කළා. මරණය සුන්දරයි කියලා එතුමා කථාව පටන් ගත්තා. 
නැවතත් වී ගැන කථා කළා. වී ගැන කථා කරලා ඊට පස්ෙසේ ෙත් 
ගැන කථා කළා. අද විවාද කරන පනත් ෙකටුම්පෙත් තිෙබන්ෙන් 
ෙවන ෙදයක්.  අද ෙම් එක්ෙකනකුටවත් ෙත් ගැන කථා කරන්න 
බැහැ. ෙත් කිෙලෝව රුපියල් 78 - 80 දක්වා ගිහිල්ලා තිෙබනවා. 
කුරුඳු ගැන කථා කළත් එෙහමයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
හරියට කන්දක් විළි ලා ලා, විළි ලා ලා මී පැටිෙයක් වැදුවා වාෙග් 
තමයි. අෙන්! මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාත් ඒ කථාව අහලා, 
ෙමෙහම අයද ෙම් කණ්ඩායම තුළ ඉන්ෙන් කියලා හිතලා 
නැඟිටලා ගියා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පනෙත් වැදගත් කරුණු 
කාරණා රැසක් තිෙබන බව අපි කියන්න ඕනෑ. ෙම් පනත වැදගත් 
වන්ෙන් උතුරටත්, දකුණටත් විතරක් ෙනොෙවයි; ෙදමළ, සිංහල, 
මුස්ලිම් අයට විතරක් ෙනොෙවයි.  ෙම් රෙට් ශී ලාංකිකයන් හැටියට 
හැම ෙකනකුටම ෙම් පනත වැදගත් වනවා. ඒක මතක තබා 
ගන්න. ෙම් පනත ගැන කථා කරනෙකොට එක්සත් ජාතික 
පක්ෂයටත්, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයටත්, ඒ වාෙග්ම ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුණටත් ඇඟිල්ල දික් කරනවා. ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුණට විතරක් ෙම්ෙකන් ගැලෙවන්න බැහැ. රජය කරන 
ෙකොට, "ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත් එකයි, යූඑන්පීයත් එකයි, 
රනිල් විකමසිංහත් එකයි, මහින්ද රාජපක්ෂත් එකයි" කියලා 
එතුමන්ලා ෙදපැත්තටම බණිනවා. හැබැයි මා කියනවා, ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුෙණ් විෙශේෂෙයන්ම ඒ කාලෙය් හිටපු අයත්, ෙම් 
අයත් ඔක්ෙකොම එකයි කියලා. ඒ ගැන කථා කරන ෙකොට රංජිත් ද 
ෙසොයිසා මන්තීතුමා ෙම් සභාෙවන් යනවා. එතුමා පසු ගිය දවස්වල 
කිව්වා, ෙම්ක ඉවරයි කියලා.  එතුමා ෙම්වා අහෙගන ඉන්න ඕනෑ.  

දැන් යනවා, ෙත් එකක් ෙබොන්න. ෙහොඳ රස ෙත් එකක් බීලා 
ආෙයත් සප්පායම් ෙවන්න යනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අතුරුදහන් වූ හැම ෙකෙනක් 
පිළිබඳවම ෙසොයන්නයි ෙම් ෙකොමිසම තිෙබන්ෙන්. ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුණ අද හමුදා නිලධාරින් ගැන මහ ෙලොකුවට 
ආදෙරන් කථා කරනවා.  ගමට ආපු හමුදා නිලධාරියාෙග් ෙබල්ල 
කපලා වැෙට් ගහපු යුගයක් තිබුණා. ඒවා ගැන අද කථා කරන්ෙන් 
නැහැ. මා දන්ෙන් නැහැ, දැන් ෙම් සභාෙව් කවුද ඉන්ෙන් කියලා. 
එෙහම කාලයක් තිබුණා. "පා" කල්ලියත් එෙහමයි. විෙශේෂෙයන්ම 
ෙම්  ගැන කියන ෙකොට අපට ඇත්තටම හිනා යනවා, 
මන්තීතුමන්ලා කවුරුත් කිව්වා වාෙග් ෙකොෙහන්ද ෙම් කථා 
කරන්ෙන් කියලා.  

ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් තිෙබන අෙනක් ෙද්වල් ෙමොනවාද? 
ෙද්ෙපොළ තිබුණු, ෙනොෙයක් වතු පිටි, ඉඩ කඩම් තිබුණු මිනිස්සු 
මැරිලා තිෙබනවා. සමහර විට ඒ මිනිසුන්ෙග් දරුවන් විෙද්ශගත 
ෙවලායි ඉන්ෙන්; ෙනොෙයක් රටවලයි ඉන්ෙන්. ඔවුන් නැවත 
ලංකාවට ආපු ෙවලාවක ඔවුන්ට ඒ අයිතිය, ඒ උරුමය ලබා 
ෙදන්න ඒ මිය ගිය අය ෙවනුෙවන් මරණ සහතිකයක් නිකුත් 
කරන්න ඕනෑ. ඒ කරුණ ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් තිෙබනවා.  

 සුනාමි ෙඛ්දවාචකය නිසා මරණයට පත් වුණු අයෙගන්, 
මරණ සහතික ලැබුෙණ් නැති, ඒ නිසා සමහර අයෙග් 
යැෙපන්නන්ට ඒ මැරුණු අයෙග් විශාම වැටුප පවා ගන්න බැරි 
වුණු, ඒ නිසා තමන්ෙග් ෙනොෙයක් විධිෙය් උරුමයන් ගන්න බැරි 
වුණු ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් ඉන්නවා. ඒ අයට ෙම් පනතින් සහනයක් 
ලැෙබනවා.  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගීතා කුමාරසිංහ ගරු මන්තීතුමියත් ෙම් 
සභාෙවන් යනවා. ෙම්වා අහෙගන ඉන්න. [බාධා කිරීමක්] අෙන්! 
ලජ්ජා නැතුව, කැත කථා කියන්ෙන් නැතුව යන්න. ෙම් සභාෙව් 
තිරිසන් විධියට කථා කරනවා. ෙම් වාෙග් අය පාර්ලිෙම්න්තුවට 
එවන අය,  ඔය ඒකාබද්ධ කල්ලිෙය් ඉන්න අය ලජ්ජා ෙවන්න 
ඕනෑ. ෙමවැනි මන්තීවරියන් තමයි ඔබතුමන්ලා ෙයොදා ෙගන 
ඉන්ෙන්. සාරි ඇඳෙගනද, ෙරදි ඇඳෙගනද ලජ්ජා නැතුව කථා 
කරන්ෙන් කියලා මා අහනවා. ෙම් වාෙග් අයට ඡන්දය දීපු, 
අෙප්ක්ෂකත්වය දීපු අයටයි අපි කියන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] අපට 
ෙක්න්ති ගන්න ඕනෑ නැහැ. [බාධා කිරීමක්] කථා කරන ෙකොට 
ශිෂ්ටකමක් තිෙබන්න ඕනෑ, ගරු මන්තීතුමනි. තමන්ෙග් ෙපොත්ත 
රතු වුණාය කියලා -[බාධා කිරීමක්] තමන්ෙග් හදවෙත්  
තිෙබන්නට ඕනෑ,- [බාධා කිරීමක්] එක එක තැන්වල නට-නටා, 
මල් වතුවල, අතැන ෙමතැන නට-නටා ඉඳලා ඇවිල්ලා                        
ඒ ෙසල්ලම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත් ෙපන්වන තරම් ඉතාම 
අවාසනාවන්ත තත්ත්වයකට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව පත් කරලා 
තිෙබනවා. ශිෂ්ට විධියට "මන්තීතුමිය" කියා කථා කළාම, 
"බූරුවා" 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

කියලා කථා කරනවා. [බාධා කිරීමක්] තමුන්නාන්ෙසේලාට 
තිෙබන්ෙන්ත් හිනා ෙවන එක විතරයි. බලාෙගන ඉන්න. ලජ්ජා 
නැතුව හිනා ෙවන එක විතරයි තමුන්නාන්ෙසේලාටත් කරන්න 
තිෙබන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලා උපහාසෙයන් හිනා ෙවනවා. මා 
දැක්කා, එතුමිය පාද යාතාෙව් යන ෙකොට කථා කරපු හැටි. පාෙර් 
යන මිනිස්සු අහෙගන හිටපු - [බාධා කිරීමක්] නැහැ, මට අයිතියක් 
තිෙබනවා ෙන්. [බාධා කිරීමක්] මා කිව්ෙව්, ගරු මන්තීතුමිය 
කියලා -[බාධා කිරීමක්] නැහැ. ඔබතුමන්ලා පාඩුෙව් ඉන්න. මට 
ඒකට කිසි ලජ්ජාවක් නැහැ. කියපු තැනැත්තියට තමයි ඒ  ලජ්ජාව 
තිෙබන්ෙන්.  

1891 1892 

[ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා] 
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් 

තිෙබනවා.  
 

ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
ශිෂ්ටකමක් තිෙබන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග් නින්දිත විධියට  

පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දීයි කිව්ෙව් කියලා මා කියනවා. අසභ  විධියට, 
වනචර විධියට, නින්දිත විධියට කථා කරනවා. මා දන්ෙන් නැහැ, 
එතුමිය මවක්ද කියලා. එතුමිය ෙම් සභාෙව් ඉඳලා නැඟිටලා යන 
ෙකොටයි  එෙහම කිව්ෙව් වරපසාදවලට යටත් ෙවලා. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කියයි, එතුමිය නැඟිටලා යන 
අවස්ථාෙව් කිව්ව නිසා ඒක හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන් ඉවත් කරන්න  
කියලා. මුඩුක්කුවල ඉන්න ගැහැනුන්ෙග් තත්ත්වයට අද 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරියන් පත් ෙවලා තිෙබනවා.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ආෙයත් ආෙවොත් පශ්නයක් ෙවයි. 

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
මා ඒවාට භය නැහැ. මට උත්තර ෙදන්න පුළුවන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳව 
ශිෂ්ට විධියට කථා කරන්නයි මා ආෙව්. ෙමවැනි වනචර 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ස්තීන් ඒකාබද්ධ විපක්ෂය තුළ සිටීම පිළිබඳව අද 
තමුන්නාන්ෙසේලා වග කියන්න ඕනෑ. තමුන්නාන්ෙසේලා හිනා 
ෙවලා විතරක් මදි. ෙම්වාට ෙදන්න ඕනෑ දඬුවම් ෙමොනවාද කියලා 
අපි දන්නවා. බුදුරජාණන් වහන්ෙසේෙග් කාලෙය් නම් ෙහොඳ ෙහොඳ 
දඬුවම් දුන්නා. ගණිකාවන්ට ෙදන දඬුවම් තිබුණා. නමුත් අපට ඒවා 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ කියාත්මක කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ.   

අපි පැහැදිලිව කියන්නට ඕනෑ, ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් 
සංෙශෝධන නිසා ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් තෘප්තියට පත්  ෙවන බව. අද 
ටීඑන්ඒ එකට ෙම් ගැන සැකයක් ඇතිෙවන්න ඕනෑ නැහැ.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, දැන් කාලය අවසානයි. 
 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග් ෙද්වල් සිද්ධ වුණාට 

පස්ෙසේ අපි මාතෘකාෙවන් බැහැරව යනවා. ඒ නිසා මෙග් කථාව 
අවසාන කරන්න මට තව විනාඩියක කාලයක් ලබාෙදන්න. 

ඒ විනාඩිය තුළ මම විෙශේෂෙයන්ම මතක් කරන්නට ඕනෑ, 
මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව කාලෙය් ෙගෙනන්න ඕනෑ අණ පනත් 
තමයි අපි අද ෙගෙනන්ෙන් කියන එක. ෙම් අණ පනත් 

ෙගෙනන්න අපට විශාල කාල පරිච්ෙඡ්දයක් ගතෙවනවා. ඒ නිසා 
තමයි ආණ්ඩුව වැඩ කරන්න ඉස්ෙසල්ලා අවශ  අණ පනත්, 
අවශ  සංෙශෝධන, අවශ  පතිපත්ති, අවශ  සැලසුම් හදලා ඒ 
අවශ තා ෙවනුෙවන් මුදල් ලබා ගන්ෙන්. ෙම් අය ආණ්ඩුව ගැන 
කියනවා.  

ඉන්දික අනුරුද්ධ මන්තීතුමාට ලජ්ජා නැතුව තවමත් 
හිනාෙවනවා. ඒ වාෙග් අය ෙමතැන තියාෙගන ඉන්න අය ලජ්ජා 
ෙවන්න ඕනෑ. ඒ අය ඔෙඩොක්කුෙව් දමාෙගන ඉන්න අය ලජ්ජා 
ෙවන්න ඕනෑ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.   ඔෙඩොක්කුෙව් 
තියාෙගන, හුරතල් කර-කර ඉන්න ෙම් වාෙග් කණ්ඩායම් එක්ක 
කවදාවත් ඔය පක්ෂයට බලයට පත්ෙවන්න බැහැයි කියන එක 
මම කියනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් කරන නින්දිත පකාශ 
ෙවනුෙවන් ජීවිත පරිත ාගය ෙහෝ කරලා එක්සත් ජාතික පක්ෂය 
පමුඛ රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාත් එක්ක අෙප් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාත් ශක්තිමත් කරලා අපි ෙම් රජය 2020 දක්වා 
ෙනොෙවයි, 2045 දක්වා ෙගනියන්න කටයුතු කරනවා. ෙම් වාෙග් 
අයට අපි ෙව්දිකාව තුළදී උත්තර ෙදන්න ලෑස්තියි කියන එකත් 
මතක් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
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ගරු ක. තුෙරයිෙරත්නසිංහම් මහතා 
(மாண் மிகு  க. ைரெரட்ணசிங்கம்) 
(The Hon. K. Thurairetnasingam) 
ெகளரவ  தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

இறப் க்களின் பதி  - தற்கா க ஏற்பா கள் தி த்தச் 
சட்ட லத்தின் இரண்டாம் மதிப்பீட் ன்ேபா  சில 
க த் க்கைளக் கூறச் சந்தர்ப்பமளித்தைமக்காகத் தங்க க்கு 
நன்றி கூ கின்ேறன். இ  மிக ம் ஒ  க்கியமான தி த்தச் 
சட்ட லம் என நான் க கின்ேறன்.  
காணாமற்ேபானவர்கள் ெதாடர்பான அ வலகம் அைமத்தல் 
சட்ட லம் நிைறேவற்றப்பட்டதன் பிற்பா  இந்தத் தி த்தச் 
சட்ட லம் இந்த உயாிய சைபக்குக் 
ெகாண் வரப்ப கின்ற . காணாமற் ேபாேனார் ெதாடர்பான 
அ வலகம் அைமத்தல் சட்ட லம் இங்கு 
ெகாண் வரப்பட்டேபா  ஒ  சில எதிர்ப் க் களி ந்தா ம் 
அந்த எதிர்ப் க்கள் சா ாியமாக ெவன்ெற க் கப்பட்  அந்தச் 
சட்ட லம் இந்தச் சைபயிேல நிைறேவற்றப்பட் க்கின்ற .  
அேதேபான்  இன்  இந்தத் தி த்தச் சட்ட லம் ெதாடர்பில் 
ெகளரவ அைமச்சர்கள், பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் பல ம் 
பலவிதமான விடயங்கைளக் கூறினர். இ ந்தா ம், அதைன 
ஆதாித்த க த் க்கள் கூ தலாக இ ந்தைத இங்கு நாங்கள் 
பார்க்கக்கூ யதாக இ ந்த . அ  மிக ம் சந்ேதாசத்ைத 
அளிக்கின்ற . நாங்கள் பட்ட ன்ப யரங்க க்குப் பிற்பா  
இந்த 'நல்லாட்சி' மலர்ந்தி க்கின்ற இந்த ேவைளயிேல 
அரசாங்கம் ஒ  சாியான பாைதயிேல பயணிக்கின்ற   
என்பைத இந்தத் தி த்தச் சட்ட லம் எங்க க்கு 
எ த் க்காட் கின்ற .  இ  வடக்கு, கிழக்கிற்கு மட் மல்ல, 
நா  வதற்குேம ேதைவயான ஒ  சட்ட லமாகும்.   

த்தத்தின் லம் ேபாராளிகள் மட் மல்ல, பா காப் ப் 
பைடயினர், ெபா மக்கள், சி வர்கள், குழந்ைதகள் எனப் 
பல ம் உயிாிழந்தி க்கின்றார்கள். அத்ேதா  இந்த நாட் ேல 
ஏற்பட்ட த்தத்தின்ேபா  இங்கு வாழ்வதற்குப் பயந்  
அண்ைமயி ள்ள இந்தியாவிற்குக் கடல் வழியாகச் சி  
படகுகள் லம் ெசன்ற எத்தைனேயா கு ம்பங்கள் கட ேல 
அழிந்தி க்கின்றன. இேதேபான்  ேவ  நா க க்குக் கடல் 
வழியாகச் ெசன்றவர்க ம் கட ேல ழ்கிய சம்பவங்கள் 
நிைறய இ க்கின்றன. சுனாமித் தாக்கத்தினால் பலர் 
அழிந்தி க்கின்றார்கள்; பலர் காணாமற்ேபாயி க்கின்றார்கள். 
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இப்ப யான மிக ம் ேவதைனயான சம்பவங்கைள நாங்கள் 
சுமந்  நிற்கின்ேறாம். இந்த ேவைளயில் இந்தச் சட்ட 

லத்ைதக் ெகாண் வந்  அந்த மக்க க்கு ஒ  
நிவாரணமளிக்க இ ப்ப  மிக ம் வரேவற்கக்கூ ய . 
எனேவ, இந்தச் சட்ட லத்ைத நான்  மனேதா  
ஏற் க்ெகாண் , ேம ம் சில க த் க்கைள ெசால்ல 
விைழகின்ேறன்.   

இப்ெபா , எங்க க்குப் பிறப் ச் சான்றிதழ் மிக 
க்கியமான . அேதேபான் , எங்க க்கு இறப் ச் 

சான்றித ம் க்கியமான ேதைவக க்குப் பயன்ப கின்ற . 
அவ்வாேற, தி மணச் சான்றிதழ், ேதசிய அைடயாள அட்ைட 
என்பன ம் க்கியமானைவ. இைவகேளா , இன்  
எங்க ைடய நாட் ேல காணாமற்ேபாேனார் சான்றித ம் 
அறி கப்ப த்தப்ப கின்ற . இ  இக்காலகட்டத்தில் 
அத்தியாவசியமானெதான் . ஆனால், இந்தச் சான்றிதழ் 
கைளப் ெப வதிேல மக்கள் எதிர்ேநாக்குகின்ற கஷ்டங்கைள 
நாங்கள் தீர்த் ைவக்க ேவண் ய  க்கியமாகும். 
அப்ப யான க த் க்கள் இங்ேக கூறப்பட்டன. JVP 
உ ப்பினர் ெகளரவ பிமல் ரத்நாயக்க அவர்கள் உைரயாற் 

ைகயில், இச்சான்றிதழ் மீண் ம் இரண்  வ டங்களில் 
ப்பிக்கப்ப ம்ேபா  மக்க க்குள்ள கஷ்டங்கைள இங்ேக 

குறிப்பிட்டார். அவர் குறிப்பிட்டவற்ைற உண்ைமயான 
கஷ்டங்களாகேவ நாங்க ம் க கின்ேறாம். எனேவ, இந்தச் 
சட்ட லத்தின் லமாக மக்கள் ெப கின்ற வசதி, 
வாய்ப் க்கைளச் சாியான ைறயிேல நிைறேவற் வதற்கு 
அரசு மிக ம் உ ைணயாக இ க்கேவண் ம்.  

அத்ேதா , பிரேதச ெசயலகங்கள், மாவட்டச் ெசயலகங் 
களிேல இ  ெதாடர்பில் விேசட பிாி கள் அைமக்கப்பட் , 
இ  சம்பந்தமாக வ கின்ற மக்கைள மிக ம் அன்ேபா ம் 
ஆதரேவா ம் வரேவற் , அவர்க க்கு ஒ சில மணித்தியால 
யங்களில் தங்கள  ேதைவகைள நிைறேவற்றிக் 
ெகாள்ளக்கூ ய வைகயில், ஒ  காத்திரமான ெசயல் 
திட்டத்ைத இலங்ைக வதி ம் பரவலாக்கேவண் ம். 
அவ்வா  பரவலாக்கப்பட ேவண் ய  ஒ  க்கியமான 
ேதைவெயன நான் இங்கு வ த்த வி ம் கின்ேறன்.  

இன்  ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டா ம் அரச இயந்திரங் 
களிேல பாாியள  மாற்றம் ஏற்படவில்ைல என்பைத 
ேவதைனேயா  கூறேவண் யி க்கின்ற . காரணம், இன்  
தங்க ைடய ேதைவக க்காக பிரேதச ெசயலகங்கள், 
மாவட்ட ெசயலகங்க க்குச் ெசல்கின்ற மக்கள், ஒ  
விடயத் க்காகப் பல ைற அைலந் திாிந்  அவற்ைற 

த் க்ெகாள்ள ேவண் ய நிைலப்பா ம், சிலேவைளகளில் 
அவற்ைறச் ெசய் க்காமேல க க்குத் தி ம் கின்ற 
நிைலப்பா ம் ெதாடர்கின்ற . காணாமற்ேபானவர்க ைடய 
சான்றிதழ்கைளப் ெப கின்ற விடயத்திேல - இந்தப் 
பதி கைளச் ெசய்வதிேல - ேவதைனேயா , ன்பங்கேளா  
இ க்கின்ற மக்கைள ேம ம் ன்பத் க்குள்ளாக்காமல், 
அவர்க ைடய மன ேவதைனையக் குைறக்கும் வைகயில் 
எவ்வள  இலகுவாக அவற்ைறப் ெபற் க்ெகாள்வதற்கு உதவி 
ெசய்ய ேமா, அவ்வள க்கு இதைன 
இலகுப த் வதில்தான் இந்தச் சட்ட லத்தி ைடய ெவற்றி 
தங்கியி க்கின்ற . சட்டங்கள் எப்ெபா ம் மக்க க்காகேவ 
என்பைத நாங்கள் உணர்ந் ெகாள்ள ேவண் ம். மக்க ைடய 
பா காப் , சுதந்திரம், ஒ ங்கு, ஜனநாயகம் ேபான்றைவகள் 
அதிேல பா காக்கப்பட ேவண் ம். அ  மிக க்கியமான . 
அந்த ாீதியிேல இத ைடய ேநாக்கத்ைத ம் அதன் 

க்கியமான க த் க்கைள ம் மிக ம் ஆழமாகக் 
கவனத்திேல எ த் , இந்தச் சட்ட லத்ைத ஒ ங்காகச் 
ெசயற்ப த் வதற்கான யற்சிகளில் அரசாங்கம் ைனப் 

டன் ெசயற்பட ேவண் ம். அதற்கான கண்காணிப் க்க ம் 
இதிேல மிக ம் காத்திரமாக அைமய ேவண் ம். 
அப்ெபா தான் இதனால் பிரேயாசனம் ஏற்ப ெமன்  
நாங்கள் க கின்ேறாம்.   

இலங்ைகயில் இனப் பிரச்சிைன இ க்கின்ற . அ  
தீர்த் ைவக்கப்பட ேவண் ெமன்  நாங்கள் எண்ணினா ம் 
அ  உாிய காலத்திேல தீர்த் ைவக்கப்படவில்ைல. அதனால் 
அ  தாகரமாக ெவ த்  பாாிய த்தம் இந்த நாட் ேல 
ஏற்பட்ட . நாங்கள் எங்கள் நாட் ன் வளர்ச்சி, 
ெபா ளாதாரம் மற் ம் ஏைனய விடயங்கைளக் கைதக்கின்ற 
இந்த ேநரத்திேல காணாமற்ேபானவர்க ைடய சான்றிதைழப் 
ெப கின்ற விடயம் பற்றி ம் கைதக்கேவண் ய ஒ  

ர்ப்பாக்கிய நிைல ஏற்பட் க்கின்ற . இ ேபான்ற 
சம்பவங்கள் இனிேம ம் எங்க ைடய நாட் ேல நைடெபறக் 
கூடா . அதற்கான பா காப்ைப நாங்கள் ேத க்ெகாள்ள 
ேவண் ம். ேநரம், காலம், சக்தி என்பன மிக ம் க்கிய 
மானைவ. எனேவ, மக்களால் ெதாி ெசய்யப்பட்ட 225  
பாரா மன்ற உ ப்பினர்க ம் அைமச்சர்க ம் இைவகைளக் 
க த்திேலெகாண்  எதிர்காலத்திேல இப்ப யான பிரச் 
சிைனகைள மக்கள் எதிர்ேநாக்காமல் பார்த் க்ெகாள்ள 
ேவண் ம். ேதைவயற்ற பிரச்சிைனகளில் எங்க ைடய 
ேநரத்ைதச் ெசலவழித்  க த் க்கைளக் கூறாமல், எங்க 

ைடய ேநரத்ைத ம் மக்க ைடய ேநரத்ைத ம் பா காப் 
பேதா , அவர்க ைடய அபிவி த்திைய ம ங்க க்கச் 
ெசய்யாமல் இனிேமலாவ  இந்த நாட் ன் வளர்ச்சிக்கு 
ஒ மித்  குரல்ெகா த் ச் ெசயற்பட ேவண் ெமன் ம் 
ேகட் , விைடெப கின்ேறன். நன்றி.  

 
[අ.භා. 4.15] 

 
ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් කථාව ආරම්භ කරන 

ෙම් අවස්ථාෙව් දී,  ධම්මපදෙය් ඇති, ''.....චක්ඛංව වහෙතො පදං'' 
කියන ගාථාව මට මතක් ෙවනවා. අද දින ඉදිරිපත් කර තිෙබන 
ෙමම සංෙශෝධන පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳ විවාදයට එක් ෙවමින් 
සමහර උදවිය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  අදහස් දක්වද්දී මට හිතුෙණ්,  
ෙගොනා පසුපස එන කරත්ත ෙරෝදය වාෙග් තමන් කරපු යම් යම් 
ෙද්වල්වල පතිඵල තමා පසුපස එන  චිතයක් ඒ අයට මැවී 
ෙපෙනනවාද කියලායි. ෙම් සංෙශෝධනවලට කවුරුවත් බිය 
ෙවන්න ඕනෑ නැහැ. ෙම් සංෙශෝධන ෙගන එන්ෙන්, ෙමෙතක් 
මරණ සහතිකයක් නැති මරණකරුවන්ෙග් පවුල්වල අයට 
සාධාරණය ඉටු විය යුතුව තිෙබන නිසායි.  ඒ වාෙග්ම මිය ගිය 
බවට කිසිදු විධියකින් ඔප්පු කර ගත ෙනොහැකි අතුරුදහන් වූවන් 
සම්බන්ධෙයන් කිසියම් විධියක සහතිකයක් ලබා දිය යුතු නිසායි.  
ඔවුන්ෙග් අයිතිවාසිකම් ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින ඊළඟ 
පරම්පරාවට, ඊළඟ අයිතිකරුවන්ට යම් සාධාරණයක් ඉටු විය 
යුතුව තිෙබන නිසායි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව් දී මට එක්තරා 
කියමනක් මතක් ෙවනවා. ''ඔබ හැඟීම්වලට කථා කරන විට, සත  
ගවු ගණනක් දුරට යනු ඇත. ඔබ බුද්ධියට කථා කරන්ෙන් නම්, 
සත  ඔෙබ් අත දුරට පැමිෙණනු ඇත'' කියලා තිෙබනවා.  
එපමණක් ෙනොෙවයි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් උ ද්ෙව්ගකර 
ආකාරයට හැසිෙරන සුළුතර කණ්ඩායමට මට කියන්නට 

1895 1896 

[ගරු ක. තුෙරයිෙරත්නසිංහම් මහතා] 
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තිෙබන්ෙන්, ''ඔබ හැඟීම්වලට කථා කරන තාක් කල්, ජයගහණය 
ඔෙබන් ගවු ගණනක් දුරට යනු ඇත. ඔබ සත  යම් ෙහෝ දුරකට 
දකින්න සමත් වන්ෙන් නම්, අඩුම තරෙම් ඔබට ජයගහණෙය් 
ෙසේයාවක්වත් දැකීමට හැකියාව ලැෙබනු ඇත'' කියලායි. ඒ අය 
හැඟීම් ඔස්ෙසේ යන ගමනක් අපට දිගින් දිගටම දකින්නට ලැබුණා. 
පුංචි දරුවන්ට ෙක්න්ති ආවාම තමන්ෙග් අතට අහුෙවන අහුෙවන 
එෙකන් ගහනවා. සමහර ෙව්ලාවට  ෙක්න්ති ආවාම අම්මාට, 
තාත්තාට වුණත් ඇස්වල කඳුළු පුරවාෙගන සැර වැර ෙවන අවස්ථා 
අපි දැක තිෙබනවා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් එවැනි හැසිරීම් තමයි පසු 
ගිය කාලය පුරාම අපට දකින්නට ලැබුෙණ්,  මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විපක්ෂ නායකවරයා පත් කරන 
අවස්ථාෙව්ත්, ඇතැම් කණ්ඩායම් ෙම් රෙට් ජාතිවාදය අවුස්සන්න 
උත්සාහ කළා. ඒකට යම් යම් බලෙව්ග ෙපොෙහොර දැම්මා. හැබැයි, 
ෙම් රෙට් ජනතාව පසුගිය අවුරුද්ෙද් ජනවාරි 8වැනිදා දුන් 
තීන්දුවත්,  ඒ වාෙග්ම පසු ගිය අවුරුද්ෙද් අෙගෝස්තු 17වැනිදා දුන් 
තීන්දුවත් පටු සීමාවලින් ඉවතට ගිහිල්ලා, බුද්ධිෙයන් දීපු තීන්දුවක් 
කියන එකත් අමතක කරන්නට ෙහොඳ නැහැ. ඒ බුද්ධිමත් තීන්දුව 
ජනතාව ගත්ෙත්, තමන්ෙග් මුහුණ ඉදිරිපිට ෙපෙනන්න තිෙබන 
මහා දැවැන්ත cut-outs, posters, පචාරක යාන්තණ ෙම් 
සියල්ෙලන්ම ඔබ්බට ගිහිල්ලායි. එදා විවිධ බලපෑම් කරන්න 
උත්සාහ කළා. රාජ  මාධ  භාවිතා කරලා ෙම් රෙට් සෑම විරුද්ධ 
ෙද්ශපාලන නායකයකුටම පහර දුන්නා, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. තමන්ට විරුද්ධ ෙද්ශපාලන මත දරන්නන්ට එළව 
එළවා පහර දුන්නා. මාධ ෙව්දීන්ට පමණක් ෙනොෙවයි, සෑම 
ෙද්ශපාලන ව ාපාරයකටම පහර දුන්නා. සෑම ෙද්ශපාලන 
ව ාපාරයක්ම කඩා ඉහිරවා දැම්මා.  ඒ සියල්ලට මුහුණ ෙදමින් 
තමයි  අද ඔය ආෙව්ගෙයන්, උද්ෙව්ගෙයන් කථා කරන උදවිය 
පරාජය කරන්නට  ජනතාව එදා ඒ තීන්දුව ගත්ෙත්.  

