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அதிகொர அறிக்மக 
OFFICIAL REPORT 

 

(අශ ෝධිත පිටපත /பிமழ திருத்தப்படொதது /Uncorrected) 
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පූ. භා. 9.30  පාර්ලිදම්්දුරව රැසප විය.   
කථානායකුරමා [ගු මහි්දෙ යාපා අදේවර්ධන මහසතා] 

මූලාසනාරූඪ විය. 
பொரொளுைன்றம் மு.ப. 9.30 ைணிக்குக் கூடியது.  

சபொநொயகர் அவர்கள் [ைொண்புைிகு ைஹிந்த யொப்பொ அரபவர்தன] 

தமலமை வகித்தொர்கள். 

The Parliament met at 9.30 a.m.,  
MR. SPEAKER [THE HON. MAHINDA YAPA 

ABEYWARDANA] in the Chair. 
 

 
නිදේෙන 

அறிவிப்புக்கள் 
ANNOUNCEMENTS 

 
කුෂානි දරෝහසණදීර මහසත්මිය කාර්ය මණ්ඩල ප්රධානි 

සහස පාර්ලිදම්්දුරදේ නිදයෝජය මහස දල්කම් 
වශ්දය්ද පත් කිරීම 

திருைதி குஷொனி ரரொஹணதீர அவர்கள் பதவியணித் 

தமலமை அதிகொொியும்  

பொரொளுைன்றப் பிரதிச் தசயலொளர் நொயகமுைொக 

நியைனம் 
APPOINTMENT OF MRS. KUSHANI ROHANADEERA AS  

CHIEF OF STAFF  
AND DEPUTY SECRETARY-GENERAL OF PARLIAMENT 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පාර්ලිශේන්තුශේ හහකාර මහ ශකකේ කුෂානි ශරෝහණදීර 

මහත්මිය 2020 ශදහැේබර් මහ 2ශැනි බදාදා දින සිට 

බලපැශැත්ශශන පරිදි කාර්ය මණ්ඩල ප්රධාානි හහ පාර්ලිශේන්තුශේ 

නිශයෝජ්ය මහ ශකකේ තනතුරට පත් කර ති  බශ දැුමේ ශදුම 

කැමැත්ශතමි. 

 
 

ලිිළ දල්ඛනාදිය ිළිතගැ්දවීම 
சைர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

ගු දජෝදසප ්ද ප්රනා්දු  මහසතා මමහසාමාර්ග අමාතය සහස 
ආණ්ඩු පාර්ශ්පවදේ ප්රධාන සවවිධායකුරමා  
(ைொண்புைிகு ரஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து - தநடுஞ்சொமலகள் 

அமைச்சரும் அரசொங்கக் கட்சியின் முதற்ரகொலொசொனும்) 

(The Hon. Johnston  Fernando - Minister of Highways and 
Chief  Government Whip) 
ගරු කථානායකතුමනි  ගරු අග්රාමාතය  හහ ුදදක අමාතය  

බුශධා ාහන  රගමික හා හංහවකෘි ක කටුතතු අමාතය හහ නාගරික 

හංශර්ධාන හා නිශාහ අමාතයතුමා ශශුමශශන් මම   

2021 ශකටුේපත් තහවතශේන්තුශල පාඨ රදිශයහි අංක 

2202/25 හා 2020 ශනොශැේබර් 20 දිනැි  අි   විශ ේෂ ගැහට් 

පත්රශේ  පළ කරන ලද නිශේදනය පරිදි ශයෝිතත අමතර ශශනහව 

කිරීේ ලැයිහවතුශ හහ පහත හඳහන් ශාර්තා  ඉදිරිපත් කරමි.  

(i) 2017 ශර්ෂය හඳහා ශ්රී ලංකා රැරැකුේපත් හහ විනිමය 
ශකොමිෂන් හභ්ාශේ ශාර්ෂික ශාර්තාශ; 

(ii)  2017 ශර්ෂය හඳහා  ප්රාශශශීය හංශර්ධාන බැංකුශේ ශාර්ෂික 
ශාර්තාශ; 

(iii)  2017 ශර්ෂය හඳහා  ජ්ාි ක හමාජ් හංශර්ධාන රයතනශේ  
ශාර්ෂික ශාර්තාශ; හහ 

(iv)  2018 ශර්ෂය හඳහා  ලංකා බැංකුශේ ශාර්ෂික ශාර්තාශ.   

ශමම ශාර්තා රජ්ශේ  ුදදක පිළිබඳ කාරක හභ්ාශ ශශත ශයොුද 

කළ ුතතුයැයි මම ශයෝජ්නා කරමි.   
ප්රශ්පනය විමසන ලදි්ද, සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 
ගු දජෝදසප ්ද ප්රනා්දු  මහසතා   
(ைொண்புைிகு ரஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු කථානායකතුමනි  විදුලිබල අමාතයතුමා ශශුමශශන් මම 

පහත හඳහන් ශාර්තා ඉදිරිපත් කරමි. 

(i) 2016 ශර්ෂය හඳහා ලංකා විදුලි (ශපෞශගලික) හමාගශේ 
ශාර්ෂික ශාර්තාශ; හහ 

(ii) 2018 ශර්ෂය හඳහා ශ්රී ලංකා පරමාක ක බල ්ෂි  
නියාමන හභ්ාශේ ශාර්ෂික ශාර්තාශ.  

ශමම ශාර්තා විදුලිබල කටුතතු පිළිබඳ අමාතයාං  ය 

උපශශ ක කාරක හභ්ාශ ශශත ශයොුද කළ ුතතුයැයි මම ශයෝජ්නා 

කරමි. 
 

ප්රශ්පනය විමසන ලදි්ද, සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගු දජෝදසප ්ද ප්රනා්දු  මහසතා   
(ைொண்புைிகு ரஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු කථානායකතුමනි  කර්මාන්ත අමාතයතුමා ශශුමශශන් 

මම පහත හඳහන් ශාර්තා ඉදිරිපත් කරමි. 

(i)  2016 ශර්ෂය හඳහා  ශ්රී ලංකා සිශමන්ි  හංහවථාශේ ශාර්ෂික 
ශාර්තාශ හා ගික ේ; 

(ii) 2015/2016 ශර්ෂය හඳහා මාන්තායි ශහෝකට් ලිමිටඩ් 
රයතනශේ  ශාර්ෂික ශාර්තාශ හහ ගික ේ;   හහ 

(iii) 2016/2017 ශර්ෂය හඳහා මාන්තායි ශහෝකට් ලිමිටඩ් 
රයතනශේ  ශාර්ෂික ශාර්තාශ හහ ගික ේ.  

එම ශාර්තා කර්මාන්ත කටුතතු පිළිබඳ අමාතයාං  ය 

උපශශ ක කාරක හභ්ාශ ශශත ශයොුද කළ ුතතුයැයි මම ශයෝජ්නා 

කරමි. 
 

ප්රශ්පනය විමසන ලදි්ද, සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 
ගු දජෝදසප ්ද ප්රනා්දු  මහසතා   
(ைொண்புைிகு ரஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු කථානායකතුමනි  ශැවිලි අමාතයතුමා ශශුමශශන් මම 

2017 ශර්ෂය හඳහා සී/හ හලාශත ශැවිලි හමාගශේ ශාර්ෂික 

ශාර්තාශ ඉදිරිපත් කරමි.  
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පාර්ලිශේන්තුශ 

එම ශාර්තාශ ශැවිලි කටුතතු පිළිබඳ අමාතයාං  ය උපශශ ක 

කාරක හභ්ාශ ශශත ශයොුද කළ ුතතුයැයි මම ශයෝජ්නා කරමි. 
 
ප්රශ්පනය විමසන ලදි්ද, සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගු දජෝදසප ්ද ප්රනා්දු  මහසතා   
(ைொண்புைிகு ரஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු කථානායකතුමනි  හංචාරක අමාතයතුමා ශශුමශශන් මම 

රජ්ශේ  ගික ේ පිළිබඳ කාරක හභ්ාශ පාර්ලිශේන්තුශට ඉදිරිපත් 

කරන ලද ශාර්තාශේ හංචාරක අමාතයාං ය හේබන්ධා කරුක  

පිළිබඳ පාර්ලිශේන්තුශේ හවථාශර නිශයෝග 119(4) ප්රකාරශ 

නිරී්ෂෂණ හහ ගුම ලැබූ ක්රියා මාර්ග පිළිබඳ ශාර්තාශ ඉදිරිපත් 

කරමි.  

එම ශාර්තාශ රජ්ශේ  ගික ේ පිළිබඳ කාරක හභ්ාශ ශශත ශයොුද 

කළ ුතතුයැයි මම ශයෝජ්නා කරමි.    
 
ප්රශ්පනය විමසන ලදි්ද, සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

 
දපත්සම් 
ைனுக்கள் 
PETITIONS 

 
ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු  පියංකර ජ්යරත්න මහතා - [හභ්ා ගර්භ්ය තුළ නැත.] 
  

ගු විජිත දේුදගොඩ මහසතා මෙහසම් පාසැල්,  ිළරිදව්ද හසා 
භික්ෂූ අධයාපන රාජය අමාතයුරමා   
(ைொண்புைிகு விஜித ரபருதகொட - அறதநறிப் பொடசொமலகள், 

பிொிரவனொக்கள் ைற்றும் பிக்குைொர் கல்வி இரொஜொங்க 

அமைச்சர்)  

(The Hon. Vijitha Berugoda -State Minister of Dhamma 
Schools, Pirivenas  and Bhikkhu Education) 
ගරු කථානායකතුමනි  ශමොනරාගල  හුලංදාශ  බිබිල පාර  

අංක 14 දරන හවථානශයහි පදිංචි එච්.රර්.එේ. එරන්දි මධු ානි 

මහත්මියශගන් ලැබුක  ශපත්හම්ෂ මම පිළිගන්ශමි. 

 
ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු  ශ හාන් ශහේමසිංහ මහතා - [හභ්ා ගර්භ්ය තුළ නැත.] 

 
ගු ඩිලා්ද දපදර්රා මහසතා 
(ைொண்புைிகு  டிலொன்  தபரரரொ) 

(The Hon. Dilan Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි  බදුකල  රත්ශත්ත මාශත  අංක 23/1 

එෆව දරන හවථානශයහි පදිංචි එේ.ඩබ්ලිේ. නන්දන කුමාරිහාමි 

මහත්මියශගන් ලැබුක  ශපත්හම්ෂ මම පිළිගන්ශමි.  

 
ගු වුණ ලියනදේ මහසතා  
(ைொண்புைிகு வருண லியனரக) 
(The Hon. Waruna Liyanage) 

ගරු කථානායකතුමනි  උඩශලශ  පවුක නිශාහ  අංක T 09 D 

දරන හවථානශයහි පදිංචි ඩී.ඒ. පියසිරි මහතාශගන් ලැබුක  

ශපත්හම්ෂ මම පිළිගන්ශමි. 

ගු මදම්ජර්  ප්රදී්  ඳුගදගොඩ මහසතා 
(ைொண்புைிகு (ரைஜர்) பிரதீப் உந்துதகொட)  

(The Hon. (Major) Pradeep Undugoda) 

ගරු කථානායකතුමනි  බත්තරුදකල  රජ්මකශත්ත පාර  අංක 

1184/1 දරන හවථානශයහි පදිංචි බී.ඒ. පුදදිනී ජ්යලත් 

මහත්මියශගන් ලැබුක  ශපත්හම්ෂ මම පිළිගන්ශමි. 

 
ගු ඉසුු දෙොඩ්දදගොඩ මහසතා 
(ைொண்புைிகு இசுரு ததொடன்தகொட)  

(The Hon. Isuru Dodangoda) 

ගරු කථානායකතුමනි  ගාකල  තකගේපල  ගකශගොඩ පාර  

අංක 117/3 දරන හවථානශයහි පදිංචි රංග රැදර් න ලියනශ  

මහතාශගන් ලැබුක  ශපත්හම්ෂ මම පිළිගන්ශමි. 

 
ගු කිවසප දනල්ස්ද මහසතා 
(ைொண்புைிகு கிங்ஸ் தநல்சன்) 

(The Hon. Kins Nelson) 

ගරු කථානායකතුමනි  ගකඔය හන්දිය  මකුලාශැශ එ්ෂහත් 

ශගොවි හංවිධාානශේ  හභ්ාපි  ඩබ්ලිේ.ඒ.ශකෝහල අහංක 

මහතාශගන් ලැබුක  ශපත්හම්ෂ මම පිළිගන්ශමි. 

 
ගු එම්.ඩේලිේ.ඩී. සහස්ද ප්රදී්  විතාන මහසතා 
(ைொண்புைிகு எம். டப்ளியு. டீ. சஹன் பிரதீப் விதொன)  

(The Hon. M. W. D. Sahan Pradeep Withana)  

ගරු කථානායකතුමනි  ඉඹුකශගොඩ  ුමශර පාර  අංක 139-3 

දරන හවථානශයහි පදිංචි බී.ඒ.බී.එහව. ජ්යශර්ධාන මහතාශගන් 

ලැබුක  ශපත්හම්ෂ මම පිළිගන්ශමි.  

 
ගු තවරාජා කදලයි අරස්ද මහසතා 
(ைொண்புைிகு தவரொஜொ கமல அரசன்)   

(The Hon. Thavaraja Kalai Arasan) 
தகௌரவ சபொநொயகர் அவர்கரள, ததொகுதி இலக்கம் 1, 

தம்பிலுவில், ஏ.பீ.சீ. வீதிமயச் ரசொோ்ந்த எஸ். தசந்தில்குைொர் 

என்பவொிடைிருந்து கிமடக்கப்தபற்ற ைனுமவச் சைர்ப்பிக் 

கின்ரறன்.   
 

ගු යොමිණී ගුණවර්ධන මහසතා 
(ைொண்புைிகு யதொைிணீ குணவர்தன)  

(The Hon. Yadamini Gunawardena)  

ගරු ක ථානායකතුමනි, මම පහත හඳහන් ශපත්හේ ශදක 

පිළිගන්ශමි. 

(1)   ශදහිශල, කළුශබෝවිල, සිරි විමලසිරි පාර, අංක 32 දරන 
හවථානශයහි පදිංචි ඩී.එන්.පී. ශපශර්රා මහත්මියශගන් 
ලැබුක  ශපත්හම; හහ 

(2)    ශකොහවගම, හාලාශ, අංක 1/16 දරන හවථානශයහි පදිංචි 
එහව.එච්. සිරිශහේන රුද්රිගු මහතාශගන් ලැබුක  ශපත්හම. 

 
ඉදිරිපත් කරන ලෙ දපත්සම් මහසජන දපත්සම් ිළිතබඳ කාරක 

සභාව  පැවරිය යුුර යයි නිදයෝග කරන ලදී. 
சைர்ப்பிக்கப்பட்ட ைனுக்கமளப் தபொதுைனுக் குழுவுக்குச் சொட்டக் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 

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

 
ප්රශ්පනවල  වාිකක ිළිතුරු 

வினொக்களுக்கு வொய்மூல விமடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර වන අංක 1 - 53/2020  (2)  ගරු චමින්ද විශේසිරි මහතා. 
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[ගරු ශජ්ොන්හවටන් ප්රනාන්දු  මහතා] 
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ගු චමි්දෙ වි දේසිරි මහසතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விரஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු කථානායකතුමනි  මා එම ප්ර වනය අහනශා. 

 
ගු දජෝදසප ්ද ප්රනා්දු  මහසතා   
(ைொண்புைிகு ரஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු කථානායකතුමනි  අග්රාමාතය  හහ ුදදක අමාතය  

බුශධා ාහන  රගමික හා හංහවකෘි ක කටුතතු අමාතය  හහ 

නාගරික හංශර්ධාන හා නිශාහ අමාතයතුමා ශශුමශශන් මා එම 

ප්ර වනයට පිළිතුර දීම හඳහා හි  ශදකක කාලය්ෂ ඉකලා සිිනනශා.  
 
ප්රශ්පනය මුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීම  නිදයෝග කරන ලදී. 
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ගු එසප.එම්. මරික්කාර් මහසතා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු එහව.එේ. මරි්ෂකාර් මන්ත්රීතුමා  කියන්න ඉ්ෂමනට.  

 

ගු එසප.එම්. මරික්කාර් මහසතා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ගරු කථානායකතුමනි  අද උදෑහන කටුනායක 

බණ්ඩාරනායක ජ්ාතයන්තර ගුශන් ශතොටුශපොළට පැමිි Oman 

Air WY371 ගුශන් යානශේ  සිින මගීන් 28ශදශනකුට නිශරෝධාායන 

මධායහවථානශලට -ශහෝටකශලට- යන්න හකලි ශගශන්න කියලා 

බල කර ි ශබනශා. ඒ අය ඕමාන් රාජ්ය රර්ෂෂක ශහේශයට 

හේබන්ධාශ ශැඩ කරපු අය. ඒ ශගොකලන් රැකියාශලින් ඉශත් 

කරලා. Air tickets අරශගන දීලා තමයි ඒ අය එශලා ි ශබන්ශන්.   

 
ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒක point of Order එක්ෂ ශනොශශයි. ඒ ප්ර වනය ශශනම 

ගන්න. [බාධාා කිරීම්ෂ] ඒ ප්ර වනය ශශනම ගන්න  නිකේ කාලය 

නාහවි  කරන්ශන් නැි ශ. [බාධාා කිරීම්ෂ] පාර්ලිශේන්තුශේ කාලය 

නාහවි  කරන්ශන් නැි ශ ශශනම ප්ර වනය්ෂ හැිනයට එය ගන්න. 

[බාධාා කිරීේ] ගරු චමින්ද විශේසිරි මන්ත්රීතුමා  ප්ර වනය අහන්න.  

 
ගු චමි්දෙ වි දේසිරි මහසතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விரஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු කථානායකතුමනි  මශ  ප්ර වනයට පිළිතුර දීම හඳහා 

කකගත්තා.  

ගරු කථානායකතුමනි  විශ ේෂ ශපොදු ශැදගත්කම්ෂ ි ශබන 

කාරණය්ෂ තමයි ගරු මරි්ෂකාර් මන්ත්රීතුමා ඉදිරිපත් කරන්ශන්. 

රණ්ඩුශේ තමි ශරුන් ඒකට උත්තරය්ෂ ශදන්න අහමත් ශශලා 

ි ශබන්ශන් තයි  ගරු කථානායකතුමනි? 

 
ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒක කලින් දන්ශන්න ඕනෑ. එශහොම හදිසිශේ  නැඟිටලා 

කියන්න බැහැශන්. එශහොම හදිසිශේ  නැඟිටලා කියන්න  හදිසි 

කාරණය්ෂ ශනොශශයි  ඒක.  

ගු චමි්දෙ වි දේසිරි මහසතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விரஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

එය රට තුළ පශි න  විශ ේෂ ශපොදු ශැදගත්කම්ෂ ි ශබන ඉතා 

බරපතළ කාරණය්ෂ  ගරු කථානායකතුමනි. [බාධාා කිරීේ] 
 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර වන අංක 2  ගරු එහව.එේ. මරි්ෂකාර් මහතා. [බාධාා කිරීේ] 
 

ගු දජෝදසප ්ද ප්රනා්දු  මහසතා   
(ைொண்புைிகு ரஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු කථානායකතුමනි  I want to correct some comments 

that have been made. අශේ ගරු චමින්ද විශේසිරි මන් ත්රීතුමා 
කිේශා  අහන ප්ර වනශලට අපි උත්තර ශදන්ශන් නැහැ කියලා. අපි 

ඒශාට උත්තර ශදනශා.  
 

ගු චමි්දෙ වි දේසිරි මහසතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விரஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

නැහැ  ඒක ශනොශශයි මම කිේශේ. [බාධාා කිරීම්ෂ] මා එය 

කිේශේ  ශශනත් කාරණයකට අදාළශයි. 
 

ගු දජෝදසප ්ද ප්රනා්දු  මහසතා   
(ைொண்புைிகு ரஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

හරි  හරි. 
 

ගු වුණ ලියනදේ මහසතා  
(ைொண்புைிகு வருண லியனரக) 
(The Hon. Waruna Liyanage) 

ගරු කථානායකතුමනි  I rise to a point of Order. 

ගරු කථානායකතුමනි  මහජ්න ශපත්හේ පිළිබඳ කාරක 

හභ්ාශේ හාමාිතකයකු විධියට මම ඔබතුමාශගන් ඉකලීම්ෂ 

කරනශා. ගිය ශතාශේ ඉඳලා ලැබුක  ශපත්හේ ශබොශහෝ හංඛ්යාශ්ෂ 

ි ශබනශා. ශේ ශතාශේත් ශපත්හේ ලැබී ි ශබනශා. ඒශා විභ්ාග 

කරන්න ඉ්ෂමනින්ම දිනය්ෂ ලබා ශදන්න කියා ඔබතුමාශගන් 

ඉකලා සිිනනශා. 

 
ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඉ්ෂමනටම ගන්න පුළුශන් දිනය්ෂ අපි දන්ශන්නේ. 
 

මීදතො මුල්ල කසළ ක්දෙ ිළහිටි භූමිය නාගරික 
ඳෙයානයක් බව  පත් කිරීම: ප්රගිනය 

ைீததொட்டமுல்ல குப்மப ரைட்டுநிலப் பிரரதசத்மத 

நகரப் பூங்கொவொக ைொற்றல்: முன்ரனற்றம் 
CONVERSION OF MEETHOTAMULLA GARBAGE DUMPING 

SITE INTO URBAN PARK: PROGRESS 
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2 . ගු එසප.එම්. මරික්කාර් මහසතා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

අග්රාමාතය හහ නාගරික හංශර්ධාන හා නිශාහ 

අමාතයතුමාශගන් තසූ ප්ර වනය - (1): 

(අ) (i) මීශතොටුදකල කහළ කන්ද පිහිින භූමිය නාගරික 
උදයානය්ෂ බශට පත් කිරීශේ කටුතතු හඳහා 
ශශන් කර ති  ප්රි පාදන ප්රමාණය; 
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පාර්ලිශේන්තුශ 

 (ii) එම ප්රි පාදන ශයොදශා ශේ ශන විට ශැඩ අශහන් 
කර ති  ප්රමාණය; 

 (iii) තශදුරටත් ශැඩ නිම කිරීමට ති  ප්රමාණය; 

 ශකොපමණද යන්න එතුමා ශමම හභ්ාශට දන්ශන්ශන්ද? 

(ර) ශමම ශයාපෘි ශේ  ශැඩ නිම කිරීමට අශේ්ෂෂිත දිනය 
කශශර්ද යන්නත් එතුමා ශමම හභ්ාශට දන්ශන්ශන්ද?  

(ත)  ශනො එශහේ නේ  ඒ මන්ද?   

 
  பிரதை அமைச்சரும் நகர அபிவிருத்தி ைற்றும் வீடமைப்பு 

அமைச்சருைொனவமரக் ரகட்ட வினொ: 

(அ) (i) ைீததொட்டமுல்ல குப்மப ரைடு அமைந்துள்ள 

நிலப்பிரரதசத்மத ஒரு நகரப் பூங்கொவொக 

ைொற்றியமைப்பதற்கொன பணிகளுக்கொக 

ஒதுக்கப்பட்டுள்ள நிதி  எவ்வளதவன்பமதயும்; 

 (ii) ரைற்படி ஒதுக்கீட்டிமன பயன்படுத்தி 

இற்மறவமர நிமறவு தசய்யப்பட்டுள்ள 

பணியின் அளவு எவ்வளதவன்பமதயும்; 

 (iii) நிமறவுதசய்வதற்கு எஞ்சியுள்ள பணியின் அளவு 

எவ்வளதவன்பமதயும்; 

அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) இக்கருத்திட்டத்தின் பணிகமள நிமறவு தசய்வதற்கு 

உத்ரதசிக்கப்படும் திகதி யொததன்பமத அவர் 

இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(இ) இன்ரறல், ஏன்? 

 
asked the Prime Minister and Minister of Urban 

Development and Housing: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the provisions allocated to convert 
Meethotamulla garbage dumping site into 
an urban park; 

 (ii) to what extent the work has been completed 
utilizing that provisions; and  

 (iii) the work to be completed? 

(b) Will he also inform this House of the date on 
which the work of the project is expected to be 
completed? 

(c) If not, why? 
 
ගු මආචාර්ය  නාලක දගොඩදහසේවා මහසතා මනාගරික 
සවවර්ධන, දවරළ සවරක්ෂණ, අපද්රවය බැහසැරීමම හසා ප්රජා 
පවිත්රතා ක යුුර රාජය අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) நொலக்க தகொடரஹவொ -  நகர 

அபிவிருத்தி, கமரரயொரப் பொதுகொப்பு, கழிவுப்தபொருள் 

அகற்றுமக ைற்றும் சமுதொயத் தூய்மைப்படுத்தல் இரொஜொங்க 

அமைச்சர்)  

(The Hon. (Dr.) Nalaka Godahewa - State Minister of Urban 
Development, Coast Conservation, Waste Disposal and 
Community Cleanliness)  

ගරු කථානායකතුමනි  අග්රාමාතය  හහ නාගරික හංශර්ධාන හා 

නිශාහ අමාතයතුමා ශශුමශශන් මා එම ප්ර වනයට පිළිතුර ශදනශා. 

(අ) (i) රුපියක මිලියන 1 700යි. 

 (ii) මම ශේ හේබන්ධාශ ඔබතුමාට හේපූර්ණ 
විහවතරය්ෂ ලබා ශදන්නේ.  

  අ්ෂකර 21ක පමණ ප්රමාණයක පැි රී ි බූ උහ 
මී  ටර් 47්ෂ වූ කහළ කන්ද හා 2017 ශහශර් නාය 
යෑමට ල්ෂ වූ ශකොටහ ද තතුළුශ ප්රශශ ය අ්ෂකර 
15ක පමණ ප්රශශ යකට සීමා කිරීම හහ උහ මීටර් 
30 ද්ෂශා අඩු කිරීම.  

  හේපූර්ණ කහළ කන්ද ජ්ාි ක ශගොඩනැගිලි 
පර්ශේ ෂණ රයතනශේ  (NBRO) තා්ෂෂික  
විදයාත්මක උපශදහව හා අක්්ෂෂණය යටශත් 
ක්රමශත්ශ හා රනි ය අං ක 25-30 අතර ශන පරිදි 
හවථායි කිරීම. 

  කහළ කන්ද අශට අනතුරට පත් වූ නිශාහ පිහිින 
භූමිශේ  රැන් බුන් ඉශත් කිරීම හා අශහිර වූ තළ 
මාර්ග හකහව කිරීම. 

  කහළ කන්ශදන් ශහනය ශන අපජ්ලය - leachate - 
ක්රමශත් පරිදි රැහව කිරීම හඳහා ජ්ාි ක ශගොඩනැගිලි 
පර්ශේ ෂණ රයතනශේ  තා්ෂෂික උපශදහව හහ 
අක්්ෂෂණය පරිදි නළ පශධාි ය්ෂ ඉදිකිරීශේ අදියර 
01 හේපූර්ණ කිරීම. කහළ කන්ශශ අභ්යන්තරශේ  
උත්පාදනය ශන අහිතකර ශාුත බාහිරට රැහව කිරීම 
හඳහා තා්ෂෂණ උපශදහව අුමශ ශයෝිතත නළ - gas 
wells - 31න් 08්ෂ හවථාපිත කිරීම. 

  තා්ෂෂික උපශදහව අුමශ කහළ කන්ශශ සියයට 
5ක පමණ ශකොටහ්ෂ නියුද ශයාපෘි ය්ෂ ශලහ 
පහව තට්ටුශකින් රශරණය කිරීම. 

  කහළ කන්ද නැශත නාය යෑම්ෂ ශනොශන පරිදි හා 
අශට ජ්ල මාර්ගශලට හා පරිහරයට හානිය්ෂ 
ශනොශන පරිදි එය හවථායි කර එමගින් පිට ශන 
අපජ්ලය - leachate - හා අහිතකර ශාුත - landfill 
gas - ක්රමශත්ශ පරිහරයට ුදදා හැරීම හඳහා ශන 
සියලු හැලරැේ  විදයාත්මක හා ඉංිතශන්රු 
මාර්ශගෝපශශ  හඳහා ශන ශාර්තා හකහව කිරීම. 

  ශයෝිතත නාගරික උදයානය හඳහා ශන හංකකපීය 
හැලරැේ හකහව කිරීම. 

  101 ශත්ශත් අනශහර පදිංචිකරුශන් හඳහා 
දැනටමත් නාගරික හංශර්ධාන අධිකාරිය විසින් 
ශකොශළොන්නාශේ ඉදි කර ති  මහක නිශාහ 
ශයාපෘි ශයන් නිශාහ 80්ෂ ලබා දීම.  

 (iii) ඔේ. තා්ෂෂික උපශදහව පරිදි අපජ්ලය - leachate 
- ක්රමශත් පරිදි රැහව කිරීම හඳහා හැලරැේ කළ පරිදි 
අදියර 02 යටශත් අදාළ නළ පශධාි ය හා ගෑහව නළ 
පශධාි ය හවථාපිත කිරීම හා අපජ්ල පවිත්රාගාරය - 
treatment plant - ඉදි කිරීම.  

  කහළ කන්ද රශරණය ශන පරිදි මීටර් 01්ෂ 
ඝනකම පහව තට්ටුශ්ෂ නියමිත ප්රමිි ය අුමශ 
ශයදීම. 

  අභ්යන්තර මාර්ග පශධාි ය ඉදි කිරීම හා ශයෝිතත 
නාගරික උදයානශේ  ප්රධාාන පිවිරැේ මාර්ග හකහව 
කිරීම. 

  උදයානශේ  හා අශට ප්රශශ ශේ  ශැසි ජ්ලය 
ක්රමශත්ශ බැහැර කිරීම හඳහා ශ්රී ලංකා ඉඩේ 
හංශර්ධාන හංහවථාශ මගින් හකහව කළ හැලරැේ පරිදි 
කාුම පශධාි ය හා තළ මාර්ග පශධාි ය ඉදි කිරීම. 

  නාගරික හංශර්ධාන අධිකාරිය විසින් හකහව කර 
ති  හැලරැේශලට අුමශ නාගරික උදයානය හඳහා 
අශ ය අශනකුත් භූමි අලංකරණ  රථගාක හා 
ශගොඩනැගිලි ඉදි කිරීේ සිදු කිරීම. 

  නාගරික හැලැහවමට අුමශ ශමම ශයාපෘි ය 
රශ්රිතශ ඉදි කිරීමට හැලරැේ කර ති  රීඩාංගණ  
තවිදින මංතීරු හා අශනකුත් ශපොදු පහරැකේ ඉදි 
කිරීම. 
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[ගරු එහව.එේ. මරි්ෂකාර් මහතා] 



2020  ශදහැේබර්  03 

  101 ශත්ශත් පදිංචිශ සිිනන ඉි රි අනශහර 
පදිංචිකරුශන් අතරින් නිශාහ ලබා දීමට රැදුරැ අය 
හඳහා විකකප නිශාහ ලබ දීම. 

  මීශතොටුදකල බහව ඩිශපෝ මාර්ගයට මායිේශ ඛ්නිජ් 
ශතක හංහවථාශට අයත් ශතක නළය රශ්රිතශ පදිංචි 
පවුක හඳහා විකකප නිශාහ ලබා දීම. 

(ර)  ඔේ. ශර්ෂ 2023 දී ය. 

(ත)  අදාළ ශනොශේ.  
 

ගු එසප.එම්. මරික්කාර් මහසතා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ගරු කථානායකතුමනි  මශ  පළුදශැනි අතුරු ප්ර වනය ශමයයි.  

ගරු තමි තුමනි  පරැගිය රණ්ඩුශ කාලශේ  අපි එහි ශැඩ 

රරේභ් කරලා ශේගශත්ශ කරශගන ගියත්  දැන් එහි ශැඩ 

මන්දගාමී හවශරූපශයන් යන්ශන්. ඔබතුමා ශශට්ටම නිරී්ෂෂණ 

චාරිකා යන නිහා මම ඔබතුමාට රරාධානා කරනශා  නිරී්ෂෂණ 

චාරිකාශ්ෂ හඳහා මීශතොටුදකලටත් එන්න කියලා. ශමොකද  එහි 

ශැඩ ඉතාම මන්දගාමීශ යන නිහා මට ශත්ශරන විධියට එතැන 

ශැඩ තශදනශා. එතැන ශැඩ කරමින් හිටපු කණ්ඩායේ හහ එතැන 

ි බුක  යන්ශත්රෝපකරණත් හැලකිය ුතතු ප්රමාණය්ෂ දැන් ඉශත් 

කරශගන ි ශබනශා. එම නිහා  මූලිකශ හදලා ි බුක  එම 

උදයානශේ  හැලැහවම අුමශ එහි ශැඩ අශහන් කරන්න කියලා 

ඉකලා සිිනනශා. ගරු තමි තුමනි  ඒ ශාශ ම මම අහන්න 

කැමැි යි  -ශේක මට හරියටම confirm නැි  නිහායි මම 

ඔබතුමාශගන් අහන්ශන්- එම උදයානය ශපෞශගලික අං යට බදු 

දීශේ ශමොක්ෂ ශහෝ ශැඩ පිළිශශළ්ෂ ි ශබනශාද? 

      
ගු මආචාර්ය   නාලක දගොඩදහසේවා මහසතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) நொலக்க தகொடரஹவொ)  

(The Hon. (Dr.) Nalaka Godahewa)  

ගරු මන්ත්රීතුමනි  ශේ  හේපූර්ණ ඉි හාහ කථාශ ඔබතුමා 

දන්නශා. මීශතොටුදකල කුක  කන්ශශ ඉි රි ශැඩ කර ගැනීම හඳහා 

අපට මහා භ්ාණ්ඩාගාරශයන් ුදදක ලැශබන්ශන් නැහැ. නාගරික 

හංශර්ධාන අධිකාරිශේ  ුදදකශලින් එහි ශැඩ කටුතතු කරශගන 

යන්න කියලා තමයි අපට කියලා ි ශබන්ශන්. ඒ අුමශ තමයි  

ශමම ශයාපෘි ය හඳහා ුදලදී රුපියක මිලියන 337ක ුදදක 

ප්රමාණයකුත්  ළළටට ඉඩේ අත් පත් කර ගැනීමත් තතුළුශ රුපියක 

බිලියන 1.7ක ුදදලකුත් අපි වියදේ කරන්න බලාශපොශරොත්තු 

ශශන්ශන්. මම තුදන්නාන්ශහේට කලින් කිේශා ශාශ   ශමම 

ශයාපෘි ශේ  ශැඩ කටුතතු හෑශහන ශකොටහ්ෂ දැන් අශහන් ශශලා 

ි ශබන්ශන්. ළට අමතරශ  ඔබතුමා රරාධානා කරපු නිරී්ෂෂණ 

චාරිකාශ මම දැනටමත් කරලා ඉශරයි. මම පත් වුක  ගමන් හෑම 

ශයාපෘි යකටම ගියා. ශමතැනටත් ගිහිකලා මම කථා කළා. අදාළ 

සියලුශදනාට මම කථා කරලා ි ශබන්ශන්. 

