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ගුණ විෙල් ීමරවංශ් ෙහසාා

පාර්ලිපම්්දතුව

(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ச)

பாராளுமன்றம்

(The Hon. Wimal Weerawansa)

වරු නිශ ෝජය ේථා ා ේරිමාතනි, ු ආණ්ඩුක්රමාත ුයුස්ථා
මාතණ්ඩල ට අොළ ක්රි ාොමාත ට ට ශපර ශම් පා්වලිශම් වරිශ
සම්මාතත වුණා. එමාත ක්රි ා පපාපාපා ට අම්ු ුා්වතා ශමාතො ුා න්
ශෙ ශේොට, ආණ්ඩුක්රමාත ුයුස්ථා මාතණ්ඩල රැස් ශු ව ට න
දි රි ේට ේලි ව ෙැම්ුවූ ේරලායි. මුවූ දි රි ේට ේලි ව
එශසේ ෙැම්ුවූ කිරීමාතකි ව ශතොරු තබරිමාතා අෙ කි ුා, ශ ට
ආණ්ඩුක්රමාත ුයුස්ථා මාතණ්ඩල රැස් ශු ුා කි ලා. එතශේොට
ශම් පා්වලිශම් වරිශ ට ට ේලි ව එේය වුණු ක්රි ාුලි ට
පට ැනියි, ෙැ ව ශම් ඉදින්පවූ ේර ශ ෝජ ාු.
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—————–—-
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ගුණ නිපයෝජය කාානායකතුො
පූ. භා. 10.30ට පාර්ලිපම්්දතුව රැ්ප විය.
නිපයෝජය කාානායකතුො ගගුණ ප..මම්. ආන්දා  කුොරිරරි ෙහසාා
මූලා්නාරූඪ විය.
பாராளுமன்றம் மு.ப. 10.30 மணிக்குக் கூடியது.
பிரதிச் சபா ாயகர் அவர்கள் [மாண்புமிகு டே.எம். ஆனந்த
குமாரசிறி] தகலகம வகித்தார்கள்.
The Parliament met at 10.30 a.m.,
MR. DEPUTY SPEAKER [THE HON. J.M. ANANDA
KUMARASIRI ] in the Chair.

නිපේා න

அறிவிப்புக்கள்
ANNOUNCEMENTS

ආණ්ඩුක්රෙ වයව්පාා ෙණ්ඩල රැ්පීමෙ
அரசியலகமப்புச் சகப கூட்டம்

MEETING OF THE CONSTITUTIONAL ASSEMBLY

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபா ாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

වරු මාත වත්රීරිමාතනි, ේශග අපි පක්කයෂ ා ේ රැස්වීශම් දී වවූ
තීරණ ක්කය අම්ු තමාතයි අපි ශමාත ඉදින්පවූ ේර වශ ව.

ගුණ විෙල් ීමරවංශ් ෙහසාා

(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

පක්කයෂ ා ේ රැස්වීමාත පා්වලිශම් වරිුට ුඩා උවූතරීතර ැ ැ
ශ ව, වරු නිශ ෝජය ේථා ා ේරිමාතනි. මාතමාත කි  වශ ව ශම්ේයි.
ශම් පා්වලිශම් වරිශ ට ට අොළු ක්රි ා පපාපාපා ක්කය අම්මාතත වුණා.
ඒ අම්ු ආණ්ඩුක්රමාත ුයුස්ථා මාතණ්ඩල රැස් ශු ුා ම් දි
රි ේට ශපර ෙැම්ම් ශෙ ව න . තබරිමාතා එමාත ශේො වශේස
උේලතඝ
ේරමි ව කි ුා, ආණ්ඩුක්රමාත ුයුස්ථා මාතණ්ඩල
ශ ට රැස්ශු ුා කි ලා. ඒේ පක්කයෂ ා ේ රැස්වීශම් දී අම්මාතත
වුණාෙ,
ැේෙ කි
එේ මාතට ුැෙවවූ
ැ ැ. එ
ශම්
පා්වලිශම් වරිු වවූ තීරණ ට පට ැනියි කි
එේයි මාතමාත ශම්
කි  වශ ව.

ගුණ නිපයෝජය කාානායකතුො

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபா ாயகர் அவர்கள்)

ගුණ නිපයෝජය කාානායකතුො

(The Hon. Deputy Speaker)

ශම් ේාරණ පිළිබඳු මාතා ේලි ව කි පු පතධි ට-

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபா ாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

2019 ජ ුාන් 09 ු බොො වරු ේථා ා ේරිමාතාශ නිල
ේාමාතරශගදී පක්කයෂ ා ේයි ව සමාතය පුවූු ලෙ රැස්වීශම් දී
එළැඹි තීරණ ්රේාරු 0019 ජ ුාන් 11 ු සුරරාො ූර්වු ාාව
10.00 සට අපර ාාව 10.30 ෙක්කයුා ආණ්ඩුක්රමාත ුයුස්ථා
මාතණ්ඩලශග රැස්වීමාතක්කය පැුැවූවීමාතට නි මිත බු ස ලුමාත වරු
පා්වලිශම් වරි මාත වත්රීුරු ව ශුත ෙැම්ම් දීමාතට ේැමාතැවූශතමි.
ලිපි ශේඛ ාදි පිළිවැ වවීමාත, වරු
සම්පාෙ ස උසස් අධ්යාප අමාතාතයරිමාතා.

වර සැලසුම්, ජල

ගුණ රනිල් වික්රෙිරංහස ෙහසාා අඅ්ාොායතුො ජාිනක
ප්රිනපත්ින ආර්ථික කටුතතු නැවා පිංංි  කිරීම් හසා
පුනුණත්ාාපන උතුුණ පළාත් ්ංවර්ධාන වෘත්තීය පුහුු
හසා නිපුණාා ්ංවර්ධාන ්හස පයෞවන කටුතතු අොායතුො

(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அகமச்சரும்
டதசியக்
தகாள்கககள்,
தபாருளாதார
அலுவல்கள்,
மீள்குடிடயற்றம்,
புனர்வாழ்வளிப்பு,
வடக்கு
மாகாண
அபிவிருத்தி, ததாைில் பயிற்சி, திறன்கள் அபிவிருத்தி மற்றும்
இகளஞர் அலுவல்கள் அகமச்சரும்)

(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister
of National Policies, Economic Affairs, Resettlement and
Rehabilitation, Northern Province Development, Vocational
Training and Skills Development and Youth Affairs.)

ගුණ විෙල් ීමරවංශ් ෙහසාා

(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

Sir, I rise to a point of Order.

නැඟී ිරටිපේය.
எழுந்தார்.
rose.

ගුණ නිපයෝජය කාානායකතුො

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபா ாயகர் அவர்கள்)

ගුණ නිපයෝජය කාානායකතුො

(The Hon. Deputy Speaker)

වරු පතමාතේ වීරුත
එේ ශමාතොේක්කයෙ?

මාත වත්රීරිමාතනි, තබරිමාතාශ

point of Order

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபா ாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

වරු අවමාතැතිරිමාතා.

233

234

පා්වලිශම් වරිු

ගුණ රනිල් වික්රෙිරංහස ෙහසාා

ගුණ නිපයෝජය කාානායකතුො

(The Hon. Ranil Wickremesinghe)

(The Hon. Deputy Speaker)

(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

වරු නිශ ෝජය ේථා ා ේරිමාතනි, එමාත තීරණ අම්ු සාේච්ා ා
ේරලා තමාතයි පක්කයෂ ා ේයි ව ශම් ශ ෝජ ාු තබරිමාතාට ඉදින්පවූ
ේශළේ.
ට ට
ඉස්ශසේලාවූ
ශේපා
ෙැම්ම්
දීමාතකි ව
පක්කයෂ
ා ේයි වශ වූ, සාාශ වූ එේයවූු අම්ු තමාතයි අපි ක්රි ා
ේරලා තිශබ වශ ව. එච්චරයි අපට ශමාතතැ ේර ව තිශබ වශ ව.
ශම්ේ අලුවූ එේක්කය ශ ොශුයි.

ගුණ ිංප්දෂප ගුණවර්ධාන ෙහසාා

(மாண்புமிகு திடனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

වරු නිශ ෝජය ේථා ා ේරිමාතනි, වරු ේථා ා ේරිමාතා
ආණ්ඩුක්රමාත ුයුස්ථා මාතණ්ඩලශග සාාපතිුර ා ැපා ට ේලි ව
රැස් වුණු අුස්ථාශ තී වදුුක්කය දීලා තිශබ ුා, පා්වලිශම් වරිශ
ස්ථාුර නිශ ෝව අම්ුයි ආණ්ඩුක්රමාත ුයුස්ථා මාතණ්ඩල ේටුතරි
ේර වශ ව කි ලා. ඒ නිසා, වරු පතමාතේ වීරුත මාත වත්රීරිමාතා කි
ේාරණ අම්ු පා්වලිශම් වරිශ ස්ථාුර නිශ ෝව අම්ු දිසශග
ආණ්ඩුක්රමාත ුයුස්ථා මාතණ්ඩල රැස් ේර ව බැ ැ. ේශග පැුැති
සාේච්ා ාශ දීවූ මාතමාත තබරිමාතා ඒේ කි ුා. ස්ථාුර නිශ ෝව අම්ු
තුමාත නිල ු ශ  ව පක්කයෂ ා ේ ේමිටුුක්කය පවූ ේරලා ැ ැ.
We are just meeting without a Business Committee. There is
no Business Committee appointed officially. I brought this to
the notice of the Hon. Deputy Speaker. ඒ නිසා ආණ්ඩුක්රමාත
ුයුස්ථා මාතණ්ඩල රැස් වුණවූ, පා්වලිශම් වරිු රැස් වුණවූ, ඒ
ශමාතො ුා ේළවූ, ස්ථාුර නිශ ෝව අම්ු පිළිශුළේට අපි ුැඩ
ේර ව න . එශ මාත ැතිු ස්ථාුර නිශ ෝවුලට වරු ශ ොේර
ිඟරිුක්කයේාර ශලස ශම් කි
පතධි ට රැස් ශු ුා ම්, පතිඟළු
ස වත තවූවූු ක්කය ඇති ශු වශ ව.

ගුණ නිපයෝජය කාානායකතුො

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபா ாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

වරු මාත වත්රීරිමාතනි, පක්කයෂ
ා ේ රැස්වීමාතට පැමිශණ ව
ඉස්ශසේලා ශම් පිළිබඳු තබරිමාත වලා මුලි වමාත එතැ දීවූ සාේච්ා ා
ේරලා තමාතයි අුසා තීරණ ක්කය අරවවූශවූ. ඒ නිසා තමාතයි ශ ට
ආණ්ඩුක්රමාත ුයුස්ථා මාතණ්ඩලශග රැස්වීමාත පැුැවූශු ුා කි ලා
අෙ මාතමාත ්රේා ේශළේ. ඒේ ූලලාස ශග තීරණ . ඒ නිසා
තබරිමාත වලා ඒ අම්ු ේටුතරි ේර ව අු යයි.

ගුණ විෙල් ීමරවංශ් ෙහසාා

(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ச)

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபா ாயகர் அவர்கள்)

වරු මාත වත්රීරිමාතනි, ශම්ේ මාතශ
තීරණ . ශ ට ෙුශසේ
ආණ්ඩුක්රමාත ුයුස්ථා මාතණ්ඩල රැස් ශු ුා. අපි ෙැ ව එ
යා
පත්ර ට ඇරිළවූ ේරලා තිශබ වශ ව. ේරුණාේරලා ඒ අු ය
ේටුතරි කිරීමාතට ඉඩ ශෙ ව .

ගුණ විෙල් ීමරවංශ් ෙහසාා

(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

එශ මාත

ම් ස්ථාුර නිශ ෝව ශමාතොේටෙ?

ගුණ නිපයෝජය කාානායකතුො

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபா ாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

වරු ේථා ා ේරිමාතා පැමිණි ාට
පැමිණිේලක්කය ැපා ට ඉදින්පවූ ේර ව .

පසුු

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள்
PAPERS PRESENTED
ගුණ ගය්දා කුණණාිනලක ෙහසාා අඉඩම් ්හස පාර්ලිපම්්දතු
ප්රින්ං්පකරණ අොායතුො හසා ආණ්ඩු පාර්ශ්පවපේ ප්රධාාන
්ංවිධාායකතුො

(மாண்புமிகு கயந்த கருணாதிலக்க - காணி மற்றும்
பாராளுமன்ற மறுசீரகமப்பு அகமச்சரும் அரசாங்கக் கட்சியின்
முதற்டகாலாசானும்)

(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of Lands and
Parliamentary Reforms and Chief Government Whip)

වරු නිශ ෝජය
ේථා ා ේරිමාතනි,
වර සැලසුම්,
ජලසම්පාෙ ස උසස් අධ්යාප
අමාතාතයරිමාතා ශුම්ශු ව මාතමාත
ප ත සඳ  ව ුා්වතා ඉදින්පවූ ේරමි.
(i)

2016 ු්වෂ සඳ ා ේැලණි
ුා්වතාු ා ගිණුම්; ස

පත ු
් පතෙයාලශග ුා්වකේ

(ii)

2016 ු්වෂ සඳ ා ශ්රී ලතේා
ුා්වකේ ුා්වතාු.

ැශය ිඟර පත ු
් පතෙයාලශග

එමාත ුා්වතා අධ්යාප
ා මාතා ු සම්පවූ සතු්වධ්
පිළිබඳ
ආතශිේ අධීක්කයෂණ ේාරේ සාාු ශුත ශ ොමු ේළ ුතරි ැයි මාතමාත
ශ ෝජ ා ේරමි.

ප්රශ්පනය විේන ලිං්ද ්භා ්ම්ො විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ගුණ නිපයෝජය කාානායකතුො

ගුණ ගය්දා කුණණාිනලක ෙහසාා

(The Hon. Deputy Speaker)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபா ாயகர் அவர்கள்)

වරු පතමාතේ වීරුත මාත වත්රීරිමාතා.

ගුණ විෙල් ීමරවංශ් ෙහසාා

(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

දි රි ේට ශපර ෙැම්ම් ශෙ ව න
කි ලා ස්ථාුර
නිශ ෝවුල සඳ  වු තිශබ ුා. ූලලාස ට පුළුු ව ම් න මාත
නිශ ෝව ක්කය ශෙ ව , ස්ථාුර නිශ ෝව කි ලා ජාති ක්කය න
ශු වශ ව ැ ැ. එශ මාත ම් ත ස්ථාුර නිශ ෝව කි
එේ
අයි ව ේරලා ෙමාත ව . එතශේොට ූලලාස ට ිඟරිශණොවූ න
එේක්කය ේළ ැකියි.

එ

ලිපි පල්ඛනාිංය පිළිගැ්දීමෙ

වරු නිශ ෝජය ේථා ා ේරිමාතනි, -

(The Hon. Wimal Weerawansa)

තබරිමාතා

(மாண்புமிகு கயந்த கருணாதிலக்க)

වරු නිශ ෝජය ේථා ා ේරිමාතනි, ේෂකේ්වමාත, ග්රාට  ආ්වකේ
ේටුතරි, පශු සම්පවූ සතු්වධ් , ුාන්මාතා්වව ස ධීුර ා ජලජ
සම්පවූ සතු්වධ් අමාතාතයරිමාතා ශුම්ශු ව, 001 ු්වෂ සඳ ා
සීමාතාසිඟත ලතේා ශපොශ ොර සමාතාවශම් ුා්වකේ ුා්වතාු මාතමාත
ඉදින්පවූ ේරමි.
එමාත ුා්වතාු ේෂකේ්වමාත ස ඉඩම් පිළිබඳ ආතශිේ අධීක්කයෂණ
ේාරේ සාාු ශුත ශ ොමු ේළ ුතරි ැයි මාතමාත ශ ෝජ ා ේරමි.

ප්රශ්පනය විේන ලිං්ද ්භා ්ම්ො විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.
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ගුණ ගය්දා කුණණාිනලක ෙහසාා
(மாண்புமிகு கயந்த கருணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

වරු නිශ ෝජය ේථා ා ේරිමාතනි, ේම්ේරු, ුෂවූතී සමිති
සබඳතා ස සමාතාජ සපතබලවැ වවීම් අමාතාතයරිමාතා ශුම්ශු ව මාතමාත
ප ත සඳ  ව ුා්වතා ඉදින්පවූ ේරමි.
(i)

2016 ු්වෂ සඳ ා ජාතිේ ුෂවූතී සුරක්කයකතතා
ශසෞඛය ආ ත ශග ුා්වකේ ුා්වතාු; ස

(ii)

2017 ු්වෂ සඳ ා ේම්ේරු, ුෂවූතී සමිති සබඳතා ා
සබරවමුු සතු්වධ් අමාතාතයාත ශග ුා්වකේ ේා්ව සාධ්
ුා්වතාු.

இந்த
ிகலயில் எனது பின்வரும் டகள்விகளுக்கான
பதிகலயும்
எடுக்கப்பட்ட
அல்லது
எடுக்கப்படக்கூடிய
டவடிக்கககள் ததாடர்பிலான விளக்கங்ககளயும் தகௌரவ
அகமச்சர் ரஞ்சித் மத்துமபண்டார அவர்கள் வைங்குவார் என
ான் எதிர்பார்க்கின்டறன்.
1.

இரகணமடுக்குளத்தின்
ீர்
முகாகமத்துவம்
சம்பந்தப்பட்ட
அதிகாாிகளினால்
முகறயாக
முகாகமத்துவம் தசய்யப்படாது குளத்தின் ீர்மட்டம்
அதன் உச்ச எல்கலயான 36 அடிகயத் தாண்டி
ஏறத்தாை 4 அடி தசன்ற பின் வான்கதவுகள் அவசர
அவசரமாக உச்ச ிகலயிலிருந்து 2 அடிக்கு கீழ்
அதாவது, ஏறத்தாை 6 அடி
ீர் ஒடர ட ரத்தில்
திறக்கப்பட்டதன் விகளடவ தபருமளவான
ீர்
குறுகிய ட ரத்தில் அதிக டவகத்துடன் வான்
பாய்ந்துள்ளது என்பகத தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கள்
அறிவாரா?

2.

அனர்த்தம் ஒன்று ஏற்படக்கூடிய அறிகுறிகள் 21ஆம்
திகதி மாகலடய ததன்பட்டிருந்தும் இரகணமடுக்
குளத்தின்
முகாகமத்துவத்திற்குப்
தபாறுப்பான
உயரதிகாாிகள் எவரும் 21ஆம் திகதி மாகலயில்
இருந்து அனர்த்தம்
டந்து முடியும்வகர அங்கு
பிரசன்னமாய் இருக்கவில்கல என்பகத தகௌரவ
அகமச்சர் ஏற்றுக்தகாள்வாரா?

3.

21 ஆம் திகதி மாகலடய அனர்த்தம் ஏற்படக்கூடிய
சாத்தியங்கள் இருந்தும் குளத்தின் முகாகமத்து
வத்திற்கு
தபாறுப்பான
அதிகாாிகள்,
பிரடதச
தசயலாளர்,
அரச அதிபர்
மற்றும்
அனர்த்த
முகாகமத்துவ அதிகாாிகளுக்கு இரகணமடுக் குளமும்
அதற்கு
ீர்
வைங்கும்
ஏகனய
குளங்களும்
ிரம்பியுள்ள ிகலயில் மகை ததாடருமாக இருந்தால்,
வான்கதவுகள் திறக்க டவண்டியிருக்கும் என்ற
தகவகல வைங்கவில்கல என்பதகன தகௌரவ
அகமச்சர் ஏற்றுக்தகாள்வாரா?

4.

மாண்புமிகு பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்களது
தகலகமயில்
டிசம்பர்
மாதம்
28
அன்று
கிளித ாச்சியில் கடதபற்ற கூட்டத்தில் தகௌரவ
அகமச்சர்
அவர்கள்
ஏற்றுக்தகாண்டதன்
அடிப்பகடயில் டமடல குறிப்பிட்ட விடயங்ககள
ஆராய்வதற்கும் வருங்காலங்களில் அதிகாாிகளின்
தவறினால் இவ்வாறான அனர்த்தம் ஏற்படாமல்
இருப்பதற்கும் ஏதுவாக இது ததாடர்பாக ஒரு
விசாரகண குழுகவ அகமப்பாரா?

5.

அத்துடன் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உடனடி
ிவாரணத்
ததாகககய
25,000
ரூபாயாக
அதிகாிப்பதற்கு வைிவகக தசய்யப்படுமா?

ා

එමාත ුා්වතා අධ්යාප
ා මාතා ු සම්පවූ සතු්වධ්
පිළිබඳ
ආතශිේ අධීක්කයෂණ ේාරේ සාාු ශුත ශ ොමු ේළ ුතරි ැයි මාතමාත
ශ ෝජ ා ේරමි.

ප්රශ්පනය විේන ලිං්ද ්භා ්ම්ො විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ගුණ නිපයෝජය කාානායකතුො

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபா ாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

්ර ්

ශබොශ ොමාත ස්රිතියි. ට ළයට, ස්ථාුර නිශ ෝව 07.(0) ටශවූ
. වරු ඩ ලස් ශේුා  වො මාත වත්රීරිමාතා.

පපෞද්ගලිකව ා ැනුම් දීපේද ඇසූ ප්රශ්පනය
தனி அறிவித்தல் மூல வினா

QUESTION BY PRIVATE NOTICE

කිලිපනොච්ි  ිං්පත්රික්කපේ ගංවතුරි්ද විපාට
පත්වූව්දට ්හසන

கிளித ாச்சி மாவட்டத்தில் தவள்ள அனர்த்தத்தினால்
பாதிக்கப்பட்டடாருக்கான ிவாரணம்
RELIEF FOR FLOOD VICTIMS IN KILINOCHCHI DISTRICT

ගුණ ඩේල්ප පද්වාන්දා ා ෙහසාා

(மாண்புமிகு டக்ளஸ் டதவானந்தா)

(The Hon. Douglas Devananda)

தகௌரவ பிரதிச் சபா ாயகர் அவர்கடள, கடந்த வருடம்
டிசம்பர் மாதம் 22ஆம் திகதி கிளித ாச்சியில் தவள்ள
அனர்த்தம் ஏற்பட்டதற்குாிய காரணி மற்றும் அனர்த்த
முகாகமத்துவம் உாிய ட ரத்தில் தசயற்படாகம என்பன
ததாடர்பாக அப்பிரடதச மக்களினால் பல முகறப்பாடுகள்
முன்கவக்கப்படுகின்றன. குறிப்பாக, இரகணமடுக் குளத்தின்
ீர் முகாகமத்துவம் முகறயாக தசய்யப்படாகமயினாலும்
அப்பிரடதசத்கதச்
டசர்ந்த
சில
அரசியல்வாதிகளின்
அழுத்தங்களுக்கு
இணங்க
சம்பந்தப்பட்ட
அதிகாாிகள்
தசயற்பட்டதன் விகளவாகவும் தபருமளவிலான ீர் குறுகிய
ட ரத்தில் அதிடவகத்துடன் வான்பாயச் தசய்யடவண்டி
யிருந்துள்ளது என்று ததாிய வருகின்றது. அத்துடன், ஓர்
அனர்த்த சூைல் ஏற்படக்கூடிய சாத்தியக்கூறுகள் 21ஆம் திகதி
மாகலடய ததன்பட்டிருந்தும் தபாறுப்பான உயரதிகாாிகள்
எவரும் அன்றிரவு அங்கு பிரசன்னமாகியிருக்கவில்கல
என்பதும்
டமலும்,
எந்ட ரத்திலும்
வான்கதவுகள்
திறக்கப்படலாம் என்ற முன்னறிவித்தகல வான்பாயக்கூடிய
பிரடதசத்தில் வாழும் மக்களுக்கு அறிவிக்கும்படி சம்பந்தப்
பட்ட ஏகனய அதிகாாிகளுக்கு தகவல் வைங்கத் தவறியகமயும்
ிருவாக அசமந்தப்டபாக்தகனக் கூறப்படுகின்றது.
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ගුණ ආර්.මම්. රංජිත් ෙද්දුෙ බණ්ඩාර ෙහසාා අරාජය
පරිපාලන හසා ආපා ා කළෙනාකරණ අොායතුො

(மாண்புமிகு ஆர்.எம். ரஞ்ேித் மத்தும பண்டார - தபாது
ிருவாக மற்றும் அனர்த்த முகாகமத்துவ அகமச்சர்)

(The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara - Minister of
Public Administration and Disaster Management)

වරු නිශ ෝජය ේථා ා ේරිමාතනි, ස්ථාුර නිශ ෝව 07(0)
ටශවූ වරු ඩ ලස් ශේුා  වො මාත වත්රීරිමාතා අස ලෙ ්ර ් ට
පිළිරිර ශමාතශසේයි.
එරිමාතා පතස ව අස ලෙ 1 සට 4 ෙක්කයුා වන ්ර ් සඳ ා
ේාලුරණ පතෙයා ශෙපා්වතශම් වරිු ා අොළ අශ ුරවූ අත
ශුති ව ශතොරරිරු ලබාවත ුතරියි. ඒ සඳ ා ේට අොළ ස ලු
ආ ත ස පුේවල  ව ෙැම්ුවූ ේර ඇත.
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පා්වලිශම් වරිු

[වරු ආ්ව.එම්. රතජිවූ මාතේදුමාත බණ්ඩාර මාත තා]

මිලිට ට්ව 3 5ේට අධිේු ලැබුණු ු්වෂාපත
නිසා අපට ශම්
සේධි ට මුහුණපා ව සේධ් වුණා. එ අපි බලාශපොශරොවූරි වුණු
තවූවූු ක්කය ශ ොශුයි.
ජල ේළමාත ාේරණ
ස
ශ ට්ටු ක්රි ාවූමාතේ කිරීමාත
සම්බ වධ්ු ේටුතරි ේර වශ ව ුාන්මාතා්වව ශෙපා්වතශම් වරිුයි. ශම්
සම්බ වධ්ශ  ව මාතමාත ුාන්මාතා්වව ශෙපා්වතශම් වරිශු ව ්ර ් ේර
තිශබ ුා. උරිරු පළාවූ සාා ුාන්මාතා්වව ශෙපා්වතශම් වරිශු ව
්ර ් ට අොළ ශතොරරිරු ශව වුා වැීමමාතට ෙැ ට ේටුතරි ේර
තිශබ ුා. ඒ සඳ ා සති 00ේ ේාල ක්කය ලබා ශෙ ශලස මාතමාත
ඉේලා සපා ුා.
5.

i

ii

ශමාතමාත ්රශේ
ශුත බලප වතුරිර ආපො
තවූවූු ශ රි
ේ ශු ව ානි ට පවූවන ා ජල
වැලීම්ුලි ව ට වන නිුාසුල ිඟමිේරුු ව ශුත
අවූතිේාරම් මුෙේ ලබා දීශම්දී වතුරින් ව බලප මාතට
ලක්කයවන (ජල වැලීම්ුලි ව ට වන) නිශුස් පින්සදු
ේරවැීමමාත, ජල රැඳීමාත ශ රි
ේ ශු ව බිවූති ා ශෙොර
ජශ වලුල තී වත ආශේප ුලට සදුු ඇති ානි
ථා තවූවූු ට පවූේර වැීමමාතට
ා
මුළුතැ වශවයි අතයු ය උපේරණුලට සදුු ඇති
ානි ථාුවූ ේර වැීමමාතට ඒ ස ලුශෙ ාටමාත
උපන්මාත රුපි ේ 10,000ේට ටවූු ජාතිේ
ස්ුාාාපතේ ආපො රක්කයෂණාුරණ ුැඩසට
ටශවූ අවූතිේාරම් මුෙේ ලබා දීමාතටවූ, එිඟදී
නිුසට සදුවී ඇති ානි රුපි ේ 10,000ට ුැඩි
ම් රුපි ේ 10,000ේ අවූතිේාරමාතක්කයෙ, රුපි ේ
10,000ට අඩු ානි සඳ ා එමාත ානිශග ්රමාතාණ
ු වදි ු ශ  ව ලබා දීමාතටවූ අු ය පි ුර ශව
ඇත.
ානි තක්කයශසේරු ේමිටු මාතඟි ව නි්වශේ ේර ලෙ
රුපි ේ 2,500,000ට ුැඩි ශේපළ ානි තක්කයශසේරු
අ දුම් පත්ර පමාතණක්කය ජාතිේ රක්කයෂණ ාාර අරමුෙල
ශුත ශ ොමු ේර, අොළ ු වදි මුෙේ ්රතිලාිය ාශ
ගිණුම් අතේ ශුත ඍජුුමාත බැර කිරීමාතට අු ය
පි ුර ශව ඇත.

ගිණුම් අතේ ශ ොමාතැති ්රතිලාීන ව ශුත අොළ ශචක්කයපවූ
්රාශේය  ශේේම් ශුත ශ ොමු ේර අොළ ්රාශේය  ශේේම් මාතඟි ව
මුෙේ ලබා දීමාතට ේටුතරි සදු ේරම් ලැශේ. ඒ සඳ ා අු ය පි ුර
අපි අරශව තිශබ ුා. ෙැ ට ඒ ස ලු ශෙ ාටමාත රුපි ේ 10,000
වණශ ව ශවවීමාතට අපි ේටුතරි ේර තිශබ ුා. සදු වන ානි
රුපි ේ 10,000ට ුැඩි ම් අපි ඒ ානි තක්කයශසේරු ේර අු ය
මුෙේ ලබා දීමාතට ේටුතරි ේර ුා.

ගුණ නිපයෝජය කාානායකතුො

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபா ாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

වරු ඩ ලස් ශේුා  වො මාත වත්රීරිමාතා.

ගුණ ඩේල්ප පද්වාන්දා ා ෙහසාා

படவில்கல. அதற்கான எந்தவிதமான பதிவுகளும் இல்கல.
அது கால தாமதமாகியது ஏன் என்பதுதான் என்னு கடய
முதலாவது டகள்வியில் பிரதானமானது. ஏற்கனடவ, ான்
தகௌரவ பிரதமர் அவர்களிடமும் குறித்த விடயம் பற்றிக்
குறிப்பிட்டிருந்டதன். அதாவது, அந்த
ீர் முகாகமத்துவம்
சாியாக கடதபறாகமயினால்தான் அந்த தவள்ளப் தபருக்கு
ஏற்பட்டது. இயற்கககயத் தடுப்பது என்பது கஷ்டமாக
இருக்கலாம்.
ஆனால்,
இயற்ககயால்
ஏற்படக்கூடிய
அைிவுகளுக்கு முன் டவடிக்கககள் எடுத்திருந்தால், அதகனத்
தடுத்திருக்கலாம் என்பது என்னுகடய அனுபவமுமாகும்.
அடுத்தது, முல்கலத்தீவு மாவட்டத்தில் கிட்டத்தட்ட 10,318
குடும்பங்கள்
பாதிக்கப்பட்டதாகத்
தகவல்கள்
ததாிவிக்
கின்றன. ஆனால், ட ற்றுவகர அங்கு 2,380 குடும்பங்
களுக்குத்தான் 10,000 ரூபாய் வைங்கப்பட்டதாகத் தகவல்
ததாிவிக்கின்றது.
அடதட ரம்
கிளித ாச்சியில்
12,133
குடும்பங்கள் பாதிக்கப்பட்டதாகவும் ட ற்று வகர 2,613
குடும்பங்களுக்குத்தான்
10,000
ரூபாய்
பணம்
வைங்கப்பட்டதாகவும் தசால்லப்படுகின்றது. ஆகடவ, தயவு
தசய்து பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு அந்த 10,000 ரூபாய்
பணத்கதயாவது விகரவாகக் தகாடுக்க டவண்டுதமன்று
டகட்டுக்தகாள்கின்டறன்.
அத்டதாடு,
குறித்த
விடயம்
ததாடர்பில் விசாரகணதயான்கற
டத்துமாறும் டகட்டுக்
தகாள்கின்டறன். ஏதனன்றால், ஏற்கனடவ, அங்கு downstream
- புனரகமப்பிடல பல முகறடகடுகள் டந்ததாக உறுதிப்
படுத்தக்கூடிய
தகவல்கள்
ததாிவிக்கின்றன.
ஆகடவ,
தயவுதசய்து அந்த விடயத்கதயும் கவனத்தில் எடுக்குமாறு
டகட்டுக்தகாள்கிடறன்.

ගුණ ආර්.මම්. රංජිත් ෙද්දුෙ බණ්ඩාර ෙහසාා

(மாண்புமிகு ஆர்.எம். ரஞ்ேித் மத்தும பண்டார)

(The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara)

ජල ේළමාත ාේරණ ස අශ ුරවූ ේටුතරි ුාන්මාතා්වව
ශෙපා්වතශම් වරිශු ව තමාතයි ේර වශ ව. ඒ සම්බ වධ්ු ්රමාතාෙ
ශෙෝෂ ක්කය ඇතිශුලා තිශබ ුාෙ කි ා ශසො ා බල ව
ෙැ ව
ුා්වතාුක්කය ේැඳුලා තිශබ ුා. ශේශසේ මුවූ බලාශපොශරොවූරි
ශ ොවුණු අධිේ ු්වෂාපත
තමාතයි ශම්ේට ්රධ්ා ශ ේරිු වුශණ්.
ඒ එක්කයේමාත රුපි ේ 10,000 වණශ ව ශවු ව ට අපි ෙැ ට මුෙේ
ුලා තිශබ ුා. ුරිර වලපු ැමාත ශවෙරේටමාත ූලලිේ ශවවීම්
ේර ව ට උපශෙස් දීලා තිශබ ුා, මුෙේ ුලා තිශබ ුා.
දිසාපතිුර ාට නිුාස 00,000ේ පමාතණ පත ාල ්රමාතාණ ක්කය වැ
ශසො ා බල ව ට තිශබ නිසා මාතමාත ිඟත පතධි ට ශපොඩි ්රමාතාෙ ක්කය
ඇති. අපි ඒ මුෙේ ශවවීමාතට ේටුතරි ේර ුා. කිස ්ර ් ක්කය ැ ැ.
ඒ එක්කයේමාත කි  ව න , ශම් ඉරණමාතඩු ුැු අයිති ශු වශ ව
පළාවූ සාාශ පළාවූ ුාන්මාතා්වව ශෙපා්වතශම් වරිුට බු. පළාවූ
ුාන්මාතා්වව ශෙපා්වතශම් වරිශු ව තමාතයි ශම් ේටුතරි ේර ව ට
න . පළාවූ ුාන්මාතා්වව ශෙපා්වතශම් වරිශු ව තමාතයි අපි ුා්වතාු
ේැඳුාා තිශබ වශ ව. ඒ කි  වශ ව උරිරු පළාවූ සාාශු ව
අු ය ුා්වතාු ශවශ  ව ට ශම් ු
පතට උපශෙස් දීලා
තිශබ ුා. මාතමාත තමු ව ා වශසේට ඒ ේරුණු සති ශෙේක්කය ඇරිළත
ෙ වු ව ම්.

(மாண்புமிகு டக்ளஸ் டதவானந்தா)

(The Hon. Douglas Devananda)

தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கடள! அந்த வான்கதவுககளத்
திறப்பதற்கு
முன்னர்
அதகன
அண்டிய
பகுதிகளில்
இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு அது ததாடர்பாக அறிவிக்கப்
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ගුණ නිපයෝජය කාානායකතුො

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபா ாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ශබොශ ොමාත ස්රිතියි. ට ළයට, අමාතාතයාත නිශ ෙ .
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ආර්ථිකය යළි ශ්ක්ිනෙත් කිරීෙ ගුණ
අ්ාොායතුොපේ ප්රකාශ්ය

தபாருளாதாரத்கத மீண்டும்
வலுப்படுத்துதல்: மாண்புமிகு பிரதம
அகமச்சாினது கூற்று
REVIVAL OF THE ECONOMY: STATEMENT BY
HON. PRIME MINISTER
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ශම් ේාල රිළ කිසමාත රටකි ව ශ ෝ කිසමාත ජාතය වතර ූලලය
ආ ත කි ව කිසමාත ණ ක්කය ශ ෝ ආධ්ාර ක්කය ලබා ව ව ට ශ්රී
ලතේාුට ශ ො ැකි වුණා. ශම් අපතචාරාවූමාතේ ේාල පන්ච්ශේෙ
රිළ තීරණ වැීමමාතක්කය සදු වුශණ් ැති නිසා රජශග සතු්වධ්
ුැඩසට  ව, ුයාපෂති තර වුණා; ්රා ධ් අරමුෙේ පත ෙම් ේශළේ
ැ ැ. ශම් ේාල රිළ ආ්වකේ ට සදුවන සම්ූර්වණ ානි
එක්කයුරමාත ශපශ  වශ ව ැ ැ. මුවූ රශට් අ ාවත ආ්වකේ
ු්වධ් ට ඉතාමාත රේ පතධි ට ශමාත බලපා ුා.

ගුණ රනිල් වික්රෙිරංහස ෙහසාා අඅ්ාොායතුො ජාිනක
ප්රිනපත්ින ආර්ථික කටුතතු නැවා පිංංි  කිරීම් හසා
පුනුණත්ාාපන උතුුණ පළාත් ්ංවර්ධාන වෘත්තීය පුහුු
හසා නිපුණාා ්ංවර්ධාන ්හස පයෞවන කටුතතු අොායතුො

අපට ශම් දි 51 රිළ ැති වුණු ආ්වකේ සතු්වධ්
ැුත
ශවොඩ යා ව ව ට ේාල ක්කය වත ශු ුා. ආශ ෝජේ  වශ
පත ්ුාස අපට ැති වුණා. එමාත පත ්ුාස
ළි ශවොඩ යා වත ුතරි
ශු ුා. ශම් රශට් ශේ පාල
ස්ථාුරවූු ක්කය තිශබ
බු
ශලෝේ ට ශප වවීමාතට අු ය ශු ුා. අ වත්ව ජාතිේ ්රජාු
ුාශ මාත ආශ ෝජේ  වශ පත ්ුාස
ැුතවූ ශවොඩ යා වැීමමාත
අු ය ශු ුා.

(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister
of National Policies, Economic Affairs, Resettlement and
Rehabilitation, Northern Province Development, Vocational
Training and Skills Development and Youth Affairs.)

වරු නිශ ෝජය ේථා ා ේරිමාතනි, ලතේාශ
සතචාරේ
ුයාපාර
ශලෝේ අුධ්ා ට පාත්ර වී, ශලෝේශග ශ ොඳමාත
වමාත ා වත ක්කය ශලස ම් ේර තිබි දී තමාතයි රශට් අස්ථාුරාාු
ඇති වුශණ්. සමාත ර රටුේ ශ්රී ලතේාු සතචාර ට ම්සුදුසු රටක්කය
ශලස ම් ේළා. සතචාරේ  ව ශබොශ ෝශෙශ ක්කය ස වමාත වුාර
අුලතුර ේළා. අපට ලැශබ ව තිබුණු පත ාල පතශේ පතනිමාත
්රමාතාණ ක්කය ැතිු ගි ා.

(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அகமச்சரும்
டதசியக்
தகாள்கககள்,
தபாருளாதார
அலுவல்கள்,
மீள்குடிடயற்றம்,
புனர்வாழ்வளிப்பு,
வடக்கு
மாகாண
அபிவிருத்தி, ததாைில் பயிற்சி, திறன்கள் அபிவிருத்தி மற்றும்
இகளஞர் அலுவல்கள் அகமச்சரும்)

වරු නිශ ෝජය ේථා ා ේරිමාතනි, ශේ පාල , සමාතාජීය
ා
ආ්වකේ අියශ ෝව රාශි ක්කය අෙ අප ඉදින්ශග තිශබ ුා. 0015
ුසශ්ව අප ආණ්ඩුු ාාර වනිේදී මුළු රටමාත ඉතා අ රිරුො ේ ණ
උුරලේට සරවී තිබුණා. ඒ ණ
උුරශල ව උපා ය ලීු
වැළශු ව අප පි ුර වවූතා. ණ උුරලට සුවී අශේ ුරා ,
ුරු ව ශතොටුශපොළ ුැනි ආ ත ශු වූ රටුලට ස ව වීශම්
අුො ශමාත ව අශේ රට වළුා ව ව අපට පුළුු ව වුණා. අපි
ෙ සක්කය අසීරුතා මාතැෙ රශට් ආ්වකේ ස්ථාුර තැ ේට තසුා
තැබුුා. මුවූ ශම් ුසශ්ව ආ්වකේ ක්කයශෂේත්රශ  ව අපට බරපතළ
අියශ ෝව ක්කය තිශබ ුා. ුැඩිමාත ණ ශවවීම් ්රමාතාණ ක්කය අපට
ේර ව ට තිශබ වශ ව ශම් අවුරුේශේයි. 0019 ු්වෂ රිළ අපි
ශවපත ුතරි මුළු පතශේ ණ
ා ශපොලි ඇශමාතන්ේාම් ශඩොල්ව
මිලි
5,900ක්කය පමාතණ ශුයි කි ා වණ ව බලා තිශබ ුා. ශම්ුා
ඉස්ශසේලා වවූත ණ . අපි වවූත ණ ශ ොශුයි. ඒ ුාශ මාත ශ්රී
ලතේා ඉති ාසශග ශවු ශලොුරමාත ණ ුාන්ේ ු ඇශමාතන්ේාම්
ශඩොල්ව මිලි
0, 00ක්කය අපට ශවු ව තිශබ වශ ව ජ ුාන් 14
ු ොයි. Both the delay in payments and the front-loading
has resulted in this crunch. This has come from earlier times.
පසුගි රජ සමාතශග වවූ ණ ආපසු ශවවීමාත රශට් සාමාතා ය
ජ තාුට බරක්කය ශ ොු අුතන් ව සදු කිරීශම් සැලැස්මාතක්කය අප සේස්
ේර තිබුණා. ශේය  ආ්වකේ
තුාලීමාත, අප
ආ්වකේ
ක්කයතිමාතවූ කිරීමාත, පතශේ ආශ ෝජ ඉ ළ ැතවීමාත ආදී ක්රමිේ
සැලසුම් අප දි වූ ේරමි ව සපා ා.
පසුගි ුසශ්ව ශවෝලී ආ්වකේශග ඇති වන ම් ම් ශු ස්ේම්
ා ්රුණතා ශ ේරිශු ව රුපි ශේ අව දු්වුල වුණා. අප රුපි ල
ස්ථාුර ේරලීශම් උපා මාතා්වව පිළිබඳුවූ ෙැඩි අුධ්ා ක්කය ශ ොමු
ේරමි ව සපා ා. මුවූ තක්කයශතෝබ්ව 0 ු ො ශම් රශට් සදු වන
ශේ පාල
පත වුල ශ ේරිශු ව ඒ ස ලු ේටුතරි එේ තැ
ිඟරවුණා.
ෙුස් 51ක්කය පුරා පැුැති ශේ පාල
අස්ථාුරවූු නිසා
ස්ථාුර මාතට්ටමාතේට එසශුමි ව තිබුණු අශේ ආ්වකේ ට මාතරු
ප රක්කය ුැදුණා; ආ්වකේ ු්වධ් ශ ව අඩාළ වුණා; රුපි ල තු
තුවූ අස්ථාුර වුණා; ජාතය වතර ූලලය ශරේණිවත කිරීම්ුලි ව
ප ළට ුැටුණා; පතශේ සතචිත ප ළ ුැටුණා. ශම්, ෙුස් 51කි ව
අපට සදු වුණු ානි .

ශම් දි 51ේ ේාල රිළ ශ්රී ලතේාශ රුපි ශේ අව ස ට
3.8කි ව අු්රමාතාණ වුණා. ශු වූ රටුල මුෙේුල ුපා ාේමාත
ුැඩිු අුස්ථාශ දී ලතේාශ මුෙශේ ුපා ාේමාත අඩු වුණා. ට ට
ඉස්ශසේලා අඩු වුණ රටුල මුෙශේ ුපා ාේමාත ුැඩි වුණා.
ලතේාශ පතතරයි අඩු වුශණ්. 0018 තක්කයශතෝබ්ව මාතස 0 ශුනිො
ඉඳලා ශෙසැම්බ්ව මාතස 1 අතර ේාල
රිළ ාාණ්ඩාවාර
සුරැුරම්පවූ ඇශමාතන්ේාම් ශඩොල්ව මිලි
රි වස ශෙළ යි ෙ මාත
ු ුරවූ -310.9-, ාාණ්ඩාවාර බිේපවූ ඇශමාතන්ේාම් ශඩොල්ව
මිලි
පතස ු යි ෙ මාත එේුරවූ -09.1-, ාාණ්ඩාවාර බැඳුම්ේර
ඇශමාතන්ේාම් ශඩොල්ව මිලි
පතස ු යි ෙ මාත අටක්කය -09.8ු ශ ම්වූ මුෙේ රශට ව එළි ට ගි ා.
ශම් ෙුස් 51ේ ේාල රිළ අශේ පතශේ සතචිත ඇශමාතන්ේාම්
ශඩොල්ව මිලි
වූොස්
ුස
අනූඑේයි -7,991-. ඒ,
තක්කයශතෝබ්ව 0 ශුනිොයි. ඒේ ඇශමාතන්ේාම් ශඩොල්ව මිලි
ෙ ස් ුස අසූ ප යි ෙ මාත තර - ,985.4- ෙක්කයුා ප තට
ගි ා; බිලි
කි ව ප තට ගි ා.
වරු නිශ ෝජය ේථා ා ේරිමාතනි, ශම් ුැඩිමාත ශවවීමාත තිශබ
ේාලශග ජ තාුට ඒේ ෙැශ  වශ ව
ැතිු 0019 ුසශ්ව
ශවු ව යි අපි බැලුශ . ශම් ෙුස් 51 ශ ොතිබුණා
ම්,
ඇවූතු ශ  වමාත අශේ සතචිත ඇශමාතන්ේාම් ශඩොල්ව මිලි
8,000ේට ුැඩි ශු ුා. අපි එතැනි ව බැලුශ ඇශමාතන්ේාම්
ශඩොල්ව මිලි
5,900 ුාන්ේ ැපා ට ශවු ව යි. අෙ සදු ශුලා
තිශබ වශ ව ශමාතොේක්කයෙ? පළමු ුාන්ේ ශවු
ශේොට අශේ
සතචිත ඇශමාතන්ේාම් ශඩොල්ව මිලි
7,900 ඉඳ ව ඇශමාතන්ේාම්
ශඩොල්ව මිලි
,900ේට අඩු ේරලා තිශබ වශ ව. ඒේ ශම් රශට්
ජ තාුට ශුලා තිශබ ුා. අපි කිසමාත ්ර ් ක්කය ැතිු ශම් ණ
ශවු ව බැලුුා. එ ේර ව බැන් වුණා. ශේොච්චර ේයිුාරු
වැහුුවූ අ වතිමාතට වුශණ් අශේ සතචිත අඩු වීමාත. ශවු ව මුෙේ
මාතා්වව තිබුශණ් ැ ැ.
වරු නිශ ෝජය ේථා ා ේරිමාතනි, රුපි ශේ අව
නිසා අප ශ්රී ලතේාුට ශව වු අමුරුයුල මිල ඉ ළ

අඩු වුණ
ුා.
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[වරු රනිේ පතක්රමාතසත මාත තා]

ඒ නිසාමාත අශේ නිෂ්පාෙ ුල මිලවූ ඉ ළ
ුා. එ සතකී්වණ
ක්රි ාුලි ක්කය. එ ේළමාත ාේරණ ේරශව 0018 තක්කයශතෝබ්ව
0 තිබුණු තැ ටවූ ුඩා ඉ ළ තැ ේට රට ැුත ශව
එේ
අශේ ුවකීමාත ශුලා තිශබ ුා.
අශේ පළමු ස ුැෙවවූමාත ේටුතවූත ශු වශ ව රුපි ශේ අව
ස්ථාුර කිරීමාතයි. අපි ඒ සඳ ා පි ුර ශව තිශබ ුා. රුපි ශේ
අව ස්ථාුර කිරීමාත සඳ ා ස
ලබා වැීමමාත පිණිස අපි රටුේ
වණ ාුක්කය සමාතය සාේච්ා ා පැුැවූවනුා. රටුේ කිිඟප ක්කය අපට
උෙ
ේර ව
ේැමාතැවූත පළ ේළා. ඉ වදී
මාත
බැතුරු
ඇශමාතන්ේාම් ශඩොල්ව මිලි
400ේ මුෙලක්කය ශ්රී ලතේා මාත බැතුරු
ශුත ලබා දීමාතට එේයවූු පළ ේර තිශබ ුා. ඒ, සා්වක්කය
රටුේුලට සලස ූලලය හුුමාතාරු -currency swap- ප සුේමාත
ටශවූයි. අපට තුවූ ශඩොල්ව බිලි
ක්කය ලබා දීමාත සම්බ වධ්ු
ඉ වදි ාු සැලකිේල ශ ොමු ේර තිශබ ුා. චී ශග පැ වඩා
බැඳුම්ේර ා ජපා ශග සමුරායි බැඳුම්ේර ටශවූ ඇශමාතන්ේාම්
ශඩොල්ව මිලි
500ක්කය ලබා වැීමමාතට අශේක්කයෂා ේර ුා. ඒ
ුාශ මාත ජාතය වතර ූලලය ශුශළඳ ශපොශළ ව ඇශමාතන්ේාම්
ශඩොල්ව බිලි
ක්කය -මිලි
1,000ක්කය- ලබා වැීමමාතට
බලාශපොශරොවූරි ශු ුා. අශේ මුෙේ ඇමාතතිරිමාතා ලබ සතිශග
ශුොක වට ව ම්ුරදී ඒ පිළිබඳ සාේච්ා ාුලට ස ාාගි ශු ුා. එමාත
නිසා ඉතා ඉක්කයමාතනි ව රුපි ශේ අව ප ළ මාත තර ේර ස්ථාුර
මාතට්ටමාතේ පුවූුාශව
 ව
අපි බලාශපොශරොවූරි ශු ුා.
රුපි ශේ ස්ථාුරාාු ආරක්කයෂා ේර ව යි අපට අු ය. ැවූ ම්
අපි ආ
ේළ බඩු ාාණ්ඩුල, අශේ ආ ාරුල මිල ුැඩි
ශු ුා.
ජීු පත ෙමාත අඩු ේරලා ජ තාුට ජීුවූ වීමාතට පුළුු ව පතධිශග
පන්සර ක්කය ඇති ේර ව අපි බලාශපොශරොවූරි ශු ුා.
සතචාරේ ුයාපාරශග ශ වුවූ ු්වධ් ක්කය ඇති ශේශර
සැලසුම් ක්රි ාවූමාතේ ේර ව ටවූ අපි බලාශපොශරොවූරි ශු ුා.
තාක්කයෂණ ේලාපුල ේ්වමාතා වත ාලා පිිඟටුුා අප
ශුශළඳාමාත
ු්වධ්
ේර ව ටවූ අු ය පි ුර අපි ඉදින් ට ශව
ුා.
වරු නිශ ෝජය ේථා ා ේරිමාතනි, 0018 තක්කයශතෝබ්ව 07ු ො
සට දි 51ක්කය පුරා අශේ ආ්වකේශග ඇති වන ශෙෙරීමාත ා එතැනි ව
ළි
ැගීසටීශම් අියශ ෝව ට මුහුණ දීමාත පිළිබඳ ේරුණු
ශේපාශ  ව ඉදින්පවූ ේර ශම් අුස්ථාශ , 001 තක්කයශතෝබ්ව
07ු ො මාතමාත ශම් වරු සාාු මුශ ේළ ේථාුේ ෙැක්කයවන අෙ සක්කය
උපුටා ෙක්කයු ව ේැමාතැතියි. "ුවූමාතවූ ශවෝලී වතිේ  ව ා ශ්රී
ලතේාු සරි ක්කයතී ව ා අුස්ථා අප අුශබෝධ් ේර වත ුතරියි. ඒ
ස ේශල ව ්රශ ෝජ වත ුතරියි. අප ස ලු ශෙ ාටමාත පතපතධ්
පුේවලිේ මාතතුාෙ තිශබ ුා; ශේ පාල
අරමුණු තිශබ ුා.
මුවූ, ඒ ස ේලට ඉ ළි ව අශේ රට වැ සත ව
කි ා මාතා
තබට ශ ෝජ ා ේර ුා. අතීත ට ශචෝෙ ා කිරීශමාත ව පමාතණක්කය
අ ාවත සරු ේර ව ව ට බැ ැ. දු්වුල ා ුැරදිස වත ආ්වකේ
සැලසුම් ක්රි ාවූමාතේ කිරීමාත නිසා අශේ රට මාතත පැටවී ඇති ණ බර
වැ සුසුම් ශ ලූ පමාතණි ව අ ාවත ශවොඩ ැතශු වශ ව ැ ැ.
ඒ සඳ ා නිුැරදි සැලසුම් සේස් ේර වත ුතරියි; උපා මාතා්වව
නි්වමාතාණ ේර වත ුතරියි; ශුශ ස ුතරියි; ේැපපත ුතරියි."
ශමාත තමාතයි අපි ේශළේ. ශම්ේට අපිට බැණුම් අ  ව සේධ් වුණා.
සමාත ර ශුලාුට ජ තාුශ ජීු බර ුැඩි වුණා. ඒවූ ඇවූත
ු ශ  ව ශම් අ්වබුෙ ශ ොතිබුණා ම්, ශම් ේාල ශු ශේොට
ශම් ණ බර ්ර ් වූ අුස ව ේර ව අපට පුළුු වේමාත තිබුණා.
අ ව ඒේට තමාතයි ෙුස් 51දී පත ාල ප රක්කය ුැදුශණ්. නි මාත
ආ්වකේ ේළමාත ාේරණ ක්කය තිබුණා ම්, ඒේ ්ර ් ක්කය ශු වශ ව
ැ ැ. ඒේ තිබුශණ් ැ ැ.

දි පණස් එශක්කය අස්ථාුරවූු නිසා අපට ුැඩි ුැඩිශ  ව
ශුශ ශස ව සදු ශු ුා; ුැඩි ුැඩිශ  ව ේැප ු ව ට සදු
ශු ුා; ුැඩි ුැඩිශ  ව අියශ ෝවුලට මුහුණ ශෙ ව ට සදු
ශු ුා. මුවූ ශම් ස ලු අියශ ෝව ජ ව ව ට අප සූො ම්. ශම්
ස ලු අියශ ෝව  වට ක්කයතිමාතවූු මුහුණ ශෙ ව ට අප සූො ම්.
දි 51ක්කය පුරා ශෙෙරා ගි ආ්වකේ
ළි ඉ ළට තසුා තබ ව ට
අප සූො ම්. එ ශලශ ස ප සු ේා්ව ක්කය ශ ොශුයි. මුවූ ශ්රී
ලතේාශ ්රජාත වත්රුාෙ ට ා ජ තා පරමාතාධිපතයට එේල වන
අියශ ෝව  වට මුහුණ දී ්රජාත වත්රුාෙ
ා ජ තා පරමාතාධිපතය
ළිවූ ඉ ළට තසුා තැබූ ශසේමාත අපි ආ්වකේ වූ ඉ ළට තසු ුා.
එිඟදී අපට අසීරුතා ඇති ශ පත; දුෂ්ේරතා මාතරි ශ පත. මුවූ, අපි
ඒ ස ේල මාතධ්යශග ජ තා ිඟතුාදී අ
ුැ ක්කය ශම්
පා්වලිශම් වරිුට ඉදින්පවූ ේර
බුවූ ශමාතිඟදී පතශ ේෂශ  ව
සඳ  ව ේර ව ේැමාතැතියි.

ගුණ නිපයෝජය කාානායකතුො

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபா ாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ශබොශ ොමාත ස්රිතියි.

ගුණ අආචාර්ය බ්දදුල ගුණවර්ධාන ෙහසාා
(மாண்புமிகு (கலா ிதி) பந்துல குணவர்தன)

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane)

Sir, I rise to a point of Order.

ගුණ නිපයෝජය කාානායකතුො

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபா ாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

වරු බ වදුල ුරණු්වධ් මාත වත්රීරිමාතනි, වරු අවමාතැතිරිමාතාශ
්රේා
සම්බ වධ්ශ  ව පැ ැදිලි කිරීමාතේට පතතරයි අුස්ථාු
ශෙ වශ ව.

ගුණ අආචාර්ය බ්දදුල ගුණවර්ධාන ෙහසාා
(மாண்புமிகு (கலா ிதி) பந்துல குணவர்தன)

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane)

පැ ැදිලි කිරීමාතේට පතතරයි මාතමාත අුස්ථාු ඉේලා සපා වශ ව,
වරු නිශ ෝජය ේථා ා ේරිමාතනි.

ගුණ නිපයෝජය කාානායකතුො

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபா ாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

වරු බ වදුල ුරණු්වධ්

මාත වත්රීරිමාතා ේථා ේර ව .

ගුණ අආචාර්ය බ්දදුල ගුණවර්ධාන ෙහසාා
(மாண்புமிகு (கலா ிதி) பந்துல குணவர்தன)

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane)

මාතමාත වරු අග්රාමාතාතයරිමාතාශව ව ශම් ේාරණාු වැ ෙැ ව ව
සරිටුයි. එරිමාතා පසුගි අවුරුදු රි මාතාරක්කය තිස්ශසේ ඇති ශුච්ච
ආ්වකේ ේඩා ුැටීමාත දි
51ේට සීමාතා ේරලා, ඒේ මාතිඟ වෙ
රාජපක්කයෂ ුතවශග ඇති ශුච්ච ශෙෝෂ ක්කය කි ලා කි ුා. තබරිමාතා
පුළුු ව ම් ශම් සම්බ වධ්ශ  ව අපට සම්ූර්වණ දි ේ පතුාෙ ක්කය
ශෙ ව . ශමාතොේෙ, ඒ වැ ශම් පා්වලිශම් වරිශ සාේච්ා ා ේර ව
පුළුු ව ශු ව න . රට ේාලා, පත ා ේරලා, ඉුර ේරලා,
ශඩොලර රුපි ේ 000 ෙක්කයුා  ව පුළුු ව රටක්කය තිබුශණ්. ශම්
පිළිබඳු ෙුසේ පතුාෙ ක්කය ශෙ ව . ශමාතොේෙ, පතුාෙ ක්කය ශෙ ව
බැන්? පා්වලිශම් වරිු ලිච්ා පත ක්රමාත ට පුවූුා ශව
ුා ම්
පතුාෙ ක්කය ශෙ ව
පුළුු ව ශ ව, රට ේ ශ ේවුෙ කි ලා
බලාව ව . [බාධ්ා කිරීම්]
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ගුණ විෙල් ීමරවංශ් ෙහසාා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபா ாயகர் அவர்கள்)

(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ச)

(The Hon. Deputy Speaker)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

Order, please! තබරිමාත වලාට පතුාෙ ක්කය ඉේල ව
තිශබ ුා.

අුස්ථාු

ගුණ රනිල් වික්රෙිරංහස ෙහසාා

(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremesinghe)

වරු නිශ ෝජය ේථා ා ේරිමාතනි,-[බාධ්ා කිරීමාතක්කය] වරු බ වදුල
ුරණු්වධ් මාත වත්රීරිමාතනි, තබරිමාතාට ෙැ ව ුාඩි ශු ව පුළුු ව.
තබරිමාතා ේථා ේරේදී මාතමාත ුාඩි ශුලා ිඟපාශග. ශම් අවුරුේශේ මුේ
ාාවශගදී අපි ෙැක්කයේා, මුළු ශලෝේශගමාත ශඩොලර
ක්කයතිමාතවූ ශු
වමාත ව ැමාත රටේමාත ුාශ මුෙේ ඇවූත ු ශ  වමාත අඩුවීමාතක්කය
තිබුණා. ඒේට ලතේාශ රුපි ලවූ ටවූ වුණා; ඉ වදි ාශ
රුපි ලවූ ටවූ වුණා. ඒ ේාල සීමාතාු රිළදී මුෙේ ්රමාතාණ
බාේදුවීමාත ලතේාුට පමාතණක්කය සීමාතා වුශණ්
ැ ැ. ශවොඩාක්කය
රටුේුලට තමාත වශ මුෙේ බාේදුවීමාත සේධ් වුණා. ඒ වැ
ශමාතතැ පතුාෙ පැුැවූවනුා. ඒවූ ශ ොුැම්බ්ව මාතාසශගදී ලතේාශ
ැර ආපහු ඒ මුෙේ ස ේශේමාත ුපා ාේම් ුැඩි වුණා.
ඒ ්ර ්
ශේොච්චර තිබුණවූ රුපි ල ආරක්කයෂා ේරලා,
තක්කයශතෝබ්ව 0 ු ො ශු ශේොට ශඩොල්ව මිලි
7,900ක්කය
තිබුණා. ශම් ආණ්ඩුු තිබුණා ම්, ශඩොල්ව මිලි
8,000ක්කය
පනි ුා. එමාත සතචිත ්රමාතාණ ශඩොල්ව මිලි
,900ේට අඩු
වුණා. ශමාතරිමාතා කි ුා ම් ෙුස් 51 ව ශේොශ ොමාතෙ ශඩොල්ව
මිලි
1,000ක්කය අඩු වුශණ් කි ලා ඉරිරු පාේ අපට ේර ව
පුළුු ව. ඒේ ු ශව ේථා ේරලා ුැඩක්කය ැ ැ ශ ව. අපි ශම්ේ
ුැඩි ේළා. ශඩොල්ව මිලි
8,000ේට ගිිඟ ව ජ ුාන් මාතාසශග
ශවු ව අපි ලැ ැස්ති ශුලායි තිබුශණ්. ෙැ ව ජ ුාන් මාතාසශග
ශවු ව ඉ වදි ාුට ගිිඟ ව currency swap එේක්කය ඉේල ව
තිශබ ුා. ශු තැ කි ව සේලි ඉේල ව තිශබ ුා. ශම්
තක්කයශේෝමාත ඇති ේරලා ෙැ ව පතුාෙ ඉේල ුා. පතුාෙ තිශබ ව
න , ශම් ෙුස් 51 වැ ; ශු එේක්කය වැ ශ ොශුයි. [බාධ්ා
කිරීම්]

ගුණ නිපයෝජය කාානායකතුො

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபா ாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

වරු බ වදුල ුරණු්වධ්
ස්රිතියි.
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මාත වත්රීරිමාතනි, ඒේ

න්. ශබොශ ොමාත

ගුණ අආචාර්ය බ්දදුල ගුණවර්ධාන ෙහසාා
(மாண்புமிகு (கலா ிதி) பந்துல குணவர்தன)

වරු නිශ ෝජය ේථා ා ේරිමාතනි, මාතමාත වරු අවමාතැතිරිමාතාශව ව
ශම් ේාරණ වැ ෙැ ව ව ේැමාතැතියි. අපට ලැබිලා තිශබ
ආරතචි අම්ු ඉ වදි ාම් මාත බැතුරශු ව ලැශබ ණ ට ිඟල ුට
China Bay ුරා වූ ඒ ුාශ මාත මාතවූතල ුරු ව ශතොටුශපොළවූ,
ේ වේස වරිශ්ව ුරා වූ, ශේොළඹ
ැශය ිඟර ප්ව  වත වූ
තමු ව ා වශසේලා ඉ වදි ාුට පතුරණ ව එේය ශුලා තිශබ ුා.
ඒේ ඇවූතෙ? [බාධ්ා කිරීම්] අපට ෙැ ව ව තිශබ වශ ව එේය
ශුලා තිශබ ුා කි ලා. [බාධ්ා කිරීම්] එශ මාත එේය ශුලා
තිශබ ුාෙ, ැේෙ? [බාධ්ා කිරීම්]

ගුණ නිපයෝජය කාානායකතුො

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபா ாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

Order, please! වරු අවමාතැතිරිමාතා.

ගුණ රනිල් වික්රෙිරංහස ෙහසාා

(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremesinghe)

වරු නිශ ෝජය ේථා ා ේරිමාතනි, currency swap එේේට
ශමාතොේක්කයුවූ ශපොශරො වදු ශු ව ුැඩක්කය ැ ැ. අශේ තිශබ
සතචිත වැ , අපි වැ පත ්ුාස යි න . ශම් currency swap
එේ තිශබ වශ ව SAARC Currency Swap Arrangement එේ
ටශවූ. ශම්, සා්වක්කය රටුේ අතර තබරිමාත වලා අවූස ව ේරපු
ගිපතසුමාත. එතැ කි  වශ ව ැ ැ, ේාටුවූ ශම්ේ බදු ශෙ ව න ;
ේාටුවූ ශම්ේ උේස් ේර ව න
කි ලා. ඒ ශමාතොුරවූ ේරලා
ැ ැ. චී ුරා තිශබ වශ ව අපටයි.
ම්බ වශතොට ුරා
ා සම්බ වධ් සමාතාවම්ුල අශේවූ ශේොටස්
තිශබ ුා. ශේොළඹ ුරා අප එක්කයේයි. අපි ඉ වදි ාුට ශමාතොේුවූ
උවස් ේරලා ැ ැ. ශමාතොේෙ, ශම් මුෙේ වැීමමාත currency swap
arrangement එේක්කය ටශවූයි ශේශර වශ ව. මුළු ෙුරණු ආස ාම්
රටුේමාත එේය වන ගිපතසුමාතක්කය ටශවූයි එ ශේශර වශ ව. එච්චර
වැටලු තිබුණා ම් එො ඒ ගිපතසුශමාත ව අයි ව ශු ව තිබුණා. ෙැ ව
ඒශේ ව බිලි
400ක්කය ලැබුණාමාත, ඒේට ේ්වෂයා ේර ුා.

ගුණ නිපයෝජය කාානායකතුො

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபா ாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

්රධ්ා ේටුතරි ආරම්ාශගදී ශ ෝජ ා අතේ 1 ස
සාා ා ේරිමාතා.

0. වරු

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane)

වරු නිශ ෝජය ේථා ා ේරිමාතනි, -[බාධ්ා කිරීමාතක්කය]

ගුණ නිපයෝජය කාානායකතුො

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபா ாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ඒේ පක්කයෂ ා ේ රැස්වීශම්දී සාේච්ා ා ේරලා තබරිමාත වලාට
තීරණ ේර ව ව පුළුු ව.

ගුණ විෙල් ීමරවංශ් ෙහසාා

(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

Sir, I rise to a point of Order.

ගුණ නිපයෝජය කාානායකතුො

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபா ாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

වරු පතමාතේ වීරුත මාත වත්රීරිමාතා.

පාර්ලිපම්්දතුපේ රැ්පීමම්
பாராளுமன்ற அமர்வு

SITTINGS OF THE PARLIAMENT

I
ගුණ ගය්දා කුණණාිනලක ෙහසාා අඉඩම් ්හස
පාර්ලිපම්්දතු ප්රින්ං්පකරණ අොායතුො හසා ආණ්ඩු
පාර්ශ්පවපේ ප්රධාාන ්ංවිධාායකතුො

(மாண்புமிகு கயந்த
கருணாதிலக்க - காணி மற்றும்
பாராளுமன்ற
மறுசீரகமப்பு
அகமச்சரும்
அரசாங்கக்
கட்சியின் முதற்டகாலாசானும்)

(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of Lands and
Parliamentary Reforms and Chief Government Whip)

Sir, on behalf of the Leader of the House of
Parliament, I move,
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පා්වලිශම් වරිු

[වරු ව  වත ේරුණාතිලේ මාත තා]
"That notwithstanding the provisions of the Standing Order 8 of the
Parliament, the hours of Sitting of Parliament on Friday, 11th
January 2019 shall be 1.30 p.m. to 7.30 p.m.. At 6.30 p.m. Standing
Order 8(5) of the Parliament shall operate. At 7.30 p.m. Mr. Speaker
shall adjourn the Parliament without question put."

ප්රශ්පනය විේන ලිං්ද ්භා ්ම්ො විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

குற்றவியல் கருமங்களில் பரஸ்பர
உதவியளித்தல் சட்டம்: கட்டகள

MUTUAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS
ACT: ORDER
[ූර.ාා. 11.03]

ගුණ ාලාා අතුපකෝරල ෙහසත්මිය අඅධිකරණ
බ්දධානාගාර ප්රින්ං්පකරණ අොායතුමිය

II

(மாண்புமிகு (திருமதி) தலதா அத்துடகாரல சிகறச்சாகலகள் மறுசீரகமப்பு அகமச்சர்)

හසා

ீதி மற்றும்

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale - Minister of Justice
and Prison Reforms)

ගුණ ගය්දා කුණණාිනලක ෙහසාා
(மாண்புமிகு கயந்த கருணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

Sir, on behalf of the Leader of the House of
Parliament, I move,
"That this Parliament at its rising this day do adjourn until 1.30 p.m.
on Friday, 11th January 2019."

ප්රශ්පනය විේන ලිං්ද ්භා ්ම්ො විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

වරු නිශ ෝජය ේථා ා ේරිමාතනි, 0018 අතේ 04 ෙර
සාපරාධී ේාරණාුල දී අශ ෝ ය ස ශ ෝගීතාු ෙැක්කයවීශම් ප ත
ටශවූ නි මාත පා්වලිශම් වරිශ අම්මාතති සඳ ා ශම් අුස්ථාශ
මාතා ඉදින්පවූ ේර ුා:
"0000 අතේ 05 ෙර
සාපරාධී ේාරණාුල දී
අශ යෝ ය
ස ශ ෝගීතාු ෙැක්කයවීශම්
ප ශවූ 0 ුව වති
ටශවූ අධිේරණ ා
බ වධ් ාවාර ්රතිසතස්ේරණ අමාතාතයුර ා පතස ව සාෙ ලදුු, 0018
සැේතැම්බ්ව 11 දි ැති අතේ 0088/08 ෙර අති පතශ ේෂ වැසට් පත්රශග
පළ ේරම් ලැබ, 0018 .10.09 දි
ඉදින්පවූ ේර ලෙ නි මාත අම්මාතත
ේළ ුතරි . "

එශමාත වමාත, " ම් තැ ැවූතුරශ
මාතරණ
සම්බ වධ්ශ  ව
අලාා අ ේර වැීමශම් ප වූ ශේටුම්පත" ෙ -අලුවූ ීමති ක්කයශෙුැනි ුර කි වීමාත සඳ ා ඉදින්පවූ ේර ුා.

ගුණ විෙල් ීමරවංශ් ෙහසාා

(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

Sir, I rise to a point of Order.

වරු නිශ ෝජය ේථා ා ේරිමාතනි, අෙ පුුවූ
තිශබ ුා, කිලිශ ොච්චිශග දූෂණ මාත්වෙ ඒේේ -

්ාපරාධී කාරණාවල දී අපනයෝනය
්හසපයෝගීාාව ා ැක්ීමපම් පනා නියෙය

පවූුල

ගුණ නිපයෝජය කාානායකතුො

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபா ாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ඒේ ශම් ේාරණශගදී ේතා ේර ව පුළුු වේමාතක්කය ැ ැ.
[බාධ්ා කිරීම්] ඒේ point of Order එේක්කය ශ ොශුයි. [බාධ්ා කිරීම්]
අෙ දි සලේා බැලීමාතට නි මිත, යා පත්රශග පතෂ අතේ 1
ස පතෂ අතේ 0 ශලස සඳ  ව, සාපරාධී ේාරණාුල දී
අශ යෝ ය ස ශ ෝගීතාු ෙැක්කයවීශම් ප ත ටශවූ නි මාත ස
ම් තැ ැවූතුරශ
මාතරණ
සම්බ වධ්ශ  ව අලාා අ
ේරවැීමශම් ප වූ ශේටුම්පත 0018 තක්කයශතෝබ්ව 09ු දි
පා්වලිශම් වරිුට ඉදින්පවූ ේර ලදුු, 0018 තක්කයශතෝබ්ව 05ු
දි න තිේ ේටුතරි, දූෂණ පතශරෝධී ා මාතාධ්ය පිළිබඳ ආතශිේ
අධීක්කයෂණ ේාරේ සාාශ දී සලේා බලා, ඒ සම්බ වධ්ශ  ව වන එකී
ේාරේ සාාශ
ුා්වතාු 0019 ජ ුාන් 09ු
දි
පා්වලිශම් වරිුට ඉදින්පවූ ේර ලෙ බු ශමාතමාත සාාුට ෙැම්ම් දීමාතට
ේැමාතැවූශතමි.
ශ ෝජ ා පිළිබඳ ෙැම්ම්දීමාත ස දි ට නි මිත ේටුතරි, අතේ 1
ස 0.
වරු අධිේරණ ා බ වධ් ාවාර ්රතිසතස්ේරණ අමාතාතයරිමි .

වරු නිශ ෝජය ේථා ා ේරිමාතනි, 0000 අතේ 05 ෙර
සාපරාධී ේාරණාුල දී අශ යෝ ය ස ශ ෝගීතාු ෙැක්කයවීශම්
ප ති ව ශ්රී ලතේාු ස නි චි
් ත රටුේ පතස ව සාපරාධී
ේාරණාුලදී ස ශ ෝව ලබා දීමාත සඳ ා ශ ෝ ේට ආම්ෂාතගිේ
ේරුණු සම්බ වධ්ශ  ව පතධිපතධ්ා
සලස්ු ුා. අමාතාතයුර ා
පතස ව වැසට් පත්රශග පළ ේරම් ලබ නි මාත මාතගි ව ශපොදු රාජය
මාතණ්ඩලශග රටක්කය සම්බ වධ්ශ  ව ශමාතමාත ප ත ක්රි ාවූමාතේ වුණා. ඒ
ුාශ මාත, ශපොදු රාජය මාතණ්ඩල ට අ වූ ශ ොු
රටක්කය ම්,
අමාතාතයුර ා පතස ව ස්ුකී
නි මාත
පන්දි ම්කිස සාපරාධී
ේාරණාුලදී ගිපතසුමාතක්කය ඇති ේර වැීමමාතට වැසට් පත්රශග පළ
ේරම් ලබ
නි මාත ්රේා ට පවූ ේළ ැකියි. ඒ අම්ු, ම්
කිස
සාපරාධී ක්රි ාුක්කය සම්බ වධ්
සාක්කයකේරුු ව ස
සැේේරුු ව සපා ස්ථා
ස තවු ව ඳු ා වැීමමාත, ශේඛ
ාාර දීමාත, සාක්කයකේරුු ව පරීක්කයෂා කිරීමාත ුැනි ේාරණා ශමාත වමාත,
සාක්කයක ශේඛ ස ශු වූ ාාණ්ඩ ලබා වැීමමාත ශසෝදිස කිරීමාත ා
ත මාතට වැීමමාත සඳ ා වන ඉේලීම් ක්රි ාවූමාතේ කිරීමාත, අවූඅඩතුරශ
පසුු තැ ැවූශතුර සාක්කයකේරුශුුර ු ශ  ව ශපීම සටීමාත
සඳ ා තාුේාලිේු මාතාරු කිරීමාත ක්රි ාවූමාතේ කිරීමාත,
සාක්කයකේරුු වට ශපෞේවලිේු ශපීම සටීමාත සඳ ා ප සුේම්
සැපීයමාත, ශේඛ
ා ශු වූ ුා්වතා සැපීයමාත, ම් සාපරාධී
ක්රි ාුකි ව ලවූ මුෙේ තිශබ ස්ථා ශසො ා වැීමමාත, ෙඩ ශවවීමාත
සඳ ා ශ ෝ ශේපළ අවුරා තැබීමාත ශ ෝ රාජ ස වතේ කිරීමාත සඳ ා වන
නි මාත  ව ශම් ප ත ටශවූ ක්රි ාවූමාතේ වුණා. ශමාත ක්රි ාවූමාතේ
කිරීමාත සම්බ වධ්ශ  ව ස ලුමාත බලතල ස ක්රි ාවූමාතේ කිරීශම්
ුවකීමාත තිශබ වශ ව අධිේරණ අමාතාතයුර ාශ අමාතාතයාත ශග
ශේේම්ුර ාට. එමාත ශේේම්ුර ා තමාතයි මාතධ්යමාත බලධ්ාන් ා central authority - ැපා ට ේටුතරි ේශළේ. එො ඉදින්පවූ ේළ මුේ
ප තට සතශ ෝධ් ක්කය ඉදින්පවූ ේරලා තමාතයි අෙ ශම් නි මාත
පා්වලිශම් වරිුට ඉදින්පවූ ේර වශ ව. සතශ ෝධ්
ේරම් ලැබුශ ,
0018 අතේ 04 කි
සතශ ෝධිත ප ත.
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ආස ා පැසෆික්කය ේණ්ඩා මාත - Asia/Pacific Group - පතස ව ශ්රී
ලතේාශ පුවූු ලෙ මුෙේ පතශුේධිේරණ පිළිබඳු ඇවීයමාතේට
අම්ු එමාත ුරෙ ුැළැක්කයවීමාත, ඳු ා වැීමමාත, පතමාත්ව
කිරීමාත ස
ඩු පැුරීමාත සඳ ා එකිශ ේාට ස ශ ෝව ෙැක්කයවීමාත පෙ මාතක්කය මාතත
අශ යෝ ය ස ා ෙැක්කයවීශම් අු යතාු ඳු ාශව ඒ අම්ුවූ, ඒ
ුාශ මාත මුෙේ පතශුේධිේරණ ස ත්රස්තුාෙ ට අරමුෙේ සැපීයමාත
පිළිබඳු, පන්වණේ අපරාධ් පිළිබඳ බුඩාශේස්ට් සම්මුතිශග ආස ා
පැසෆික්කය ේණ්ඩා ශම් නි්වශේ ක්රි ාවූමාතේ කිරීමාත සඳ ා ශම් අලුවූ
සතශ ෝධ් ප ත ඉදින්පවූ ේර ලදී. පතශේ රාජය නිලධ්ර  ව
ස ශපොදු අ වත්වජාතිේ සතපතධ්ා ුල නිලධ්ාන් වශ අේලස්
වැීමම්, ශ්රී ලතේාුෙ අපරාම්මාතත ේර ඇති දූෂණ ට එශරිඟ එක්කයසවූ
ජාතී වශ සම්මුති , - United Nations Convention against
Corruption - එ ීමති පතශරෝධී අපරාධ් ක්රි ාුක්කය බුට පවූ කිරීමාත
සඳ ාෙ ශම් ප ත සතශ ෝධ්
ේරලා තිශබ ුා. ඉති ව ඒ අම්ු
ශමාතමාත සතශ ෝධ්
එමාත ප ශවූ ශෙු ුව වති
ටශවූ වන
නි මාත 0018 සැේතැම්බ්ව මාතස 11 ු දි අතේ 0088/08 ෙර
අති පතශ ේෂ වැසට් පත්රශග පළ කිරීශමාත ව බලාවූමාතේ කිරීමාත සඳ ා
ශමාතමාත පා්වලිශම් වරිුට ඉදින්පවූ ේර ුා. ඒ අම්ු එො ශපොදු
රාජය මාතණ්ඩල ට අ වූ රටුලට පමාතණක්කය බලපාපු ස ක්රි ාවූමාතේ
වුණු ශම් ප ත තුවූ රටුේ වණ ාුේ ක්රි ාවූමාතේ වීමාත ශම්
රිළි ව බලාවූමාතේ ශු ුා.
වැසට් පත්රශග පළමුුැනි උපශේඛ ශග නි ්චිතු ෙක්කයුා ඇති
දූෂණුලට එශරිඟ එක්කයසවූ ජාතී වශ සම්මුතිශග පා්ව ්ුේරුු ව
ු ව ා වන ස ලුමාත රටුේ, ඒ ුාශ මාත ශෙු උපශේඛ ශග
නි ්චිතු ෙක්කයුා ඇති සයිබ්ව අපරාධ් පිළිබඳ ුතශරෝපාම් ේවු වසල
සම්මුතිශග පා්ව ්ුේරුුුර ු ව ා වන ස ලු රටුේ ස රි වු
උපශේඛ ශග නි ්චිතු ෙක්කයුා ඇති ශපොදු රාජය මාතණ්ඩල
සාමාතාජිේ වන රටේට ශමාතමාත ප ත බලපා බුට එමාත වැසට් පත්රශග
පළ ේරපු නි මාත තමාතයි අෙ ඉදින්පවූ ේශළේ.
ේට අමාතතරු " ම් තැ ැවූතුරශ මාතරණ සම්බ වධ්ශ  ව
අලාා අ ේරවැීමශම් ප වූ ශේටුම්පත" අෙ ශෙුැනිුර කි වීමාතට
ඉදින්පවූ ේරලා තිශබ ුා. ශරෝමාත ල වශේස ීමති
අම්ු
ශ ොසැලකිේල ශ ෝ දිස අ රිරක්කය ශ ේරිශු ව ැශප වශ ුරශ
මාතරණ සදු වන අුස්ථාුේ, එකී සේධි ශ ේරිශු ව ඇතිු
මාතා සේ පීඩාු, චිවූත පීඩාු සඳ ා ඩුේර ක්කය පැුරීමාත මාතඟි ව
අලාා අ ේර වැීමමාතට වන පතධිපතධ්ා ඍජුුමාත සදු ශේශර වශ ව
ැ ැ. මුවූ, එමාත තවූවූු ශු ස් ේර ව තමාතයි අෙ ශම් " ම්
තැ ැවූතුරශ මාතරණ සම්බ වධ්ශ  ව අලාා අ ේර වැීමශම්
ප වූ ශේටුම්පත" සම්මාතත ේර වැීමමාත සඳ ා ඉදින්පවූ ේර
තිශබ වශ ව. ඒ අම්ු ශු වූ තැ ැවූතුරශ අුතරි ක්රි ාුක්කය,
ශ ොේර ැරීමාතක්කය, අතපසු කිරීමාතක්කය ශ ෝ පැ ැර ැරීමාතක්කය ශ ේරිශු ව
ම් තැ ැවූතුරශ මාතරණ සදුවීමාත සම්බ වධ්ශ  ව අලාා අ ේර
වැීමමාත සඳ ා ස ඒ ා සම්බ වධ් ස ේට ආම්ෂතගිේ ේරුණු
සඳ ා පතධිපතධ්ා සැලැස්වීමාත තමාතයි ශම් ප වූ ශේටුම්පශවූ සඳ  ව
ශු වශ ව.
ම් ශේශ ුරශ මාතරණ සදුවීමාත නිසා ශමාතිඟ ප ත සඳ  ව
අ ට ඇතිු
මාතා සේ ශ ෙ ාු ා පීඩාුවූ, ඒ ුාශ මාත
එමාත තැ ැවූතාශ
ආෙර , ේරුණාු, රැේුරණ
ා
ස සම්බ වධ්තාු
ැතිවීමාතවූ ශ ේරි ශේොටශව
ශමාතිඟ ප ත
සඳ  ව පුේවල  වට අලාා අ ේර වැීමමාතට ශමාතුැනි ඩුුක්කය
පුර ව ට පුළුු ව. ඒ අම්ු මාතරණ ට පවූ ශු පුේවල ාශ
ශෙමාතවුපි  වශව ව එක්කය අශ ුර ශ ෝ ශෙශෙ ාමාත එක්කයු
ඩු
පුර ව පුළුු ව. එශ මාත ැවූ ම් ළමාතශ ුරට ශ ෝ ළමාතයි ව
ස ලු ශෙ ාට එක්කයු ඩු පුර ව පුළුු ව. එශ මාත ැවූ ම්
සශ ෝෙර - සශ ෝෙන්  වශව ව අශ ුරට ශ ෝ සශ ෝෙර සශ ෝෙන්  ව ස ලු ශෙ ාට එක්කයු ඩු පුර ව ට පුළුු ව.

සී ාට ශ ෝ ආච්චිට ඩු පුර ව පුළුු ව. සී ා ස ආච්චි
ශෙශෙ ාමාත එක්කයු ඩු පුර ව පුළුු ව. "ාාරේරු" කි
අ ට ශමාතුැනි ඩුුක්කය පුර ව ට පුළුු ව. ශමාතුැනි ඩුුේ දී මාතා
ේලි ව කි ුා ුාශ ආෙර ස ේරුණාු ශමාත වමාත රැේුරණ
ස ස සම්බ වධ්තාු අිඟමි වීමාත සම්බ වධ්ශ ම්වූ, තමාත වට ඇති වන
මාතා සේ ශ ෙ ාු ස පීඩාු ශුම්ශුම්වූ තමාතයි අලාා අ ේර
ව ව පුළුු ව ශු වශ ව. ඒ ුාශ මාත ශම් ප වූ ශේටුම්පතට
අම්ු ේාශ ශ ෝ මාතරණ ක්කය සම්බ වධ්ශ  ව ේලි ව සඳ  ව ේළ
අ ට ම්කිස ස
ක්කය ලබා ව ව ට පුළුු ව ු වශ ව, එමාත
ඉේලුම් ේළ අ ශ මාතරණ ට ශපරාරිුයි. ඩු ේටුතරි පුවූුා
ශව ශවොස් ඩු තී වදුු ශෙ ව ඉස්ශසේලා ඉේලුම්ේරුශ
මාතරණ සදු වුශණොවූ ඒ ඩු ේටුතවූත ශු වූ කිසමාත ශේ ුරට
ඉදින් ට පුවූුාශව
 ව ට බැ ැ. ඒ කි  වශ ව,
උරුමාතක්කයේරුු වට, ශපොේමාතඃේරුු වට, අේමිනිස්ත්රාසේරුු වට ඒ
සඳ ා අයිතිුාසේමාතක්කය ැ ැ. ඉේලුම්ේරු ජීුරි ව අතර ිඟපාශ ොවූ
පතතරයි ස
ක්කය ලබා ව ව
පුළුු ව ශු වශ ව. මි ගි
පුේවල ාශ අම්මාතා, තාවූතා, ආච්චි, සී ා, ේවුරු ව ශ ෝ ශ ුා,
ඉේලුම් ේළ පුේවල ා ජීුරි ව අතර ිඟපාශ ොවූ පතතරයි ශම් ඩු
ේටුතවූත ඉදින් ට ශව ගිිඟේලා ස
ක්කය ලබා ව ව ට පුළුු ව
ශු වශ ව.
ඇවූතටමාත ශමාතුැනි ප වූ ශේටුම්පතක්කය ශව
ඒශමාත ව
බලාශපොශරොවූරි ශු වශ ව, අපි සමාතාජශග ජීුවූ ු ශේොට
අශ ක්කය අ ශ ජීපතත ට ුපා ාේමාතක්කය ලබා දීමාතයි. පතශ ේෂශ  වමාත
ශරෝමාත, ල වශේස ීමතිශග ැපා ට පුේවල ුරශ ුපා ාේමාතට
මුෙලක්කය දු ව වූ, එමාත පුේවල ා ශුම්ශු ව මුෙලක්කය ලබා වැීමමාතට
ඩු ේටුතවූතක්කය පුර ව පුළුු ව වුණවූ, එමාත පුේවල ාශ
ආෙර , ේරුණාු එශ මාත ැවූ ම් ස සම්බ වධ්තාු, රැේුරණ
අිඟමි වීමාත ශ ේරිශු ව ඇති ු චිවූත පීඩාු ශ ේරි ශේොට ශව
ම් ු වදි ක්කය ලබා වැීමමාත සඳ ා ඩුුක්කය පැුරීශම් ැකි ාු ට ට
ශපර තිබුශණ් ැ ැ. ශම්ශේ ව බලාශපොශරොවූරි ු වශ ව න මාත
පුේවල ුරශ ජීපතත ට ුපා ාේමාතක්කය තිශබ ුායි කි
ේාරණ
පිළිබඳු මුළු රට රිළමාත පිළිවැීමමාතක්කය ඇති කිරීමාතයි. අපි ේවුරුවූ
ආෙර , ේරුණාු ඇතිු ජීුවූ ු පවුේ පසුබිමාතක්කය රිළ, එශ මාත
ැවූ ම් පවුල රිළ ස ලු ශෙ ාටමාත ඒ සම්බ වධ්ශ  ව ුවකීමාතක්කය
තිශබ ුායි කි
එේයි ශම්ශේ ව කි  ව බලාශපොශරොවූරි
ශු වශ ව. අපරාධ් ුැඩිවීමාත ුැළැක්කයවීමාත ුාශ මාත ජීුවූ වීශම්දී
සැලකිලිමාතවූු, එකිශ ේාට වරු ේරමි ව, ආෙර , ේරුණාු,
රැේුරණ , ස සම්බ වධ්තාු කි
ශම් ැමාත එේක්කයමාත ඇතිු
ජීුවූවීශම් ුට පිටාුක්කය නි්වමාතාණ කිරීමාත තමාතයි ශම් ප වූ
ශේටුම්පත ඉදින්පවූ කිරීශමාත ව බලාශපොශරොවූරි ු වශ ව කි
එේ සඳ  ව ේරමි ව, අෙ ෙුශසේ පතුාෙ අුසා ශග අු ය
වුශණොවූ තු ශපොඩ්ඩක්කය ේථා ේර ව ශ ලාු ඉතින් ේර වැීමශම්
බලාශපොශරොවූරිශු ව මාතශ ේථාු අුස ව ේර ුා. ශබොශ ොමාත
ස්රිතියි.

ප්රශ්පනය ්භාිමුඛඛ කරන ලදී.

வினா எடுத்தியம்பப்தபற்றது.
Question proposed.

ගුණ ච්දද්රිරරි ගජදීර ෙහසාා

(மாண்புமிகு சந்திரசிறி கேதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

වරු නිශ ෝජය ේථා ා ේරිමාතනි, ශපොඩි ේාරණ ක්කය අ  ව
මාතට අුස්ථාුක්කය ශෙ ව .

ගුණ නිපයෝජය කාානායකතුො

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபா ாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ත , කි  ව

වරු මාත වත්රීරිමාතනි.

249

250

පා්වලිශම් වරිු

ගුණ ච්දද්රිරරි ගජදීර ෙහසාා

ගුණ ම්ප. සී. ුඛතුකුොරණ ෙහසාා

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

(The Hon. S.C. Mutukumarana)

(மாண்புமிகு சந்திரசிறி கேதீர)

වරු ඇමාතතිරිමි නි, මාතමාත තබරිමි ශව ව ශම් ්ර ්
අ  වශ ව,
ූලලිේ ු ශ  ව අෙ අපි සම්මාතත ේරව ව බලාශපොශරොවූරි ු
ප වූ ශේටුම්පතට අොළු ශේපා පැ ැදිලි ේර වැීමමාතක්කය
ේරව ව යි. ශම් ප ත ඇවූත ු ශ  වමාත ශ ොඳයි. ශමාතොේෙ, මිනිස්
ජීපතත රිට්ටුුේටවූ ුඩා ප ළට ුැටුණු ේාල ේ, එමාත ජීපතත
සුරක්කයකත ේර ව ශව ාපු ශම් ප ත වැ අපට ත්වේ ක්කය ැ ැ.
ේට අොළු, මාතමාත තබරිමි ශව ව ශම් ේාරණ
ෙැ ව ව
ේැමාතැතියි. ඉේලුම්ේරු මි
අුස්ථාුේදී තහුශ
අම්්රාේතිේ ුරට ශම් ිඟමිේම් සඳ ා ශපීම සපා ව බැ ැ කි ා
තබරිමි ෙැ ව කි ුා. එපතට ශම් ිඟමිේාන්වූු එශ මාත පිපා වමාත
අශ ෝස ු ුා. එතශේොට මාතරණේරුශ අම්්රාේතිේ ුරට ශම්
ඩුුට බැශඳ ව
ැකි ාුක්කය
ැේෙ? එශ මාත වුශණොවූ
අසාධ්ාරණ ක්කය ශු ුා ශ ව? ඉේලුම්ේරුශ අම්්රාේතිේ ුරට
ශ ොශුයි, මාතරණේරුශ අම්්රාේතිේ ුරට ඒ ශුම්ශු ව ශපීම
සපා ව බැන්ෙ කි ායි මාතමාත තබරිමි ශව ව අ  වශ ව.

ගුණ ාලාා අතුපකෝරල ෙහසත්මිය

(மாண்புமிகு (திருமதி) தலதா அத்துடகாரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

වරු නිශ ෝජය ේථා ා ේරිමාතනි, අු ය වුශණොවූ ඒ
සම්බ වධ්ශ  ව ුැඩිදුර ේරුණු මාතමාත පසුු කි  ව ම්. මුවූ මාතමාත
එේ ේාරණ ක්කය කි  ව න . එ සදුු වශ ව ශමාතශ මාතයි. එශ මාත
අු යතාුක්කය තිශබ ුා ම්, අම්මාතාටයි, තාවූතාටයි ශෙපළටමාත
එක්කයු ඉේල ව පුළුු ව; සශ ෝෙරශ ෝ ස ලුශෙ ාටමාත එක්කයු
ඉේල ව පුළුු ව; එශ මාතවූ ැවූ ම් ෙරුශුෝ ස ලුශෙ ාටමාත
එක්කයු ඉේල ව
පුළුු ව. එතශේොට එක්කය ශේශ ක්කය
ැති
වුශණොවූ, ඩුු ඉදින් ට ශව
 ව අනික්කය එක්කයශේ ා ඉ ව ුා.
එ තීරණ ේළ ුතවූශවූ ඒ පවුශේ උෙපත ට ශපෞේවලිේ ු
ශසේයි. [බාධ්ා කිරීමාතක්කය]

(மாண்புமிகு எஸ்.சீ. முத்துகுமாரண)

මාතට පැ ැදිලි ේර වැීමමාතක්කය ේර ව ව
ේථා ා ේරිමාතනි.

අු යයි, වරු නිශ ෝජය

ගුණ නිපයෝජය කාානායකතුො

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபா ாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ශ ොඳයි, කි  ව .

ගුණ ම්ප. සී. ුඛතුකුොරණ ෙහසාා

(மாண்புமிகு எஸ்.சீ. முத்துகுமாரண)

(The Hon. S.C. Mutukumarana)

වරු ඇමාතතිරිමි
ේථා ේළ අුස්ථාශ දී, බින්ඳට ශ ෝ
ස්ුාමි ාට ඉේලා ව ව
පුළුු ව කි
එේ එරිමි ශව ව
කි ැවුණු බුක්කය මාතට ඇහුශණ් ැ ැ. ශමාතොේෙ, අපි ප වූ සම්මාතත
ේළා. ෙ ු ු ආණ්ඩුක්රමාත ුයුස්ථා සතශ ෝධ් ශග අඩු
පාඩුුක්කය නිසා තමාතයි පසුගි ෙුස්ුල ්ර ් තක්කයශේොමාත ඇති වුශණ්.
තබරිමි ශ
ේථාශ දී, "බින්ඳට ශ ෝ ස්ුාමි ාට" කි ලා
කි ැවුශණ්
ැ ැ. එශ මාත
ම්, ශම්ේ ීමතිවත ශුලා ීමති
ත්වේ ක්කය ආශුොවූ ේුොුවූ බින්ඳටයි, ස්ුාමි ාටයි ඉේල ව වූ
බැ ැ.

ගුණ නිපයෝජය කාානායකතුො

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபா ாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

වරු ඇමාතතිරිමි නි, ඒ ්ර ්

ට පිළිරිරක්කය ශෙ ුාෙ?

ගුණ ාලාා අතුපකෝරල ෙහසත්මිය

(மாண்புமிகு (திருமதி) தலதா அத்துடகாரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

එ ට මාතමාත පසුු පිළිරිරක්කය ශෙ ව ම්.

ගුණ නිපයෝජය කාානායකතුො

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபா ாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

වරු ච වරසන් වජදීර මාත වත්රීරිමාතනි, තබරිමාතාට අෙ ස් ඉදින්පවූ
ේර ව න
ම්, ශුලාුක්කය ඉේලා ව ව .
ට ළයට, වරු පතමාතේ වීරුත මාත වත්රීරිමාතා. - [සාා ව්වා රිළ ැත.]
Next, Hon. Sumanthiran. You have twenty five minutes.

ගුණ නිපයෝජය කාානායකතුො

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபா ாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

පතුාෙ අුසා ශගදී එරිමි ඒේට පිළිරිරක්කය ශෙයි.
Hon. M. A. Sumanthiran, please carry on.

ගුණ විෙල් ීමරවංශ් ෙහසාා

(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ச)

ගුණ මම්.ඒ. සුේදිනර්ද ෙහසාා
(மாண்புமிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Thank you, Mr. Deputy Speaker.

ගුණ ම්ප. සී. ුඛතුකුොරණ ෙහසාා

(மாண்புமிகு எஸ்.சீ. முத்துகுமாரண)

(The Hon. S.C. Mutukumarana)

වරු නිශ ෝජය ේථා ා ේරිමාතනි, - [බාධ්ා කිරීමාතක්කය]

(The Hon. Wimal Weerawansa)

වරු නිශ ෝජය ේථා ා ේරිමාතනි, මාතශ
කිරීමාතක්කය]

අුස්ථාු, - [බාධ්ා

ගුණ නිපයෝජය කාානායකතුො

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபா ாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

වරු පතමාතේ වීරුත මාත වත්රීරිමාතනි, තබරිමාතා ෙැ ව ේථා ේර ුාෙ,
ැවූ ම් වරු සුමාත වතිර ව මාත වත්රීරිමාතාට අුස්ථාු ශෙ ව ෙ?
තබරිමාතාශ
මාත තමාතයි ේකේ ලැයිස්රිශ මුලි වමාත තිබුශණ්.
තබරිමාතා ෙැ ව ේථා ේර ුාෙ?

ගුණ නිපයෝජය කාානායකතුො

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபா ாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ශම් පතුාෙ අුසා ශගදී ේථා ේර ව වරු ඇමාතතිරිමි
ශුලාු ඉතින් ේරශව තිශබ ුා. වරු එස්.සී. මුරිුරමාතාරණ
මාත වත්රීරිමාතනි, ඒ අුස්ථාශ දී තබරිමාතාශ ්ර ්
අ  ව .

ගුණ විෙල් ීමරවංශ් ෙහසාා

(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

වරු නිශ ෝජය ේථා ා ේරිමාතනි, තබරිමාතා අුස්ථාු ශෙ ුා
ම් මාතමාත ේථා ේර ව ම්.
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ගුණ මම්.ඒ. සුේදිනර්ද ෙහසාා
(மாண்புமிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

I can wait, Sir.

ගුණ නිපයෝජය කාානායකතුො

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபா ாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ශ ොඳයි. ේථා ේර ව , වරු පතමාතේ වීරුත
තබරිමාතාට පත ාඩි 30ේ ේාල ක්කය තිශබ ුා.

මාත වත්රීරිමාතනි.

[ූර.ාා. 11.17]

ගුණ විෙල් ීමරවංශ් ෙහසාා

(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

වරු නිශ ෝජය ේථා ා ේරිමාතනි, මාතට ේථා ේර ව අුස්ථාු
ලබා දීමාත පිළිබඳු මුලි වමාත තබරිමාතාට ස්රිතිු වත ු ුා.
2002 අතේ 05 ෙර සාපරාධී ේාරණාුල දී අශ යෝ ය
ස ශ ෝගීතාු ෙැක්කයවීශම් ප ත ටශවූ ශව එම් ලබ නි මාත ක්කය
වැ වූ අෙ අපි ශම් සාාශ දී ේථා ේර ුා. තබරිමාතා ෙ ව ුා, ට ට
ශපර ශම් සාාුට ශම් ු්වවශග ප වූ කීප ක්කය ු්වතමාතා ආණ්ඩුු
පතස ව ඉදින්පවූ ේළ බු. එයි ව එේ ප තක්කය තමාතයි, අරිරුෙ  වවන
තැ ැවූත ව පිළිබඳ ේා්ව ාල (පිිඟටුවීමාත, පන්පාල
කිරීමාත ස
ේ්වතුය ඉටු කිරීමාත) ප ත. තුවූ එේක්කය තමාතයි, බල වූේාරශ  ව
අරිරුෙ  ව කිරීම්ුලි ව ස ලු තැ ැවූත ව ආරක්කයෂා කිරීමාත සඳ ා වන
ජාතය වතර සම්මුති ප ත. ඒ ප වූ මාතාලාුටමාත අොළ ු එේක්කය
තමාතයි, 0000 අතේ 05 ෙර සාපරාධී ේාරණාුල දී අශ යෝ ය
ස ශ ෝගීතාු ෙැක්කයවීශම් ප ත ටශවූ ශව එ ශමාතමාත නි මාත .
වරු නිශ ෝජය ේථා ා ේරිමාතනි, මාතා ඉ ත සඳ  ව ේළ ප වූ
කීප වූ ඇරිළුු ශම් ස ලු ප වූ ශම් සාාුට ශව එම් ලබමි ව
තිශබ වශ ව, ජිීමුාිඟ මාතා ු ිඟමිේම් ශේොමිසශම්දී ඇශමාතන්ේා
එක්කයසවූ ජ පෙ ශ්රී ලතේාුට රැ ැණිු ශව එ ලෙ ශ ෝජ ාුට
ශම් ආණ්ඩුශ එුේට සපා පතශේ ේටුතරි අමාතාතය මාතතවල සමාතරවීර
මාතැතිරිමාතා එේය වීශම් ්රතිලල ක්කය ැපා ටයි. තමු ව ා වශසේලා
ශප වු මාතා ු ිඟමිේම් ආරක්කයෂා කිරීශම් ුැෙවවූේමාත පිළිබඳ
සළුුක්කය ශම් ැමාත ප තේමාත මාතරිපිපා ව තිශබ ුා. එශ මාත ැවූ ම්,
්රජාත වත්රීේරණ කිරීමාත පිළිබඳ සළුුක්කය ශම්ුාශග තිශබ ුා.
ඒ ුාශ
සළුුක්කය අ වො තමාතයි, ශම් ප වූ ශේටුම්පවූ
සමාතාජවත ශේශර වශ ව; පා්වලිශම් වරිු
මුුට ඉදින්පවූ
ශු වශ ව. ෙැ ව ශම් ප තටවූ වරු අධිේරණ අමාතාතයරිමි ඒ
පතධිශග සළුුක්කය අ වො තිශබ බු අපි ෙ ව ුා. මුවූ ඒ සළුු
වලුා බැලුුාමාත, ඒ ැමාත ප තක්කයමාත- [බාධ්ා කිරීමාතක්කය] මාතමාත කි ශ ,
"ප තට අ වො තිශබ සළුු වලුා බැලුුාමාත" කි ලායි. තබරිමි
ේලබල ශු ව එපා. ශම් ප තට අ වො තිශබ මාතා ු ිඟමිේම්
පිළිබඳ සළුු, ්රජාත වත්රුාෙ පිළිබඳ සළුු කි
ඒුා වලුා
බැලුුාමාත තමාතයි ශම්ශක්කය ඇරිළත තිශබ
යා පත්ර
න් ට
ශපශ  වශ ව.
වරු නිශ ෝජය ේථා ා ේරිමාතනි, ඇශමාතන්ේා එක්කයසවූ ජ පෙ
සමාතය ශ්රී ලතේාු ජිීමුාුලදී එේය වුණු ශ ෝජ ාුට; ඒ සම්මාතත
ේරවවූ ශ ෝජ ාුට අම්ු ක්රි ා ශ ොේර සටීශම් ැකි ාු අෙ
අපට තිශබ ුා. ශමාතොේෙ, අෙ ඇශමාතන්ේා එක්කයසවූ ජ පෙ ජිීමුා
මාතා ු ිඟමිේම් ශේොමිසශම් සාමාතාජිේශ ක්කයුවූ ශ ොශුයි. එමාත
"30/1 ශ ෝජ ාු" ට බැඳීමාතක්කය ශ ොමාතැතිු ක්රි ා ේර ව ෙැ ව අපට
න
තරම් අුස්ථාු තිශබ ුා. ඇශමාතන්ේා එක්කයසවූ ජ පෙ
කි ශ , "ජිීමුා මාතා ු ිඟමිේම් ශේොමිසමාත ශේ පාල ු ශ  ව
අශූචි ුළක්කය" කි ායි. එ ශේ පාල ු ශ  ව අශූචි ුළක්කය
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කි මි ව තවු ව ඒශේ ව ඉුවූ වුණා. මුවූ, ඇශමාතන්ේා එක්කයසවූ
ජ පෙ මාත සඳ  ව ේර ඒ අශූචි ුශළේ ශ්රී ලතේාු ැමාතැති
නිලමාතැස්සා තුදුරටවූ ු ලා ඉ ව ුා. "නිලමාතැස්සා" කි ලා මාතමාත
කි ශ , ඒ
ඇමාතතිරිමාත වටයි. ඒ නිසා ඒ ඇති ේර වවූත ුැරැදි
එේයතාුට අම්ු වුුවූ, ඒුා ශ ොේර සටීශම් ැකි ාුක්කය අෙ
අපට තිශබ ුා. ශමාතොේෙ, අපට එශරිඟු ශ ෝජ ාු ශව ආ
පා්ව ්ු අෙ එතැ
ැති නිසා. මුවූ, අෙ ශමාතොේෙ ශු වශ ව?
මාතා්වරි මාතාසශග පැුැවූශු
ජිීමුා මාතා ු ිඟමිේම් සමුළු
සැසුාර ට ශපර, ඒ ශපොශරො වදු වුණු, එේය වුණු ස ේලමාත
අම්පිළිශුළි ව ේරලා අුස ව ේර ව ව
තමු ව ා වශසේලා
උවූසා ේර ුා.
සාපරාධි ේාරණාුල දී අශ යෝ ය ස ශ ෝගීතාු ෙැක්කයවීශම්
ප ත ටශවූවූ ශේශර වශ ව, ේීම ා ුතෙ අපරාධ් ශචෝෙ ාුලට
ලක්කය ේරලා, පතශේ රටේ, පතශේ අධිේරණ කි ව ශම් රශට්
ආරක්කයෂේ මුොු වට, රණ පතරුු වට එශරිඟු ම්කිස සාපරාධි
ශචෝෙ ා එේල ේරලා, ඉේලීමාතක්කය ේළාමාත තවු ව ාාර දීමාත සඳ ා
අු ය ේර න තිේ ුටපිටාු ැදීමාතයි. තමු ව ා වශසේලා ට ට
ශපර සම්මාතත ේර වවූතා, බල වූේාරශ  ව අරිරුෙ  ව
කිරීම්ුලි ව ස ලු තැ ැවූත ව ආරක්කයෂා කිරීමාත සඳ ා වන
ජාතය වතර සම්මුති ප ත. ඒ ප ත සම්මාතත ේළාට පස්ශසේ, ඒ
ජාතය වතර ගිපතසුමාතට එළඹ තිශබ
ම්කිස රටේ අධිේරණ කි ව
පුේවල අරිරුෙ  ව කිරීමාතක්කය පිළිබඳ අධිේරණ ේටුතවූතක්කය ආරම්ා
ේශළොවූ, ඒ ඩු ේටුතවූත සඳ ා ශම් රපා ව ඉේල ේවුරු ව
ශ ෝ ශේශ ුරු ශෙ ව ශම් රජ බැඳිලා ඉ ව ුා. ෙැ ව ශමාතතැ
තිශබ වශ වවූ ඒශක්කයමාත ේළය දිුරුයි; සාපරාධී ේාරණාුල දී
අශ යෝ ය ස ශ ෝගීතාු ෙැක්කයවීශම් ප තයි. ඒ නිසා වරු
නිශ ෝජය ේථා ා ේරිමාතනි,- [බාධ්ා කිරීමාතක්කය] මාතමාත වරු
ඇමාතතිරිමි ශව ව ඉේලා සපා ුා, තබරිමි ශ පිළිරිරු ේථාශ දී
ත ේාරණා කි  ව කි ලා.