අපට අහන්න ලැබුණා සමහර අවස්ථාවල ෙම් සභාෙව්දී කථා 
ෙවනවා, දැන් ව ාපාරිකෙයෝ ඈත් ෙවලාය, ජනතාව ඈත් ෙවලාය, 
වෘත්තිකෙයෝ ඈත් ෙවලාය කියලා. ඒ වාෙග් විවිධ කථා අපට 
අහන්නට ලැබුණා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් 
සාතිශය බහුතරයක් ජනතාව ෙම් හැම කාරණයක් දිහාම 
ඉවසීෙමන් බලාෙගන ඉන්නවා; සිහි නුවණින් බලාෙගන ඉන්නවා. 
සමහර සුළු පිරිසකෙග් සිහි විකල් ෙවලා තමන්ෙග් ඇස් ඉදිරිපිට 
මායා චිත මැෙවන්නට පුළුවන්. නමුත් රෙට් ජනතාව බහුතරයක් 
සැබෑ ෙලස යථාර්ථය දකිනවා, සත ය දකිනවා. හැඟීම්වලට කථා 
කරන්නට උත්සාහ කළත් ඒ හැඟීම් අබිබවා ගිහිල්ලා බුද්ධිෙයන් 
ෙලෝකය දිහා බලන ජනතාවක් ෙම් රෙට් ඉන්නවා.  

ඩී.එස්. ෙසේනානායක මැතිතුමාෙගන් පසුව ෙම් රෙට් ෙහොඳම 
අවස්ථාව ලැබුෙණ් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාටයි. ඒ යුද්ධය 
අවසන් වුණාට පසුවයි. ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා අද ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා සිටින නිසා ෙම්ක එතුමාට මතක් 
කරලා ෙදන්නට කැමැතියි. එතුමාට තමයි ෙම් රෙට් ෙහොඳම 
අවස්ථාව ලැබුෙණ්. උතුෙර්ත් කැරලි නැති, දකුෙණ්ත් කැරලි නැති 
රටක් එතුමාට ලැබුණා. ඒ වාෙග්ම විකෘති කරලා ෙහෝ හදා ගත්ත 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තුෙනන් ෙදකක බලයක් එතුමාට තිබුණා. 
පළාත් සභා සියල්ලම වාෙග් පාලනය කිරීෙම් බලය එතුමාට 
තිබුණා. පළාත් පාලන ආයතනවලින් සියයට 98ක් විතර එතුමාට 
තිබුණා. ඒ සියල්ලටම වඩා වැඩි ෙදයක් එතුමාට තිබුණා. එක 
පැත්තකින් එතුමා විධායක බලතල තමන්ෙග් අෙත් තියාෙගන 
ඉන්න විට, ෙම් රෙට් මිනිස්සු ෙහොඳ මානසිකත්වයක හිටියා 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. යුද්ධෙයන් පසුව නායකයා හරි 
පාරක ගියා නම්, සාධාරණ තීන්දුවක් ගත්තා නම්, රට ෙගොඩ 
ගන්නට කල්පනා කළා නම් ඒ මත ෙපළ ගැෙසන්නට ඕනෑ, හිට 
ගන්නට ඕනෑ කියන ෙහොඳ මානසිකත්වයක රෙට් ජනතාව හිටියා. 
ඒකට ජාතියක් තිබුෙණ් නැහැ, ඒකට ආගමක් තිබුෙණ් නැහැ, 
ඒකට කුලයක් තිබුෙණ් නැහැ, ඒකට පන්තියක් තිබුෙණ් නැහැ. 

ෙම් රෙට් හැම ෙකෙනක්ම හිතුවා යුද්ධෙයන් පසුව ෙම් රට හරි 
පාරක ෙගන යනවා නම් රෙට් නායකයා සමඟ අපි ෙපළ 
ගැෙසන්නට ඕනෑ කියලා. හැබැයි,  ඒ තිබුණු අවස්ථාවට පයින් 
ගහලා එතුමා ෙමොනවාද කෙළේ? ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තුෙනන් 
ෙදකක බහුතරයකින් සම්මත කළ දහහත්වන ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථා සංෙශෝධනය අෙහෝසි කළා. ඒක අෙහෝසි කරලා දහඅට 
වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය ෙගනාවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දහඅටවන ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථා සංෙශෝධනය ෙගනැල්ලා බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් 
ෙමොකක්ද? පජාතන්තවාදය තහවුරු කිරීමද, යුක්තිය සාධාරණය 
ඉටු කිරීමද, එෙහම නැත්නම් යුද්ධෙයන් පසුව අගතියට පත් වුණු 
උතුෙර්ත් දකුෙණ්ත් මිනිසුන්ෙග් මානව අයිතිවාසිකම් ෙවනුෙවන් 
ෙපනී සිටීමද? නැහැ. ඒ දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා 
සංෙශෝධනය මුළුමනින්ම ඉලක්ක කර ගත්ෙත් තමන්ෙග් 
ඒකාධිපතිත්වය පුළුල් කිරීමට, විධායක ජනාධිපති ධුරෙය් කාලය 
දීර්ඝ කර ගැනීමට; ෙදවරක් පමණක් ජනාධිපති ධුරෙය් ඉඳලා 
ෙගදර යන්න තිබුණු එක  ජීවිතාන්තය දක්වා ජනාධිපති ධුරෙය් 
රැඳී සිටීමට අවස්ථාව සාදා ගැනීමට. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ස්වාධීන 
ෙකොමිෂන් සභා අෙහෝසි කිරීමට. එෙහම කරලා අවුරුදු ෙදකකට 
කලින් ඡන්දයකට ගිහින් පරාද වුණා. අද ඒ කිසි ෙදයක් නැතිව 
කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් මන්තීවරෙයක් විධියට එතුමාට ෙම් 
අරමුණු ඉෂ්ට කරන්නට පුළුවන්ද කියන එක තමයි මට අහන්නට 
තිෙබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මරණ ලියාපදිංචි කිරීෙම් 
(තාවකාලික විධිවිධාන) (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත විතරක් 
ෙනොෙවයි, ෙම් රජය බලයට ආව දවෙසේ ඉඳලා පාර්ලිෙම්න්තුව 
තුළ ගත්ත ෙබොෙහෝ කියා මාර්ග ෙම් රෙට් පජාතාන්තවාදය 
තහවුරු කරන්නට ගත්ත කියා මාර්ග. බලය පතුරුවන්නට ගත්ත 
කියා මාර්ග ෙනොෙවයි, බලය විසුරුවන්නට ගත්ත කියා මාර්ග. 
බලය ෙබදා හරින්න ගත්ත කියා මාර්ග; මානව අයිතිවාසිකම් 
තහවුරු කරන්නට ගත්ත කියාමාර්ග. අද සිහි නුවණින් ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත දිහා බලන ඕනෑම ෙකෙනකුට ෙප්න්නට පුළුවන්, 
ඕනෑම ෙකෙනකුට හිතන්නට පුළුවන් ෙමොකක්ද ෙමහි අරමුණ 
කියලා.  

තමන්ෙග් සෙහෝදරෙයක් අතුරුදහන් වුණාම, තමන්ෙග් 
සෙහෝදරෙයක් මිය ගියාම, තමන්ෙග් දරුෙවක් අතුරුදහන් වුණාම 
ඒ ෙකනා ෙවනුෙවන් අඩුම තරමින් මරණ සහතිකයක් ෙහෝ ලබා 
ගැනීෙම් වුවමනාව තිෙබන්ෙන් ඒ ෙව්දනාව තිෙබන, කැක්කුම 
තිෙබන ෙදමවුපියන්ට, සෙහෝදර සෙහෝදරියන්ට සහ පවුෙල් අයට. 
අද  එක්නැලිෙගොඩෙග් භාර්යාව දරුෙවෝ ෙදන්ෙනක් එක්ක උසාවි 
ගාව රස්තියාදු ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා අපි දකිනවා. සමහර 
ෙවලාවට ඔවුන්ෙග් ඒ අයිතිවාසිකම් ෙවනුෙවන් ෙපනී ඉන්න 
සහතිකයක් ෙහෝ ඒ පවුලට නැහැ. ෙමවැනි පවුල් දහස් ගණනක්, 
ලක්ෂ සංඛ ාත ජනතාවක් ෙම් රෙට් ඉන්නවා. කවුරු ෙහෝ 
කියනවා නම්, ෙම්ක හමුදාව අපහසුතාවට පත්කරන්න, එෙහම 
නැත්නම් රණ විරුෙවෝ අපහසුතාවට පත්කරන්න, කවුරු ෙහෝ 
ෙද්ශපාලන නායකෙයක් අපහසුතාවට පත්කරන්න ගත් කියා 
මාර්ගයක් කියලා, ඒක ෙබොළඳ සිතුවිල්ලක් කියලා මම කියනවා. 
මට මතකයි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඇතැම් නායකෙයෝ කිව්වා, 
තමන්ව විදුලි පුටුවට ෙගනියන්න හදනවා කියලා. පළාත් සභා 
මැතිවරණ ගණනාවකදී ෙව්දිකාවට ඇවිල්ලා කිව්වා, "මාව විදුලි 
පුටුවට ෙගනියන්න හදනවා" කියලා. මිනිස්සුන්ෙග් හැඟීම්වලට 
කථා කරලා තමයි මැතිවරණ ජයගහණය කෙළේ. ඒ හැඟීමවලට 
කථා කරන්න, කථා කරන්න සත ය යටපත් ෙවනවා, සත ය 
ඈතට යනවා; සත ය විතරක් ෙනොෙවයි, ජයගහණයත් ඈතට 
යනවා කියලා මම කිව්වා. ඒක තමයි වුෙණ්. විදුලි පුටුවට 
ෙගනියන්න හදන වටපිටාවක් තිබුණා නම්, ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මහත්මයාටත්, රනිල් විකමසිංහ මහත්මයාටත් පින්සිද්ධ ෙවන්න 
අද ඒ අවදානෙමන් ඔය කියපු පුද්ගලෙයෝ මුදාෙගන තිෙබනවා 
කියන එක මම ෙම් සභාෙව්දී කියන්න කැමැතියි. ඒක තමයි 
ලබාගත් ජයගහණය. ෙම් ආණ්ඩුව අවුරුද්දක් යනෙකොට රටට දීපු 
ජයගහණය ඒකයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් හැම කාරණයකටම 
ජාතිවාදය අවුස්සාගන්නවා නම්, ඒක තමන්ෙග් එකම ගැලවිජ්ජාව 
කරගන්න උත්සාහ කරනවා නම්, ඒ ෙගොල්ෙලෝ යන්ෙන් 
ෙකොතැනටද කියන එක ගැන කාටවත් කථා කරන්න ෙදයක් නැහැ 
කියන එක මම ෙම් ෙවලාෙව් කියන්න කැමැතියි. ධම්ම පදෙය් එක 
ගාථාවක් මම කියන්නම්. 

"අක්ෙකොෙධන ජිෙන ෙකොධං  -  අසාධුං සාධුනා ජිෙන 
ජිෙන කදරියං දාෙනන         -  සච්ෙචන අලිකවාදිනං" 

එහි ෙත්රුම, ''ෙකෝධ කරන තැනැත්තා ෙකෝධ ෙනොකිරීෙමන් 
දිනිය යුතුය. අසත්පුරුෂයා සත්පුරුෂකමින් දිනිය යුතුය. මසුරු 
තැනැත්තා දන් දීෙමන් දිනිය යුතුය. ෙබොරු කියන්නා සත ෙයන් 
දිනිය යුතුය'' යන්නයි. ෙම් ගාථාෙව් තිෙබන කරුණු හතර ෙම් 
කියන ෙද්ශපාලනඥයනුත්, අද ඔය කෑ ගහන සුළුතර 
කණ්ඩායමත් සිහියට ගත්ෙතොත් ෙහොඳයි කියා මා හිතනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කථා කරන්න කාලය ලබාදීම 
පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින්, මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා.   

 
[අ.භා. 4.27] 
 
ගරු එස.් ෙපේමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு எஸ். பிேரமரத்ன) 
(The Hon. S. Premarathna) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින ෙම් ගරු සභාවට 

ඉදිරිපත් කර තිෙබන මරණ ලියාපදිංචි කිරීෙම් (තාවකාලික 
විධිවිධාන) (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත සම්බන්ධව අදහස් 
පකාශ කරන්න මටත් අවස්ථාවක් ලබාදීම ගැන තමුන්නාන්ෙසේට 
මෙග් ෙගෞරවනීය පණාමය පුද කර සිටිනවා.  

ෙම් පනත් ෙකටුම්පත මෙග් අතට ආපු ගමන්ම මට ෙහොඳ 
කවියක් මතක් වුණා. කලිල් ජිබ්රාන් කියා කවිෙයක් හිටියා. ඒ 
කවියා ෙසොබාදහමත් එක්ක කවි ලියපු මිනිෙහක්. එක 
අවස්ථාවකදී ඔහු ෙමෙහම ලියනවා: 

"ඉපදීම වරදකි 

එයට දඬුවම මරණය 

මරණෙයන් මිදුමට 

දඬුවම් කළ යුතුය උපතට...." 

ඉපදීම කියන්ෙන් වරදක් නම් ඒකට ෙදන දඬුවම තමයි 
මරණය. මරණෙයන් මිෙදන්න නම් දඬුවම් ෙදන්න ඕනෑ උපතට. 
මම ඊළඟට ඉදිරිපත් කරන්ෙන් මෙග් ස්වාධීන අදහසක්. ෙම් 
පනතත් එක්ක අද මට දැනුණු ෙදයක් තමයි, ෙම් ආණ්ඩුව ආපහු 
සැරයක් හදනවා එක පැත්තකින් මරණයකට ජීවිතය ෙදන්න. 
අනික් පැත්ෙතන් ෙම් කාරණය. ෙම් ආණ්ඩුවට තුෙනන් ෙදකක් 
ඡන්ද හම්බ ෙවන ෙවලාවක ඒ ඡන්ද හම්බ ෙවන ඔළු ෙගඩි ගණන 
ගණන් කරලා ඒ අයෙගන්, "උඹ ඉපදුෙණ් ඇයි?" කියන පශ්නය 
ඇහුෙවොත්, ඒකට ෙදන්න තිෙබන ෙපොදු උත්තරය ෙමොකක්ද කියා 
මා දන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
සාමාන  ජීවිෙයක් බිහි ෙවන්න පුරුෂෙයක් සහ ගැහැනියක් එකතු 
ෙවන්න ඕනෑ.  

පුරුෂෙයක් මතින් එක් වරකදී ශුකාණු මිලියන 500ක් විතර 
පිටෙවනවා. ඒ මිලියන 500න් එකම එක ශුකාණුවක් විතරයි 
මිනිෙහකුට ජීවිතය ලබන්න කලලයක් එක්ක ගැෙටන්ෙන්. 
එතෙකොටම ෙත්ෙරනවා මිලියන 500කින් එක්ෙකෙනක් තමයි ෙම් 
මිනිෙහක් ෙවන්න හදන්ෙන් කියා. ගරු රනිල් විකමසිංහ 
අගමැතිතුමාත්, ෙම් කථා කරන නිෙරෝෂන් ෙපේමරත්න වන මමත් 
ඒ 500කින් එකක්. මිනිෙහක් ෙවලා උපදින්න කල්ප ගණනක් ගත 
ෙවනවා කියා බුදු හාමුදුරුෙවෝ කිව්ෙව් ඒකයි. ඒකට ෙහේතු 
තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, උතුරු නැ ෙඟනහිර 
අතුරුදහන්වීම් සම්බන්ධෙයන් තමයි ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් 
විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කර තිෙබන්ෙන්. මම ෙම් ෙවලාෙව් 
ෙමන්න ෙම් කාරණය මතක් කරන්න ඕනෑ. 1983 අවුරුද්ෙද් එක 
දවසක ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු සභා ගැෙබන් දවිඩ එක්සත් විමුක්ති 
ෙපරමුණ පිට ෙවලා යනවා. ඒ අය පිට ෙවලා යන්ෙන් ඇයි? රට 
ෙබදන්ෙන් නැහැ කියන එකට දිවුරලා ෙපොෙරොන්දු ෙවන්න 
කිව්වාම ඒ අය නැඟිටලා යනවා. ඒ එක අවස්ථාවක්. ෙම් ආණ්ඩුව 
දැන් කියනවා, "ෙදමළ ජාතික සන්ධානය ඇතුළු කණ්ඩායම් දැන් 
ජාතිවාදී හැඟීම්වලින් එහාට ගිහින්" කියා. බන්දුල ලාල් 
බණ්ඩාරිෙගොඩ මන්තීවරයා කථා කරන ෙකොට කිව්වා, "ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂෙය් ඉන්ෙන් ජාතිවාදිෙයෝ" කියා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම මා ගැන එක ෙදයක් 
කියන්නම්. මම මාවරල මහා විද ාලෙය් ඉෙගන ගන්න කාලෙය් 
සමහර දවස්වලට කෑෙව් දළුග්ගල ලයිෙම් නඩරාජා උයාෙගන  එන 
හුලංකීරිය අලයි. ස්වාධීන රූපවාහිනිෙය් වැඩ කරන කාලෙය් 
"වසන්තම්" නාලිකාෙව් වැඩ කරපු මෙග් සෙහෝදර මිතෙයක් 
ෙග්න කෑම එක කාපු මිනිෙහක් මම. ඒ නිසා මම ජාතිවාදිෙයක් 
ෙනොෙවයි කියන කාරණය මුලින්ම කියන්න ඕනෑ.  

උතුරු නැ  ෙඟනහිර අතුරුදහන් වූවා යයි සැලෙකන අය 
ෙවනුෙවන් ඒ සහතික නිකුත් කිරීම පිළිබඳවත් කථා කරන ෙම් 
ෙවලාෙව් මම තමුන්නාන්ෙසේට ෙම් කාරණය මතක් කරන්නම්. 
ෙම්ක වන්ෙන් 1983 සිට පටන් ෙගන තිස් අවුරුදු යුද්ධයකින්. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේට මතක ඇති, 
1988-89 කාලෙය් -අවුරුදු ෙදකක් ඇතුළත- 60,000ක් තරුණයන් 
මියැදුණු හැටි. මියැදුණා ෙනොෙවයි මැරුවා. සමහර තරුණයන්ෙග් 
ෙබල්ලට ටයර් එක දමලා, කටට ෙපටල් වක්කරලා ගිනි තියලා 
මරලා දැම්මා. ඒ අම්මාට කිව්ෙව්, ෙගදරින් ගත්ෙත් ඒ දරුවා ෙහට 
උෙද්ට ෙගරදරට එවන්නම් කියායි. හැබැයි, ඒ හැම අම්මා 
ෙකෙනක්ම බලාෙගන හිටිෙය් තමන්ෙග් දරුවා ෙගදර එනතුරුයි.  

අද ගිහින් බලන්න, මාතර මුලටියන කියා හන්දියක් 
තිෙබනවා. ඒ මුලටියන හන්දිෙය් අම්මා ෙකෙනක් ඉන්නවා. ඇය 
අවුරුදු 75කට වැඩිය වයසයි. මම ඇය දකින්න ෙවලා දැන් අවුරුදු 
25කට වැඩියි. ඒ අම්මා ළඟ ෙගෝනි ෙදකක් තිෙබනවා. එක 
ෙගෝනියක තිෙබන්ෙන් පරණ ෙරදි; ෙකොෙහේ ෙහෝ මුල්ලකින් 
අහුලාෙගන ආපු ෙරදි. අනික් මල්ෙල් තිෙබන්ෙන් ගල්. තමන්ෙග් 
දරුවා අරෙගන ගිහින්. ඔහු තවම ෙහොයා ගන්න නැහැ. ඒ අම්මා 
තවමත් මුලටියන හන්දිෙය් ඉඳෙගන හිතට එන කථා කිය කියා 
ඉන්නවා. ඇය පිස්සු වැටිලා ඉන්ෙන්. ඔළුව අවුල් ෙවලා. ඒ මම 
දැකපු දකුෙණ් ඉන්න එක අම්මා ෙකෙනක් විතරයි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් කාරණයත් මම 
තමුන්නාන්ෙසේට මතක් කරන්න ඕනෑ. ෙදමළ ජාතික සන්ධානෙය් 
මන්තීවරෙයක් කථා කරද්දී කිව්වා, "උතුරු නැ ෙඟනහිර ඉන්න 
ෙදමළ මිනිසුන්ට තමන්ෙග් පාඩුෙව් ඉන්න ෙදන්න" කියලා. ඒෙක් 
ඊට එහා ගිය අර්ථය  නම්, ඔවුන්ට ෙවනමම ඉන්න ෙදන්න කියන 
ඉල්ලීමයි ඒ කෙළේ. මම ෙම් අවස්ථාෙව් මතක් කරනවා, තිස ්

1899 1900 
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අවුරුදු යුද්ධය නිමා කරන්න මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා දායක 
වුණා කියන කාරණය මම දාන්ෙන් ෙදවැනි කාරණය හැටියට බව. 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ෙනොෙවයි, තිස් අවුරුදු යුද්ධය නිමා 
කෙළේ. ෙම් හැම ෙදයක්ම ෙසොබාදහම තමයි පාලනය කරන්ෙන්. 
මම විශ්වාස කරනවා, ෙම් ෙපොෙළොව ෙබෙදන්න එපා කියන පළමු 
පණිවිඩය දුන්ෙන් ෙසොබාදහමයි කියන එක. ෙසොබාදහමට අනුගත 
ෙවලා යුද්ධය අවසන් කළා.  

මම ෙම් ෙවලාෙව් මතක් කරන්න ඕනෑ කාරණයක් තිෙබනවා. 
උතුෙර්  සමහර පවුල්වලට ගිහිල්ලා, තමන්ෙග් දරුවා තුරුළු 
කරෙගන ඉන්න  ඒ අම්මාෙග් ඇකෙයන් දරුවන් ගලවලා -අම්මා 
ඈතට විසිකරලා දමා- අරෙගන ඇවිල්ලා එල්ටීටීඊ සංවිධානයට 
බඳවා ගත්තා.  තමන්ෙග් දරුවා එනකම් ඒ අම්මා තවම බලාෙගන 
ඉන්නවා. සමහර විට ෙපේමදාස ජනාධිපතිවරයාට ෙබෝම්බය 
බැඳෙගන පැනපු දරුවා, ඒ දරුවා ෙවන්න පුළුවන්. පාසල්වලට 
පැනලා පාසල්වලින් සමහර දරුවන් අරෙගන ගියා. ෙජයරාජ් 
පනාන්දුපුල්ෙල් හිටපු ඇමතිවරයාෙග් කඳ ෙදකඩ කරපු දරුවා, ඒ 
පැහැර ෙගන ගිය දරුවා ෙවන්න පුළුවන්. අපි දන්ෙන් නැහැ. නමුත් 
ඒ අම්මා තමන්ෙග් දරුවා ෙගදර එනකම් තවම බලාෙගන 
ඉන්නවා. ඒ අතුරුදහන්වීම් ඇතුළට ඒ දරුවාත් ඇතුළත් ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  එල්ටීටීඊ සංවිධානය විසින් 
නැ ෙඟනහිරින් මුස්ලිම් ජනතාව එළවනෙකොට ඔරුෙව් නැගලා 
සමහරු ආවා; සමහරු  පුත්තලමට පයින් ආවා. ඔරුෙව් අට 
ෙදෙනකුට, දහ ෙදෙනකුට විතරයි යන්න පුළුවන්. නමුත් විස්සක් 
තිහක් එක ඔරුෙව් නැග්ගා. සමහර අම්මලා තමන්ෙග් දරුවා 
ඇකෙය් ෙහොවාෙගන තද කරෙගන  පැය ගණනක් ඔරුෙව් ආවා.  
අත හිරිවැටිලා ඇයටත් ෙනොදැනීම  තමන්ෙග් දරුවා මහ මුහුදට 
වැටුණා. ඉතින් යන එෙක් ෙත්රුමක් නැහැ කියලා ඒ අම්මත් 
මුහුදට පැන්නා. නමුත් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මුස්ලිම් 
ජනතාවට අවසානෙය් අමතක වුණා, ඒ මිනිසුන්ට ජීවිතය දුන්ෙන් 
මහින්ද රාජපක්ෂ කියලා. ඔවුන් ජනවාරි 8 ෙවනිදා කතිරය 
ගැහුෙව් අනික් පැත්තට. ෙමොකක්ද, තත්ත්වය? ෙලෝකෙය් 
සාමාන  ස්වභාවය, සාමාන  තත්ත්වය  නායකෙයක් එළියට 
දමනවා නම් ඊට වඩා දක්ෂ නායකෙයක්, දක්ෂ මිනිෙහක් ෙගන 
ඒමයි. ඒක තමයි ෙලෝකෙය් න ාය වන්ෙන්. නැඟිටින රටවල 
විධිය ඒකයි. හැබැයි, අෙප් රෙට් ෙමොකද වුෙණ්? අෙප් රෙට් ෙවච්ච 
ෙද් තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා. හැබැයි, ෙම් එකින් එක පපුවලට 
තට්ටු කරලා  ෙවච්ච ෙද් ෙමොකක්ද, කියලා බලන්න. ඔවුන් කියාවි 
සත  ෙමොකක්ද, කියලා. එදා ෙම් ආණ්ඩුවට ෙකොඩිවැල් දමපු 
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ අද ගල්වලින් ගහනවා. ඒ ෙගොල්ෙලෝ  
හැම ෙද්කටම ෙදොස්තරලා දන්නවා. හැබැයි, ඒ ෙගොල්ෙලෝ 
දැනෙගන හිටිෙය් නැහැ රට යන පැත්ත ෙම්කයි කියලා. රටට 
හැෙදන ෙලෙඩ් ෙම්කයි කියලා ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ ෙපන්වා 
දුන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, ලක්ෂ හතරක්, පහක් රෙට් තිෙබන ඡන්ද 
තවමත් තමන්ෙග් ෙගොඩට එකතු කර ගන්න ඔවුන් උත්සාහ 
කරනවා. ෙමොකද, ඔවුන් ගත් මඟ නිවැරදියි කියා ෙපන්වන්න.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙම් ෙවලාෙව් මතක් 
කරන්න ඕනෑ තව කාරණයක් තිෙබනවා. ඒක තමුන්නාන්ෙසේ 
දන්නවා. ෙදමළ ජාතික සන්ධානෙය් මන්තීවරෙයක් ෙමතැනදී 
කිව්වා, "මට සැකයි ෙම් ආණ්ඩුව ෙම් කරන්න හදන්ෙන් අපිව 
රැවටීමක්ද? එෙහම නැත්නම් ජාත න්තරයට ෙම්ක නිකම් ෙපන්වා 
ෙදන්න කරන්න හදන ෙදයක්ද?"  කියලා. මම කියනවා,  ඔව්. ෙම් 
කරන්ෙන් ඔබව රැවටීමක්. ඔබ විතරක් ෙනොෙවයි, ජාත න්තරයත් 
රැවටීමක් ෙම් කරන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් 
ෙපොළෙව් සැබෑ සංහිඳියාව හදනවා නම් කරන්න තිෙබන්ෙන් එක 
ෙදයයි. ඒ ෙම් ෙපොෙළොෙව් සැබෑ ආදරය වැපිරීම විතරයි. එෙහම 
නැතිව ඔවුන්ට අවශ  ෙද් ෙවන් ෙවන්ව කඩලා දීලා ඉවර ෙවලා 
දකුෙණ් සිටින ජනතාව උළුප්පන එකවත්, දකුෙණ් ජනතාවෙග් 
අයිතිවාසිකම් නැති කරලා ආපසු සැරයක් ෙමන්න අෙප් 

අයිතිවාසිකම් ලැබුණා කියලා ෙදමළ සහ මුස්ලිම් මිනිස්සු 
රවට්ටන එකවත් ෙනොෙවයි. දලුග්ගල ලැයිෙම් නඩරාජා හදාෙගන 
එන හුළංකීරිය අලය කන්න මට පුළුවන් වුණා නම්, ෙම් රෙට් හැම 
ෙකෙනකුටම පුළුවන් ඒ සංහිඳියාව හදා ගන්න. හැබැයි, වැෙඩ් 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් උතුෙර් ඉන්න මිනිස්සු ටික බලාෙගන 
ඉන්නවා, මෙග් මිනිසුන්ෙග් ඡන්දය මට විතරක් හදා ගන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? කියලා. එතෙකොට කියන්න තිෙබන්ෙන්, "ෙම් 
ජාතියට ෙවනම රටක් ඕනෑ" කියලා.  අන්න එතැනදී  ඔවුන්ෙග් 
ජාතීන් ටික එකට එකතු ෙවනවා. නමුත් දකුණට ඇවිල්ලා, 
ආණ්ඩුව ඇතුළත ඉන්න සමහර පිරිස් කියනවා, "එෙහම 
ජාතිවාදයක් නැහැ" කියලා.  

සිංහල මිනිෙහකුට ගහලා, පාගලා කාණුෙව් දැම්මත් අද 
නැඟිට්ටවන්න එක මිනිෙහක්වත් නැහැ. ඇයි? "ජාතිවාදිෙයක්" 
වනවා. "ජාතිවාදිෙයක්" කියනවා. මම කියන්ෙන්, ඒක ෙනොෙවයි 
ෙවන්න ඕනෑ. හැම මුස්ලිම් මන්තීවරෙයක්ම, හැම ෙදමළ 
මන්තීවරෙයක්ම අෙප් සෙහෝදරෙයක් විධියට පිළිගන්න අපට 
පුළුවන්කම තිෙබනවා නම්, ඒ විධියට ෙම් රෙට්ම පිළිගන්න 
පුළුවන්කමක් නැත්ෙත් ඇයි? එය ෙපන්වන්ෙන් නැහැ. මවලා 
තිෙබන මිථ ාව ඇතුෙළේ මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
සෙහෝදරත්වය ෙපන්වන්න ෙම් ආණ්ඩුව උත්සාහ කරන්ෙන් 
නැහැ. ෙම් ආණ්ඩුව වැරදි ගමනක යනවා. ජාත න්තරයත් 
ෙගොනාට අන්දවමින්, රෙට් මිනිස්සුත්  ෙගොනාට අන්දවමින් ෙම් 
යන්ෙන් වැරදි මාර්ගයක.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ එක්කම මම මතක් කරන්න 
ඕනෑ 1982 අවුරුද්ෙද් පැවැතුණ සංවර්ධන සභා ඡන්දය. සංවර්ධන 
සභා ඡන්දය දිනවන්න එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව බස්වලින් 
මිනිසුන් පටවා ෙගන, ෙකෝච්චිෙය් මිනිසුන් පටවා ෙගනයි ගිෙය් 
යාපනයට. යාපනයට ගිහින් යාපනෙය් පුස්තකාලය ගිනි තිබ්බා. 
යාපනය පුස්තකාලය ගිනි තිබ්බාට පස්ෙසේ, ඒක බලාෙගන හිටපු 
මුරකරුවා දරාෙගන ඉන්න බැරිව ගිනි මැලයට පැනලා, පිච්චිලා 
මැෙරනවා. යාපන පුස්තකාලෙය් මුරකරු හැටියට හිටිෙය්ත් 
අතිශය සුන්දර මිනිෙහක්. අතිශය සුන්දර මිනිෙහක්; මනුස්සෙයක්. 
මනුෂ ත්වෙයන් පිරිණු මිනිෙහක් යාපනෙය් හිටිෙය්. හැබැයි, ඒක 
ෙවන් කෙළේ ෙද්ශපාලනඥයා විසින්. මම කියන්ෙන්,   ෙදමළ, 
මුස්ලිම් හා සිංහල ජනතාව අතර සැබෑ සමඟිය ඇති කරන්න 
අදටත් පුළුවන්; වුවමනාව තිෙබනවා නම්, අදටත් පුළුවන්. හැබැයි 
ෙම් ෙගන යන්ෙන්, ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් ඉන්ෙන් "ජාතිවාදින්" 
කියලා ෙපන්නන්නයි. අපි ජාතිවාදිෙයෝ ෙනොෙවයි. අපි කවදාවත් 
ජාතිවාදිෙයෝ ෙනොෙවයි. අපි කියනවා, "සැබෑවටම රනිල් 
විකමසිංහ මහත්මයාට වඩා අපි ජාතිකවාදිෙයෝ සහ ෙදමළ මුස්ලිම් 
මිනිසුන් ගැන හිතන මිනිස්සු" කියලා. ඒක තමයි ඇත්ත. 1982-
1983 කාලෙය්දි වාෙග් අපි කවදාවත් මහජන පුස්තකාලය 
පුච්චන්න ගිෙය් නැහැ. යාපනෙය් මිනිසුන්ට හානියක් කෙළේ නැහැ. 