දැන් ඉි රිශ ි ශබන එක්ෂ තමයි එකසිය ශත්ශත් අත්-පත් කර 

ගැනීශේ කටුතතු සිදු කිරීම. ඒ ශාශ ම තශ ඉඩ-කඩේ කිහිපය්ෂ 

අත් පත් කර ගන්න ි ශබනශා. ළට පහවශහේ ශමතැනින් එහාට 

ශගනියන්න Rs. 1.7 billion ුදදල්ෂ අශ ය වුණත්  නාගරික 

හංශර්ධාන අධිකාරිය හතුශ එශැනි වි ාල ුදදල්ෂ නැහැ. එතශකොට  

අපට ඒ ුදදලින් යේ කිසි ශකොටහ්ෂ රශයෝජ්කයන් හරහා ශහොයා 

ගන්නට ශශනශා. 

ශේ  හැලැහවම ි ශබන්ශන් ඒ විධියටයි. මම එදාත් ඔබතුමාට 

කිේශා ශාශ  නාගරික උදයානය රශ්රිතශ අ්ෂකර 21ක පමණ 

ඉඩේ ප්රමාණය්ෂ අපි අත්පත් කර ශගන ි ශබනශා. තශත් අ්ෂකර 

ගණනාශ්ෂ අත්පත් කර ගන්නත් ි ශබනශා. ඔ්ෂශකෝම අ්ෂකර 

36්ෂ පමණ එතැන ි ශබනශා. ශේක යේ කිසි ශයාපෘි ය්ෂ හඳහා 

අපි ශදන්න ඕනෑ. අපි විශ ේෂශයන් කකපනා කරන්ශන් නාගරික 

නිශාහ ශයාපෘි ය්ෂ ශාශ  ශශකට ශේ ඉඩම ශදන්නයි. ඒකට අපට 

රශයෝජ්කයන් කැඳශන්න ශනශා. තුදන්නාන්ශහේ  වුණත් දන්නා 

ශශශීය රශයෝකයන් ශහෝ විශශශීය රශයෝජ්කයන් ඉන්නශා නේ  

අපට ඉදිරිපත් කරන්න. ඉදිරිශේ දී අපි ඒ ගැන කථා කරනශා. ඒක 

තමයි ශමතැන ි ශබන හැලැහවම. ඒ අුමශ තමයි අපට ශැයශන 

ුදදල පියශා ගන්න පුළුශන් ශන්ශන්. ඒ ුදදල තමයි අපට ඉදිරිශේ දී 

ඉි රි ශැඩ කටුතතු හඳහා රශයෝජ්නය කරන්න සිදුශන්ශන්. 

 
ගු එසප.එම්. මරික්කාර් මහසතා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ගරු කථානායකතුමනි  මශ  ශදශශනි අතුරු ප්ර වනය අහන 

ශශලාශේ මම තශත් කරුණ්ෂ මත්ෂ කරන්න කැමැි යි. රට 

විරුශන් මකමාලා දමා පිළිගත් රණ්ඩුශ තමයි  නිශරෝධාායන 

මධායහවථානශලට  එශහම නැත්නේ ශහෝටකශලට හකලි ශගේශේ 

නැත්නේ ඕමානශේ  සිට පැමිි අය ළ ළට flight එශකන් රපහු 

යශන්න හදන්ශන්. ශේ විධියටද ශේ අයට හලකන්ශන් කියන 

එකත් මම අහන ගමන්- 
 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒක ඔබතුමාශ  ප්ර වනයට අදාළ නැහැ. 
 

ගු එසප.එම්. මරික්කාර් මහසතා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

හරි  මම ඒක කියලා අශහන්. මට කියන්න ඕනෑ ිනක මම 

කිේශා.  

ළ ළටට  මශ  ශදශශනි අතුරු ප්ර වනය ශමයයි. 
 

ගු දජෝදසප ්ද ප්රනා්දු  මහසතා   
(ைொண்புைிகு ரஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

Sir, I rise to a point of Order. 

මරි්ෂකාර් මන්ත්රීතුමා පාර්ලිශේන්තුශ ශනොමට යශන නිහා මම 

එය නිශැරදි කළ ුතතුයි. මම දැන් ශේ ගැන ශහොයා බැලුශා.  
 

ගු එසප.එම්. මරික්කාර් මහසතා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

මශ  ප්ර වනයට උත්තර ශදන්න. 
 

ගු දජෝදසප ්ද ප්රනා්දු  මහසතා   
(ைொண்புைிகு ரஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

එශහම උත්තර ශදන්න බැහැ ශන්.  
 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

කක ශේලා ති ශ ඉදිරිපත් කළ ුතතු ප්ර වනය්ෂ ශන්  ඒ 

ප්ර වනය. 
 

ගු දජෝදසප ්ද ප්රනා්දු  මහසතා   
(ைொண்புைிகு ரஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

"Point of Order" කියලා නීතයුමූලලශ ඒක කරන්න එපායැ. 

ඔය ශබොරු ශන් කියන්ශන්  ගරු කථානායකතුමනි. එ්ෂශකෝ ශේ 

ගරු මන්ත්රීතුමා ශබොරු කියනශා. එශහම නැත්නේ එතුමාට කියලා 

ි ශබන්ශන් ශබොරු. ශමතැන ශශලා ි ශබන්ශන් ශේ ශදශකන් 

එක්ෂ. ඔබතුමා ශබොරු කියනශා  කියලා මම කියන්ශන් නැහැ. 

හමහර විට ඔබතුමාට කියපු ශකනා ශබොරු කියලා ති . මම 

ඔබතුමාටම ශචෝදනා කරන්ශන් නැහැ  "ශබොරු කරනශා" කියලා. 

එ්ෂශකෝ ඔබතුමා හිතාමතා ශේ ශශශක කියනශා. එශහම නැත්නේ 

ඔබතුමාට කවුරු හරි ශබොරු කියලා ි ශබනශා. ගරු 
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කථානායකතුමනි  PCR test එක කරන්න SriLankan Airlines 

එශකන් හාමානයශයන් ුදදක ශගශනශා. දැන් ශේ Oman Air 

එශකන් ඒ හඳහා ුදදක ශගශා නැහැ. එම නිහා තමයි ශේ ප්ර වනය 

ති ශශලා ි ශබන්ශන්. ශමතැන ි ශබන්ශන් ශහෝටක ප්ර වනය්ෂ 

ශනොශශයි. PCR test එක කරන්න ඒ airline එශකන් ුදදක ශගශා 

නැහැ. අශේ හභ්ාපි තුමාශගන් දැන් මම ඒ ගැන තහුශා. දැන් රජ්ය 

විසින් ඒ PCR tests කරනශා. ඒක කරලා report කරන්න 

බලශපොශරොත්තු ශශනශා  ඒ airline එකට. එශහම නැි ශ ශමතැන 

ශශන ශරද්ෂ ශශලා නැහැ.  
 

ගු එසප.එම්. මරික්කාර් මහසතා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

මට ඒ ප්ර වනය අහන්න දුන්ශන් නැහැ. ගරු තමි තුමනි  මා 

නිශැරැදි කරන්නේ. ඒ අය මට කථා කරලා කිේශේ  ඒ රණ්ඩුශශන් 

තමයි ිනකට් එක අරශගන දීලා ි ශබන්ශන්  හකලි දීලා ිනකට් 

ගත්ත අය ඔ්ෂශකොම නිශරෝධාායන මධායහවථානයට යශා ි ශබනශා  

ඕමාන් රණ්ඩුශශන් ිනකට් අරශගන දුන්ුම නිහා ඒ අයශ  හකලි 

ශගශන්න බැහැ කියනශා කියලායි. 28ශදනකු ශගන්වූශා  දැන් 

22ශදනකු ඉන්නශා කියලා තමයි දැන් පැය භ්ාගයකට කලින් 

කිේශේ.  
 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමාට ශහොඳටම කාලය ි බුණා  ඒ ගැන අපට කලින් 

දන්ශන්න. එශහම කශළේ නැතුශ ශේ හභ්ාශට තවිකලා කාලය 

නාහවි  කරනශා. 
 

ගු එසප.එම්. මරික්කාර් මහසතා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

එශහම නේ  ළළට දශශහේ කියන්නේ  ගරු කථානායකතුමනි. 
 

ගු දජෝදසප ්ද ප්රනා්දු  මහසතා   
(ைொண்புைிகு ரஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු කථානායකතුමනි  ඒ අයශ   PCR test එශ්ෂ ප්ර වනය්ෂ 

ි ශබන්ශන්  ශශන ශදය්ෂ ශනොශශයි. මා හිතන හැිනයට 

මන්ත්රීතුමාට ශැරැදි ශතොරතුරු තමයි ලැබී ි ශබන්ශන්. 
 

ගු එසප.එම්. මරික්කාර් මහසතා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ගරු කථානායකතුමනි  මශ  ශදශන අතුරු ප්ර වනය ශමයයි.  

මීශතොටුදකල කහළ කන්ශශ එක ශකොටහ්ෂ හැදුශා. 

තමි තුමා කිේශා  ඉතුරු ිනශ්ෂ අතපත් කර ගැනීේ කරනශා  

කියලා. මා ඔබතුමාට ශයෝජ්නාශ්ෂ ඉදිරිපත් කරන්න කැමැි යි. 

ශේ හේබන්ධාශයන් මීට කලින් ශතාශකදීත් මා කිේශා. හිටපු 

තමි තුමා එ්ෂකත් ශේ හේබන්ධාශයන් කථා කරලා ි බුණා. Bus 

stand එක්ෂ  රංග  ාලාශ්ෂ  auditorium එක්ෂ  film hall එක්ෂ 

නැි  ශකොළඹ දිහවත්රි්ෂකශේ  එකම නගරය තමයි ශකොශළොන්නාශ 

නගරය. Low-level පාර හැදීමත් එ්ෂක  ශපොලීසිශයන් භ්ාගය්ෂ 

කැශඩනශා  තැපැක කාර්යාලය හේපූර්ණශයන්ම කැශඩනශා. අපි 

කලින් හිටපු තමි තුමා එ්ෂක ශාචිකශ එකටශශලා ි බුශණ්  ශේ 

භූමිය තුළ නශ නගරය්ෂ හදන්නයි. ශමොකද  එතශකොට එක 

පැත්තකින් Low-level පාර මායිේ ශශනශා. 

 
ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමාශ ප්ර වනය අහන්න. 

ගු එසප.එම්. මරික්කාර් මහසතා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ප්ර වනය තමයි අහන්ශන්. ශපොඩ්ඩ්ෂ ඉන්න  ගරු 

කථානායකතුමනි.  

 
ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

කාලය ශැදගත්. ඔබතුමාශ  කාලය විතර්ෂ ශනොශශයි. 

 
ගු එසප.එම්. මරික්කාර් මහසතා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ශකොළඹ අගනගරශේ  ි ශබන ශේ ඉඩශේ මහක නිශාහ 

හදනශා ශාශ ම  ශයාපෘි ය්ෂ ශගශනනශා ශාශ ම bus stand 

එක්ෂ හහිත අලුත් නගරය්ෂ හදන්න කියලා මා ගරු තමි තුමාට 

ශයෝජ්නා කරනශා. 

 
ගු මආචාර්ය   නාලක දගොඩදහසේවා මහසතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) நொலக்க தகொடரஹவொ)  

(The Hon. (Dr.) Nalaka Godahewa)  

ගරු මන්ත්රීතුමනි  මා ළශේ  කථාශේදීත් කිේශා  අපි තැනින් 

තැන ශයාපෘි  පමණ්ෂ කරනශාට ශඩා විධිමත් හැලැහවම්ෂ ති ශ 

ශේ නගර හංශර්ධානය කරන එක තමයි අශේ මතය ශශලා 

ි ශබන්ශන් කියලා. 

ඒ නිහා අපි නාගරික හංශර්ධාන අධිකාරියට උපශදහව දීලා 

ි ශබනශා  හෑම නගරය්ෂ හේබන්ධාශයන්ම ඔවුන් කාලාන්තරය්ෂ 

ි හවශහේ හකහව කරපු හැලරැේ ශගනැකලා අපිත් එ්ෂක හාකච්ඡා 

කරන්න කියලා. හැබැයි   මම ළශේ ත් පැහැදිලි කළ පරිදි එතැනදී 

යේකිසි ප්රුදඛ්තා පිළිශශළකට තමයි අපට ඒශා කරන්නට 

ශශන්ශන්. ශමොකද  අපට සීමිත ප්රි පාදන ප්රමාණය්ෂ තමයි අය 

ශැශයන් ලැබුශණ්. එම නිහා අපි "ශහෞභ්ාගයශේ  දැ්ෂම" ප්රි පත්ි  

ප්රකා ශේ  කියන විධියට ප්රුදඛ්තා පිළිශශළට නගර හුනනාශගන 

ි ශබනශා. ඒ අුමශ අනිශාර්ශයන්ම ශේ නගරයත් හංශර්ධානය 

ශකශරනශා. මට කියන්න බැහැ ඒක කරන්ශන් ශකොයි ශශලාශේද 

කියලා. නුදත්  හමහවත නාගරික හැලරැේකරණය තමයි ශේ 

ශශලාශේ සිශධා ශශමින් පශි න්ශන්.  

 
ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර වන අංක 3 - 191/2020 - (1)  ගරු සිශඥානේ ශ්රීතරන් 

මහතා. 
 

 

ගු සිවඥානම් ශ්රීතර්ද මහසතා 
(ைொண்புைிகு சிவஞொனம் சிறீதரன்)   

(The Hon. Sivagnanam Shritharan)  
தகௌரவ சபொநொயகர் அவர்கரள, நொன் அந்தக் 

ரகள்விமயக் ரகட்கின்ரறன்.  

 
ගු දජෝදසප ්ද ප්රනා්දු  මහසතා   
(ைொண்புைிகு ரஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු කථානායකතුමනි  තරුණ හා රීඩා අමාතයතුමා 

ශශුමශශන් මා එම ප්ර වනයට පිළිතුර දීම හඳහා හි  ශදකක 

කාලය්ෂ  ඉකලා සිිනනශා. 
 
ප්රශ්පනය මුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීම  නිදයෝග කරන ලදී. 
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
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ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර වන අංක 4 - 419/2020 - (2)  ගරු ශරුණ ලියනශ  මහතා. 
 
 

ගු වුණ ලියනදේ මහසතා  
(ைொண்புைிகு வருண லியனரக) 
(The Hon. Waruna Liyanage) 

ගරු කථානායකතුමනි  මා එම ප්ර වනය අහනශා. 

 
ගු දජෝදසප ්ද ප්රනා්දු  මහසතා   
(ைொண்புைிகு ரஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු කථානායකතුමනි  ශැවිලි අමාතයතුමා ශශුමශශන් මා එම 

ප්ර වනයට පිළිතුර දීම හඳහා හි  ශදකක කාලය්ෂ  ඉකලා සිිනනශා. 

 
ප්රශ්පනය මුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීම  නිදයෝග කරන ලදී. 
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
 

"විසල්  මාතදල්" ජල වයාපිිනදය්ද ආවරණය 
දනොවන  ග්රාම නිලධාරි වසම්: විසපතර  

 "விசல் ைொத்தமள" நீர் வழங்கல் திட்டத்தில் 

உள்ளடக்கப்படொத கிரொை அலுவலர் பிொிவுகள் : 

விபரம் 
GRAMA NILADHARI DIVISIONS NOT COVERED UNDER 

"VISAL MATALE" WATER PROJECT: DETAILS   

      
421/2020 

 

5 .  ගු දරෝහිණි කුමාරි විදේරත්න මහසත්මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) ரரொஹினி குைொொி விரஜரத்ன)  

(The Hon. (Mrs.) Rohini Kumari Wijerathna)  

ජ්ල හේපාදන අමාතයතුමාශගන් තසූ ප්ර වනය - (1): 

(අ) (i) ශේ ශන විට ශබොශහෝ දුරට ශැඩ නිමශශමින් 
පශි න “විහක මාතශක" ජ්ල ශයාපෘි ය යටශත් 
ගෘහ ජ්ල හේබන්ධාතා ලබා දීමට නියමිත 
උකුශශල  රත්ශතොට  මාතශක  යටශත්ත හා 
පකශකශපොල ප්රාශශශීය ශකකේ ශකොට්ඨාහශල 
පිහිින ග්රාම නිලධාාරි ශහේ හංඛ්යාශ කශශර්ද; 

 (ii) එම ග්රාම නිලධාාරි ශහේශල නේ කශශර්ද;  

 යන්න එතුමා ශමම හභ්ාශට දන්ශන්ශන්ද? 

(ර) (i) එම ශයාපෘි ය යටශත් ගෘහ ජ්ල හේබන්ධාතා  ලබා 
දීම හඳහා රශරණය ශනොශන ග්රාම නිලධාාරි ශහේ 
ගණනාශ්ෂ ඉහත ප්රාශශශීය ශකකේ 
ශකොට්ඨාහශල ි ශබන බශ දන්ශන්ද;  

 (ii) එම ග්රාම නිලධාාරි ශහේශල නේ කශශර්ද; 

 (iii) එම ග්රාම නිලධාාරි ශහේශල ගෘහ ජ්ල හේබන්ධාතා 
ලබා ශනොශදන ගේමාන හංඛ්යාශ කශශර්ද; 

 (iv) එම ගේමානශල නේ කශශර්ද;   

 (v) එම ගේමාන හඳහා ද ගෘහ ජ්ල හැපුතේ 
හේබන්ධාතාශ ලබාදීමට ඉහත ශයාපෘි ය යටශත් 
පියශර ගන්ශන්ද; 

 (vi) ශනොඑශහේ නේ  ඒ හඳහා විකකප ශයෝජ්නා ක්රම 
ක්රියාත්මක කරන්ශන්ද; 

 (vii) එශහේ නේ  එම දිනය කශශර්ද;    

 යන්නත් එතුමා ශමම හභ්ාශට දන්ශන්ශන්ද? 

(ත) ශනොඑශහේ නේ  ඒ මන්ද?   

 நீர் வழங்கல் அமைச்சமரக் ரகட்ட வினொ: 

(அ) (i) இன்றளவில் அரநகைொன ரவமலகள் 

பூர்த்திதசய்யப்பட்டு வருகின்ற "விசல் 

ைொத்தமள" நீர் வழங்கல் திட்டத்தின்கீழ் 

குடிைமனகளுக்கொன நீர் இமணப்புகள் 

வழங்கப்படவுள்ள உக்குதவல, இரத்ரதொட்மட, 

ைொத்தமள, யட்டவத்த ைற்றும்  பல்ரலதபொல 

பிரரதச தசயலகப் பிொிவுகளில் அமைந்துள்ள 

கிரொை அலுவலர் பிொிவுகளின் எண்ணிக்மக 

யொது என்பமதயும்; 

 (ii) அந்தக் கிரொை அலுவலர் பிொிவுகளின் தபயர்கள் 

யொமவ என்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபயில் அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) (i) ரைற்படி கருத்திட்டத்தின்கீழ் குடிைமனகளுக் 

கொன நீர் இமணப்புகள் வழங்கப்படுவதில் 

உள்ளடக்கப்படொத பல கிரொை அலுவலர் 

பிொிவுகள் ரைற்படி பிரரதச தசயலொளர் பிொிவில் 

கொணப்படுவமத அவர் அறிவொரொ என்பமதயும்; 

 (ii) அந்தக் கிரொை அலுவலர் பிொிவுகளின் தபயர்கள் 

யொமவ என்பமதயும்; 

 (iii) ரைற்படி கிரொை அலுவலர் பிொிவுகளில் 

குடிைமனகளுக்கொன நீர் இமணப்புகள் 

வழங்கப்படொத கிரொைங்களின் எண்ணிக்மக 

யொது என்பமதயும்; 

 (iv) அக்கிரொைங்களின் தபயர்கள் யொமவ 

என்பமதயும்; 

 (v) ரைற்படி கருத்திட்டத்தின்கீழ் அக்கிரொைங் 

களுக்கும் குடிைமனகளுக்கொன நீர் 

இமணப்புகமள வழங்க நடவடிக்மக 

எடுக்கப்படுைொ என்பமதயும்; 

 (vi) இன்ரறல், அதற்தகன ைொற்றுத் திட்டங்கள் 

நமடமுமறப்படுத்தப்படுைொ என்பமதயும்; 

 (vii) ஆதைனில், அத்திகதி யொததன்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபயில் அறிவிப்பொரொ? 

(இ) இன்ரறல், ஏன்? 
 

 

asked the Minister of Water Supply: 

(a) Will he inform the House -  

 (i) how many Grama Niladhari Divisions out 
of those located in Divisional Secretaries' 
Divisions of Ukuwela, Rattota, Matale, 
Yatawatta and Pallepola are to be provided 
with domestic water supply connections 
under the "Visal Matale" Water Project, 
which is near completion; and 

 (ii) what the names of such Grama Niladhari 
Divisions are? 

(b) Will he also inform the House -  

 (i) whether he is aware that there exist a 
number of Grama Niladhari Divisions 
within the  Divisional Secretaries' Divisions 
of Galewela and Dambulla that are not 
covered in providing domestic water supply 
connections under the above-mentioned 
project; 
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පාර්ලිශේන්තුශ 

 (ii) what the names of such Grama Niladhari 
Divisions are; 

 (iii) how many villages within those Grama 
Niladhari Divisions are not provided with 
domestic water supply connections; 

 (iv) what their names are;  

 (v) whether steps will be taken under the above
-mentioned project to provide the villages 
referred to with domestic water supply 
connections;  

 (vi) if not, whether alternative schemes will be 
implemented for the purpose; and  

 (vii) if so, when? 

(c) If not, why?  
 
ගු වාසුදේව නානායක්කාර මහසතා මජල සම්පාෙන 
අමාතයුරමා   
(ைொண்புைிகு வொசுரதவ நொணொயக்கொர - நீர் வழங்கல் 

அமைச்சர்) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara - Minister of Water 
Supply) 

ගරු කථානායකතුමනි  මා එම ප්ර වනයට පිළිතුරු ශදනශා.  

හැබවින්ම එතුමියශ  ප්ර වනශේ  අඩංගු ශැදගත්ම කරුක   ශන්ශන්  

යේ ගේමානය්ෂ ශේ "විහක මාතශක" ශයාපෘි ශයන් අත 

හැශරනශාද  එම ගේමානශලට  නැත්නේ ශහේශලට ජ්ලය 

හැපශයන විකකප මාර්ගය කුම්ෂද    ශේ කටුතතු සිශධා ශශන්ශන් 

කශදාද යන්නයි.  එතුමිය අහා ි ශබන ප්ර වනශේ  ඔය කාරණා තුන 

තමයි ප්රධාාන ශශන්ශන්. නුදත් එතුමිය ප්ර වනය අහා ි ශබන 

විධියට මම පිළිතුරු ලබා ශදන්නේ. නුදත් ග්රාම නිලධාාරි ශහේශල 

නාමාශලිය කියශාශගන යෑශමන් මා  නිදහහව කරන්න කියලා ගරු 

මන්ත්රීතුමියශගන් ඉකලා සිිනනශා. ඔබතුමියට මම ඒ නාමාශලිය 

ශෆොශටෝශකොපි කරලා එශන්නේ.  එශහම ශහොඳයිද  ගරු 

මන්ත්රීතුමියනි? 

 

ගු දරෝහිණි කුමාරි විදේරත්න මහසත්මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) ரரொஹினி குைொொி விரஜரத்ன)  

(The Hon. (Mrs.) Rohini Kumari Wijerathna)  

කම්ෂ නැහැ  ගරු තමි තුමා. 

 
ගු වාසුදේව නානායක්කාර මහසතා   
(ைொண்புைிகு வொசுரதவ நொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඔබතුමිය අහා ි ශබන ප්ර වනයට මම ශමශහේ පිළිතුරු ලබා 

ශදන්නේ. 
 

(අ) (i) උකුශශල  50 

  රත්ශතොට  37 

  මාතශක  52 

  යටශත්ත  56 

  පකශකශපොළ 44 

 (ii) එම ග්රාම නිලධාාරි ශහේශල නේ තුදක ම 1 
ශ ශයන් ඉදිරිපත් කරමි. තුදක ම හභ්ාගත* 
කරමි. 

(ර) (i) ඔේ. 

 (ii) උකුශශල  - 23 

  රත්ශතොට - 17   

ඒ ග්රාම නිලධාාරි ශහේ තතුළත් ලැයිහවතුශ මා  සභාගත* කරනශා. 

 
*සභාදම්සය මත තබන ලෙ ලැයිසපුරව: 
சபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட நிரல் : 

List tabled: 

 

උකුශශල 

1.  ගලඋඩශහේන 13. තකකඩුශ 

2.  මකුශකමඩ 14. උඩන්ගුදශ 

3.  පි න්ශගොකලයාය 15. කැන්දශගොකලමඩ 

4.  ශාශඩ්මැද 16. ශශහිගල 

5.  ශත්ශත්ශගදර 17. පහලශශහිගල 

6.  පන්ශත්ත 18. කලින්ගමැද 

7.  අලශතුශල 19. හුන්නහවගිරියාශත්ත 

8.  ශහොරගහපිිනය 20. කරගහහින්න 

9.  ඕවිකකන්ද 21. ඉඹුකපිිනය 

10.  එන්හකමඩ 22. රන්ගම 

11.  ලෑලිඅශේ 23. දිඹුලාශගොඩ 

12.  තකකඩුශශත්ත 

 

රත්ශතොට 

 1. ශපොකශත්තකන්ද 10. පුංචිශහේලුශාකන්ද 

 2. දඹශගොකල 11. තඹලාගල  

 3. මැදශත්ත 12. කන්ශදුමශර බටහිර 

 4. මැදකුඹුර 13. කන්ශදුමශර නැ ශටනහිර 

 5. ශශලන්ගහශත්ත 14. අලශත්ත 

 6. ශහොරශගොකල 15. පහළ හපුවිඩ 

 7. බඹරකිරිතකල 16. උඩ හපුවිඩ 

 8. ශශටහවයාය 17. හන්ගාරන්කැන්ද 

 9. ුදශන්ශදිය 

 (iii) පශි න ශකොවිඩ් - 19 ශහංගත තත්ත්ශය 
ශහේතුශශන් කාර්ය මණ්ඩලශේ  පැමිණීම අශම 
බැවින් ශමම ශහේශලට අයත් ගේමානශල විහවතර 
ශහොයා ගැනීශේ අපහරැතාශ්ෂ පශි න බශ දන්ශා 
සිිනමි.  

 (iv) ඉහත ශහේතුශ නිහා ශනොහැකිය.  

  එම ගේමානශල නේ ලබා ගන්න බැරි වුණා. අපි 
ශහේශල නේ ලබා දීලා ි ශබනශා. 

 (v) ඉහත ගේමාන හඳහා ගෘහ ජ්ල හැලුතේ ලබා දීම 
විහක මාතශක ශයාපෘි යට අන්තර්ගත ශනොශේ. 
එම ප්රශශ  රශරණ කිරීම හඳහා නශ ජ්ල  
පවිත්රාගාරය්ෂ ඉදි කරුම ලැශබ්.  

  (vi) එම ශයාපෘි ශයන් රශරණ  ශනො ශන ගේමාන 
හඳහා ජ්ාි ක ප්රජ්ා ජ්ල හැපුතේ ශදපාර්තශේන්තුශ 
මඟින් ජ්ල හැපුතම සිදු කරුම ලැශබ්. 

 (vii) එම දින යථා කාලශේ  දී දැන්විය හැකිය. 

  නි වචිත දිනය හා කාලය මම ඔබතුමියට දැුමේ 
ශදන්නේ.  

(ත) පැන ශනොනඟී. 

1731 1732 

[ගරු ශරෝහිි කුමාරි විශේරත්න මහත්මිය] 

————————— 
*  පුසපතකාලදේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ගු දරෝහිණි කුමාරි විදේරත්න මහසත්මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) ரரொஹினி குைொொி விரஜரத்ன)  

(The Hon. (Mrs.) Rohini Kumari Wijerathna)  

ගරු තමි තුමනි  හවතුි යි.  

ගරු තමි තුමනි  මම ුදලින්ම ශයෝජ්නාශ්ෂ කරනශා. 

රත්ශතොට  උකුශශල කියන්ශන් හතර ශශටන්ම දිය තළි ගලා 

බසින දිය පහර ි ශබන ප්රශශ . එම ප්රශශ ශල ගේමානශලට ජ්ල 

හැපුතම ලබා ශනොශදනශාය කියන එක තුළ  යේකිසි  අහාධාාරණ 

තත්ත්ශය්ෂ ි ශබනශා. ඒ නිහා ඔබතුමාට මම ශයෝජ්නා කරනශා  

හැකි ඉ්ෂමනින් ඒ ජ්ල හේබන්ධාතා ලබා ශදන්න කියලා. 

ගරු කථානායකතුමනි  මශ  පළුද අතුරු ප්ර වනය ශමයයි.  

ගරු තමි තුමනි   අපි ගේශල නිශයෝිතතයන් හමට තවිකලා 

පරැගිය රජ්ශේ  ජ්ල හේපාදන අමාතයශරයා හැිනයට හිටපු රවුෆව 

හකීේ තමි තුමාත්  හමට කළ  හාකච්ඡාශශන් පරැශ ගශකශශල 

හා පකශලශපොළ ප්රාශශශීය ශකකේ ශකොට්ඨාහශල ග්රාම නිලධාාරි 

ශහේ 17ක ගේමානශල නිශැසියන් හඳහා නාලන්ද ජ්ලා ය 

පාදකශකොට ශගන ශපොේපාගාරය්ෂ මඟින් ජ්ල ශයාපෘි ය්ෂ 

විශශ  රධාාර මත ක්රියාත්මක කිරීමට අුමමත වුණා. මට මතක 

හැිනයට බිලියන තුනක පමණ ුදදල්ෂ ශැය ශන ශයාපෘි ය්ෂ. ශේ 
දශහවශල කියනශා  "නාලන්ද ශහශකෝට්ශට් 2020-2025" කියලා 

ජ්ල හේපාදන ශයාපෘි ය්ෂ ක්රියාත්මක කරන්න බලාශපොශරොත්තු 

ශනශා කියලා. මට ඔබතුමාශගන් දැන ගන්න ඕනෑ  ශේ කියන්ශන් 

කලින් අුමමත ශශච්ච ශයාපෘි යද කියලා. 

ශමොකද  ශේ ඉි රි ශශලා ි ශබන්ශන් උහ ප්රශශ ය්ෂ. ග්රාම 

නිලධාාරි ශහේ 17්ෂ ඒකට අයිි යි. ුදහවලිේ ජ්නතාශ තමයි එහි 

ජීශත් ශන්ශන්.  

 

ගු වාසුදේව නානායක්කාර මහසතා   
(ைொண்புைிகு வொசுரதவ நொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගරු මන්ත්රීතුමියනි  කලින් ශයෝජ්නා  ත ි බුශණ් විශශශීය 

අරුදදක ශයොදා ගත් ශයපෘි ය්ෂ. ඒ ශැඩ පිළිශශළ අපි ක්රියාත්මක 

කරන්ශන් නැහැ. ශේ "නාලන්ද ශහශකෝට්ශට්" කියලා එම 

ශයාපෘි යමයි ශශශීය අරුදදක මත  ජ්ල හේපාදන මණ්ඩලශේ  

හැලරැේ යටශත් ක්රියාත්මක කිරීමට අපි බලාශපොශරොත්තු 

ශශන්ශන්. ඒ හරහා  ඔබතුමිය හඳහන් කළ ගේමානශලට  

ශහේශලට ජ්ලය හැප ම  ගෘහ ජ්ල හේබන්ධාතා ලබා දීම අශේ 

අරුදණයි.   
 

ගු දරෝහිණි කුමාරි විදේරත්න මහසත්මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) ரரொஹினி குைொொி விரஜரத்ன)  

(The Hon. (Mrs.) Rohini Kumari Wijerathna)  

ගරු තමි තුමනි  මම කලින් හඳහන් කළ  ුදහවලිේ ජ්නතාශ 

ජීශත් ශශන ප්රශශ ය ගැන ද ඔබතුමා ඒ කිේශේ?  
 

ගු වාසුදේව නානායක්කාර මහසතා   
(ைொண்புைிகு வொசுரதவ நொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ශමොක්ෂද  ප්රාශශශීය ශකකේ බල ප්රශශ ය? 
 

ගු දරෝහිණි කුමාරි විදේරත්න මහසත්මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) ரரொஹினி குைொொி விரஜரத்ன)  

(The Hon. (Mrs.) Rohini Kumari Wijerathna)  
ගශකශශල හා පකශකශපොල යන ප්රශශ  ශදශ්ෂම. 
 

ගු වාසුදේව නානායක්කාර මහසතා   
(ைொண்புைிகு வொசுரதவ நொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

උකුශශල  රත්ශතොට  මාතශක  යටශත්ත  පකශකශපොල කියන 

ප්රශශ  තමයි ශේ ජ්ල ශයාපෘි ශයන් රශරණ ශශන්ශන්. 

ගශකශශල ප්රශශ ය ශේ  ශයාපෘි යට අයිි  ශශන්ශන් නැහැ. 