ගුණ ාලාා අතුපකෝරල ෙහසත්මිය

(மாண்புமிகு (திருமதி) தலதா அத்துடகாரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

වරු මාත වත්රීරිමාතනි, තබරිමාතා ශමාතමාත වරු සාාු ශ ොමාතය ු
්රේා ේර ව එපා. ශම්ේ පතශේ ේ ඩු ේටුතරි වැ ුවූ, ුතෙ
ඩු සම්බ වධ්ශ  වුවූ ු ප තක්කය ශ ොශුයි. තබරිමාතා ප ත
ශ ොඳට කි ුා එ ව . වරු නිශ ෝජය ේථා ා ේරිමාතනි,
ශමාතරිමාතාට කි  ව ප ත ශ ොඳට කි ුලා එ ව කි ලා.

ගුණ විෙල් ීමරවංශ් ෙහසාා

(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

වරු ඇමාතතිරිමි නි, ප වූ ශෙේක්කය තිශබ ුා. තබරිමි
කි  වශ ව එයි ව එේ ප තක්කය වැ යි. තබරිමි ප වූ ශෙේමාත
වැ සඳ  ව ේශළේ ැ ැ. තබරිමි අනික්කය ප ත වැ අුධ්ා
ශ ොමු ේර ව . එමාත ප ශවූ තිශබ අරමුණ ශමාතොේක්කයෙ කි ා
බල ව . ශම් මාතශ අශවූ තිශබ වශ ව අෙ දි
යා පත්ර යි.
තබරිමි ඒේ බල ව .

ගුණ ාලාා අතුපකෝරල ෙහසත්මිය

(மாண்புமிகு (திருமதி) தலதா அத்துடகாரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

වරු නිශ ෝජය ේථා ා ේරිමාතනි, මාතමාත ේථා ේශළේ අෙ මාතමාත
ඉදින්පවූ ේළ නි මාත වැ යි.

ගුණ විෙල් ීමරවංශ් ෙහසාා

(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

එේක්කය තමාතයි, සාපරාධී ේාරණාුල දී
ස ශ ෝගීතාු ෙැක්කයවීශම් ප ත ටශවූ වන නි මාත .

අශ යෝ ය
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පා්වලිශම් වරිු

ගුණ ාලාා අතුපකෝරල ෙහසත්මිය

(மாண்புமிகு (திருமதி) தலதா அத்துடகாரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

2009දී බැ ව කි ූල ව එක්කයේ අවූස ව ේළ agreement එේ
ඉදින්පවූ ේර ව
කි ා මාතමාත එරිමාතාට කි ුා. එතශේොට ේට
ු ශව ිඟපා ා, වරු නිශ ෝජය ේථා ා ේරිමාතනි.

ගුණ විෙල් ීමරවංශ් ෙහසාා

(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

තබරිමි මාතශ ශුලාු ව ව එපා. ශමාතොේක්කයෙ ශම් ුැශඩ්?
වරු නිශ ෝජය ේථා ා ේරිමාතනි, ේරුණාේර මාතශ ශුලාු
ශෙ ව . එරිමි ශ ශුලාශ දී ේථා ේර ව කි  ව .

ගුණ නිපයෝජය කාානායකතුො

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபா ாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

තබරිමාතාට අුස්ථාු ශෙ ුා.

ගුණ විෙල් ීමරවංශ් ෙහසාා

(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

වරු ඇමාතතිරිමි නි, අෙ ප වූ ශෙේක්කය තිශබ ුා. තබරිමි එේ
ප තක්කය වැ පතතරයි ේථා ේශළේ. ෙැ ව මාතමාත අනික්කය ප තට අොළ
ේරුණු කි
ශේොට ේ ව ුා. එශ මාත ේර ව එපා. ඒේට
අපට ේර ව ශෙ ක්කය ැ ැ.
වරු නිශ ෝජය ේථා ා ේරිමාතනි, අශ ක්කය ේාරණ ශමාත යි.
ුතෙ මුො බුේධි අත ශග සාමාතාජිේ  වට ඇප ශෙ වශ ව ැතිු අෙ
ු පතටවූ තවු ව සරවත ේරශව
ඉ ව ුා. ැබැයි, අ්වජු ව
ඇශලෝස ස්ට ඇප ම්බ ශු ුා. ශ ේරිු, ඇශලෝස ස්ට- [බාධ්ා
කිරීම්] ඇයි? ඇශලෝස ස් ේම්බා ශ ොශරක්කය ශ ව. මාත බැතුරශ
්රශේෝපා වණ ක්කය සුේෙ ේළා. අෙ අ්වජු මාතශ ේ වර වු ශ ො ා
ව ව
ැ ැ. මාත බැතුර ශේොේලශ  ව ආ්වකේ ට වුණු පාඩුු
වැ අෙ උශේ අවමාතැතිරිමාතා කි ශ
ැ ැ. ෙුස් 51ේ ආණ්ඩුුකි ව
වුණු පාඩුුක්කය වැ කි ුා. මාත බැතුරු ශේොේල ේාලා සදු වුණු
පාඩුු වැ
ුච ක්කය කි  වශ ව
ැ ැ; ඒශේ ව ශම් රශට්
ආ්වකේ ිඟන් ුැටුණු එේ වැ ුච ක්කය කි  වශ ව ැ ැ.
ආශ ෝජේ  වශ පත ්ුාස
ැති වුණු එේ වැ
ුච ක්කය
කි  වශ ව
ැ ැ. ඇශලෝස ස්ට ඇප ශෙේදි ශම් රශට් රණ
පතරුශුෝ, බුේධි අත සාමාතාජිේශ ෝ තුමාතවූ ිඟශ්ව ෙමාතලා ති ාශව
ඉ ව ුා. ඒ පතතරක්කය ශ ොශුයි, වරු නිශ ෝජය ේථා ා ේරිමාතනි,[බාධ්ා කිරීම්] ශම් ශවොේශලෝ අවමාතැතිරිමාතාශ පිටු පස ඉඳශව
මාතට ශපොඩ්ඩක්කය සේෙ ක්කය ෙමාතලා, නිශ ෝජය ඇමාතති ේට්ටක්කය ශ ෝ
ව ව තමාතයි "ට්රයි" එේක්කය ශෙ වශ ව. එශ මාත සේෙ ෙැම්මාතාට ෙැ ව
ඒුා ම්බ ශු වශ ව ැ ැ. එශ මාත ශෙ ව පුළුු ව තවූවූු ක්කය
එරිමාතාට ැ ැ.
වරු නිශ ෝජය ේථා ා ේරිමාතනි, ශම් ප ත වැ පතතරක්කය
ශ ොශුයි,
සමාතස්ත
ක්රි ාොමාත
වැ යි.
ශේොශ ොමාතවූ
තමු ව ා වශසේලා ශම් ශේපා ේාල ඇරිළත ඉටු ේර තිශබ වශ ව
ඒ වුුමාත ා පමාතණයි.
තමු ව ා වශසේලා ශම් රශට් ශපොදු ජ තාුශ වුුමාත ා ඉටු
ේර ැ ැ; රශට් මාත ජ තාුට වුණු ශපොශරො වදු ඉටු ේර ැ ැ.
ට ට ශපර සම්මාතත ේළ ැමාත ප තක්කයමාත ඉලක්කයේ වුශණ් මාතමාත ේලි ව
සඳ  ව ේළ ේාරණාුලටයි.
ශම්ජ්ව ේමාතේ ුරණරවූ නස්ශේලි ාුට  ව වීසා ඉේල
ශේොට නස්ශේලි ාම් තා ාපති ේා්ව ාලශ  ව කි  වශ ව, "  ව
එපා, ගිශ ොවූ තබට එශ ේදී අවූ අඩතුරුට පවූ ශු ව සදු ශුයි"
කි ායි. තමාත වශ ෙරුශුෝ බල ව
 ව ශම්ජ්ව ජ රාේ ේමාතේ
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ුරණරවූ ට වීසා ලබා ශ ොදී ඉ ව ුා. වරු නිශ ෝජය
ේථා ා ේරිමාතනි, ශම් ඇති ේළ පන්සර පතස ව ශම් රට ශේරා
ව ව සට ව ුැදුණු රණ පතරුශුෝ තමාතයි අ ාරක්කයකත තවූවූු ේට
අෙ පවූ ේර තිශබ වශ ව.
බල ව , අෙ තමු ව ා වශසේලා ීමති ක්රි ාවූමාතේ ේර
ආේාර . පසුගි ෙුස්ුල කිලිශ ොච්චිශගදී වතජා ශතොව ක්කය අහු
වුණා. ඒ වතජා ේාශ ෙ? ශම් පා්වලිශම් වරිු නිශ ෝජ
ේර ,
පතපක්කයෂශග ඉඳශව ආණ්ඩුුට ස ශ ෝව ෙක්කයු ේණ්ඩා මාතේ
මාත වත්රීුර ුරශ න් ැදුරාශ සශ ෝෙර ා තමාතයි ඒ ුා ශග
ිඟපාශග. ඒ කි  වශ ව, ශෙමාතළ ජාතිේ ස වධ්ා ශග මාත වත්රීුර ුරශ
න් ැදුරාශ සශ ෝෙර ා. ශෙමාතළ ජාතිේ ස වධ්ා ශග ඒ මාත වත්රීුර ා
අෙ ශ ොනිල අවමාතැති. ඒේට ීමති
ක්රි ාවූමාතේ ේර ව
ෙ ශේොට, ේට එශරිඟු ශපොලීස ට ත්වජ
ේරලා, අවූ
අඩතුරුට පවූ වුණු අ ු ඒ ශුලාශ මාත ශපොලිස් ඇප මාතත නිෙ ස්
ේර ව ව ුා. කිලිශ ොච්චිශග දූෂණ මාත්වෙ ඒේේ අශ ෝස ේර
ඇති බු අෙ පුුවූ පවූුල සඳ  ව වී තිශබ ුා. අෙ ීමති
ක්රි ාවූමාතේ ශු වශ ව එේ එේ ශේ පාල බලධ්ාන් ාට න
පතධි ටයි. පුේවලශ ක්කය ශක්කයරළ වතජා පත ාල ශතොව ක්කය එක්කයේ අවූ
අඩතුරුට පවූ ශු ුා. ඒ ුා ශග න් ැදුරා ශම් පා්වලිශම් වරිශ
ඉ ව මාත වත්රීුර ුරශ න් ැදුරාශ සශ ෝෙර ායි. අ වතිමාතට ශම්
මාත වත්රීුර ා ශපොලීස ට බලප ම් ේරලා ඒ න් ැදුරා ඒ ශුලාශ මාත
නිෙ ස් ේර ව ව ුා. ඒ මාත වත්රීුර ා ේවුෙ කි ා කිස ශේශ ක්කය
අ  වශ ව ැ ැ ශ ව. ේවුරුුවූ එශ මාත අ  වශ ව ැවූශවූ ඇයි?
[බාධ්ා කිරීම්]

ගුණ ේදත්රීවරපයක්

(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்)

(An Hon. Member)

ේවුෙ එ ා? [බාධ්ා කිරීම්]

ගුණ විෙල් ීමරවංශ් ෙහසාා

(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ඒ, සුමාත වතිර ව මාත වත්රීරිමාතායි.

[මූලා්නපේ අණ පරිිං ඉවත් කරන ලදී.

[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

සුමාත වතිර ව!
තබරිමාත වලාශ
අග්රාණ්ඩුේාරුර ා.
අෙ
ශරේෂ්ධාධිේරණ ශමාතශ ු
සුමාත වතිර ව මාත වූමාත ා. [බාධ්ා
කිරීම්] අෙ ශරේෂ්ධාධිේරණ ශමාතශ ු සුමාත වතිර ව මාත වූමාත ා.
සුමාත වතිර ව මාත වත්රීුර ා ශපොලීස ට බලප ම් ේරලා තමාතයි, ඒ
පතධි ට ඒ ේටුතවූත ේශළේ. [බාධ්ා කිරීමාතක්කය]

ගුණ මම්.ඒ. සුේදිනර්ද ෙහසාා
(மாண்புமிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Sir, I rise to a point of Order.

ගුණ නිපයෝජය කාානායකතුො

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபா ாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

Hon. Sumanthiran, what is your point of Order?

ගුණ මම්.ඒ. සුේදිනර්ද ෙහසාා
(மாண்புமிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Hon. Deputy Speaker, since my name has been
mentioned, I will explain this. But, since I am due to
speak next, in my speech, I will deal with this entire
episode. Thank you.
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ගුණ විෙල් ීමරවංශ් ෙහසාා

(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

වරු නිශ ෝජය ේථා ා ේරිමාතනි, රශට් ීමති , එේ
එක්කයශේ ාට න පතධි ට එේ එේ ්රශේ ුලදී ටු ව ඉඩ දීලා
බලාශව ඉ ව ආණ්ඩුුක්කය ශම්ේ. එේ එේ පැතිුල ඉ ව
තමු ව ා වශසේලාශ ශ තචයි  වට න පතධි ටයි ීමති පාල
ශු වශ ව.
2002 අතේ 05 ෙර සාපරාධී ේාරණාුල දී අශ යෝ ය
ස ශ ෝගීතාු ෙැක්කයවීශම් ප ත ශේශරිඟ අපි ෙැ ව අුධ්ා
ශ ොමු
ේරමු, වරු නිශ ෝජය ේථා ා ේරිමාතනි.
එමාත ප ශවූ
ශු ුා:
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ු

ුව වතිශග (1) (ේ)ිඟ ශමාතශසේ සඳ  ව

"එශසේ වුුෙ, ශ්රී ලතේාශ දී සදු වනශග ම් ශ්රී ලතේාශ ීමති අම්ු ුරෙක්කය
සතුතක්කයත ශ ොපත
ැකිු තිබුණු ම් ක්රි ාුක්කය ශ ෝ ශ ොේර ැරීමාතක්කය,
මාතධ්යමාත බලධ්ර ාශ මාතත අම්ු බරපතළ ස්ුාාු ේ ු වශ ව ම් ා
ශම් ප ශවූ අ්වථාම්කූලු සාපරාධී ේාරණ ක්කය ු වශ ව ම්, ඒ ක්රි ාුට
ශ ෝ ශ ොේර ැරීමාතට අොළ වන ඉේලීමාතක්කය නිස බලධ්ර ා පතස ව ාාර වැීමමාත
ීමතයම්කූල ු වශ ව ".

ඒ කි  වශ ව, බැ ැන් ව එ
එේයි.

ඉේලීමාතක්කය ාාර ව ව ුා

කි

ේරුණාේර, ශම් වැ
පැ ැදිලි ේර ව
කි ා අපි වරු
ඇමාතතිරිමි ශව ව ඉේලා සපා ුා. එමාත ප ශවූ ු ුව වතිශග
(1) (ේ) උප ුව වති වැ අුධ්ා
ශ ොමු ේරමු. එමාත උප
ුව වතිශග සඳ  ව ශු ුා, "එශසේ වුුෙ, ශ්රී ලතේාශ දී සදු වනශග
ම් ශ්රී ලතේාශ ීමති අම්ු ුරෙක්කය සතුතක්කයත ශ ොපත
ැකිු
තිබුණු ම් ක්රි ාුක්කය ශ ෝ ශ ොේර ැරීමාතක්කය, මාතධ්යමාත බලධ්ර ාශ
මාතත අම්ු බරපතල ස්ුාාු ේ ු වශ ව ම්, ශම් ප ශවූ
අ්වථාම්කූලු සාපරාධී ේාරණ ක්කය ු වශ ව ම්, ඒ ක්රි ාුට ශ ෝ
ශ ොේර ැරීමාතට අොළ වන ඉේලීමාතක්කය නිස බලධ්ර ා පතස ව ාාර
වැීමමාත ීමතයම්කූල ු වශ ව ." කි ාා. ශ්රී ලතේාශ ීමති අම්ු
ුරෙක්කය ශ ොපත
ැකි ශෙ ක්කය. පිටරට ු ව පුළුු ව. ඉේලුශුොවූ
බාර ශෙ ව පුළුු ව. ශම්ේ පත ුතරිෙ? ශම් රශට් රටුැසශ ුර
ම්කිස ුරෙක්කය ේළා ම් ශම් රශට් තිශබ ීමති
ා අධිේරණ
පේධ්ති රිළි ව ේට පතරුේධ්ු ක්රි ා ේර ුා පත ා, ශේොශ ේුවූ
තිශබ රටේට බාර දීලා ශම් රශට් රටුැස  වු පාුා ශෙ ව
ශම්ශේ ව ඉඩේඩ ැශෙ වශ ව ැේෙ? ශම්ුා අශේ ිඟතලුෙ? අපිට
ආණ්ඩුු පතශ ච
ේර ව ේරුණු ැති නිසා ශම්ුා මාතුලා
කි
ේරුණුෙ? ආණ්ඩුු පතශ ච
ේර ව තරම් ේරුණු ශු
කිසමාත පතපක්කයෂ ේට අම්මාතා මුවූතා ේාලශගුවූ ලැබිලා ැ ැ.
එශ මාත තවූවූු ක්කය ටශවූ අපිට ශම්ුා මාතුලා කි  ව න ෙ?
අපි අ  වශ ව ශම්ේයි, වරු නිශ ෝජය ේථා ා ේරිමාතනි.
"එශසේ වුුෙ, ශ්රී ලතේාශ දී සදුවනශග ම් ශ්රී ලතේාශ ීමති
අම්ු ුරෙක්කය සතුතක්කයත ශ ොපත
ැකිු තිබුණු ම් ක්රි ාුක්කය ශ ෝ
ශ ොේර ැරීමාතක්කය, මාතධ්යමාත බලධ්ර ාශ මාතත අම්ු බරපතළ
ස්ුාාු ේ ු වශ ව
ම්..." කි
ුාේය
මාතමාත
ැුතවූ
අුධ්ාරණ ේර ුා. මාතධ්යමාත බලධ්ර ාශ මාතත අම්ු. මාතධ්යමාත
බලධ්ර ාවූ හුයක්කය ශුලාුට,තමු ව ා වශසේලා ආණ්ඩුක්රමාත ුයුස්ථා සාාු බල ව .
ේථා ා ේරිමාතා පතස ව ජ ාධිපතිරිමාතාට ලිපි ක්කය ු ුා, -අපි ශම්
ේාරණ සම්බ වධ්ශ  ව ේළය පා්වලිශම් වරි ුාරශගදී දි ශෙේේ
පතුාෙ ක්කය ඉේල ුා.- "ශජයෂ්ධවූු අම්ු පතනිසුරුු ව පවූ
කිරීමාතට ආණ්ඩුක්රමාත ුයුස්ථා සාාු ේටුතරි ේර ව
එේය
ැ ැ." කි ා. ෙැ ව ආණ්ඩුක්රමාත ුයුස්ථා සාාුට criteria එේක්කය

ැ ැ. ශජයෂ්ධවූු
අම්ු පතනි ්ච ේාරුරශ ක්කයශ
ම්
ජ ාධිපතිුර ා ැ ුාමාත ආණ්ඩුක්රමාත ුයුස්ථා සාාු එ
රුලා
ු ුා. අෙ එක්කයතරා ආවමිේ ේේලි ේ තිේශපොළක්කය බුට
ශරේෂ්ධාධිේරණ පවූ ේරශව තිශබ ුා. ඒ ආවමිේ ේේලි ට
අයිති ශේශ ුරශ
මාතක්කය ආශුොවූ පතතරයි ආණ්ඩුක්රමාත ුයුස්ථා
සාාශු ව අම්මාතත ේර ු වශ ව.
වරු නිශ ෝජය ේථා ා ේරිමාතනි, ස්ුාධී ේරණ කිරීමාත
කි ා එේ එේ ආ ත
ොශව , ඒුාශග නිශ ෝජ
ොශව ,
අ වතිමාතට අෙ ශම් රශට් තීරණාවූමාතේ ුැෙවවූ තැ ව,-

ගුණ ාලාා අතුපකෝරල ෙහසත්මිය අඅධිකරණ
බ්දධානාගාර ප්රින්ං්පකරණ අොායතුමිය
(மாண்புமிகு (திருமதி) தலதா அத்துடகாரல சிகறச்சாகலகள் மறுசீரகமப்பு அகமச்சர்)

හසා

ீதி மற்றும்

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale - Minister of Justice
and Prison Reforms)

වරු නිශ ෝජය ේථා ා ේරිමාතනි, ශමාතරිමාතා දිගි ව දිවටමාත
ශ ොශ ුරවූ පතධිශග ශබොරු ශචෝෙ ා ේථා ේරමි ව
ුා.
ආණ්ඩුක්රමාත ුයුස්ථා සාාුක්කය වැ
ශම් වරු සාාශ ේථා
ේර ුා. එරිමාතාශ ේේලිශග ා ේරිමාතා ආණ්ඩුක්රමාත ුයුස්ථා
සාාශ සපා ුා.

ගුණ විෙල් ීමරවංශ් ෙහසාා

(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

වරු නිශ ෝජය ේථා ා ේරිමාතනි, මාතශ ශ ලාු.

ගුණ ාලාා අතුපකෝරල ෙහසත්මිය

(மாண்புமிகு (திருமதி) தலதா அத்துடகாரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ඉස්ශසේලා ිඟපාශග ඒ පක්කයෂ නිශ ෝජ

ේර

ශේශ ක්කය.

ගුණ විෙල් ීමරවංශ් ෙහසාා

(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

එරිමි ට ේට මාතැත ශෙොඩු ව

මාතශ ශ ලාු ශෙ ව

එපා.

ගුණ ාලාා අතුපකෝරල ෙහසත්මිය

(மாண்புமிகு (திருமதி) தலதா அத்துடகாரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ආවමාතේ ්ර ්

ක්කය ඇති ශුලා

ැ ැ.

ගුණ විෙල් ීමරවංශ් ෙහසාා

(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ේරුණාේර මාතට ේථා ේර ව
ේථා ා ේරිමාතා.

ඉඩ ශෙ ව , වරු නිශ ෝජය

ගුණ නිපයෝජය කාානායකතුො

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபா ாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

න්. තබරිමාතා ේථා ේර ව .

ගුණ විෙල් ීමරවංශ් ෙහසාා

(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

එරිමි ට ේථා ේර ව ශ ලාු තිශබ ුාශ ව. පසුු උවූතර
ශෙ ව .[බාධ්ා කිරීමාතක්කය] අශ ව! තලතා ශේපත නි, අසම් මාතැ පත.
තලතා ශේපත ට ශක්කය වති
ුාශ ව.

257

පා්වලිශම් වරිු

[වරු පතමාතේ වීරුත මාත තා]

වරු නිශ ෝජය ේථා ා ේරිමාතනි, ආණ්ඩුක්රමාත ුයුස්ථා
සාාශු ව ශජයෂ්ධවූු අම්ු පවූ කිරීමාතක්කය ු වශ ව ැ ැ. ෙැ ව
ශරේෂ්ධාධිේරණ ට  ව
ම්, තමාත වශ ආවමාත ශු ස් ේර ඒ
ආවමිේ ේේලිශග ශබෞතිස්මාත වුශණොවූ ශරේෂ්ධාධිේරණශග
පතනි ්ච ේාරේමාත ලැශබ ුා. ශම්ේ තමාතයි ඇවූත. අපි ේළය ෙුශසේ
පතුාෙශගදී ඒ වැ ේථා ේරමු. [බාධ්ා කිරීමාතක්කය]
ශම් රශට් ක්රිේට් රීඩාුටවූ අෙ ශුලා තිශබ වශ ව ඒේයි. අපි
ආවම්ුාදී ැ ැ. අපි ශම් රශට් ශබෞේධ්, කිරිම්, ඉස්ලාම්, ිඟ වදු
කි
සම්්රොයිේ ැමාත ආවමාතේටමාත වරු ේරමි ව ජීුවූ ු
මිනිසු ව. මුවූ එක්කයතරා යා පත්ර ක්කය අම්ු, ඇශමාතන්ේාම් ආධ්ාර
ලබ එක්කයතරා ආවමිේ නිේා ේ වුුමාත ාුේට තමාතයි ශම් රශට්
පතනි ්ච ේාර පේධ්තී ව තීරණ ු වශ ව.
එතැ ට ශම් රශට් අධිේරණ පේධ්ති ුැශට එේ අපි
අම්මාතත ේර වශ ව
ැ ැ. ඒ නිසා වරු නිශ ෝජය
ේථා ා ේරිමාතනි,- [බාධ්ා කිරීමාතක්කය] තබරිමි ශ
ශ ලාශ දී
කි  ව තලතා ඇමාතතිරිමි නි.

ගුණ ාලාා අතුපකෝරල ෙහසත්මිය
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ිඟපාශග. ුතේධ් ති ාශව ුුාශව ේ ුා. මාතිඟ වෙ රාජපක්කයෂ
ආණ්ඩුු තමාතයි ුතේධ් පට ව අරශව ශේපා ේාල කි ව ඉුර
ේශළේ. ඒේුවූ පිළිව ව තරම් ශමාතොළ ක්කය ැවූ ම් ත ශමාතොළ
ඇශළේ ෙමාත ව න . [බාධ්ා කිරීමාතක්කය] තශාාාේපිවල ේැල ුක්කය
කි ුා. කිළිශ ොච්චි
ුා කි ා ශු ශේොශ ේෙ
ුා කි ුා;
මාතැෙුච්චි
ුා කි ුා. අලිමාතතේඩ ේැල ුක්කය කි ුා. න මාත
ශවොශ ුරට ුතේධ් ේර ව ට පුළුු ව කි ුා. එශ මාත කි ාා
ුතේධ් ට අුමාත ව ේළා. ුතේධ් තිශබ ශුලාශ ුැඩ ු්වජ ේර
ඒේ ේඩාේේපේ ේර ව ට බැලුුා. මි
ා ා වම්ශෙම්ුක්කය වැ
කි ුා. ශ ොරේම් ේළා කි ුා. ඒ වැ ශවූරීම් ේාරේ සාාුක්කය
ෙැම්මාතා. සාක්කයක ක්කය ශෙ ව
එේ මාත වත්රීුරශ ක්කය ආශ
ැ ැ.
තමු ව ා වශසේලා ඒ ශුලාශ වූ මාත ජ තාු ුතෙ පතශරෝධී
මාතා සේවූු ේට තේලු ේර ව බැලුුා. එශ මාත ේරපු උෙපත
තමාතයි ෙැ ව කි  වශ ව ුතේධ්ශ  ව වසා ේ ුා කි ා. වසා ේාපු
අයි ලා පාේ.
වරු නිශ ෝජය ේථා ා ේරිමාතනි, එමාත නිසා ශම් රශට්
ආරක්කයෂේ මුො ශම් පතධිශග පාුා දීමාතේට ලක්කය කිරීමාත නිුැරදිෙ? අපි
ුරමාත ආණ්ඩුශ වුණවූ, ුරමාත පක්කයෂශග වුණවූ ශම් පතධි ට ඒේට
ශෙොර ේවුළු පතුර ේර දීමාත නිුැරදිෙ? අශේ රශට් ආරක්කයෂේ
මුොු වට, ශම්ජ්ව ශජ රාේ ේමාතේ ුරණරවූ ට නස්ශේලි ාුට
 ව වීසා ශ ොදී කි  වශ ව ශමාතොේක්කයෙ?

(மாண்புமிகு (திருமதி) தலதா அத்துடகாரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

වරු නිශ ෝජය ේථා ා ේරිමාතනි, මාතමාත ඉේලීමාතක්කය ේර ුා
ආවමිේ නිේා ස ඒ පුේවල ා ේවුෙ කි ා ශමාතරිමාතාට ම්
ේර ව කි ා. ආවමිේ නිේා ස ඒ පතනි ්ච ේාරරිමාතා ේවුෙ
කි ා ම් ේර ශලස ශමාතරිමාතාශව ව ඉේල ුා.

ගුණ විෙල් ීමරවංශ් ෙහසාා

(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

වරු නිශ ෝජය ේථා ා ේරිමාතනි, මාතමාත ෙ වශ ව ැ ැ එරිමි ට
ැදිලා තිශබ අසීමප ශමාතොේක්කයෙ කි ා. [බාධ්ා කිරීමාතක්කය] මාතමාත ෙැ ව
පාේේට ේලි ව දි ශෙේේ පතුාෙ ක්කය ඉේලුුා. වරු අවමාතැතිරිමාතාවූ
අ ශව ිඟපා ා. ලබ පා්වලිශම් වරි සතිශග තමු ව ා වශසේලාට
සම්මාතත ේර ව ට ප වූ ශේටුම්පවූ
ැ ැ ලු. එමාත නිසා
පා්වලිශම් වරිු ශ ොපුවූුා සටීමාතටවූ ශ ෝජ ා ේර තිශබ ුා.
අපි කි  වශ ව පා්වලිශම් වරිු ශ ොපුවූුා ශ ොසට, ආණ්ඩුක්රමාත
ුයුස්ථා සාාශ ක්රි ාේාන්වූු පිළිබඳු පතුාෙ ේර ව ට අපට
දි ශෙේේ පතුාෙ ක්කය ශෙ ව කි ා. එිඟදී ම්, වම් සිඟතු
ශවූරුම් ේර ශෙ ව ම්. [බාධ්ා කිරීමාතක්කය] ුැඩක්කය ැ ැ වරු අජිවූ
මාතා ව ේශපරුමාත මාත වූමාතශ ෝ ේ වැහුුාට, නිශ ෝජය ඇමාතති
පට්ටමාතක්කයුවූ න් ට ලැශබ වශ ව ැ ැ. ්රජාත වත්රුාෙ ලැබුණා
ශ ව. [බාධ්ා කිරීමාතක්කය] ත , ත . ේ ව  වශ ව ැති නිසාශ ව සරවූ
ශ ො වශසේේා උසාපත  ව
ෙ වශ ව. ේ ව  වශ ව
ැති
නිසාශ ව අජිවූ පී. ශපශ්වරාට ම්බ වුණු එේ වැ
දුේ
ිඟශත වශ ව. ඒ නිසා ජ ග්ර ණ සමාතර ව ලැ ැස්ති ශු ව .
අ ව ව ස් මිල
ව ව
ුා. [බාධ්ා කිරීමාතක්කය] ජ ග්ර ණ
සමාතර ව ලැ ැස්ති ශු ව .
ශම් පතධිශග අණ ප වූ සම්මාතත කිරීමාත ර ා තමාතයි වරු
නිශ ෝජය ේථා ා ේරිමාතනි, ස්වබි ාම් මුොපති ුතෙ අපරාධ්
ශචෝෙ ාුලට ශව
 ව පුළුු ව වුශණ්; මුොපතිට ුතෙ අපරාධ්
ශචෝෙ ා ඉදින්පවූ ේර ව ට පුළුු ව වුශණ්. ඒ ුාශ මාත ඇතැම්
අප්රිේාම් රටුල මුො නිලධ්ාන් වට ශම් පතධිශග පතපතධ් ශචෝෙ ා ේර
ශව
 ව පුළුු වශුලා තිශබ ුා. අපි ේවුරුුවූ මුොශ
ිඟපාශග ැ ැ ශ ව. අපි ේවුරුුවූ ගිිඟ ව ුතේධ් ේශළේ ැ ැ. [බාධ්ා
කිරීමාතක්කය] ශම් රශට් ේාපු අ තමාතයි තමු ව ා වශසේලාශ ආණ්ඩුු.
ුතේධ් ති ාශව
ුතේධ් ුණ ේරශව ේේා සූේපු ේර ේර

එමාතඟි ව නිරාුරණ
ු
නි්වෙ
ඇවූත ශමාතොේක්කයෙ?
අවමාතැතිරිමාතාශ ත රිර ශේරා ශෙ ව ශේොශ ොමාතවූ ඒ රටුේ
එරිමාතා ශුම්ශු ව පත ාල ශසේු ක්කය ේරම් ලැබුුා. ඒ රටුල
අවමාතැති ශේශ ුර
ැති වුණාට ුඩා ුැඩි ශ ෙ ාුකි ව ඒ
තා ාපතිුරු එශ ේට දුු ුා, ශමාතශ ේට දුු ුා, උශේට
ුා,
සුසට එ ුා. ඒ බටිඟර රටුල තා ාපතිුරු එරිමාතාට පුදුමාත
ළැදි ාුක්කය තිශබ වශ ව. එරිමාතා එතැනි ව  ව
ෙේදී, " ැ ැ,
ඉ ව "යි කි ා තබාශව ඒ තා ාපතිුරු සම්ූර්වණ ශමාතශ ුතමාත
ේළා. ඒ තා ාපතිුරු ේථා ා ේරිමාතා මුශු ුා, ශ ොශටෝ
ව ුා. ජ්වමාත ව තා ාපතිුරු ඇරිළු ස ලුශෙ ාමාත අවමාතැතිරිමාතා
ඒ ධුරශග තබාව ව පුදුමාතාේාර ශුශ සක්කය වවූතා, අම්මාතපා. [බාධ්ා
කිරීම්] මාතා ිඟත
ැපා ට තර ුරම් ශෙපතශ ෝ ශ ොශුයි ේට ුඩා
ශෙපතුරු. ඒ රටුලට ශමාතරිමාතා න ශමාතොේටෙ? ශමාත ව ශම් ුාශ
ප වූ, නි මාත  ව ශවශ  ව යි, ශමාත ව ශම් ුාශ ප වූ,
නි මාත  ව ශව ැපතවූ ීමති
ෙ ව යි, ශම් නිරාුරණ කිරීමාත
ේර ව යි, අශේ රශට් රණ පතරුු ව ශු වූ රටුල උසාපතුලට
ශව ශවොස් ෙඬුුම් ේර ව න ේර මාතය පාොව ව යි. ඒේට
තමාතයි ශමාතරිමාතා න . ඒ ශේො වත්රාවූරිු තමාතයි ශම් ේර වශ ව. ඒ
නි මාත  ව තමාතයි ශම් ශවශ  වශ ව. වරු නිශ ෝජය
ේථා ා ේරිමාතනි, අපට ්ර ් ක්කය ැ ැ. තමු ව ා වශසේලා ශම්
රශට් ආ්වකේ ට
පතක්කය ේර
ආණ්ඩුුක්කය
ම් අපි
තමු ව ා වශසේලා දි ා ශබොශ ොමාත ේැමාතැවූශත ව බලාශව ඉ ව
සූො ම්. මුවූ ශු වශ ව ඒේ ශ ොශුයි.
අෙ උශේ අවමාතැතිරිමාතාශ ේථාශු ව ශමාතොේක්කයෙ කි ශ ? අර
දි 51 නිසා ආශ වූ අමාතාරුයි ලු. ඒ දි 51ට ේලි ව ශමාතොේක්කයෙ
කි ශ ? මාතිඟ වෙ රාජපක්කයෂ ආණ්ඩුශ අවුරුදු ෙ
නිසා පට්ට
අමාතාරුයි කි -කි ායි සපාශග. ඒ අවුරුදු රි මාතාරමාත
ශ  ව
ඇඬුුා, අමාතාරුයි කි ා. අපි ආණ්ඩුු ාාර වවූතා, බදු ස
දු ව ා,
ශපොශ ොර ස ාධ්ාර දු ව ා. අපි
ශ  ව ඇඬුශ
ැ ැ.
අවුරුදු රි මාතාර වැ කි -කි ා අපි
ශ  ව ඇඬුශ
ැ ැ. දි
51ේට පස්ශසේ තබරිමාත වලා ආණ්ඩුු ාාර වවූතා. ේට පස්ශසේ
ැුත කි ුා, "ඒ දි 51 තිබුශණ් ැවූ ම් මාතා ශම් රට
ශමාතල ේට සුරපුර ක්කය ේරලා ඉුරයි. ශම් දි 51ක්කය තිබුණු නිසා
ෙැ ව මාතට ආශ වූ අමාතාරුයි, ආශ වූ අමාතාරුයි" කි ා. ෙැ ව දි
ප ස්එශක්කය මුු මාතට තඩි බා ුා. එරිමාතා මුු මාතේට තඩි බා
එේ ැශර ව ට ශු ේර ශෙ ක්කය ැ ැ.
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වරු තලතා අරිශේෝරල ඇමාතතිරිමි නි, තබරිමි ෙ වශ ව
ැ ැ. ශම්ශේ ව ු අ රිර පිළිබඳු තබරිමි ඇවූතටමාත
ෙ වශ ව
ැ ැ. තබරිමි ට ේවුරු ව ශ ෝ කි පු ශේ තමාතයි
තබරිමි ශ තළුශ තිශබ වශ ව. මාතා ඉදින්පවූ ේරපු ුව වතිශ  ව
ු
ානි පිළිබඳු තබරිමි අධ්ය
ේර ැ ැ. මාතා ැුත
කි ුා, සාපරාධී ේාරණාුල දී අශ යෝ ය ස ශ ෝගීතාු
ෙැක්කයවීශම් ප ශවූ
(1)(ේ) උප ුව වති අධ්ය
ේර ව
කි ා. [බාධ්ා කිරීමාතක්කය] ශම් තිශබ වශ ව තබරිමි සාාවත ේර
තිශබ
ශේඛ ක්කය. ශමාත
මාතා ඉදින්පවූ ේළ ශේඛ ක්කය
ශ ොශුයි. ශමාතිඟ සඳ  ව ශු ුා, "එශසේ වුුෙ, ශ්රී ලතේාශ දී සදු
වනශග ම් ශ්රී ලතේාශ ීමති අම්ු ුරෙක්කය සතුතක්කයත ශ ොපත
ැකිු තිබුණු ම් ක්රි ාුක්කය ශ ෝ ශ ොේර ැරීමාතක්කය, මාතධ්යමාත
බලධ්ර ාශ මාතත අම්ු බරපතල ස්ුාාු ේ ු වශ ව ම්, ශම්
ප ශවූ අ්වථාම්කූලු සාපරාධී ේාරණ ක්කය ු වශ ව
ම්, ඒ
ක්රි ාුට ශ ෝ ශ ොේර ැරීමාතට අොළ වන ඉේලීමාතක්කය නිස බලධ්ර ා
පතස ව ාාර වැීමමාත ීමතයම්කූල ු වශ ව ." කි ා. ඒ කි  වශ ව
මාතධ්යමාත බලධ්ර ා ිඟත ුා ම් ශ්රී ලතේාශ ීමති ට අම්ු ුරෙක්කය
ශ ොවුණවූ, මාතක්කය බරපතළ ේාරණ ක්කය කි ා ඒ බරපතළ ේාරණ
සම්බ වධ්ශ  ව ම්කිස රටක්කය ශචෝෙ ාුක්කය සමාතය ඒ පුේවල ා
ඉේල ුා ම් තහුු ාාර ශෙ ව පුළුු ව. මාතධ්යමාත බලධ්ාර ාට ඒ
බල ලැශබ ුා. අපි අ  වශ ව එ නිුැරැදිෙ, එ ුතක්කයති ස වතෙ,
එ ශම් රශට් රටුැස ා බිලි දීමාතක්කය ශ ොශුයිෙ කි ා.
වරු නිශ ෝජය ේථා ා ේරිමාතනි, ශමාත එබඳු සාපරාධි ක්රි ා
මාතා්වවුලට ඉඩ සලසමි ව, අශේ රටුැස ා පාුා දීමාත සඳ ා ශම්
රශට් ීමති ට ශව එම් ලබ නි මාත ක්කය බු අුධ්ාරණ ේරමි ව
මාතමාත මාතශ ුච
ස්ුේප අුස ව ේර ුා. වරු නිශ ෝජය
ේථා ා ේරිමාතනි, මාතට ශම් අුස්ථාු ලබා දීමාත පිළිබඳු තබරිමාතාට
ස්රිතිු වත ශු ුා.

ගුණ නිපයෝජය කාානායකතුො

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபா ாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ශබොශ ොමාත ස්රිතියි. ට ළයට, වරු අජිවූ මාතා ව ේශපරුමාත
මාත වත්රීරිමාතා.

ගුණ රනිල් වික්රෙිරංහස ෙහසාා

(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremesinghe)

නැඟී ිරටිපේය.
எழுந்தார்.
rose.

ගුණ නිපයෝජය කාානායකතුො

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபா ாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

Order, please! වරු අවමාතැතිරිමාතා.

ගුණ රනිල් වික්රෙිරංහස ෙහසාා

(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremesinghe)

වරු නිශ ෝජය ේථා ා ේරිමාතනි, ඇවූත ු ශ  ව අශේ
පැවූශතවූ මාත වත්රීුරු වණ ාුක්කය කි ුා, "ලබ 04ුැනි දි
පතුා මාතතවල උවූසු තිශබ නිසා අපි පා්වලිශම් වරි රැස්වීම්
ශ ොපුවූුමු" කි ලා. මාතමාත කි ුා, "මාතශ පතරුේධ්වූු ක්කය ැ ැ"
කි ලා. තබරිමාතාට 04ුැනි දි රැස් ශු ව වුුමාත ා ම් අපි රැස්
ශු ව ම්. ැඟිටලා කි  ව , "අපට 04ුැනි දි න " කි ලා.

ගුණ නිපයෝජය කාානායකතුො

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபா ாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

වරු පතමාතේ වීරුත මාත වත්රීරිමාතා.
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ගුණ විෙල් ීමරවංශ් ෙහසාා

(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

වරු නිශ ෝජය ේථා ා ේරිමාතනි, මාතුලේ ශවුේ තිශබ ුා
කි ලා පා්වලිශම් වරිු ශ ොපුවූුා ඉ වශ ව ැ ැ.

ගුණ රනිල් වික්රෙිරංහස ෙහසාා

(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremesinghe)

මාත වත්රීුරු වශ
ඉේලීමාතක්කය අම්ු, ඒ සති ට ුැෙවවූ
ේා්ව  ව ශ ොතිබුණු නිසා මාතමාත එශ මාත කි ුා. 04ුැනි දි
අු ය ම්, ඔත ඔ කි  ව . මාතට ්ර ් ක්කය ැ ැ. [බාධ්ා කිරීම්]

ගුණ විෙල් ීමරවංශ් ෙහසාා

(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ත , ්ර ් ක්කය
ඒ සති ශෙ ව .

ැ ැ. පා්වලිශම් වරි රැස්වීම් පුවූු ව

අපට

ගුණ ිංප්දෂප ගුණවර්ධාන ෙහසාා

(மாண்புமிகு திடனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

It was agreed to give an Adjournment Debate to the
Opposition. අපි ේශග agree ශුලා, ලබ 05ුැනි දි
දු ව ා.
ගුණ රනිල් වික්රෙිරංහස ෙහසාා

(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremesinghe)

Yes, we agreed for the 25th.

ශෙුැනි ේාරණ , බටිඟර තා ාපතිුරු මු ශුලා "අපට ශම්
ආණ්ඩුු ශෙ ව , අපි ශම්ේ ේර ව ම්; අරේ ේර ව ම්" කි ලා
මාතමාත කි ශ
ැ ැ. න
ම් ඒ තා ාපතිුරු වශව ව අ  ව .
මාතමාත ඒ තා ාපතිුරු වු ශෙපාරයි මු වුශණ්. මාතමාත තනි මාත ගිිඟ ව
මු වුශණ්වූ ැ ැ, ස ේශලෝමාත එේට මුවුශණ්. අශේ අශ ක්කය
මාත වත්රීුරුවූ ිඟපා ා. ේවුෙ ේථා ේශළේ, ේවුෙ ගිශග,
ඳවූ
ශෙ ව ම්, ඉරවූ ශෙ ව ම් කි ලා කි ශ ේවුෙ කි ා මාතමාත ෙ වශ ව
ැ ැ. ඒේ ඒ ශවොේල වශව වමාත අ ලා බල ව . ශමාතතැ පත ාල
ශලස ශචෝෙ ා ේර ුා. ඒ ශවොේල ව පතශේ අමාතාතයාත ට
ශව ාුා. ඒ ශවොේල ව ශු මාත ේථා ේළා. ආණ්ඩුු ශුම්ශු ව
එේ එේ ශපොශරො වදු දු ව ා.
අශ ක්කය ේරුණ, මාතශ ේථාශ දී මාතමාත කි ශ , "ශම්ේ ැති
වුණාට අපි ජ තා ිඟතුාදි අ ුැ ක්කය ශෙ ුා" කි ලායි. මාතමාත
කි ශ අපි ජ තා ිඟතුාදි අ ුැ ක්කය ශෙ ුා කි ලායි. ශම් ීමති
ශේටුම්පවූ සම්මාතත ේර ව ව එේ වැ ශ ොශුයි. තමාත ව ෙුස්
5 ක්කය ආණ්ඩුශ ිඟපා ා ම්, ශම් නි මාත ඉුවූ ේර ව තිබුණා;
වැසට් ේරලා cancel ේර ව තිබුණා. ත ස ේලමාත රට පාුා
දීම් ම්, ආණ්ඩුුක්කය ැපා ට ශම්ේ ඉදින් ට ශවශ  ව එේය
වුශණ් ඇයි? ශමාත ාට ආුා, ශමාතශ ේ ගිනි තිේබා, ශමාතශ ේ මින්ස් ුරඩු
වැහුුා. ඇයි ත නි මාත අයි ව ේශළේ ැවූශවූ? ශම්ුා වැ
ේථා ේරලා ුැඩක්කය ැ ැ. ආණ්ඩු බල තිබුණා ශ ව.
ශමාතතැ
තිශබ
එක්කය ේාරණ ක්කයුවූ රණපතරුු ව වැ
ශ ොශුයි. ශම්, සාමාතා ය අපරාධ් වැ පතතරයි. රණපතරුු ව වැ
අපි ඩු ෙමාතලාවූ ැ ැ; ශම් එේක්කයුවූ ැ ැ;
පිටරට ඩුවූ ැ ැ, ශම්ුා ුුාශව ේ ව බල ව ඒ
ශමාතො ුාුවූ ැ ැ. අශ ේ ුයුස්ථාො ේ රිළ ශ ොඳ පතුාෙ ක්කය
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පා්වලිශම් වරිු
මාත තා]

වවූශතොවූ, එිඟදී ශරේෂ්ධාධිේරණ ට බණි ව වූ බැ ැ. ේවුරු ව
ශ ෝ පවූ ේරේදි, ජ ාධිපතිරිමාතා ම් ේරේදි ේවුරුුවූ ආවම්
අම්ු ම් ේරලා ැ ැ. ඇශමාතන්ේ ව ආවම් ශමාතශ ේ තිශබ ුා
කි ලා අපි ෙ වශ වූ ැ ැ. අපි ෙ ව ුා, ශරේෂ්ධාධිේරණශග
ශබෞේධ්
පතනි ්ච ේාරුරු ව
ඉ ව ුා;
ේශතෝලිේ
පතනි ්ච ේාරුරු ව ඉ ව ුා කි ලා. ෙැ ට ිඟ වදු අ
ැ ැ.
ිඟ වදු ශේශ ක්කය පවූ ේර ව යි ගිශග. සම්ූර්වණශ  වමාත සත ලශබෞේධ් අ වූ ඉ ව ුා; ේශතෝලිේ අ වූ ඉ ව ුා. මාතමාත ෙ ව ා
පතධි ට ඇශමාතන්ේ ව ආවම්ුල ශේශ ක්කය ශ ෝ ිඟ වදු, මුස්ලිම්
පතනි ්ච ේාරුරු ව අෙ ශරේෂ්ධාධිේරණශග ැ ැ. අපි ශ ෝජ ා
ේරලා තිශබ ුා, රපතඩ ාාෂාු ෙ ව ා පතනි ්ච ේාරුර ුර
ශරේෂ්ධාධිේරණ ට පවූ ේර ව . ශමාතොේෙ, රපතඩ ාාෂාශු ව
තිශබ
ඩු ේටුතරි පාේ ේර ව . ශු ශමාතො ුාුවූ ැ ැ. ඒ
කි ු ේාරණ
ුැරදියි.
ැතගිලා ඇපතේලා ඉස්ශසේලාමාත
ශරේෂ්ධාධිේරණ ට ගිිඟේලා ුඳි ුා, ශම් ුැඩ ේර ව කි ලා.
ේට පසුු ශරේෂ්ධාධිේරණශග තී වදුුක්කය තමාත වශ පැවූතට
එ වශ ව
ැති ශු ශේොට බණි ුා. ඒේ තමාතයි ේරශව
 වශ ව. ශම් ේර වශ ව මාත
ලජ්ජා
ැති ුැඩක්කය. ශම්
පා්වලිශම් වරිුට ඇපතේලා ව ලා, ගිනි ති ලා පා්වලිශම් වරිශ
තවූවූු
ටපවූ ේරලා තිශබ වශ ව. තුවූ ශම්ේට ඉඩ
ශෙ ුාෙ? එ ුා ම් ුවකීමාතක්කය ඇතිු ේටුතරි ේර ව . ත ේරපු
එශේ ව සම්ූර්වණශ  වමාත පා්වලිශම් වරිුවූ ැති ේරලා තිශබ
අුස්ථාුේ, ශලෝේ පිළිවවූත ශරේෂ්ධාධිේරණ ට ශචෝෙ ා
ේරලා අශේ ශවෞරු
ැති ේර ව
එපා. තමාත වට ේරුණු
තිශබ ුා
ම් තමාත වට පුළුු ව ශෙෝෂාියශ ෝව ශවශ  ව .
ේරුණු
ැතිු නිේම් මාතඩ ව  ව
එපා. ශම් වරු සාාු
තබරිමාත වලා ැති ේරලා තිශබ වශ ව. අඩුමාත තරශම් ශම් සාාශ
තවූවූු තසුා තබ ව ුැඩ ේර ව .

ගුණ විෙල් ීමරවංශ් ෙහසාා

(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

Sir, I rise to a point of Order.

ගුණ නිපයෝජය කාානායකතුො

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபா ாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

වරු පතමාතේ වීරුත මාතැතිරිමාතා, තබරිමාතාශ point of Order එේ
ශමාතොේක්කයෙ?

ගුණ ාලාා අතුපකෝරල ෙහසත්මිය

(மாண்புமிகு (திருமதி) தலதா அத்துடகாரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

නැඟී ිරටිපේය.
எழுந்தார்.
rose.

ගුණ නිපයෝජය කාානායකතුො

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபா ாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ශබොශ ොමාත ස්රිතියි. වරු අධිේරණ අමාතාතයරිමි
ේර ව . තබරිමි ට අුස්ථාු ශෙ ව න .

ගුණ ාලාා අතුපකෝරල ෙහසත්මිය

(மாண்புமிகு (திருமதி) தலதா அத்துடகாரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

වරු නිශ ෝජය ේථා ා ේරිමාතනි, ශමාතරිමාතා ශරේෂ්ධාධිේරණ
වැ කි
ශේුේ වැ මාතමාත පුදුමාත ශු වශ ව ැ ැ. ශමාතොේෙ, එො
ිඟටපු අග්රපතනි ්ච ේාරරිමි ශව ැේලා පතමාතේ වීරුත මාත වූමාත ා
එරිමි ට ේථා ේරපු පතධි වැ මාතමාත ිඟත වශ ව රටමාත ෙ ව ුා. ඒ
නිසා මාතමාත ඒ වැ ේථා ේර ව
 වශ ව ැ ැ.
ශම්ුා ේලි වමාත පා්වලිශම් වරිුට ඉදින්පවූ ේරලා තිබුණු Bills.
ෙැ ව අපි ශවොඩාක්කය ්රමාතාෙ ශුලායි ශම්ුා ඉදින්පවූ ේර වශ ව.
සැේතැම්බ්ව 11 ශුනිො ශව ාපු එේේට තමාතයි ෙැ ව ශම් නිශ ෝව
ඉදින්පවූ ේරලා තිශබ වශ ව.
ශම්ුා වැ ෙැ ව අලුති ව ේථා ේර ව ශේුරවූ ැ ැ. තු
දුරටවූ ශමාතරිමාතාශ
ෙැ
වැීමමාතට මාතමාත කි  ව ම්. මාතධ්යමාත
බලධ්ාන් ා ශු වශ ව මාතමාත ශ ොශුයි; මාතමාත පවූ ේර අමාතාතයාත
ශේේම් ශ ොශුයි. මාතට අමාතාතයාත ශේේම්ුරු පවූ ේර ව
බල ක්කය
ැ ැ. ඒ බල තිශබ වශ ව වරු ජ ාධිපතිරිමාතාට.
එරිමාතාශ
ා ේ ා වරු ජ ාධිපතිරිමාතා නිසා එරිමාතාට ඉේලීමාතක්කය
ේර ව පුළුු ව, මාතධ්යමාත බලධ්ාන් ා ැපා ට පවූ ේර පුේවල ා
පතධි ට එරිමාතාට පත ්ුාස ශේශ ක්කය පවූ ේර ව කි ලා. නේශ ව
කි  ව න . ඒ නිසා නිේම් අ ු ය ශේුේ කි  ව එපා
කි
එේයි මාතමාත කි  වශ ව.

ගුණ වාසුපද්ව නානායක්කාර ෙහසාා

(மாண்புமிகு வாசுடதவ ாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

නැඟී ිරටිපේය.

ගුණ විෙල් ීමරවංශ් ෙහසාා

(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

වරු නිශ ෝජය ේථා ා ේරිමාතනි, ශම් සාාු ුරණශ  ව අනූ
ේර ව මිසක්කය ශම් සාාශ තවූවූු ුට්ට ව අප ේටුතරි
ේරලා ැ ැ. ැබැයි, අවමාතැතිරිමාතා ශම් රශට් ශරේෂ්ධාධිේරණ
පතනිසුරුරිමාත වලාට ා ශරේෂ්ධාධිේරණ ට පතශ ච ාවූමාතේු ශම්
වරු සාාශ න තරම් ේථා ේරලා තිශබ ුා, එරිමාතා පතපක්කයෂශග
ඉ වශෙේදිවූ. ඒ අයිති ශම් වරු සාාශ ඉ ව ා මාත වත්රීුරු වට
තිශබ ුා. ශරේෂ්ධාධිේරණශග ම් කිස අේටුතවූතක්කය ෙකි ුා
ම් ඒ වැ
ේථා ේර ව
අපට අයිති
තිශබ ුා. ඒ
පවූකිරීම්ුල තිශබ පතශ ේෂ ස්ුාාු වැ ේථා ේර ව , ෙුස්
ශෙේේ පතුාෙ ක්කය ශෙ ව . තමු ව ා වශසේලා ඒ පවූකිරීම්
ේර වශ ව ශමාතො ක්රමාත ේටෙ කි ලා අපි ඒ ෙුස් ශෙශක්කය පතුාෙශගදී
තේපු ේරලා ශප වු ව ම්.

ේථා

எழுந்தார்.
rose.

ගුණ නිපයෝජය කාානායකතුො

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபா ாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

Point of Order එේක්කයෙ?

ගුණ වාසුපද්ව නානායක්කාර ෙහසාා

(மாண்புமிகு வாசுடதவ ாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ත .

ගුණ නිපයෝජය කාානායකතුො

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபா ாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

වරු ුාසුශේු

ා ා ක්කයේාර මාත වත්රීරිමාතා.

263

2019 ජ ුාන් 10

ගුණ වාසුපද්ව නානායක්කාර ෙහසාා

(மாண்புமிகு வாசுடதவ ாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

වරු නිශ ෝජය ේථා ා ේරිමාතනි, අෙ ඉදින්පවූ ේර තිශබ
ප වූ ශේටුම්පශවූ, ලතේාශ ුරෙක්කය ැපා ට සතුතක්කයත ශ ොු
ක්රි ාුක්කය ශු වූ රටේ ුරෙක්කය ැපා ට පිළිවැශ
ුා
ම්,
එශසේමාත එ මාතධ්යමාත බලධ්ාන් ාශ මාතත අම්ු බරපතළ ැයි
සැලශේ ුා ම් ේට අශ යෝ ය ස ශ ෝගිතාු දි
ැකියි
කි ලායි කි  වශ ව. එතශේොට ශම් රශට් ීමති සම්පාෙ
ේර
සම්මාතත ේර වශ ව ශම් පා්වලිශම් වරිු. ශම් පා්වලිශම් වරිශ
සම්මාතත ශ ොේළ ීමති ක්කය අම්ු,- [බාධ්ා කිරීමාතක්කය] ශපොඩ්ඩක්කය
ඉ ව . ශම් පා්වලිශම් වරිු පතස ව සම්මාතත ශ ොේළ ීමති ක්කය අම්ු
ුරෙක්කය පිළිශව , ඒ ුරෙ සම්බ වධ්ශ  ව අශ යෝ ය ස ශ ෝව
ලබා දීමාතට තමාතයි ශම් ප ති ව ශ ෝජ ා ේර වශ ව. ශම් රශට්
පා්වලිශම් වරිශ බල ට පට ැනි ුව වති ක්කය තමාතයි ශම්ශක්කය
තිශබ වශ ව.

ගුණ නිපයෝජය කාානායකතුො

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபா ாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

සඳ

අෙ රැස්වීමාත අුසා ශග එරිමි ශ
ක්කය ේරයි.

ේථාශ දී එරිමි

ඒ වැ

ගුණ ාලාා අතුපකෝරල ෙහසත්මිය

(மாண்புமிகு (திருமதி) தலதா அத்துடகாரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

වරු මාත වත්රීරිමාතා සාාශ රැඳී සපාශ ොවූ මාතට ඒ පිළිබඳු දී්වඝු
කි  ව
පුළුු ව. තබරිමාතාට ස ලුමාත වරුවූු
ඇරිු මාතමාත
කි  වශ ව, ශමාතිඟ මුේ ප ශවූ ුැනි ුව වතිශග ඒ ස ලුමාත
අුස්ථාු ව සඳ  ව ේරලා තිශබ ුා. ශමාතො මාත ුරෙක්කය වුණවූ, එ
ශම් රශට් ුරෙක්කය ැපා ට වැශ  වශ ව ැවූ ම් ේාටුවූ ඒ වැ
ේටුතරි ේර ව බැ ැ.

ගුණ නිපයෝජය කාානායකතුො

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபா ாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ශබොශ ොමාත ස්රිතියි. ට ළවට වරු අජිවූ මාතා ව ේශපරුමාත
නිශ ෝජය අමාතාතයරිමාතා. තබරිමාතාට පත ාඩි 14ේ ේාල ක්කය
තිශබ ුා.
[ූර.ාා. 11.45]

ගුණ අජිත් ෝදනප්පපුණෙ ෙහසාා අපරි්ර නිපයෝජය
අොායතුො
(மாண்புமிகு அேித் மான்னப்தபரும - சுற்றாடல்
அகமச்சர்)

பிரதி

(The Hon. Ajith Mannapperuma - Deputy Minister of
Environment)

වරු නිශ ෝජය ේථා ා ේරිමාතනි, මාතට ේථා ේර ව අුස්ථාු
ලබා දීමාත පිළිබඳු තබරිමාතාට ස්රිතිු වත ශු ුා. ඒ ුාශ මාත වරු
අධිේරණ
ා බ වධ් ාවාර ්රතිසතස්ේරණ අමාතාතයරිමි ටවූ
ස්රිතිු වත ශු ුා, ජරාජී්වණ වුණු ශම් රටට ැුත "ඉ වදි  ව
සාවරශග මුරි ඇට "
පතරුොුලි ලබ ව ට පුළුු ව පතධි ට
ීමති රීති ශව ැේලා, අණ ප වූ ශව ැේලා ශම් රශට් ක්කයතිමාතවූ
අධිේරණ ක්කය නි්වමාතාණ කිරීමාතට ේටුතරි කිරීමාත සම්බ වධ්ශ  ව.
පතශ ේෂශ  වමාත අපි ෙ ව ුා, පසුගි ේාලශග ශම් රශට්
ුැෙවවූ, උවවූ, ෙැම්ුවූ, ක්රි ාේාරී පුේවල  ව පාරුේ දිශ
බේශලෝ බළේලු ුශ
මාතරා ෙැම්මාතා කි ලා. තමාත වශ
අයිතිුාසේම් ශුම්ශු ව ේථා ේරේදී රෑට සුදු ු  ව එේක්කය
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ඇපතේලා අරශව ගිිඟ ව මාතළ ුරණ මාතය ොලා
ුා. එශ මාත සදු
වුණු රටක්කය ශම්ේ. මාතාධ්යශ දි ව පැ ැරශව
ුා, මාතාධ්යශ දි ව
අරිරුෙ ව ේර ුා, මාතාධ්ය ආ ත ුලට ශබෝම්බ ව ුා, මාතාධ්ය
ආ ත ගිනි ති ුා, තමාත වශ අඩු පාඩු කි ුාමාත මාත ෙුේ පාර
මාතැේශේ මාතරා ෙමාත ුා.
ඒ ුාශ ජ තාු, ක්රි ාය ලී ජ තාු, පාලේ  වශ ුැරැදි
ශප වුපු පුේවලයි ව, පාලේ  ව පතශ ච
ේරපු අ බේශලො
බළේලු ුාශ මාතරා ෙමාත තවූවූු ේට පවූ ශුච්ච රටක්කය තමාතයි
ශම් රට. එශ මාත ම් වරු ඇමාතතිරිමි නි, ශම් ප වූ ශේටුම්පත
ශව ඒමාත සම්බ වධ්ශ  ව මාතමාත තබරිමි ට ස්රිතිු වත ශු ුා.
ශම් ප වූ ශේටුම්පත ේාශ ුවූ න ේමාතට ශ ොශුයි, රශට්
්රජාත වත්රුාෙශග න ේමාතට ශවශ
ප වූ ශේටුම්පතක්කය. ම්
තැ ැවූතුරශ මාතරණ සම්බ වධ්ශ  ව අලාා අ ේරවැීමශම්
ප වූ ශේටුම්පත ශව ඒමාත වැ තබරිමි ට ස්රිතිු වත ශු ුා.
ශමාතොේෙ, අපි ෙ ව ුා බල තිශබ පුේවල ා ැසශර පතධි .
තුවූ මාතාධ්යශ දිශ ක්කය ශු ව
පුළුු ව, ශම් රටට
ම්
උවවූේමාතක්කය, ෙැම්මාතක්කය, ම් ශෙ ක්කය එේරි ේර පුේවලශ ක්කය
ශු ව පුළුු ව, ඒ පුේවල ා තමු වට පතරුේධ් ම් අපි ෙැක්කයේා,
එො ඒ පුේවල ාට සලේපු පතධි . ඒ ජීපතතුලට, ශම් රශට් අිඟතසේ
මිනි ාශ ජීපතත ට ුපා ාේමාතක්කය ශෙ ව ට තබරිමි ේටුතරි කිරීමාත
වැ
ස්රිතිු වත ු ුා. ශම් ප වූ ශේටුම්පත ශව
ඒමාත
ේාටුවූ න ේමාතේට ේර
ශෙ ක්කය ශ ොශුයි. ශම්ේ රශට්
න ේමාත. ශමාතොේෙ, 0015 ජ ුාන් 08ශුනි ො අපි ශම් රශට්
ජ තාුට පු
පු ා කීශ ේාටවූ එේශසේ සලේ
රටක්කය
නි්වමාතාණ ේර ුා කි
එේයි. අපට එේ පාරටමාත ඒ තවූවූු
නි්වමාතාණ ේර ව බැන් වුණවූ, පතපා ව පතට ීමති ශව ැේලා
අධිේරණ
ක්කයතිමාතවූ ේරලා අපි ශම් ේටුතරි ේර ුා. බල ව ,
ලස වත පතක්රමාතරිතවට ශුච්ච ශේ ෙ ව ුාෙ? තාජුදී ව ඝාත
වැ බල ව . ුපා ා රව්ව රීඩේ ා තමු වශ පවුශේ වුුමාත ාුට
මාතරා ොපු ැපා බල ව . ශම්ුාට අපට ීමති රීති අු යයි. ශම් රශට්
පාල ක්කය ශවනි  ව
ම් ීමති රීති අු යයි.
වරු නිශ ෝජය ේථා ා ේරිමාතනි, ඒ ුාශ මාත සාපරාධී
ේාරණාුලදී අශ යෝ ය ස ශ ෝගීතාු ෙැක්කයවීශම් ප ත ටශවූ
නි මාත අෙ දි අම්මාතැති ට ඉදින්පවූ වී තිශබ ුා. ඒ නි මාත
ඉදින්පවූ ේර තිශබ වශ වවූ ේාටුවූ න ුට ශ ොශුයි. 0015
ජ ුාන් 08ු ො අපි දීපු ්රතිාා අම්ු,
පාල ශග ්රතිපවූති
අම්ු ශම් රටට ශමාත
ඳු වුා දි ුතරියි. අෙ ශේ පාල ු ශ  ව
බතශේොශළොවූ ශු ශේොට, ආවම්ුාෙ ඇෙලා අරශව ඒ ර ා
රශට් ආරවුලක්කය ඇති ේර ව උවූසා ේර ුා. ශේ පාල
ු ශ  ව බතශේොශළොවූ ශු ශේොට, ජාතිුාෙ ඇෙ ව ව ුා.
සමාතාජ මාතාධ්ය ජාලා ශමාතශ ුමි ව ශම් ුාශ ේටුතරි ේරලා ශම්
රශට් ජ තාුට ුැරැදි පණිපතඩ දීලා, ශම් රශට් ජ තාු ශ ොමාතය
ඇරලා, ශම් රශට් ජ තාු මුලා ේරලා ම් ම් පතේලු - ම් ම්
ේඩාේේපේේාරී සේධී ව- ඇති ේර ව ේටුතරි ේර ුා. පසුගි
ෙුස්ුල අපි ෙැක්කයේා, ජ තාු මුලා ේරලා, ශම් පා්වලිශම් වරිුවූ
මුලා ේරලා බල
ව ව
ගි
ැපා. මින්ස් ුරඩු ව ලා,
ේථා ා ේරිමාතාට සලේපු පතධි අපි ෙැක්කයේා. ේථා ා ේරිමාතාශ
පුටුු අරශව ගි
ැපා, පුටුුට ුරිර ොපු ැපා අපි ෙැක්කයේා; පුටුු
පතසේරපු ැපා අපි ෙැක්කයේා. ්රජාත වත්රුාෙ අව ේර මිනිසු ව
ඒුා ශ ළා ෙකි ුා. ශම් පා්වලිශම් වරිශ
ුර්රසාෙුලට
මුුාශුලා ශබොරු ශේවේ ඇෙ බාලා, පච කි ලා ශම් රශට්
්රජාත වත්රුාෙ ට ානි ේර ව ට වවූ උවූසා
අපි ෙැක්කයේා. මාතමාත
වරු අවමාතැතිරිමාතාට ස්රිතිු වත ශු ුා, එරිමාතා ්රජාත වත්රුාදී
ශලස ශම් ්ර ්
පතසඳීමාත වැ .
පා්වලිශම් වරිුට මින්ස් ුරඩු අරශව , පිිඟ මුුරරු අරශව
උවූතර ශ ො  ව ආපු අ ඉදින්ශග ශබොශ ොමාත ්රජාත වත්රුාදී
පතධි ට එ පතසඳුුා. ්රජාත වත්රුාෙ ආුතධ් ක්කය ේරශව ශම් රශට්
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[වරු අජිවූ මාතා ව ේශපරුමාත මාත තා]

ශේ ැලීමාතක්කය ැතිු, ඒුා පතසඳ ව ට ේටුතරි කිරීමාත වැ මාතමාත
එරිමාතාට ස්රිතිු වත ශු ුා. අෙ අශේ රට මුළු ශලෝේශගමාත
පැසසුමාතට ලක්කය ශුලා තිශබ ුා. ුරස්සශ  ව න්, ුැසකිලිශ  ව
න් බල ව ව ආපු මාතෂව ශේ පාල ා  ව ශම් රශට් ිඟපා ාට,
ඒුාට ්රජාත වත්රුාදී පතධි ට උවූතර දීලා පතසඳ ව ලැබීමාත වැ
මාතමාත පතශ ේෂශ  වමාත සරිටු ශු ුා; ස වශතෝෂ ශු ුා. ඒ
සම්බ වධ්ශ  ව අපට ශලෝේශගවූ ්ර තසාු ිඟමි ශු ුා. මාතමාත
පතශ ේෂශ  වමාත එරිමාත වලාට කි ුා, ශබොරු කි  ව එපා කි ලා.
්රජාත වත්රුාදී රටක්කය නි්වමාතාණ
ේර ව
ම්, පතධ්ා ේ ,
ුයුස්ථාො ේ
ස
අධිේරණ
ක්කයතිමාතවූ ශු ව
න .
අධිේරණ රිළ ශබොරු ේර ව බැ ැ. පා්වලිශම් වරිු රිළ,
ුයුස්ථාො ේ රිළ ශබොරු ේර ව එපා. පතධ්ා ේ රිළ ශබොරු
ේර ව බැ ැ. අශ ක්කය ැමාත තැ මාත ඒුා cover ශු පතධි ට
පතධ්ා ේ , ුයුස්ථාො ේ ස අධිේරණ
ක්කයතිමාතවූ ේරලා
තිශබ ුා. පසුගි ො සදුවන සේධි ුාශ ්රජාත වත්ර පතශරෝධී
සේධි ක්කය ශම් රශට් ඉති ාසශග ේුොුවූ සේධ් ශුලා ැ ැ.
පා්වලිශම් වරිුට මින්ස් ුරඩු ශව ැේලා, පතේලු ේරලා, පිම්ම්
ව ලා, බුදි ශව , ේථා ා ේරිමාතාට ශම් වරු සාාුට එ ව
ශෙ වශ ව ැතිු බාධ්ා ේළවූ, පා්වලිශම් වරිු ක්කයතිමාතවූ ේරමි ව
ඒ ස ේල ්රජාත වත්රුාදීු ජ වැීමමාතට ැකිවීමාත පිළිබඳු අපි
ස්රිතිු වත ශු ුා.
වරු ේථා ා ේරිමාතාවූ, වරු නිශ ෝජය ේථා ා ේරිමාතාවූ නිස
පතධි ට
පා්වලිශම් වරිු
සුරුුා,
ඒ
බලමුළු
රිළි ව
ුයුස්ථාො ේ
ක්කයතිමාතවූ ේරමි ව අශේ රට ්රජාත වත්රුාදී රටක්කය
කි ලා ශලෝේ ඉදින්ශග පිළිබිඹු ේර ව පුළුු ව පතධි ට ේටුතරි
කිරීමාත වැ අප එරිමාත වලාට ස්රිතිු වත ශු ුා. අෙ ශම් ේථා
ේර ේට්පා එො අධිේරණශග ශේොශ ොමාතෙ ැසරුශණ් කි ලා
අපි ෙ ව ුා. ශම් අ බැ ව කි ූල ව මාත තා ලතේාුට එ ශේොට
පාශ්ව බුදි වවූත ේට්පා ; ුීමෙ ව පිේශේ ශ ෝ ා අශේ රටට
එ ශේොට ේසාෙ බඳි ව ේථා ේරපු ේට්පා . ඒ ුාශ ශේුේ
ේරමි ව ශලෝේ ඉස්සර ා ජරා ජී්වණ ේරලා, ශවෝත්රිේ රටක්කය
බුට පවූ ේරලා තිබුණු ශම් රට, ශලෝේශග පිළිව ව ා රටක්කය බුට
පවූ ේර ව අපට ුවකීමාතක්කය තිශබ ුා. ඒ නිසා මාතමාත කි ුා,
"තබරිමාත වලා සට ව ේර ව ; පතුාෙ ේර ව ; ේථා ේර ව .
ැබැයි, ේරුණාේරලා සතය රිළ ේථා ේර ව . ශබොරු රැුපාලි
රිළ බල ව ව , ුාස ව ව , ජ තාු රුට්ට ව ේථා ේර ව
එපා" කි ලා.
ශම් පා්වලිශම් වරිු උවූතරීතරයි කි ලා කි  වශ ව වරු
ේථා ා ේරිමාතාවූ, වරු නිශ ෝජය ේථා ා ේරිමාතාවූ ශම් වරු
සාාු ඒ පතධි ට ශමාතශ වීමාත පතතරක්කය ශ ොශුයි. ශම් වරු සාාශ
ඉ ව මාත වත්රීුරුවූ සතයවරුේ ශු ව න . බල ලබා වැීමශම්
මුුාශු ව පට්ටපේ පච, පට්ටපේ ශබොරු ශම් වරු සාාු රිළ ේථා
කිරීශමාත ව පලක්කය ැ ැ, රටට සතු්වධ්
ශවශ  ව
ම්, රට
තැ ේට ශවශ  ව
ම්. ශම් ප වූ ශේටුම්පශවූ පැ ැදිලිු
්රේා ේරලා තිශබ ුා, "ඇතැම් ඉේලීම් ප ත සඳ  ව ේරුණු
මාතත ්රතික්කයශෂේප කිරීමාත මාතධ්යමාත බලධ්ර ාට පුළුු ව." කි ලා. මාතධ්යමාත
බලධ්ර ා කි  වශ ව ශේ පාල ාශ ක්කය ශ ොශුයි; ඇමාතතිරිමි
ශ ොශුයි; ජ ාධිපතිරිමාතා ශ ොශුයි; අවමාතැතිරිමාතා ශ ොශුයි;
රාජය නිලධ්ාන්ශ ක්කය. ජ ාධිපතිරිමාතා පවූ ේර
රාජය
නිලධ්ාන්ශ ක්කය. තහු ඒ ස ලුමාත ීමති රීතිුලට බැඳිලා ඉ ව
නිලධ්ාන්ශ ක්කය.
ශම් පතමාතේ වීරුත මාත වත්රීරිමාතා ේ ව ුා ුාශ , ශබන්  ව
ශෙ ුා ුාශ , පාශ්ව බුදි ා ව ව ුා ුාශ , ාාතී වට ශවුේ ශෙොරුේ ශබෙලා ශෙ ුා ුාශ ේටුතරි ේර ව පුළුු වේමාතක්කය
ැ ැ. ා -ුා
ශෙ ුා ුාශ , ශ ොර පාස්ශපෝට් ෙ ුා
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ුාශ ඒ නිලධ්ාන් ාට ේටුතරි ේර ව බැ ැ. අයිශඩ වපාපා ේාඩ්
ශෙේ, රි ති ා ව ව ුා ුාශ ඒ නිලධ්ාන් ාට ේටුතරි ේර ව
බැ ැ. තහු රාජය නිලධ්ාන්ශ ක්කය. ප ශවූ කි ුා, ම් ුරෙක්කය ශ්රී
ලතේා ීමති
ටශවූ සදු වී ශ ොමාතැති ම් ඒේට එේය ශු ව
බැ ැ කි ලා. ඒ ුාශ මාත, ශේ පාල
ස්ුාාු ේ ුරෙක්කය
සම්බ වධ්ශ  ව තැ ැවූශතුරට එශරිඟු ඩු පැුශර වශ ව ම්
ඒේට එේය ශු ව වූ බැ ැ. ශු වූ රටේ ශේ පාල ්ර ්
පතසඳා ව ව ශ ෝ අශේ රශට් ශේ පාල ්ර ් පතසඳා ව ව
ඩු
පුර ව බැ ැ. ඒේ පැ ැදිලිු තිශබ ුා. ඒ ුාශ මාත, ශ්රී
ලතේාශ ුතෙ ීමති
ටශවූ පමාතණක්කය ෙඬුුම් පැමිණ පත
ැකි
ුරෙක්කය සම්බ වධ් ඒ ඉේලීම්ුලට එේය ශු ව බැ ැ කි ලා
තිශබ ුා. එශ මාත
ම්, ශ්රී ලතේාශ ුතෙ මුොශ තිශබ
්ර ් ුලට ඇඟිලි ව  ව ශම් ප ත ක්රි ාවූමාතේ ශු වශ ව ැ ැ
කි
එේ අපි පැ ැදිලිු ්රේා ේර ුා. ඒ නිසා ශබොරු කි ලා
ජ තාු රුට්ට ව
 ව එපා. ශම් ප ත කි ුලා බලලා
එ ව . ශම් ප ශවූ පැ ැදිලිු තිශබ ුා, ශ්රී ලතේාශ ුතේධ් ීමති
ටශවූ පමාතණක්කය ෙඬුුම් පැමිණ පත
ැකි ුරෙක්කය සම්බ වධ්ශ  ව
එේය ශු වශ ව ැ ැ කි ලා. ඒ කි  වශ ව අපි ශලෝේ ට
ශප වුලා තිශබ ුා, අශේ අධිේරණ
ක්කයතිමාතවූ කි ලා. ේශග ශපශ්වො ශු ශේොට ජ ාධිපතිරිමාතා වවූරි තී වදු පුා, ශම්
පා්වලිශම් වරිු වවූරි තී වදු පුා අධිේරණ ශප වුලා දීලා
තිශබ ුා ුැරැදි
ම් ුැරැදියි කි ලා. අපි එශ මාත ස්ුාධී
අධිේරණ ක්කය නි්වමාතාණ ේරලා, ශම් මාතිඟ වෙ රාජපක්කයෂ මාත වූත ා
ඇරිළු ේට්පා ජිීමුාුල තිශබ පතදුලි පුටුශු ව ශේරා වවූතා.
එශ මාත ශේරා වවූශවූ අපි. අපි එශ මාත ේශළේ ශ ොඳ අධිේරණ ක්කය
ෙලා ශප වුලා. ශම් රශට් ශ ොඳ අධිේරණ ක්කය ස්ුාධී ු
තිබුශණ් ැවූ ම් ශම් ු ශේොට ත ේ ව
ේට්පා ජිීමුාුල
පතදුලි පුටුශ බුදි. ශම් රජ ට ශවෞරු ේර ව න , එශ මාත
අධිේරණ ක්කය නි්වමාතාණ ේරලා ශම් රට
පවූ රටක්කය පතධි ට
ශලෝේ ඉස්සර ශප වම්ම් කිරීමාත වැ . ඒ නිසා මාතමාත කි ුා,
ශබොරු ේර ව එපා කි ලා.
ුතෙ මුොු මුලා ේරලා, ුතේධ් පාපතච්චි ේරලා බල ව ව
උවූසා ේර ව එපා. ශම් ප ත රිළ තිශබ ුා, ශ්රී ලතේාශ
ුතේධ් ීමති
ටශවූ පමාතණක්කය ෙඬුුම් පැමිණ පත
ැකි ුරෙක්කය
සම්බ වධ්ශ  ව එේය ශු වශ ව ැ ැ කි ලා. අශේ අධිේරණ
ක්කයතිමාතවූ. අශේ මිනිස්සු ශු ශේොශ ේුවූ ු වශ ව ැ ැ
කි
එේ ශම් ප ශවූ පැ ැදිලිු තිශබ ුා.
ඒ ුාශ මාත ඉේලීමාත ඉටු ේරලීමාත ශ්රී ලතේාශ ආණ්ඩුක්රමාත
ුයුස්ථාුට පට ැනි ශ
ම්, රජශග ්රතිපවූති ට ානිේර ශ
ම් අශේ ආණ්ඩුක්රමාත ුයුස්ථාුට පට ැනි ශේේට ශු වූ රටක්කය
එේරි වුශණොවූ, ශු වූ රටක්කය ඉේලීම් ේශළොවූ අපි ඒේට එේය
ශු වශ ව ැ ැ කි
එේ ශම් ප ශවූ පැ ැදිලිු තිශබ ුා.
ඉේලීමාත ඉටු කිරීමාත රිළි ව ම් පුේවලශ ුරශ ජාති , ආවමාත,
ාාෂාු, ුරල , ස්ත්රී පුරුෂ ාාු , ශේ පාල මාතත ශ ෝ උප ව
ස්ථා
නිසා ානි ක්කය සදු ශු වශ ව ම් ශම් ප ත ටශවූ
ශතොරරිරු ශෙ ව බැ ැ කි ලා කි ුා.
ශම් ප තට බ ශු වශ ව ුතෙ මුොශ ේට්පා ශ ොශුයි.
ශම් ප තට බ ශු වශ ව ශම් රශට් සේලි අරශව ශ ොරේම්
ේරලා ශු රටුල තවපු ේට්පා යි. ුතෙ මුොශ ේට්පා ශම්
ප තට බ ශු ව
එපා. තවු ව ශම්ශේ ව නිෙ ස් ේරලා
තිශබ ුා. ආවම් ්ර ් නිෙ ස් ේරලා තිශබ ුා. ම් ආවමාතක්කය
සඳ ා ක්කයතිමාතවූු අශේ අ
යතාු ශව
 ව පුළුු ව පතධි ට
නිෙ ස් ේරලා තිශබ ුා. මුවූ ශම් ප තට බ ඇයි? ශම්
ප තට බශග ෙයල වශ ව ඇයි? ශම් ප ත තිශබ වශ ව සාපරාධී
ේාරණාුල දී අශ යෝ ය ස ශ ෝගීතාු ෙැක්කයවීමාත සඳ ායි. අපරාධ්
ේර ශපොඩි අිඟතසේ මිනිසු ව ශම් ප තට බ
ැ ැ.
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සාපරාධී ේාරණාුල දී අශ යෝ ය ස ශ ෝගීතාු ෙැක්කයවීශම්
ප තට බ ශු වශ ව ඇමාතතිේම් අරශව , ශ ොරේම් ේරලා,
ශබොරු ේරලා වවූරි සේලි අරශව ගිිඟ ව ශු වූ රටුල තවපු
මිනිස්සු. ඒ රටුල තිශබ ඒ සේලි අපට ශසො  ව පුළුු ව
බල ලැශබ වශ ව ශම් ප ත මාතඟි ව. ශපොඩි ශ ොරු -ශවුේ ේඩ
මිනිස්සු- ශම් ප තට බ
ැ ැ. ශම්ේට බ ශු වශ ව ේවුෙ?
ශේ පාල
මුුාශු ව මාතවූ රුය ජාුාරම් ේර මිනිසු ව තමාතයි
ශම් ප තට බ ශු ව න . එශ මාත ැතිු, ශම්ේට බ ශු ව
ශු වූ ශ ේරිුක්කය ැ ැ කි
එේ මාතා පතශ ේෂශ  ව කි ුා.
වරු නිශ ෝජය ේථා ා ේරිමාතනි, අපි
පාල ්රතිපවූති
රකි ුා. මුවූ ඒේ න්මාත අමාතාරු ුැඩක්කය. ශම් පා්වලිශම් වරිශ
සපා 005 ශෙ ාශව ව පතපක්කයෂශග සපා අ "
පාල " කි
ශේ ශමාතොේක්කයෙ කි ාුවූ ෙ වශ ව ැ ැ. තුමාතවූ ෙ වශ ව ඒේාධිපති
පාල
වැ යි. ේපා ව ව ලා, බ ේරලා, ත්වජ
ේරලා, මින්ස්
ුරඩු ශව ැේලා, පුටු ශපොශළොශ ව ලා තමාතයි ඒ අ ේටුතරි
ේර වශ ව. පවුේ බල පාපතච්චි ේරලා, තමාත වශ සශ ෝෙර ා
ේථා ා ේ පුටුශ ඉ වෙුාශව රට පාල
ේරපු ුතව ක්කය තමාතයි
තිබුශණ්. තමාත වශ
එක්කය සශ ෝෙරශ ක්කය ආරක්කයෂේ ශේේම්
ේරශව , තුවූ සශ ෝෙරශ ක්කය පා්වලිශම් වරිශ ේථා ා ේ
පුටුශ ඉ වෙුාශව ජ ාධිපතිේම් ේරපු රටක්කය තිබුශණ්. මුවූ
අපි ඒ තැ වුලට ස්ුාධී පුේවල  ව ශ ොෙුා තිශබ ුා. අපි ඒ
උවූසා
ෙැරුුා. තුමාතවූ අපි ඒ ්රතිපවූතිශග ඉ ව ුා කි ලා.
අපි එ අවූ න් වශ ව ැ ැ. ශම් රශට්
පාල
ක්රි ාවූමාතේ
කිරීමාත අමාතාරුයි කි ලා අපි ෙ ව ුා. ඒේාධිපති පාලේ  ව
ඉස්සර ා, ඒේාධිපති ශලස පා්වලිශම් වරිශ පතපක්කයෂ ක්කය සුරුු
අ ඉස්සර ා
පාල ක්කය ේර වශ ව ශේොශ ොමාතෙ කි
එේ
අපි ෙ ව ුා. මුවූ අපි පස්සට  වශ ව ැ ැ. අපි ජ තාුට දීපු
ශපොශරො වදු එ ාේාරශ  ව ඉෂ්ට ේර ුා. අපට අු ය වුශණ්,
එක්කයසවූ ජාතිේ පක්කයෂ දි වීමාතට ශ ොශුයි. අපට අු ය වුශණ්
නමාතත්රීපාල සන්ශසේ ජ ාධිපතිරිමාතා දි වීමාතට ශ ොශුයි. අපට
අු ය වුශණ්, රනිේ පතක්රමාතසත මාත වූමාත ා දි ු ව ශ ොශුයි.
ශම් රශට් ්රජාත වත්රුාෙ දි ු ව යි අපට අු ය වුශණ්. ශු වූ
ශෙ ක්කය අපට අු ය වුශණ් ැ ැ. අපි ෙැක්කයේා පසු ගි ේාලශග
ලැබුණු ඩු තී වදුුලදී එක්කය එක්කයශේ ා පුේවල  ව ු ශ  ව
පරදි අුස්ථා. පා්වලිශම් වරිු පැරදුණු අුස්ථාවූ තිබුණා, පසු
ගි ෙුස්ුල දීපු ඩු තී වදුුලදී. මුවූ අපි සරිටු වුණා, ශම් රශට්
්රජාත වත්රුාෙ දිශ ුා කි ලා.

ගුණ නිපයෝජය කාානායකතුො

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபா ாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

වරු නිශ ෝජය අමාතාතයරිමාතනි, තබරිමාතාට තුවූ පත ාඩි ශෙේේ
ේාල ක්කය තිශබ ුා.

ගුණ අජිත් ෝදනප්පපුණෙ ෙහසාා

(மாண்புமிகு அேித் மான்னப்தபரும)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

වරු නිශ ෝජය ේථා ා ේරිමාතනි, මාතා පතශ ේෂශ  ව කි ුා,
ශම් අවුරුදු රි මාතාරේ ේාල රිළ අප ශම් රටට ශව ආ ශෙ ක්කය
තිබුණු බු. ඒ,
පාල යි. අෙ ශව එ ශම් ප වූ ශේටුම්පත
රිළ පුා සඳ  වු තිශබ වශ ව මිනිස් ජීපතත ේට ුපා ාේමාතක්කය
ශෙ එේ වැ යි. පිට රට සපා මිනිසු වට අු ය ැ ැ, අශේ
රශට් සපා මිනිසු වශ ජීපතතුලට ුපා ාේමාතක්කය ශෙ ව . ලස වත
පතක්රමාතරිතවශ
ජීපතත ට ුපා ාේමාතක්කය ශෙ ව
ඇශමාතන්ේාශ
මිනි ාට අු ය ැ ැ; ශු වූ රටේ මිනිශ ුරට අු ය ැ ැ.
තාජුඩී වශ
ජීපතත ට ුපා ාේමාතක්කය ශෙ ව
ශු වූ රටේ
මිනිශ ුරට අු ය
ැ ැ. එක්කය ැලිශවොඩශ
ජීපතත ට
ුපා ාේමාතක්කය ශෙ ව ශු වූ රටේ මිනිශ ුරට අු ය ැ ැ. අශේ
රශට් ජ තාුටයි එ අු ය. අශේ රට ශුම්ශු ව ේැපවන මිනිසු ව
ආරක්කයෂා ේර ව න . බල ට මුුාශු ව මිීම මාතර ව බැ ැ,
මාත්වෙ
ේර ව බැ ැ කි
එේ ශප වු ව අපි උවූසා
ේර ව න .

අපි කි ුා, ශම් රශට් එේ ේුරලක්කය ති ාශව අශ ක්කය ේුරල
ශු රටේ ති ාශව ඉ ව මිනිසු වට ා  වෙ ඉේල ව බැ ැ
කි ලා; පා්වලිශම් වරිුට එ ව
බැ ැ කි ලා. ඇයි එශ මාත
කි ශ ? ශමාත ව ශම් ්ර ්
නිසා තමාතයි එශ මාත කි ශ . අෙ ත
ජ ාධිපතිුරණ ට ා  වෙ ඉේල ව ුළිේ ඉ ව මිනිස්සු
ශේොශ ොමාතෙ? ඒ අ ශ එේ ේුරලක්කය ශම් රශට්, අශ ක්කය ේුරල
ඇශමාතන්ේාශ . තමු ව ා වශසේලා ඇශමාතන්ේාු වැ කි ලා අපට
ඇඟිේල දික්කය ේර ුා. මුවූ තමාත වශ
ා ේශ ෝ ඉ වශ ව
ශේොශ ේෙ කි ලා බල ව . ඒ අ ේර වශ ව ශමාතශ  ව ම්බ ේරලා
ඇශමාතන්ේාශ ශවොඩ ව
එේ. ඒ ුාශ ක්රි ාොමාතුලට ඩු
පැුන්
ැකි ප තක්කය තමාතයි අපි ශම් ඳු වුා දීලා තිශබ වශ ව.
මාතමාත පතශ ේෂශ  ව කි ුා, අධිේරණ
ක්කයතිමාතවූ ේර ව
න
කි ලා. ශම් අ ශමාතශතක්කය ේේ අධිේරණ වැ ේථා
ේශළේ
ැ ැ. අධිේරණ තමාත වශ
අණසේට ට ේරශව ,
තමාත වශ රූේඩ ක්කය බුට අධිේරණ පවූ ේර ශව
ේටුතරි
ේළා. අග්රපතනි ්ච ේාරුන් ට සැලුරශ ශේොශ ොමාතෙ කි ලා අපි
ෙැක්කයේා. ශලෝේ මාත ඒේ බලාශව ිඟපා ා.
වරු නිශ ෝජය ේථා ා ේරිමාතනි, අපි සතඛයාශේඛ
වැ
කි ුා. 001 ුසර ශු ශේොට අපරාධ් ඩු පතතරක්කය 13,000ක්කය
ශවොම් ශුලා තිශබ ුා. ඩු 13,000ක්කය ශවොඩ වැසී තිශබ ුා,
ීමතිපති ශෙපා්වතශම් වරිශ . 001 ුසශ්ව ඉුර ේර ව ව
පුළුු ව වුශණ් ඩු 4800යි. තු ඩු වණ ාුක්කය ැුත එේරි
ශු ුා. එතශේොට ශේොශ ොමාතෙ අධිේරණ ක්රි ාවූමාතේ ශු වශ ව?
001 ු්වෂශග ළමාතා අපචාර ඩු 17, 00ක්කය ශවොඩ වැසී තිබුණා.
මුවූ ීමතිපති ශෙපා්වතශම් වරිුට
ක්කයති තිශබ වශ ව ඩු
0,700ක්කය ුාශ ්රමාතාණ ක්කය අ ලා නිමාත ේර ව යි. 001 ු්වෂශග
එේරි වුණ ඩු ්රමාතාණ ුරවූ තිබුණා. ශමාතශ මාත රටක්කය තමාතයි අපට
ෙ ව සේධ් වුශණ්. ශමාතශ මාත අධිේරණ පේධ්ති ක්කය තිශබ
රටේයි අපට ශ ොරු අේල ව බැ ැ කි ලා ශචෝෙ ා ේශළේ.
මුවූ අපි අත ැන්ශග
ැ ැ. අධිේරණ ඇමාතතිරිමි ට අපි
ස්රිතිු වත ශු ුා. අපි
ක්කයතිමාතවූ ශුලා, අ වතිමාතට, බැන්මාත
තැ , එදිශ ො
ඩු අ
අධිේරණ ක්කය පුා ශම් රශට්
නි්වමාතාණ ේශළේ අපි.
පත ාල පන්මාතාණශග ුතචා ඩු අ  ව එදිශ ො ඩු අ
අධිේරණ ක්කය නි්වමාතාණ ේළා. වශම් තිශබ ුරඩා උසාපතශගවූ
එදිශ ො ඩු අ
අධිේරණ ක්කය අපි නි්වමාතාණ ේර ුා.
මාතතේ ඇති, ශම් රශට් ිඟටපු අග්රපතනි ්ච ේාරුර ා ශප වෂ ව
වවූතාට පස්ශසේ ේළ ්රේා .
ඒ අග්ර පතනි ්ච ේාරුර ා
ජාතිශ  ව සමාතාු ඉේලුුා.
ඔඔමාතිඟ වෙ රාජපක්කයෂ මාත වූමාත ා
"Helping Hambantota" ඩුශු ව, ඒ ශ ොරේශමාත ව ිඟශ්ව ොපු
ැති එේ වැ මාතමාත ජාතිශ  ව සමාතාු ඉේල ුාඔඔ කි ලා එො
ිඟටපු අග්ර පතනි ්ච ේාරුර ා පතරාමාත ගි ාට පස්ශසේ කි ුා. එශසේ
ම්, ඒ මාතම්ස්ස ාට එො ේථා ේර ව ට බැන් ශු ව
ඇති;
තී වදු ව ව
බැන් ශු ව ඇති; ශප වෂ ව ගි ාට පස්ශසේ
නිෙ ශසේ ේථා ේර ව ඇති.

ගුණ නිපයෝජය කාානායකතුො

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபா ாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ෙැ ව ේථාු අුසා

ේර ව

වරු මාත වත්රීරිමාතා.

ගුණ අජිත් ෝදනප්පපුණෙ ෙහසාා

(மாண்புமிகு அேித் மான்னப்தபரும)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

එශ මාත තිබුණු රටක්කය තමාතයි අපි ශම් ොශව
එ වශ ව. එමාත
නිසා ේුරශල ව අදි ව
එපා. අපට ුැඩ ේර ව ශෙ ව .
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පා්වලිශම් වරිු

[වරු අජිවූ මාතා ව ේශපරුමාත මාත තා]

පැ ැදිලි පතශ ච
ේර ව . පතශ ච
අපට අු යයි. ැබැයි
පට්ටපේ ශබොරු ්රේා ේරලා ජ තාු මුළා ේර ව ේටුතරි
ේර ව එපා.
වරු නිශ ෝජය ේථා ා ේරිමාතනි,
මාතමාත අුසා ු ශ  ව
කි ුා, ශම්
පාල ශග ්රතිලල ක්කය ු ශ  ව අශේ ආණ්ඩුු
වැ එේමාත එේ ශ ොරේමාතක්කය වැ පතතරයි කි ාව ව
පුළුු ව
වුශණ්.
ශමාතරිමාත වලා අවුරුදු රි මාතාරමාත ේ වැහුුා, මාත බැතුරු
ේැඩුුා
කි ලා. තච්චරයි, කි ලා ේ වැහුශ .
මුවූ
ශමාතරිමාත වලාශ ආණ්ඩුු පට ව වවූත තැ ඉඳලා "Helping
Hambantota" ගිණුශම් මුෙේ ුතචාු, රුපි ේ මිලි
9,000ේ
ග්රීේ බැඳුම්ේර ුතචාු, උෙ තව වීරරිතව සම්බ වධ් මි
ා ා
වම්ශෙම් ුතචාු, ුැනි ශ ොශ ක්කය ුතචාු ව සදු වුණා. ශ ජි ව
ගිපතසුමාත ව ලා ඩීසේ, ශපට්රේුලි ව ව පු වැිඟේල ශේොශ ොමාතෙ? ඒ
ුාශ මාත ලාා ලබපු SriLankan Airlines ුාශ ආ ත ෙුසට
ශේෝපා ෙ ක්කය පාඩු පතඳි තවූවූු ට ශව ාුා. ඒ සේලි ගිශග
ශේොශ ේටෙ? ශ ොරු ශේොශ වූ ඉ ව ුා. මුවූ ශ ොරු ශවූරුම්
වවූතා, ශම් එක්කයසවූ ජාතිේ ශපරමුණු ආණ්ඩුුවූ එක්කයේ ශ ොරේම්
ේරලා ශේශර ව බැ ැ කි ලා. ඒ නිසා එේ ශ ොරේශමාත ව ුැශඩ්
ුවූු ව සදු වුණා. අපි ඒුාට ෙඬුුම් ශෙමි ව පුති ුා. මාතට
අුස්ථාු ලබා දීමාත පිළිබඳු තබරිමාතාට ස්රිතිු වත ශුමි ව මාතශ
ේථාු අුස ව ේර ුා.

ගුණ නිපයෝජය කාානායකතුො

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபா ாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ශබොශ ොමාත ස්රිතියි. Next, the Hon. M.A. Sumanthiran.
You have 25 minutes.

[12.02p.m.]
ගුණ මම්.ඒ. සුේදිනර්ද ෙහසාා
(மாண்புமிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Thank you, Mr. Deputy Speaker for the opportunity to
say a few words on the Order made under the Mutual
Assistance in Criminal Matters Act.
Before I deal with the issue at hand, with your
permission and as I said earlier, I wish to make a
clarification using my own time with regard to certain
matters raised by the Hon. Wimal Weerawansa a little
while ago, and also by the Hon. Douglas Devananda two
days ago, about the release of certain persons in the
Maradankerni area on the night of 03rd January.
This issue was published in a gossip column in "the
Sunday Times" newspaper of last Sunday, the 06th of
January and repeated in the "Daily Mirror" newspaper of
the 07th of January. Both did not identify me.
Nevertheless, very clearly by innuendo, I was identified
as the person concerned.
I immediately issued a
statement. Some media institutions have carried it, but
most others have not. Therefore, I think it is important
that I make it here.
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On the 03rd of January night, around 8.00 p.m., there
was a vehicle in the Chembianpattu area suspiciously
going up and down and that was noticed by the youth of
the area. I will have to say that it was around this area
that a couple of years ago, there were attempts made on
my life, which is a matter of High Court case, where the
Attorney-General has indicted five people in H.C. 242 of
2018. The matter is now pending in the High Court of
Colombo. It came up last on the 07th of January and the
next date of trial is 26th of April, 2019 and anyone can
check the court record with regard to the two
assassination attempts on my life. That happened in this
area. I was to go for an event in a Chembianpattu school
the next morning at 8.30 and because of this, the area
youth were a little vigilant and when an unidentified
vehicle with men in civil clothes were moving about, the
youth of the area stopped the vehicle and checked to see
who they were. They claimed to be from the police. They
were in civil attire. They were asked to show their
identity cards. They refused to show the identity cards but
they pulled out their pistols and got into the vehicle and
fled. The youth gave chase behind them on their
motorcycles and it was a youth who informed the Army
checkpoint ahead that a suspicious vehicle was coming
that way and to stop that vehicle. It was the Army who
actually stopped that vehicle. So, contrary to what is
being spread, the youth were not arrested or apprehended.
It was the other way round. It was the Army who stopped
this vehicle of men and of course, when they were
stopped, it was found that they were actually from the
police. They were from the Vice Squad under the
directions of the DIG of the area and then, when it was
found that they were from the police, the local police was
called and they were handed over to the local police. But,
at that point they made allegations that these youth had
assaulted them and therefore four youth were also taken
into custody. That is what has happened. There was no
Ganja that was taken into custody. There was no raid on
that. It was a case of mistaken identity because of the
extra vigilance that was exercised by the area youth and it
was they who gave chase and with the assistance of the
Army, apprehended these police personnel who were in
civil clothes. But, these youth were taken into custody.
Therefore, I spoke to the DIG. Naturally, these people
had acted with vigilance for the sake of my own security,
in an area where there were supposedly two assignation
attempts. I do not want say to anything beyond that
because there is a case pending and those persons are free
to prove their innocence. But, there is a case pending. In
that area, they had exercised extra vigilance and they
caught these people. There was no ganja involved. So, I
spoke to the DIG and explained to him what happened. I
did not ask DIG Gunarathne to release them. I told him,
“This is what that has been reported to me.” He said, “I
will make inquiries and take appropriate action” and I
heard that he had released those four youth the next
morning.
Now, this is being portrayed as me interfering in some
kind of law and order situation and me interfering to have
ganja smugglers released, far from the truth. It is a
matter of regret that two newspapers of repute have also
published this in their gossip columns and I request those
newspapers to please, carry this clarification. If you were
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bold enough to publish that, you should have named me.
There is no necessity for you to hide my name and make a
publication of this sort.
That said, Sir, let me get on to the Order that we are
discussing today. I was listening to the speeches being
made from the Government side. The Hon. Ajith
Mannapperuma spoke just before me. He mentioned
various cases. He mentioned the case of Lasantha
Wickrematunge; he mentioned the case of Prageeth
Eknaligoda; he mentioned the case of Wasim Thajudeen.
I want to ask the Government why nothing has been done
with regard to even those three cases that you are
mentioning. You only talk. You do not do anything.
Minister of Justice and Prison Reforms is here. Four years
you had this Government. You only come in, mouth these
words and go. You have not taken any action. The killers
have not been apprehended. They have not been brought
to justice yet. -[Interruption.] No, please! Hon. Minister,
you can reply me later. Do not take my time. You have
not done a thing; your Government has not done a thing.
Year after year, Session after Session, you say all these
names. You are complicit with the previous regime in
covering up these crimes. Only words, nothing else!
I went for Lasantha’s tenth year remembrance just two
days ago. I remember carrying his casket on my shoulder
at his funeral. True, four years ago, on that very day, the
regime changed. But what has happened? Why has there
been no progress? Two days ago, several Members of the
Government and indeed, several Members from the
Opposition spoke about the independence of the judiciary.
I want to say something. One swallow does not make a
summer. I too bow to the judiciary for the manner in
which they acted with independence in the attempted
coup that started on the 26th of October. But, that is just
one instance. We are talking about the murders of
journalists. We are mentioning names. But, can Members
in the Government benches even mention the names of
Tamil journalists who were killed during this period of
time? Do you even know one name? At a recent event, I
said 14 Tamil journalists were killed during the period of
20 years. Someone had done a fact-check and said
“Maybe, not 14. In the period between 1999 and 2009, in
a 10 year-period, nine Tamil journalists were killed.” All
right! So, let us say that nine Tamil journalists were
killed. Has anything been done? Not even an investigation
has commenced. But, what about other things? Yes, On
Ekneligoda, there are some investigations that are going
on. On Wickrematunga, there are some investigations that
are going on. But, if you have a Tamil name, you do not
even start an investigation, and you have the gall to come
here and say that you have independent institutions. You
are bold enough to assert that there is no necessity for
international involvement.
But, I am glad that two days ago, in several speeches
made in this House, at least all of those Speakers
conceded that there must be a judicial mechanism for the
allegations of war crimes. In fact, my good Friend, the
Hon. Arundika Fernando even went to the extent of
saying that no war in any part of the world is ever fought
without war crimes being committed. I am thankful to
him for that. He conceded that war crimes are committed

272

in every war. Every other Member, even from the JVP,
Hon. Bimal Rathnayake said, the war crimes inquiry must
be a local inquiry. At least after nine years, or almost ten
years, you come to the realization that there must be a
judicial inquiry with regard to war crimes.
Now the question of independence. I gave some
examples. If you have a Tamil name, there will not be
even an investigation commenced. Is that not a good
reason why you need neutral umpires? In cricket, we do
not protest, when you have to have some foreigner come
and stand here and umpire international matches. Why?
Why, do we allow it? We allow it because justice must
not only be done but also seen to be done. This is a
different issue. If it is between the UNP and the SLFP and
you go to the court here, there is some chance, that the
court acts with independence. Time and again we have
seen that, and sometimes we have not even seen that. But,
when we are talking about a war that was fought by the
Government of Sri Lanka against another armed group,
the Government of Sri Lanka cannot be the arbiter. The
Government of Sri Lanka cannot be, whichever organ of
Government it is, the person who inquires into it. Anyone
will agree that any judicial mechanism must be
independent. It must not be partial. What is
independence? A party involved in the dispute cannot
inquire into the dispute. That is independence. If the
Government of Sri Lanka was involved in the dispute, the
Government of Sri Lanka cannot inquire into it. You need
an independent arbiter to look into that.
The Hon. Vasudeva Nanayakkara asked questions
from the Minister of Justice and said that there are crimes
that are not even declared as crimes in this country, and
the Central Authority can send the person off. I want to
give you one example. When Sepala Ekanayake hijacked
the Alitalia aircraft, we did not have a law in this country
for air piracy. After the event, we passed a law in this
Parliament - Offences Against Aircraft Act. How was it
possible to bring such a retroactive legislation? It was
because our Constitution recognizes that even if no local
legislation has been passed, if it is a crime that is
recognized by the civilized community of nations, you
can make law with retrospective effect. If it is a crime that
is recognized by the civilized community of nations, you
can bring in law that recognizes it as an offence
subsequent to the event.
On this issue of war crimes or international crimes, as
they are properly called, we do not have laws in this
country yet; we still have no laws in this country. We
must make those laws with retrospective effect because
those are international crimes. Those are crimes that have
been recognized by the civilized community of nations.
Therefore, that must be done.
Now, we are cooperating in criminal matters like this.
Why are we doing that? Physically, we are an island, but
we cannot be an island separate from all other countries in
the world. We belong to a community of nations; we have
relationships between other countries in the world and we
are, as much as possible, complying with international
standards. That is expected of us. There is nothing wrong
with that. That does not affect our sovereignty; that is a
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පා්වලිශම් වරිු

[වරු එම්.ඒ. සුමාත වතිර ව මාත තා]

false notion to say that our sovereignty is affected. People
do not know what sovereignty means, if they speak like
that. If we are part of a community of nations, a civilized
community of nations, then we must adopt all of those
standards that are to be applied.
People say, “Yes, war crimes have been committed".
We are not saying that one side committed those. All
international reports very clearly say that both sides
committed war crimes. Now, when I say this, I know I
come under fire from my community for admitting that
the LTTE committed war crimes. But, I am ready to say
that. I agree with the Hon. Arundika Fernando that no war
is fought without the commission of war crimes. All
parties committed it. So, why are you shy to say that? At
least now, you have agreed that there must be an inquiry,
but it must be local. Why should it be local? If you have
no fear, you can face any tribunal. In that respect, I
commend the Hon. Field Marshal Sarath Fonseka, who
has repeatedly said that he is ready to go before any
international tribunal; he has repeatedly said that. He was
the Commander of the Sri Lanka Army at that point in
time. He has no hesitation in saying that. Why are you
scared? If the Army Commander at that time repeatedly
says it publicly, why is everybody else scared about this?
If it is to be independent, it must necessarily be
international. In local disputes between political parties,
our Judiciary might be independent. But, when it comes
to the Government as opposed to forces that vowed to
separate the country, one does not know, one does not
take chances with doubts over independence of the
Judiciary. Therefore, I want to make it very clear. When I
say this, it does not mean that I am against the
sovereignty of the country, far from that. Countries that
have progressed, countries that value human rights,
countries that value fundamental freedoms are always
ready to accept others to participate in these processes.
We participate in these processes with regard to other
countries. When on the Gaza Strip, there was bombing by
Israel on a flotilla of ships, the UN appointed a
Committee of Inquiry and our own Palitha Kohona was a
member of that inquiry. So, we participate with regard to
allegations of crimes committed by other governments.
But, with regard to our own matters, we scream, saying
sovereignty is being breached. Double standards! It is
those double standards that I talked about earlier also the
reason why just on the issue of journalists alone, not even
one investigation has commenced. Not that other
investigations that are happening here have gone
anywhere. It is just eyewash, wasting everybody’s time
having matters taken up in the Magistrate's Court month
after month or three months at a time and nobody is ever
apprehended.
You say so much about what the previous
Government did. But, you have not done a thing; you
have not been able to do it. Not that you have not been
able to do it, but you are unwilling to bring the
perpetrators to book. Enough time has been given. Four
years is a very long time to bring perpetrators to book.
Even with regard to corruption, nothing has been done.
With regard to all those serious corrupt deals that you talk
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about, nothing has been done. So, the only conclusion
one can come to is that this is how it goes on in this
country. When you are on this side, you make allegations
against that side. Then, you change chairs, the other side
makes allegations against you. But, you have a good
understanding between the two of you - we will just make
noise, but we will never find anybody guilty. So, you take
turns to be corrupt, to be violent, to breach the law and
the other side shouts. Then, the turn changes, the other
side is corrupt, violent, breaches all the laws and this side
will shout. Only shouting and nobody is ever being tried
or convicted. That is an understanding between the two
main parties in this country. So, that is another reason
why we say serious issues like international crimes
cannot be left to mechanisms like that. There has to be an
independent mechanism and there will be, I say with
confidence. These are matters that cannot be brought
under the false notions of sovereignty. Some of these
commitments are crimes against humanity. That is how,
after the Second World War, certain persons were found
guilty in the Nuremberg trials. They obeyed higher
orders, but that was not accepted because it said higher
than municipal laws, higher than a country’s laws, there
is a thing called natural laws. Crimes against humanity is
a matter for the world, not for just one country.
Matters that touch upon international law, jus cogens,
and customary international law are all laws in this
country also. You do not have to pass domestic
legislation for that like the Offences Against Aircraft Act.
So, do not fool yourselves into thinking that you can
continue to fool the people of this country. Tell them the
truth, tell them that if something has gone wrong, it must
be dealt with. You must face it. There is no shame in
facing the truth, absolutely no shame in facing the truth.
There is shame in covering up the truth. So, at least now,
on a day when you move to have this mutual assistance,
cooperate with other countries with regard to crimes. I
agree with the Minister that these are not matters that one
needs to be worried about. These are not matters under
which somebody who is accused of war crimes can be
taken away. No, this has nothing to do with that and that
is our disappointment. Our disappointment is, this has
nothing to do with that. We want you to bring proper
Legislation to make international crimes, crimes in this
country. Why are you not doing that with retrospective
effect? You must do that. That is a commitment that this
country has made to the international community, to the
world. If we want to move forward, if we want to really
be known as a country that values the rule of law, that
values fundamental freedoms, that values human rights,
those must be done. The people of this country must be
educated, must be told that it must be done and that there
is no shame in that and that is not a matter through which
you betray the country.
Thank you.
ගුණ නිපයෝජය කාානායකතුො

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபா ாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

The Sitting is suspended for lunch till 1.30 p.m.
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රැ්පීමෙ ඊට අනුකූලව ාාවකාලිකව අත්හිටුවන ලිං්ද අ. භා.
1.30ට නිපයෝජය කාරක ්භාපිනතුො අගුණ ප්ල්වම්
අඩඩක්කලනාා ්ද ෙහසාා පේ ්භාපිනත්වපය්ද නැවා පවත්වන
ලදී.