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
අලුත්ගම සිද්ධිය? 

 
ගරු එස.් ෙපේමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு எஸ். பிேரமரத்ன) 
(The Hon. S. Premarathna) 
මම අලුත්ගම සිද්ධියත් කියන්නම්. 

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ඕනෑ නම් අලුත්ගම සිද්ධිය ගැන මම කියලා ෙදන්නම්. 

1901 1902 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු එස.් ෙපේමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு எஸ். பிேரமரத்ன) 
(The Hon. S. Premarathna) 
අලුත්ගම සිද්ධිය මම කියන්නම්. සෙහෝදර මන්තීතුමා, මුස්ලිම් 

මන්තීවරෙයක් ඔය කථාව මතු කිරිම ගැන මට සතුටුයි. ෙම් කථාව 
මම කලින් කිව්වා. නමුත්, තමුන්නාන්ෙසේට මම මතක් කර ෙදන්න 
ඕනෑ. 

එදා එල්ටීටීඊ සංවිධානය නැ ෙඟනහිෙරන් මුස්ලිම් ජනතාව 
එළවනෙකොට සෙහෝදර මන්තීතුමා, ඒ ජනතාව මහ මුහුදට 
පැන්නා. හැබැයි, තමුන්නා න්ෙසේලා අද ෙබ්රිලා ඉන්ෙන්ත් ඒ නිසා. 
අපට කවදාවත් කවුරුත් උගන්වලා නැහැ. අපි ඉෙගන ෙගන 
තිෙබන්ෙන් බුදු දහෙමන්. අෙප් බුදු හාමුදුරුෙවෝ තමයි අපිට 
ඉගැන්වූෙය්, "කෘතගුණ දක්වන්න" කියන ෙද්. බුදු ෙවන්න පිට 
දුන්න ෙබෝ ගහ දිහා සතියක් මුළුල්ෙල් බලාෙගන ඉඳලා බුදු 
හාමුදුරුෙවෝ අපට ඉගැන්වූවා, කළගුණ සලකන විධිය. 
තමුන්නාන්ෙසේලා මහින්ද රාජපක්ෂට කළගුණ සලකන්න එපා. 
ජීවිතය ෙබ්රලා දුන්නාට කළගුණ සලකන්න එපා. හැබැයි, 
පපුෙවන් හිතන්න. "මහින්ද ෙනොහිටියා නම්, මමත් ෙමතැන ඉන්න 
විධියක් නැහැ" කියන එක විතරක් හිතන්න. මමත් ඉන්න විධියක් 
නැහැ කියන එක විතරක් හිතන්න. තමුන්නාන්ෙසේලා හෘදය 
සාක්ෂියත් එක්ක ජීවත් වන්න කියන ෙගෞරවනීය ඉල්ලීම මා ෙම් 
ෙවලාෙව්දී කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙම් ෙවලාෙව්දීත් 
කියනවා, ෙම් ආණ්ඩුව විවිධ පනත් ෙගෙනනවා. විවිධ පනත් 
ෙගනැල්ලා ෙම් ආණ්ඩුව හදන්ෙන්, ෙබොයිලර් කුකුළු පැටිෙයක්. 
ගරු මංගල සමරවීර  අමාත තුමා මෙග් දිස්තික්කෙය් එවකට හිටිය 
නායකතුමා; අදත් එක්සත් ජාතික පක්ෂය නිෙයෝජනය කරමින් 
එම දිස්තික්කෙය් නායකතුමා. එතුමා කිව්වා, "ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත ෙගෙනන්න කිසිම හදිසියක් තිබුෙණ් නැහැ" කියලා. 
කිසිම හදිසියක් තිබුෙණ් නැහැ කිව්වා. හැබැයි, ෙම් හැම ෙද්ම 
ෙසප්පඩ විඡ්ඡාවක්. ෙම්කට කියන්ෙන්, "ෙසප්පඩ විඡ්ඡාව" කියලා. 
ෙම්කට අපි සාමාන ෙයන් ජන වහෙර්දී කියනවා, "වයර් මාරු 
වුණු බුදුරැස් වළල්ල" කියලා. වයර් මාරු වුණාට පස්ෙසේ තැන් 
තැන්වලිනුයි පත්තු ෙවන්ෙන්. අපට ෙහොයා ගන්න බැහැ බුදු රැස ්
වළල්ල හරියට පත්තු කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ෙම් ආණ්ඩුවට ෙවලා තිෙබන්ෙන්ත් ඒකයි. 
ෙම් ආණ්ඩුවට අද ෙවලා තිෙබන්ෙන්, වයර් මාරු වුණු බුදු රැස ්
මාලාව වාෙග් වැඩක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම කලින් කිව්වා මිනිෙහක් 
ඉපෙදන විධිය. මිනිෙහක් ඉපෙදන්න ශුකාණු මිලියන 500කින් 
එකයි වැඩ කරන්ෙන්. ඒෙකන් තමයි මිනිෙහක් ඉපෙදන්ෙන්. 
ඒෙකන් ඉපදුණු මිනිෙහක් විධියට පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා මම 
ෙම් ෙවලාෙව් කියනවා,  "රටට ඕනෑ විධිෙය්, ජනතාවට ඕනෑ 
විධිෙය්, ෙම් රෙට් ජීවත් වන සැබෑ මිනිසුන්ට වුවමනා වන විධිෙය් 
ඇත්ත ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගෙනන්න" කියා. නිකම්ම නිකම් 
ශුකාණුවක් විධියට ඇවිල්ලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැඩ කිරීම 
ෙනොෙවයි අපි කරන්න ඕනෑ. අපි කරන්න ඕනෑ මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, සැබෑ මිනිසුන්ට ඕනෑ කරන, සැබෑ මිනිසුන්ෙග් 
යහපත ෙවනුෙවන් ඕනෑ කරන සත  ෙම් ෙපොෙළොෙව් වපුරණ 
එකයි. ඒකයි ඕනෑකම. හැබැයි, ෙම් ෙවලාෙව් අපට ෙපෙනන්ෙන් 
"බුදු හිමියන්ටත් කලියුගෙය් ෙදවියන්ෙග් පිහිටයි." කියලා. ඒක 
තමයි ෙම් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. සැබෑ ධර්මයක් කවුරුවත් රකින්ෙන් 
නැහැ. ඉස්ලාම් ආගමත් එෙහමයි.  කිස්තියානි ආගමත් එෙහමයි. 
බුද්ධාගමත් එෙහමයි. ෙබෞද්ධෙයෝ නැහැ. කිතුණුෙවෝ නැහැ. 
ඉස්ලාම්වරු නැහැ. එක එක්ෙකනා තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන අරමුණු 
ෙවනුෙවන් තමයි කියා කරන්ෙන්. කවුරුත් කියලා නැහැ, "ආගම 
රැකපන්." කියලා. බුදු හාමුදුරුෙවෝ කියලා නැහැ, "බුදු දහම 

රැකපන්" කියලා. හැබැයි, මිනිෙහක් බුද්ධාගෙම් සැබෑ අර්ථය 
දන්නවා නම්, බුද්ධාගම රකිනවා. කිසිම ආගමකින් කියලා නැහැ, 
තමන්ෙග් ආගම රැකපන් කියලා. බුදු හාමුදුරුෙවෝ කියලා 
තිෙබන්ෙනත්, "බුදු දහම රඳා පවතින්ෙන්, අවුරුදු 5,000යි." 
කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිවරයාට ෙම් කාරණය කියමින් මම කථාව අවසන් 
කරන්නම්. එතුමා කිව්වා, "අලුත් පක්ෂ හදන්න එපා. එෙහම 
හැදුෙවොත් පාෙර් ඇවිදලා යන්න ෙදනවා" කියා. 

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා (පවාහන හා සිවිල් ගුවන් 
ෙසේවා නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க - ேபாக்குவரத்  மற் ம் 
சிவில் விமானச் ேசைவகள் பிரதி அைமச்சர்)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of 
Transport and Civil Aviation) 
හදන්න එපා කිව්ෙව් නැහැ. 
 
ගරු එස.් ෙපේමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு எஸ். பிேரமரத்ன) 
(The Hon. S. Premarathna) 
හදන්න කියලා! හරි. මම ෙම් ෙවලාෙව් කියනවා මූලාසනාරූඪ 

ගරු මන්තීතුමනි, බුදු හාමුදුරුෙවෝ කිව්ෙවත්, "සියලු ෙද් 
නැෙසනවා" කියලායි. මම ෙම් ෙවලාෙව් පාර්ථනා කරනවා, බුදු 
දහම පවතිනවාටත් වඩා අවුරුදු දස දහස් ගණනක් ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂය ෙම් ෙපොෙළොෙව් පවතීවා! කියලා.  

හැබැයි, ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමනි, ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂය ෙම් ෙපොෙළොෙව් ති ෙය්වි. හැබැයි, 'එක රටක්' 
කියන එක ෙම් ෙපොෙළොෙව් නැති ෙව්වි. තමුන්නාන්ෙසේලා යන්න 
හදන්ෙන් එතැනටයි. අපි පක්ෂය හැදුෙවොත්, අන්න එදාට පාෙර් 
කවුරු හරි ඇවිදෙගන යාවි. හැබැයි, ෙම් ෙකනහිලිකම් රටට කරන 
මිනිසුන්ට පාෙර් ඇවිදෙගන යන්න සත  අවෙබෝධ කර ගත්ත 
සිංහල මිනිස්සු, ෙදමළ මිනිස්සු, මුස්ලිම් මිනිස්සු ඉඩ තියන එකක් 
නැහැ.  

අවසාන වශෙයන් මම ෙම් ෙද්ත් කියන්න ඕනෑ. ගරු මුජිබුර් 
රහුමාන් මන්තීතුමනි, මට පසු ගිය දවසක මුස්ලිම් සෙහෝදරෙයක් 
හම්බවුණා. ඒ සෙහෝදරයාත් මට කිව්ෙව්, තමුන්නාන්ෙසේ කිව්ව 
ෙබ්රුවල කතාන්දරයමයි. ඒ සෙහෝදරයා මට කිව්ෙව්, 
"මහත්තෙයෝ, පල්ලිය ගිනි තියනවා කියලා ෙබොරුවට කවුරු හරි 
රැඟුවත්, ෙම් ෙගොන් වැෙඩ් නම් ආපහු කරන්ෙන් නැහැ" කියලායි. 
පල්ලිය ගිනි තියනවා කියලා කිව්වත්, ෙම් ෙගොන් වැෙඩ් ආපහු 
කරන්ෙන් නැහැ කියලා ඒ සෙහෝදරයා කිව්වා. ෙම් තමයි සාමාන  
මිනිසාට සත  අවෙබෝධ වන විධිය. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, මට ෙම් කාලය ලබා දුන්නාට ඔබතුමාට ෙගෞරවනීය 
පණාමය පුද කරමින්, ඔබ සියලු ෙදනාටම ම ෙග් කථාව අසා සිටීම 
සම්බන්ධෙයන් ස්තුති කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි. මීළඟට, ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මන්තීතුමා කථා 

කරන්න. 
 
[අ.භා. 4.40] 
 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මීට කලින් කථා කරපු  

විපක්ෂෙය් ඒ කණ්ඩායෙම් මන්තීවරයාෙග් අෙඳෝනාව මම 

1903 1904 
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අහෙගන හිටියා. එතුමා ෙලොකු අෙඳෝනාවක් කළා. සාමාන ෙයන් 
එතුමන්ලාෙග් කණ්ඩායෙම් ඉන්න අෙනක් මන්තීවරුන්ට වඩා 
එතුමා හෘදය සාක්ෂිය ගැන කථා කළා; අවංකභාවය ගැන කථා 
කළා. ඔය වාෙග් කථා මම මීට කලින් අහලා තිෙබනවා. 88-89 
කාලෙය් සුනිල් මාධව කියලා මාධ ෙව්දිෙයක් හිටියා. ඒ 
මාධ ෙව්දියාත් ඔය වාෙග් තමයි කථා කරන්ෙන්. දැන් කථා කරපු 
ගරු මන්තීතුමාත් මාධ ෙව්දිෙයක් වශෙයන් කටයුතු කරලා, 
මාධ යට සම්බන්ධයක් තිෙබන නිසා තමයි ඔය වාෙග් මාධ යට 
සම්බන්ධ වචන පාවිච්චි කරලා කථා කරන්ෙන්. එතුමා කෙළේ 
ෙලොකු අෙඳෝනාවක්. ඒ කථාෙව් සාරාංශය ගත්තාම ඒ 
කණ්ඩායෙම් ඉන්න සමහර මන්තීවරුන්ෙග් කථාවලට වඩා යම් 
යම් ෙවනස්කම් තිෙබනවා. නමුත් අවසානෙය්දී එතුමා ආෙයත් 
එකම තැනටමයි එන්ෙන්.  

 
ගරු එස.් ෙපේමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு எஸ். பிேரமரத்ன) 
(The Hon. S. Premarathna) 
ඒක නරකයි ද? 

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා අපි විෙශේෂෙයන්ම ෙම් 

අද අපි ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන මරණ ලියාපදිංචි කිරීෙම් 
(තාවකාලික විධිවිධාන) (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත 
සම්බන්ධව අද දවස පුරා පැවැත්ෙවන විවාදයට අපි විෙශේෂෙයන්ම 
ආෙව් අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය (පිහිටුවීම, 
පරිපාලනය කිරීම සහ කර්තව  ඉටු කිරීම) පනතත් එක්ක ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පෙත් සම්බන්ධයක් තිෙබන නිසායි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ඉස්ෙසල්ලාම කියන්න 
ඕනෑ, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ගැන විශාල විවාදයක් තිබුණු බව. 88-
89දී ෙම් රෙට් තිබුණු භීෂණයත් එක්ක එදා හම්බන්ෙතොට දිස්තික් 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයක් වශෙයන් හිටපු, අද කුරුණෑගල 
දිස්තික් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයක් වශෙයන් කටයුතු කරන ගරු 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමායි, ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර 
මන්තීතුමායි අෙප් රට තුළ Amnesty International සංවිධානෙය් 
ශාඛාවක් පිහිටුවන්න ඕනෑ කියලා එදා උද්ෙඝෝෂණය කළා. ෙම් 
රට තුළ අතුරුදන් වූ අය ෙසොයන්න ජාත න්තර Amnesty 
International සංවිධානෙය් -ක්ෂමා සංවිධානෙය්- ශාඛාවක් 
ලංකාෙව් ස්ථාපිත කරන්න කියලා, අද කුරුණෑගල දිස්තික් 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීතුමා එදා හම්බන්ෙතොට දිස්තික් පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීතුමා ෙවලා සිටියදී ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා 
එක්ක එදා ජිනීවා නුවරට ගිහිල්ලා ඉල්ලීමක් කළා. එදා එෙහමයි 
ඒ ෙගොල්ලන් වැඩ කෙළේ. එදා ඒ ඉල්ලීම කරලා, අද නැවත 
වතාවක් අපිව ආපස්සට ෙග්න්න හදනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජනතාවෙග් පැත්ෙතන් 
ගත්තාම ෙම්ක විශාල ජයගහණයක් බව අපි දන්නවා. ෙමොකද, ෙම් 
රෙට් අතුරුදන්වූවන් පිළිබඳ පශ්නය දකුණට විතරක් ෙනොෙවයි, 
උතුරට විතරක් ෙනොෙවයි, නැ ෙඟනහිරට විතරක් ෙනෙවයි, ෙම්ක 
රෙට් සමස්තයක් විධියට බලපාන පශ්නයක්. යම් යම් ෙද්ශපාලන 
කාරණා මත අතුරුදන් වුණ අය ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම ෙද්ශපාලන 
කාරණාවන් නැතිව අතුරුදන් වුණ අය ඉන්නවා. යම් යම් 
ෙපෞද්ගලික වුවමනාකම් මත අතුරුදන් වුණ අය ඉන්නවා. ඒ නිසා 
අපි දන්නවා, "අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය" 
ජනතාව ලබා ගත් විශාල ජයගහණයක් බව. විෙශේෂෙයන්ම අෙප් 
ආණ්ඩුව 2015දී ලබා ගත් ජයගහණයත් එක්ක ෙම් රෙට් 
පජාතන්තවාදය ෙවනුෙවන්, ෙම් රෙට් තිෙබන සමාජ 
සාධාරණත්වය ෙවනුෙවන් පසු ගිය කාලය පුරාම අපි යම් යම් 

ආයතන ස්ථාපිත කළා. අපි විෙශේෂෙයන්ම අධිකරණෙය් 
ස්වාධීනත්වය, ෙපොලිස් ෙකොමිසම, රාජ  ෙසේවා ෙකොමිසම, 
අල්ලස් ෙකොමිසම පිහිටුවලා, ෙම් රෙට් රාජ  ආයතනවලට 
ස්වාධීනව වැඩ කරන්න පුළුවන් පරිසරය නිර්මාණය කළා. ඒක 
සථ්ාපිත කළා. පසු ගිය කාලෙය් අපි ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් 
අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත ෙගනාවා. පජාතන්තවාදය ශක්තිමත් 
කරලා, පජාතන්තවාදය ෙම් රට තුළ ස්ථාපිත කරලා, ඒවා ජනතා 
ජයගහණ හැටියට තමයි අපි දකින්න ඕනෑ. ෙම් මරණ ලියාපදිංචි 
කිරීෙම් (තාවකාලික විධිවිධාන) (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත 
අපි ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන්ත් ජනතාවෙග් පැත්ෙතන් ලබා ගත්ත 
විශාල ජයගහණයක් හැටියටයි. උතුෙර් තරුණයන් ෙවන්න 
පුළුවන්, දකුෙණ් තරුණයන් ෙවන්න පුළුවන්, නැ ෙඟනහිර 
තරුණයන් ෙවන්න පුළුවන්, ෙම් සියලු ෙදනාම ෙම් රෙට් ඉපදිච්ච 
තරුණෙයෝ; ෙම් රෙට් අම්මලා, තාත්තලාට ඉපදිච්ච දුවා දරුවන්. 
ඒ නිසා ඒ කවුරුවත් අතුරුදහන් කරන්න කාටවත් අයිතියක් 
නැහැ. කවුරුන් ෙහෝ අතුරුදහන් කරනවා කියලා කියන්ෙන් ඒක 
සාපරාධී කියාවක්. එවැනි පුද්ගල අතුරුදහන් කිරීමක් කරන්න 
නීතිෙයන් අයිතියක් කාටවත් ලබා දීලා නැහැ. යම් යම් ෙද්වලට 
සම්බන්ධ වැරදිකාර යන් ඉන්නවා නම්, එවැනි අයට කටයුතු 
කරන්න ෙම් රෙට් අධිකරණයක් තිෙබනවා. ඒ අධිකරණ 
කියාවලියට අපි ඒ අයව සම්බන්ධ කරන්න ඕනෑ. එෙහම නැතිව, 
කිසියම් පුද්ගලයකුව අතුරුදහන් කිරීම සාපරාධී වරදක් ෙලස අද 
ජාත න්තරව පිළිෙගන තිෙබනවා. ඒ අනුව අපි දන්නා ෙදයක් 
තමයි, එය අනිවාර්ෙයන්ම දඬුවම් ලැබිය යුතු වරදක් කියන එක. 
ඒක මානව වර්ගයාෙග් පැත්ෙතන් බැලුවත් අපරාධයක් වනවා. ඒ 
නිසා ෙම් ආයතනය ස්ථාපිත කිරීෙම් මූලික අරමුණු වූ ෙය්, ඉදිරි 
කාල ය තුළදී රට තුළ ෙමවැනි ෙද්වල් කියාත්මක  ෙනොවීමයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමය ජනතාවෙග් පැත්ෙතන් 
බැලුෙවොත් විශාල ජයගහණයක් හැටියටයි අපි දකින්ෙන්. පසු ගිය 
මැතිවරණ කාලවලදී පජාතන්තවාදය ෙවනුෙවන් යහ පාලන රජය 
විසින් ලබා දීපු ඒ ෙපොෙරොන්දු එකින් එක අද අපි ඉෂ්ට  කරෙගන 
ඉදිරියට යනවා. නැවතත් ෙම් රට ආපස්සට ෙගන යන්න ෙනොදී, 
ෙලෝකයත් එක්ක -ජාත න්තරයත් එක්ක- එකතු වී ෙම් රට 
ඉදිරියට ෙගන යන්න අපට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. 2015දී 
මානව හිමිකම් ෙකොමිසෙම් සියලුම රටවල සහෙයෝගය අපට ලබා 
ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉන්දියාව, චීනය, රුසියාව යනාදී සියලු 
රටවල සහෙයෝගය ලබා ගන්න අපට පුළුවන් වුණා. අප රටට 
එෙරහි ජාත න්තර පරීක්ෂණය ගැන තිබුණු භය අපට නැති ෙවලා 
තිෙබනවා. අපට මතකයි, ෙම් තිබුණු භය නිසා, පසු ගිය කාලෙය් -
මැතිවරණ කාලවලදී- සමහර අය එක එක තැන්වල එක එක 
ෙද්වල් ෙදොඩව-ෙදොඩවා ගිය අන්දම. නමුත්, ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් 
ෙදඩවීම, ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් කියවීම අෙප් යහ පාලන ආණ්ඩුව 
යටෙත් අද නවත්වා ගන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. අද 
ජාත න්තරය අපිත් සමඟ ෙම්  ෙම් ගමන යන්න එකතු ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ සඳහා අද අපි ලැහැස්ති ෙවලා සිටිනවා. ඒ වාෙග් 
ෙමොෙහොතක තමයි අපි අද ෙම්  පනත් ෙකටුම්පත ගැන කථා 
කරන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ක ජාතික සංහිඳියාව ඇති 
කර ගත්ත ෙමොෙහොතක්. ෙම්ක විශාල ජයගහණයක්. ඒ නිසා ෙම් 
ඒකාබද්ධ කණ්ඩායම නැවත ෙම් රෙට් ජාතිවාදය අවුස්සන්න 
පුළුවන්ද කියලා බලනවා. ඒ අය ෙම්කට කියන එක ෙදයක් 
තිෙබනවා. ඒ තමයි, අපි හමුදාව බිල්ලට ෙදන්න හදනවා; අපි 
හමුදාව පාවලා ෙදන්න හදනවා කියන එක. ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පෙත් ෙකොෙහේවත් එෙහම එකක් සඳහන්ව නැහැ. දැන්, ෙම් 
ෙද්ශෙපේමී කණ්ඩායමම තමයි අපි හමුදාව පාවලා ෙදන්න හදනවා; 
අපි හමුදාව බිල්ලට ෙදන්න හදනවා කියලා ෙලෝකයට කියන්ෙන්. 
හමුදාෙව් ෙසොල්දාදුෙවෝ 5,100ක් අතුරුදහන් ෙවලා තිෙබනවා. 
එතෙකොට ඒ හමුදා ෙසොල්දාදුවන් 5,100ක් අතුරුදහන් කෙළේත් 

1905 1906 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

හමුදාවද කියලා ෙම් ඒකාබද්ධ කණ්ඩායෙමන් අපට අහන්න සිදු 
වනවා. ෙමොකද,  ෙම් අය කියන්ෙන් අපි අෙප් හමුදාව  පාවලා 
ෙදන්න හදනවා කියලායි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එෙහම ෙදයක් නැහැ. නමුත්, 
ෙම්ෙක් ෙපොඩි අවදානමක් තිෙබනවා. ෙමොකක්ද, ඒ අවදානම? පසු 
ගිය කාලය පුරාම ෙම්ෙගොල්ෙලෝ ෙම් රෙට් ජාතිවාදය අවුස්සන්න 
ෙබොෙහෝ උත්සාහයන් කළා. නමුත්, එය කර ගැනීමට 
ෙනොහැකිවීෙමන් ඇති වූ පරාජය තුළ ඔවුන්ෙග් ඒ වියරුව නතර 
කළත්, නැවතත් එය පටන් ෙගන තිෙබනවා. ෙම් අය තිවිධ හමුදාව 
ගැන කථා කරමින්, අපි එය බිල්ලට ෙදන්න හදනවාය කියලා 
කියමින් තිවිධ හමුදාව උසි ගන්වන්නයි ෙම් හදන්ෙන්. ඒ 
කියන්ෙන්, ෙමවැනි ෙද් තුළින් හමුදාවට ආමන්තණය කරනවා. ඒ 
ආකාරයට හමුදාවට ආමන්තණය කිරීම තුළින් ඒෙගොල්ෙලෝ 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා ඇති, ෙම් රජයට විරුද්ධව හමුදාෙව් 
කුමන්තණයක්, හමුදාෙව් කැරැලිකාරත්වයක් මතු කරන්න 
පුළුවන්ද කියලා. එවැනි උත්සාහයක් ෙම් කණ්ඩායම ඇතුෙළේ 
තිෙබනවාය කියන එක අපි මතක තියා ගන්න ඕනෑ. ෙමොකද, 
ෙම්ෙගොල්ෙලෝ කථා කරන්ෙන් තිවිධ හමුදාව ගැන.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමවැනි කියාවන් තුළින් 
හමුදාව උසි ගන්වලා, හමුදාව භය කරවලා, හමුදාව පාරට 
ෙගෙනන්න පුළුවන්ද කියන සටන් පාඨයක් ෙම්ක ඇතුෙළේ 
තිෙබනවායි කියන එක ගැන අෙප් අවධානයට ලක් කර ගන්න 
ඕනෑ. ඒ නිසා අපි ෙමය ෙලෙහසිෙයන් තකන්න ෙහොඳ නැහැ. 
ෙමවැනි සටන් පාඨයක් භාවිත කිරීම ඉතාම බරපතළ පශ්නයක්. 
හමුදාව ගැන කථා කරලා ෙද්ශපාලනයට හමුදාව ඈඳා ගන්නවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  අද ෙම් අය පරාජය ෙවලා වියරු 
වැටිලායි ඉන්ෙන්. ඒ ෙගොල්ලන්ට නැවත බලය ලබා ගැනීම ගැන 
ෙප්නෙතක් මානයක විශ්වාසයක් නැහැ. ඒ ෙගොල්ලන්ට බලය 
නැවත ලබා ගන්න පුළුවන් කියලාත් විශ්වාසයක් නැහැ. ඒ අයෙග් 
හැම කියාකාරිත්වයක් ෙදසම බැලුවාම අපට ෙපනී යන්ෙන්, 
ජනතාවෙගන් විෙයෝ වුණු, ජනතාවෙගන් ඈත් වුණු 
කියාකාරිත්වයක් තමයි තිෙබන්ෙන් කියන එකයි.  

පාද යාතාව ගැන අපි බැලුවා. පාද යාතාව අසාර්ථකයි. ඒ අය 
හැම ෙදයකින්ම බැලුෙව් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු කඩාකප්පල් 
කරන්න පුළුවන්ද කියලායි. හැමදාම පාර්ලිෙම්න්තු සැසිවාරෙය් 
පළමුෙවනි පැය ෙදක තුළදී ගරු සභාව මැදට පැනලා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් න ාය පතය අවුල් කරන්න පුළුවන්ද කියලා 
බැලුවා. ඒක අසාර්ථකයි. පසු ගිය කාලෙය් ෙම් යහ පාලනයට 
විරුද්ධව ගන්න උත්සාහ කරපු හැම ෙදයක්ම -හැම 
වැඩසටහනක්ම, හැම වැඩ පිළිෙවළක්ම- අසාර්ථක වුණා. ඒ 
අසාර්ථක වීම නිසා නැවත ඒ අය බලනවා, ෙකටි මාර්ගයකින් 
බලයට එන්න පුළුවන් කමය ෙමොකක්ද කියා. ෙකටි මාර්ගයකින් 
බලය අල්ලන්න පුළුවන් කමය ෙමොකක්ද කියන එක ගැන ෙම් 
ඒකාබද්ධ කණ්ඩායම අද කල්පනා කරමින් ඉන්නවා. 'හමුදාවට 
ආමන්තණය' කියන එක එහි එක පතිඵලයක්; එක සටන් පාඨයක් 
බව අප මතක තියාගන්න ඕනෑ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ 
නිසා අපි එයට මුහුණ ෙදන්න ලැහැස්ති වන්න ඕනෑ. රජයක් 
හැටියට ඒ ෙද්ශපාලනික මතවාදය  පරාජය කරන්න අපි ලැහැස්ති 
වන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ෙම් රෙට් ජාතින් අතර සංහිඳියාව ඇති 
කරලා, ෙම් රෙට් ජාතින් අතර එක්සත්කම හදලා, ෙම් රෙට් යුද 
ගිනි දැල් අවුළන ඒ බලෙව්ග පරාජය කරලා, එක්සත් රටක්, ශී 
ලාංකිකයන් ෙලස අපට එකට වැඩ කරන්න පුළුවන් රටක්, එකට 
ගමනක් යන්න පුළුවන් රටක්, යහපත් අනාගතයක් ගැන සිතන්න 
පුළුවන් රටක් ෙලස ෙම් රට හදන්න තමයි අපි 2015 ජනවාරි 

මාසෙය්දී ඒ ජන වරම, යහ පාලනෙය් ජයගහණය ලබා ගත්ෙත්. 
එෙහම නම්, ඒ ජන වරම ආරක්ෂා කිරීෙම් වගකීම රජයක් හැටියට 
අපට තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් රට ආපස්සට ෙගන යන්න, ෙම් රට 
නැවත ම්ෙල්ච්ඡත්වය කරා ෙගන යන්න, ජාතිවාදය අවුස්සා ෙම් 
රෙට් සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම් ජාතින් අතර ෙභ්ද භින්නතා ඇති 
කරලා නැවත ෙම් රට විනාශ කරන්න කාටවත් ඉඩ ෙදන්න අපට 
බැහැ. අප ලබාගත් ඒ ජයගහණ -ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් ජයගහණ- 
ආරක්ෂා කිරීම ෙවනුෙවන් අපි ෙපනී සිටින්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අප ඇවිල්ලා සිටින ෙම් කාල 
පරිච්ෙඡ්දය ඉතාම වැදගත් කාල පරිච්ෙඡ්දයක්. මා විශ්වාස 
කරනවා, අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය හැදීම 
ඉතාම පජාතන්තවාදි ජයගහණයක් කියා. ෙම් කාර්යාලය, උතුර, 
නැෙඟනහිර විතරක් ෙනොව දකුණ, බස්නාහිර ඇතුළු සියලු 
පෙද්ශවල ජනතාවට, තමන්ෙග් තාත්තා අහිමි වූ, තමන්ෙග් 
ස්වාමිපුරුෂයා අහිමි වූ, තමන්ෙග් භාර්යාව අහිමි වූ, තමන්ෙග් 
සෙහෝදරයා අහිමි වූ සියලුෙදනාට මනුෂ ත්වෙය් නාමෙයන් 
සාධාරණත්වය ඉෂ්ට කිරීම ෙවනුෙවන් හදපු කාර්යාලයක්. ඒ 
කාර්යාලය ජනතාවෙග් පැත්ෙතන් ජනතාව ලබාගත් 
ජයගහණයක්. ජනතාව ලබාගත් ඒ ජයගහණය ජාතිවාදයට, 
ආගම්වාදයට, ම්ෙල්ච්ඡත්වයට යට කරන්න නැවත ඉඩ ෙදන්න 
එපා කියන එක තමයි අපි රජෙයන් ඉල්ලන්ෙන්. රජෙය් වගකීම 
හැටියට අප දකින්ෙන් එයයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවසාන වශෙයන්, තවත් 
කාරණයක් කියන්න මා  කැමැතියි. පසු ගිය කාලය පුරා ෙම් රෙට් 
පජාතන්තවාදය ෙවනුෙවන්, ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදය ආරක්ෂා 
කිරීම ෙවනුෙවන් ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුව පියවර කීපයක් ෙගන 
තිෙබනවා. අපි ඒ පියවර කීපය සාර්ථකව ඉදිරියට ෙගන ගිහින් 
තිෙබනවා. අපි ඒ සාර්ථකත්වය ආරක්ෂා කරගන්න ඕනෑ. අපට දුර 
ගමනක් යන්න තිෙබනවා. ෙම් ලබාගත් ජයගහණ අප තවත් 
ඉදිරියට ෙගන යන්න ඕනෑ. ඒ ජයගහණය තවදුරටත් ආරක්ෂා 
කරෙගන ඉදිරිෙය්දී කරන්න තවත් ෙලොකු ෙද්වල් තිෙබනවා; 
ෙසොයන්න තවත් ෙද්වල් අපට තිෙබනවා. එක්නැළිෙගොඩට 
ෙමොකද වුෙණ් කියන එක ෙසොයන්න ඕනෑ. ලසන්ත විකමතුංගට 
ෙමොකද වුෙණ් කියා ෙසොයන්න ඕනෑ. තාජුඩීන්ෙග් ඝාතනය ගැන 
ෙසොයන්න ඕනෑ. එවැනි හුඟක් ෙද්වල් ෙසවීෙම් කාර්යය ඉදිරිෙය්දී 
අපට කරන්න තිෙබනවා. ඒවා ෙසොයන්න නම්, ඒ ෙවනුෙවන් 
සාධාරණත්වය ඉෂ්ට කරන්න නම් අප ලබාගත් ෙම් ජයගහණ 
ආරක්ෂා කරෙගන ඉස්සරහට යන්න ඕනෑ. මට කාලය ලබා 
දුන්නාට තමුන්නාන්ෙසේට ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මන්තීතුමා. එතුමාෙග් කථාවට 

ෙපර, ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා මූලාසනය ගන්නවා ඇති.  