නුදත්  ගශකශශල ප්රශශ ය "ශහශකෝට්ශට් නාලන්ද" ශයාපෘි යට 

අයිි  ශේවි. මට ඒක දැන් හරියටම කියන්න බැහැ. මම ගිහින් 

බලලා  ඔබතුමියට ශඩාත් නි වචිතශ කියන්නේ. ඔබතුමිය අහපු 

ප්ර වනයට ගශකශශල අයිි  නැහැ.  

 
ගු දරෝහිණි කුමාරි විදේරත්න මහසත්මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) ரரொஹினி குைொொி விரஜரத்ன)  

(The Hon. (Mrs.) Rohini Kumari Wijerathna)  

ගරු තමි තුමනි  ශදශැනි අතුරු ප්ර වනය ගරු බුශධික පි රණ 

මන්ත්රීතුමා අහනශා.  

 

ගු බුේධික පිනරණ මහසතා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ගරු කථානායකතුමනි  අශේ ජ්ල හේපාදන තමි තුමාශගන් 

මම ශේ කාරණය දැන ගන්න කැමි යි.  අද අපි කාටත් ශබෝ ශන 

ශරෝග -ශකොශරෝනා හැර- ශනොශශයි  ශබෝ ශනොශන ශරෝග 

හේබන්ධාශයන් තමයි අභිශයෝගය ි ශබන්ශන්. ඒකට ප්රධාාන 

ශහේතුශ තමයි පානීය ජ්ලශේ  බැර ශලෝහ - කැඩ්මියේ  මර්කරි හහ 

ශලඩ්  වි ාල ශ ශයන් අඩංගු  තම. ඉතා නරක තත්ත්ශය්ෂ 

ි ශබන්ශන්.  

ශේ ශමතැන ි ශබන පහන CFL එක්ෂ. මම බැලුශා  අශන්ෂ 

පහන් CFL ද කියලා. මට ඒක හිතා ගන්න බැහැ. CFL බකබ් 

එකක ි ශබන රහදිය ප්රමාණය ති   ශතුර ලීටර 6 000්ෂ ශකුගඩු 

රබාධා ති  කරන මට්ටම ද්ෂශා දූෂණය ශශන්න. රහදිය වි ාල 

ශ ශයන් ජ්ලයට එකතු ශශනශා. ජ්ල හේපාදනශේ දි  හාමානය ජ්ල 

ශයෝජ්නා ක්රමශල ප්රමිි ය ි ශබනශා. ප්රජ්ා ජ්ල ශයාපෘි ශලදී 

හමහර තැන්ශල ප්රමිි ය අඩුයි. ඒ  හැම තැනම ශනොශශයි. ප්රධාාන 

ජ්ල හේපාදනශේ දීත් හමහර තැන්ශල ශතුරශල ප්රමිි ය අඩුයි. ශේ 

බැර ශලෝහ පිළිබඳශ විමර් නය කිරීමට පරී්ෂෂණාගාර හහ 

උපකරණ කට්ටල අප රශට් ජ්ල හේපාදන ශයාපෘි ශලට නැහැ.  

මම හිතන විධියට අවුරුශදකට ට්රිලියනයක විතර ුදදල්ෂ ජ්ල 

හේපාදනය ශශුමශශන් ශශන් කරනශා. එම ුදදලින් හැලකිය ුතතු 

ප්රමාණය්ෂ ග්රාමීය ජ්ල හේපාදනය ශශුමශශන් ශශන් කරන 

අතශර්   ජ්ලශේ  ි ශබන ශේ බැර ශලෝහ ශශන් කර ගැනීම 

හඳහාත් යේ ශැඩ පිළිශශළ්ෂ ශයදුශශොත් ශහොඳයි කියලා මම 

හිතනශා.   

ගරු දිශන්ෂව ගුණශර්ධාන තමි තුමාත් දන්නශා  මම ශේ 

කාරණය මතු කළ බශ. මම මාතර දිහවත්රි්ෂ හේබන්ක්කරණ 

කමිටුශේ හිටපු කාලශේ  නිතරම ශේ ගැන විමරැශා. අශේ ගරු 

 තරරැමන  තරසිංහ මන්ත්රීතුමා ඒ බශ දන්නශා.   

අශම ශ ශයන්  ශේ බැර ශලෝහ හේබන්ධාශයන් පරී්ෂෂා කරන 

එ්ෂ පරී්ෂෂණාගාරය්ෂශත් ති  කරලා  ජ්ලශේ  ගුණාත්මකභ්ාශය 

- විශ ේෂශයන් ප්රජ්ා ජ්ල හේපාදන ශයෝජ්නා ක්රමශල හහ අනි්ෂ ජ්ල 

හේපාදන ශයෝජ්නා ක්රමශලත් - ති  කිරීමට ක්රමශේදය්ෂ හකහව 

කරන්න පුළුශන්කම්ෂ ි ශබනශාද  ගරු තමි තුමනි? 

 
ගු වාසුදේව නානායක්කාර මහසතා   
(ைொண்புைிகு வொசுரதவ நொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඒක අතුරු ප්ර වනය්ෂම ශනොශශයි  ගරු මන්ත්රීතුමනි. නුදත් ළට 

පිළිතුරු දිය හැකියි. හැබවින්ම ජ්ල හේපාදන මණ්ඩලය 

ක්රියාත්මක කරන මධාය පරිමාණ  මහා පරිමාණ සියලු ජ්ල 

ශයෝජ්නා ක්රමශලදී ඉතාම න තන පිරිපහදු ක්රම අුමගමනය කිරීම 

නිහා සියලු  අපද්රශය -බැර ශලෝහ තතුළත්ශ- ඉශත් කරමින් තමයි 

ජ්ලය හැපශයන්ශන්. නුදත් පරැගිය කාලශේ  ප්රජ්ා ජ්ල ශයාපෘි ශල 

පිරිපහදු ක්රම ි බුශණ් නැහැ. දැන් ඒ හෑම ප්රජ්ා ජ්ල ශයාපෘි යකටම 

කුඩා ප්රමාණශේ  පිරිපහදු යන්ත්රය්ෂ හවි කිරීම අශේ ශැඩ 

පි ළිශශළට තතුළත් ශශනශා. ශේ අුමශ  ඉදිරි අවුරුදු හතර ශන විට 

පිරිපහදු කළ ජ්ලය තමයි හෑම ශර්ගයකම ජ්ලහේපාදනය යටශත් 

පාරිශභ්ෝගිකයාට ලැශබන්ශන්. ඒ ගැන මම හහි ක ශශනශා.    
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6 .  ගු ශ්ා්දත බණ්ඩාර මහසතා 
(ைொண்புைிகு சொந்த பண்டொர) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

මහජ්න රර්ෂෂක අමාතයතුමාශගන් තසූ ප්ර වනය - (1): 

(අ) ශ්රී ලංකා ශපොලීසිය මඟින් ඉමහත් ශහේශාශ්ෂ ඉටු ශන බශ 
එතුමා පිළිගන්ශන්ද? 

(ර) (i) ශ්රී ලංකාශේ හවථාපනය කර ති  ශපොලිහව හවථාන 
හංඛ්යාශ ශකොපමණද; 

 (ii) එම ශපොලිහව හවථාන න තකරණය කිරීම හඳහා 
ජ්ාි ක ශැඩ පිළිශශළ්ෂ පශි න්ශන්ද;  

 යන්න එතුමා ශමම හභ්ාශට දන්ශන්ශන්ද? 

(ත) (i) අලේශ ශපොලිහව හවථානය න තකරණය කළ ුතතු බශ 
පිළිගන්ශන්ද; 

 (ii) එශහේ නේ  ඒ හඳහා ුදදක ප්රි පාදන ශශන් කර 
ි ශබ්ද; 

 යන්නත් එතුමා ශමම හභ්ාශට දන්ශන්ශන්ද? 

(ඈ)  ශනොඑශහේ නේ  ඒ මන්ද?   
 

தபொதுைக்கள் பொதுகொப்பு அமைச்சமரக் ரகட்ட வினொ: 

(அ) இலங்மகப் தபொலிசொரொல் அளப்பொிய ரசமவ 

நிமறரவற்றப்படுகின்றது என்பமத அவர் 

ஏற்றுக்தகொள்வொரொ? 

(ஆ) (i) இலங்மகயில் தொபிக்கப்பட்டுள்ள தபொலிஸ் 

நிமலயங்களின் எண்ணிக்மக யொததன்பமதயும்; 

 (ii) ரைற்படி தபொலிஸ் நிமலயங்கமள 

நவீனையப்படுத்துவதற்கொக ரதசிய 

ரவமலத்திட்டதைொன்று உள்ளதொ என்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

 

(இ) (i) அளவ்வ தபொலிஸ் நிமலயத்திமன 

நவீனையப்படுத்த ரவண்டும் என்பமத 

ஏற்றுக்தகொள்வொரொ; 

 (ii) ஆதைனின், அதற்கொக நிதி ஒதுக்கீடுகள் 

ரைற்தகொள்ளப்பட்டுள்ளனவொ; 

 என்பமதயும் அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஈ) இன்ரறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Public Security: 

  (a)  Whether he admits that the Sri Lanka Police 

render a yeoman service? 

  (b)  Will he inform this House- 

 (i) the number of police stations established in 

the country; and 

  (ii) whether a national level programme has 

been prepared to modernize the aforesaid 
police stations? 

(c)  Will he also inform this House- 

 (i) whether he admits that Alawwa Police 

Station should be modernized; and 

  (ii) if so, whether allocations have been made 

for the purpose? 

  (d)  If not, why? 

 

ගු (ආචාර්ය) සරත් වීරදසේකර මහසතා මමහසජන ආරක්ෂක 
අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சரத் வீரரசகர - தபொதுைக்கள் 

பொதுகொப்பு  அமைச்சர்)  

(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekera - Minister of Public 
Security)   
ගරු කථානායකතුමනි  එම ප්ර වනයට පිළිතුර ශමශහේයි. 

(අ) ඔේ. 

(ර) (i)   494කි.  

 (ii) ඔේ. 

  එම ශැඩ පිළිශශළ යටශත් ශ්රී ලංකා ශපොලීසිය 
ශශත ශශන් කරුම ලබන ශාර්ෂික මූලය ප්රි පාදන 
මත අලුි න් ඉදි කළ හැකි ශපොලිහව හවථාන හා 
දැනට දිශයින පුරා පශත්ශාශගන යුම ලබන 
ශපොලිහව හවථාන අතුරින් න තකරණය කළ හැකි 
ශපොලිහව හවථාන ශේ ශනවිට හුනනා ශගන ති  
අතර  2008 ශර්ෂශේ  සිට ශේ ද්ෂශා වූ කාලය තුළ 
නශ ශපොලිහව හවථාන 62්ෂ ඉදිකර විශෘත කර තත. 

  මීට අමතරශ  නශ ශපොලිහව හවථාන 07ක ඉදිකිරීේ 
කටුතතුද  පශි න ශපොලිහව හවථාන 10ක න තකරණ 
කටුතතුද ශේ ශනවිට සිදු කරමින් පශි න අතර  
ශපොලිහව හවථාන අලුත්ශැඩියා කිරීේ කටුතතු 
හේබන්ධාශයන් ශන ශයාපෘි  14ක ප්රහේපාදන 
ක්රියාශලි දැනට සිදු ශකශරමින් පශතී. 

  ශමම ශැඩ පිළිශශළ යටශත් දිශයින පුරා පශි න 
ශපොලිහව හවථානශල ශැසිකිළි හා හනීපාර්ෂෂක 
අශ යතාශලට ගැළශපන පරිදි රකෘි  06කට 
අුමශ දැනට ශපොලිහව හවථානශල ශැසිකිළි 76්ෂ 
ඉදිකර තත. එශහේම  ශැසිකිළි 09්ෂ ඉදිකරමින් 
පශි න අතර  ශැසිකිළි ඉදිකිරීශේ ශයාපෘි  96්ෂ 
ප්රහේපාදන ක්රියාශලිශේ  පශතී.  

  එශහේම  ශගොඩනැඟිලි ශකොට්ඨාහය මඟින් දිශයින 
පුරා ශපොලිහව හවථානශල අලුත්ශැඩියා කළ ුතතු භ්ට 
නිශාහ 427්ෂ හුනනා ශගන ති  අතර  දැනට 
ක්රියාත්මක කරන ලද ශයාපෘි  මඟින් භ්ට නිශාහ 
321්ෂ අලුත්ශැඩියා කර අශහන් කර තත.   

  භ්ට නිශාහ අලුත්ශැඩියා කිරීේශලට අදාළ ශයාපෘි  
28්ෂ ප්රහේපාදන ක්රියාශලිශේ  පශි න අතර  එ්ෂ 
භ්ට නිශාහයක අලුත්ශැඩියා කටුතතු සිදු කරමින් 
පශි . 

(ත) (i) ඔේ. 

 (ii) ශභ්ෝජ්නාගාරය්ෂ  හවථානාධිපි  නිල නිශහ්ෂ හා 
නිලධාාරින්ශ  නශාතැන් පහරැකේ හහිතශ 
ශපොලිහව හංකීර්ණය්ෂ ඉදිකිරීම හඳහා රුපියක 
181 133 098.02ක ශිනනාකමින් ුතත් 
තහවතශේන්තුශකට අුමශ ශයාපෘි  හැලරැේ හකහව 
කර ති  අතර  2019-2022 කාල රාුදශ තුළ ශමම 
ශයාපෘි ය සිදු කිරීම හඳහා 2018.05.22 ශන දිනද  
ශමම ශයාපෘි ය හඳහා උපශශ ක රයතනය 
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ශ ශයන් ඉංිතශන්රුමය කාර්යය පිළිබඳ මධායම 
උපශශ ක කාර්යාං ය පත් කර ගැනීම හඳහා 
2014.01.18 දිනද අමාතය මණ්ඩලය විසින් 
අුමමැි ය ලබා දී තත.  

  අමාතයාං  ප්රමාණ බිකපත් තා්ෂෂණ තග ශේ 
කමිටුශේ නිර්ශශ  පරිදි ඉදිරි කටුතතු කරමින් 
පශතී. 

(ඈ) පැන ශනොනඟී. 

 

ගු ශ්ා්දත බණ්ඩාර මහසතා 
(ைொண்புைிகு சொந்த பண்டொர) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

 ශමම ප්ර වනයට පිළිතුර ලබා දීම හේබන්ධාශ ශපොලීසිය භ්ාර 
නශ තමි තුමාට මා ශේ අශහවථාශේදී හවතුි ශන්ත ශශනශා. 
විශ ේෂශයන්ම කාලය්ෂ ි හවශහේ මම ඉකලපු ප්රධාාන ඉකලීම්ෂ 
තමයි අලේශ ශපොලිහව හවථානය හාදා ශදන්න කියන එක. ඒකට 
ුදදක ප්රි පාදන ශශන් කර දීම හඳහා කටුතතු කළ සියලුශදනාට 
මා ශේ අශහවථාශේ හවතුි ශන්ත ශශනශා.  

ශපොලිහව විෂය භ්ාර අමාතයතුමාශගන් මම අතුරු ප්ර වන ශදක්ෂ 

අහන්න කැමැි යි. අපි දන්නශා  අශේ රර්ෂෂක අං යට අයත් 

ත්රිවිධා හුදදාශත්  ශපොලීසියත් ශේ දිනශල ශකොවිඩ් මර්දනය 

හේබන්ධාශයන් අි වි ාල ශහේශාශ්ෂ කරන බශ. ඒ ශහේශාශ ඉතා 

ප්ර ංහනීයයි. ශපොලීසිශේ  ප්ර ංහනීය ශහේශාශ්ෂ කරන නිලධාාරින්ට 

පැන නැඟී ති  ප්රධාාන ගැටලුශ තමයි   ඔවුන්ශ  බටා  පිළිබඳ 

ප්ර වනය. පරැගිය රණ්ඩුශ පැශැි  කාලශේ දී ඒ හඳහා චක්රශකඛ්ය්ෂ 

නිකුත් කරලා මාහය්ෂ ඒ අයට නියමිත බටා ුදදල ලබා දීලා 

ි ශබනශා. නුදත් ඒ මාහශයන් පරැශ නැශත එය අශලංගු ශශලා. 

ඒක  ඔවුන්ට ශශලා ි ශබන වි ාල අහාධාාරණය්ෂ. ඒ නිහා මම 

අහන්න කැමැි යි   චක්රශකඛ්ය මඟින් ති  කරලා නැි  කරපු ඒ 

බටා ුදදල ඒ අයට ලබා ශදනශාද  නැශද කියන කාරණය. එය 

නැශත ලබා ශදන ශලහත් මම ඔබතුමාශගන් ශගෞරශශයන් ඉකලා 

සිිනනශා 

 

ගු මආචාර්ය  සරත් වීරදසේකර මහසතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சரத் வீரரசக்கர)  

(The Hon.(Dr.) Sarath Weerasekera) 

ගරු කථානායකතුමනි  තත්තශ ශයන්ම කියනශා නේ ඒක 

හේපූර්ණශයන්ම හාධාාරණ ඉකලීම්ෂ. දැනට ශපොලිහව 

ශකොහවතාපකශරශයකුට රුපියක 9 800 සිට 11 200 ද්ෂශා බටා 

එක්ෂ හේබ ශශනශා. ප්රධාාන ශපොලිහව පරී්ෂෂකශ  සිට ඉහළට 

රුපියක 14 000 බටා ුදදල්ෂ ලැශබනශා. එම ුදදල ශැඩි කරන්නට 

දැනට අමාතය මණ්ඩල කැබිනට් අුමකමිටුශ්ෂ පත් කර ි ශබනශා. 

එම කමිටුශේ නිර්ශශ  ලැබුක  විගහ එම කටුතතු සිදු කරනශාය 

කියන එකත් ශේ අශහවථාශේදී කියනශා. ශමොකද  සියලු ශපොලිහව 

නිලධාාරින්ට සිදුශන අහාධාාරණකේ  පශි න අඩුපාඩු හකහව කිරීම 

හඳහා "ශගෝඨාභ්ය රට හදන ශහෞභ්ාගයශේ  දැ්ෂම" ප්රි පත්ි  

ප්රකා යට අුමශ එම කැබිනට් අුමකමිටුශ දැනට පත් කර 

ි ශබනශා. 

 

ගු ශ්ා්දත බණ්ඩාර මහසතා 
(ைொண்புைிகு சொந்த பண்டொர) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

ගරු කථානායකතුමනි  මශ  ශදශැනි අතුරු ප්ර වනය අහනශා.  

ශපොලිහව නිලධාාරින්ට ශේ ශන විට රහාර දීමනාශ්ෂ ලබා 

ශදන්ශන් නැහැ. ගරු තමි තුමනි  හුදදාශේ නායකත්ශය ගත්ත  

අශේ රටට විශිෂවට ශහේශාශ්ෂ කළ උහහව නිලධාාරියකු ශන ඔබතුමා 

ප්රාශයෝගිකශ දන්නශා  ත්රිවිධා හුදදාශේ නිලධාාරින්ට ඒ  ්ෂි ය 

ලැබුණත්  කට්ට කාශගන  අවුශේ  ශැහවශහේ විවිධා අභිශයෝගශලට 

ුදහුණ ශදන ශපොලිහව නිලධාාරින්ට රහාර දීමනාශ ලබා ශදන්ශන් 

නැි  බශ. එම නිහා  ශපොලිහව නිලධාාරින්ට රහාර දීමනාශ ලබා 

ශදන්න පියශර ගන්ශන්ද කියලා ඔබතුමාශගන් දැන ගන්න 

කැමැි යි.  

 

ගු මආචාර්ය  සරත් වීරදසේකර මහසතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சரத் வீரரசக்கர)  

(The Hon.(Dr.) Sarath Weerasekera) 

ඒකත් ඉතාම හාධාාරණ ඉකලීම්ෂ  ගරු කථානායකතුමනි. 

ශමොකද  ත්රිවිධා හුදදාශට රහාර දීමනාශ ලැශබනශා. ශපොලිහව 

නිලධාාරින්ට ලැශබන්ශන් නැහැ. ශහෞභ්ාගයශේ  දැ්ෂශේ කරුක  

ශදොළශහේ ඉතාම පැහැදිලිශ අඩංගු ශශනශා  ශපොලිහව නිලධාාරින්ට 

රහාර දීමනාශ ලබා දිය ුතතුයි කියලා. ඒකටත් එ්ෂක තමයි 

කැබිනට් අුම කමිටුශ පත් කරලා ි ශබන්ශන්. ඒ නි ර්ශශ   අුමශ 

අනිශාර්යශයන්ම ඉදිරිශේ දී ඒ පිළිබඳශ කටුතතු කරනශා. ඒ 

ප්ර වනය අහපු ගරු මන්ත්රීතුමාටත් ශේ අශහවථාශේදී මශ  හවතුි ය 

පුද කරනශා. 

 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර වන අංක 7 - 483/2020 - (1)  ගරු තුෂාර ඉුනනික අමරශහේන 

මහතා - [හභ්ා ගර්භ්ය තුළ නැත.] 

ප්ර වන අංක 8 - 781/2020 - (1)  ගරු ශ්ෂ. කාදර් මහවතාන් 

මහතා. 

 

ගු දක්. කාෙර් මසපතා්ද මහසතා 
(ைொண்புைிகு கொ. கொதர் ைஸ்தொன்) 

(The Hon. K. Kader Masthan) 

ගරු කථානායකතුමනි  මා එම ප්ර වනය අහනශා.  

 

ගු දජෝදසප ්ද ප්රනා්දු  මහසතා   
(ைொண்புைிகு ரஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු කථානායකතුමනි  අග්රාමාතය  ුදදක අමාතය  බුශධා ාහන  

රගමික හා හංහවකෘි ක කටුතතු අමාතය හහ නාගරික හංශර්ධාන 

හා නිශාහ අමාතයතුමා ශශුමශශන් මා එම ප්ර වනයට පිළිතුර දීම 

හඳහා හි  ශදකක කාලය්ෂ ඉකලා සිිනනශා.  

 
ප්රශ්පනය මුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීම  නිදයෝග කරන ලදී. 
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශදශන ශටය. ප්ර වන අංක 7 - 483/2020 - (1)  ගරු තුෂාර 

ඉුනනික අමරශහේන මහතා. 

 

ගු බුේධික පිනරණ මහසතා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ගරු කථානායකතුමනි  ගරු තුෂාර ඉුනනික අමරශහේන 

මන්ත්රීතුමා ශශුමශශන් මා එම ප්ර වනය අහනශා. 

 
ගු දජෝදසප ්ද ප්රනා්දු  මහසතා   
(ைொண்புைிகு ரஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු කථානායකතුමනි  කෘෂිකර්ම අමාතයතුමා ශශුමශශන් මා 

එම ප්ර වනයට පිළිතුර දීම හඳහා හි  ශදකක කාලය්ෂ ඉකලා 

සිිනනශා.  

 
ප්රශ්පනය මුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීම  නිදයෝග කරන ලදී. 
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
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පාර්ලිශේන්තුශ 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අමාතයාං  නිශේදන. ගරු අලි හබ්රි මහතා.  

 
 

මහසර බ්දධනාගාරය ුරළ ඇින වූ 
 දනොස්දසු්දතාව: අධිකරණ අමාතයුරමාදේ 

ප්රකාශ්ය 
ைஹர சிமறச்சொமலயில் ஏற்பட்ட 

அமைதியின்மை: நீதி அமைச்சொினது கூற்று 
UNREST AT MAHARA PRISON: STATEMENT BY                        

MINISTER OF JUSTICE 
 
ගු එම්.යූ.එම්. අලි සේරි මහසතා මඅධිකරණ අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ொி - நீதி அமைச்சர்) 

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry - Minister of Justice) 
ගරු කථානායකතුමනි  ශපශර්දා ගරු අුමර කුමාර දිහානායක 

මන්ත්රීතුමා හවථාශර නිශයෝග 27(2) යටශත් මහර බන්ධානාගාර 

සිශධිය හේබන්ධාශයන් ප්ර වනය්ෂ නැුවශා.  ඒ අශහවථාශේදී මා 

ශකින කාලය්ෂ ලබා ශදන්න කියලා ඉකලා සිිනයා එම ශතොරතුරු 

ලබාශගන  ශගකීමකින් ුත්ෂතශ පිළිතුර ලබා ශදන්න.  ඒ අුමශ මට 

එම ශතොරතුර ලැබී ි ශබනශා. ඔබතුමාශ  අශහරය තතුශ මා එම 

පිළිතුර ශේ ගරු හභ්ාශට ඉදිරිපත් කරනශා.  

2020.11.29 ශන දින ශන විට ශ්රී ලංකාශේ බන්ධානාගාර තුළ 

රැඳවියන් 28 541 ශදශනකු රඳශාශගන ති  අතර  ඉන් 20 723 

ශදශනකු ර්ෂෂිත බන්ධානාගාරගතශ සිිනන රැඳවියන්.  

ඒ කියන්ශන්  remand prisonersලා ශන අතර  7 818්ෂ දඬුශේ 

නියම වූ රැඳැවියන්. ඒ කියන්ශන් convictsලා.  

ඒ අුමශ  2020.11.29 ශන විට මහර බන්ධානාගාරය තුළ 

රැඳවියන් 2 891්ෂ රඳශා සිිනන ලදි. ඉන් 2 159්ෂ ර්ෂෂිත 

බන්ධානාගාරගත රැඳවියන් ශන අතර  731්ෂ දඬුශේ නියම වූ 

රැඳවියන් ය. මහර බන්ධානාගාරය තුළ ති  වූ සිශධිශේ දී 

2020.12.02 දින ශන විට රැඳවියන් 11ශදශනකු මරණයට පත්  ත  

තශත් රැඳවියන් 106ශදශනකු තුශාල ලබා ි ශබනශා. තුශාල 

ලැබූශන්ශගන් 28ශදශනකු උතුරු ශකොළඹ ශි්ෂෂණ ශරෝහශකද  

එ්ෂ අශයකු ශකොළඹ ජ්ාි ක ශරෝහශකද  24ශදශනකු ශැලිකඩ 

බන්ධානාගාර ශරෝහශකද ප්රි කාර ලබනශා. රැඳවියන් 53ශදශනකු 

නැශත මහර බන්ධානාගාරයට ශගනැවිත් ි ශබනශා. තුශාල ලැබූ 

නිලධාාරින් ශදශදශනකු උතුරු ශකොළඹ ශි්ෂෂණ ශරෝහශක 

ප්රි කාර ලබනශා. 

ගරු කථානායකතුමනි  ළශේ  බන්ධානාගාර ශදපාර්තශේන්තුශ 

විසින් එහි යේ යේ සිශධිශලට අදාළ  තඩිශයෝ පට ුදදා හැරියා. 

ඒශාට අුමශ ඔවුශනොවුන් අතර ගැටුේ රාශිය්ෂ ති ශශලා 

ි ශබනශා. ශේ හේබන්ධාශයන් අහලා ි ශබන ප්ර වනශලට පිළිතුරු 

ශමශහේයි. 

01. i. ඔේ. 

  ශමම සිදු තමට ශහේතු හා ඉදිරිශේ දී ශමශැනි සිදු තේ 
ශළ්ෂශා ගැනීම පිිහ ගත ුතතු පියශර  පිළිබඳ 
නිර්ශශ  ඉදිරිපත් කිරීම හඳහා අධිකරණ 
අමාතයාං ය මඟින්  මා විසින්   විමර් න 
කමිටුශ්ෂ පත් කරුම ලැබුශා. එම කමිටුශේ 
හාමාිතකයන් පහත පරිදි ශේ: 

 කුහලා හශරෝිතනී  තරශර්ධාන මහත්මිය 
(විශ්රාමික මහාධිකාරණ විනිරැරු) 

 ජ්නාධිපි  නීි ඥ යූ.රර්.ඩී. සිකශා මහතා 
(ගරු අධිකරණ අමාතයතුමාශ  නීි  
උපශශ ක හහ ශ්රී ලංකා නීි ඥ හංගමශේ  
හිටපු හභ්ාපි ) 

 ශරෝහණ හපුගහවශත්ත මහතා (අි ශර්ක 

ශකකේ (පාලන)   අධිකරණ අමාතයාං ය) 

 යූ.රර්.එක.ඒ. රණ තර මහතා (විශ්රාමික 
ශජ්යෂවඨ නිශයෝජ්ය ශපොලිහවපි ) 

 ගාමිණී ජ්යසිංහ මහතා (විශ්රාමික 
බන්ධානාගාර ශකොමහාරිහව) 

තශද  ශමම සිදු තම හේබන්ධාශයන් මූලික විමර් නය්ෂ කිරීම 

හඳහා බන්ධානාගාර ශකොමහාරිහව ජ්නරාක විසින් බන්ධානාගාර 

ශකොමහාරිහවශරශයකුශ  ප්රධාානත්ශශයන් ි ශදශනකුශගන් ුතත් 

කමිටුශ්ෂ පත් කර තත. 

මා කලින් හඳහන් කළ කමිටුශට අපි කියලා ි ශබනශා  

මාහයකින් හේපූර්ණ ශාර්තාශ්ෂ  ශදන්න   ප්රාශයෝගිකශ හැකියාශ 

ි ශබනශා නේ  ශහාම ගත ුතතු පියශර හේබන්ධාශයන් හි යකින් 

අතුරු ශාර්තාශ්ෂ ලබා ශදන්න කියලා. 

මට ලැබී ි ශබන ශතොරතුරු අුමශ අද එම කමිටුශේ 

හාමාිතකයන් මහර බන්ධානාගාරය නිරී්ෂෂණය කිරීම හඳහා යෑමට 

නියමිතයි. 

 (ii).  ඔේ. 

  බන්ධානාගාර රැඳවියන් හමාජ්ශයන් ශශන්කර තබා 
ගන්නා පිරිහ්ෂ වුශද  ඔවුන් අශේ හමාජ්ශේ  
හශහෝදර මිනිරැන් ශකොටහ්ෂ ශලහ හලකා ක්රියා 
කිරීමට බන්ධානාගාර ශදපාර්තශේන්තුශ නිරතුරුශ 
කටුතතු කරමින් පශතී. ඒ අුමශ රැඳවියකු 
බන්ධානාගාරශයන් නිදහහව ශන විට යහපත් 
ගුණධාර්මශලින් පිරිපුන් හමාජ්යට ශැඩදායි 
මිනිශහකු ශලහ හැඩගැන් තම බන්ධානාගාර 
ශදපාර්තශේන්තුශේ ප්රුදඛ්තම අභිලාෂය ශේ. 
එශහයින් බන්ධානාගාර රැඳවියන්ශ  
ජීවිතාර්ෂෂාශ නිරන්තරශයන්ම රැර්ෂෂිත කිරීමට 
කටුතතු කර තත. පත් කරන ලද විමර් න කමිටු 
විසින් ලබා ශදන නිර්ශශ  අුමශ ඉදිරි පියශර 
ගැනීමට නියමිතය. 

 (iii).  මහර බන්ධානාගාරශේ  ගැටුමට බලපෑ ශහේතුහාධාක 
හා ශමශැනි තත්ත්ශ නැශත ති  ශනො තමට ගත 
ුතතු ක්රියාමාර්ග හා නිර්ශශ  ඉදිරිපත් කිරීම හඳහා 
විමර් න කමිටු ශදක්ෂ පත්කර තත. එම කමිටුශල 
නිර්ශශ  හා තීරණ මත ඉදිරි කටුතතු කිරීමට 
නියමිතය. 

 (iv).  ශමම ගැටුමට ශහේතු වූ කරුක  හා නැශත ශමශැනි 
සිශධි ති  ශනො තමට ගත ුතතු ක්රියාමාර්ග පිළිබඳශ 
අදාළ කමිටුශ විසින් නිර්ශශ  ඉදිරිපත් කළ පරැ 
ඉදිරිශේ දී ගත ුතතු ක්රියාමාර්ග තීරණය කිරීමට 
නියමිතය. 

 (v).  බන්ධානාගාර රැඳවියන්ශ  PCR පරී්ෂෂණ 
11 500්ෂ පමණ ශේ ශන විට සිදුකර තත. එනේ  
තුශනන් එකකට ශඩා ශැඩි ප්රමාණයකට ශේ 
පරී්ෂෂණය සිදුකර ි ශබනශා. බන්ධානාගාර 
රැඳවියන්ශ  PCR පරී්ෂෂණ සිදු කිරීමට අමතරශ 
්ෂෂික ප්රි ශශහජ්නක පරී්ෂෂණ - Rapid 
Antigen Tests - සිදු කිරීම ද ක්රියාත්මක               
කර තත. ළට අමතරශ බන්ධානාගාර රැඳවියන් 
බන්ධානාගාරශයන් ුදදා හැරීමට ශපර ප්රි ශශහ 
පරී්ෂෂණ - antibody tests - සිදු කිරීමට ද තීරණය 
කර තත. 
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 (vi).  බන්ධානාගාර තුළ ශකොවිඩ් - 19 ශරෝග ශයාේි ය 
ශැළැ්ෂ තම හඳහා ශගන ති  ක්රියාමාර්ග ශමශහේය. 

1. අුදත්තන් බැලීම තාශකාලිකශ නශත්ශා 
ි බීම. 

2. බන්ධානාගාරශලට තතුළත් ශන නශක 
රැඳවියන් නියමිත දින ගණන හේපූර්ණ ශන 
ශත්ෂ අනිකුත් රැඳවියන් හමට හේබන්ධා 
ශනොශන අුතරින් ශශනම බන්ධානාගාරයක  
නිශරෝධාායන මධායහවථානයක ශහෝ ශශනම 
ශගොඩනැගිකලක රඳශා තැබීම. 

3. අහඹු ශලහ ශතෝරා ගත් රැඳවියන්ශ  හා 
නිලධාාරින්ශ  PCR පරී්ෂෂණ විිනන්විට සිදු 
කිරීම. 

4. රැඳවියන් අධිකරණශලට ඉදිරිපත් කිරීම 
 තඩිශයෝ තා්ෂෂණය හරහා සිදු කිරීම හා ගරු 
අධිකරණය විසින් යේ රැඳවිශයකු ඉදිරිපත් 
කරන ශලහ විශ ේෂ නිශයෝගය්ෂ ලබා ශදුම 
ලැබුශශහොත් පමණ්ෂ ඔහු අධිකරණයට 
ඉදිරිපත් කිරීම.  

5. උෂවණත්ශය මැන හටහන් කර ගැනීම හඳහා 
අශ ය උපකරණ බන්ධානාගාරය ශශත ලබා 
දී ි බීම. 