அதன்படி, அமர்வு பி.ப. 1.30 மணிவகர இகட ிறுத்தப்பட்டு
மீண்டுந் ததாடங்கிற்று. குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்
[மாண்புமிகு தசல்வம் அகடக்கல ாதன்] தகலகம வகித்தார்கள்.
Sitting accordingly suspended till 1.30 p.m. and then resumed,
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM
ADAIKKALANATHAN] in the Chair.

ගුණ නිපයෝජය කාරක ්භාපිනතුො

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

The Hon. Ajith P. Perera.
[අ.ාා.1.30]

ගුණ අජිත් පී. පපපර්රා ෙහසාා අඩිජිටල් යටිාල පහසසුකම් හසා
පාොරතුුණ ාාක්ෂණ අොායතුො

(மாண்புமிகு அேித் பீ. தபடரரா - டிேிட்டல் உட்கட்டகமப்பு
வசதிகள் மற்றும் தகவல் ததாைில்நுட்ப அகமச்சர்)

(The Hon. Ajith P. Perera Minister of Digital
Infrastructure and Information Technology)

වරු නිශ ෝජය ේාරේ සාාපතිරිමාතනි, ඉතාමාත ුපා ා ේාරණා
ශෙේක්කය පිළිබඳු පතුාෙ ේර ශම් ශමාතොශ ොශවූ ශම් පතුාෙ ට
ස ාාගි ු ව ලැබීමාත ඉතාමාත සරිටක්කය.
අෙ දි පතුාෙ ට ලක්කය ු , ම් තැ ැවූතුරශ මාතරණ
සම්බ වධ්ශ  ව අලාා අ ේරවැීමශම් ප වූ ශේටුම්පත පිළිබඳු
පැුැවූශු ශම් පතුාෙ ට මාතා ස ාාගි ු වශ ව ඉතාමාත සරිපා ව. ම්
තැ ැවූතුරශ අුතරි ක්රි ාුක්කය, ශ ොේර ැරීමාතක්කය, අතපසු කිරීමාතක්කය,
පැ ැර ැරීමාතක්කය ශ ේරිශු ව ම් තැ ැවූතුරශ මාතරණ සදු
වුණාමාත, ඒ මාතරණ නිසා අතෂේති ට පවූ වුණු, ඒ මාතරණශ  ව
පීඩාුට පවූ වුණු ම් අශ ුරට ශ ෝ ේණ්ඩා මාතේට අලාා අ
ේර වැීමමාත සඳ ා ්රතිපාෙ ශරෝමාත ල වශේස ීමති -අශේ ශපොදු
ීමති ,- ්රේාරු අපට තිබුණා. මුවූ ශම් පිළිබඳු ්ර ් ක්කය මාතරි
වුණා, න්ශ  වස අ්වසුරලරවූ එශරිඟු ප්රි ානි ශසොයිසා ඩුශ දී,
ෙරුශුුරශ මාතරණ ශුම්ශු ව ුෂවූතීමාත ශ ොසැලකිේලට
අොළු ු වදි ලබා වැීමමාතට මාතුට ශ ෝ පි ාට ශ ෝ ශෙශෙ ාටමාත
ශ ෝ අයිති ක්කය තිශබ ුාෙ කි
ේාරණ මාතත. ශරේෂ්ධාධිේරණ
නිුැරදිු, ඒ ශමාතොශ ොශවූ තිබුණු ීමතිමාත තවූවූු අම්ු තීරණ
ේළා, ුෂවූතීමාත
ශ ොසැලකිේලක්කය තිබුණවූ, ඒ ුෂවූතීමාත
ශ ොසැලකිේල ශ ේරිශු ව ෙරුුා මි ගි වූ, එො පැුරිණු ීමති
්රේාරු අලාා ලබා වැීමමාතට ඉඩ ැ ැ කි ලා. ඒ නිසා පතුාෙ ක්කය
ඇති වුණා, අශේ රට ුාශ මාතා-පි සබඳතා ඉතාමාත කිට්ටුශු ව
තිශබ , ඒ ුාශ මාත පවුශේ එක්කය අශ ුර මාතත අශ ක්කය ශේ ා
ැශප , ජීපතතශග මුළු ේාල මාත අශ යෝ ය ු ශ  ව උපේාර
ේර වනිමි ව, එකිශ ේා මාතත ැශපමි ව ජීුවූ ු කිට්ටු පවුේ
සබඳතා තිශබ රටක්කය ැපා ට ශම් පැරණි ශරෝමාත ල වශේස ීමති
සම්්රොශ  ව එළි ට එ වශ ව ශේොශ ොමාතෙ කි ලා. ඒ නිසා තමාතයි
පළමුශු වමාත ෙරුශුුරශ මාතරණ පිළිබඳු ු වදි ලබා වැීමමාතට
ශෙමාත පි  වට ඇති අයිති ත වුරු ේළ ුතරියි කි
අෙ ස ආශ .
ඉ ව පසුු එතැනි ව තේබට ගි ා.
එුැනි තුවූ අුස්ථා
වණ ාුක්කය තිබුණා. ඒ මි ගි තැ ැවූතාශව ව ු වදි ඉේල
තැ ැවූතා ැපුණාෙ, ැේෙ කි
ේාරණ වැ පතුාෙ ු
අුස්ථාුලදී, ඒ ුාශ මාත ඒ මි ගි තැ ැවූතා ුැඩිිඟපාශ ක්කය ු
අුස්ථාුලදී, උො රණ ක්කය ැපා ට වවූශතොවූ, ු ස අවුරුදු 18ට
ුැඩි තැ ැවූශතක්කය තමාත වශ පි ා ඩවූරි ේරමි ව සපා දී ඒ
ුැඩිිඟපා ෙරුුා මි
ුා, ඒ අුස්ථාශ දී ඒ පි ාට ශ ෝ මාතුට
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අයිති තිබි ුතරියි, ඒ ශ ොසැලකිේශල ව සදු වන මාතරණ ට අොළු
ු වදි ලබා ව ව . ශමාතොේෙ, ඒ තරුණ ා ජීුවූු සපා ා ම්,
තවු වශ ජීපතශතුලට රැේුරණ ලැශබ
නිසා. ඒ ුාශ
අුස්ථා වණ ාුක්කය තිබුණා, ශරෝමාත ල වශේස ීමති
ටශවූ
ආුරණ ශ ොු . එමාත නිසා තලතා අරිශේෝරල මාතැතිනි ඉතාමාත
පැ ැදිලිු ුරඩා ෙරුශුුරශ මාතරණ ට අොළු පමාතණක්කය ශ ොශුයි,
න මාත තැ ැවූශතුරශ මාතරණ ේට අොළු, එමාත තැ ැවූතාශ
ශෙමාත පි  වට එක්කයු ශ ෝ ශු ව ශු වු, ඒ ුාශ මාත ුැඩිිඟපාශ ක්කය
මි ගි ාමාත ළමාතයි වට, ඒ ුාශ මාත සශ ෝෙර සශ ෝෙන්  වට, සී ාට
ශ ෝ ආච්චිට -ශමාත කිසශසේවූමාත ේලි ව තිබුශණ් ැති තවූවූු ක්කය.
- ඒ ුාශ මාත ාාරේරුට -ඒේවූ ේලි ව තිබුශණ් ැ ැ.- ශම් ප ත
රිළ අලුවූ අයිතිුාසේම් ඇති ේරලා තිශබ ුා. මාතමාත ඒ වැ
තලතා අරිශේෝරල මාතැතිනි ට මාතමාත ස්රිතිු වත ශු ුා.
ේලි ව තිබුණු තවූවූු
නිසා රක්කයෂණ සමාතාවම්
ඩු
ේටුතරිුලදී පත ාල ු ශ  ව ලාා ලැබුුා; ුාස ක්කය ලැබුුා;
අසාධ්ාරණ පතධි ට ශපොශ ොසවූ වුණා. ඒ නිසා ුතක්කයති ස
සාධ්ාරණවූු බැලුුාමාත රශට් පුරුැස ාශ අයිතිුාසේම් ත වුරු
ේර ඒ ුාශ මාත -

ගුණ විෙල් ීමරවංශ් ෙහසාා

(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

Sir, I rise to a point of Order.

ගුණ නිපයෝජය කාරක ්භාපිනතුො

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

What is your point of Order?

ගුණ විෙල් ීමරවංශ් ෙහසාා

(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

සමාතාශු ව , වරු ඇමාතතිරිමාතනි. වරු නිශ ෝජය ේාරේ
සාාපතිරිමාතනි, ශම් ශ ලාශ සරස රූපුාිඟනි ාලිේාු ඇරිළු
මාතාධ්ය ආ ත කිිඟප ක්කය ඉදින්පිටට ේළු ඇඳවවූ, මුහුණු ේළු
ආුරණුලි ව ුසා වවූ පින්සක්කය ගිිඟේලා ඒ මාතාධ්ය ආ ත ුලට
එශරිඟු පත ාල පීඩ ක්කය එේල ේරමි ව සපා ුා. ශම් රශට්
්රජාත වත්රුාෙ ත වුරු ේර ව කි ලායි ශම් උෙපත ගිලිිඟච්ච
ආණ්ඩුු
ැුත තමාත ව අතට වවූශවූ. ේළු මාතාධ්ය කි ලා
මාතාධ්යුලට තුඩු වැසුුා. ෙැ ව ඒේ ්රචණ්ඩවූු ේරා තේලු
ශුමි ව තිශබ ුා. ඒ නිසා වරු නිශ ෝජය ේාරේ සාාපතිරිමාතනි -

ගුණ නිපයෝජය කාරක ්භාපිනතුො

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Minister, you carry on with your speech. තබරිමාතා

ේථා ේර ව .

ගුණ අජිත් පී. පපපර්රා ෙහසාා

(மாண்புமிகு அேித் பீ. தபடரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

වරු නිශ ෝජය ේාරේ සාාපතිරිමාතනි, ශමාතමාත පතුාෙ ට ස ාාගි
ශුමි ව මාතමාත ඉතාමාත ුවකීශමාත ව කි ා සපා ුා, ශමාතමාත ප වූ
ශේටුම්පත ඉතාමාත ්රවතිය ලී එේක්කය; ශම් රශට් ීමතිශග ඉතාමාත
ුැෙවවූ අුස්ථාුක්කය කි ලා.
ශමාතමාත ප වූ ශේටුම්පශතිඟ 5 ු ුව වති පිළිබඳු මාතමාත වරු
සාාශ අුධ්ා
ශ ොමු ේරු ුා. මාතමාත ිඟත පතධි ට 5 ු
ුව වති
ුැෙවවූ ුව වති ක්කය. එිඟ ඇති ුච ුල
ම්
අපතනි ්චිතේමාතක්කය තිශබ ුා. වරු ඇමාතතිරිමි ඒ පිළිබඳු සුදුසු
සතශ ෝධ් ක්කය ේරයි කි ලා මාතමාත බලාශපොශරොවූරි ශු ුා.
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[වරු අජිවූ පී. ශපශ්වරා මාත තා]

වරු නිශ ෝජය ේාරේ සාාපතිරිමාතනි, වරු පතමාතේ වීරුත
මාත වත්රීරිමාතා අෙ උෙ ස එරිමාතාශ ේථාශ දී කි ුා, අෙ ප වූ
ශේටුම්පතක්කය ඉදින්පවූ ේර ුා කි ලා. අපි බැලුුා, එශ මාත ප වූ
ශේටුම්පතක්කය ඉදින්පවූ ේරලා තිශබ ුාෙ කි ලා. සාපරාධී
ේාරණාුල දී අශ යෝ ය ස ශ ෝගීතාු ෙැක්කයවීශම් ප ත ටශවූ
වන නි මාත තමාතයි අෙ පතුාෙ ට ව වශ ව. ශමාතමාත ප වූ ශේටුම්පත
සම්මාතත ශුලා තිශබ වශ ව 0000 අතේ 05 ෙර
සාපරාධී
ේරුණාුල දී අශ යෝ ය ස ශ ෝගීතාු ෙැක්කයවීශම් ප ත පතධි ට.
එ , 0000 තක්කයශතෝබ්ව මාතාස ශග 00 ුැනි ො සදුේර තිශබ වශ ව.
ශම් ප ත සම්මාතත ශුලා ඉුරයි. ශමාතමාත ප ත සම්මාතත ශුලා අෙට
අවුරුදු 1 ක්කය ශු ුා. ශමාතමාත ප ත ක්රි ාවූමාතේවීමාතට අොළ -

ගුණ නිපයෝජය කාරක ්භාපිනතුො

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

වරු ඇමාතතිරිමාතනි, තබරිමාතාට තු පත ාඩි ශෙේේ ේාල ක්කය
තිශබ ුා.

ගුණ අජිත් පී. පපපර්රා ෙහසාා

(மாண்புமிகு அேித் பீ. தபடரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

එශ මාතයි. මුවූ මාතට ුැඩිපුර ේාල ක්කය අු යයි, අශේ මිත්ර ා
බාධ්ා ේරපු නිසා.

ගුණ විෙල් ීමරවංශ් ෙහසාා

(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

Sir, I rise to a point of Order.

ගුණ නිපයෝජය කාරක ්භාපිනතුො

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Wimal Weerawansa, what is your point of
Order?
ගුණ විෙල් ීමරවංශ් ෙහසාා

(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

වරු නිශ ෝජය ේාරේ සාාපතිරිමාතනි, වරු ඇමාතතිරිමාතා මාතශ
මාත සඳ  ව ේරමි ව එ ්රේා ේශළේ. වරු ඇමාතතිරිමාතනි, මාතමාත
තබරිමාතාට මාතක්කය කි  ව ම්. තබරිමාතා කි
එේ න්. ඒ ප වූ
ශේටුම්පත ේලි ව සම්මාතත ේළා. අෙ ඉදින්පවූ ේර තිශබ වශ ව
නි මාත ක්කය. අෙ නි මාත ක්කය ඉදින්පවූ ේර වශ ව ප වූ ශේටුම්පත
සම්මාතත ේළාට ශමාතශතක්කය ේේ ප ත ක්රි ාවූමාතේ වුශණ් ැති
නිසායි. ශමාතතැ ව සට තමාතයි ක්රි ාවූමාතේ තවූවූු ේට පවූ
ශු වශ ව. ඒශක්කය තිශබ
ානිේර තවූවූු තමාතයි අපි -

ගුණ නිපයෝජය කාරක ්භාපිනතුො

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

That is not a point of Order.

ගුණ අජිත් පී. පපපර්රා ෙහසාා

(மாண்புமிகு அேித் பீ. தபடரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

වරු නිශ ෝජය ේාරේ සාාපතිරිමාතනි, ශමාතමාත ප ශවූ
අ වත්වවත පිළිබඳ ේාරණා සම්බ වධ්ශ  ව ෙැ ව ුාෙ ේර
එශක්කය ශවූරුමාතක්කය
ැ ැ. පතමාතේ වීරුත මාතැතිරිමාතා ශම් වැ
ශ ොෙැීමමාත වැ
මාතමාත පුදුමාත ට පවූ ශු වශ ව
ැ ැ.
මුවූ
ුාසුශේු ා ා ක්කයේාර මාතැතිරිමාතාවූ ප වූ ශේටුම්පතක්කය සම්මාතත

ේරව ව
නිසා ඒ වැ
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ුා කි ලා, අලුවූ ප තක්කය කි ලා ේරුණු ෙක්කයුපු
අපි පුදුමාත ට පවූ වුණා.

අෙ ශමාතොේක්කයෙ, ශම් ඉදින්පවූ ේර වශ ව? දූෂණ ට එශරිඟ
එක්කයසවූ ජාතී වශ සම්මුතිශග පා්ව ්ු  ව, ඒ ුාශ මාත සයිබ්ව
අපරාධ් පිළිබඳ ුතශරෝපාම් ේවු වසල සම්මුතිශග පා්ව ්ු  ව
ු ව ා වන රාජය  ව තමාතයි අෙ ශම් ලැයිස්රිශු ව එේරි ේර වශ ව.
ශම්ේ ේලි ව ඉඳලා ක්රි ාවූමාතේ වුණා. අලුවූ රාජය වණ ාුක්කය ශම්
අලුවූ සම්මුතී ව අම්ු එේරි ශු ුා. එතශේොට ශම් අොළ වැසට්
පත්රශග මුල ඉඳලා අවට සම්ූර්වණශ  ව තිශබ වශ ව රාජය  වුල
ම් පමාතණයි. එශ මාත ැරිු ුතෙ අපරාධ් වැ ශ ෝ, ශම් රට රිළ
සදුවුණු ශු වූ සදුවීම් වැ ශ ෝ පතශ ේෂ මාතතශේෙ ට ලක්කය වී
තිශබ
ුතේධ්
ා සම්බ වධ් ේාරණා වැ
ශ ෝ කිසුක්කය
ශ ොශුයි ශමාතිඟ සඳ  ව ශු වශ ව. අෙ ශම් නි මාත රිළි ව ඉදින්පවූ
ේර වශ ව දූෂණ ට එශරිඟ එක්කයසවූ ජාතී වශ සම්මුතිශග, ඒ
ුාශ මාත සයිබ්ව අපරාධ් පිළිබඳ ුතශරෝපාම් ේවු වසල සම්මුතිශග
ේාරණා.
ශම්ුා වැ
න් ට බල වශ ව, කි ු වශ ව ැතිු ශලෝේශග
ශමාතො
්ර ් ක්කය වැ
ේථා ේළවූ ැමාත ොමාත ඒ ්ර ් ට
උවූතර ක්කය පතධි ට ුතේධ් , ුතෙ අපරාධ්, රණ පතරුු ව වැ ේථා
ේර ුා. ඇවූත ු ශ  වමාත රණ පතරුු ව වැ ේථා ේළ ුතරියි,
ේථා ේළ ුතරි ශ ලාශ දී. ැබැයි, අෙ ඉදින්පවූ ේර නි මාත
ුතේධ්
ා කිසමාත සම්බ වධ් ක්කය ැ ැ. දූෂණ පතශරෝධී - anticorruption - ඒ ුාශ මාත අ වත්වජාල
ා සම්බ වධ් අපරාධ් cybercrimes - පිළිබඳ ඒ සම්මුතී ව ාුවූේාලී වීමාත පිණිස ඒ
සම්මුතී වුලට අවූස ව ේරපු රටුලුවූ ශමාතමාත ප ත මාතඟි ව
පාල
ු ුා කි
ේාරණ පමාතණයි ශමාතතැ තිශබ වශ ව.
එපතට අපි ය ලාචාර රාජය ක්කය ැපා ට ම් රටේ ශම් ක්කයශෂේත්රුල
අපරාධ්ුලට සම්බ වධ් ු තැ ැවූත ව ඒ රටුේුලට ාාර
ශෙ ව බැඳිලා ඉ ව ුා. ඒ ුාශ මාත අශේ රශට් එුැනි අපරාධ් ක්කය
සේධ් වුශණොවූ අශේ රටට ඒ රටුේුලි ව ශම් ා සම්බ වධ්
ුැරැදිේරුු ව ශව වුා ව ව පුළුු ව. ශම්ේ ඉතා සාධ්ාරණ,
ඉතාමාත ්රාශ ෝගිේ, ශලෝේ පුරා ෙැ ට ෙ ේ වණ ක්කය තිස්ශසේ
ක්රි ාවූමාතේ ු අ වත්ව ජාතිේ ස ශ ෝගීතාු පිළිබඳ ේාරණ ක්කය.
ඒ නිසා මාතා ේ වාටු ශු ුා, කිස ශසේවූමාත අම්කූල ශ ොු
ආේාර ට අෙ ශම් සාාශ සමාත ර ේරුණු ඉදින්පවූ වීමාත වැ .
"ශම්ේ අලුවූ නි මාත ක්කය, රණ පතරුු ව ෙඩ ම් කිරීමාත ා සම්බ වධ්
නි මාත ක්කය. එමාතඟි ව ශම් රශට් ස්නුරීාාු ට ානි ක්කය ශු ුා. ඒ
එක්කය එක්කය රට ස ශම් රට අතර අධිේරණශග ස්ුාධී වූු ට
්ර ් ක්කය ු ුා" කි ලා සම්ූර්වණශ  වමාත අම්කූල ශ ොු
ේරුණු ශව
ැර ෙැක්කයවනුා. ඒ නිසා මාතමාත රටටවූ, ශම්
පා්වලිශම් වරිුටවූ කි  ව ේැමාතැතියි, අශේ උවවූ පතමාතේ වීරුත
මාත වත්රීරිමාතා ශමාතමාත ශරුරලාස කිස ශසේවූමාත කි ු වශ ව ැතිු ඒ
ුාශ මාත ශමාතමාත අොළ ප වූ ශේටුම්පත ුරමාතක්කයෙ කි ලාුවූ
අුශබෝධ් ේර ව වශ ව
ැතිු එරිමාතාශ සශවූ ඇති වුණු
මාත ඃේේපිත
අෙ සක්කය අම්ුයි ශම් ේරුණු ඉදින්පවූ ේර
තිශබ වශ ව කි
එේ. ඒ ුාශ මාත එරිමාතා සඳ  ව ේළා, මාතාධ්ය
ආ ත ඉදින්පිට ම් ශෙ ක්කය සේධ් ශු ුා කි ලා. ඒ වැ මාතමාත
ශතොරරිරු ු ශ  ව ෙැ වවූතා. කිසමාත මාතාධ්ය ආ ත ේට
එශරිඟු කිසමාත ආේාර ේ ත්වජ ක්කය, ්රචණ්ඩවූු ක්කය සදු කිරීමාත
අපි ්රතිපවූති ක්කය ු ශ  ව ඉුස වශ ව ැ ැ. ේලිම්වූ අශේ
ස්ථාුර ඒේයි. ට ට ේලි ව "සරස" ආ ත ට ගිනි ති
ශේොට, ශබෝම්බ ව
ශේොට, ශමාතෝටා්ව ව
ශේොට අපි ඒේට
පතරුේධ් වුණා. ට ට ේලි ව "ස ත" මාතාධ්ය ආ ත ට ව
ශේොට
අපි පතරුේධ් වුණා. ඒ ුාශ මාත සත ල, ශෙමාතළ කි ා ශේෙ ක්කය ැතිු
ශම් රශට් මාතාධ්යශ දි ව මාතරා ෙමාත ශේොට අපි පතරුේධ් වුණා; පැ ැර
ශව
ශේොට පතරුේධ් වුණා. ඒ ුාශ අෙවූ ඒ සදුවීම් සදු
ශු ව බැ ැ. ේවුරු ශ ෝ එශ මාත ේර ුා ම් එ ට අපි
පතරුේධ්යි. එුැනි ේාරණා පිළිබඳු නිස පරීක්කයෂණ ශේශර ව
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න . ඒුා පිළිබඳු ූලලිේ ු
එශරිඟු ේටුතරි ේර ව
න
ේැමාතැතියි.
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ශමාතක්කය ඉ ව ුා ම් තවු වට
යි කි
ේාරණ කි  ව

ගුණ නිපයෝජය කාරක ්භාපිනතුො

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

ශබොශ ොමාත ස්රිතියි. ට ළයට, වරු පතජිත ශ ේරවූ මාත වත්රීරිමාතා.

ගුණ ෙහි්දා ාන්දා  අලුත්ගෙපේ ෙහසාා

(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமடக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

Sir, I rise to a point of Order.

ගුණ නිපයෝජය කාරක ්භාපිනතුො

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Member, what is your point of Order?

ගුණ ෙහි්දා ාන්දා  අලුත්ගෙපේ ෙහසාා

(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமடக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

වරු නිශ ෝජය ේාරේ සාාපතිරිමාතනි, ශම් ු පතට ඉතාමාත
අුාස ාු වත තවූවූු ක්කය ඇති වී තිශබ ුා. පසුගි ේාලශග
බැඳුම්ේරුලි ව මුෙේ වවූත, එක්කයසවූ ජාතිේ පක්කයෂ ට ිඟතුවූ
පින්සක්කය ශම් ු
පතට සරස
ාලිේාු, "මාත බිමාත" පුුවූ පවූ
ආ ත
ඇරිළු මාතාධ්ය ආ ත රැසේට බල වූේාරශ  ව ඇරිළු
ශුලා ප ර ශෙ ව උවූසා ේර ුා. ඉතාමාත අුාස ාු වත
තවූවූු ක්කය ඇති ශුලා තිශබ වශ ව. ඒ නිසා ු ාමාත මාතැදි වූ ශුලා
එ
ුවූු ව
කි
ඉේලීමාත ේර ුා. ඉතාමාත පැ ැදිලිු
පසුගි ේාලශග එක්කයසවූ ජාතිේ පක්කයෂ ශ දිේාශ ිඟටපු, ඒ
ුාශ මාත- [බාධ්ා කිරීමාතක්කය]

ගුණ නිපයෝජය කාරක ්භාපිනතුො

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

That is not a point of Order. Hon. Vijitha Herath, you
may start your speech now.
[අ.ාා. 1.43]

ගුණ විජිා පහසේරත් ෙහසාා

(மாண்புமிகு விேித டஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

වරු නිශ ෝජය ේාරේ සාාපතිරිමාතනි, අශේ රශට් මාතා ු
ිඟමිේම් පිළිබඳු, අශේ රශට් ූලලය අපරාධ් පිළිබඳු, අශේ රශට්
්රජාත වත්රුාෙ පිළිබඳු අපි රටක්කය පතධි ට ීමති සම්පාෙ
ේළ
ුතරියි. ශිෂ්ට සම්ප ව රටක්කය ෙක්කයුා අශේ රට ශව
 ව
ම්
්රජාත වත්රුාදී ්රතිසතස්ේරණ ු ු ා ක්රි ාවූමාතේ ේළ ුතරියි. එ
එක්කයසවූ ජාතී වශ සතපතධ්ා
කි
පතධි ට ශ ෝ ශු වූ ේුර
ශ ෝ රටේ බලප මාතේට ශ ොේළ ුතරියි. තවු වට අශේ රශට්
අාය වතර ට බලප ම් ේර ව ඉඩ ශ ොතැබීමාත අශේ ුවකීමාතයි.
එො ඉති ාසශග අශේ රශට් ජාතිේ ්ර ්
ඒ ුාශ මාත ජාතිේ
්ර ් වූ එක්කයේ බැඳුණු අශ ුරවූ ශේ පාල ුටපිටාු තවු ව
පාපතච්චි ේර වවූතා, අශේ රශට් අාය වතර ්ර ් ුලට ඇඟිලි
ව  ව . අෙ ශලෝේශග ්රුණතාුක්කය ඇතිශුලා තිශබ ුා, ම්
කිස රටේ ්රජාත වත්රුාෙ , මාතා ු ිඟමිේම් උේලතඝ
කිරීම් ෙඩ
ට මාතා ේරශව
රටුේුලට බලප ම් ේර ව . ඒ නිසා ඒ
අධිරාජයුාදී මාතැදි වූ වීමාත සැබ ු ශ  වමාත පරේෙ ව අපි රටක්කය
පතධි ට ේළ ුතවූශවූ තවු වට මාතැදි වූ වීමාතට තිශබ ඉඩ ේඩ
සම්ූර්වණශ  ව අශ ෝස ේර ෙැට මාතයි.
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අශේ රශට් ජාතිේ ්ර ් ක්කය තිබුණු නිසා තමාතයි තවු වට
පුළුු ව වුශණ් අශේ රශට් අාය වතර ට ඇඟිලි ව  ව . අශේ
රශට් මාතා ු ිඟමිේම් පිළිබඳ ්ර ් ක්කය, ්රජාත වත්රුාෙ
උේලතඝ
කිරීම් පිළිබඳ ්ර ් ක්කය තිබුශණොවූ තමාතයි, තවු වට ේ
ළය ඉඩ ැශෙ වශ ව අශේ රශට් අාය වතර ට ඇඟිලි ව  ව . එමාත
නිසා එක්කයසවූ ජාතී වශ සතපතධ්ා
කි
පතධි ට ශ ෝ ශු වූ
ේුර ශ ෝ බටිඟර රටක්කය බලප ම් ේර පතධි ට ශ ොශුයි, අපි
රටක්කය පතධි ට රට රිළ ීමති ක්රි ාවූමාතේ ේර ව ; ීමතිශග පතධ්ා
සක්රි ේර ව ; ඒ ුාශ මාත අශේ රශට් අධිේරණශග ස්ුාධී වූු
ඇති ේර ව ; අශේ රශට් ූලලිේ මාතා ු ිඟමිේම් ආරක්කයෂා ේර ව
රටක්කය පතධි ට අපි ු ාමාත ේටුතරි ේළ ුතරියි. අ ව ඒ අ්වථශ  ව
තමාතයි අෙ ඉදින්පවූ ේර ප වූ ශේටුම්පතවූ, නි මාත වූ අපි
ෙකි වශ ව.
ම් තැ ැවූතුරශ
මාතරණ සම්බ වධ්ශ  ව අලාා අ
ේරවැීමශම් ප වූ ශේටුම්පත වැ ශලොුර පතුාෙ ක්කය ැ ැ.
ශමාතශතක්කය ේේ ීමති ක්කය ශුලා ශ ොතිබුණු ශෙ ක්කය ශම් රිළි ව
ීමති ක්කය බුට පවූු ුා. ඒේ සාධ්ීම පි ුරක්කය. ශමාතොේෙ, පතපතධ්
ශ ේරි මාතත අශේ රශට් පුේවලයි ව මි
ුා කි ලා අපි ෙ ව ුා.
තුවූ ශේශ ුරශ ශ ොසැලකිේල නිසා ශ ෝ ිඟතාමාතතාමාත ශ ෝ
අවූ ුැරැේෙකි ව ශ ෝ තුවූ පුේවලශ ුරශ ජීපතත ක්කය ැතිු ුා.
පතශ ේෂශ  වමාත එුැනි අවූ ෙැකීම් ශවොඩක්කය තිශබ වශ ව නුෙය
ක්කයශෂේත්රශගයි. නුෙයුරු වශ
ශ ොසැලකිලිමාතවූේමාත, සමාත ර
ශුලාුට නුෙයුරු ව ඒ operation එේ පිළිබඳු
ශ ොෙ ව ාේමාත, ම්පුහුණුේමාත ුැනි තවූවූු  ව මාතත ශබොශ ෝ අ
මි ගිිඟේලා තිශබ ුා. මුවූ, ඒ මි ගි ශේ ා ශුම්ශු ව
ු වදි ක්කය ව ව
තහුශ පවුශේ ාාතී වට, එශ මාත
ැවූ ම්
තහුශ සට පතමාතශ ුරට ශමාතශතක්කය ීමතිශ  ව නිුැරදි අුස්ථාුක්කය
තිබුශණ් ැ ැ. එමාත නිසා ශම් ප වූ ශේටුම්පත මාතඟි ව ඒ සාධ්ීම
පි ුර තබා තිශබ ුා. ඒේ ශ ොඳ ශෙ ක්කය. ඒ ුාශ මාත අෙ උශේ
මාතරි වුණා ුාශ ඒ ප වූ ශේටුම්පශවූ ම් කිස අඩු පාඩුුක්කය
තිශබ ුා. ඒ ඉේලීමාත ේරලා ඒ ඩු පතාාව සේධ් ු අතරරිර
ඉේලුම්ේරු මි ගි ශ ොවූ එතැනි ව එ ාට ඒ ු වදි මුෙේ ලබා
ව ව
කිසශුුරටවූ බැ ැ. අ ව
එතැ
ශපොඩි ්ර ් ක්කය
තිශබ ුා, වරු ඇමාතතිරිමි නි. ම්ශ කි ව එේමාත ෙරුශුුර
සපා පවුලක්කය වවූශතොවූ, එමාත ්ර ්
මාතරිු ුා. එශ මාත ැවූ ම්
තුවූ එුැනි උො රණ න තරම් තිශබ ුා. තමාත වශ තාවූතා
මි ගි ශ ොවූ පුතා ඒ ශුම්ශු ව ඩු ෙමාතා තිශබ ුා ම්,
අම්මාතාවූ ැවූ ම් ඒ ඩුු අතරරිර පුතා මි ගි ශ ොවූ, අඩුමාත
වණශ ව ඒ පුතාශ ෙරුු වටුවූ ඒ ු වදි මුෙේ ලබා ව ව
පතධි ක්කය ැ ැ, ඩුු එතැනි ව අුස ව ු ුා. ශම්ේ ශු ව
පුළුු ව තු ආේාර ක්කය තිශබ ුා. පාේක්කය බරපතළ සදුවීමාතේදී, ඒ
පරීක්කයෂණ ස ඒ සදුවීමාතට අොළ ේාරණාු සම්බ වධ්ශ  ව
සතකී්වණ තවූවූු ක්කය ටශවූ ඉේලුම්ේරු ඩු ෙමාතා තිශබ ුා
ම්, ඉේලුම්ේරු ඒේට පතරුේධ්ු ේටුතරි ේර ුා ම්, ෙැම්ුවූු
ශ ෝ සතපතධ්ා ාවූමාතේු ඉේලුම්ේරුු මාතරා ෙමාත ව වූ පුළුු ව.
එශලස ඉේලුම්ේරුු මාතරා ෙැමුුශ ොවූ අඩුමාත වණශ ව එතැනි ව
එ ාට ඩුුක්කය ැ ැ. එමාත නිසා ශම්ේ අනික්කය පැවූතට පාපතච්චි
ු ව වූ පුළුු ව. එමාත නිසා වරු ඇමාතතිරිමි ශව ව ශම්
සම්බ වධ්ශ  ව මාතමාත ඉේලීමාතක්කය ේර ුා, තබරිමි ට පුළුු ව ම්,
ශමාත ව ශම්ේටවූ ුයතිශ්වේ ක්කය ො ඉදින්පවූ ේර ව කි ලා.
ශමාතිඟ ශු වූ ්ර ් තිශබ ව පුළුු ව. ඉේලුම්ේරු මි ගි ාමාත
පතපතධ් පා්ව ්ු  ව ඇපතේලා ශම්ේට අයිති කි  ව පුළුු ව. ඒ
අයිති කීශම්දී ශු වූ ශු වූ සතකී්වණ ්ර ් ඇතිු ව වූ
පුළුු ව. ඒ පැවූත සම්බ වධ්ශ  ව ිඟතා ශු ව ඇති, ඉේලුම්ේරු
මි ගි ශ ොවූ ඉ ව එ ා ශේශ ුරට එ ලබා වැීමමාතට අුස්ථාුක්කය
ැ ැයි කි ලා සඳ  ව ේර තිශබ වශ ව. මුවූ, ශම්ශක්කය අනික්කය
පැවූතවූ තිශබ ුා. ඉේලුම්ේරුු සැලසුම්ස වතු පැ ැර
ව ව , ඝාත
ේර ව , එශ මාත ැවූ ම් ඒ ඩු ේටුතවූත
අුස ව කිරීමාත සඳ ා ශු වූ ක්රි ාමාතා්වවුලට  ව ඒේමාත පාපතච්චි
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ු ව වූ පුළුු ව. එතශේොට ඒ අසාධ්ාරණ ට පවූ වන ශේ ාට
තුවූ අසාධ්ාරණ ේට මුහුණ ශෙ ව සේධ්ු ුා. අඩුමාත වණශ ව
ඒ සදුවීම් මාතාලාු නිසා අසාධ්ාරණ ට ලක්කය වුණු තමාත වශ ෙරු
මුණුපුර වටුවූ, සශ ෝෙර  වටුවූ ඒ අයිති ශුම්ශු ව ශපීම
සපා ව
අුස්ථාුක්කය
ැතිු ුා. එමාත නිසා ැකි
ම් එ ට
ුයතිශ්වේ ක්කය ඉදින්පවූ ේර ව කි ලා තබරිමි ශව ව ඉේලා
සපා ුා.
වරු නිශ ෝජය ේාරේ සාාපතිරිමාතනි, ේ ළයට ශමාතතැ
පතුාොවූමාතේ ්ර ්
මාතරි ේර තිශබ වශ ව සාපරාධී ේාරණාුලදී
අශ යෝ ය ස ශ ෝගීතාු ෙැක්කයවීශම් ප ත ටශවූ වන නි මාත
ඉදින්පවූ කිරීශම්දීයි. ඇවූතටමාත ශම් නි මාතශග
ර
ශුලා
තිබුශණ්වූ, මුෙේ පතශුේධිේරණ ට අොළ ඒ සාපරාධී ේටුතවූත
ඇරිළවූ කිරීමාතවූ, ශමාතශතක්කය ඇරිළවූ ශ ොවී තිශබ රටුේ ැුත
එේරි කිරීමාතවූ .
පත ්ුපතෙයාල ආචා්ව ුරු, නුෙයුරු, ඉතජිශ වරුුරු ඇරිළු
අශේ පතපතධ් ුෂවූතිේ  ව ලක්කයෂ 00ක්කය පතතර ෙැ ව ශලෝේශග
ශබොශ ෝ රටුල රැකි ාුල ශ ශෙ ුා. ඒ ුාශ මාත, මාතැෙ ශපරදිව
ලක්කයෂ 15ේට ආස ව අශේ පින්සක්කය රැකි ාුල නිුතක්කයත ශුලා
ඉ ව ුා. ඒ ුාශ මාත පතශේශිේ  ව ශබොශ ෝ පින්සක්කය අශේ රශට්
සතචාර සඳ ා පැමිශණ ුා; රැකි ාුල නිුතක්කයත ු ුා. පතපතධ්
තරාතිරම්ුල පතශේශිේ  ව අශේ රශට් ඉ ව ුා. එශලස ජ
සතුතතිශග මිර වීමාතක්කය රිළ ජාතය වතර ු ශ  ව අපරාධ් වීශම්
්රුණතාු ුැඩි ු ුා. එතශේොට ඒ අ ට අොළු ෙඬුුම් පැ වීමාත
සඳ ා තිශබ
පරණ ීමති සතශ ෝධ්
ේළ ුතරියි. ඒේ
අනිුා්ව ශ  ව ේළ ුතරි ශෙ ක්කය ැපා ට අපි ෙකි ුා. ඒේට මුෙේ
පතශුේධිේරණ වූ අොළයි. ඒ කි  වශ ව, එේ රටකි ව සේලි
ශ ොරේම් ේරශව
ගිිඟේලා තු රටේ තැ වපවූ ේරලා
ජාතය වතර මාතට්ටශම් මාත ා ජාුාරම්ේරුු ව පතධි ට ැතගිලා ඉ ව
අ ඉ ව ුා. ඒේට උො රණ ශලස න
තරම් ුර්රේට සදුවීම්
ශලෝේශග තිශබ ුා. ෙැ ව අශේ රශට්මාත එුැනි සදුවීම් ශේොච්චර
තිශබ ුාෙ? පසුගි ේාලශගවූ ඒුා සදු වුණා; අෙවූ සදු ශු ුා.
උෙ තව වීරරිතවශ සේධි වවූශතොවූ, අ්වජු මාතශ ේ වර වශ
සේධි වවූශතොවූ, අෙ තවු ව පතපතධ් රටුල ැතගිලා ඉ ව ුා.
තවු වට බරපතළට ශචෝෙ ා තිශබ ුා. අ්වජු
මාතශ ේ වර වට
ූලලය ශචෝෙ ා තිශබ ුා. උෙ තව වීරරිතවට ූලලය ශචෝෙ ාුලට
අමාතතරු, සාපරාධී අපරාධ් පිළිබඳ ශචෝෙ ාවූ තිශබ ුා. උෙ තව
වීරරිතව ැුත ශම් රටට ශව වුා ව ව ඒ රටුල ස ශ ෝව
අනිුා්ව ශ  වමාත අු ය ු ුා. පසුගි ේාලශග ශේ පාල
මාතැදි වූ වීමාත මාතත මාත ා පන්මාතාණශ  ව ශ ොරේම් ේරපු අශේ රශට්
සේලි අෙ පතශේ ුල ජාුාරම්ුල ශ ොෙුා තිශබ ුා. ඒ
ජාුාරම්ේාරශ ෝ ඒ රටුලට ගිිඟේලා ශම් රශට් ීමතිශ  ව
වැලපතලා ඒ රටුලදී ආරක්කයෂා ශුලා ඉ ව ුා. ඉති ව, තවු වට
ීමති ක්රි ාවූමාතේ ශු ව
න . එශ මාත ශ ොවුශණොවූ න
ශේශ ුරට බල පාපතච්චි ේරලා ආරක්කයෂා ශුලා ඉ ව පුළුු ව.
පතශ ේෂශ  වමාත ශම් බල පාපතච්චි කිරීමාත සේධ් ශු වශ ව, ඒේාධිපති
පාල
ඇරිශළේ. ඒේාධිපතිශ ෝ ිඟටපු, ඉ ව ශලෝේශග ැමාත
රටේමාත
ඒ
ඒේාධිපති  වශ
ස චර  ව
-ශවෝලශ ෝේණ්ඩා මාතක්කය ඉ ව ුා. ශම් ශ ොර ජාුාරම්ුල ශ ශෙ වශ ව
ඒේාධිපති ා ශ ොශුයි, ඒ ස චර  ව ේණ්ඩා මාත. ැබැයි, ඒ
ඒේාධිපති ා ශුම්ශු ව තමාතයි ඒ ස චර ේණ්ඩා මාත ූලලය
අපරාධ්ුල ශ ශෙ වශ ව. අුසා ශග තවු ව
පතපතධ් රටුල
ැතශව ුා. තවු ව ැුත රටට ේැඳුා ව ව ීමති ක්රි ාවූමාතේ
ු ව න . ඉති ව, ඒේට ම් බාධ්ාුක්කය තිශබ ුා ම් ඒේ ඉුවූ
ේර ව න . සාපරාධි ේාරණාුල දී අශ යෝ ය ස ශ ෝගීතාු
ෙැක්කයවීශම් ප ති ව සේධ් ශු වශ ව ඒේ. එශ මාත ැරිු ුතෙ අපරාධ්
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ශ ෝ ශු වූ ේුර ශ ෝ පුේවලශ ක්කය ඉලක්කයේ ේර වවූත එේක්කයෙ
ශම් ප ත? අපි ම් එුැනි ශෙ ක්කය ෙකි වශ ව ැ ැ.
ඇවූතටමාත කි ශුොවූ ෙැ ව අශේ රශට් කිසුක්කය ේර ව බැ ැ.
ශමාතොේෙ, ශම් ැමාතශේටමාත ුතේධ් ට සම්බ වධ් ශුච්ච ශසොේොදුු ව
ස නිලධ්ාන් ව ඉස්සර ට ොලා ඒශේ ව ආුරණ ක්කය ව ව නිසා.
එිඟ ඇවූත පා වුුමාත ාු තමාතයි, උෙ තව වීරරිතව ආරක්කයෂා කිරීමාත.
උෙ තව වීරරිතව ආරක්කයෂා ේර වැීමශම් පා වුුමාත ාු තවලා, ඒ
ශුම්ශු ව මුො නිලධ්ාන්ශ ක්කය ැවූ ම් ුතෙ අපරාධ් කි
ේාරණ ඉස්සර ට ො ුා. ුතේධ් ට මුුා ශුලා ඒ අපරාධ් ේරපු,
සාපරාධි අපරාධ් ේරපු, උෙ තව වීරරිතව ුාශ මිනිස්සු ීමතිශ  ව
වැලශු ව
ෙ
උවූසා ක්කය තිශබ ුා. ඒේ අපි
සම්ූර්වණශ  ව ්රතික්කයශෂේප ේළ ුතරියි. ශම් ප ශවූ කිස තැ ේ
ුතෙ අපරාධ් පිළිබඳු ශ ෝ ජාතය වතර අපරාධ් පිළිබඳු සඳ ක්කය
ැ ැ. ඒේ ශම් රශට් ජ තාු ශවූරුම්වත ුතරියි. ශම් ේාරණශගදී
අපි ඉතා පැ ැදිලිු කි  වශ ව, සාපරාධි අපරාධ් ශේොශ ේදී ේළවූ,
ේවුරු ේළවූ, ඒේට ීමති ක්රි ාවූමාතේ පත ුතරියි කි ලායි. ඒ
ීමතිශග ක්රි ාවූමාතේ වීශම් තාක්කයෂණිේ වැටලු ඉුවූ කිරීමාත, ේට
අොළ රටුේ සම්බ වධ් ේර වැීමමාතක්කය තමාතයි ශම් නි මාත
ර ා
සේධ් ශු වශ ව. එශ මාත ැරිු ුතෙ අපරාධ් සම්බ වධ්ශ  ව ෙඬුුම්
දීමාතක්කය තිශබ ුා කි ලා ශමාතිඟ කිසමාත තැ ේ සඳ  ව ශු වශ ව
ැ ැ. ඒ නිසා ශම් පිළිබඳු තිශබ ුැරදි අෙ ස ඉුවූ ේර වත
ුතරියි. ශම් නි මාත ක්රි ාවූමාතේ වීමාත රිළි ව අශේ රශට්දී බරපතළ
අපරාධ් ේරලා ශලෝේශග පතපතධ් රටුල ගිිඟේලා ැතගිලා ඉ ව ඒ
චූදිත  ව, ඒ අපරාධ්ේරුු ව ීමතිශග රැ ැ ට සු ේර ව ව
ම්කිස ක්කයති ක්කය ලැශබ ුා කි ලා අපි ිඟත ුා.
ැබැයි, ප වූ සම්මාතත ේළාට පතතරක්කයමාත මාතදි වරු නිශ ෝජය
ේාරේ සාාපතිරිමාතනි. ශම් ප වූුල තිශබ
ර ක්රි ාවූමාතේ
ේර ව වූ ු ාමාත මාතැදි වූ පත ුතරියි. පසුගි ේාලශග ශම්
පා්වලිශම් වරිශ සම්මාතත වුණා, පතශ ේෂ අධිේරණ ක්කය, පතශ ේෂ
මාත ාධිේරණ රි ක්කය ස්ථාපිත කිරීමාත පිළිබඳ ශ ෝජ ාු. ඒ පිළිබඳ
ීමති සම්මාතත වුණා.
මුවූ වරු ඇමාතතිරිමි නි, තබරිමි මාත
ෙ ව ුා එේ අධිේරණ යි තුමාත න් ට ක්රි ාවූමාතේ වුශණ්
කි ලා. ඒ ප ත සම්මාතත ශුලා ෙැ ව මාතාස වණ ක්කය ු ුා. මුවූ
තබරිමාත වලාට තුමාත බැන් වුණා ඒ අධිේරණ රි ස්ථාපිත
ේර ව . ඒේට අොළ තැ ක්කය ශ ො ාශව ,ශවොඩ ැගිේලක්කය
ශ ො ාශව ඒ අධිේරණ ක්රි ාවූමාතේ ේර ව තුමාත බැන් වුණා. ඒ
සඳ ා අු ය පතනි ්ච ේාරුරු
ැේෙ? පතනි ්ච ේාරුරු
ඉ ව ුා. පතනි ්ච ේාරුරු රි වශෙශ ක්කය,
ශෙශ ක්කය ශ ො ා
ව ව බැන්ෙ?
එශ මාත බැ ැ කි ශුොවූ ලජ්ජා ශු ව න ; ආණ්ඩුුක්කය
පතධි ට ලජ්ජා ශු ව න . තුමාත ඒේ ේර ව බැන් වුශණ් ඇයි?
ඒේට අු ය ශවොඩ ැඟිේලක්කය ශ ො ා ව ව බැන්ෙ? රජශග
ශවොඩ ැඟිලි තිබි දී සමාත ර අමාතාතයාත , සමාත ර ශෙපා්වතශම් වරි,
සමාත ර සතස්ථා, මාතණ්ඩලුල ේටුතරි පුවූුා ශව
 ව ලක්කයෂ
වණ ව, ශේෝපා වණ ව මාතාසේ ුරලි දීලා ශවොඩ ැගිලි ව ව ුා.
මුවූ ශම් ේටුතවූත තුමාතවූ ්රමාතාෙ ශුලා තිශබ ුා. ඒ නිසා
තමාතයි අර අපරාධ්ේරුු වට තමාත වශ ුැරදි ු ව ව ඉඩ ්රස්ථාු
ලැශබ වශ ව. ීමති සම්මාතත වුණාට මාතදි. ඒ ීමති ක්රි ාවූමාතේ
කිරීමාතට අු ය ේර
ා වත්රණ ේඩි ම් කිරීමාතවූ ු ාමාත ේළ ුතරි
ශු ුා. ආණ්ඩුු තුමාත ඒේට අසමාතවූ ශුලා කි ලායි අපි
ෙකි වශ ව. ආණ්ඩුු ඒ ීමති සම්මාතත ේර ව ව වූ අවුරුදු රි ක්කය
වත ේළා. ඇවූතටමාත ඒේ 0015දී ශේ පාල ශු ස සේධ් ශුච්ච
ශුලාශ මාත ේළ ුතරිු තිබුණු ශෙ ක්කය. එො ශම් රශට් ජ තාුට
කි ුා, ශපොශරො වදු වුණා, "පතශ ේෂ අධිේරණ පිිඟටුුලා පසුගි
ේාලශග ශුච්ච ූලලය අපරාධ්ේරුු වට ෙඬුුම් ශෙ ුා, ීමති
ඉදින් ට ශවශ
ුා" කි ලා. මුවූ, ඒ ශේ සේධ් වුශණ් ැ ැ.
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ීමති
ඉදින් ට ශවශ
එේ
පතතරක්කය ශ ොශුයි, ීමති
ක්රි ාවූමාතේ ශු එේ තුමාතවූ න් ට සේධ් ශු වශ ව ැ ැ. ඒ
නිසා තමාතයි අ්වජු මාතශ ේ වර වලා තුමාත නිෙැේශේ ඉ වශ ව. ඒ
නිසා තමාතයි උෙ තව වීරරිතවලා තුමාතවූ නිෙැේශේ ඉ වශ ව. ඒ
එුැනි ශෙශෙශ ක්කය පතතරයි. එුැනි අපරාධ්ේරුු වශ ලැයිස්රිුක්කය
තිශබ ුා. ඒ අපරාධ්ේරුු වශ
ලැයිස්රිශ
උසාපතශ  ව
නිශ ෝව දීපු සමාත ර අ වූ ඉ ව ුා.
ඇු වට් වා්වඩ් සේධි ට සම්බ වධ් ආරක්කයෂේ අමාතාතයාත ශග
ිඟටපු අතිශ්වේ ශේේම්ුන් , ෙමාත  වති මාත වූමි ට උසාපතශ  ව
නිශ ෝව ලබා දී තිබුණු බු මාතට මාතතේයි. උසාපත නිශ ෝව දීලා
තිබි දී එරිමි
නස්ශේලි ාුට පැ ලා ගි ා. ෙැ ව එරිමි
නස්ශේලි ාශ ඉ ව ුා. ෙැ ව නස්ශේලි ාශ ඉ ව ආරක්කයෂේ
අමාතාතයාත ශග ිඟටපු ඒ අතිශ්වේ ශේේම්ුන් , ඇු වට් වා්වඩ්
සේධි ට ඍජුුමාත සම්බ වධ් වුණු ඒ රජශග නිලධ්ාන්නි ශමාත ව
ශම් ප ත ටශවූ ු ාමාත ේැඳු ව පුළුු ව. ශම් ප ත අු යමාත
ැ ැ ඒේ ේර ව . ට ට ේලි ව තිබුණු ීමතිශ ම්වූ ඒේ ේර ව
තිබුණා. මුවූ, අෙ ශු ශතක්කය ඒේ ේරලා ැ ැ. එුැනි සේධි
න
තරම් තිශබ ුා. පැ වණ ක්කය කි  ව පුළුු ව එුැනි
සදුවීම් තිශබ ුා. ඒ නිසා ීමති සම්මාතත වුණාට මාතදි. ඒ ීමති
ක්රි ාවූමාතේ ේර
ා වත්රණ
ක්කයතිමාතවූ කිරීශම් ුවකීමාත
තිශබ වශ ව අොළ ආණ්ඩුුට ස පතෂ
ාාර අමාතාතයුන් ට. එ
ක්කයතිමාතවූු ක්රි ාවූමාතේ ු ුා කි ලා අපි ෙකි වශ ව ැ ැ.
වරු නිශ ෝජය ේාරේ සාාපතිරිමාතනි, අපි පසුගි ේාලශග
ෙැක්කයේා අධිේරණුල තිබුණු තවූවූු . ඉතා පැ ැදිලිු ෙැක්කයේා,
ෙ ේ ශෙේ, රි ේ ේාල ේ ඉඳලා අශේ රශට් ශරේෂ්ධාධිේරණ ට,
අිය ාච ාධිේරණ ට, මාත ාධිේරණුලට පතනි ්ච ේාරුරු පවූ
වුශණ් ශේොශ ොමාතෙ කි ලා. ේැත පතධි ට, ඉතා පැ ැදිලිු,
ශේ පාල පවූවීම් තමාතයි පසුගි ෙ ේ ශෙේ, රි රිළ සේධ්
වුශණ්. ශරේෂ්ධාධිේරණ ට පවූ ේළ පතනි ්ච ේාරුරු වශ
තවූවූු අපි ෙැක්කයේා. ඒ තවූවූු ශු ස් කිරීශම් වුුමාත ාුක්කය
තිබුණා. ඒ තවූවූු
ශු ස් කිරීශම්
ැකි ාු තිබුශණ්
ශරේෂ්ධාධිේරණ ට ස
පතශ ේෂශ  වමාත අිය ාච ාධිේරණ ට
පතනිසුරුුරු ව පවූ කිරීශම් ජ ාධිපතිුර ා සරි තනි බල ශු ස්
කිරීශමාත ව. ඒේට තමාතයි ෙ ු ු
ආණ්ඩුක්රමාත ුයුස්ථා
සතශ ෝධ්
ශව ාශ . ෙ ු ු
ආණ්ඩුක්රමාත ුයුස්ථා
සතශ ෝධ් ශ  ව පස්ශසේ තමාතයි ආණ්ඩුක්රමාත ුයුස්ථා සාාු
පිිඟටවනශග. ේට පස්ශසේ, ආණ්ඩුක්රමාත ුයුස්ථා සාාශ අම්මාතැති ට
ටවූු තමාතයි ශරේෂ්ධාධිේරණ ට පතනි ්ච ේාරුරු පවූ කිරීමාත
සේධ් වුශණ්. ේට පස්ශසේ තමාතයි ශරේෂ්ධාධිේරණ
ස
අිය ාච ාධිේරණ
ම් කිස ්රමාතාණ ේට ශු ස් ශු ව පට ව
වවූශවූ. මාතගි , දූකත ශචෝෙ ා තිබුණු පතනි ්ච ේාරුරු කිස
ිඟන්කිත ක්කය, ලජ්ජාුක්කය
ැතිු එො අිය ාච ාධිේරණ ට,
ශරේෂ්ධාධිේරණ ට පවූ ේළා. ශරේෂ්ධාධිේරණ ට පතතරක්කය
ශ ොශුයි, ශරේෂ්ධාධිේරණශග අග්රපතනි ්ච ේාර ධුර ටවූ පවූ
ේළා. සමාත ර ඩුුල පතවූති ශුම්ශු ව ශපීම සපා ීමතිාුර ා
අවපතනිසුරු පතධි ට ශරේෂ්ධාධිේරණ ට පවූ ේළා. අවපතනිසුරු
වුණාට පස්ශසේ පතවූති ට ුාසස වත පතධි ට තී වදු දු ව ා.
අිය ාච ාධිේරණශගවූ එුැනි සදුවීම් වුණා. ඒුාශග ටබු ව
කිිඟප ක්කය තුමාත ඉතින් ශුලා තිශබ ුා. ඒ ටබු ව පාේවූ ඉුවූ
ේරලා, අිය ාච ාධිේරණ , ශරේෂ්ධාධිේරණ ඍජු, ශේො වෙ පණ
තිශබ ආ ත ශෙේක්කය බුට පන්ු්වත
ේළ ුතරියි.
අවපතනිසුරුුර ා පතධි ට පවූ වුණු
ලි ව ශපශ්වරා
මාතැතිරිමාතාශ
මාත ශ ෝජ ා ේරලා එ ශ අතිවරු ජ ාධිපති
නමාතත්රීපාල සන්ශසේ මාතැතිරිමාතා. ආණ්ඩුක්රමාත ුයුස්ථා සාාුට
එරිමාතාශ
මාත එවුශ ජ ාධිපති නමාතත්රීපාල සන්ශසේ මාත තා.
ෙැ ව කි ුා ම්, "ඇශමාතන්ේ ව ආවමාතේ නිශ ෝජිතශ ක්කය, එශ මාත
ැවූ ම් ක්රිස්ති ානි ආවමිේ ේේලි ේ නිශ ෝජිතශ ෝ තමාතයි ශම්

ශරේෂ්ධාධිේරණශග ඉ වශ ව" කි ලා, මාතමාත ශම් ්ර ්
අ ුා
වරු නිශ ෝජය ේාරේ සාාපතිරිමාතනි. පසුගි තති ාසේ ඩු
තී වදුු ලබා දු ව ශරේෂ්ධාධිේරණශග පතනි ්ච ේාරුරු
වූශෙශ ක්කය ිඟපා ා. ඒ වූශෙ ා අතර මාතිඟ වෙ රාජපක්කයෂ පාල
ුතවශග පවූ ේළ පතනි ්ච ේාරුරු ඉ ව ුා.
එතශේොට ශම් ශචෝෙ ාු තවු වටවූ අොළයි. ශමාතොේෙ, ශම් වූ
ශෙ ාමාත ඒේමාතතිේුමාතයි තී වදුු දු වශ ව. ඒ වූ ශෙ ාශව ව
කිසශුක්කය ශම් තී වදුුට පතරුේධ් වුශණ් ැ ැ. ඒේමාතතිේු තී වදුු
දු වශ ව. ඒේමාතතිේු තී වදුු දීලා, ේටවූ ුඩා බර ාර සිඟතු ඒ
පතනි ්ච ේාරුරු කීප ශෙ ා තුවූ තී වදුුක්කය දු ව ා.
ශරේෂ්ධාධිේරණ ඉති ාසශග ේුොුවූ ැති පතධි ට තමාත වශ
ස්ුාධී වූු පාපතච්චි ේරලා, තමාත වු ඒ ත රිරුුලට පවූ ේශළේ
ේුර ශේ පාල
බලඅධිේාන් ෙ කි
එේ ශ ොසලේා, ඒ
තී වදුු ලබා ශෙ ව මාතැදි වූ ශුලා තිශබ ුා කි
එේ
පැ ැදිලියි. එතැ දී එක්කය එක්කයශේ ාට ිඟශවූ අමාතාරුු, දුේ,
ේ වාටුු ඇති ු ුා. තමාත වශ ඇමාතතිේම් ැති වුණා. ෙුස් 50
ශරොයිල්ව ඇමාතතිේම් පුවූුාශව ගිශග. ශරොයිල්ව ුරුරේ පැටවු
ුාශ දි 50 ඇමාතතිේම් පුවූුාශව ගිිඟේලා, ශ ොරේම්, දුෂණ,
ුතචා ු ශව වජරාශමාතට ආපසු ශසේලමාත පට ව ව ව ුා කි ලා
ිඟතාශව ිඟටපු අ ට තති ාසේ ශරේෂ්ධාධිේරණශග තී වදුු මාතරු
ප රක්කය වුණා. අෙ මාතර ළශතෝනිශ  ව -පත රුශු ව- ේ ව ුා.
ඒේට අපිට ේර ව ශෙ ක්කය ැ ැ.

ගුණ නිපයෝජය කාරක ්භාපිනතුො

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

තබරිමාතාට තු පත ාඩි රි ේ ේාල ක්කය තිශබ ුා.

ගුණ විජිා පහසේරත් ෙහසාා

(மாண்புமிகு விேித டஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

අශේ සුනිේ
තිශබ ුා.

ඳු වශ වූති

මාත වත්රීරිමාතාශ

පත ාඩි 10ක්කය

ගුණ නිපයෝජය කාරක ්භාපිනතුො

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

ශ ොඳයි.

ගුණ විජිා පහසේරත් ෙහසාා

(மாண்புமிகு விேித டஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

ඒ නිසා ශරේෂ්ධාධිේරණ ශ ෝ අිය ාච ාධිේරණ -ඒ
ආ ත ශෙේමාත- පසුගි ෙුස්ුල ශේ පාල මාතැදි වූ වීම්ුලට,
බලප ම්ුලට ටවූ ශ ොවී තී වදු ලබා දු ව ා. අපට න , එුැනි
අධිේරණ ක්කය. එුැනි අධිේරණ ේ පතනි ්ච ේාරුරු වශ
ආවමාත, එමාත පතනි ්ච ේාරුරු වශ ශපෞේවලිේ පත ්ුාස  ව අපට
අොළ ැ ැ. අපට අොළ ු වශ ව ඩු තී වදුු සාධ්ාරණෙ, ඩු
තී වදුු ුයුස්ථාම්කූලෙ, ීමති ට අම්කූලෙ, ැේෙ කි
එේයි. ඒ
නිසා ශේශ ුරශ
ආවමාත, ශේශ ුරශ
ජාතිේවූු ,
ශේශ ුරශ ශපෞේවලිේ පත ්ුාස  ව මාතත ශ ොශුයි රටක්කය
ඉදින් ට
 වශ ව. ඒ පුේවල  ව ීමතිශග ආධිපතය ශේොයි
්රමාතාණශ  ව ආරක්කයෂා ේර ුාෙ, ැේෙ කි
එේ මාතතයි රටක්කය
ඉදින් ට  වශ ව.
වරු නිශ ෝජය ේාරේ සාාපතිරිමාතනි, ශම් ක්රි ාුලිශග දී කිසමාත
පුේවලශ ුරට එශ මාත ශපෞේවලිේු ශචෝෙ ා එේල ේර එේ
සම්ූර්වණශ  වමාත ුැරැදියි. එශ මාත ම් ඒ ශචෝෙ ාශ ්රධ්ා ුව
කිු ුතවූතා ශු ේවුරුුවූ ශ ොශුයි, නමාතත්රීපාල සන්ශසේ
මාතැතිරිමාතායි. එරිමාතා තමාතයි අග්රපතනි ච
් ේාරුර ාු පවූ ේරලා ම්
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[වරු පතජිත ශ ේරවූ මාත තා]

ේර එ ශ . එරිමාතා තමාතයි ෙැ ට ශරේෂ්ධාධිේරණශග සපා
පතනි ්ච ේාරුරු ව කීප ශෙශ ුරමාත ම් ේරලා එවුශ . ුයුස්ථා
සාාශු ව ේර වශ ව ඒුා අම්මාතත කිරීමාත ශ ෝ ශ ොකිරීමාතයි. එශ මාත
ම් තමාත ව ශම් ේර වශ ව උඩ බලාශව ශේළ ව වැීමමාතක්කය. ශම්
ශචෝෙ ා ේර වශ ව තමාත වශ මාත ා ේ ාට. ඒුා ුැරැදි ම්,
තමාත වශ මාත ා ේ ා තමාතයි එශ ම් ශම්ුා ේරලා තිශබ වශ ව.
අපි කි  වශ ව ැ ැ, ඒුා ුැරැදියි කි ලා. ඒුා ුැරැදියි කි ලා
අ්වථ ේථ
ේර ුා ම්, එශ ම් තමාත වශ මාත ේට්පා තමාතයි
ශම්ුා ේරලා තිශබ වශ ව.
වරු නිශ ෝජය ේාරේ සාාපතිරිමාතනි, අධිේරණ
රිළ
ස්ුාධී වූු ඇති ේර එේ, පතනි ්ච ේාරුරු වට ස්ුාධී ු
තමාත වශ
තී වදු ව ව
ඉඩ
ෙ
එේ ුව කිු ුතරි
පා්වලිශම් වරිුේ ්රධ්ා ුතරිේමාතක්කය. එතැ දී ුයුස්ථා සාාශ
ේා්ව ාාර ශමාතොේක්කයෙ? ශජයෂ්ධවූු -seniority එේ- මාතතමාත,
එශ මාත ැවූ ම් පැරැණිේමාත මාතතමාත පතනිසුරු ධුර සඳ ා පුේවල  ව
ම් ේර ුා ම් එශ ම් ුයුස්ථා සාාුක්කය න
ැ ැ. එශ මාත
ම් ජ ාධිපති න වූ
ැ ැ. Seniority එේ එ ශේොට
අම්පිළිශුළට ේළය ශේ ා අනිුා්ව ශ  වමාත පවූ ු ුා. ඒ
තැ ැවූතා ශ ොශරක්කයෙ, අපරාධ්ේාරශ ක්කයෙ, ශමාතො
දූකත
ශචෝෙ ාුලට ලක්කය ශුලා තිශබ ුාෙ,
ඩු තී වදු කී ක්කය ලි ලා
තිශබ ුාෙ,
ඩු තී වදු ලි  වශ ව
ැතිු උසාපත
වැ
ශ ොසැලකිේශල ව ේටුතරි ේර ුාෙ,
කි
ඒ කිසුක්කය
සලේ වශ ව ැ ැ. ධුරශග ේටුතරි ේර පතනි ්ච ේාරුර ාශ
ේාල ඉුරවූ ු ශේොට, seniority එේ අම්ු ේළය ශේ ාු එමාත
ත රිරට පවූ ේර ුා. ඒේ ශු ස් ේළ ුතරියි. ඒේ තමාතයි
අධිේරණ ක්කයශෂේත්ර ේඩා ුැටීමාතට එක්කය ශ ේරිුක්කය වුශණ්. ශමාතොේෙ,
අම්පිළිශුළට  ව ගි ාමාත ේළය ශේ ා තමාත වශ
ැකි ාු ුැඩි
දිුතණු ේර ව වශ ව ැතිු, ේැපවීම් ේර වශ ව ැතිු තමාත වශ
ු ස, ැවූ ම් අධිේරණශග රාජේාන් ේර තිශබ ේාල අම්ු
ේළයට එමාත පුටුුට - ත රිරට -  ව බලාශව ඉ ව ුා. ඒේ
ුැරැදියි. ඒ නිසා ඒේ ශු ස් ේර ව න . ඒේ ඇවූත. ඒේ
තමාතයි ේථා ා ේරිමාතා ඉතා පැ ැදිලිු ුයුස්ථා සාාශ වවූ එමාත
තීරණ ජ ාධිපතිරිමාතාට ැ ශ . එේමාත ක්රමාතශ ෙ ශජයෂ්ධවූු
-seniority එේ- මාතත පතනිසුරුුරු ව පවූ කිරීමාත ම්, ඒේ ුැරැදියි.
ශරේෂ්ධාධිේරණ ට
ශ ෝ
ේුර
ශ ෝ
අධිේරණ ේට
පතනි ්ච ේාරුරු පවූ කිරීශම්දී ශජයෂ්ධවූු වූ මාතනි ව න .
ඒේ එක්කය නි්වණා ේ ක්කය පමාතණයි. ඒ ුාශ මාත එමාත පතනිසුරුුර ා
ශ ෝ පතනිසුරුුන් තමාත වශ ධූර ේාලශග දී තමාත වශ ුෂවූති
ශේොයි තරම් මාතැදි වූ වීශමාත ව ේරලා තිශබ ුාෙ, ඩු අ
ශේොට
ශේොයි තරම් සාධ්ාරණ පතධි ට ඩු අ ලා තිශබ ුාෙ, ඩු තී වදු
ශේොපමාතණ ලි ලා තිශබ ුාෙ, තහුශ ේැපවීමාත ශේොයි ුාශ ෙ,
තහුශ පක්කයෂග්රාහී ත තවූවූු ක්කය තිශබ ුාෙ, අපක්කයෂපාතීු ේටුතරි
ේර ුාෙ, ැේෙ කි
ශම් ේාරණා ස ේලමාත බල ව න .
ශමාතොේෙ, පසුගි ේාලශග ුරණු ශුච්ච පන්සර ක්කය රිළ
පතනි ්ච ේාරුරුවූ ඒ තවූවූු ට පවූ වුණු බු අපි ෙ ව ුා.
තමාත වශ දුුශ පතුා මාතතවලය ට ේා්ව එේයි, ලක්කයෂ 10යි
දු ව ාට පසුු ඩු තී වදු ශු ස් ශුච්ච මාත ත ඉති ාස වැ අපි
ෙ ව ුා. එශ මාත අ
ැුත ැුත එමාත ත රිරුුලට පවූ ේළ
ුතරියි කි ලා අපි ිඟත වශ ව ැ ැ. එශ මාත ේර අ ු කිසශසේවූමාත
එුැනි ත රිරුුලට පවූ ේර වශ ව ැති සතස්ේෂති ක්කය ඇති
ේර ව ට
න .
එතශේොට
තමාතයි
එශ මාත
ශේුේ
බලාශපොශරොවූරිශු , එශ මාත ුරො , ුර්රසාෙුලට ටශු
පතනි ්ච ේාරුරු ඒුාට පයි ව ව ලා ශේොණ්ෙ ශේළි ව ති ාශව
ුැඩ ේර ව ට පට ව ව වශ ව. එමාත නිසා අපි ශු ස් ේර ව ට
න
අ ව
ඒ සතස්ේෂති යි. ශජයෂ්ධතාු මාතත පමාතණක්කය
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අධිේරණුලට පතනි ්ච ේාරුරු පවූ කිරීමාත එේමාත නි්වණා ේ
ේර වත ුතරි ැ ැ. එ තමාතයි ුයුස්ථා සාාශ සලේා බලම්
ලැබූ නි්වණා ේ. ඉතා පැ ැදිලිු නි්වණා ේ සේස් ේරලා
තිශබ ුා. ඒ නි්වණා ේ මාතඟි ව තමාතයි පසුගි
ේාලශග
පතනි ්ච ේාරුරු වු පවූ ේශළේ. එතැ දී ස ට 100ක්කයමාත
නිුැරදිු ස ේල සේධ් වුණා කි ලා ෙකි ව ට බැ ැ. එිඟදී ම්
ම් පුේවල  ව සම්බ වධ්ශ  ව සාශේක්කයෂ අඩු පාඩුේම්
තිශබ ව ට පුළුු ව.
මුවූ ඒ නිසාමාත එමාත ුයුස්ථා සාා
ක්රි ාුලි ුැරැදියි කි  ව ට බැ ැ. තනි පුේවල ුර පතධි ට
ජ ාධිපතිුර ා අවූතශ ෝමාතතිේු
තහුශ
ශ ෝ ඇ එමාත
ත රිරට පවූ ේර ුා ශුම්ුට, මාතණ්ඩල ක්කය පතස ව පවූ ේරේදී
සේධ්ශු ුැරැදි අඩුයි. ුැරැදි සම්ූර්වණශ  ව සේධ් ශු වශ ව
ැ ැ ශ ොශුයි, ුැරදි සේධ් වීශම් සම්ාාපතතාු අඩුයි. ඒේ තමාතයි
ෙ
ුශුනි ආණ්ඩුක්රමාත ුයුස්ථා සතශ ෝධ්
ර ා ුයුස්ථා
සාාු පිිඟටුවීශමාත ව සේධ් වුශණ්. එමාත නිසා අධිේරණ පිළිබඳු
ශම් රශට් ජ තාුට පිළිවත ැකි ම් කිස පත ්ුාසීම වූු ක්කය,
ස්ුාධී වූු ක්කය ඇති ේර ව ට ෙ
ුශුනි ආණ්ඩුක්රමාත
ුයුස්ථා සතශ ෝධ්
ර ා පිිඟට වන ුයුස්ථා සාාු ශ ේරිුක්කය
ශුලා තිශබ ුා කි
එේ මාතමාත අුධ්ාරණ ේර ව ට ේැමාතැතියි.
ේළයට, අපි රටක්කය පතධි ට අශේ රශට් මාතා ු ිඟමිේම් ආරක්කයෂා
ේර ව ට, ීමතිශග ආධිපතය ත වුරු ේර ව ට, ්රජාත වත්රුාෙ
ක්කයතිමාතවූ ේර ව ට මාතැදි වූ පත ුතරියි කි ලා මාතමාත ේලිම්වූ
සඳ  ව ේළා, වරු නිශ ෝජය ේාරේ සාාපතිරිමාතනි. ඒ සඳ ා
පතශේ බලප ම් අු ය ැ ැ. ශබදුම්ුාදී, ත්රස්තුාදී ුතධ්මාත
ුටපිටාුේදී ත්රස්තුාෙ ුැළැක්කයවීශම් ප ත පුවූුාශව
ාශම්
සාධ්ාරණ ශ ේරි තිශබ ව ට පුළුු ව. මුවූ අෙ ු පතට ුතේධ්
අුස වශුලා අවුරුදු ු ක්කය ශු ුා. තුදුරටවූ ත්රස්තුාෙ
ුැළැක්කයවීශම් ප ත පුවූුාශව
ා ුතරි ැ ැ. තුදුරටවූ එ
පුවූුාශව
ුා ම් ආණ්ඩුු ඒශේ ව ේර වශ ව තමාත වශ
මාත්වෙ
සඳ ා ඒේ පාපතච්චි කිරීමාතක්කය. ත්රස්තුාෙ ුැළැක්කයවීශම්
ප ත ටශවූ අවූ අඩතුරුට වවූ,
ඩු ශ ොමාතැතිු අවුරුදු
වණ ාුක්කය තිස්ශසේ සරවතු සපා පුේවල  ව අෙවූ සපා ුා. ඒ
අ ට තමාත වශ නි්වශෙෝෂීාාු තේපු ේර ව ව උසාපත ට  ව
අුස්ථාුක්කයුවූ ැ ැ. අවුරුදු එේ මාතාශර ව, එේ මාතාරට ේාල
දිුර ේරමි ව අවුරුදු 14ක්කය, 15ක්කය එේ දිවට සරවතු සපා අ
ඉ ව ුා. ශම්ේ සාධ්ාරණෙ, ුතක්කයතිස වතෙ? අඩුමාත වණශ ව
අධිේරණ ඉස්සර ාට ගිිඟ ව තමාත ව ුැරදිෙ නිුැරදිෙ කි ලා
තීරණ ක්කය ලබා වැීමශම් අයිති තවු වට තිබි ුතරියි. අධිේරණ
රිළි ව ුැරදිේරුශුක්කය බුට ත වුරු වුශණොවූ, ෙඬුුම් ශෙ එේ
සාධ්ාරණයි. ැබැයි, එශ මාත ඩුුක්කයුවූ ැතිු, එශ මාත උසාපත
ක්රි ාමාතා්වව ක්කයුවූ
ැතිු ශේශ ුර අවුරුදු 10ක්කය, 10ක්කය
නිරපරාශේ අවූ අඩතුරශ සටීමාත සාධ්ාරණ යි කි  ව ට පුළුු ව
ේාටෙ? සමාත ර අ ට මාතාස රි ක්කය ිඟශ්ව ඉ ව ට බැන්ු උපුාස
ේර ුා, ෙයල ුා. පැදුශ්ව ඉ ව බැ ැ, මාතුරශණෝ ේ ුා
කි ුා. එශ මාත තවූවූු ක්කය රිළ අවුරුදු 14ක්කය, 15ක්කය කිසදු ඩු
ේටුතවූතක්කය
ැතිු ශම් අ ිඟර ශවුේ රිළ සපා
එේ
සාධ්ාරණයි කි ලා අම්මාතත ේර වශ ව ශේොශ ොමාතෙ?
වරු නිශ ෝජය ේාරේ සාාපතිරිමාතනි, එමාත නිසා ත්රස්තුාෙ
ුැළැක්කයවීශම් ප ත ු ාමාත අශ ෝස ේළ ුතරියි. ඒේ ේළ ුතරි
ු වශ ව එක්කයසවූ ජාතී වශ සතපතධ්ා ට න පතධි ට ශ ොශුයි.
එශ මාත ැතිු එමාත ප තට පුතචි පුතචි පැලැස්තර පාේක්කය ොලා, ේට
ුඩා ක්කයතිමාතවූ ුව වති පාේක්කය ඒේට ඇරිළවූ ේරලා, ත්රස්තුාෙ
ුැළැක්කයවීශම් ප තටවූ ුඩා මාත්වෙ ේාරී ුව වති ඇරිළවූ ේරලා,
ශමාත ව අපි ඒේ අශ ෝස ේළා කි ලා ූලනිච්චාුට UN එේට
ශප වු එේ ශ ොශුයි ේළ ුතවූශවූ. ඇවූතටමාත ශම් රශට්
ජ තාුශ අයිතිුාසේම් ආරක්කයෂා කිරීමාත පැවූශත ව ත්රස්තුාෙ
ුැළැක්කයවීශම් ප තවූ අශ ෝස ේළ ුතරියි.
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අෙ ඉදින්පවූ ශුලා තිශබ නි මාත ස ප වූ ශේටුම්පත ශම්
රශට් ්රජාත වත්රුාෙ
ක්කයතිමාතවූ ේර ව ට උපේාරී ශු ුා
ුාශ මාත, මාත ා බරපතළ අපරාධ් ේරුු ව, ූලලය අපරාධ්ේරුු ව,
අශේ රශට් සේලි ශ ොරේම් ේරලා පිට රටුලට ගිිඟ ව නිෙැේශේ
ජීුවූ ශු ;
සැයපතලා සපා අ ු ීමතිශග රැ ැ ට ව ව ා
පි ුරක්කය පතධි ටයි අපි ෙකි වශ ව.
ඒ ුාශ මාත ම්කිස අවූ
ුැරැේෙකි ව ශ ෝ ිඟතාමාතතා සදු ේර ශෙ ක්කය නිසා ම් ශේශ ුර
මි ගි ශ ොවූ තහුශ පවුශේ ාාතී වට ම්කිස ු වදි මුෙලක්කය
ලබාදීමාත සඳ ා ඉදින්පවූ ේර තිශබ ප වූ ශේටුම්පතක්කය තමාතයි,
ශම් ම් තැ ැවූතුරශ මාතරණ සම්බ වධ්ශ  ව අලාා අ ේර
වැීමශම් ප වූ ශේටුම්පත. ශම් ඉදින්පවූ ේර තිශබ නි මාත ස
ප වූ ශේටුම්පත
ශෙේමාත ුතෙ අපරාධ් ේළ අ ශ ෝ ශු වූ
ේුර ශ ෝ ශේශ ුරු ඉලක්කයේ ේරශව ඉදින්පවූ ේළ ඒුා
ශ ොශුයි. ශම්ුා ශව ඒමාත ්රමාතාෙ වීශම් ේාරණ තමාතයි ්ර ්
වුශණ්.
ශමාත ට ට ේලි ව ඉටු ේළ ුතරි ශෙ ක්කය. ඒ නිසා, ශම් නි මාත
රිළි ව මුො ශසොේොදුු ව, මුො නිලධ්ාන් ව ඉලක්කයේ ේළා කි ා
ුැරැදි මාතත ෙලා ශම් රශට් අපරාධ්ේාර  ව ආරක්කයෂා ේර එේ,
තමාත වශ
ශවෝල  ව, පුතචි අම්මාතලාශ
පුතාලාු මාත ා
පන්මාතාණශ  ව සේලි ශ ොරේම් ේරලා ුතක්කයශ්ව ට, එශ මාත
ැවූ ම් ඩුබායිුලට ගිිඟ ව ැතගිලා ඉ ව එේ ශේරා ව ව
ේර උවූසා
පරේෙ ව න
කි
ේාරණ අුධ්ාරණ
ේරමි ව, මාතශ ේථාු අුස ව ේර ුා. ස්රිතියි.

ගුණ නිපයෝජය කාරක ්භාපිනතුො

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

ස්රිතියි. அடுத்து தகௌரவ உறுப்பினர் இஷாக் ரஹுமான்
அவர்கள்! உங்களுக்கு 14 ிமிடங்கள் உள்ளன.

[අ.ාා.0.10]

ගුණ ඉෂාක් රහුෝද ෙහසාා

(மாண்புமிகு இஷாக் ரஹுமான்)

(The Hon. Ishak Rahuman)

වරු නිශ ෝජය ේාරේ සාාපතිරිමාතනි, අෙ ෙුශසේ අශේ රටට
තබි
නි මාත ක්කය ස
ප වූ ශේටුම්පතක්කය පා්වලිශම් වරිුට
ඉදින්පවූ ේර තිශබ ුා. ඒ සම්බ වධ්ශ  ව පතශ ේෂශ  වමාත අශේ
ඇමාතතිරිමි ට මාතා ස්රිතිු වත ශු ුා. ජ තා පතමුක්කයති ශපරමුශණ්
වරු මාත වත්රීරිමාතා කි ුා ුාශ , ම් ු ශ  ව නි මාත  ව ශව ැපතවූ
ුැඩක්කය ැ ැ, ඒුා ක්රි ාවූමාතේ ේර ව න
කි
එේ තමාතයි
මාතශ ේථාු පට ව වනිේදීමාත මාතට කි  ව තිශබ වශ ව. අශේ රශට්
මුොුල අ පිට රට උසාපතුලට ශව ගිිඟ ව, ඒ අ ට පත ාල
ෙඬුුමාතක්කය ලබා ශෙ ව තමාතයි ශම් ආණ්ඩුු ශම් නි මාත ඉදින්පවූ
ේරලා තිශබ වශ ව කි ා අශේ පතපක්කයෂශග මාත වත්රීුරු අෙ උශේ
ඉඳලා කි ුා. ැබැයි ඒ අ ට මාතා කි  ව ේැමාතැතියි, මුො
නිලධ්ාන් ව පිට රට උසාපතුලට ඉදින්පවූ ේරලා ඒ අ ට ෙඬුුම්
ශෙ ුා කි ා ශම් නි මාතශග ශේොතැ ේුවූ සඳ  ව ු වශ ව
ැති බු. ඒේ පට්ටපේ, අූලලිේ ශබොරුුක්කය.
අශේ රශට් මුෙේ පත ාල පන්මාතාණශ  ව ශ ොරේම් ේරලා, පිට
රටුලට ගිිඟ ව එිඟදී තමාත වශ ුයාපාර ේටුතරි ේරශව
ආේාර වූ, ඒ ුාශ මාත ඒ අ ශ අනික්කය ේටුතරි ක්රමාත ස පතධි
මාතඟි ව ේරශව
ආේාර වූ පසුගි ේාලශගදී මාතාධ්ය රිළි ව
අපට ෙකි ව තිබුණා. වරු නිශ ෝජය ේාරේ සාාපතිරිමාතනි,
ශලෝේශග ැමාත රටේමාත ීමති ක්කය තිශබ ුා. ඒ ුාශ මාත අශේ
රශට්වූ ශම් ීමති ඉදින්පවූ ේරලා තිශබ වශ ව, රුපි ේ ශේෝපා
්රශේෝපා වණ ව මුෙේ ශ ොරේම් ේරලා, ඒ සයුා තිශබ ශේුේ
උසාපත ට ශව ැපතවූ, ීමති ට ටවූ ේරලා නි මාත ෙඬුුමාත ලබා
ශෙ ව යි. තවු ව ේවුරු වුණවූ ේමාතක්කය ැ ැ; ශමාතො පාක්කයකේ ා
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වුණවූ ේමාතක්කය ැ ැ. තවු වශ පක්කයෂ බල ව එපා; පාට බල ව
එපා; ුරල ශේෙ බල ව එපා. අශේ රශට් ීමති
ටශවූ තවු ව
ඉදින්පවූ ේරලා, ඒ අ ට නිස ෙඬුුමාත ශෙ ව ශම් නි මාත ඉදින්පවූ
කිරීමාත වැ අපට පත ාල සරිටක්කය තිශබ ුා.
අවුරුදු 30ක්කය තිස්ශසේ අශේ රශට් ුතේධ් ක්කය තිබුණා. සත ල අ
ශු ව පුළුු ව; මුස්ලිම් අ ශු ව පුළුු ව; ශෙමාතළ අ ශු ව
පුළුු ව; ඒ ජ තාු ශම් ුතේධ්ශගදී තමාත වශ ජිපතත ූරජා ේරපු ැපා
අපි ෙ ව ුා. ඒ ුාශ මාත ඒ අ ශ ශේශපොළ ැති වුණු ආේාර වූ
අපි ෙ ව ුා. තමාත වශ ස ලු ශේුේ ැතිශුලා ඒ අ මාත පාශ්ව
ිඟටපු ැපා සමාතස්ත ලතේාුමාත එො බලාශව සපා ා. ීමති අම්ු, ඒ
අ ට නි මාත පතධි ට උපන්මාත ු වදි ලබා ශෙ
ශලස අශේ
ආණ්ඩුශු ව මාතා ඉේලා සපා ුා.
වරු නිශ ෝජය ේාරේ සාාපතිරිමාතනි, මාතමාත පා්වලිශම් වරිුට
ඇපතවූ ෙැ ව අවුරුදු රි මාතාරක්කය වතශුලා තිශබ ුා.
අශේ
පාල
ආණ්ඩුශ වරු ජ ාධිපතිරිමාතාශ නිල
ේාලශ  ව අවුරුදු 4ක්කය ඉුරයි. ඒ ුාශ මාත, අශේ ආණ්ඩුු බල ට
පවූ වී අවුරුදු රි මාතාරේ ේාල ක්කය වත වී මාතාරයි. වරු අධිේරණ
ඇමාතතිරිමි නි, ඒ ේාල රිළ තබරිමි වූ අශේ පා්වලිශම් වරිුට
ප වූ ශේටුම්පවූ කිිඟප ක්කය ඉදින්පවූ ේළා. තබරිමි සාා
ව්වාශග ඉ ව නිසා මාතට ේාරණ ක්කය කි  ව තිශබ ුා. ශලෝේ
ඉති ාස දි ා බල ශේොට අපට ශපශ
ුා, ලතේාු ශලෝේශග
තනි වන රටක්කය ශ ොු බු. ශලෝේශග අශ ක්කය රටුේ එක්කයේ
බැලුුාමාත, අපි ඉදින් ට වමාත ව ේර රටක්කය. අශේ අසේුැස රටක්කය
ු පාකිස්තා
වැ අපි ේථා ේර ුා. මාතල ාස ාු වැ ේථා
ේර ුා.
අපි අශේ උසාපත දි ා බලාශව
ිඟපා ා. ෙ ු ු
ආණ්ඩුක්රමාත ුයුස්ථා සතශ ෝධ්
අපි එො න් ට සම්මාතත ේළා.
පසුගි
ේාලශග ඇතිවුණු ඒ අ්වබුෙ ට පතසඳුම් ශ ො  ව
උසාපත ට ගි ශුලාශ , ඒ පතනිසුරුුරු වූශෙ ාමාත එේට
ඉඳශව , ශේො වෙ ශේළි ව ති ාශව
ඒ ීමති ට වරු ේළ
ආේාර අපි ෙැක්කයේා. වරු ඇමාතතිරිමි නි, ෙ ු ු ආණ්ඩුක්රමාත
ුයුස්ථා සතශ ෝධ්
අම්ු එො එමාත පතනිසුරු මාතඩුේල තමාත වශ
ේටුතරි න් ට ේළා ම්, අපි සම්මාතත ේර ශම් ප වූුලි ව
අු ය ේටුතරි ේර ව බැන් ඇයි?
අශේ ආණ්ඩුු බල ට පවූ වී ෙැ ව අවුරුදු රි මාතාරක්කය වත
ශුලා තිශබ ුා. ජ ාධිපතිරිමාතාශ ධුර ේාලශ  ව අවුරුදු 4ක්කය
වත ශුලා තිශබ ුා. ඒවූ ුැරැදි ේළ අ ීමති ඉදින් ට ශව ැවූ
ෙඬුුම් ලබා දීමාතට තුමාත ශ ො ැකි වී තිශබ ුා. ඒ වැ අපට
ේ වාටුුක්කය තිශබ ුා. බල ව , මාත ති්ව ශමාතොශ ොමාතඩ් මාත වූමාත ා
ශම් ළයදී ැුතවූ මාතල ාස ාශ අවමාතැති වුණා. ඒ රශට් ිඟටපු
අවමාතැති ජීේ මාතැතිරිමාතා ස එරිමාතාශ ාා්ව ාු අවුරුදු වණ ේට
ිඟශ්ව ෙැම්මාතා. පාකිස්තා
ශෙස බල ව . ඒ රශට් ිඟටපු අවමාතැති
ුාස් ෂන් ් මාත තාට අවුරුදු තේ සර ෙඬුුමාතක්කය ලබා දු ව ා.
තබරිමි ලා ීමති
ෙ ුා; ඒුා ඉදින්පවූ ේර ුා; ප වූ
ශේටුම්පවූ සම්මාතත ේර ුා; ලක්කයෂ, ශේෝපා වණ ව පත ෙම්
ේර ුා. ඒුා සම්මාතත ශුලා ඉුරයි. ැබැයි, ුැරැදිේරුු ව ීමති
ඉදින් ට ශව ැවූ ෙඬුුම් ලබා ශෙ වශ ව ැ ැ. ඒ වැ තමාතයි අපි
ේ වාටු ු වශ ව. එමාත නිසා, මි ව ඉදින් ටුවූ අපි ීමති
න් ට
ක්රි ාවූමාතේ ේශළොවූ, අ ාවතශගදී අපට සු වෙර ශ්රී ලතේාුක්කය
ෙකි ව
පුළුු ව ශුයි.
පා්වලිශම් වරිශ ඉ ව
ජ ාධිපති
ශු ව පුළුු ව, අවමාතැති ශු ව පුළුු ව, මාතැති ඇමාතතිුරු
ශු ව පුළුු ව, ඒ මාතැති ඇමාතතිුරු වශ ශවෝලබාලශ ෝ ශු ව
පුළුු ව, ඒ අ ුැරැදි ේශළොවූ එේ ීමති ක්කය, මාත ජ තාුට තු
ීමති ක්කය කි ලා අපට අ ව ව
සදු ශුලා තිශබ ුා. වරු
ඇමාතතිරිමාතනි, බල ව , උවූතරීතරයි කි
ශ්රී ලතේා
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පා්වලිශම් වරිශ
මාත වත්රීුරු 005ශෙශ ක්කය ඉ ව ුා; වරු
ජ ාධිපතිරිමාතාවූ එක්කයේ 00 ශෙ ායි. ලතේාශ ශේොතැ ිඟපා වූ
අපි ශෙශවොේල ව ශමාතො ුාෙ කි ා ව වශ ව? ආණ්ඩු පක්කයෂශග
ඉඳශව , පතපක්කයෂශග අ ට, “ශ ොරු” කි ුා; පතපක්කයෂශග
ඉඳශව , ආණ්ඩු පක්කයෂශග අ ට, “ශ ොරු” කි ුා;
“අේලස්ේාර ා” කි ුා; “ුරඩුේාර ා” කි ුා; “පාතාල
ශලෝේශග” කි ුා; “මිීමමාතරුුා” කි ුා. ශමාතශ මාත කි  ව
ශ ේරි ශමාතො ුාෙ? න් ට ීමති ප ු ුා. මුවූ ඒ ීමති ඉදින් ට
ේවුරුුවූ ඉදින්පවූ ේර වශ ව ැ ැ. නි මාත ෙඬුුමාත ලබා ශ ොදීමාත
තමාතයි ්ර ්
ශුලා තිශබ වශ ව. ේවුරු ශ ෝ ුැරැදි ේශළොවූ, තහු
ීමති ඉදින් ට ශව ැවූ ෙඬුුම් ලබා දි ුතරියි.
ශම් උවූතරීතර පා්වලිශම් වරිශ ඉ ව ජ ාධිපතිරිමාතා, මාතා
ඇරිළු 00 ශෙ ාට අෙ වම්ුලට  ව බැ ැ. වරු ඇමාතතිරිමි නි,
පසුගි
ෙුසේ මාතමාත රාජාතව ශග ශමාතො වපාශසෝන් ේට ගි ා. ඒ
ශපොඩි ෙරුශුෝ කි ුා, "අ ව මින්ස් ුරඩු මාතාමාතා එ ුා" කි ලා. අපි
සමාත ර වම්ුලට
ශේොට, “පට්ටපේ ශ ොරු එ ුා” කි ුා;
“අේලස්ේාරශ ෝ එ ුා” කි ුා; “ශේොමිස්ේාරශ ෝ එ ුා”
කි ුා; “මිීමමාතරුශුොවූ එක්කයේ සම්බ වධ් වුණු අ එ ුා”
කි ුා; “ුරඩුේාරශ ොවූ එක්කයේ සම්බ වධ් වුණු අ එ ුා”
කි ුා.
ශම්ුා ු ාමාත
ැති ේර ව
න . වරු ඇමාතතිරිමි නි,
තබරිමි වූ අපිවූ එේරි ශුලා
පාල ආණ්ඩුු ැදුශ සු වෙර
ශ්රී ලතේාුක්කය රිළ ඉ ව ෙරුු වට ශ ොඳ අ ාවත ක්කය ෙලා
ශෙ ුා
කි
ශපොශරො වදුු පිටයි.
ැබැයි, ේ වාටුුක්කය
තිශබ ුා. ෙැ ට අවුරුදු 4ක්කය වත ශුලා අුසා යි. තුමාත ශම්
රජ ුවූ ුැරදිේරුු වට ෙඬුුම් දීලා
ැ ැ. ැමාතොමාත ප වූ
ශේටුම්පත ඉදින්පවූ ේර ුා, ෙ ුා. ශවූරුමාතක්කය ැ ැ. තබරිමි
අධිේරණ ට අොළ නි මාත
ඉදින්පවූ ේර තිශබ ුා. තබරිමි
ෙක්කයෂ ඇමාතතිුන් ක්කය. ිඟටපු ඇමාතතිරිමාතා අවුරුදු වණ ක්කය ේාල වත
ේළා. ිඟටපු ඇමාතතිරිමාතා කි පු ේථාු වැ මාතමාත ලජ්ජා ශු ුා.
එරිමාතා පසුු ඇමාතති ශු ව පුළුු ව. මාතමාත ෙුසක්කය අ ශව සපා දී
එරිමාතා කි ුා, "ු ල ව  ව බැන්ු ඉ ව ුා." කි ා. ිඟටපු
අධිේරණ අමාතාතය පතජ ොස මාතැතිරිමාතනි, තබරිමාතා ඒ වැ ලජ්ජා
ශු ව න . තබරිමාතා එො කි ුා, ු ල ව ව ව බැන් ශුලා
තිශබ ුා කි ා. එො ශජ්වීපී සශ ෝෙරශ ක්කය ඇහුුා, "තබරිමාතා
ලජ්ජා ැතිු ේථා ේර ුා ෙ" කි ලා. ශ ට අනිේො ඇපතේලා ශම්
ආණ්ඩුශ ුාඩි ශුලා ඇමාතති ධුර ෙර ව පුළුු ව. ලතේාශ ඉ ව
අපි ැශමාතෝමාත රශට් ීමති ට පළමු තැ ශෙ ව න . අෙ බල ව ,
ලතේාශ ආ්වකේ පත ා ශුලා තිශබ
ශ ේරිු ශමාතොේක්කයෙ
කි ලා. ැමාත එක්කයශේ ාමාත ණ ව ව ුා කි ුා. ණ ව ව
ශ ේරිු ශමාතොේක්කයෙ? අපි ලතේාශ ීමති ක්කය න් ැපා ඉදින්පවූ
ශ ොේර නිසා තමාතයි ශම් තක්කයශේෝමාත ශේුේ ශු වශ ව. ලතේාු
1948 නිෙ ස් ශු ශේොට සත 10ේුවූ ණ ක්කය
ැති රටක්කය
පතධි ටයි තිබුශණ්. අෙ ු පතට අශේ ආස ාම් රටුලට රුපි ේ
බිලි
8,500ක්කය ණ ශුලා තිශබ ුා කි
එේ අපට
ේ වාටුශු ව වුුවූ කි  ව
ශු ුා. වරු ඇමාතතිරිමි නි,
තබරිමි ිඟටපු ඇමාතතිරිමාතා ුාශ , "ු ළ ව ව ව
බැ ැ,
ීමතිපති ශ ො ා ව ව බැ ැ, අපට ඉදින්පවූ ේර ව බැ ැ."
කි ලා කි  ව එපා. තබරිමි ෙක්කයෂ ඇමාතතිරිමි ක්කය.

(The Hon. Ishak Rahuman)
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වරු අග්රාමාතාතය රනිේ පතක්රමාතසත මාතැතිරිමාතා ිඟටපු අධිේරණ
ඇමාතතිරිමාතාශව ව අධිේරණ අමාතාතයාත
අරශව තබරිමි ට දීලා
තිශබ ුා. වරු ඇමාතතිරිමි නි, ශේො වෙ ශේළි ව ති ාශව
තබරිමි
ීමති
ක්රි ාවූමාතේ ේර ව . අපි
ැශමාතෝමාත පා්වලිශම් වරිශ ඉ ව 005 ශෙ ාමාත- අත උස්සලා තබරිමි ට
කි ුා, ශම් ුැරදිේාර  ව නිුැරදි ේර ව කි ලා. එශ මාත
ැතිවුශණොවූ ැමාත ශේ ාටමාත ව
මාතඩ තක්කයශේෝටමාත ව  ව
ශුලා තිශබ ුා. අශේ ලතේාු සු වෙර පුතචි රටක්කය. ශම් රශට්
න් ට ීමති ක්රි ාවූමාතේ වුශණොවූ තමාතයි ශලෝේශග ැමාත රටක්කයමාත
අපට උෙ ේර වශ ව. එශ මාත ැති ම්, ශලෝේ ා අපි දි ා
බල වශ ව ශු වූ පතධි ේටයි. ලතේාු දුේපවූ රටක්කය වුණාට
ීමති
න් ට තිබුණා
ම් ශේොශ ොමාතෙ? අෙ බල ව ,
පාකිස්තා
වැ අපට සරිශට ව ේථා ේර ව පුළුු ව. ඒ
ුාශ මාත මාතැශේස ාු වැ අපට සරිශට ව ේථා ේර ව පුළුු ව.
අශේ ලතේාු වැ පතතරක්කය අපට අපට ේථා ේර ව බැ ැ. ඒ
නිසායි අපි කි  වශ ව, පා්වලිශම් වරිශ ඉ ව ආෙරණී 005
ශෙ ාමාත එේට එේරි ශුමු කි ලා. රශට් ීමති
න් ට ක්රි ාවූමාතේ
ේරමු. අපි වම්ුලට
ශේොට ෙැශ
ුා, 1948 නිෙ ස ලබා වවූ
ේාලශග පට ව පැුති උවූතරීතර කි
මාත අෙ පත ා ශුලා
තිශබ බු. ඒ වැ ේ වාටුයි. ඒේ අපි ො ව ව න . අපි
ැමාත ශේ ාටමාත එේට එේරි ශුලා ශම් උවූතරීතර කි
මාත
ෙ ව ශුලා තිශබ ුා. එශ මාත ැති වුශණොවූ ඉස්සර සදු වන
ශේුේ වැ පසුු පත ාල ේ වාටුුක්කය ඇති ු ුා. අපි වම්මු වට
බැණලා ශෙොස් කි ුාට ඒ අ
න්. අපි එශ ේ ඉඳලා ශමාත ාට ව
මාතඩයි, ශමාතශ ේ ඉඳලා එ ාට ව
මාතඩයි බල ව . වම්ුල ඉ ව
ජ තාු අෙ අපට ශම් ශේුේ කි  ව න
ැ ැ. අපි අපිමාත තමාතයි
එේාට එේා ශෙොස් කි ා ශව
මාත ැති ේර ශව පත ා ේර
ශව
 වශ ව. ඒ නිසා ේරුණාේර වරු ඇමාතතිරිමි ශව ව අපි
ඉේලීමාතක්කය ේර ුා. වරු ඇමාතතිරිමි නි, තබරිමි අෙ සම්මාතත
ේර ව
ප ත
ටශවූ නි මාත
ශබොශ ොමාත පතශිෂ්ටයි,
ශජයෂ්ධයි. ශම්ුා පැ ැදිලිු න් ටමාත ීමති ඉදින්පවූ ේර ෙඬුුම්
ශෙ ව පුළුු ව පතධි ට අනිුා්ව ශ  වමාත ශම්ේ ේර ව ව න .
එශ මාත ැතිු ශපොශවූ ලි ලා පා්වලිශම් වරිශ සම්මාතත ේරලා
අම්මාතත ශුලා ුැඩක්කය ැ ැ, වරු ඇමාතතිරිමි නි. මාතට කි  ව
තිශබ වශ ව, ශේොච්චර ීමති ශව ාුවූ අශේ අ ීමති
න් ට
ක්රි ාවූමාතේ ේශළේ ැවූ ම් ඒශේ ව ුැඩක්කය ැති බුයි. එො
ෙ ු ු ආණ්ඩුක්රමාත ුයුස්ථා සතශ ෝධ්
අම්ු තමාතයි අෙ අපි
ැමාත ශේ ාටමාත ේථා ේර ව අුස්ථාුක්කය ලැබිලා තිශබ වශ ව.
ෙ ු ු ආණ්ඩුක්රමාත ුයුස්ථා සතශ ෝධ්
ුාශ මාත තමාතයි
ශමාතො තබරිමි ඉදින්පවූ ේර තිශබ ප වූ ශේටුම්පතවූ. එො
ෙ ු ු
ආණ්ඩුක්රමාත ුයුස්ථා සතශ ෝධ්
සම්මාතත ේර
වවූශවූ ශේොශ ොමාතෙ, ීමතිපතිට අුසර ලබා දීලා ශ ෝ ඒ පතධි ටමාත
අපි ශමාතො ශව ැපතවූ තිශබ ප වූ ශේටුම්පතවූ සම්මාතත ේර ව
ලැශේුායි කි ා තබරිමි ට මාතමාත ආය ්වුාෙ ේර ුා. වරු
නිශ ෝජය ේාරේ සාාපතිරිමාතනි, මාතට ේථා ේර ව ේාල ශ ලාු
ලබා දීමාත පිළිබඳු තබරිමාතාට ස්රිතියි කි මි ව මාතමාත සමු ව ව ුා.
[பி.ப. 2.25]

ගුණ ඩේල්ප පද්වාන්දා ා ෙහසාා
ගුණ නිපයෝජය කාරක ්භාපිනතුො

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

தகௌரவ உறுப்பினர் அவர்கடள, உங்களுக்கு இன்னும் 3
ிமிடங்கள் உள்ளன.