 
අනතුරුව ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වූෙයන්, නිෙයෝජ  කථානායකතුමා [ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் 

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

 
Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the Chair 

and THE HON. DEPUTY SPEAKER [THE HON. THILANGA 
SUMATHIPALA] took the Chair. 
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[ගරු මුජිබුර් රහුමාන්  මහතා] 
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[අ.භා. 4.53] 
 
ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க) 
(The Hon. Sandith Samarasinghe)  
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මට අද ෙම් අවස්ථාව ලබා 

දීම ගැන ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. මරණ ලියාපදිංචි කිරීෙම් 
(තාවකාලික විධිවිධාන) (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත අෙප් ගරු 
වජිර අෙබ්වර්ධන අමාත තුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන ෙවලාෙව් මටත් වචන ස්වල්පයක් කථා කිරීමට ඉඩ දීම 
ගැන නැවතත් ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, ගරු නිෙයෝජ  
කථානායකතුමනි. අතීතය දිහා බලන ෙකොට අපි දැක්කා, පසු ගිය 
වකවානුෙව් හිටපු පාලකයන් ෙම් රට පාලනය කෙළේ ෙකොෙහොමද 
කියන එක. යුද්ධෙයන් පසුව -යුද ජයගහණෙයන් පසුව- එදා ඒ අය 
ජනතාවට දුන් ෙපොෙරොන්දු ෙමොනවාද? ඒ ෙපොෙරොන්දු ඉටු 
කරගන්න බැරි වීම නිසා ඒ අය ෙකෙර් ජනතා පසාදය, ජනතා 
විශ්වාසය නැති වුණා. නැති වූ විශ්වාසය යළි ඇති කරගන්න 
ෙකොච්චර ෙපොෙරොන්දු දුන්නත්, ෙකොච්චර ෙබොරු කිව්වත් ජනතාව 
එදා මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව  පතික්ෙෂේප කළා.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, රෙට් ෙකෙරන කටයුතුවල 
විනිවිදභාවයක් තිෙබන්න ඕනෑ. "රෙට් සෑම ජාතින්ම එකමුතුව 
ජීවත් වන්න ඕනෑ, ජාතින් අතර සංහිඳියාවක් ඇති වන්න ඕනෑ" 
කියන අදහසින් තමයි මහ ජනතාව එළියට බැහැලා ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමා ජනාධිපති වශෙයන් පත් කරන්න කටයුතු 
කෙළේ. ඒ තුළින් අෙප් ආණ්ඩුවට හැකි ෙවලා තිෙබනවා, ෙම් රටට 
අවශ  අණ පනත් සම්මත කර ගන්නත්, ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදය 
ස්ථාපිත කරන්නත්.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඒ අනුව සිදු වන විශාල 
කර්තව යක් තමයි ෙම් මරණ ලියාපදිංචි කිරීෙම් (තාවකාලික 
විධිවිධාන) පනත සංෙශෝධනය කිරීම. ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් 
වැදගත්කම වන්ෙන් අතුරුදහන් වූවන් සඳහා "දක්නට ෙනොමැති 
බවට සහතිකයක්" ලබා ගැනීමට හැකි වීමයි. එදා අෙප් රෙට් 
අවුරුදු තිහක යුද්ධයක් තිබුණා. ඒ යුද්ධෙයන් මිනිස්සු අතුරුදහන් 
වුණා. උතුරු-නැ ෙඟනහිර පමණක් ෙනොෙවයි, දකුෙණ් 
ජනතාවටත් ඒක බලපෑවා. ඒ අතුරුදහන් වුණු පුද්ගලයන්ෙග් 
අම්මලා, තාත්තලා, දරුවන්, ඥාතීන්, තමන්ෙග් පුතා ෙහෝ තාත්තා 
ෙගදර එනකල් බලා ෙගන ඉන්නවා. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත මඟින් 
ඒ අයට යම් කිසි සහතිකයක් ලබා ෙදන්න පුළුවන්කම ලැෙබනවා. 
සමහර ෙවලාවට ඒ අම්මලා, තාත්තලා, නැත්නම් සැමියා, බිරිඳ 
කර ගන්න ෙදයක් නැති වුණාම ගිහිල්ලා මරණ සහතිකයක් ලබා 
ගන්නවා. මරණ සහතිකය ලබා ගන්ෙන් ෙමොකද? මරණ සහතිකය 
ලබා ගත්තාම ඒ තුළින් සමෘද්ධි සහනාධාරය ලබා ගන්න පුළුවන්; 
බැංකුවකින් ණය මුදලක් ලබා ගන්න පුළුවන්; ඉඩම් අයිතිය ගැන 
කථා කරන්න පුළුවන් වන නිසායි. ඒ වුණාට අතුරුදහන් වුණු 
පුද්ගලයා මැරිලාද, නැද්ද කියලා දන්ෙන් නැහැ. අද ඉදිරිපත් 
කරලා තිෙබන ෙම් පනත් ෙකටුම්පත අනුව දක්නට ෙනොමැති බවට 
සහතිකයක් - Certificate of Absence - ලබා දීමට පුළුවන් 
ෙවනවා. මම හිතන විධියට ඒක ඉතා වැදගත් ෙදයක්. යම් 
පුද්ගලෙයක් තමන් හිටපු ස්ථානයට එන්ෙන් නැති ෙවන්න 
පුළුවන්. එෙහම නැත්නම් ඒ පුද්ගලයා කලින් සැරිසැරූ පෙද්ශයට 
එන්ෙන් නැති ෙවන්න පුළුවන්. එෙහම එන්ෙන් නැති ෙවන්න 
ෙහේතු තිෙබනවා. යුද්ධය නිසා ෙවන්න පුළුවන්, ස්වභාවික විපතක් 
නිසා ෙවන්න පුළුවන්. එෙහම නැත්නම් බලහත්කාරෙයන් රැෙගන 
ගිය නිසා ෙවන්නත් පුළුවන්, ෙද්ශපාලන පශ්න නිසා. ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත යටෙත් ඒ අයෙග් පවුල්වල අයට වගකීමක් ඇතුව 
කටයුතු කරන්න පුළුවන්කම ලැෙබනවා. යම් පුද්ගලෙයක් 
අතුරුදහන් වුණාට පසුව ඒ පවුෙල් අයට ආර්ථික පශ්න ඇති 
ෙවන්න පුළුවන්. ෙමවැනි සහතිකයක් ලබා දීෙමන් ඔවුන් 
ෙවනුෙවන් යම් සාධාරණයක් ඉටු ෙවනවා.  

මීට ෙපර කථා කළ ගරු මන්තීවරෙයක් කිව්වා, එදා ඒ පනත 
කියාත්මක කරන්න කටයුතු කරන ෙකොට හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් 
පුත රත්නය ගිහිල්ලා ෙවනම කූඩාරමක් ගහෙගන, එතැනට 
ඇවිල්ලා මරණ සහතිකය ලබා ගන්න, ඒ තුළින් විශාල මුදලක් 
ලබා ෙදනවා කියලා බලපෑම් කරලා තිබුණා කියලා. ෙමම පනත් 
ෙකටුම්පත තුළින් එවැනි ෙදයක් සිදු වන්ෙන් නැහැ. සෑම 
ෙදනාටම සාධාරණය ඉටු ෙවනවා. දකුෙණ් ජීවත් ෙවන 
පුරවැසියන් හැටියට අපි දන්නවා, අෙප් ගම්වල අතුරුදහන් වුණු 
රණවිරුවන්ෙග් අම්මලා, තාත්තලා තමන්ෙග් දරුවන් එයි කියලා 
තවම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන් සිටින බව. ඒ අයෙග් පවුල්වල අයට 
ළමෙයක් පාසලට ඇතුළත් කර ගන්න බැහැ; ආණ්ඩුෙවන් 
සහනයක් ලබා ගන්න බැහැ. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත අනුව ලබා 
ෙදන Certificate of Absence තුළින් ඒ අයට යම් සාධාරණයක් 
ඉටු ෙවනවා. ගාම නිලධාරිවරයාෙග් නිර්ෙද්ශෙයන්, පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්තුමාෙග් නිර්ෙද්ශෙයන් ඒ අයට අවශ  සහන ලබා ගන්න 
පුළුවන් වන විධියට ෙමයින් අවශ  විධිවිධාන ෙයොදා තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මම හිතන විධියට ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පත තුළින් සමාජ සාධාරණය ඉටු ෙවනවා. 
විපක්ෂෙය් සිටින සමහර මන්තීවරු හැම විටම ජාතිවාදය                     
ඇති කරන්න හදනවා. ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි,                        
ශී ලාංකිකයන් හැටියට අපි අෙප් ෙද්ශපාලන අභිවෘද්ධියට 
ජාතිවාදය ඈඳා ගන්ෙන් නැතුව, ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් සුබ සිද්ධිය 
ගැන සිතා සෑම විටම කටයුතු කරන්න ඕනෑයි කියමින්, මට ෙම් 
අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මාෙග් 
වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.   

 
[අ.භා. 5.01] 
 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා (ස්වෙද්ශ කටයුතු 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன - உள்நாட்ட வல்கள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Wajira Abeywardana - Minister of Home Affairs) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මරණ ලියාපදිංචි කිරීෙම් 

(තාවකාලික විධිවිධාන) (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත ෙද වැනි 
වර කියවා සම්මත කිරීමට නියමිත අද දිනෙය්දී ඒ පිළිබඳව අදහස් 
කිහිපයක් ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව ලැබීම ගැන  සතුටු ෙවනවා. 
අද උදෑසන සිට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කළ ගරු ඇමතිතුමන්ලා 
හා ගරු මන්තීතුමන්ලා ෙම් පිළිබඳව විවිධ මත හා අදහස් රාශියක් 
ඉදිරිපත් කළා. ෙකෙසේ ෙවතත්, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටින කිසිම 
මහජන නිෙයෝජිතෙයකුට ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට විරුද්ධ ෙවන්න 
පුළුවන්කමක් තිෙබනවාය කියලා මා විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ.  

අෙප් රට පජාතන්තවාදී රටක්. ෙලෝකෙය් පජාතන්තවාදී 
පාලනය තිෙබන රටවල කැරලි ෙකෝලාහල මතු වුණු විවිධ 
අවස්ථාවලදී, බහුතරෙය් කැමැත්ත තිෙබන පාලන තන්තය 
පජාතන්තවාදය ආරක්ෂා කිරීමට පියවර ගත්තා. එෙසේ සිදු කිරීම 
රාජ  යන්තෙය්ම ෙකොටසක්. උදාහරණයක් හැටියට ගත්ෙතොත්, 
අෙප් රෙට්ත් 1971 වර්ෂෙය්දී හා 1987-1989 වර්ෂවලදී ඇති වූ 
අවස්ථාවලදීත්, උතුරු හා නැ ෙඟනහිර පළාත්වල විවිධ තත්ත්ව 
ඇති වුණු අවස්ථාවලදීත් ඒවා පාලනය කිරීම සඳහා පජාතන්තවාදී 
රටක් හැටියට අප පියවර ගත්තා. එවැනි තත්ත්ව පාලනය කිරීම 
පජාතන්තවාදී රටක පාලකයන්ෙග් යුතුකමක් ෙවනවා; වගකීමක් 
ෙවනවා. ඒ නිසා තමයි විවිධ කැරලි ෙකෝලාහල ඇති වුණු 
අවස්ථා, එෙහම නැත්නම් ෙවනත් ෙද්ශපාලන ෙහේතු මත විවිධ 
තත්ත්ව  ඇති වුණු අවස්ථා සියල්ලක්ම ආවරණය වන පරිදි ෙමම 
පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්.  

1951 උපත් හා මරණ ලියාපදිංචි කිරීෙම් ආඥාපනත තුළිනුත්, 
2010 වර්ෂෙය් සම්මත කරගත් මරණ ලියාපදිංචි කිරීෙම් 

1909 1910 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

(තාවකාලික විධිවිධාන) පනත තුළින් ෙම් රෙට් සියලුම ජන 
ෙකොටස්වලට අවශ  සහන යම් පමාණයකින් ලැබී තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම ෙනොලැබුණු සහන විශාල පමාණයකුත් තිෙබනවා. 
ෙලෝකෙය්ම එෙහමයි. උදාහරණයක් වශෙයන් එෙසේ කැරලි 
ෙකෝලාහල ඇති වුණු ආර්ජන්ටිනාව වාෙග් රටක් ගත්ෙතොත්, ඒ 
රෙට්ත් ෙමවැනි පනත් ෙකටුම්පතක් සම්මත කර ගැනීෙමන් පසු, 
ඒ කැරලි ෙකෝලාහලවලට සම්බන්ධ වුණු සියලුෙදනාට ඒ තුළින් 
විශාල සහනයක් ලැබී  තිෙබනවා. මරණ ලියාපදිංචි කිරීෙම් 
පනතට 2010 වර්ෂෙය්දී ෙගන ආ සංෙශෝධන නිසා අෙප් රෙට් 
සුනාමි ව සනයට මුහුණ දුන් අයටත් යම් යම් සහන ලැබී තිබුණා. 
ඒ වාෙග්ම වර්තමානෙය්දීත් විවිධ ෙහේතු නිසා එෙසේ පීඩාවට පත් 
වුණු විශාල පිරිසක් සිටිනවාය කියා මා හිතනවා.  

පසු ගිය කාලෙය් පැවැති සියලුම පාලන කාල සීමා තුළ ඇති 
වුණු විවිධ තත්ත්ව මත, තම ඥාතියාෙග් මෘත ෙද්හය පවා ලබා ගත 
ෙනොහැකිව, ඔවුන්ෙග් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව විශාල වශෙයන් 
ගැටලු ඇති වුණු අවස්ථා අෙප් රෙට් තිෙබනවා. අෙප් ගරු බිමල් 
රත්නායක මන්තීතුමා ඒ සඳහා ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළා, 
අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් ෙවනුෙවන් ලබා ෙදන සහතිකෙය් කාල 
සීමාව වසර ෙදකකට සීමා කරන්ෙන් නැතුව පුළුවන් නම් ඒ කාල 
සීමාව දිගු කරන්නය නැත්නම් විවෘතව තබන්න කියලා. ඉදිරිෙය්දී 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරෙගන යනෙකොට ඒ සඳහාත් අපට 
අවස්ථාව ලැෙබයි. එතෙකොට එවැනි පිරිස් අපහසුතාවකට පත් 
ෙවන එකක් නැහැ කියලා මා හිතනවා.  

ෙරජිස්ටාර් ජනරාල් ෙදපාර්තෙම්න්තුව ගත්තාම පධාන 
කාර්යාලයක් තිෙබනවා; පළාත් කාර්යාල හතක් තිෙබනවා; උප 
කාර්යාල 45ක් තිෙබනවා; පාෙද්ශීය කාර්යාල 332ක් පමණ 
තිෙබනවා. ඒ නිසා උප්පැන්න, විවාහ හා මරණ ලියාපදිංචි කිරීම 
සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කිරීමට දැවැන්ත යාන්තණයක් අෙප් රට 
තුළ තිෙබනවා. ඒ ෙසේවාව කඩිනම් කිරීම සඳහා සහ ඒ ෙසේවාෙව් 
තිෙබන අවශ තා ඉටු කිරීම සඳහා දැනට අෙප් රජයත් මැදිහත් 
ෙවලා  ෙවනස්කම් ගණනාවක් කරෙගන යනවා. ඒ නිසා  එතුමා 
ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනාව අනුව, කඩිනම් ෙසේවාවක් සපයන ගමන්ම 
ෙම් පශ්නවලට විසඳුම් ෙහොයන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා 
අනාගතෙය්දී කල්පනා කර බලන්න අපට පුළුවන් ෙවයි කියා මා 
හිතනවා.   

ෙකෙසේ ෙවතත්, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත හරහා ෙද්ශපාලන 
කාරණා ගණනාවක් ඒ ඒ පක්ෂ අනුව, ඒ ඒ මත අනුව ඉදිරිපත් 
වුණා. මීට ෙපර කථා කරපු අෙප් තරුණ මන්තීවරයා -නිෙරෝෂන් 
ෙපේමරත්න මන්තීතුමා- කිව්වා, මාතර ඉන්න කාන්තාවක් 
සම්බන්ධෙයන්. ඒක ඇත්ත ෙවන්න ඇති. මාතර ඉතිහාසය 
ගත්ෙතොත්, මාතර ඉතිහාසෙය් මූලික අයිතිවාසිකම් අහිමිවූවන් 
විශාල පිරිසක් ඉන්නවා. උදාහරණයක් මම  කියන්නම්. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හිටපු ජිනදාස වීරසිංහ මන්තීතුමා ඝාතනය වුණා. 
එතුමාෙග් ෙද්හය තිබුණු නිසා අපට එතුමා ෙවනුෙවන් මරණ 
සහතිකයක් ෙදන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. හැබැයි, ඒ කැරලි 
ෙකෝලාහලවලට සම්බන්ධ ෙවච්ච සංවිධානවල අය මිය ගිහිල්ලා 
තිබුෙණොත්, ඔවුන්ෙග් ෙද්හ හම්බ ෙවලා නැත්නම් අපට මරණ 
සහතිකයක් ෙදන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. මාතර දිස්තික්කෙය් 
ඉන්න පුළුවන් ඒ අයිතිවාසිකම් ලබා ගන්නට ෙනොහැකි ෙවච්ච 
විශාල පිරිසක්.  ඕනෑම ආගමක් අනුව, ඕනෑම ජාතියක් අනුව, 
ඕනෑම ජන වර්ගයක් අනුව ෙම් රෙට් මූලික අයිතිවාසිකම් 
වැඩිෙයන්ම ආරක්ෂා කරන්න පුළුවන් පනත් ෙකටුම්පතක් 
හැටියට තමයි ෙම් පනත් ෙකටුම්පත අද පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
කරලා තිෙබන්ෙන්.  

ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 2013 ෙදසැම්බර් 
මාසෙය් මහින්ද රාජපක්ෂ පාලන සමෙය්ත් කැබිනට් මණ්ඩලයට 
ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා. 2014 වර්ෂෙය්ත් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත  
ෙජෝන් ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමා මාර්ගෙයන් කැබිනට් 
මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ඒකට සංෙශෝධනත් 
ඇවිල්ලා තිෙබනවා. හැබැයි, ඒ වැඩ කටයුත්ත අවසන් කරගන්න 
අෙපොෙහොසත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒක තමයි ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පෙත් ඉතිහාසය. වර්තමානෙය්, ගිය අවුරුද්ෙද් ෙදසැම්බර් 
මාසෙය් අපි  කැබිනට් පතිකාවක් ඉදිරිපත් කළා. අෙප් රවුෆ් හකීම් 
ඇමතිතුමා ෙම් සභාෙව්දී  සඳහන් කරපු ආකාරයට නැවත නීති 
ෙකටුම්පත් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට යවා සම්පූර්ණ සංෙශෝධන සහිතව 
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත දැන් ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පතින් ෙගන එන සංෙශෝධනත් එක්ක ෙම් රෙට් විශාල 
පිරිසකට,  මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය ෙවච්ච සියලුම ජන 
ෙකොටස්වලට සහනයක් ලැෙබනවා. සියලුම ජන ෙකොටස් 
කිව්වාම, ඒක පක්ෂවලට ෙවන් කරන්න ඕනෑ නැහැ; ආගම්වලට 
ෙවන් කරන්න ඕනෑ නැහැ; ජාතීන්වලට ෙවන් කරන්න ඕනෑ 
නැහැ. ශී ලාංකිකයන් හැටියට විශාල පිරිසක් ඉන්නවා, මූලික 
අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය ෙවලා ඒ අයිතිවාසිකම් ලබා ගැනීමට 
ෙනොහැකිව. අන්න, ඒ පිරිසට තමයි ෙම් පනත් ෙකටුම්පත හරහා 
අයිතිවාසිකම් ලැෙබන්ෙන්.  

ෙම් "ෙනොදුටු සහතිකය" නිකුත් කළාට පස්ෙසේ ඒ 
සහතිකෙයන් පෙයෝජන ගැනීමට යැෙපන්නන්ට අවස්ථාවක් 
ලැෙබයි.  ඒ අයෙග් සුබසාධන අයිතිවාසිකම් ෙවන්න පුළුවන්, 
එෙහම නැත්නම් තිෙබන ඉඩකඩම් සහ  මූල  අවශ තා  පිළිබඳ 
පශ්න ෙවන්න පුළුවන්, ඒ පශ්න සියල්ලටම සම්පූර්ණ සහනයක් 
ලැෙබන හැටියටයි අෙප් රජය ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් 
කරලා තිෙබන්ෙන්. මම දැක්කා, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් 
කරන අවස්ථාෙව් අෙප් රජය විෙව්චනය කළ හැටි. විෙව්චනය 
කළාට කමක් නැහැ. එහිදී සමහර අය කියන්න උත්සාහ කරනවා, 
"අපි තමයි ජාති හිෛතෂී. අෙනක් අය තමයි ජාති ෙදෝහිෙයෝ" 
කියලා. එවැනි ෙනොෙයක් අදහස් කියන්න උත්සාහ කරනවා. 
හැබැයි, මම දන්නා කරුණු කාරණා අනුව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
අෙප් පාලන යන්ත සියල්ලක්ම ඉතාම ජාති හිෛතෂීවම කටයුතු 
කරලා තිෙබනවා. කිසිම පක්ෂයක්, කිසිම කණ්ඩායමක්, කිසිම 
පාලකෙයක් උත්සාහ කරන්ෙන් නැහැ ජාති ෙදෝහී විධියට කටයුතු 
කරන්න. විවිධ අයට විවිධ පතිපත්ති තිෙබන්න පුළුවන්, ඒ 
පතිපත්ති අනුව අදහස් ඉදිරිපත් ෙවන්න පුළුවන්, ඒ පතිපත්තිය 
අනුව පාලනය කරන්න පුළුවන්. ඒ අයට පජාතන්තවාදීව බලය 
දුන්නාම ඒ පතිපත්ති අනුව රට පාලනය කරනවා.  

ඒ සම්බන්ධෙයන් මතු කරපු සමහර කාරණාවලට මම පිළිතුරු 
ෙදන්න යන්ෙන් නැහැ. ෙම් පනත් ෙකටුම්පතින් ලැෙබන දැවැන්ත 
අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව පමණයි මම කියන්ෙන්.  කුමන ෙහේතුවක් 
නිසා ෙහෝ සිවිල් සමාජෙය් කැරැල්ලක් ඇති වුණා නම්, ඒ සුළුතර 
කණ්ඩායම් සියල්ලටම ෙම් පනත් ෙකටුම්පතින් සහනයක් 
ලැෙබනවා. පජා තන්තවාදය අනුව බහුතරයකට කියන්න පුළුවන්, 
ෙම් සහන ෙදන්න ඕනෑ නැහැ කියලා. ඇයි ඒ? සුළුතරයක් තමයි 
හැම ෙවලාෙව්ම කැරලි ෙකෝලාහල කරන්ෙන්; සිවිල් නීති-රීති 
කඩන්ෙන්. ඒවා කඩපු අයට අයිතිවාසිකම් දිය යුතු නැහැ කියලා 
කියන්න පුළුවන්. හැබැයි රජයක් හැටියට, පජාතන්තවාදී 
බලෙව්ගයක් හැටියට අපි විශ්වාස කරනවා, ඒ සුළු ෙකොටස්වලටත් 
ඒ අයිතිවාසිකම් ලැෙබන්න ඕනෑය කියලා.   

ෙපොඩි උදාහරණයක් කියලා මෙග් කථාව අවසන් කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙමහිදී ෙකොළඹ විශ්වවිද ාලෙය් හිටපු 
උපකුලපතිතුමා ගැන කියන්න පුළුවන්. ෙම් රෙට් හිටපු මහා 
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වටිනා, උගත් මහාචාර්ය ෙකෙනක් තමයි ස්ටැන්ලි විෙජ්සුන්දර 
මැතිතුමා. ෙවඩි තියලා එතුමා ඝාතනය වුණා. එතුමාෙග් ෙද්හය 
තිබුණු නිසා එතුමාෙග් මරණ සහතිකය ෙදන්න අපට පුළුවන් 
වුණා. ඒ වාෙග්ම, ෙමොරටුව විශ්වවිද ාලෙය් හිටපු මහා උගෙතක් 
ෙවච්ච, පඬිවරෙයක් ෙවච්ච මහාචාර්ය පටුවත් විතාන මහත්මයා 
විශ්වවිද ාලෙය් කාර්යාලෙය් ඉන්න ෙකොට ෙවඩි තියලා මැරුවා. 
එය, සිවිල් සංවිධානවල කැරලිෙකෝලාහල අවස්ථාවක තමයි සිද්ධ 
වුෙණ්. උප කුලපතිතුමාෙග් ෙද්හය තිබුණු නිසා අපට මරණ 
සහතිකය ෙදන්නට පුළුවන් වුණා. ඔහුෙග් අයිතිවාසිකම් ලැබුණා. 
ඒ ෙවඩි තියපු ෙවඩික්කරු සමහර ෙවලාවට රෙට් පාලන යන්තය 
ඇතුෙළේ තිෙබන බුද්ධි අංශෙය් කටයුතු නිසා, ඔහු අතුරුදහන් වී 
සිටින්නට පුළුවන්. නමුත්  ඔහුටත්, ඒ ඔහුෙග් අයිතිවාසිකිම 
ලැෙබනවා. අර මිය ගිය  මහා උගතුන්ට ලැෙබන අයිතිවාසිකම 
අෙනක් ක්ෙෂේතවල ඉන්න අයටත් ලැෙබන  පනත් ෙකටුම්පතක් 
ෙමය.  ගරු  නිෙයෝජ   කථානායකතුමනි,  එම නිසා ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත ගැන කිසිෙවකුටත් විරුද්ධත්වයක් දක්වන්නට 
පුළුවන්කමක් නැහැ කියලා මම හිතනවා. පජාතන්තවාදී බලෙව්ග 
තිෙබන රටවල පධාන කණ්ඩායමට ලැෙබන අයිතිවාසිකම සුළුතර 
කණ්ඩායමටත් ලැෙබන පනත් ෙකටුම්පතක් ෙමය. ෙම් රෙට් 
මුලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය ෙවච්ච විශාල පිරිසක් ජීවත් 
ෙවනවා. ඕනෑ නම් දිස්තික්ක වශෙයන් අපට ඒ ගැන කියන්න 
පුළුවන්; අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. නමුත් ෙත්රුමක් නැහැ. 
හැබැයි, අද ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත වීෙමන් පස්ෙසේ ඒ 
සියලුම  ජන ෙකොටස්වලට යහපතක් සිදු ෙවනවා. එහි අඩුපාඩු 
තිෙබනවා නම් අනාගතෙය් දී තවදුරටත් සංෙශෝධනය කර හදා 
ගනිමු. 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ 
සංෙශෝධනයත් අප භාර අරෙගන තිෙබනවා. අගමැතිතුමාත් ඒක 
බලලා කිව්වා, "වරදක් නැහැ, ඒක ෙහොඳ ෙයෝජනාවක් "කියලා. 
ඒෙකන් පැන නඟින කරුණුවලටත් අපට අනාග තෙය්දී 
අධිකරණය තුළින් විසඳුම් ලබා ගන්න පුළුවන්. ෙමවැනි වටිනා 
පනත් ෙකටුම්පතක් ෙම් රට තුළ ෙගන ඒමට  ෙමතරම් පමා වීම 
බරපතළ වරදක් කියලා මම හිතනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම  එය 
මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනයක්. එම අයිතිවාසිකම් 
උල්ලංඝනය වන අවස්ථාව අදින් පසුව යම් පමාණයකට අඩු 
ෙවනවා. ෙම් ෙදස බලා, සමහර අය අතුරුදහන්වූවන්ෙග් 
කාර්යාලය  හදන එකට කලබල ෙවනවා; ෙනොෙයක් කාරණාවලට 
කලබල ෙවනවා, මට ෙපෙනනවා.  කලබල ෙවන්න ෙදයක් නැහැ. 
ෙම් රෙට් අෙනක් සංවිධානවල සහ පුරවැසියන්ෙග්, ශී ලාංකික 
සියලුම ජන ෙකොටස්වල අයිතිවාසිකම් සුරකින්න ෙගනාපු 
සංෙශෝධන පනත් ෙකටුම්පතක් හැටියටයි මරණ ලියාපදිංචිකිරීෙම් 
(තාවකාලික විධිවිධාන) (සංෙශෝධන)  පනත ෙකටුම්පත  ඉදිරිපත් 
කර තිෙබන්ෙන්.  

අද දින අදහස් දැක්වූ සියලුම මැති,  ඇමතිවරුන්ට රජය 
හැටියට අප ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  ගරු සුමන්තිරන් මන්තීතුමාෙග් 
සංෙශෝධනයත් අප භාරගන්නා අතර, ෙම් සංෙශෝධන පනත් 
ෙකටුම්පත මඟින් ශී ලාංකික ජනතාවට යහපතක් සිදු ෙවනවා 
කියන කාරණයත්  සිහිපත් කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා.  

 
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව ෙද වන වර කියවන ලදී.   
 
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
அதன்ப ,   சட்ட லம் இரண்டாம் ைறயாக மதிப்பிடப்பட்ட . 
 

Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read a Second time. 