6. දෑත් ශහේදීම හඳහා අශ ය පහරැකේ ලබා දී 
ි බීම. 

7. විෂබීජ්හරණයට අශ ය රහායනික ද්රශය හා 
ඒශා ඉසීමට අශ ය පහරැකේ ද ලබා දී ි බීම. 

8. රැඳවියන් හඳහා ුදඛ් රශරණ ලබා දී ි බීම. 

9. රුතර්ශේද ශදපාර්තශේන්තුශ හමට 
ඒකාබශධාශ රැඳවියන්ශ  ප්රි  ්ෂතීකරණය 
ශැඩි කිරීම හඳහා ඖෂක්ය පාන ශර්ග ලබා දී 
ි බීම. 

  නිලධාාරින් හඳහා අශ ය රර්ෂෂක උපකරණ හා 
අශ ය ද්රශය - PPE kits, face shields, face masks, 
gloves et cetera - ලබා දීලා ි ශබනශා. නිලධාාරින් 
හා රැඳවියන් ශකොවිඩ් - 19 ශහංගත තත්ත්ශය 
පිළිබඳශ හා එයින් රර්ෂෂා  තශේ ක්රමශේදය 
හේබන්ධාශයන් අඛ්ණ්ඩශ දැුමශත් කරනශා. 
බන්ධානාගාර නිලධාාරින් රාජ්කාරි ශාර්තා කිරීශේදී 
ශකොටහව ශ ශයන් රාජ්කාරියට ශගන්ශා ගන්නශා. 
ශකොවිඩ් - 19 ශයිරහය රහාදිත රැඳවියන් රැඳ තම 
හඳහා කන්දකාඩු පුනරුත්ථාපන මධායහවථානය  
ගකලෑකල මධායහවථානය ශැනි ශශනම මධායහවථාන 
හවථාපිත කරලා ි ශබනශා. 

 (vii)  බන්ධානාගාර තදබදය ශැළැ්ෂ තමට ශගන ති  
පියශර 

  රිමාන්ඩ් බන්ධානාගාර ගතශන අය රැඳ තම හඳහා 
නශ ශගොඩනැඟිලි කිහිපය්ෂ පකලන්ශහේන 
බන්ධානාගාර පරිශ්රශේ  ුතද හුදදාශේ හහ නාවික 
හුදදාශේ හහාය ති ශ සිවික රර්ෂෂක 
ශදපාර්තශේන්තුශ විසින් ශේ ශන විට ඉදි කරමින් 
පශතී. ශකොවිඩ් - 19 ශගෝලීය ශහංගත තත්ත්ශය 
තුළ බන්ධානාගාර රැඳවියන්ශ  ශහෞඛ්ය රර්ෂෂාශ 
තහවුරු කිරීම  පශි න බන්ධානාගාර තදබදය 
හුදශේ තර්ජ්නය්ෂ  ත තත. ශේ කරුක  
හැලකිකලට ශගන ළට කඩිනේ පියශර්ෂ ශලහ 
හුනනාගත් ශපර හැකසූ - pre-fabricated - 
ශගොඩනැඟිලි හවථාපිත කිරීශේ කටුතතු 
ශාරියශපොළ  කළුතර  මහර  නශ මැගසින් 
බන්ධානාගාර තුළ සිදු කරමින් පශතී. බූහවහ 

බන්ධානාගාරය අධිරර්ෂෂිත බන්ධානාගාරය්ෂ 
ශලහ හංශර්ධානය කර  එහි රර්ෂෂක සිර කුින 
110්ෂ හවථාපිත කිරීමට හැලරැේ කර ති  අතර  
ඉන් සිර කුින 46ක ශැඩ නිම කර දරුක  ගණශේ  
අපරාධාකරුශන් රැඳ තමට කටුතතු කර තත. 
ශාරියශපොළ බන්ධානාගාරශේ  නශ ශගොඩනැඟිලි 
හංකීර්ණය ඉදි කිරීමට හැලරැේ කර ති  අතර  
ශහර තුන්ෂ තුළදී ඉදි කිරීම අශහන් කිරීමට 
හැලරැේ කර තත. මත් ද්රශයශලට තබ්බැහි  ත ති  
බන්ධානාගාරගත ශන රැඳවියන් ප්රමාණය දිශනන්- 
දින ඉහළ යෑම අධික බන්ධානාගාර තදබදයට 
ප්රධාාන ශහේතුශ ශන අතර  ළට පිළියේ ශ ශයන් 
 තරවිල එළිමහන් සිර කඳවුර රශ්රිතශ 
ශන්ශාසිකයන් 2 000්ෂ හඳහා මත් ද්රශයශලට 
තබ්බැහි වූශන්ට ප්රි කාර කිරීශේ මධායහවථානය 
ඉදි කිරීමට හැලරැේ කර තත. ශමම ඉදිකිරීේ ඉදිරි 
ශර්ෂ 5 තුළදී අශහන් කිරීමට නියමිතය. රැළු 
ශැරැදිශලට බන්ධානාගාරගත වූශන් ජ්නාධිපි  
විශ ේෂ හමාශ යටශත් නිදහහව කිරීමට දැනටමත් 
කටුතතු කර ි ශබනශා. රැළු ශැරැදිශලට 
ශරදකරුශන් ශන පුශගලයන් බන්ධානාගාරගත 
ශනොකර ප්රජ්ා පාදක විශ ෝධාන ශදපාර්තශේන්තුශ 
යටශත් විශ ෝධානයට ල්ෂ කිරීම හඳහා ප්රජ්ා පාදක 
විශ ෝධාන පනත හංශ ේධානය කිරීමට මම ශේ ශන 
විටත් කැබිනට් පත්රිකාශ්ෂ ඉදිරිපත් කර 
ි ශබනශා. ශේ තුළින් විශ ෝධානයට ල්ෂශන 
පුශගලයන් ප්රමාණය ශැඩි කර ගැනීමට අපි 
අශේ්ෂෂා කරනශා. තප පනත යටශත් ශපොලිහව 
තප ලබා දිය හැකි පුශගලයන්ට ශපොලීසිය මඟින් 
තප ලබා දීම හඳහා ධධාර්යශත් කිරීමට කටුතතු 
කරමින් පශතී. ශේ තුළින් අනශ ය ශලසින් 
ර්ෂෂිත බන්ධානාගාරගත ශන ප්රමාණය අශම කර 
ගැනීමට අශේ්ෂෂිතය. මත් ද්රශයශලට 
තබ්බැහිවූශන් පුනරුත්ථාපන ශකොමහාරිහව 
ජ්නරාක කාර්යාං ය හරහා පුනරුත්ථාපනය 
කිරීම හඳහා නශ පුනරුත්ථාපන හා ප්රි කාර 
මධායහවථාන 4්ෂ හවථාපිත කිරීමට නියමිතයි.  

ගරු කථානායකතුමනි  ළශේ   ශපොලීසිය හා රර්ෂෂක අං  

හමට අශේ අමාතයාං ය එකතු ශශලා ළට හේබන්ධා ශශලා ඉන්න 

අය තප මත නිදහහව කර හමාජ්ගත කිරීම හඳහා ක්රමශේදය්ෂ 

දැනටමත් හාකච්ඡා කරශගන ි ශබනශා. අද ශකොවිඩ් 19 

මධායහවථානශේ  පශත්ශන හාකච්ඡාශේදී ඒ පිළිබඳ තීරණය කිරීමට 

බලාශපොශරොත්තුශශන් ඉන්නශා. ඒ හැරුණාම  තප ලබාදුන් නුදත් 

තප ශකොන්ශශසි හපුරාගැනීමට බැරි අයට ඒ තප ශකොන්ශශසි 

හපුරාගැනීම හඳහා කාලය්ෂ ලබාදීමට අපි කටුතතු කරමින් 

ඉන්නශා. ඒ අුමශ ප්රාශයෝගිකශ ශේ හඳහා කළ හැකි ශකින 

කාලීන  මධාය කාලීන හා දීර්ඝ කාලීන ශැඩහටහන් අපි කරශගන 

යනශා. ශේ සියලු සිරකරුශන් පුනරුත්ථාපනය කිරීම හඳහා 

ජ්ාි ක ශැඩ පිළිශශළ්ෂ පිළිබඳ අපි ශේ ශන විට හාකච්ඡා 

කරශගන යනශා. ම්ෂනිහාද යත්  2019 ශර්ෂශේ  හංඛ්යා ශකඛ්න 

අුමශ ශේ සිර දඬුශේ විඳින අයශගන් සියයට 52්ෂ පමණ මත් 

ද්රශයශලට තබ්බැහි වූ අයයි. ඒ අය නැශත නැශත හමාජ්ගත 

ශශමින් ඉන්නශා. ඒ හින්දා සිරගත කිරීම දීර්ඝ කාලීන විහුනම්ෂ 

ශනොශන බශ රජ්ය්ෂ හැිනයට අපි ශටහාශගන ි ශබනශා. එම නිහා 

තමයි අපි උත්හාහ කරන්ශන්  ඒ ශශුමශට alternative එක්ෂ 

හැිනයට ඔවුන් පුනරුත්ථාපනය කළ හැකි ද කියා ශහොයා බලන්න. 

ඒ හේබන්ධාශයන් සියලු කටුතතු කර ි ශබනශා. අපට ශාර්තාශ 

ලැබුණාට පහවශහේ ඒ ශාර්තාශ අුමශ තශදුරටත් කටුතතු කිරීමට 

බලාශපොශරොත්තු ශශනශා. ගරු අුමර කුමාර දිහානායක මන්ත්රීතුමා 

දැන් හභ්ා ගර්භ්ශේ  නැි  වුණත්  එතුමා ශේ කාරණය 

හේබන්ධාශයන් අපශ  අශධාානය ශයොුද කර තම පිළිබඳ මම 

එතුමාට හවතුි ශන්ත ශශනශා.  
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පාර්ලිශේන්තුශ 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීළටට  ගරු චමක රාජ්ප්ෂෂ අමාතයතුමා. 

 
 

"බුරවි" සුිත කුණාටුදේ වර්තමාන තත්ත්වය: 
වාරිමාර්ග අමාතය සහස රාජය ආරක්ෂක, 
සපවදේශ් ක යුුර හසා ආපො කළමනාකරණ 

රාජය අමාතයුරමාදේ ප්රකාශ්ය 

புரவி சூறொவளியின் தற்ரபொமதய நிமலமை: 

நீர்ப்பொசன அமைச்சரும் அரச பொதுகொப்பு, 

உள்நொட்டலுவல்கள் ைற்றும் அனர்த்த 

முகொமைத்துவ இரொஜொங்க 

அமைச்சருைொனவொினது கூற்று 
CURRENT STATUS OF CYCLONE "BUREVI": 
STATEMENT BY MINISTER OF IRRIGATION  

AND STATE MINISTER OF NATIONAL SECURITY, 
HOME AFFAIRS AND DISASTER MANAGEMENT 

 

ගු චමල් රාජපක්ෂ මහසතා මවාරිමාර්ග අමාතය සහස රාජය 
ආරක්ෂක, සපවදේශ් ක යුුර හසා ආපො කළමනාකරණ 
රාජය අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு சைல் ரொஜபக்ஷ - நீர்ப்பொசன அமைச்சரும் அரச 

பொதுகொப்பு, உள்நொட்டலுவல்கள் ைற்றும் அனர்த்த 

முகொமைத்துவ இரொஜொங்க அமைச்சரும்) 

(The Hon. Chamal Rajapaksa - Minister of Irrigation and 
State Minister of National Security, Home Affairs and 
Disaster Management) 
ගරු කථානායකතුමනි  "බුරවි" රැළි කුණාටුශ හේබන්ධාශයන් 

අප ගත් ක්රියා මාර්ග පිළිබඳ මම ළ ශේ  ශේ ගරු හභ්ාශේ අශධාානය 

ශයොුද කරවූශා. අද මම එහි ශර්තමාන තත්ත්ශය පිළිබඳත් ශේ 

හභ්ාශ දැුමශත් කිරීමට අදහහව කළා.  

නිරිතදිග ශබංගාල ශබෝෂක ුදහුද ප්රශශ ශේ  පැශැි  "බුරවි" 

රැළි කුණාටුශේ ශ්ෂන්ද්රය ශදහැේබර් ශදශැනි දින රාත්රී 10.30ත්  

11.30ත් අතර කාලශේ දී ශ්රී ලංකාශේ ළහාන දිග ශශරළ තීරශේ  

ි රියාය හහ කුච්චශේලි අතරින් ශ්රී ලංකා ශගොඩ බිමට තතුළු වුණා. 

එය ක්රමශයන් බටහිරට බරශ ශයඹ ශදහට ගමන් කර මන්නාරේ 

ශබෝෂක ශශත අද දහශක කාලය ශන විට ගමන් කරුම තතැයි 

බලාශපොශරොත්තු ශශනශා. දැනට ලැබී ති  ශතොරතුරු අුමශ  ළශේ   

එනේ 2020 ශදහැේබර් 02ශැනි දා "බුරවි" රැළි කුණාටුශ 

ශහේතුශශන් එහි ප්රධාාන ශ ශයන් බලපෑමට ල්ෂ ශේ යැයි අුමමාන 

කළ යාපනය  කිලිශනොච්චිය  ශවුනියාශ  අුමරාධාපුරය  

ත්රිකුණාමලය  මඩකලපුශ  ශපොශළොන්නරුශ  හේබන්ශතොට  

ශමොනරාගල  කුරුණෑගල  පුත්තලම  අේපාර  මන්නාරම හහ 

ුදලි ේ දිහවත්රි්ෂක අතරින් යාපනය  ත්රිකුණාමලය  මන්නාරම හහ 

ුදලි ේ යන දිහවත්රි්ෂකශල පමණ්ෂ ඉතා රැළු ශ ශයන් රපදා 

තත්ත්ශය්ෂ  ශාර්තා ශශලා ි ශබනශා. 

ඉහත දිහවත්රි්ෂකශල රැළි කුණාටුශ ශහේතුශශන් අශතැන් ශන මහ 

ජ්නතාශ හඳහා සූදානේ කර ි බූ රැර්ෂෂිත මධායහවථාන ශ ශයන් 

යාපනශේ  රැර්ෂෂිත මධායහවථාන 4්ෂ ද  ත්රිකුණාමලශේ  රැර්ෂෂිත 

මධායහවථාන 49්ෂ ද  මන්නාරම රැර්ෂෂිත මධායහවථාන 8්ෂ ද  

ුදලි ේ රැර්ෂෂිත මධායහවථාන 4්ෂ ද ශනශා. ශමශහේ රැර්ෂෂිත 

මධායහවථාන 65්ෂ ශශත පිළිශශළින් යාපනය දිහවත්රි්ෂකශේ  පවුක 

134කට අයත් පුශගලයන් 522ශදශනකු ද  කිලිශනොච්චිය 

දිහවත්රි්ෂකශේ  පවුක 628කට අයත් පුශගලයන් 1 949ශදශනකු ද  

මන්නාරම දිහවත්රි්ෂකශේ  පවුක 324කට අයත් පුශගලයන් 

1 114ශදශනකු හහ ුදලි ේ දිහවත්රි්ෂකශේ  පවුක 123කට අයත් 

පුශගලයන් 422ශදශනකු ද යනාදි ශ ශයන් එම දිහවත්රි්ෂක 

සියකශකම පවුක 1 009කට අයත් පුශගලයන් 4 007ශදශනකු ශේ 

ශන විට ශයොුද කර ි ශබනශා. තශද  යාපනය  ුදලි ේ  

කිලිශනොච්චිය  ශේනියාශ හහ ත්රිකුණාමලය යන දිහවත්රි්ෂකයන්හි 

පවුක 551කට අයත් පුශගලයන් 1 904ශදනකු ශමම අයහපත් 

කාලගුික තත්ත්ශය ශහේතුශශන් බලපෑමට ල්ෂශ ති  බශට ශේ 

ශන විට ශතොරතුරු ලැබී ි ශබනශා. ඉහත සියලු දිහවත්රි්ෂකශල 

පූර්ණ නිශාහ හානි 15්ෂ හහ අර්ධා නිශාහ හානි 170්ෂ  සිදු   ත 

ි ශබනශා.  

ගරු කථානායකතුමනි  මා ශේ ශශලාශේ විශ ේෂශයන්ම මත්ෂ 

කරනශා  කාලගුණ විදයා ශදපාර්තශේන්තුශ ඒ පිළිබඳ කලින් 

දැුමේ දීම නිහාත්  රපදා කළමනාකරණ මධායහවථානය තතුළු 

සියලු තරාි රේශල නිලධාාරින් ඉතා උනන්දුශශන් කටුතතු කිරීම 

නිහාත්  ති  විය හැකිශ ි බූ හානිය  පීඩනය අශම කරගන්න අපට 

පුළුශන් වූ බශ. ශබොශහොම හවතුි යි. 

 
ගු චාල්සප නිර්මලනාේද මහසතා 
(ைொண்புைிகு சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்) 

(The Hon. Charles Nirmalanathan) 

ගරු කථානායකතුමනි  ගරු චමක රාජ්ප්ෂෂ තමි තුමා දැන් 

කථා කරපු කාරණය හේබන්ධාශයන් මටත් ඉකලීම්ෂ කරන්න 

ි ශබනශා.  

ගරු තමි තුමනි  ළශේ  රපු කුණාටුශ නිහා මන්නාරශේ 

ශත්ශන්පිට්ින  ුදන්ඩාේපිට්ින  විඩත්තකතීේ  අන්ශතෝනියාර්පුරේ 

ක්ශර ගේමාන ඔ්ෂශකොටම ුදහුදු ශතුර තවිකලා  දැන් මිනිහවරැ 

ඔ්ෂශකෝම displace ශශලා ඉන්ශන්. මන්නාරශේ families 

1 258්ෂ දැනට displace ශශලා ි ශබනශා. ශබෝට්ටු damage 

ශශලා ි ශබනශා. ගරු තමි තුමනි  මම ඔබතුමාශගන් ඉකලීම්ෂ 

කරනශා  මන්නාරශේ දිහාපි ට කථා කරලා  ශේ හේබන්ධාශයන් 

action ගන්නා ශලහ උපශදහව ශදන්න කියලා.  

 
ගු දසල්වම් අඩඩක්කලනාේද මහසතා 
(ைொண்புைிகு தசல்வம் அமடக்கலநொதன்)  

(The Hon. Selvam Adaikkalanathan)  
தகௌரவ அமைச்சர் அவர்கரள, ைமழ ததொடர்ந்து தபய்து 

வருவதொல் அங்கு விறகுகமள எடுக்க முடியொத ஒரு சூழல் 

இருக்கின்றது. அதனொல், இடம்தபயர்ந்த ைக்களுக்குச் சமைத்த  

உணமவக் தகொடுப்பதற்கு அதிகொொிகள் எல்ரலொரும் ைிகவும் 

சிரைப்பட்டுக்தகொண்டிருக்கின்றொர்கள். அதற்தகொரு ைொற்றுத் 

திட்டத்மதக் தகௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் தகொண்டுவர 

ரவண்டும். ஏதனன்றொல், ததொடர்ந்து ைமழ தபய்கின்றது. 

பொரொளுைன்ற உறுப்பினர் சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன் அவர்கள் 

தசொன்னதுரபொல, ரபசொமல ரபொன்ற இடங்களில் trawlers 

எல்லொம் உமடக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அந்த வமகயிரல, 

இடம்தபயர்ந்தவர்களுக்குச் சமைத்த உணமவக் தகொடுப் 

பதற்கொன வழிமுமறமய உருவொக் கரவண்டுதைன்று தகௌரவ 

அமைச்சர் அவர்களிடம் நொன் இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் 

ரகட்டுக்தகொள்கின்ரறன்.    

 
 

ගු චමල් රාජපක්ෂ මහසතා 
(ைொண்புைிகு சைல் ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksa) 

ඒ ගරු මන්ත්රීතුමන්ලා ශදපළ විසින් හඳහන් කරන ලද කරුක  

ශකශර් අශධාානය ශයොුද කරලා  ශහාම ඒ ගැන ශහොයා බලා  ඒ 

සියලුශදනාට කඩිනේ විහුනේ ලබා දීමට කටුතතු කරන්නේ. 
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ගු සජිත් දප්රේමොස මහසතා මවිුේධ පාර්ශ්පවදේ 
නායකුරමා   
(ைொண்புைிகு சஜித் பிரரைதொஸ - எதிர்க்கட்சி முதல்வர்) 

(The Hon. Sajith Premadasa - Leader of the Opposition) 
ගරු කථානායකතුමනි  මට අශහවථාශ ලබා දීම ගැන ශබොශහොම 

හවතුි යි. ශැදගත් කරුක  තුන්ෂ පිළිබඳ මා අදහහව ප්රකා  කරන්නට 

යනශා.  

විශ ේෂශයන්ම අශේ ගරු චමක රාජ්ප්ෂෂ මැි තුමාට හඳහන් 

කරන්න කැමැි යි  රපදා කළමනාකරණ ්ෂශෂේත්රශේ  සියලුශදනා 

ශහොඳ සූදානමකින් ඒ රැළි කුණාටුශට ුදහුණ ශදන්නට කටුතතු කළ 

බශ. ඒ ශශුමශශන් ඒ සියලු නිලධාාරින්ට අශේ හවතුි ය ශේ 

අශහවථාශේ පුද කරනශා. ඒ ශාශ ම  අශේ ගරු මන්ත්රීතුමන්ලා 

හඳහන් කරපු රකාරයට විපතට පත් සියලුශදනාට ලබා දිය ුතතු 

ඉහළම උපකාරය ලබා ශදන්න කියන ඉකලීම මා කරනශා. 

මහර බන්ධානාගාර සිශධිය හේබන්ධාශයන් හවථාශර නිශයෝග 

27 (2) යටශත් අහන ලද ප්ර වනයට ගරු අලි හබ්රි මැි තුමා 

පිළිතුරු හපයමින් ගරු හභ්ාශ දැුමශත් කිරීම ගැන  මා එතුමාට 

හවතුි ශන්ත ශනශා.  

ගරු කථානායකතුමනි  ළශේ  හමගි ජ්න බලශේගශේ  අශේ 

තරුණ මන්ත්රී කණ්ඩායම්ෂ මහර බන්ධානාගාරයට ගිහින් 

ි ශබනශා  ඒ තත්ත්ශය  ශහොයා බලන්න.  

ගරු කථානායකතුමනි  අප හැශමෝම විශ ේෂශයන්ම අශශබෝධා 

කරගන්නට ඕනෑ කාරණය්ෂ ි ශබනශා. 1877 අංක 16 දරන 

බන්ධානාගාර රඥා පනශත් 66ශන ශගන්ි ශේ  68ශන ශගන්ි ශේ  

හහ 77 (3)  (4) යන ශගන්ි  දිහා බැලුශාම ශපශනනශා  

බන්ධානාගාරගතශ සිිනන අයට හලකන රකාරය පිළිබඳ  ලබා දිය 

ුතතු හත්කාර පිළිබඳ ශබොශහොම පැහැදිලිශ හඳහන්ශ ි ශබන බශ. 

පරැගිය දින කිහිපය තුළ ති  වූ සිශධි නිහා එම රඥා පනශත් 

ශගන්ි  රාශිය්ෂ තත්තශ ශයන්ම උකලංඝනය කර ි ශබනශා 

කියා මා හිතනශා.  

ගරු කථානායකතුමනි  ශේ ගරු හභ්ාශේ ප්රකා  වුණා  මහර 

සිශධිය අදිසි හහවතය්ෂ විසින් ක්රියාත්මක කරුම ලැබුශා කියලා. 

තශත් හමහශර්ෂ කිේශා  "පුශගලිකශම ශහොයලා බැලුශා. 'රිශහව' 

කියන ශපත්ත්ෂ නිහා ශක දකින්න ි ශබන ර ාශශන් ඒ සිදු තම 

වුණා" කියලා. ඒ ශාශ ම කිේශා  "ශමය ජ්ාතයන්තර ශ ශයන් 

අශේ රට අපකීර්ි යට පත් කරන ශයායාමය්ෂ" කියලා. හැබැයි 

ශබොශහොම පැහැදිලි ශශලා ි ශබනශා  ඒ පරිපාලනශයන් බරපතළ 

අඩු පාඩුශ්ෂ සිදු ශශලා ි ශබනශා කියලා. ඒ රැඳවියන් ඉකලා 

ි ශබන්ශන් ශශන ශමොකශත් ශනොශශයි. PCR පරී්ෂෂණයට ශයොුද 

කිරීම හරහා ඒ අයශ  ශකොවිඩ්-19 තත්ත්ශය පරී්ෂෂා කරන්න 

කියලායි. ශකොවිඩ් ශරගුලාසි උකලංඝනය කරලා ශැලිකඩ 

බන්ධානාගාරශේ  සිින රැඳවියන් 120්ෂ මහර බන්ධානාගාරයට 

ශගනිහිකලා 183ශදනකුශගන් ුතත් ශකොවිඩ්-19 රහාදිත ශපොකුර්ෂ 

නිර්මාණය  තම ගැන ශේ ගරු හභ්ාශ දැුමශත් කරලා නැහැ.  

ගරු කථානායකතුමනි  ඒ ශාශ ම දැන් මට කියන්න සිශධා 

ශනශා  ඒ රැඳවියන්ශ  ශහෞඛ්ය ්ෂශෂේත්රය භ්ාරශ සිිනන නිශයෝජ්ය 

අධාය්ෂෂශරයා වියත් මශ  හාමාිතකශයකු ශන බශ. ඔහු තමයි ඒ 

රැඳවියන් පිරිහ ශැලිකඩින් මහරට යශා ි ශබන්ශන්. ශේක 

ශශ පාලනය කථා කිරීම්ෂ ශනොශශයි. ශේක තමයි හතය. ඒ නිහා 

තමයි එම ශකොවිඩ් ශපොකුර නිර්මාණය වුශණ්. ඒ ශපොකුර නිහා 

තමයි  ඒ ශේදශාචකය නිර්මාණය වුශණ්.  

මම අලි හබ්රි මැි තුමාට හවතුි ශන්ත ශනශා.  එතුමා කිේශා 

ශකකේශරයාශ  ප්රධාානත්ශශයන් කමිටුශ්ෂ පත් කිරීම ගැන. මම 

බලාශපොශරොත්තු ශනශා  එතුමා පත් කරපු කමිටුශ හවශාක්න  

අප්ෂෂපාතී පරී්ෂෂණය්ෂ කරලා ශේ සිදුවුක  ශේදශාචකශේ  

රැලුදල ශහොයන්නට කටුතතු කරයි කියලා. ඒ ශාශ ම  ශබොශහොම 

පැහැදිලිශ කියන්නට ඕනෑ අශේ රට තුළ මිනීමැරුේ හංහවකෘි ය්ෂ  

ඝාතන හංහවකෘි ය්ෂ  රාජ්ය ත්රහවතශාදය්ෂ ක්රියාත්මක කරන්නට 

කිසිශහේත්ම ඉඩ ප්රහවථාශ්ෂ නැහැ කියන එක. නීි ශේ  රධිපතය - 

rule of law - කියලා එක්ෂ ි ශබනශා. එය අුමගමනය කරන්නට 

අපි හැශමෝම හැම ශශලාශේම බැඳී සිිනනශා. ඒ නිහා 

විශ ේෂශයන්ම මම කියන්නට කැමි යි  ශේ සිශධියට ශහේතුශ 

"රිශහව" ශපත්ත කියලා ුදළු ජ්න හමාජ්යම ශනොමට යශන්නට 

දරන උත්හාහයන් හහුදලින්ම අපි ප්රි ්ෂශෂේප කරලා ඒ හතයය 

ශහොයා ගන්නට උත්හාහ කරන්න ඕනෑ කියලා.  

ගරු කථානායකතුමනි  මම අශහාන ශ ශයන් ඔබතුමාට 

කියන්න කැමි යි  ළශේ  ප්රකා යට පත් වුණා Pfizer හහ 

BioNTech රයතන නිපදවු එන්නත් එ්ෂහත් රාජ්ධාානිශේ  

පිළිඅරශගන  සියයට 95ක හාර්ථකත්ශය්ෂ ි ශබනශා කියලා. 

එ්ෂහත් රාජ්ධාානිශේ  පුරශැසියන් මිලියන 20කට -ල්ෂෂ 200කට- 

ඒ එන්නත ලබා ශදන්නට dosages මිලියන 40්ෂ තණවුේ කරලා 

ි ශබනශා. එන්නත ලබාදීම ලබන හි ශේ  ඉඳලා ක්රියාත්මක 

ශශනශා. ලබන හි ශේ දී එංගලන්ත ශේ  පුරශැසියන් ල්ෂෂ 8කට ඒ 

එන්නත ලබා ශදනශා. ඒශා ලබා ශදන ක්රමශේදයත් - protocol -  

එළිද්ෂශලා ි ශබනශා. එ්ෂහත් රාජ්ධාානිශේ  එශහම කරනශකොට 

අශේ රශට් සූදානම කුම්ෂද කියා මම අහනශා. අශේ රශට්ත් ල්ෂෂ 

220කට රහන්න පුරශැසියන් සිිනනශා. අශේ රශට් ජ්නතාශට ඒ 

එන්නත ලබා ශදන්ශන් කශදාද? තණවුේ කරන්ශන් කශදාද? ගරු 

කථානායකතුමනි  මම ශේ ප්ර වනය අහන්නට ශහේතුශ  දැන් 

ශලෝකශේ  හැම රට්ෂම පාශහේ ඒ එන්නත අුමමත කරශගන  

තණවුේ කරලා  තමන්ශ  රටශලට ශගන්ශා ශගන ඒශා ගබඩා 

කරන පහරැකේ පශා හකහව කරලා ි ශබන නිහායි. නුදත්  ශේ 

ශනශත්ෂ අශේ රශට් ජ්නතාශට එන්නත ලබාදීශේ කරුක  

කාරණා පිළිබඳශ ශේ උත්තරීතර හභ්ාශශත්  රටශත් දැුමශත් 

කරලා නැහැ. ශමොන එන්නත ද ශගශනන්ශන්   

ගුණාත්මකභ්ාශශයන් ඉහළ එන්නත ශමොක්ෂද  ඒශා ගබඩා 

කිරීමට හැලරැේ ශමොනශාද  ශකොපමණ ප්රමාණය්ෂ තණවුේ 

කරලා ි ශබනශාද  ඒ තණවුේ කරපු ප්රමාණය ුදළු ජ්නගහනයටම 

ලබා ශදනශාද? ශේ ශතොරතුරු  කරුක  කාරණා පිළිබඳ අපට 

හතයය  යථාර්ථය  ති  තතු දැන ගන්නට ඕනෑ. කරුණාකරලා 

ශේ හභ්ාශටශත්  රටටශත් කියන්න එපා  "දැන් එන්නත් ිනක 

ඔ්ෂශකොම ශලෝකශේ  රටශලින් තණවුේ කරලා ඉශරයි. රශයත් 

එන්නත් ශගන්ශන්න ශශන්ශන් ලබන අවුරුශශශ අග" කියලා. ඒ 

උත්තරය නේ ශදන්න එපා. ඒ නිහා මම ශබොශහොම කාරුිකශ 

රජ්ශයන් ඉකලීම්ෂ කරනශා  ශේ කාරණා හේබන්ධාශයන් අප 

දැුමශත් කරන්න කියලා. අශේ රටට කශදාද එන්නත ලැශබන්ශන්  

ශමොන එන්නතද ලැශබන්ශන්  ශකොශහොමද ඒශා ප්රශාහනය 

කරන්ශන්  ශමොනශාද logistics, ශකොශහොමද ඒශා ගබඩා 

කරන්ශන්? ශමොනශාද storage facilities? ඒ අදාළ උෂවණත්ශය 

අුමශ ඒ එන්නත් ගබඩා කළ ුතතු ශනශා. හමහර එන්නත්ශලට 

ඍණ 80ක උෂවණත්ශය්ෂ ි ශබන්නට ඕනෑ. තශත් එන්නත්ශලට 

ඍණ 20ක උෂවණත්ශය්ෂ ි ශබන්නට ඕනෑ. ශේශා පිළිබඳ - 

 
ගු මආචාර්ය  සරත් වීරදසේකර මහසතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சரத் வீரரசக்கர)  

(The Hon.(Dr.) Sarath Weerasekera) 

ගරු කථානායකතුමනි - 

 
ගු සජිත් දප්රේමොස මහසතා  
(ைொண்புைிகு சஜித் பிரரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුමනි  ශේක ශැදගත් කාරණාශ්ෂ. ශේ 

කරුක  කාරණා පිළිබඳ ශේ හභ්ාශශත්  අශේ රශට් ජ්නතාශශත් 

දැුමශත් කරලා නැහැ. ඒ ගැන ශබොශහොම කනගාටුශශන් වුශත් 

කියන්න ඕනෑ. ඒක අි  ය ශැදගත් කාරණාශ්ෂ. ශේ පිළිබඳ 

ශහාම දැුමශත් කිරීම්ෂ කරන්න කියලා මම ඉකලීම්ෂ කරනශා.  
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පාර්ලිශේන්තුශ 

ගු මආචාර්ය  සරත් වීරදසේකර මහසතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சரத் வீரரசக்கர)  

(The Hon.(Dr.) Sarath Weerasekera) 

ගරු කථානායකතුමනි  ගරු විප්ෂෂ නායකතුමා කිේශා මහරට 

අුමුත්ෂත ශශලා හිටපු ධශදය නිලධාාරි වියත්මට හාමාිතකශය්ෂ 

කියලා.ඒක හාශදය ප්රකා ය්ෂ. එතුමා වියත්මට හාමාිතකශය්ෂ 

ශනොශශයි.   