(மாண்புமிகு டக்ளஸ் டதவானந்தா)

(The Hon. Douglas Devananda)

தகௌரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கடள,
இன்கறய தினம்
கடதபறும் குற்றவியல் கருமங்களில்
பரஸ்பர உதவியளித்தல் சட்டத்தின் கீைான கட்டகள மற்றும்

291

2019 ජ ුාන් 10

ஆதளாருவாின் இறப்புக்கான டசதவீடுககள அறவிடுவதல்
சட்டமூலம் என்பன ததாடர்பான விவாதத்தில் கலந்துதகாண்டு
எனது கருத்துக்ககளயும் பதிவு தசய்துதகாள்வதற்கு வாய்ப்பு
வைங்கியகமக்கு முதலில் உங்களுக்கு எனது
ன்றிகயத்
ததாிவித்துக் தகாள்கின்டறன். பிற ாடுகளில் இடம்தபறுகின்ற
குற்றவியல்
கருமங்கள்
சம்பந்தமாக
இலங்ககயின்
ஒத்துகைப்பிகன அந்த ாடுகளுக்கு வைங்குவதற்கும் இடத
விடயம் ததாடர்பில் அந்தந்த ாடுகளின் ஒத்துகைப்பிகன
இலங்கக
தபற்றுக்
தகாள்வதற்குமான
ட ாக்கத்திற்கு
அகமவாக இந்தக் குற்றவியல் கருமங்களில் பரஸ்பர
உதவியளித்தல் சட்டம் தகாண்டு வரப்படுவதாகத் ததாிய
வருகின்றது.
கடந்த கிறிஸ்மஸ் - த்தார் தினத்கத எடுத்துக் தகாண்டால்
இடயசு கிறிஸ்து ாதர் பிறந்த அத்தினமானது இந்த
ாட்கடப் தபாறுத்த வகரயில் தங்காகல, குடாதவரல்ல
மீன்பிடித் துகறமுகத்தில் கவத்து ான்கு டபர் தகால்லப்பட்ட
அதிகாகலயுடன்தான் உதயமாகியிருந்தது. அந்தவககயில்,
ாட்டின் ததன்பகுதியிடல ததாடர்ந்து இடம்தபற்று வருகின்ற
மனிதப் படுதகாகல ததாடர்பில் தவளிவரும் ஊடகச்
தசய்திககளப் பார்க்கின்றடபாதும் அகவ ததாடர்பிலான
தபாலிஸாாின் விசாரகண அறிக்ககககளப் பார்க்கின்ற
டபாதும்
இந்த
மனிதப்
படுதகாகலகளில்
பல
தகாகலகளுக்குப் பின்னால் பாதாள உலகக் டகாஷ்டியினர்
இருப்பதாகடவ ததாிய வருகின்றது. அதிலும், தவளி ாட்டில்
இருந்து
இலங்ககயில்
இயக்குகின்ற
சில
பர்களது
சகாக்களிகடடய
இந்தக்
தகாகலகள்
இடம்தபற்று
வருவதாகவும்
ததாிய
வருகின்றது.
தவளி ாடுகளில்
இருக்கின்ற அந்த பர்கள் யார்? எனப் பார்த்தால், அவர்கள்
டபாகதப்தபாருள்
கடத்தல்
மற்றும்
விற்பகனயுடன்
ததாடர்புபட்டவர்கள் என்று ததாிய வருகின்றது. இன்று இந்த
ாடு
டபாகதப்தபாருள்
கடத்தும்
மற்றும்
விற்பகன
டவடிக்கககளின் டகந்திர ிகலயமாக மாற்றப்பட்டுள்ளது.
அதாவது, டபாகதப் தபாருளானது இந்த
ாட்டுக்குள்
பரவலாக - கிராமமயப்படுத்தல் முதற்தகாண்டு, பயன்படுத்
தலுக்கான நுகர்டவாகர அதிகளவில் தகாண்டு டமலும்
பரவலாக்கப்பட்டு வருகின்றது. இதற்தகன மிக அதிகளவில்
இளம் - சிறு பராயத்தினர் அடிகமப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
அடதட ரம், இந்தப் டபாகதப் தபாருள் கடத்தல் மற்றும்
விற்பகன
டவடிக்கக என்பது இலங்கககய ஒரு மீள்
ஏற்றுமதி ாடாகவும் மாற்றியிருக்கின்றது.
-

கடந்த கால யுத்தம் முடிவுக்குக் தகாண்வரப்பட்டதன்
பின்னர் வடக்கிடல ஒரு ககத்ததாைில் தபாருளாதாரப் புரட்சி
டமற்தகாள்ளப்பட்டிருக்க டவண்டும். அது
டந்திருந்தால்,
இன்று
வடக்கு
மாகாண
மக்கள்
இந்தளவிற்கு
தபாருளாதாரத்தில் வீழ்ச்சி ிகலக்கு வந்திருக்க மாட்டார்கள்
என்பது எனது ம்பிக்ககயாகும். ஆனால், வடக்கில் அது
கடதபற்றிருக்கவில்கல.
மாறாக,
அதீத
வர்த்தகப்
தபாருளதாரடம உருவாக்கப்பட்டது. இதன் காரணமாக இன்று
எமது மக்கள் தபாருளாதார வீழ்ச்சிக்கு வந்துள்ள அடதடவகள,
எமது பகுதியானது டபாகதப் தபாருள் மற்றும் டகரளா கஞ்சா
வர்த்தகத்திற்கும் கடத்தலுக்கும் ஒரு முக்கிய இடமாக
மாறியுள்ளது. இதன் காரணமாகவும் அப்பகுதி மிகுந்த
பாதிப்புகளுக்குள் தள்ளப்பட்டுள்ளது.
இந்த
ாட்டில் கடந்த பத்து ஆண்டுகளில்
டந்துள்ள
மனிதப்
படுதகாகலகளின்
எண்ணிக்ககயிகனப்
பார்க்கின்றடபாது அது, 2008இல் 1,375 ஆகவும், 2009இல்
901 ஆகவும், 2010இல் 741 ஆகவும், 2011இல் 724 ஆகவும்,
2012இல் 646 ஆகவும், 2013இல் 586 ஆகவும், 2014இல் 548
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ஆகவும், 2015இல் 476 ஆகவும், 2016இல் 502 ஆகவும்,
2017இல் 467 ஆகவும், 2018ஆம் ஆண்டு ேனவாி மாதம்
ததாடக்கம் டம மாதம் வகரயில் 214 ஆகவும் இருந்துள்ளன
எனப் தபாலிஸ் ஊடகப் டபச்சாளர் ததாிவித்துள்ளதாக ஒரு
தசய்திக் குறிப்பிலிருந்து ததாிய வருகின்றது. தமாத்தமாகக்
கடந்த 10 ஆண்டுகளில் 7,183 மனிதப் படுதகாகலகள்
இடம்தபற்றுள்ளதாகவும் இகவ ததாடர்பில் சந்டதகத்தின்
டபாில் 6,431
பர்கள் ககது தசய்யப்பட்டுள்ளதாகவும்
அவர்கள்
ததாடர்பில்
ீதிமன்ற
டவடிக்கககள்
எடுக்கப்பட்டதன் பின்னர் அவர்களுக்கான தண்டகனகள்
வைங்கப்படும் என்றும் தபாலிஸ் ஊடகப் டபச்சாளர் ததாிவித்த
தாக டமலும் இந்தச் தசய்திக் குறிப்பு ததாிவிக்கின்றது.
இதகனப் பார்க்கின்றடபாது 6,431 தகாகலகள் ததாடர்பில்
6,431 சந்டதக பர்கள் ககது தசய்யப்பட்டிருக்கலாம் அல்லது
ஒரு தகாகல ததாடர்பில் ஒன்றுக்கும் டமற்பட்டடார் என்ற
வககயிலும் ககது தசய்யப்பட்டிருக்கலாம். 6,431 டபர் 6,431
தகாகலகளிலும் குகறந்த எண்ணிக்ககயான தகாகலகள்
ததாடர்பில்
சந்டதகத்தின்
டபாில்
ககது
தசய்யப்பட்டிருக்கலாம். ஆக, தமாத்தமாகக் கடந்த பத்து
ஆண்டுகளில் இடம்தபற்றுள்ளதாகக் கூறப்படுகின்ற 7,183
தகாகலகள் ததாடர்பில் அதாவது, அகனத்துக் தகாகலகள்
ததாடர்பிலும்
சந்டதக
பர்கள்
ககது
தசய்யப்
பட்டிருக்கவில்கல.
தமிழ் அரசியல் ககதிகள் தபரும்பாலாக 2008 மற்றும்
2009ஆம் ஆண்டுகளில் ககது தசய்யப்பட்டவர்களாகடவ
இருக்கின்றனர். இவர்கள், தமிழ் அரசியல் ககதிகள் என ாம்
கூறுகின்றடபாது, "தமிழ் அரசியல் ககதிகதளன இந்த ாட்டில்
ஒருவருமில்கல; தகாகலக் குற்றங்களில் ஈடுபட்டவர்கள்தான்
ககது தசய்யப்பட்டுள்ளனர்" என
ீங்கள் கூறுகின்றீர்கள்.
2008 மற்றும் 2009ஆம் ஆண்டுகளில் தமாத்தமாக இந்த
ாட்டில் 2,279 மனிதப் படுதகாகலகள் இடம்தபற்றுள்ளதாக
தபாலிஸ் ஊடகப் டபச்சாளாின் கூற்றிகன முன்கவத்து அந்தச்
தசய்திக் குறிப்பு ததாிவிக்கின்றது. ஆக, இந்த 2,279 மனிதப்
படுதகாகலகளில் இதுவகரயில் எவ்விதமான வைக்குகளும்
தாக்கல் தசய்யப்படாத தமிழ் அரசியல் ககதிகள் எந்தக்
தகாகலயிகன
தசய்தார்கள்
என்பது
ததாடர்பில்
பகிரங்கப்படுத்த முடியாமல் இருப்பது ஏன்? எனக் டகட்க
விரும்புகின்டறன். சில ட ரம் 2008இற்கு முன்னர் அவர்கள்
தகாகல தசய்திருக்கிறார்கதளன ீங்கள் கூறினாலும், அது
பற்றியும் பகிரங்கப்படுத்த இயலாதிருப்பது ஏன்? என்டற ான்
டகட்க விரும்புகின்டறன். தபாலிஸாாினால் வாக்குமூலங்கள்
தபறப்பட்டு அதன் அடிப்பகடயில், பயங்கரவாதத் தகடச்
சட்டத்தின்கீழ் ககது தசய்யப்பட்டு, பல வருடங்களாகத்
தடுத்து கவக்கப்பட்டுள்ள இந்தக் ககதிகள் தபாது மன்னிப்பு
அடிப்பகடயில் விடுவிக்கப்பட டவண்டும் என்பகதயும்
பயங்கரவாதத் தகடச் சட்டம் ீக்கப்படடவண்டும் என்பகதயும்
ான் மீண்டும் இந்தச் சகபயிடல டகட்டுக் தகாள்கின்டறன்.
பயங்கரவாதத் தகடச் சட்டம்
ீக்கப்பட்டு, அதற்குச்
சர்வடதச தரத்திலான சட்டம் தகாண்டுவரப்படும் எனக்
கூறப்பட்டது. ஆனால், இதுவகரயில் அது பற்றி எந்தப்
டபச்சுடம இல்கல. அடதட ரம், கடந்த 10 வருடங்களில்
இடம்தபற்றிருப்பதான
7,183
தகாகலகள்
பற்றிக்
குறிப்பிடப்பட்டிருப்பினும்
இறுதி
யுத்தத்தின்டபாது
தகால்லப்பட்டவர்களது எண்ணிக்கக இதில் இல்கல. கடந்த
காலங்களில்
விடுதகலயின்
தபயரால்
டந்திருந்த
தகாகலககள
ியாயப்படுத்தியும் மூடி மகறத்தும் திகச
திருப்பியும் பயத்தால் தமௌனித்தும் வந்துள்ள சக தமிழ்
அரசியல்வாதிகளும் இங்கு டந்து முடிந்த எமது மக்களின்
அகனத்துக் தகாகலகளுக்கும் பங்காளிகளாக வரலாற்றில்
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பதிவு தசய்யப்பட்டுள்ளனர். தகாகலகளால் எதகனயும்
சாதித்துவிட முடியாது என்ற ிகலப்பாட்டில் தசயற்படுகின்ற
எம்மீதும் தகாகலப் பைிகள் சுமத்தப்பட்டிருந்தன. இன்று அந்த
வீண் பைிகளிலிருந்து காலம் எங்ககள விடுவித்து வருகின்றது.
அடுத்ததாக,
“டவதறாருவாின்
தவறான
தசயல்,
தசய்யாகம, கவனயீனம் அல்லது தவறுகக ஒன்றினால்
விகளவிக்கப்பட்ட
ஆதளாருவாின்
இறப்புக்கான
டசதவீடுககள அறவிடுவதற்காக ஏற்பாடு தசய்வதற்கும்
மற்றும் அதனுடன் ததாடர்புபட்ட அல்லது அதன் இகட
ட ர்விகளவான கருமங்களுக்காக ஏற்பாடு தசய்வதற்குமான
ததாரு
சட்டம்”
பற்றி
இங்கு
விவாதிக்கப்படுகின்ற
ஆதளாருவாின் இறப்புக்கான டசதவீடுககள அறவிடுதல்
சட்டமூலத்தில் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. இந்தச் சட்டமூலத்தில்
டமற்குறிப்பிட்ட காரணங்களால் தகால்லப்படுகின்ற ஒருவர்
ததாடர்பில் வைக்கு ஒன்றிகனப் டபணுடவார் ததாடர்பில்
குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது. அதாவது தபற்டறாாில் ஒருவர்,
அல்லது கூட்டாகப் தபற்டறார், பிள்கள அல்லது கூட்டாகப்
பிள்களகள், உடன் பிறந்டதார் அல்லது கூட்டாக உடன்
பிறந்டதார்கள், பாட்டன் அல்லது பாட்டி அல்லது கூட்டாகப்
பாட்டன் மற்றும் பாட்டி அல்லது பாதுகாவலர்தான் ஒருவரது
தகாகல ததாடர்பில் வைக்குத் ததாடரலாம் - டபணலாம் எனக்
கூறப்படுகின்றது. ஆனால், இதில் கணவன் அல்லது மகனவி
பற்றிக் குறிப்பிடப்படாதது ஏடனா ததாியவில்கல.
இப்தபாழுது கூட்டு மனிதப் புகதகுைிகள் ததாடர்பில்
அதிகம் டபசப்பட்டு வருகின்றது. ட ற்றும்கூட
ாடாளு
மன்றத்தில் யாழ்ப்பாணம், மண்கடதீவு கிணறுகள் பற்றிப்
டபசப்பட்டது. மன்னார் கூட்டு மனிதப் புகதகுைி ததாடர்பிலும்
டபசப்பட்டு வருகின்றது. இவ்வாறான விடயங்கள் ததாடர்பில்
அதிக கவனம் எடுத்து, அது ததாடர்பில் ஆய்வு விசாரகணகள்
டமற்தகாள்ளப்பட்டு,
குற்றமிகைத்தவர்கள்
ததாடர்பில்
விசாரகணகள் டமற்தகாள்ளப்பட்டு, சட்ட
டவடிக்கககள்
எடுக்கப்பட
டவண்டும் என்பகத
ாம் ததாடர்ந்தும்
வலியுறுத்தி வருகின்டறாம்.
தசம்மணிப் புகதகுைி டதாண்டப்பட்டு, அது ததாடர்பில்
ீதி
விசாரகணககள
முன்தனடுத்து,
குற்றவாளிகள்
தண்டிக்கப்படுவதற்கு எம்மால்
டவடிக்ககககள எடுக்க
முடிந்தது. அதற்கான அரசியல் பலம் எங்களிடம் டபாதியளவு
இருந்தது. இன்று அந்தளவிற்கான அரசியல் பலம் எங்களிடம்
இல்கல.
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ீதிமன்ற வளாகத்தில் களஞ்சியப்படுத்தி கவக்கப்பட்டுள்ளன
என்றும் ததாிய வருகின்றது. இப்படிடய இகவ ததாடர்ந்து
களஞ்சியப்படுத்தப்பட்டு
கவக்கப்பட்டிருந்தால்
அகவ
பழுதகடந்துவிடக்கூடும். இவற்றில் தபண்களினதும் 14
சிறுவர்களினதும் என இனங்காணப்பட்ட எலும்புக்கூடுகளும்
அடங்குகின்றன என்றும் டமலும் எலும்புக்கூடுகள் - மனித
எச்சங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட டவண்டியிருப்பதாகவும், இது
வகரயில்
புகதகுைியின்
முடிவு
எல்கல
கண்டுபிடிக்கப்படவில்கலதயன்றும்
ிபுணர்கள் ததாிவித்து
வருவதாகவும்
ததவிக்கப்படுகின்றது.
இந்த
மனிதப்
புகதகுைியிலிருந்து
டதாண்டிதயடுக்கப்படுகின்ற
மனித
எலும்புக்கூடுகளின் காலகட்டம் ததாடர்பில் கண்டறிவதற்
தகன பிதளாாிடா பீடா கனலிடித் இரசாயன கூடம் ததாிவு
தசய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், டமற்படி மனித எச்சங்களில்
குறிப்பிட்டளகவ அனுப்பி காபன் டடாின் ஆய்வு டமற்
தகாள்வதற்கு
ீதிமன்றத்தில்
டகாாிக்கக
விடுக்கப்
பட்டுள்ளதாகவும்
ததாிவிக்கப்படுகின்றது.
எனினும்,
தற்டபாகதய ிகலயில் இவ்விடயம் ததாடர்பில் ம்பிக்கக
யான
தகவல்கள்
எதுவும்
தவளிவருவதாக
இல்கல.
இதனிகடடய, இங்கு டதாண்டி எடுக்கப்படுகின்ற மனித
எச்சங்கள் எந்தக் காலத்திற்குாியகவ என்பது குறித்து இங்கு
டமற்தகாள்ளப்படுகின்ற ஆய்வுகளின் மூலமாகத் தங்களுக்டக
ஒரு முடிவுக்கு வர முடியுதமன டமற்படி அகழ்வுப் பணிகளில்
ஈடுபட்டுள்ள
ிபுணர்கள் சிலர் ததாிவித்திருந்ததாகவும்,
டதகவதயனில், காபன் டடாின் ஆய்வின் மூலமாக அதகன
டமலதிகமாக ஒப்பிட்டுப் பார்க்க முடியுதமனவும் அவர்கள்
டமலும் ததாிவித்திருந்ததாகவும் கூறப்பட்டிருந்தது.
எனடவ, இதுவும் ஒரு கண்காட்சியாகிவிடாமல் மன்னார்
கூட்டு மனிதப் புகதகுைி ததாடர்பிலான முன்டனற்பாடுகள்
உாிய முகறயில் டமற்தகாள்ளப்பட்டு, அங்கு புகதக்கப்
பட்டவர்கள் இனங்காணப்பட டவண்டுதமன்றும், அவர்களின்
மரணங்கள்
பற்றி
ஆராயப்பட்டு,
குற்றங்கள்
இடம்
தபற்றிருப்பின் அகவ ததாடர்பில் உாிய சட்ட டவடிக்கககள்
டமற்தகாள்ளப்படல் டவண்டும் என்றும் டகட்டுக்தகாண்டு,
அவகாசம் வைங்கியகமக்கு ன்றி கூறி விகடதபறுகின்டறன்.
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(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

The next speaker is the Hon. (Dr) Kavinda Heshan
Jayawardana. You have 14 minutes.
[අ.ාා. 0.38]

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)
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உங்களுகடய உகரகய முடித்துக்தகாள்ளுங்கள்!

(மாண்புமிகு
ேயவர்தன)

ගුණ ඩේල්ප පද්වාන්දා ා ෙහසාා

(The Hon. (Dr) Kavinda Heshan Jayawardana)

(மாண்புமிகு டக்ளஸ் டதவானந்தா)

(The Hon. Douglas Devananda)
2 ிமிடங்கள் தாருங்கள்!

அந்த அரசியல் பலத்திகன எமது மக்களிடமிருந்து பறித்து
கவத்துக்தகாண்டு, இன்று எதிர்க்கட்சியிலிருந்து ஆளுங்
கட்சியாக
தசயற்படுகின்ற
தமிழ்த்
தரப்பினர்
இந்த
விடயங்ககள இன்றல்ல எப்டபாடதா முன்தனடுத்திருக்க
டவண்டும்.
இதுவகரயில்
மன்னார்
கூட்டு
மனிதப்
புகதகுைியிலிருந்து சுமார் 282க்கும் டமற்பட்ட மனித
எலும்புக்கூடுகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளதுடன், இகவ மன்னார்

(கவத்திய

கலா ிதி)

கவிந்த

டஹஷான்

වරු නිශ ෝජය ේාරේ සාාපතිරිමාතනි, පතශ ේෂශ  වමාත
බ වධ් ාවාර වැ ේථා ේරේදී අශේ රශට් ස ශලෝේශග ්රථමාත
ුතාුට බ වධ් ාවාර ක්කය රිළට ආුතධ් ස ව ේධ්ු
මුො
නිලධ්ාන් ව පැමිණ සරේරුු ව, එශ මාත ැවූ
ම් රැඳපත  ව
ඝාත ට ලක්කය වුණු ආේාර අපට මාතතක්කය ශු ුා. වරු නිශ ෝජය
ේාරේ සාාපතිරිමාතනි, පතශ ේෂශ  වමාත ඒ අුස්ථාශ පැතිරුණු ේට
ේථා ස මාතතුාෙ  ව බුට පවූ වුශණ්, ම් කිස අ වෙශම්
ේලශේෝලා ල ක්කය ඇති ේරලා, තවු වශ අතට ආුතධ්
ආේාරශග ුැඩ පිළිශුළක්කය ක්රි ාවූමාතේ ේරලා, ඒ
ර ා
ශතෝරාවවූ රැඳපත  ව කිිඟපශෙශ ක්කය ඝාත ට ලක්කය කිරීමාතට එමාත
රැඳපත  වු ාාපතත ේළා කි
එේයි. ඒ අුස්ථාශ රැඳපත  ව
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04ශෙශ ුරට ුැඩි ්රමාතාණ ක්කය ඝාත ට ලක්කය වුණා.
පතශ ේෂශ  වමාත තවු ව ඝාත ට ලක්කය ශුේදී සමාත ර රැඳපත  ව
ශතෝරා ශේරා ඝාත
ේළා කි
ේාරණ අපට අ  ව ට,
ෙකි ව ට ලැබුණා. පතශ ේෂශ  වමාත එුැනි පසු බිමාතක්කය තිබුණු
සමාත ේදී සදු වුණු ේාරණා පිළිබඳු පතාාව ේරලා, ඒ මි ගි අ ට
සාධ්ාරණ ඉෂ්ට කිරීමාත අප ස ලුශෙ ාශ මාත ුවකීමාතක්කය ශු ුා.
රැඳපත  ව උසාපත ට ශව
එමාත බ වධ් ාවාර බස් රථ ට
ඝාත
ේළ අුස්ථාුක්කය අපි
ත්රස්තුාදී ක්රි ාොමාත  ව අශේ ඉති

අුස්ථාුේ ේළුතර ්රශේ ශගදී
්ර ාර එේල ේරලා රැඳපත  ව
ෙැක්කයේා. එුැනි සතපතධ්ා ාවූමාතේ
ාසශග අපි ෙැේ තිශබ ුා.

මාතා ජීුවූ ු රාවමාත ්රශේ ශග තිශබ බ වධ් ාවාරශග සපා
රැඳපත  වට ෙැුැ වත අඩු පාඩු වණ ාුක්කය තිශබ ුා. අපි ෙ ව ුා,
පතශ ේෂශ  වමාත එො ඉදි ේළ සර කූඩුුල ජීුවූ ශු ව ට
පුළුු වේමාත තිශබ වශ ව, රඳුා තබ ව ට පුළුු වේමාත තිශබ වශ ව,
සරේරුු ව 4ශෙශ ක්කය, එශ මාත
ැවූ ම් 5ශෙශ ක්කය පමාතණයි.
මුවූ, ශම් ු පතට සමාත ර සර මාතැදින්ුල රැඳපත  ව 10, 00, 40
ෙක්කයුා ්රමාතාණ ක්කය ශේොටු ේර තිශබ ුා. ඒ අම්ු බල ශේොට අපි
ස ලුශෙ ාටමාත පක්කයෂ, පාට ශේ පාල කි ව ශතොරු ශලොුර
ුවකීමාතක්කය තිශබ ුා. ඒ, ුැරැදි ේර අ ු පු රුවූථාප
කිරීමාත
ස ුැරැදි ේර අ ට පු රුවූථාප
ශු ව පුළුු ව පන්සර
නි්වමාතාණ කිරීමාත.
වරු නිශ ෝජය ේාරේ සාාපතිරිමාතනි,
ම් ශේශ ක්කය
ුැරැදිේාරශ ක්කය බුට පවූ ේරලා ිඟශ්වට ශ ොමු ේරලා අපි
බලාශපොශරොවූරි ශු වශ ව, එමාත ේාල සීමාතාු රිළ ඒ පුේවල ා ේළ
ුැරැදි නිුැරදි ේරලා ශ ොඳ පුේවලශ ක්කය කිරීමාතයි. ඒ ුාශ මාත ඒ
පිළිබඳු ස්ු ත පතශ ච ක්කය ේරලා ශ ොඳ පුේවලශ ක්කය ැපා ට
සමාතාජ ශුම්ශු ව, රට ශුම්ශු ව ේටුතරි ේරයි කි ලා අපි
බලාශපොශරොවූරි ශු ුා. මුවූ එශ මාත අුස්ථාු ව අපි ෙකි ුා
අඩුයි, වරු නිශ ෝජය ේාරේ සාාපතිරිමාතනි. ඒේට ශ ේරිු තමාතයි,
ුැරැදිේරුු ව සර ශවුේුලට ගි ාමාත, එශ මාත ැවූ ම් ෙඬුුමාතට
ලක්කය වුණාට පස්ශසේ
පන්සර රිළ තවු ව තුවූ ේණ්ඩා ම්
ඳු ා ව ව ුා. ඒ ර ා තුවූ අපරාධ් ේර ව , මාතවූ ුරඩු
ජාුාරම්ුලට සම්බ වධ් ශු ව , තුවූ අපරාධ්ේරුු ව ඇසුරු
ේරලා ශු වූ ශේුේුලට ශ ොමු ශු ව පුළුු ව පන්සර ක්කය
ැශෙ බු අෙ අපි ෙකි ුා.
ශේ පාල ා  ව ැපා ට අපට එේරි ශුලා ශම් ්ර ් ුලට
පතසඳුමාතක්කය ලබා ශෙ ව පුළුු ව ම්, පතශ ේෂශ  වමාත සරේරුු ව
පු රුවූථාප
ේරලා තවු ව රටට සමාතාජ ට ්රවතිය ලී පින්සක්කය
බුට පවූ ේර ව පුළුු ව ම්, ඒේ ඉතාමාත ුැෙවවූ කි
ේාරණ මාතා ෙකි ුා. ඒ ුාශ මාත තවු වට පුහුණුවීම් ලබාදීලා ඒ
ර ා තවු වශ
ජීපතේාු ශවනි  ව
පුළුු ව පන්සර ක්කය
නි්වමාතාණ ේර ව පුළුු ව ම්, එ ඉතාමාත ුැෙවවූ.
වරු නිශ ෝජය ේාරේ සාාපතිරිමාතනි, ඒ ුාශ මාත අපි ෙ ව ුා,
සරශවුේුලි ව සමාත ර ේණ්ඩා ම් පැ
බු. ඒ සමාත ර අ
ැුත ුතාුක්කය තමු වශ ීමති පතශරෝධී ුයාපාර ේටුතරි ේර
ව ව වූ සර මාතැදින්ුලට
ුා. ඒ ුාශ මාත සමාත ර අුස්ථාුල අපි
ෙකි ුා, ශපොලීස ස ීමති ක්රි ාවූමාතේ ේර ආ ත රිළි ව
තවු වු න්මාතා වඩ් බ වධ් ාවාර ට පවූ ේළාමාත තවු වට ව ලා
සමාත ර ශුලාුට ජීපතත අිඟමි ශු තවූවූු ටවූ පවූ ශු
ආේාර . ශම්ුා අුමාත කිරීමාත ස ශම්ුා තර කිරීමාත ශේ පාල
අධිේාන් ු ශ  ව අශේ ුවකීමාතක්කය ැපා ට මාතමාත ෙකි ුා. ශමාතොේෙ,
අපි ේාටුවූ ඇඟිේල දිුර ේරලා ුැඩක්කය ැ ැ, වරු නිශ ෝජය
ේාරේ සාාපතිරිමාතනි. පතශ ේෂශ  වමාත ශම් සාාු රිළ ශමාතුැනි
්ර ් ුලට පිළිරිරු සප  ව වූ, ඒ ුාශ මාත අශේ මාතත වැටුම් ර ා
ශම් ්ර ් ුලට අොළ පිළිරිරු ලබා ශෙ ව වූ අපි ේටුතරි ේර ව
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වරු අමාතාතයරිමි ඉතාමාත ශ ොඳ ශසේුාුක්කය ශම් ු පතට ශම්
රටට ලබා ශෙ ුා. පතශ ේෂශ  වමාත බ වධ් ාවාර පේධ්ති
වීේරණ
කිරීමාත, ඒ
ර ා බ වධ් ාවාරුල සපා ව ා වන
රැඳපත  වට ශ ොඳ පසුබිමාතක්කය නි්වමාතාණ කිරීමාත ආදී ුැඩ පිළිශුළ
එරිමි ේරශව
ුා. ැබැයි, ශම් බ වධ් ාවාරුල තිශබ
අඩුපාඩු අපි නිරාේරණ ේර ව ට අු යයි. පතශ ේෂශ  වමාත
බ වධ් ාවාර ශරෝ ේ වවූතාමාත සමාත ර නිලධ්ාන් ව දූෂණශ  ව,
ුතචාශු ව ුැඩ ේටුතරි ේර ුා. ඒ ුාශ මාත ඒ ශරෝගී වට අු ය
ේර ්රතිේාර ශේොශ ොමාතෙ ලැශබ වශ ව කි
එේ පිළිබඳුවූ
සමාත ර ශුලාුට අපට ්ර ් ක්කය තිශබ ුා. ඒ ුාශ මාත ශබෝ
ශ ොු ශරෝව තිශබ ශරෝගී ව ස ශබෝ ශු ශ ොශ ක්කය ශරෝව
ඇති ශරෝගී ව ඒ ශරෝ ේුල එේට සපා ුා. ඒ අුස්ථාුලදී
තවු වට පැ
ඟි වැටලු පිළිබඳුවූ අපි පතසඳුම් ශසො  ව
අු යයි. ඒ පිළිබඳු අපි පුළුේු සාේච්ා ා ේර ව ට න කි
පත ්ුාස මාතට තිශබ ුා. ශේශසේ ශුතවූ මාතමාත දී්වඝ ු ශ  ව ේථා
ේර ව බලාශපොශරොවූරි ශු වශ ව ැ ැ. වරු නිශ ෝජය ේාරේ
සාාපතිරිමාතනි, මාතට ශම් අුස්ථාු ලබාදීමාත පිළිබඳු තබරිමාතාට මාතශ
ස්රිති ්රණාමාත පුෙ ේරමි ව මාතශ ුච ස්ුේප අුස ව ේර ුා.

ගුණ නිපයෝජය කාරක ්භාපිනතුො

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

ශබොශ ොමාත ස්රිතියි.
ට ළයට, වරු සසර ජ ශේොඩි මාත වත්රීරිමාතා. තබරිමාතාට පත ාඩි
00ේ ේාල ක්කය තිශබ ුා.

[අ.ාා. 0.45]

ගුණ ිරිරර ජයපකොඩි ෙහසාා

(மாண்புமிகு சிசிர ேயதகாடி)

(The Hon. Sisira Jayakody)

වරු නිශ ෝජය ේාරේ සාාපතිරිමාතනි, 0000 අතේ 05 ෙර
සාපරාධී ේාරණාුලදී අශ යෝ ය ස ශ ෝගීතාු ෙැක්කයවීශම් ප ත
ටශවූ නි මාත ස
ම් තැ ැවූතුරශ මාතරණ සම්බ වධ්ශ  ව
අලාා අ ේරවැීමශම් ප වූ ශේටුම්පතවූ අෙ ෙුශසේ ශම් සාාශ
සාේච්ා ා ශු ුා. ශම්ුා ඉදින්පවූ ේර ශමාතොශ ොශවූ අශේ ආණ්ඩු
පක්කයෂශ  ව ඉදින්පවූ ේරපු ේරුණුුලි ව අපට ශපම්ශණ්
අධිේරණශග ස්ුාධී වූු
වැ , ්රජාත වත්රුාෙ
වැ ,
පතනිපතොාු වැ , මාතාධ්ය නිෙ ස වැ ,
පාල
වැ
පුරාශජ්රු ශෙොඩු ආේාර යි. ඒ සාේච්ා ාු මුළුේශේමාත තවු වට
ඉදින්පවූ ේර ව
පුළුු ව වුශණ් එුැනි ේාරණායි. ඒවූ
ශමාතොශ ොතේට ේලි ව අපි "සරස" රූපුාිඟීම ාලිේාශ සජීවී
පපාවත කිරීමාතක්කය බල ශේොට ෙැක්කයේා,
පාල
ශෙෝශ්ව
ුා;
මාතාධ්ය නිෙ ස ශෙෝශ්ව
ුා. පසුගි දි කිිඟප රිළමාත එක්කයසවූ
ජාතිේ පක්කයෂශග ා ේරිමාතා -අවමාතැතිරිමාතා- ්රේා ේළා, අශේ
රශට් ේළු මාතාධ්ය පුති බු. ශමාතො ුාෙ ශම් ේළු මාතාධ්ය? ඉ ව
පසුු එරිමාතාශ ්රචාරේ අත
ු ජ තා පතමුක්කයති ශපරමුශණ්
බිමාතේ රවූ ා ේ මාත වත්රීරිමාතාවූ ශම් ේළු මාතාධ්ය පිළිබඳ ්රේා
ඒ
පතධි ටමාත සේධ් ේළා. ශම් ශමාතොශ ොත ු පතට මාතාධ්ය ආ ත
කිිඟප ේ උේශඝෝෂණ ආරම්ා ශුලා තිශබ ුා. ශම්
උේශඝෝෂණුල සජීවී පපාවත කිරීම් ේර
පුේවලයි ව එමාත
අුස්ථාශ ස ාාගී ශු පුේවලයි ව පිළිබඳු ම් ෙැම්මාතා.
අපි ෙැක්කයේා, ජ තා පතමුක්කයති ශපරමුණට සම්බ වධ් සමාතාජුාදී
ශිෂය සතවමාතශග ක්රි ාේාන් සාමාතාජිේ  ව උේශඝෝෂණ ුයාපාරශග
ශ ශෙ ුා; ඒ ුාශ මාත, එක්කයසවූ ජාතිේ පක්කයෂශග ්රචලිත රාජය
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පා්වලිශම් වරිු

[වරු සසර ජ ශේොඩි මාත තා]

ශ ොු සතපතධ්ා ුල නිශ ෝජිතශ ෝ ු ශ  ව ේටුතරි ේර අ
ඒ සඳ ා වුේ ශුවී ඉ ව ුා. ඒ ුාශ මාත, පසුගි ේාල පන්ච්ශේෙ
රිළ සමාත ල ජීපතත වත ේරපු සමාත ල, සමාත ලි  ව, ඒ ුාශ මාත
්රසේධ් වණිේාු ව රජශග මාතාධ්ය ඉස්සර ා, පතශ ේෂශ  වමාත සරස
මාතාධ්ය ඉස්සර ා උේශඝෝෂණ ේරමි ව ඉ ව ුා. ශ ට ිඟරු
ාලිේාුටවූ, ශෙරණ
ාලිේාුටවූ, ලතේාදීප පුුවූ පතටවූ,
දිුයි
පුුවූ පතටවූ, මාත බිමාත පුුවූ පතටවූ එශරිඟු ශම්
උේශඝෝෂණ ුැඩ පිළිශුළ අඛණ්ඩු ක්රි ාවූමාතේ ේර
බු
ශමාතොවු ව ්රේා ේර ුා. ඒ නිසා ශමාතරිමාත වලා ශම් ේථා ේර
්රජාත වත්රුාෙ ,
පාල , මාතාධ්ය නිෙ ස පිළිබඳු අපට
්ර ් ක්කය තිශබ ුා.
ජ තා පතමුක්කයති ශපරමුශණ් ා එක්කයසවූ ජාතිේ පක්කයෂ ට
සම්බ වධ් රාජය ශ ොු සතපතධ්ා ුල ක්රි ාේාන්ේ  ව බටල වෙ
ුෙ ේඳවුර ඉදින් ට ගිිඟේලා ශම් උේශඝෝෂණ අෙ සදු ේර ුා
ම්, අඩුමාත වණශ ව තමු වශ මි ගි ඒ ෙරුු වට ේෂතුරණ
සැලකීමාතක්කය ශු ුා. මාතශව ව ඉශව
වවූත ශිෂයශ ෝ තමාතයි
බටල වෙ ුෙ ේඳවුශ්ව පළමුශු වමාත ඝාත
වුශණ්. ඒ නිසා ෙැඩි
ශ ෙ ාුක්කය අපට තිශබ ුා. තවු ව ශපෝස්ටර ක්කය ඇලවීමාත නිසා
ඝාත
වුණු ෙරුශුෝ. පැ ැදිලිුමාත අපට ශේ ුා, ශමාතොවු ව
ේටුතරි ේර වශ ව පසුගි ේාල පන්ච්ශේෙ රිළ ශම් මාත
ශපොශළොු ම්හුල ශම් රශට් අපරාධ් - ජ ාධිපතිරිමාතා කි ු
ආේාර ට රුපි ේ බිලි
1,000ේ මුෙලක්කය ශ ොරේම් ේරපු මාත
බැතුර බැඳුම්ේර ශ ොරේමාත- ශ ළිෙර ේරපු මාතාධ්ය ආ ත ුලට
පතරුේධ්ු බු. මාත බැතුර ශ ොරේමි ව මුෙේ ලබා වවූත රාජය
ශ ොු සතපතධ්ා ුල නිශ ෝජිත  ව ස සමාත ර සමාතාජ චන්තවූ
ේැපී ශපශ  ව ශම් උේශඝෝෂණ ට ගිිඟ ව සපා ා අපි ෙැක්කයේා.
ශම් අ ශබොශ ෝ පතට ශපීම සපාශග මාතවූපැ ව පතකිණීමාත සඳ ා
ේා වතාු වට අුසර ලබාශෙ ව . මාතතවල සමාතරවීර ඇමාතතිරිමාතා
ේා වතාු වට මාතවූපැ ව පතකිණීමාත සඳ ා අුසර ලබා ශෙ ව කි ලා
වැසට් නිශ ෙ ක්කය නිුරවූ ේළා. එමාත වැසට් නිශ ෙ
අතිවරු
ජ ාධිපතිරිමාතා අුලතුර ේළා. ේට පස්ශසේ ඒ අුලතුර කිරීමාතට
පතරුේධ්ු අධිේරණශග ඩු ේටුතරි පුවූුා ශව ගි සමාත ර
තැ ැවූත ව තමාතයි, ශම් මුහුණවූත ඩු ු ශව
ේළු
පතශරෝධ්තාු ව ර ා ක්රි ාවූමාතේ ශු වශ ව. ඒ නිසා අෙ ශම්
ආණ්ඩුුට ්රජාත වත්රුාෙ ,
පාල , මාතාධ්ය නිෙ ස
සම්බ වධ්ශ  ව ේථා ේර ව
අයිති ක්කය ඇවූශවූ
ැ ැ.
ස්ුාධී වූු තිශබ වශ ව ශේොශ ේෙ? නිෙ ස ලැබිලා තිශබ වශ ව
ේාටෙ?
අපි ෙ ව ා පතධි ට ශම් රශට් ැමාතොමාතවූ සේධ් වුශණ් පතවූතිේරු
නිෙ ස් ශු ුා; පැමිණිලිේරු ිඟශ්වට
ුා. ශම් ආණ්ඩුු රිළ
මාත ත ේාලශග සේධ් වුශණ් ඒේයි. පතවූතිේරු නිෙ ස් ශු ුා.
පැමිණිලිේරු තමාතයි ිඟශ්වට  වශ ව. පසුගි ේාල පන්ච්ශේෙශග
මාතිඟ වෙ රාජපක්කයෂ මාතැතිරිමාතා අවමාතැති ධුර ාාර අරශව ඇමාතැති
මාතණ්ඩල ක්කය පවූ ේළ බු තබරිමාත වලා ෙ ව ුා. එිඟදී ශෙමාතටශවොඩ
ශතේ සතස්ථා භූමිශග ම් සේධි ක්කය සදු වුණා. එිඟදී ආරක්කයෂේ
නිලධ්ාන්ශ ක්කය අති ව පුේවලශ ක්කය ඝාත
වුණා. ෙරුණු ්ර ාර
එේල වුණා. ෙැ ව ශමාතොේක්කයෙ සේධ් ශුලා තිශබ වශ ව? එමාත
ස්ථා ශග ේලබල ක්කය සේධ් ශු ශුලාශ ඒේ බල ව ආපු
ශේොළඹ වර සාාශ ුරලතිස්ස ගීව ශ
මාතැති ාවන්ේ
මාත වත්රීුර ා ඇප
ැරිු බ වධ් ාවාරවත ේර ුා. පැමිණිලි
ඉදින්පවූ ේර අ තමාතයි ෙැ ව පතවූතිේාරශ ෝ ේර වශ ව; ිඟශ්ව
 වශ ව.
පසුගි ේාලශග අවමාතැතිරිමාතා ්රමුඛ ආණ්ඩුුට පතරුේධ්ුවූ,
ශපොලිස්පතිරිමාතා ්රමුඛ ශපොලීස ට පතරුේධ්ුවූ
ාමාතේ ුරමාතාර
ැමාතැවූශතක්කය බරපතළ ශචෝෙ ාුක්කය ේළ බු අපි ෙ ව ුා.
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ජ ාධිපති ඝාත ුරමාත වත්රණ ක්කය වැ තහු කි ුා. ශම් ජ ාධිපති
ඝාත
ුරමාත වත්රණ
සම්බ වධ් ශතොරරිරු පිළිබඳු අපරාධ්
පරීක්කයෂණ ශෙපා්වතශම් වරිු පරීක්කයෂණ ේළා;
ඬ පපා
අධිේරණ ට ඉදින්පවූ ේළා.
ශමාතිඟ ්රධ්ා චූදිත ා කි ලා සලේ
ාලේ ෙ සේුා - ශම්
රිළ ආණ්ඩුශ ්රධ්ාීම ව ඇරිළු ශවොඩක්කය අ ඉ ව ුා- නිශ ෝජය
ශපොලිස්පතිරිමාතා අධිේරණ ඉදින්ශග සැේේරුුුර ශලස ම්
ේරලා තිශබ ුා. තහු සැේේරුශුක්කය. ැබැයි, ෙැ ව පරීක්කයෂණ
ශේොශ ේටෙ ශ ොමු ු වශ ව? එමාත මිීමමාතැරීම් ශචෝෙ ාු පිළිබඳ
පැමිණිේල ේරපු ාමාතේ ුරමාතාර අවූඅඩතුරුට වැීමමාත සඳ ා
ශමාතශ ුතමාතක්කය ෙැ ව ක්රි ාවූමාතේ ශු ුා. මාතරු ස්ුාධී අධිේරණ !
පැමිණිලිේාර ා ිඟශ්ව ො
ස්ුාධී
අධිේරණ . ආණ්ඩුු
ශමාතශ ු
ස්ුාධී
අධිේරණ ඒේයි.
ාලේ ෙ සේුා,
ශපොලිස්පතිුර ා
ශම්ුාට
වුේ.
අපරාධ්
පරීක්කයෂණ
ශෙපා්වතශම් වරිශ වූ, අධිේරණ අමාතාතයාත ශගවූ ආණ්ඩුුට
සම්බ වධ් එේමාත සමාත ල ේණ්ඩා මාතක්කය ශම් රිළ ඉ ව ුා. ජාති ට,
ශේ ට, මාත බිමාතට, උරුමාත ට, සතස්ේෂති ට එශරිඟ ශුච්ච, ැමාත
ොමාත ශේ ශරෝිඟ ේටුතරි ේරපු ශරෝිඟ රැළක්කය ඉ ව ුා. ඒ ශරෝිඟ
ක්රි ාොමාත රට රිළ ඉස්සර ට
ුා. ඒේ තමාතයි ්ර ් . ැබැයි,
අ්වජු ව මාතශ ේ වර ව? තහු සුු ශසේ පතශේ රටේ ඉ ව ුා. තහු සුු
ශසේ සපා වශ ව. තහුට අොළ ශචෝෙ ාුට සම්බ වධ්යි කි ලා සැේ
ේරපු සමාතාවමාතේ අධ්යක්කයෂුරු ශෙ වශ ක්කය ඇප පිට නිෙ ස් වුණා.
ැබැයි, අේලස් වවූරි මාතැති-ඇමාතතිුරු ව පිළිබඳු, ඒ අේලස්
වවූරි මාතැති-ඇමාතතිුරු වශ දුරේථ සතුාෙ පිළිබඳු, ඒ ා
සම්බ වධ් තැ ැවූත ව පිළිබඳු ශේෝ පරීක්කයෂණ ක්කය? ශේොශ ේෙ
අධිේරණ ? ශේෝ, අපරාධ් පරීක්කයෂණ ශෙපා්වතශම් වරිු? ශේෝ,
ශම් සම්බ වධ්ශ  ව ව ව ා ක්රි ාමාතා්වව? ඒ නිසා තමු වශ පටු
අරමුණු ශුම්ශු ව ්රජාත වත්රුාදී ශුස් මුහුණ ව ශව ,
්රජාත වත්රුාදී සළුපිළි අ වෙුාශව
වමාත ව ේර
බු අපි
ෙ ව ුා. ශම් දුෂ්ට ක්රි ාොමාතශග තමාතයි ශම් ආණ්ඩුු ේටුතරි
ේරමි ව ඉ වශ ව. ශම් ආණ්ඩුශ ක්රි ාොමාත ඒේයි.
වරු නිශ ෝජය ේාරේ සාාපතිරිමාතනි, අශේ රශට් පසු ගි ේාල
ුේුාම්ු රිළ පාතාල පතස ව ශමාතශ ු සතපතධ්ා ාවූමාතේ
අපරාධ් රාශි ක්කය සේධ් වුණා. බුරුරි පිපා ව තරුණ  ව, මිනිසු ව අිඟතසේ සපතේ ජ තාු - ශවොදුරු ේරව ව ා පාතාල
තැ ැවූත වශ
ක්රි ාොමාත, මිනිමාතැරීම්, අපත ආුතධ් රැශව
සතපතධ්ා ාවූමාතේු ේර ප රදීම් සදු වුණා. ැබැයි, ඒ පාතාලශග
මිනිස්සු තක්කයශේෝමාත නිෙ ස් ශුලා එ ුා. ඒ පාතාල මාත්වෙ
සඳ ා ක්රි ාවූමාතේ වුණා කි
ේරුණ මාතත බ වධ් ාවාර
අධිේාන්ුර ා ඒ පාතාලශග ේණ්ඩා ම් එක්කයේමාත ොලා ිඟශ්ව
ඉ ව ුා. රට පුරාමාත මාතවූරුය ශතොව පිපා ව අහු ශු ුා. මාතමාත මාත ර
මාතශ ස්ත්රාවූ අධිේරණ ට නිතර
ීමතිාුරශ ක්කය. අශේ
ේැලණි , ප ලි ශවොඩ ්රශේ ශග ෙුසේට තරුණ  ව 05ක්කය,
30ක්කය මාතාතචු ොශව රැළ පිපා ව අරශව එ ුා. අශේ වරු උවවූ
මාතශ ස්ත්රාවූරිමාතා දි ක්කය ශෙ ුා. ේළය ෙුස ෙක්කයුා ඩුු ේේ
තබ ුා. ැුත බ වධ් ාවාරශග ො ුා. අශේ රශට් තරුණ
පරම්පරාු මාතවූ ුරඩුුලට ශවොදුරු ශුලා. රශට් මාතවූරුය ජාුාරමාත
ඉ ු ා ගිිඟේලා. මාතමාත ෙ වශ ව ැ ැ, ශම්ුාට ශේ පාල ා  ව
සම්බ වධ්ෙ කි ලා. ශේශසේ ශුතවූ රටට රිරු බලශ ව තමාතයි
ශම්ුා ශමාතශ ු වශ ව කි ලා අපි ෙ ව ුා. ඒ රිරු බලශ වශග
ම් කි ැශු ුා. ැබැයි, මාතවූරුය ා ේ අත ශග ්රධ්ානි ා,
නිශ ෝමාතාේ රතවජීු අධිේරණශ  ව ඇප දීලා තිශබේදී ැුත
බ වධ් ාවාර වත ේර ුා. ශමාත ව , පාතාල මාත්වෙ
ේර
පතධි . ශමාත ව , සාධ්ාරණු ීමති ක්රි ාවූමාතේ ේරමි ව ුතක්කයති
ස වතු අශේ රශට් අධිේරණ ේටුතරි ේර පතධි .

පත්ර

ෙැ ව ශචෝෙ ා පත්ර ක්කය සේස් ේරමි ව ඉ ව ුා. ඒ ශචෝෙ ා
තමාතයි, මාතිඟ වෙ රාජපක්කයෂ මාත වූත ාට මාතඩ ව
එේ. ඒේ
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තමාතයි ආණ්ඩුශ තිශබ එේමාත ුැඩ ේටුතවූත. අෙ රශට් ජාතිේ
ආො මාත ේඩා ුැශට ුා. රශට් සතු්වධ් ශ ව ේඩා ුැශට ුා.
රුපි ශේ අව ප ළ
ුා. රශට් ේ්වමාතා වත ෙුස ව ෙුස ේඩා
ුැශට ුා. ජ තාුට ජීුවූ ශු ව පතධි ක්කය ැ ැ.
බදු බර ෙුස ව ෙුස ුැඩි ශු ුා. උරිර ස
ැශය ිඟර
මිනිසු ව ශුම්ශු ව, ඒ අිඟතසේ රපතඩ, මුස්ලිම් ජ තාු ශුම්ශු ව
ේරපු සතු්වධ් ේටුතරි එේක්කයුවූ ශේශර වශ ව ැ ැ. සත ල
ජ තාුට දු ව ප සුේම් පාේ ලැශබ වශ ව ැ ැ. ඒුා ලැශබ වශ ව
ැ ැ. ැබැයි, ෙකි ව ලැශබ ුා, මාතිඟ වෙ රාජපක්කයෂ මාත වූමාත ා
අේලාශව මාතඩ ව
එේ ම්. මාතා පා්වලිශම් වරිශ සපා ශම්
ුසර රි මාතාරේ ේාල පන්ච්ශේෙ
පුරාමාත ශෙමාතළ ජාතිේ
ස වධ්ා
පැවූශත ව ඇහුශණ් එේමාත එේ අශඳෝ ාුයි. ඒ තමාතයි,
"ුතෙ අපරාධ් ශචෝෙ ා" කි
එේ. ුතෙ අපරාධ් ශචෝෙ ා වැ මාතයි
එරිමාත වලා කි  වශ ව. "අිඟතසේ සපතේ ුැස  ව ඝාත
කිරීම්"
වැ වූ කි ුා. අෙ සුමාත වතිර ව මාත වත්රීරිමාතාශ
ේතාශ දී
කි වුශණ්වූ එ යි. "අපි ශේය  පතනි ්ච ේාරුරු ව කිසශේශ ක්කය
පිළිව වශ ව
ැ ැ. පිළිව වශ ව පතශේ අධිේරණ නිලධ්ාන් ව
පතතරයි." කි ලායි එරිමාතා කි ශ . වරු ආරක්කයෂේ රාජය
අමාතාතයරිමාතාට අපි ස්රිතිු වත ශු ුා. එරිමාතා නිුැරැදි කිරීම්
රාශි ක්කය ේළා. "අපි ශේය  පතනි ්ච ේාරුරු ව පත ්ුාස ේර වශ ව
ැ ැ. පත ්ුාස ේර වශ ව පතශේය  අ වත්වජාතිේ පරීක්කයෂණ
පමාතණයි." කි ලා ඒ මාත වත්රීුර ා කි ුා. ශම් ආණ්ඩුු ආ වමාත ව ඒ
ශරෝිඟ පිළිශුත ආරම්ා ේළා. 0015 ජ ුාන් 8ු ො නමාතත්රීපාල
සන්ශසේ මාතැතිරිමාතා ජ ාධිපති ධුර ාාර වවූ ෙුශසේ සටමාත ශම් මාත
ශපොශළොශ සදු වන ේළය රිරු ක්රි ාු ශමාතොේක්කයෙ? පතශේ ේටුතරි
අමාතාතයාත
මාතතවල සමාතරවීර මාතැතිරිමාතාට බාර දු ව ා. රටක්කය වැ ,
ශේ ක්කය වැ , පරම්පරාු වැ , උරුමාත ක්කය වැ , ශම් රශට්
සතස්ේෂති වැ
ැඟීමාතක්කය ැතිු ගිිඟ ව ජිීමුා ශ ෝජ ාුලි ට
අවූස ව ේළා. ඒ ශේ ශරෝිඟ ශ ෝජ ාුලි ට අවූස ව ේළා. එො
ඉඳ ව අශේ රට ුතෙ අපරාධ් සදු ේළා කි ා අශේ රට පතස වමාත
පිළිව ව ුා. ෙැ ව ශෙමාතළ ජාතිේ ස වධ්ා ශග මාත වත්රීරිමාත වලා
ගිිඟ ව අ වත්වජාතිේ ු ශ  ව පතමාත්ව
ක්කය ඉේල ුා.
එරිමාත වලාශ ේතාු සාධ්ාරණ ශු ව පුළුු ව, ශම් නිුට ක්රි ා
ොමාත ිඟ වො. ශම් ඇශ  වශ ව, ශම් ේතා ේර වශ ව, ශම්
පා්වලිශම් වරිු රිළ ශෙෝතේාර ශෙ වශ ව ශම් මාත බිමාතට, ශම් රටට
රිරු ක්රි ා මාතා්වව වැ
පතතරයි. ශම් පා්වලිශම් වරිු රිළ
ඇශ  වශ ව එ යි. ශම් පා්වලිශම් වරිු රිළ රටට ආෙර ේර
ශේ ශ්රේමි, ශේ මාතාමාතේ අෙ සක්කය කි ැශු වශ ව ැ ැ. එුැනි
අෙ සක්කය ඉදින්පවූ වුශණොවූ, එ ඔඔජාතිුාෙ " කි ලා තමාතයි තුඩු
ව  වශ ව. ැබැයි, සුමාත වතිර ව මාත වත්රීරිමාතා, ුතේධ් පැුැති ේාල
පන්ච්ශේෙශගදී එේටීටීේ එේ සදු ේරපු අපරාධ් සම්බ වධ්ශ  ව එේ
ුච ක්කයුවූ කි  වශ ව
ැ ැ.
මුවූ, එරිමාතාට "ජාතිුාදි ා"
කි ලා ශචෝෙ ා ේර ව කිසමාත ශේශ ක්කය ඇවූශවූ ැ ැ. කිසමාත
ශේශ ක්කය ැ ැ, එරිමාතා "ජාතිුාදිශ ක්කය" කි ලා කි  ව . අිඟතසේ
සත ල, ශෙමාතළ, මුස්ලිම් මිනිසු ව ෙ ස් වණ ක්කය මාතරා ෙැම්මාතා,
එේටීටීේ සතපතධ්ා . මුවූ, එරිමාතා එේටීටීේ එේට පතරුේධ්ු එේ
ුච ක්කයුවූ ේතා ේශළේ ැ ැ; සුදු හුණු ව ුා. ඒේ ඔඔජාතිුාෙ යි"
කි  ව ේවුරුුවූ සපා ාෙ? ැ ැ. ැබැයි, රට වැ , ශම් මාත
ශපොශළොු වැ , ශම් මාත බිශම් ඒකී ාාු වැ ේතා ේශළොවූ,
රට ශබෙ ුයුස්ථා ුරමාත වත්රණ පරාජ ේර ව න
කි
තැ සපාශ ොවූ, ඒ සම්බ වධ්ශ  ව ශමාතොේක්කයශෙෝ ේත වෙර ක්කය මාතුා
පා ුා, ඔඔජාති ව අතර වැටුමාතක්කය ඇති ේර ව
ුාඔඔ කි ලා. ශම්
පා්වලිශම් වරිු ශමාතොේක්කයෙ? ශම් පා්වලිශම් වරිු ුරමාතක්කය ේරා ෙ
වමාත ව ව වශ ව? රටට මිරිරු පිශේ ෙ ශම් පා්වලිශම් වරිු ඉ වශ ව?
එශ මාත
ැති ම්, රටට රිරු පිශේ ෙ ශම් පා්වලිශම් වරිු
ඉ වශ ව? ේුර රටේෙ අප ශම් ජීුවූ ු වශ ව? අෙ ශේ ශරෝිඟ බල
ුයාපෂති ක්කය ක්රි ාවූමාතේ ේරමි ව
ුා. ුරමාත පෙ මි ව ශ ෝ
ශ ුා අ වත්වජාතිේ ්රාේති අවූස ව ේරේදී ශම් ප වූුල තිශබ
ුව වතිුලට ුඩා, ඉදින්පවූ ේර ශම් ුව වතිුලට ුඩා ඒුා

අ්වථ නිරූපණ ේර පතධි පිළිබඳු අපි ෙැඩි ශලස සැලකිලිමාතවූ
ශු ව න . ශම් ේාරණ සම්බ වධ්ශ  ව අශේ ිඟතුවූ අජිවූ
මාතා ව ේශපරුමාත මාතැතිරිමාතාවූ අෙ ස් ඉදින්පවූ ේළා. "ශමාතිඟ කිසමාත
වැටලුුක්කය ැ ැ. නි ්චිත රටේ නිස බලධ්ර ා පතස ව ේර ලෙ
ඉේලීමාතක්කය ්රතික්කයශෂේප කිරීමාතට මාතධ්යමාත බලධ්ර ාට පුළුු ව ු
අුස්ථා තිශබ ුා" කි ලා එරිමාතා කි ුා. "ශ්රී ලතේාශ ීමති
ටශවූ සදුවී ශ ොමාතැති ම්, ඉේලීමාත, ශේ පාල ස්ුාාු ේ
ුරෙක්කය සම්බ වධ්ශ  ව තැ ැවූතුරට එශරිඟු ඩු පැුරීමාතට අොළ
ශ
ම්, ශ්රී ලතේා ුතේධ් ීමති
ටශවූ පමාතණක්කය ෙඬුුම් පැමිණපත
ැකි ුරෙක්කය සම්බ වධ්ශ  ව ු
ඉේලීමාතක්කය
ම්, ඒුා
සම්බ වධ්ශ  ව මුක්කයති ක්කය ලැශබ ුා" කි ලා එරිමාතා කි ුා.
ැබැයි, එරිමාතා ශම් ප ශවූ ේළය ්රේා
කිශ ශ
ැ ැ.

ගුණ නිපයෝජය කාරක ්භාපිනතුො

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

වරු මාත වත්රීරිමාතා, තබරිමාතාට තුවූ පත ාඩි රි ේ ේාල ක්කය
තිශබ ුා.

ගුණ ිරිරර ජයපකොඩි ෙහසාා

(மாண்புமிகு சிசிர ேயதகாடி)

(The Hon. Sisira Jayakody)

සාපරාධි ේාරණාුල දී අශ යෝ ය ස ශ ෝගිතාු ෙැක්කයවීශම්
ප ශවූ එරිමාතා කි වන ේාරණාුලි ව පසුු සඳ  වු තිශබ ුා,
"එශ වූ, ශ්රී ලතේාශ දී සදු වනශග ම් ශ්රී ලතේාශ ීමති අම්ු
ුරෙක්කය සතුතක්කයත ශ ොපත
ැකිු තිබුණු ම් ක්රි ාුක්කය මාතධ්යමාත
බලධ්ර ාශ මාතත අම්ු බරපතළ ස්ුාාු ේ ු වශ ව ම්, ශම්
ප ත අම්ු සාපරාධී ේරුණක්කය ු වශ ව
ම් ඒ සම්බ වධ්
ඉේලීමාතක්කය නිස බලධ්ර ා පතස ව ාාර වැීමමාත ීමතයම්කූල ු වශ ව
" කි ලා.

ගුණ අජිත් පී. පපපර්රා ෙහසාා

(மாண்புமிகு அேித் பீ. தபடரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

Sir, I rise to a point of Order.

ගුණ නිපයෝජය කාරක ්භාපිනතුො

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Minister, what is your point of Order?

ගුණ අජිත් පී. පපපර්රා ෙහසාා

(மாண்புமிகு அேித் பீ. தபடரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

අශේ මිත්ර වරු මාත වත්රීරිමාතා කි ු වශ ව අෙ දි
පතුාෙ ට
නි මිත ප ත ශ ොශුයි. අෙ දි පතුාෙ ට නි මිත ප ත [බාධ්ා
කිරීමාතක්කය]

ගුණ ිරිරර ජයපකොඩි ෙහසාා

(மாண்புமிகு சிசிர ேயதகாடி)

(The Hon. Sisira Jayakody)

එමාත වැසට් නිශ ෙ

ශම් තිශබ වශ ව. [බාධ්ා කිරීම්]

ගුණ අජිත් පී. පපපර්රා ෙහසාා

(மாண்புமிகு அேித் பீ. தபடரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

තු එේක්කය. ත ්ර ්
උශේවූ මාතරි වුණා. තබරිමාතා ත
කි ු වශ ව 0000 ුසශ්ව සම්මාතත ේරපු ප තේ අ වත්වවත .
ත ප ත සම්මාතත ේරශව අවුරුදු 1 ක්කය.
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ගුණ ිරිරර ජයපකොඩි ෙහසාා

(மாண்புமிகு சிசிர ேயதகாடி)

(The Hon. Sisira Jayakody)

එමාත ප ත
ටශවූ ඉදින්පවූ ේර තිශබ
නි මාත
ශම්
තිශබ වශ ව.
මාතමාත එ කි ු ව ම්. තබරිමාතා කි
වැසට්
නිශ ෙ
අශේ අශවූ තිශබ ුා. ේරුණු ශ ොෙැ ශ ොශුයි
ේථා ේර වශ ව. මාතමාත තබරිමාතාට පැ ැදිලි ේර ව ම්. ශම් ඉදින්පවූ
ේර තිශබ
නි මාත
ශමාතොේක්කයෙ?
සයිබ්ව අපරාධ් පිළිබඳ
ුතශරෝපාම් ේවු වසල සම්මුතිශග ස
දූෂණ ට එශරිඟ එක්කයසවූ
ජාතී වශ සම්මුතිශග පා්ව ්ු ක්කය ු ව ා වන රටක්කය සම්බ වධ්ශ  ව
ශමාතමාත ප ශවූ පතධි පතධ්ා අොළ ු බු ශම් වැසට් නිශ ෙ ශග
ෙක්කයුා තිශබ ුා. මාතමාත ශ ොඳට ොරා කි  වශ ව. ැබැයි 0000
ු්වෂශග රනිේ පතක්රමාතසත මාත වූමාත ාශ ආණ්ඩුු ශම් ශේ ශරෝහී ත
ප ත අම්මාතත ේළා. ඒේයි ්ර ් . එුේට අපි පා්වලිශම් වරිශ
සපාශග ැ ැ. ෙැ ව මාතමාත ේළයට කි  ව
 වශ ව ශම්ේයි. ශම්
මුක්කයතී ව අරශව නි මාත  ව සම්මාතත ේර ව ව ට උවූසා ෙර
ප ත ක්රි ාවූමාතේ වුශණ් ැ ැ. වරු අධිේරණ ඇමාතතිරිමි වූ ශම්
අුස්ථාශ සාාශ
ඉ ව ුා. [බාධ්ා කිරීමාතක්කය] ශම් ප ත
ක්රි ාවූමාතේ වුශණ් ැ ැ. රටට රිරු ප වූ ක්රි ාවූමාතේ වුශණ්
ැ ැ. ඒුාට අොළු නි මාත  ව ඉදින්පවූ වුශණ් ැ ැ. ෙැ ව තමාතයි
නි මාත  ව ඉදින්පවූ ශු ව ට පට ව ශව තිශබ වශ ව. ෙැ ව
නි මාත  ව ඉදින්පවූ ේර ුා. 0000 දී එක්කයසවූ ජාතිේ පක්කයෂ
අපරාධ් ක්කය ේළා. එේක්කය ශම් රශට් බුේධි අත ශග නිලධ්ාන් ව අවූ
අඩතුරුට අරශව
මාතරා ෙැම්මාතා.
එ
එළිෙර
වුණා.
තමු ව ා වශසේලාශ තිලක්කය මාතාරප ඇමාතතිරිමාතා කි ුා, බුේධි
අත ශග නිලධ්ාන් ව මාතරා ෙැට ශම් පාප එක්කයසවූ ජාතිේ පක්කයෂ
සේධ් ේළා කි ා. ශෙුැනි ේාරණ , ශමාතුැනි ුයුස්ථාපිත
ුරමාත වත්රණ
ර ා රටට ේරපු අපරාධ් . ඒ ශෙේමාත ෙැ ව
ක්රි ාවූමාතේ ශු ුා. මාතමාත ශ ොඳට ොරලා කි  වශ ව.
ශම්
තිශබ වශ ව වැසට් නිශ ෙ . ශම් අම්ු ෙැ ව නිස බලධ්ාන් ා
පවූ ේර ුා. වරු නිශ ෝජය ේාරේ සාාපතිරිමාතනි, ශම්
නිලධ්ාන් ා ශේොශ  වෙ පවූ ශු වශ ව? අධිේරණ අමාතාතයාත ශග
ශේේම් පවූ ේර ුා කි ුා. අධිේරණ අමාතාතයාත ශග
ශේේම්ුර ා තමාතයි පවූ ශු වශ ව, ජ ාධිපතිුර ායි පවූ
ේර වශ ව කි ා කි ුා.
වරු පතජිත ශ ේරවූ මාතැතිරිමාතාශ ේථාශ දීවූ කි ැවුණා,
"පතනි ්ච ේාරුරු ව සම්බ වධ්ශ  ව, මාතැතිුරණ ශේොමිසශම්
නිලධ්ාන් ව සම්බ වධ්ශ  ව ජ ාධිපතිරිමාතා තමාතයි ම් නි්වශේ ේර
එු වශ ව. අපි තමාතයි අම්මාතත ේර වශ ව" කි ලා. [බාධ්ා කිරීමාතක්කය]
එශ මාතයි, අුසා ේර ුා. ෙැ ව ජ ාධිපතිරිමාතාවූ ්රේා
ේර ුා, එරිමාතා ඉදින්පවූ ේරපු සමාත ර ම්ුලට අම්මාතති
ලැශබ වශ ව ැ ැ කි ලා. ඒේයි තවූවූු . එේ ේේලි ක්කය; රටට
රිරු ේණ්ඩා මාතක්කය එේරි ශුලා ෙුස ව ෙුස රටට ානිේර
ප වූ ශවශ
ුා කි
ේරුණ සඳ  ව ේරමි ව මාතා නි ඬ
ශු ුා. ශබොශ ොමාත ස්රිතියි.

ප වූ ශේටුම්පත ශෙුැනි ුර කි වීමාත සඳ ාවූ ඉදින්පවූ ේර
තිශබ අුස්ථාුක්කය. අශේ වරු සසර ජ ශේොඩි මාත වත්රීරිමාතා වැ
මාතමාත ේ වාටු ශු ුා. එරිමාතා පරණ ශේොළ ේ ලි පාේක්කය
කි ුමි ව, එරිමාතාශ
ා ේ ා ු වරු දිශ වෂ් ුරණු්වධ්
මාතැතිරිමාතා ුාශ උුරශර ව ඬපු අශඳෝ ාු අපි ෙැක්කයේා. ශම්
ේථාු පට ව ව ව ට ේලිම්යි මාතට ශම් ේාරණ කි  ව ට
තිබුශණ්. එරිමාතා කි
පතධි ට අශේ 0000 ු්වෂශග පැුැති
ආණ්ඩුු ඒ ුාශ
රටට අිඟතේර ප වූ ශව ාුා ම්, ඇයි
ශෙයි ශ ව! තමු ව ා වශසේලාශ පාල ේාල ක්කය තිබුණා ශ වෙ?
නිේම් ශ ොශුයි,
රිශ  ව ශෙශක්කය බල ක්කය එක්කයේ
තමු ව ා වශසේලාශ ආණ්ඩුුක්කය තිබුණා. තමු ව ා වශසේලාට අති
බහුතර තිබුණා. අශේ ආණ්ඩු ේාලශග ඒ තරම්මාත පත ා ේාරී
ප වූ ශව ැපතවූ තිබුණා ම්, ෙැ ව ශමාතතැ ේ ව  වශ ව
ැතිු ඒුා
පැවූතේට ේර අශ ෝස ේර ෙමාත ව ට
තමු ව ා වශසේලාට
ැකි ාු තිබුණා.
තමු ව ා වශසේවූ,
තමු ව ා වශසේශ
ා ේ ා ුාශ මාත ශබොරුුට ුළත බිඳි
ේෙ ක්කය තමාතයි මාතට ම් පතශ ේෂශ  ව ඇහුශණ්.
අෙ තුවූ
ේෙ ක්කය ආුා, "ේළු මාතාධ්ය " කි ා අශේ
අවමාතැතිරිමාතා ශචෝෙ ා ේළා කි ලා. "මාතාධ්ය ශේොශ ේෙ ේළු,
මාතාධ්යුල ඇවූශවූ සුදුමාත පමාතණයි" ුැනි ශබොශ ොමාත කිඹුේ ේඳුළු
ශ ලපු ේථා කිිඟප ුරවූ ඇහුණා. පතමාතේ වීරුත මාත වත්රීරිමාතාවූ ඒ
වැ කි ුා; ෙැ ව වරු සසර ජ ශේොඩි මාත වත්රීරිමාතාවූ කි ුා;
තුවූ කිිඟප ශෙශ ුරවූ කි ුා.
වරු නිශ ෝජය ේාරේ සාාපතිරිමාතනි, අෙ ශම් ශචෝෙ ාු
පා්වලිශම් වරිු රිළ ැශය ශේොට අපිවූ ශම් වැ පතපරම් ේර
බැලුුා, ේවුෙ, ශෙයි ශ ව! ශම් මාතාධ්ය ආ ත ුලට ේඩා පැ ලා
තිශබ ේළු ඇඳවවූත මුොු කි ලා. ශම් අශේ එක්කයසවූ ජාතිේ
පාක්කයකේශ ෝෙ, ශචෝෙ ා ේර පතධි ට ශම් අ මාතැරුරශ ෝෙ
කි
එේ. අෙ ෙුශසේ ශම් මාතාධ්ය ආ ත ුලට ේළු ඇඳශව
දිසශග ේඩා පැ පු මුොු ේවුෙ, මාතැර ේණ්ඩා මාතක්කයෙ කි
එේ අපි ශසො ා බැලුුා. එතශේොට තමාතයි අපට ෙැ ව ව ට
ලැබුශණ්, ඒ අ ධ්්වමාතසන් බණ්ඩාර ා ේ මාත වූමාත ා, සමාත ලී
ශ ො වශසේේා ුාශ ශම් රශට් සපා අපි ේවුරුවූ ෙ ව ා ඳු
,
පත රි ව, ේලාේරුු ව ඇරිළු ුෂවූතිේ  ව ේණ්ඩා මාතක්කය බු.
සසර ජ ශේොඩි මාත වත්රීරිමාතා කි ුා ුාශ ඒ අ වණිේාු ව
ශ ොශුයි. එරිමාතා බරපතළ අප ාස ක්කය ේළා, අශේ රශට් සපා
ේලාේරුු වට. එරිමාතා තවු ව වණිේාු ව ැපා ට ැඳි වවනුා.
ුවකිු ුතරි මාත වත්රීුර ුර ැපා ට ඒ ුාශ , -

ගුණ ිරිරර ජයපකොඩි ෙහසාා

(மாண்புமிகு சிசிர ேயதகாடி)

(The Hon. Sisira Jayakody)

Sir, I rise to a point of Order.

ගුණ නිපයෝජය කාරක ්භාපිනතුො

ගුණ නිපයෝජය කාරක ්භාපිනතුො

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

ශබොශ ොමාත ස්රිතියි. ට ළයට, වරු රිෂාර ඉඳුනිේ අමාතරශසේ
මාත වත්රීරිමාතා. තබරිමාතාට පත ාඩි 14ක්කය තිශබ ුා.

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

What is your point of Order?

ගුණ තුෂාර ඉඳුනිල් අෙරප්ේන ෙහසාා

(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரடசன)

[අ.ාා.3.0 ]

ගුණ තුෂාර ඉඳුනිල් අෙරප්ේන ෙහසාා

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena)

ශමාතතැ point of Order එේක්කය
ේලාේරුු වට, -

ැ ැශ ව. තමු ව ා වශසේ

(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரடசன)

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena)

වරු නිශ ෝජය ේාරේ සාාපතිරිමාතනි, අෙ ඉතාමාතවූ ුැෙවවූ
ේාරණා ශෙේක්කය ු
සාපරාධී ේාරණාුල දී අශ යෝ ය
ස ශ ෝගීතාු ෙැක්කයවීශම් ප ත
ටශවූ නි මාත ක්කය
ා
ම්
තැ ැවූතුරශ මාතරණ සම්බ වධ්ශ  ව අලාා අ ේර වැනිශම්

ගුණ ිරිරර ජයපකොඩි ෙහසාා

(மாண்புமிகு சிசிர ேயதகாடி)

(The Hon. Sisira Jayakody)

මාතමාත කි ශ , ඒ
බැඳුම්ේර ශ ොරු ස

ම් සඳ  ව ේළ අ වැ
ශ ොශුයි.
රාජය ශ ොු සතපතධ්ා සමාත ලු ව ස
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වණිේාු ව පින්සුරවූ සපා ා කි ලා ශපොදුශ
ම් තිශබ අ ට එ වැළශප ුා ම් ්ර ්
මාතමාත -

2019 ජ ුාන් 10
කි ුා. ත කි
ක්කය ැ ැ. ඒ අ ට

ගුණ නිපයෝජය කාරක ්භාපිනතුො
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ඉදින්පවූ ේර එේ තමු ව ා වශසේලා ශවූ ශේෝේපශග ුරණාටුුක්කය
මාතුාශව රටට ශප වු ව
ෙ ව එපා. "එක්කයසවූ ජාතිේ
පක්කයෂ පතස ව ශමාතශ ුම් ලබ මාත ා ත්රස්තුාෙ ක්කය ශම් රශට්
මාතාධ්ය ශුත මුො න් ුා"යි කි
එේ තමු ව ා වශසේලා රටට
ශප වු ව
ෙ ව එපා.

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

That is not a point of Order.

ගුණ තුෂාර ඉඳුනිල් අෙරප්ේන ෙහසාා

(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரடசன)

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena)

වරු මාත වත්රීරිමාතනි, තබරිමාතා සමාත ලු ව කි ලා අෙ ස් ේශළේ,
ේළු පාට සමාත ලු වෙ?
සමාත ේලු ේළු පාටෙ? ඒ නිසා
තමු ව ා වශසේ ුච පාේක්කය ෙැ වවූත පළි ට ඒ ුාශ ශචෝෙ ා
ේර ව එපා. අශේ රශට් සපා ්රසේධ් ේලාේරුු ව, ශම් රශට්
ුවකීමාතක්කය තිශබ අ තමාතයි මාතාධ්ය ආ ත ශුත ගිිඟ ව තිබුශණ්.
අපි ෙැ වවූ ආේාර ට ඒ අ මාතාධ්ය ආ ත ශුත ේඩාශව
පැ ලා, ඒ ශවොේල වට ිඟන් ැර ක්කය ේර ව ශ ොශුයි ගිිඟේලා
තිශබ වශ ව. ඒ ශවොේල ව ේළු පාපා ව සැරසලා ගිිඟ ව තිශබ වශ ව
ම් පතශරෝධ්තාුක්කය ෙැක්කයවීමාත සඳ ායි. ඒේට තමාතයි ේළු පාට ාාපතත
ේරලා තිශබ වශ ව. අපිවූ
ම්කිස පතශරෝධ්තාුේ ශ ශෙ
අුස්ථාුල දී ේළු ඇඳශව තිශබ ුා. තමු ව ා වශසේලාවූ ේළු
ඇඳශව ඇපතවූ තිශබ ුා; ේළු පපා පැළඳශව ඇපතවූ තිශබ ුා.
ඒ නිසා ේළු පාටට ම් බ ශු ව එපා. ඒ අ ේළු පාපා ව
සැරසලා තිශබ වශ ව, එමාත ආ ත ුලට ගිිඟේලා ශබොශ ොමාත
්රජාත වත්රුාදී පතධික්රමාත ක්කය ාාපතත ේරමි ව තමාත වශ පතශරෝධ්තාු
ශම් ආේාරශ  ව එළිෙක්කයු ව යි.
ශම් ශවොේල ව ගිිඟේලා "බැ ැපි , එළි ට. වනි වු, එළි ට.
මාතරපි ;
ේපාපි ;
ශේොටාපි "
කි ලා
කි ුාෙ?
තමු ව ා වශසේලා ගිිඟේලා සරස ආ ත ශග මාතැදින් ගිනි තිේබා
ුාශ , ශම් අ මාතැදින් ගිනි තබ ව ශබෝම්බ, පිස්ශතෝල අරශව
ගි ාෙ? ශම් ශවොේල ව අරශව
ගිශග තමාත වශ
සාමාතේාට 
පණිවුඩ . ශම් අ තමු ව ා වශසේලාශ ේාලශග ුාශ මාතාධ්ය
ආ ත ුලට පැ ලා එිඟ සපා ්රුෂවූති අධ්යක්කයෂුර ාශ ටයි
එශේ ව
ඇෙශව
ඇපතේලා
ඒ
අ ට
වැහුුාෙ?
තමු ව ා වශසේලාශ
ේාලශග ේළා ුාශ
සරස ආ ත
ුරඩුපට්ටම් ේළාෙ? ඒ එක්කයේමාත ශපෝේෙල ජ  වතට ේළා ුාශ
ේුරේ ේැශඩ ව වැහුුාෙ? ඒ එක්කයේමාත, ලස වත පතක්රමාතරිතව ුාශ
අ මාත ෙුේ මාතැරුුා ුාශ ේාු න් මාතරා ෙැමුුාෙ? ඒ එක්කයේමාත
්රගීවූ එක්කය ැලිශවොඩ ුැනි ශේඛේයි ව අරිරුෙ  ව ේළ ආේාර ට
ඒ අ ු අරිරුෙ  ව ේළාෙ? ඒ ුාශ මාත උපාලි ශත ව ශේෝ ව
ුැනි ශේඛේ  වට තමාත වශ රට රිළ ජීුවූ ශු ව තිබිච්ච
න ේමාත එපා ේරලා ශම් රට අත ැර  ව ඉඩ ැදුුා ුාශ
ශේුේ ේළාෙ? අපි අ  වශ ව ඒේයි. තමු ව ා වශසේලා ශබොරුුට
ේඳුළු ශ ළ ුා. ැබැයි, ෙැ ව තශ ොමාත ේඳුළු ශ ළුුාට, අශේ
රශට් මාතාධ්ය ආ ත ුලට ත්රස්තුාෙ ඇරිළු ේශළේ සම්ූර්වණශ  ව
තමු ව ා වශසේලාශ රජ . තමු ව ා වශසේලාශ පාල ේාල
රිළ තමාතයි ශම් කි පු ේලාේරුු ව, මාතාධ්යශ දී ව ස ලු ශෙ ා
ඝාත
ේශළේ; අරිරුෙ  ව ේශළේ; අතප ේැඩුශ ; තවු වට රට
අත ැර  ව ඉඩ සැලැස්සුශ .
අෙ තමු ව ා වශසේලා ශචෝෙ ා ේර ුා, ේළු ඇඳවවූ
ේණ්ඩා මාතක්කය ේඩා පැ ව ා කි ලා. මුවූ ේළු ඇඳුමාතක්කය ඇඳවවූ
පමාතණි ව ස ලු ශෙ ා ත්රස්තුාදී ව ශු වශ ව ැ ැ. අපි ෙැේ
තිශබ ුා, අශේ මුස්ලිම් ජාතිේ සමාත ර ේා වතාු ව
සම්ූර්වණශ  ව ේළු ඇඳශව
ුා. එතශේොට ඒ අ වූ
ත්රස්තුාදිශ ෝෙ? ේළු ඇඳවවූශවූ පතශරෝධ්තාුේට. ශම්
්රජාත වත්රුාදී රශට් තමාත වශ
්රජාත වත්රුාදී පණිවුඩ
ම්
පතශරෝධ්තා සතේේප ක්කය ැපා ට මාතාධ්ය ආ ත ේට ගිිඟේලා

අග්රාමාතාතයරිමාතා ේළු මාතාධ්ය පිළිබඳු ේථා ේළා ුාශ මාත, ජ තා
පතමුක්කයති ශපරමුශණ ව පුා ේළු මාතාධ්ය වැ ේථා ේළා.
ජ තා පතමුක්කයති ශපරමුණ පතතරක්කය ශ ොශුයි, උවවූේමාත,
ය ලාචාරේමාත කි
ඒුාට වරු ේර ශම් රශට් බහුතර ජ තාු
ශම් මාතාධ්ය පිළිබඳු ේථා ේර ුා. අශේ රටට අු ය ආේාර ට
මාතාධ්ය
ය ලාචාර
ේර
වැීමමාත
අු යයි.
මාතැෙමුලශ ව
තමු ව ා වශසේලාට න
පතධි ටුවූ, ඒේාබේධ් පතපක්කයෂශග
ශපොශ ොට්ටුශ ේණ්ඩා මාතට න ේර පතධි ටුවූ මාතාධ්ය සුරුා
ව වශ ව ැතිු, ඒ මාතාධ්යුලට ශපොලු ති  වශ ව ැතිු, තමාත වට
අු ය ආේාර ට මාතාධ්ය සුරුා වැීමමාත අශේ රශට් ජ තාුශ
අයිති ක්කය. තමාත වට අු ය ු ශතොරරිරු සමාතබරු ලබා වැීමමාත
ජ තාුශ අයිති ක්කය.
ශපෞේවලිේ මාතාධ්යුලට රජශග ශුළඳ ෙැ වවීම් ාාර ශෙ වශ ව
ැ ැ, ඒුා ්රතික්කයශෂේප ේර ුා කි ා පසුගි ෙුස්ුල ශචෝෙ ා
එේල වුණා. රජ පා්ව ්ුශග පසුශපළ ඉ ව
මාත වත්රීුරු ව
ැපා ට අපි ශපෞේවලිේු ඒුාට පතරුේධ්යි. අපි අශේ ා ේ  වට
කි ුා, එශසේ ේර ව එපා කි ා. ඒ මාතාධ්ය ආ ත ුලට
ම්කිස ශෙ ක්කය ේර ව ේවුරු ව ශ ෝ ශ ෝජ ා ේර ුා ම් ඒුා
ේර ව
එපා කි
සටශ ව අපිවූ ඉ ව ුා. අශේ රශට්
ජ තාුට සැබ ශතොරරිරු සමාතබරු ෙැ
වැීමශම් අයිති
තිශබ ව න . ැබැයි, බරපතළ ුතචා, දූෂණ ශසවීමාත සඳ ා පවූ
ේළ ජ ාධිපති ශේොමිෂ ව සාාශු ව එුා තිශබ files 34ිඟ
ශමාතො ුාෙ තිශබ වශ ව? තමු ව ා වශසේලාශ මාතිඟ වෙ රාජපක්කයෂ
ිඟටපු ජ ාධිපතිරිමාතා මාතැතිුරණ ේාලශග ජාතිේ රූපුාිඟනි ට
කී ේ ශපොේලක්කය තිේබාෙ කි
එේ අ ව ඒුාශග තිශබ ුා.
ේරුණාේර ඒ සේලි පාේ ශවුා ෙමාත ව . ස්ුාධී රූපුාිඟීම
ාළිේාුට රුපි ේ කී ේ ශපොේලක්කය තිේබාෙ කි
එේ එිඟ
සඳ  ව ශුලා තිශබ ුා. එතශේොට නමාතත්රීපාල සන්ශසේ
තමු ව ා වශසේලාශ ෙැ ව ඉ ව ආෙරණී
ා ේ ා අපි 0015
ජ ාධිපති අශේක්කයෂේ ා
ැපා ට ඉදින්පවූ ේළ අුස්ථාශ ,
එරිමාතාශ ා  වෙ ්රචාරේ ේටුතරිුලටවූ අුිඟර ේරමි ව එරිමාතාට
අයිති ශුලා තිබුණු ුරු ව ේාල වූ තමු ව ා වශසේලා ශබොරුුට
ශු ව ේර වවූතා ශ ව. ඒ ශු ව ේරවවූත ුරු ව ේාලුලට
අොළුවූ අ ව ශලොුර බිේ ශෙේක්කය තිශබ ුා. මාතාධ්ය වැ මාත
ශලොුරුට ේථා ේර ව ඉස්සර ශුලා ේරුණාේර අශේ රශට්
රාජය මාතාධ්ය ආ ත ශෙේට ඒ බිේ ශෙේ ශවුා ෙමාත ව
කි ා
මාතමාත ශම් අුස්ථාශ දී පතශ ේෂශ  ව කි  ව ේැමාතැතියි.
ැමාත ාළිේාුේමාත, ැමාත පුුවූ පතේමාත මාතාධ්යශ දි ව අෙ ශම්
පා්වලිශම් වරි සතකී්වණශග රැස් ශුලා ඉ ව ුා. ජ තාුට
්රුෂවූති පතේා
කිරීශම්දී අෙ සදු වන සේධී වුල සැබ තවූවූු
පතේා
ේර ව
කි ා මාතමාත ඒ අ ට ේරුණාශු ව කි ුා. ඒේ
එරිමාත වලාශ ුවකීමාතක්කය. ේළු පාට ඇඳුම් ඇඳ වවූත ේණ්ඩා මාතක්කය
ත්රස්තුාදි ව ැපා ට මාතාධ්ය ආ ත ුලට ුා තිශබ වශ ව එක්කයසවූ
ජාතිේ පක්කයෂ ුවූ, ශම් ආණ්ඩුුුවූ ශ ොශුයි. ඒේාබේධ්
පතපක්කයෂශග ග්ර ණ ට
සු වී සපා
ශපෞේවලිේ මාතාධ්ය
ාළිේාුලට ස්ුාධී ු ේටුතරි ේර ව
කි
ඉේලීමාත
ේරමි ව, ශම් රශට් ේලාේරුු ව, පතේුරි ව, පත රි ව, ශේඛේ  ව
පින්සක්කය -ශම් රශට් පුරුැස  වශව ව සමාත වපතත ේණ්ඩා මාතක්කයතමාතයි තමාත වශ පතශරෝධ් පළ කිරීමාත සඳ ා ේළු ඇඳුමි ව සැරසී එමාත
මාතාධ්ය ආ ත ුලට ගිිඟ ව තිශබ වශ ව. අර ේලි ව කි ුා ුාශ ,
ශපොලු, මුුරරු අරශව ශ ොශුයි තවු ව ගිිඟේලා තිශබ වශ ව;
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පා්වලිශම් වරිු
මාත තා]

ශබෝම්බ, ේඩු, කිණිස, පිස්ශතෝල, ගි වෙර අරශව ශ ොශුයි ඒ
අ ඒ ආ ත ුලට ගිිඟේලා තිශබ වශ ව. අශේ රටට නිෙ ස්
මාතාධ්ය ක්කය අු ය නිසා, ඒ ශුම්ශු ව අශේ රශට් ස්ුාධී
පුරුැස  ව පින්සුරයි ඒ ගිිඟේලා තිශබ වශ ව කි
ේාරණ වූ
මාතා පතශ ේෂශ  වමාත ශම් අුස්ථාශ දී කි  ව ේැමාතැතියි.
වරු සසර ජ ශේොඩි මාත වත්රීරිමාතා ාමාතේ ුරමාතාර වැ ේථා
ේළා. එරිමාතා ෙැ ව ශමාතතැ
ැ ැ. ැබැයි මාතට මාතතේයි, ශෙෙ ස්
වණ වුලවූ ශරෝිඟණී රිරුසත කි ලා ේා වතාුක්කය ත පතධි ට
මාතරි වුණු බු. ඒ ශරෝිඟණී රිරුසත වූ ශම් ුාශ මාත ශේවේ ඇෙ
බ ුා. ශඩ වසේ ශේොේබ ේඩුුට ශබෝම්බ ති  ව ේටුතරි ේශළේ,
පතජ පතමාතලරවූ
මාත තාශ
උපශෙස් මාතත තමාත වශ
ස්ුාමි
පුරුෂ ායි කි ලා කි ුා. මාතා ිඟත පතධි ට පතජ පතමාතලරවූ
මාත වූමාත ාශ ්රතිමාතාු පුා ේඩලා පත ා ේළා, රට ුරලේපු
ේරලා. ාමාතේ ුරමාතාර කි  වශ වවූ ඒ ශරෝිඟණී රිරුසත ුාශ මාත
මාතරි වුණු ශේශ ක්කය. ෙැ ව ශම් ේාරණාුල ශපොඩි සමාතා ේමාතුරවූ
අපට ශේ ුා. බල ව , කූට ශේඛ සැේසීමාත පිළිබඳු ාමාතේ
ුරමාතාරට බරපතළ පතධි ට ශචෝෙ ා එේල වී තිශබ ුා. ැඳුම්ම්පත
ුැරදියි; ඒේ කූට ශේඛ ක්කය. අධ්යාප
ස තිේ
කූට
ශේඛ ක්කය; උේපැ ව ස තිේ කූට ශේඛ ක්කය. ෙැ ව ශම් කූට
ශේඛ
වැ
ේථා ේරේදී ශබොශ ොමාත සමාතා
ම් පාේක්කය
කි ැශු ුා. ශමාතොේෙ, ාමාතේ ුරමාතාර ුාශ මාත පුේවල  ව පාේක්කය
අශේ පා්වලිශම් වරිශ වූ ඉ ව ුා. කූට ශේඛ සම්බ වධ්ශ  ව
උෙ ්රාාවූ වම්මාත වපිලට අෙටවූ උසාපතශග ඩුුක්කය තිශබ ුා.
එතශේොට අශේ පතමාතේ වීරුත මාත වූමාත ා ස එරිමාතාශ ශ ෝ ා
ශ ොර identity cards ෙලා, කූට ශේඛ
සේස් ේරලා ඒ
සම්බ වධ්ශ  ව අෙටවූ ශලොුර ්ර ් ක්කය තිශබ ුා.
ඩුුක්කය
තිශබ ුා.
ඒ අ ශ ොර ැඳුම්ම්පවූ, ශ ොර උේපැ ව ස තිේ සේස් ේර
තිශබ ුා. ශඩ්ස ආච්චිශ අර මාතැණික්කය මාතේශල ව පට ව වවූතාමාත,
තක්කයශේොමාත ඒ ුාශ ුැඩ තමාතයි ේර තිශබ වශ ව.

අ්වජු
මාතශ ේ වරම්වූ එළිශග, උෙ තව වීරරිතවවූ එළිශග.
එතශේොට අේලස් ශෙ ව තැවූ ේරපු අ එළිශග ලු, අනික්කය අ
ඇරිශළේ ලු. ඇවූත තමාතයි. පසුගි මාතාස ශෙේේ ේාල සීමාතාු රිළ
දුරේථ ුලි ව ්රසේධිශග ශේෝපා වණ ව අේලස් ශෙ ව තැවූ
ේළ පසුගි ආණ්ඩුශ සපා ා ේශ ෝ, මාත වත්රීුරු ශසේරමාත පාේ අෙ
එළිශග ඉ වශ ව. ඒ වැ කිසමාත පරීක්කයෂණ ක්කය ැ ැ. ැබැයි,
රුපි ේ 10ේ අේලසක්කය වවූ එක්කයශේ ා ඇරිශළේ. එශ මාත ්ර ්
තිශබ ුා. එතශේොට රිුක්කයුරුක්කය අතට අරශව නිේම් ශේොේා
වස්සපු එේටීටීේ රැඳැපත  ව ඇරිශළේ. ැබැයි, ශම්ුාට අණ දු ව
ශක්කයපීලා, පිේශල ා වලා, ේරුණා අම්මාතා වලා රජ ශවෙර. ඒේ
තමාතයි තිශබ ශු ස. එරිමාතා කි ුා ුාශ , ශමාතුැනි අසමාතා ේම්
තිශබ ුා. ශම්ුාට උඩ ශවඩි දු වශ ව ේවුෙ? ීමති අුීමති
ශේරුශ ේවුෙ?
ශම් ු පතට ශපොලීස
ාාරු සපා වශ ව අශේ වරු
ජ ාධිපතිරිමාතා ු නමාතත්රීපාල සන්ශසේ මාතැතිරිමාතායි. ශම් ාමාතේ
ුරමාතාරශ ුරශ ුරමාත වත්රණ ක්කය වැ කි මි ව, එ
ැමාත තිස්ශසේමාත
පීන් වවා පරිරු වව ා ස්ු ත පත වෙ ශග ශ දි-ශ දී ඉ වශ ව
ැතිු ඒ වැ වත ැකි ක්රි ාමාතා්වව ව ව . ාමාතේ ුරමාතාර
ශමාතොේක්කය ශ ෝ ුැරැේෙක්කය ේර තිශබ ුා ම්, තහු කි  වශ ව
ඇවූතක්කය
ම්, ජ ාධිපතිරිමාතාු මාතර ව
ඇවූත ු ශ  වමාත
ුරමාත වත්රණ ක්කය ේර තිශබ ුා ම්, ඒේ පහුරු වවා - පහුරු වවා
ස්ු ත පත වෙ ශග ශ ශෙ වශ ව ඇයි? ාමාතේ ුරමාතාරු පාපතච්චි ේර
ශව ශම් ේර වශ ව ස්ු ත පත වෙ ශග ශ දීමාතක්කය. ශම් ශමාතොේක්කයෙ?
[බාධ්ා කිරීම්] ත , ස්ු ත පත වෙ . තමාතා පතස ව තමාතාමාත සරිටු වීමාත.
ඒේට තමාතයි ස්ු ත පත වෙ
කි  වශ ව. ශම් ාමාතේ ුරමාතාරශ ක්කයු
පාපතච්චි ේරශව ේර වශ ව ශමාතොේක්කයෙ? ශම් ාමාතේ ුරමාතාරු
ැුත ැුත ැුත මාතරලා මාතරලා ෙැ ව ඒ මිනි ාශ ශේ මාතසුවූ
දි ශුලා තිශබ වශ ව. ේරුණාේර ඒ ශේුේ සඳ ාවූ අු ය
පි ුර ව ව කි ා ඉේලා සපාමි ව, මාතශ ේථාු අුස ව ේර ුා.
ස්රිතියි.
[பி.ப. 3.20]

ගුණ නිපයෝජය කාරක ්භාපිනතුො

ගුණ කීම්දිංර්ද පකෝඩී්පවර්ද ෙහසාා

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

(The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran)

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

තබරිමාතාට තු පත ාඩි ශෙේේ ේාල ක්කය තිශබ ුා.