මතු පළවන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය.: 
''පනත් ෙකටුම්පත පූර්ණ පාර්ලිෙම්න්තු කාරක සභාවකට 

පැවරිය යුතු ය.'' - [ගරු   වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා] 
 
தீர்மானிக்கப்பட்ட . 
"சட்ட லம் ப் பாரா மன்றக் கு க்குச் 

சாட்டப்ப மாக"  [மாண் மிகு வஜிர அேபவர்தன] 
 
Resolved: 
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." 

- [The Hon. Wajira Abeywardana]     
 

කාරක සභාෙවහිදී සලකා බලන ලදී. 
[ගරු  නිෙයෝජ  කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.] 
 
கு வில் ஆராயப்பட்ட . 
[மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர்  அவர்கள் தைலைம 

வகித்தார்கள்.] 
 
Considered in Committee. 
[THE HON. DEPUTY SPEAKER   in the Chair.] 
 
1 වන වගන්තිය සිට 4 වන වගන්තිය  ෙතක්  වගන්ති පනත් 

ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
1ஆம் வாசகத்தி ந்  4ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின் 

பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clauses 1  to 4 ordered to stand part of the Bill. 

 
 
 
5 වන වගන්තිය.-(පධාන පඥප්තිෙය්  1 වන 

වගන්තිය  සංෙශෝධනය  කිරීම) 
வாசகம் 5.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்தின் 1ஆம் 

பிாிைவத் தி த் தல்.) 
Clause 5.- (Amendment of section 1 of the principal enactment) 

 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Sumanthiran, are you moving an amendment to 

Clause 5? 
 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Yes. I am moving an amendment to Clause 5 (2) (b) 

in line 33 where the word “two” years is. This states that 
it has to be extended in every two years. Therefore, I am 
suggesting you to make it as “ten” years, because in two 
years, we will not be able to do anything with this.  

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
ගරු මන්තීතුමනි, මම හිතන විධියට two years වලට 

තිබුෙණොත් අපට network එක හැදුවාට පස්ෙසේ decision එකකට 
යන්න පුළුවන් ෙන්. Start එෙක්ම "ten years" කියන්ෙන් නැතිව - 
 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Then, at least shall we make it "five years" because 

otherwise we cannot get it to work. 

1913 1914 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
Okay. 

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Then, I move, 
 

“In Page 2, Clause 5(2) (b) leave out the word  “two” in 
line 33, and insert the word “five”.  

 
සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා 

සම්මත විය. 
தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to. 
 
5 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
5ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 

இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Clause 5, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
 

6 සිට 9 ෙතක්  වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට 
තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

6ஆம் வாசகத்தி ந்  9ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின் 
பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Clauses 6 to 9 ordered to stand part of the Bill. 

 
 
10 වන වගන්තිය.- (පධාන පඥප්තියට අලුතින් Iඅ 

ෙකොටස ඇතුළත් කිරීම.) 
வாசகம் 10.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்தில் Iஅ 

என் ம் திய பாகத்ைத உட் குத் தல்.) 
CLAUSE 10.- (Insertion of new Part 1A in the principal enactment.) 

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධන ඉදිරිපත් 

කරනවා: 
"12 වන පිටුෙව්, (1) 19 වන ෙප්ළිය ඉවත් ෙකොට ඒ ෙවනුවට පහත 

දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න: 
'පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්වරයා ෙවත'; 

 
(2)  21 වන ෙප්ළිෙය් සිට 25 වන ෙප්ළිය දක්වා ඇති 
ෙප්ළි (එම ෙප්ළි ෙදකද ඇතුළුව) ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට 
පහත දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ  කරන්න: 

'(ආ) පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්වරයා විසින් ආරවුල සම්බන්ධ ක රුණු 
අදාළ ආයතන සමග සාකච්ඡා කිරීෙමන් පසු 
ඉල්ලීම ලැබී ලිත් මාසයක් ඇතුළත තීරණයක් දිය 
යුතු ය'; 
 

(3)  26 වන ෙප්ළිෙය් සිට 28 වන ෙප්ළිය දක්වා ඇති 
ෙප්ළි (එම ෙප්ළි ෙදකද ඇතුළුව) ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට 
පහත දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ  කරන්න: 

'(ඇ)  පා ෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්වරයාෙග් තීරණ ලිඛිතව දිය යුතු අතර                          
ඒ සම්බන්ධව අවසානාත්මක ෙලස සැලකිය                
යුතු ය.' " 

සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා 
සම්මත විය. 

 
தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
Amendments put, and agreed to. 
 
 
10 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 
10ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 

இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
Clause 10, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 
 
11 සහ 12 වන වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි  ෙකොටසක් හැටියට 

තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

11ஆம், 12ஆம் வாசகங்கள் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க 
ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 

Clauses 11 and 12,  ordered to stand part of the Bill. 
 
 
 

13 වන වගන්තිය.- (පධාන පඥප්තිෙය් 15 වන 
වගන්තිය සංෙශෝධනය කිරීම.) 

வாசகம் 13.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்தின் 15ஆம் 
பிாிைவத் தி த் தல்.) 

CLAUSE 13.- (Amendment of section 15 of the principal enactment.) 

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

"15 වන පිටුෙව්, 16 වන සහ 17 වන ෙප්ළි (එම ෙප්ළි ෙදකද ඇතුළුව) 
ඉවත් ෙකොට ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න: 

"කිරීෙමන්" යන වචන ෙවනුවට "රුපියල් එක් ලක්ෂ පනස් 
දහසකට ෙනොවැඩි දඩයකට ෙහෝ අවුරුදු ෙදකයි මාස හයකට 
ෙනොවැඩි කාලයක්. ' " 

 
සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා 

සම්මත විය. 
தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to. 

 
13 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 
13ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா  சட்ட லத்தின் பகுதியாக 

இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
Clause 13, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
14 සිට 16 ෙතක්  වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් 

හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 
14 ஆம் வாசகத்தி ந்  16 ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின் 

பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
Clauses 14  to 16 ordered to stand part of the Bill. 

1915 1916 
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අලුත් වගන්තිය 
திய வாசகம் 

NEW CLAUSE 
 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
 Sir, the New Clause reads as follows:  

 I move,  

“In Page 12, after line 28, add: 

11. Section 13 of the principal enactment is hereby amended by the 
addition immediately after sub-section (4) thereof, of the 
following new sub-section; 

(5) Notwithstanding anything contrary in the preceding 
provisions of this Act, where, 

(a) pursuant to any person having made an application in 
terms of sections 2 or 8 of this Act, prior to the 
coming into force of this amendment, 

(b) a death certificate has been issued in respect of a 
missing person, and 

(c) an application is made by a relative of a missing 
person substantially in the manner specified in section 
8G(1) of this Act  

the Registrar-General shall forthwith cancel such a Certificate of 
Death and forthwith proceed to issue a Certificate of Absence in terms 
of Section 8G of this Act.” 

The provisions of Sections 8D and 8F shall mutantis 
mutandis apply to an application under this sub-section.   

 
ඉදිරිපත් කරන ලදින්, පළමු වන වර කියවන ලදී. 
ெகாண் வரப்பட்  தன் ைற மதிப்பிடப்பட்ட . 
Brought up, and read the First time 

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
I  move, 

"That the New Clause be read a Second time." 
 

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

 
වගන්තිය පනත් ෙකටුම්පතට එකතු කළ යුතුය යන පශ්නය 

විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
අලුත් වගන්තිය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය 

යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 
வாசகம் சட்ட லத்திற் ேசர்க்கப்பட ேவண் ெமன வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .  
திய வாசகம் சட்ட லத்தின்  பகுதியாக இ க்க ேவண் ெமனக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
Question,  that the Clause be added to the Bill, put and agreed to. 
New Clause, ordered to stand part of the Bill. 

ෙපොදු සංෙශෝධනය 
ெபா த் தி த்தம் 

GENERAL AMENDMENT 
 

ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
ගරු සභාපතිතුමනි, පහත සඳහන් සංෙශෝධනය මම ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

"ෙමම පනත්  ෙකටුම්පෙතහි 'දක්නට ෙනොමැති බවට වූ සහතිකය' යන 
ෙයදුම සඳහන් වන සෑම අවස්ථාවකදීම ඒ ෙවනුවට 'දක්නට ෙනොමැති 
බවට වූ සහතිකය' යන ෙයදුම ආෙද්ශ කරන්න." 
 
සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා 

සම්මත විය. 
தி த்தம் வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Amendment put, and agreed to. 
 
පඥප්ති වගන්තිය සහ නාමය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් 

හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
පනත් ෙකටුම්පත, සංෙශෝධන සහිතව වාර්තා කරන ලදී.  
சட்டமாகு வாசக ம் தைலப் ம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க 

ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
சட்ட லம் தி த்தங்க டன் அறிக்ைக ெசய்யப்பட்ட . 
Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  
Bill reported with Amendments. 

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

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, "පනත් ෙකටුම්පත 

සංෙශෝධිතාකාරෙයන් දැන් තුන්වන වර කිය විය යුතුය"යි මා 
ෙයෝජනා කරනවා. 

 
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, තුන් වන 

වර කියවා සම්මත කරන ලදී.  
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
அதன்ப , சட்ட லம் தி த்தப்பட்டவா  ன்றாம் ைறயாக 

மதிப்பிடப்பட்  நிைறேவற்றப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed. 
 
 
 

කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 
 

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

තැබිය යුතු ය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

1917 1918 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

පළාත් පාලන මැතිවරණය කඩිනමින් පැවැත්වීම 
உள் ராட்சி மன்றங்க க்கான ேதர்தைல விைரவில் 

நடத் தல் 
HOLDING OF LOCAL GOVERNMENT ELECTION PROMPTLY  

 
[අ.භා. 5.21] 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, සභාව කල් තබන 

අවස්ථාෙව් පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මා ඉදිරිපත් කරනවා: 

"අද වන විට, පළාත් පාලන ආයතනයන්හි මැතිවරණ පැවැත්වීම කල් දමා 
අවුරුදු එකයි, මාස තුනක්ද ඉක්මවා ඇති බැවින්ද; එය නීෙරෝගී 
පජාතන්තවාදෙය් නිවැරදි පැවැත්මට බලවත් බාධාවක් හා තර්ජනයක් වන 
බැවින්ද; පළාත් පාලන  ආයතනයන්හි පාලනය නිලධාරි පාලනයට යටත් 
කිරීෙමන්, එම ආයතන මඟින් ෙසේවය ලබා ගන්නා නිරායුධ අවිහිංසක 
ජනතාවට පීඩාකාරී බලපෑම් ඇතිවන බවට ෙචෝදනා එල්ල වී ඇති බැවින්ද; 
මහජන නිෙයෝජිතායතන අකර්මණ වීෙමන් ෙපොදුෙව් ගම් මට්ටෙමහි, බිම් 
මට්ටෙමහි ජනතාවට එදිෙනදා ලැබිය යුතු ෙසේවාවන් ෙනොලැබීෙමන් මහත් 
වූ දුෂ්කරතාවකට මුහුණ දී ඇති බැවින්ද; තවදුරටත් විවිධ ෙහේතු දක්වමින් 
පළාත් පාලන ආයතනයන්හි මැතිවරණ පැවැත්වීම කල් ෙනොදමා වහාම 
එකී මැතිවරණ පවත්වා ශී ලාංෙක්ය ජනතාවෙග් පජාතන්තීය අයිතීන් 
ආරක්ෂා ෙකොට තහවුරු කරන ෙලස ෙමම ගරු සභාවට ෙයෝජනා කරමි." 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන 
අවස්ථාෙව්දී ඒකාබද්ධ විපක්ෂය ෙවනුෙවන් ෙමම වැදගත් 
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරන්ෙන් අෙප් රෙට් පළාත් පාලන 
මැතිවරණය දින නියමයකින් ෙතොරව කල් දමා ජනතාවෙග් 
පජාතන්තවාදී අයිතිය අහිමි කරලා තිෙබන ෙමොෙහොතකයි. මක් 
නිසාද යත්, ලංකාෙව් පළාත් පාලන ආයතනවල නියමිත කාලයට 
පවත්වන්නට ෙයෙදන මැතිවරණය කල් දමා දැනට වර්ෂ එකයි, 
මාස තුනක් ගත ෙවලා තිෙබනවා. වර්ෂ එකයි, මාස තුනක කාල 
පරිච්ෙඡ්දය තුළ ගම් මට්ටෙම්; බිම් මට්ටෙම් ජනතාවෙග් මහජන 
නිෙයෝජිතයන් ලවා ඒ අදාළ බල පෙද්ශවල ඔවුන්ට ලබා ගත යුතු 
ෙපොදු ෙසේවාවන් ලබා ගැනීම සඳහා තිෙබන ඉඩ පස්ථා ඇහිරිලා 
තිෙබනවා. පළාත් පාලන ආයතන ගෙම් ජනතාවෙග් ෛදනික 
අවශ තා ඉෂ්ට කර ගැනීම සඳහා ඉතා ඵලදායී ජාතික ෙමෙහවරක 
නිරත වන බව තමුන්නාන්ෙසේලා ඇතුළු අප කවුරුත් විශ්වාස 
කරනවා.  

කුණුකසළ ඉවත් කිරීෙම් සිට මදුරුවන්ෙගන්  ෙබෝවන ෙඩංගු 
ඇතුළු අනිකුත් ෙරෝග පීඩා හා ෙවනත් ෙරෝග පීඩා වැළැක්වීම 
පිණිස මං මාවත්,  ජල බස්නා, ජල පවාහන කම පිරිසිදු කිරීම වැනි 
එදිෙනදා කටයුතු රාශියක් සිද්ධ වන්ෙන් එම ආයතනවලින්. 
පළාත් පාලන ආයතන ෙරගුලාසි අනුව තමන්ෙග් නිවාසයක 
සැලැස්මක් අනුමත කර ගැනීම, බිම් කැබැල්ලක් අනුමත කර 
ගැනීම වැනි විවිධ කාර්ය භාරයන් රාශියක් ඒ ආයතන තුළින් කර 
ගන්න අප සියලු ෙදනාටම සිද්ධ වනවා. ජනතාවෙග් 
නිෙයෝජිතෙයකු එම ස්ථානෙය් ඉන්නවා නම්, ඒ පිළිබඳ සුවිෙශේෂ 
අවධානයක් ෙයොමු කරලා ඒ කටයුත්ත සිද්ධ වනවා. කුමන 
ෙද්ශපාලන පක්ෂයක් නිෙයෝජනය කළත්; ෙමොන ෙද්ශපාලන 
මතය දැරුවත්, ෙම් පජාතන්තවාදී රෙට් ගෙම් ජනතාවට තමන්ෙග් 
නිෙයෝජිතයා පත් කර ගන්න නීත නුකූල අයිතියක් තිෙබනවා. 
අෙප් විශ්වාසය අනුව නම්, රජය විසින් අද ඒ අයිතිය නැති කරලා 
පළි ගැනීෙම් ෙච්තනාෙවන් තමයි පළාත් පාලන මැතිවරණය කල් 
දැම්ෙම්. ෙමොකද, ෙම් පළාත් පාලන ආයතන බහුතරයක බලය 
තිබුෙණ් "බුලත් ෙකොළය" ලකුණ දරන එක්සත් ජනතා නිදහස ්
සන්ධානයටයි. එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ අනික් පක්ෂවලට 
පළාත් පාලන ආයතනවල බලය හිමි ෙවලා තිබුෙණ් නැහැ. පළාත් 

පාලන මැතිවරණය පසු ගිය කාලය තුළදී පැවැත්වූෙවොත්, මහින්ද 
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා විසින් ජනාධිපතිවරණයට, ඒ වාෙග්ම 
පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණයට නායකත්වය දුන්නා ෙසේම, ෙම් 
මැතිවරණයටත් නායකත්වය දුන්නාම ෙම් ආයතන සියල්ලෙග් 
බලය අනිවාර්යෙයන්ම  අහිමි වනවා කියලා රජෙය් තක්ෙසේරුවක් 
තිබුණා. ඒ නිසා පළාත් පාලන ආයතන විසුරුවා හැරිෙය් 
ෙද්ශපාලන පළිගැනීමක් වශෙයනුයි. එෙසේ පළාත් පාලන ආයතන 
විසුරුවා හැරලා "මැතිවරණ ෙකොමිසමක්" පත් කළා. මැතිවරණ 
ෙකොමිසමක් පත් කෙළේ වඩාත්ම සාධාරණ ෙලස, කාර්යක්ෂම 
ෙලස හා නියමිත ආකාරයට, නියමිත දින වකවානුවලට 
මැතිවරණය පවත්වන්නයි.  

අද උෙද් වරුෙව් ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් නායක ගරු දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මැතිතුමා  මැතිවරණ ෙකොමිසම පිළිබඳව; මැතිවරණ 
ෙකොමිසෙම් සාමාජිකයන් විසින් මතු කර තිෙබන විෙව්චන 
පිළිබඳව පශ්නයක් මතු කළා. ෙම් වන විට ස්වාධීන ෙකොමිෂන් 
සභා පත් කරලා, ඒ ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා විහිළුවක් බවට පත් 
ෙවලා,   ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා නැති කාලෙය් තිබුණ මැතිවරණ 
අයිතිය, ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා පිහිෙටව්වාට පස්ෙසේ නැති ෙවලා 
තිෙබනවා.  

නිදහසින් පස්ෙසේ බිම් මට්ටෙම් ජනතා නිෙයෝජිතෙයෝ  
තමන්ෙග් ඡන්ද අයිතිය දිනා ෙගන තිෙබන්ෙන් ජීවිත 
පරිත ාගෙයන්ය කියන එක අපි දන්නවා. ගරු ලක්ෂ්මන් 
කිරිඇල්ල සභානායකතුමාටත් මතක ඇති, එක්දහස්නවසිය අසූ 
ගණන්වල අපි පළමුවරට පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණයට ඉදිරිපත් 
වන අවස්ථාෙව්, "ෙම් ෙහොර පාර්ලිෙම්න්තුව වර්ජනය කරව්," 
කියලා මැතිවරණය වර්ජනය කරන්න කිව්ව බව. මහජන 
නිෙයෝජිතායතන කියන්ෙන් ෙහොරු, වංචාකාරෙයෝ, දූෂිතෙයෝ  
විතරක් ඉන්න ආයතන, ඒ නිසා ෙහොරකමින් රට පාලනය කරන 
කමයක් ෙලස සලකා  ''ෙම් ෙහොර පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුළු ගම් 
මට්ටෙම් ආයතන වර්ජනය කරන්න,  මහා ඡන්ද වර්ජනයක් 
කරන්න''  කිව්වා. ඒ වර්ජනය කරන්න කිව්ව අය එෙසේ වර්ජනය 
කරන්ෙන් නැතිව, ඡන්දය දමන්න යනවා නම් පළමුෙවන් යන පස් 
ෙදනාට දඬුවමක් නියම කළා.  ඒ තමයි, මරණ දඬුවම. ඒ කිව්වා 
වාෙග්ම ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් මානව හිතවාදීන් ඡන්දය 
දමන්න ගිය මිනිස්සුන්ට මරණ දඬුවම දුන්නා. ඒ නිසා එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය වැනි නිරායුධ, අවිහිංසක 
පජාතන්තවාදී පක්ෂවල සාමාජිකයන්ට තමයි  පශ්නය තිබුෙණ්. 
මැර ෙද්ශපාලනය කරන, මිනීමරලා පුරුදු අයට ෙම් ආයතන 
තිබුණත් එකයි, නැතත් එකයි. තමන්ෙග් මතයට විරුද්ධ මතයක් 
තිෙබනවා නම් ඒ අය ඝාතනය කර දමන එක වඩා ෙලෙහසියි. 
එෙහම නැතිව පජාතන්තවාදීව මත ගැෙටන්න තිෙබන 
ආයතනවලට පජාතන්තවාදී ෙලස කටයුතු කරන්න තිෙබන 
අයිතිය ෙමෙලසින් වළක්වා තිබීම සම්පූර්ණෙයන් අසාධාරණයි. ඒ 
නිසා ඒකාබද්ධ විපක්ෂය ෙලස අපි කියන්ෙන් නිෙරෝගී 
පජාතන්තවාදය සඳහාත්, පචණ්ඩත්වය නැවත ඇති ෙනොවීම 
සඳහාත්, මහජන නිෙයෝජිතායතන ශක්තිමත් කිරීම සඳහාත්, අද ඒ 
ෙසේවාව ලබා ගත ෙනොහැකිව පීඩාවට පත්ෙවලා සිටින ෙපොදු 
ජනතාවට ඒ ෙසේවාවන් ලබා ගැනීමට හැකි වන පරිදි ෙමොන 
කමයට හරි කමක් නැහැ, පුළුවන් තරම් ඉක්මනට පළාත් පාලන 
මැතිවරණය පවත්වන්න පුළුවන් දිනයක් නිශ්චිත වශෙයන් 
සඳහන් කරන්න කියායි. දැන් පළාත් පාලන ආයතන විසුරුවලා 
අවුරුදු එකයි මාස තුනක් ගත ෙවලා තිෙබනවා. ඒ  මහජන 
නිෙයෝජිතායතනවලට තමන්ෙග් නිෙයෝජිතයන් ෙතෝරා පත් කර 
ගැනීම සඳහා ඉතා ඉක්මනින් ෙම් මැතිවරණය පවත්වලා  පළාත් 
පාලන ආයතන ව හය සකීය පජාතන්තවාදී ආයතන බවට පත් 
කරන්න මැදිහත් වන්නය කියන ෙයෝජනාව මම ෙම් ගරු සභාවට 
ඉදිරිපත් කරනවා. 

1919 1920 
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ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මැතිතුමා. 

 
[අ.භා. 5.27] 

 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන 

මන්තීතුමා විසින් සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව්  ඉදිරිපත් කරන ලද  
"කඩිනමින් පළාත් පාලන මැතිවරණය පැවැත්විය යුතුය" කියන  
ෙයෝජනාව ස්ථිර කරමින් මම ෙම් විවාදයට එක් ෙවනවා. 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, කනගාටුවට කාරණාව නම්, 
ෙම් වැදගත් විවාදෙය්දී  ගරු විෂය භාර ඇමතිතුමාවත්, විෂය භාර 
නිෙයෝජ  ඇමතිතුමාවත්- රාජ  ඇමතිතුමාද නිෙයෝජ  
ඇමතිතුමාද මම දන්ෙන් නැහැ.- ෙම් විෂය භාර කිසිදු වගකිව යුතු 
ෙද්ශපාලනඥෙයක් ෙම් ගරු සභාව නිෙයෝජනය කරන්න සභාව 
තුළ ෙනොමැති වීමයි. ගරු සභානායකතුමා පැමිණ සිටින බව මට 
ෙපෙනනවා. ඒ පිළිබඳව එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. නමුත් ගරු 
සභානායකතුමනි, ඔබතුමාත් මා සමඟ එකඟ ෙවනවා ඇති, 
ෙමවැනි වැදගත් විවාදයකදී විෂය භාර අමාත වරුන්ෙග් 
ෙනොපැමිණීම; පිළිතුරු ෙදන්නට ෙනොසිටීම ෙම් සභාව සහ 
ජනතාවෙග් අයිතිය ෙකොයි තරම් දුරට අවතක්ෙසේරු කිරීමක්ද, 
හෑල්ලු කිරීමක්ද කියන එක ගැන.  

ෙකෙසේ ෙවතත් ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අෙනක් 
පැත්ෙතන් ෙම් ගරු සභාව දිහා බැලුවාම ෙපෙනනවා, ෙම් විවාදයට 
සහභාගි ෙවලා ඉන්ෙන් මැති ඇමතිවරුන් 16ක 17ක පමණ 
පිරිසක් බව.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, කඩිනමින් පළාත් පාලන 
මැතිවරණය පැවැත්විය යුතුය කියන ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන් 
අද ෙමම විවාදය පවත්වන ෙවලාව වන විට ඒ මැතිවරණය කල් 
දමලා අවුරුද්දකුත් මාස තුනක කාලයක් ඉක්මවා ෙගොස් 
තිෙබනවා. යුද්ධය පවතින වකවානුෙව් යම් ෙහේතූන් නිසා  උතුරු 
නැ ෙඟනහිර පළාත්වල  සමහර පළාත් පාලන ආයතනවල කාලය 
දීර්ඝ ෙවලා තිබුණත්,  ෙද්ශපාලන ෙහේතූන් නිසා ෙමතරම් දීර්ඝ 
කාලයක් ෙම් විධියට දින නියමයක් නැතිව අන් පළාත්වල 
මැතිවරණ කල් දැමීමක්  අෙප් ජීවිත කාලය තුළ අපි දැකලා නැහැ. 
ෙම් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ජනතා නිෙයෝජිතයන් විධියට 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට, ගරු අගමැතිතුමාට, විෂය භාර 
ඇමතිතුමාට විතරක් ෙනොෙවයි, දහනව වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා 
සංෙශෝධනෙයන් මහා බලයක් තිෙබනවාය කියා අපි විශ්වාස කරපු 
මැතිවරණ ෙකොමිසෙම් සභාපතිතුමාට ෙහෝ ජනාධිපතිතුමාෙග් 
ඉඳලා ෙකොමිසෙම් සභාපතිතුමා දක්වා වූ ෙම් ෙශේණිෙය් කිසිවකුට 
කියන්න බැහැ, ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙම් මැතිවරණය 
පවත්වන්ෙන් අහවල් දවෙසේයි කියලා. ජනාධිපතිතුමාෙග් ඉඳලා 
මැතිවරණ ෙකොමිසෙම් අය දක්වා කිසිවකුට කියන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ, මැතිවරණය පවත්වන්ෙන් අහවල් දවෙසේයි 
කියලා. ඒෙකන්ම ෙපෙනනවා, ජනතාවෙග් ඡන්දය පිළිබඳව 
තිෙබන අයිතිය ෙකොයි තරම් ලඝු කිරීමකට ලක් ෙවලා තිෙබනවාද 
කියලා. එයට පකාශිත ෙහේතුව විධියට ඉදිරිපත් කරන්ෙන්, -
අපකාශිත ෙහේතූන් ගැන ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා 
කිව්වා.- සීමා නිර්ණය ෙකොමිෂන් සභාෙව් කටයුතු අවසන් 
ෙනොවීමයි.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, සීමා නිර්ණය ෙකොමිෂන් 
සභාව පිළිබඳ ගැසට් නිෙව්දනය නිකුත් ෙවලා තිෙබන්ෙන් අතිගරු 
ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග් අත්සනින්. 
එතුමාෙග් අත්සනින් තමයි ගැසට් නිෙව්දනය නිකුත් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඒ වන විට, 2015 
අවුරුද්ෙද් මැද කාර්තුෙව්දී පළාත් පාලන විෂය භාර ඇමතිතුමා 
වශෙයන් සිටිෙය් පසු ගිය ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරෙයක් ෙනොව 
ඔබතුමාෙග් පධානියා වන ගරු කථානායක කරු ජයසූරිය 
මැතිතුමායි. එතෙකොට සදාචාරාත්මක බැඳීමකුත් තිෙබනවා. 
ජනතාවෙග් ඡන්ද බලය ෙම් විධියට පැහැර ගන්න අපට අයිතියක් 
තිෙබනවාද? ෙමය මානව අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කිරීමක්. 
ෙමම අවස්ථාව්දී ෙම් සභාෙව් නැති, විෂය භාර ගරු ඇමතිතුමා, 
අෙප් හිත මිත ෆයිසර් මුස්තාපා මැතිතුමා කරන්ෙන් මහ 
ජනතාවෙග් අනුලංඝනීය අයිතිය පැහැර ගැනීමක්. දැන් ෙම්ෙක් 
ෙකළවරක් ෙපෙනන්ෙන් නැහැ.  

අනික් පැත්ෙතන්, මැතිවරණ ෙකොමිසම ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා අද පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කිව්වා, 
ෙපෙර්දා "The Island" පතෙය් මැද පිටුෙව් පධාන පවෘත්තිය 
පිළිබඳව. ගරු අගමැතිතුමා ඉතාම ෙගෞරවනීය විධියට එය 
පිළිගත්තා. ඒ පිළිබඳව අපිත් එක්ක සාකච්ඡා කරනවාය කියලා 
එතුමා කිව්වා. අපි ස්තුතිවන්ත වනවා, එතුමාට. ඒ මහාචාර්යතුමා, 
මැතිවරණ ෙකොමිසෙම් සාමාජික, ඒ විද්වතා ෙමොකද කියන්ෙන්? 
එතුමා කියනවා, "Sri Lanka's Election Commission 
Undermined" කියලා. මැතිවරණ ෙකොමි සෙම් ගරු සාමාජිකෙයක් 
තමයි ෙමෙහම කියන්ෙන්, ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි. අපි 
ෙනොෙවයි කියන්ෙන්. ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ඒ 
පිළිබඳව විස්තරාත්මක පකාශයක් කරපු නිසා මා විගහයකට 
යන්ෙන් නැහැ. ෙම්ෙක් එක පරිච්ෙඡ්දයක් මා උපුටා දක්වන්නම්. 
එතුමා ෙමෙහම කියනවා: 

"The Delimitation Committee says their report will be ready by 31 
Aug. We have said we can hold elections 90 days thereafter. The 
relevant Minister and President say elections will be next year. It is 
easier for the government to prevent the Commission from holding 
elections when only one person is present at meetings". 

ෙමෙහම කියන්ෙන්, වර්තමාන මැතිවරණ ෙකොමිසෙම් 
සාමාජිකෙයක් වන මහාචාර්ය රත්නජීවන් හූල් මහතා. දැන් 
ෙමොකක්ද තත්ත්වය? ෙමොකක්ද, අපට ෙපෙනන්ෙන්? ඒ එක 
පැත්ෙතක්. පළාත් පාලන ආයතනවල ඉඳලා ෙම් සභාවට ෙත්රී 
පත් වුණු මන්තීවරු ෙම් ෙදපැත්ෙත්ම ඉන්නවා. ඒ මන්තීවරු සියලු 
ෙදනාටම අවශ  ෙවලා තිෙබන්ෙන්, ඉක්මනින් මැතිවරණයක් 
පවත්වන්නයි. ෙම් පිළිබඳව පනත්වල ෙමොනවාද තිෙබන්ෙන්? අපි 
දන්නවා, 1987 අංක 15 දරන පාෙද්ශීය සභා පනත, හිටපු අතිගරු 
ජනාධිපති ෙපේමදාස මැතිතුමාෙග් කාලෙය්දී සම්මත වුණු පනතක් 
කියලා. ඒ පනෙත් 5වන වගන්තිෙය් 2 (අ) සහ (ආ) 
උපවගන්තිවල ෙමොනවාද තිෙබන්ෙන්?  

ගරු සභානායකතුමනි, ඒ වගන්ති ඉතාම නිරවුල්. ඒ 
වගන්තිවල කියන්ෙන්, "එක් වරකදී ෙහෝ වාර කිහිපයකදී උපරිම 
වශෙයන් කල් දමන්න පුළුවන් කාලසීමාව වසරක්" කියායි. 2012 
අංක 22 දරන පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් (සංෙශෝධන) 
පනෙත් ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? එම පනෙත් 25වැනි වගන්තිෙය් 
මැතිවරණය පවත්වන්න ඕනෑ විධිය ෙමොකක්ද කියලා කියනවා. 
"සභිකයින්ෙග් ධුර කාලය අවසාන වීමට ෙපරාතුව මාස 6ක කාල 
සීමාවක් තුළ මැතිවරණය පැවැත්විය යුත්ෙත් ය" කියා. එතෙකොට 
පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් (සංෙශෝධන) පනත, 
පාෙද්ශීය සභා පනත යනාදී ඒ සියල්ලම උල්ලංඝනය ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා දැන් ආණ්ඩුවට වග කීමක් තිෙබනවා. 
"ඉතිහාසෙය් අහවල් කාලෙය් එෙහම වුණා, මීට ෙපරත් මැතිවරණ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කල් දාලා තිෙබනවා" ආදී වශෙයන් ඉතිහාසයට ඇඟිල්ල දිගු කිරීම 
ෙනොෙවයි ඔබතුමන්ලාෙග් වගකීම. මැතිවරණයක් කඩිනමින් 
අවශ  ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් පනෙත් කිසි තැනක නිලධාරින්ට 
බලයක් දීලා නැහැ ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි. ජනතාවෙග් 
බදු මුදල් පාලනය කරන්න, ෙමෙහයවන්න නිලධාරින්ට බලයක් 
ලබාදීලා නැහැ.  