 
ගු සජිත් දප්රේමොස මහසතා  
(ைொண்புைிகு சஜித் பிரரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුමනි  මම අලුත් අමාතයතුමාට පැහැදිලි  

කරන්න ඕනෑ. මම කිේශ ශශ ශේකයි. ශැලිකඩින් 120්ෂ රැඳවියන් 

මහරට transfer කරලා ි ශබනශා COVID-19 protocol, COVID

-19 regulations violate  කරලා  උකලංඝනය කරලා. මම ශේ 

ශබොරුශ්ෂ ශනොශශයි කියන්ශන්. හදාචාරහේපන්න බශ නිහා මම 

ඒ ශදොහවතර මහත්තයාශ  නම කියන්ශන් නැහැ. ඔබතුමන්ලා 

ශහොයලා බලන්න. නම කිේශශොත් පරී්ෂෂණශයන් ශැඩ්ෂ 

ශශන්ශන් නැහැ ශන්. 120 ශදශන්ෂ මහරට මාරු කරලා 

ි ශබනශා. ශැලිකඩින් මහරට 120්ෂ  යශන්නට නිශයෝගය දුන්ුම 

නිශයෝජ්ය අධාය්ෂෂශරයා වියත්මග හාමාිතකශය්ෂ. ඒකයි මම 

කිේශේ. 

 
ගු දජෝදසප ්ද ප්රනා්දු  මහසතා   
(ைொண்புைிகு ரஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු විප්ෂෂ නායකතුමනි  එ්ෂ කාරණය්ෂ තමයි  ශමයට 

උත්තර ශදන්න අශේ රජ්ය දැුමශත් ශශලා හිිනශේ  නැහැ. ශමය 27

(2) යටශත් තසූ ප්ර වනය්ෂ ශනොශශයි. ශමශැනි ප්ර වනය්ෂ අහනශා 

නේ කලින් අප දැුමශත් කශළොත් ශග කිශුතතු තමි ශරයාට 

තවිකලා උත්තරය්ෂ ශදන්න පුළුශන්  ශශයි. ඒ නිහා ශේ ශාශ  ad 

hoc ප්ර වන ශගශනන්ශන් නැි ශ ඒ විධියට කටුතතු කරන්න කියලා 
මම ඉකලීම්ෂ කරනශා. එතුමාශ  හේපූර්ණ කථාශේදී මම දැ්ෂක 

ශදය්ෂ ි ශබනශා. රාජ්ය ත්රහවතශාදය්ෂ  මිනී මරන හංහවකෘි ය්ෂ 

ශේ රශට් නිර්මාණය ශනශා කියලා එතුමා කිේශා. එශහම කිසිම 

හංහවකෘි ය්ෂ අපි නිර්මාණය ශශන්න ඉඩ ශදන්ශන් නැහැ. රජ්ය්ෂ 

හැිනයට ප්රජ්ාතන්ත්රශාදී නායකශය්ෂ -ශගෝඨාභ්ය රාජ්ප්ෂෂ 

ජ්නාධිපි තුමා- ඉන්නශා. එතුමා ප්රජ්ාතන්ත්රශාදය අකුරටම 

ක්රියාත්මක කරශගන යන නායකශය්ෂ. ශේ ශාශ  අශහවථාශක 

තමන්ශ  ශශ පාලන නයාය පත්රය ක්රියාත්මක කරන්න 

පාර්ලිශේන්තුශ අශහවථාශ්ෂ කර ගන්න එපා. 

ළට පහවශහේ ගරු විරුශධා පාර් වශශේ  නායකතුමා 'වියත් මටටත්' 

ගහන්න බැලුශා. රාජ්ය ත්රහවතශාදය  මිනී මරු කියලා ළළටට වියත් 

මටත් තදලා ගත්තා. එතුමාශ  ශැදගත්කම නිහා  නම කියන්ශන් 

නැහැ  කිේශා. අශේ අධිකරණ තමි තුමා ශේ ගරු හභ්ාශේ හිිනයා. 

එතුමා උත්තර දුන්නා. ඔබතුමා එතුමාට හවතුි  කළා. එතුමා තශ 

රැහව තමකට ගියා. එතුමා ඉන්න ශශලාශේ නැඟිටලා හවතුි  කරලා  

එතුමාශගන් ශේ ප්ර වන ිනක තහුශා නේ ශහොඳයි. ඒක එ්ෂ 

කාරණය්ෂ. 

ළළට කාරණය ශමයයි. රජ්ශයන්   ශේ ගැන හේපූර්ණ 

පරී්ෂෂණය්ෂ කරනශා  ගරු විරුශධා පාර් වශශේ  නායකතුමනි. මම 

හිශර් හිටපු පුශගලශය්ෂ. මම අද ශනතුරු බන්ධානාගාරශල ඉන්න 

ගණන ගැන කථා කශළේ නැහැ. මම හිටපු කාමරශේ  51්ෂ හිිනයා. 

ගරු හරත් ශෆොන්ශහේකා මන්ත්රීතුමාත් හිශර් හිිනයා.  රිමාන්ඩ් 

භ්ාරයට පත් වුණාම එ්ෂ කාමරයක 25 ශදශන්ෂ හිිනයා. බුදිය 

ගන්න පුළුශන් හරහට විතරයි. කෑගකල බන්ධානාගාරශේ  සිිනයදී 

50්ෂ ඉන්න පුළුශන් කාමරයක  225්ෂ හිිනයා. ඒ නිහා සිර ශගදර 

ශශලා ි ශබන ශශශක අපි දන්නශා. ඔබතුමන්ලා ශ  කාලශේ  -

පරැගිය අවුරුදු පශහේ- තුදන්නාන්ශහේලා එක හිර ශගය්ෂ හැදුශේ 
නැහැ. පකශකකැශක  අුවනශකොළපැලැහවහ හිර ශගශක හැදුශේ 

අශේ මහින්ද රාජ්ප්ෂෂ මැි තුමාශ  කාල ශේ දීයි. හිර ශගදරක එක 

ශැසිකිළිය්ෂශත් හදපු නැි  රණ්ඩුශ්ෂ තමයි අද ශේ හිරකාරයන් 

ගැන කථා කරන්ශන්. ඔබතුමන්ලා ශ  අවුරුදු පශහේ හිර ශගදරක 

හදපු එක ශැසිකිළිය්ෂ ශපන්ශන්න බලන්න.  
 

ගු ම්දත්රීවරදයක් 
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 

කථාශ්ෂ කරන්ශන් නැි ශ උත්තරය ශදන්න. 
 

ගු දජෝදසප ්ද ප්රනා්දු  මහසතා   
(ைொண்புைிகு ரஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

එතුමාත් කථා කළා. රජ්ය ශශුමශශන් අපි ශේශාට උත්තර 
ශදන්න ඕනෑ. ඔබතුමන්ලාශ  කාලශේ  හදපු එක ශැසිකිළිය්ෂ 

ශපන්ශන්න. සිරකාරයන් දු්ෂ විඳිනශා. කෑගකල බන්ධානාගාරශේ  

එක කාමරයක 225්ෂ හි ිනයා. ඒ ශ්ෂ ශැසිකිළිශේ  20්ෂ විතර ුදළු 

දශහම තනි කකුශලන් හිට ශගන ඉන්ශන්. උශශ ශනශකොට කකුක 

ඉදිමිලා.  

තුදන්නාන්ශහේලා ඒ කාලශේ  උහාවි හදලා හිශර් දමන එක 

කළා මිහ්ෂ සිරකාරයන් ගැන බැලුශේ නැහැ. පටු ශශ පාලන ශාසි 

ගන්න හදන්න එපා. මහර බන්ධානාගාරශේ  ති  වූ සිශධිය ගැන 

අපි රජ්ය්ෂ හැිනයට ශගකිශ ුතතු රණ්ඩුශ්ෂ හැිනයට ශහොයනශා. 

කවුරු ශහෝ ශැරැශද්ෂ කරලා ි ශබනශා නේ අපි ඒ අයට දඬුශේ 

කරනශා. හැබැයි  මහර බන්ධානාගාරශයන් හිරකරුශන් පැනලා 

ගියා නේ ඔබතුමන්ලා ශමොනශාද කියන්ශන්? එශහම නේ 

ඔබතුමන්ලා කියනශා   වියත් ම ශ  ශදොහවතර මහත්තයා set 

කරලා  පැනලා යන්න උදේ කළා කියලා. ශේ විධියට 

ශශ පාලනය කරන්න හදන්න එපා. ශේ ශාශ  ප්ර වනයකදී අපි 

මුමෂයයන් හැිනයට  පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීශරුන් හැිනයට මීට ශඩා 

ශගකීශමන් කටුතතු කරුද කියලා මම ශයෝජ්නා කරනශා.  

 
ගු සජිත් දප්රේමොස මහසතා  
(ைொண்புைிகு சஜித் பிரரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
මම ශේ කාරණය හේබන්ධාශයන් පැහැදිලි කරන්න ඕනෑ. 

මශ  අදහහව ඉදිරිපත් කිරීම මම පටන් ගත්ශත් රපදා 

කළමනාකරණ ්ෂශෂේත්රශේ   ්ෂි මත් යාන්ත්රණයට හවතුි  කරලා. 
තත්ත ශ ශයන්ම චමක රාජ්ප්ෂෂ මැි තුමාටත් මම ඒ හවතුි ය පුද 

කරනශා. ගරු චමක රාජ්ප්ෂෂ මැි තුමාට ශේ ගරු හභ්ාශේ ප්ර ංහා 

කරනශාට කවුරුශත් කලබල ශශන්න එපා කියලා මම කියනශා. 

ඒක තමයි පළුදශැනි කාරණය.  

ශදශැනි කාරණය ශමයයි. පැහැදිලිශම ශේක ශශ පාලන 

කථාශ්ෂ කර ගන්නට අපි උත්හාහ දරන්ශන් නැහැ. "රාජ්ය 

ත්රහවතශාදය" කියලා මම කිේශේ  මහර සිශධිය කළමනාකරණය 

කරපු රකාරය දිහා බලලා තමයි මම ඒ ශචනය ශගනාශේ. එශහම 

නැි ශ රණ් ඩුශ ශහෝ ශශනත් කවුරුශත් අපහරැතාශට පත් 

කරන්න මට වුශමනාශ්ෂ නැහැ. [බාධාාකිරීම්ෂ] ශපොඩ්ඩ්ෂ ඉන්න. 

එක හිර ශගය්ෂශත් අශේ කාලශේ  හැදුශේ නැහැ කියලා එතුමා 

කිේශා. මහත්මා ගාන්ධිතුමා ශබොශහොම පැහැදිලිශම ප්රකා  කරලා 

ි ශබනශා  "එක පාහල්ෂ ඉදි ශනශකොට හිර ශගශක දාහ්ෂ 

ශැශහනශා" කියලා. තත්ත ශ ශයන්ම අශේ කාල ශකශාුමශ තුළ 

අපි කශළේ "ළටම පාහල - ශහොඳම පාහල" කියන ශැඩහටහන 

තුළින් පාහක ඉදි කරන එක මිහ්ෂ හිර ශගශක හදන එක 

ශනොශශයි. අශේ අරුදණ වුශණ් පාහක ඉදි කරලා  ි ශබන හිර 

ශගශක ිනක ශහලා  හිර ශගශකශලට යන පුශගලයන් ප්රමාණය 

අශම කිරීමයි. ඒකයි අශේ අරුදණ වුශණ්. 
 

ගු දජෝදසප ්ද ප්රනා්දු  මහසතා   
(ைொண்புைிகு ரஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු කථානායකතුමනි  මම ගරු විරුශධා පාර් වශශේ  

නායකතුමාට හවතුි ශන්ත ශනශා . එතුමා චමක රාජ්ප්ෂෂ 

තමි තුමාට - [බාධාා කිරීම්ෂ] 
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ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகுசபொநொயகர்அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු විරුශධා පාර් වශශේ  නායකතුමාට mike එක ශදන්න. 

 

ගු සජිත් දප්රේමොස මහසතා  
(ைொண்புைிகு சஜித் பிரரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
හදාචාර හේපන්න ශශන්න කියන්න. තත්තටම ශේ mike එක 

on, off කරන කවුරු ශහෝ ශකශන්ෂ කාමරය තතුශළේ ඉන්නශා.   

 
ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නැහැ  මශ  ඉකලීමට තමයි ගරු තමි තුමාට mike එක 

දුන්ශන්. 

 

ගු සජිත් දප්රේමොස මහසතා  
(ைொண்புைிகு சஜித் பிரரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
එතැන අදිසි හහවතය්ෂ ි ශබනශා. එශහම කරන්න එපා. 

 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ම ශ  ඉකලීමට තමයි තමි තුමාට mike එක දුන්ශන්. 

 

ගු සජිත් දප්රේමොස මහසතා  
(ைொண்புைிகு சஜித் பிரரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුමනි  හාේප්රදායාුමූලලශ විරුශධා පාර් වශශේ  

නායකශරයා කථා කරන ශකොට එශහම mike එක off වුශණ් 

නැහැ. මහින්ද රාජ්ප්ෂෂ මැි තුමා විරුශධා පාර් වශශේ  නායකතුමා 

ශශලා ඉන්න ශකොට  mike එක off වුශණ් නැහැ.  

 

ගු කථානායකුරමා   
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමා කථා කරලා අශහානයි කියලා හිතලා තමයි 

තමි තුමා නැඟිට්ශට්. 

 
ගු සජිත් දප්රේමොස මහසතා  
(ைொண்புைிகு சஜித் பிரரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
අර කාමර ය තතුශළේ අදිසි හහවතය්ෂ ි ශබනශා. 

 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එශහම එක්ෂ නැහැ. 
 
ගු සජිත් දප්රේමොස මහසතා  
(ைொண்புைிகு சஜித் பிரரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුමනි  වියත් මටට  අපහාහ උපහාහ කරන්න 

මට කිසිම වුශමනාශ්ෂ නැහැ. මම එශහම කරලාත් නැහැ.  

නුදත් මම නේ-ගේ කියන්නට ගිශේ  නැහැ. හැබැයි  

බන්ධානාගාරශේ  රැඳවියන්ශ  ශහෞඛ්ය ්ෂශෂේත්රය භ්ාරශ සිිනන 

නිශයෝජ්ය අධාය්ෂෂශරයා රැඳවියන් 120 ශදශන්ෂ මහරට යැේශාද  

නැශද? මහර බන්ධානාගාරශේ  සිිනන ධශදයතුමා ඒක ප්රි ්ෂශෂේප 

ක ළා. ශමශහම කරන්න එපා  ශමශහම කරන එක COVID 

protocol එකට විරුශධායි කිේශා. ලිඛිතශ ශදන්න  කිේශා. 

ශමොක්ෂද  වුශණ්? අර නිශයෝජ්ය අධාය්ෂෂශරයා ඔහුට බැණ 

ශැදුණා; බලහත්කාරශයන් යැේශා. ඒ ගැනයි මම කථා කශළේ. 

එශහම නැතුශ මට කාටශත් මඩ ගහන්න කිසිම වුශමනාශ්ෂ නැහැ. 

 
ගු දජෝදසප ්ද ප්රනා්දු  මහසතා   
(ைொண்புைிகு ரஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු කථානායකතුමනි  නිශැරදි කිරීම්ෂ කරන්න ඕනෑ. අශේ 

ගරු විප්ෂෂ නායකතුමා  ගරු චමක රාජ්ප්ෂෂ තමි තුමාට හවතුි  

කරපු එක; ඒ කිසිශ්ෂ මම ප්ර වනය්ෂ කරගත්ශත් නැහැ. ගරු 

විප්ෂෂ නායකතුමනි  ඔබතුමා කියපු යේ ශචන ශදක-තුන්ෂ 

පිළිබඳශ  අපි රජ්ය්ෂ හැිනයට උත්තර ශදන්න ඕනෑ. ඔබතුමාට මම 

කිේශා  ඒ අවුරුදු පහ තුළ පැහැදිලිශම ඔබතුමන්ලාශ  රජ්ය 

ශැසිකිළිය්ෂශත් හැදුශේ නැහැ කියලා. ඔබතුමා කිේශා  මහත්මා 

ගාන්ධි කියා ි ශබන රකාරයට කටුතතු කරමින් "ළටම පාහල - 

ශහොඳම පාහල" කියන ශැඩහටහන තුළින් පාහක ඉදි කළා කියලා.  

ඒක ඉතාම ශහොඳයි. අපි ඒකට විරුශධා නැහැ. [බාධාා කිරීේ] 

හැබැයි  තුදන්නාන්ශහේලා අලුත් උහාවි හැදුශා  හිර ශගශක 

පුරශන්න. [බාධාා කිරීේ] ශේ රශට් මිනිරැන් මැරී ඉපදිලා නැහැ. 

හරිද?  [බාධාා කිරීේ] අශන්ෂ එක  තුදන්නාන්ශහේලා ළටම පාහල 

ශහොඳම පාහල කළා නේ  අවුරුදු හතරහමාශරන් මිනිරැන් 

තුදන්නාන්ශහේලා ශගදර යැේශේ තයි? ඒශා හැම ශදය්ෂම 

ශබෝඩ්ශලට සීමා වුශණ්. ගරු කථානායකතුමනි  තශදුරටත් ශිනනා 

කාලය නාහවි  ශනොකර  අද දිනට අදාළ විශාදයට යුද කියලා මම 

ඉකලීම්ෂ කරනශා.  [බාධාා කිරීම්ෂ] 

 
ගු මආචාර්ය  හසර්ෂ ෙ සිල්වා මහසතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

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

ගරු කථානායකතුමනි  - 

 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔේ  ගරු (රචාර්ය) හර්ෂ ද සිකශා මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාශ  

අදහහත් කියන්න  ඒකත් කියලා ඉශර කරන්න. 

 

ගු මආචාර්ය  හසර්ෂ ෙ සිල්වා මහසතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

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

ගරු කථානායකතුමනි  ශබොශහොම හවතුි යි.  

හභ්ානායකතුමා ශමතැන සිිනන ශේලාශේ මම ශේ ප්ර වනය 

අහන්න කැමැි යි. ළශේ  හැන්දෑශේ අපට රරංචි වුණා  

ජ්නාධිපි තුමාශ  ශකකේතුමා ුදදක අමාතයාං ශේ  ශකකේතුමාට 

ලිපිය්ෂ යශා  ි ශබනශා කියලා  මහජ්න උපශයෝගීතා ශකොමිහම 

ශහා දමන්න  ශහාම කටුතතු කරන්න කියලා. -  [බාධාා කිරීම්ෂ]  

 
ගු දජෝදසප ්ද ප්රනා්දු  මහසතා   
(ைொண்புைிகு ரஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

Sir, I rise to a point of Order. 

ගරු කථානායකතුමනි  එතුමා කුමන හවථාශර නිශයෝගය 

යටශත්ද ශේශා අහන්ශන්? 

 
ගු මආචාර්ය  හසර්ෂ ෙ සිල්වා මහසතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

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

මම ශැදගත් ප්ර වනය්ෂ අහන්ශන්.  - [බාධාා කිරීම්ෂ]  

 

ගු දජෝදසප ්ද ප්රනා්දු  මහසතා   
(ைொண்புைிகு ரஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ළශේ ත් ශේ ගැන කථා  කළා. 

1749 1750 



පාර්ලිශේන්තුශ 

ගු මආචාර්ය  හසර්ෂ ෙ සිල්වා මහසතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

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

නැහැ  කථා කශළේ නැහැ. [බාධාා කිරීම්ෂ] නැහැ  උත්තරය්ෂ 

ලැබුශණ් නැහැ. කථා කශළේ නැහැ. ශේක අහන්න ශදන්න. 

 

ගු දජෝදසප ්ද ප්රනා්දු  මහසතා   
(ைொண்புைிகு ரஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ළශේ  ුදළු දශශහේම ශේ ගැන කථා කළා. 

 

ගු මආචාර්ය  හසර්ෂ ෙ සිල්වා මහසතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

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

ශබොරු කියන්න එපා. ළශේ  හැන්දෑශේ ශේ කාරණය මතු 

වුශණ්. [බාධාා කිරීම්ෂ]  මම point of Order එක්ෂ raise කළා 

විතරයි. උත්තරය්ෂ ලැබුශණ්  නැහැ.  [බාධාා කිරීම්ෂ] ශපොඩ්ඩ්ෂ 

අහශගන ඉන්න ශකෝ. 
 
ගු දජෝදසප ්ද ප්රනා්දු  මහසතා   
(ைொண்புைிகு ரஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

කුමන හවථාශර නිශයෝගය  යටශත්ද අහන්ශන්? 

 

ගු මආචාර්ය  හසර්ෂ ෙ සිල්වා මහසතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

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

මට ශේ ප්ර වනය අහන්න ශදන්න. ශමොන හවථාශර නිශයෝගය 

යටශත්ද කියලා මම කියන්නේ. [බාධාා කිරීේ] 

 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

හරි  ශබො ශහොම හවතුි යි.  [බාධාා කිරීේ] විහර්ජ්න පනත් 

ශකටුේපත - 2021  කාරක හභ්ාශ. [බාධාා කිරීේ]  
 

 

විසර්ජන පනත් දකටුම්පත, 2021 
ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூலம், 2021 

APPROPRIATION BILL, 2021 
 

කාරක හභ්ාශේදී තශදුරටත් හලකා බලන ලදී.-  
[ප්රගි ය: ශදහැේබර් 02 ]                                                                           

[ගරු කථානායකතුමා මූලාහනාරූඪ විය.] 

குழுவில் ரைலும் ஆரொயப்தபற்றது.- [ரதர்ச்சி: டிசம்பர் 02]

[ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள்.] 

Considered further in Committee.- [Progress: 02nd December] 

[HON. SPEAKER in the Chair.] 

 

103 වන ශීර්ෂය.-  ආරක්ෂක අමාතයවරයා 
 

01 ශන ශැඩහටහන.- ශමශහුතේ ශැඩහටහන - පුනරාශර්තන වියදම  
රු.5 502 500 000 

 

தமலப்பு 103.- பொதுகொப்பு அமைச்சர் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் - ைீண்டுவருஞ் 

தசலவு ரூபொ 5,502,500,000 

 
HEAD 103.-  MINISTER OF DEFENCE 

 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                     
Rs. 5,502,500,000 

409 වන ශීර්ෂය.- අභය්දතර ආරක්ෂක, සපවදේශ් ක යුුර හසා 
ආපො කළමනාකරණ රාජය අමාතයවරයා 

 

01 ශන ශැඩහටහන.- ශමශහුතේ ශැඩහටහන - පුනරාශර්තන වියදම  
රු. 20,924,810,000 

 
தமலப்பு 409.-  உள்ளகப் பொதுகொப்பு, உள்நொட்டலுவல்கள் ைற்றும் 

அனர்த்த முகொமைத்துவ இரொஜொங்க அமைச்சர் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் - 

ைீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபொ 20,924,810,000 

 

HEAD 409.- STATE MINISTER OF INTERNAL SECURITY, 

HOME AFFAIRS AND DISASTER MANAGEMENT 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 20,924,810,000 

 
ගු සභාපිනුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
රර්ෂෂක අමාතයාං ය  ශැය ශීර්ෂ අංක 103  207  222  223  

224  320  325  හහ 334. අභ්යන්තර රර්ෂෂක  හවශශශ  කටුතතු 

හා රපදා කළමනාකරණ රාජ්ය අමාතයාං ය  ශැය ශීර්ෂ 409  

225  226  227  254 සිට 279 හහ 304. හලකා බැලීම පූ.භ්ා. 

10.00 සිට අ.භ්ා. 12.30 ද්ෂශා හහ අ.භ්ා. 1.00 සිට 5.00 ද්ෂශා.  

The Hon. Field Marshal Sarath Fonseka to move the 
Cut, please.  

 

[පූ.භ්ා. 10.40] 

 

ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගු සරත් ද ෝදදසේකා මහසතා 
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு சரத் தபொன்ரசகொ) 

(The Hon. Field Marshal  Sarath Fonseka) 

ගරු හභ්ාපි තුමනි  "2021 විහර්ජ්න පනත් ශකටුේපශතහි 

කාරක හභ්ා අශහවථාශේ අද දින  එනේ 2020.12.03 බ්රහහවපි න්දා 

විශාදයට ගැශනන අමාතයාං  හා ඒශා යටශත් ති  අශනකුත් 

ශදපාර්තශේන්තු හා රයතනශලට අදාළ අංක 103  207  222  

223  224  320  325  334  409  225  226  227  254 සිට 279 

ද්ෂශා හහ 304  දරන ශැය ශීර්ෂශලින් හාේප්රදායාුමූලලශ එ්ෂ එ්ෂ 

ශැඩහටහන්ශල සියලු  පුනරාශර්තන වියදේ හා මූලධාන වියදේ 

රුපියක 10කින් කපා හැරිය ුතතුය"යි මා ශයෝජ්නා කරනශා. 

ගරු හභ්ාපි තුමනි   ජ්ාි ක රර්ෂෂාශ ගැන කථා කිරීශේදී 

ශර්තමානය ශටහා ශගන  ශර්තමානශේ  ඉදිරියට යෑමට 

අනිශාර්යශයන්ම අපට ඉි හාහයත් යේ කිසි ප්රමාණයකට 

රශර්ජ්නය කරන්න ශශනශා.  තත්ත ශ ශයන්ම මට රර්ෂෂාශ 

කියන්ශන්  මාශ  ජීවිතය.  මශ  ජීවිත කාලශයන් අවුරුදු 40්ෂ 

ශැය කශළේ රශට් රර්ෂෂාශ ශශුමශශන්. ඒ අවුරුදු 40න් අවුරුදු 

32්ෂ රශට් රර්ෂෂාශ ගැන තීරණාත්මක වූ ුතශධාය පැශතුණා.   ඒ 

අවුරුදු 32ක ුතශධාය දින  ශකශාුම අුමශ අශහන් කරන බශ මා 

හුදදාපි  ශ ශයන් ප්රකා  කළා. මා කිේශා  ළළට හුදදාපි ට 

කරන්න මා ුතශධාය ඉතුරු කරන්ශන් නැහැ කියලා. 2007දී 

ජ්නතාශට දුන් ශපොශරොන්දුශ 2009දී මා ඉෂවට කළා. 2008 ශහශර් 

මා කිේශා  ප්රභ්ාකරන්ට නැශතත් මහවිරු දිනය්ෂ පශත්ශන්න මා 

ඉඩ ි යන්ශන් නැහැ කියලා. 2009දී ප්රභ්ාකරන්ට මහවිරු දිනය්ෂ 

පශත්ශන්න අපි අශහවථාශ දුන්ශන් නැහැ. ුතශධාය කාලශේ  තුන් 

ශතාශ්ෂ මේ බිම මශ  රුධි රශයන් ශතත් වුණා. අශරුදු 40ක 

හුදදා ජීවිත කාලශයන් අවුරුදු 25්ෂම මා ගත කශළේ ුතද පිිනශේ . 

ුතශධාය ි බුක  කාලශයන් අවුරුදු 25්ෂ මා ුතද පිිනශේ  ගත කළා. 

මාශ  දරුශන් අවුරුදු 18දී පමණ අධායාපනය හඳහා රිනන් පිට 

වුණා. ළට ඉහවහර ශශලා ඔවුන් මා හමට ගත කරලා ි බුශණ් 

අවුරුදු පහක පමණ කාලය්ෂ. මට ඔවුන් හමට ගත කිරීමට 

ලැබුශණ් අවුරුදු පහකට අඩු කාලය්ෂ. අශන්ෂ කාලශල අපි 
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ශගදර හිිනශේ  නැහැ. රශට් පැශැි  භ්යානක ුතශධාය අශහන් කිරීමට 

මා වි ාල ශශශහහ්ෂ දැරුශා. අපි කාර්යාලයට ශශලා ඉඳශගන 

අණ දුන්ශන් නැහැ; ශකොළඹට ශශලා ඉඳශගන අණ දුන්ශන් නැහැ. 

ජ්යග්රහණය අපට ලාශබට ලැබුක  ශදය්ෂ ශනොශශයි. මා ුදළු 

ජීවිතයම පරදුශට තබලා ජ්යග්රහණය ශශුමශශන් කැප වුණා. ඒ  

ජ්යග්රහණය ලබන හැින බලාශගන හිටපු අය ශේ හභ්ාශේත් 

ඉන්නශා. හුදදාශල හිටපු අයත් ශේ හභ්ාශේ ඉන්නශා.  

ුතශධාය ජ්ය ගැනීමට මට හුට්ෂ ශශශක අලුි න් කිරීමට සිදු 

වුණා. වි ාල ශශනහවකේ කිරීමට සිදු වුණා. ල්ෂෂ ශදකක හුදදාශට 

මා  අණ දුන්නා. වි ාල පරිශර්තනය්ෂ කිරීමට මට සිදු වුණා. මා 

වි ාල ශ ශයන් ඒ ගැන කථා කළා.  මා හුදදාශේ ද්ෂෂයන්ට  

තැන දුන්නා. අලි හබ්රි තමි තුමා කිේශා  අශන්ෂ 

ශදපාර්තශේන්තුශලත් ඒක කරන්න ඕනෑ කියලා. මා ඒක අුමමත 

කරන්ශන් නැහැ. මා තත්තටම කශළේ ද්ෂෂයන්ට තැන දුන් එක 

ශනොශශයි  අද්ෂෂයන් ඉශත් කළ එක.  ඒ රකාරයට අශන්ෂ 

ශදපාර්තශේන්තු  රශට් සියලු අං   ්ෂි මත් කර ගන්න පුළුශන් 

කියලා මා හිතනශා. අද්ෂෂයන් ඉශත් කළාම ද්ෂයින් ඉදිරියට 

රශා  ද්ෂෂයන් ඉතුරු වුණා.  

ළළටට   මා ලබා ි බුක  අත්දැකීේ  දැුමම අුමශ අලුත් හටන් 

ක්රම හුනන්ශා දුන්නා. හේමත හටන් ක්රමශලින් ඈත් වුණා. 

ශලෝකශේ  කිසිම හුදදාශ්ෂ අුමගමනය කර ශනොි බුක  හටන් ක්රම 

හුනන්ශා දුන්නා. ඒ හටන් ක්රම හඳහා හුදදාශ පුහුක  කළා. ළට පරැශ 

ඒ හටන් ක්රම අපි ුතද පිිනශේ  ක්රියාත්මක කළා. ඒශා හරහා තමයි 

අපට ජ්යග්රහණය ලබා ගන්න හැකි වුශණ්. හිටපු රර්ෂෂක 

තමි තුමාත් ශමතැන ඉන්නශා. ඒක මට  ්ෂි ය්ෂ. හමහර විට 

හුදදාපි ශරයාත් ශේ කථාශ අහශගන ඉන්නශා ති . අපි ුතශධාය 

අතරතුර හුදදාශට අලුත් පුහුක ශ්ෂ හුනන්ශා දුන්නා  විශ ේෂ පාබල 

පුහුක ශ කියලා. විශ ේෂ පාබල ක්රියාන්විතය. ඒ හරහා ුතද හුදදාශේ 

හටන් ක්රම ශශනහව කරලා  ත්රහවතශාදින් මවිතයට පත් කරලා  

ත්රහවතශාදින්ශ  අශහානය දැකීමට අපට හැකි වුණා. 

හාමානයශයන් අතීතශේ   ුතද ශපරුදශණ් ශහේනාංකය්ෂ හටන් 

කශළේ  මීටර හාරසියයක විතර ශපරුදණක. මා අලුි න් හුනන්ශා 

දුන් හටන් ක්රම අුමශ ශහේනාංකය්ෂ හටන් කශළේ  කිශලෝ මීටර 

පහශළොශක ශපරුදණක. ඒ ශාශ  අලුත් ක්රම ශගනාශාම 

ත්රහවතශාදින්ට අපට ුදහුණ ශදන්න බැරිශ ගියා.  

මා භ්ාර ගන්න ශකොට ුතද හුදදාශේ සිිනශේ  එ්ෂල්ෂෂ දහහය 

දහහයි. ුතශධාය කරන අතරතුර ඒ  එ්ෂල්ෂෂ දහහය දහශහේ හුදදාශ 

ල්ෂෂ ශදක්ෂ ද්ෂශා ශැඩි කළා. මා හුදදාශ භ්ාර ගන්න ඉහවහර 

ශශලා හුදදාශට බැුනශණ් ශර්ෂයකට 3 000යි. මා හුදදාශ භ්ාර 

ගත්තාට පරැශ මාහයකට 4 000්ෂ ගාශන් බඳශා ගත්තා. ඒ අය 

බඳශාශගන හේපූර්ණ පුහුක ශ්ෂ ලබා දුන්නා. හුදදාශේ 116 000ක 

හාමාිතක හංඛ්යාශ 200 000 ද්ෂශා ශැඩි කළත්  මට රජ්ශයන් ුදදක 

ශැඩි කරලා දුන්ශන් නැහැ. 116 000්ෂ වූ හුදදාශට රුපියක 

බිලියන 82්ෂ දුන්නා. දූෂණශයන්  නාහවි ශයන් ශතොරශ ඒ රුපියක 

බිලියන 82න්ම තමයි මම ල්ෂෂ ශදශ්ෂ හුදදාශ නඩත්තු කශළේ. 

ඒශා ශශනහව කශළේ නැහැ.  

හුදදාශ දීර්ඝ කාලය්ෂ සිහින දකිමින් සිින යාන්ත්රික පාබල 

ශහේනාශ්ෂ මම අලුි න් හුනන්ශා දුන්නා. අදත් ඔවුන් යාන්ත්රික 

හන්නශධා රථ හමට ඉතා රඩේබරශයන් ශපළපාළිශල ගමන් 

කරනශා මම දකිනශා. ඒ ශාශ ම  ුතශධාය යන අතරතුර මම විශ ේෂ 

කාර්ය බලකායට අලුි න් ශරිතශේන්තු ශදක්ෂ හදලා දුන්නා. 

කමාන්ශඩෝ ශරිතශේන්තුශටත් අලුි න් ශරිතශේන්තු ශදක්ෂ හදලා 

දුන්නා. කමාන්ශඩෝ ශහබශළ්ෂ හහ විශ ේෂ කාර්ය බලකා 

ශහබශළ්ෂ පුහුක  කරන්න අවුරුදු ශදක්ෂ යනශා. ඒ ශාශ  දීර්ඝ 

පුහුක ශ්ෂ දීලා  ඉතා  ්ෂි මත්ශ අපි ඒ අලුත් ශරිතශේන්තු 

ශගොඩනැුවශා. 

ළළටට  සියලු ුතද හැලරැේ මා ශපෞශගලිකශ හැදුශා. ුතද පිිනශේ  

හිටපු ශහේනාංක ශපෞශගලිකශම මා යටශත් තබා ගත්තා. 