ගුණ තුෂාර ඉඳුනිල් අෙරප්ේන ෙහසාා

(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரடசன)

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena)

ශ ොඳයි, වරු නිශ ෝජය ේාරේ සාාපතිරිමාතනි.
අර 00000V අතේ ෙර
ැඳුම්ම්පවූ සේස් ේළ ැපා මාතතේයි
ශ ව.
ාමාතේ ුරමාතාරයි, ශම් පා්වලිශම් වරිශ ඉ ව ශම් කූට
ශේඛ ේාරශ ෝයි අතර මාතට පතශ ෂ
ේ සමාතා ේමාතක්කය ශපශ
ුා. ශම්
ාමාතේ ුරමාතාරවූ, පතමාතේ වීරුත මාත වූත ලාශ කූට ශේඛ
ේණ්ඩා ශම් ශේශ ක්කය කි
එේ තමාතයි මාතට පතශ ේෂශ  වමාත
ශපශ  වශ ව.
මාතමාත තු ේාරණ ක්කය කි  ව
න . එක්කය මාත වත්රීුර ුර
ශබොශ ොමාත සමාතා ේර ේර කි ුා, "අ ුලා ඇරිශළේ, ශම් අ
එළිශග" කි ා. එරිමාතා එශ මාත ශලොුර ශචෝෙ ාුක්කය ේළා. මාතමාත
කි  ව ේැමාතැතියි, පසුගි ේාලශග පා්වලිශම් වරිශ
ටපු, ඒ
බඩු ාාණ්ඩ පත ා ේරපු, ේථා ා ේ පුටුුට ුරිර ෙමාතපු, මින්ස්
ුරඩු ව පු, ශපොලිස් නිලධ්ාන් වට අමු අමුශ ේ ට ව පු අ අෙ
එළිශග කි ලා. තවු වට ෙඬුුම් ැ ැ. පුතචි ුැරැේෙක්කය ේළ -ශපොේ
ශවඩි ක්කය අහුලා වවූ අ - ඇරිශළේ. ඒුා සාධ්ාරණෙ? අ්වජු
මාතශ ේ වර ව එළිශග ලු. එතශේොට උෙ තව වීරරිතව ඇරිශළේෙ?
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(மாண்புமிகு கவீந்திரன் டகாடீஸ்வரன்)

தகௌரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கடள,
இன்கறயதினம்
குற்றவியல்
கருமங்களில்
பரஸ்பர
உதவியளித்தல் சட்டத்தின் கீைான கட்டகள மற்றும் ஆதளாரு
வாின் இறப்புக்கான டசதவீடுககள அறவிடுதல் சட்டமூலம்
ஆகியகவ ததாடர்பாக உகரயாற்றுவதற்கான சந்தர்ப்
பத்கதத்
தந்ததகமக்காக
ன்றிகயத்
ததாிவித்துக்
தகாள்கின்டறன். இந்த ாட்டிடல இவ்வாறான சட்டங்கள்
இயற்றப்படுகின்றடபாது,
அகவ
சம்பந்தப்பட்ட
குற்ற
வாளிகயத் திருத்துவதற்கான சட்டமாக அகமய டவண்டும்.
ஆனால், இந்த ாட்டிடல உள்ள சட்டங்களின் காரணமாக
எமது
மக்கள்
பாதிப்பகடகின்றார்கள்.
சட்டங்ககள
உருவாக்குகின்றடபாதும்
அவற்கற
கடமுகறப்படுத்து
கின்றடபாதும் சட்டம்,
ீதி, ஒழுங்ககப் பாதுகாக்கின்ற
தசயற்பாடுககள
முன்தனடுக்கின்றடபாதும்
இன,
மத
பாகுபாடற்ற விதத்திடல குறித்த தசயற்பாடுகள் அகமய
டவண்டும். இன்று சிறிய குற்றங்ககள டமற்தகாண்டவர்கள்
குற்றவாளிகளாகக்
குற்றம்
சுமத்தப்பட்டுப்
பாாிய
தண்டகனகய
அனுபவிக்கின்ற
அடதடவகள,
பாாிய
குற்றங்ககள டமற்தகாண்டவர்கள் சிகறக்கு தவளியிடல
சந்டதாஷமாகவும் உல்லாசமாகவும் தங்களது வாழ்க்கககய
முன்தனடுக்கின்றவர்களாக
இருக்கின்றார்கள்.
அதாவது,
சிறிய குற்றங்ககளச் தசய்தவர்கள் பாாிய தண்டகனககள
அனுபவித்து வருகின்றார்கள்; பாாிய குற்றங்ககளச் தசய்த
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பலர் இந்த ாட்டில் VIP களாக டமாடித் திாிகின்றார்கள்.
பாாிய குற்றங்ககளச் தசய்தவர்ககளக் ககது தசய்து
தண்டகன தகாடுப்பகத விடுத்து, சிறிய சிறிய குற்றங்ககள
டமற்தகாண்டவர்களுக்குப் பாாிய தண்டகனகயக் தகாடுப்பது
மிகவும் பாிதாபத்திற்குாியதும் டவதகனக்குாியதுமாகும்.
இந்த
ாட்டிடல
அமுலில்
உள்ள
பயங்கரவாதத்
தகடச்சட்டத்தின்மூலம் இன்றும்கூட தமிழ் அரசியல் ககதிகள்
சிகறயிடல வாடுகின்ற ஒரு துர்ப்பாக்கிய
ிகலக்குத்
தள்ளப்பட்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள் 15 - 20 வருடங்களாக
எந்தவிதமான வைக்குகளும் இல்லாமல், எந்தவிதமான தீர்ப்பும்
இல்லாமல் சிகறயிடல வாடிக்தகாண்டிருக்கிறார்கள். இவர்கள்
சிகறயில் வாடுகின்ற
ிகலகம மாறடவண்டும். கடந்த
காலங்களிடல அரசியல் ககதிகளாக இருந்த மக்கள் விடுதகல
முன்னணி உறுப்பினர்கள் விடுதகல தசய்யப்பட்டார்கள்.
ஆனால், குறித்த தமிழ் ககதிகள் இன்று சிகறயிடல
வாடுகின்றார்கள். அந்தச் சிகறக் ககதிகளின் குறித்த
தசயற்பாடுகளுக்கு உறுதுகணயாக இருந்தவர்கள், அதகன
முன்தனடுப்பதற்குக் காரணமாக இருந்தவர்கள் இன்றும்
தவளியிடல
திாிகின்றார்கள்;
உல்லாசமாக
டமாடு
கின்றார்கள். ஆகடவ, அவ்வாறானவர்ககளத் தண்டிக்க
டவண்டிய கடகமப்பாடிருக்கின்றது. இந்தச் சிகறக்ககதிகள்
இன்றும்கூட உண்ணாவிரதத்கத டமற்தகாள்கின்றவர்களாக
இருக்கின்றார்கள்.
உதாரணமாக
ஒரு
விடயத்கதக்
குறிப்பிடுகின்டறன். அதாவது, வைக்கிலக்கம் HC 27/12
தகாண்ட சிவப்பிரகாசம் சிவசீலன் என்ற பர் அநுராதபுரச்
சிகறச்சாகலயிடல 5 ஆம் திகதி முதல் உண்ணாவிரத
மிருக்கின்றார். அவாின் ிகல மிகவும் கவகலக்கிடமாகவும்
டவதகனக்குாியதாகவும்
இருக்கின்றது.
இந்த
ிகல
மாறடவண்டும். இந்த அரசியல் ககதிககள உடனடியாக
விடுவிப்பதற்கான
டவடிக்கககய அதிடமதகு ேனாதிபதி
அவர்களும் தகௌரவ ீதி அகமச்சர் அவர்களும் தகௌரவ
பிரதமர் அவர்களும் உடனடியாக டமற்தகாண்டு அவர்ககள
விடுதகல
தசய்ய
டவண்டுதமன்று
இந்த இடத்திடல
கூறிக்தகாள்ள விரும்புகின்டறன்.
டமலும், பயங்கரவாதத் தகடச் சட்டமானது எமது தமிழ்
மக்ககள மிகவும் பாதிப்புக்குள்ளாக்கின்ற ஒரு சட்டமாக
இருக்கின்றது. இந்தச் சட்டத்தின்மூலம் சந்டதக
பர்ககள
எந்தவிதக் டகள்வியுமின்றிக் ககது தசய்யவும் விளக்கமின்றி
விளக்க மறியலில் கவக்கவும் முடியுமாக இருக்கின்றது. இந்தக்
ககதிகள்
ஒப்புதல்
வாக்குமூலத்தின்
மூலம்
குற்றஞ்சுமத்தப்படுகின்றார்கள். கடந்த காலத்திடல இந்தச்
சட்டத்தின் மூலம் ககது தசய்யப்பட்ட பல இகளஞர்கள்
எவ்வித
டகள்வியுமின்றிக்
தகாடூரமாகக்
தகாகல
தசய்யப்பட்டிருக்கின்றார்கள். இந்த ிகல மாற டவண்டும்.
ஆனால்,
கடந்த
காலங்களிடல
டபார்க்குற்றங்ககள
இகைத்தவர்கள்கூட இன்று சுதந்திரமாக டமாடுகின்ற ிகல
காணப்படுகின்றது.
ஆகடவ,
டபார்க்குற்றங்ககள
இகைத்தவர்களுக்குத் தண்டகன வைங்க டவண்டும். ஐக்கிய
ாடுகள் சகபயின் உதவியுடனான சர்வடதச ீதிமன்றமாக
இருக்கலாம் அல்லது உள்ளூர்
ீதிமன்றமாக இருக்கலாம்
அல்லது கலப்பு ீதிமன்றமாக இருக்கலாம். எந்த ீதிமன்ற
மாயினும் பரவாயில்கல. யுத்தக் குற்றம் இகைத்தவர்களுக்குத்
தண்டகன வைங்கப்பட டவண்டும். ஆகடவ, யுத்தக் குற்றம்
இகைத்தவர்கள் தங்களது குற்றத்கத மகறத்துத் தப்பிக்கின்ற
டவடிக்கககயத்
தடுத்து
ிறுத்தடவண்டிய கடகமப்
பாடிருக்கின்றது.
இந்த
ாட்டிடல பல குற்றச் தசயல்கள்
கடதபற்று
வருகின்றன. இந்த ாட்டிடல கஞ்சா, அபின், தஹடராயின்
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டபான்ற டபாகதவஸ்துக் கடத்தல்கள் எங்களது ககரடயாரப்
பிரடதசங்களிடல மிகவும் டவகமாக முன்தனடுக்கப்பட்டு
வருகின்றன. இதற்குாியவர்ககள இனங்கண்டு அவர்கள்
தப்பிக்க முடியாதபடி தசயற்பட்டு, அவர்ககளக் ககது
தசய்யடவண்டிய கடகமப்பாடிருக்கின்றது. ஆனாலும், இந்தப்
டபாகதவஸ்துக் கடத்தலுக்கு உாித்தானவர்கள் சட்டத்தி
லிருந்து தப்பித்துச் சுதந்திரமாக
டமாடுகின்ற
ிகலகம
காணப்படுகின்றது. இதற்கு இந்த
ாட்டிலிருக்கின்ற சில
தபாலிஸ் அதிகாாிகள் உடந்கதயாக இருக்கின்றார்கள்.
அப்படிப்பட்ட பர்ககளக் கண்டுபிடித்து உாிய தண்டகன
வைங்க டவண்டும். அடதட ரம் பணத்துக்காகவும் ஏகனய
விடயங்களுக்காகவும்
டபாகதவஸ்துப்
பாவகனகய
ஊக்குவிக்கின்ற
டவடிக்ககயில் ஈடுபடுகின்ற
பர்ககள
இனங்கண்டு, அவர்ககள உடனடியாகக் ககது தசய்து
சிகறயிலகடக்க டவண்டும். அதுமட்டுமல்ல, இவ்வாறான
தசயற்பாடுகளுக்கு உறுதுகணயாக இருக்கின்ற, அதடனாடு
ததாடர்புகடய
அரசியல்வாதிககளயும்
எந்தவிதப்
பாகுபாடுமின்றிக் ககது தசய்வதற்கான
டவடிக்கககய
முன்தனடுக்க டவண்டுதமன்று இந்த உயாிய சகபயிடல
டகட்டுக்தகாள்ள விரும்புகின்டறன்.
டமலும், ேனாதிபதி அவர்களினாடல, இந்த
ாட்டிடல
பாடசாகலகளிடல
இருக்கின்ற
இராணுவத்தினகர
தவளிடயற்ற டவண்டும்; அவர்ககள டிசம்பர் 31ஆம் திகதிக்கு
முன்னர்
ாங்கள்
தவளிடயற்றுகின்டறாம்
என்று
தசால்லப்பட்டடபாதும், இன்றுவகர அந்தச் தசயற்பாடு
முன்தனடுக்கப்படவில்கல.
உதாரணமாக
ான்
ஒரு
விடயத்கதக்
குறிப்பிட
விரும்புகின்டறன்.
அதாவது,
அம்பாகற மாவட்டத்தின் திருக்டகாவில் பிரடதசத்திலுள்ள
விஸ்வதுளசி வித்தியாலயத்துக்குாிய கமதானம் இன்றும்
இராணுவத்தினரால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. எனடவ,
இந்த விகளயாட்டு கமதானத்கத உடனடியாக விடுவிக்க
டவண்டுதமன்று
ான் இந்த இடத்திடல டகட்டுக்தகாள்ள
விரும்புகின்டறன். அந்தப் பாடசாகலயின் விகளயாட்டு
கமதானத்கத இதுவகரயும் விடுவிக்காமல் இருக்கின்றார்கள்.
ஆனால், சம்பந்தப்பட்டவர்கள் அந்த இராணுவ முகாம்
தங்களுக்குத் டதகவ என்றும் அதகன விடுவிக்க டவண்டாம்
என்றும்
கூறி,
இராணுவத்தினாின்
அனுசரகணயுடன்
தவளிமாவட்டத்திலிருந்து தகாண்டுவரப்பட்ட 10 - 15 டபாோ்
ஊடாக
இரடவாடிரவாக
ஓர்
ஆர்ப்பாட்டத்கத
டாத்தினார்கள். அந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் யார்
என்று
பார்த்தால்,
அவர்கள்
தவளிமாவட்டத்திலிருந்து
வந்தவர்களாகவும் மற்றும் அந்த இராணுவ முகாமுக்குப்
பக்கத்திடல
சாராய
வியாபாரத்கத
டமற்தகாள்கின்ற
பராகவுமாக
இருப்பது
ததாிய
வந்தது.
ஆகடவ,
சம்பந்தப்பட்டவர்கள்
தங்களுகடய
சுயலாபத்துக்காக,
தங்களுகடய லத்கதக் கருத்திற்தகாண்டு அந்தப் பாடசாகல
மாணவர்களுக்குாிய
கமதானத்கத
விடுவிப்பகதத்
தடுத்திருக்கிறார்கள். அதாவது அவர்கள் இரடவாடிரவாக
ஊடகவியலாளர்ககளயும்
ஏகனய
இராணுவ
அதிகாாிககளயும்
அந்த
இடத்திற்கு
அகைத்துவந்து,
"உங்களுக்குச் சில வசதிககளச் தசய்து தருகின்டறாம்" என்று
மக்களிடம் கூறி மக்ககளத் தூண்டிவிட்டு, 5 - 6 வயதுப்
பிள்களககள ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபடுத்தி, இந்த ஈனச்
தசயகல - குற்றத்கதப் புாிந்திருக்கிறார்கள். இந்தக் குற்றத்கத
இகைத்தவர்கள் மட்டுமல்ல, இப்படியான தசயற்பாடுககளத்
தூண்டி
விடுகின்றவர்களும்
குற்றவாளிகளாகக்
கருதப்படுவார்கள். ஆகடவ, அந்த இடத்தில் இருக்கின்ற
இராணுவ முகாகம உடனடியாக அகற்றி, விஸ்வதுளசி மகா
வித்தியாலயத்துக்கு அந்தக் கட்டடத்கதயும் கமதானத்கதயும்
தகாடுக்க டவண்டும். டபாலியான ககதயாப்பங்ககளயும்
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டபாலியான ஆட்ககளயும் திரட்டி டமற்தகாள்ளப்படுகின்ற
குறித்த தசயற்பாடுககள
ாங்கள் வன்கமயாகக் கண்டிக்
கின்டறாம். அதுமட்டுமல்ல, அந்தப் பிரடதசத்திலுள்ள ஏகனய
பாடசாகலகளுக்குள்
இருக்கின்ற
இராணுவத்தினகரயும்
உடனடியாக
தவளிடயற்ற
டவண்டும்.
அங்குள்ள
கண்ணகிபுரம் தசன். டோன்ஸ் வித்தியாலயம் மற்றும்
மட்டக்களப்பிடல
இராணுவம்
குவிக்கப்பட்டிருக்கின்ற
பாடசாகலககள உடனடியாக விடுதகல தசய்து அந்த
மாணவர்களின்
ககயிடல
அந்தப்
பாடசாகலககளப்
பாரப்படுத்த டவண்டும் என்று ான் இந்த உயாிய சகபயிடல
டகட்டுக்தகாள்ள விரும்புகின்டறன்.
ஆகடவ, சட்டங்கள் மனிதகன தமன்டமலும் குற்றங்களில்
ஈடுபடுத்துபகவயாக இல்லாமல், குற்றங்ககளத் தடுக்கின்ற
வககயிடல
அகமய
டவண்டும்.
குற்றவாளிகளுக்குப்
புனர்வாழ்வு அளிக்கின்றதபாழுது, அவர்களுக்குாிய சகல
டவடிக்ககககளயும் டமற்தகாண்டு, அவர்ககள இந்த
ாட்டின் சிறந்த பிரகசகளாக மாற்றுவதற்குாிய டவடிக்கக
ககளயும் டமற்தகாள்ள டவண்டுதமன்று டகட்டு, எனது
உகரகய முடித்துக்தகாள்கின்டறன்.

[අ.ාා.3.33]

ගුණ ුඛජිබුර් රහුෝද ෙහසාා

(மாண்புமிகு முேிபுர் ரஹுமான்)

(The Hon. Mujibur Rahuman)

වරු නිශ ෝජය ේාරේ සාාපතිරිමාතනි, සාපරාධී ේාරණාුල දී
අශ යෝ ය ස ශ ෝගීතාු ෙැක්කයවීශම් ප ත ටශවූ නි මාත ස
ම් තැ ැවූතුරශ
මාතරණ
සම්බ වධ්ශ  ව අලාා අ
ේරවැීමශම් ප වූ ශේටුම්පත පතුාෙ ට ව ව ා ශම් අුස්ථාශ
අෙ ස් ෙැක්කයවීමාතට අුස්ථාු ලබා දීමාත වැ තබරිමාතාට ස්රිතිු වත
ු ුා.
අෙ ශම් සම්බ වධ්ශ  ව අපි සාේච්ා ා ේර
ශුලාශ
පතශ ේෂශ  වමාත අශේ පතපක්කයෂශග මාත වත්රීුරු ශබොශ ෝ දුරට මාතරි
ේශළේ, ුතේධ් ේාලශග ශුච්ච ම් ම් සදුවීම් සම්බ වධ්ශ  ව
මුො ශසොේොදුු ව, අශේ රණ පතරුු ව අපි ෙත ශවඩි ට ශව
ුා; එශ මාත ැවූ ම් එක්කයසවූ ජාතී වශ සතපතධ්ා ට ශම්
ර ා ම් බල ක්කය අපි ලබා ශෙ ුා; ශම් රශට් ඉ ව න මාත
ශේශ ුරු අපට එශලස ශව
 ව පුළුු ව ුැනි ආේාරශග
ේථායි. ඒ ුාශ මාත තවු ව ශචෝෙ ාු ව එේල ේළා. ඒ ශචෝෙ ාු ව
දි ා බැලුුාමාත අපට ශපශ
ුා, ශම් ප ත කි ුලා ැතිු,
ප ශවූ අඩතුර ශේුේ වැ කිසදු ආේාර ේ ෙැීමමාතක්කය ශ ොමාතැතිු
තමාත ව ිඟතාව ව ා ශේුේ, තමාත ව ැමාත ොමාත ගිිඟේලා ශ දිේාශ
ශබන්  ව ශෙ ශේුේ තමාතයි අෙ ඇපතේලා පා්වලිශම් වරිශ ේථා
ේශළේ කි ලා.
එක්කයුරක්කය ුයුස්ථා පතශරෝධීු බල ව ව ගිිඟේලා ඒේ
පරාජ වුණාමාත, ැුත ශම් සමාතාජ රිළ ජාතිුාෙ අවුස්සලා, ශම්
රශට් ඉ ව මිනිසු වශ ඇස් නිලතේාර ේරලා, ැුත බල
ව වශ ව ශේොශ ොමාතෙ කි
එේටයි තවු ව උවූසා ේර වශ ව. ශම්
ෙුස් කිිඟපශගමාත ශ දිේාුල අපි ෙැක්කයශක්කය ඒ ශේ තමාතයි. "රට ශබෙ
ශ ඩරේ ආණ්ඩුක්රමාත ුයුස්ථාුක්කය ශවශ  ව
ෙ ුා, ශම් රට
ඉුරයි"
ාදී ු ශ  ව ඒේාබේධ් පතපක්කයෂශග මාත වත්රීුරු වශ
ශ ොශ ුරවූ ේථා තමාතයි අපට අ  ව ලැශබ වශ ව.
අෙ උශේ ේථා ේළ පතමාතේ වීරුත මාත වත්රීරිමාතාවූ ්ර ්
වණ ාුක්කය එේල ේළා. එරිමාතාට ශම් ේාරණ මාතතක්කය ේරලා
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ශෙ ව න . පතශ ේෂශ  වමාත, 0009 ුතේධ් අුසා වුණාට පසුු,
එුේට එක්කයසවූ ජාතී වශ සතපතධ්ා ශග මාත ශේේම්රිමාතා ු
බැ ව කි-ූල ව මාතැතිරිමාතායි, මාතිඟ වෙ රාජපක්කයෂ මාතැතිරිමාතායි
එේයවූු ේට අවූස ව ේළා; ගිපතසුමාතේට එළඹුණා. ඒ ගිපතසුමාත
්රේාරු තමාතයි අෙ ශම් ැමාත ශෙ ක්කයමාත සේධ් ශු වශ ව. ශම් ගිපතසුශම්
ූලලිේ ු ශ  ව අවූස ව ේරපු ශෙශෙ ා තමාතයි බැ ව කි-ූල ව
මාතැතිරිමාතා ස මාතිඟ වෙ රාජපක්කයෂ මාත තා. ඒ ගිපතසුශම් තිබුණු ශේුේ
තමාතයි අෙ එකි ව එේ ක්රි ාවූමාතේ ශු වශ ව.
ේළය ේාරණ තමාතයි, එරිමාතා පවූ ේළ LLRC ේමිටුශ
ුා්වතාු. මාතිඟ වෙ රාජපක්කයෂ මාත වූමාත ා පවූ ේළ LLRC
ශේොමිසශම් නි්වශේ පාේ කි ුලා බල ව . ඒ නි්වශේ පාශක්කය
ලස්ස ට කි ලා තිශබ ුා. ඒ ැමාත එේක්කයමාත කි ුලා බල ව .
ඒේ කිශ ුාමාත ශවූශර ුා, ශම්ුා තමාතයි අෙ ජාතය වතර රිළ
සාේච්ා ා ශු වශ ව; මාතිඟ වෙ රාජපක්කයෂ මාත වත්රීරිමාතාශ පාල
ේාලශග එරිමාතා ඇති ේරලා ගි ශේුේ තමාතයි අෙ ජාතය වතරශග
ේථා ශු වශ ව කි ලා.
2015 අශේ ආණ්ඩුු පවූ වුණාට පස්ශසේ අපි ජාතය වතර වූ
සමාතය කිසමාත සම්මුති ේට එළඹිලා ැ ැ; අපි ජාතය වතර වූ
සමාතය කිසමාත සම්මුති ක්කය අවූස ව ේශළේ ැ ැ. අපි බල ට එ ව
ේලි ව අවූස ව ේළ ශේුල ්රතිලල තමාතයි අෙ ජාතය වතර රිළ
ශමාතශ මාත සාේච්ා ා ශු වශ ව. ශම් ේාරණා ශ ොෙ ව ුා ුාශ ,
ඒුා වැ ේථා ශ ොේර අෙ එරිමාත වලා ශු ශු ශේුේ වැ
ේථා ේර ුා.
ේළයට, එරිමාත වලාට අපි කි  ව න , අපි ආුාට පසුු අපි
ශ ො
මිීම මාතැරුම් තිශබ ුා කි ලා. එරිමාත වලා ු ලා
තිබුණු, එරිමාත වලා තවලා තිබුණු, එරිමාත වලාට ශ ො ා ව ව බැන්
වුණු, ඩු අ  වශ ව ැතිු ිඟටපු ලස වත පතක්රමාතරිතව ඝාත ,
්රගීවූ
එක්කය ැළිශවොඩ
ඝාත ,
තාජුඩී වශ
ඝාත
සම්බ වධ්ශ  ව 0015 ව පස්ශසේ පරීක්කයෂණ ආරම්ා ේරලා ම් කිස
්රමාතාණ ේට ෙැ ව එළි ට ඇපතේලා තිශබ ුා. ශම් ඝාත වැ
තමාතයි අෙ අපි ේථා ේර වශ ව. ශම් ඝාත පිළිබඳ අෙ ු පතට
අඩුශු ව ශ ෝ ුැඩිශ  ව ශ ෝ ම් කිස දුරේට පරීක්කයෂණ
ශේරීශව
ඇපතේලා තිශබ ුා. ශම්ුා තමාතයි අෙ ේථා-බ
ශු වශ ව. එශ මාත
ැතිු ුතේධ්ශගදී ශුච්ච ඝාත
සම්බ වධ්ුුවූ, ුතෙ අපරාධ් ශචෝෙ ා වැ ුවූ අෙ ේවුරුුවූ ේථා
ශු වශ ව ැ ැ. අෙ ේථා ශු වශ ව ලස වත පතක්රමාතරිතව ඝාත
ේශළේ ේවුෙ, ්රගීවූ එක්කය ැළිශවොඩ පැ ැර ශව ගිශග ේවුෙ කි
ේාරණායි. ඒ ුාශ මාත, තාජුඩී වශ සේධි ඝාත ක්කය ශ ොශුයි
කි ලා ඒ ඝාත
තව ව
ැදුුා. ඒේ මිීම මාතැරුමාතක්කය බු අෙ
ශ ළි ශුලා තිශබ ුා; අෙ ඒේ තේපු ශුලා තිශබ ුා. ශම්ුා
තමාතයි අෙ සමාතාජ රිළ ේථා-බ ට ලක්කය ශු වශ ව, ශම්ුා වැ
තමාතයි ශ ො  ව අෙ සේධ් ශුලා තිශබ වශ ව.
ුතෙ අපරාධ් ශචෝෙ ා ස ුතේධ් වැ ශ ොශ ුරවූ ශචෝෙ ා
පසුගි ේාලශග එේල වුණවූ, අෙ ඒුා වැ ශ ොශුයි සාේච්ා ා
ශු වශ ව.
ේළයට එරිමාත වලාට කිු ුතරි ුැෙවවූ ේාරණාුක්කය තිශබ ුා.
පසුගි ේාලශග ාමාතේ ුරමාතාර වැ වූ සාේච්ා ා වුණා. එක්කයසවූ
ජාතිේ ශපරමුශණ් පක්කයෂ ා ේශ ෝ ජ ාධිපතිරිමාතා ඝාත
කිරීශම් ුරමාත වත්රණ ේට වුේ ශුලා ඉ ව ුා කි ලා ාමාතේ
ුරමාතාර පතශ ේෂශ  වමාත අපට ශචෝෙ ා එේල ේළා. ේට පස්ශසේ ඒ
වැ
ශසො ාශව
ගි ා. ේට පස්ශසේ ශපොලීසශග මාතාධ්ය
්රේා ේරිමාතා කි ුා, ඒ ඬ පටුල කිසමාත තැ ේ ජ ාධිපතිරිමාතා
ඝාත
කිරීශම් ුරමාත වත්රණ ක්කය වැ සඳ  ව ශුලා ැ ැයි
කි ලා. ඒේ කි ශ අපි ශ ොශුයි; ශපොලිස් මාතාධ්ය ්රේා ේරිමාතා.
ාමාතේ ුරමාතාර කි
පුේවල ා ෙැ ව ශ ොශ ුරවූ ආේාරශග
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්රේා ේර ුා. ෙැ ව අපට තිශබ
වැටලුු තමාතයි අපරාධ්
පරීක්කයෂණ ශෙපා්වතශම් වරිු ාමාතේ ුරමාතාර කි
ඒ පුේවල ාු
අවූ අඩතුරුට අරශව ්ර ් ේර වශ ව ැවූශවූ ඇයි කි
එේ;
අපරාධ් පරීක්කයෂණ ශෙපා්වතශම් වරිු
ාමාතේ ුරමාතාර කි
පුේවල ාට අෙ නිෙ ශසේ ඉ ව දීලා තිශබ වශ ව ඇයි කි
එේ.
ශම් රශට් රාජය ා ේ ාු ඝාත
ේර ව ුරමාත වත්රණ ක්කය
තිශබ ුා කි
බරපතළ ශචෝෙ ාුක්කය එේල ේරලා, රශට්
ආ වශෙෝල ක්කය ඇති ේරලා, ශම් රශට් ශලොුර ්ර ් ක්කය මාතරි ේළ
ඒ පුේවල ාු ඇයි තුමාතවූ අවූ අඩතුරුට ශව
ැවූශවූ?
ෙැ ව ශපොලීස තිශබ වශ ව, ජ ාධිපතිරිමාතා ටශවූ ශ ව. ෙැ ව
ජ ාධිපතිරිමාතාට පුළුු ව ාමාතේ ුරමාතාරු ු ාමාත අවූ අඩතුරුට
අරශව , පරීක්කයෂණ පුවූු ව . ජ ාධිපතිරිමාතා ෙැ ව ඒේ ේර ව
න . ශමාතොේෙ, ජ ාධිපතිරිමාතාු ඝාත
ේර ව ුරමාත වත්රණ ක්කය
තිශබ ුා
කි පු පුේවල ා අෙ නිෙ ශසේ ඉ ව ුා. අෙ
ජ ාධිපතිරිමාතා ටශවූ ශපොලීස වූ තිශබ ුා. අර පුේවල ාවූ
ැමාත ොමාත පුුවූ පවූ සාේච්ා ා පුවූුමි ව එ ාට ිඟශත ිඟශත
ශේුේ, ශ ොශ ුරවූ ශේුේ කි කි ා ඉ ව ුා. පසුගි දි ුල
ජ ාධිපතිරිමාතා ආණ්ඩුේාරුරු පවූ ේළා ශ ව. ඒ අ ,
ආණ්ඩුේාරුරු ම් ශ ොශුයි. එරිමාතා ඒ පවූ ේළ තක්කයශේෝමාත,
පළාවූ සතපතධ්ා ේුරු. මාතමාත ිඟරිුා, ෙුරණු පළාතට ාමාතේ ුරමාතාරු
පවූ ේරයි කි ලා. ඒ පවූවීම් දු ව පතධි ට අපට ිඟරිණා, ාමාතේ
ුරමාතාරටවූ ආණ්ඩුේාරේමාතක්කය ශෙයිෙ කි ලා. [බාධ්ා කිරීමාතක්කය]
ැශය ිඟර පළාතට ශ ොශුයි, ෙුරණු පළාතට. ිඟස්බුේලා
මාතැතිරිමාතාු ැශය ිඟරට පවූ ේළා ශ ව. ශම්
පතධි ට සමාත ර
පතට ාමාතේ ුරමාතාරටවූ promotion එේක්කය දීලා ෙුරශණ් ආණ්ඩුේාර
ත රිර -[බාධ්ා කිරීමාතක්කය] ත , කී්වති ශත ව ශේෝ ව මාත වූත ා.
පසුගි ේාලශග ශම් රශට් ්රජාත වත්රුාෙ වැ ේථා ේරපු,
ස්ුාධී
ැයි කි ා වවූරි අ ආණ්ඩුේාර පවූවීම් වැීමමාත රිළ ඒ
ස ලු ශෙ ාශ මාත ශරදි පාේ වැලවුණා. පසුගි ේාලශග "ස්ුාධී "
ැයි කි කි ා ශබන්  ව දීපු අ ශ ශරදි පාේ වලුා ෙැට මාත වැ
අපි ජ ාධිපතිරිමාතාට ස්රිතිු වත ශු ව
න . ඇවූතටමාත
ජ ාධිපතිරිමාතා ශලොුර ශෙ ක්කය ේශළේ. ඒ තමාතයි, අපට තිබුණු තළුශ
ේැක්කයුරමාතක්කය ැති ේළා. ශමාතොේෙ, ශම් ශවොේශලෝ මාතාධ්යුලට
ඇපතේලා ැමාත ොමාත ශලොුර ේථා කි ුා. "අපි තමාතයි ්රජාත වත්රුාෙ
ආරක්කයෂා ේර වශ ව, අපි තමාතයි ස්ුාධී මාතැතිුරණ නිරීක්කයෂේශ ෝ,
අපි තමාතයි ශපොරුේ" කි ලා ශලොුර ශලොුර ේථා කි මි ව,
Facebook එශක්කය එේ එේ comments ොශව සපාශග. එුැනි
ශේුේ කි මි ව සපා අ ශ
ශරදි පාේ වලුා ෙැම්මාතා,
ජ ාධිපතිරිමාතා ආණ්ඩුේාර පවූවීම් දීලා. එේ පැවූතකි ව අපි
ජ ාධිපතිරිමාතාට ඒ වැ ස්රිතිු වත ශු ව වූ න .
වරු නිශ ෝජය ේාරේ සාාපතිරිමාතනි, අශේ පතමාතේ වීරුත
මාත වත්රීරිමාතා උශේ ශබන්  ව දු ව ා, ප්වශපචුුේ ශට්රෂරීස් සමාතාවශම්
ඒ මාත වූුරු වු ඇප පිට නිෙ ස් ේළා කි ලා. එරිමාතා ේථා ේශළේ
න් ට අපි නිෙ ස් ේළා ුාශ යි. ශ ොර passport එේක්කය ෙලා
පතමාතේ වීරුත මාත වත්රීරිමාතාවූ ිඟශ්ව සපා ා. එරිමාතාුවූ අධිේරණශ  ව
ඇප පිට නිෙ ස් ේළා ශ ව. අශේ ශජො වස්ට ව ්ර ා වදු
මාත වත්රීරිමාතාටවූ ශචෝෙ ාුක්කය තිබිලා, උසාපතශ  ව නිෙ ස් ේළා. ම්
ම් ශචෝෙ ා තිබුණු මාත වත්රීුරු කීප ශෙශ ුරටමාත ඒ ුාශ ඇප
ලැබුණා; නිෙ ස් වුණා. ෙැ ව ශම් අ ට ඇප දු ව ාමාත ශමාතතැ
ඇපතේලා ේ ව ුා, න් ට අපි ඇප දු ව ා ුාශ . ඇප දු වශ ව,
අධිේරණ . එශ මාත ම් ශජො වස්ට ව ්ර ා වදු මාත වත්රීරිමාතාු නිෙ ස්
ේරපු එේ ුැරදිෙ? පතමාතේ වීරුත මාත වත්රීරිමාතාටවූ ඇප දීපු එේ
ුැරදිෙ? මාත වත්රීුරු වණ ාුේට ඒ ුාශ උසාපතශ  ව ඇප ලබා
දීලා තිශබ ුා. ඒේ උසාපතශග තී වදුුක්කය. ඒ උසාපතශග තී වදුුේට
ආණ්ඩුුක්කය ැපා ට අපි ුව කි  ව න
ැ ැ. අපි ශමාතොේටෙ
ුව කි  වශ ව? උසාපත
ඩු අ ලා තී වදු ශෙ ුා. පතමාතේ වීරුත
මාත වත්රීරිමාතා ැමාත තිස්ශසේමාත බැඳුම්ේර ුතචාු වැ ේථා ේර නිසා
අපි එරිමාතාට මාතතක්කය ේර ව න , බැඳුම්ේර ශේොමිසශම් ුා්වතාු
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ඉදින්පවූ ේර ශේොට, "ශම් බැඳුම්ේර ුතචාු 0007 ඉඳ ව අෙ
ු ශතක්කය ශම් රශට් සේධ් ශුලා තිශබ ුා" කි ා ජ ාධිපතිරිමාතා
කි ු බු.
2007 ඉඳලා බැඳුම්ේර ුතචාු සේධ්ශුලා තිශබ ුා ම්,
ු ාමාත ශේොමිසමාතක්කය පවූ ේරලා, ඒ වැ වූ ශ ො  ව කි ලා අපි
ජ ාධිපතිරිමාතාශව ව එො ඉේලා සපා ා. මුවූ ඒුා සේධ් වුශණ්
ැ ැ.
වරු නිශ ෝජය ේාරේ සාාපතිරිමාතනි, අෙ අපි ේථා ේර වශ ව
සාපරාධී ේාරණාුල දී අශ යෝ ය ස ශ ෝගීතාු ෙැක්කයවීශම් ප ත
ටශවූ නි මාත පිළිබඳුයි. ශලෝේශග රටුේ වවූශතොවූ, අෙ ඒ
රටුේුල අපරාධ්ේාර  ව ඉ ව පුළුු ව. එශමාත වමාත ශු වූ
රටුේුල අපරාධ් ේරලා, තමාත වශ රටට ඇපතේලා තවු ව
ැතගිලා ඉ ව පුළුු ව. තවු වු ශසො ා වැීමමාත අු ය ු ුා. අෙ
ශලෝේශග ැමාත රටේමාත ඒේාබේධ්ු ුැඩ ේර
තවූවූු ක්කය
උොශුලා තිශබ
බු අපිට ශපශ
ුා. බටිඟර රටුේ පතශ ේෂශ  වමාත දිුතණු රටුේ- රටුේ ු ශ  ව ශු ව ශුලා
ිඟපා වූ, තවු ව, තවු වශ රටුල ඉ ව අපරාධ්ේරුු ව පිළිබඳු,
අපරාධ් ේරලා ශු
රටුේුලට ගිිඟේලා ැතගිලා ඉ ව
අපරාධ්ේරුු ව පිළිබඳු, සැේේරුු ව පිළිබඳු
ම්
ම්
ගිපතසුම්ුලට ඇපතේලා, අෙ ඒ රටුේ ුැඩ ේරශව
ුා. ශම් රට
රිළ ශම් ුාශ ගිපතසුමාතක්කය එ ශේොට ශමාතතැ ට ඇපතේලා ේ
ව ුා. රණපතරුු ව පාුා ශෙ ව
ෙ ුා, රණපතරුු ව ෙත
ශවඩි ට ු ව
ෙ ුා, රණපතරුු ව ඉේලපු වමාත ව අපි
පිටරටුේුලට ු ව
ෙ ුා කි ලා ශු මාත චිත්ර ක්කය -ශු මාත
ශෙ ක්කය- ශම් රට රිළ මාතු ව උවූසා ේර ුා. ශම් ශේ පාල
පිළිබඳු අපි ශබොශ ොමාත ේ වාටු ු බු මාතා කි  ව ේැමාතතියි.
ැමාත ශෙ ේටමාත ජාතිුාෙ ස ආවම්ුාෙ අවුස්සමි ව ේටුතරි
ේළ නිසා තමාතයි අවුරුදු 70ක්කය තිස්ශසේ ශම් රට පත ා ශුලා
තිශබ වශ ව. අවුරුදු 30ක්කය තිස්ශසේ පැුති ුතේධ්ශ  ව අපි ස ලු
ශෙ ාමාත පත ා ශුලා තිශබ ුා. එිඟදී ැති ශුච්ච මාතා ු සම්පවූ
ශු ව පුළුු ව; ධ්
ශු ව පුළුු ව; අශේ සතස්ේෂති ශු ව
පුළුු ව; අපි ර ා ඇති වුණු සැේ ශු ව පුළුු ව; ඒ ස ලු
ශේුේ ශම් ුතේධ්
ර ා ශවොඩ ැඟිච්ච ශේුේ. මුවූ අෙ
ුතේධ් අුසා ශුලා, අපිට අලුති ව වමාත ක්කය  ව වුුමාත ා
ශුලා තිබි දී ැුත ුතාුක්කය ශම් රට ම්ශේච්ා වූු ට ඇෙශව
මි ව, ශම් රශට් ජාතිුාෙ ස ආවම්ුාෙ පරිරුුමි ව, ජාතී ව
අතර සැේ ඇති ේර ව ේථා කිරීමාත ේ වාටුුට ේරුණක්කය.
ශමාතොේෙ, අපි ේවුරුුවූ ශම් රට ැුත එුැනි තවූවූු ේට
ශවනි  ව බලාශපොශරොවූරි ු වශ ව ැ ැ. අපි ස ලු ශෙ ාමාත
බලාශපොශරොවූරි ු වශ ව ට ට ුඩා ශ ොඳ තවූවූු ේට ශම් රට
 ව න
කි
එේයි. ැුත ශම් රට රිළ ුතේධ් ක්කය ශ ෝ
ජාතී ව අතර වැටුමාතක්කය ශ ෝ ජාතී ව අතර අ ුශබෝධ් ක්කය ශ ෝ ඇති
වීමාත අපිට අු ය ැ ැ. ජාතිේ සතිඟඳි ාු, ජාතිේ සමාතගි අපි
ශවොඩ ය වශ ව ශේොශ ොමාතෙ කි
එේ තමාතයි අපිට තිශබ
්රධ්ා මාත අියශ ෝව . ඒ අියශ ෝව අපිට ජ ව ව බැන් ම්
ේුොුවූ අපිට රටක්කය ැපා ට ඉස්සර ට  ව බැ ැ. ැමාත ොමාත
අපි ශම් ශේුේ ේථා ේර ේර ඉ ව පුළුු ව. අපිට ේලි ව ශම්
පා්වලිශම් වරිු නිශ ෝජ
ේරපු මාත වත්රීුරු, බුේධිමාතවූ අ ශම්
වැ
ේථා ේරලා තිශබ ුා; ශම් වැ
ුාෙ පතුාෙ ේරලා
තිශබ ුා; සාේච්ා ා ේරලා තිශබ ුා. මුවූ ඒුාට උවූතර
ශ ො ා ව ව බැන් වුණා. ඒශවොේල ව ේථා ේරපු ශේුේමාත තමාතයි
අෙ අපිවූ ඇපතේලා ශම් පා්වලිශම් වරිු රිළ ැුත කි  වශ ව. ඒුා
අලුවූ ශේුේ ශ ොශුයි. ඒ නිසා අලුවූ අෙ ස්, අලුවූ ශේුේ එක්කයේ
අලුවූ වමාත ක්කය  ව අපිට අු යයි. ඒ වමාත
 ව පුළුු ව
ු වශ වවූ අලුති ව ිඟත , අලුවූ අෙ ස් තිශබ අ ට පතතරයි.
එශ මාත ැතිු ළිශඳේ ඉ ව ළිත මාතැඬිශ ක්කය ුාශ අෙ ස් තිශබ ,
ු චාරී අෙ ස් තිශබ , ශවෝත්රිේ අෙ ස් තිශබ උෙපත වූ එක්කයේ
ශම් වමාත අපිට  ව බැ ැ. මාතා ිඟත පතධි ට මාතිඟ වෙ රාජපක්කයෂ
මාත වූත ාශ පරාජ ටවූ ඒේ තමාතයි ූලලිේ ශ ේරිු වුශණ්. ඒ බු
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පා්වලිශම් වරිු

[වරු මුජිබු්ව රහුමාතා ව මාත තා]

මාතිඟ වෙ රාජපක්කයෂ මාත වූත ාට ශවූශර ුා ම්, ශම් රශට් ැුත
ආණ්ඩුුක්කය ෙ ව න කි ලා එරිමාතා ිඟත ුා ම්, ැුත ශම්
රශට් බල ක්කය ෙ ව න කි ලා ිඟත ුා ම්, ශම් ජාතිුාදී ා
ආවම්ුාදී බලශ ව එක්කයේ වමාත ක්කය  ව පුළුු ව ෙ කි ලා
එරිමාතාට ශෙුතාුක්කය ේේප ා ේර ව ු ුා. එශ මාත වමාත ක්කය
 ව බැ ැ. එශ මාත  ව පුළුු ව එේමාත වමාත තමාතයි ශම් රට
ැුත පත ා
ේරා ශව
වමාත . ැුත ශම් රට රිළ
ශවෝත්රුාෙ ක්කය ඇති ේරලා, අපිු ඇ ශේොටා ව ව තවූවූු ක්කය
උො ේරලා, අපිු ැුත ආපස්සට ශවනි  ව පුළුු ව. ේට එ ා
 ව පුළුු ව වමාත ක්කය තවු වට ැ ැ.
වරු නිශ ෝජය ේාරේ සාාපතිරිමාතනි, මාතට ේථා ේර ව
ේාල ලබා දීමාත සම්බ වධ්ශ  ව මාතා තමු ව ා වශසේට
ැුත
ුතාුක්කය ස්රිතිු වත ු ුා. ශම් ුාශ
ප වූ අපට
අනිුා්ව ශ  වමාත අතයු ය ු ුා. ශමාතොේෙ, පසුගි ේාලශග
පත ාල මුෙේ ්රමාතාණ ක්කය අශේ රපා ව පිට වුණු බු අපි ෙ ව ුා.
එශලස අශේ රපා ව පිට ශුච්ච මුෙේ ශ ො ා වැීමමාත ස ඒ මුෙේ
ැුත ශම් රටට ශව වුා වැීමමාත සඳ ා ශම් ප ත ර ා අපිට
ශ ොශ ුරවූ ීමතිමාත අුස්ථාු ව උොශුලා තිශබ ුා. ශම් රශට්
ීමති පේධ්ති
ක්කයතිමාතවූ කිරීමාත, ශම් රශට් ආ්වකේ ශවොඩ ැඟීමාත
ුාශ මාත ුතචා ා දූෂණ ශම් රට රිළ අුමාත කිරීමාත තමාතයි අපි ශම්
ප වූ ශව ඒමාත රිළි ව බලාශපොශරොවූරි ු වශ ව. මාතට ේථා
ේර ව ේාල ලබා දීමාත සම්බ වධ්ශ  ව තබරිමාතාට ැුතවූ
ස්රිතිු වත ශුමි ව මාතශ ුච ස්ුේප අුසා ේර ුා.
ශබොශ ොමාත ස්රිතියි.

ගුණ නිපයෝජය කාරක ්භාපිනතුො

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

The next speaker is the Hon. Susantha Punchinilame

ගුණ සු්්දා පුංි නිලපම් ෙහසාා
(மாண்புமிகு சுசந்த புஞ்சி ிலடம)

(The Hon. Susantha Punchinilame)

Sir, how many minutes have I got?

ගුණ නිපයෝජය කාරක ්භාපිනතුො

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

Twenty minutes.
[අ.ාා. 3.48]

ගුණ සු්්දා පුංි නිලපම් ෙහසාා
(மாண்புமிகு சுசந்த புஞ்சி ிலடம)

(The Hon. Susantha Punchinilame)

වරු නිශ ෝජය ේාරේ සාාපතිරිමාතනි, අෙ දි
පතුාෙ ට
වැශ
ප වූ ශේටුම්පතට ඇරිළවූ පත ුතරි එේ සතශ ෝධ් ක්කය
වැ වරු තලතා අරිශේෝරල ඇමාතතිරිමි ට මාතතක්කය ේර දීමාතට මාතමාත
සරිටුයි. ම් තැ ැවූශතක්කය මාතරණ ට පවූ වුණාට පස්ශසේ ඒ
මාතරණ
සදු ේළ තැ ැවූතාශව ව මි
ගි
පුේවල ාශ
ැශප ව  වට ු වදි ලබා වැීමමාත සඳ ා ඉදින්පවූ ේර තිශබ ශම්
ක්රමාතශ ෙ ඉතාමාත ශ ොඳ ශෙ ක්කය. ැබැයි, මාතරණ ට පවූ ශ ොවී
මාතැරුණා ුාශ තවූවූු ට පවූශු පුේවල  වෙ සපා ුා. ඒ අ
අේ්වමාතණයයි, ශ ළශු ව ට බැ ැ, ආ ාර පා
ශෙ වශ ව
බට කි ව, මාතැක ව එේේ ආධ්ාරශ  ව තමාතයි ජීුවූ ශු වශ ව.
අ ව එුැනි පුේවල  වෙ මාතැරුණා ා සමාතා ු සලේා ඒ අ ශව ව
ැශප ව  වට ු වදි ක්කය ලබා ශෙ ව ට පුළුු ව ම් ඒේ ඉතාමාත
අව
ශේොට සලේ ුා. ඒ ශමාතොේෙ, මාතමාත ෙ ව ා පතධි ට

එතවල වතශග එුැනි ීමති ක්කය ක්රි ාවූමාතේ ේරමි ව ඒ අම්ු
ේටුතරි ේර ුා. ඒ ප වූ ශේටුම්පත සම්බ වධ්ශ  ව මාතමාත
තබරිමි ට ඒ ේාරණ පතතරයි මාතතක්කය ේර වශ ව.
මාතට ේථා ේර ව ට තිශබ ශෙු ේාරණ ශමාත යි. අශේ
වරු එම්.ඒ. සුමාත වතිර ව මාත වත්රීරිමාතා පසුගි
ේාලශග
ශරේෂ්ධාධිේරණ දු වම් තී වදුු වැ ශ ොඳ කි ුා. ඒ ශ ොඳ
කි
වමාත වමාත එරිමාතා කි ුා, එශ වූ ලතේාශ උරිර ැශය ිඟර වුණු අපරාධ්ුලට අොළ පරීක්කයෂණුල ්රවති ක්කය
ැතිලු. ලස වත ඝාත ශග පරීක්කයෂණුල ්රවති ක්කය ැතිලු. ශම්
ඝාත
පරීක්කයෂණුල ්රවති ක්කය
ැතිලු. ඇවූත ු ශ  වමාත
ශේ පාල ා  ව ු අප, ඒ පරීක්කයෂණ ක්රි ාවූමාතේ ේර
ආ ත ු ශපොලිස් ශෙපා්වතශම් වරිශ , CID එශක්කය, FCID
එශක්කය, ුතචා පතමාත්ව
අත ශග නිලධ්ාන් වට ඒ ේටුතරි න් ට
ේර ව ට දීලා, රූපුාිඟනි ට ඇපතේලා ේශට් ේෙ තිබුණු
පළි ට, ේට ැසශර ආේාර ට ්රසේධ් ්රේා ශ ොේර සපා ුා
ම්, පවූතරුල headlinesුලට ේථා ශ ොේර සපා ුා ම් මාතමාත
ිඟත පතධි ට ඒ පරීක්කයෂණ ේර නිලධ්ාන් වට ට ට ුඩා ශ ොඳ
පතමාත්ව
ේරලා අවති ට පවූ වන අ ට ස
ලබා දීශම් ැකි ාු
තිශබ ුා. ඒ නිසා බේලාශ ුැශඩ් බූරුුා ේර ව ශ ොඳ ැ ැ.
බූරුුා ේර වශ ව ශු ුැඩක්කය, බේලා ේර වශ ව තු ුැඩක්කය. මාතමාත
ඒ උපමාතාුක්කය කි ශ .
වරු සුමාත වතිර ව මාත වත්රීරිමාතාට මාතතක්කය ේර ශෙ ව ේාරණ ක්කය
තිශබ ුා. එරිමාතා අශේ ශරේෂධ
් ාධිේරණ , අශේ අධිේරණ
පේධ්ති දු වම් තී වදුු ශ ොඳයි කි
වමාත ව, ජාතය වතර
අධිේරණ ටමාත  ව න කි ුා. මාතමාත අ  වශ ව, ජාතය වතර
අධිේරණ ට  ව න
ශමාතොේටෙ, අශේ රශට් අධිේරණශ  ව
අශේ රශට් ඇති වන ුයුස්ථාමාත අ්වබුෙුලදී තී වදුුක්කය දීලා
තිශබ ුා ම්, ඒ තී වදුු ශ ොඳයි කි ලා එේ පා්ව ්ු ක්කය, -අපි
පිළිශ ොවවූතාට- පිළිශව
තිශබ ුා
ම්? එශ මාත තිබි දී
එරිමාතාමාත කි ුා
ජාතය වතර අධිේරණ ට  ව ට න
කි ලා.
වරු නිශ ෝජය ේාරේ සාාපතිරිමාතනි, පසුගි
ේාලශග
පවූතරුල තිබුණු ේරණා පාේක්කය මාතමාත කි  ව ම්. ශම් බල ව .
ෙ ා රවූ ා ේශව ව, ිඟටපු මුොපතිශව ව පැ ප ක්කය ්ර ්
ේරලා.
''ිඟටපු ුරු ව මුොපතිශව ව පැ

ක්කය ්ර ්

ේරයිඔඔ

''ුතෙ මුො ශම්ජ්ව ස සැර  වට මාතරණ ෙඬුුමාත - 1998දී
ාප ශගදී පුේවල ක්කය ඝාත
කිරීශම් ශචෝෙ ාුට ුරෙේරු
ශුලාඔඔ ඔඔිඟටපු මාතාධ්ය ්රේා ේ ඇරිළු ාපතේ මුොශ 10ේට ඩු
- සීඅයිඩී උසාපත ට ෙ වුයි -ුතෙ අපරාධ් සදු ේළ ශචෝෙ ාඔඔ
''රසීල - ශ්රී ලතේා තා ාපති ශජ රේ ජවවූ ජ සූන් ට ජවවූ
අධිේරණශග ඩුඔඔ

ගුණ නිපයෝජය කාරක ්භාපිනතුො

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

Order, please! Will an Hon. Member propose the Hon.

Mujibur Rahuman to the Chair?

ගුණ ගය්දා කුණණාිනලක ෙහසාා
(மாண்புமிகு கயந்த கருணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

I propose that the Hon. Mujibur Rahuman do now
take the Chair.
ප්රශ්පනය විේන ලිං්ද ්භා ්ම්ො විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.
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අනතුුණව ගුණ නිපයෝජය කාරක ්භාපිනතුො මූලා්නපය්ද
ඉවත් වුපය්ද ගුණ ුඛජිබුර් රහුෝද ෙහසාා ුඛලා්නාරූඪ විය.
அதன் பிறகு, மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்று அகலடவ, மாண்புமிகு முேிபுர் ரஹுமான்
அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள்.

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES
left the Chair, and THE HON. MUJIBUR RAHUMAN took the Chair.

ගුණ සු්්දා පුංි නිලපම් ෙහසාා
(மாண்புமிகு சுசந்த புஞ்சி ிலடம)

(The Hon. Susantha Punchinilame)

ූලලාස ාරූඪ වරු මාත වත්රීරිමාතනි, ඒ ුාශ
තිශබ ුා.

තුවූ

ුා්වතා

'' ාපතේ මුොශ රි ක්කය ශපොලිස් අවූ අඩතුරුටඔඔ
'' ාපතේ
න්මාතා වඩ්ඔඔ
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මුොශ

ලුති  ව ශේොමාතා වඩ්ව ච වෙ

්රසාේ

ළි

ශම් කි  වශ ව ේාටෙ? ශම්ුා කි  වශ ව ේාට බල ව ෙ, ේාට
අ  ව ෙ?
අශේ පතජිත ශ ේරවූ මාත වත්රීරිමාතා කි ුා, ජාතය වතර අධිේරණ
එපා කි ලා. අම්රාධ්පුර දිස්ත්රික්කයේ නිශ ෝජ
ේර අශේ
ඉෂාක්කය රහුමාතා ව මාත වත්රීරිමාතා ්රේා ේළා, මාතැශේස ාශ , ඒ ුාශ මාත
අේලපු රටුල ීමති පේධ්ති ක්රි ාවූමාතේ ේර
ැපා, අවමාතැතිුරු
ිඟශ්ව ෙමාත
ැපා, පාකිස්තා ශග ිඟටපු අවමාතැතිරිමාතා ිඟශ්ව ෙමාතපු
ැපා. අප්රිේාම් රටුල ම් උශේ තිශබ ආණ්ඩුු ැ වෙ
ු ශේොට ැ ැ. ිඟටපු එක්කය ශේ ා ිඟශ්ව ෙමාතලා අලුවූ එක්කය
ශේශ ක්කය පවූශුලා තිශබ ුා. අශේ රට එුැනි රටක්කය ශ ොශුයි;
්රජාත වත්රුාදී රටක්කය. ඇයි ශම් ැමාත ශේ ුරටමාත පතරුේධ්ු ඩු
ෙමාත ව , ඩු ෙමාත ව , ඩු ෙමාත ව කි ලා කි  වශ ව? අපි ශමාතො
මාතා සේවූුශ  වෙ ඉ වශ ව? අශේ රට ශබෞේධ් රටක්කය; බහුතර
ශබෞේධ්  ව ඉ ව රටක්කය; අනික්කය ආවම්ුලටවූ වරු ේරමි ව අවුරුදු
වණ ාුක්කය තිස්ශසේ පැුශත
රටක්කය. අනික්කය රටුල ේර
ක්රි ාොමාත බහුතර ශබෞේධ්  ව ඉ ව රටේ ේර ව බැ ැ. අශේ
මාත ා සතඝ රවූ , අශේ මුස්ලිම් ූරජේරිමාත වලා, ිඟ වදු
ූරජේරිමාත වලා එක්කය ශේ ුරුවූ ඒේට ේැමාතැති ශුයි කි ලා මාතා
ිඟත වශ ව ැ ැ. ඒ නිසා අපි අශේ මාතා සේ තවූවූු ට ට ුඩා
ශු ස් ේර ව ව න .
එො ඇශමාතන්ේාු ජපා ට ශබෝම්බ ෙැම්මාතා. එයි ව ිඟශරෝකමාතා
ාවසාකි ්රශේ
සම්ූර්වණශ  වමාත පත ා ට පවූ වුණා. ඒ
ශ ේරිශු ව අෙවූ ඒ ්රශේ ුල අතව පතේල ෙරුු ව ඉපශෙ ුා.
ැබැයි, ේට පස්ශසේ ඇශමාතන්ේාු ශමාතො ුාෙ ේශළේ? ජපා
සම්ූර්වණශ  වමාත ථා තවූවූු ට පවූ ේර ව ජපා ට උෙවු
ේළා. ශ්රී ලතේාශ වූ එො උරිරු ැශය ිඟර ත්රස්තුාෙ ක්කය ඇති
වුණා. ෙුරශණ්වූ ත්රස්තුාෙ ක්කය ඇති වුණා. සත ල වුණවූ ඒේවූ
ත්රස්තුාෙ ක්කය. එුැනි තවූවූු කි ව පස්ශසේ අපි ේර ව න ,
ේරුණාු, ෙ ාු ුැනි ශේුේ පාපතච්චි ේරලා, තවු වශ මාතා සේ
තවූවූු
ෙලා තවු ව ඒ තවූවූුශ  ව ශවොඩ ව ව එේයි.
බේලුර අශේ ේුරල සපා ේ ුාට අපි ඒ බේලාශ ේුරල සපා
ේ ව
 වශ ව ැ ැ ශ ව. අපි මිනිස්සු ශ ව. අපි මිනිසු ව පතධි ට
ිඟතලා ුැඩ ේටුතරි ේශළොවූ ශවොඩක්කය ්ර ් ුලි ව ශවොඩ එ ව
ැකි ාු ලැශබයි කි ලා මාතා පත ්ුාස ේර ුා.
ා

පතශ ේෂශ  වමාත අපි ේථා ේර ශේොට අතීත වූ ශපොඩ්ඩක්කය
ෙැ ශව ේථා ේර ව න . මාතා එශ මාත කි  වශ ව ශමාතොේෙ?
ූලලාස ාරූඪ වරු මාත වත්රීරිමාතනි, මාතමාතවූ අෙ ු ශේොට අවුරුදු 05ක්කය
ශ්රී ලතේා පා්වලිශම් වරිශ ඉඳලා තිශබ ුා. ශම් term එශක්කය තු
අවුරුදු එේ මාතාරක්කය පතතර ඉ ව වූ තිශබ ුා. වරු ඇමාතතිරිමි නි,
ශම් අවුරුදු 05ේ ේාලශ  ව අවුරුදු එේ මාතාරක්කය පතතර මාතාවූ ඉඳලා

තිශබ වශ ව න්මාතා වඩ් එශක්කය; එශ මාත ැවූ ම් ිඟරශවෙරයි. ඉති ව
මාතා ේැමාතැති ැ ැ, මිනිශ ක්කය ිඟශ්ව ුැශට ුා ෙකි ව . ශමාතොේෙ, ඒ
අවූෙැකීම් මාතට තිශබ ුා. මාතා ෙ ව ුා, මාතම්ස්සශ ක්කය ිඟරශවෙර
ඉ ව ශේොට ඒ මාතම්ස්ස ාට ඇතිු බලප ම්, තහුශ මාතා සේ
තවූවූු , තමාත වශ ෙරුු වශ මාතා සේ තවූවූු , බින්ඳශ ,
ෙ  වශ , අම්මාතාශ , තාවූතාශ , තමාත ව බල ව
එ
ාළුු වශ මාතා සේ තවූවූු ශේොශ ොමාතෙ කි ලා. ිඟශ්ව ඉ ව
මිනිසු වශ පවුේ වණ ාුක්කය ේැඩිලා, බිඳිලා, පත ා ශුලා ගිිඟ ව
තිශබ ුා. ඒ මාතම්ස්ස ාට ඇප ශෙ ව , ඩුුට ේථා ේර ව
පතධි ක්කය ැති ු ශේොට ශ ොශ ුරවූ අපචාර ුැඩුලට, ීමති
පතශරෝධී ුැඩුලට ශ ොමු ශු ුා. ේපත වෙ ශ ේෂා ව ජ ු්වධ්
මාත වත්රීරිමාතා කි ු ේථාු නිුැරැදියි. සාමාතා යශ  ව ශු රටුල
ිඟරශවුේුලට
මිනිසු ව ශ ොඳ මිනිසු ව බුට පවූශු ුා.
අශේ රශට් ශේශසේ ේැ ක්කය ේපපු ශේශ ක්කය, ුරුරළුර ශ ොරේම්
ේරපු ශේශ ක්කය ිඟශ්වට ෙැම්මාතාට පස්ශසේ, එිඟදී තහු ශ ොඳ
"අයි ලා" පාේක්කය ආර ේරලා, ැුත එළි ට එ වශ ව "අයි ා"
ශේශ ක්කය ශුලායි. වරු ඇමාතතිරිමි නි, අපරාධ් ශබෝ කිරීශම්
මාතධ්යස්ථා , අපරාධ් පිළිබඳ උපාධි ව ව තැ තමාතයි අශේ
බ වධ් ාවාර. අශේ බ වධ් ාවාර
්රතිසතස්ේරණ
ේශළේ
ැවූ ම් තු ඉදින් ට ශම් රශට් තුතුවූ ශ ොශ ක්කය අපරාධ් සදු
ශුයි. මාතා ශම් සම්බ වධ්ශ  ව කි  වශ ව අවුරුදු එේ මාතාරක්කය
ිඟරශවෙර සපා ශේ ුර ැපා ටයි. වරු ඇමාතතිරිමි නි, තබරිමි
බ වධ් ාවාර ාාර, අධිේරණ ාාර ඇමාතතිරිමි වුණවූ එේ
ෙුසක්කයුවූ ිඟරකූඩුුේ ඉඳලා ැ ැ ශ ව. මාතා ිඟත
ැපා ට
තබරිමි ශ අයි ා ිඟරශවෙර ඉඳලා තිශබ ුා. අෙ එරිමාතා සපා ා
ම් එරිමාතා ෙ ව ුා, ශම් ේටුතවූත ේර වශ ව ශේොශ ොමාතෙ කි ලා.
අශේ රිෂාර ඉඳුනිේ අමාතරශසේ
මාත වත්රීරිමාතා ශ ොශ ක්කය
ශ ොශ ක්කය ්රේා ේළා. ූඑඑ වපී ආණ්ඩුු ඇරිළු ැමාත ආණ්ඩුුක්කයමාත
එේමාත පතධිශග ශේුේ ේරලා තිශබ ුා. ඒ බු මාතශ ිඟතමිත්ර
රුු ව පතශජ්ු්වධ් රාජය අමාතාතයරිමාතාට මාතා මාතතක්කය ේර ශෙ ව
න . රාජය ඇමාතතිරිමාතනි, ශවෝ ුල සුනිේ වැ තබරිමාතා ෙ ව ුා
ඇති; අ ලා ඇති. තහු ේවුෙ, තහුශ ක්රි ාේාරේම් ශමාතො ුාෙ, තහු
සපාශග ශේොශ ේෙ, තහුට නිෙ ස දු වශ ව ේවුෙ? ූලලාස ාරූඪ වරු
මාත වත්රීරිමාතනි, එො මාතශ පි ාවූ ශම් පා්වලිශම් වරිශ එක්කයසවූ
ජාතිේ
පක්කයෂ
ආණ්ඩුශ
සපා ා.
එො
අධිේරණ
පතනි ්ච ේාරුරු වශ
ශවුේුලට
වේ
වැහුුා.
සම්මාත වත්රණ ේදී එදින්වීර සරවූච වර මාත ාචා්ව රිමාතාශ ශේොල්ව
එශේ ව අේලා ඇෙලා වවූතා. ශච් වුලි ව, ශපොලු මුුරරුුලි ව
ප ර දු ව ා. අශේ සන් ාේ ෙ ශමාතේ මාත වත්රීරිමාතා ශම් සාාශ
ඉ ව ුා. එරිමාතා ශජයෂ්ධශ ක්කය. එරිමාතා ශම් වැ ෙ ව ුා ඇති.
අනික්කය මාත වත්රීරිමාතා -වාමිණී ශලොුරශ මාත වත්රීරිමාතා- අෙ ශම් පැවූශවූ
ඉ ව ුා. වරු මාත වත්රීරිමාතනි, ශම් ස ේල සදු වුශණ් එක්කයසවූ ජාතිේ
පක්කයෂ ආණ්ඩුු ේාලශගදීයි. ශම් ඉති ාසශග ේාශ වූ
කිේශලෝටුල හුම් තිශබ ුා. අපි ඒුා වැ ේථා ේරමි ව
ශෙපැවූතටමාත මාතඩ වසා වත ුතරි ැ ැ. ැබැයි, ැමාත ශේ ුරමාත
තමාත වශ පක්කයෂශග ඉති ාස පිළිබඳු ෙැම්ුවූ ශු ව න .
සුමාත වතිර ව මාත වත්රීරිමාතා ජාතය වතර අධිේරණ
ේර ුා.

වැ

ේථා

ෙුරණු ආස ාශ තිබුණු ශ ොඳමාත පුස්තේාල ු
ාප
පුස්තේාල ේවුෙ ගිනි තිේශේ කි ලා එරිමාතාට මාතතේ ැ ැ. ශ්රී
ලතේා නිෙ ස් පක්කයෂ ෙ? එශ මාත
ැවූ ම් ජ තා පතමුක්කයති
ශපරමුණෙ? ේවුෙ? එක්කයසවූ ජාතිේ පක්කයෂ ආණ්ඩුු පැුැති ේාලශග
ඒේ වුශණ්. ේවුෙ ගිනි තිේශේ කි
එේ මාතමාත ෙ වශ ව ැ ැ.

ගුණ අනුර ිරඩ්නි ජයරත්න ෙහසාා

(மாண்புமிகு அனுர சிட்னி ேயரத்ன)

(The Hon. Anura Sidney Jayarathne)

එතශේොට තබරිමාතාවූ උෙ ේළා. තබරිමාතා ශමාතශ ේ.
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ගුණ සු්්දා පුංි නිලපම් ෙහසාා
(மாண்புமிகு சுசந்த புஞ்சி ிலடம)

(The Hon. Susantha Punchinilame)

මාතමාත ශ ොශුයි, මාතශ තාවූතා ත පැවූශවූ. එතශේොට සඩ්නි
ිඟපාශග ැ ැ; සඩ්නි ෙ වශ ව ැ ැ. මාතමාත ේථා ේර වශ ව එක්කයසවූ
ජාතිේ පක්කයෂ ආණ්ඩුු තිබි දී ාප
පුස්තේාල ගිනි ති පු
ේාල වැ යි. [බාධ්ා කිරීමාතක්කය] මාතමාත එතශේොට ත පැවූශවූ ැ ැ.
මාතමාත පා්වලිශම් වරිශ වූ ැ ැ. [බාධ්ා කිරීමාතක්කය]ඇහුම්ේ ව ශෙ ව .
මාතමාත ශම් කි  වශ ව ශෙපැවූශවූමාත ුරණු තිශබ ුා කි
එේයි.
ශෙපැවූශවූමාත ුරණු ති
නිසා අපි ේථා ේර ශේොට ඒ ුරණු ැති
ශු පතධි ටයි ේථා ේර ව න . [බාධ්ා කිරීමාතක්කය] ේවුෙ ෙ වශ ව
ැ ැ. ඒේ ශ ව මාතමාත ිඟශ්ව ිඟපා ා කි ශ . ඒ ස ලු ඩුුලි ව
නිශෙොස් ශේොට නිෙ ස්, සඩ්නි මාත වත්රීරිමාතනි. අධිේරණ ස්ුාධී
නිසායි, සාධ්ාරණ ඉටු ේර නිසායි එශ මාත වුශණ්. ඒේයි මාතමාත
කි ශ . ඒුා වැ ේථා ේරලා, ශබොරු බයිලා ේථා ේරලා ුැඩක්කය
ැ ැ. එශ මාත ම් අපට කි  ව ශේුේ ශවොඩක්කය තිශබ ුා.
යිශ  ව
ශේොට accident ශුලා තමාත වට අයිති ැති ාාණ්ඩවූ
එක්කයේ ඉස්පින්තාශේ ිඟපාශග ේවුෙ? ශමාතොේක්කයෙ ඒ ාාණ්ඩ ? ත ම්
ාාණ්ඩ ක්කය. ැබැයි, පණ තිශබ ුා. තමාත වට අයිති ැ ැ. ඒ නිසා
ේාශ වූ කිේශලෝටුල හුම් තිශබ ුා. මාතමාත කි  වශ ව ඒුා ැති
ේරශව වමාත ක්කය  ව අපි ේවුරුවූ ෙැ ව ව න කි ලායි.
මාත ජ තාු අපිු ශම් පා්වලිශම් වරිුට එුලා තිශබ වශ ව මාතඩ
ව ව ව
ශ ොශුයි. මාත ජ තාුශ
තිශබ
්ර ්
පතසඳා
ව ව යි. ැබැයි, අපි ශමාතතැ ඇපතවූ ේර වශ ව ශපෞේවලිේු එේ
එක්කයශේ ාට මාතඩ ව ව ව එේයි. ඒේ තර ශු ව න .
අශේ
ැශය ිඟර පළාශවූ පාටාලිපුරම් කි ලා තැ ක්කය
තිශබ ුා. එිඟ සපා ජ තාු අතීතශග සපා ුැදි ජ තාුශව ව
තමාතයි පැුත ශව එ වශ ව. තුමාත ඒ මිනිසු වශ ඉඩම්ුලට
අයිති
ැ ැ. උරිශ්ව, ැශය ිඟර ජ තාුට ්ර ් රාශි ක්කය
තිශබ ුා. මාතමාත එශ ේ ජීුවූ ශු ශේශ ක්කය. මාතමාත ශේොළඹ ජීුවූ
ශු ශේශ ක්කය ශ ොශුයි. මාතමාත පා්වලිශම් වරි රැස්වීම් පැුැවූශු
ෙුස් වණ ට පතතරයි ශමාතශ ේ ඉ වශ ව. ඉතින් ෙුස් පාේ ඉ වශ ව
ත්රිුරණාමාතල
දිස්ත්රික්කයේශගයි.
ත්රිුරණාමාතල
දිස්ත්රික්කයේශග
මාත ජ තාුවූ එක්කයේ සපා ශේොට සත ල, ශෙමාතළ, මුස්ලිම්
ජ තාුශ
සරිම්, පැරිම් අපි ෙ ව ුා. පාීම ජල ්ර ්
තිශබ ුා; ඉඩම් ්ර ් තිශබ ුා; රැකි ා ්ර ් තිශබ ුා; ධීුර
්ර ් තිශබ ුා. ශම් තක්කයශේොමාත ්ර ් උරිරු, ැශය ිඟර ඇරිළු
ලතේාශ බහුතර ක්කය ජ තාුට තිශබ ුා. ශම් රශට් බහුතර ක්කය
සපා වශ ව ශවොපත, ේම්ේරු ජ තාු. තවු ව වැ බල ව ශේොයි
රජ ටවූ ට ට ුැඩි ඇස් ප ශෙ ව න .
ේථා ේර ව ශලශ සයි; කි  ව ශලශ සයි. ැබැයි, අෙ
සරස ආ ත ට "නි වජා" ේට්පා පැ ලා. නි වජාලා ඉ වශ ව
ශු ශේොශ ේෙ රටේ. මුහුණු ු ශව ඉ වශ ව නි වජා. ඒ,
නි වජා ඉ ව ුා කි  වශ ව ශු ශේොශ ේෙ රටේ. ජපා ශග
ශ ෝ චී ශග. මුවූ අෙ මාත ෙුේ සරස ආ ත ට පැ ලා. ශම්
නි වජා පනි ක්රමාත
තර ේර ව න . ේපා ව ේථා ේරලා
ුැඩක්කය ැ ැ, ක්රි ාශු ව තේපු ේර ව න , ූලලාස ාරූඪ වරු
මාත වත්රීරිමාතනි.
වරු ඇමාතතිරිමි නි, ශම් රශට් අධිේරණ පේධ්ති ලබා ශෙ
තී වදු ඉතාමාත සාධ්ාරණයි කි ා මාතමාතවූ පිළිව ව ුා. ඒ ශමාතොේෙ,
අධිේරණ ේ අවුරුදු 05ක්කය පතතර ඩු කි පු මාතට සාධ්ාරණ ඉටු
වුණු නිසා. ආණ්ඩු වණ ාුක්කය ඇරිශළේ ඩුු තිබුණා. ඩුු
ුැටුශණ් එක්කයසවූ ජාතිේ පක්කයෂ ආණ්ඩුු ේාලශග. ේළයට, එක්කයසවූ
ජාතිේ පක්කයෂ ශ ොු ආණ්ඩුුක්කය ආුා. මුවූ අධිේරණ ට
ේවුරුුවූ අත වැහුශ
ැ ැ. අධිේරණ ස්ුාධී ු තී වදුු
දු ව ා. එශ මාත තමාතයි ශු ව න .
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ැබැයි, මාතමාත එේ ේරුණක්කය කි  ව ට න . අපි 005ශෙ ා
ශමාතතැ ට ඇපතවූ ශමාතො ුා ේථා ේළවූ, අශේ වශම් අපට ා  වෙ
දු ව ජ තාුට සන්ල පතධි ට ේථා කිරීමාත, ැසරීමාත ස ුැඩ
ශු ව න . එශ මාත ශ ොවුශණොවූ ඉදින්ශග දී අපට ේටුේ
අවූෙැකීම්ුලට මුහුණ ශෙ ව සදු ශු ුා. ශමාතොේෙ, ජ තාු අපි
වැ පත ්ුාස ති ලායි අපු පා්වලිශම් වරිුට එුා තිශබ වශ ව.
අපු එශ මාත පා්වලිශම් වරිුට එුලා, අපි පා්වලිශම් වරිශ ේථා
ේර
ශේුේ වැ
ඒ ශවොේල ව බල ුා; අ ුා. අපි
කි  වශ ව ඇවූතෙ, ශබොරුෙ කි ලා ශසො ුා. අපි ේර ුැඩ
ේටුතරි වැ ෙැඩි අුධ්ා කි ව ඉ ව ුා.
අපි මාතක්කය කි ශේොට කි  වශ ව ශ ේරි ේාරණා ඇතිුයි. මාතමාත
එක්කයසවූ ජාතිේ පක්කයෂශ  ව ආශ 000 ුසශ්ව දීයි. එුේට ිඟටපු
ජ ාධිපති මාතිඟ වෙ රාජපක්කයෂ මාතැතිරිමාතා මාතාු ැශව ිඟර පළාතට
ැ ුා. ඒ සඳ ා ු්වතමාතා
ජ ාධිපති නමාතත්රීපාල සන්ශසේ
මාතැතිරිමාතාවූ ො ේ වුණා. මාතාු ඒ පළාතට ැ ුාට මාතට එිඟ
ෙ ශ ක්කය ැ ැ; ඉ ව තැ ක්කය ැ ැ; අඳුර ශේශ ක්කය ැ ැ.
මුවූ, මාතාු ත්රිුරණාමාතල දිස්ත්රික්කයේශග ජ තාුශ ා  වෙුලි ව
පා්වලිශම් වරිුට පවූ ේර
තවූවූු ට පවූ ේළා. 0015
තබරිමාත වලා ජ ග්ර ණ
ේරපු මාතැතිුරණශ ම්වූ මාතාු
පා්වලිශම් වරිුට ශව ාුා. එශ මාත වුශණ් මාතිඟ වෙ රාජපක්කයෂ
මාතැතිරිමාතා ස බැසේ රාජපක්කයෂ මාතැතිරිමාතා ඇරිළු එක්කයසවූ ජ තා
නිෙ ස් ස වධ්ා
ආණ්ඩුශ ස ලු ශෙ ා ේරපු ුැඩසට  ව
නිසායි. ඒ ුැඩසට  ව වමාතට ගි නිසායි ඒ අ මාතට ා  වෙ
දු වශ ව. ඒ ුැඩසට  ව මිනිසු වට ේා ුැදුණු නිසායි ා  වෙ
දු වශ ව. එශ මාත ැතිු ඒ මිනිස්සු අශේ පාටට, අශේ යි ට, අශේ
බල ට, ා  වෙ දු වශ ව ැ ැ. මිනිස්සු එශ මාත අ ාවතශග දී
ා  වෙ ශෙ වශ වූ ැ ැ. මිනිස්සු ා  වෙ ශෙ වශ ව ජ තාුට
ඉදින්පවූ ේරපු ුැඩසට  ව දි ා බලලායි. ඒ නිසා අ ාවතශගදී
අප ස ලු ශෙ ාමාත පැ ැදිලි ජ තාුාදී ුැඩසට ේට ා ුතරියි.
අපි නිතරමාත ා  වෙ දු ව
ශේ ා -ා  වෙ ො ේ ා- අමාතතේ
ේර ුා, උෙ ේරපු ශේ ා අමාතතේ ේරලා එේ ශේොටසේට
පතතරක්කය ුැඩ ේර ුා. එතශේොට අපට ශු වශ ව ේළය සැශ්ව
ශවෙර ඉ ව යි. ඉති ව අ ාවතශගදී එශ මාත ශු ව
ඉඩදි ුතරි
ැ ැ.

ගුණ මූලා්නාරූඪ ේදත්රීතුො

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

වරු මාත වත්රීරිමාතා, තබරිමාතාට තු පත ාඩි ේ ේාල ක්කය පමාතණයි
තිශබ වශ ව.

ගුණ සු්්දා පුංි නිලපම් ෙහසාා
(மாண்புமிகு சுசந்த புஞ்சி ிலடம)

The Hon. Susantha Punchinilame)

ූලලාස ාරූඪ වරු මාත වත්රීරිමාතනි, තබරිමාතාවූ ේරපු ්රේා ුැරදි
ැ ැ. මුවූ අපි නිතරමාත බල ව න
ථා්වථ ට ේථා
ේර ව . මාතමාත අශේ ඇමාතතිරිමි ට මාතතක්කය ේර ශෙ ව ේැමාතැතියි,
මාතමාත ේලි ව කි ුා ුාශ අධිේරණ පේධ්ති රිළ තබරිමි ට
තිශබ බ වධ් ාවාර ශෙපා්වතශම් වරිු ට ට ුඩා ේා්ව ක්කයෂමාත
තැ ක්කය බුට පවූ ේර ව කි ලා. එශසේ කිරීශම්දී
ේඩ රවූ
ේරලා ු ුා මිසක්කය නිේම් එේපාරටමාත ු ව
 ව එපා.
ශමාතොේෙ, ේාල ක්කය තිස්ශසේ ැදුණු පේධ්ති එේපාරටමාත ැති
ේර ව අමාතාරුයි. එ ක්රමාතාම්කූලු ේශළොවූ, එ රටට වැළශප
පතධි ට අපරාධ් ශබෝ ශ ොු මාතධ්යස්ථා ක්කය බුට පවූ ේර ව
තබරිමි ට පුළුු ව ු ුා. ඒ පතධි ට ශම් රශට් සදු ශු
ීමතිපතශරෝධී ශේුේ -මිීම මාතැරුම්, ුරඩු ජාුාරම්, ස්ත්රී දූෂණ ුාශ
ශේුේ- තර ේර ව
තබරිමි ට ැකි ාු ලැශේුා කි ා
්රා්වථ ා ේරමි ව මාතශ ුච ස්ුේප අුස ව ේර ුා. ස්රිතියි.
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ගුණ මූලා්නාරූඪ ේදත්රීතුො

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ට ළයට, වරු මාතන්ක්කයේා්ව මාත වත්රීරිමාතා.

[අ.ාා. 4.08]

ගුණ ම්ප.මම්. ෙරික්කාර් ෙහසාා
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்)

(The Hon. S.M. Marikkar)

ූලලාස ාරූඪ වරු මාත වත්රීරිමාතනි, අෙ දි ශග ඉදින්පවූ ේර
තිශබ ශම් ප වූ ශේටුම්පතට සෂජුුමාත සම්බ වධ් ශ ොවුණවූ,
ශම් ේාරණ පිළිබඳු සඳ  ව ේරමි ව මාතශ ේථාු ආරම්ා
ේර ව මාතා ේැමාතැතියි. තක්කයශතෝබ්ව මාතස 0 ු ො ුයුස්ථා
ුරමාත වත්රණ ක්කය ර ා මාතිඟ වෙ රාජපක්කයෂ මාත වූමාත ා බල ට පවූ
ශු
ශේොට ස්ුාධී
රූපුාිඟීම ශසේුශ වූ, ශේක්කය වුස්
ආ ත ශ වූ, ජාතිේ රූපුාිඟනිශ වූ එමාත ේණ්ඩා ම් ැසරුණු
අමාතශ ෝා පතධි , උේධ්ච්ච පතධි , ්රජාත වත්ර පතශරෝධී පතධි
අප
්රතිශේ්ෂේප ේළා. ඒ ුාශ මාත එමාත ුයුස්ථා ුරමාත වත්රණ පරෙුා,
්රජාත වත්රුාදී රාමුු රිළ ජ බල
ැඩවස්ුලා, ජ ග්ර ණ
ේරලා, ැුත ආණ්ඩුු වවූතාට පසුු අෙ කිස ම් ේණ්ඩා මාතක්කය
මාතාධ්ය ආ ත ඉස්සර ට ගිිඟේලා ැසරුණු ආේාර
ආණ්ඩු
පක්කයෂශග මාත වත්රීුර ුර ැපා ට මාතා ්රතික්කයශෂේප ේර ුා; ශ ළා
ෙකි ුා කි ලාවූ ශම් ශමාතොශ ොශවූ දී කි  ව
ේැමාතතියි.
ූලලාස ාරූඪ වරු මාත වත්රීරිමාතනි, සාපරාධී ේාරණාුලදී අශ යෝ ය
ස ශ ෝගීතාු ෙැක්කයවීශම් ප ත පිළිබඳු ේථා ේරේදි
පතශ ේෂශ  වමාත කි  ව න අ වත්වජාල රිළ අපි මාතාධ්ය නිෙ ස
ලබා දීමාත ර ා fake profiles ො ශව , fake pages ො ශව
ශබොරු චණ්ඩි වීරශ ෝ මාතරි ශුලා තිශබ බු. පතශ ේෂශ  වමාත
ආවමිේ නිෙ ස ැති ේරලා, ආවම් අතර, ජාතී ව අතර අ්වබුෙ ඇති
ේර ේණ්ඩා මාතක්කය බිිඟ ශුලා තිශබ ුා. ශම්ුා cyber අපරාධ්
ැපා ට ඳු වු ව පුළුු ව.
ූලලාස ාරූඪ වරු මාත වත්රීරිමාතනි, පසුගි ෙුස්ුල රපතඩ ජාතිේ
ස වධ්ා
"රනිේ පතක්රමාතසත මාතැතිරිමාතා අවමාතැති ධුර ට පවූ
ේර ව පා්වලිශම් වරිශ ස ශ ෝව ශෙ ුා" කි ලා ්රේා
ේර ශමාතොශ ොත ු පතට TNA එේවූ, UNP එේවූ අතර
ශේො වශේස වණ ාුක්කය සිඟත ගිපතසුමාතක්කය තිශබ ුා කි ලා,
ශේොණ්ඩශෙනි
ැමාතැති පුේවලශ ක්කය Facebook එශක්කය මුලි වමාත
්රචාර ක්කය ේළා.
ශම්ශක්කය ශ ොඳමාත පතිඟළුු තමාතයි, සම්ප වෙ ව මාතැතිරිමාතා සත ල
ගිපතසුමාතේට අවූස ව ේර තිබීමාත. එරිමාතා සාමාතා යශ  ව අවූස ව
ේර වශ ව රපතඩ ාාෂාශු ව ශ ෝ ඉතග්රීස ාාෂාශු ව තිශබ
ලි පතලිුලටයි. මාතමාත ශම් ලි පතේල අ වත්වජාලශ  ව ෙැක්කයේ වමාත ව
පතශ ේෂශ  වමාත වරු රනිේ පතක්රමාතසත මාතැතිරිමාතාට ේථා ේරලා
ඇහුුා, ශමාතුැනි ශේො වශේසුලට තබරිමාතා එේය ශුලා
තිශබ ුාෙ, එුැනි ශේො වශේස සිඟත ගිපතසුමාතේට අවූස ව ේර
තිශබ ුාෙ කි ා. එරිමාතා කි ුා, " ැ ැ" කි ා. ේට පස්ශසේ මාතමාත
පතපක්කයෂ ා ේ සම්ප වෙ ව මාතැතිරිමාතාට ේථා ේරලා එරිමාතාශව ව
ඇහුුා, තබරිමාතා එක්කයසවූ ජාතිේ පක්කයෂශග ා ේ ා ශ ෝ එක්කයසවූ
ජාතිේ පක්කයෂ සමාතය ශමාතුැනි ගිපතසුමාතේට අවූස ව ේර තිශබ ුාෙ,
ැේෙ කි ා. එරිමාතා කි ුා, " ැ ැ, තබරිමාතා ශපොලීස ට
ුා
ම් මාතශවම්වූ ේට උවූතර ක්කය ව ව " කි ා. පතශ ේෂශ  වමාත
මාතමාතවූ, ශේොපාේාුවූත මුේශේන් ාු ්රාශේය  සාාශ මාත වත්රීුරු
පින්සුරවූ ශපොලිස් ූලලස්ථා ට ගිිඟ ව ඒ පිළිබඳු පැමිණිලි ේළා.
එශසේ පැමිණිලි ේළාට පසුු ේශග මාතාු අපරාධ් පරීක්කයෂණ
ශෙපා්වතශම් වරිුට ශව වුලා ්රේා ක්කය ලබා වවූතා. මාතාර ුැශඩ්
ශම්ේ ශ ව, ූලලාස ාරූඪ වරු මාත වත්රීරිමාතනි. ඒ ගිපතසුශම් printout
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දු ව ාට අේල ව බැ ැ. ශ ේරිු ශමාතොේක්කයෙ? ඒේ computer
එේකි ව download ේරලා තිශබ ව න ලු, HTTP code එේක්කය
තිශබ ව
න
ලු. මාතමාත ශමාත ව ශම් ේාරණ ශේශරිඟ වරු
අධිේරණ ඇමාතතිරිමි ශ
අුධ්ා
ශ ොමු ේරු ුා. වරු
ඇමාතතිරිමි නි, ශම් පිළිබඳු ප තක්කය ශව ැවූ, cyber
අපරාධ්ේරුු ව; පතශ ේෂශ  වමාත cyber අුේා
රිළ අ වතුාෙ ,
ජාතිුාෙ , මුසාු පරිරුු අපරාධ්ේරුු ව අේල ව පුළුු ව
පතධිශග ුැඩ පිළිශුළක්කය සේස් ේර ව . ශම් රපා ව එුැනි ජාතිුාදී,
අ වතුාදී ැඟීම් රිර ව කිරීමාතට අු ය පි ුර ව ව . ශපොලීස ට
ඒ පිළිබඳු ඉතා ඉක්කයමාතනි ව ා ුතහුසුලුු ේටුතරි ේර ව පුළුු ව
ආේාර ට ඒ ශේුේ සේස් ේර ව .

ගුණ අජිත් පී. පපපර්රා ෙහසාා

(மாண்புமிகு அேித் பீ. தபடரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ූලලාස ාරූඪ වරු මාත වත්රීරිමාතනි, පැ ැදිලි කිරීමාතක්කය ේර ව
අුස්ථාුක්කය ශෙ ුාෙ?

මාතට

ගුණ මූලා්නාරූඪ ේදත්රීතුො

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

වරු මාත වත්රීරිමාතනි, වරු අජිවූ පී. ශපශ්වරා අමාතාතයරිමාතා පැ ැදිලි
කිරීමාතක්කය සඳ ා අුස්ථාුක්කය ඉේල ුා.

ගුණ ම්ප.මම්. ෙරික්කාර් ෙහසාා
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்)

(The Hon. S.M. Marikkar)

කි  ව , වරු ඇමාතතිරිමාතනි.

ගුණ අජිත් පී. පපපර්රා ෙහසාා

(மாண்புமிகு அேித் பீ. தபடரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ූලලාස ාරූඪ වරු මාත වත්රීරිමාතනි, ශමාතමාත පතෂ , එ ම් cyber
අුේා ශග ආරක්කයෂාුවූ, ඒ එක්කයේමාත ඒ ා සම්බ වධ්ු සදු ු
අපරාධ් පිළිබඳුවූ පරීක්කයෂා කිරීශම්
ැකි ාු ෙැ ව අපට
තිශබ ුා. එමාත පතෂ
පිළිබඳ ඇමාතතිුර ා ැපා ට ෙැ ව මාතට ඒ
පිළිබඳ අුශබෝධ් ක්කය ලැබී තිශබ ුා. ැබැයි ඒුාට ෙඬුුම් කිරීමාත
සඳ ා අධිේරණුල ඩු පුර ව අු ය ීමති
ාුවූේාලී
ේරව ව න . ඒේ තමාතයි අපට තිශබ අඩු පාඩුු. පැරැණි
ීමති ක්කය තිශබ ුා. ශම් ්ර ්
මාතරි කිරීමාත පිළිබඳු මාතමාත තබරිමාතාට
ස්රිතිු වත ශු ුා, වරු මාත වත්රීරිමාතනි. අපි එේරි ශුලා, ේථා
ේරලා, ේට සුදුසු ීමති ක්කය ඉක්කයමාතනි වමාත ශම් පා්වලිශම් වරිශ දී
සේස් ේරව ව පුළුු ව. මාතාධ්ය නිෙ ස ආරක්කයෂා ේර ුා
කි
එේ ශු එේක්කය. අපරාධ්ේරුු වට ෙඬුුම් ේර එේ
තුවූ එේක්කය. අපි තබරිමාතා සමාතය එේය ශු ුා.

ගුණ ම්ප.මම්. ෙරික්කාර් ෙහසාා
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்)

(The Hon. S.M. Marikkar)

අපරාධ්ේරුු ව ස අපරාධ්ුලට අම්බල ශෙ ව  ව රැකීමාත
මාතාධ්ය නිෙ ස ශ ොශුයි. අධිේරණ ඇමාතතිරිමි වූ එක්කයේ එේරි
ශුලා ඒ ශ ෝජ ා ශවශ  ව කි ා මාතමාත තබරිමාතාශව ව ඉේලා
සපා ුා.
මාතමාත ශමාත ව ශම් ේාරණ වූ කි  ව න . මාතමාත ේශග තුවූ
ේට උවූතර ක්කය ලබාදු ව ා. පසුගි
ෙුස්ුල මාතාු ැේල
්රශේ ශග අ වතුාදී පුේවල  ව කිිඟපශෙශ ක්කය එේරිශුලා බුදු
පිළිමාත ු  වශසේලා කිිඟප ක්කය ේඩලා තිබුණා. ශම් ශුලාශ දී මාතාු
ඉලක්කයේ ේරලා Facebook එේ රිළ මාතඩ ්ර ාර ක්කය
ුා, "ඒ
සඳ ා අවූ අඩතුරුට වවූ උෙපත මාතා සේ ශරෝගී ව, එමාත නිසා
තවු වු අධිේරණ ට ඉදින්පවූ ේර ව එපා කි ා මාතමාත ශපොලීස ට
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පා්වලිශම් වරිු

[වරු එස්.එම්. මාතන්ක්කයේා්ව මාත තා]

බලප ම් ේළා" කි ා. මාතශ ජීපතත ේාල ටමාත
මාතාු ැේල
්රශේ ට මාතමාත ගිිඟ ව තිශබ වශ ව එේමාත එේ ුතාුයි. ඒ ්රශේ
වැ මාතමාත ෙ වශ වවූ ැ ැ, මාතශ ාාතිශ ක්කය ඒ පැවූශවූ ඇවූශවූවූ
ැ ැ. මාතමාත ඒ පිළිබඳුවූ ේශග ේට උවූතර ක්කය ලබාදු ව ා. ඒ
ර ා වුණු පාඩුුට ීමතිමාත ක්රි ාමාතා්වව ව ව ා පතධි ශේොශ ොමාතෙ
කි ා මාතමාත ෙැ ව බලාශව ඉ ව ුා. ඒ සඳ ා ශපොලීස ුතහුසුලුු
ේටුතරි ේර ආේාර ක්කය ශපශ
ුා. ැබැයි, ීමතිශග තිශබ
අඩු පාඩු ෙලා ශෙ ව කි ලා මාතමාත තමු ව ා වශසේලාශව ව ඉේලා
සපා ුා. මාතමාත එශ මාත කි  ව
ශ ේරිු ශම්ේයි. අපි පතශ ේෂ
මාත ාධිේරණ රි ක්කය ැදුුා. 0015 ජ ුාන් මාතාසශග 8ු ො බල ට
පවූ ශු ව ේලි ව නමාතත්රීපාල සන්ශසේ මාත වූමාත ා ලැම්ශබෝගිනි
ේා්ව වැ කි ුා; සුදු අ ු
් ශ ෝ වැ කි ුා; ශේොමිස් වවූ පතධි
වැ කි ුා; චී ට රට පතුරණපු පතධි වැ කි ුා; ශම් රශට්
සේලි පිට රටට පිටමාතත ේරපු පතධි වැ කි ුා.
ේළයට, ලස වත පතක්රමාතරිතව ඝාත
ේළ පතධි වැ එරිමාතා
කි ුා. තාජුදී වශ අරිරුෙ  වවීමාත, ඒ ඝාත
සේධ් වුණු පතධි
වැ
කි ුා. ඒ, "නමාතත්රී ුතව ක්කය", "නමාතත්රී පාල ක්කය"
ශවශ  ව නමාතත්රීපාල සන්ශසේ ජ ාධිපතිරිමාතා කි පු ශේුේ. ඒ
ශේුේ වැ
ශසො ුා කි ා එරිමාතා ශම් රශට් ජ තාුට
ශපොශරො වදු වුණා. ඒ ශේුේ වැ
ේටුතරි ේර ව
පතශ ේෂ
මාත ාධිේරණ රි ක්කය පිිඟටුු ව ශ ෝජ ා වුණා. ඒ ේටුතවූතවූ
ශබොශ ොමාත අමාතාරුශු ව තමාතයි ේර වවූශවූ. ඒේ අම්මාතත ේරලා,
ඉ ව එක්කය අධිේරණ ක්කය  වතම් පිිඟටුුා වවූතා. ඉතින් පතශ ේෂ
මාත ාධිේරණ ශෙේවූ පිිඟටුුාපත කි ා අපි බලාශපොශරොවූරි ශු ුා.
අශේ අලුවූ අධිේරණ ඇමාතතිරිමි ුතහුසුලුයි, ේා්ව ක්කයෂමාතයි.
එරිමි එ ඉටු ේරාපත කි ා අපි බලාශපොශරොවූරි ු ුා. ිඟටපු
අධිේරණ ඇමාතතිරිමාතාශ ක්රි ා ේලාප
ම් අප ෙැක්කයේා. එරිමාතාට
ඒ ේටුතරි ාාර දීමාත න් ට, "ශ ොරාශ අම්මාතාශව ව ශේ අ ුා
ුාශ " ුැඩක්කය. ඒ නිසා තලතා අරිශේෝරල ඇමාතතිරිමි ඒ ේටුතරි
පාේවූ ේරයි කි ා අපි බලාශපොශරොවූරි ශු ුා. ශමාතොේෙ, ශම්
ශ ොරු පාේ, තක්කයේඩිශ ෝ පාේ, මිීමමාතරුශුෝ පාේ, ශේ ශ්රේට  සළු
ඇඳලා ඉ ව සේලාලශ ෝ පාේ ෙැ ව නි මාත වීරශ ෝ පාේක්කය ශුලා
තිශබ ුා. ශම් අධිේරණ පාේ න් ට ක්රි ාවූමාතේ ශු ුා ම්,
ශම් නි මාත වීර  වශ ශරදි ශ ොශුයි, ට ඇඳුම් පුා වලු ව
පුළුු ව. සේලි රට ප ව පු පතධි ශ ො  ව පුළුු ව; ඒුාට ෙඬුුම්
ශෙ ව පුළුු ව. ේළයට, තාජුදී ව මාතරපු පතධි ශ ො ා ව ව
පුළුු ව; ලස වත පතක්රමාතරිතව මාතරපු එේ වැ
ශ ො ා ව ව
පුළුු ව; ාාති සතග්ර ේරලා ුා
අුාාපතත ේළ එේ ශ ො ා
ව ව පුළුු ව; Passport ශ ොශර ව ෙපු එේ ශ ො ා ව ව
පුළුු ව; ඩුබායිුලට, සීශෂේස්ුලට සේලි ප ව පු පතධි
ශ ො  ව පුළුු ව. ඒ ැමාත ශෙ ක්කයමාත වැ ශ ො ලා, ෙඬුුම්
ශෙ ව පුළුු ව. ෙැ ටමාතවූ ීමතිපති ශෙපා්වතශම් වරිශ පතමාත්ව
ඉුර ශුලා, තුමාතවූ දූපතලි ුැශෙමි ව තිශබ ඒ ඩු පාේ දි පතා
අ ලා, ඒ අොළ අ ට ෙඬුුම් දීලා ිඟශ්ව ෙමාත ව පුළුු ව. ශම්ුා
ශ ොකිරීමාත නිසා තමාතයි ුයුස්ථා ුරමාත වත්රණ ඉදින්පවූ වුශණ්. ශම්
ශේුේ වැ ශ ො ුා කි ශ අපි ශ ොශුයි, නමාතත්රීපාල
සන්ශසේ ජ ාධිපතිරිමාතායි. ෙැ ව එරිමාතා ජ ාධිපති ශුලා ඉ ව ුා.
එරිමාතා ටශවූ ශපොලීස තිශබ ුා. අපි අධිේරණ පාේ පිිඟටුුා
දු ව ාමාත, එරිමාතා ා ේවූු ශෙ පක්කයෂශග අ වූ ශම් සඳ ා
ස ශ ෝව ශෙයි කි ා අපි ිඟත ුා. එතශේොට ේාශව ේාශවවූ
කිේශලෝටුල හුණු තිශබ බු බලාව ව බලාව ව පුළුු ව.
ශේ ශ්රේට  සළු ඇරිශළේ
ැතඟිලා ඉ ව
මිීමමාතරුශුෝ පාේ,
සේලාලශ ෝ පාේ, ශ ොරු පාේ, තක්කයේඩි පාේ එළි ට ෙැම්මාතාමාත ඒ
අ ශ සැබ තවූවූු ශම් රශට් මාත ජ තාුට බලා ව ව
පුළුු ව. අධිේරණ ඇමාතතිරිමි නි, අෙ ශම් ීමති රීති ශ
ුා
ුාශ මාත, ඉතින් පතශ ේෂ මාත ාධිේරණ ශෙේවූ පිිඟටුු ව . ඒුා
පිිඟටුුලා දි පතා ඒ ඩු අ  ව . ඩු අ ලා, ුැරැදිේරුු ව

පිළිබඳු රටට ශ ළි ේළාමාත ජ තාු ඒ අ
වනියි.
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බැඳුම්ේර වම්ශෙම්ශ පාඩුු බිලි
1,000ක්කය
කි ා
ජ ාධිපතිරිමාතා කි ුා කි ා පතපක්කයෂශග එේ මාත වත්රීුරශ ක්කය
කි ුා. සුදු අ ්ුශ ෝ, ලැම්ශබෝ ගිනි ේා්ව, අරුා ශම්ුා වැ වූ
කි ශුවූ ජ ාධිපතිරිමාතා තමාතයි. ඒුා ේරපු අ ජ ාධිපතිරිමාතා
තුමාත අේලලා ැ ැ .එතශේොට ශම් බිලි
ෙ ශසේ සේධි ඇවූත
ම්, බැඳුම්ේර ශේොමිසශම් ුා්වතාු අම්ු ජ ාධිපතිරිමාතාමාත තමාතයි
කි  වශ ව, 0007 ුසශ්ව සට ශම්ේ සේධ් ශුලා තිශබ බු.
ශමාතිඟදී බිලි
1,000ේ පාඩුුක්කය ශුලා තිශබ ුා ම්, ශම්
ආණ්ඩුු ටශවූ අ්වජු ව ඇශලෝස ස්ශ බැඳුම්ේරශග පාඩුු
බිලි
11යි. එතශේොට අර බිලි
1,000 ව බිලි
11ක්කය අඩු
ේළාමාත, 0007 සට 0015 ේාල රිළ බිලි
ුස වණ ක්කයමාත
ශ ොරේම් ේර තිශබ ුා. එශ මාත
ම්, අපි ශමාතොේක්කයෙ ේළ
ුතවූශවූ? අතිවරු ජ ාධිපතිරිමාතනි, ශපොලීස තබරිමාතා ටශවූයි
තිශබ වශ ව. ඒ පරීක්කයෂණ ේරලා, ඉතින් බිලි
ුස අනූ
වණ වවූත අ වූ ශසො ා ව ව කි ා අපි තබරිමාතාශව ව ඉේලා
සපා ුා. ශමාතොේෙ, ශම් රශට් අිඟතසේ, අසරණ ජ තාු
පන්ේපුුලට, ාේුලට, සීනිුලට ශවු බදු සේලි තමාතයි ඒ
අරශව තිශබ වශ ව. ඇශලෝස ස්ශ සේලි පාේවූ අ වතිමාත සත
ෙක්කයුාමාත ව ව . ඒ පතතරක්කය ශ ොශුයි, නිුාඩ් ේේරාේශ
සශ ෝෙන් වූ සමාතය එේරිශුලා ඇශලෝස ස් ශ ොරේම් ේරපු
ඒුාවූ ශ ො  ව . ඒ ේණ්ඩා මාතවූ එක්කයේ එේරි ශුලා ශේොටස්
ශුශළඳ ශපොශළේ ජාුාරම් ේළ ේේලි ඉ ව ුා. ඒ ශවොේල ව
තමාතයි ශවෝධාා රාජපක්කයෂ මාත වූමාත ාශ "පත වූ මාතය" ට ගිිඟේලා
අෙ ේථා ේර වශ ව. ශවොඩශ ේුා කි ලා ආචාන්ශ ක්කය ඉ ව ුා. ශම්
නි මාත ේට්පා ක්කය. තමාත ව තමාතයි පත රි ව, උවරි ව, බුේධිමාතරි ව;
තමාත ව කි
එේ තමාතයි න්; තමාත ව කි
එේ තමාතයි ශ ො  ව
න
කි ා ඒ ශවොේල ව ිඟතාශව ඉ ව ුා. මුවූ, ඒ අ ශ
පිපාපස්ස පැවූතට ැරී බැලුුාමාත, ශම් ස ලුශෙ ාමාත ශඩොල්ව
මිලි
වණ වුලි ව ව පු ේට්පා යි කි ා ශපශ
ුා. අධිේරණ
ඇමාතතිරිමි නි, මාතමාත ශම් කි
ශේුේ තබරිමි ට ඇශ ුා
ශ වෙ? ශම් අධිේරණ පිිඟටුු ව . ඒුා පිිඟටුුලා ශම් ඩු පාේ
අ  ව . ත ේ ව
ේට්පා ට එතශේොට ූරස් පැට ුාශ
තමාතයි ඉ ව ශු වශ ව.
ආණ්ඩු පක්කයෂශග මාත වත්රීුරශ ක්කය ැපා ට මාතමාත මුලි ව මාතරි ේළ
ේාරණ ටමාත ැුත එ ව ම්, ූලලාස ාරූඪ වරු මාත වත්රීරිමාතනි.
TNA - UNP ගිපතසුමාතක්කය තිශබ ුා කි ා ශමාතරිමාත වලා ශවෝණි
බිේශලෝ මාතැ ුා. ශමාතො ශ ඩරේ ශ  ව
ුා , 4ු ොට
ුයුස්ථාු ශ  ව
ුා , බුේධ්ාවමාතට තිශබ ්රමුඛස්ථා
ැති ේර ව
ුා , උරිරු
ැශව ිඟර එේරි ේර ව
ුා , උරිරු ැශය ිඟන් ව මුොු ඉුවූ ේර ව
ුා
කි ා පතමාතේ වීරුත මාත වූමාත ා ්රමුඛ ේණ්ඩා මාත ෙැ ව ැුත
කි ුා. ූලලාස ාරූඪ වරු මාත වත්රීරිමාතනි, ආණ්ඩු පක්කයෂශග
මාත වත්රීුරශ ක්කය ැපා ට මාතමාත ශමාත ව ශම් ේාරණා කි ුා. අලුවූ
ආණ්ඩුක්රමාත ුයුස්ථාශ බුේධ්ාවමාතට ්රමුඛස්ථා
ැවූ ම් මාතමාත
ඒේට ා  වෙ ශෙ වශ ව ැ ැ.
උරිරු ැශය ිඟන් ව මුොු අයි ව ේර ුා කි ුා ම්,
මාතමාත ා  වෙ ශෙ වශ ව ැ ැ. උරිරු ැශය ිඟර එක්කය ේර ුා
කි ා කි ුා ම් අපට ා  වෙ ශෙ ව පුළුු වේමාතක්කය ැ ැ. ඒ
නිසා ශවෝණි බිේශලෝ මාතුලා ශබොරු ශේ ශ්රේමාත ක්කය මාතු ව එපා.
ැබැයි, රපතඩ ජ තාුශ වැටලු තිශබ ුා. ඒ ජ තාුට ජීුවූවීමාත
සඳ ා ලබා දි ුතරි අයිතිුාසේම් තිශබ ුා. ඒේ අපි ලබා දි
ුතරියි. අපි උො රණ ේට වනිමු, අශේ මාතනූෂ ා ා ක්කයේාර
මාතැතිරිමාතාශ ිඟනිදුමාත ආස . ිඟනිදුමාත ්රාශේය  ශේේම් ශෙමාතළ
ශේශ ක්කය ම්, ශපොලීසශග OIC ශෙමාතළ ශේශ ක්කය ම්, රජශග
ස ලුමාත ශෙපා්වතශම් වරිුල ුැඩ ේර වශ ව ශෙමාතළ නිලධ්ාන් ව
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ම්, ිඟනිදුමාත සපා සත ල ජ තාුට ්ර ් ක්කය තිශබ ුා. උරිරු
ැශය ිඟර පළාවූුල ජීුවූ ශු රපතඩ ජ තාුශ එදිශ ො
ේටුතරිුලවූ ඒ ුාශ වැටලු තිශබ ුා. ඒ නිසා රපතඩ නිලධ්ාන් ව
ර ා ම් මාතට්ටමාතකි ව තවු වට එදිශ ො ේටුතරි ේරශව
 ව
අුස්ථාු ලබා ශෙ ව
න
මිසේ, බුේධ්ාවමාතට තිශබ
්රමුඛස්ථා
ැති ේර ව , මුොු අයි ව ේර ව , මුො
ේඳවුරු තිශබ අධි ආරක්කයකත ේලාප ඒ භූමිශ  ව අයි ව ේර ව
කි ලා අපි කි ුා ශ ොශුයි. ැබැයි, ඒ රපතඩ ජ තාුශ ඉඩම්
අයිති ලබා ශෙ ව න . රපතඩ ජ තාුශ ජීුවූ වීශම් අයිති
ලබා ශෙ ව න . ඒ නිසා ශබොරු ශවෝණි බිේල ව මාතු ව එපා
කි ා අපි කි ුා.
පසුගි ෙුස්ුල තුවූ එේක්කය මාතැ ුා. ඒ තමාතයි, එේටීටීේ
සරේරුු ව අපි නිෙ ස් ේර ව
ුා කි
එේ. ැබැයි,
ුයුස්ථා ුරමාත වත්රණශ  ව බල ට පවූ ශුලා ෙුස් කීප ක්කය  ව
ේලි ව ාමාතේ රාජපක්කයෂ මාත වූමාත ාශ ශෙමාතළ Twitter ගිණුශම්
තිශබ ුා, එරිමාත වලා ඒ ස ලු ශෙ ාමාත නිෙ ස් ේර ුා කි ාා.
ශම්ුා double game. ිඟර ශවෙරට ගිිඟේලා එරිමාතා කි ා තිශබ ුා
ඒ අ නිෙ ස් ේර ුා කි ා. උඹලා ේළා ම් ශ ොඳයි, අපි ේළා
ම් ුැරැදියි. අපි කි  වශ ව අපි ේර ුා ෙ, ඒ ශවොේල ව ේර ුා
ෙ කි
එේ ශ ොශුයි. න් ශමාතොේක්කයෙ කි ා ශතෝරලා ඒේ ේළ
ුතරියි කි
එේ තමාතයි අපට කි  ව තිශබ වශ ව. ෙැ ව අතිවරු
ජ ාධිපතිරිමාතා ටශවූ ශපොලීස තිශබ නිසා මාතමාත ශම් ශේ වැ වූ
කි  ව
ේැමාතැතියි. පසුගි අවුරුදු රි මාතාර ඇරිළත මාතමාත
නිශ ෝජ
ේර ශේොශළො ව ාු ආස
රිළ අපි මාතවූරුය
පත ාල ්රමාතාණ ක්කය පාල
ේළා.
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

තබරිමාතාට තු

එරිමාතාට ු ස අවුරුදු 44දී බු. ඒ ුාශ මාත, එමාතැම්ශුේ
මාතැක්කයශරො ව ්රත ශග ජ ාධිපතිුර ා බුට පවූ වුශණ් එරිමාතාට
ු ස අවුරුදු 39දී. ශසබස්පා  ව ේ්වට්ස් තස්ට්රි ාශ අවමාතැති
ධුර ට පවූ වුශණ් එරිමාතාට ු ස අවුරුදු 30දී. අශේ රනිේ
පතක්රමාතසත මාතැතිරිමාතා ඇමාතතිුරශ ක්කය බුට පවූ වුශණ් එරිමාතාට
ු ස අවුරුදු 09දී. එරිමාතා පක්කයෂ
ා ේවූු ට පවූ වුශණ්
එරිමාතාශ ු ස අවුරුදු තළිස් වණ ේදී. ඒ නිසා තරුණේමාත,
ුරසලතාු ස
ැකි ාු කි
එේ ම්සුදුසුේමාතක්කය ශ ොශුයි.
ශමාතොේෙ, ඇශේ ජු , ැකි ාු තිශබ ේාලශග තමාතයි මිනිස්සු
රටට ුැඩ ේර ව න . ශම් නිසයි ඒ රටුේ එශ මාත දිුතණු ශුලා
තිශබ වශ ව, අපි  ව වූතාර ශුලා තිශබ වශ ව. ශම් පිළිබඳු
අශේ ජ සමාතාජ අුදිශ  ව සපා ුා. ජ සමාතාජ ශම් දි ා
බලාශව
සපා ුා. පසුගි
අවුරුදු රි මාතාර ඇරිළත
ා  වෙො ේ  ව ලක්කයෂ 10ේට ආස ව සතඛයාුක්කය ලි ා පදිතචි
ශුලා තිශබ ුා. ඒ අ ලි ා පදිතචි ශුලා තිශබ වශ ව ශේොළ
පාට, නිේ පාට, රරි පාටුලි ව ශ ොශුයි. ඒ ශවොේල ව ු ේලුවූ
ශ ොශුයි. ඒ ශවොේල ව ු ේාාු පිළිව ව ේණ්ඩා මාතුරවූ
ශ ොශුයි. ඒ අ
සමාතය අලුවූ ශේ පාල
පරම්පරාුක්කය
නි්වමාතාණ ශු ව
නි මිතයි. නි්වමාතාණ ශු ව
නි මිත
පරම්පරාුට අු ය ීමති ශේටුම්පවූ පාේ න් ට ෙලා දීලා, ශම්
ශ ොරු පාේ ේළය මාතාස 10 ඇරිළත අේලලා ිඟශ්ව ොලා, වාමිණී
අරිශේෝරල මාතැතිරිමාතාශ සශ ෝෙන් ු තලතා අරිශේෝරල
මාතැතිනි ශ
මාත ශ්රී ලතේා ශේ පාල ඉති ාසශග ර ව අුරන් ව
ලි ැශු ව
ලැශේුා! කි ා ්රා්වථ ා ේරමි ව මාතශ ේථාු
අුස ව ේර ුා.