මුදල් සම්බන්ධෙයන් 2012 අංක 22 දරන පළාත් පාලන 
ආයතන ඡන්ද විමසීම් (සංෙශෝධන) පනෙත් පැහැදිලිවම 
තිෙබන්ෙන්, "ඡන්ද විමසීමකින් මුදල් ෙයදවිය යුතු ආකාරය 
තීරණය කරන්නට ඕනෑ ය" කියායි. ෙම් පනත දිහා බැලුවත්, 
මැතිවරණ ෙකොමිසම දිහා බැලුවත්, අපි ෙද්ශපාලන විද ාත්මකව 
බැලුවත්, සමාජ විද ාත්මකව බැලුවත්, මැතිවරණ ඉතිහාසයට 
අදාළව බැලුවත්, ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඔබතුමාෙග් 
හෘදය සාක්ෂියට එකඟව බැලුවත් ෙම්ක බරපතළ විධිෙය් 
උල්ලංඝනයක් ෙවනවා. ඒ නිසා අපි ෙම් සභාවට ෙයෝජනා 
කරනවා, ෙමොන විධියකින් ෙහෝ ෙම් ආකාරයටම තව අවුරුදු 
ගණනක් මැතිවරණය තියන්න. ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, 
ෙම්ක මහ මැතිවරණයටත් ආෙද්ශ ෙවන්න පුළුවන්. විසිවන 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය ආෙවොත්, පාර්ලිෙම්න්තු 
මැතිවරණය ෙකොට්ඨාස කමය යටෙත් පවත්වන්න ෙයෝජනා 
ෙවනවා. ඒක ෙහොඳ ෙයෝජනාවක්. අපි එකඟයි. හැබැයි, ඒකටත් 
සීමා නීර්ණය ෙකොමිසමක් පත්කරන්න ෙවනවා. "සීමා නීර්ණය 
ෙකොමිසෙම් කටයුතු අවසන් නැහැ, ඒ නිසා පාර්ලිෙම්න්තු 
මැතිවරණය දැන්ම පවත්වන්න බැහැ" කියලා ෙම් හඬවල්, ෙම් 
කටවල්, ෙම් වචන ඒ අවස්ථාෙව්දීත් පාවිච්චි වුෙණොත් පශ්නයක්. 
ඒ විධිෙය් අනතුරක ෙසේයාවකුත් තිෙබනවා. ඒකාබද්ධ විපක්ෂය 
විධියට අපි අෙප් උස් හඬ එකතු කරන්ෙන් කුමන කමයක් යටෙත් 
ෙහෝ මැතිවරණය කඩිනමින් පවත්වන තීන්දුව ගන්නයි. ගරු 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙම් රෙට් ගම්වල, නගරවල 
මිනිසුන්ෙග් අයිතිය, අවුරුද්දකුත් මාස තුනක් තිස්ෙසේ පැහැරගත් 
අයිතිය වහාම ලබා ෙදන්නට ෙම් ආණ්ඩුව කටයුතු කළ යුතුයි කියා 
ෙයෝජනා කරමින්, ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා නිහඬ 
ෙවනවා. 

 
[අ.භා. 5.38] 
 

ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා (පවාහන හා සිවිල් ගුවන් 
ෙසේවා නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க - ேபாக்குவரத்  மற் ம் 
சிவில் விமானச் ேசைவகள் பிரதி அைமச்சர்)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of 
Transport and Civil Aviation) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ජනතාව දැනුවත් කිරීම 

සඳහා සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කිරීම 
පිළිබඳව ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමාට අපි ස්තුතිවන්ත 
ෙවන්නට ඕනෑ. ඒ මක් නිසාද? විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රජය 
පජාතන්තවාදය අගයන රජයක් විධියට, පසු ගිය රජය විසින් 
පජාතන්තවාදය විනාශ කිරීම සඳහා ෙගෙනන ලද දහඅටවන 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය ෙවනස් කරලා ඉතාමත්ම 
පජාතන්තවාදී ෙලස දහනවවන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය 
ෙගනැල්ලා, ඒ දහනව වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය ෙම් 
ව වස්ථාෙව් අංගයක් බවට පත් කරලා, ඒ දහනව වන ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථා සංෙශෝධනය යටෙත් අපට ෙම් පිළිබඳව කථා කිරීමට 
අවස්ථාවක් ලැබීම පිළිබඳව මම විෙශේෂෙයන් සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. 

මැතිවරණය කල්දමන්න ෙහේතුව ෙමොකක්ද කියන එක ගැන 
තමයි අපි මුලින්ම කථා කරන්න ඕනෑ. වර්තමානෙය් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් සම්මත කරන ලද 2016 අංක 1 දරන පළාත් 
පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් (සංෙශෝධන) පනත අනුව ෙම් 

මැතිවරණය පැවැත්විය යුත්ෙත්  ෙකොට්ඨාස කමය සහ අනුපාත 
මැතිවරණ කමය මිශ වූ කමයක් මඟින්. එෙහම කරන්න නම් 
අනිවාර්ෙයන්ම ඒ ෙකොට්ඨාසවල සීමා නීර්ණය සිද්ධෙවලා 
තිෙබන්නට ඕනෑ. පසු ගිය රජය කාලෙය් සීමා නීර්ණය සිද්ධ 
වුෙණ් ෙකෙසේද කියලා ෙම් මුළු රටම දන්නවා, ඔය කථා කරන 
විපක්ෂෙය් මන්තීවරුත් දන්නවා. ඒ රජෙය්ම හිටපු ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂෙය් මන්තීවරු, ඇමතිවරු අපට කියනවා, "ඒ 
කාලෙය් සීමා නීර්ණය සිද්ධ වුෙණ් ෙකොෙහොමද?" කියලා. ඒ ගැන 
අපටත් අත් දැකීම් තිෙබනවා. එවකට පැවති රජෙය් පබල 
ඇමතිවරෙයක් -බැසිල් රාජපක්ෂ හිටපු ඇමතිවරයා- එවකට හිටිය 
මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්තුමාවත් සම්බන්ධ කර ෙනොෙගන, ඒ 
පක්ෂයට වාසි වන විධියට ෙවනම සීමා නිර්ණය ෙකොට්ඨාස ෙවන් 
කරන්න තීන්දු කළා. ඒ සඳහා මම උදාහරණයක් කියන්නම්. මෙග් 
ආසනෙය්, -කුරුණෑගල ආසනෙය්- මුස්ලිම්, ෙදමළ, සිංහල 
ජනතාව සම සමව ඉන්න ෙකොට්ඨාසයක් තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම එක්සත් ජාතික පක්ෂයට වාසිදායක ෙකොට්ඨාස බහු 
ආසන ෙකොට්ඨාසයක් බවට පත් කරන්න තීන්දු කරලා, කිසිම 
දිනක ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ජයගහණය ෙනොකළ ෙකොට්ඨාස 
බහු ආසන බවට පත් කරලා, දමිල, මුස්ලිම්, සිංහල සියලු ෙදනාම 
එකට මිශ වන ෙකොට්ඨාස එෙහමම තියන තත්ත්වයකට පත් 
කරලා ෙකොට්ඨාස සීමා නිර්ණයක් කළා. ෙම් සීමා නිර්ණය 
පිළිබඳව විශාල උද්ෙඝෝණයක්, ඒ වාෙග්ම විෙරෝධයක් පැවතුණා. 
ඒ සීමා නිර්ණය තුළින් මැතිවරණය පැවැත්වූවා නම් කුමක්ද 
ෙවන්ෙන් කියලා මුළු රටම දැන ගත්තා. ඒ නිසා තමයි ඒ 
පක්ෂයත් කිව්ෙව්, ''ෙම් සීමා නිර්ණය වැරැදියි. ඒ නිසා නව සීමා 
නිර්ණයක් කරන්න ඕනෑ'' කියායි. ඒ නිසා තමයි, අෙප් රජය අලුත් 
සීමා නිර්ණ ෙකොමිසමක් පිහිටුවලා, ෙම් විධියට සීමා නිර්ණය 
නැවත සකස් කරන්න පටන් ගත්ෙත්.  

අද දින ගරු සභාෙව්දී ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා 
කිව්වා පුවත් පතක තිෙබනවාය කියලා, ''අෙගෝස්තු 31ෙවනිදා 
ෙවද්දී සීමා නිර්ණ ෙකොමිසෙම් කටයුතු ඉවර ෙවනවා, මාස 
තුනකට පස්ෙසේ මැතිවරණය පවත්වන්න පුළුවන්'' කියලා. 
අෙගෝස්තු 31ෙවනිදා ඒ ෙකොමිසෙම් වැඩ කටයුතු අවසන් වුණා 
නම්, මාස තුනක් පසු වුණා කියන්ෙන් සැප්තැම්බර්, ඔක්ෙතෝබර් 
පහු වුණාම, ෙනොවැම්බර් මාසය. ෙනොවැම්බර් මාසය කියන්ෙන් 
ෙම් රෙට් අය වැය ඉදිරිපත් කරන මාසය. අය වැය තිෙබන 
කාලයක මැතිවරණයක් පවත්වන්න බැහැ. අය වැය අවසන් 
ෙවන්ෙන් ෙදසැම්බර් මාසෙය්. ඒ නිසා තමයි ජනාධිපතිතුමා 
කිව්ෙව්, ''අපි ලබන වසෙර් පළාත් පාලන මැතිවරණය 
පවත්වනවා'' කියලා. ජනවාරි මාසෙය් මැතිවරණය පැවැත්වුවත්, 
එය ''ලබන වසර''  තමයි. එය තමයි මැතිවරණය පවත්වන්න 
නියම කාලය. අපිත් කැමැතියි; අපටත් අවශ  ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
ෙම් මැතිවරණය ඉක්මනින් පවත්වන්නයි. ෙම් අවස්ථාෙව් 
මැතිවරණය පවත්වන එක අපට ඉතාම වාසියි. ෙම් කාරණය 
සම්බන්ධෙයන් විපක්ෂෙය් ගරු මන්තීතුමන්ලාට අධිකරණයට 
යන්න පුළුවන්. ඒ අය හැම එකකටම අධිකරණයට යනවා ෙන්. 
ඒත් ෙම් ෙවනුෙවන් තවම කිසිෙවක් අධිකරණයට ගිෙය් නැහැ.
[බාධා කිරීමක්] 
 

ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
අෙප් හිතමිත නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා, ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට දැන් 

ෙම්ක ෙයොමු ෙවලා මාස හයක්. ෙම් සම්බන්ධව නඩු තුනක් 
තිෙබනවා. 

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
නමුත්, තවම තීන්දුවක් ලබා දීලා නැහැ ෙන්ද? 

1923 1924 

[ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම  මහතා] 
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ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
තීන්දුව ෙදන්ෙන් අපි ෙනොෙවයි ෙන්. 
 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට- 
 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා දැන් කිව්ෙව්, කිසිෙවක් 

අධිකරණයට ගිෙය් නැහැ කියලායි. [බාධා කිරීමක්] මට ඔබතුමා 
එක්ක පැටෙලන්න අවශ  නැහැ. [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
නඩු ඉදිරිපත් කර තිෙබන බව මම පිළිගන්නවා. [බාධා 

කිරීමක්] 

 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ඔබතුමා එක්ක පැටෙලන්න ෙනොෙවයි, මෙග් වුවමනාව. 
 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
නඩු පවරලා තිෙබනවා. ඒ නඩුවලට තවම තීන්දුවක්  දීලා 

නැහැ. මැතිවරණය පවත්වන්න කියලා තීන්දුවක් ලබා දුන්ෙනොත්, 
අපි මැතිවරණය පවත්වනවා. අපටත් අවශ  ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
මැතිවරණය පවත්වන්නයි. ෙම් ෙව්ලාෙව් මැතිවරණය 
පැවැත්වුෙවොත්, අනිවාර්යෙයන්ම, මුළු ලංකාෙව් තිෙබන සියලුම 
ෙකොට්ඨාස එක්සත් ජාතික පක්ෂය ජයගහණය කරනවා. අපටත් 
ෙලොකු අවශ තාවක් ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙම් ෙව්ලාෙව් මැතිවරණය 
පවත්වන්න; අෙප් අවශ තාව ෙවලා තිෙබන්ෙන්ත්, හැකි තරම් 
ඉක්මනට ෙම් මැතිවරණය පවත්වන්න. පසු ගිය රජය කාලෙය්, 
ෙව්ලාසන මැතිවරණ පවත්වා විපක්ෂයට අත් දැකීම් තිෙබනවා 
ෙන්. ෙව්ලාසන මැතිවරණය පවත්වලා ෙමොකද වුෙණ්? 
මැතිවරණයක් පවත්වන්න තවම ෙම් ආණ්ඩුවට කාලය ෙනොෙවයි. 
නමුත්, එක්සත් ජාතික පක්ෂය පමුඛ රජය කවදාවත් මැතිවරණ 
කල් දමන්ෙන් නැහැ. ෙම් කාලෙය් මැතිවරණය පැවැත්වුෙවොත්, 
අපට ඉතා වාසිදායක තත්ත්වයක් ෙවනවා. නමුත්, අෙප් රෙට් 
නීතියක් තිෙබනවා. පළාත් පාලන පනත් ෙකටුම්පත සම්මත ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම් පළාත් පාලන පනත අනුව පැරණි කමයට 
ෙකෙසේවත් මැතිවරණය පවත්වන්න බැහැ. අලුත් පනත අනුවයි  
දැන් මැතිවරණය පවත්වන්න පුළුවන් වන්ෙන්. අලුත් පනත අනුව 
මැතිවරණය පවත්වනවා නම්, ෙකොට්ඨාස අනුව පවත්වන්නට 
ඕනෑ. ඒ නිසා, ෙකොට්ඨාස ගණන සීමා නිර්ණය කිරීමක් කළ යුතු 
ෙවනවා. ඒ සඳහා සීමා නිර්ණය ෙකොමිෂන් සභාෙව් තීන්දුව 
ලැබීමට නියමිතව තිෙබනවා. ඒක තවම ලබා දීලා නැහැ. 
අෙගෝස්තු මාසය අවසාන ෙවද්දී ඒක ලබා ෙදන්න පුළුවන් ෙවයි. 
ඒක ලබා දුන්නාට පසුව, මැතිවරණය පවත්වන්න මාස තුනකට 
වැඩි කාලයක් ගත ෙවනවාය කියනවා. එෙහම වුෙණොත්, 
අනිවාර්යෙයන්ම අපට මැතිවරණය පවත්වන්න ෙවන්ෙන් ලබන 
වසෙර්  ජනවාරි මාසෙය් තමයි. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා කියලා 
තිෙබනවා; ගරු අගාමාත තුමා කියලා තිෙබනවා, ''අපි ලබන 

වසෙර් මුල් මාස කිහිපය තුළ මැතිවරණය පවත්වනවා'' කියලා. ඒ 
නිසා, අනිවාර්යෙයන්ම ෙම් මැතිවරණය අපි ලබන වසර මුලදී 
පවත්වනවා. ඒ පවත්වන්ෙන් නව මැතිවරණ කමය අනුවයි. ඒ 
නිසා අපි කියනවා, අද දින ෙගෙනන ලද ෙම් ෙයෝජනාව ෙහොඳයි 
කියා. අපට අවශ  ෙවලා තිෙබන්ෙන්ත් ෙම් මැතිවරණය 
පවත්වන්නයි. ඒ නිසා හැකි ඉක්මනින් ෙම් මැතිවරණය පවත්වන 
බව මම විෙශේෂෙයන් පකාශ කරනවා. 
 

[අ.භා. 5.44] 
 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන 

මන්තීතුමා ෙගන ආ ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන් මම 
විෙශේෂෙයන්ම  ෙම් කරුණු කියන්නට ඕනෑ. මැතිවරණ කමය 
ෙවනස් කරන්නට තිෙබන කතිකාව ෙම් සමාජෙය් පිළිගත්ත 
ෙදයක්. ෙමොකද, ''මනාප කමය'' කියන එකට විරුද්ධව සියලුම 
ෙද්ශපාලන පක්ෂ කිව්වා, ''අලුත් මැතිවරණ කමයක් 
ෙගෙනන්නට ඕනෑය'' කියා. එෙහම නම්, මනාප කමය අයින් 
කරලා, මනාප කමය ෙවනුවට අලුත් කමයක් ෙගෙනන්නට 
ඕනෑය කියන එක පසු ගිය කාලය පුරාම, -දශකයකට අධික 
කාලයක්- ෙම් සමාජෙය් කතිකාවකට ලක් වුණු කාරණාවක්. ඒ 
අනුව, ෙද්ශපාලන පක්ෂ හැටියට සියලු ෙදනාම පිළිගත්තා, අලුත් 
ඡන්ද කමයක් ෙම් රටට ෙගෙනන්නට ඕනෑය කියා. ඒෙක් මූලික 
අදියර හැටියට තමයි පසුගිය ආණ්ඩුව, -මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්මයා- ෙම්ක ෙවනස් කරන්න ඕනෑ කියලා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ෙයෝජනාවක් ෙගනැල්ලා සම්මත කරලා ඡන්ද ෙකොට්ඨාස කමය 
ෙගනාෙව්. ෙකොට්ඨාස කමයට ෙග්න විට ඒ ෙකොට්ඨාසය ෙවන් 
කිරීම පිළිබඳව අපට පසුගිය කාලෙය් විශාල පශ්න ගණනාවක් 
තිබුණා.   

එදා මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් ආණ්ඩුව තිෙබන විට ඒ 
ෙකොට්ඨාස  නිර්ණය කෙළේ, ෙකොට්ඨාස තීරණය කෙළේ ෙවන 
ෙකොෙහේවත්  ෙනොෙවයි, බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් ආර්ථික 
සංවර්ධන අමාත ාංශයට ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
සංවිධායකවරු ෙගන්වලා, ඒ සිතියම ෙම්සය උඩ තියලායි. එෙහම 
තමයි  ෙකොට්ඨාස ෙවන් කෙළේ. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
සංවිධායකවරු විධියට අෙප් අදහස් ගත්ෙත් නැහැ, අෙපන් 
ඇහුෙව්ත් නැහැ. ෙකොෙහොමද කරන්ෙන් කියලාවත් ඇහුෙව් නැහැ. 
අඩුම තරමින් ෙම් පිළිබඳව පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලෙය් 
සාකච්ඡාවක්වත් තිබුෙණ් නැහැ. සීමා නිර්ණය ෙකොමිසෙම් ෙම් 
පිළිබඳව සාකච්ඡාවක් තිබුෙණ්ත් නැහැ, මැතිවරණ කාර්යාලවල 
සාකච්ඡා තිබුෙණ්ත් නැහැ. කිසිම තැනක සාකච්ඡාවක් තිබුෙණ් 
නැහැ. සාකච්ඡා තිබුණු එකම තැන තමයි ආර්ථික සංවර්ධන 
අමාත ාංශය. බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් නායකත්වය යටෙත් 
තමයි ෙම් ෙකොට්ඨාස නිර්ණය කෙළේ.  

මැද ෙකොළඹ ආසනෙය්, මෙග් ආසනෙය් ෙකොට්ඨාස නිර්ණය 
කිරීම ගැන කිව්ෙවොත් තමුන්නාන්ෙසේලා පුදුම ෙවයි. මැද ෙකොළඹ 
ආසනෙය් ෙකොට්ඨාස විසි ගණනක් ඒෙගොල්ෙලෝ ෙවනස ්කරලා 
තිෙබනවා. ඒ හැම ෙකොට්ඨාසෙයන්ම, - බහු ආසන- මන්තීවරු 
ෙදන්ෙනක් එන විධියට තමයි හදලා තිෙබන්ෙන්. ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂය මැද ෙකොළඹ ආසනය දිනන්ෙන් නැහැ කියලා දන්නවා. 
ෙමොකද, අපි ජනාධිපති මැතිවරණෙය්දී මැද ෙකොළඹ ආසනෙයන් 
ඡන්ද 79,000ක් ගන්නා විට මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා ගත්ෙත් 
17,000යි. පාර්ලිෙම්න්තු  මහ මැතිවරණෙය්දී අපි ඡන්ද 80,000ක් 
ගන්නා විට ඔබතුමන්ලා ගත්ෙත් ඡන්ද 10,000යි. ෙම්ක ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂය දිනන්ෙන් නැති ෙකොට්ඨාසයක් නිසා ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ටත් එන්න පුළුවන් විධියට හැම 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙකොට්ඨාසයකටම මන්තීවරුන් ෙදන්නා ගණෙන් දාලා තිෙබනවා. 
එතෙකොට බහු ආසන කමය අනුව ෙකොෙහොමත් එනවා.  

ගරු සභානායකතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙකොට්ඨාස 
ෙදකක් තිෙබනවා, ඒ ෙකොට්ඨාස ෙදෙකන් මන්තීවරුන් 
තුන්ෙදෙනක් එනවා. ෙදකකට ෙනොෙවයි තුනකටත් ගිහින්! ෙම් 
විධියට තමයි ෙම් ෙකොට්ඨාස නිර්ණය කෙළේ, මහා පුදුම විධියකට. 
අපි දන්ෙනත් නැහැ, ෙම්වා ෙකොෙහොමද ෙවන් කෙළේ කියලා. ඒ 
ෙවන් කළ සමහර ෙකොට්ඨාස අතර භූෙගෝලීය වශෙයන් කිසිම 
සම්බන්ධයක් නැහැ. භූෙගෝලීය වශෙයන් සම්බන්ධ නැති 
ෙකොට්ඨාස ෙවන් කරලා තිෙබනවා.  

පසු ගිය කාලෙය් ෙම් වාෙග් ෙලොකු ආරවුලක් හැදුෙව් 
තමුන්නාන්ෙසේලා. තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ කාලෙය් ෙම් ෙකොට්ඨාස 
නිර්ණය හරියට කළා නම්, පක්ෂ ෙභ්දයකින් ෙතොරව සියලු 
ෙදනාෙග්ම අදහස් අරෙගන කළා නම්, ෙම් වන විට අපට ෙම් 
මැතිවරණය තියලා අවසන් කරන්නට තිබුණා. ෙම් මැතිවරණය 
කල් ගිෙය් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් වරදින්. තමුන්නාන්ෙසේලා කථා 
කරනවා ඡන්ද අයිතිය අෙහෝසි කිරීම ගැන.  

තමුන්නාන්ෙසේලාට මතකද, 2006දී ෙකොළඹ නගර සභාෙව් 
අෙප් ලැයිස්තුව පතික්ෙෂේප වුණාම, අපි කණ්ණාඩිය ලකුෙණන් 
තරග කරලා ජයගහණය කළා? නමුත්, මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්මයා 2008දී ඒක විසුරුවා හැරලා, ෙකොමසාරිස්වරෙයක්ව 
දාලා නගර සභාව කරෙගන ගියා. අවුරුදු තුනක් ෙකොළඹ නගර 
සභාෙව් ඡන්දය පැවැත්වූෙව් නැහැ, ඡන්දය කල් දැම්මා. ෙකොළඹ 
නගර සභාව එක්සත් ජාතික පක්ෂය ජයගහණය කරනවා කියලා 
විෙශේෂ ෙකොමසාරිස්වරෙයක් යටෙත් පාලනය කළා. අවුරුදු තුනක් 
ඡන්දය ෙනොපවත්වා තමයි මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා ෙකොළඹ 
නගර සභාව පවත්වාෙගන ගිෙය්. ගරු නිෙයෝජ  
 කථානායකතුමාත් ඒ ගැන දන්නවා. ෙමොකක්ද අද ෙම් කථා 
කරන්ෙන්, ඡන්ද අයිතිය අෙහෝසි කිරීම ගැන? තමුන්නාන්ෙසේලාට 
කිසිම අයිතියක් නැහැ ඡන්ද අයිතිය ගැන කථා කරන්නට. ඡන්ද 
අයිතිය නැති කෙළේ ඔබතුමන්ලා. ෙම් නගරෙය් ජනතාවෙග් ඡන්ද 
අයිතිය එදා උදුරා ගත්තා. ඡන්දය ෙනොපවත්වා විෙශේෂ 
ෙකොමසාරිස්වරෙයක්ව දාලා අවුරුදු තුනක් ෙකොළඹ නරග සභාෙව් 
ඡන්දය කල් දැම්මා, තමුන්නාන්ෙසේලාට දිනන්න බැහැයි කියලා. 
අද ඇවිත් කථා කරනවා, ෙවනත් ෙද්වල්.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අපටත් ඕනෑ මැතිවරණය 
පවත්වන්න. අපි ආසයි, ඉක්මනට ෙම් පළාත් පාලන මැතිවරණය 
තියලා පළාත් පාලන ආයතනවල වැඩි බහුතරයක් දිනා ගන්න. 
ඒක අපට ෙප්නවා, අපට ජයගහණය කරන්න පුළුවන්. අද අපි 
ඉන්ෙන් දිනන තැනක. ඒක ගැන කිසිම විවාදයක් නැහැ. අපි 
කියන්ෙන්ත් ඉක්මනට ෙම්ක ඉවර කරලා දාලා ෙම් පළාත් පාලන 
මැතිවරණ   පවත්වන්න කියලා. ෙමොකද, අපටත් අවශ  ෙවලා 
තිෙබනවා, ෙම් ඡන්දය ජයගහණය කරෙගන ඉස්සරහට යන්නට. 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මට කාල ෙව්ලාව ලබාදීම ගැන 
ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 5.49] 
 

ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඉතාමත් 

වැදගත් ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා,  පළාත් පාලන 
මැතිවරණය කල් දැමීම සම්බන්ධව. ෙදපැත්ෙතන්ම ෙම් ගැන 

අදහස් පකාශ කළා. මට ෙපර කථා කළ ගරු මුජිබුර් රහුමාන් 
මන්තීතුමා කියනවා, මන්තීවරුන් තුන් ෙදෙනක් ෙතෝරන්න මැද 
ෙකොළඹ ආසනෙය් ෙකොට්ඨාස ෙවන් කරලා තිෙබනවා කියලා. ඒ 
අවශ තාව එෙහමයි. මැද ෙකොළඹ ආසනෙයන් පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරුන් වශෙයනුත් තුන් ෙදෙනක් ෙත්රුණා. ඉතිහාසෙය් අපි 
දන්නා කාලෙය් ඉඳලා තුන් ෙදෙනක් ෙත්රුණා. ඒකට ෙහේතුවක් 
තිබුණා ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි. විවිධ ජාතීන්, විවිධ ජන 
ෙකොටස් නිෙයෝජනය කරන පෙද්ශයක් මැද ෙකොළඹ කියලා 
කියන්ෙන්. එම නිසා ඒ කාටත් නිෙයෝජනයක් අවශ යි. 
එතුමන්ලා උත්සාහ කරන්ෙන් එතුමන්ලාට විතරක් නිෙයෝජනයක් 
ලබාගන්න පුළුවන් කමයක් හදන්නයි. එෙහම කරන්න බැහැ. ෙම් 
රෙට් සියලුෙදනාම සාමකාමීව කටයුතු කරන්න ඕනෑ. දැන් 
සංහිඳියාවක් ගැන කථා කරනවා. එතුමන්ලා හදන්ෙන් එක 
ෙකොටසකට විතරක් ෙම් බලය අල්ලා ගන්නයි. එෙහම කරන්න 
බැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඔබතුමාත් දන්නවා ෙම් 
ෙකොට්ඨාස නිර්ණය කිරීම හදලා එදා ගරු කරු ජයසූරිය මැතිතුමා 
ඒ විෂයය භාර අමාත තුමා හැටියට එය අනුමත කළ බව. ගරු 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා ගිය අවුරුද්ෙද් අෙගෝස්තු 
මාසෙය් 15වැනි දා ගැසට් පතෙයන් ඒක පකාශ කළා. එතැන 
වැරැද්දක් තිබුණා නම් ඒ ෙවලාෙව් ඒවා මතු කර ගන්න ඕනෑ. දැන් 
ෙම් ෙවලාෙව් ෙමොනවාද ෙම් කථා කරන්ෙන්? ෙම් කරන්ෙන් ඒක 
ෙනොෙවයි. ෙකොට්ඨාස නිර්ණයට මුවා ෙවලා ඡන්දය කල් දැමීම 
සඳහා තමයි ෙම් කටයුතු කරන්ෙන්. ෙමොකද, එතුමන්ලා දන්නවා 
ෙම් සැෙර් ඡන්දයට ගිෙයොත් ෙහොඳ සබ්බුවක් හම්බ ෙවනවා කියා. 
ඒ නිසා ඒකට බෙය් තමයි ඡන්දය කල් දමන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අෙප් ගම් පළාත්වල ෙම් 
වැඩ පි ළිෙවළ දැන් ඉතාම අසාර්ථකයි. දැන් පාෙද්ශීය සභාවකින්, 
නගර සභාවකින් සිදුවන ෙසේවාව ජනතාවට ලැෙබන්ෙන් නැහැ. 
දැන් අවුරුද්දකුත් මාස තුනක් ෙම් ෙසේවාව ලැබුෙණ් නැහැ. ෙම් 
ආයතන අයාෙල යන්ෙන්. පාලනයක් නැහැ. ෙපෙර්දා ගාල්ල 
දිස්තික්කෙය් පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලවල වැඩ කරපු 
ෙල්කම්වරු සියලුෙදනාම මාරු කළා. ඒ අය මාරු කරලා 
ෙද්ශපාලන අවශ තාවට  වුවමනා කරන නිලධාරින් පත් කළා. 
ෙම් ෙවනත් ෙද්ශපාලන කියාවක් කරෙගන යන්ෙන්. ජනතාවෙග් 
අයිතිය උදුරා ගන්නයි ෙම් හදන්ෙන්. ෙම් මැතිවරණය කල් 
දමන්න එපා. ෙකොට්ඨාස කමයට තියන්න බැරි නම් තිබුණු කමයට 
ෙහෝ ෙම් මැතිවරණය තියලා අවසන් කරන්න. ෙම් රෙට් ජනතාවට 
ඡන්ද අයිතිය ෙදන්න. පජාතන්තවාදී අයිතිය ෙදන්න. ෙම්ක අද 
ඊෙය් අවශ තාවක් ෙනොෙවයි. ජනතාව හැම දාම ෙම් ෙවනුෙවන් 
කටයුතු කර තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙම් විධියට ජනතාවට 
අසත  කියලා, ජනතාව රවටලා ෙම් ආණ්ඩුව මැතිවරණ කල් 
දමාෙගන යන්ෙන් ඔවුන්ට මහජනයාට මුහුණ ෙදන්න බැරි 
නිසායි. [බාධා කිරීමක්] ඔවුන්ට මහජනයා අතරට යන්න බැහැ. 
ගිෙයොත් ෙම් අයට ෙහොඳට හම්බ ෙවනවා.  තමුන්නාන්ෙසේලා 
එනතුරු ජනතාව ඉලපතකුත් තියාෙගන බලාෙගන ඉන්ෙන්. 
[බාධා කිරීම්]  ඒකයි තමුන්නාන්ෙසේලාට  බය තිෙබන්ෙන්. VAT 
ගහලා, ජනතාවට ෙදන්න පුළුවන් දස වධ ෙසේරම දීලා තිෙබන ෙම් 
ෙවලාෙව් තමුන්නාන්ෙසේලා මැතිවරණයකට නම් යන්ෙන් නැහැ. 
ඒක මට කියන්න පුළුවන්. තමුන්නාන්ෙසේලා බයයි. ෙමොන 
පතිඵලය ආවත් කමක් නැහැ ෙම් පළාත් පාලන මැතිවරණය 
පවත්වන්න. මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්තුමා ඒ කාලෙය් කිව්වා, " 
මැතිවරණය ෙවලාවට පශ්නයක් ආෙවොත් ඔළුවට ෙවඩි තියලා 
ෙහෝ මැතිවරණය තියන්න" කියා. ඒකයි එදා එතුමාට තිබුණු 
නිදහස. අද මැතිවරණ ෙකොමිසමක් තිෙබනවා. ෙම් මැතිවරණ 
ෙකොමිසම නිදහස්ද? ෙම්ක ස්වාධීන මැතිවරණ ෙකොමිසමක්ද? ඒ 
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ගැන ඒ ෙකොමිසෙම් සභාපතිවරෙයක්ම කියනවා. එතුමාම පුවත් 
පතකට ලියා කියනවා ෙම්ක ෙකොමිසමක් ෙනොෙවයි කියා. එෙහම 
නම් ෙම් ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා පිළිබඳ ෙම් ගරු සභාෙව් තිෙබන 
සංකල්පය නිවැරදිද? තමුන්නාන්ෙසේලා ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා 
හදලා ෙලෝකයට ආදර්ශයක් ෙදනවාය කිව්වා. ෙම්වා ස්වාධීන 
නැහැ. ෙම්වා පන්දම් අල්ලන ෙකොමිෂන් සභා බවට පත් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. අද මැතිවරණ ෙකොමිසම ස්වාධීන ෙකොමිසමක් 
ෙනොෙවයි. ආණ්ඩුව කියන කියන හැටියට නටන, ආණ්ඩුෙව් සුවච, 
කීකරු ෙගෝලෙයක් තමයි මැතිවරණ ෙකොමිසම. එෙහම නම් 
මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්වරයා කියන්න ඕනෑ, "මෙග් ඔළුවට ෙවඩි 
තිබ්බත් මම අහවල් දවසට මැතිවරණය තියනවා" කියා. ඒකයි 
ස්වාධීන මැතිවරණ කමය කියා කියන්ෙන්. අද ෙම් මැතිවරණ 
ෙකොමිසම ස්වාධීන නැහැ. ෙම් මැතිවරණ ෙකොමිසමත් ආණ්ඩුවට 
පන්දම් අල්ලන, ආණ්ඩුවට  සුවච, කීකරු ෙගෝලෙයක් ෙවලා 
තිෙබනවා. එෙහම නම් අපට අනික් ෙකොමිෂන් ගැන කථා කරන්න 
අවශ  නැහැ. අනික් ෙකොමිෂන් ගැන අප කථා කරන්ෙන් නැහැ. 
ඒවාත් ෙම් විධියට තමයි කියාත්මක වන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] ෙම්ක 
තමයි යහ පාලනය. ෙම්ක තමයි අද හඳුන්වා දී තිෙබන 
පජාතන්තවාදය. ෙම් යහ පාලනය කියන්ෙන් ඡන්ද නැති 
පාලනයක්. ඡන්දවලට ඉඩ ෙදන්ෙන් නැති යහ පාලනයක් ෙම් 
තිෙබන්ෙන්. ඡන්ද යටපත් කිරීෙම් යහ පාලනයක් ෙම් තිෙබන්ෙන්. 
ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් අවශ තාව ඉෂ්ට ෙනොකරන, ඔවුන්ෙග් 
අයිතිය ලබාදීම පතික්ෙෂේප කරන ආණ්ඩුවක් ෙම් ආණ්ඩුව. ගරු 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඒ නිසා ෙමය ඉතාම අවාසනාවන්ත 
තත්ත්වයක්. [බාධා කිරීම්] 