හාමානයශයන් ඒ ඒ ප්රශශ ශල සිිනන රඥාපි ශරු යටශත් තමයි 

ශහේනාංක ි ශබන්ශන්. යාපනශේ  ි බුක  ශහේනාංක ශදක හැර 

අශන්ෂ ශහේනාංක සියකලම ශපෞශගලිකශ මා යටශත් තබා ගත්තා. 

58ශන ශහේනාංකය ශර්තමාන ුතද හුදදාපි   55ශන ශහේනාංකය 

ශර්තමාන රර්ෂෂක ශකකේ යටශත් තැබුශා. දැන් ඒ අයට ශහොඳ 

අනාගතය්ෂ ශගොඩනැඟිලා ි ශබනශා. ඒ පිළිබඳශ අපට හතුටු 

ශශන්න පුළුශන්. තුදන්නාන්ශහේලා අතර සිිනන මම ඒ අයට ඒ 

ගමන යන්න  ්ෂි මත් පරිහරය්ෂ ශගොඩනටලා දුන්නා.  

ඒ අතර මම ශපෞශගලිකශ හැලරැේ කළා  ශපෞශගලිකශ අණ 

දුන්නා  ශපෞශගලිකශ බලති මටටම ද්ෂශා අක්්ෂෂණය කළා. 

හාමානයශයන්  ප්රහාරක ශමශහුතේ අක්්ෂෂණය කරන්ශන් මට්ටේ 

ශදක්ෂ පහළට. ුතද හුදදාපි   රඥාපි  මට්ටමට අක්්ෂෂණය 

කරනශා. මම රඥාපි  මට්ටමින් පහළට ගියා. ශහේනාංකාධිපි  

මට්ටමින් පහළට ගියා. බලශහේනාධිපි  මට්ටමිුමත් පහළට 

ගිහිකලා  බලති මට්ටමට එනකක මම අක්්ෂෂණය කළා. ඒශා 

කරන්න හුට්ෂ කාලය ගත කරන්න වුණා; නිදි මරන්න වුණා; ුතද 

පිිනයට ගමන් කරන්න සිශධා වුණා. අපි ඒ සියකලම කළා. අපි 

ශකොළඹට ශශලා ඉඳශගන අණ දුන්ශන්ත් නැහැ  ඒශායින් අපි 

ශපෞශගලික ශාසි ගන්න උත්හාහ කශළේත් නැහැ  අශේ ප්රි රූප 

හදාගන්න උත්හාහ කශළේත් නැහැ.  

මම හි යකට ශර්ෂ ශවුනියාශට ගියා  මඩකළපුශට ගියා  

යාලට ගියා. හි  ශදකකට ශර්ෂ යාපනයට ගියා. ඒ ශාශ  වි ාල 

පරිශ්රමය්ෂ දැරුශා. මම යන ශහලිශකොේටර් යානාශලට පහර 

ශදන්න ඉන්නශා කියලා බුශධි අං  අනතුරු අටශලා ි බුණත්  මම 

භ්ය නැතුශ හි ශේ  එකම දශශහේ  එකම ශශලාශට ගියා. හැම 

ශහනරැරාදාම  හැම ඉරිදාම මම ගියා. ඒ රකාරයට අපි කැප 

කිරීම්ෂ කළා. ශේ හභ්ාශේ හමහර අය අපට මඩ ගහනශා. ඒ 

අයටත් තශහන්න තමයි මම ශේශා මත්ෂ කර ශදන්ශන්. අපි 

වි ාල කැප කිරීම්ෂ කළා.  

මම දූෂණශයන් ශතොර හුදදාශ්ෂ හැදුශා. මශ  කාලශේ  

හුදදාශේ දූෂණය ි බුශණ් නැහැ. හුදදාශ අකලහව  කේපේ  පගා 

ගත්ශත් නැහැ. ඉතා උහහව මට්ටශේ උපකරණ රදිය උපරිමශයන් 

ඒ අයට ලබා දුන්නා. ඒ නිහා ශහබළුන්ශ  චිත්ත ධධාර්යය ඉතා 

ඉහළ මට්ටමක ි බුණා. කලින් හුදදාශට කැලෑ තුනේ ශදකයි 

දුන්ශන්. මම කැලෑ තුනේ තුන්ෂ දුන්නා. බූට් කුට්ටේ එක්ෂ ි බුක  

ශහබලාට මම බූට් කුට්ටේ ශදක්ෂ දුන්නා. තපක ශගඩිය ශදකට 

කපලා ශබදපු හුදදාශේ හාමාිතකයන්ට මම තපක ශගඩිය තනිශම 

කන්න දුන්නා. එශැනි මට්ටමකට ගිහිකලා අපි ඒ සියලු ශශ 

පරී්ෂෂා කළා.  

හමහර ශශලාශට අපට ජ්නප්රිය නැි   දුෂවකර තීරණ ගන්නත් 

සිශධා වුණා. මම එශැනි තීරණ ගන්නශකොට ඒශාශේ  ශගකීම ගන්න 

ශශ පාලනඥශයෝ රශේ නැහැ. ඒශාශේ  ශගෞරශය ඒ අය 

ඉකලන්ශන් නැහැ. මම එ්ෂ අශහවථාශක  තුශාල ශශලා ධශදය 

ප්රි කාර ලබමින් හිටපු ශහබළුන් ුතශශදට යැේශා.  ඒ කියන්ශන්  

ඔවුන්ට තහව ශදක ශේනශා නේ  කන් ශදක තශහනශා නේ  අත් 

ශදශකන් තුශ්ෂකුශ ගන්න පුළුශන් නේ  කකුක ශදශකන් 

හිටගන්න පුළුශන් නේ ඔවුන් ුතද පිිනයට යැේශා. ඒ ශාශ  ශහබළු 

10 000්ෂ මම ුතද පිිනයට  දාලා ි  බුණා. විශ ේෂශයන්ම පරැපහ 

ප්රශශ ශලට  ුදහුදුබඩ ප්රශශ ශලට  ධශදයශරුන් එ්ෂක  

nursesලාත් එ්ෂක  ධශදය උපකරණත් එ්ෂක එශැනි ශහබළුන් 

ුතශශදට යැේශා. ඒ ශාශ  තීරණ හාමානය නිලධාාරින් ගන්ශන් 

නැහැ.  

මම ුතද හුදදාශේ 2 000්ෂ ශැලිකඩට දැේමා. අපි කිලිශනොච්චි 

හටශන් හිරශශලා ඉන්න කාලශේ  ඉතාම අමාරුශශන් හටන් 

කරනශකොට ශගදර යන ශහබළු රපහු රශේ නැහැ. අශේ ශහබළු 

ුතශධායට භ්ය නැහැ. නුදත් බිරින්දෑශරු  අේමාශරු ඔවුන්ට රපහු 

එන්න ශදන්ශන් නැහැ. එක කාලයක  අපි කිලිශනොච්චි පහව බැේම 

1753 1754 



පාර්ලිශේන්තුශ 

ළට එක දිගට මාහ 4්ෂ හටන් කළා. අපට casualtiesලා ශැඩියි. 
එතශකොට ශහබළුන්ට එන්න ශදන්ශන් නැහැ.  මශ  බලශහේනා 

පහළට ශැශටන්න පටන් ගත්තා. බඳශා ගන්න ගණනට ශඩා ශැඩි 

පිරිහ්ෂ පැනලා යනශා. මට ඒක නශත්ශන්න බැරි වුණා. මම 

ශහබළුන්ට ලිුතේ ලිේශා  ඒ අයට ශපෞශගලිකශ කථා කළා  

ඔවුන්ශ  පවුකශලට ලිුතේ ලිේශා. ළට පහවශහේ මම බැරිම තැන 

ජ්ාි කාභිමානි සින්දු CD players එ්ෂක ුතද පිිනයට යැේශා. ඒ 

ඔ්ෂශකෝම කරලාත් අහන්ශන් නැි  වුණාම මම මිලිටරි 

ශපොලීසියට කියලා ඒ ශහබළු අකලා ශැලිකඩට ගිහිකලා දැේමා. 

හාමානයශයන් මාහයකින් ශකශරන ුතද අධිකරණ මම දශහව 

ශදශකන් අශහන් කළා. එහිදී මම ශහබළු 2 000්ෂ ශැලිකඩට 

දැේමා. ඒ ශහබළුන්ශ  බිරින්දෑශරු  අේමලා මට විරුශධාශ ශශනම 

හංගමය්ෂ හදා ගත්තා; උශශඝෝෂණ කරන්න පටන් ගත්තා. නුදත්  

ළට පහවශහේ ශහබළු පැනලා යන එක නතර වුණා. ඒක නිහා අපට 

ජ්යග්රහණය කරා යන්න පුළුශන් වුණා. ශේ විධියට ගත් තීරණශලට 

අයිි කාරශයෝ නැහැ; අේමලා නැහැ. ශමොකද  ඒශා ජ්නප්රිය නැි   

දුෂවකර තීරණ. ඒශාට ලැබුශණ් අශලාද. නුදත්  අපට අශ ය ප්රි ලල 

ලැබුණා. 

අපි නිතරම අහා ි ශබනශා  උතුශර් සිවික පුශගල ඝාතන ගැන 

කථා කරන ඒශා. එශහම සිවික පුශගල ඝාතන  උතුශර් සිශධා වුශණ් 

නැහැ. නුදත්  එකටීටීළ එක හමහර අශහවථාශලදී ඉදිරි ශපළ බංකර 

ලයින්ශලට සිවික පුශගලයන් දමා ි බුණා. අපි මන්නාරම බංකර 

ලයින් එක්ෂ තකලුශාම එතැන සිිනයා  ගුරුශරිය්ෂ හහ ඒ 

ගුරුශරියශ  පන්ි ශේ  ගැහැුම ළමයි පහව ශදශන්ෂ. අපි ඒ 

ශගොකලන් අකලලා පුනරුත්ථාපනයට යැේශා. එකටීටීළ එක සිවික 

පුශගලයන් ඉදිරියට දැේමා. නුදත්  අපි ඒ අය ඝාතනය කශළේ 

නැහැ. එකටීටීළ එක කියන විධියට 40 000්ෂ  විශශශීය බලශේග 

කියන විධියට  - [බාධාා කිරීම්ෂ]  හැබැයි  ඔය පැත්ශත් සිිනන අර 

මන්ත්රීශරයා හැම ශශලාශේම කථා කරන විශශශීය කුමන්ත්රණ 

ගැන ශනොශශයි මම ශේ කියන්ශන්. එතුමා හැම ශශලාශේම කට 

තරිශයොත් කියන්ශන්  විශශශීය කුමන්ත්රණ  කුමන්ත්රණ කියලා. 

ගඳ ගහන ශත්ෂම එතුමා  කුමන්ත්රණ  කුමන්ත්රණ කියනශා. ඒශා 

ශනොශශයි මම කියන්ශන්. තුදන්නාන්ශහේලා දන්නශා  සිවික 

පුශගලයින් 40 000්ෂ ඝාතනය වුණා කියලා අපට ශචෝදනා ි ශබන 

බශ. නුදත්  මම හිතන විධියට උපරිම 5 000්ෂ ශහෝ 6 000්ෂ 

ඝාතනය ශශන්න ති .  එකටීටීළ එක ඒ ශගොකලන්ශ  ුතදබිශේ 

අඩු පාඩු ශහගන්න සිවික පුශගලයන් ඉදිරියට දැේමා. අපි 

පින්තූරශලින් දැ්ෂකා  ශයහ අවුරුදු 70  80 රච්චිලා සීයලා 

ශකොහුමිට අරශගන පුහුක  ශශනශා  බංකර්ශල රාජ්කාරි කරන්න. 

ඒ ශාශ  තත්ත්ශය්ෂ ි බුණාම සිවික පුශගලශය්ෂ අතැන ශමතැන 

මැශරන එක අපට නශත්ශන්න අමාරුයි. නුදත්  අපි අශ ය සියලු 

පියශර ගත්තා  එශැනි ශශ ශනොශශන්න.  

අපි ශන්නිශේ  හිටපු සිවික පුශගලයන් 270 000්ෂ ශබ්රාගත්තා. 

තශත් 50 000්ෂ පමණ අප සිිනන ශදහට කඩාශගන රශා  කැලය 

අහවශහන් රිංග රිංගා. පුදුමාතලන්ශලට පහර දීලා මම එතැන සිින 

සිවික පුශගලයන් 135 000්ෂ ශබ්රා ගත්තා. නැශතත් ුදලි ේශලට 

පහරදීලා තශත් 80 000්ෂ ශබ්රා ගත්තා. ඒ  දශහව ශදකකදී. ඒ 

පහරදීේශලට ශර්තමාන ුතද හුදදාපි තුමාත් හේබන්ධා වුණා. 

එතුමන්ලා ඒ  විහවතර දන්නශා. ඒ රකාරයට අපි සිවික පුශගලයන් 

වි ාල හංඛ්යාශ්ෂ ශබ්රා ගැනීශේ කටුතත්ත්ෂ කළා. අපි ුතශධාය 

අශහන් ශශලා ත්රහවතශාදීන් 12 000්ෂ පණ පිිනන් අකලා 

පුනරුත්ථාපනයට යැේශා. ත්රහවතශාදීන් 35 000්ෂ පමණ සිිනයා. 

ඒශකන් 23 000්ෂ ුතද හුදදාශශන් ඝාතනය කළා. මම දන්නශා  

නාවික හුදදාශත් 150්ෂ පමණ ඝාතනය කළ බශ. මම හිතන 

විධියට ගුශන් හුදදාශත් 400්ෂ  500්ෂ පමණ ඝාතනය කළා. ඒ 

හැරුණාම ුතද හුදදාශශන් 23 000්ෂ ඝාතනය කරලා 12 000්ෂ 

අකලා ශගන පුනරුත්ථාපනයට යශලා අපි ඒ ශගොකලන් නැශතත් 

හමාජ්යට ශයොුද කළා. ඒ ශගොකලන් ත්රහවතශාදී ශැඩශලට නැශත 

ශනොයන්න ශග බලා ගැනීම රජ්ශේ  ශගකීම්ෂ. අදත් මම දැ්ෂකා 

රූපශාහිනිශේ  ප්රචාරය ශශනශා  ්ෂශකශමෝ ශබෝේබය්ෂ එ්ෂක 

හිටපු ශකොින ත්රහවතශාදිශයකු හහ ඔහුශ  බිරිඳ අහුශශලා කියලා. ඒ 

කියන්ශන්  ත්රහවතශාදශේ  ගිනි පුපුරු අළු යට නැශතත් මතුශශමින් 

ි ශබනශා. ඒ නිහා අපි අශේ පුටුශල ශාඩිශශලා  එශහම නැත්නේ 

හාන්සි පුටුශල ඉඳශගන තර්ජ්න  ශර්ජ්න පමණ්ෂ කර කර "අපි 

සියකල කරනශා  රට රැර්ෂෂිතයි" කියලා හීන දැක දැක හිිනයාට 

මදි. ඒශා ගැන ශහොයා බලා ගැඹුරින් අධායයනය කරලා අශ ය 

ශශශක කරන්න සිශධා ශශනශා. 

මහවිරු දින හැමරුම ගැනත් මම කියන්න ඕනෑ. ඒක මත්ෂ 

කරනශකොටත් මශ  උගුර ශේශළනශා. ළශේ  ර කුණාටුශ මීට 

දශහව හතරකට  පහකට කලින් මහවිරු දිනශේ දී රශා නේ ශහොඳයි.  

ඒක ඉහවශහකලා ශැදුශණ් මහවිරු දිනය අතු ගා දැමූ පැත්තට. 

නුදත්  ජ්නතාශට හානි ශනශාට මම කැමැි  නැහැ. අපට 

ජ්ාි ශාදය්ෂ නැහැ. අපි ශදමළ ජ්නතාශටත්  ුදහවලිේ ජ්නතාශටත් 

රදශරයි. නුදත්  මහවිරු දින හැමරීම කියලා ශමතැන කථා කරන 

අය හැම ශශලාශශේ ජ්ාි ශාදය අවුහවහන්න හදනශා. මහවිරු දින 

හමරන්න ශදන්න බැහැ. එකටීටීළ හංවිධාානය තශමත් ශම රශට් 

තහනේ හංවිධාානය්ෂ. එය ශේ රශට් පමණ්ෂ ශනොශශයි  

ශලෝකශේ  ශබොශහෝ රටශලත් තහනේ හංවිධාානය්ෂ. ුතශරෝපශේ  

පශා තහනේ හංවිධාානය්ෂ. ශපශර්දා මට හේබ වුක  ලිපිය්ෂ මම 

කිශයේශා. මහවිරු දිනශේ  එංගලන්තශේ  ශශේබ්ලි නගරශේ  

ප්රභ්ාකරන්ශ  අඩි හයක පමණ පින්තූරය්ෂ  cutout එක්ෂ  උහවහා 

ි ශබනශා. එශහේ ි ශබන Counter Terrorism Command, ඒ 

කියන්ශන් ප්රි ත්රහවතශාදී රඥා බලශහේනාශේ Specialist 

Operations Branch එශකන් ගිහිකලා ඒ cutout එක ගලශා 

ි ශබනශා. ලංකාශේ cutout එක්ෂ ගැශලේශාම පාර්ලිශේන්තුශේ 

කෑ ගහනශා. එංගලන්තශේ  ඒශා කරන්න ශදන්ශන් නැහැ. හැම 

ශශලාශේම මාුමෂීය අයිි ශාසිකේ හහ හවශාක්නභ්ාශය කියන සියලු 

ශශට ගරු කරන රටශල ඒශා කරන්න ශදන්ශන් නැහැ. එම නිහා 

මහ විරු දිනය හැමරීම හේබන්ධාශයන් මීට පහවශහේ ශේ හභ්ාශේ 

කථා කරලා ශැඩ්ෂ නැහැ. 

අශේ පැත්ශත් ඉන්න ගරු මශනෝ ගශන්හන් මන්ත්රීතුමාත් මහ 

විරු දිනය හැමරීම ගැන කථා කිරීම පිළිබඳශ මට කනගාටුයි. 

නුදත් ඒක අශේ ප්ෂෂශේ  මතය ශනොශශයි. ඒක එතුමාශ  

ශපෞශගලික මතය. ප්ෂෂය්ෂ හැිනයට අපි ඒශා අුමමත කරන්ශන් 

නැහැ. ශේක ජ්ාි ශාදය ශනොශශයි. ද්රවිඩ  ුදහවලිේ සියලුශදනා 

එ්ෂක එකට ඉන්න ඕනෑය කියන මතශේ  අපි ඉන්නශා. හමහරු 

ශේ තත්ත්ශය JVP එකත් එ්ෂක හංහන්දනය කරන්න හදනශා. 

එය ශේ රශට් ි බුක  ඉතාම පහළ මට්ටශේ කුඩා ශශ පාලන 

කැරැකල්ෂ. එකටීටීය ඒකත් එ්ෂක හංහන්දනය කරන්න බැහැ. 

JVP එක රට ශබදන්න ගිශේ  නැහැ. JVP එක රශට් බලය 

අකලන්න ශනොශශයි  රශට් හුදදාශලට පහර ශදන්න ශනොශශයි 

ලෑහවි  වුශණ්. නුදත් LTTE එක ලෑහවි  වුශණ්  රට ශදකට 

කඩන්නයි; රශට් ශකොටහ්ෂ අකලා ගන්නයි; ශශනම රට්ෂ 

නිර්මාණය කරන්නයි. ශේ ශදශ්ෂ වි ාල ශශනහ්ෂ ි ශබනශා. 

අශේ රශට් හවධශරීභ්ාශයට  ශභ්ෞමික අඛ්ණ්ඩතාශට අහිතකර 

ශශශකශලට නැශත ඔළුශ උහවහන්න අපි කිසිශහේත්ම ඉඩ ශදන්ශන් 

නැහැ. 

ළළටට  ශර්තමාන හුදදා ගැන මා කථා කරන්න ඕනෑ. 

ශර්තමාන ත්රිවිධා හුදදාශ  ්ෂි මත් කළ ුතතුයි කියන මතශේ  මා 

තරශේ  ඉන්නශා. ුතශධාය්ෂ ි බුණත්  නැතත් රටක රඩේබරය  

ගාේභීරත්ශය ි ශබන්ශන් හුදදා මතයි.   ්ෂි මත් ත්රිවිධා හුදදාශ්ෂ 

ඉන්නශා නේ රටකට රඩබ්බර ශශන්න පුළුශන්; ශපන්ශන්න 

පුළුශන්; කථා කරන්න පුළුශන්; ඕනෑ ශකනකුට අභිශයෝග 

කරන්න පුළුශන්. අපි කාටත් භ්ය ශශන්න ඕනෑ නැහැ. ඒ නිහා 

ත්රිවිධා හුදදාශ  ්ෂි මත් කිරීම අතයශ යයි.  
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ුතශධාය ඉශර වුණාට පහවශහේශත්  ශර්තමාන අශේ ත්රිවිධා හුදදා 

න තකරණයකට ුදහුණ දුන්න බශ්ෂ  මා දැ්ෂශ්ෂ නැහැ. ුතශධාය 

කාලශේ  ි බුක  අබලන් වූ අවි රුතධා  පරණ හන්නශධා රථ  පරණ 

ගුශන් යානා තශම තබාශගන ඉන්නශා මිහ්ෂ ඒශා  ්ෂි මත් 

කිරීමට කිසිම පියශර්ෂ ගත්ශත් නැහැ. හමහරු computers ශදක්ෂ 

ශහෝ තුන්ෂ අරශගන කියනශා  "අපි දැන් න තන තා්ෂෂණයට 

යනශා"  කියලා. එශහම ශනොශශයි. ුතද හුදදාශට න තන ුතද ටැංකි 

අරශගන ශදන්න ඕනෑ. අශේ ුතද හුදදාශේ තශම ි ශබන්ශන්  

1955දී ශදශන ශලෝක ුතද හමශේ  පාවිච්චි කරපු ුතද ටැංකි. ුතද 

ටැංකි 80්ෂ ි බුණා. මා ුතශධායට අණ ශදනශකොට එයින් 50්ෂ 

විනා  වුණා. ඉතුරු 30 තමයි තශම ි ශබන්ශන්.  

ගුශන් හුදදාශට ප්රහාරක ගුශන් යානා නැහැ. ුතශධාය කාලශේ  

ප්රහාරක ගුශන් යානා 11්ෂද ශකොශහද ි බුණා. ඒශායින් හතර්ෂ 

ගන්න ගිහින්  ශදගුණය්ෂ ුදදක ශගශලා උදයංග තතුළු පිරිහ 

හකලි ශහොරකේ කළා. දැන් ි ශබන්ශන් එක ප්රහාරක ගුශන් 

යානයයි. ඒ ශගොකශලෝ හැම දාම ඉකලනශා  ප්රහාරක ගුශන් යානා 

අරශගන ශදන්න  කියලා. ඒශා අරශගන ශදන්ශන් නැහැ.  

නාවික හුදදාශට ි ශබන්ශන්  ශබෝට්ටු ශදක්ෂ විතරයි. ඒශා 

coastguard හහ offshore patrol කරන්න ගන්නා ශබෝට්ටු ශදක්ෂ. 

ඒශා ුතද නැේ ශනොශශයි. හැබැයි  අපට ඉන්නශා  Admiral of the 

Fleet ශකශන්ෂ. නුදත් ුතද නැේ එක්ෂශත් නැහැ. අඩු ගණශන් 

අනාගතයට ශහෝ හරි විධියට Admiral ශකශන්ෂ හදා ගන්න ඕනෑ. 

අනිශාර්යශයන්ම නාවික හුදදාශටත්  ්ෂි මත් ශශන්න ුතද නැේ 

රදිය අරශගන ශදන්න ඕනෑ. එශැනි උහහව තේ දීලා අශේ හුදදාශේ 

ශගෞරශය පහත ශැශටන්න කටුතතු කළ අය ඒශාශේ  ශගකීේ භ්ාර 

ගන්න ඕනෑ.  

ගරු හභ්ාපි තුමනි  මා දැ්ෂකා  Budget එශකන් හුදදා තුනට 

Capital Expenditure හඳහා රුපියක බිලියන 25්ෂ පමණ ශශන් 

කරලා ි ශබනශා. ඒ කියන්ශන්  මා හිතන හැිනයට ශඩොලර් 

මිලියන 130්ෂ පමණ ශශන් කරලා ි ශබනශා. එශැනි ුදදල්ෂ 

ශශන් කරලා ි ශබනශා නේ  ඒ ුදදල හේපූර්ණශයන්ම ශශන් 

කරලා ි ශබන්ශන් ුතද හුදදා මූලහවථානය හදන්නද කියලා මා 

දන්ශන් නැහැ. ඒක හදනශා  හදනශා  ඉශරය්ෂ නැහැ. මශගන් 

පරැශ හුදදාපි ශරුන් 4ශදශන්ෂ මූලහවථානය්ෂ නැතුශ සිිනයා. 

ශර්තමාන හුදදාපි  නේ ඒ මූලහවථානයට ගියා. නුදත් තශම ගුශන් 

හුදදාපි ට  නාවික හුදදාපි ට ඒ මූලහවථානයට යන්න බැරි වුණා. 

ඒශාටත් ුදදක ශශන් ශශන්න ති  කියලා මා හිතනශා. ශඩොලර් 

මිලියන 130ක පමණ ුදදල හුදදාශ න තකරණය කරන්න අශ ය 

න තන අවි රුතධා ගන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුශන් නේ  යේකිසි 

ප්රමාණයකට තටට දැශනන  ්ෂි ය්ෂ හුදදාශට ලබාශදන්න 

පුළුශන් ශශයි කියලා මා හිතනශා. 

ළළටට  බුශධි අං  ගැන කියන්න ඕනෑ. බුශධි අං ශල ප්රධාානින් 

එ්ෂ ශකශන්ෂ  ශදශදශන්ෂ මාරු වුණා. ඒ හැශරන්න බුශධි 

අං ශල කිසිම ශශනහ්ෂ ශශලා නැහැ. නුදත් හමහර අදාළ 

බලධාාරින් කියනශා මා අහලා ි ශබනශා  "දැන් අපි ශේශා 

ප්රි හංවිධාානය කළා   ්ෂි මත් කළා"  කියලා. බුශධි අං   ඒශාශේ  

ජ්ාලය  ඒශා ශයාේත කිරීම  ඒශාට ි ශබන හේබන්ධාතා ශගොඩ 

නැඟීම යනාදිශේ  කිසි ශශනහ්ෂ ශශලා නැහැ. ශජ්යෂවඨ නිලධාාරින් 

එ්ෂ ශකනකු  ශදශදනකු මාරු කළාය කියලා බුශධි අං   ්ෂි මත් 

කරලා ඉශරයි කියලා අවුරුශද්ෂ තතුළත හතුටු ශශන්න බැහැ. 

බුශධි අං  හරිහැින හදනශා නේ  ශලෝකශේ  අනි්ෂ බුශධි අං ත් 

එ්ෂක ගැළශපන රකාරයට ශෘත්තීමය නිපුණත්ශය්ෂ ශකින දුර 

හැලැහවමකින් ලබා ශදන්න අනිශාර්යශයන්ම අවුරුදු 5්ෂ ශහෝ 

අවුරුදු 6්ෂ ගතශශනශා. හැලැහවම හරිහැින හේපූර්ණ කරන්න 

අවුරුදු 10කින් එහා හැලැහවම්ෂ ඕනෑ. ඒ නිහා "අවුරුශද්ෂ තතුළත 

බුශධි අං  හැදුශා. දැන් රට රැර්ෂෂිතයි" කියලා කියනශා නේ  ඒශා 

රැරංගනා කථා. යශම්ෂ එශැනි කථා කියනශා නේ  ඒශකන් 

ශත්ශරන්ශන්  ශෘත්තීය අශ යතාශ හරිහැින ශත්රුේ ගන්ශන් 

නැතුශ කරන කථාශ්ෂ හැිනයටයි. බුශධි අං  අනිශාර්යශයන්ම 

 ්ෂි මත් ශශන්න ඕනෑ. ඒශා හරිහැින හැදුශා නේ  පාර්ලිශේන්තුශ 
තතුශළේ ශභ්ෝජ්නාගාරශේ  ඉන්න ශහේශක මහත්මශය්ෂ ශශන්න 

පුළුශන්  අශේ උදේශට ශේ ගරු හභ්ාශේ ඉන්න ශහේශක 

මහත්මශය්ෂ ශශන්න පුළුශන්  ශේ අයත් බුශධි අං ශල 

හාමාිතකයන් ශශන්න ඕනෑ. එශහම තමයි ශලෝකශේ  අනි්ෂ රටශල 

ඒ කටුතතු සිශධා ශශන්ශන්. 

ළළටට  ුතද හුදදා ශරෝහල ගනිුද. ඒක අශේ රශට් ි ශබන 

උහහවම ගණශේ  ශරෝහල්ෂ. ඒ ශරෝහශක තශ හුට්ෂ ශශශක දිුතක  

කරන්න පුළුශන්. ශර්තමාන ශහෞඛ්ය අමාතයාං ශේ  ශකකේ පශා 

ුතද හුදදා ශරෝහල හරහා රපු ශකශන්ෂ. ඒ නිහා අශේ ද්ෂෂශයෝ 

ඉන්නශා  පළපුරුශද ි ශබන අය ඉන්නශා. දහහව ගණන් 

ශහබළුන්ශ  ජීවිත ශබ්රා ගත්ත ධශදයශරු ඉන්නශා. ඒක නිහා 

ුතද හුදදා ශරෝහල න තකරණය කිරීම අතයශ යයි. ඒක 

න තකරණය කරන්න පුළුශන්. මම හිතන විධියට දැනටත් අශේ 

රශට් ජ්නාධිපි   රාජ්ය රර්ෂෂක තමි  ශාශ  අය ගිහිකලා 

ප්රි කාර ගන්ශන් ුතද හුදදා ශරෝහශලන්. සියලු හුදදාශලට ප්රි කාර 

කරන්න පුළුශන් විධියට ශේ ශරෝහල  ්ෂි මත් කරන්න ඕනෑ; 

න තකරණය කරන්න ඕනෑ. විශ ේෂශයන්ම අශේ ශහබළුන් විශ්රාම 

ගියාම ඒ ශගොකලන්ශ  පවුකශල අයට ධශදය පහරැකේ ලබා 

ගැනීශේ ප්ර වන ි ශබනශා. ඒ නිහා  ශේ ශරෝහල  ්ෂි මත් කරලා  

තශත් හංශර්ධානය කරලා  ඒ ශරෝහලට අශ ය පහරැකේ ලබා දිය 

ුතතුයි කියලා මම ශයෝජ්නා කරනශා. ඒක අතයශ යයි.  

අද අශේ ගරු විප්ෂෂ නායකතුමාත් COVID-19 vaccine එක 

ගැන කථා කළා. මම මීට ඉහවශහකලාත් ශේ ගැන කථා කළා. 

ඉන්දියාශේ ුතද හුදදාශට තමයි බාර දීලා ි ශබන්ශන් COVID-19 

vaccine  ලබා දීශේ ශයාපාරය. එම කටුතත්ත තශමරිකාශ බාර 

දීලා ි ශබන්ශන්ත් ුතද හුදදාශට. අශේ ුතද හුදදාශටත් ශේ 

හැකියාශ ි ශබනශා කියලා මම වි වශාහ කරනශා. අශේ ත්රිවිධා 

හුදදාශට ශේ කටුතතුශලට හේබන්ධා ශශන්න පුළුශන්. හරියට 

යාන්ත්රණය්ෂ හදලා ශේ ශැශඩ් කශළොත්  අපට COVID-19 

vaccine එශකන් බලාශපොශරොත්තු ශශන ප්රි ලල ලබා ගැනීශේ 

ඉදිරි පියශර්ෂ ි යන්න පුළුශන් කියලා මම හිතනශා.  

ළළටට  හුදදාශේ හහ ශපොලීසිශේ  ශහේශයශකොට විශ්රාම 

යන්නන්ට ජීවිතය ශගොඩනටා ගැනීමට අශ ය මූලය  ්ෂි ය ලබා 

ශදන්න ඕනෑ. අශේ රශට්ත් හුදදා ශහබශළකුට අවුරුදු 5න් හුදදා 

ශහේශශයන් විශ්රාම යන්න පුළුශන්; අවුරුදු 12න් යන්න පුළුශන්; 

අවුරුදු 22න්  යන්න පුළුශන්. ශලෝකශේ  අශන්ෂ රටශල හුදදා 

හාමාිතකයන් ඒ ශශලාශට යනශකොට ඒ ශගොකලන් මූලය 

 ්ෂි ය්ෂ ති ශයි යන්ශන්.  ඒ ශගොකලන්ශ  අතට කීය්ෂ හරි 

හේබ ශශනශා. අවුරුදු 22න් විශ්රාම යනශා නේ අඩුම ගණශන් 

ශගය්ෂශත් හදා ගන්න පුළුශන්  ්ෂි ය්ෂ ඒ අයට ි ශබන්න ඕනෑ. 

අවුරුදු 42්ෂ  45්ෂ ශශලා හුදදා ශහේශශයන් ඉශත්ශ යන 

ශහබශළකුට අලුත් රහවහාශකට යන්න බැහැ. ඒ ශගොකලන්ට හවශයං 

රැකියාශ්ෂ කර ගන්න පුළුශන් ශශන්න ඕනෑ. එශැනි ක්රමශේදය්ෂ 

ශේ රශට් කශදාශත් හදලා නැහැ. ඒක අනිශාර්යශයන්ම හැදිය ුතතු 

ශදය්ෂ. ඒකට අපි අඩිතාලම්ෂ දමන්නම ඕනෑ. මම හිතන විධියට 

ශපොලීසිශේ  අයටත් ශේ ප්ර වනය බලපානශා. ඔවුන්ශ  ජීවිත 

කාලශයන් අවුරුදු 25්ෂ ශපොලීසිශේ  ශහේශය කරලා  පාශර් 

හිටශගන  ඉඳලා  හැම අර්බුදයකටම ුදහුණ දීලා විශ්රාම අරශගන 

ශගදර ගියාම හමහර අයට ශගදර ි ශබන කුඹුර්ෂ ශකොට ශකොට 

ඉන්න ශශනශා. එශහමශත් ශදය්ෂ නැි  අය නිකේ ශගශකශලට 

ශශලා ඉන්නශා. ඒ නිහා ශේ ශගොකලන්ටත් ශේ ශාශ   ්ෂි ය්ෂ 

අනිශාර්යශයන්ම ලබා ශදන්න ඕනෑ. එ්ෂශකෝ ුදදලින්  

ශතුපිිනශලින්  එශහම නැත්නේ ශගයකින් ශදොරකින් ඒ  ්ෂි ය 

ඔවුන්ට ලබා ශදන්න ඕනෑ. කුරුණෑගල රණ විරුශන් පිරිහ්ෂ මට 

කථා කළා. ඔවුන් එශපු ලිපිය්ෂ ලැබුණා. ඔවුන්ට ශශලා ි ශබන 

ප්ර වනය මම දැ්ෂකා. ශේ කාරණය ගැන ශහොයා බලන්න කියලා 

මම බලධාාරින්ශගන් ඉකලා සිිනනශා. කුරුණෑගල දිහවත්රි්ෂකශේ  
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පාර්ලිශේන්තුශ 

විශ්රාමික රණවිරුශන් 9 600්ෂ කුරුණෑගල Eyon Lanka 

Investment and Film Production International Company 

(Pvt.) Limited රයතනශේ  ුදදක රශයෝජ්නය කරලා ි ශබනශා. 