ගුණ මූලා්නාරූඪ ේදත්රීතුො

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගුණ මූලා්නාරූඪ ේදත්රීතුො
වරු මාත වත්රීරිමාතනි,
තිශබ ුා.
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පත ාඩි ේ ේාල ක්කය

ගුණ ම්ප.මම්. ෙරික්කාර් ෙහසාා
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்)

(The Hon. S.M. Marikkar)

තු පත ාඩි ශෙේක්කය ශෙ ව , ූලලාස ාරූඪ වරු මාත වත්රීරිමාතනි.
අශේ ආණ්ඩුු පාතාල පාල
ේළා. ෙැ ව පාතාල
ැුත ිඟස
තසුා තිශබ ුා. ුරඩුේාරශ ෝ පාේ ිඟස තසුා තිශබ ුා.
ශේොශළො ව ාශ ඉඳලා ඉතාමාත කිට්ටුශු ව තමාතයි බ වධ් ාවාර
තිශබ වශ ව. එතැ Viberුලි ව, WhatsAppුලි ව ඒ ජාුාරම්
පාේ සේධ් ශු ුා. අධිේරණ ඇමාතතිරිමි ජ ාධිපතිරිමාතා සමාතය
සාේච්ා ා ේර ශම් දුරේථ සම්බ වධ්තාු ව පාල
ේර ව . ඒ
ර ා තමාතයි ශම්ේ
ැති ේර ව
ශු වශ ව. ශමාතොේෙ, ෙැ ව
ශේොශළො ව ාු කි  වශ ව ුරඩු ශබො ැරීශම් මාතධ්යස්ථා ක්කය.
එශ මාත ැවූ ම් ුරඩු පාපතච්චි කිරීමාත අඩු ශුලයි තිශබ වශ ව. ඒ
නිසා ශම් WhatsApp, Viber ර ා ුැලිේඩ බ වධ් ාවාර සමාතය
ේර ුරඩු ජාුාරමාත පාල
කිරීමාත සඳ ා අු ය පි ුර ව ව
කි ා ඉේලා සපා ුා. ශමාතොේෙ, ඉස්සර ම් එතැනි ව
ශේොට
3G එේ jam ශු ුා. ෙැ ව 3G එේ ුැඩ ේර ුා. ශම් පිළිබඳු
තබරිමි ශ අුධ්ා
ශ ොමු ේරමි ව, අුසා ු ශ  ව මාතමාත
ශමාත ව ශම් ේාරණ කි  ව න .
ආණ්ඩුේාරුරු පවූ ේරපු එේ වැ ශම් ෙුස්ුල ැමාතතැ මාත
ේථා ශු ුා. පළාවූ පාල ශේොට්ධාස ේ ා  වෙ 550ක්කය වවූත
එක්කයශේ ා ආණ්ඩුේාරුර ා ශුලා තිශබ ුා. මුජිබු්ව රහුමාතා ව
මාත වත්රීරිමාතා ා  වෙ 81,000ක්කය වවූතා. එරිමාතා තුමාත මාත වත්රී. මාතමාත ා  වෙ
93,000ක්කය වවූතා. මාතමාත තුමාත මාත වත්රී. ෙැ ව අශේ සමාතාජශග මාතත ක්කය
තිශබ ුා, තරුණේමාත, ැකි ාු, ුරසලතාු ම්සුදුසුේමාතක්කය ුාශ
කි ා. ඒ නිසා පා්වලිශම් වරිු ඇරිශළේදී මාතමාත කි  ව ේැමාතැතියි,
ජස්පා ව ටෲශඩෝ ේැ ඩාශ අවමාතැතිුර ා බුට පවූ වුශණ්

ශබොශ ොමාත ස්රිතියි.
මාත තා.

ේළයට, වරු ඉ. චාේස් නි්වමාතල ාෙ ව

ේට ්රථමාත ේුර ශ ෝ වරු මාත වත්රීුරශ ක්කය වරු අම්ර සඩ්නි
ජ රවූ මාත වත්රීරිමාතාශ
මාත ූලලාස
සඳ ා ශ ෝජ ා ේර
ශලස මාතා ඉේලා සපා ුා.

ගුණ ාලාා අතුපකෝරල ෙහසත්මිය

(மாண்புமிகு (திருமதி) தலதா அத்துடகாரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ූලලාස ාරූඪ වරු මාත වත්රීරිමාතනි, "ශම් අුස්ථාශ දී වරු අම්ර
සඩ්නි ජ රවූ මාත වත්රීරිමාතා ූලලාස
වත ුතරි "යි මාතා ශ ෝජ ා
ේර ුා.

ප්රශ්පනය විේන ලිං්ද, ්භා ්ම්ො විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

අනතුුණව ගුණ ුඛජිබුර් රහුෝද ෙහසාා මූලා්නපය්ද ඉවත්
වුපය්ද, ගුණ අනුර ිරඩ්නි ජයරත්න ෙහසාා ුඛලා්නාරූඪ විය.
அதன்பிறகு, மாண்புமிகு முேிபுர் ரஹுமான் அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்று அகலடவ, மாண்புமிகு அனுர சிட்னி
ேயரத்ன அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள்.
Whereupon THE HON. MUJIBUR RAHUMAN left the Chair, and
THE HON. ANURA SIDNEY JAYARATHNE took the Chair.

[பி.ப. 4.25]

ගුණ ඉ. චාල්්ප නිර්ෙලනාා ්ද ෙහසාා

(மாண்புமிகு இ. சாள்ஸ் ிர்மல ாதன்)

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan)

தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கடள, இன்று
ீதி அகமச்சாினால் முன்தமாைியப்பட்டுள்ள குற்றவியல்
கருமங்களில் பரஸ்பர உதவியளித்தல் சட்டத்தின்கீைான

325

පා්වලිශම් වරිු

[වරු ඉ. චාේස් නි්වමාතල ාෙ ව මාත තා]

கட்டகள மற்றும் ஆதளாருவாின் இறப்புக்கான டசதவீடுககள
அறிவிடுதல் பற்றிய விவாதம்
கடதபறுகின்றது. இந்த
விடயம் ததாடர்பில் அகமச்சர்கள் மற்றும் பாராளுமன்ற
உறுப்பினர்கள் உகரயாற்றிக் தகாண்டிருக்கின்றார்கள். இங்கு
ஸ்ரீ லங்கா சுதந்திரக் கட்சிகயச் டசாோ்ந்த திருடகாணமகல
மாவட்டப் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஒருவர் உகரயாற்று
கின்றடபாது
யாழ்ப்பாணப்
தபாது
நூலக
எாிப்புத்
ததாடர்பாகவும்
குறிப்பிட்டிருந்தார்.
உண்கமயில்
இலங்கககய ஆட்சி தசய்த ஸ்ரீ லங்கா சுதந்திரக் கட்சி, ஐக்கிய
டதசியக் கட்சி ஆகிய இரண்டு கட்சிகளுடம தமிைர்களுக்குத்
துடராகம் இகைத்திருந்தன. ஆரம்பத்தில் எஸ்.டபிள்யு.ஆர்.டி.
பண்டார ாயக்க அவர்களால் தனிச் சிங்களச் சட்டம்
தகாண்டுவரப்பட்டதுடன்
தமிைர்களுக்கு
எதிரான
ஒரு
ிகலப்பாட்டிற்குச் சிங்கள மக்ககள மாற்ற முயற்சித்து, அதன்
அடிப்பகடயிடல தமிைர்ககள ஆள
ிகனத்து, சிங்களத்
தகலவர்கள் ஒவ்தவாரு தவகறச் தசய்துதகாண்டிருந்தார்கள்.
தகௌரவ
தகலகமதாங்கும்
உறுப்பினர்
அவர்கடள,
தமிைர்களுகடய
ஆயுதப்
டபாராட்டமாக
இருக்கலாம்,
ேன ாயகப்
டபாராட்டமாக
இருக்கலாம்.
எதுவாக
இருந்தாலும் தமிைர்கள் எப்தபாழுதுடம இலங்கககய ஆள
ிகனத்ததில்கல;
இலங்கககய
ஆளடவண்டும்
என்று
அவர்கள் எந்தவிதமான டகாாிக்கககய முன்கவக்கவுமில்கல;
டவடிக்கககய
எடுக்கவுமில்கல.
வடக்கு,
கிைக்குப்
பிரடதசத்தில் இருக்கின்ற தங்களுகடய மக்ககளத் தாங்கடள
ஆள டவண்டும் என்படத அவர்களுகடய டகாாிக்ககயாக
இருந்தடத ஒைிய, டவறு இல்கல. இலங்கககயடயா அல்லது
சிங்கள மக்ககளடயா அல்லது தபௌத்த மதத்கதடயா
அைிக்கின்ற தசயற்பாடுககளக் தகாண்டதாக அவர்களுகடய
டபாராட்டங்கள் இருந்ததில்கல என்பகத
ான் இந்த
ட ரத்தில் தசால்லிக்தகாள்ள விரும்புகின்டறன்.
தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கடள! தாங்கள் சிகறச்சாகலக்குப்
தபாறுப்பான அகமச்சராகவும் இருக்கின்றீர்கள். தற்தபாழுது
சிகறச்சாகலயில் இருக்கின்ற சூழ் ிகலக் ககதிகள் அரசியல்
ககதிகள்
என்பகதத்
தாங்கள்
பாராளுமன்றத்தில்
மறுத்திருந்தீர்கள். ான் அவர்ககளச் சூழ் ிகலக் ககதிகள்
என்று
தசால்வது
ஏதனன்றால்,
சம்பந்தப்பட்டவர்கள்
பிறக்கின்றடபாது இலங்ககயில் பயங்கரவாதத் தகடச் சட்டம்
அமுலில் இருந்தது.
1979ஆம் ஆண்டு அது அமுல்
தசய்யப்பட்டது என்று
ான்
ிகனக்கின்டறன். 1979ஆம்
ஆண்டுக்குப் பிறகு பிறந்த சம்பந்தப்பட்டவர்கள் அல்லது
பயங்கரவாதத் தகடச் சட்டம் அமுலுக்குவந்தடபாது இளகமப்
பருவத்கத
அகடந்திருந்த
சம்பந்தப்பட்டவர்கள்தான்
தற்தபாழுது சிகறச்சாகலகளில் சூழ் ிகலக் ககதிகளாக
இருக்கின்றார்கள். அந்தக் ககதிகள் சிகறயில் இருப்பதற்கான
காரணம்
ஏற்கனடவ
தங்களுக்குத்
ததளிவுபடுத்தப்
பட்டிருக்கிறது. இந்த
ாட்டில் யுத்தம்
கடதபற்றடபாது,
இலங்ககயின் அரசியல் யாப்பின் பிரகாரம் - இலங்ககயின்
ீதித்துகறயின் பிரகாரம் அவர்கள்மீது குற்றச்சாட்டுக்கள்
சுமத்தப்பட்டன. ஆனால், அந்தப் பிரடதசத்தில் அப்டபாதிருந்த
சூழ் ிகலயில் அவர்கள் தசய்வது அவர்களுக்கு ியாயமாக
இருந்தது. ஆகடவதான் யாரும் வலுக்கட்டாயப்படுத்தாமல்,
தமிைர்களுக்கு ஒரு விடிவு கிகடக்க டவண்டும் என்ற
ட ாக்கத்திற்காக அவர்கள் எல்லாரும் தாங்களாகடவ விரும்பி
வந்து, குறித்த தசயற்பாடுகளில் ஈடுபட்டார்கள். அந்த
வககயில்தான், தற்தபாழுது அவர்கள் சூழ் ிகலக் ககதிகளாக
இருக்கின்றார்கள்.
உதாரணமாக
ஒரு
விடயத்கதக்
குறிப்பிடுகின்டறன். அதாவது, தற்தபாழுது வடக்கு, கிைக்குப்
பிரடதசத்தில் அகமச்சர்களாக இருக்கின்றவர்கள் என்றாலும்
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சாி, தற்தபாழுது ேனாதிபதியாக இருக்கின்றவர் என்றாலும்
சாி, அல்லது முன்னாள் ேனாதிபதியாக இருந்தவர் என்றாலும்
சாி, வடக்கு, கிைக்குப் பிரடதசத்தில் சம்பந்தப்பட்டவர்கள்
பிறந்திருந்தால்
இன்கறக்குச்
சிலடவகள
அவர்களும்
சூழ் ிகலக் ககதிகளாக இருந்திருக்கலாம். ஏதனன்றால்
அந்தப் பிரடதசத்தில் அத்தககய ிகலப்பாடுதான் காணப்
பட்டது.
தகளரவ
அகமச்சர்
அவர்கடள!
அந்தக்
ககதிகளுகடய விடுதகல ததாடர்பாகப் பல தடகவகள் இங்க
கூறப்பட்டிருக்கின்றது. ஆனால், இன்னும் அவர்களுகடய
விடுதகலயில் முன்டனற்றங்கள் இடம்தபறவில்கல.
அண்கமயில் ஆட்சிமாற்றம்
கடதபற்றதன் பின்னர்
முன்னாள் ேனாதிபதியினுகடய மகன்
ாமல் ராேபக்ஷ
அவர்களும்
அன்றிருந்த
3
பிரதியகமச்சர்களும்
சிகறச்சாகலக்குச் தசன்று அந்தக் ககதிககளப் பார்கவயிட்ட
அடதட ரம், "ஐக்கிய டதசியக் கட்சிக்கு ஆதரவளிக்க
டவண்டாம் என TNA பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களிடம்
கூறுங்கள்” என்று அந்தச் சிகறக் ககதிககளப் பார்கவயிட
இவ்வளவு
காலமும்
அங்கு
தசல்லாத
அந்த
3
பிரதியகமச்சர்களும் டகட்டுக் தகாண்டதுடன், தாங்கள்
அதிகாரத்தில்
இருக்கும்டபாது
அவர்ககள
விடுதகல
தசய்வதாகவும் கூறியிருந்தார்கள். இந்த அரசியல் ககதிகள்
விடுதகலயின்றி இருப்பதும் சிகறயில் துன்பப்படுவதும்
இன்று தமிழ் மக்களுகடய மனங்களில் மிகுந்த குகறயாக
இருக்கின்றது; அவர்களுகடய உறவினர்கள் எங்களிடம் வந்து
அழுது புலம்புவது ஒரு ததாடர் ககதயாக இருக்கின்றது.
தகளரவ அகமச்சர் அவர்கடள! இலங்ககயில் இருக்கின்ற
சிகறகளில் குறித்த தமிழ்க் ககதிகள் கிட்டத்தட்ட 103
டபர்தான்
தற்தபாழுது
இருக்கின்றார்கள்.
அவர்களில்
கிட்டத்தட்ட அகரவாசிப் டபருக்குத் தண்டகன வைங்கப்
பட்டிருக்கின்றது. மிகுதி அகரவாசிப் டபாில் சிலர்மீது வைக்கு
கடதபறவில்கல; சிலர்மீது வைக்கு விசாரண
டந்து
தகாண்டிருக்கின்றது.
தண்டகனயளிக்கப்படாத
ககதி
களுக்குப்
புனர்வாழ்வு
அல்லது
பிகண
வைங்கி
அவர்களுகடய குடும்பங்களுடன் அவர்ககள இகணக்க
டவண்டும் என்று பல தடகவகள் ாங்கள் டகட்டிருந்டதாம்.
தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கடள! அந்தக் ககதிககளப்
பிகணயில்
விடுதகல
தசய்யடவண்டும்
அல்லது
அவர்களுக்குப் புனர்வாழ்வளித்து அவர்களுக்கு விடுதகல
வைங்க டவண்டும் என்று உங்களுகடய அகமச்சு சார்ந்த இந்த
விவாதம்
கடதபறும் இன்கறய தினமும் உங்களிடமும்
மற்றும் அரசாங்கத்திடமும் ாங்கள் வி யமாகக் டகாாிக்கக
விடுக்கின்டறாம். பயங்கரவாதத் தகடச் சட்டத்தின்கீழ் ககது
தசய்யப்பட்டு
குற்ற
ஒப்புதல்
வாக்குமூலத்தின்
அடிப்பகடயிடலடய சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்குத் தண்டகன
வைங்கப்பட்டிருக்கின்றது. குற்ற ஒப்புதல் வாக்குமூலத்திகன
மட்டும் சாட்சியாக கவத்து ஒரு மனிதனுக்குத் தண்டகன
வைங்குவததன்பது சர்வடதசச் சட்டங்களுக்கு முரணான
விடயம்.
குற்ற
ஒப்புதல்
வாக்குமூலத்கத
மட்டும்
அடிப்பகடயாகக் தகாண்டு ஒரு ககதி தண்டிக்கப்படுவது
உண்கமயில் ேன ாயகமல்ல. ஆகடவ, ேனாதிபதி அவர்கள்
அந்தக் ககதிகளுக்கு மன்னிப்பு வைங்க டவண்டும். எமது
ாட்டிடல
கடமுகறயில்
இருக்கின்ற
பயங்கரவாதத்
தகடச்சட்டத்கத ீக்குவதாக ஐக்கிய ாடுகள் மனித உாிகமப்
டபரகவயில் அரசாங்கம் உறுதிதமாைி கூறியிருந்தது. ஆனால்,
இன்றும்
அந்தப்
பயங்கரவாதத்
தகடச்
சட்டம்
ீக்கப்படவில்கல.
இன்று
ேன ாயகத்கதப்
பற்றிப்
டபசப்படுகின்றது; சிக்தகாண்டிருக்கின்டறாம்; ேன ாயகம்
டதகவதயன்று
ீதிமன்றுக்குச் தசல்கின்றார்கள். இன்று
இலங்ககயில் அமுலில் இருக்கின்ற பயங்கரவாதத் தகடச்
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சட்டத்தில் ேன ாயகம் இல்கல. அதாவது ேன ாயகம்
இல்லாத ஒரு சட்டம்
கடமுகறப்படுத்தப்பட்டுத் தமிழ்
இகளஞர்கள்
ததாடர்ந்தும்
தண்டிக்கப்படுகின்றார்கள்.
தகௌரவ
அகமச்சர்
அவர்கடள!
இந்த
அரசியல்
ககதிகளினுகடய விடுதகல ததாடர்பாக
ீங்கள் கூடிய
கவனதமடுக்க டவண்டும். அவர்கள் தங்களுகடய மகனவி,
பிள்களகள் மற்றும் குடும்பங்களுடன் தசன்று வாைக்கூடிய
வககயில் அவர்களுக்குப் பிகணடயா அல்லது புனர்வாழ்டவா
அவசரமாகப் வைங்கப்பட டவண்டுதமன்று ான் உங்களிடம்
டகட்டுக்தகாள்ள விரும்புகின்டறன்.
தற்டபாது ாட்டில் தகாண்டு வரப்படவிருக்கின்ற புதிய
அரசியல் யாப்பின் மூலம் ாடு பிாிக்கப்படப் டபாகின்றது
என்ற வககயில் எல்லாம் தற்டபாது இனவாதிகள் தபாய்யான
ககதககளப்
பரப்பிக்தகாண்டிருக்கின்றார்கள்.
அவ்வாறு
அவர்கள் தசால்வதற்குாிய காரணமும் அவர்களுக்குத் ததாியும்.
அதாவது, அவர்கள் அடுத்த டதாோ்தகல இலக்குகவத்து, பாமர
மக்ககளத் திகசதிருப்புகின்ற வககயில் ஒவ்தவாரு இனவாதக்
கருத்கதச் தசால்லிக் தகாண்டிருக்கின்றார்கள்.
உண்கமயில், அபிவிருத்தியகடந்த ாடுகளில் பல தமாைி
டபசுகின்ற மக்கள் இருக்கின்றார்கள். குறித்த தமாைிகயப்
டபசுகின்ற
ஒவ்டவார்
இனத்துக்கும்
அவரவருக்குாிய
அதிகாரங்கள் அங்கு வைங்கப்பட்டிருப்பதன் அடிப்பகடயில்
அந்த ாடுகள் முன்டனறிக் தகாண்டிருக்கின்றன. ஆகடவ,
இலங்ககயில் வாழ்கின்ற அந்தந்த தமாைிகயப் டபசுகின்ற
மக்களுக்கு, அந்தந்த மதத்கத வைிபடுகின்ற மக்களுக்குச் சம
உாிகம வைங்காதவிடத்து, இலங்கக ாடு எந்தக்காலத்திலும்
முன்டனற முடியாது. இலங்கக அபிவிருத்தியகடந்த ாடாக
முன்டனற டவண்டுமானால், இங்கு வாழ்கின்ற தமிழ்
மக்களுக்கு ஒரு ிரந்தரத் தீர்கவ வைங்க டவண்டும்; தமிழ்
மக்களால் ததாிவு தசய்யப்படுகின்ற தகலவர்கள் அந்த மக்கள்
வாழ்கின்ற பிரடதசத்கத ஆளக்கூடிய வககயில் அரசியல்
யாப்தபான்கற உருவாக்க டவண்டும். அப்படி உருவாக்காத
பட்சத்தில் இந்த ாடு முன்டனற முடியாது. இந்த ிகலகமக்கு
மத்தியில் இன்று இந்த
ாடு இந்தியாவிடம் கடன்
தபறுகின்றது;
சீனாவிடம்
கடன்
தபறுகின்றது;
அதமாிக்காவிடம் கடன் தபறுகின்றது. இவ்வாறு கடன்
தபறுகின்றடபாது ஒவ்தவாரு வருடமும் குறித்த கடன்கள்
அதிகாித்துக் தகாண்டு தசல்லுடம ஒைிய, எந்தக் காலத்திலும்
ாடு அபிவிருத்தியகடயாது என்பகதக் கூறிக் தகாண்டு,
வாய்ப்புக்கு ன்றி கூறி விகடதபறுகின்டறன்.

[අ.ාා.4.35]

ගුණ පහසක්ටර් අප්පුහසාමි ෙහසාා

(மாண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹாமி)

(The Hon. Hector Appuhamy)

ූලලාස
ශ ොබු වරු මාත වත්රීරිමාතනි, තබරිමාතාට ශබශ පත වමාත
ස්රිතිු වත ශු ුා, අෙ ෙුශසේදී ශම් පතශ ේකත වන ප වූ
ශේටුම්පතක්කය ස නි මාත ක්කය සම්බ වධ්ු ේථා ේර ව අුස්ථාු
සලසා දීමාත සම්බ වධ්ු.
සාපරාධී ේාරණාුලදී අශ යෝ ය ස ශ ෝගීතාු ෙැක්කයවීශම්
ප ත
ටශවූ නි මාත
ස
ම් තැ ැවූතුරශ
මාතරණ
සම්බ වධ්ශ  ව අලාා අ ේර වැීමශම් ප වූ ශේටුම්පත
සම්බ වධ්ු තමාතයි පතශ ේෂශ  වමාත
අෙ ෙුශසේ
සාේච්ා ාුට
වැශ  වශ ව. ශමාතිඟදී අපට ේථා ේර ව
ේරුණු-ේාරණා
කිිඟප ක්කය තිශබ ුා. අෙ පා්වලිශම් වරිශ දී ේථා ේශළේ ශබොශ ෝ
ශුලාුට ්රාශ ෝගිේු රශට් සදුු ේාරණා සම්බ වධ්ුයි. එේ
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පැවූතකි ව ශේ පාල වූ, තු පැවූතකි ව
රශට් තිශබ
සාරධ්්වමාත, පත වරුේාාු , දූෂණ, ුතචා, මිීමමාතැරුම්
ාදී
ස ේල එේට එේරි ේරශව තමාතයි සාේච්ා ා ේශළේ.
ශම් නි මාත මාතඟි ව සදු ේරලා තිශබ වශ ව ශමාතොේක්කයෙ? ට ට
ශපර තිබුණු රටුලට ුඩා ුැඩි රටුේ සතඛයාුක්කය ශම් සම්මුති ට
ෙැ ව එේරි ේරශව තිශබ ුා. සමාත ර ශුලාුට ශම් රශට්දී
ුැරැදි ේරලා, රට පතුරණලා, පිට රටට ගිිඟේලා ඒ රටුල සුර සැප
පතඳි ේණ්ඩා ම් ඉ ව ුා. සමාත ර ශුලාුට අිඟතසේ ජ තාුශ
මුෙේ පාේ එේරි ේරශව , ශ ොරේම් ේරලා, එශ මාත ැවූ ම්
ුතචා ේරලා ඒ රටුලට ශුලා ඉ ව ුා. එක්කයශේෝ බැතුර
මාතා්වවශ  ව එශ මාත ැවූ ම් ශු වූ ක්රමාතශ ෙ කි ව ශ ොරේම්
ේරලා, පතශේ රැකි ා එශ මාත ැවූ ම් ඒජ වස ක්කය මාතා්වවශ  ව
මිනිසු වට ුතචා ේරලා එශ මාත ැවූ ම් මිීමමාතැරුමාතක්කය ේර ශ ෝ
පැ ලා ගිිඟ ව ඉ ව සමාත ර අ ඉ ව ුා. සමාත ර රටුේ සමාතය
සම්බ වධීේරණ ක්කය ැති නිසා ඒ අ ශව වුා ව ව බැන් තැ ව
තිශබ ුා. ඒේ නිසා ශම් ඔනි මාත ඔ පතශ ේෂයි. අශේ අධිේරණ
අමාතාතයරිමි ු වරු තලතා අරිශේෝරල මාතැතිරිමි වැ ේථා
ේර ව
ශබොශ ෝ ශේුේ තිශබ ුා වුුවූ, ශම් අුස්ථාශ දී
පතශ ේෂශ  වමාත එරිමි ට ස්රිතිු වත ශු ව න , ශ්රී ලතේාුට
ශම් අුස්ථාු ලබා ශෙ ව ශම් ේර ක්රි ාුලි සම්බ වධ්ු.
ම් තැ ැවූතුරශ
මාතරණ සම්බ වධ්ශ  ව අලාා අ
ේරවැීමශම් ප වූ ශේටුම්පතවූ ඉතාමාතවූමාත ුැෙවවූ ප වූ
ශේටුම්පතක්කය. ශම් ශේටුම්පත අපට ුැෙවවූ ශු වශ ව ඇයි? ේවුරු
ශ ෝ අප සමාතය ජීුවූ ශුලා මාතැරුණාට පස්ශසේ ඒ මාතරණ නිසා
අපට ඇති ශු පාඩුුලට ම් කිස ු වදි ක්කය ලබා වැීමමාතට ශම්
රිළි ව ැකි ශු ුා. ශමාතතැ ු වදි ක්කය කි ලා කි
එශේ ව,
ශේශ ක්කය මාතැරුණාට පස්ශසේ මුෙේ ලබා ව ව ුා කි
ේාරණ
ශ ොශුයි ඉස්මාතරි ශු ව න . ේවුරු ශ ෝ මාතැරුණාට පස්ශසේ
තහු මාතැරුශණ් ේාශ ශ ෝ ම් කිස ුරෙකි ව ම් ඒ මාතරණ සදු
වුණාට පස්ශසේ ජීුවූ ශු අ ට සදු ශු
ානි වණ ව බලා
ු වදි ලබා ශෙ ුා. සදු ශු
ානි සම්බ වධ්ශ  ව කි
ශේොට
ශමාතතැ දී ආෙර ටවූ ු වදි ක්කය ශවු ව පුළුු ව; ේරුණාුටවූ
ු වදි ක්කය ශවු ව
පුළුු ව. ඒ ුාශ මාත ශෙමාත පිශ ුර වැ
ෙරුශුුරට, ෙරුශුුර වැ ශෙමාත පිශ ුරට සමාත ර පතට ආච්චිටසී ාට පුා, ාාරේරුට පුා ශම්ශේ ව අයිති ලැබිලා තිශබ ුා.
ශම් ප වූ ශේටුම්පත අශේ රටට පතශ ේකතයි. ශමාතොේෙ, අශේ රට
ශලෝේශග අශ ක්කය රටුලට ුඩා පත ාල ශු සක්කය ඇති රටක්කය.
ආෙර , ේරුණාු ස පවුශේ බැඳීමාත, ඒ ා සමාතා ු සමාතාජශග
බැඳීමාත අපට තිශබ ුා. ඒ ුාශ මාත අපි ුරණවරුේ බැපත ව ුතක්කයතු
ජීුවූ ශු ජ සමාතාජ ක්කය. ශලෝේශග ශබොශ ෝ රටුේ අපට
ශවෞරු ේර ුා; ආෙර ේර ුා. ඒ ුාශ මාත අශේ පවුල
ආරක්කයෂා ේරවනිමි ව පවුලට පතශ ේෂවූු ක්කය දීලා, පවුල රිළ
ක්රි ාවූමාතේ ශු රටක්කය ශම්ේ. පතශ ේෂශ  වමාත පවුල රිළ ආෙර ,
ේරුණාු ශපරෙැන් ේරශව ජීුවූ ශු රටක්කය ැපා ට ඒ පවුශේ
ේවුරු ශ ෝ, ශු වූ අශ ුරශ ුැරැේෙකි ව අපට ැරිු
ුා
ම් - පතශ ෝ ශු ුා ම්, - ශම් ප වූ ශේටුම්පත සම්මාතත වීමාත
අපි ස ලු ශෙ ාටමාත ඉතාමාතවූමාත ුැෙවවූ ශු ුා. ශම් ප වූ
ශේටුම්පත සම්මාතත වීමාත මාතඟි ව ශේශ ුරශ පතශ ෝුක්කය නිසා
පවුශේ අ ට සදු ශු පාඩුු වණ ව බලා, -ඒ මුෙල අරශව ුැඩ
ේටුතරි ේර ව ශ ොශුයි.- ඒ පාඩුු ඳු ාශව ු වදි ලබා
ශෙ ව , ඒ පාඩුුට රශට් ම් කිස තැ ක්කය ලැබිලා තිශබ ුා.
ඒේ ඉතාමාත ුැෙවවූ කි ලා මාතමාත පත ්ුාස ේර ුා. ඒ නිසා වරු
අමාතාතයරිමි ට ඒ ේාරණ
සම්බ වධ්ශ ම්වූ පතශ ේෂශ  ව
ස්රිතිු වත ශු ව න .
ූලලාස ාරූඪ වරු මාත වත්රීරිමාතනි, අධිේරණ අමාතාතයරිමි ට
ස්රිති ේර ව න
තුවූ ඉතාමාත ශ ොඳ ේාරණාුක්කය තිශබ ුා.
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[වරු ශ ක්කයට්ව අේපු ාමි මාත තා]

මාතා එ වූ සිඟපවූ ේර ව ම්. ඒ ේාරණාු තමාතයි, අශේ අධ්යාප
පතෂ මාතාලාශ
ුැනි ශරේණිශග ඉඳලා ඉ ළට ීමති පතෂ
ඇරිළවූ ේර ව කි ා එරිමි ේැබි ට් පත්රිේාුක්කය ඉදින්පවූ ේර
තිබීමාත. ූලලාස ාරූඪ වරු මාත වත්රීරිමාතනි, ශම්ේ ශම් රටට ඉතාමාත
ුැෙවවූ. ඇයි ශම්ේ ුැෙවවූ ශු වශ ව? ශම්ේ ුැෙවවූ ු ේරුණු
ේාරණා රාශි ක්කය තිශබ ුා. සමාත ර ශුලාුට අපට ශම්
සම්බ වධ්ු ශවොඩක්කය ශුලා ේථා ේර ව සදු ශ පත. ැබැයි, ශම්
පුතචි ේාල රිළ ඒේට ඉඩක්කය
ැ ැ.
මුවූ, ඒ ේටුතවූත
සම්බ වධ්ශ  ව වරු අමාතාතයරිමි ට පතශ ේෂශ  ව ස්රිතිු වත
ශු ව න .
ූලලාස ාරූඪ වරු මාත වත්රීරිමාතනි, ීමති වැ ශ ොෙැීමමාත නිසාවූ
ශම් ජ සමාතාජශග ුැරැදි ශවොඩක්කය සේධ් ශු ුා. එශ මාත ැවූ ම්,
ීමති ශ ොෙ ව ාේමාත නිසා ුැරැදිුලට ශපළඹුණු අ ශබොශ ෝ
ශෙශ ක්කය ශම් රශට් ෙඬුුම් පතඳි ුා. ඒ ුාශ මාත, ීමති වැ ෙ ව ා
සමාත ර අ ීමති ශ ොෙ ව ා අ ශපොළඹුා වවූ නිසා ුැරදිුලට
සු ශුලා අෙ ෙඬුුම් පතඳි අ වූ ඉ ව ුා. ඒ, ීමති වැ
ැෙ රීමාතක්කය ශ ෝ ීමති වැ ෙැීමමාතක්කය ඒ අ ට ැති නිසායි. ශම්ුාට
අමාතතර ේාරණාවූ තිශබ ුා. අෙ පාසේ අරශව බල ව . අෙ
සමාත ර ශුලාුට අපට ශතොරරිරු ලැශබ ුා, පාසේ ළමාතයි ුරඩු
ව ුා, වතජා ව ුා, එශ මාත ැති ම් මාතවූ ශපති ව ුා, මාතවූ
රුය පාපතච්චි ේර ුා කි ා; දිු ට ති ා ව ව ා ඒුා ුශ
ශේුේ පාපතච්චි ේර ුා කි ා. සමාත ර ළමාතයි ෙ වශ ව ැ ැ, ුරඩු
ග්ර ම් ශෙේක්කය ළය තබා වවූශතොවූ මාතරණ ෙඬුුමාත ලැශබ ුා කි ා.
ඒ අ ට ීමති වැ ෙැීමමාතක්කය ැ ැ. එශ මාත ැවූ ම්, සමාත ර
ශුලාුට මාතවූ රුය වැ ෙැීමමාතක්කය ැ ැ. මාතමාත ිඟත ුා, මාතමාත
පත ්ුාස ේර ුා, ීමති කි
පතෂ
අධ්යාප ට ඇරිළු ේර
ශේොට, ෙරුුුරට උව වු
ශේොට ශම් ජ
සමාතාජ
සම්ූර්වණශ  ව ශු ස් ේර ව අපට පුළුු ව කි ා. ශම් ජ
සමාතාජ ශු ස් ේර ක්රමාතශ ෙ තමාතයි, ීමති වැ ඉශව
ව ව ුා ා සමාතා ුමාත ීමති ට අම්බේධ් ු ුැරැදි ශේුේ
ශමාතො ුාෙ කි ාවූ න් ාේාරු ඳු ා ව ව අුස්ථාු සැලසීමාත.
ශම් පතෂ
රිළ අපට පැ ැදිලිුමාත උව වු ව ශු ුා, අපට
ඳු වුා ශෙ ව ශු ුා ුැරැේෙ ශමාතොේක්කයෙ, නිුැරැේෙ ශමාතොේක්කයෙ
ස ඒ ුැරැේෙට අයිති ු ාාණ්ඩ ශමාතො ුාෙ ස ුැරැේෙට පාපතච්චි
ු ශේුේ ශමාතො ුාෙ කි ා. අපි සමාතාජ රිළ අවූෙැේපු ශබොශ ෝ
ශේ තිශබ ුා. ශෙමාත පි  ව සමාතය සපා ෙරුුා ජ සමාතාජවත ු
පතට, සමාතාජ රිළි ව අවූෙැකීම් ලබ පතට, අධ්යාප
සඳ ා
පාසලවූ එක්කයේ එේරි ු පතට, පාසශේ අධ්යාප
ලබ ශේොට,
ශම් රශට් ශ ොඳ පුරුැස ුර බුට පවූ ු ශේොට තහුට තමාතාශ
අ ාවත සේස් ේර ව ව අු ය ේර පත ාලමාත ක්කයති ශම්
පතෂ වූ සමාතය ලැශබ ුා කි ා මාතමාත පත ්ුාස ේර ුා. ඒ නිසා
වරු තලතා අරිශේෝරල මාතැතිනි ට ශම් අුස්ථාශ දී රශට් සමාතස්ත
ජ තාු ශුම්ශු ව මාතා පතශ ේෂ ස්රිති ක්කය පින්මාත ුා. ශමාතොේෙ,
ශමාත අතයු ය ශුලා තිබුණු ේාරණාුක්කය. ඒ ුාශ මාත, සමාතාජශග
අශ ුරවූ අ ට කි  ව න පණිවුඩ ක්කය තිශබ ුා. ීමති වැ
ශ ොෙ ව ා ෙරුු ව, සමාතාජශග ේරුණු ේාරණා වැ , ශ ොඳ රේ
වැ
න් ාේාරු ශ ොෙ ව ා ෙරුු ව ශබොශ ෝ ශුලාුට ශ ොමාතය
ගිිඟ ව තිශබ ආේාර අපි ෙකි ුා. ේාල ක්කය තිස්ශසේ එශසේ සදු
ශු ුා. ු්වතමාතා ශග පුා එශසේ ුැරැදි ේරපු සමාත ර ෙරුු ව
සපා බු අපි ෙකි ුා. ඒ ළමාතයි ව ුැරැේශෙ ව පසුු තමාතයි
ෙකි වශ ව, එ ුැරැේෙක්කය කි ලා. ේට පසුු ඒ අ ශ ජීපතත
ේාල මාත අඳුරු ශු ුා; ේාලේණ්ණි ශු ුා. එශ මාත
ේාලේණ්ණි ශුේදී ඒ ෙරුුා පමාතණක්කය ශ ොශුයි, ඒ ෙරුුාවූ එක්කයේ
බැඳුණු පවුල ේාලේණ්ණි ශු ුා. ඒ ා සමාතා ු ඒ ජ
සමාතාජ මාත ඉතාමාත ප වූ තවූවූු ට ුැශට ුා. ඒ ුාශ මාත ඒ
්රශේ ට ඉතාමාත අඳුරු ේාල ක්කය උො ශු ුා. ශම් ුැඩ පිළිශුළ
රිළ අපි ශම්ේට ීමති කි
පතෂ වූ එක්කයේ තුවූ ශබොශ ෝ
ශේුේ එේරි ේර වනිමු. ශම් රශට් ජ තාු පතස ව පාපතච්චි
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ශ ොේළ ුතරි ශේුේ -ඒුා, ාාණ්ඩ ශු ව පුළුු ව, මාතවූ රුය
ශු ව පුළුු ව, ශු වූ ශේුේ ශු ව පුළුු ව- සම්බ වධ්ුවූ
ෙැම්ුවූ කිරීශම් ුැඩසට
එ ට එේරි ේරමු කි ා මාතමාත
පතශ ේෂශ  ව ශ ෝජ ා ේර ුා.
ූලලාස ාරූඪ වරු මාත වත්රීරිමාතනි, ේතා ේර ව
තුවූ
ේාරණාුක්කය තිශබ ුා. ශමාතතැ ෙැ ව ශබොශ ෝ ශේුේ වැ ේතා
ේළා. ාමාතේ ුරමාතාර වැ එශ මාතවූ ේතා ේළා. තහු ශ ොඳ
ුරමාතාරශ ක්කය. අපට ශමාතිඟදී මාතාධ්ය ටවූ මාතක්කය කි  ව තිශබ ුා.
අෙ මාතාධ්ය වැ ේතා ේර ුා -ේළු මාතාධ්ය වැ ේතා ේර ුා-,
පතපතධ් ්ර ් වැ ේතා ේර ුා. ැමාත ොමාත මාතා කි ුා ුාශ මාත
ශම් අුස්ථාශ දීවූ මාතාධ්යට කි  ව තිශබ ශේ තමාතයි, ශම් රට
ශ ොමාතය
ශේුේ ශප වු ේාල ේරුණාේර අඩු ේර ව ව
කි
එේ. අපි ෙැක්කයේා අශේ ඇමාතතිුරු ව ශෙශෙ ුරශ ේතා බ
අරශව
ැමාත ොමාත ුාශ පළ ේර ුා.
මාතමාත එේ ෙුසක්කය ඒ වැ
බලාශව
ිඟපා ා. එේ මාතාධ්ය
ාලිේාුේ newsුලදී පත ාඩි 5ක්කය ඒේට ලබා දු ව ා. එ
අු යමාත ැති ශෙ ක්කය. ශමාතොේෙ ශ ේරිු? ඒශේ ව රශට් ේවුෙ
ස වශතෝෂ ශු වශ ව? එශසේ ැවූ ම් ඒශේ ව රශට් ේවුෙ මාතක්කය
ඉශව ව වශ ව? එශසේ ැවූ ම් ේාටෙ එයි ව මාතක්කය අරශව
ඉදින් අ ාවත ශුම්ශු ව ුැඩ ේටුතරි ේර ව ට තිශබ වශ ව?
ඒශේ ව ශු වශ ව ශම් ජ සමාතාජ
ේලු ශු එේ ස
මාතාධ්ය පතශ ච ට ලක්කය වීමාතයි. අශේ අ වූ ේර වශ ව ුැරැේෙ.
මාතාධ්ය වූ ේර වශ ව ුැරැේෙ. ශේ පාල
ස මාතාධ්ය කි
ශෙේමාත එතැ දී ුැරැේෙක්කය ේර
ැපා ට මාතමාත ෙකි ුා. ඒ ුැරැේෙ
ශ ොේර ව
කි ා ඉේලීමාතක්කය ේර ුා. ශමාතොේෙ ශ ේරිු?
ෙැ ව බල ව , ාමාතේ ුරමාතාරට ලැශබ අුස්ථාු වැ .
ෙැ ව සාමාතා ය මාතම්ෂයශ ක්කය ශපොලීස ට කි ශුොවූ අපි ශමාතො ුා
ශ ෝ ශෙ ක්කය ෙ ව ුා කි ා, ඒේ ෙුස් වණ ක්කය ති ා ව වශ ව
ැ ැ. ශවනිිඟේලා ්ර ්
ේරලා එේ ෙුශස ව ඉුර ේර ුා.
ැබැයි ාමාතේ ුරමාතාර එේ පාරක්කය ඇපතවූ කි ුා, " මාතමාත ශ ට
ශෙ ව ම් ඉරිරු පාේ" කි ා. ශ ට ශෙ ව ම් ඉරිරු පාේ කි ුාමාත,
ඒ මිනි ා අූරරුුට ශවෙර
ුා. ශ ට කි
ශෙ වැ
පරීක්කයෂණ ක්කය ැ ැ. ඒ ුාශ මාත තු මාතාස කි ව කි
ශෙ වැ
පරීක්කයෂණ ක්කය ැ ැ. ශමාත ව මිනි ා කි ුා, " මාතමාත උප ව
දි ට
එේක්කය කි  ව ම්. මාතාසශග අ වතිමාතට තු එේක්කය
කි  ව ම්. ශපෝ ට එේක්කය කි  ව ම්. ේළුුර වුණාමාත තු එේක්කය
කි  ව ම්" කි ා. ජ මාතාධ්යශ ම්වූ අුස්ථාු ලබා ශෙ ුා,
ශම්ේ කි  ව . ඒ ා සමාතා ුමාත ීමතිශගවූ ශම්ේට අුස්ථාු
ලැබිලා තිශබ ුා. මාතමාත ෙ වශ ව ැ ැ, ශමාතොේක්කය ෙ ශම්ේට ශ ේරිු
කි ා. ශම් ුාශ ශේුේ රටේ සේධ් පත ුතරි ැ ැ. මාතා ෙකි වශ ව,
ශම් ස ලු ශෙ
තිශබ වශ ව බල ශලෝා උඩයි කි ලායි. බල
ශලෝා කි
ශෙ තමාතයි ශම් ස ලු ශේට පාපතච්චි ේර වශ ව.
බල ශලෝා නිසා ශම් රශට් පත ා ේරපු ශේුේ ශවොඩක්කය
තිශබ ුා. පතශ ේෂශ  ව ශේ පාල ශග බල ශලෝා නිසා පත ා
ේරපු ශේුේ අපි ඇස් ශෙශේ ව ෙැක්කයේා. දි පණස් ශෙේ
ඇරිශළේවූ ෙැක්කයේා. ේට ඉස්ශසේලාවූ ෙැක්කයේා. ෙැම්වූ ෙකි ුා.
අ ාවතශගදීවූ අපට ෙකි ව ට සේධ් ශුයි කි ා ිඟශත ුා.
ැබැයි, බල ශලෝා නිසා රට පත ා ශු ුා මිසක්කය රට
කිසශසේවූමාත ඉස්සර ට  වශ ව ැ ැ. ජ තාුට ජීුවූ ශු ව ,
ජ තාුට ුැඩ ේටුතරි ේර ශව තමාත වශ පවුල දිුතණු ේර
ශව , තමාත වශ වමාත දිුතණු ේර ශව , වර , රට දිුතණු ේර
ශව
ුැඩසට ට ම් කිස උෙ ුක්කය ශෙ ව කිසශසේවූමාත
සාධ්ේ ක්කය ශු වශ ව
ැ ැ. අපි ස ලු ශෙ ාශ මාත ුවකීමාත
ශු වශ ව ශම් ුශල ව මිදිලා රට ශුම්ශු ව, ජ තාු ශුම්ශු ව
නිුැරදි ුැඩ පිළිශුළක්කය ක්රි ාවූමාතේ කිරීමාතයි.
ූලලාස ාරූඪ වරු මාත වත්රීරිමාතනි, ඒ ුාශ මාත තු ේාරණ ක්කය
එේරි ේර ව ට තිශබ ුා. එ ම් ිඟර ශවුේ සම්බ වධ්ු.
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ගුණ මූලා්නාරූඪ ේදත්රීතුො

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

වරු මාත වත්රීරිමාතාට තු පත ාඩි ේ ේාල ක්කය ඉතින් වී තිශබ ුා.

ගුණ පහසක්ටර් අප්පුහසාමි ෙහසාා

(மாண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹாமி)

(The Hon. Hector Appuhamy)

ූලලාස ාරූඪ වරු මාත වත්රීරිමාතනි, ශබොශ ොමාත ස්රිතියි තබරිමාතාට.
ශම් රශට් ශබොශ ෝ ශේ සේධ් ශු වශ ව ිඟර ශවුේුලි ව. ශබොශ ෝ
අපරාධ් සේධ් ශු වශ ව ිඟරශවුේ ුලි ව. ඒ ුාශ මාත මාතවූරුය
ශබො ැන්ම් සේධ් ශු වශ ව ිඟර ශවුේුලි ව. ඒ පතතරක්කය
ශ ොශුයි. සමාත ර ශුලාුට සමාත ර තැ වුල ශම් සමාතාජ ට ම්සුදුසු
මිනිසු ව බිිඟ ේර ස්ථා
ැපා ට අෙ ිඟර ශවුේ නි්වමාතාණ
ශුලා තිශබ ුා. ඒේට අු ය ේර ුැඩ පිළිශුළ නිලධ්ාන්ම්වූ
එේරි ශුලා, ඒ ුාශ මාත සමාත ර ශේ පාල
ේර අ වූ එේරි
ශුලා ිඟරේරුු ව එක්කයේ රශට් අපරාධ් රැේල ුැඩි ේර
ුැඩසට  ව ක්රි ාවූමාතේ ේරේදී, ීමතිශග රාමුුවූ ඒුාට අුස්ථාු
ලබා ශෙ ුා. ශම් සම්බ වධ්ු අප ෙරුු වට කි ා ශෙේදී පසුගි
පාඩම් පාේවූ කි ා ශෙ ව අු යයි කි ා මාතමාත පත ්ුාස ේර ුා.
ූලලාස ාරූඪ වරු මාත වත්රීරිමාතනි, ට ට ශපර ේථා ේළා,
ාප ශග පුස්තේාල ගිනි තැබීමාත ආදි වැ . අපි අසා තිශබ
පතධි ට ාප ශග පුස්තේාල ගිනි තිේබ එේට සම්බ වධ් ශුච්ච
උෙපත තුමාත පා්වලිශම් වරිශ වූ ඉ ව ුා කි ායි අපි පත ු
් ාස
ේර වශ ව.

ගුණ මූලා්නාරූඪ ේදත්රීතුො

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

වරු මාත වත්රීරිමාතනි, තබරිමාතාට නි මිත ේාල අුසා යි.

ගුණ පහසක්ටර් අප්පුහසාමි ෙහසාා

(மாண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹாமி)

(The Hon. Hector Appuhamy)

ූලලාස ාරූඪ වරු මාත වත්රීරිමාතනි, ශමාතුැනි ුැරදි නිසා රශට්
ශේොච්චර ්ර ් ඇති වුණාෙ කි ා ජ සමාතාජ ට කි ා ශෙ ව
න . අපි අෙ ෙුශසේ දී ඉතාමාතවූ පතශ ේෂ වන නි මාත ක්කය ස ප වූ
ශේටුම්පතක්කය වැ සාේච්ා ා ේළා. ශබොශ ෝ ශේුලි ව අපට
ඉස්සර ට ගිිඟ ව අශේ රට ලස්ස රටක්කය ැපා ට නි්වමාතාණ
ේර ව ට ැකි ශ
කි ා මාතමාත පත ්ුාස ේර ුා. මාතට ශම්
අුස්ථාු ලබා දීමාත වැ තබරිමාතාට ස්රිතිු වත ශුමි ව මාතමාත නි ඬ
ශු ුා.

ගුණ මූලා්නාරූඪ ේදත්රීතුො

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ශබොශ ොමාත ස්රිතියි. ේළයට වරු උෙ වම්මාත වපිල මාත වත්රීරිමාතා.
[අ.ාා. 4.49]

ගුණ උා ය ප්රභාත් ගම්ේදපිල ෙහසාා

(மாண்புமிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில)

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila)

ූලලාස ාරූඪ වරු මාත වත්රීරිමාතනි, 0000 අතේ 05 ෙර සාපරාධී
ේාරණාුල දී අශ යෝ ය ස ශ ෝගීතාු ෙැක්කයවීශම් ප ත ටශවූ
ශවශ
ලෙ නි මාත
පා්වලිශම් වරිශ
පතුාෙ ේර
ශම්
ශමාතොශ ොශවූ ශම් ප ත ශෙස අුධ්ා
ශ ොමු ේශළොවූ, ුසර
17ේට ්රථමාත සම්මාතත වු ප තක්කය ටශවූ තමාතයි ශම් නි මාත ශව
එ වශ ව. ඒ ුතවශග ශමාතුැනි ප තකි ව රටට ඇතිපත
ැකිු
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ශ ොතිබුණු ෙැඩි අුො මාතක්කය අෙ මාතරි වී තිශබ ුා. ශමාතොේක්කයෙ ශම්
අුො මාත? මුලාස ාරූඪ වරු මාත වත්රීරිමාතනි, පසුගි
ුසර තර
ඇරිළත අශේ රශට් ප වූ ශෙේක්කය සම්මාතත වුණා.
එේක්කය තමාතයි, අරිරුෙ  වවනු වශ ේා්ව ාල පිළිබඳ ප ත.
අශ ක්කය එේ, ු්වතමාතා ආණ්ඩුු 0015දී අවූස ව ේරලා එ
බලාවූමාතේ කිරීමාත සඳ ා සම්මාතත ේළ, බල වූේාරශ  ව
අරිරුෙ  ව කිරීම්ුලි ව තැ ැවූත ව ආරක්කයෂා කිරීමාත සඳ ා වන
ජාතය වතර සම්මුති පිළිබඳ ප ත. ශම් ප වූ ශෙේ ර ා
ඇතිේරපු බලප මාත ුරමාතක්කයෙ? ශම් ෙුස්ුල අරිරුෙ  ව වන
තැ ැවූත ව පිළිබඳ ේා්ව ාල ප ත ටශවූ අරිරුෙ  වවනු ව
පිළිබඳ ශතොරරිරු එේරි ේර ුා. පතපතධ් ත්රස්තුාදී සතපතධ්ා ුලට
බැඳී, ශේොපා ව පතස ව ඒ ත්රස්තුාදී සතපතධ්ා සූලල ඝාත
ේරේදී
ඝාත
වන අ අරිරුෙ  ව තමාතයි. පාසේ
ෙරුුා මාතයදී පැ ැර
ශව
ගිිඟේලා ශබේශේ ස යිඩ් ේරලක්කය එේලා, බශඩ්
ශබෝම්බ ක්කය බැඳ ෙුරණට එුා මාතරාශව
මාතැශර
මිනිස්
ශබෝම්බ ක්කය ේළාමාත, පවුශේ අ ට ඒ ෙරුුා තුමාතවූ
අරිරුෙ  වවනශුක්කය තමාතයි. ූලලාස ාරූඪ වරු මාත වත්රීරිමාතනි, ඒ
පතතරක්කය ශ ොශුයි. ලතේාශු ව ඉ වදි ාුට පැ ලා, ඉ වදි ාශු ව
ුතශරෝප ට පැ ලා, ුතශරෝපශ  ව මාතරි ශුලා සපා අ තුමාත
ඉ වශ ව අරිරුෙ  වවනු ව පතධි ට තමාතයි. ශම් ස ලුශෙ ාශ මාත
ශතොරරිරු අර අරිරුෙ  වවනු වශ ශතොරරිරු එේරි කිරීශම්දී
එේරි ේර ුා පතතරක්කය ශ ොශුයි, ඒ ශෙමාත පි  වට ශෙමාතළ ේළශම්
ාමාතශ  ව උව වු ුා, " මුොශු ව පැ ැර ශව ගි අ " කි ා
ේතා වෙර ශවොතා ශම්ුා කි  ව . මුොශු ව පැ ැර ශව ගි ා
කි ලා එශ මාත දිගි ව දිවටමාත ම් ේරපු උරිශ්ව සමාත ර තරුණශ ෝ,
ශේොපා සතපතධ්ා ශග ා ේශ ෝ පසු ේාලී ු ුතශරෝපශග සපා බු
අශේ වශ ෂණය ලි මාතාධ්යශ දී ව ා ා ාරූප සිඟතු, සාක්කයක සිඟතු
ශ ළි ේරලා තිශබ ුා. ඒ නිසා, අරිරුෙ  වවනු වශ ේා්ව ාල
එේරි ේර ශතොරරිරු සම්බ වධ්ශ  ව ශ්රී ලතේාශ දී ඩු ෙමාත ව
බැන් වුණවූ, ශ්රී ලතේාු නිල ු ශ  ව, ආණ්ඩුු ු ශ  ව සප
ශතොරරිරක්කය පතධි ට එ ජාතය වතර ට සප ුා.
ේළයට, ශු වූ රටේදී අශේ රණ පතරුු ව ඉලක්කයේ ේරමි ව
ෙැ ටවූ ශව
ක්රි ාොමාත ඉදින් ට ගිිඟේලා අශේ රණ
පතරුු වට ඩු ෙැම්මාතාමාත, අ ව ඒ අුස්ථාශ දී ඒ රපා ව ඉේලා
සපා ශ ොවූ,
බල වූේාරශ  ව
අරිරුෙ  ව
කිරීම්ුලි ව
තැ ැවූත ව ආරක්කයෂා කිරීමාත සඳ ා වන ප ත ටශවූ ශ්රී ලතේාු බැඳී
සපා ුා, ශු වූ රටේට අු ය පුේවලශ ුර ාාර ශෙ ව . ඒ
ප ත ටශවූ ඒ ඉේලීමාත ේර ව පුළුු ව. ඒ ටශවූ ඉේලීමාත
ේළාමාත, පුේවලශ ක්කය ාාර දීශම් ක්රි ාුලි තිශබ වශ ව 0000දී
සම්මාතත ේළ ශමාත ව ශම් ප ශවූ. අ ව ඒ නිසායි එො සම්මාතත
ේර පතට ා ා ේ ශ ොවුණු ශම් ප ත, ුසර 17ේට පසු
ා ා ේ ප තක්කය බුට පවූ ශුලා තිශබ වශ ව.
ේළයට, සාපරාධී ේාරණාුල දී අශ යෝ ය ස ශ ෝව
කි
ේාරණ වවූතාමාත, ශම් "අශ යෝ ය ස ශ ෝව " කි
එේ ශෙපැවූතටමාත තිශබ වශ ව න . අපි ජාතය වතර එක්කයේ
වම්ශෙම් ේරේදී, අශ යෝ ය කි
තවූවූු තිශබ ුාෙ? අපි
ෙැක්කයේා, පසුගි ශ ොුැම්බ්ව මාතාසශග බටිඟර තා ාපතිුරු අශේ
පා්වලිශම් වරිුට ඇපතේලා පා්වලිශම් වරිු ේේතැබීමාත වැ
ේථා ා ේරිමාතාවූ
එක්කයේ
සාේච්ා ා
පුවූුා,
"ු ාමාත
පා්වලිශම් වරිු ේැඳු ව " කි ලා ්රේා නිුරවූ ේළ ආේාර .
ුයුස්ථාම්කූලු අශේ රශට් ජ ාධිපතිරිමාතාට මාතාස ශෙේක්කය ෙක්කයුා
පා්වලිශම් වරිු ේේතබ ව
පුළුු ව ුාශ මාත, එතවල වතශග
රැජි ටවූ පා්වලිශම් වරිු ේේතබ ව පුළුු ව. එතවල වතශග
රැජි
පා්වලිශම් වරිු ේේතැබුුාමාත, එශ ේ ඉ ව
අශේ
මාත ශේොමාතසාන්ස්රිමාතාට පුළුු වෙ එශ ේ ේථා ා ේුර ා මුණ
වැිඟලා, "ඇයි, ශමාතශ මාත ේේතැබුශ ? ඒේ ්රජාත වත්රුාෙ ට
පතරුේධ්යි, ුයුස්ථාුට පතරුේධ්යි, මාත
රැජිනි නි, ු ාමාත

333

පා්වලිශම් වරිු

[වරු උෙ ්රාාවූ වම්මාත වපිල මාත තා]

පා්වලිශම් වරිු ේැඳු ව " කි ලා ්රේා ක්කය නිුරවූ ේර ව ?
එශ මාත ගිිඟේලා, මු ශුලා රශට් අාය වතර ්ර ් ක්කය වැ
සාේච්ා ා ේර ව ඒ ඒ රටුල ඉ ව අශේ තා ාපතිුරු වට
පුළුු වෙ? අශ යෝ ය
ම් එශ මාත පුළුු ව ශු ව
එපා ැ,
ශෙයි ශ ව!
වරු පතශේ ේටුතරි අමාතාතයරිමාතනි, තබරිමාතා අශේ අති
ශවෞරු ට පාත්ර වුණු පුේවලශ ක්කය. තබරිමාතා ශම් රශට් ඉ ව ා ීමති
පත ාරෙශ ක්කය. තබරිමාතා ෙ ව ුා, පත ා සම්මුතිශග ුව වති ටශවූ
තා ාපතිුරු වට රශට් අාය වතර ්ර ් ුලට මාතැදි වූ ශු ව
බැන් බු. එශසේ මාතැදි වූවීමාත රපා ව පිටුු ේ කිරීමාතට තරම් බරපතළ
ුරෙක්කය. අපිට මාතතේයි, ශ්රේමාතොස ජ ාධිපතිරිමාතා. එක්කයසවූ ජාතිේ
පක්කයෂශග ිඟටපු රට වැ අියමාතා ශ  ව ේටුතරි ේරපු ඒ කී්වතිමාතවූ
ජ ාධිපතිරිමාතා බ්රිතා ය තා ාපතිුර ා රශට් අාය වතර ේාරණා
සම්බ වධ්ශ  ව මාතැදි වූ ශුේදී, ඒ පිළිබඳු ්රසේධිශග අෙ ස්
ෙක්කයුේදී, "අුරළාශව
ශවෙර පල  ව" කි ුා.
ටවූපතජිත
ු ශ  ව අශේ රට
ටවූ ේරශව
ිඟටපු
ා ේ ාශ
නිශ ෝජිත ා ශ වෙ ශම් කි ලා ිඟත වශ ව ැරිු රශට් අියමාතා
රැේ ව ව
ඒ මාත ශේොමාතසාන්ස්ුර ා ශවෙර ු ව එරිමාතා
ේටුතරි ේළා. වරු පතශේ ේටුතරි අමාතාතයරිමාතනි, ඒ නිසා පත ා
සම්මුති
ටශවූ තා ාපතිුරු වශ ුවකීම් තවු වට සිඟපවූ
කිරීමාතට -ඒ පිළිබඳු සැබපත වමාත අුශබෝධ් තිශබ , ඒ ුාශ මාත
රටට ආෙර ේර පුේවල ුර ශලස අපි පත ්ුාස ේර - තබරිමාතාට
ුවකීමාතක්කය තිශබ ුා කි ලා අපි ිඟත ුා.
ශ ොුැම්බ්ව මාතාසශග 14ුැනි ො වරු ේථා ා ේරිමාතා ශම් වරු
පා්වලිශම් වරිශ
්රේා ක්කය ේළා, " ඬ අම්ු, ු්වතමාතා
ආණ්ඩුුට බහුතර
ැතැයි මාතමාත ්රේා ේර ුා." ම්ශු ව. ඒ
ශුලාශ ශම් ේථා ා ේ වැලන්ශග ිඟටපු තා ාපතිරිමාත වලා,
පතශ ේෂශ  වමාත තා ාපතිරිමි  වලා උඩ පනිමි ව අවූපුඩි ව ුා
අපි ෙැක්කයේා. අපට ම් ෙෂ යාබාධ් තිශබ ුා කි ා ිඟතමුශේෝ.
මුවූ, මාතා ශම් කි ාපු ේාරණ මාතාධ්ය ුා්වතා ේර තිබුණා ශපොේ
ශවඩි අුරන් ව.
ූලලාස ාරූඪ වරු මාත වත්රීරිමාතනි, තා ාපතිුරු ව ශමාතරටට
ඇපතවූ නිශ ෝජ
ේර වශ ව තවු වශ රටයි. තවු ව වම් ශෙම්
ේර වශ ව රට සමාතය මිස, ආණ්ඩු සමාතය මිස, ශේ පාල පක්කයෂ
සමාතය ශ ොශ . ආණ්ඩුු ේවුරු වුණවූ ඒ ආණ්ඩුු එක්කයේ වම්
ශෙම් ේර ව , ස ශ ෝවශ  ව ේටුතරි ේර ව තා ාපතිුරු
ීමතිශ  ව බැඳිලා ඉ ව ුා. එශ මාත
ැවූ ම් ජාතය වතර
සම්මුතිුලි ව බැඳිලා ඉ ව ුා. එක්කය පක්කයෂ ේට බහුතර
ැතැයි
කි ා ෙකි පතට, තු පක්කයෂ ක්කය සා්වථේ වුණා කි ා ශපශ
පතට
එ තමාත වශ ශපෞේවලිේ සරිටට ශ ේරි ශු ුා ම්, ඒ රටුල
සරිටට ශ ේරි ශු ුා ම් ඒ වැ අශේ අුධ්ා
ශ ොමු පත
ුතරියි.
ශම් ශෙ
පණිපතඩ
ුරමාතක්කයෙ? ශම් තා ාපතිුරු
අවූශපොළස ව ැඟීශමාත ව ශලොුට ඬ වා කි ශ එක්කයසවූ ජාතිේ
පක්කයෂ "බටිඟර සුරතලා" කි
එේෙ? බිඳ ුැටුණු ඒ එක්කයසවූ
ජාතිේ පක්කයෂ ආණ්ඩුු බටිඟර රූේඩ ආණ්ඩුුක්කය කි
එේෙ?
ශෙො ව ජුු ව ධ්්වමාතපාල ුතව ක්කය ළි උො වී තිශබ ුා කි
එේෙ?
ූලලාස ාරූඪ වරු මාත වත්රීරිමාතනි, ආණ්ඩු පක්කයෂශග ඉ ව රටට
ආෙර ේර
මාතැති ඇමාතතිුරු වශ
ේාරුණිේ, ශවෞරුීම
අුධ්ා
පිණිස මාතමාත ශම් ේාරණ ශ ොමු ේර ුා.
ඒ ුාශ මාත, පතශේය  බලුරි ව රශට් අාය වතර ේාරණ ේට
ශමාතතරම් ඇඟිලි ව පු ුතව ක්කය ලතේා ඉති ාසශග ේුරොුවූ
තිබාශණ් ැ ැ. ඒ දි 50 ඇරිළත පතපතධ් පතශේ තා ාපතිුරු ව
පතපතධ් ්රේා ේරමි ව දුරේථ ඇමාතරිම් 7ක්කය ලබා දී තිශබ ුා.
ම්දුරු දි ේ ඒුා මාතශ ලිපි ක්කය මාතඟි ව සති අ වත පුුවූ පතේ
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පළ ශු ව නි මිතයි. මුලි වමාත අවමාතැතිුර ා පවූ ේළාමාත බටිඟර
රටුේ, ුතශරෝපී සතවමාත ඒ ුාශ මාත ශපොදු රාජය මාතණ්ඩල "ශම්
අවමාතැතිුර ා පවූ කිරීමාත ීමති පතශරෝධියි. එ ට එශරිඟු ීමති
අම්ු ේටුතරි ේර ව . ුයුස්ථාු අම්ු ේටුතරි ේර ව "
කි ලා ඉේලීමාතක්කය ේළා. ූලලාස ාරූඪ වරු මාත වත්රීරිමාතනි,
තමු ව ා වශසේලා, අපි ැශමාතෝමාත ෙ ව ුා මාතක්කය ීමතයම්කූලෙ
ැේෙ කි ලා තීරණ
කිරීශම්, පතශ ේෂශ  වමාත
මාතක්කය
ුයුස්ථාම්කූලෙ
ැේෙ කි ලා තීරණ කිරීශම් පරමාත අධිේාන්
බල තිශබ වශ ව ශරේෂ්ධාධිේරණ ටයි කි
එේ. ේවුරුුවූ
ශරේෂ්ධාධිේරණ ට ගිිඟේලා අවමාතැතිුර ා ශලස මාතිඟ වෙ
රාජපක්කයෂ මාතැතිරිමාතා පවූ කිරීමාත, රනිේ පතක්රමාතසත මාතැතිරිමාතාට
අවමාතැති ධුර
අිඟමි වීමාත ුයුස්ථාම්කූල
ැතැයි කි ලා
අධිේරණ ඉදින්ශග අියශ ෝව ට ලක්කය ේශළේ ැ ැ නිස ේාල
ඇරිළත. දි 30ක්කය ඇරිළත එ අියශ ෝව ට ලක්කය ේළ ුතරියි.
එශ මාත
අියශ ෝව ට
ලක්කය
කිරීමාතක්කය
වුශණ්
ැ ැ.
ශරේෂ්ධාධිේරණ ට පැමිණිලි ශ ොේරපු උෙපත
තා ාපති
ේා්ව ාලුලට පැමිණිලි ේළ බු ම් අපි ෙැක්කයේා. තා ාපති
ේා්ව ාල ශරේෂ්ධාධිේරණශග ුවකීමාත ාාරශව
ශමාතුැනි
නිවමාත ුලට එළැඹීමාත රශට් ස්ුාධිපතය ට අියශ ෝව ක්කය
ශ ොශ ෙ කි
්ර ්
තමු ව ා වශසේලාශ
ෙුතට තට්ටු
ේරලා අ  ව කි ලා අපි ආණ්ඩු පක්කයෂශග මාත වත්රීුරු වශව ව
ඉේලා සපා ුා.
ඒ ුාශ මාත, පා්වලිශම් වරිු ේේ තැබුුාට පසු සාමාතා ය පන්දි
රැස් ශු ව තිබුශණ් ශ ොුැම්බ්ව 05 ුැනි ොයි. ුාරාුසා
කිරීශමාත ව පසු ේැඳු ව නි මාත ේශළේ ශ ොුැම්බ්ව 1 ුැනි ොයි.
දි
11යි ේේ ගිශග. ජ ාධිපතිරිමාතාට ුයුස්ථාශු ව බල
තිශබ ුා, පා්වලිශම් වරිු මාතාස ශෙේක්කය ේේ ති  ව . ැබැයි,
දි
11ක්කය ේේ තැබුුා පතතරයි "බුදු අම්ශමාතෝ! ලතේාශ
්රජාත වත්රුාෙ ඉුශරෝ" කි ලා ්රේා නිුරවූ ේර ව , ඬ
ය ව , මුවීම් පුවූුා සාේච්ා ා ේර ව , ඇශමාතන්ේාශු ව,
ඉ වදි ාශු ව, ුතශරෝපශ  ව ජ ාධිපතිුර ාට දුරේථ ඇමාතරිම්
එු ව , ු ාමාත පා්වලිශම් වරිු ේැඳු ව
කි ලා බලප ම්
ේරු ව
ශම් පින්ස ේටුතරි ේළා. රශට් ුයුස්ථාු අම්ු
පා්වලිශම් වරිු ුාරාුසා ේර ව ජ ාධිපතිුර ාට අයිති
තිශබ ුා. එ ුැරදියි ම්, එ පතමාත්ව
ට ලක්කය ේළ ුතවූශවූ
බටිඟර තා ාපති ේා්ව ාල රිළ ශ ොු, අශේ ශරේෂ්ධාධිේරණ
රිළයි.
එුැනි ශෙ ක්කය ශු ුා ශුම්ුට තා ාපති ේා්ව ාලුලි ව
තමාතයි කි ශ ශම්ේ ුයුස්ථා පතශරෝධියි, ු ාමාත පා්වලිශම් වරිු
ේැඳු ව කි ලා. අපි ම් ඉශව ශව තිබුශණ් පරමාතාධිපතය
බල
තිශබ වශ ව ජ තාුට; ජ තාු ඉදින් ට
එේ
කිසශසේවූමාත ්රජාත වත්ර පතශරෝධි
ැ ැයි කි ලායි.
ැබැයි,
ශරේෂ්ධාධිේරණ
එ
ුයුස්ථා පතශරෝධියි කි ලා තීරණ
ේර ව ේලි ව ඒ තී වදුු වවූශවූ බටිඟර තා ාපතිුරුයි. අශේ
රශට් තිශබ මාත්වමාතස්ථා පාේ පතුරණ අතශ්ව ුැරදිලාුවූ අශේ
රශට් ුතක්කයති පසඳලීමාත ේර ශරේෂ්ධාධිේරණ වූ අර පතුරණ
ලැයිස්රිුට ෙමාතා බටිඟර රටුලට පතුරණා ෙමාතා තිශබ ුා ශෙෝ
කි
සාධ්ාරණ සැේ ඇතිු තරමාතටමාත අෙ බටිඟර තා ාපතිුරු
ශරේෂ්ධාධිේරණශග ේා්ව ාාර අතට අරශව
තිශබ ුා,
ූලලාස ාරූඪ වරු මාත වත්රීරිමාතනි.
ේශගවූ, අෙවූ ශම් සාාශ ආණ්ඩුු පැවූශවූවූ, පතපක්කයෂ
පැවූශවූවූ ුාඩි ශුලා සපා ආණ්ඩුශ මාත වත්රීුරු ව රුස ාම්
තා ාපතිු සපා ආචා්ව ෙ ා ව ජ තිලේ මාතැතිරිමාතාට ශ ොඳටමාත
තඩිබ ුා. එරිමාතාට පතරුේධ්ු ඉදින්පවූ ේර ශචෝෙ ාු ශමාතොේක්කයෙ?
පතශේ අමාතාතයරිමාතනි, එරිමාතා ුරමාත වත්රණ ට සම්බ වධ්යි, රාජය
පතශරෝධි ුරමාත වත්රණ ට පක්කයෂු පවූතරුලට ලි ුා, ු ාමාත එරිමාතා
වැ පතමාත්ව
ක්කය ේර ව කි ුා. එ ඉතග්රීස පවූතරුල ුා්වතා
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ේරලා තිබුශණ්; අ වත්ව ජාල ුා්වතා ේරලා තිබුශණ් coup එේට
සම්බ වධ් වුණා කි ලායි. ශම් “coup” කි  වශ ව ශමාතොේක්කයෙ?
ඉස්සර අපි ඉස්ශේෝලශග ගි ේාලශග ම් ාාපතත ේශළේ, Oxford
Dictionary එේ.
ූලලාස ාරූඪ වරු මාත වත්රීරිමාතනි, ෙැ ට
ශලෝේශග ුැඩිශ  වමාත ාාපතත ේර වශ ව Google Dictionary එේ.
එිඟ “Coup” එේ පතග්ර ේර තිශබ වශ ව ශමාතශසේයි. "A sudden,
violent, and illegal seizure of power from a government."
ආණ්ඩුශ
ා ේ ා ්රචණ්ඩු, බල වූේාරශ  ව, ීමති පතශරෝධීු
බල
පැ ැර වැීමමාත තමාතයි රාජය පතශරෝධී ුරමාත වත්රණ ක්කය
කි  වශ ව.
අවමාතැතිුර ා පවූ ේශළේ ේවුෙ? ජ ාධිපතිුර ා පතස ව.
ජ ාධිපතිුර ා තමාතයි ලතේාශ රාජය ා ේ ා; ආණ්ඩුශ
ා ේ ා; ඇමාතති මාතණ්ඩලශග ා ේ ා; ජ තාුශ බහුතර
පතස ව පවූ ේර ලෙ එේමාත තැ ැවූතා. වූ ශෙපත ශ ව! එශ මාත
ම්, රාජය පතශරෝධී ුරමාත වත්රණ ක්කය ේර ව රාජය ා ේ ාට
පුළුු වෙ? රාජය ා ේ ා පතස ව පවූ ේර තා ාපතිුරු බැඳී
ඉ ව ුා, රාජය
ා ේ ාශ
තීරණ ශලෝේ
ඉදින්ශග
සාධ්ාරණීේරණ
ේර ව . ඒේට තමාතයි තා ාපතිලා පවූ
ේර වශ ව. ආණ්ඩුශ ේව
; ආණ්ඩුශ ක්රි ාමාතා්වව ශලෝේ
ඉදින්ශග සාධ්ාරණීේරණ කිරීමාත තා ාපතිුරු වශ ුව කීමාතක්කය.
තමාත වු පවූ ේරපු ජ ාධිපතිුර ාශ මාතත ශුම්ශු ව ලි ුා
ැශර ව ආණ්ඩුශ
ා ේ ා ශ ොු , ජ තා බලශ  ව පවූ
ශ ොවුණු අවමාතැතිුර ා ශුම්ශු ව ශපීම සපා ව කි ලාෙ ශම්
මාත වත්රීුරු ෙ ා ව ජ තිලේ මාතැතිරිමාතාට කි  වශ ව?
අෙ තුවූ පතශ ේෂ ශෙ ක්කය සේධ් වුණා. එිඟදීවූ ශම් ුාශ මාත
බලප මාතක්කය වුණා. පසුගි දි 50 සමාතශග අපට ඇමාතතිුරු කි ලා
කි ුා , ුැරැදි පතධි ට මාතාධ්ය ේටුතරි ේළා කි ලා අෙ NGO
ේේලිුලි ව මාතාධ්ය ආ ත ුලට ගිිඟේලා තිශබ ුා. ඒ අම්ු
"ශ වූ එ ්එම්" එේට ගිිඟේලා තිශබ ුා. වරු අග්රාමාතාතයරිමාතාශ
ුැඩිමාතේ ශසොශ ොුතරා ු , ශම් රටට රූපුාිඟනි
ඳු වුා දු ව
ශජයෂ්ධතමාත මාතාධ්යශ දිශ ුර ු
ා ව පතක්රමාතසත මාතැතිරිමාතාශ
"ටීඑ වඑේ" ාලිේාුටවූ ගි ා කි ලා මාතට ශ ොනිල ශතොරරිරක්කය
ලැබුණා. "ශ වූ එ ්එම්" එශේ ව මාතට ේථා ේළා. අශේ
ආ ත ුලටවූ එ ුා කි ුා කි ලා "ශෙරණ" ස "ිඟරු"
ාලිේාුල මාතාධ්යශ දි ව මාතට ේථා ේරලා කි ුා. මාතට "ටීඑ වඑේ"
ාලිේාශු ව ේථා ේශළේ
ැ ැ.
ැබැයි, මාතට ශු වූ
ාලිේාුකි ව කි ුා, "ටීඑ වඑේ" ාලිේාුටවූ ගි ා කි ලා.
ූලලාස ාරූඪ වරු මාත වත්රීරිමාතනි, ශම් අ ශ ශචෝෙ ාු ශමාතොේක්කයෙ?
ඒ අ ාාර දු ව පුුවූ පවූ නිශ ෙ
මාතට ලැබුණා. ශම් NGO
ේේලි කි  වශ ව ශමාතොේක්කයෙ? දි 50 ආණ්ඩුු සමාතශග ශම් මාතාධ්ය
ආ ත
ජාතිුාෙ ට පක්කයෂු, ඒේාධිපතිුාෙ ට පාර ේැශප
අුතන් ව පක්කයෂග්රාහී තු මාතාධ්ය ආුරණ කිරීම් ේළා කි ලා
කි ුා. ඒ මාතාධ්ය ආ ත ුල ක්රි ාේාරේමාත පක්කයෂග්රාහී තෙ, ැේෙ
කි ලා තීරණ ේර ව ශම් NGO ේේලිුලට තිශබ අයිති
ශ ෝ බල ුරමාතක්කයෙ? ශම් NGO ේේලිුල ඉ වශ ව ේවුෙ?
තමු ව ා වශසේලාශ
ආණ්ඩුශ
සමාත ර ආ ත ුල මුෙලි ව
ඩවූරි ශු උෙපත ; ඒ රාජය ආ ත ුලි ව අම්ග්ර ලබා වවූ
උෙපත ; තමාත වශ ජීපතේාු අිඟමි වීශම් ශසොපත ව තැශු උෙපත
තමාතයි ශම්ුාශග ඉ වශ ව. ඒ පතතරක්කය ශ ොශුයි. මාත බැතුර
මාතතශේොේලශග සේලිුලි ව ැශප උෙපත ; බටිඟර තා ාපති
ේා්ව ාලුල ශඩොල්වුලි ව, පවුම්ුලි ව ැශප උෙපත තමාතයි ශම්
මාතාධ්ය ආ ත ුට ේරලා තවු ව න්යි කි ලා ිඟත පතධි ට ශම්
මාතාධ්ය ආ ත ේටුතරි ේළ ුතරි කි ලා කි  වශ ව.
පතපක්කයෂශග සපා දී මාතාධ්ය නිෙ ස වැ
ඬ
පක්කයෂශග සපා
වරු මාත වත්රීරිමාත වලාශව ව
ේැමාතැතියි, තබරිමාත වලා ශම් ක්රි ාු අම්මාතත
කි ලා. එ රටට කි  ව . තශේ ඬ රටට

යපු, ෙැ ව ආණ්ඩු
අපි ෙැ
ව ව
ේර ුාෙ, ැේෙ
කි
ශම් මාතාධ්ය
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ආ ත , තබ සත ආේාරශ  ව ේටුතරි ේළ ුතරියි කි ලා තබ
සත ුාෙ? ශමාතොේෙ, ඒ අ තමු ව ා වශසේලාට පක්කයෂග්රාහී ත NGO
ේේලි නිසා තමු ව ා වශසේලාශ ශමාතශ
වීමාත මාතත තවු ව මාතාධ්ය
ආ ත ුලට ගි ා කි
එේ තමාතයි ශපොදු ැඟීමාත. ඒේ එශ මාත
ශ ොශුයි
ම්, ේරුණාේරලා ශම්ේ ශ ළා ෙකි ව .
තමු ව ා වශසේලා ැමාත ොමාත ේථා ේශළේ මාතාධ්ය නිෙ ස රැකීමාත
ශුම්ශු ව ශපීම ඉ ව කි ලායි. ැවූ ම්, "ේළු මාතාධ්ය, ේළු
මාතාධ්ය" කි ුාට ේළු පැේලමාත එේල ු වශ ව තමු ව ා වශසේලාට
කි
එේ අපි සිඟපවූ ේර ුා.
ූලලාස ාරූඪ වරු මාත වත්රීරිමාතනි, රාජය ශ ොු සතපතධ්ා ුල
උෙපත ට අපි කි ුා, ශඩොල්ව පවුම්ුලට ේ ෙරේශම් ශමාතශ මාත
බලු රෑ ක්කය පතධි ට ැසශර ව එපා කි ලා. "ඉජුඃ ඉජුඃ" කි ුාමාත
ුලිව ු ාශව එ , "උසී උසී" කි ුාමාත බුරාශව ේඩා පනි ,
බලු රැළක්කය පතධි ට ැසශර ව එපා. ජීුවූ ශු ව ශු වූ
පතධි ක්කය ැවූ ම් පවූතර ශේොළ ක්කය පාශ්ව එළා ශව සයා ේ මාත
ේට ුඩා ම්බුේාරයි කි
එේ මාතාධ්ය ආ ත ුලට ේඩා පනි
ෙඩ බේල වට අපි සිඟපවූ ේර ුා.
ූලලාස ාරූඪ වරු මාත වත්රීරිමාතනි, ශම් ෙුස්ුල ්රජාත වත්රුාෙ
වැ
ඬ ය අ ශව ව අූරරු ්ර ් ක්කය මාතට අ  ව තිශබ ුා.
අපට මාතතේයි එක්කයසවූ ජාතිේ පක්කයෂ මාත වත්රීරිමාත වලා රි වශෙ ක්කය
අශේ ආණ්ඩුශ ඇමාතති ධුර ලබා වවූතා පතතරයි, පාශ්ව තිබුණා
උේශඝෝෂණ ක්කය. ඒ අ ු ම් ේරලා තිබුණා, "්රජාත වත්රුාෙශග
ආරක්කයෂශ ෝ" කි ලා; They have named themselves
"defenders of democracy." අශවූ තිේබා සට ව පාධ ක්කය. ඒ
තමාතයි, “Don't sell our vote.” "අශේ ා  වෙ පතුරණ ව එපා;
අශේ ා  වෙ ශු වශේස ේර ව එපා" කි ලා. එ සාධ්ාරණ
ඉේලීමාතක්කය. ජ තාුශ
ා  වෙශ  ව පවූු
මාත වත්රීුර ා, ඒ
ජ තාුට ශරෝිඟ ශුලා ඒේ ශු වශේස ේර ව එපා කි
එේ
ශ ොඳ ඉේලීමාතක්කය. ූලලාස ාරූඪ වරු මාත වත්රීරිමාතනි, ැබැයි ශම්ේ
ශෙපැවූතටමාත සාධ්ාරණ ශු ව න . ශම් පැවූශත ව ඒ පැවූතට
එේ ුැරැදි ම්, ඒ පැවූශත ව ශම් පැවූතට එ එේවූ
්රජාත වත්ර පතශරෝධියි. ශම්ේ one-way road එේක්කය ශු ව බැ ැ
ශ ව.

ගුණ මූලා්නාරූඪ ේදත්රීතුො

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

තබරිමාතාට තු පත ාඩි ක්කය තිශබ ුා.

ගුණ උා ය ප්රභාත් ගම්ේදපිල ෙහසාා

(மாண்புமிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில)

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila)

ශබොශ ොමාත පි ව.
ූලලාස ාරූඪ වරු මාත වත්රීරිමාතනි, එතශේොට ශම් පැවූශත ව ඒ
පැවූතට
ශේොට ්රජාත වත්ර පතශරෝධියි; ුයුස්ථා පතශරෝධියි; ජ
මාතත ට පට ැනියි. ැබැයි, ෙැ ව අශේ ශෙශ ක්කය ත පැවූතට
පැ ව ා. "තු 01ක්කය මාතය එ ශුෝ" කි ලා අශේ සුමාත වතිර ව
මාත වත්රීරිමාතා ්රේා ක්කය ේළා. ශේෝ, අර ්රජාත වත්රුාෙශග
ආරක්කයෂේශ ෝ පාේ? "ා  වෙ පතුරණ ව එශපෝ" කි ලා පාරට
බිඟ ව
න
ශ වෙ? ශම් පැවූශත ව
ශේොට පතතරෙ
්රජාත වත්රුාෙ
මාතතක්කය ශු වශ ව? එශ මාත
ම් තවු ව
්රජාත වත්රුාෙශග
ආරක්කයෂේ  ව
ශ ොශුයි.
තවු ව
්රජාත වත්රුාෙශග ේපපා ආරක්කයෂේ  ව. ශම් NGO ේේලි පාේ
පාරට බිඟ වශ ව තමාත වශ පක්කයෂශග ඉ ළි ව අණක්කය ලැබුශණොවූ
පමාතණයි. එශ මාත
ැවූ ම් තමාත වු ශමාතශ ු
තා ාපති
ේා්ව ාලුලි ව පතස ේර
ශඩොල්ව මාතේල වණ ව ේරලා
ශපොශරො වදු වුණු වණ
න් ට තිශබ ුා ම් පතතරයි තවු ව
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පා්වලිශම් වරිු

[වරු උෙ ්රාාවූ වම්මාත වපිල මාත තා]

්රජාත වත්රුාෙ ශුම්ශු ව ශපීම සපා වශ ව. ඒ නිසා තවු වට
අයිති ක්කය ැ ැ,
න් ශේ ශමාතොේක්කයෙ කි ලා තීරණ ේර ව .
ූලලාස ාරූඪ වරු මාත වත්රීරිමාතනි, ඒ අ ට බණ පෙ ක්කය සිඟපවූ
ේරමි ව මාතශ ේථාු අුස ව ේර ව මාතා ේැමාතැතියි. බුදු රජාණ ව
ු  වශසේ ධ්ම්මාත පෙශග ශමාතශසේ ශේ ා ේර ුා.
"අසාශර සාරමාතතිශ ො - සාශර චාසාරෙස්සශ ො
ශත සාරත ාධිවච්ා  වති - මිච්ා ාසතේේපශවොචරා"

ඒ කි  වශ ව, නිසරු ශේ සරු ශලසවූ, සරු ශේ නිසරු ශලසවූ
වවූ අ ට කිස දි ේ සරු ශේ ශ ොලැශබ වශ ව . ඒ ශේ රාජය
ශ ොු සතපතධ්ා ුලි ව මාතාධ්යුලට ේඩා පනි උෙපත ට සිඟපවූ
ේරමි ව, මාතා නි ඬ ු ුා. ස ලු ශෙ ාටමාත ශතරුු ව සරණයි.

ගුණ මූලා්නාරූඪ ේදත්රීතුො

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ට ළයට, වරු (ආචා්ව ) ්වෂ ෙ සේුා අමාතාතයරිමාතා.
[අ.ාා. 5.10]

ගුණ අආචාර්ය හසර්ෂ ා  ිරල්වා ෙහසාා අපපොදු ්ැපයීම් ්හස
ආර්ථික ප්රින්ං්පකරණ අොායතුො

(மாண்புமிகு (கலா ிதி) ஹர்ஷ த சில்வா - தபாது வைங்கல்
மற்றும் தபாருளாதார மறுசீரகமப்பு அகமச்சர்)

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - (Minister of Public
Distribution and Economic Reforms)

ූලලාස ාරූඪ වරු මාත වත්රීරිමාතනි, ශබොශ ොමාත ස්රිතියි.
මාතා මිත්ර, වරු උෙ ්රාාවූ වම්මාත වපිල මාත වත්රීරිමාතා ශබොශ ෝ
ශචෝෙ ා එේල ේළා. ඒ ුාශ මාත එරිමාතා කි පු සමාත ර ේරුණු
සමාතය අපි එේය ශු වශ ව ැ ැ. මුවූ, එේ ශෙ ක්කය සමාතය අපි
එේය ශු ුා. එරිමාතා අශප ව ඇහුුා, "අෙ ශම් ශුලා තිශබ
සේධි සම්බ වධ්ශ  ව අශේ ස්ථාුර ශමාතොේක්කයෙ?" කි ලා. උෙ
වම්මාත වපිල මාත වත්රීරිමාතාටවූ, ශම් රශට් ජ තාුටවූ ඉතාමාත පැ ැදිලිු
මාතමාත කි  ව ේැමාතැතියි, ඒ ශුච්ච ක්රි ාුලි සම්බ වධ්ශ  ව අශේ
පතශරෝධ්තාු අපි ශමාතතැ පළ ේර බු. ශමාතොේෙ, පතපක්කයෂශග
ඉ ව ශේොට එේ ස්ථාුර ුරවූ, රජ ට ආුාමාත තු ස්ථාුර ුරවූ
ති ා ව ව පක්කයෂ ක්කය ශ ොශුයි අශේ පක්කයෂ . මාතමාත එුැනි
පක්කයෂ ේ සාමාතාජිේශ ක්කය ශ ොශුයි.
"ටීඑ වඑේ" ආ ත
වැ
ම් මාතමාත ෙ වශ ව ැ ැ. මුවූ,
"සරස" ආ ත
පිළිබඳු අපි ෙ ව ුා. මාතට "ලතේාදීප" පුුවූ පවූ
ආ ත ශ  ව ේථා ේර කි ුා, ඒ අ ටවූ අෙ ශම් ේලබව නි
සේධ් ශුලා තිශබ බු.
තමාත වශ
පතශරෝධ්තාු පළ ේර ව
න මාත ශේශ ුරට
අයිති ක්කය තිශබ බු මාතමාත පිළිව ව ුා. අපට ශබෝඩ් එේක්කය උස්සා
ශව , අට්ටාල ක්කය ව ශව න මාත තැ ේ ඉ ව පුළුු ව. අපිවූ
අට්ටාල ව ශව ිඟපා ා. තබරිමාත වලාවූ පත ාරමාත ාශේපත පා්වක්කය
එශක්කය අට්ටාල ව ශව
ිඟපා ා; ේාටුවූ ිඟතසාුක්කය ශ ොු
පතධි ට ඒ ුැඩ ේටුතරි සේධ් ේළා. ඒ අ ට ේළු ෂ්වට් ඇඳශව
ඉ ව
පුළුු ව, සුදු ෂ්වට් ඇඳශව
ඉ ව
පුළුු ව. ඒශක්කය
වැටලුුක්කය ැ ැ. මුවූ අෙ ශුලා තිශබ වශ ව ඒේ ශ ොශුයි. ේළු
ඇඳවවූත ේට්පා මුහුණු ු ශව , ඇස් ශෙේ පතතරක්කය ශපශ
පතධි ට ගිිඟේලා ම්කිස පතධි ේ ත්වජ ක්කය එේල ේර තිශබ ුා.
අපි ඒේට පතරුේධ්යි. ඒේ ශ ොශුයි ශු ව
න . සමාත ර
ශුලාුට මාතාධ්යශ  ව ේර ්රේා ුලට අපි ේැමාතති ශ ොශු ව
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පුළුු ව. අපි මාත වත්රීුරු නිසා මාතාධ්යශ  ව සමාත ර ශුලාුට අපට
ප ර ුදි ුා.
මුවූ ශේ පාල ාශ ෝ ැපා ට -ආණ්ඩුු,
පතපක්කයෂ
ැපා ට- අපි ඒුාට මුහුණ ශෙ ව සූො ම් ශුලා ඉ ව
න . එශ මාත ැවූ ම්, ශේ පාල
ශ ොේර ඉ ව න . ඒ
නිසා මාතමාත පත ්ුාස ේර
පතධි ට, මාතාධ්යශ  ව
ම්කිස
අසාධ්ාරණ ක්කය සේධ් ශුලා තිශබ ුා ම්, අපි ේර ව න
ශමාතොේක්කයෙ? Sri Lanka Press Council එේ තිශබ ුා. ඒ Sri
Lanka Press Council එේට ගිිඟේලා තවු වශ ඒ පතශරෝධ්තාු
ඉදින්පවූ ේර ව පුළුු ව. ේට පසුු ඒ අ ට ඒ ර ා ුරමාතක්කය ශ ෝ
පතසඳුමාතක්කය ලබාව ව පුළුු ව. ඒ නිසා, අෙ සදු වන ශෙ මාතමාත අම්මාතත
ේර වශ ව ැ ැ. අපි ඒේ ශ ළා ෙකි ුා. ේාට ශ ෝ මාතාධ්ය සමාතය
්ර ් ක්කය තිශබ ුා ම්, මි ව ඉදින් ට අොළ ක්රි ාොමාත
ර ා
එ ඉටු ේර වවූශතොවූ ශ ොඳයි කි ා මාතමාත ිඟත ුා.
පසුගි දි ුල අශේ රශට් ඒ ශේ පාල ුරමාත වත්රණ ඇති
වුණු ශුලාශ , පතශේ තා ාපති ේා්ව ාල ඒේට ඇඟිලි ව  ව
උවූසා ේළා කි ා අශේ වරු උෙ වම්මාත වපිල මාත වත්රීරිමාතා
ශචෝෙ ා ේළා. ඒ ේථාු මාතමාත පිළිව වශ ව ැ ැ. තවු ව අශේ රට
දි ා බල වශ ව ජාතය වතර ්රජාශ පිළිවවූ සාමාතාජිේශ ක්කය
ැපා ටයි. ඒ ආේාර ට පිළිවවූ සාමාතාජිේ ුරශ රටක්කය රිළ
ුරමාත වත්රණේාරී ශලස ්රජාත වත්ර පතශරෝධී ුැඩ ේටුතවූතක්කය සේධ්
ශු ුා ම්, ශලෝේ ්රජාු ැපා ට ඒ පිළිබඳු ශසො ා බැලීශම්
ැකි ාු ේාටවූ තිශබ ුා.
සන් ාශ අසාේ ජ ාධිපතිුර ා රසා නිේ අපත පාපතච්චි කිරීමාත
පිළිබඳු ේශග මාතමාත ශම් වරු සාාශ දී ේථා ේළා. අසරණ ජ තාු
ස වණ ව, ෙ ස් වණ ව රසා නිේ අපතුලි ව පත ා ේර බු
අපි ෙ ව ුා. රුස ාු එේ පතධි ේටවූ, ඇශමාතන්ේාු තුවූ
පතධි ේටවූ සන් ාශ ඒ ක්රි ා පපාපාපා දි ා බල ුා; එක්කයසවූ
ජාතී වශ සතපතධ්ා
රිළ ැසශර ුා. මුවූ, මාතමාත ඒ ේථාු
ේශළේ ශලෝේ ්රජාශ සාමාතාජිේශ ක්කය ැපා ටයි. මාතාලදිුයිශ ව
ුරමාත වත්රණ සදු වුණු අුස්ථාශ දී අශේ රට මාතාලදිුයිශ ව ඒ
්ර ්
පතසඳ ව මාතැදි වූ වුණා. ඒුා ්රජාත වත්රුාදී සමාතාජ ේ,
ශවෝලී ජාලාුේ සාමාතා යශ  ව සේධ් ු ශේුේ.
ූලලාස ාරූඪ වරු මාත වත්රීරිමාතනි, ෙුස් ප ස් එශක්කය ශ ොර
ආණ්ඩුු කිසමාත ශේශ ක්කය පිළිවවූශවූ ැ ැ. මාතට මාතතේයි, මුලදී
ජී.එේ. පීන්ස් මාතැතිරිමාතා කි ුා, " ැ ැ, ැ ැ, තු පාේ ෙුසක්කය
ශේොට අශේ රජ පිළිශව තවු ව අපට සුබ පැරිම් එුාපත,
තවු වශ නිශ ෝජිතශ ෝ එුාපත" කි ා. මුවූ කිස ශේශ ක්කය
ආශ
ැ ැ. "චී ශ  ව ආුා" කි ා තවු ව කි  ව උවූසා
ේළා. මුවූ ඒ අ ආශුවූ ැ ැ. තවු වශ ුරමාත වත්රණේාරී ුැඩ
පිළිශුළ; ්රජාත වත්ර පතශරෝධී ුැඩ පිළිශුළ; ශේ ශරෝහී ත ුැඩ
පිළිශුළ ජාතය වතර ්රජාු පිළිවවූශවූ ැ ැ. බටිඟර රටුේ
පතතරක්කය ශ ොශුයි, ශලෝේ ්රජාශ කිසමාත රටක්කය ඒ ක්රි ාොමාත
පිළිවවූශවූ ැ ැ.
්රජාත වත්රුාදී සමාතාජ ේ ජීුවූ ු
ඒ රටුේ, තුවූ
්රජාත වත්රුාදී රටේට ශම් ුාශ ප රක්කය ුදි ශේොට අනික්කය
පැවූත බලාශව සටීපත කි ා එරිමාත වලා ිඟරිුාට, ඒේ ශු වශ ව
ැ ැ. ඒේට ශ ේරිු තමාතයි, 0015 අවුරුේශෙ ව පසුු අපි ශලෝේ
්රජාු සමාතය ඉතා ශ ොඳ සම්බ වධ්තාුක්කය ඇති ේර වැීමමාත. වරු
උෙ වම්මාත වපිල මාත වත්රීරිමාතා 0015 ා  වෙ ට ේලි ව කි ශ
ශමාතොේක්කයෙ? පතදුලි පුටුු, පතදුලි පුටුු; මාතිඟ වෙ රාජපක්කයෂ ිඟටපු
ජ ාධිපතිරිමාතා පතදුලි පුටුුට එක්කයේශව
 ව අපි උවූසා
ේර ුා; ඒේට රුුරේ ශෙ ුා කි ා එරිමාතා කි ුා. ඇවූත
ු ශ  වමාත අෙ ශමාතොේක්කයෙ ශුලා තිශබ වශ ව? කී ක්කය ශ ෝ දීලාුවූ
ේාටුවූ කි ලා පතදුලි පුටුු වැ ේථා ේරුාව ව බැ ැ. ඒ
ශමාතොේෙ? ඒේට ශ ේරිු ශමාත යි. පතශේ ේටුතරි අමාතාතයාත
ුාශ මාත, ජ ාධිපතිුර ා ා අවමාතැතිුර ා සෂජුුමාත සම්බ වධ්
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ශුලා, ඒ රටුේ සමාතය ා එක්කයසවූ ජාතී වශ
ඇති ේර වවූ,- [බාධ්ා කිරීමාතක්කය]

සතපතධ්ා

සමාතය

ගුණ උා ය ප්රභාත් ගම්ේදපිල ෙහසාා

(மாண்புமிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில)

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila)

Sir, I rise to a point of Order.

ගුණ මූලා්නාරූඪ ේදත්රීතුො

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

වරු උෙ ්රාාවූ වම්මාත වපිල මාත වත්රීරිමාතනි, තබරිමාතාශ
of Order එේ ශමාතොේක්කයෙ?

point

ගුණ උා ය ප්රභාත් ගම්ේදපිල ෙහසාා

(மாண்புமிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில)

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila)

ූලලාස ාරූඪ වරු මාත වත්රීරිමාතනි, වරු
්වෂ ෙ සේුා
අමාතාතයරිමාතා මාතශ
මාත සඳ  ව ේරමි ව කි ුා, මාතිඟ වෙ රාජපක්කයෂ
මාතැතිරිමාතා පතදුලි පුටුුට ශව
 ව තිශබ බු මාතමාත 0015
මාතැතිුරණ ට ේලි ව නිර වතරශ  වමාත ්රේා ේළා කි ා.
නිර වතරශ  ව ශ ොශුයි, වරු අමාතාතයරිමාතනි. මාතා එශසේ සඳ  ව
ේළ එේමාත එේ අුස්ථාුේ ශ ෝ සාක්කයක ක්කය ශම් වරු සාාුට
ශව ැවූ, සාාවත ේර ව කි ා මාතමාත අියශ ෝව ේර ුා. තබරිමාතා
අුතේ ඇමාතතිුරශ ක්කය. මාතා තබරිමාතාට වරු ේර ුා. තබරිමාතාට
ශමාතොේක්කය ශ ෝ සාක්කයක ක්කය තිශබ ුා ම් ශම් වරු සාාුට ඉදින්පවූ
ේර ව . එශ මාත කි පු ේට්පා ඇති. තමු ව ා වශසේ එේශ ළාමාත
කි ුා, "උෙ වම්මාත වපිල කි ුා" කි ා. උෙ වම්මාත වපිල කි ුා
කි  ව තබරිමාතා ළව සාක්කයක ක්කය තිශබ ව න . එක්කයශේෝ ඒ
්රේා
ඉේලා අස් ේර ව ව . ැවූ ම් තබරිමාතාශ සාක්කයක
ඉදින්පවූ ේර ව කි ා මාතා ඉතාමාත ශවෞරුශ  ව ඉේලා සපා ුා.

ගුණ අආචාර්ය හසර්ෂ ා  ිරල්වා ෙහසාා

(மாண்புமிகு (கலா ிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

වරු උෙ වම්මාත වපිල මාතැතිරිමාතාටවූ අශේ ශවෞරු තිශබ ුා.
මාතා ඇවූත ු ශ  වමාත, තබරිමාතා කි ලා කි ුා. එශ මාත කි ශ
සමාතස්ත ක්කය ැපා ට තබරිමාත වලාශ පක්කයෂශ  ව ඒ ේාරණ
ඉදින්පවූ ේළ නිසායි. තබරිමාතා එශ මාත කි ශ
ැ ැ කි ා මාතට
කි ුා ම්, මාතා එ ඉේලා අස් ේර ව ව ම්. තබරිමාතා ශමාතතැ
ේථා ේළ නිසායි මාතා තබරිමාතාශ
මාත ්රේා ේශළේ.
" ්වෂ ෙ සේුා ශම්ේ ේර ව
ෙ ුා" කි ා මාතිඟ වෙ
රාජපක්කයෂ ිඟටපු ජ ාධිපතිුර ා ඒ ේාලශග ුරරුණ වල
ශේ පාල රැස්වීමාතේදී කි ුා මාතට මාතතේයි. එශ මාත ේථාුක්කය එරිමාතා
කි ුා. ා  වෙ ෙුස්ුල අපිට පාශ්ව බැ ැලා  ව
බැන්
තවූවූු ක්කය තිබුණා. අපි ේුොුවූ එශ මාත ශෙ ක්කය ේශළේ ැ ැ.
අපිට එශ මාත ශෙ ක්කය ේර ව කිසමාත අු යතාුක්කය ැ ැ. අෙ ඒුා
වැ ේථා ේර වශ ව ැවූශවූ අපි ශලෝේ වූ එක්කයේ ොශව
තිශබ සම්බ වධ්තාු නිසායි.

ගුණ මූලා්නාරූඪ ේදත්රීතුො

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

වරු ඇමාතතිරිමාතනි,
තිශබ ුා.

තබරිමාතාට තු

ගුණ අආචාර්ය හසර්ෂ ා  ිරල්වා ෙහසාා

(மாண்புமிகு (கலா ிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

ශ ොඳයි, ූලලාස ාරූඪ වරු මාත වත්රීරිමාතනි.

පත ාඩි ේ ේාල ක්කය
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අනික්කය ේාරණ ශමාත යි. සාපරාධී ේාරණාුල දී අශ යෝ ය
ස ශ ෝගීතාු ෙැක්කයවීශම් ප ත ටශවූ වන නි මාත ක්කය අෙ අශේ වරු
තලතා අරිශේෝරල ඇමාතතිරිමි ශමාතමාත වරු සාාුට ඉදින්පවූ ේර
තිශබ ුා. එමාත ප ශවූ තිශබ ුා, ඉේලීමාතක්කය ේර තිශබ ුා ම්
ඒ ඉේලීමාත නිස බලධ්ාන් ාට -මාතධ්යමාත බලධ්ාන් ාට- ඒ කි  වශ ව,
අධිේරණ අමාතාතයාත ශග ශේේම්ුර ාට පිළිශ ොශව ඉ ව
පුළුු ව කි ා. එශලස පිළිශ ොශව ඉ ව එේ ශ ේරිුක්කය තමාතයි,
ශ්රී ලතේාශ ුතෙ ීමති
ටශවූ පමාතණක්කය ෙඬුුමාත පැුන්
ැකි
ුරෙක්කය සම්බ වධ්ශ  ව ු
ඉේලීමාතක්කය. ශම් ප ශවූ ඉතාමාත
පැ ැදිලිු තිශබ ුා, "ශම් තිශබ වශ ව, ූලලය ුතචා ේර
ේට්පා , cyber crimes ේර ේට්පා , terrorist financing ේර
ේට්පා
අේලා ව ව ; අපි ශලෝේ වූ එක්කයේ අශ යෝ ය
සම්බ වධ්තාු ඇති ේර ව ව ේර ුැඩ පිළිශුළක්කය පමාතණයි"
කි
එේ.
ඒ සඳ ා අු ය නි මාත
ඉදින්පවූ කිරීමාත
සම්බ වධ්ශ  ව වරු ඇමාතතිරිමි ට ැුතවූ මාතශ ්රසාෙ පළ
ේර ුා. ප ත පිළිබඳු ේථා ේර ව ේාල මාතදි. ූලලාස ාරූඪ
වරු මාත වත්රීරිමාතනි, මාතට ේථා ේර ව
අුස්ථාු ලබා දීමාත
සම්බ වධ්ශ  ව ැුතවූ තබරිමාතාට ස්රිතිු වත ශුමි ව, මාතශ
ේථාු අුස ව ේර ුා.
[අ.ාා. 5.19]

ගුණ ාාරක බාලසූරිය ෙහසාා

(மாண்புமிகு தாரக்க பாலசூாிய)

(The Hon. Tharaka Balasuriya)

ූලලාස ාරූඪ වරු මාත වත්රීරිමාතනි, අෙ අපි පතුාෙ ේර වශ ව, 0000
අතේ 05 ෙර සාපරාධී ේාරණාුල දී අශ යෝ ය ස ශ ෝගීතා
ෙැක්කයවීශම් ප ත
ටශවූ වන නි මාත ක්කය පිළිබඳු ස
ම්
තැ ැවූතුරශ මාතරණ සම්බ වධ්ශ  ව අලාා අ ේරවැීමශම්
ප වූ ශේටුම්පත පිළිබඳුයි. ඒ පිළිබඳු අෙ ස් ෙක්කයු ව පත ාඩි
ෙ ක්කය ුැනි ේාල ක්කය මාතට ලබා දීමාත පිළිබඳු ්රථමාතශ  වමාත
තබරිමාතාට ස්රිතිු වත ු ුා. අශේ වරු ඇමාතතිරිමි වූ ශම්
අුස්ථාශ වරු සාාශ ඉ ව නිසා මාතා පළමුශු වමාත අශේ ්වෂ ෙ
සේුා අමාතාතයරිමාතා කි පු ේාරණ ක්කය පිළිබඳු අ  ව ේැමාතැතියි.
වරු ඇමාතතිරිමි නි, ශම් ප ශවූ cyber crimes පිළිබඳු ෙමාතලා
තිබුණාට ශම් රටුේ ස ේලමාත Mutual Assistance in Criminal
Matters Act එේට ඇරිළු ශු ුා.

ගුණ මූලා්නාරූඪ ේදත්රීතුො

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

වරු මාත වත්රීරිමාතනි, තබරිමාතාට පත ාඩි 15ේ ේාල ක්කය තිශබ ුා.