  
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please! ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මන්තීතුමාට 

කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න.  
 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
අෙප් ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් 

අනාගතෙය්දීත් පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණවලට ෙම් අනතුරු ඇඟවීම 
තිෙබනවා. විවිධ කථා තිෙබනවා . විවිධ වැඩ පිළිෙවළවල් 
තිෙබනවා. විෙද්ශීය බල  ෙව්ග තමයි ෙම් ෙවලාෙව් අෙප් රෙට් 
කියාත්මක වන්ෙන්. මැතිවරණවලට අතගහන ෙම් ෙවලාෙව්, ෙම් 
වැඩ පිළිෙවළ ඒ වැඩ පිළිෙව ෙළේ තවත් එක පියවරක් කියායි අප 
කියන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් පළාත් පාලන මැතිවරණය වහාම 
පවත්වන්න කටයුතු කරන්න. ෙම්ක ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් 
අවශ තාවක්. ෙම්ක ෙම් රෙට් ජනතාව කාලයක් තිස්ෙසේ 
බලාෙපොෙරොත්තු වුණ ෙදයක්. කුමන ෙහෝ කමයකින් ෙම් 
මැතිවරණය තියලා ඉවර කරන්න. ජනතාවට ඒ අවස්ථාව ලබලා 
ෙදන්න. ඒකයි ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අපි ඉල්ලා 
සිටින්ෙන්. මැතිවරණයට යන්න ෙම් උදවිය බයයි. එෙහම නැතිව 
ෙම්ක ෙකොට්ඨාස -සීමා- නිර්ණය කිරීම සම්බන්ධ පශ්නයක් 
ෙනොෙවයි. එෙහම එකක් දැන් නැහැ. අපි ඇහුවා, ෙකොට්ඨාස කීයක 
ද ෙම් පශ්නය තිෙබන්ෙන් කියලා.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මුළු මාතර දිස්තික්කයම 
ගත්ෙතොත්, ෙකොට්ඨාස හතරකයි ෙම් විධිෙය් පශ්න නිකම් හරි මතු 
කරලා තිෙබන්ෙන්. අනික් ඒවා සියල්ලම නිවැරදියි. ෙකොට්ඨාස 
හතරක විතරක් ෙම් පශ්නය මතු කරලා තිෙබනවා. එකී ෙකොට්ඨාස 
හතර නිසා මුළු මාතර දිස්තික්කෙය්ම මැතිවරණය පවත්වන්ෙන් 
නැහැ. අනික් ඒවාෙය් කිසි පශ්නයක් නැහැ. ෙමෙහම තිෙබද්දී, 
ඇමතිතුමාෙගන් අපි ඇහුවා, ෙම් රෙට් ෙකොට්ඨාස කීයක ගැටලු 
මතු ෙවලා තිෙබනවාද කියලා. එතුමා ඒක කියන්ෙන් නැහැ.  එතුමා 

ෙදන උත්තෙර් "තවම ඉවර නැහැ, තවම ඉවර නැහැ" කියන 
එකයි. ෙම් විධියට ෙම්ක කවදාද ඉවර ෙවන්ෙන්? කවදා ඉවර 
කරලාද, මැතිවරණය තියන්ෙන්? ඒ නිසා ගරු නිෙයෝජ  
කථානායකතුමනි, ෙම්ක මහා ෙද්ශපාලන කුමන්තණයක් 
කියලායි මම කියන්ෙන්.  ෙම් රජය ජනතාව ඉදිරියට යන්න 
තිෙයන බයට, ෙම් රජය ජනතාව ඉදිරිෙය් පරදිනවාට තිෙයන 
බයට කරන ෙද්ශපාලන කුමන්තණයක එක පියවරක් ෙම්ක. ඒ 
නිසා ඒ පියවර අපි ෙහළා දකිනවා. ඒ පියවර ෙහළා දකිනවා 
විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් පජාතන්තවිෙරෝධී වැඩ පිළිෙවළ වහාම 
නතර කරලා ෙම් රෙට් ජනතාවට ෙම් අයිතිය ලබා ෙදන්න කියලා 
ඉල්ලමින් මාෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු අබ්දුල්ලාහ් මහ්රුෆ් මහතා. 
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ගරු අබ්දුල්ලාහ් මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ் ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, இன்ைறய இந்த 

க்கியமான ஒத்திைவப் ப் பிேரரைணயான  உண்ைமக்குப் 
றம்பான ம் மனச்சாட்சிக்கு விேராதமான மான ஒ  

பிேரரைணயாகும். 2008 - 2012ஆம் ஆண்  காலப்பகுதியில் 
நான் கிழக்கு மாகாண சைபயிேல பிரதிநிதியாக இ ந்தேபா  
அந்த மாகாண சைபக்கு ஆற் ப்ப த்தப்பட்ட உள் ராட்சிச் 
சைபகள் (தி த்தம்) சட்ட லமான  ன்னாள் தலைமச்சர் 
பிள்ைளயான் அவர்களால் 6 ைற சைபக்குக் 
ெகாண் வரப்பட்ட . அைத நாங்கள் வன்ைமயாக 
எதிர்த்ேதாம். அதன் காரணமாக மாகாண சைபயின் 
அங்கீகாரம் அதற்குக் கிைடக்கவில்ைல. 1969ஆம் ஆண் ன் 
வட்டார ைறத் ேதர்த க்கு ஒப்பான அந்த ேதர்தல் ைறைய 

ன்ைனய அரசாங்கம் அவசர அவசரமாகக் ெகாண் வர 
ைனந்த . 1969ஆம் ஆண் ன் சட்டத்தின்ப  

தி ேகாணமைல மாவட்டத்திேல 21 சைபக க்கு 149 
உ ப்பினர்கள் இ ந்தார்கள். ஆனால், இன்  
உ வாக்கப்பட் க்கின்ற இந்த ைறைமயில் 13 
சைபக க்கு 136 உ ப்பினர்கள் இ க்கிறார்கள். அந்த 
மாவட்டத்தி க்கின்ற இன விகிதாசாரத்ைதக் 
கணக்கிெல க்காமல் இ  ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட .  

அந்தப் பிரேதசத்திேல 41.77 சத த ஸ் ம்க ம் 31.38 
சத த தமிழ் மக்க ம் 26.32 சத த ெப ம்பான்ைம இன 
மக்க ம் இ க்கின்றனர்.  அங்குள்ள 13 சைபகளிேல 3 
சைபகள்கூட 42 சத தமானவர்க க்கு இல்ைல. அதனால் 
இன விகிதாசாரத்ைத உ திப்ப த்தாத எந்தத் ேதர்த க்கும் 
நாங்கள் கங்ெகா க்க மாட்ேடாெமன் ம் அந்த தி த்தச் 
சட்ட லத் க்கு எங்க ைடய அங்கீகாரத்ைதத் 
தரமாட்ேடாெமன் ம் கூறிேனாம். வட மாகாண சைபையத் 
தவிர 8 மாகாண சைபகள் அன்  நைட ைறயில் இ ந்தன. 
ஒ  மாதத்திற்கிைடயில் 7 மாகாண சைபகளி ம் அந்தச் 
சட்ட லத்திற்கு அங்கீகாரம் ெபறப்பட்ட . ஆனால், கிழக்கு 
மாகாண சைப 4 வ டங்களாக அதைன இ த்த த்த . அந்த 
ேநரத்திேல அன்ைறய தலைமச்ச க்கு மிகுந்த 
ெந க்க ையக் ெகா த்தார்கள். ஆனால், தலைமச்சர் 
அவர்கள் அன்  எங்கேளா  ஒத் ைழத்தார். அந்த தி த்தச் 
சட்ட லத்ைத தி த்தங்க டன் ன்ைவத்  
நிைறேவற் ேவாெமன்  கூறினார். கைடசியாக அவேரா  
இ ந்தவர்கள் ெகா ம்பி ம் மட்டக்களப்பி ம் ைவத்   

1929 1930 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

கடத்தப்பட்டார்கள்; ப ெகாைல ெசய்யப்பட்டார்கள். அந்தப் 
பயத்தின் காரணமாக அன்  கிழக்கு மாகாண சைப ம் இந்தத் 
தி த்தச் சட்ட லத்திற்கான அங்கீகாரத்ைத வழங்கிய .  
அன்   இந்தப் பிைழயான ைற அவதியாக-அவசரமாகக் 
ெகாண் வரப்பட்ட .  

ெகளரவ உ ப்பினர் ஜி ர் ரஹுமான் 
கூறியைதப்ேபான் , ெகா ம்  மாவட்டத்தில் ெகா ம்  
மாநகர சைபத் ேதர்த ேல 19 ெதாகுதிகளில் இரட்ைட 
அங்கத்தவர் ெதாகுதியாக, வர் அங்கத்தவர் ெதாகுதியாகப் 
ேபாட் யி வதற்குக் காரணம், அங்கும் தங்க ைடய 
உ ப்பினர் வரேவண் ம் என்பதற்காக ஆகும்.  

தி ேகாணமைல மாவட்டத்ைதப் ெபா த்தவைரயில் இந்த 
13 சைபகைள ைவத் க்ெகாண்  எங்கள் இன விகிதாசாரப் 
பிரதிநிதித் வத்ைதப் பா காக்க யா . அன்  அேசாக 
பீாிஸ் அவர்கள் கூறினார், நீங்கள் உ ப்பினர் ெதாைகைய 
அதிகாிக்க யா ; உங்கள் பிரதிநிதித் வத்ைத ஒன்ைற 
இரண்டாக மாற்றலாம், இரண்ைட ஒன்றாக மாற்றலாெமன் . 
ஆனால், 136 உ ப்பினர்கள் ெதாி ைறயி ம் 39 
உ ப்பினர்கள் bonus ைறயி ம் ெதாி ெசய்யப்பட 
ேவண் ெமன்  எந்த அ ப்பைடயில் தீர்மானிக்கப்பட்ட ? 

ன்ைனய அரசாங்கம் இன விகிதாசாரத்ைதக் கணக்கில் 
எ க்கவில்ைல. எம  ச கத்ைதப் பாதிக்கின்ற அள க்கு -  
 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Member, please wind up. 

 
ගරු අබ්දුල්ලාහ් මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ் ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
Please give me one more minute, Sir. 
நாங்கள்  ல்ேமாட்ைட, ேதாப் ர், சம் ர், கச்சக்ெகா தீ , 

ள்ளிப்ெபாத்தாைன, வான்எல, சாய்ந்தம  ஆகிய 
பிரேதசங்க க்கு 7 திய பிரேதச சைபகைள உ வாக்கித் 
த மா  ேகட் க்கின்ேறாம். ர், கந்தளாய் ேபான்ற 
பிரேதச சைபகைள நகர சைபகளாகத் தர யர்த்தக் 
ேகட் க்கின்ேறாம். தி ேகாணமைலைய Municipal Council 
ஆக்குமா ம் ேகட் க்கின்ேறாம். 15ஆம் திகதிக்கு ன்னர் 
objection ஐத் ெதாிவிக்க ம். உங்க ைடய அரசாங்கம் 
ேவண் ெமன்  ெசய்ததன் காரணமாக உடன யாக 
ேதர்தைல நடத்த யாத சூழ்நிைல ஏற்பட் ள்ள . எம  
அரசாங்கம் இரண் ைற ேதர்த ல் ெவன்றி க்கின்ற . 
ஆகேவ, உள் ராட்சித் ேதர்தைல நடத்தினால் அதி ம்  
ெவற்றிெப ம். இதில் எந்தவித சந்ேதக ம் இல்ைல. எனேவ, 
கிழக்கு மாகாணத்தி ள்ள ன்  மாவட்டங்களின ம் 
விகிதாசாரத்திற்ேகற்ப வட்டாரங்கைள ம் திய 
சைபகைள ம் அதிகாித் விட் , இந்த உள் ராட்சித் 
ேதர்தைல நடத் மா  ெகளரவ அைமச்சர் அவர்களிடம் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன் . நன்றி.  
 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
මීළඟට, ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මන්තීතුමා. 

ඔබතුමාට විනාඩි 3ක කාලයක් තිෙබනවා.  

[අ.භා. 6.01] 
 
ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙවලාව නම් පමාණවත් 

මදි. නමුත්, මම උත්සාහ කරනවා කරුණු කීපයක් ෙම් ෙවලාව 
තුළ ඉදිරිපත් කරන්න. 

අද සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව ෙගනා ගරු බන්දුල 
ගුණවර්ධන මන්තීමාෙග්ත්, එම කණ්ඩායම නිෙයෝජනය කරන 
මන්තීවරුන්ෙග්ත් අදහස වුෙණ්, ''පළාත් පාලන මැතිවරණය කල් 
දමන්ෙන් ෙම් ආණ්ඩුව ඡන්දවලට භය නිසාය" කියන එකයි. ඒ 
අය රටට කියන්න උත්සාහ කරන්ෙන් ඒක. ඇත්ත වශෙයන්ම 
පළාත් පාලන ඡන්දය කල් යන්න ෙහේතුව ෙමොකක්ද? කල් යන්න 
ෙහේතුව අෙප් මුජිබුර් රහුමාන් මන්තීතුමාෙග් කථාෙව් සඳහන් 
වුණා. ඒ තමයි, ෙකොට්ඨාස නිර්ණය කිරීෙම්දී ඇති වූ ගැටලු. දැන් 
ෙමතුමන්ලා කියනවා, දිස්තික්ක තුන-හතරක තමයි ෙම් පශ්නය 
තිෙබන්ෙන් කියලා.  

එතුමන්ලාෙග් අදහස ඒක නම්, අපි ගාල්ල දිස්තික්කය 
උදාහරණයකට ගනිමු. ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මාත් 
වසර 21 පළාත් සභාව නිෙයෝජනය කළා. ඒ කාල සීමාව ඇතුළත 
අප කිසිම අවස්ථාවක කැ ෙඳව්ෙව් නැහැ, අපට  කිසිම අවස්ථාවක් 
ලැබුෙණ් නැහැ, ෙකොට්ඨාස නිර්ණය  පිළිබඳව අෙප් අදහස් ලබා 
ෙදන්න. අෙප් අදහස් ලබා ෙදන්න අවස්ථාව ලබා ෙනොදුන්නා 
විතරක් ෙනොෙවයි, අඩුම තරමින් සම්බන්ධීකරණ කමිටුවට  අප 
කැ ෙඳව්ෙව්ත් නැහැ. මා නිෙයෝජනය කරන පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසෙය් සම්බන්ධීකරණ කමිටුවට මා කැ ෙඳව්ෙව් නැහැ. 
එදා එවැනි තත්ත්වයක් තිබුෙණ්. එවැනි පජාතන්තවාදයක්, සුපිරි 
පජාතන්තවාදයක් තමයි පසු ගිය කාලෙය් කියාත්මක වුෙණ්. දැන් 
ෙමතුමන්ලා කියනවා, පළාත් පාලන ඡන්දය පවත්වන්ෙන් නැහැ 
කියලා.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, පළාත් පාලන පනත 
සංෙශෝධනය කිරීෙමන් පසු සම්මත වුණු නව පනත අනුව, පළාත් 
පාලන ආයතනයක අය වැය පැරදුණාම සභාපතිවරයා ෙගදර 
යන්න ඕනෑ. අය වැය පැරදුණා නම් සභාපති ධුරය අෙහෝසි වනවා. 
නමුත් අය වැය පැරදුණු පළාත් පාලන ආයතනවල 
සභාපතිවරුන්ට ඉවත් ෙවන්න දුන්නාද? නැහැ. ෙකොයි තරම් 
ෙචෝදනා තිබුණත්, තමන්ෙග්ම කණ්ඩායෙම් අය විසින් අය වැය 
පරාජය කළත්, තමන්ට හිතවත් සභාපතිවරුන්ට යන්න දුන්ෙන් 
නැහැ. ඔවුන් තියා ගත්තා. ඒ සඳහා ඒ පනතට සංෙශෝධනයක් 
ෙගනාවා.  දූෂණ, ෙහොරකම් කරපු අයට ඉඩකඩ දුන්නා. 
සභාපතිවරු කීෙදෙනකුට එවැනි  ෙචෝදනා තිබුණාද ගරු 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි? කවදාද විනය පරීක්ෂණයක් තියලා 
ඒ අයට දඬුවම් කරලා තිෙබන්ෙන්?  

මාත් පළාත් පාලන ආයතනයකින් ෙද්ශපාලනයට ආපු 
ෙකෙනක්.  1991දී පාෙද්ශීය සභාවට එන ෙකොට, මෙග් කිසිදු 
බලාෙපොෙරොත්තුවක් තිබුෙණ් නැහැ, ෙකොන්තාත් කරන්න. අපි 
පළාත් පාලන ආයතන නිෙයෝජනය කෙළේ ෙකොන්තාත් කරන්න 
බලාෙගන ෙනොෙවයි. ජනතාව තමයි අප පත් කෙළේ. අපට 
ආශාවක් තිබුෙණ් ගෙම් ෙමොනවා ෙහෝ වැඩක් කරන්නයි. ගෙම් 
පාෙද්ශීය සභා මන්තීවරයා ෙකොන්තාත්කරුෙවක් කිරීෙම් 
ෙචෝදනාව මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා භාර ගන්න ඕනෑ. එතුමා 
තමයි ෙකොන්තාත් කරන්න ඉඩ දුන්ෙන් පාෙද්ශීය සභා 
මන්තීවරුන්ට. සභාපතිවරු, නිෙයෝජ  සභාපතිවරු ගෙම් පාර 
හැදීෙම් ෙකොන්තාත් කළා. ඒ අය මහජන නිෙයෝජිතෙයෝ 
ෙනොෙවයි, ෙකොන්තාත්කාරෙයෝ බවට පත් වුණා. එෙහම 
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ෙකොන්තාත්කාරෙයෝ බවට පත් වුණු නිසා තමයි ගෙම් මිනිස්සු 
කිව්ෙව්, "අපට ෙම් මන්තීවරුන්ෙගන් වැඩක් නැහැ. ගමට වග 
කියන මන්තීවරෙයක් අපට ඕනෑ. ගම ගැන කැක්කුම තිෙබන, 
හැගීම තිෙබන සැබෑ සමාජ ෙසේවකෙයකුට පළාත් පාලන 
ආයතනයට එන්න අවස්ථාව ෙදන්න ඕනෑ" කියලා. ඒ ෙවනුෙවන් 
තමයි ෙකොට්ඨාස නිෙයෝජන කමය ෙයෝජනා වුෙණ්. හැබැයි, 
බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා කාමරෙය් ඉඳෙගන එතුමාට ඕනෑ 
විධියට ෙකොට්ඨාස නිර්ණය කරපු නිසා ඒ කටයුත්ත කරන්න 
කාලයක් ගියා; ඒ කටයුත්ත ඇෙදන්න වුණා. ගරු නිෙයෝජ  
කථානායකතුමනි, පළාත් පාලන ඡන්දය ෙහට පවත්වනවා නම් 
අපි කැමැතියි.  අපි ඒකට සූදානම් බව මම කියන්න කැමැතියි. 
හැබැයි, ෙම් ඡන්දෙය්දී ඇත්ත මහජන නිෙයෝජිතයන් පත්ෙවන්න 
ඕනෑ. ඇත්ත සමාජ ෙසේවකයන්ට අවස්ථාව ලැෙබන්න ඕනෑ.  
ඒකට අවශ  කරන කමෙව්දය සකස් ෙවන්න ඕනෑ.  

කියන්න කරුණු ෙබොෙහොමයක් තිබුණත්, මම මෙග් කථාව 
ෙකටි කරනවා. මම අවසාන වශෙයන් අවස්ථාව ඉල්ලනවා එක 
කාරණයක් කියන්න. ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මන්තීතුමා 
සඳහන් කළා, දකුණු පළාෙත් පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරු මාරු කර 
තිෙබනවා කියලා. නමුත් මාරු කර තිෙබන්ෙන් පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්වරු ෙනොෙවයි, පාෙද්ශීය සභාවල ෙල්කම්වරු.  ආණ්ඩු 
පක්ෂෙය් මන්තීවරෙයක් වුණත් මාත් ෙම් ගරු සභාෙව්දී කියනවා 
අත්ෙතෝෙනෝමතික විධියට ඒ මාරුවීම් සිදු කර තිෙබන බව. ඒක 
කරලා තිෙබන්ෙන් පළාත් සභාෙවන්; පළාත් සභාෙව් පළාත් 
පාලන ඇමතිවරයා. ඒ මාරුවීම් වැරදියි. ඒ නිසා අපි කියනවා, 
කරුණාකරලා ඒ මාරු වීම් වහාම අත්හිටුවන්න කියලා. වැඩ කරපු 
සභා ෙල්කම්වරු තමයි මාරු කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒක වැරදියි 
කියලා අපිත් කියනවා. ඒ මහ ඇමතිවරයාත්, එතුමාෙග් 
කණ්ඩායෙම් මන්තීවරු හා නිෙයෝජිතයන් ඒ සිද්ධිය පිටු පස 
ඉන්නවා. ඒ නිසා ඒ ගැන ෙසොයා බලන්න කියලා මම ඉල්ලනවා. 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මට ලබා දුන් ෙවලාව 
පමාණවත් ෙනොවුණත්, අදහස් දක්වන්න ඉඩකඩ ලබා දීම ගැන 
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 

 
[අ.භා. 6.05] 
 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අද දින ගරු බන්දුල 

ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ෙගනාපු, "කඩිනමින් පළාත් පාලන 
මැතිවරණය පැවැත්විය යුතුය" කියන ෙයෝජනාව ගැන අදහස ්
කීපයක් පකාශ කරන්න මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ගරු මුජිබුර් 
රහුමාන් මන්තීතුමා කියපු කරුණු නැවත මතක් කරන්න මා 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ. මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් 
ඒ කරුණුවල අෙනක් පැත්ත කථා කරන්නයි.  

දැන් එතුමන්ලා කථා කරනවා, පළාත් පාලන ඡන්දය 
පවත්වන්ෙන් නැහැ කියලා. එදා අවුරුදු ගණන් පාෙද්ශීය සභාවල 
කාලපරිච්ෙඡ්ද දික් කරමින් සිටියා, ඡන්දයක් තියන්ෙන් නැතිව. 
ෙම් ෙදකම එකයි ෙන්. ඒ වාෙග්ම, දැන් කියනවා පළාත් පාලන 
ආයතනවලින් මහජනතාවට ෙසේවාවක් සිද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ 
කියලා. ෙම් රෙට් පළාත්  තිෙබන්ෙන් නවයයි. ඒ පළාත් නවෙයන් 
උතුරු පළාත් සභාෙව් බලය විතරයි එක්සත් ජනතා නිදහස් 
සන්ධානයට නැත්ෙත්. ඒ පළාත් සභාවල මහ ඇමතිවරු තමයි ඒ 
පළාත් පාලන ඇමතිවරු. දැන් මහජනතාවට ෙසේවාවක් සිද්ධ 
ෙවන්ෙන් නැත්නම්, ඒ පළාෙත් මහ ඇමතිවරයා දැනගන්න ඕනෑ, 
පාෙද්ශීය සභාවල, නගර සභාවල  ෙසේවාව ජනතාවට සපයන්න. ඒ 
ගැන ෙමතැනට ඇවිත් කියලා වැඩක් නැහැ. ඒක ගිහිල්ලා මහ 
ඇමතිවරුන්ට කියන්න. මහ ඇමතිවරු ඉන්ෙන් එතුමන්ලාෙග් 

පක්ෂෙය් නායකතුමා යටෙත්. එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් 
සභාපතිකෙම්ත්, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් සභාපතිකෙම්ත් 
ඉන්ෙන් එකම නායකතුමායි. ඒ නිසා එතුමාටයි ඒ ගැන පැමිණිලි 
කරන්න ඕනෑ. එෙහම නැතිව ෙමතැනට ඇවිල්ලා කෑ ගහලා 
වැඩක් නැහැ. නමුත් එතුමාට ඒක කියන්න යන්ෙන් නැහැ, බයයි. 
එතුමාට ළං ෙවන්න බයයි. ෙමොකද, ළං ෙවනෙකොට පන්නනවා; 
සංවිධායකකම නැති ෙවනවා. සමහර අයට දැන් සංවිධායකකම 
නැතිෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙමතැනට ඇවිල්ලා ෙබොරුවට 
කෑ ගහනවා.  

එදා කිව්වා,  පාද යාතාවට ලක්ෂ 10ක් ෙගෙනනවා කියලා. 
අන්තිමට ෙමොකද වුෙණ්? 1,500ක්, 2,000ක් ෙසනඟ හිටියා. 
හැබැයි, කිව්ෙව් ෙකෝටි ෙදකක් ෙසනඟ ආවා කියලායි. ඒෙකන්ම 
ෙත්රුම් ගත්තා, ෙම් මන්තීවරුන්ෙග් අධ ාපන තත්ත්වය ගැන. 
විෙශේෂෙයන්ම ගණිතය සම්බන්ධෙයන් තිෙබන දැනුම ඒෙකන්ම 
ෙත්රුම් ගත්තා. ඊට පස්ෙසේ කියනවා, ෙකෝටි ෙදකක් ෙනොෙවයි, 
මිලියන ෙදකක් කියලා. මිලියන ෙදකක් කියන්ෙන් ලක්ෂ 20ක්. 
එතැන ෙකොෙහේද මිනිස්සු ලක්ෂ 20ක් හිටිෙය්? ඒ නිසා ෙමෙහම 
විකාර ෙදොඩවලා වැඩක් නැහැ.  

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
දැන් අවසන් කරන්න, ගරු මන්තීතුමා. 
 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
මට තව ටික ෙව්ලාවක් ෙදන්න, ගරු නිෙයෝජ  

කථානායකතුමනි.  

එතුමන්ලා ෙකොච්චර කෑ ගැහුවත් ඉදිරිෙය්දී ඡන්දයක් 
තිබුෙණොත් එතුමන්ලාට දිනන්න බැහැ. දින්නත්, පසු ගිය කාලෙය් 
වාෙග් කන ාවන් 100ක් දූෂණය කරන පාෙද්ශීය සභා 
සභාපතිවරු, මන්තීවරු, විෙද්ශීය කාන්තාවන් දූෂණය කරන 
සභාපතිවරු, මන්තීවරු නැවත පත් කරන්න ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒ 
නිසා ඒ තනතුරු හිතින් ඉවත් කරෙගන තිෙබන විධියට වැඩ 
කරෙගන ඉන්න පුරුදුෙවන්න කියලා මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
කියන්න කැමැතියි.  

 
[பி.ப. 6.08] 
 
ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා 
(மாண் மிகு இஷாக் ரஹுமான்) 
(The Hon. Ishak Rahuman) 
ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, எனக்கு 

ேபசுவதற்கு சந்தர்ப்பமளித்தைமக்கு த ல் நன்றிையத் 
ெதாிவித் க் ெகாள்கின்ேறன். நான் அ ராத ர 
மாவட்டத்ைதச் ேசர்ந்தவன். இந்த மாவட்டத்திேல த ல் 
இ ந்த ஆட்சியாளர்களினால் உள் ராட்சிச் சைபகள் 
பிாிக்கப்பட் ள்ள ைறயான  ற் தாகப் 
பிைழெயன்ேற நான் கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். 
அதைனத் ெதாடர்ந்  தற்ேபா  ஆட்சியி ள்ளவர்க ம் அேத 

ைறையக் ைகயாண்  வ கின்றனர்.  