එම රයතනය අන්ි ශේදී රණවිරුශන් 9 600කශ  ුදදකශලට 

'ශපොකල' ි යලා රණවිරුශන්ශ  ුදදක නැි ශශලා ි ශබනශා. ඒ 

ශකොේපැනිය කරපු අය රගිය අත්ෂ නැහැ. ඒ  ශගකීේ බාර ගන්න 

කිසිම ශකශන්ෂ නැහැ. අඩුම ගණශන් ශමශැනි ශශශක 

ඉදිරිශේ දීශත් ශනොශශන්න අශ ය පියශර ගන්න. පුළුශන් නේ ඒ 

රණවිරුශන්ට යේකිසි හාධාාරණය්ෂ ඉෂවට කරන්න උත්හාහ 

කරන්න කියලා අපි රජ්ශයන් ඉකලා සිිනනශා.  

ළළටට  හුදදා හාමාිතකයන්ශ  දරුශන්ශ  අධායාපනය. ශේක 

ඉතා ශැදගත්. හුදදාශේ අය ුතශධාය ි බුණත් නැතත් රට පුරාම 

රාජ්කාරි කරනශා. දුෂවකර පළාත්ශල ඉන්නශකොට හැම දාම 

ශශලාශට ශගදර එන්න හේබ ශශන්ශන් නැහැ. හමහර ශශලාශට 

මාහයකට ශතාශ්ෂ ශගදර එන්නශත් ලැශබන්ශන් නැහැ. ඒ නිහා 

ඒ අයට ශගදර ගැන හිතන්න ි ශබන ශශලාශ අඩුයි. ඒ නිහා  

රණවිරුශන්ශ  දරුශන්ශ  අධායාපනයට මම ුතද හුදදාපි  

කාලශේ   ශර්තමාන ජ්නාධිපි  රර්ෂෂක ශකකේ කාලශේ  

රර්ෂෂක විදයාලය Malay Street එශ්ෂ හැදුශා. මම ඒකට 

හුදදාශේ ඉඩම්ෂ හහ ශගොඩනැඟිලි දුන්නා. හුදදාශේ දායකත්ශය 

වි ාල ශ ශයන් දීලා ඒක හැදුශා. අශේ රණ්ඩුශ ි බියදී 

කුරුණෑගල  රර්ෂෂක විදයාලය්ෂ හදනශා කියලා ි බුණා. මම 

හිතන්ශන් නැහැ ඒ ශැශඩ් ක්රියාත්මක වුණා කියලා. නුදත් 

අනිශාර්යශයන්ම ඉදිරිශේ දී දකුශණ් සිට මධායම ප්රශශ ය ද්ෂශා 

ි ශබන ප්රධාාන නගරශල රර්ෂෂක පාහක හැදීම අතයශ යයි.  එය 

අධායාපන ්ෂශෂේත්රශේ  ි ශබන ගැටලු යේ දුරකට විහඳා ගැනීමටත් 

උදේ ශශන්න පුළුශන්. ප්රධාාන පාහකශල පශි න තදබදය අඩු කර 

ගැනීමටත් ඒක පිටුශහල්ෂ ශශනශා. ඒ නිහා ඒ ගැන අශධාානය 

ශයොුද කරන්න කියලා අපි තුදන්නාන්ශහේලාශගන් ඉකලා 

සිිනනශා. දැන් අධායාපන තමි තුමා ශේ ගරු හභ්ාශේ නැහැ. නුදත් 

මම හිතනශා  ශේ පිවුඩය එතුමාට යයි කියලා.  

ළළටට ි ශබන්ශන්  රබාධිත ශහබළුන්ශ  ශැටුේ ප්ර වනය. ශේ 

දැුමත් මට මාතර රණවිරු හංහදශේ   හිටපු හභ්ාපි ශගන් ලිුතම්ෂ 

හේබ වුණා.  එතුමා ජ්නාධිපි තුමාටත් ලිපිය්ෂ යශා ි ශබනශා. 

එතුමා මට දුරකථනශයුමත් කථා කළා. එතුමා කියනශා  ශේ ලිුතම 

ලැබුණා කියලා කාශගන්ශත් පිළිතුර්ෂ නැහැ කියලා. ඡන්දයට 

ඉහවශහකලා ශපොශරොන්දු වුණා ලු ශේශා ඔ්ෂශකෝම ශදනශා කියලා.  

හාකච්ඡා ි බුණා ලු. නුදත්  ශේ ලිුතම ලැබුණා කියලාශත් 

එතුමාට පිළිතුර්ෂ හේබ වුශණ් නැහැ ලු. අපි දැ්ෂකා  ඒශගොකශලෝ 

උශශඝෝෂණ කරනශකොට තුදන්නාන්ශහේලාශ  නායකශයෝ 

ගිහිකලා තැඹිලි ශතුර ශපොශනශා. හමහර අශහවථාශල 

ඒශගොකලන්ශ  උශශඝෝෂණත් ශශ පාලනීකරණය ශශලාත් 

ි බුණා. ඒ නිහා හමහර ශේලාශලට ඒශාට  ්ෂි ය්ෂ ශශන්න අපට 

බැරි වුණා. නුදත් මමත් ශපෞශගලිකශ හිතනශා  ශමම  රබාධිත 

රණවිරුශන්ට ප්ර වනය්ෂ ි ශබනශා කියලා. ඒ ප්ර වනය විහඳ්න 

ඕනෑ  ශශ පාලනීකරණශයන් ශතොරශයි. ශශ පාලනයට 

ගෑශශන්න කැමැි  අය තුන් හාරසියය්ෂ ඉන්නශා. නුදත් 

ශශ පාලන අතශකොළු ශශන්න කැමැි  නැි  දහහව ගණන්ෂ 

ඉන්නශා. ශත්මන් රර්ෂෂක ශකකේ හුදදාශේ හිිනයා; ජ්නාධිපි  

හුදදාශේ හිිනයා. ශමශන් තත්ත්ශය්ෂ යටශත්   ඒ නිහාශත් 

අඩුගාශන් රබාධිත ශහබළුන්ශ  ප්ර වනයට විහුනම්ෂ ශහොයන්න; 

ඔවුන්ට හාධාාරණය ඉෂවට කරන්න කියලා අපි ඉකලා සිිනනශා. 

ශපොලිහව නිලධාාරින්ශගන් මැසිවිකල්ෂ ි ශබනශා  'බටා' ශග තම 

හේබන්ධාශ. දශහව 12කට ශදන 'බටා එක අපි දශහව 20්ෂ කළා. 

නුදත්  තුදන්නාන්ශහේලාශ  රණ්ඩුශ රශාට පහවශහේ ඒශා ශගේශේ 

නැහැ. ඒ ගැන අශධාානය ශයොුද කරන්න. මහජ්න රර්ෂෂාශ භ්ාර 

තමි  ශමතැන ඉන්නශා. තුදන්නාන්ශහේශ  පුත්ර රත්නයත් 

ඉන්ශන් ශපොලීසිශේ . ඒ නිහා තුදන්නාන්ශහේ ශේ ගැන විශ ේෂ 

අශධාානය්ෂ ශයොුද කරන්න. එතශකොට පුතාට ලැශබන 'බටා' 

එකත් ශපොඩ්ඩ්ෂ ශැඩි ශේවි. මම හිතනශා  තුදන්නාන්ශහේලා ශේ 

ගැන අශධාානය ශයොුද කරයි කියලා. අඩුගාශන් අපි ශැඩි කරපු ශශ 

ශග තමටශත් තුදන්නාන්ශහේලා ක්රියා කරන්න. 

මම රනන්ද විදයාලශේ  Cadet Sergeant හැිනයට ඉන්නශකොට 

ශත්මන් මහජ්න රර්ෂෂක තමි  මශ  හිටපු ශක්රෝපක. ඔබතුමා 

ශේ විධියට දිුතක  ශශලා  උහහව තැනක ඉන්නශා දකින්න ලැබීම 

ගැන මට හතුටුයි.  

ඔබතුමා කිේශා   ශපොලීසිශේ  විනය හදනශා කියලා. ඒක ශහොඳ 

ශදය්ෂ. අනිශාර්යශයන්ම එය කළ ුතතුයි. ඕනෑම ශපොලිහව හවථානය  

 ගත්ශතොත් කේපේ ගන්න  අකලහව ගන්න  කසිේපු ශබොන හහ 

කසිේපු ුදදලාලිලා රර්ෂෂා කරන PCsලා අඩුගාශන් ශදශදශන්ෂ 

ශහෝ ඉන්නශා; තරු ගහ ගත්ත අයත් අඩුගාශන් එ්ෂශකශන්ෂ ශහෝ 

ශදශදශන්ෂ ඉන්නශා. හමහවතය්ෂ ශ ශයන් ගත්ශතොත් ශපොලිහව 

ශහේශශේ  එශැනි අය සියයට 10්ෂ පමණ ඉන්නශා. හැම ශපොලිහව   

හවථානයකම ඒ ශාශ  අය ඉන්නශා. තුදන්නාන්ශහේ ඒ ශැශඩ්ට අත 

ගහනශා නේ ශහොදයි. හැබැයි  ඒක ශගදරින්ම පටන් ගන්න. 

පුතාශගන්ම පටන් ගන්න පුළුශන්. අපි දැ්ෂකා  තුදන්නාන්ශහේශ  

පුතා salute එක්ෂ ගහලා  තුදන්නාන්ශහේ  බදා ගන්නශා. 

රදර් ය්ෂ දීලා එතැනින්ම පටන් ගන්න පුළුශන්. සියලු ශශ 

විනයාුමූලලශ කරන්න.  

මම දැ්ෂකා  රූපශාහිනිශයන් තුදන්නාන්ශහේ තර්ජ්නාත්මකශ 

ප්රකා  කරනශා  "ශහොඳින් බැරි නේ නරකින්  අපි පාතාලය ඉශර 

කරනශා" කියලා. මීට ඉහවශහකලා හිටපු අයත් ඒ ශාශ ම 

තර්ජ්නය කළා. එකලලා මරනශා කිේශා; අරශා කිේශා  ශේශා 

කිේශා. නුදත්  ඒ ි බුක  ශශශක  ඒ විධියටම ි ශබනශා. තර්ජ්නය 

ශනොකළාට කම්ෂ නැහැ. මාධායශලින් කරන තර්ජ්න අපට දකින්න 

අශ ය නැහැ; අහන්න ඕනෑත් නැහැ. තුදන්නාන්ශහේ ශැශඩ් කරලා 

ඉශර කරන්න. ඒ හඳහා තුදන්නාන්ශහේට  ්ෂි ය හා ධධාර්ය 

ලැශබ්ශා කියා මම හශභ්ාශශයන් ම ප්රාර්ථනා කරනශා. 

 

ගු (ආචාර්ය) සරත් වීරදසේකර මහසතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சரத் வீரரசகர)  

(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekera)   
ඔබතුමා කිේශා  මශ  පුතා හදා ගන්න කියලා. ඒශකන් 

ඔබතුමා අදහහව කරන්ශන්  මශ  පුතා පාතාලශේ  ශකශන්ෂ 

කියලාද? 

 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගු සරත් ද ෝදදසේකා මහසතා 
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு சரத் தபொன்ரசகொ) 

(The Hon. Field Marshal  Sarath Fonseka) 

ඔබතුමා  පටලශා ගත්තා. 

 
ගු මආචාර්ය  සරත් වීරදසේකර මහසතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சரத் வீரரசக்கர)  

(The Hon.(Dr.) Sarath Weerasekera) 

"පුතාශගන් පටන් ගන්න" කියපු නිහා  මම තහුශේ. 

 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගු සරත් ද ෝදදසේකා මහසතා 
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு சரத் தபொன்ரசகொ) 

(The Hon. Field Marshal  Sarath Fonseka) 

ඒ ශදක ශශන ශශනම මම කිේශේ. ශපොලීසිශේ  විනය හැදීම 

එක්ෂ   පාතාලය මර්දනය කිරීම තශත් එක්ෂ. 
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ගු මආචාර්ය  සරත් වීරදසේකර මහසතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சரத் வீரரசக்கர)  

(The Hon.(Dr.) Sarath Weerasekera) 

මශ  පුතා රනන්ද විදයාලශේ  ඉශගන ගත්ත  විනය ගරුක 

හහ ඉතාම ශහොඳ නිලධාාරිශය්ෂ. ඔබතුමා කිේශා  මම පාතාලයට 

තර්ජ්නය කළා කියලා. මම කිේශේ  "පාතාලශේ  අය වුණත් 

මැරකේ අත හැරලා අවි රුතධා භ්ාර ශදන්න. එතශකොට අපි රජ්ය්ෂ 

හැිනයට හලකා බලන්නේ" කියලා.  

 

ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගු සරත් ද ෝදදසේකා මහසතා 
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு சரத் தபொன்ரசகொ) 

(The Hon. Field Marshal  Sarath Fonseka) 

නැත්නේ? 

 

ගු මආචාර්ය  සරත් වීරදසේකර මහසතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சரத் வீரரசக்கர)  

(The Hon.(Dr.) Sarath Weerasekera) 

එශහම කශළේ නැත්නේ  අනිශාර්යශයන්ම- 

 

ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගු සරත් ද ෝදදසේකා මහසතා 
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு சரத் தபொன்ரசகொ) 

(The Hon. Field Marshal  Sarath Fonseka) 

ඒක තමයි මම කිේශේ. 

 

ගු මආචාර්ය  සරත් වීරදසේකර මහසතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சரத் வீரரசக்கர)  

(The Hon.(Dr.) Sarath Weerasekera) 

"ශලෝකශේ  ි බුක  දරුක  ත්රහවතශාදය නිම කරපු අපට පාතාලය 

විනා  කරන එක එච්චර ශදය්ෂ ශනොශශයි" කියලායි මම කිේශේ. 

 

ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගු සරත් ද ෝදදසේකා මහසතා 
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு சரத் தபொன்ரசகொ) 

(The Hon. Field Marshal  Sarath Fonseka) 

ඒක තමයි මම කිේශේ. ශමොකද  අපි දිගින් දිගටම ඒ ශාශ  

තර්ජ්නාත්මක ශශශක තහුශා. නුදත්   කරනශාය කියපු ශශශක ශේ 

රශට් සිශධා වුශණ් නැහැ. මම ඔබතුමාට කියන්ශන්  ඒ ගණයට 

ශනොශැටී ඒ ශැශඩ් කරන්න කියලායි. අපිත් ඔබතුමාට රශීර්ශාද 

කරන්නේ. අපි ඔබතුමා ශශුමශශන් අනිශාර්යශයන්ම ජ්යශඝෝෂා 

නගන්නේ.  

පුතාශ  විනය නැහැ කියලා මම කිේශේ නැහැ. ඔබතුමා 

ශැරැදියට එය ශත්රුේ ගන්න එපා. හැබැයි   ඔබතුමා ඉන්න තැන 

මම හිිනයා නේ  මශ  පුතා ශපොලීසිශේ  හිිනයා නේ  uniform 

එක්ෂ ගහශගන තවිකලා  මශ  පුතාට මා  බදා ගන්න මම ඉඩ 

ශදන්ශන් නැහැ.  

 

ගු මආචාර්ය  සරත් වීරදසේකර මහසතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சரத் வீரரசக்கர)  

(The Hon.(Dr.) Sarath Weerasekera) 

මම ඉඩ  දුන්ශන් නැහැ.  

 

ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගු සරත් ද ෝදදසේකා මහසතා 
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு சரத் தபொன்ரசகொ) 

(The Hon. Field Marshal  Sarath Fonseka) 

ඒක තමයි  අපි ශශනහව මිනිහවරැ; ශශනහව පුශගලශයෝ. 

 

ගු  ෙයාසිරි ජයදසේකර මහසතා මබිනක්, අත්ය්දත්ර දරදි හසා 
දේශීය ඇඟලුම් නිෂපපාෙන රාජය අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயரசகர - பத்திக், மகத்தறி துணிகள் 

ைற்றும் உள்நொட்டு ஆமட உற்பத்தி இரொஜொங்க அமைச்சர்) 

The Hon. Dayasiri Jayasekara - State Minister of Batik, 
Handloom and Local Apparel Products) 
පුතා හුදදාශේ වුණත්  රදරය්ෂ හිි ලා තාත්තා බදා ගත්තාම-

[බාධාා කිරීම්ෂ] 

ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගු සරත් ද ෝදදසේකා මහසතා 
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு சரத் தபொன்ரசகொ) 

(The Hon. Field Marshal  Sarath Fonseka) 

හුදදාශල  නිල තුනේ අඳින තැන්ශල  ක්රමය ශශනහව. හමහර විට 

ඔබතුමා බදා ගනියි. නුදත්  මම ශැඩ කශළේ එශහම ශනොශශයි. මම 

ශැඩ කශළේ එශහම ශනොශශයි! ඒක ප්ර වනය්ෂ ශනොශශයි. ඒශාශේ  

ප්රි ලල තමයි මම කිේශේ.  

 

ගු ෙයාසිරි ජයදසේකර මහසතා  
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயரசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
තයි  දණ ගහවහනශාද? 

 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගු සරත් ද ෝදදසේකා මහසතා 
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு சரத் தபொன்ரசகொ) 

(The Hon. Field Marshal  Sarath Fonseka) 

තුදන්නාන්ශහේ අහශගන හිිනයාද මම කියපුශා? ඒ ජ්යග්රහණ 

ලැබුශේ මශ  ගමන ගිහිකලා. තුදන්නාන්ශහේ නිකේ මඩ ගහන්න 

ලෑහවි  ශශන්න එපා. දණ ගහන්න  ශේක කරාශට් කියලා හිතුශාද  

නැත්නේ බි ්ෂ කියලා හිතුශාද?  

 
ගු ෙයාසිරි ජයදසේකර මහසතා  
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயரசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගු සභාපිනුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ඔේ  ගරු දයාසිරි ජ්යශහේකර රාජ්ය අමාතයතුමා. 

 
ගු ෙයාසිරි ජයදසේකර මහසතා  
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயரசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු හභ්ාපි තුමනි  මම එතුමාට කිේශේ ශශන කථාශ්ෂ. ශශන 

කථාශ්ෂ තදලා ගන්න ඕනෑ නැහැ. මම තහුශේ තාත්තා 

අමාතයශරය්ෂ වුණාම  ඒ අමාතයාං ශේ  ඉන්න නිලධාාරියකු 

විධියට ඉන්න පුතාට රදරය්ෂ හිි ලා තාත්තා බදා ගත්තාම  ඒ 

ි ශබන මුමෂයකම ශපන්ශන්ශන් නැත්නේ ඔහු දණ ගහවහන්නද 

ශේ හදන්ශන්? 

 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගු සරත් ද ෝදදසේකා මහසතා 
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு சரத் தபொன்ரசகொ) 

(The Hon. Field Marshal  Sarath Fonseka) 

ඒක හුදදාශේ නිල තුනමට ගැළශපන්ශන් නැහැ.  

 
ගු ෙයාසිරි ජයදසේකර මහසතා  
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயரசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
එශහම හැසිශරන්න එපා කියලා අපි කියන්ශන්. 

තුදන්නාන්ශහේ බිත්තශර්-[බාධාා කිරීම්ෂ] 

 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගු සරත් ද ෝදදසේකා මහසතා 
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு சரத் தபொன்ரசகொ) 

(The Hon. Field Marshal  Sarath Fonseka) 

ඔබතුමා දන්ශන් නැහැ  හුදදා ගැන. ඔබතුමා දන්ශන් බි ්ෂ 

ගැන. ඔබතුමා ශපොලීසිය ගැන දන්ශන්ත් නැහැ.  

 
ගු ෙයාසිරි ජයදසේකර මහසතා  
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயரசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මම දන්නශා - [බාධාා කිරීම්ෂ] 
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පාර්ලිශේන්තුශ 

ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගු සරත් ද ෝදදසේකා මහසතා 
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு சரத் தபொன்ரசகொ) 

(The Hon. Field Marshal  Sarath Fonseka) 

හැම එක්ෂම දන්නශා කියලා තමයි හිතා ශගන ඉන්ශන්.  

ගරු හභ්ාපි තුමනි  ුතද අපරාධා ගැන - [බාධාා කිරීම්ෂ] තශ  

point of Order එකකට අශහවථාශ ශදන්නද? ඉශරයිද? 

 
ගු ෙයාසිරි ජයදසේකර මහසතා  
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயரசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
අපි ශැඩ කරපු මිනිහවරැ. දන්න ශාශන්? 

 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගු සරත් ද ෝදදසේකා මහසතා 
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு சரத் தபொன்ரசகொ) 

(The Hon. Field Marshal  Sarath Fonseka) 

තත්තට? කරපු හැින තමයි ශන්? නැට්ටුශන්ට බෑ ඕශා 

කරන්න.  

ගරු කථානායකතුමනි  ුතද අපරාධා ගැන ශර්තමාන තත්ත්ශය 

තුදන්නාන්ශහේලා දන්නශා. අපශ  ගරු විශශ  තමි තුමාත් 

එළිශේ  හුද වූ ශශලාශේ අපි ශදන්නා  ශචනය්ෂ ශදක්ෂ කථා 

කළා. නැශතත් ුතද ශචෝදනා එකල ශශනශා. මම දැ්ෂකා  

එංගලන්ත පාර්ලිශේන්තුශේ මන්ත්රීශරශය්ෂ ුතද අපරාධා  ගැන කථා 

කරනශා. අපි හාමූහික Agreement එශකන් අයින් ශශච්ච එක ගැන 

ඒ අය අප්රහාදය පළ කරලා කථා කළා. ඒ අතශර්ම ඒ මන්ත්රීශරයා 

මිලිටරීකරණය ගැනත් කථා කළා. හුදදාශේ අය සිවික 

තනතුරුශලට දැමීම ගැනත් ඒ ශගොකලන්ශ  අප්රහාදය පළ කළා. 

ශේක ්ෂශෂේත්ර ශදක්ෂ. මම ශේ කියන්ශන් ශලෝකශේ  අශන්ෂ 

රටශල කියන ශශශකශලටත් තහුේකන් ශදන්ශන් නැි ශ  ගරු 

විමක  තරශං  තමි තුමා ශාශ  තහින් දකින්ශන් නැි ශ හැම 

එකකටම විශශ  කුමන්ත්රණ  මත් ශපත්ත්ෂ ගැහුශත් විශශ  

කුමන්ත්රණ  කියන්න එපා කියලායි. නුදත් අපට හුශදකලා  ත ශේ 

ශලෝකශේ  ජීශත්  තමට ශනොහැකි බශ අපි දන්නශා. අශේ ශශශළඳ 

ගුමශදුම ි ශබනශා. ශේ රටශකශලින් අපට GSP Plus tax හහන 

ි ශබනශා. ඒ නිහා ශේශා ගැන හාධාාරණශ කථා කරලා හාර්ථක 

අශහානය්ෂ දකින්න පුළුශන් නිශැරදි තීරණ ලබා ගන්න කියලා 

අපි තුදන්නාන්ශහේලාශගන් ඉකලා සිිනනශා. ශේශා අවුක කරලා 

දිගින් දිගටම තද ශගන ගිශයොත්  අන්ි මට අපට ඒශාට ශගොදුරු 

ශශලා ඉන්න ශශනශා. තශම මට මශ  ළමයින් බලන්න යන්න 

 තහා එක්ෂ ගන්න බැහැ. මම හිතන්ශන් ඒ ශාශ  තත්ත්ශය්ෂ 

තශත්  හිටපු  හුදදාපි ශරුන්ට  ි ශබනශා. හුදදාශේ ශජ්යෂවඨ 

නිලධාාරින් 51 ශදශනකුටත් ඒ ශාශ යි. නුදත්  අපි ශේ ප්ර වන 

විහඳා ගන්න ඕනෑ. ශේ විධියට ගිශයොත් ශේ රශට් කීර්ි  නාමයටත් 

ශහොඳ නැහැ. ශමශැනි ශශශක අනිශාර්ශයන්ම අශහානය්ෂ දැකිය 

ුතතු ශශශක.  

ගරු හභ්ාපි තුමනි  සිවික පරිපාලනයට හුදදා නිලධාාරින් 

දැමීම ගැනත් මශ  මතය ප්රකා  කරන්න ඕනෑ. එශහම දාලා 

ප්රශයෝජ්න ගන්න පුළුශන් හමහර හවථාන  ි ශබනශා. මම දකින 

විධියට රශට් ශර්තමානශේ  පශි න  අර්බුදය හුදශේ ශර්තමාන 

ශහෞඛ්ය අමාතයාං ශේ  ශකකේතුමා ඉතා ප්රශයෝජ්නශත් ශශලා 

ි ශබනශා.  Sri Lanka Customs එකට දාලා ි ශබනශා  ද්ෂෂ 

හුදදා නිලධාාරිශය්ෂ. නුදත්  හමහර හවථාන හේබන්ධාශයන් මට 

ශපශනන්ශන් නැහැ  ඒශා හාධාාරණීකරණය කරන්න පුළුශන් 

කියලා. කෘෂිකර්ම අමාතයාං යට හුදදා නිලධාාරිශය්ෂ ගිහිකලා 

කරන්න පුළුශන් ශශශක මට ශත්ශරන්ශන් නැහැ. පාරිශභ්ෝගික 

කටුතතු පිළිබඳ අධිකාරියට හුදදා නිලධාාරිශය්ෂ ගිහිකලා කරන්න 

පුළුශන් ශශ ශමොනශාද කියලා ශත්ශරන්ශන් නැහැ. ඒ ශාශ  

හමහර ශශශක ශනොකර ඉන්න පුළුශන් නේ ශහොඳයි. ශමොකද  

ඒශකන් අනශ ය මතය්ෂ ශගොඩනැඟීම පමණයි සිදු ශන්ශන්. 

පරිපාලන ්ෂශෂේත්රශේ  නිලධාාරින් තුළ යේකිසි අප්රහාදය්ෂ ති  

ශශනශා. ඒ නිහා එශැනි ශශශක අතයශ ය තැනදී පමණ්ෂ කළ 

ුතතුයි. නැත්නේ හුදදාශලටත් ශැරදි ශචෝදනා එකල ශශන්න 

පුළුශන්; තඟිකල දි්ෂ ශශන්න පුළුශන්.  

මම දැන් ිනක්ෂ හැහැකලුශශන් කථා කරන්නයි යන්ශන්. ගරු 

ගීතා කුමාරසිංහ මන්ත්රීතුමිය ප්රකා  කරලා ි බුණා  

"හනීපාර්ෂෂාශ ගැන අපට බලා ගන්න පුළුශන්   ජ්ාි ක රර්ෂෂාශ 

විතර්ෂ ඒ ශගොකලන්ට දුන්ශනොත් ති " කියලා. 

 

ගු සභාපිනුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්ත්රීතුමා කාලය ගැනත් ිනක්ෂ අශධාානය ශයොුද 

කශළොත් ශහොඳයි.  

 

ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගු සරත් ද ෝදදසේකා මහසතා 
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு சரத் தபொன்ரசகொ) 

(The Hon. Field Marshal  Sarath Fonseka) 

ගරු ල්ෂෂවමන් කිරිතකල මැි තුමාශ  කාලය මට ලබා 

ශදනශා කිේශා. 

 

ගු ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහසතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එතුමාට   තශ ිනක්ෂ කාලය ලබා ශදන්න ගරු හභ්ාපි තුමනි.  

 

ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගු සරත් ද ෝදදසේකා මහසතා 
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு சரத் தபொன்ரசகொ) 

(The Hon. Field Marshal  Sarath Fonseka) 

මැි නියනි  එශහම බැහැ. අපි කැමැි යි  ඔබතුමියන්ලා 

හනීපාර්ෂෂාශ ගැනත් ශහොඳට බලා ගන්නශා නේ. ශමොකද  

පුරුෂයන් හැිනයට අපට අයිි ය්ෂ ි ශබනශා  අශේ 

කාන්තාශන්ශ  හනීපාර්ෂෂාශ ගැන කථා කරන්න. ඒ නිහා 

ජ්ාි ක රර්ෂෂාශ හුදදාශට භ්ාර ශදන්න. ගරු කාන්තාශන් 

හනීපාර්ෂෂාශ බලාගන්න ඕනෑ අනිශාර්ශයන්ම. අපි කැමි යි  

එශහම බලා ගන්නශාට.  නුදත් එක එක ඒශා කියනශා  මම 

දන්ශන් නැහැ  ඒශා මට නේ අදාළ නැහැ.  

ගරු හභ්ාපි තුමනි  මම ශශ පාලනයට රපු දශශහේ ඉඳලාම 

ශමම කරුණ දිගින් දිගටම ශයෝජ්නා කළා.  අශේ හුදදාශේ 

ි ශබන  ්ෂි ය අුමශ   ශයශහවථාුමූලලශ හුදදාපි ශරු තුන් ශදනා 

එක නිලශේ  ඉන්න ඕනෑ. නුදත්  ුතද හුදදාපි  ල්ෂෂ ශදකක 

හුදදාශකට අණ ශදනශා. හුදදාශේ බලය අුමශ ඒ ුතද හුදදාපි  

තරු හතශර් ශජ්නරාක ශකශන්ෂ ශශන්න ඕනෑ. ඒ ශයෝජ්නාශ මම  

ශශ පාලනයට රපු දශශහේ ඉඳලා හැම දාම කරනශා. ඒක කළ ුතතු 

ශදය්ෂ. ඒක කරන්න පුළුශන්. ඒකට වි ාල ුදදල්ෂ  ශැය ශශන 

ශැඩ්ෂ ශනොශශයි.  

එතශකොට අශන්ෂ හුදදාශලටත්  ඒක කරන්න පුළුශන්. 

එතැනින් එහාට ගියාම  ළට අමතරශ ඒ ළටම පහළින් සිිනන 

'රඥාපි ' රදි තනතුරු දරන ශජ්යෂවඨ නිලධාාරින් හත්අටශදශන්ෂ 

ඉන්නශා. ඒ අය තරු තුශන්  ශජ්නරාකලා කරන්න පුළුශන්. ඒශා 

වි ාල ුදදල්ෂ යන ශශශක ශනොශශයි. ශැටුප ශැඩි ශනොකළත්  ඒ 

තනතුර ලබා ශදන්න පුළුශන් නේ ශහොඳයි. අශේ හුදදා නිලධාාරින් 

පිට රටශලට ගිහිකලා ශශනත් හුදදාපි ශරුන් හුද ශන ශකොට -ඒ 

හැම අශහවථාශකදීම- ඒ තනතුර ඒශගොකලන්ට  ්ෂි ය්ෂ ලබා 

ශදනශා කියලා මම හිතනශා. ඒ හින්දා ඒ  ශයෝජ්නාශ ගැන 

කරුණාකර හලකා බලන්න කියලා මා ඉකලා සිිනනශා. 

ළළටට මම එනශා  'රශට් රර්ෂෂාශ' කියන කාරණයට. 'රශට් 

රර්ෂෂාශ' කිේශාම රශට් හැශමෝටම රර්ෂෂාශ ි ශබන්න ඕනෑ. 

ප්රභූශරුන්ට පමණ්ෂ ශනොශශයි  හිටන්නාටත් රර්ෂෂාශ 

ි ශබන්න ඕනෑ. හැම ශකනාටම ශශ පාලන ශාද ශේදශලින් 
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ශතොරශ රර්ෂෂාශ ි ශබන්න ඕනෑ. ඒ රර්ෂෂාශේ අයිි ය හිර 

ශගශකශල ඉන්න හිරකාරයාටත් ි ශබනශා; මත් ද්රශය පාවිච්චි 

කරන ශකනාටත් ි ශබනශා. මිනී මැරුම්ෂ කරලා  හිශර් ගියා නේ  

ඒ අයටත් -අශේ ශප්රේමලාක මන්ත්රීතුමා ශාශ  අයටත්- ඒ අයිි ය 

ි ශබනශා.  

මහර බන්ධානාගාරශේ  ති  වූ සිශධිශේ දී ශශච්ච ශශශලින් 

හමහර ඒශා තුදන්නාන්ශහේලා හාධාාරණීකරණය කළා. "අශ ය 

පියශර ගත්තා  අපි ඒ තත්ත්ශය පාලනය කළා" කියලා රර්ෂෂක 

ශකකේතුමාත් කියා ි ශබනශා මම දැ්ෂකා. නුදත් ශේශා ශමච්චර 

දුර දිග යා ශනොදී පාලනය කරගන්න පුළුශන් ක්රමශේද 

හදාචාරාත්මක රටශල ි ශබනශා. අපි ඒ ක්රමශේද අුමගමනය 

කරන්න ඕනෑ.  

අශේ ගරු අලි හබ්රි අමාතයතුමා කිේශේ  "අපි  පිරිහ හිර 

ශගදරට දාලා  ශහොඳ පුරශැසියන් කරලා එළියට ගන්නශා" 

කියලායි. දැන් ශමතැන සිශධා ශන්ශන්  හිර ශගදරට දාලා  එතැනින් 

කනත්තට යශන එකයි.  