ගුණ ාාරක බාලසූරිය ෙහසාා

(மாண்புமிகு தாரக்க பாலசூாிய)

(The Hon. Tharaka Balasuriya)

ශම් තක්කයශේොමාත රටුේ පාේ Mutual Assistance in Criminal
Matters Act එේට ඇරිළවූ ශු ුා. ඒ අම්ු cyber crimes
ශු ව ට න
ැ ැ අශ ක්කය ඒුාටවූ ශම් ප ත අොළ ශු ුා.
ඒේයි මාතමාත
ම් ෙකි වශ ව. වරු ඇමාතතිරිමි ට ශම් පිළිබඳු
ඉදින්ශගදී ේථා ේර ව ට පුළුු ව ශ පත.
ූලලාස ාරූඪ වරු මාත වත්රීරිමාතනි, අශේ වරු එම්.ඒ. සුමාත වතිර ව
මාත වත්රීරිමාතාවූ අෙ උෙ ස ඉතාමාත ුැෙවවූ ේථාුක්කය ේළා. එරිමාතා අෙ
කි ුා, "ලතේාු දූපතක්කය වුණාට අපට දූපතක්කය ුාශ ක්රි ා
ේර ව ට බැ ැ. අපි ජාතය වතර ගිපතසුම්ුලට අවූස ව ේර ව ට
න ." කි ා. ශම් ත්වේ මාතමාතවූ ම්කිස පතධි ේට පිළිව ව ුා.
අපි ගිපතසුම් අවූස ව ේර
පතට අපි ්රශ
ු වශ ව ුරමාත
ගිපතසුම්ුලටෙ කි
එේයි ශමාතතැ වැටලුු ු වශ ව. අපි ේවුරුවූ
ෙ ව ුා, 1 48දී "Treaty of Westphalia" කි ා ගිපතසුමාතක්කය අවූස ව

341
[වරු තාරේ බාලසූන්

පා්වලිශම් වරිු
මාත තා]

ේළ බු. ුතශරෝපශග අවුරුදු 30ේ පමාතණ ේාල ක්කය ේශතෝලිේ ස
ශරපරමාතාදු අ අතර ආවමිේ ුතේධ් තිබුණා. ශම් ගිපතසුශමාත ව පසුු
ජාතය වතර ඉදින් ට ශව
ගි
යා
ශමාතොේක්කයෙ? රටේ
අාය වතර ්ර ් ක්කය පතසඳ ව ට අු යතාු තිශබ ුා ම්, ඒ
රශට් අාය වතර ට ඇරිළු ශු ව අයිති ක්කය තිශබ වශ ව ඒ රටට
පතතරයි කි
එේ. මුවූ අපි ෙ ව ුා පසුගි අවුරුදු 10ේ 00ේ
පමාතණ ේාල රිළ Treaty of Westphalia රිළි ව මාතරිශු ඒ
ජාතය වතර ශේ පාල ක්රමාතශ ෙ අියශ ෝව ට පවූ ේර තිශබ
බු. පතශ ේෂශ  වමාත ශටෝනි ේශල ා්ව ුාශ අවමාතැතිුරු ව කි ාා
තිශබ ුා ෙැ ව අපි Treaty of Westphalia එේ අබිබුා  ව ට
න
කි ා. එශ මාත
ැවූ ම් රටේ ස්ුාධිපතය ට ුඩා
පුේවල ුරට තිශබ මාතා ු ිඟමිේම්, මාතා ු අයිතිුාසේම් අපි
සැලකිේලට ව ව ට න යි කි
මාතත තමාතයි ශම් අ හුයක්කය
ශව ගිශග. ශම්ුා රේ ශේුේ කි ා මාතමාත පත ්ුාස ේර වශ ව
ැ ැ. ශම්ුා ඉදින් ට ශව
ාශම් අු යතාුක්කය තිශබ ුා.
ශේශසේ ශුතවූ අශේ වරු එම්.ඒ. සුමාත වතිර ව මාත වත්රීරිමාතා
පැුසූ අ වෙමාතට ශම්ුා රටුල ස්ුාධිපතය ට බලපා වශ ව ැ ැයි
කි ා කි ුාට මාතමාත ඒේ පිළිව වශ ව ැ ැ. ශම්ුා අශ ක්කය රටුලට
ුඩා සමාත ර රටුලට බලපා ුා. පතශ ේෂශ  වමාත ෙැුැ වත රටුලට
ුඩා ශම්ුා ශපොඩි රටුලට බලපා ුා. ශම් ුාශ ගිපතසුම් 500ේට
ඇශමාතන්ේාු අවූස ව ේර තිශබ ුා. ගිපතසුම් 500ේට අවූස ව
ේළාට ඒ අ ශම් එේ ගිපතසුමාතක්කයුවූ ඉදින් ට ක්රි ාවූමාතේ ේර
ැ ැ. එශ මාත ැවූ ම් ශම්ුා ේඩ ේර තිශබ ුා. ඇශමාතන්ේාුට
ේර ව ට පුළුු ව ඒ ශේ ලතේාු ුාශ ශපොඩි රටේට ේර ව ට
බැ ැයි කි
එේවූ ශවූරුම් වැීමශම් අු යතාුක්කය තිශබ ුා.
ශම් ගිපතසුශම් බැලූ බැේමාතට ෙකි ව ට පතශ ේෂ ශෙ ක්කය ැ ැ.
එක්කයසවූ ජාතිේ පක්කයෂශග මාත වත්රීුරු ව ශම් ුාශ ගිපතසුම් අවූස ව
ේශළොවූ ශ ොඳයි කි ා කි ුා. එතශේොට අ්වජු මාතශ ේ වර වු
සතවේූරරුශ ඉඳලා ලතේාුට ශවශ  ව ට පුළුු ව කි ුා.
මුවූ ඇවූතු ශ  වමාත අපි ශම් ගිපතසුමාත දි ා ශපොඩ්ඩක්කය
බැලුශුොවූ, පතශ ේෂශ  වමාත 0000 ගිපතසුමාත දි ා ශපොඩ්ඩක්කය බැලුශුොවූ
අපට ඒ ගිපතසුමාත වැ ස ශ
දුරේට ස හී තමාතේට පවූ ශු ව ට
පුළුු ව බු ශපශ
ුා. ඒ ගිපතසුමාත ර ාවූ අු යතාුක්කය තිබුණා
ම් අ්වජු මාතශ ේ වර වු ශව වු ව ට තිබුණා. ඇවූතු ශ  වමාත
අපි ශමාතතැ දී ්ර ් ේර වශ ව ශව වු ව ට න ෙ ැේෙ කි
අු යතාු වැ යි. 0000දී අපි ශපොදු රාජය මාතණ්ඩලී රටුේ
එක්කයේ -Commonwealth රටුේ එක්කයේ- සාපරාධී ේාරණාුල දී
අශ යෝ ය ස ශ ෝගීතාු ෙැක්කයවීශම් ගිපතසුමාතක්කය අවූස ව ේර
තිබුණා. ේට අමාතතරු අපි ුරමාත ශ ෝ රටක්කය සමාතය bilateral
agreement එේක්කය, එශ මාත ැවූ ම් තුවූ රටක්කය සමාතය ගිපතසුමාතක්කය
අවූස ව ේර තිශබ ුා ම් ඒ රටවූ ශම්ේට ඇරිළවූ ශුලා
තිබුණා.
පසුගි ු්වෂශග සැේතැම්බ්ව ශ ෝ තක්කයශතෝබ්ව ශව ාු
Amendmentsුලි ව සාපරාධී ේාරණාුල දී අශ යෝ ය
ස ශ ෝගීතාු ෙැක්කයවීශම් ප ත ස ශ
දුරට පුළුේ ේර තිබුණා.
පසුගි ු්වෂශග ශව ාු ඒ සතශ ෝධ්
ර ා රටුලට පතතරක්කය
ශ ොශුයි ජාතය වතර සතපතධ්ා ුලටවූ අපි ශම්ේ පුළුේ ේර
තිශබ ුා. අෙ උශේ වරු ඇමාතතිරිමි ්රේා ේළ අ වෙමාතට ශම්
ගිපතසුශමාත ව ූලලිේු ශමාතොේක්කයෙ ේර වශ ව කි ා බලමු. Witnesses
and suspects සපා ුා ම් ඒ අ ු ශව වුා ව ව පුළුු ව.
එශ මාත ැවූ ම් අු ය සාක්කයක ශව වුා ව ව ට පුළුු ව. එශ මාත
ැවූ ම් ේවුරු ව ශ ෝ සැේේාරශ ක්කය සපා ුා ඉ ව ුා ම්
ගිිඟේලා තහුු අේලා ව ව පුළුු ව. ඒ ුාශ
ම්කිස ුර්රසාෙ
්රමාතාණ ක්කය අවූස ව ේළ රටුලට ශෙ ුා.
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ශමාතතැ දී මාතමාත වරු ඇමාතතිරිමි ශව ව ්ර ්
ේර ව ට
ේැමාතැතියි, ඒ ගිපතසුමාත අවූස ව ේළා කි ා ඒ රටුේ ශේොශ ොමාතෙ
අපිවූ එක්කයේ වම්ශෙම් ේර වශ ව කි ා. ශම්ශක්කය Title එේ ොලා
ම් තිශබ වශ ව "Mutual Assistance" කි ා. මුවූ අපි ශම්
උෙපත ට ඒ ප සුේම් දු ව ාට ඒ රටුේ අපට ප සුේම් ශෙ ුා
කි ා මාතමාත ශම් ප ශවූ ශේොශ ේුවූ ෙකි වශ ව ැ ැ.
පතශ ේෂශ  වමාත අෙ ශවශ
නි මාතශග Schedules රි ක්කය
තිශබ ුා. ශම් Schedules රි ශෙස බල ශේොට ශලෝේශග
ස ලුමාත රටුේ ම්කිස පතධි ේට ආුරණ ු බු ශපශ
ුා.
ශමාතුැනි නි මාත ක්කය ශව ැපතවූ ශම් පතධි ට කි  ව අු යතාුක්කය
තිශබ වශ ව ශමාතොේෙ කි ාා මාතා ෙ වශ ව ැ ැ. ස ලුමාත රටුලට
අු ය උෙවු උපේාර ේර ුා කි ා සඳ  ව ේළා ම් ශ ොඳයි
කි ා මාතා පත ්ුාස ේර ුා. ශේශසේ ශුතවූ ශම් නි මාත සම්මාතත
වුණා කි ා ශම් රිළි ව අ්වජු මාතශ ේ වර ව ශව වුා ව ව
ශමාතොේක්කය ශ ෝ උෙ ුක්කය ශු ුාෙ කි ා ේේප ා ේරමු.
ඇවූතු ශ  වමාත ශම් නි මාත අ්වජු ඇශලෝස ස් ශව වුා ව ව
උෙවු ශු වශ ව ැ ැ. සතවේූරරුු අපිවූ සමාතය එුැනි ගිපතසුමාතක්කය
අවූස ව ේර තිශබ ුාෙ කි ා මාතා ෙ වශ ව
ැ ැ. ැබැයි,
සතවේූරරු රජශ  ව එුැනි ගිපතසුමාතක්කය අවූස ව ේර තිශබ ුා ම්
පතතරයි අපට අ්වජු මාතශ ේ වර ව ශව වුා ව ව පුළුු ව ු වශ ව.
එශ මාත ැරිු අපි ගිපතසුමාතක්කය අවූස ව ේළා කි ා සතවේූරරුු
ඒේට එේය ශුයිෙ, ැේෙ කි
එේ අපි ෙ වශ ව ැ ැ.
ූලලාස ාරූඪ වරු මාත වත්රීරිමාතනි, ශබදුම්ුාදී ව, ශෙමාතළ
ඩ ස්ශපෝරාු ම්කිස පතධි ේට අශේ රණ පතරුු වු ෙඩ ම් කිරීමාත
සඳ ා ශම් නි මාත පාපතච්චි ේර ව පුළුු වෙ කි ා අපි ේේප ා
ේර ව න . මාතා කි  වශ ව ැ ැ, එශ මාත ේරයි කි ා. මුවූ
ශම් රිළි ව ඒ සඳ ා පසු බිමාතක්කය තිශබ ුා කි
එේ තමාතයි මාතා
කි  වශ ව.
පතශ ේෂශ  වමාත 0000 ගිපතසුමාත අම්ු ූලලාස ාරූඪ වරු
මාත වත්රීරිමාතනි, අමාතාතයාත ශග ශේේම්රිමාතා ර ා තමාතයි ශම් ස ලුමාත
ශතොරරිරු ශෙ ව තිශබ වශ ව. ශේේම්රිමාතාට කි ුා, "Central
Authority" කි ා. පසුගි
සැේතැම්බ්ව මාතාසශග ශව ාපු
සතශ ෝධ් වූ සමාතය Central Authority ර ා ශම් ස ලුමාත
ශතොරරිරු ශෙ ව අු යතාුක්කය ැ ැ. Competent Authorities,
එශ මාත ැවූ ම් Central Authorityට පුළුු ව, තුවූ න තරම්
Competent Authoritiesලා පවූේර ව ව . පවූේර ව ව
Competent Authoritiesලාට ශෙ ඒ ශතොරරිරුවූ ර සවතු
තබා ව ව ඒ අ ට ීමතිශ  වමාත ඉඩේඩ සේසා තිශබ ුා. අපි
කි මු ශේෝ උො රණ ේට කිලිශ ොච්චිශග ේවුරු ව ශ ෝ AGA
ශේශ ක්කය සපා ුා
ම් එතශේොට ඒ AGA පවූේර ුා,
Competent Authority කි ා. අපි ිඟතමු, ේැ ඩාශ ශ ෝ ශේොශ ේ
ශ ෝ රටේ ශෙමාතළ ඩ ස්ශපෝරාශ ශමාතොේක්කය ශ ෝ සතපතධ්ා ක්කය
තිශබ ුා කි ා. ඩ ස්ශපෝරාශ ඒ සතපතධ්ා ශ  ව Competent
Authorityට ශේළි වමාත ලි ුා, ශමාත ව
ශම් ේාල රිළදී
ේවුරු ව ශ ෝ අරිරුෙ  ව වුණු අ සපා ුා ම් ඒ අරිරුෙ  ව
වුණු අ ශ ශතොරරිරු එු ව
කි ා. එතශේොට ඒ ශතොරරිරු
අමාතාතයාත ශග ශේේම්රිමාතා ර ා එ වශ ව ැ ැ. ේැ ඩාශ
තිශබ ඩ ස්ශපෝරාශ ඒ සතපතධ්ා ට ශේළි වමාත ු ුා.
ශම් ුාශ ශෙ ක්කය වුශණොවූ, ඒ පුේවල ා ශමාතොේක්කය ශ ෝ
ශබොරු ශතොරරිරක්කය ැ ශුොවූ, ඒ ශබොරු ශතොරරිර අශේ රජ ටවූ,
අශේ මුොුටවූ පතරුේධ්ු පාපතච්චි ේර ව පුළුු ව ශු ුා.
එුැනි ශෙ ක්කය ේර ව
ැකි ාුක්කය තිශබ ුා ම් ඉදින්ශගදී
එුැනි ශේුේ සදු ේර ව බැන් පතධි ට ේටුතරි ේර ව ුව බලා
ව ව ා ශලස වරු ඇමාතතිරිමි ශව ව ඉේලා සපා ුා.
ශමාතමාත ප ශවූ තුවූ ා ා ේ ේාරණා කිිඟප ක්කය තිශබ ුා.
පතමාතේ වීරුත මාත වත්රීරිමාතාවූ ශම් පිළිබඳ මාතතක්කය ේළා. අරිරුෙ  ව
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වනු වශ ේා්ව ාලශග - Office on Missing Persons - රාජේාන්
ශමාතොේක්කයෙ කි ලා අපට ශමාතතැ දී බල ව ශු ුා.
OMP එේ ැදුුාට පසුු, ඒේට පතශ ේෂ බලතල ලබා දු ව බු
ූලලාස ාරූඪ වරු මාත වත්රීරිමාතා ෙ ව ුා. එමාත බලතල අම්ු ඒ
ේට්පා ට න මාත ශපොලිස් ස්ථා ේට, න මාත මුො ේඳවුරේට
warrant එේක්කය ැතිු ඇරිළු වීමාතට බලතල ලැබී තිශබ ුා. OMP
එේ ර ා එේරි ේර ශතොරරිරු ශු වූ රටේට ැවීමාතට ෙැ ව
අුස්ථාුක්කය තිශබ ුා. ඒ පතතරක්කය ශ ොශුයි, ූලලාස ාරූඪ වරු
මාත වත්රීරිමාතනි, අපි International Convention for the Protection
of All Persons from Enforced Disappearance එේ අවූස ව
ේළ බු තබරිමාතා ෙ ව ුා. අවූස ව ේළා පතතරක්කය ශ ොශුයි, අපි
ඒේ ratify ේළා. එතශේොට ශම් Convention එේ පාපතච්චි ේරලා,
ශම් Convention එේ අවූස ව ේර තිශබ තුවූ රටේට, -අපි
කි මු, රසීල කි ලා.- ඒ අධිේරණ ේ ඩුුක්කය ෙමාත ව පුළුු ව.
International Convention for the Protection of All Persons
from Enforced Disappearance එේ අවූස ව ේළාට ඒශේ ව
retrospective, එශ මාත ැවූ ම් අතීත ට බලපා පතධි ට ඒ
ීමති ව වශ ව ැ ැ කි
එේ අපි ෙ ව ුා. ලතේාශ ීමතිශ  ව
ඒ ීමති අතීත ට බලප ශ
ැති වුණාට, ඒ රශට් retrospective
ීමති ක්කය තිශබ ුා ම් ඒේ අතීත ට බලපා ව පුළුු ව.
ශම් අුස්ථාශ වරු ඇමාතතිරිමි ට ම් ේරුණක්කය මාතතක්කය
ේර ව ේැමාතැතියි. පිශ ෝශෂේ කි ලා චිලි ේරට පාල
ේළ
මුොපතිුරශ ක්කය ිඟපා ා. ඒ මුොපතිරිමාතා එතවල වත ට ශබශ වූ
ව ව
ශේොට ස්පාඤ්ඤ උසාපත කි ව ඩුුක්කය ෙමාතලා තමාතයි
එරිමාතාු අවූ අඩතුරුට වවූශවූ. එතශේොට එරිමාතාශ ු ස අවුරුදු
අනූ වා ක්කය ශු ුා. එරිමාතාු අවූ අඩතුරුට වවූතා. ශමාතුැනි
ුාතාුරණ ක්කය තිබුශණොවූ, අපි ශමාතුැනි ගිපතසුම්ුලට අවූස ව
ේර ශේොට අශේ මුොපතිුරශ ුරට, අශේ රශට් ා ේශ ුරට
එශරිඟු රි වුැනි රටකි ව
ඩුුක්කය ෙමාතලා ශු වූ රටක්කය
මාතා්වවශ  ව අවූ අඩතුරුට ව ව පුළුු වෙ, බැන්ෙ කි ා ශසො ා
බල ශලස මාතමාත ඉේලා සපා ුා.
ජාතය වතර ගිපතසුම්ුලට අවූස ව ේර
එේට අශේ
පතරුේධ්වූු ක්කය ැ ැ. ගිපතසුම් අවූස ව ේර ව න . අපි ගිපතසුම්
අවූස ව ේර ශේොට ඒශේ ව අශේ රටට තිශබ ්රශ ෝජ
ශමාතොේක්කයෙ කි ා අපි ේේප ා ේර බල ව න . 0000 තිබුණු
ප ත ඒ පතධි ටමාත ඉදින් ට ශව ගි ා ම්, ඇති ු අඩු පාඩුු
ශමාතොේක්කයෙ කි ා වරු ඇමාතතිරිමි පා්වලිශම් වරිුට ේරුණු පැ ැදිලි
ේර ුා ම් ශ ොඳයි කි ා මාතමාත පත ු
් ාස ේර ුා.
අපි ේාලුරණිේ පතප්ව ාස -climate change- ුාශ ශෙ ක්කය
වවූශතොවූ, අපට රටුේ පතධි ට ඒුා පතසඳ ව බැ ැ. ඒ ුාශ
ශෙ ේට අපි අනිුා්ව ශ  වමාත ජාතය වතර ගිපතසුම්ුලට එේරි
ශු ව න . ැබැයි, අපි ජාතය වතර ගිපතසුම්ුලට එේරි වුණාට,
බටිඟර රටුේ, බලුවූ රටුේ ඒුාට එේරි ශු වශ ව ැ ැ. ඒ
ේට්පා ශම් ගිපතසුශමාත ව රටට ශ ොඳක්කය ශු ුාෙ, රේක්කය ශු ුාෙ
කි ලා ශ ොඳට කිරලා, මාතැ ලා බල ුා. තමාත වශ රටට ශ ොඳක්කය
ශු ුාෙ, රේක්කය ශු ුාෙ කි ලා බලලා තමාතයි ඒ අ ශම්
ගිපතසුම්ුලට අවූස ව ේර වශ ව. ශම්
පාල
ආණ්ඩුු
ගිපතසුම්ුලට එේරි ශු ශේොට, බටිඟර රටුේ ශම් ගිපතසුම්ුලට
අවූස ව ේර ව කි ලා කි ශුොවූ, ශම්ශේ ව රටට ශේොච්චර
ශසතක්කය ශු ුාෙ කි ලා බල වශ ව ැතිු ශම් ගිපතසුම්ුලට
අවූස ව ේර ුා. රජශග
ා ේ  ව ශමාතශ මාත ගිපතසුම්ුලට
අවූස ව ේර වශ ව ැතිු, ශම් ගිපතසුම්ුලි ව රටට ඇති ශු
ුාස ශමාතොේක්කයෙ කි
එේ වැ ේේප ා ේර ශම් ගිපතසුම්ුලට
අවූස ව ේර ුා ම් ශ ොඳයි. මාතට ශවූශර අ වෙමාතට ශම් ගිපතසුම්
අවූස ව ේරලා තිශබ
පතධි ට ස ලු රටුේ ශම් ප ති ව
ආුරණ ශු ුා.

එශ මාත ගිපතසුම් අවූස ව ේර වශ ව
අශේ රටටවූ reciprocity එේ ශෙ ුා
ඒ ශසේුාුේ ශෙ ුා ම් පතතරක්කය අපි
අවූස ව ේර ව න
කි මි ව මාතශ
ේර ුා. ස්රිතියි.

ැතිු, ම් කිස පතධි ේට
ම් පතතරක්කය, අශේ රටටවූ
ඒ රටුේ සමාතය ගිපතසුම්
ුච ස්ුේප අුස ව

ගුණ මූලා්නාරූඪ ේදත්රීතුො

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

වරු මාත වත්රීරිමාතනි, තබරිමාතාට ශබොශ ොමාත ස්රිතියි. ට ළයට, වරු
පතශජ්පාල ශ ට්පාආරච්චි මාත තා.
[අ.ාා. 5.33]

ගුණ විප.පාල පහසට්ටිආරච්ි  ෙහසාා

(மாண்புமிகு விடேபால தஹட்டிஆரச்சி)

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi)

ූලලාස ාරූඪ වරු මාත වත්රීරිමාතනි, අධිේරණ ා බ වධ් ාවාර
්රතිසතස්ේරණ අමාතාතයාත
ටශවූ, වරු තලතා අරිශේෝරළ
ඇමාතතිරිමි පතස ව ශම් වරු සාාුට ඉදින්පවූ ේළ 0000 අතේ 05
ෙර සාපරාධී ේාරණාුලදී අශ යෝ ය ස ශ ෝගීතාු ෙැක්කයවීශම්
ප ත ටශවූ නිශ ෝව ුාශ මාත, ම් තැ ැවූතුරශ මාතරණ
සම්බ වධ්ශ  ව අලාා අ ේර වැීමශම් ප වූ ශේටුම්පත
සම්බ වධ්ශ  ව
ේරුණු කිිඟප ක්කය ශව
ැර ෙක්කයු ව ට
අුස්ථාු ලැබීමාත වැ මාතමාත ඉතාමාතවූ සරිටු ු ුා.
ූලලාස ාරූඪ වරු මාත වත්රීරිමාතනි, ශමාතමාත නි මාත වූ, ප වූ
ශේටුම්පතවූ ශෙේමාත ශම් රටවූ, ශලෝේ වූ සමාතය එේට ුැඩ
ේටුතරි කිරීශම්දී ඉතාමාත ුැෙවවූ ු ුා. අශේ උවවූ මිත්ර වරු උෙ
වම්මාත වපිල මාත වත්රීරිමාතාවූ, මාතට ශපර ේථා ේළ තාරේ බාලසූන්
මාතැතිරිමාතාවූ සමාත ර ශේුේ පතේෂති ේරලා ේථා කිරීමාත ඉතාමාතවූමාත
ේ වාටුො ේයි. තාරේ බාලසූන්
මාත වත්රීරිමාත වලාට තුමාතවූ
තිශබ වශ ව ට ට අවුරුදු 30ේට ශපර තිබුණු තවූවූු ු අභූත
ශචෝෙ ා ය , ඒ ුාශ මාත ා පිළිබඳ ම් කිස සැේ ක්කය. 19881989 ේාලශග ශම් රශට් ඇති වුණු ම් ම් ේාරණාුලට ශ ේරි
වනශගවූ, ශම් රට අවුරුදු 30ක්කය තිස්ශසේ ගිනිශව ෙැශු ුතේධ් ක්කය
බුට පැටලුශණ්වූ ශබොරුුවූ එක්කයේමාත අශුාුාදී ශේුේ ෙැේපු
නිසායි. අෙුවූ පත ්ුාස රිළ ුවකීශමාත ව ුතරිු ේටුතරි ේර ව
පුළුු ව වුණා ම් ශ ොඳයි. ශමාතොේෙ, ඒ ේාල පන්ච්ශේෙුලදී ඒ ඒ
ආණ්ඩු ුැෙවවූ පතධි ට ේටුතරි කිරීමාතට ඉතාමාතවූ සැලකිේශල ව
ක්රි ා ේරපු ආේාර අපි ෙ ව ුා.
අපි ශම් ශලෝේශග ඉ ව ශේොට ළිශඳේ ඉ ව ශවම්බ ව ුාශ
ජීුවූ ශු ව
පුළුු වේමාතක්කය
ැ ැ. 1948ට ශපර
චී
වශ ෂේයි ව ශම් රටට ආුා. ඒ ුාශ මාත පතජ ාුතරණශ  ව පසු
ශම් ශලෝේශග අරාබිේරශග පතපතධ් අ ශම් රටුලට ඇපතේලා
ජාතය වතරශග ම් සම්බ වධ්තාු ව ඇති ේරවවූතා. ඒුා නිල
ශ ොු පතධි ට සදු වුශණ්. ඒ පතතරක්කය ශ ොශුයි, 1948 නිෙ ස
ලැබුුාට පසුු ශපොදු රාජය මාතණ්ඩලශග රටුේ, එක්කයසවූ
ජාතී වශ රටුේ එක්කයසවූ ජාතී වශ සතපතධ්ා ට එේරි වුණු
ශුලාශ
ැමාත රටක්කයමාත අශ යෝ ය සු ෙවූුශ  ව ුතරිු
ශළ වවරිේශමාත ව ක්කයතිමාතවූ වුණා. එශසේ ශ ොු ව ට අපට ශම්
තරම් ආධ්ාර ලැශබ වශ ව ැ ැ. රි වශුනි ශලෝේශග රටක්කය
ැපා ට අපට ජීුවූ ශු ව ට, අශේ අධ්යාප ට, අශේ
ශසෞඛය ට, ශු වූ අු යතාුලට ූලලාස ාරූඪ වරු
මාත වත්රීරිමාතනි, තබරිමාතා ෙ ව ුා, අපට ො ාෙ ැපා ට පතශේ ආධ්ාර
-උපේාර, ණ
ශම්
ැමාත එේක්කයමාත ලැශබ වශ ව ජාතය වතර
සම්බ වධ්තාුක්කය තිබුණු නිසා කි ලා. ඒ නිසා රටක්කය තුවූ
රටේට බැශඳ ව පුළුු ව ු ුා, සපතේ අයිතිුාසේම් ුාශ මාත
රටේ ුයුස්ථාම්කූලු පා්වලිශම් වරි ්රජාත වත්රුාෙශග තිශබ
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[වරු පතශජ්පාල ශ ට්පාආරච්චි මාත තා]

ශබොශ ෝ ශේුේ එක්කයේ. ූලලාස ාරූඪ වරු මාත වත්රීරිමාතනි, මාතට
ිඟශත වශ ව අපට ශුස්ට්මි වස්ට්ව ක්රමාතශ  ව
එ ාට  ව
පුළුු වේමාතක්කය ැ ැ කි ලායි. අපි එො ඉතග්රීස ආධිපතයශ  ව,
ටවූ පතජිත ුතවශ  ව ැුත රට වලුා වවූතාට පසුු බ්රිතා ය
පා්වලිශම් වරි සම්්රො  ව එක්කයේ ිඟටපු ශපොදු රාජය මාතණ්ඩලශග
ැමාත රටක්කය සමාතයමාත අප එේරි ශුලා ේටුතරි ේළා. ඒ නිසායි
ුා්වකේු පැුැවූශු ශපොදු රාජය මාතණඩලශග සැසුාරුලට අපි
 වශ ව. එක්කයසවූ ජාතී වශ
සමුළුුට මාතිඟ වෙ රාජපක්කයෂ
මාත වූමාත ාවූ ගි ා; නමාතත්රීපාල සන්ශසේ මාත වූමාත ාවූ ගි ා; ඒ ැමාත
ශේශ ක්කයමාත ගි ා. ුා්වකේු ගිිඟේලා ඒ රටුේ අතර තිශබ
අශ යෝ ය සු ෙතා ත වුරු ේර ව ව ේටුතරි ේර ුා.
ූලලාස ාරූඪ වරු මාත වත්රීරිමාතනි, ඩ ස් ශපෝරාු පිළිබඳ ්ර ්
ැමාතොමාත ය ්ර ් ක්කය. ශබදුම් ුාෙ වැ
ැමාතොමාත ේථා
ේර ුා. ට ට අවුරුදු 30ේට එ ා වවූතවූ ඒේයි. ෙ රි වු
ආණ්ඩුක්රමාත ුයුස්ථා සතශ ෝධ්
එ ශේොට කි ශ රට ශබෙලා
ශෙ ුා; ශේොපා ාට ශෙ ුා; ශේොපා ාට ලි ලා ශෙ ුා කි ලායි.
ඒ ේාල රිළ ශමාතො
ශේශ ේ මාතලක්කයුවූ වුණාෙ? පතධ්ා ේ
ජ ාධිපති ක්රමාත ක්කය තිශබ රටේ, ඒ ජ ාධිපති ක්රමාතශ  ව ඇති
වුණු ලලොීය ේටුතරිවූ
එක්කයේ ශම් රට එශ මාත ශබෙ ව
ැකි ාුක්කය ැ ැ. පතධ්ා ේ ජ පති ක්රමාත පතතරක්කය ශ ොශුයි, තට්ටු
මාතාරු ක්රමාත ට
සාමාතා යශ  ව ශක්කයුල ා  වෙ ක්රමාත තිබුණු අුස්ථාු වුල
වුුවූ එුැනි තවූවූු ක්කය
වුශණ්
ැ ැ. අධිේරණ
ා
බ වධ් ාවාර ්රතිසතස්ේරණ අමාතාතයරිමි
ැපා ට තබරිමි
පසුගි ේාල සීමාතාු රිළ ඉතාමාතවූ ුැෙවවූ තීරණ-තී වදු වණ ාුක්කය
වවූතා. අපි ඒ වැ සරිටු ශු ුා. ඉති ාසශග කිසමාත ෙුසේ ශම්
ුාශ තීරණ-තී වදු ව ව
ැකි ාුක්කය පා්වලිශම් වරිුට තිබුශණ්
ැ ැ.
ත්රිපුේවල මාත ාධිේරණ පතනිසුරු මාතඩුේලක්කය එක්කයේ ක්කයෂණිේු,
ෙුස වණශ ව ඩු අ
ුැඩ පිළිශුළක්කය ක්රි ාවූමාතේ ේශළේ ශම්
ආණ්ඩුුට පිත සේධ් ශු ව යි. ඒ පතතරක්කය ශ ොශුයි, ීමති පතෂ
අධ්යාප ට, ැවූ ම් ශම් රශට් පාසේ ශපළ ශපොවූුලට ැුත
ඇරිළවූ කිරීමාත අු යතාුක්කය ැපා ට පිළිශව තිශබ ුා. ඒ වැ
ශම් සාාශ වූ ේථා ේළා. ීමති ශ ොෙැීමමාත නිසා සමාත රු අෙ
ශබොශ ෝ ්ර ් ුලට මුහුණ ශෙ ුා. ීමති ශ ොෙැීමමාත සමාතාුට
ේරුණක්කය ශ ොශුයි. ැබැයි, ීමති ෙැ ශව තිබීමාත ඉතාමාතවූ
ුැෙවවූ. ඒ නිසා ම් ම් ුැරැදිුලට ශපළශඹ තවූවූු  වශව ව
ුැළකී සපා වශ ව ශේොශ ොමාතෙ කි
ෙැම්මාත පාසේ අධ්යාප
රිළි ව ලබා ශෙ ව පුළුු වේමාත තිශබ ුා. ඒේ ඉතාමාතවූ ුැෙවවූ.

ගුණ මූලා්නාරූඪ ේදත්රීතුො

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

වරු මාත වත්රීරිමාතනි, තබරිමාතාට ලබා දු ව ේාල ෙැ ව අුස ව.

ගුණ විප.පාල පහසට්ටිආරච්ි  ෙහසාා

(மாண்புமிகு விடேபால தஹட்டிஆரச்சி)

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi)

ඉදින්ශගදී ශ ොශ ක්කය අියශ ෝව තිශබ ව ට පුළුු ව; ශ ොශ ක්කය
ශචෝෙ ා ේර ව
පුළුු ව; අපට පතරුේධ්ු ශ ොශ ක්කය පතධිශග
මාතතිමාතතා වතර ශ  ව පුළුු ව; ශමාතතැ ශමාතොර ව  ව පුළුු ව.
මාතතේ ති ාව ව මාත වත්රීුරුනි, ඒ ශමාතො ශේ ේළවූ ආපස්සට
අඩි ක්කයුවූ ව වශ ව ැරිු අපි ේරශව
ුැඩ පිළිශුළ
ඉතාමාතවූ පැ ැදිලි ශලස ඉදින් ට ශව
බු. අධිේරණ
ඇමාතතිරිමි නි, තබරිමි ශ
ා ේවූුශ  ව ා රනිේ පතක්රමාතසත

මාතැතිරිමාතාශ
ක්කයතිශ  ව ීමතිශග ආධිපතය ත වුරු ේර ව ශම්
රජ සමාතය අපි ස ලුශෙ ා එේරි ශුලා ේටුතරි ේර ුා. ේවුරු
ශමාතො ුා කි ුවූ, ශමාතො පතධි ට පාරම් බ ුවූ අපි ශම් ුැඩ
පිළිශුළ ඉස්සර ට ශව ශවොස් ශම් රශට් සපා දූකතයි වට,
පතශ ේෂශ  වමාත ශු වූ පතධිශග ුැරැදි ක්රි ා ේර අ ට ශෙ ව
පුළුු ව ඉ ළමාත ෙඬුුම් ලබා දීලා ඉදින් අවුරුේෙ රිළ ඉතාමාතවූ
සාධ්ාරණ ා ුතක්කයති ස වත ශලස ීමතිශග ආධිපතය වරු ේර
රටක්කය බුට ශම් රට පවූ ේර ව ේටුතරි ේර ුා. ඒ ුාශ මාත
ජාතය වතර ්රජාුවූ එක්කයේ තිබුණු සතිඟඳි ාු ඉදින් ට අරශව
ගිිඟේලා, රටුේ අතර තිශබ අශ යෝ ය සම්බ වධ්තාු රිළි ව
ශම් රටට පතශේ පතනිමාත පත ාල ු ශ  ව ශ  ව වූ ේටුතරි
ේර ුා. ඒ පතතරක්කය ශ ොශුයි, ජාතය වතර ්රජාුවූ එක්කයේ
ේටුතරි ේර ව වූ අපි ක්රි ා ේර ුා කි
එේ මාතතක්කය ේරමි ව
මාතශ ේථාු අුස ව ේර ුා. මාතට ේාල ලබා දීමාත පිළිබඳු
තබරිමාතාට ශබොශ ොමාත ස්රිතියි.

ගුණ මූලා්නාරූඪ ේදත්රීතුො

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ට ළයට වරු ඉ වදිේ අම්රුේධ් ශ ේරවූ මාත වත්රීරිමාතා.
[අ.ාා. 5.40]

ගුණ ඉ්දිංක අනුුණද්ධා පහසේරත් ෙහසාා
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த டஹரத்)

(The Hon. Indika Anuruddha Herath)

ශබොශ ොමාතවූමාත ස්රිතියි, ූලලාස ාරූඪ වරු මාත වත්රීරිමාතනි. ශම්
ආණ්ඩුුට තිශබ වශ ව තු අවුරුේෙේට ආස ව ේාල ක්කය බු
අපි ෙ ව ුා. ඒ ේාල රිළ ේරව ව න
ශබොශ ෝ ේටුතරි,
පසුගි ේාලශග ේරව ව බැරුු ගි ේටුතරි ශම් ශුලාශ
පා්වලිශම් වරිුට ශව ැේලා අණප වූ මාතඟි ව සම්මාතත ේර
ව ව ුා. ැබැයි, සම්මාතත ේරව ව අණප වූ රිළ
පවූොීය
ඒුා ැරිුාමාත ශ ොශුයි. ැබැයි,
පවූ කි ලා ශපම්ණාට ඒ
රිළි ව ආණ්ඩුු ශව
ුැඩ පිළිශුළවූ එක්කයේ වවූතාමාත, ශම්
ෙක්කයුා සේධ් ශුලා තිශබ වශ ව අ පතක්කයමාත තමාතයි. ෙ ුුැනි
ආණ්ඩුක්රමාත ුයුස්ථා සතශ ෝධ්
ශවශ ේදී ශමාතො
තරම්
පතේෂතිාාු ක්කය නි්වමාතාණ වුණාෙ කි ලා අපි ෙැක්කයේා. අෙ පත ාල
පින්සක්කය ේථා ේශළේ, ෙ ුුැනි ආණ්ඩුක්රමාත ුයුස්ථා
සතශ ෝධ්
රටට වැළශප
එේක්කය; අු යතාුට වැළශප
එේක්කය; ඒ නිසා ඒේ ේළ ුතවූතක්කය ැපා ටයි. ැබැයි, අධිේරණ ට
ගිිඟේලා, අධිේරණ ට පුළුු ව තරම් ශබොරු ්රුෂවූති මාතුලා,
අධිේරණ ශ ොමාතය ුලා, අධිේරණ ට ුැරැදි ලිපි ශේඛ
ඉදින්පවූ ේරලා, ැති බහුතර ක්කය ශප වුලා, අවමාතැතිුර ා පවූ
ේරශව ගි ආණ්ඩුු ශු ස් ේර ව ව ශම් ආණ්ඩුු ේටුතරි
ේළ ආේාර අපි ෙැක්කයේා. ඒේ තමාතයි ේශළේ. ශු ශෙ ක්කය සේධ්
වුශණ්
ැ ැ. අධිේරණ ට නිුැරදි ශතොරරිරු ගිශග
ැ ැ.
අධිේරණ ට නිුැරදි ශතොරරිරු දු වශ ව
ැ ැ. තබරිමාත වලා
කි ශ ශේොශ ොමාතෙ? 122ක්කය ඉ ව ුා කි ුා; 120ක්කය ඉ ව ුා
කි ුා; 118ක්කය ඉ ව ුා කි ුා. අෙ පා්වලිශම් වරිශ බහුතර
ශේොශ ේෙ ඉ වශ ව? අෙ පා්වලිශම් වරිශ
බහුතර
ඉ වශ ව
පතපක්කයෂශග. [බාධ්ා කිරීමාතක්කය] ා  වෙ ති  ව න ශමාතශ ේ ශ ොශුයි.
ා  වෙ ක්කය පුවූු ුා ම්, ඒේ පා්වලිශම් වරිු ඇරිශළේ ා  වෙ ක්කය
ශ ොශුයි, ඒ ා  වෙ පා්වලිශම් වරිශු ව එළි ට ශව  ව ; මාත
මාතැතිුරණ ේට ශව  ව . එොට ෙැ ව ව
පුළුු ව රට
ශේොතැ ෙ තිශබ වශ ව කි ලා.

ගුණ විප.පාල පහසට්ටිආරච්ි  ෙහසාා

(மாண்புமிகு விடேபால தஹட்டிஆரச்சி)

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi)

ජ ාධිපතිුරණ ක්කය
ජ ාධිපතිුරණ ට ා ෙ?

පුවූු ව ශේෝ.

ඇයි,
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ගුණ ඉ්දිංක අනුුණද්ධා පහසේරත් ෙහසාා
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த டஹரத்)

(The Hon. Indika Anuruddha Herath)

ජ ාධිපතිුරණ ශ ොශුයි මාත වූතශ ෝ! ජ ාධිපතිුරණ
ශ ොශුයි, රශට් තිශබ න මාත මාතැතිුරණ ක්කය ශ  ව . ඒේාබේධ්
පතපක්කයෂ සමුපේාර ා  වෙශග ඉඳලා ජ ාධිපතිුරණ ශ ොශුයි
න මාත ා  වෙ ේට සූො ම්. අපට අු ය ේර වශ ව මාතැතිුරණ ක්කය.
ඒ මාතැතිුරණ ජ තාුට ශෙ ව . ශම් පා්වලිශම් වරිශ මාත වත්රීුරු
අරශ ට මිලට ව ව පුළුු ව, ශමාතශ ේට මිලට ව ව පුළුු ව.
අශළපත ශු ව පුළුු ව පින්ස ශ ොශව ඒ ේටුතරි ේර ුා.
TNA සතපතධ්ා ට ඇතිශු ව
ුර්රසාෙ දු ව ා. TNA
සතපතධ්ා ශග සුමාත වතිර ව මාත වූමාත ා පා්වලිශම් වරිශ
ැසරුණු
පතධි , කින්ඇේල මාත වූමාත ාට ශචෝෙ ා ේරපු පතධි අපි ෙැක්කයේා;
මුළු ශලෝේ මාත ෙැක්කයේා; රටමාත ෙැක්කයේා.

ගුණ මූලා්නාරූඪ ේදත්රීතුො

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)
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ේා්ව ාලුලට ගි ාමාත ශතොරරිරු ශෙ වශ ව ැ ැ කි ලා. වරු
මාත වත්රීරිමාතා, ේරුණාේර කි  ව , ඒේ ුවකීශමාත වෙ කි  වශ ව
කි ලා. තබරිමාතා පැ ැදිලිු ඒ බු කි  ව න .

ගුණ මූලා්නාරූඪ ේදත්රීතුො

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ඒේ point of Order එේක්කය ශ ොශුයි. වරු මාත වත්රීරිමාතා,
තබරිමාතා ේථා ේර ව .

ගුණ ඉ්දිංක අනුුණද්ධා පහසේරත් ෙහසාා
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த டஹரத்)

(The Hon. Indika Anuruddha Herath)

ඒේ රීති ්ර ් ක්කය ශ ොශුයි.
මුෙේ අමාතාතයාත ශග
ශේේම්ුර ා පැ ැදිලිුමාත කි ුා, ඒ ශතොරරිරු ශෙ ව පතධි ක්කය
ැ ැ; අමාතාතයුර ා ෙැම්ම්දීලා ැ ැ කි ලා. අපි ුවකීශමාත ව
කි  වශ ව.

(The Hon. Presiding Member)

වරු මාත වත්රීරිමාතනි, තබරිමාතාට
තිශබ ුා.

තු

පත ාඩි ේ

ේාල ක්කය

ගුණ ඉ්දිංක අනුුණද්ධා පහසේරත් ෙහසාා
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த டஹரத்)

(The Hon. Indika Anuruddha Herath)

අශේ පැවූශත ව ඉතින් වුණු පත ාඩි 5ේ ේාල ුරවූ මාතමාත වවූතා.
ේථා ේර ව
ශු
ේකේශ ෝ
ැ ැ; ආණ්ඩු පක්කයෂශග
ේකේශ ක්කය පතතරයි ඉ වශ ව. පතපක්කයෂශග ශු ේකේශ ෝ ැති
නිසා ඒ පත ාඩි 5වූ මාතට ලබා ශෙ ව කි ා මාතමාත ඉේලා සපා ුා.
ශතොරරිරු ෙැ වැීමශම් ප ත වැ අපි ුරෙක්කය කි  වශ ව ැ ැ.
ශතොරරිරු ෙැ වැීමශම් ප ත ශව ආ එේ ශම් ආණ්ඩුු
ේරපු ශ ොඳ ේටුතවූතක්කය.
ැබැයි, ආ ත ුලි ව ශතොරරිරු
ශෙ වශ ව
ැ ැ. අමාතාතයාත ුලට එු ුා. අමාතාතයාත ුල
ශේේම්ුරු ශතොරරිරු ුස ව ේර ුා. පසුගි ෙුස්ුල මුෙේ
අමාතාතයාත ශග සේධ් ශුච්ච ශේුේ අපි ෙැක්කයේා. අපි කිිඟප ුතාුක්කය
10ශුනි ොට මුෙේ අමාතාතයාත ට ගි ා. අෙ 10ශුනි ො. ැමාත
10ශුනි ොමාත තිබුණා, මාතතවල මාත වූත ාශ
ගි බිඟ මිල
සූත්ර . ගි බිඟ මිල සූත්ර වැ අ  ව ගි ාමාත අමාතාතයාත
ශේේම්ුර ා අපට කි ුා, ඒේ ශෙ ව බැ ැ; ඒේ ජ තාුට
ෙැ වැීමශම් අයිති ක්කය ැ ැ කි ලා. ඒේ තමාතයි අපට කි ශ .
ූලලාස ාරූඪ වරු මාත වත්රීරිමාතනි, අේලස් ප තක්කය ශව ාුා. අේලස්
ශ ෝ දූෂණ ශචෝෙ ා පතමාත්ව
ශේොමිසමාතක්කය ැදුුා. ජාතිේ ශපොලිස්
ශේොමිසමාතක්කය ැදුුා. ස්ුාධී
මාතැතිුරණ ශේොමිසමාතක්කය ැදුුා.
ඒුාශ  ව ශමාතොේක්කයෙ සේධ් වුශණ්? ඒුායි ව සේධ් වුශණ් ශු
ශෙ ක්කය ශ ොශුයි-

ගුණ විප.පාල පහසට්ටිආරච්ි  ෙහසාා

(மாண்புமிகு விடேபால தஹட்டிஆரச்சி)

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi)

Sir, I rise to a point of Order.

ගුණ මූලා්නාරූඪ ේදත්රීතුො

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

තබරිමාතාශ point of Order එේ ශමාතොේක්කයෙ?

අේලස් ශ ෝ දූෂණ ශචෝෙ ා පතමාත්ව
ශේොමිසමාතවූ එශ මාතයි.
අේලස් ශ ෝ දූෂණ ශචෝෙ ා පතමාත්ව
ශේොමිසමාතට ගිිඟ ව පැමිණිලි
10ක්කය
ෙැම්මාතා. අෙ ඉ ව
අධිේරණ ඇමාතතිරිමි ටවූ එිඟ
පැමිණිේලක්කය තිශබ ුා. ැබැයි, ඒුා පතාාව කිරීමාතක්කය
ැ ැ.
සාපරාධී ේාරණාුල දී අශ යෝ ය ස ශ ෝගීතාු වැ ේථා
ේර ුා. අශ ව මාත වූතශ ෝ! අ්වජු මාතශ ේ වර ව මාත වූත ාු
ේශර ව අේලාශව , ේශ්ව අත ොශව
රනිේ මාත වූත ාට
ශ  ව
පුළුු ව ශ ව. අවමාතැතිරිමාතාට ේර ව
තිශබ වශ ව
සතවේූරරුුට
පාේ පතතරයි. ේරට අත ොශව
අ්වජු
මාතශ ේ වර ව මාත වූත ාු ශව ආ ැකියි. සාපරාධී ේාරණාුල දී
අශ යෝ ය ස ශ ෝගීතාු ෙැක්කයවීශම් ප ත ටශවූ ශම් ශ ොරු
තක්කයේඩි හුුමාතාරු ේර ව ව ීමති ශම් පා්වලිශම් වරිශ සම්මාතත
ේර ව න
ැ ැ. අවමාතැතිරිමාතා කි ුා, "න
ශ ලාුේ මාතට
අ්වජු ව මාතශ ේ වර ව ශ  ව
පුළුු ව" කි ලා. එරිමාතා
සාධ්ාරණීේරණ ේළා. මුවූ ෙැ ව අ්වජු වශ මාතයිේ ව ක්කයුවූ
ශ ො ා ව ව
ැ ැ. ශම් ස ේලට මුුා ශුලා ශම් අස්ථාුර
ආණ්ඩුු, බහුතර ක්කය ැති ආණ්ඩුු ශම් ශව එ ේටුතරිුලි ව
රටට අවති ක්කය සේධ් ශු වශ ව. ූලලාස ාරූඪ වරු මාත වත්රීරිමාතනි,
අපි පැ ැදිලිුමාත ඒ බු කි ුා.
ෙ රි වු ආණ්ඩුක්රමාත ුයුස්ථා සතශ ෝධ්
වැ පතශජ්පාල
ශ ට්පාආරච්චි මාත වත්රීරිමාතා ේථා ේළා. එරිමාතා ේථා ේශළේ
ශමාතො ුාෙ ෙ වශ ව ැ ැ; ේථා ේර වශ ව ශේොශ  වෙ ෙ වශ ව
ැ ැ. එරිමාතා කි ුා, "අපි ෙ රි වු
ආණ්ඩුක්රමාත ුයුස්ථා
සතශ ෝධ්
ශව ාුා. එශසේ ශව ාුට පස්ශසේ කිසමාත ශෙ ක්කය
ලි ලා දු වශ ව ැ ැ" කි ලා. ඇයි, මාත වූතශ ෝ මාතතේ ැේෙ? අර
ස ව ේධ් ා ේ ාට තමාතයි ලි ලා දු වශ ව, අධිේරණ බල . අර
එේටීටීේ එශක්කය ්රාාේර වට තමාතයි ලි ලා දු වශ ව අධිේරණ බල .
[බාධ්ා කිරීම්] අධිේරණ පිිඟශට ුා; ශපොලීස පිිඟශට ුා;
ුරු වපතදුලි සතස්ථා පිිඟශට ුා. තබරිමාත වලාශ අවමාතැතිරිමාතා තමාතයි
පිිඟටුුලා දු වශ ව.[බාධ්ා කිරීම්]

ගුණ විප.පාල පහසට්ටිආරච්ි  ෙහසාා

(மாண்புமிகு விடேபால தஹட்டிஆரச்சி)

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi)

Sir, I rise to a point of Order.

ගුණ විප.පාල පහසට්ටිආරච්ි  ෙහසාා

(மாண்புமிகு விடேபால தஹட்டிஆரச்சி)

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi)

ූලලාස ාරූඪ වරු මාත වත්රීරිමාතනි, එරිමාතා කි ුා, ශතොරරිරු
ෙැ
වැීමශම් අයිතිුාසේමාත පිළිබඳ ප ත අම්ු ආණ්ඩුශ

ගුණ මූලා්නාරූඪ ේදත්රීතුො

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

තබරිමාතාශ point of Order එේ ශමාතොේක්කයෙ ?
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පා්වලිශම් වරිු

ගුණ විප.පාල පහසට්ටිආරච්ි  ෙහසාා

[අ.ාා.5.48]

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi)

ගුණ (ෙහසාචාර්ය) ආශු ොරිරංහස ෙහසාා

(மாண்புமிகு விடேபால தஹட்டிஆரச்சி)

ශමාතරිමාතා ්රේා ේර ුා, -[බාධ්ා කිරීම්] මාතමාත ේ වාටු ශු ුා
-[බාධ්ා කිරීම්] මාතශ point of Order එේ -

ගුණ මූලා්නාරූඪ ේදත්රීතුො

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

තබරිමාතාශ point of Order එේ ඉදින්පවූ ේර ව .

ගුණ විප.පාල පහසට්ටිආරච්ි  ෙහසාා

(மாண்புமிகு விடேபால தஹட்டிஆரச்சி)

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi)

මුලාස ාරූඪ වරු මාත වත්රීරිමාතනි, එරිමාතා අ ුා, ේථා
ේර වශ ව ශේොශ  වෙ කි ලා. ුයුස්ථාශ න තරම් ේාරණා
තිශබ ුා. තබරිමාතා ඒේ කි ු ව . මාතමාත ුයුස්ථාම්කූල ේාරණා
කි ශ .

ගුණ ඉ්දිංක අනුුණද්ධා පහසේරත් ෙහසාා
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த டஹரத்)

(The Hon. Indika Anuruddha Herath)

මුලාස ාරූඪ වරු මාත වත්රීරිමාතනි, ෙ රි වු
ආණ්ඩුක්රමාත
ුයුස්ථා සතශ ෝධ්
ශව ාුාට පස්ශසේ, පළාවූ සාා ක්රමාත
උරිශ්ව ඇති ේළාට පස්ශසේ, - [බාධ්ා කිරීම්] ශමාතරිමාත වලා අපට
ේලි ව ශේ පාල
ේරපු උෙපත . ශමාතරිමාත වලා ෙ ව ුා. පළාවූ
සාා ක්රමාත ඇති ශේරුුාට පස්ශසේ ශම් අවමාතැතිුර ා 0000දී ශම්
රශට් අවමාතැති වුණාට පස්ශසේ ්රාාේර ව මාත වූත ා උරිශ්වවූ
ශමාතරිමාත වලාශ අවමාතැතිුර ා ශේොළඹවූ ඉඳලා අවූස ව ේරලා
අධිේරණ බල ශවඩි පිපා ව දු ව ා, ්රාාේර වට. [බාධ්ා කිරීම්]
ඒ ුාශ මාත ශපොලිස් බලතල දු ව ා, ්රාාේර වට. උරිශ්ව එේටීටීේ
ශපොලීස ිඟපා ා. එේටීටීේ ශසොේොදුු ව තමාතයි ශපොලීස බුට
පවූ වුශණ්. එශ මාත තමාතයි සේධ් වුශණ්. ශම් රනිේ මාත වූත ා
දු වශ ව. අපි ශ ොශුයි. [බාධ්ා කිරීම්] තබරිමාත වලාශ අවමාතැතිරිමාතා
්රාාේර ව මාත වූත ාට ශවඩි පිපා ව දු වශ ව. ෙැ ව අෙ ේථා
ේර ුා-

ගුණ මූලා්නාරූඪ ේදත්රීතුො

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

වරු මාත වත්රීරිමාතා, තබරිමාතාශ ේාල අුසා යි.

ගුණ ඉ්දිංක අනුුණද්ධා පහසේරත් ෙහසාා
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த டஹரத்)

(The Hon. Indika Anuruddha Herath)

මුලාස ාරූඪ වරු මාත වත්රීරිමාතනි, මාතමාත ේථාු අුස ව ේර ුා.
අපි කි  වශ ව අණ ප වූ න
තරම් ශ  ව ; ැබැයි, රටට
සුබොීය ඒුා. රටට අිඟතේර ඒුා ශ ොශුයි. ශමාතො අණ ප ත
ශව ාුවූ, පා්වලිශම් වරි මාතැතිුරණ ක්කය ශ ෝ න
ශේශ ේමාතේ
මාතැතිුරණ ක්කය ඒේාබේධ් පතපක්කයෂ ට, ශ්රී ලතේා ශපොදු ජ
ශපරමුණට, ශ්රී ලතේා නිෙ ස් පක්කයෂ ට, ඒ න පක්කයෂ ේට තට්ටුයි.
පා්වලිශම් වරිශ සම්මාතත ේරලා න මාතැතිුරණ ක්කය ශ  ව . අපි
සූො ම්. අපි ේට මුහුණ ශෙ ුා කි
එේ කි මි ව අුස්ථාු ලබා
දීමාත සම්බ වධ්ශ  ව තබරිමාතාට ස්රිතිු වත ශුමි ව මාතශ ේථාු
අුස ව ේර ුා. ශබොශ ොමාත ස්රිතියි.

ගුණ මූලා්නාරූඪ ේදත්රීතුො

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ට ළයට, වරු (මාත ාචා්ව ) ආශු මාතාරසත මාත වත්රීරිමාතා.

350

(மாண்புமிகு (டபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க)

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe)

ූලලාස ාරූඪ වරු මාත වත්රීරිමාතනි, තේ අවූතට ශබොරලු ව ුා
ුාශ ශබොරු කි
ශුලාශ ේථා ේර ව ලැබීමාත ස වශතෝෂ ට
ේාරණ ක්කය. පතශ ේෂශ  වමාත අධිේරණ
ස්ුාධී
ශුලා,
අධිේරණ ඉතාමාත උවූතරීතර ශුලා ඉ ව ශුලාුේ ශමාතශලස
අධිේරණ ට අප ාස ේර ව අුස්ථාුක්කය ශෙ ව බැ ැ. සාපරාධී
ේාරණාුල දී අශ යෝ ය ස ශ ෝගීතාු ෙැක්කයවීශම් ප ත ටශවූ
ේථා ේර ශේොට මාතට ේලි ව ේථා ේරපු තාරේ බාලසූන්
මාත වත්රීරිමාතා කි ුා, ශම් වැසට් පත්රශග සතවේූරරුු තිශ ුාෙ
ෙ වශ ව ැ ැ කි ා.
අශ ව ශෙපත ාමුදුරුුශ ව! ශම්ේ ශ ොඳට කි ුලා බල ව
එපා ැ. ශම් "3 A" ශේොටශසේ සතවේූරරුු සඳ  වශුලා
තිශබ වශ ව. අඩුමාත තරමි ව එරිමාත වලා වැසට් පත්ර ුවූ, ප ත
ටශවූ එ
නි මාත ුවූ කි ු වශ ව
ැතිු තමාතයි ේථා
ේර වශ ව. ශම් ශ ෝජ ාශ පැ ැදිලිුමාත සතවේූරරුු ඇරිළු
රටුේ රාශි ක්කය සඳ  ව ේර තිශබ ුා. ශම්ේ, 2003 තක්කයශතෝබ්ව
මාතස 31ුැනි ො එක්කයසවූ ජාතී වශ මාත ා මාතණ්ඩල පතස ව සම්මාතත
ේරවවූ ශ ෝජ ාුක්කය. අපි ජාතය වතර වූ එක්කයේ ඉ ව රටක්කය
ැපා ට, ශවෝලී ආ්වකේ ක්රමාත වූ එක්කයේ
රටක්කය ැපා ට
ශම්ේ ඉතාමාත සුපතශ ේෂී ුැෙවවූ ේාරණ ක්කය.
ඒ ුාශ මාත, ශම් ශුලාශ තු ේාරණ ක්කය මාතතක්කය ේර ව
න . ෙැ ව ශම් අධිේරණ වැ ේථා ේළා; අධිේරණ ට අප ාස
ේළා. අධිේරණ පේධ්ති වැ ේථා ේර ශේොට ශම් ේාරණ
කි  ව න . ත්රිපතධ් මුො මාතාණ්ඩලිේ ්රධ්ාීම අේමිරාේ රවී වර
පතශජ්ුරණරවූ
මාත වූමාත ා
ඩුුේ පතවූතිේරුශුක්කය ශුලායි
ඉ වශ ව. එරිමාතා තුමාත එමාත ත රිශ්ව ඉ ව ුා ෙ, ැේෙ කි ලා මාතමාත
ෙ වශ ව ැ ැ.
මුවූ, එරිමාතා තුමාත ජ ාධිපතිරිමාතාවූ එක්කයේ
ගිිඟේලා රජ නිශ ෝජ
ේරමි ව ේටුතරි ේර ුා. ඩුුේ
පතවූතිේරුශුක්කය ශුච්ච ශේ ුර රාජය ශසේුේශ ක්කය ැපා ට
ඉ ව
වමාත ව ශේොශ ොමාතෙ ශම් ුාශ
තැ වුලට  වශ ව?
මාතාතශේ අලුපත ාරශග දී ත්රිපිටේ ජාතිේ උරුමාත ක්කය ශලස ්රේා
කිරීශම් ජාතිේ උවූසුශගදී ජ ාධිපතිරිමාතා පිටුපස්ශසේ ශමාතරිමාතා
ුාඩි ශුලා ිඟපා ා. ේැමාතරාු අේල ශේොට එරිමාතා නිදි. ඉති ව
ශමාතොේෙ ේර වශ ව? ළය ිඟටපු මුොපතිුර ා තමාතයි ඇඟිේශල ව
ඇ ලා එරිමාතා ඇ ැරු වශ ව. රජශග ශසේුශග ඉ ව වමාත ව
ුැරැදි ේරලා පතවූතිේරුශුක්කය ශුලා සපා දී ශේොශ ොමාතෙ එරිමාතා
ශම් තැ වුල ඉ වශ ව?
ේශග ශපශ්වො ආණ්ඩුේාරුරු පවූ ේළා ශ ව. මාතමාත ෙැ ව ේථා
ේර ේර ඉ ව වමාත ව වරු පතශජ්පාල ශ ට්පාආරච්චි මාත වත්රීරිමාතා
එක්කයේ ඒ වැ ේථා ේළා. ෙැ ව ආණ්ඩුේාරුරු පවූ ේරශව
ුා. ඒ පවූ ේරපු සමාත ර අ ඉේලා අස් ශු ුා. ැුත
අලුති ව පවූ ේර ුා කි ලා කි ුා. ෙුරණු පළාතට තුමාත
ආණ්ඩුේාරුරශ ක්කය
ැ ැ ශ ව. පතශජ්පාල ශ ට්පාආරච්චි
මාත වත්රීරිමාතාවූ ශබොශ ොමාත දුකි ව ේථා ේළා, "ෙුරණට මාතාර ්ර ් ,
ආණ්ඩුේාරුරශ ක්කය ැ ැ. ේවුෙ ෙ වශ ව ැ ැ, පවූ ේර ව
ඉ වශ ව." කි ලා. අපට ආරතචි ක්කය ඇපතේලා තිශබ ුා, '' ාමාතේ
ුරමාතාර'' ෙුරශණ් ආණ්ඩුේාරුර ා ැපා ට පවූ ේර ව
ුා
කි ලා. ශමාත ව ශම් ුාශ ේාරණා තමාතයි ශම් ෙුස්ුල සේධ්
ශු වශ ව. ඉති ව එුැනි ේාරණා සේධ් ශු ශේොට,-[බාධ්ා
කිරීමාතක්කය]- ාමාතේ ුරමාතාර ශ ොඳයි. එ ා ාටේ රාශි ක්කය ේරලා,
පතේට ාටේ ේරලා, දූෂණ පතශරෝධී බලේාශග අධ්යක්කයෂ ැපා ට
ශලොුර ත රිරේ ිඟටපු ශේශ ක්කය ශ ව. දූෂණ පතශරෝධී බලේාශග
අධ්යක්කයෂ ැපා ට ිඟපා ාට, O/L පතාාව පාස් ශුලාවූ ැ ැ, A/L
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පතාාව පාස් ශුලාවූ
ැ ැ කි ලා අ වතිමාතට
තිශබ ුා. ඒ ුාශ ශේශ ක්කය න් ේමාතක්කය
ආණ්ඩුේාරුර ා ේර ව
උවූසා ක්කය තිශබ
ඒේටවූ අුස්ථාුක්කය දීලා බලමු. එශ මාත න් ශම් ්ර
පුළුු ව ෙ කි ලා බලමු.

තේපු ශුලා
ැ ැ, ෙුරශණ්
ුා
ම්, අපි
්
පතසඳ ව

ූලලාස ාරූඪ වරු මාත වත්රීරිමාතනි, අධිේරණ සම්බ වධ්ශ  ව
අපට තිශබ වශ ව ඉතාමාත ්රබල ැඟීමාතක්කය. පතශ ේෂශ  වමාත අධිේරණ
ඇමාතතිරිමි ට අපි ස්රිතිු වත ශු ුා. එරිමි
අධිේරණ
ස්ුාධී ේර ව පත ාල ශුශ සක්කය ව ව ුා. ෙැ ව පතශ ේෂ
අධිේරණ ශෙේක්කයමාත ආරම්ා ේරලා තිශබ ුා. තු එේක්කය ආරම්ා
ේර ව තිශබ ුා. ඒේවූ ඉදින්ශගදී ආරම්ා ශු ුා. ඒ ර ා
ඩු අ  ව වත වන ේාල සීමාතාු තු තුවූ ශේපා ශුලා, ශමාතුරට
පත ්ුාසීම ාාු කි ව ඩුුක්කය අ  ව තිශබ අුස්ථාු අපි උො
ේරලා තිශබ ුා. ඒේ සුපතශ ේෂී ේාරණ ක්කය. ඒේ අධිේරණ
ක්කයශෂේත්රශග අපි ලබා වවූත ජ ග්ර ණ ක්කය.
ඒ ුාශ මාත, ශම් "අශ යෝ ය ස ශ ෝගීතාු ෙැක්කයවීශම් ප ත
ටශවූ නි මාත "
ර ා අපට
ැකි ාු ලැශබ ුා, තිරසර
සතු්වධ්
අරමුණු -Sustainable Development Goals- 1
ටශවූ,- [බාධ්ා කිරීමාතක්කය]

ගුණ මූලා්නාරූඪ ේදත්රීතුො
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ේළා. එශ මාත ේරලා ඒ ුැඩ ේටුතරි රිළි ව ශම් රට ඉදින් ට ශව
 ව ේටුතරි ේළා.
ූලලාස ාරූඪ වරු මාත වත්රීරිමාතනි, 2030දී තිරසර සතු්වධ්
අරමුණු ේරා  ව , 2015 සැේතැම්බ්ව මාතස අශේ රශට් ා ේ ා
ු ජ ාධිපතිුර ා එක්කයසවූ ජාතී වශ මාත ා සම්ශම්ල ශගදී
රටුේ 19 ක්කය එක්කයේ ගිපතසුමාතක්කය අවූස ව ේළා. ශම් ගිපතසුම් අවූස ව
ේර වශ ව ශම් රටුේ එක්කයේ ශම් වමාත
ශේොට ශලෝේශග
ඉ ව ස මාත ශෙ ාමාත එේට සපා ුතරි නිසා. "ීමති එේ පතධි ට
ක්රි ාවූමාතේ පත ුතරියි. ස මාත ශෙ ාමාත ීමති ට ටයි. ඒ ුාශ මාත,
්රජාත වත්රුාදීු ජීුවූ පත ුතරියි. ස මාත ශෙ ාටමාත ඒ ලැශබ
සම්පවූ ඒ ආේාරශ  ව ලැබි ුතරියි" කි
ේාරණා එක්කයේ අපි
ේටුතරි ේරේදී අෙ අපට දුක්කය ශු ව සේධ් ු ේාරණ ුරවූ
තිශබ ුා. ඒේ අවූස ව ේරපු ජ ාධිපතිුර ාමාත මාතවඩි ුැඩක්කය
ේළා. ශමාතොේක්කයෙ ේශළේ? පසුගි ශ ොුැම්බ්ව 0 ුැනි ො ශම් රශට්
තිශබ ීමති උේලතඝ
ේරලා, රශට් ුයුස්ථාු ේඩාේේපේ
ේරලා ේටුතරි ේළා. අපි ීමතිශග ආධිපතය ට වරු ේර ව
න . ීමති ආරක්කයෂා ේර ව න . ශම් රශට් ුයුස්ථාු අම්ු
එො සුප්රීම් උසාපත දු වම් ඒ ීමතිශග ක්රමාතශ ෙ ට අපි වරු ේර ව
න . අෙ ශමාතතැ ඉ ව පතපක්කයෂශග මාත ජ නිශ ෝජිත  ව ේර
කි ා ව ව
ශෙ ක්කය
ැරිු ශම් ශමාතොේක්කයෙ ේර වශ ව? අෙ
Supreme Court එශක්කය ඉ ව
ඒ
ඩුේාර  වටවූ අප ාස
ේර ුා.

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

වරු මාත වත්රීරිමාතනි, තබරිමාතාට
තිශබ වශ ව.

තු

පත ාඩි ක්කය

පමාතණයි

ගුණ (ෙහසාචාර්ය) ආශු ොරිරංහස ෙහසාා

(மாண்புமிகு (டபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க)

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe)

ශම් වැ අශේ වරු ස වදිවූ සමාතරසත මාත වත්රීරිමාතා ුැඩිදුර ේථා
ේරයි. තිරසර සතු්වධ් අරමුණුවූ එේරි ේරශව ඉදින් ට
වමාතශ වදී ඉතාමාත ුැෙවවූ ශු ුා ශම් සාපරාධී ේාරණාුල දී
අශ යෝ ය ස ශ ෝගීතාු ෙැක්කයවීශම් ප ත. ඒ නිසා අශේ තලතා
අරිශේෝරල ඇමාතතිරිමි ට ස්රිතිු වත ශු ුා, අධිේරණ
පේධ්ති
ඉතාමාත ේා්ව ක්කයෂමාත අුතන් ව ශමාතශ ුමි ව, සමාතාජ
ශුශළඳ ශපොළ ආ්වකේ ක්රමාත ඉදින් ට
රටේට අධිේරණ
ක්කයශෂේත්රශ  ව අපට ලබා ව ව පුළුු ව උ ව ති ලබා දීමාතට
ේටුතරි කිරීමාත වැ .
ඉදින්ශගදීවූ අධිේරණ ක්කයශෂේත්රශග
ස්ුාධී ාාු ආරක්කයෂා ේරමි ව ජ තාුට ශසේු ේර ව
අුස්ථාු ලැශබයි කි
බලාශපොශරොවූරිශු ව මාතා නි ඬ ශු ුා.
ස්රිතියි.

[අ.ාා.5.54]

ගුණ ්්දිංත් ්ෙරිරංහස ෙහසාා
(மாண்புமிகு சந்தித் சமரசிங்க)

(The Hon. Sandith Samarasinghe)

ූලලාස
ශ ොබු
අශේ වරු මාත වත්රීරිමාතනි, තබරිමාතාට
ස්රිතිු වත ශු ුා මාතට ශම් ේාල ලබා දීමාත වැ .
අශේ වරු තලතා අරිශේෝරල ඇමාතතිරිමි අෙ ශම් ශව ාපු ශම්
නි මාත
ඉතා ුපා ා, ඒ ුාශ මාත, ේාශලෝචිත එේක්කය කි ලා
කි  ව පුළුු ව. 0015ට ශපර අශේ රශට් ීමති ුේ ුැදිලායි
තිබුශණ්. එපමාතණක්කය ශ ොශුයි, රශට් ්රජාත වත්රුාෙ ක්කය තිබුශණ්
ැ ැ; පතනිපතොාු ක්කය තිබුශණ් ැ ැ. ැබැයි, එො අපි ජ ුාන්
8ුැනි ො ේරපු ඒ ශපරළිශ  ව රට රිළ සමාතාජ සාධ්ාරණ ,
ීමතිශග ආධිපතය, පතනිපතොාු කි
ශම් ස ලු ශෙ ක්කයමාත ඇති

ූලලාස ාරූඪ වරු මාත වත්රීරිමාතනි, රටේ ීමති ක්කය තිශබ ුා ම්
ඒ ීමති ට ටවූු ස මාත ශෙ ාමාත ේටුතරි ේළ ුතරියි. මාත ජ
නිශ ෝජිත  ව පතධි ට ශම් පා්වලිශම් වරිුට ආුා කි ලා ීමති
ේඩාේේපේ ේර ව , ීමති ට උඩි ව ුැඩ ේර ව අපට බැ ැ.
අපි ෙැක්කයේා, එො ඒ මාත වත්රීුරු ව පා්වලිශම් වරිශ ශේොයි පතධි ටෙ
ැසුරුශණ් කි ලා. ේථා ා ේුර ාට මින්ස් ුරඩුුලි ව ප ර
දීලා, ශපොලීසශග නිලධ්ාන් වට ප ර දීලා, අශ ුරවූ නිලධ්ාන් වට
ප ර ශෙ ව ේටුතරි ේශළේ ශේොශ ොමාතෙ කි ලා අපි ෙැක්කයේා.
ූලලාස ාරූඪ වරු මාත වත්රීරිමාතනි, අපි ිඟත ුා, ඉක්කයමාත ටමාත ඒ
අ ටවූ ීමති
අම්ු ක්රි ා ේර ව
අු ය ේටුතරි
ේථා ා ේරිමාතා ේරයි කි ලා.
ඒ ුාශ මාත අපි ෙ ව ා ශෙ ක්කය තමාතයි, අෙ ශම් රශට් ීමතිශග
ආධිපතය ශවොඩ
ැඟිලා තිශබ
බු. ඒ සඳ ා ආ ත
තිශබ ුා. ඒ ආ ත අෙ ක්කයතිමාතවූ ආ ත බුට පවූ ශුලා
තිශබ ුා. එමාත නිසා තමාතයි අෙ ශම් රශට් ීමති ක්කය ති ාශව ශම්
පතධි ට ඉදින් ට  ව පුළුු ව ශුලා තිශබ වශ ව.
අපි ස මාත ශෙ ාමාත ස මාත ශෙශ ක්කය වැ මාත ිඟතලා ේටුතරි
ේර ව න . අෙ සමාත ර අම්මාතලා, තාවූතලා තුමාත ජීුවූ ශු ුා,
ඒ අ ශ ෙරුශුෝ ශේොශ ේෙ ඉ වශ ව, තවු ව ඉ ව ුාෙ, ැේෙ
කි ලා ෙ වශ ව
ැති. ශමාතුැනි අ
ෙුරශණ්වූ ඉ ව ුා.
ැශය ිඟරවූ ඉ ව ුා. උරිශ්වවූ ඉ ව ුා. ශම් අ අරිරුෙ  ව
ශුලා සපා වශ ව. ේවුරුුවූ ෙ වශ ව ැ ැ ඒ අ මාතැන්ලාෙ, ැේෙ
කි ලා. තවු ව මාතැන්ලාෙ, ඒේ ේශළේ ේවුෙ කි ලා ශ ො ලා ුැරැේෙ
ේවුරු ේළවූ ඒේට ෙඬුුම් දි ුතරියි. එශ මාත ැරිු මිීම මාතරලා
ැතගිලා ඉ ව බැ ැ. තාජුඩී ව මාතරා ෙැමුුා. ීමති ක්රි ාවූමාතේ
ේර
අ වූ ෙ ව ුා ේවුෙ ඒේ ේශළේ කි ලා.
මුවූ ඒ
ශතොරරිරු එළි ට එ වශ ව ැ ැ. ඒ ශතොරරිරු එළි ට ො ව
න . එේ එේ මිනිසු වට න
ැපා ට ීමති
මාත ව ශෙ ව
බැ ැ.
මි

ා ා වම්ශෙම්ශු ව මුෙේ අර වවූරි ේට්පා ඉ ව ුා.

අපි ෙ ව ුා ඒුා ේවුෙ ේශළේ කි ලා. ඇයි ඒ අ ීමති
මුුට ශව ැේලා ෙඬුුම් ශෙ ව බැන්? ශ්රී ලතේා ේ වසුතල්ව
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[වරු ස වදිවූ සමාතරසත

පා්වලිශම් වරිු
මාත තා]

ේා්ව ාල
පිිඟටුු ව
නි ශ ෝ්වක්කය
වරශග
පිිඟපා
ශවොඩ ැඟිේලක්කය මුෙලට වවූ ආේාර වැ අපි ෙ ව ුා. එක්කයසවූ
ජාති වශ ේා්ව ාලශග building එේට ළයයි කි ායි එ මිල දී
වවූශවූ. මිලි
5ක්කය පත ෙම් ේරලා තමාතයි එ වවූශවූ. අජිවූ
නිුාඩ් ේේරාේ තමාතයි අවූස ව ේරලා ශමාතශ  ව -මාත බැතුරශු වමුෙේ ැ ශ . ශේොශ ොමාතෙ මාත බැතුරශු ව මුෙේ ු වශ ව- [බාධ්ා
කිරීමාතක්කය]

ගුණ මූලා්නාරූඪ ේදත්රීතුො

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

වරු මාත වත්රීරිමාතා, තබරිමාතාට නි මිත ේාල අුසා යි.

ගුණ ්්දිංත් ්ෙරිරංහස ෙහසාා
(மாண்புமிகு சந்தித் சமரசிங்க)

(The Hon. Sandith Samarasinghe)

තුවූ එේ පත ාඩි ක්කය ශෙ ව , ූලලාස ාරූඪ වරු මාත වත්රීරිමාතනි.
මිලි
5ක්කය දීලා ශ ොුපා ා ශවොඩ ැඟිේලක්කය අරශව , එ
ැුත පතශේ ේටුතරි අමාතාතයාත ට ුරලි ට දු ව ා. එශ මාත
ශෙ ව බැ ැ, ූලලාස ාරූඪ වරු මාත වත්රීරිමාතනි. ඒ නිසා අපි වරු
අමාතාතයරිමි ට කි ුා, ේරුණාේර ශම්ුා වැ වූ බලා
පරීක්කයෂණ ේරශව
 ව කි ා. තබරිමි ශම් ේර ේා්ව
ාාර ශුම්ශු ව තබරිමි ට අු ය ක්කයති , නධ්්ව
ලැශේුා
කි ා ්රා්වථ ා ේරමි ව මාතශ ුච ස්ුේප අුස ව ේර ුා.

ගුණ මූලා්නාරූඪ ේදත්රීතුො

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ස්රිතියි, වරු මාත වත්රීරිමාතා. ට ළයට පිළිරිරු ේතාු, අධිේරණ ා
බ වධ් ාවාර ්රතිසතස්ේරණ අමාතාතය වරු තලතා අරිශේෝරල
මාත වූමි .
[අ.ාා. .00]

ගුණ ාලාා අතුපකෝරල ෙහසත්මිය

(மாண்புமிகு (திருமதி) தலதா அத்துடகாரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ූලලාස ාරූඪ වරු මාත වත්රීරිමාතනි, දී්වඝ ු ශ  ව කි  ව
ේරුණු ශබොශ ොමාත ක්කය ැ ැ. අශ ක්කය අතට, උවූතර ලබා ව ව වූ
ශමාතිඟ ේවුරුුවූ ැ ැ. ුාසුශේු ා ා ක්කයේාර මාත වත්රීරිමාතා අෙ ස්
ෙක්කයු ශුලාශ දී ඇහුුා, ශමාත ක්රි ාවූමාතේ ු ආේාර වැ .
සාපරාධී ේාරණාුල දී අශ යෝ ය ස ශ ෝගීතාු ෙැක්කයවීශම්
ප ශවූ ු ුව වතිශග සඳ  ව ේර තිශබ ුා, නිස බලධ්ර ා
පතස ව ේර ලෙ ඉේලීමාතක්කය ක්රි ාවූමාතේ ු වශ ව ැති අුස්ථා.
ශේ පාල
ස්ුාාු ේ ුරෙක්කය, අශේ රශට් ීමති ක්කය ශ ොු
ේරුණක්කය ආදි ු ශ  ව ේරුණු ප ක්කය,
ක්කය එිඟ තිශබ ුා. ඒ
ේාරණා සම්බ වධ්ශ  ව සාපරාධී ේාරණාුල දී අශ යෝ ය
ස ශ ෝගීතාු ෙැක්කයවීශම් ශම් ප ත ක්රි ාවූමාතේ ු වශ ව ැ ැ.
මාතට ම් ශවූරුණු පතධි ට, සමාත ර අ ිඟරිශ ශම් ප ත ඉස්
ඉස්ශසේලාමාත අෙ පා්වලිශම් වරිුට ශව එ ුා කි ලායි. ශමාත ,
2002 ු්වෂශග සම්මාතත ේරපු ප තක්කය. අපි තුවූ ජාතය වතර
සම්මුති ටශවූ එේයතාු ව ඇති ේරවවූ නිසා එමාත එේයතාු ව
ඇති ේරවවූ රටුේ සම්බ වධ්ශ  ව වැසට් නිශ ෙ ශග පළ ේර
ලෙ නි මාත අෙ ඉදින්පවූ ේර ව තමාතයි පතශ ේෂශ  වමාත ේටුතරි
ේශළේ. අශේ තාරේ බාලසූන් මාත වත්රීරිමාතා කි ුා, පන්වණේ අපරාධ්
සම්බ වධ්ශ  ව ශමාත ශු මාත ඇරිළවූ ේර ව න
ැ ැ කි ා.
බුඩාශපස්ට් සම්මුති අම්ුවූ, එක්කයසවූ ජාති වශ දූෂණ පතශරෝධී
සම්මුති
අම්ුවූ, ආස ා
ැසපික්කය ේණ්ඩා මාත, ුතශරෝපා
ේවු වසල
එක්කයේ ඇති ේරවවූ සම්මුති ව නිසාවූ රටුේ
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වණ ාුක්කය ට ට ඇරිළවූ වුණා. ඒ නිසා පන්වණේ අපරාධ් ුාශ
ශේුේ සම්බ වධ්ශ ම්වූ ශමාත ට ඇරිළවූ ශුලා තිශබ ුා. ඒ
සතශ ෝධ්
සදු වුශණ් පසු ගි අවුරුේශේ සැේතැම්බ්ව මාතාසශග
11 ුැනිොයි. ඒ අම්ු ශම් රටුේ පාේ තමාතයි අපි ශම් වැසට්
නිශ ෙ ශග පළ ේරලා නි මාත ක්කය
ැපා ට අෙ ශම්
පා්වලිශම් වරිුට ඉදින්පවූ ේශළේ.
අෙ ශෙු ුර කි වීමාත සඳ ා ඉදින්පවූ ේර තිශබ ශම් ප ත
ස ශම් නි මාත සම්බ වධ්ශ  ව ශමාතිඟදී ේතා ේළා ශබොශ ොමාත
අඩුයි. පතජිත ශ ේරවූ මාත වත්රීරිමාතා ඇරිළුු ේතා ේරපු මාත වත්රීුරු ව
කීප ශෙශ ක්කය
පතශ ේෂ ත්රිපුේවල අධිේරණ සම්බ වධ්ශ  ව
ඉේලීමාතක්කය ේළා. අධිේරණ සතපතධ්ා ප ත සතශ ෝධ්
ේරලා
ගි
අවුරුේශේ මාතා්වරි මාතාස
ු
ශේොට අප එ
ශම්
පා්වලිශම් වරිශ සම්මාතත ේරලා එක්කය අධිේරණ ක්කය පට ව ශව
තිශබ ුා. සමාත ර අ ට ඒ වැ එච්චර අුශබෝධ් ක්කය ැ ැ. එමාත
අධිේරණ පිිඟටුපත ුතවූශවූ ශේොළඹ අධිේරණ ේලාප රිළයි
කි
එේ වැසට් නිශ ෙ ශග පතශ ේෂශ  ව සඳ  ව ේර තිබුණා.
අලුවූේශඩ් ්රශේ ශග ඒ සඳ ා අු ය ඉඩ ේඩ ැති නිසා එ
පිිඟටුවීශම් ්රමාතාෙ ක්කය ඇති ශුලා තිශබ ුා.
මුවූ ශෙු
අධිේරණ ට අු ය පතනි ්ච ේාරරිමාත වලා පවූ ේරලා ශම් ු
ශේොට ශෙු උසාපත පට ව ව ව අු ය ස ලු ේටුතරි ේර
තිශබ ුා.
පතශ ේෂ ත්රිපුේවල අධිේරණ නිසා
ඩු ේටුතරි ඉක්කයමාත ව
ශු ශේොට සමාත ර ුරමාත වත්රණවූ ශම් රශට් සේධ් වුණා කි
එේ රටමාත ෙ ව ුා. ඒ ුාශ මාත වරු පතමාතේ වීරුත මාත වත්රීරිමාතා
"මාතධ්යමාත බලධ්ර ා" -Central Authority - කි
එේ වැ
ශලොුර පතග්ර ක්කය ේර ව
උවූසා ේළා. 0000 ඉදින්පවූ ේළ
ප ත අම්ු, ම්කිස ේටුතවූතක්කය සම්බ වධ්ශ  ව ුවකීමාතක්කය
තිශබ ස ඒ බලතල තිශබ
එේ පුේවලශ ක්කය සපා ුතරියි.
ඇමාතතිටයි, අවමාතැතිටයි, ජ ාධිපතිටයි ැමාත එක්කයශේ ාටමාත ඒ
ුවකීමාත ශ ෝ ඒ බල ලැශබ වශ ව ැ ැ. ප ත රිළි ව එමාත
බල ලබා දී තිශබ වශ ව අධිේරණ අමාතාතයාත ශග ශේේම්ට. ඒ
ශුලාශ වූ මාතමාත ශබොශ ොමාත පැ ැදිලිු කි ශ ඒේයි. එරිමාත වලා
ශුම්ශු ව
ා ේවූු අරශව අශේ ජ ාධිපතිරිමාතා තමාතයි
අමාතාතයාත
ශේේම්ුරු ව පවූ ේර වශ ව. එරිමාතාට පුළුු ව,
අමාතාතයාත ශග ශේේම් ැපා ට පවූ ේර පුේවල ා වැ තීරණ
අරශව එමාත පවූවීමාත ේර ව . ශමාතොේෙ, අපි කි
අ ශ ොශුයි
පවූ ේර වශ ව.
පතශ ේෂශ  ව ශ ොඳ අෙ සක්කය
ැපා ට අශේ වරු ඩ ලස්
ශේුා  වෙ මාත වත්රීරිමාතා කි ුා, ම් තැ ැවූතුරශ
මාතරණ
සම්බ වධ්ශ  ව අලාා අ ේරවැීමශම් ප වූ ශේටුම්පතට
ේලත්ර ා පිළිබඳු ඇරිළවූශුලා
ැ ැ කි ලා. අපි
එමාත
සතශ ෝධ්
ශම් ශුලාශ ප වූ ශේටුම්පතට ඇරිළවූ
ේර ව ට බලාශපොශරොවූරි ශු ුා. ඒ ුාශ මාත ෙැ ව ේථා ේළ
වම්ප දිස්ත්රික්කයේ නිශ ෝජ
ේර මාත වත්රීරිමාතාට ශම් පිළිබඳු
ශ ෙැම්ුවූ ාාු ක්කය ැති පතධි
තමාතයි මාතට ම් ශපම්ශණ්.
ශමාතොේෙ, අඩු වණශ ව පළාවූ සාාුේට අයිති බලතල ශමාතො ුාෙ
කි ාුවූ එරිමාතා ෙැ ශව
සපාශග
ැ ැ කි
එේයි මාතට
ශවූශර වශ ව. ෙ රි වු ආණ්ඩුක්රමාත ුයුස්ථා සතශ ෝධ් ශ  ව
පළාවූ සාාුලට අධිේරණ බලතල ලබා දු ව ා කි ුා.
ශේොයි
පළාවූ සාාුේටුවූ
අධිේරණ බලතල ලබා දී
තිශබ ුාෙ කි ලා මාතමාත ෙ වශ ව ැ ැ.
රශට් සමාතස්ත අධිේරණ
තිශබ වශ ව,
අධිේරණශග
්රධ්ානි ා ු වරු අග්ර පතනි ්ච ේාරරිමාතා ටශවූයි. අමාතාතයාත
ැපා ට අපට තිශබ වශ ව, අධිේරණුලට අු ය ප සුේම්
සැලසීමාත, අධිේරණ ශසේුා ශේොමිෂ ව සාාු ටශවූ ැති ේා්ව
මාතණ්ඩල බඳුා වැීමමාත ස ඒ අු ය ප සුේම් සලසා ුැඩි දිුතණු
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කිරීමාත, ඒ ුාශ මාත ීමතී බුට පවූ ු
අණප වූ
පා්වලිශම් වරිුට ඉදින්පවූ කිරීමාත. ශම්ුා වැ අුශබෝධ් ක්කය
ත ශේොශ ේ ශ ෝ
වමාත ව ඇපතවූ ේවුරු ශ ෝ වැ
ේර ව
න
වුණාමාත, මාතඩ පාේක්කය ව  ව
න මාත වුණාමාත
ේර ුා.

ශම්
ැතිු
ේථා
ේථා

අපි ේ වාටු ශු ුා, වරු පතමාතේ වීරුත මාත වත්රීුර ා ේළ
්රේා
වැ . එරිමාතාශ ේථාශ දී කි ුා, ආවම්ුලට ලැදි
පුේවලශ ක්කය ෙැ ව ශරේෂ්ධාධිේරණශග ඉ ව ුා, එමාත නිසා ශම්
තවූවූු ඇති ශුලා තිශබ ුා කි ා. ඇශමාතන්ේාම් ආවමාතක්කය
කි ලා කි ශ . තුමාතවූ එරිමාතා ිඟතාශව ඉ වශ ව එරිමාත වලාශව
ේාලශග ේටුතරි ේරපු පතධි ටයි. මාතමාත ඒ ශුලාශ වූ ශම් වැ
කි ුා. එො ශිරානි බණ්ඩාර ා ේ ිඟටපු අග්ර පතනි ්ච ේාරරිමි
ශවෙර ු ශේොට, එරිමි ු ශම් පා්වලිශම් වරිශ ේාරේ සාා
ේාමාතර ේට ශව වුලා අප සුතාුට, අප ාස ට ලක්කය ේළා.
"තමුශසේ" කි ා ශබොශ ොමාත රේ ුච ුලි ව ේථා ේළා. එො
එරිමි ු ඒ
ේලු ේරපු ආේාර ට අෙ ශම් රජ
ටශවූවූ
ේටුතරි සදු ශු ුා කි ලා තමාතයි එරිමාතා ිඟතාශව ඉ වශ ව. අපි
ුවකීමාතක්කය ඇතිු ශබොශ ොමාත පැ ැදිලිු කි ුා, අධිේරණශග
ස්ුාධී වූු ආරක්කයෂා ේර ව ට අෙ පුළුු ව ශුලා තිශබ බු.
අධිේරණශග ස්ුාධී වූු ට ශ ෝ ශු
ම් ශෙ ක්කය
සම්බ වධ්ශ  ව ශපොඩි ඉඟි ක්කය ශ ෝ තිබුණා ම් පසුගි ෙුස්
ප ස් එශක්කය න තරම් ේට්පා ඒ වැ ේථා ේර ව තිබුණා.
ුයුස්ථා සාාු ශමාතතැ
ේලු ේර ුා.
මුලාස ාරූඪ වරු මාත වත්රීරිමාතනි, ෙ ු ු
ආණ්ඩුක්රමාත
ුයුස්ථා සතශ ෝධ්
ශව ැේලා එේ පුේවලශ ක්කය ශම් රශට්
ති ා ශව තිබුණු බල සම්ූර්වණශ  වමාත ශු ස් ේර ව
පුළුු ව වුණා.
අධිේරණශග පමාතණක්කය ශ ොශුයි, මාතැතිුරණ
ශේොමිෂ ව සාාු, ශපොලිස් ශේොමිෂ ව සාාු, රාජය ශසේුා
ශේොමිෂ ව සාාු
ශම් ආ ත තක්කයශේොමාත බලාවූමාතේ ේර
ඒුාශග ස්ුාධී වූු ආරක්කයෂා ේර ව ට ැකි වුණා. ුයුස්ථා
සාාශ
එේ පුේවලශ ක්කය, සාාපති ැපා ට ේථා ා ේරිමාතා
පමාතණක්කය ශ ොශුයි එතැ තී වදු තීරණ ව වශ ව. එතැ 10
ශෙශ ක්කය ඉ ව ුා. එශසේ ම් ශම්ුා අප ාස ට ලක්කය ේර වශ ව
ඇයි? ෙැ ව ශ ොශ ුරවූ පතපතධ් මාතත ඒ සම්බ වධ්ශ  ව පළ
ේර ව ට පට ව ශව තිශබ ුා. ශම් රට ආපසු ඉස්සර ට
ුාෙ, පස්සට
ුාෙ කි
එේ වැ අපට ේථා ේර ව ට
සේධ් ශුලා තිශබ ුා.
වම්ප දිස්ත්රික්කයේශග වරු ඉ වදිේ
මාත වත්රීරිමාතා අේලස් ශේොමිෂ ව සාාු වැ කි ුා.
එො අපි ෙ ශෙශ ුරට -මාතමාතවූ ඇරිළුු- "Top 10" කි ලා,
පැමිණිලි ෙ ක්කය ෙමාත ුා කි ලා ශලෝේශග
ැති ශබොරු
පැමිණිලි තක්කය පතතර ෙැම්මාතා. ඒේ එච්චර ශලොුර ශෙ ක්කය ශ ොශුයි
ශ ව. අේලස් ශ ෝ දූෂණ ශචෝෙ ා පතමාත්ව
ශේොමිෂ ව සාාු
තිශබ වශ ව වරු ජ ාධිපතිරිමාතා ටශවූයි. ඒුා පතාාව ේර ව
කි  ව ; ඩු ෙමාත ව කි  ව . අපි න මාත ශ ලාුේ න මාත
ශෙ ේට සූො ම්.
එො ශලොුර මාතාධ්ය ස වේව
ක්කය ති ලා, රනිේ පතක්රමාතසත
අවමාතැතිරිමාතා, රපත ේරුණා ා ේ මාතැතිරිමාතා, මාතලික්කය සමාතරපතක්රමාත
මාතැතිරිමාතා, ේබී්ව ාකම් මාතැතිරිමාතා ස මාතා ඇරිළු ශලොුර පින්සේට
පතරුේධ්ු පැමිණිලි ෙැම්මාතා. ශම්ුාශග අුසා ක්කය තිශබ ව න .
ැමාත ොමාත ශ ොශ ක්කය පතධිශග මාතාතෂේා ෙ ුා. බල ව , අෙ
ශමාතරිමාත වලා ේථා ේශළේ ශමාතොේක්කය වැ ෙ? පතශේ අධිේරණ වැ ,
පතනි ්ච ේාරුරු ව වැ තමාතයි එරිමාත වලා ේථා ේශළේ. මාතට
ිඟශත
පතධි ට ශමාතරිමාත වලා රනිේ පතක්රමාතසත
මාත වූමාත ා
ශබොශ ොමාත ේෂතශ දීු නිතරමාත මාතතක්කය ේර ව න . එරිමාතාට පි ව
ශෙ ව
න . ශමාතොේෙ, 2002දී රනිේ පතක්රමාතසත
මාතැතිරිමාතා
අවමාතැතිුර ා ැපා ට ශරෝමාත ්රාේති ට අවූස ව ශ ොේරපු නිසා,
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අෙටවූ ශම් රශට් කිසමාත පුරුැස ුර -ුතෙ මුොශ ශේශ ුර ශ ෝ
එශ මාත
ැවූ ම් ශු වූ ශේ ුර- ශමාතො මාත පතශේ
අධිේරණ ේටුවූ
ශව
 වශ ව
ැ ැ;
පතශේ
පතනි ්ච ේාරුරු වට ශමාත ාට ඇපතේලා අධිේරණ පිිඟටුු ව ුවූ
බැ ැ. එො ඒේ අවූස ව ේළා ම් තමාතයි ශම් ශේුේ සදුශු වශ ව.
ඒේ මුුා ේර ව ව තමාතයි පතදුලි පුටුුක්කය වැ ේථා ේශළේ. අෙ ශම්
ස ලුශෙ ා ශම්ුා වැ ේථා ේර වශ ව ැතිු රශට් ශු ශු
මාතත ෙ ව
ෙ ුා.
ශම් රජ -අවමාතැතිරිමාතා ඇරිළු අපි ස ලුශෙ ාමාත -ුවකීමාතක්කය
ඇතිු කි ුා, කිසමාත පතශේ
අධිේරණ ේටුවූ, පතශේ
පතනි ්ච ේාරුරු ඉ ව ා අධිේරණ ක්කය ඉදින් ටුවූ ශමාතො මාත
ශ ේරිුක්කය නිසාුවූ ශම් රශට් රණ පතරුු ව ශව  ව ුවූ,
ශු වූ එේ පුේවලශ ක්කය ශ ෝ ශව
 ව ුවූ ශම් රශට් තිශබ
ීමති අම්ු ඉඩේඩ තබ වශ ව ැ ැ කි
එේ. එො, ශරෝමාත
්රාේති ට අවූස ව ේර තිබුණා ම් තමාතයි පතදුලි පුටුුටයි, ත
කි
ස ලුමාත ශේුේුලටයි තක්කයශේෝමාත ේට්පා බි පත ුතවූශවූ.
ශරෝමාත ්රාේති ක්කය වැ නිතරමාත කි ුා. ුතෙ මුොශ රණ
පතරුු ව ෙඩ ම් ේර ුා කි ුා. අපිෙ, රණ පතරුු ව ෙඩ ම්
ේශළේ? ුතේධ් දි ු ව තමාත වශ රුධිරශ  ව ශම් මාත ශපොශළොු
ශතවූ ේළ ශජ රාේ සරවූ ශ ො වශසේේාු අේලලා කිසමාත
ශ ේරිුක්කය ැතිු ිඟශ්ව ෙැම්ශම් ඇයි? තමාත වශ ශසේුා ේාල තු
තිබි දීවූ, ශම්ජ්ව ශජ රාේුරු 9ශෙශ ුර එො -0010දී- ශවෙර
ැ ශ ඇයි? ඒ ශේුේ වැ ේථා ශ ොේර, ශමාතරිමාත වලා අෙ
ශමාතතැ ශලොුර මාතාතෂේා ෙ ව උවූසා ේර ුා.
පතශ ේෂශ  වමාත අපිට කි  ව තිශබ වශ ව එේ ශෙ යි. නිුැරැදි
ශේ සම්බ වධ්ු රශට් ජ තාු ෙැම්ුවූ ේර ව
කි ා අපි රශට්
මාතාධ්යුලට කි ා තිශබ ුා. අපි ඒ නිෙ ස ඇති ේර තිශබ ුා.
එශ මාත ැති වුශණොවූ, ශම් කි
ේථාු තමාතයි සමාත ර ශ ලාුට
උලුේප-උලුේපා ශප වු ව
ෙ වශ ව. මාතමාත
ැුත ුාර ක්කය
කි ුා, ැ වෙ ුට ශවුේුලට ගි ාමාත ත ේට්පා තක්කයශේෝමාත
එේරි ශුලා පුළුු ව ම් රනිේ පතක්රමාතසත මාත වූමාත ා මාතතක්කය
ේරලා ප ක්කය පවූරි ේර ව කි ා. ශමාතොේෙ, එරිමාතා ශරෝමාත
්රාේති ට අවූස ව ශ ොේරපු නිසා ත ශේුේ වැ ේාටුවූ බ
ශු ව ශෙ ක්කය ැ ැ.
ූලලාස ාරූඪ වරු මාත වත්රීරිමාතනි, ේළයට අෙ දි ඉදින්පවූ ේර
ලෙ ප වූ ශේටුම්පතට අොළ සතශ ෝධ්
ඉදින්පවූ ේර ව වූ
මාතමාත බලාශපොශරොවූරි ශු ුා. ශම් ේටුතරි කිරීශම්දී පත ාල
ශුශ සක්කය ෙරා ුැඩ ේටුතරි ේළ අධිේරණ අමාතාතයාත ශගවූ, ීමති
ශේටුම්පවූ සම්පාෙේ ශෙපා්වතශම් වරිශ වූ ස ලුමාත නිලධ්ාන් වට
පතශ ේෂශ  වමාත මාතමාත ස්රිතිු වත ු ුා.

ප්රශ්පනය විේන ලිං්ද, ්භා ්ම්ො විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

යම් ාැනැත්ාකුපේ ෙරණය ්ම්බ්දධාපය්ද
අලාභ අය කරගැනීපම් පනත් පකටුම්පා
ஆதளாருவாின் இறப்புக்கான
டசதவீடுககள அறவிடுதல் சட்டமூலம்

RECOVERY OF DAMAGES FOR THE DEATH OF A
PERSON BILL
පා  වන වර කියීමපම් නිපයෝගය කියවන ලදී.

இரண்டாம் மதிப்பிற்கான கட்டகள வாசிக்கப்பட்டது .
Order for Second Reading read.
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පා්වලිශම් වරිු

ගුණ ාලාා අතුපකෝරල ෙහසත්මිය

2 වන වග්දිනය, ්ංපශ්ෝධිාාකාරපය්ද, පනත් පකටුම්පපාහි
පකොට්ක් හසැටියට ිනබිය ුතතුයයි නිපයෝග කරන ලදී.

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

2ஆம் வாசகம் திருத்தப்பட்டவாறு சட்டமூலத்தின் பகுதியாக
இருக்க டவண்டுதமனக் கட்டகளயிடப்பட்டது.

(மாண்புமிகு (திருமதி) தலதா அத்துடகாரல)

ූලලාස ාරූඪ වරු මාත වත්රීරිමාතනි, "ප වූ ශේටුම්පත ෙැ ව
ශෙු ුර කි පත ුතරි "යි මාතා ශ ෝජ ා ේර ුා.

Clause 2, as amended, ordered to stand part of the Bill.

ප්රශ්පනය විේන ලිං්ද, ්භා ්ම්ො විය.
පනත් පකටුම්පා ඊට අනුකූලව පා  වන වර කියවන ලදී.

3 ිරට 8 පාක් වග්දින පනත් පකටුම්පපාහි පකොට්ක් හසැටියට
ිනබිය ුතතු යයි නිපයෝග කරන ලදී.

வினா விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
அதன்படி, சட்டமூலம் இரண்டாம் முகறயாக மதிப்பிடப்பட்டது.

3ஆம் வாசகத்திலிருந்து 8ஆம் வாசகம் வகர சட்டமூலத்தின்
பகுதியாக இருக்கடவண்டுதமனக் கட்டகளயிடப்பட்டது.
Clauses 3 to 8 ordered to stand part of the Bill.

Question put, and agreed to.
Bill accordingly read a Second time.

ෙතු පළවන පයෝජනාව ්භා ්ම්ො විය.:
''පනත් පකටුම්පා පූර්ණ පාර්ලිපම්්දතු කාරක ්භාවකට පැවරිය
ුතතු ය.'' --[ගුණ ාලාා අතුපකෝරල ෙහසත්මිය]
தீர்மானிக்கப்பட்டது.
"சட்டமூலம்
முழுப்
பாராளுமன்றக்
குழுவுக்குச்
படுமாக" [மாண்புமிகு (திருமதி) தலதா அத்துடகாரல]

சாட்டப்

Resolved:
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament."
- [The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale.]

ප්රඥපප්ින වග්දිනය ්හස නාෙය පනත් පකටුම්පපාහි පකොට්ක්
හසැටියට ිනබිය ුතතුයයි නිපයෝග කරන ලදී.
පනත් පකටුම්පා, ්ංපශ්ෝධාන ්හිාව වාර්ාා කරන ලදී.
சட்டமாகு வாசகமும் தகலப்பும் சட்டமூலத்தின் பகுதியாக இருக்க
டவண்டுதமனக் கட்டகளயிடப்பட்டது.
சட்டமூலம் திருத்தங்களுடன் அறிக்கக தசய்யப்பட்டது.

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.
Bill reported with Amendments.

ගුණ ාලාා අතුපකෝරල ෙහසත්මිය

(மாண்புமிகு (திருமதி) தலதா அத்துடகாரல)

කාරක ්භාපවහිදී ්ලකා බලන ලදී.
[මූලා්නාරූඪ ගුණ ේදත්රීතුො මූලා්නාරූඪ විය.]

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

குழுவில் ஆராயப்பட்டது.
[மாண்புமிகு
தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள் தகலகம
வகித்தார்கள்.]

Considered in Committee.
[THE HON. PRESIDING MEMBER in the Chair.]

1 වන වග්දිනය පනත් පකටුම්පපාහි පකොට්ක් හසැටියට ිනබිය
ුතතුයයි නිපයෝග කරන ලදී.
1ஆம் வாசகம் சட்டமூலத்தின் பகுதியாக இருக்க டவண்டுதமனக்

கட்டகளயிடப்பட்டது.

ූලලාස ාරූඪ වරු මාත වත්රීරිමාතනි, "ප වූ ශේටුම්පත
සතශ ෝධිතාේාරශ  ව ෙැ ව රි වු ුර කි පත ුතරි "යි මාතා
ශ ෝජ ා ේර ුා.

ප්රශ්පනය විේන ලිං්ද, ්භා ්ම්ො විය.
පනත් පකටුම්පා ඊට අනුකූලව ්ංපශ්ෝධිාාකාරපය්ද තු්ද වන
වර කියවා ්ම්ො කරන ලදී.
வினா விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
அதன்படி, சட்டமூலம்
திருத்தப்பட்டவாறு
மதிப்பிடப்பட்டு ிகறடவற்றப்பட்டது.

மூன்றாம்முகற

Question put, and agreed to.
Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed.

Clause 1, ordered to stand part of the Bill.

2 වන වග්දිනය.- අනඩුවක් පවත්වාපගන යෑපම්
අයිිනය.
வாசகம் 2.- (வைக்தகான்கறப் டபணுவதற்கான
உாிகம.)

කල්ාැබීෙ

ஒத்திகவப்பு
ADJOURNMENT

CLAUSE 2.- (Right to maintain an action.)

ගුණ ාලාා අතුපකෝරල ෙහසත්මිය

ගුණ ලක්ෂපේද කිරිඇල්ල ෙහසාා

(மாண்புமிகு (திருமதி) தலதா அத்துடகாரல)

(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ූලලාස ාරූඪ වරු මාත වත්රීරිමාතනි, මාතා ප ත සඳ  ව සතශ ෝධ්
ඉදින්පවූ ේර ුා:
"1 ු පිටුශ , 14 ු
ආශේ ේර ව :

ශේළි ට ඉක්කයබිතිු මාත ප ත ෙැක්කයශු

ශේොටස

'(2) (අ) ේලත්ර ා;' "

්ංපශ්ෝධානය පිළිගා ුතතුය යන ප්රශ්පනය විේන ලිං්ද, ්භා
්ම්ො විය.
திருத்தம் விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Amendment put, and agreed to.

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ූලලාස ාරූඪ වරු මාත වත්රීරිමාතනි, "පා්වලිශම් වරිු ෙැ ව ේේ
තැබි ුතරි " යි මාතා ශ ෝජ ා ේර ුා.

ප්රශ්පනය ්භාිමුඛඛ කරන ලදී.

வினா எடுத்தியம்பப்தபற்றது.
Question proposed.