அ ராத ரம் மாவட்டத்திேல 40,000 - 50,000 ஸ் ம் 
வாக்காளர்கள் இ க்கிறார்கள். பாரா மன்றத்தில் 
அம்மாவட்டத்ைதப் பிரதிநிதித் வப்ப த் ம் ஸ் ம்  
உ ப்பினராக நான் மட் ேம இ க்கிேறன்; පළාත් සභා 
இல் இரண்  உ ப்பினர்கள் இ க்கிறார்கள். உள் ராட்சி 

1933 1934 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

சைபத் ேதர்தல் ெதாடர்பாக அங்கு எம  மக்க க்கு ஒ  
பிரதிநிதித் வம் மட் ம் கிைடப்பதற்குாிய ஏற்பா கேள 
ெசய்யப்பட் ள்ளன. அதனால் எங்க ைடய மாவட்டத்தில் 
எம  மக்களின் பிரதிநிதித் வத்ைத உதாசீனம் ெசய்யாமல், 
அங்குள்ள வாக்காளர் ெதாைகக்ேகற்ற வைகயில் அங்கு 
பிரதிநிதித் வத்ைதப் ெபற அவர்க க்குச் சந்தர்ப்பத்ைத 
வழங்குமா  ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்களிட ம் மாண் மிகு 
பிரதமர் அவர்களிட ம் நான் வ ைமயாகக் 
ேகட் க்ெகாள்வேதா , எனக்குச் சந்தர்ப்பமளித்தைமக்கு 
மீண் ம் ஒ ைற பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்க க்கு நன்றி 
ெதாிவித் , விைடெப கின்ேறன். நன்றி.  

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
මීළඟට, ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 6.09] 

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන 

ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා 
විසින් පළාත් පාලන ආයතනයන්හි මැතිවරණය පැවැත්වීම කල් 
දැමීම සම්බන්ධෙයන් අද දින සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් 
ෙයෝජනාව  ඉදිරිපත් කළා. පසු ගිය වකවානුෙව් පළාත් පාලන 
ආයතන නිෙයෝජිතයකු  විධියට කටයුතු කළ පුද්ගලයකු හැටියට 
අද  එම ආයතනවලට අත්ෙවලා තිෙබන ෙඛ්දවා චකය ගැන මට 
කියන්නට සිදු ෙවලා තිෙබනවා.   

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම  පළාත් 
පාලන මැතිවරණය කල් දැමීෙම් කාරණය ගැන, මැතිවරණයක් 
පවත්වන්ෙන් නැතිව ආයතන පවත්වාෙගන යන කාරණය ගැන 
අෙප් ආණ්ඩු පක්ෂ මන්තීවරුන් කථා කළා. ඒ මන්තීවරු 
පැහැදිලිවම දැන ගන්න ඕනෑ කාරණයක් තිෙබනවා.  1982 
මැතිවරණය පවත්වන්ෙන් නැතුව ලාම්පු - කළෙගඩි ෙසල්ලම 
නමින් හඳුන්වන ජනමත විචාරණයක් ෙගනැල්ලා, - නගර සභා, 
පාෙද්ශීය සභා වාෙග් ෙපොඩි ආයතන ෙනොෙවයි -  ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවම  අකුළලා  කටයුතු කරන්න ගියා නිසා තමයි 
උතුෙර් පභාකරන් ෙකෙනක් ඇති වුෙණ්. ඒ වාෙග්ම විජය 
කුමාරණතුංග  වැනි පුද්ගලයන් අද අපට නැති ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
ඒ නිසා ෙම් මැතිවරණ පවත්වන එක පරක්කු ෙකරුෙව් මහින්ද 
රාජපක්ෂ කියලා කියන එක විහිළුවක්.  අපි උතුරටත් ගිහින් 
මැතිවරණ තිබ්බා.    

තමුන්නාන්ෙසේලා බලන්න, ෙමතැන වැඩි ෙදෙනක් ඉන්ෙන් 
පළාත් පාලන ආයතන නිෙයෝජනය කරලා ආපු උදවියයි. පළාත් 
පාලන ආයතනවල ට අයත් සම්පත් අද විනාශ ෙවලා තිෙබනවා.  
මහ ඇමතිවරුන්ට ෙචෝදනා කරමින් මහ ඇමතිවරු ගැන අද කථා 
කළා. නමුත් ආණ්ඩුව තමයි මහ ඇමතිවරු ෙමෙහය වන්ෙන්. අපි 
ඒ ගැන  දන්නවා. ඒ නිසා පළාත් සභාවක් තුළින් ෙකෙරන්න ඕනෑ 
ෙද් ෙකෙරද්දී, පාෙද්ශිය සභාව ඒකට ඈඳා ගන්න එක  සුදුසු 
නැහැ.  එම කථාව කරපු  මන්තීතුමා දැන ගන්න ඕනෑ,  පළාත් 
සභාව කියන්ෙන් ෙමොකක්ද,  පළාත් පාලන ආයතනය කියන්ෙන් 

ෙමොකක්ද කියලා. එතුමා ඒෙක් වුවමනාව දන්ෙන් නැහැ. එතුමා 
වැඩි හරියක් දන්ෙන්  අගමැතිතුමා කථා කරද්දී  පිටුපසට ගිහිල්ලා 
ඉඳෙගන ඉන්න විතරයි. ඒ කාලෙය් පළාත් පාලන ආයතනවල 
හිටපු අය  යම් යම් දූෂණ, ෙහොරකම් කළා නම්,  ඒ ආයතනවල 
ඉඳලා එක පාරටම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට අපට එන්න බැහැ. අපි ඒ 
ආයතනවල සිටි කාලෙය් මිනිස්සුන්ට ඒ ආයතන හරහා පහසුකම් 
ලබා දුන් නිසා තමයි, එකපාරටම ඒ මිනිස්සු අපව 
පාර්ලිෙම්න්තුවට එව්ෙව්. අද ෙම් පළාත් පාලන මැතිවරණ 
පවත්වන්න ආණ්ඩුව භය ෙවලායි සිටින්ෙන් කියලා අපි කියනවා. 
එෙහම නැතිව ෙවනත් ෙදයක් හින්දා ෙනොෙවයි, පළාත් පාලන 
මැතිවරණ  පවත්වන්ෙන් නැතිව ඉන්ෙන්. පළාත් පාලන ආයතන 
336ක් අද අකර්මන  කරලා තිෙබනවා. ඊෙය්-ෙපෙර්දා නුවර 
ෙපරහැර ගිහිල්ලා ඉවර ෙවද්දී කුණු ටික අස් කර ගන්න 
පුළුවන්කමක් තිබුෙණ් නැහැ. එෙහම තත්ත්වයකට අද රට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් මැතිවරණය කුමන කමයකින් හරි 
පවත්වන්න කියලායි අපි ඉල්ලන්ෙන්. ෙමොකද, 2015 අෙගෝස්තු 
මාසෙය්දී තමයි ෙම්ක ගැසට් කෙළේ.  

2015 අෙගෝස්තු මාසෙය්දී ෙම්ක ගැසට් කළා නම්, අවුරුද්දක් 
ඉක්ම යන තුරු ෙම් සීමා නිර්ණය ගන්න බැරිව ගියා කියන්ෙන් 
විෂය භාර අමාත වරයා ලජ්ජා විය යුතු කාරණයක්.  අද මහ 
ඉහළින් රෙට් පජාතන්තවාදය ගැන කථා කරනවා.  ෙම්ක නිකම් 
කුණු කූඩයට දමනවා  කියලා කියනවා වාෙග්, විෂය භාර 
ඇමතිතුමාවත්, නිෙයෝජ  ඇමතිතුමාවත්, කවුරුවත් අද ෙමතැන 
නැහැ.  පජාතන්තවාදය ගැන කථා කරන හවුල් ආණ්ඩුව ගැන අපි 
කනගාටු ෙවනවා. අපිට ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙලොකු දුකක්, 
ෙව්දනාවක් තිෙබනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
දැන් කථාව අවසන් කරන්න, ගරු මන්තීතුමා. 

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මට තප්පරයක් ෙදන්න. ෙම් 

රාජ  ආයතන අද නිලධාරින් අතට පත්වීම තුළින් පාරවල් ටික 
හැෙදන්ෙන් නැතිව, වීදි ලාම්පු ටික හැෙදන්ෙන් නැතිව, ෙම් රෙට් 
සියලු ෙද් අකර්මන  ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි අපි 
කියන්ෙන්, ෙම් ෙමොන ෙද් කිව්වත් රාජ  නිලධාරින්ට ෙම් 
ආණ්ඩුව ගැන විශ්වාසයක් නැහැ කියලා. ආණ්ඩුව ෙම් පළාත් 
පාලන මැතිවරණය පවත්වන්ෙන් නැතිව ෙම් තත්ත්වය තවත් 
දිගින් දිගට ෙගනියන්ෙන් ඇයි? රෙට් සමහර පෙද්ශ ගංවතු රට යට 
වුණා.  සාලාව  පෙද්ශය  පුපුරා යාමක් නිසා  විනාශ වුණා. ඒ 
ජනතාවට අවශ  පහසුකම් ෙදන්න බැරිව ඉඳ ෙගන,  ෙම් පළාත් 
පාලන මැතිවරණය පවත්වන්ෙන් නැතිව දිගින් දිගටම ෙම් 
තත්ත්වය ෙගන යන්ෙන් ෙවන ෙදයක් හින්දා ෙනොෙවයි, රටට 
ෙදයක් කියන්න ෙම් ආණ්ඩුවට හැකියාවක් නැති නිසා;  ඡන්දය 
තිබ්ෙබොත් ෙම් ආණ්ඩුව පරාද ෙවන බව දන්නා නිසා බව කියමින් 
මට අවස්ථාව ලබා දුන්නාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා නිහඬ 
ෙවනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
මීළඟට, ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මැතිතුමා.  

1935 1936 

[ගරු  ඉෂාක් රහුමාන් මහතා] 
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[අ.භා. 6.14] 

 
ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා (මුදල් රාජ   
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன - நிதி இராஜாங்க 
அைமச்சர்) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena - State Minister 
of Finance) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන 

මන්තීතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද  සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් 
ෙයෝජනාව ගරු ඩලස් අලහප්පරුම මන්තීතුමා  ස්ථිර කළා. මම 
හිතන විධියට පළාත් පාලන ආයතනයන්හී මැතිවරණ පැවැත්වීම 
පිළිබඳව අප කාටවත්  ගැටලුවක් තිෙබන්න බැහැ.  මිනිසුන්ෙග් 
පජාතන්තවාදී අයිතිය දවසකින් ෙහෝ කල් දමනවා නම්, එම 
පජාතන්තවාදී අයිතිය ආරක්ෂා කර දීම මහජන නිෙයෝජිතයන්ෙග් 
යුතුකමක් වනවා. නමුත්, පළාත් පාලන ආයතනනයන්හී ඡන්ද 
විමසීම පමාද වුෙණ් ඇයි කියන එක පිළිබඳව  අප සියලු ෙදනාම 
සාධාරණ විධියට සිතා බැලිය යුතුයි.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මා පළමුෙවන්ම සඳහන් 
කළ යුතු ෙදයක් තිෙබනවා.  ෙම් අවස්ථාෙව් දී  විෂය භාර 
ඇමතිතුමා විෙද්ශගත ෙවලායි සිටින්ෙන්.  ඒ වාෙග්ම  රාජ  
ඇමතිතුමාත් ෙම් අවස්ථාෙව් දී ෙරෝහල්ගත ෙවලා පතිකාර ලබමින් 
සිටිනවා. ෙම් ෙයෝජනාව පිළිබඳ විවාදයට එතුමන්ලාට සහභාගී 
ෙවන්න බැරි වුෙණ් ඒ ෙහේතුව නිසායි කියලා ෙම් ගරු සභාවට 
දන්වන එක මෙග් යුතුකමක් කියලා මම හිතනවා. නමුත්, ෙම් 
ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන් විවාදෙය් දී මතු වුණු යම් යම් කරුණු 
පිළිබඳව  වැරැදි අර්ථකථනයන් ලබා දීමක් ෙම් ගරු සභාෙව්දී  සිදු 
වුණා. ඒ කියන්ෙන්, ෙම් සීමා නිර්ණයන් පිළිබඳව ගැසට් කළාට 
පසුව පළමුෙවනි වතාවට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙපොතක් ලැබුණා. 
ඉන් පසුව 2016.02.20 දින වන විට  මතයක් ඇති වුණා, ෙම් සීමා 
නිර්ණයන්වල යම් යම් අඩු-පාඩුකම් තිෙබනවා කියලා. ඒකට 
ෙහොඳම උදාහරණයක් ෙලස මා ලිපියක් ෙපන්වන්නම්. වාසුෙද්ව 
නානායක්කාර මැතිතුමාෙග් පජාතන්තවාදී වාමාංශික 
ෙපරමුෙණන් ලිපියක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා, "රත්නපුර 
දිස්තික්කයට ඉතාම අසාධාරණ ෙලස සීමා නිර්ණයන් සිදු වූ නිසා, 
ඒ සීමා නිර්ණයන් සම්බන්ධෙයන් අපි ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරනවා.  
ඒ අනුව අපට අවස්ථාවක් ලබා දිය යුතුයි" කියලා. පජාතන්තවාදී 
වාමාංශික ෙපරමුෙණ් සබරගමු පළාත් සභා මන්තී නමින්ද 
ෙද්ශපිය මැතිතුමා ඒ අවස්ථාවට ගිහිල්ලා ස්තුති කළා, "අපට ෙම් 
වාෙග් අදහස් පකාශ කරන්න ඉඩ දීලා, අෙප් කරුණු අහෙගන 
හිටපු පළමුෙවනි අවස්ථාව ෙම්කයි.  ෙකොට්ඨාස මැතිවරණ කමය 
කියාත්මක වන එක ගැන අපි සියයට සියයක් කැමැතියි. නමුත්, 
ෙම් වාෙග් ෙවනස්වීමක් ගැන අෙප් අදහස් පකාශ කරන්න මීට 
ෙපර අපට ඉඩක් ලැබුෙණ් නැහැ"යි කියලා. ඒ ෙයෝජනාවලට 
අනුව එකක්, ෙදකක් ෙනොෙවයි ෙවනස් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒවා 
මම ඉදිරිපත් කරන්නම්. එක එක දිස්තික්කය ගත්ෙතොත්, දැනට 
ෙකොට්ඨාස 1953කින් සංෙශෝධන ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා. 
පැමිණිලි   974ක් ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා. අභියාචනා 1,035ක් 
ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවා. අලුෙතන් ෙකොට්ඨාස ෙවන් කළාට පසුව 
ෙකොළඹ ෙකොට්ඨාසෙය් ෙවනස්වීම් 132ක් තිෙබනවා. සංෙශෝධනය 
වුණාට පසුව ගම්පහ දිස්තික්කෙය් කලින් තිබුණු ෙකොට්ඨාස 187, 
දැන් 209ක් ෙවලා තිෙබනවා. කළුතර දිස්තික්කෙය් ෙකොට්ඨාස 69, 
දැන් 93ක් ෙවලා තිෙබනවා. මහනුවර දිස්තික්කෙය් ෙකොට්ඨාස 
106, දැන් 175ක් ෙවලා තිෙබනවා. මාතෙල් දිස්තික්කෙය් 
ෙකොට්ඨාස 39, දැන් 95ක් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් විධියට ගත්තාම 
පැමිණිලි 1,035ට අනුව සංෙශෝධනය වන ෙකොට්ඨාසත් එක්ක 
කලින් ෙකොට්ඨාස සංසන්දනය කළාම, 1953 ඉඳලා අවසානය වන 
විට ෙකොට්ඨාස 2022ක් දක්වා දැනට ෙවනස් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම ගම්පහ, කළුතර, නුවරඑළිය, මාතර, හම්බන්ෙතොට, 

ගාල්ල, මාතෙල්, ෙමොනරාගල, පුත්තලම, කෑගල්ල, බදුල්ල, 
අනුරාධපුරය, ෙපොෙළොන්නරුව, වව්නියාව, අම්පාර, මඩකලපුව, 
තිකුණාමලය, යාපෙන්, කිලිෙනොච්චි, මුලතිව්, මන්නාරම යන 
සියලුම පෙද්ශවල ෙම් සියල්ලන්ෙග්ම  සීමා නිර්ණයන් 
සම්පූර්ණෙයන් අවසන් කර වාර්තා එවා තිෙබනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙකොළඹ දිස්තික්කයට අදාළව පමණයි නැත්ෙත්? 
 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
ඇගයීම් දැනට අවසන් කර නැති දිස්තික්ක හතරක් තිෙබනවා. 
 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඒ දිස්තික්ක හතර ෙමොනවාද? 
 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
ෙකොළඹ, මහනුවර, කුරුණෑගල, රත්නපුර යන 

දිස්තික්කයන්හී තවම ඇගයීම් කරලා අවසන් නැහැ. සිතියම් හා 
මායිම් උපෙල්ඛන සකස් කිරීම සඳහා -සිතියම් නිර්මාණය කිරීම 
සඳහා- දිස්තික්ක නවයක ඒවා මිනින්ෙදෝරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
ෙවත යවා අවසන් කර තිෙබනවා. සිතියම් නිර්මාණය අවසන් 
ෙවලා දිස්තික්ක පහකට අදාළව උපෙල්ඛන ෙකටුම්පත් කිරීම 
අවසන් කර තිෙබනවා. සිංහල මාධ , ඉංගීසි මාධ , ෙදමළ මාධ  
පරිවර්තන කටයුතු අවසන් කර තිෙබනවා. පරිවර්තන කටයුතු 
සඳහා තවත් දිස්තික්ක පහක ඒවා දැනට යවා තිෙබනවා. ගම්පහ, 
කෑගල්ල, ෙපොෙළොන්නරුව, බදුල්ල, ෙමොනරාගල යන 
දිස්තික්කවලට අදාළ ඒවා යවා තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, කාරණා ෙදකක් නිසා තමයි 
මැතිවරණය කල් ගිහින් තිෙබන්ෙන්. සීමා නිර්ණයන් කළ යුතුවා 
ෙසේම ඒ කටයුතු කර අවසන් වුණාම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුකාරක 
සභාවට එවන්න ඕනෑ. නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙකටුම්පත් 
කරලා සංෙශෝධන 57ක් පාර්ලිෙම්න්තු අනුකාරක සභාවට දැන් 
එවා තිෙබනවා. නීතිපති එකඟතාව ලබාගැනීෙමන් අනතුරුව නීති 
ෙකටුම්පත් සම්පාදක ෙවත ෙයොමු කර ඉවර ෙවලා අවසාන 
ෙකටුම්පත සලකා බැලීම සඳහා පාර්ලිෙම්න්තු අනුකාරක සභාවට 
එවන්න ඕනෑ. එෙහම නම් එය පාර්ලිෙම්න්තු අනුකාරක සභාවට 
එන්න ඕනෑ. එෙසේ ආවාම පාර්ලිෙම්න්තු අනුකාරක සභාව අනුමත 
කළාට පසුව තමයි නැවත "ගැසට්" එකට යන්න ඕනෑ. "ගැසට්" 
කරලා  පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, පධාන වශෙයන් ෙම් 
සංෙශෝධනයට -ෙකොට්ඨාස කමයට- එන්න අපි සියලුෙදනා 
කැමැති වුණා. ෙමතැන සිටින එකම පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයක් 
ෙහෝ -කිසිම ෙකෙනක්- ෙකොට්ඨාස කමය එන එකට විරුද්ධ 
වුෙණ් නැහැ. සියලුෙදනා ෙකොට්ඨාස කමය එන එකට කැමැති 
වුණා. ඒකමතිකවයි එය සම්මත වුෙණ්. එය සම්මත කරගත් 
ෙවලාෙව් අඩු ගණෙන් එකම මන්තීවරෙයක් ෙහෝ එයට විරුද්ධ 
වුෙණ් නැහැ. සියලුෙදනා පාෙහේ ෙකොට්ඨාස කමයට කැමැති වුණා. 
එෙහම කැමැති ෙවලා "දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන කමිටුව" දීර්ඝ 
කාලයක් කථා කරපු ෙද්වල් සියල්ල -පාර්ලිෙම්න්තු කමය ෙවනස් 
කිරීම, පළාත් පාලන කමය ෙවනස් කිරීම, මැතිවරණ කමය 
සම්පූර්ණෙයන් ෙවනස් කිරීම ආදි සියල්ල- ගැන එහිදී සාකච්ඡා 

1937 1938 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

කරලා අපි සියලුෙදනා එකඟ ෙවලා තිෙබනවා. ස්ථිර වශෙයන්ම, 
ෙකොට්ඨාස කමෙයන් බැහැරව මැතිවරණය කුමන ෙහේතුවක් නිසා 
ෙහෝ පවත්වන්න ජනාධිපතිතුමාෙගන් ඉඩක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. 
පැහැදිලිවම කිව්වා, ෙකොට්ඨාස කමය හැර ෙවනත් කිසිම 
කමයකට මැතිවරණය පවත්වන්ෙන් නැහැ කියා. සීමා නිර්ණයන් 
ආදි සියලු ෙද් කරලා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිත් අවසාන වුණාට 
පසුව ෙකොට්ඨාස කමයට මැතිවරණය කඩිනමින් පවත්වන්න 
ඕනෑ. ඒ පිළිබඳ කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. මැතිවරණය පවත්වන 
කාල සීමාව ගැන කියද්දී, ලබන අවුරුද්ෙද් මුල් භාගය වන ෙකොට 
ඒ මැතිවරණය අනිවාර්යෙයන් පවත්වන්න ඕනෑ. ෙමොකද, 
ජනාධිපතිතුමාත් පැහැදිලිව එය පකාශ කර තිෙබනවා. අෙගෝස්තු 
මාසෙය් 15වන දා වන විට අදාළ කටයුතු අවසන් කරන්න නියම 
කර තිබුණා. මා ඉහත කී ගැළපීම් සිදු ෙනොකළ දිස්තික්ක හතරට -
ෙකොළඹ, මහනුවර, කුරුණෑගල, රත්නපුරය යන දිස්තික්ක හතරට
- අදාළ කටයුතු කඩිනමින් අවසන් කරන්න කියා දැන් නියම කර 
තිෙබනවා. ඒ කටයුතු අවසන් කළාට පසුව මිනින්ෙදෝරු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සිතියම් නිර්ණයටත්, ඊට පසුව පාර්ලිෙම්න්තු 
අනුකාරක සභාවටත්, ගැසට් කළාට පසුව නැවත 
පාර්ලිෙම්න්තුවටත් ඇවිත් අනුමත කළාට පසුව තමයි එය 
කියාත්මක කරන්න අවශ  කටයුතු අප කරන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මා හිතන්ෙන් නැහැ, අප 
කාටවත් මැතිවරණය කල් දමන්න අවශ තාවක් තිෙබනවා කියා. 
ජය පරාජය ෙවනම ෙදයක්. ෙම් කියන ෙද් ඇත්ත. පළාත් පාලන 
ආයතනවල මහ ජන නිෙයෝජිතයන් නැතිව නිලධාරින්ට එය 
කරන්න බැහැ. ඒ නිසා මහ ජන නිෙයෝජිතයන්ට ඒ බලය ෙදන්න 
ඕනෑ. හැබැයි, එය ෙදන්න ඕනෑ ෙකොෙහොමද? අපි ෙම් රෙට් ෙවනස් 
වීමක් -දූෂිත මැතිවරණ කමය ෙවනස් කිරීමක්- බලාෙපොෙරොත්තු 
වුණා. ෙම් මැතිවරණ කමය ෙවනස් කිරීෙම් කටයුත්ත 
පළමුෙවන්ම පටන් ගන්න තිෙබන ෙහොඳම තැන තමයි, පහළම 
එක වන ගම්සභා මැතිවරණය. ගම් සභා කමය ඇති වන විට ඒ 
කමය තුළ ජනතාවට වග කියන නිෙයෝජිතයා පැහැදිලිවම ගෙම්ම 
ඉන්නවා. ෙම් කමය ඇති කරන්න අප සියලුෙදනා කැමැතියි. 
මැතිවරණයක් කල් දැමීෙම් අවශ තාවක් අපට නැහැ. නමුත් වැරැදි 
ආකල්පයක් යනවා, මැතිවරණය කල් දමන්න දීර්ඝ වශෙයන් 
උත්සාහ කරනවා කියා.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමා ඉතාම පැහැදිලිව එතුමාෙග් මුල් අදහස් පකාශ කිරීෙම්දී 
කියනවා, ෙම් ෙකොට්ඨාස කමය පළාත් පාලන ආයතනවලට 
විතරක් ෙනොව, පාර්ලිෙම්න්තුවටත් වහාම ෙගන යා යුතුය කියා; 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඒ කමය ෙගනැල්ලා පාර්ලිෙම්න්තු කමෙය්ත් 
ෙවනසක් ඇති කළ යුතුය කියා. ඒ නිසා මා හිතනවා, එතැනින් 
පටන් ෙගන ෙම් කම ෙදකම ෙවනස් කරලා ජනතාවට ගැළෙපන 
මැතිවරණ කමයක් ෙගන ඒෙම් අඩි තාලම දමන්න ඕනෑ කියා. 
පළාත් සභාත් ෙමය කරන්න ඕනෑ. මම හිතනවා, විෂය භාර 
ඇමතිතුමාට ෙදොස් කියා වැඩක් නැහැ කියා. විෂයය භාර 
ඇමතිතුමාට බැහැ, සීමා නිර්ණයන් අවසන් කරන්න; මිනින්ෙදෝරු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වැඩ කරන්න. විෂය භාර ඇමතිතුමාට බැහැ, 
පාර්ලිෙම්න්තු අනුකාරක සභාෙව් වැඩ කරන්න. අදාළ කටයුතු 
පිළිෙවළට කරෙගන ගියාට පසුව කඩිනමින් මැතිවරණයකට යා 
යුතුයි. මැතිවරණයකට යන කාල සීමාව දුරක ෙනොයවා ලබන 

අවුරුද්ෙද් මුල් භාගය වන ෙකොට පළාත් පාලන මැතිවරණය 
පවත්වන්න පුළුවන් ෙව්වි කියා අපි හිතනවා.  

වැරදි ආකල්පයක් ඇති ෙවන්න පුළුවන්, රජය 
මැතිවරණයකට යන්න කැමැති නැහැ, නැත්නම් ජනාධිපතිතුමා 
මැතිවරණයකට යන්න කැමැති නැහැ කියලා. ජනාධිපතිතුමා 
මැතිවරණයකට යන්න අකමැති ෙවන්න ෙහේතුවක් නැහැ. 
ෙමොකද, ෙම්ක පළාත් පාලන මැතිවරණය. තරග කරන සමහර 
අයත් හිතා ෙගන ඉන්ෙන් පළාත් පාලන මැතිවරණය පරණ 
විධියටම PR System  එක යටෙත් පවත්වනවා කියලායි. ගමක 
තිෙබන්ෙන් පක්ෂ තුනක්-හතරක් ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් ඊට වඩා 
සව්ාධීන අෙප්ක්ෂකයන් ඉදිරිපත් ෙවනවා. ඒ ස්වාධීන 
අෙප්ක්ෂකෙයක් ඡන්ද පනහක්-හැටක් කඩනවා. ඡන්ද 3,000ක් 
පමණ තිෙබන සමහර තැන්වල ඒ ඡන්ද 3,000න් ඡන්ද 2,000ක් 
පමණ වැෙටනවා. ඒ වැෙටන ඡන්ද 2,000 පක්ෂ කිහිපයකට 
කැෙඩනවා. ස්වාධීනව ඉදිරිපත් වන ජනපිය පුද්ගලයන් පවුල් 
පනහක-හැටක ඡන්ද කඩා ගන්නවා. එතෙකොට හිතා ෙගන 
ඉන්න, බලාෙපොෙරොත්තු වන පතිඵල සමහර තැන්වලින් 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ. අමුතුම මිනිස්සු මතු ෙවන්න පුළුවන්. ඒ නිසා 
ෙම්ක කාටවත් බය ෙවන්න ඕනෑ මැතිවරණ කමයක් ෙනොෙවයි. 
සමහර විට අපි කවුරුවත් හිතන්ෙන් නැති පුද්ගලයන් ගම්සභා 
නිෙයෝජිතයන් හැටියට පත් ෙවන්න පුළුවන්, පළාත් පාලන 
නිෙයෝජිතයන් හැටියට පත් ෙවන්න පුළුවන්. තවමත් ෙම් රෙට් 
ඉන්න සමහර උදවිය ඔළුෙව් තබා ෙගන ඉන්නවා, පරණ කමයට 
ඡන්ද ගන්න පුළුවන් කියලා. එෙහම එකක් ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙම්ක 
සහමුලින්ම ෙවනස් කමයක් ෙවන්න පුළුවන්. හැබැයි රජයට 
යුතුකමක් තිෙබනවා, පුළුවන් තරම් ඒක ඉක්මන් කරන්න. හැබැයි 
නීති - රීති දමන්න බැරි සීමාවකයි අපි ඉන්ෙන්. සමහර 
දිස්තික්කවලින් පැමිණිලි ලැබිලා තිෙබනවා. දැන් අලුෙතන් 
පැමිණිලි 974ක් ලැබිලා තිෙබනවා. ඒවා අර ගන්ෙන් නැතුව 
තමයි, ඒවාෙය් කාල සීමාව ඉවර වුණු නිසා තමයි එතැනින් ඉවර 
කරලා තිෙබන්ෙන්. කල් දමන්න වුවමනා වුණා නම් අර 974ත් 
ආපසු විභාග කරන්න ඕනෑය කියලා කියන්න තිබුණා.  

තවත් පැමිණිලි 974ක් ලැබිලා තිෙබනවා, ඒ නිසා තව ටිකක් 
කල් ඕනෑ කියලා කියන්න තිබුණා. නමුත් එතැනින් ඒක ඉවර 
කරලා තිෙබනවා. ඉවර කරලා, මම සඳහන් කළ දිස්තික්කවල 
වැඩ අවසන් කරලා, එය වැදගත් විධියට පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ෙගනැල්ලා, අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන ෙවනස ඇති කරන්න 
කඩිනමින් කටයුතු කරලා, වහාම මැතිවරණයකට යන්න අවශ  
කටයුතු කළ යුතුයි කියන එක අපි ෙම් සභාෙව්දී කියනවා, ස්තුතියි.  

 
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 6.30 ට, 2016 මාර්තු මස 

08 දින සභා සම්මතිය අනුව, 2016 අෙගෝස්තු මස 26 වන සිකුරාදා 
පු. භා. 10.30 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

 

அதன்ப  பி. ப. 6.30 மணிக்கு பாரா மன்றம், அதன  2016 
மார்ச் 08ஆந் ேததிய தீர்மானத்திற்கிணங்க, 2016 ஓகஸ்ட் 26, 
ெவள்ளிக்கிழைம . ப. 10.30 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

 

Parliament Adjourned accordingly at 6.30 p.m. until 10.30 a.m. on 
Friday, 26th August, 2016, pursuant to the Resolution of Parliament of 
08th March, 2016. 

1939 1940 

[ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන  මහතා] 



 

සැ.යු. 
 
ෙමම වාර්තාෙව් අවසාන මුදණය සඳහා ස්වකීය නිවැරදි කළ යුතු තැන් දක්වනු රිසි මන්තීන් මින් පිටපතක් ෙගන නිවැරදි කළ යුතු 
ආකාරය එහි පැහැදිලිව ලකුණු ෙකොට, පිටපත ලැබී ෙදසතියක් ෙනොඉක්මවා හැන්සාඩ් සංස්කාරක ෙවත ලැෙබන ෙසේ එවිය යුතුය. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்  
 

உ ப்பினர் இ திப் பதிப்பிற் ெசய்யவி ம் ம் பிைழ தி த்தங்கைளத் தம  பிரதியில் ெதளிவாகக் குறித்  அதைனப் பிைழ 
தி த்தப்படாத பிரதி கிைடத்த இ  வாரங்க ள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாிய க்கு அ ப் தல் ேவண் ம். 
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