ගුණ මූලා්නාරූඪ ේදත්රීතුො

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

සාාු ේේ තබ අුස්ථාශ ශ ෝජ ාු ඉදින්පවූ කිරීමාත, වරු
බිමාතේ රවූ ා ේ මාත වත්රීරිමාතා.
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ගුණ බිෙල් රත්නායක ෙහසාා

(மாண்புமிகு பிமல் ரத் ாயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

ූලලාස ාරූඪ වරු මාත වත්රීරිමාතනි, අධ්යාප ඇමාතතිරිමාතාටයි මාතා
ශම් ්ර ්
ශ ොමු ේර වශ ව. ශම් සඳ ා ආණ්ඩු පා්ව ්ු
ශුම්ශු ව පිළිරිරු ශෙ වශ ව ේවුෙ කි ා මාතමාත වරු
සාා ා ේරිමාතාශව ව ෙැ ව ව ේැමාතැතියි.

ගුණ ගය්දා කුණණාිනලක ෙහසාා
(மாண்புமிகு கயந்த கருணாதிலக்க)
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0. 0018 අශවෝස්රි 08 ු දි අග්රාමාතාතයුර ා, මාතපතස ව අස ලෙ
්ර ් ේට පිළිරිරු ු ශ  ව පා්වලිශම් වරිුට ශපොශරො වදු වී ඇති
පන්දි, ුවුනි ාු අධ්යාප පීධශග සත ල අත
ආරම්ා කිරීමාතට ශමාතුර
අ ුැශ  ව මුෙේ ශු ව ේළ ුතරි බුවූ පා්වලිශම් වරිුට ශ ෝජ ා
ේර සපාමි."

ූලලාස ාරූඪ වරු මාත වත්රීරිමාතනි, ුවුනි ාු - ෙුරණ, සත ල
පතදු ේපති සතවමාත
පතස ව ජ ාධිපතිුර ාට ස
අධ්යාප
ඇමාතතිුර ාට ඉදින්පවූ ේර
ලෙ ලිපි ක්කය මාතා ශුත ලැබී
තිශබ ුා.

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

වරු ුජිර අශේු්වධ්

ඇමාතතිරිමාතා ඉ ව ුා.

ගුණ බිෙල් රත්නායක ෙහසාා

(மாண்புமிகு பிமல் ரத் ாயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

මාතා ෙ ව ා තරමි ව ශමාත අධ්යාප
අමාතාතයාත ට අොළ
්ර ් ක්කය. මුවූ, ේැබි ට් මාතණ්ඩලශග සාූලිඟේ ුවකීමාත ටශවූ
එරිමාතා පිළිරිර ශෙ ුා ම් ේමාතක්කය ැ ැ.

ගුණ ගය්දා කුණණාිනලක ෙහසාා
(மாண்புமிகு கயந்த கருணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ත , එරිමාතා පිළිරිරු ශෙයි. තබරිමාතා ශ ෝජ ාු ඉදින්පවූ
ේර ව .

උතුුණ පළාපත් ිරංහසල ොධාය ගුුණ හියය

வடக்கு மாகாணத்திலுள்ள சிங்கள தமாைிமூல
ஆசிாியர் பற்றாக்குகற
SINHALA MEDIUM TEACHER SHORTAGE IN NORTHERN
PROVINCE

[අ.ාා. .15]

ගුණ බිෙල් රත්නායක ෙහසාා

(மாண்புமிகு பிமல் ரத் ாயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

ූලලාස ාරූඪ වරු මාත වත්රීරිමාතනි, අෙ දි සාාු ේේ තබ
අුස්ථාශ දී මාතා ප ත සඳ  ව ශ ෝජ ාු ඉදින්පවූ ේර ුා.
"උරිරු පළාශවූ සත ල මාතාධ්ය ුරරු ිඟය උග්ර වී ඇති අතර, පාසේුල
ුසර වණ ාුක්කය තිස්ශසේ සපා ුතරි පතෙයාු, වණිත ඇරිළු ර
පතෂ  වුලට පුා අු ය ුරරුුරු ශ ොමාතැතිේමි ව සත ල මාතාධ්ය සසු වට
බරපතළ අසාධ්ාරණ ක්කය සදු ශුමි ව තිශේ.
පාසේ අධ්යාප
සඳ ා ුරරුුරු ව බඳුා වැීමශම්දී ජාතිුාදී ශ ෝ
ාාෂාුාදී පෙ මි ව ශතොරු ේටුතරි ේළ ුතරි වුුවූ, උරිරු පළාවූ සාාු
මාත තේදී ශෙමාතළ මාතාධ්ය පතෂ  ව සඳ ා පමාතණක්කය ුරරුුරු ව බඳුා වැීමමාතට
ේටුතරි ේළ අතර, සත ල මාතාධ්ය ුරරුුරු ව බඳුා වැීමමාත සදු ශ ොේර
ලදී.
එශමාත වමාත ුවුනි ාශ පිිඟපා ුරරු පතෙයා පීධ රිළ සත ල ුරරු පුහුණු අත
ුතෙමාත ශ ේරිමාතත ුසා තිශබ අතර, එිඟ පීධාධිපතිරිමාතා ඇරිළු අධ්යක්කයෂ
මාතණ්ඩල ඉේලීම් ේර තිබි දීවූ ුවුනි ාු අධ්යාප පීධශග සත ල අත
ආරම්ා කිරීමාත ුතේධ් අුස ව ේර ුසර 10ේට පසුුෙ සදු ශ ොේර තිබීමාත
අපරාධ් කි.
ුතේධ් පතස ව උරිරු පළාත රිළ ජීපතත ා අධ්යාප අුස්ථා අිඟමි වනශග
ශෙමාතළ, මුස්ලිම්, සත ල ස ලුමාත ජ ශේොටස්ුලට . එමාත නිසා ජාතිුාදී,
ආවම්ුාදී, ාාෂාුාදී පෙ ම් මාතත ශෙමාතළ, මුස්ලිම්, සත ල කිසදු ජ
ශේොටසේට අධ්යාප
ලැබීමාතට ඇති අයිති අිඟමි ශ ොේළ ුතරි .
එමාත නිසා,
1. උරිරු පළාත රිළ සත ල මාතාධ්ය පාසේ ා ස ලුමාත මාතාධ්ය පාසේ සඳ ා
ඇති ුරරු ිඟය පිරවීමාත සඳ ා ු ාමාත ුරරුුරු බඳුා වැීමමාතට ේටුතරි
ේළ ුතරි බුවූ,

ුවුනි ාු ාස ාරක්කයෂේ බලමාතණ්ඩලශග වරු ශේඛේාධිේාන්
ාා ශජෝති ිඟමි ඇරිළු වරු ස්ුාට  ව ු  වශසේලා පතස ව අවූස ව
තබ ලෙ ලිපි රි ක්කය මාතා ශුත ලැබී තිශබ ුා. ඒ ලිපි රි
ූලලාස ාරූඪ වරු මාත වත්රීරිමාතනි, ැ වසාඩ්වත කිරීමාත සඳ ා මාතා
්භාගා* ේර ුා. ශම් ්ර ්
මාතරි ේර ්රධ්ා පා්ව ්ු  වශ
දුක්කයවැ පතේලක්කය පතධි ටයි මාතා ශමාත
ඉදින්පවූ ේර වශ ව.
ූලලාස ාරූඪ වරු මාත වත්රීරිමාතනි, ශමාතිඟ ූලලිේ ේාරණ
ා
සම්බ වධ්ු පා්වලිශම් වරි ප්වශගෂණ අත ශග නිලධ්ාන් මාත වූුරු
සේස් ේර දු ව ුා්වතා මාතා සරිු තිශබ ුා. 0019 ජ ුාන් 09
ශුනිො, ඒ කි  වශ ව ේශග ු පතට උරිරු පළාශවූ සත ල ශෙමාතළ
ශේෙශ  ව ශතොරු සමාතස්ත ුරරු ිඟය 0,960යි. අධ්යාප
ව ව වූ න ඒ පතධි ටයි. ඒ කි  වශ ව සරලු වවූශතොවූ පතපතධ්
පතෂ  වුලට ුරරුුරු 3,000ක්කය ිඟයයි කි ා අපට කි  ව
පුළුු ව. ුරරු ිඟය ාාෂා, ජාතිුාදී පෙ ම්ුලි ව ශතොරු පුරු ව
න
කි
එේ වැ පතුාෙ ක්කය ැ ැ. ඒ අතශරදි උරිරු පළාවූ
රාජය ශසේුා ශේොමිෂ ව සාාු වැසට් පත්ර ක්කය නිුරවූ ේර
තිශබ ුා. තබරිමාතාශ අුසර මාතත මාතා එමාත වැසට් පත්ර
්භාගා* ේර ුා.
"උරිරු පළාවූ ශෙමාතළ මාතාධ්ය පාසේුලට පතෙයා ා ඉතග්රීස
පතෂ  ව සඳ ා පුති පුරේපාඩු සඳ ා ශ්රී ලතේා ුරරු ශසේුශග 3
ු ප වති - 1 (අ) ශරේණිශග ත රිරට උපාධිධ්ාන් ව බඳුා
වැීමමාත සඳ ා වන පතුෂත තරව පතාාව - 0018" කි ලා පතෂ  ව
ශෙේේට අොළු ුරරුුරු බඳුා ව ව පතුෂත තරව පතාාව ක්කය
0018දී වැසට් ේළා. එ වැසට් ේළාට පස්ශසේ පතදු ේපති සතවමාත
පතස ව ජ ාධිපතිුර ාට ෙැම්ම් දී තිශබ පන්දි උරිරු පළාශවූ
ශෙමාතළ මාතාධ්ය පාසේුල පුති ුරරු පුරේපාඩු පිරවීමාත සඳ ා 0018
ශෙසැම්බ්ව 19 ා 00
ශෙදි රිළ උපාධිධ්ාන් ව ට සම්මුඛ
පරීක්කයෂණ ක්කය පුවූුා ුරරුුරු ව බඳුා වැීමමාතට ේටුතරි සූො ම්
ේර තිශබ ුා කි ා තමාතයි ුවුනි ාු ෙුරණ සත ල පතදු ේපති
සතවමාත අප ශුත ෙැම්ම් දී තිශබ වශ ව. ශෙමාතළ ුරරුුරු බඳුා
වැීමමාත සම්බ වධ්ශ  ව කිසමාත ්ර ් ක්කය
ැ ැ. ඒේ සදුපත
ුතවූතක්කය. ඒ සම්බ වධ්ශ  ව කිසමාත පතුාෙ ක්කය
ැ ැ.
මුවූ
ූලලාස ාරූඪ වරු මාත වත්රීරිමාතනි,
උරිරු පළාශවූ සුළු ජ
ශේොටසක්කය තමාතයි සත ල ජ තාු ස මුස්ලිම් ජ තාු ඉ වශ ව.
උරිරු පළාශවූ ජීුවූ ු ස ලුමාතශෙ ා ඉශව ව වශ ව සත ල
මාතාධ්ය පාසේුල ශ ොු ශෙමාතළ මාතාධ්ය පාසේුලයි. උරිරු පළාශවූ
සත ල මාතාධ්ය පාසේ ්රමාතාණ ුරවූ තිශබ ුා. පතශ ේෂශ  වමාත
ුවුනි ාු ස මුලති දිස්ත්රික්කයේ ට අ වූ ුැලිත කි
ශේොට්ධාසුල. එතශේොට පතදු ේපති සතවමාත සඳ  ව ේර තිශබ
පන්දි පත ාල සත ල ජ ශේොටසක්කය ශම් ්රශේ ුල ැ ැ. මුවූ,
ශම් ්රශේ ුල ජීුවූ ු සත ල ජ ශේොටසට ුරරුුරු අු යයි.
අපට ෙැම්ම් දීලා තිශබ පන්දි සත ල මාතාධ්යශග පතෙයා පතෂ  ව,
වණිත පතෂ  ව ුාශ
ර පතෂ  වුලට ුරරුුරු අු යයි.
ශමාතොේෙ, ඒ පතෂ  ව සමාතවූ ු වශ ව ැතිු සාමාතා ය ශපළ

—————————
* පු්පාකාලපේ ාබා ඇා.

* நூல் ிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.
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පතාාව සමාතවූ ු ව
බැ ැ. ූලලාස ාරූඪ වරු මාත වත්රීරිමාතනි,
පා්වලිශම් වරිශ ප්වශගෂණ අත ශ  ව සේස් ේර දී තිශබ
ුා්වතාු අම්ු අපට ශපශ
ුා, ුවුනි ාශ ්රාථමිේ අත ශග
සත ල මාතාධ්ය ුරරුුරු 17ක්කය අඩුයි කි ා. ඒ පතධි ට වවූතාමාත ුරරුුරු
40ේට ආස ව සතඛයාුක්කය අඩුයි. ුරරුුරු 40ක්කය කි
එේ අපට
ෙැශ  වශ ව
ැතිු ව
පුළුු ව. ශමාතොේෙ, සත ල ජ තාු
බහුතර ක්කය ජීුවූ ු ජ ාධිේ ්රශේ ුල එේ පාසලේ ුරරුුරු ව
පත ාල ්රමාතාණ ක්කය සපා නිසා. මුවූ, ශම් ්රශේ වවූශතොවූ
ජ ශූ ය ්රශේ . ශම්ුාශග තිශබ වශ ව පාසේ කීප යි.
ූලලාස ාරූඪ වරු මාත වත්රීරිමාතනි, ශම් පතදු ේ ශමාතො ුාෙ කි ා
මාතමාත තබරිමාතාට උො රණ ක්කය කි  ව ම්. මාතා ළය තිශබ
ශේඛ ශග පතදු ේපතිුරු අවූස ව ේර තිශබ ුා. ු/අග්රශබෝධි
මාත ා පතෙයාල , මාතාමාතඩුු. ු/සන්සුමාත
මාත ා පතෙයාල , ශපන්
උළුක්කයුරලමාත. ු/ඇටඹවස්ේඩ
පතෙයාල , ුවුනි ාු. ු/
මාත මාතයිල වුරලමාත පතෙයාල , ුවුනි ාු. වාමිණී මාත ා පතෙයාල .
ශම්ේ ුවුනි ාශ ජාතිේ පාසලක්කය. ු/පැරුරම් මාත ා පතෙයාල . ු/
ශ ඩු වුරලමාත පතදු ල. ේට පස්ශසේ ු/ශරොෂා ව මාත ා ාමාත පතෙයාල .
මාතා ෙ ව ා තරමි ව ශරොෂා ව මාත ා ාමාත කි
්රවීණ ක්රිේට්
රීඩේ ා තහුශ ශපෞේවලිේ පත ෙමි ව ුැලිත
ැවූ ම් පෙපත
්රශේ ශග පාසලක්කය ශවොඩ ැුලුා. ශම් පාසේුල පතදු ේපතිුරු
ශම් ශේඛ ට අවූස ව ේර කි ුා, "ඉතාමාත දුේපවූ ජ තාුක්කය
තමාතයි ශම් ්රශේ ුල ජීුවූ ු වශ ව. ුසර වණ ාුක්කය තිස්ශසේ
තවු වට අොළු ුරරු ිඟය ක්කය තිශබ ුා. මුවූ ුරරුුරු බඳුා
වැීමමාතක්කය ේර වශ ව ැ ැ." කි ා. ූලලාස ාරූඪ වරු මාත වත්රීරිමාතනි,
ෙැ ව බැලූ බැේමාතට තබරිමාතාට ශපශ
ුා, ුරරු ිඟය සත ල
ශෙමාතළ කි
ජාතී ව ශෙේටමාත ශපොදුයි කි ා. ඒේට ්රතිේ්වමාත ක්කය
ශ ොෙ ශේොට පාල ාධිේාර ක්කය පතධි ට උරිරු පළාවූ සාාු
අනිුා්ව ශ  වමාත සත ල ස ශෙමාතළ කි
ජාතී ව ශෙේටමාත
සාධ්ාරණු ා සමාතා ු සලේ ව න . මුවූ, එ ශ ොමාතැති වීමාත
නිසා ශමාතතැ අසාධ්ාරණ ුරවූ සේධ් ු ුා. ඒ ුාශ මාත ැමාත
්ර ් ක්කයමාත ජාතිුාදී ශලස ේරපි ව ා ව ව උවූසා ේර
ශේ පාල ක්කය උරිශ්ව ුාශ මාත ෙුරශණ්වූ තිශබ
නිසා ඒ
ජාතිුාදී වටවූ ශම්ේ ඉතාමාත ඉ ළ ඉේලමාතක්කය බුට පවූශුලා
තිශබ ුා. ූලලාස ාරූඪ වරු මාත වත්රීරිමාතනි, මාතමාත ශම්
සම්බ වධ්ශ  ව තු ශපොඩ්ඩක්කය වැඹුරට ගිිඟේලා කි ශුොවූ
ශමාතශ මාතයි. උරිරු පළාවූ සාාශු ව නිුරවූ ේරපු වැසට් පත්රශග
තවු ව සඳ  ව ේර තිශබ ුා, පදිතචි ස්කර කිරීමාත පිළිබඳු එේ
ශේො වශේස ක්කය.
එමාත ශේො වශේස ශමාතශසේයි:
"අ දුම්ේරුු ව උරිරු පළාත ස්කර පදිතචි ේරවවූ අ පත ුතරියි".

ුරරුුරු ව ු ශ  ව බැශඳ ව ඉ ව උපාධිධ්ාන් ව. ඒ අ
ශේ පාල ප වෙම්ේාරශ ෝ ශ ොු උපාධිධ්ාන් ව. ඒ ශේො වශේස
ම් ේමාතක්කය ැ ැ කි මු ශේෝ. ේමාතක්කය ැ ැ කි  වශ ව, එතැ
පෙතචි ශු ව ශ ෝ පුළුු ව ශ ව. ේට පසු එමාත වැසට් පත්රශග
ශමාතශ මාත සඳ  ව ශු ුා:
"ශෙමාතාපි  ව උරිරු පළාත උප ව ස්ථා
ශේොටවවූ අ පත ුතරි අතර
අුමාත ු ශ  ව ුසර ප ක්කය (05) උරිරු පළාශවූ අඛණ්ඩු පදිතචිවී සපා
පදිතචිේරුු ව පත ුතරියි"

ශම් ශේො වශේස තිශබ වශ ව ශෙමාතළ අ ට. ශම්ේමාත තමාතයි
සත ල අ ටවූ කි  වශ ව. ූලලාස ාරූඪ වරු මාත වත්රීරිමාතනි, ට ට
අවුරුදු ප ක්කය ආපස්සට ගි ාමාත තබරිමාතා ෙ ව ුා, 2013 උරිරු
පළාශවූ ජ ව ශ  ව ලක්කයෂ රි ක්කය පතතර ිඟපාශග මාතැණික්කය ාම්
ඇරිළු ේඳවුරුුල බු. උරිශ්ව ිඟටපු මිනිස්සුවූ ෙුරණට පලා ආ
ේාල ක්කය ඒේ. එතශේොට එතැ අවුරුදු ප ේ පදිතචි ඉේල ුා.
ැවූ ම්, ශෙමාතාපි  වශ අවුරුදු ප ේ ස්කර පදිතචි ඉේල ුා.
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එශ මාත ඉේලීශමාත ව ශමාතොේක්කයෙ ශු වශ ව?
අශේ රශට් සමාත ර ්රශේ ුල බරපතළ ුරරු ිඟය ක්කය
තිශබ ුා. ඒ ුරරු ිඟය ට එේ ශ ේරිුක්කය තමාතයි, එමාත ්රශේ ුල
තිශබ අඩු ප සුේම්. ඒ නිසා ුරරුුරු එමාත ්රශේ ුලට  වශ ව
ැ ැ. අශ ක්කය එේ තමාතයි, අු ය උවවූේමාත සිඟත අොළ සුදුසුේම්
තිශබ අ ඒ ්රශේ ශග ශ ොමාතැති වීමාත. මාතමාත උො රණ ක්කය
කි  ව ම්. උරිරු පළාවූ සාාු ශම් ්රතිපවූති සත ල මාතාධ්ය
ුරරුුරු වට ෙැම්ශමාතොවූ ශමාතොේෙ ශු වශ ව? ු නි ාු ස ුැලිත
සපා සත ල ජ තාුශව ව ුැඩි පින්සක්කය ුතෙමාත ුේුාම්ශ එමාත
පළාවූුල ජිුවූ වුශණ් ැති බු අපි ේවුරුවූ ෙ ව ුා, අඩු
පින්සක්කය තමාතයි ජිුවූ වුශණ්. සමාත ර අ ඉශව ව ව ආුා.
ැබැයි, ෙස ෙ ස් වණ ක්කය ිඟපා ා.
මුවූ, ුතෙමාත ුට පිටාු
ඇරිශළේ ඒ ්රශේ ුල ශම් කි
ඒ ඒ පතෂ  වුලට අොළ
සුදුසුේම් තිශබ උපාධිධ්ාන් ව අු ය ්රමාතාණශ  ව බිිඟ ශුලා
ැති ශු ව පුළුු ව. ඇවූතටමාත ශමාතතැ ට අු ය ශු වශ ව,
උව වු ුරරුුරුයි. ඒ ශවොේශලෝ ලතේාශ ුරරුුරු වුණාමාත
ඇති. අපි ශම්ේ අනික්කය පැවූතට බලමු.
වරු ුජිර අශේු්වධ්
ඇමාතතිරිමාතනි, තබරිමාතා නිශ ෝජ
ේර වාේල දිස්ත්රික්කයේශග ශෙණි ා ව ව . ශෙණි ාශග ශෙමාතළ
ජ තාු ඉතාමාත සුළු පින්සක්කය ජීුවූ ශු ුා. මාත ශවොඩක්කය ශ ොු
සුළු පින්සක්කය. අපි ශේො වශේස ක්කය ෙැම්ශමාතොවූ, "එමාත ්රශේ ශග
ශෙමාතළ පාසේුල උව වු ුරරුුරු ස ලුමාතශෙ ා ෙුරණු පළාශවූ
වාේල දිස්ත්රික්කයේශග පදිතචි අ ශු ව න ." කි ාා පතෙයාු ා
වණිත උව වු
ශෙමාතළ මාතාධ්ය ුරරුුරු ශ ො ා ව වශ ව
ශේොශ ොමාතෙ? ෙැ ව ුරිේර ්රශේ ුලට අු ය ේර ශෙමාතළ මාතාධ්ය
ුරරුුරු ැති නිසා ඉ වදි ාශු ව පුා ුරරුුරු ශව ැේලා ඒ
අු යතාු සම්ූර්වණ ේර ව ව ා බු අපි ෙ ව ුා. ශමාතොේෙ,
ුරිේර ුැනි දුෂ්ේර ්රශේ ුලට ශේොළඹ සපා සමාත ර ශෙමාතළ
මාතාධ්ය ුරරුුරු  ව
ේැමාතැති
ැ ැ. එමාත ්රශේ ුලට
ුරරුුරු අවුරුේශෙ ව-ශෙශේ ව එ ව
ෙ ුා. ාප ට ''ශජොේ''
එේ ව ව
ුා. ඒවූ ඉ වශ ව ැ ැ. ුරිේර ට ශ ෝ න මාත
ජාතිේවූු ේ සුළුතර ක්කය ජීුවූ ු ්රශේ ේට ශේො වශේස ක්කය
ෙැම්ශමාතොවූ, "ඒ ්රශේ ශග ුරරුුරු, ඒ ්රශේ ශග රාජය නිලධ්ාන් ව
අනිුා්ව ශ  වමාත ඒ ්රශේ ශගමාත පදිතචි අ ශු ව න ." කි ාා
ූලලාස ාරූඪ වරු මාත වත්රීරිමාතනි, එ
අති
බරපතළ
අසාධ්ාරණ ක්කය ු ුා. ඒේ සත ල අ ටවූ ු අසාධ්ාරණ ක්කය.
ශෙමාතළ අ ටවූ ු
අසාධ්ාරණ ක්කය. මුස්ලිම් අ ටවූ ු
අසාධ්ාරණ ක්කය. ශමාතොේෙ, ෙරුු වශ අධ්යාප
මිනිස්සු වට ේේ
ෙමාත ව පුළුු ව ්ර ් ක්කය ශ ොශුයි. ඒේ ශ ට ො වනිමු,
පස්ශසේ ො වනිමු කි ා ේේ ෙමාත ව බැ ැ. එ පාර ේාපට්
ේර ුා ුාශ
එේක්කය ශ ොශුයි. නි මිත පන්දි පතාාව
පැුැවූශු ුා. ුවුනි ාශ සත ල ෙරුශුොවූ, ුැලිත සත ල
ෙරුශුොවූ පතාාවුලට ශපීම සපා ුතරියි. ුරරුුරු ැ ැ කි ා ඒුා
තර ශු වශ ව ැ ැ. මාතා ශම් ේථාු කි  වශ ව, කිසශසේවූමාත
ජාතිුාදී පෙ මාතකි ව ශ ොශුයි. මුවූ, ශමාතුැනි ආේාර ට උරිරු
පළාවූ සාාු ශ ෝ ශු වූ ුරමාත ශ ෝ පළාවූ සාාුක්කය ේටුතරි
ේර ව වවූතාට පස්ශසේ ශමාතොේෙ ශු වශ ව? ඒේ ජාතිුාෙ ට
ශතෝ ැ ව ක්කය ශු ුා. ශමාතොේෙ, ඒ අ ුතේධ් නිසා බරපතළ
ශලස බැටේාපු මිනිස්සු. ඒ නිසා අපි කි  වශ ව, ආණ්ඩුුක්කය
ු ශ  ව ශමාත ට ු ාමාත මාතැදි වූ ශු ව කි ායි. උරිරු පළාශවූ
3,000ේට ආස ව ුරරු ිඟය ක්කය තිශබ ුා. ශම් ේටුතවූත වැ
උ  වදුුක්කය තිශබ
ඇමාතතිුරශ ක්කය සපා ුා
ම් එරිමාතාශ
මාතැදි වූ වීමාත සඳ ා පුරේපාඩු සඳ  ව ශේඛ
මාතා ැ වසාඩ්වත
කිරීමාත සඳ ා ්භාගා* ේර ුා.

—————————
* පු්පාකාලපේ ාබා ඇා.

* நூல் ிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.
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උරිරු පළාශවූ ස මාත ේලාප ේමාත ශෙමාතළ මාතාධ්ය ුරරුුරු වශ
අතිපත ාල ිඟය ක්කය තිශබ ුා. ශම් වැසට් එේට අම්ු බඳුාශව
තිශබ වශ ව, පතෙයාු ස ඉතග්රීස පතෂ  වුලට පතතරයි ශ ව. ශෙමාතළ
මාතාධ්යශ වූ පත ාල ුරරු ිඟය ක්කය තිශබ ුා. අපි කි  වශ ව,
ජාතිුාදී පෙ මාතක්කය ැතිු ුරරුුරු බඳුා ව ව කි ායි. න
ම්
පළාශවූ පදිතචි ශෙමාතළ මාතාධ්ය ුරරුුරු වට ්රමුඛතාු ශෙ ව . ඒ
වැ ්ර ් ක්කය ැ ැ. ුරරුුරු 50ක්කය බඳුා ව ව න
ම්,
සුදුසුේම් තිශබ 75ක්කය සපා ුා ම්, ඒ 75 ව පළමු 50ශෙ ා
පළාශත ව ව ව . ්ර ් ක්කය ැ ැ. ැබැයි පළාශවූ ඉ වශ ව 30
ම්, අු යතාු 50 ම්, ඉතින් 00ශෙ ා පිපා ව ව ව න . ශම්ුා
ත්වේ ේර ව න
ශේුේ ශ ොශුයි. ශම් බඳුා වැීමම් ඉතාමාත
බරපතළ ජාතිුාදී පෙ මාතක්කය මාතත ක්රි ාවූමාතේ ශු ව පුළුු ව.
ශමාතොේෙ, ශම්ුා සම්බ වධ්ු ඒ නිලධ්ාන් මාත වූුරු, පතදු ේපතිුරු
ඇති තරම් ඒ නිලධ්ාන් වට කි ා තිශබ ුා.
ඒ නිසා අපි ආණ්ඩුුට අුධ්ාරණ ේර ුා, ජාතිුාෙ ට
උඩශවඩි ශෙ ව එපා කි ා. එේ එේ බලේා  වුල ේට්පා
ගිිඟේලා ශම් ශෙමාත පිශ ෝ අවුස්ස ව පට ව ශව තිශබ ුා. මාතමාත
ඒ වැ ෙැම්ුවූ නිසායි ශමාතශ මාත කි  වශ ව. ඒ නිසා පිළිමාත
ේඩාශව , ුරරුස ේඩාශව
ෙයල ව
ේලි ව, ජාතිුාදී
පෙ මාතකි ව ුාශ ශපශ
ශම් ේටුතවූත ු ාමාත තර ේර
ශමාත ට පතසඳුමාතක්කය ශෙ ව . ඒේට එේමාත ශෙ යි ේර ව
තිශබ වශ ව. වැසට් එේ ඉක්කයමාත ට ව  ව න , සත ල මාතාධ්ය ස
ස ලුමාත මාතාධ්යුල ුරරු ිඟය
පුරු ව . ඒ නිසා ශම්ුාට
technically ෙමාත , තවු ව පවූ ේර ්රශේ ශග පදිතචියි කි
එේ
අනිුා්ව කිරීමාත ර ා තමාතයි ශමාත
ුළක්කයු වශ ව. අ ව ඒ
සූක්කයෂ්මාත ශේුලට අුස්ථාු ශෙ ව එපා කි
ඉේලීමාත ේර ුා.
මාතශ ශ ෝජ ාශ අුසා
ශේොටස ඉදින්පවූ ේර ව ම්.
ූලලාස ාරූඪ වරු මාත වත්රීරිමාතනි, 2018 අශවෝස්රි මාතාසශග 8 ුැනිො
අග්රාමාතාතයුර ාශව ව ්ර ්
ඇසීමාතට මාත වත්රීුරශ ුරට තිශබ
අුස්ථාු පාපතච්චි ේරලා මාතමාත ්ර ් ක්කය ඉදින්පවූ ේළා. ුවුනි ාශ
පිිඟටා තිශබ අධ්යාප පීධශග තිබුණා සත ල අත ක්කය. ඒේ
අවුරුදු පතසවණ ේට ේලි ව ආරම්ා ේළ එේක්කය. මුවූ, ුතෙමාත
ුේුාම්ු රිළ ඒේට සත ල සසු ව ආශ
ැ ැ. ඒ නිසා ඒ අත
තාුේාලිේු ුසා ෙැමුුා. ේට පස්ශසේ ුවුනි ාු අධ්යාප පීධශග
ඇති ශේොටසේමාත තමාතයි ූලලාස ාරූඪ වරු මාත වත්රීරිමාතනි, ුතේධ්ශ  ව
පස්ශසේ මාත ා පත ාල ු ශ  ව ේඳවුරු ඇති ේරලා ේඳවුරුවත
ජ තාු ිඟපාශග. එිඟ පීධාධිපතිරිමාතා ේලේට ේලි ව මාතට මුණ
වැහුණා. තවු ව ේැමාතැතියි, ශම් සත ල අධ්ය
අත
ැුත පට ව
ව ව .
අග්රාමාතාතයුර ා 0018 අශවෝස්රි මාතාසශග 8 ුැනිො මාතමාත ඇසූ
්ර ් ට දු ව පිළිරිර ැ වසාඩ් ුා්වතාශු ව කි ු ුා. මාතමාත
තබරිමාතාශව ව ඉේලා සපා ුා, ශමාත කි ු ව පත ාඩි ශෙේේ
පමාතණ ේාල ක්කය ලබා ශෙ ව කි ලා.
0018.08.08 ුැනි දි
ැ වසාඩ් ුා්වතාශ , තීරු අතේ 900
ටශවූ ශමාතශසේ සඳ  ව ශුයි:
"වරු රනිේ පතක්රමාතසත මාත තා:
වරු ේථා ා ේරිමාතනි, වරු බිමාතේ රවූ ා ේ මාත වත්රීරිමාතා ඉතා ුැෙවවූ
්ර ් ක්කය මාතරි ේර තිශබ ුා. පැුැති ුතෙමාත ුාතාුරණ ශ ේරිශු ව ුසා
ෙැූල ුවුනි ාු ුරරු අධ්යාප පතෙයාපීධශග සත ල මාතාධ්ය අත
ැුත
ආරම්ා කිරීමාතට අධ්යාප අමාතාතයාත
ශම් ු පතටවූ තීරණ ශේොට
අුස ව. ඒ සම්බ වධ් වැසට් නිශ ෙ
ශම් ු පතට සේස් ශේොට අුස ව
බුවූ, ශමාතමාත ුසර රිළදීමාත සත ල මාතාධ්ය ුරරු පුහුණු ුැඩ ේටුතරි ැුත
ආරම්ා කිරීමාතට ේටුතරි ේර බුවූ අධ්යාප ඇමාතතිරිමාතා මාතා ශුත ුා්වතා
ශේොට තිශබ ුා."
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ශම්, අග්රාමාතාතය රනිේ පතක්රමාතසත මාත තා පා්වලිශම් වරිුට
කි පු ශෙ . මුවූ ූලලාස ාරූඪ වරු මාත වත්රීරිමාතනි, මාතා ෙ ව ා
තරමි ව ශමාතශ මාත වැසට් පත්ර ක්කය නිුරවූ ශුලා ැ ැ; සේස් ශුලා
ැ ැ. ශම් පතෙයා පීධ ආරම්ා ේර ව පීධාධිපතිරිමාතා, අධ්යක්කයෂ
මාතණ්ඩල ඇරිළු ස ලුශෙ ාමාත ේැමාතැවූශත ව ඉ ව ුා. එ පතුෂත
ේර බුට අවමාතැතිුර ා පා්වලිශම් වරිුට ුවකීශමාත ව ්රේා
ේර තිශබ ුා. ශමාතුර තබරිමාත වලාශ අ ුැ මාතමාත ිඟත පතධි ට
මාතා්වරි මාතාසශග ශවශ
ුා කි ලා තමාතයි තිශබ වශ ව. ඒ නිසා
අනිුා්ව ු ශ  වමාත ශම් සත ල මාතාධ්ය ුරරුුරු වට ුවුනි ාු
අධ්යාප
පීධශග ඉශව
ව ව
ලැබුශණොවූ, ඒ ්රශේ ුලමාත
ඉ ව උවවූ, තරුණ අ ට ඒ ්රශේ ශගමාත ුරරුුරු ශු ව
පුළුු ව. එතශේොට එශ  ව ශමාතශ  ව මාතාරු ශුලා එ ාට  ව
න
ැ ැ. ඒ ්රශේ ශග අ ුරරුුරු ැපා ට පුහුණු ේර වශ ව
ැතිු ඒ ්රශේ ශග උවවූේමාත ෙ ව වූ බැ ැ. ඒ නිසා අ වතිමාතට
ශම්ේ "කිකිළි ෙ, බිවූතර ෙ?" ුාශ ශු ුා. ුරරු පුහුණු
ආ ත
ෙ වශ ව ැ ැ, ඒ නිසා ුරරුුරු පිපා ව ව ව න .
පිපා ව ව ව එේට ශේො වශේස ක්කය ෙමාත ුා, "ඒ පළාශවූ පදිතචි
ශු ව න " කි ලා. ඒ නිසා ශම්ේ cycle එේක්කය ුාශ ජාතිුාදී
ක්රමාත ට ශපෝෂණ ශු ුා. මාතමාත කි  වශ ව, ඒ ශෙ
ශම්
්රශේ ුල ශෙමාතළ, මුස්ලිම් අ ටවූ ශු ුා. අපි ඒේ ෙ ව ුා. මාතමාත
ිඟත පතධි ට වලේපවූති මාතැතිරිමාතා එරිමාතාශ ේථාශ දී උො රණ
සිඟතු ේරුණු කි යි.
ඒ නිසා මාතමාත ට ට ුඩා ේථා ේර ව
බලාශපොශරොවූරි
ශු වශ ව ැ ැ. උරිරු පළාශවූ ශපොදුශ ුරරු ිඟය පතසඳ
ශලසවූ, සත ල මාතාධ්ය ුරරුුරු බඳුා වැීමමාතට ු ාමාත වැසට්
නිශ ෙ
නිුරවූ කිරීමාතට මාතැදි වූ ශු
ශලසවූ ආණ්ඩුුට
අුධ්ාරණ ේර සපා ුා.
ශෙුැනි ේාරණ , ුවුනි ාු අධ්යාප පීධශග සත ල අත
ආරම්ා කිරීමාතට ශමාතුර අ ුැශ  ව මුෙේ ශු ව ේර ව ට කි
ඉේලීමාත ේරමි ව මාතාශ ේථාු අුස ව ේර ුා. ශබොශ ොමාත
ස්රිතියි.

ගුණ මූලා්නාරූඪ ේදත්රීතුො

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ට ළයට, ශ ෝජ ාු ස්කර කිරීමාත, වරු නි ාේ වලේපවූති
මාත වත්රීරිමාතා.

ගුණ වජිර අපේවර්ධාන ෙහසාා අඅභය්දාර හසා ්පවපද්ශ්
කටුතතු ්හස පළාත් ්භා හසා පළාත් පාලන අොායතුො

(மாண்புமிகு வேிர அடபவர்தன - உள்ளக, உள் ாட்ட
லுவல்கள், மாகாண சகபகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அகமச்சர்)

The Hon. Wajira Abeywardana - (Minister of Internal and
Home Affairs and Provincial Councils and Local
Government)

නැඟී ිරටිපේය.
எழுந்தார்.
rose.

ගුණ මූලා්නාරූඪ ේදත්රීතුො

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

වරු ඇමාතතිරිමාතා.

ගුණ වජිර අපේවර්ධාන ෙහසාා

(மாண்புமிகு வேிர அடபவர்தன)

The Hon. Wajira Abeywardana)

ූලලාස ාරූඪ වරු මාත වත්රීරිමාතනි, වරු බිමාතේ රවූ ා ේ
මාත වත්රීරිමාතා සඳ  ව ේළ ේාරණ සම්බ වධ් වැසට් නිශ ෙ
අපි
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[වරු ුජිර අශේු්වධ්

ජ ුාන් මාතාසශග අව ු
ේථාශ දී කි  ව ම්.

පා්වලිශම් වරිු
මාත තා]

පතට නිුරවූ ේර ුා. ඒේ වැ

මාතශ

ගුණ මූලා්නාරූඪ ේදත්රීතුො

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

වරු නි ාේ වලේපවූති මාත වත්රීරිමාතනි, ේථා ේර ව .

[අ.ාාා. .33]

ගුණ නිහසාල් ගලප්පත්ින ෙහසාා
(மாண்புமிகு ிஹால் கலப்பத்தி)

(The Hon. Nihal Galappaththi)

ූලලාස ාරූඪ වරු මාත වත්රීරිමාතනි, සත ල, ශෙමාතළ, මුස්ලිම්,
බ්වව්ව, මාතැශේ ජාතිේවූු සමාතගි ්රාශ ෝගිේු ත වුරු කිරීමාත
සඳ ාවූ, ඒ ුාශ මාත රශට් ඉ ව ෙරුු වශ අධ්යාප අයිති ුර්රසාෙ ක්කය ශ ොශුයි, අයිති ,- සාේලය මාත ත වුරු කිරීමාත
සඳ ාවූ ශවශ
ලෙ ශමාතමාත පතශිෂ්ටතමාත ශ ෝජ ාු මාතා ශම්
ශමාතොශ ොශවූ ඉතාමාතවූ ුවකීශමාත ව ුතරිු ස්කර ේර ුා.
ූලලාස ාරූඪ වරු මාත වත්රීරිමාතනි, මාතා ශමාතතැ දී ශම් ේාරණ
මාතතක්කය ේර ශෙ ව ට න . 000 ුසර ු රිරු අශේ රශට් ජාතිේ
මාතට්ටශම් පාසේුල ස
ඇතැම් පළාවූ පාසේුල ශෙමාතළ
මාතාධ්යශ  ව ඉශවම්මාත ලබ ෙරුු වට උසස් ශපළ පතෙයා, වණිත
පාධමාතාලාුට -උරිරු ා ැශය ිඟර ඇතැම් පාසේුල ැර,ශෙමාතළ මාතාධ්ය ුරරුුරු පවූ ේර තිබුශණ් ැ ැ.
ශම්ේ ජාතිේ මාතට්ටශම් වැටලුුක්කය බුට පවූශුලා තිබුශණ්.
ශමාතශතක්කය ේේ බල ට පවූ ශුච්ච කිසමාත ආණ්ඩුුේ අධ්යාප
ඇමාතතිුරශ ක්කය,
ජ ාධිපතිුරශ ක්කය,
අවමාතැතිුරශ ක්කය,
මාත වත්රීුරශ ක්කය ුැනි කිස ශේශ ුර ශම් සම්බ වධ්ශ  ව අුධ්ා
ශ ොමු ේරලා තිබුශණ් ැ ැ. පතශ ේෂශ  වමාත උරිර ා ැශය ිඟර
පළාවූ ැර අනිුරවූ පළාවූුල ශෙමාතළ මාතාධ්යශ  ව ඉශව ව ව ා
ෙරුු වට තිබුණු ඒ අධ්යාප අයිති මුළුමාතනි වමාත බිඳ ුැපාලා
තිබුශණ්. ඒ අුස්ථාශ අධ්යාප අමාතාතයුර ා ු ශ  ව ිඟපාශග
සුසේ ශ්රේමාතජ  වත මාත වූත ා බු මාතට මාතතේයි. අශේ බිමාතේ
රවූ ා ේ මාත වත්රීරිමාතා අෙ ුාශ මාත එොවූ ශම් පා්වලිශම් වරිු රිළට
ශ ෝජ ාුක්කය ශව ාුා, අසාධ්ාරණ ට ලක්කය ශුච්ච ෙරුු වට
ු ාමාත ක්රි ාවූමාතේ ු පන්දි ශෙමාතළ මාතාධ්ය පාසේ රිළ උසස් ශපළ
වණිත ස පතෙයා පතෂ ධ්ාරාු ව ආරම්ා කිරීමාත සඳ ා ුරරුුරු ව
බඳුා ව ව ා ශලසවූ, ඒ ුරරුුරු සමාතා ු ස්ථාපිත ේර ශලසවූ
අධ්යාප අමාතාතයුර ාශව ව ඉේලා සපාමි ව. ශම් ේටුතවූත 000
ුසශ්ව තමාතයි ක්රි ාවූමාතේ ශු ව පට ව වවූශවූ. ඒවූ ඒේ න් ැපා
ක්රි ාවූමාතේ වුණා කි ා මාතා පත ්ුාස ේර වශ ව ැ ැ. ශේොශ ොමාත
වුණවූ එයි ව ම් සාධ්ාරණ ක්කය ඉෂ්ට වුණා. ඒ රිළි ව ශමාතශතක්කය
ේේ ඒ ෙරුු වට තිබුණු අයිතිුාසේමාත ක්රමාතාම්කූලු ලැශබ ව
පට ව වවූතා.
ූලලාස ාරූඪ වරු මාත වත්රීරිමාතනි, අශේ රශට් පාසේ ප වති
ේාමාතර රිළ ස්ශ ච්ා ාශු ව පතපතධ් පතෂ  ව ඉවැ වවීමාත සඳ ා
ුරරුුරු ව ශ ොො ව වශ ව ඇයි කි ා තබරිමාතා ෙ ව ුා. මාතා පත ්ුාස
ේර පතධි ට තවු ව ශ ොො ව වශ ව පුරේපාඩු තිශබ නිසායි.
බිමාතේ රවූ ා ේ මාත වත්රීරිමාතා කි පු පතධි ටමාත පසුගි ුේුාම්ශ
උරිරු පළාවූුල පත ාල ු ශ  ව ශෙමාතළ මාතාධ්ය ුරරු ිඟය ක්කය
පැුැරිණා. එශලස ුරරු ිඟය ක්කය පැුරිණු නිසා ුරරු ුයුස්ථාුට
අම්කූල ශ ොු
පතධි ට වුණවූ ශෙමාතළ ෙරුු ව -තරුණ
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තරුණි  ව- උසස් ශපළ සමාතවූු ැති වුණවූ, ඒ අ පාසේ රිළ
ස්ශ ච්ා ාශු ව තමාත වශ
තගිලා මාතේලිලාට උව වුමි ව ඒ
ේටුතරි ඉදින් ට ේරශව ගි ා. උරිරු පළාත නිශ ෝජ
ේර
පා්වලිශම් වරි මාත වත්රීරිමාත වලා ුන් ව ුර ශම් සම්බ වධ්ශ  ව
අුධ්ා
ශ ොමු ේරලා ඉේලීමාතක්කය ේළා මාතට මාතතේයි, ඒ ෙරුු වට
සදුශුලා තිශබ අසාධ්ාරණ සාධ්ාරණීේරණ කිරීමාත සඳ ා ඒ
අ ට ුයුස්ථාු ශ ොසලේා පවූවීම් ලබා ශෙ ව කි ලා. ඒ අම්ු
පවූවීම් ම් ්රමාතාණ ක්කය ලබා දු ව ා කි ා මාතා පත ්ුාස ේර ුා.
පවූවීම් ලබා දීමාත නිසා ඒ ෙරුු වට ඒ රිළි ව සාධ්ාරණ ක්කය ඉෂ්ට
වුණා.
ඒ අුස්ථාශ දී අශේ ෙුරණු පළාවූුල ිඟටපු ඇතැම් ශෙමාතළ
ෙරුු ව ෙ ශම් පළාවූුලි ව උරිරු පළාවූුලට ගි ා. ගිිඟ ව ඒ
අ වූ ශම් පවූවීම් ලැබීමාතට සුදුස්ස ව බුට පවූවුණා.
පතශ ේෂශ  වමාත ෙුරණු පළාවූුලි ව ගි අ ට සත ල ස ශෙමාතළ
ාාෂාු ශ ොඳට ලි  ව වූ, කි ු ව වූ පුළුු ව. ඒ රිළි ව
ෙරුු වට ශලොුර ස
ක්කය ලැබුණා කි ා අපි පත ්ුාස ේර ුා.
ජාතිුාදී, ආවම්ුාදී, ාාෂාුාදී
පිළිශුත පැවූතේට ොලා, ඒ
ෙරුු වශ අධ්යාප අයිතිුාසේම් ආරක්කයෂා කිරීමාතට අපි ැමාත
ශේශ ුරමාත, ැමාත මාත ජ නිශ ෝජිතශ ුරමාත උ  වදුශු ව ස
වුුමාත ාශු ව ුැඩ ේටුතරි ේළ ුතරියි කි ා අපි පත ්ුාස ේර ුා.
ඒ ආේාර ට ේටුතරි ේශළොවූ පමාතණයි අපි බලාශපොශරොවූරි ු
ඉලක්කයේුලට අපට  ව පුළුු ව ු වශ ව. ඒ නිසා ශම් ශවශ
ලෙ ශ ෝජ ාු ඉතාමාත ඉක්කයමාතනි ව ක්රි ාවූමාතේ ේරලා, උරිරු
පළාවූුලවූ, අනිුරවූ පළාවූුලවූ තිශබ ස ලු ුරරු පුරේපාඩු
පිරවීමාතට ේටුතරි ේර ව කි ා මාතා ඉේලා සපා ුා.
උපාධිධ්ාන් ව අෙ 57,000ක්කය ඉ ව ුා. මුවූ තවු ව අෙ ුරරු
ුෂවූති ට බඳුා ව ව උවූසා ේර වශ ව ැ ැ. ු ස අවුරුදු
35 ඉක්කයමාත වන පතටමාත, ුරරු ුයුස්ථාු අම්ු උපාධිධ්ාන් ුරරුුරු ව
පතධි ට ුරරුුරු බඳුා ව වශ ව
ැ ැ, වරු ඇමාතතිරිමාතා. ඒේ
අපරාධ් ක්කය!
අෙ ඒ උපාධි සාප ක්කය ශුලා තිශබ ුා. එමාත නිසා සත ල
ශ ුා, ශෙමාතළ ශ ුා, මුස්ලිම් ශ ුා, බ්වව්ව ශ ුා, මාතැශේ ශ ුා
උපාධිධ්ාන් ව ස උසස් ශපළ සමාතවූ උවවූ බුේධිමාතවූ දූ ෙරුශුෝ
ැමාත ශේශ ුරටමාත ුරරු පවූවීම් දීලා, අපි ේලි ව ශප වුා දු ව අඩු
පාඩුේම් සම්ූර්වණ ේරලා ඒ ෙරුු වශ අධ් ාප අයිතිුාසේම්
ආරක්කයෂා ේර ව ට ේටුතරි ේර ව
කි
බල කිරීමාත ේරමි ව
මාතමාත නි ඬ ශු ුා. ශබොශ ොමාත ස්රිතියි.

ගුණ මූලා්නාරූඪ ේදත්රීතුො

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ට ළයට වරු ශ ලු ුරමාතා්ව මාත වවූරීරිමාතා. ේට ේරථමාත වරු
පතශජ්පාල ශ ට්පාආරච්චි මාත වවූරීරිමාතාශ
මාත ූලලාස
සඳ ා
ශ ෝජ ා ේර ශලස මාතා ඉේලා සපා ුා.

ගුණ වජිර අපේවර්ධාන ෙහසාා

(மாண்புமிகு வேிர அடபவர்தன)

The Hon. Wajira Abeywardana)

ූලලාස ාරූඪ වරු මාත වත්රීරිමාතනි, "වරු පතශජ්පාල ශ ට්පාආරච්චි
මාත තා ෙැ ව ූලලාස
වත ුතරි "යි මාතමාත ශ ෝජ ා ේර ුා.

ප්රශ්පනය විේන ලිං්ද, ්භා ්ම්ො විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.
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අනතුුණව ගුණ අනුර ිරඩ්නි ජයරත්න ෙහසාා මූලා්නපය්ද ඉවත්
වුපය්ද, ගුණ විප.පාල පහසට්ටිආරච්ි  ෙහසාා ුඛලා්නාරූඪ විය.
அதன்பிறகு, மாண்புமிகு அனுர சிட்னி ேயரத்ன அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்று
அகலடவ,
மாண்புமிகு
விடேபால
தஹட்டிஆரச்சி அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள்.

Whereupon THE HON. ANURA SIDNEY JAYARATHNE left the
Chair and THE HON. WIJEPALA HETTIARACHCHI took the Chair.

[අ.ාා. .40 ]

ගුණ පේලු කුොර් ෙහසාා

(மாண்புமிகு டவலு குமார்)

(The Hon. Velu Kumar)

ූලලාස ාරූඪ වරු මාත වත්රීරිමාතනි, සාාු ේේ තබ අුස්ථාශ
වරු බිමාතේ රවූ ා ේ මාත වත්රීරිමාතා පතස ව ඉදින්පවූ ේර තිශබ
ශ ෝජ ාු සම්බ වධ්ශ  ව අෙ ස් ්රේා කිරීමාතට අුස්ථාු ලබා
දීමාත වැ
මාතමාත ස්රිතිු වත ශු ුා. පතශ ේෂශ  වමාත ේාලී
අු යතාුක්කය වී තිශබ මාතාතෂේාුක්කය පිළිබඳුයි අෙ ශම් ශ ෝජ ාු
ඉදින්පවූශුලා තිශබ වශ ව. පසුගි අවුරුදු 30ේ පමාතණ ේාල ක්කය
උරිරු - ැශය ිඟර ්රශේ ශග ුතේධ්ශ  ව අුතැ වු සපා ජ තාු
පසුගි අවුරුදු 10 රිළ ැුත පදිතචි ේර, එමාත ජ තාුශ ජීපතත
ැුත ශවොඩ ය ශම් ේාල ුේුාම්ු රිළ ජාති ශේෙශ  ව
ශතොරු, ාාෂා ශේෙශ  ව ශතොරු ඒ ළමාතයි වට තමාත වශ
අධ්යාප
ඉදින් ට ශව
ාමාතට අුස්ථාු ලබා දීමාත ඉතාමාතවූ
ුැෙවවූ ශු ුා. ඒ අම්ු පළාවූ මාතට්ටමි ව පළාවූ සාාු ර ා
පතශ ේෂශ  වමාත උපාධිධ්ාන් ුරරුුරු ව බඳුා වැීමශම්දී ඒ සඳ ා
ඉදින්පවූ ේර ශේො වශේස , වරු බිමාතේ රවූ ා ේ මාත වත්රීරිමාතා
සඳ  ව ේළා ුාශ උරිරු පළාත රිළ ුාශ මාත මාතධ්යමාත පළාත
රිළවූ, ෙුරශණ්වූ ක්රි ාවූමාතේ ශු ුා. ඒ මාතඟි ව සුළුතර ක්කය සපා
සසු වට -සුළු ්රමාතාණ ක්කය සපා සසු වට- ඍජුුමාත ශම් තවූවූු ට
මුහුණ ශෙ ව ට සදු ශු ුා. පතශ ේෂශ  වමාත උරිරු - ැශය ිඟර
්රශේ , ුතේධ්ශ  ව පසුු පතශ ේෂ අුධ්ා ක්කය ශ ොමු ේළ ුතරි
්රශේ ක්කය. පතශ ේෂ අුධ්ා ක්කය ශ ොමු ේර පතට ශෙමාතළ ජාති
ශ ුා, සත ල ජාති ශ ුා ඒ ළමාතයි වශ
අු යතාු ඉටු
ේර ව ට අපි ුැඩ පිළිශුළක්කය ඉදින්පවූ ේර ව ට න . ුතේධ් ක්කය
ැති අපි සපා ෙුරණු පළාශවූවූ පත ාල ුරරු ිඟය ක්කය තිශබ පතට
උරිරු - ැශය ිඟර ුරරු ිඟය ක්කය තිශබ ුා කි
එේ ඉතාමාතවූ
සාමාතා ය ශෙ ක්කය. එමාත නිසා ඒ පිළිබඳු පතශ ේෂ ුැඩසට ක්කය අපි
ඉදින්පවූ ේර ව ට අු යයි.
ූලලාස ාරූඪ වරු මාත වත්රීරිමාතනි, ඒ ුාශ මාත මාතමාත සඳ  ව
ේර ව ට න , ශම් පාසේ පේධ්ති ු්වව ේර ශේොට ුරි පාසේ
ැපා ට ු්වව ේළ පාසේ පේධ්ති ක්කය තිශබ බු. එයි ව මාතධ්යමාත
ේඳුේරශග මාතධ්යමාත පළාතට, බස් ාිඟර පළාතට, ඌු පළාතට ස
සබරවමුු පළාතට ඇරිළවූ පත ාල ුරි පාසේ ්රමාතාණ ක්කය
තිශබ ුා. උරිශ්ව තිශබ
ඒ උග්රතාු ුාශ මාත තමාතයි ශමාතමාත
පාසේුල තවූවූු වූ. 0013 - 0014දී මාතමාත පළාවූ සාාශ ඉ ව
ේාලශග අපි ඳු ා වවූතා 3,000ේට අධිේ ්රමාතාණ ක්කය ුරරු
පුරේපාඩු තිශබ බු. පසුගි ේාලශග ිඟටපු අධ්යාප රාජය
අමාතාතය වී.එස්. රාධ්ක්රිෂ්  ව මාතැතිරිමාතා ර ා අපි ඒ සඳ ා ුැඩ
පිළිශුළක්කය ක්රි ාවූමාතේ ේළා. 3,126ක්කය,தபருந்டதாட்டப் பாடசாகலகளில் இருக்கக்கூடிய 3,126
ஆசிாியர் பற்றாக்குகறகய உடனடியாக ிவர்த்தி தசய்வதற்
காக முன்னாள் கல்வி இராோங்க அகமச்சர் இராதா
கிருஷ்ணன் அவர்களுக்கூடாக ஒரு டவகலத்திட்டத்கத
ாங்கள் ஆரம்பித்திருந்டதாம். பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பிமல்
ரத்னாயக்க அவர்கள் குறிப்பிட்டதுடபால, ஆசிாியர்களின்
பற்றாக்குகறகய ிவர்த்தி தசய்வது என்பது இன்கறய ாள்,
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ாகளய
ாள்,
ாகளய வாரம்,
ாகளய மாதம் என்று
பார்த்துக்தகாண்டிருக்கக்கூடிய
விடயமல்ல.
அந்தப்
பிள்களகளினுகடய காலம் கைிந்துதகாண்டு தசல்கின்றது.
பாீட்கசகள்
ிறுத்தப்படுவதில்கல; பாீட்கசகள்
டந்து
தகாண்டிருக்கின்றன. இந்த ிகலயில் பிள்களககளச் சிறந்த
மனித வளங்களாக, கல்விமான்களாக மாற்றடவண்டிய
ிகலக்குப் பதிலாக, வைிகாட்டல் இல்லாத துர்ப்பாக்கிய
ிகலக்குள் அவர்கள் தள்ளப்படுகின்றார்கள். இந்த ிகலயில்
திறகமயான
மாணவர்கள்
தங்களுகடய
திறகமககள
தவளிக்காட்ட முடியாத ிகலகமக்குத் தள்ளப்படுகின்றனர்.
ஆனால், அவர்கள் திறகமயற்றவர்கள் அல்லர். ஆகடவ,
வடக்கு, கிைக்கில் சிங்கள தமாைிமூல ஆசிாியர் ியமனம்மீது
அக்ககற தசலுத்துகின்ற அடதட ரத்திடல, தபருந்டதாட்டத்
துகறயில் 3,126 ஆசிாியர்ககள ியமனம் தசய்யும் விடயம்
பற்றியும் அரசாங்கம் கவனம் தசலுத்த டவண்டும் என்று ான்
இந்த இடத்திடல டகட்டுக்தகாள்கின்டறன்.
கடந்த காலத்தில் தபருந்டதாட்டத்துகறக்கு “ஆசிாிய
உதவியாளர்கள்” என்ற அடிப்பகடயில் 3,000 இற்கும்
அதிகமானவர்கள் ியமிக்கப்பட்டார்கள். அவர்கள் இன்றும்
ிரந்தர ஆசிாியர் ியமனம் அற்றவர்களாக, 10,000 ரூபாய்
என்ற ஒரு தசாச்சத்கதச் சம்பளமாகப் தபறுகின்றவர்களாக
இருக்கின்றார்கள். எனடவ, அவர்ககள உடனடியாக ஆசிாியர்
டசகவக்குள்
உள்ளீர்த்து,
அவர்களுக்கான
உாிய
தகாடுப்பனகவக் தகாடுத்து அவர்களின் தரத்கத உயர்த்த
டவண்டிய டதகவ இருக்கின்றது. இது தபருந்டதாட்டப்
பாடசாகலகளினுகடய கல்வித் தரத்கத டமம்படுத்துவதற்கு
மிக அவசியமான ஒன்றாகக் காணப்படுகின்றது.

අුසා
ු ශ  ව මාතා ශම් ේාරණ වූ කි  ව
න .
පාසේුලට ුරරුුරු ව බඳුා වැීමශම්දී ුාශ මාත සුළු ශසේුේයි ව
බඳුා වැීමශම්දීවූ ජාතිුාෙශ  ව ශතොරු, ාාෂාුාෙශ  ව ශතොරු
එමාත පාසේුල ේටුතරි ේරශව
මාතට අු ය ේර ාාෂා ෙැම්මාත
ඇති, එමාත ාාෂාුට ළැදි අ බඳුා වැීමශම් අු යතාුක්කය
තිශබ ුා. මාතා නිශ ෝජ
ේර මාත ම්ුර දිස්ත්රික්කයේශග රපතඩ ෙමිළ- පාසේුල ුැඩිපුර සපා වශ ව සත ල සුළු ශසේුේයිම්යි. ඒ
සුළු ශසේුේයි වට එිඟ සපා
ුරරුුරු ව සමාතය, එිඟ සපා
පතදු ේපති සමාතය ේටුතරි කිරීශම්දී ාාෂාමාත ු ශ  ව ශලොුර
වැටලුුක්කය මාතරි ශු ුා. මාතා ට ට ේලිම්වූ ශම් සම්බ වධ්ශ  ව
අධ්යාප අමාතාතයරිමාතාට ශප වුා දීලා, ජාතිේ පාසේුලටුවූ ශම්
තවූවූු ශු ස් ේරලා ශෙ ව
කි ලා ඉේලා සපා ා. එශ මාත
කි ුාට පස්ශසේවූ තුදුරටවූ ඒ පතධි ටමාත පවූවීම් ලබාදීමාත තමාතයි සදු
ේර තිශබ වශ ව. ඒ නිසා මාතා ැුතවූ මාතතක්කය ේර ුා, පාසේුලට
සුළු ශසේුේයි වශ පට ව පතදු ේපති ෙක්කයුා බඳුා වැීමශම් ක්රි ා
පපාපාපාශගදී ාාෂාමාත වැටලුුක්කය ඇති ශ ොු පතධි ට, ජාතිුාදී
අරමුණක්කය ැරිු ශම් ේටුතවූත ඉටු ේර ව ට න
කි ලා.
ஆகடவ,
இங்கு
முன்கவக்கப்பட்டுள்ள
இந்தப்
பிடரரகணயின்படி, வடக்கு, கிைக்கிடல இருக்கக்கூடிய
சிங்களதமாைிமூலம் கற்கின்ற மாணவர்களுக்கு அவர்களு
கடய
கல்வி
டவடிக்ககககளச்
சிறந்த
முகறயில்
டமற்தகாள்வதற்கு அவசியமான ஆசிாியர்
ியமனங்ககள
உடனடியாக வைங்குவதற்குாிய ஏற்பாடுககளச் தசய்கின்ற
அடதட ரத்தில், இங்கு சுட்டிக்காட்டப்பட்ட ஏகனய தமிழ்
தமாைிமூல
பாடசாகலகளில்
இருக்கக்கூடிய
பற்றாக்
குகறகளும்
ிவர்த்தி
தசய்யப்படல்
டவண்டும்;
தபருந்டதாட்டப் பாடசாகலகள் ததாடர்பாகச் சாியானததாரு
டவகலத்திட்டத்கத அரசு முன்தனடுக்க டவண்டும் என்று
டகட்டுக்தகாண்டு, விகடதபறுகின்டறன். ன்றி.
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පා්වලිශම් වරිු

ගුණ මූලා්නාරූඪ ේදත්රීතුො

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ේළයට වරු අජිවූ පී. ශපශ්වරා අමාතාතයරිමාතා.
[අ.ාා. .48]

ගුණ අජිත් පී. පපපර්රා ෙහසාා අඩිජිටල් යටිාල පහසසුකම් හසා
පාොරතුුණ ාාක්ෂණ අොායතුො

(மாண்புமிகு அேித் பீ. தபடரரா - டிேிட்டல் உட்கட்டகமப்பு
வசதிகள் மற்றும் தகவல் ததாைில்நுட்ப அகமச்சர்)

(The Hon. Ajith P. Perera Minister of Digital
Infrastructure and Information Technology)

ූලලාස ාරූඪ වරු මාත වත්රීරිමාතනි, ඇමාතතිරිමාතාශව ව මාතා ෙැ
වවූතා, ශම් පිළිබඳ තවූවූු . ශේශසේ ශුතවූ ශමාතමාත ශ ෝජ ාු
ඉතාමාත ේාශලෝචිත ශ ෝජ ාුක්කය. පතශ ේෂශ  වමාත උරිරු
්රශේ ශගවූ, ැශය ිඟර පරශේ ශගවූ සත ල ාාෂාු ේථා ේර
සුළුතර ක්කය සපා
්රශේ
තිශබ ුා. ඒ ්රශේ ුල ඉ ව
ෙරුු වශ අධ්යාප
පිළිබඳු අපි පතශ ේෂශ  ව ිඟතා බලා
ේටුතරි ේර ව න
කි
එේ ශබොශ ොමාත පැ ැදිලියි. උරිරු
පළාශවූ ුරරු පුරේපාඩු 3,000ක්කය පමාතණ තිශබ ුා. උරිරු
පළාශත ව ශම් පුරේපාඩු සපුරා ව ව
බැන්
ම්, පතශ ේෂ
ශේො වශේස සිඟත පතාාව පුවූුා, පිටස්තර අ ටවූ එමාත
්රශේ ුලට ගිිඟ ව රැකි ාු ේරලා, ඒ ්රශේ ශගමාත ජීුවූශුලා, ඒ
්රශේ ුලට අම්වතශුලා ඉ ව
පුළුු ව ආේාර ට ුැඩ
පිළිශුළක්කය සේස් කිරීමාත තමාතයි ේළ ුතරි ු වශ ව. එශසේ ශ ොමාතැතිු
එමාත ්රශේ ශග අ ශව වමාත පුරේපාඩු පුරු ව ගිශ ොවූ අ වතිමාතට
ේුොුවූ ඒ පුරේපාඩු පුරුා ව ව බැන් තවූවූු ක්කය ඇති ශු ුා.
ඒ නිසා ශමාත ඉතා ්රාශ ෝගිේු ිඟත ව න
ේාරණ ක්කය. එමාත
්රශේ ශ  වමාත බඳුා වත ුතරියි කි ලා ූලල ධ්්වමාත ක්කය ු ශ  ව
පිළිවවූතාට, එ සදු ශු වශ ව
ැවූ ම් එ ට ුයතිශ්වේ
තිශබ ව න . ශම් ශ ෝජ ාු ඉතාමාත ේාශලෝචිත ශ ෝජ ාුක්කය.
සත ල, ශෙමාතළ, මුස්ලිම් කි
අ්වථශ  ව ශ ොු, ම් ාාෂාුක්කය
ේථා ේර , ඒ ුාශ මාත පින්සක්කය සුළුතර ක්කය ු තැ වුලදී ඒ
සුළුතරශග අයිතිුාසේම් අපි ශසො ා බල ව න . මුළු රශට්
බහුතර සත ල වුණාට ්රශේ පතධි ට වවූතාමාත ශමාතුැනි හුෙේලා
වීම් තිශබ ුා. ඒ ශ ෙ ාු ෙ වශ ව තවු ව පමාතණයි. ඒ ශ ෙ ාුයි
ශම් පිටශු වශ ව. ඒ නිසා එමාත ්ර ් ඉක්කයමාතනි ව පතසඳීමාත සඳ ා
අු ය පි ුර රජ පතස ව වම් ලබම් ඇතැයි මාතා පත ්ුාස ේර ුා.

ගුණ මූලා්නාරූඪ ේදත්රීතුො

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ස්රිතියි, වරු ඇමාතතිරිමාතාට. ේළයට වරු ඒ.ඒ. පතශජ්රිතව
මාත වත්රීරිමාතා. තබරිමාතාට පත ාඩි 5ේ ේාල ක්කය තිශබ ුා.
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ැවූ ම් ශේො වශේස සිඟතු පිට පළාවූුල ුරරුුරු ශම්
්රශේ ුලට ෙමාත ව පුළුු ව. වරු ඇමාතතිරිමාත වලා කි ුා ුාශ ඒ
්රශේ ශ  වමාත ුරරුුරු බඳුාව ව
ගිශ ොවූ ඒේ ේුොුවූ
ශේශර වශ ව ැ ැ. පසුගි ේාලශග උරිරු පළාශවූ ශෙමාතළ
ජ තාුට ුාශ මාත සත ල ජ තාුටවූ අසාධ්ාරණ වුණා. ෙුරණ
වවූශතොවූ සත ල ේාටවූ ුතේධ්ශගදී ශම් අසාධ්ාරණ වුණා.
ූලලාස ාරූඪ වරු මාත වත්රීරිමාතනි, වරු නි ාේ වලේපවූති
මාත වත්රීරිමාතා උපාධිධ්ාන් ව 50,000ක්කය 0,000ක්කය වැ කි ුා. ුරරු
ුෂවූති ට පමාතණක්කය ශ ොශුයි, ශෙ න මාත රැකි ාුේට  ව
සූො ම් අ වූ ඒ අතර ඉ ව ුා. සමාත ර උපාධිධ්ාන් ව අපට ඇපතවූ
කි ුා, ඔඔේා්ව ාල ේා්ව ස ා ේ ත රිරක්කය වුණවූ ේමාතක්කය
ැ ැ ශෙ ව , අපි  ව ල ස්තියි." කි ලා. ඒ නිසා ශම්ේට
ශ ොඳමාත පතසඳුමාත තමාතයි උපාධිධ්ාන් ව සමාතය සාේච්ා ා ේරලා
ේැමාතැවූත අම්ු ඒ අ ට පවූවීම් ලබා ශෙ එේ.
ූලලාස ාරූඪ වරු මාත වත්රීරිමාතනි, මාතට තු පතශ ේෂ ේාරණාුක්කය
ඉදින්පවූ කිරීමාතට අුස්ථාු ශෙ ව . ෙුරශණ් සත ල, ශෙමාතළ,
මුස්ලිම් ස ලු පවුේුලට අසාධ්ාරණ ක්කය සදු ශුලා තිශබ ුා. ශම්
ළමාතයි ව පාසේුලට ඇරිළවූ ේර ේාල . මාතමාත ශම් ේාරණ
වැ ශම් අවුරුදු රිශ වමාත ේථා ේරලා තිශබ ුා. ශම් ේාලශග
ළමාතයි ව පාසේුලට ඇරිළවූ ේර ුා. පදිතචි ශප වු ව
බලපත්ර ක්කය ශ ෝ තේපුුක්කය ැතිු ලුරණු වණ ේැපුණාමාත,
ජාතිේ පාසල ඉදින්පිට පදිතචි ෙරුුාටවූ ඒ පාසලට  ව බැ ැ.
රවූ පුරශග ෙ ස් වණ ක්කය උශේ සුස ඇපතවූ ශම් වැ පැමිණිලි
ේර ුා. ශේුාලශග ඉඩම් තිශබ ුා, තේපුුක්කය ැ ැ. ආණ්ඩුශ
ඉඩම් තිශබ ුා, තේපුුක්කය, බලපත්ර ක්කය ැ ැ. ුරලි ට සපා අ
ඉ ව ුා; බලපත්ර ක්කය ැ ැ. ඒ අ ශ ෙරුු ව ේුොුවූ ජාතිේ
පාසලේට ඇරිළවූ ේර ව ව බැන් ශුලා තිශබ ුා. ශම් අ
අවුරුදු 5ක්කය, 10ක්කය ශම් ස්ථා ශග පදිතචිු සපා ුා කි ලා ග්රාමාත
නිලධ්ාන්, ්රාශේය  ශේේම්රිමාතා කි ුා
ම්, ඒ ෙරුු ව
පාසේුලට ඇරිළවූ කිරීමාතට ේටුතරි ේර එේ ඉතාමාත ශ ොඳයි
කි
එේ තමාතයි මාතශ පත ්ුාස . පදිතචි තැ ට බලපත්ර ක්කය,
තේපුුක්කය
ැති වුණාමාත ඒ ළමාත ාට අසාධ්ාරණ ක්කය ශු ුා.
සේලිේාර  වශ ෙරුශුෝ, ධ් පති  වශ ෙරුශුෝ ශම් කිසමාත
ශේො වශේස ක්කය ැතිු පාසේුලට ඇරිළු ශු ුා. අපි ම්
ෙ වශ ව
ැ ැ ඒ ශේොශ ොමාතෙ කි ලා. රවූ පුර ්වගිුතෂ ව
පතෙයාල ට, ශේො වු වට් එේට, ශස වට්රේ එේට තත පළාවූුලි ව
ෙරුු ව එ ුා. ඒ ශේොශ ොමාතෙ බැලුුාමාත, රවූ පුර වරශග
ශවුේ අරශව තේපු ලි ාශව , ුරලී ශවුාශව පදිතචි ශුලා
ළමාතයි ඇරිළවූ ේර ව ව පතතරක්කය ඉ ව ුා. එමාත නිසා ැති බැන්
අ ට අසාධ්ාරණ ක්කය ශුලා තිශබ ුා.

ූලලාස ාරූඪ වරු මාත වත්රීරිමාතනි, මාතා ිඟත
ැපා ට පසුගි
ේාලශග රවූ පුර දිස්ත්රික්කයේශගවූ ශෙමාතළ මාතාධ්යශ  ව උව වු
ුරරුුරු ව සපාශග ැති නිසා රවූ පුර දිස්ත්රික්කයේශග ෙරුු ව
ඉශව ව ව ම්ුරඑළි ්රශේ ට ගි ා. සමාත ර ෙරුු ව ගිශග
ැ ැ.

ශම් ු පතට ුවුනි ාශ සත ල ුරරුුරු ැ ැ ුාශ මාත,
රවූ පුරශග ශෙමාතළ ුරරුුරු ැ ැ. මාතා ෙ ව ා ැපා ට පසුගි
ේාලශග ශේොළඹි ව, ම්ුරඑළිශ  ව ශෙමාතළ ුරරුුරු ශව ැවූ
ළමාතයි වට ඉවැ වම්ුා. එමාත නිසා පාේක්කය දුරට ඒ ්ර ්
පතසඳු ා. ඒ
ුාශ
තමාතයි ශමාතරිමාතා ශව ාපු ශ ෝජ ාු. සත ල ුරරුුරු
ුවුනි ාශ
ැවූ ම් ශමාතශ  ව න් ශවනිිඟ ව ඒ ුැශඩ් ේර ව
න . ශෙමාතළ ුරරුුරු එශ ේ
ැවූ ම්, ශමාතශ  ව ුරරුුරු
ශවනිිඟ ව උව වු ව
ේටුතරි ේර ව
න . පාසේුලට
ෙරුු ව ඇරිළවූ කිරීශම්දී අපට බරපතළ ්ර ් ේට මුහුණ දීමාතට
සේධ් ශුලා තිශබ ුා. ශම් ු පතටවූ ළමාතයි ස ෙ ස් වණ ක්කය
පාසේුලට ඇරිළවූ ශුලා ැ ැ; ඇරිළු ේරශව
ැ ැ. එමාත
නිසා අධ්යාප ඇමාතතිරිමාතාශ පතශ ේෂ අුධ්ා
ශ ොමු ේරලා,
ග්රාමාත නිලධ්ාන් අවුරුදු 5ේ පදිතචි ස තිේ ේර ුා ම්, ්රාශේය 
ශේේම් එ අම්මාතත ේර ුා ම් තේපුුක්කය ැති වුණවූ අු ය
ලුරණු ලබා දීමාතට ේටුතරි ේර ශලස ඉේලා සපා ුා.

ශම්ේවූ ඒ ුාශ සේධි ක්කය තමාතයි. වරු අජිවූ පී. ශපශ්වරා
ඇමාතතිරිමාතා කි ුා ුාශ ශම් ්රශේ ුල සුදුසුේම් තිශබ ුරරුුරු

ශෙ

[අ.ාා. .50]

ගුණ ඒ. ඒ. විප.තුංග ෙහසාා

(மாண்புமிகு ஏ.ஏ. விடேதுங்க)

(The Hon. A. A. Wijethunga)

වරු මාත වත්රීරිමාතා ඉදින්පවූ ේළ ශ ෝජ ාුට ස ශ ෝව
බු ්රේා ේරමි ව මාතා නි ඬ ශු ුා.

ලබා
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ගුණ මූලා්නාරූඪ ේදත්රීතුො

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ට ළයට, පිළිරිරු ේථාු. වරු ුජිර අශේු්වධ්

මාතැතිරිමාතා.

[අ.ාා. .53]

ගුණ වජිර අපේවර්ධාන ෙහසාා

(மாண்புமிகு வேிர அடபவர்தன)

(The Hon. Wajira Abeywardana)

ූලලාස ාරූඪ වරු මාත වත්රීරිමාතනි, මාතට ශම් අුස්ථාු ලබා දීමාත
වැ තබරිමාතාට ස්රිතිු වත ශු ුා. අශේ බිමාතේ රවූ ා ේ
මාත වත්රීරිමාතා ඉදින්පවූ ේළ ශම් ශ ෝජ ාු ඉතා ුැෙවවූ
ශ ෝජ ාුක්කය. ශම් ශ ෝජ ාශ එරිමාතා සඳ  ව ේළ පතශ ේෂ
ේාරණ ට උවූතර දීලා ඉතින් ේාරණා පැ ැදිලි ේර ව මාතමාත
ේැමාතතියි.
පතශ ේෂශ  ව පළාවූ සාාු ටශවූ තිශබ තවූවූු වැ
මාතමාත අෙ උෙ ුරුශ අකිල පතරාජ් ේාන් ුසම් ඇමාතතිරිමාතාවූ එක්කයේ
සාේච්ා ා ේළා. ඒ ශතොරරිරුවූ එක්කයේ ශම් ්ර ් ට පිළිරිරක්කය
ශසපත ුතරිු තිශබ ුා. 0018.08.08ුැනි දි පා්වලිශම් වරිශ දී
බිමාතේ රවූ ා ේ මාත වත්රීරිමාතා, අග්රාමාතාතයරිමාතාශව ව අ පු ්ර ්
මාතේ ලල වැ වවී තිශබ ුා. එිඟ ්රතිලල ක්කය ැපා ට 0019 ජ ුාන්
අවාාවශග, ඒ කි  වශ ව ශම් මාතාසශග අව ු පතට, වැසට්
නිශ ෙ
අම්ු අොළ පාධමාතාලා ආරම්ා කිරීමාතට අු ය ූලලිේ
පි ුර අරශව තිශබ ුා. එො තබරිමාතා යපු ්ර ්
මුේ
ේරශව මුෙේ අමාතාතයාත ශ  ව උරිරු පළාතට නිුරවූ කිරීමාත
සඳ ා මුෙේ ශේොමිසමාත ශුත මුෙේ නිුරවූ ේර තිශබ ුා.

ුවුනි ාු, සම්පවූම්ුර ජාතිේ පාසශේ සසු ව සතඛයාු
54 යි, ුරරුුරු ව සතඛයාු 38යි, පුරේපාඩු සතඛයාු 14යි.
ඒ ජාතිේ පාසේ රිශ ව මුළු සසු ව සතඛයාු 1471යි. මුළු
ුරරුුරු ව සතඛයාු 8 යි, පුරේපාඩු සතඛයාු 0යි.
ඒ ුාශ මාත, පළාවූ පාසේ 05ිඟ සපා
පුරේපාඩු ස අතින්ක්කයත ්රමාතාණ ශමාතශසේයි.

උරිරු පළාත රිළ ඇති පළාවූ සත ල මාතාධ්ය පාසේ සතඛයාු
08යි. සත ල මාතාධ්ය ජාතිේ පාසේ සතඛයාු 3යි. තාුේාලිේු ුසා
ඇති සත ල මාතාධ්ය පාසේ සතඛයාු 9යි. ඒ පාසේ ස ේශේමාත
එේරිු 40යි. ඉ ත පාසේුල ඇති පුරේපාඩු සතඛයාු 1යි.
උරිරු පළාශවූ, පළාවූ ශෙමාතළ මාතාධ්ය පාසේ සතඛයාු 958යි.
ශෙමාතළ මාතාධ්ය ජාතිේ පාසේ සතඛයාු 19යි. තාුේාලිේු ුසා ඇති
ශෙමාතළ මාතාධ්ය පා්ල් සතඛයාු 81යි. ඒ පාසේ ස ේශේමාත එේරිු
1058.
ඉ ත පාසේුල ඇති පුරේපාඩු සතඛයාු 0419යි.
පළාත රිළ ගුුණ පුරේපාඩු පිරවීමාත සම්බ වධ්ශ  ව උරිරු පළාවූ
සාාු ප ත ක්රි ාමාතා්වව ශව තිශේ.
1.

රසා
පතෙයාු, ශාෞතිේ පතෙයාු, පතෙයාු, වණිත ස
ඉතග්රීස
පතෂ  ව සඳ ා ුරරු පුරේපාඩු පිරවීමාත සඳ ා
උපාධිධ්ාන් ව 440ශෙශ ක්කය බඳුා වැීමමාතට 0018 ශෙසැම්බ්ව
මාතස 18 ස 19
දි ුලදී සම්මුඛ පරීක්කයෂණ පැුැවූපතණි.
සුදුසුේම් ලෙ අශේක්කයෂේ  ව ේඩි මි ව ශසේුශ ිඟ නිුතක්කයත
ේරවීමාතට ේටුතරි ේරම් ලැශේ.

2.

අශ ුරවූ පතෂ  ව සඳ ා ු ුරරු පුරේපාඩු සඳ ා ෙ
උපාධිධ්ාන් ව ැකි ඉක්කයමාතනි ව බඳුා වැීමමාතට ේටුතරි
ශේශ්ව.

3.

සත ල මාතාධ්ය පාසේුල පුති පතෂ  ව සඳ ා ු ුරරු
පුරේපාඩු සඳ ා ෙ උපාධිධ්ාන් ව ැකි ඉක්කයමාතනි ව බඳුා
වැීමමාතට ේටුතරි ශේශ්ව.

4.

ඉතග්රීස, ාරීන්ේ අධ්ය
, ධීුර පතෙයාු
පතෂ  ව
සඳ ා පුති ුරරු පුරේපාඩු පිරවීමාතට ශෙමාතළ ස සත ල
මාතාධ්ය උපාධිධ්ාන් ව ප්රමාතාණුවූ ශ ොු බැපත ව ශ්රී ලතේා
ුරරු ශසේුශග 3-1 සී ශරේණිශග ත රිරු සඳ ා
ඩිේශලොමාතාධ්ාන් ව බඳුා වැීමමාතට සලේා බලම් ලැශේ.

5.

ඉසුරුපා අධ්යාප අමාතාතයා
පතස ව ුා්වකේු ජාතිේ
අධ්යාප
පීධුලි ව පිටු
ඩිේශලෝමාතාධ්ාන් ව ුරරු
ශසේු ට බඳුා වැීමමාතට ේටුතරි ේරම් ලබයි.

(மாண்புமிகு பிமல் ரத் ாயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

වරු ඇමාතතිරිමාතනි, ඒ ුැ ය ්වෂ ශු ව ේරලා තිශබ වශ ව
ුවුනි ාු ුරරු අධ්යාප පීධශග සත ල අධ්ය
අත
ආරම්ා
කිරීමාත සඳ ා කි ලා නි ්චිත ු ශ  ව සඳ  ව ශුලා තිශබ ුාෙ?

ගුණ වජිර අපේවර්ධාන ෙහසාා

(மாண்புமிகு வேிர அடபவர்தன)

(The Hon. Wajira Abeywardana)

ත .

ගුණ බිෙල් රත්නායක ෙහසාා

(மாண்புமிகு பிமல் ரத் ாயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

ම් ුපා ුා.

ගුණ වජිර අපේවර්ධාන ෙහසාා

(மாண்புமிகு வேிர அடபவர்தன)

(The Hon. Wajira Abeywardana)

කි ු ව ම්. ඉදින්ශගදී කි ු ුා.
ූලලාස ාරූඪ වරු මාත වත්රීරිමාතනි, උරිරු පළාත රිළ සත ල
මාතාධ්ය ජාතිේ පාසේ රි ක්කය ස සත ල මාතාධ්ය පළාවූ සාා පාසේ
05ක්කය තිශබ ුා. ඒුාශග සසු ව ස ුරරුුරු වශ සතුතති මාතමාත
කි  ව ම්.
ුවුනි ාු, මාතඩුේ වෙ ජාතිේ පාසශේ සසු ව සතඛයාු 87යි,
ුරරුුරු ව සතඛයාු 03යි, පුරේපාඩු සතඛයාු 09යි.
ුවුනි ාු, වාමිණී මාතධ්ය මාත ා පතෙයාලශග සසු ව සතඛයාු
038යි, ුරරුුරු ව සතඛයාු 05යි, පුරේපාඩු සතඛයාු 17යි.

ුරරුාුරි ව, පුති

මුළු සසු ව සතඛයාු 4190යි, සපා ුරරුුරු ව සතඛයාු 095යි,
පුරේපාඩු සතඛයාු 70යි, අතින්ක්කයත ුරරු සතඛයාු 05යි.

ගුණ බිෙල් රත්නායක ෙහසාා
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ූලලාස ාරූඪ වරු මාත වත්රීරිමාතනි, ඒ අතශ්ව තුවූ ්රධ්ා ්ර ්
කිිඟප ක්කය පැ
ැඟිලා තිශබ ුා. මාතමාත ිඟත ුා ශමාතමාත පිළිරිශර ව
පසුු ශබොශ ෝ ේරුණු වැ පැ ැදිලි ශුයි කි ලා.
උරිරු පළාත රිළ සත ල මාතාධ්ය ජාතිේ පාසේ ස සත ල
මාතාධ්ය පළාවූ සාා පාසේුල මුළු සසු ව සතඛයාු 5 1ක්කය ු
අතර මුළු ුරරුුරු ව සතඛයාු 381යි. උරිරු පළාශවූ පළාවූ සාා
පාසේ සම්බ වධ්ශ  ව උරිරු පළාවූ සාාු ේටුතරි ේරම් ලබ
අතර, උරිරු පළාවූ සාාු පතස ව 0019 ුසශ්ව අශ්රේ ේ මාතාස ට
ශපර ුරරු පුරේපාඩු පිරවීමාතට ේටුතරි ේර බු උරිරු පළාවූ
අධ්යාප ශේේම් අප ශුත ෙැම්ම් දී ඇත. ශමාතමාත පාසේුල
පුති ුරරු පුරේපාඩු 70ක්කය සඳ ා උරිරු පළාවූ සාාු පතස ව
පවූවීම් ලබාදීමාතට ේටුතරි ේරමි ව සටී.
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පා්වලිශම් වරිු

[වරු ුජිර අශේු්වධ්

මාත තා]

උරිරු පළාශවූ සත ල මාතාධ්ය ජාතිේ පාසේුල ුරරු පුරේපාඩු
පිරීවීමාත සඳ ා ශ්වඛී අධ්යාප අමාතාතයාත
පතස ව ේටුතරි ේර
ඇති ආේාර ප ත පන්දි ශ .
1.

උපාධිධ්ාන් ව රැකි ාවත කිරීමාත සඳ ා ඇරඹි ුැඩසට  ව
ටශවූ බඳුා ශව ශ්වඛී අධ්යාප අමාතාතයාත
ස
ශ්වඛී අධ්යාප අමාතාතයාත
ටශවූ පුති ආ ත ුල
ශසේු ේර සතු්වධ් ස ේාර, සැලසුම්/ූලලය ස ේාර
ස සතු්වධ් නිලධ්ාන් ව ජාතිේ පාසේුල පුති ුරරු
පුරේපාඩු සඳ ා බඳුා වැීමමාතට වැසට් නිශ ෙ ක්කය පළ
ශේොට පතාාව ශේොමාතසාන්ස් ජ රාේ පතස ව තරව පතාාව
පුවූුා ඇත. උරිරු පළාශවූ ජාතිේ පාසේුල සත ල
මාතාධ්ය ුරරු පුරේපාඩු 17ක්කය සම්ූර්වණ කිරීමාත සඳ ා ඉ ත
පතාාවශ  ව සුදුසුම් ලැබූ අ ශව ව පවූකිරීමාත සඳ ා සම්මුඛ
පරීක්කයෂණ පැුැවූවීමාතට ශම් දි ුල ේටුතරි ේරමි ව සටී.

ඒ අම්ු එමාත පවූවීම් ලබා දීමාතට ේටුතරි ේර

බු ෙ වුමි.

එශමාත වමාත 13 ුසරේ ස තිේ ේර ලෙ අධ්යාප ුැඩසට
ටශවූ 0018 ු්වෂශග දී උරිරු පළාශවූ සත ල මාතාධ්ය ජාතිේ
පාසේ සඳ ා උපාධිධ්ාන් ුරරුුරු ව 13ශෙශ ක්කය පවූ ේර ඇති
අතර, 13 ුසරේ ස තිේ ේර ලෙ ඇතැම් ුෂවූතී පතෂ  ව
සඳ ා සුදුසුේම්ලවූ උපාධිධ්ාන් ව ්රමාතාණුවූ තරම් ශ ොමාතැති
බැපත ව, ඩිේශලෝමාතාධ්ාන් ව බඳුා වැීමමාතට අමාතාතය මාතණ්ඩල
අම්මාතැති මාතත ේටුතරි ේරශව
ම් ලැශේ. ඒ අම්ු 0019
ු්වෂශග දී උක්කයත ුැඩසට
ටශවූ උරිරු පළාශවූ ඉතින් ුරරු
පුරේපාඩු සඳ ා ුරරුුරු ව අම්ුතක්කයත කිරීමාතට ේටුතරි ේරමි ව සටී.
තුෙ ශේො වත්රාවූ පෙ මි ව සත ල මාතාධ්ය ජාතිේ පාසේුල
ුරරු ශසේුශග නිරත වී සපා ුරරු ාුරි වට ශ්රී ලතේා ුරරු ශසේුශග 3II ශරණි ට බඳුා වැීමශම් ුැඩසට
ටශවූ උරිරු පළාශවූ
සත ල මාතාධ්ය ජාතිේ පාසේ සඳ ා ුරරුුරු ව 10ශෙශ ුර පවූ ේළ
අතර, පළාවූ පාසේ සඳ ා වරුුරු ව 11ශෙශ ුර අම්ුතක්කයත ේර
ලදී.
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ඉඳලා මාතා වශතයි කි
්රාශේය 
ශේේම් ශේොට්ධාස ට
කිශලෝට ට්ව 80ේ පමාතණ දුරක්කය තිශබ ුා. එමාත ්රශේ ශග තිශබ
අශේ ේා්ව ාල පිළිබඳු මාතමාත ෙ ව ුා. එිඟ ශසේුේයි වශ
පත ාල ිඟය ක්කය තිශබ ුා. එමාත ්රශේ ට ේවුරුුවූ  වශ ව
ැ ැ. ුැලිත ්රශේ
කි  වශ ව, සත ල ජ තාු ,000ක්කය
පමාතණ සපා ්රශේ ක්කය. ුැලිත ්රශේ ශග තිශබ ේා්ව ාලශග
බහුතර ක්කය රපතඩ අ වුණාමාත, සත ල අ එිඟ ගි ාමාත පැමිණිලි
ේර ුා, "අශේ ේටුතරි ේරව ව අප සුයි" කි ලා. ුැලිත
තිශබ පාසේුලවූ, පතශ ේෂශ  ව මුලති , කිලිශ ොච්චි ස
ු නි ාු ්රශේ ුල තිශබ පාසේුලවූ ශම් අ්වබුෙ දිගි ව
දිවටමාත පුති ුා. එමාත ්රශේ ුලට
ශබොශ ෝ ශෙ ා රැකි ාු
ලබා වැීමමාත සඳ ා එමාත ස්ථා
ාාපතත ේර ුා. මුවූ, එමාත
රැකි ාු ලබාවවූ දි ශග සට ව ව ා ්රථමාත උවූසා
තමාතයි එමාත
්රශේ
අත ැර තමාතාශ ්රශේ
ේරා වමාත ව කිරීමාත. වරු බිමාතේ
රවූ ා ේ මාත වත්රීරිමාතනි, උො රණ ක්කය ැපා ට වවූශතොවූ, මාතට
මාතතේයි 0001 දී මාතමාත රාජය පන්පාල ඇමාතතිුර ා ැපා ට සපා
ශුලාශ
පන්පාල
ශසේු ට බඳුා වැීමමාත සඳ ා උරිරු
ැශය ිඟර ්රශේ ුල ශු මාත පතාාව ක්කය පැුැවූරිුා. අපි ඒ
ශුලාශ පන්පාල ශසේු සඳ ා 180ශෙශ ක්කය බඳුා වවූතා.
එශසේ බඳුා වවූ ේණ්ඩා ම් තමාතයි අෙ උරිර ස
ැශය ිඟර
වවූශතොවූ,
ාප ශග ්රාශේය 
ශේේම් ේා්ව ාල 1 ේ,
කිලිශ ොච්චිශග ්රාශේය 
ශේේම් ේා්ව ාල ේ, ු නි ාශ
්රාශේය  ශේේම් ේා්ව ාල ේ, ඒ ුාශ මාත මුලති ුල ්රාශේය 
ශේේම් ේා්ව ාල 4ේ ශසේුශග ශ ශෙ වශ ව. ඒ අම්ු මාතමාත අකිල
පතරාජ් ේාන් ුසම් ඇමාතතිරිමාතා සමාතය සාේච්ා ා ේළා.
ස්ශ ච්ා ාශු ව ශසේු
ේර
500ේට ආස ව
ුරරුුර
ුරරුුන්  ව ්රමාතාණ ක්කය ඒ ්රශේ ුල සපා ුා. එමාත 500ක්කය ු
ුරරුුර ුරරුුන්  ව ්රමාතාණ ස පතපතධ් පතෂ  ව උව වු ව
සුදුසුේම් ලවූ එමාත ්රශේ ශග තුවූ ස්ශ ච්ා ාශු ව ක්රි ා ේර
පින්සේට සුපතශ ේෂ ශ ේතූ ව මාතත ුරරු පවූවීම් ලබා දීමාත සඳ ා අකිල
පතරාජ් ඇමාතතිරිමාතා ශම් ු පතට ේැබි ට් පත්රිේාුක්කය අවූස ව ේර
තිශබ ුා.

එශසේමාත, 0018 අුස ව ුසශ්ව සීමාතාුාසේ පුහුණුු ලබමි ව
සපා ශික්කයෂණ පතෙයා ඩිේශලෝමාතා අශේක්කයෂේයි ව වණ 4,489කි.
තවු ව අතන් ව අුස ව පතාාව සමාතවූ ු ඩිේශලෝමාතාධ්ාන් වශව ව
0019 ු්වෂශග පාසේුල ශතු අධ්ය
ුාර ආරම්ාශග දී
උරිරු පළාශවූ පුති සත ල මාතාධ්ය ුරරු පුරේපාඩු සතඛයාු
සලේා බලා ජාතිේ ා පළාවූ පාසේ සඳ ා එමාත ුරරුුරු ව
අම්ුතක්කයත කිරීමාත ේරම් ඇත. ඒ අම්ු උරිරු පළාශවූ ඉශවම්මාත
ලබ සත ල මාතාධ්ය සසු වට අසාධ්ාරණ ක්කය ශ ොු පන්දි ේටුතරි
කිරීමාතට උරිරු පළාවූ සාාු ස ශ්වඛී අධ්යාප අමාතාතයාත
පතස ව ේටුතරි ේර බු අප ශුත ෙැම්ම් දී ඇත. ඒ පතධි ට
ේාරණා ශබොශ ෝමාත ක්කය සඳ  ව ශු ුා.

මාතා ෙ ව ා පතධි ට ශම් අය රුුාො ේැබි ට් මාතණ්ඩල රැස්වීමාතට
ඒ ේැබි ට් පත්රිේාු ඉදින්පවූ ශු ුා. ඒේ අම්මාතත වුණාට පස්ශසේ
අු ය ේටුතරි ේර ුා. ඒ ්රශේ ුල පත ාල පින්සක්කය ඉ ව ුා, ඒ
පතෂ පිළිබඳ ෙැම්මාත තවු වට තිශබ ුා.
මුවූ සමාත ර ශුලාුට
තවු වශ ූලලිේ සුදුසුේම්ුල අඩුපාඩුේම් තිශබ ව ට පුළුු ව.
එතශේොට ඒ වැ උරිරු පළාවූ සාාුවූ, ඒ ුාශ මාත රාජය ශසේුා
ශේොමිෂ ව සාාුවූ, අධ්යාප
අමාතාතයාත වූ එේයතාුේට
ඇපතේලා ේටුතරි ේරයි. උො රණ ක්කය පතධි ට වවූශතොවූ, ුතේධ්
ේාලශග ඉඳලා ශසේු ේර පත ාල පින්සක්කය ඉ ව ුා. ඒ අ ට
නිස පවූවීම් ලිපි ක්කය ැ ැ. ැබැයි, තවු ව ස්ශ ච්ා ාශු ව ඒ
පාසේුල රාජේාන් ේටුතරි ේරමි ව සපා ුා. එතශේොට ශම්
ේැබි ට් පත්රිේාු අම්මාතත වන පසුු, එුැනි 500ේ පමාතණ පින්සක්කය
අ වත්වග්ර ණ කිරීමාතට අු ය මාතා්වව ුරමාතක්කයෙ කි ා අධ්යාප
ඇමාතතිරිමාතා ශසො ා බලා ඒ සම්බ වධ්ශ  ව ේටුතරි ේරයි.

වරු බිමාතේ රවූ ා ේ මාත වත්රීරිමාතා කි පු අශ ක්කය ේාරණ
සම්බ වධ්ශ  ව මාතමාතවූ ේරුණක්කය කි  ව ේැමාතැතියි. ූලලාස ාරූඪ
වරු මාත වත්රීරිමාතනි, පතශ ේෂශ  වමාත මාතමාත ශපෞේවලිේුමාත ුැලිත
්රශේ ට ගිිඟ ව තිශබ ුා. එමාත ්රශේ
පිළිබඳු මාතට
අුශබෝධ් ක්කය තිශබ ුා. තබරිමාතා කි පු ේාරණ සම්ූර්වණ
සතය ක්කය.
තබරිමාතා කි
ආේාරශග ේරුණක්කය වැසට්
නිශ ෙ ශග සඳ  ව ශුලා තිබුණා
ම්, ඒේ ආණ්ඩුක්රමාත
ුයුස්ථාුට අම්කූලෙ, ැේෙ කි
එේ මාතමාත ශ ට ෙුශසේ පළාවූ
සාාුවූ, අශේ අමාතාතයාත වූ සමාතය පුවූු සාේච්ා ාශ දී
ශසො ා බල ව ම්. ඒ අම්ු එ සතශ ෝධ් ේට ලක්කය ේළ ුතරි
ම්, එ කිරීමාතට ේටුතරි ේර ව
පුළුු ව. ැබැයි, ්රධ්ා
ේාරණ ක්කය තමාතයි මුලති ුශ දිස්ත්රික්කයේ ක්කය වවූතාමාත, මුලති

පතශ ේෂශ  වමාත වරු බිමාතේ රවූ ා ේ මාත වත්රීරිමාතාට මාතා
ස්රිතිු වත ශු ුා, ුවුනි ාශ පතෙයාපීධ සම්බ වධ්ශ  ව පැ
ැුලණු ේාරණ ඉදින්පවූ කිරීමාත සම්බ වධ්ු. ශම් ු පතට ඒ
ේටුතරි ආරම්ා ේර ව අු ය ීමතිමාත පැවූත සේස් ේරශව
ුා. ඒ අම්ු, ඒ ේටුතවූතවූ ඉතා ඉක්කයමාතනි ව ක්රි ාවූමාතේ
ේර ව
රජ
ැපා ට ේටුතරි ේර ව
තිශබ ුා. ඇවූත
ු ශ  ව රජශග අරමුණ ු වශ ව අපි සත ලෙ, ශෙමාතළෙ, මුස්ලිම්ෙ
කි
එේ ශ ොශුයි. ශම් ්රශේ ුල සත ල අ ටවූ අු ය ේර
ුරරුුරු පිළිබඳ ්ර ් ක්කය තිශබ ුා. ඒ ුාශ මාත ශෙමාතළ අ ටවූ ඒ
අ ශ
ාාෂාශු ව අධ්යාප
ලබා දීමාතට අු ය ේර
ුරරුුරු වශ ්ර ් ක්කය පැ
ැඟී තිශබ ුා. උරිරු ැශය ිඟර
්රශේ ුල පමාතණක්කය ශ ොශුයි, ශම් තවූවූු
තිශබ වශ ව.
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මුලාස ාරූඪ වරු මාත වත්රීරිමාතාවූ ෙ ව ුා ඇති, වාේල දිස්ත්රික්කයේ
වවූශතොවූ, අශේ ුරිේරශග පාසේුල පත ාල ුරරු ිඟය ක්කය පුති
බු. උො රණ ක්කය ැපා ට වාේල දිස්ත්රික්කයේශග ුරිේරශග
8,000ේ පමාතණ පින්සක්කය ජීුවූ ශු ුා. එතශේොට ශම් 8,000ක්කය
පමාතණ
පින්සක්කය ජීුවූ ු
ුරිේරශග පාසේුලට අු ය
ුරරුුරු වශ පත ාල ිඟය ක්කය අශේ දිස්ත්රික්කයේ රිළවූ තිශබ ුා.
එතශේොට වාේල දිස්ත්රික්කයේශ වූ ඒ ්ර ්
තිශබ ුා;
ුවුනි ාශුවූ
තිශබ ුා;
මුලති ුලවූ
තිශබ ුා;
කිලිශ ොච්චිශ වූ තිශබ ුා; ාප ශ වූ තිශබ ුා. එතශේොට
පතපතධ් ්රශේ ුල ශම් ්ර ්
තිශබ ුා. ැබැයි, ශම් ්ර ්
දි ා
අපි ජාතිුාදී ශේෝණ කි ව බල වශ ව ැතිු ේටුතරි ේර ුා.
ආණ්ඩුක්රමාත ුයුස්ථාු අම්ු රපතඩ ාාෂාු ේථා ේර අ ශ
අයිතිුාසේම් ආරක්කයෂා ේර ුා ුාශ මාත සත ල ාාෂාු ේථා ේර
අ ශවවූ අයිතිුාසේම් ආරක්කයෂා ු පන්දි රජ
ැපා ට අපි
ේටුතරි කිරීමාතට පි ුර ව ව ුා. ඇවූත ු ශ  වමාත වරු බිමාතේ
රවූ ා ේ මාත වත්රීරිමාතා ශම් ්ර ්
පා්වලිශම් වරිශ අුධ්ා ට
ශ ොමු කිරීමාත වැ ස්රිතිු වත ශු ුා. ඒ වැ ඉදින්ශග දී ව ව ා
ක්රි ාමාතා්වවවූ තබරිමාතා ශුත ෙැම්ම් දීමාතට පළාවූ සාා ා පළාවූ
පාල අමාතාතයාත ට මාතමාත උපශෙස් ශෙ ව ම්. ඒ එක්කයේමාත අධ්යාප
ඇමාතතිරිමාතාශ වූ අුධ්ා
ශ ොමු ේර ව ම්, ව ව ා වන තීරණ
තබරිමාතා ශුත ෙැම්ම් ශෙ ව කි ලා. එතශේොට එිඟ තිශබ
අඩුපාඩු සම්බ වධ්ශ  ව ේරුණු ඉදින්පවූ ේර ව
ැුතවූ
තබරිමාතාට අුස්ථාු තිශබ ුා. ශබොශ ොමාත ස්රිතියි.

ගුණ මූලා්නාරූඪ ේදත්රීතුො

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

වරු ුජිර අශේු්වධ්

අමාතාතයරිමාතාට ශබොශ ොමාත ස්රිතියි.

වරු බිමාතේ රවූ ා ේ මාත වත්රීරිමාතා පතස ව සාාු ේේ තැශබ
අුස්ථාශ ශව එ ලෙ ශ ෝජ ාු පිළිබඳ පතුාෙ අුස ව.
ආණ්ඩ්රක්රමාත ුයුස්ථා මාතණ්ඩල ශ ට ශපරුරු 10.00ට
රැස්වීමාතට නි මිත බු ස ලුමාත වරු මාත වත්රීුරු වට ෙ වුා සපා ුා.
ඒ ුාශ මාත ශ ට පස්ුරු 1.30ට පා්වලිශම් වරිු ළි රැස්ශු ුා.

ප්රශ්පනය විේන ලිං්ද ්භා ්ම්ො විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

පාර්ලිපම්්දතුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 7.08 ට අා  ිංන ්භා
්ම්ෙිනය අනුව 2019 ජනවාරි 11 වන ිරකුරාා ා අ. භා. 1.30 වන
පාක් කල් ිතපේය.
அதன்படி பி. ப. 7.08 மணிக்கு பாராளுமன்றம், அதனது இன்கறய
தீர்மானத்திற்கிணங்க 2019 சனவாி 11, தவள்ளிக்கிைகம பி. ப. 1.30
மணிவகர ஒத்திகவக்கப்பட்டது.

Parliament adjourned accordingly at 7.08 p.m. until 1.30 p.m. on
Friday, 11th January, 2019, pursuant to the Resolution of Parliament of
this Day.

්ැ.ුත.
ශමාතමාත ුා්වතාශ අුසා මුරණ සඳ ා ස්ුකී නිුැරදි ේළ ුතරි තැ ව ෙක්කයුම් න්ස මාත වත්රී ව මි ව පිටපතක්කය ශව නිුැරදි ේළ ුතරි
ආේාර එිඟ පැ ැදිලිු ලුරණු ශේොට, පිටපත ලැබී ශෙසති ක්කය ශ ොඉක්කයමාතුා හසැ්ද්ාඩ් සතස්ේාරේ ශුත ලැශබ ශසේ එපත ුතරි .

குறிப்பு
உறுப்பினர் இறுதிப் பதிப்பிற் தசய்யவிரும்பும் பிகை திருத்தங்ககளத் தமது பிரதியில் ததளிவாகக் குறித்து அதகனப் பிகை
திருத்தப்படாத பிரதி கிகடத்த இரு வாரங்களுள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாியருக்கு அனுப்புதல் டவண்டும்.

NOTE
Corrections which Members suggest for the Final Print should be clearly marked in their copy and sent to the Editor of HANSARD within two weeks
of receipt of the uncorrected copy.
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හසැ්ද්ාඩ් වාර්ාා
පකොළඹ 5 පපොල්පහසේ්දපගොඩ කිුණළපන පාර අංක 163 ා රන ්පාානපයහි පිහිටි
රජපේ ප්රවෘත්ින පා පාර්ාපම්්දතුපේ පිහිටි රජපේ ප්රකාශ්න කාර්යාංශ්පය්ද
මිල දී ගා හසැක.
පෙෙ හසැ්ද්ාඩ් වාර්ාාව www.parliament.lk පවේ අඩවිපය්ද
බාගා හසැක.

ஹன்சாட் அறிக்ககயின் பிரதிககள
இல. 163, கிருலப்பகன வீதி, தபால்டஹன்தகாட, தகாழும்பு 5இல் அகமந்துள்ள
அரசாங்க தகவல் திகணக்களத்தின் அரசாங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்
பணம் தசலுத்திப் தபற்றுக்தகாள்ளலாம்.

இந்த ஹன்சாட் அறிக்கககய www.parliament.lk எனும் இகணயத்தளத்திலிருந்து
பதிவிறக்கம் தசய்ய முடியும்.
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