විමක  තරශං  තමි තුමා ශාශ  අය කියනශා  ඒශගොකලන්ට 

ශක දකින්න රහයි කියලා. දැන් ශක දකින්න රහා වුශණ් 

රැඳවියන්ට ශනොශශයි ශන්. ඒශගොකලන්ශ  පපුශටයි ශශඩි 

ශැදුශණ්. ඒ මිනිහා ශක දකින්න රහා හින්දා පපුශ දුන්නාද  

උණ්ඩයට? එශහම නේ  ශක දකින්න රහාශ ි බිලා ි ශයන්ශන් 

ශශඩි ි යපු මිනිහාටයි. එය ඒ විධියට අර්ථ කථනය ශශන්න ඕනෑ. 

මම ශරද්ෂ කියනශා ශනොශශයි  එතැනට ශයොදශපු ශපොලිහව 

නිලධාාරින්ට ශහෝ හුදදා නිලධාාරින්ට. නුදත් ඒ ශාශ  තත්ත්ශ ති  

ශනොශන්න නිසි පරිහරය්ෂ ශගොඩ නැඟීම බලධාාරින්ශ  ුතතුකම්ෂ 

කියලා මම හිතනශා.  

හරියටම මීට අවුරුදු අටකට ඉහවශහකලා එක පාරකුත් 

ශනොශැේබර් මාහශේ  ශැලිකඩ බන්ධානාගාරශේ  ශමශැනිම 

සිශධිය්ෂ වුණා. නැශතත් අවුරුදු අටකට පහවශහේ ශනොශැේබර් 

මාහශේ  එශැන්න්ෂ සිශධා වුණා  මහර බන්ධානාගාරශේ දී. ඉදිරිශේ දී 

ශමශැනි ඒශා සිශධා ශනොශන්න අශ ය පියශර ගැනීමට 

හදාචාරාත්මක රට්ෂ හැිනයට අපි අනිශාර්යශයන්ම යේ යේ 

ක්රමශේද අුමගමනය කරන්න ඕනෑ කියා මම හිතනශා. ජ්නතාශ 

ශශුමශශන් හරි ශශ කිරීම අපශ  ුතතුකම්ෂ හැිනයටයි මා 

දකින්ශන්.  

රූපශාහිනිශයන් මම දැ්ෂකා  පරිහරය විනා  කරන අය 

අකලන්න හුදදාශ දානශා කියන ප්රශෘත්ි ය්ෂ. නුදත් මම කියනශා  

අද රශට් පරිහරය විනා  කරන අය අකලන්න ශදය්ෂ නැහැ   ඒ 

හඳහා හුදදාශ අශ ය නැහැ කියලා. ශපොලීසියටත් ඒ අය අකලන්න 

පුළුශන්. ඒශා එළිපිටයි කරන්ශන්. හුදදාශ දැේමත් සිශධා ශශන්ශන් 

ශමොක්ෂද? හුදදාශට ගිහිකලා අකලන්න පුළුශන්  එතැන ි ශබන 

බුකශඩෝහර් එක. පහව කපනශා නේ  ඒ කුලීකාරයන් ිනක අකලන්න 

පුළුශන්. නුදත්  ඒශා හේබන්ධාශයන් නඩු දාන්න ඕනෑ අය  නීි මය 

ක්රියා මාර්ග හඳහා ශගන යන්න ඕනෑ මිනිහවරැ පිටුපහ ඉන්නශා. ඒ 

හින්දා ශමශැනි ශශශලට හුදදාශ ශයද තම අශ ය නැහැ. ශකොශහන් 

හරි නිකේ ශතුර ගලා බහිනශා නේ  එතැනට -හැම ශශටම- හුදදාශ 

දාන්න අශ ය නැහැ. ඒ කටුතතු කරන්න  පිරිහ්ෂ ඉන්නශා. එ්ෂ 

පැත්තකින්  ශනජී ත නිලධාාරින් ඉන්නශා. අශන්ෂ පැත්ශතන් ශන 

හංර්ෂෂණ නිලධාාරින් ඉන්නශා; ශපොලිහව නිලධාාරින් ඉන්නශා. 

ඒශගොකලන්ට ඒ කටුතතු කරන්න පුළුශන්. අශ යතාශයි ි ශබන්න 

ඕනෑ. අපට ි ශබන්න ඕනෑ අශ යතාශ්ෂ  අපට ි ශබන්න ඕනෑ 

හංහවකෘි ය්ෂ  එශැනි කටුතතු කරන අය අකලා දඬුශේ කරන්න. 

නුදත් දඬුශේ කරන එක කරන්ශන් නැහැ. ඒශා කරන අය විතර්ෂ 

අකලා ශගනැවිත් භ්ාර ශදනශා. පරැශ තප අරශගන එළියට යනශා. 

කවුරුන් ශහෝ දුේපත් මිනිශහකු -කුලීකාරශයකු ශහෝ bulldozer 

operator ශකශනකු ශහෝ- තමයි එතැනින් එහාට ඒකට ශග 

කියන්න ඕනෑ. ඒ තැනට නේ යන්ශන්  ශමශැනි ශශශක කිරීශමන් 

ප්රි ලලය්ෂ ලැශබන්න ඕනෑ. ඒ හින්දා පරිහර විනා ය 

නශත්ශන්න හුදදාශට බැහැ.  

අද රූපශාහිනිශයන් මම දැ්ෂකා  ්ෂශකශමෝ ශබෝේබය්ෂ 

ශගනැකලා හරැ ශශලා ි ශබන ප්රශෘත්ි ය්ෂ. ශේ ගැන ශහොයන්න 

අශේ බුශධි අං  අනිශාර්යශයන්ම ක්රියාත්මක ශශන්න ඕනෑ.  

්ෂශකශමෝ ශබෝේබය ශගශනන ශකොට තකලුශා. නුදත් එතැන 

ශනොශශයි ප්ර වනය ි ශබන්ශන්. ඒ ්ෂශකශමෝ ශබෝේබය හැදුශේ 

ශකොශහොමද? හදපු අයට අශ ය රේපන්න රශේ ශකොශහන්ද? 

අශ ය ශශඩි ද්රශය රශේ ශකොශහන්ද? ඒ හින්දා එතැනිුමයි අපි 

ශැශඩ් පටන්ගන්න ඕනෑ. ශබෝේබය තකලුශා   ශබෝේබය ශගනාපු 

ශකනා තකලුශා කිේශාට ප්ර වනය අශහන් ශශලා නැහැ. ශබෝේබ 

හදනශා නේ  එක ශබෝේබය්ෂ හදලා නශත්ශන්ශන් නැහැ. යේකිසි 

ත්රහවතශාදයක තර්ජ්නය්ෂ නැශත අනිශාර්යශයන්ම ි ශබනශා 

කියලා ශේශකන් ශපශනනශා. ඒ හින්දා ශේක ිනක්ෂ ගැඹුරින් 

හලකා බලන්න ඕනෑ සිශධිය්ෂ.  

මම රණවිරු දිනශේ  රණවිරු හැමරුේ උත්හශයට හහභ්ාගි 

වුශණ් නැහැ. මට එයට යන්න බැරි වුණා  ශපෞශගලික ශහේතු නිහා. 

රණවිරු හැමරුම ශශුමශශන් "ශදරණ" රූපශාහිනී නාලිකාශේ 

ශැඩහටහන්ෂ පැශැත්ශශනශා මම දැ්ෂකා. එම ශැඩහටහශන්දී  

ගුශන් හුදදාශේ  නාවික හුදදාශේ හිටපු හුදදාපි ශරුන්  ශර්තමාන 

හුදදාපි   ශර්තමාන රර්ෂෂක ශකකේ -ශේ ඔ්ෂශකොම- ඉන්න 

ශකොට මම ප්රිය කරපු මාධායශේදියකු ශන චතුර අකවිහව කියනශා 

මම දැ්ෂකා  "රණවිරු හැමරීමට ුතද හුදදාපි ත් හිිනයා නේ තමයි 

ලහවහන" කියලා.  

එශහම කියලා එතැනදීම අශන්ෂ පැත්තට කියනශා  එයාශ  

ශැඩහටහනට මම ශගන්ුමශේ නැහැ  මම ශශ පාලනශේ  අනිත් 

පැත්ශත් ඉන්න හින්දා කියලා. ඒ ශාශ  ශශශක කිය කියා එදා 

චතුර අකවිහව තශත් උත්හාහය්ෂ දරනශා මම දැ්ෂකා. එහිදී 

කිලිශනොච්චිය තකලීශේ හටන ගැන කථා කළා. ශර්තමාන ුතශධා 

හුදදාපි ශ  ශහේනාංකය බටහිර ඉඳලා නැ ශටනහිරට තවිකලා 

පරන්තන් තකලුශා. පරන්තන් ි ශබන්ශන් කිලිශනොච්චිය පිටුපහ. 

කිලිශනොච්චිය අපට ුදහුණ ලා ි බුශණ්. කිලිශනොච්චියට දකුශණ්යි 

අපි සිිනශේ . පරන්තන් අකලපු සිශධිය ගැන කියලා චතුර අකවිහව 

අහනශා  "ුතද හුදදාපි  ඔබතුමාට කිලිශනොච්චියට යන්න ශනොදී  

එතැනින් ඔබතුමා නශත්ශා ශශනත් ශහේනාංකය්ෂ -ජ්ගත් ඩයහව- 

කිලිශනොච්චියට යැේශේ තයි?" කියලා. ශේ ශශලාශේත් හදනශා 

හුදදාපි ලා හහ අප  ශකොටශන්න. පරණ තරහ්ෂ ති  කරන්න 

හදනශා. නුදත්  චතුර අකවිහව ුතද හුදදාශ ගැන දන්ශන් නැහැ. අඩු 

ගණශන් හුදදාශේ ශකෝප්රක ශකශනකුශ  දැුමමශත් එයාට නැහැ.  

මම  ශේන්ද්ර සිකශා මහත්මයාට ශකෝක  එකකුත් දීලා ඒ 

සිශධිය මත්ෂ කරලා දුන්නා  එතුමා ඒක රූපශාහිනියට කිේශේ 

නැි  හින්දා.  ශේන්ද්ර සිකශා පරන්තන් තකලුශාම මශ  ඔළුශට 

රශේ  'ළළටට අලිමංකඩ' කියන එක.  ශේන්ද්ර සිකශාශ  

ශහේනාංකය ගිහිකලා පරන්තන්ශල ශාඩි වුණාම කිලිශනොච්චිශල 

හිටපු ත්රහවතශාදින් දුශන්න පටන්ගත්තා. ශමොකද  ඒ ශශලාශේ 

 ශේන්ද්ර සිකශා ඒ අයශ  පිටුපහ සිිනශේ . එතශකොට  ඒ 

ශහේනාංකයත් කිලිශනොච්චිශල හිර කරන්න මට ඕනෑ වුශණ් නැහැ. 

මම දන්නශා  ඉ්ෂමනට අලිමංකඩ තකලුශා නේ  ුදහමාශක 

රර්ෂෂක ශළකල කඩාශගන ශැශටනශා කියලා. ඒක හන්දායි මම 

 ශේන්ද්ර සිකශාට කිේශේ  ශහාම අලිමංකඩ අකලන්න කියලා. 

චතුර අකවිහව ශාශ  අයට ුතද හටන් උගන්ශන්න අපට බැහැ. රණ 

විරු දිනශේ  ප්රධාාන මාධායයක ශේ ශාශ  ශශශක කියලා ුතශධාය 

ගැන ශමශලෝ ශදය්ෂ ශත්ශරන්ශන් නැි  ශකශන්ෂ හදනශා  මම 

ශහේනාංක ශමශහයශපු හැින ශැරැදියි  නුදත් එයා තමයි ඒ ගැන 

දන්ශන් කියලා ශපන්ශන්න. ශේ ශාශ  ශශශක තමයි ශේ රශට් 

විහිළු.  
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පාර්ලිශේන්තුශ 

ඒ මාධාය රයතනය එ්ෂක මට ප්ර වනය්ෂ නැහැ. "ශදරණ" 

එ්ෂක මට කිසි ප්ර වනය්ෂ නැහැ. ශදරණ අයිි කරු දිලිත් ජ්ය තර 

මහත්මයාත් මශ  හිතශශත්ෂ. ඒ අං ය ගැන හිතලා ශනොශශයි  මා 

ශමය කියන්ශන්. ුතශධාය ගැන  රණවිරු දින ගැන  පරැගිය දශහවශල 

සිශධා ශශච්ච ශශශක ගැන මත්ෂ කරන්නයි  මම ඒක කිේශේ. 

මශ  කථාශ අශහන් කරන්න ඉහවහර ශශලා මට තශත් කාරණා 

ශදක්ෂ කියන්න ි ශබනශා. ශේ කියන ගරු තමි තුමා කරුශමට 

ශේ ශශලාශේ පාර්ලිශේන්තුශේ නැහැ. අපි එතුමාට කියන්ශන්  

"ශබොරළු හහ පහව තමි " කියලා. එතුමා හැම දාම ශමතැනට 

තවිකලා අශේ ගරු නායක විප්ෂෂ නායකතුමාට මඩ ගහනශා මම 

දකිනශා. ගරු විප්ෂෂ නායකතුමනි  එතුමා තවිකලා 

පාර්ලිශේන්තුශේ කථා කශළොත් කථා කරන්ශන් ඔබතුමා හදපු 

ශගශක ගැන; ඒ ශගශකශල අඩු පාඩු ගැන. ඒ අයශ  අනාගතය 

ගැන ශනොශශයි කථා කරන්ශන්. ඒශා කිය කියා හැම දාම මඩ 

ගහනශා.  

අපි එතුමාට කියනශා  එතුමාශ  රාජ්කාරිය කරන්න කියලා  

එතුමාශ  අමාතයාං ය ඉදිරියට ශගන යන්න කියලා. පරැගිය 

රණ්ඩුශ ි බියදී ශගශක ශනොහදපු එක ගැන එතුමා කථා කරලා 

ශැඩ්ෂ නැහැ. එතුමා එතුමාශ  අමාතයාං ය ඉදිරියට ශගන යන්න 

ඕනෑ.  

ඒ ශශලාශේ තශත් එහාට ශශන්න ශාඩි ශශලා හිටපු  

බදුකශලන් රපු හිටපු තමි  ශකශනකුත් ගරු විප්ෂෂ 

නායකතුමාට මඩ ගහන්න ඕනෑ හින්දා අතීතශේ  ශශශක ගැන 

කියන්න පටන්ගන්නශා මම දැ්ෂකා. කනයාවිශයෝ නෑේශා කිේශා; 

ඌරු ශතක ශගනැකලා සීට්ශල ගෑශා කිේශා. මම එතුමාට කියන්න 

ඕනෑ  ශමතැනට තවිකලා ඒශා කිය කියා මඩ ගහන්න පටන්ගන්න 

එපා කියලා. තාත්තලා  සීයලා කරපු ඒශා ශමතැනට ශකොශහොමත් 

අශ ය නැහැ. එතුමාශ  අතීතයයි  එතුමාශ  චර්යාශයි  

කකක්රියාශයි ගැන අපි කථා කශළොත්  ළට පරැශ එතුමාට ශේ 

පාර්ලිශේන්තු ශගොඩනැගිකලට එන්න ලේජ්ා හිශතනශා. ඒ හින්දා 

එශැනි ශශශක කථා කරලා ශේ පාර්ලිශේන්තුශේදී චරිත ඝාතන 

කරන්න එපා කියලා ශේ අශහවථාශේදී මා එම චරිතශලට මත්ෂ 

කරන්න ඕනෑ. ඒ කථා අහාශගන සිිනයත්  මට කථා කරන්න 

අශහවථාශ්ෂ ලැබුශණ් නැහැ. Point of Order එක්ෂ raise කළාට ඒ 

ශශලාශට අපට ඒශා කථා කරන්න බැරි බශ ඔබතුමා දන්නශා  ගරු 

හභ්ාපි තුමනි. ඒක හින්දායි මම දැන් ඒ ගැන කියන්ශන්.  

ගරු හභ්ාපි තුමනි  ුතශධාය කාලශේ  අශේ හුදදාශේ සිිනයා  

ශැහවහට හුදදාශට ශගොඩ ශශච්ච අය. ිනක දශහ්ෂ ඉන්නශා. ළට 

පරැශ ශකොශහේ හරි යන ශකොට ඔය ශමොකකින්හරි ශැිනලා ශහෝ  ගක 

කෑකල්ෂ ශැදිලා ශහෝ ශපොඩ්ඩ්ෂ අරශහේ-ශමශහේ සීරුශණොත්  ළට 

පරැශ කියනශා  "ුතද පිිනයට යන්න බැහැ. මම තුශාල ශශලා 

ඉන්ශන්." කියලා. ළළටට  ශකොළඹට ශශලා ඉඳන් උපාධිය්ෂ  

ශදක්ෂ ගහගන්නශා. ළට පරැශ ඒ නිල තුනශේයි  උපාධිශේ යි 

ශගෞරශශයන් ලහවහන කාන්තාශකුත් කහාද බැඳගන්නශා. ළට 

පරැශ හුදදාශශන් යනශා. ඒ ශාශ  එ්ෂශකශන්ෂ ඉන්නශා  

ශමතැන. හුදදාපි  හවත්රී දූෂණය කළා කියලා ශකනකු කිේශාම  

මම එයාට ශත්ශරන භ්ාෂාශශන් උත්තර දුන්නා. ඒක අහශගන 

ඉඳලා අර පුශගලයා මට කියනශා  "ශමයා ුතද හුදදාපි  ශකනකු 

හැිනයට කථා කරන්ශන් නැහැ  හුදදාශට ලේජ්යි." කියලා. නුදත් 

එම පුශගලයා ිනක කාලය්ෂ ඉඳලා හුදදාශශන් ගියා. ශපොඩි 

තුශාලය්ෂ වුණාම අහව ශශලා ගියා. මට රරංචි වුණා දැන් එම 

පුශගලයා ජ්නාධිපි ට ලිුතම්ෂ යශා ි ශබනශා කියා  ධශදය 

ශර්ගීකරණය කිරීම මත එයා හුදදාශශන් ගියා යුමශශන් හදා 

ශදන්න කියලා. ශමොකද  එතශකොට දීමනා හේබ ශශනශා; හකලි 

හේබ ශශනශා. මන්ත්රී ශකනකු ශශලා සිිනශදීත් රබාධිත 

ශහබළුන්ට හේබ ශශන දීමනා අයථා ක්රමශේද හරහා ගන්න හදන 

පුශගලශය්ෂ තමයි මට උගන්ශන්න හැදුශේ  හිටපු 

හුදදාපි ශරයකු හැිනයට ශමශහම කථා කරන්න එපා කියලා. ඒ 

ශාශ  හාකපාරුශන්ට  

 
[මූලාසනදේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

අපි කියන්න ඕනෑ- එයා සිිනශේ ත් නැහැ  මම හුදදාශට අණ 

ශදනශකොට. සිිනයා නේ එයා අපි ගැන ශහොඳින් ශත්රුේගන්නශා. 

ඒ ශාශ  අයට අපි කියන්න ඕනෑ  හරත් ශෆොන්ශහේකා කියන්ශන් 

කවුද  හරත් ශෆොන්ශහේකා හුදදාශේ කශළේ ශමොනශාද කියලා 

හුදදාශේ සිිනන අයශගන්  ශර්තමාන හුදදාපි ශගන් අහන්න 

කියලා.  

හවතුි යි ගරු හභ්ාපි තුමනි. 

 
ගු සභාපිනුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ඔබතුමා විනාඩි ශදොළහක කාලය්ෂ ශැඩිපුර අරශගන 

ි ශබනශා. 

මීළටට  ගරු ධමත්රීපාල සිරිශහේන හිටපු ජ්නාධිපි තුමා. 

 

[පූ.භ්ා. 11.26] 

 
ගු ඩමත්රීපාල සිරිදසේන මහසතා 
(ைொண்புைிகு மைத்திொிபொல சிறிரசன)  

(The Hon. Maithreepala Sirisena) 
ගරු හභ්ාපි තුමනි  2021 ශහර හඳහා රාජ්ය රර්ෂෂක 

අමාතයාං ශේ  ශැය ශීර්ෂය හේමත කරන ශේ අශහවථාශේ ුදලින්ම 

විප්ෂෂශේ  ගරු මන්ත්රීතුමා විසින් කරන ලද ශයෝජ්නාශ මා හවරර 

කරමින්  ශේ ශැය ශීර්ෂය හේමත කළ ුතතුය කියන එකටතාශට 

පැමිණීශේ අශ යතාශ ශපන්ුමේ කරනශා. ප්රධාාන ශ ශයන්ම 

රාජ්ය රර්ෂෂක අමාතයාං ශේ ත්  ඒ ශාශ ම නශ අමාතයං ය්ෂ 

ශන   හරත්  තරශහේකර තමි තුමා නායකත්ශය දරන ශපොලීසිය 

භ්ාර අමාතයාං ශේ ත් ශැය ශීර්ෂ අද හාකච්ඡාශට ගැශනනශා. 

රාජ්ය රර්ෂෂක අමාතයාං යත්  ශපොලිහව ශහේශාශත් -ඒ සියකල- 

ගත් විට අප දන්නශා  ඒ සියලුශදනාශ ම ි ශබන කැප තම  ඒ 

පිළිබඳශ ි ශබන උනන්දුශ. ශපොලීසිය ගත්විට  මහජ්නතාශශ  

විශේචන ි බුණත්  ශපොලීසිය කරන ඉතා  විශිෂවට ශහේශය අපට 

අමතක කරන්න පුළුශන්කම්ෂ නැහැ. ඒ ශාශ ම ජ්ාි ක 

රර්ෂෂාශ  අභ්යන්තර රර්ෂෂාශ  අන්තර්ජ්ාි ක හබඳතා තුළ 

කලාපීය රර්ෂෂාශ යන කරුක  හැලකිකලට ගත්විට රාජ්ය 

රර්ෂෂක අමාතයාං ශේ  කාර්ය භ්ාරය තුළ රශට් අනාගතය 

ශශුමශශන් ඉතාම විශිෂවට වූ ශමශහශර්ෂ ඉටු කරුම ලබනශා. ඒ 

නිහා ජ්ාි ක රර්ෂෂාශත්  අභ්යන්තර රර්ෂෂාශත්  කලාපීය 

රර්ෂෂාශත් කියන කරුක  ුදක කර ගත් විට ප්රධාාන ශ ශයන්ම 

රාජ්ය රර්ෂෂක අමාතයාං ය ජ්ාි ක ශ ශයන් කරන ශැඩ 

පිළිශශළත්  ඒ ශාශ ම කලාපීය රර්ෂෂාශ හඳහා අන්තර්ජ්ාි ක 

හබඳතා මත කරන ශැඩ පිළිශශළත්  මූලික ශ ශයන් ඉන්දීය 

හාගරය අශට ි ශබන අශේ හමීපතම රටශක හමට පශත්ශන 

හේබන්ධාතා  ශාර්ෂික හුදළු  හේමන්ත්රණ ඉතාම ශැදගත් ශශනශා.  

රර්ෂෂාශ පිළිබඳශ කථා කරන විට අද අපි මූලික ශලහම 

අශධාානය ශයොුද කළ ුතත්ශත්  මීට අවුරදු හත්අටසියයකට එහා 

ි බුක  ුතද ශිකපීය ක්රම  ුතද ඥානය හහ උපක්රම පිළිබඳශ 

ශනොශශයි; මීට අවුරුදු හතළිහකට-පනහකට එහා ි බුක  ුතද 

ශිකපීය ක්රශමෝපායයන් හහ උපක්රම පිළිබඳශ ශනොශශයි. අද නශ 

ශලෝකශේ  නශ තා්ෂෂණයත් එ්ෂක ති  ශන ත්රහවතශාදය ගැන 

අශධාානය ශයොුද කිරීම අන්තර්ජ්ාි ක ශ ශයන් ශකශරන 

1767 1768 

[ගරු හරත් ශෆොන්ශහේකා  මහතා] 



2020  ශදහැේබර්  03 

කටුතතුශලදී අ ශේ ශගකීම හහ ුතතුකම ශශනශා. හයිබර් ප්රහාර 

පිළිබඳශ අද නශ ශලෝකශේ  රටශල ජ්ාි ක රර්ෂෂාශ 

හේබන්ධාශයන් කටුතතු කරන සියලු රයතන ශැඩි අශධාානය්ෂ 

ශයොුද කරුම ලබනශා. හවශභ්ාශ ධාර්මයාශගන් එන ශනොශයකුත් 

උශදුරු එන්ශන් අප බලාශපොශරොත්තු ශනොශන අුතරින්  හදිසිශේ . 

ත්රහවතශාදය  අන්තර්ජ්ාි ක ත්රහවතශාදය   ශාශ ම තශත් පැත්තකින් 

ගත් විට හයිබර් ප්රහාර ශැනි තත්ත්ශයන්ට ුදහුණ දීම හඳහා අශේ 

රර්ෂෂක අං  හඳහා රර්ෂෂක අමාතයාං ශේ  ි ශබන හේපත්  

පුහුක  තේ  ශිකපීය ඥානය  ක්රශමෝපායයන්  අන්තර්ජ්ාි ක 

රයතනශල පුහුක  තේ ලබා දීම ඉතාම ශැදගත් ශශනශා.  

රර්ෂෂක අමාතයාං ය පිළිබඳශ කථා කරන විට අපි හඳහන් 

කරන්න ඕනෑ  ුදලින් කියපු රර්ෂෂක තත්ත්ශය  ශාශ ම  

රර්ෂෂක අමාතයාං යට අයිි  ුතද  නාවික  ගුශන් යන ත්රිවිධා 

හුදදාශත්  ශපොලීසිය  නීි ය හා හාමය යන අං ත් -ශලෝකශේ  

අශනකුත් රටශලත් ඒ රකාරශයන්මයි- ුතදමය තත්ත්ශයන්ට  

ජ්ාි ක රර්ෂෂක තත්ත්ශයන්ට ුදහුණ ශදනශා ශාශ ම හවශභ්ාශ 

ධාර්මයාශගන් ති  ශන විපත්ි ශලදී  හවශාභ්ාවිකශ එන කරදරශලදී 

ඔවුන් විසින් කරුම ලබන විශිෂවට ශහේශය පිළිබඳශ. ඒ ශහේශය අපි 

අගය කරන්න ඕනෑ. ළශේ  ප්රධාාන ශ ශයන්ම අපි මාධාය තුළ 

දැ්ෂකා  ශේ රටට එන්නට ි බුක  කුණාටුශ හේබන්ධාශයන් රජ්ශේ  

අං ශල ි බුක  සූදානම. ඒක අපි ඉතාම අගය කරන්න ඕනෑ.  

ඒ සූදානම ඒ රකාරශයන් පැශතීම පිළිබඳශ අශේ හැලකිකල 

ශයොුද කිරීම ඉතාම ශැදගත්. ඒ ශාශ ම  ශශ  සීමා පරැ කරමින් 

තමයි මූලික ශ ශයන්ම මම කියපු හයිබර් ප්රහාර  ත්රහවතශාදය  අද 

අලුත්ම තත්ත්ශය විධියට ි ශබන ශකොවිඩ්-19 ශැනි ශහංගත ශරෝග 

ශලෝකය පුරා ශයාේත ශශමින් යන්ශන්. ශේ කරුක  හැලකිකලට 

ගත් විට අශේ ශගකීේ හහ ුතතුකේ අුමශ මූලික ශ ශයන්ම අප 

විසින් ක්රියා කළ ුතතු රකාරය පිළිබඳ අන්තර්ජ්ාි ක හබඳතා 

 ්ෂි මත් කිරීම ඉතාම  ශැදගත් ශශනශා. ශබොශහෝ විට ශ්රී ලංකාශේ 

හෑම රජ්ය්ෂම පරැගිය ද ක කිහිපය තුළම ක්රියාත්මක කළ 

ශනොබැඳි විශශ  ප්රි පත්ි ය -හමහර රජ්යන්ට ඒ පිළිබඳ යේ යේ 

ශචෝදනා එකල වුණා- ශලෝකශේ  බල කඳවුරුශාදයට  අශේ 

හේබන්ධාතා  එ්ෂ කඳවුරකට යා ශනොදී ජ්ාතයන්තර හේබන්ධාතා 

හංශර්ධානය කර ගැනීමට   ්ෂි මත් කර ගැනීමට ඉතා ශැදගත් 

වුණා. එම විශශ  ප්රි පත්ි ශේ දී ශනොබැඳි විශශ  ප්රි පත්ි ය තමයි 

ශර්තමාන ශගෝඨාභ්ය රාජ්ප්ෂෂ ජ්නාධිපි තුමාශ  රජ්ය තුළත්  

මීට ශපර ශග ත ගිය ද ක කිහිපය තුළ ි බුක  රජ්යන් තුළත් 

ක්රියාත්මක වුශණ්. මූලික ශ ශයන්ම රර්ෂෂාශ ශාශ ම  රශට් 

ි ශබන මත් ද්රශය ශැනි ශශශක මර්දනය කිරීම හඳහා ශනොබැඳි 

විශශ  ප්රි පත්ි ය තුළ අන්තර්ජ්ාි ක රැහදතාශ ශර්ධානය කර 

ගැනීම  ඔවුන්ශ  සිත් දිනා ගැනීම ඉතාම ශැදගත් ශශනශා. 

ජ්ාතයන්තර බලශතුන්ට  හංශර්ධිත රටශකශල ට අශේ රට ශකශරහි 

යේ කිසි රකර්ෂණය්ෂ ති  කර ගැනීමට හැකි ශන්ශන් අශේ 

විශශ  ප්රි පත්ි ය අුමශයි. එම නිහා අශේ ශර්තමාන රජ්යත් 

ශනොබැඳි විශශ  ප්රි පත්ි යක පිහිටා කටුතතු කිරීම ඉතාම  ශැදගත් 

ශශනශාය කියන එක මම ශමහිදී හඳහන් කරන්නට ඕනෑ. 

අශේ ජ්ාි ක රර්ෂෂාශ  ශපොලිහව ශදපාර්තශේන්තුශ යන ශේ 

සියලු අං  ගත් විට ශර්තමානය තුළ පාතාලය   මත් ද්රශය ශයාපාර  

මර්දනය කිරීම හේබන්ධාශයන් අප ශගනයන ශැඩ පිළිශශළ 

පිළිබඳශ ශබොශහෝ අශහවථාශල අපි කථා ශශනශා; හාකච්ඡාශට ල්ෂ 

කරනශා. ඒශාශේ  ශර්ධානය්ෂ වුශශහොත් ති  ශන තත්ත්ශය 

කුම්ෂද කියන කාරණය පිළිබඳශ මූලිකශම අපි හාකච්ඡාශට ගත 

ුතතු ශශනශා. අපට ශලෝකශේ  ශබොශහෝ රටශකශල උදාහරණ 

ි ශබනශා. මත් ද්රශය ජ්ාශාරේකරුශන්  පාතාල නායකයන් 

ශාශ ම  තතැේ අශහවථාශල අන්තර්ජ්ාි ක ත්රහවතශාදීන් හමට 

ඔවුන්ට ි ශබන හේබන්ධාතා යන ඒ සියකල හැලකිකලට ගත් විට  

හමහර අශහවථාශල මත් ද්රශය ජ්ාශාරේකරුශන් ශලෝකශේ  රණ්ඩු 

ශපරළන්න කටුතතු කරලා ි ශබනශා; රණ්ඩු ශශනහව කරන්න 

කටුතතු කරලා ි ශබනශා. ශශ පාලනඥයන් ඝාතනය කරන්න  

රාජ්ය නායකයන්ට  ඒ පිළිබඳශ කටුතතු කරන අයට විරුශධාශ දැඩි 

ක්රියාමාර්ග ගන්න ඔවුන් කටුතතු කරලා ි ශබන බශ අපට ශපනී 

යනශා. 

අශේ හරත්  තරශහේකර තමි තුමා ගැන මම හතුටු ශශනශා. 

ජ්නාධිපි තුමා ශහොඳ ශත්රීම්ෂ කරලා ි ශබන්ශන්  විශ ේෂශයන්ම 

එතුමාට ශපොලීසිය භ්ාර දීශමන්. පරැගිය කාල සීමාශ තුළ  පරැගිය 

ද ක කිහිපය තුළ අපි හෑම ශකශනකුටම ි ශබන අත්දැකීේ 

හැලකිකලට ගත් විට මත් ද්රශය ජ්ාශාරේ හහ පාතාල මර්දනය 

පිළිබඳශ අශේ ශැඩි අශධාානය්ෂ ශයොුද කිරීම ඉතා අශ ය ශන්ශන්  

ශබොශහෝ ශශලාශට ජ්ාතයන්තර ත්රහවතශාදී ශයාපාරත් ඒශාට 

හේබන්ධා  තශේ තත්ත්ශය්ෂ ි ශබන පරැබිම නිහායි. 

ජ්ාි ක රර්ෂෂාශ පිළිබඳශ කථා කරන විට බන්ධානාගාර 

ප්රි හංහවකරණශලට අදාළ වූ අමාතයාං ය අද හාකච්ඡාශට 

ශනොගත්තත්  පරැගිය අවුරුදු 20ක  25ක කාලය තුළ ත්රහවතශාදය 

 ්ෂි මත් කරන්න ප්රධාාන ශ ශයන්ම ශගන ගිය තතැේ 

ශයාපාරත්  ඒ ශාශ ම මත් ද්රශය ජ්ාශාරේකරුශන් තතුළු ශේ සියලු 

අං  හහ සිර ශගශක තතුශළේ සිිනන අපරාධාකරුශන් ළට හේබන්ධා 

 තශේ තත්ත්ශය හැලකිකලට ශගන ඒශා මැඩලන්න කටුතතු කිරීම 

ඉතා යහපත් කාර්යය්ෂ කියලායි මම වි වශාහ කරන්ශන්.  

සිර ශගශකශල ි ශබන පරිපාලනය  සිර ශගශක 

කළමනාකරණය පිළිබඳශ අපි අලුි න් සිි ය ුතතුයි කියන එක මා 

වි වශාහ කරනශා. අශේ බන්ධානාගාර ශදපාර්තශේන්තුශේ දැනට 

ි ශබන තත්ත්ශය මීට ශඩා උහහව තත්ත්ශයකට ශගන ඒශේ 

ශැදගත්කම දැන් ශපන්ුමේ කරනශා. අපි සිර ශගශක 

කළමනාකරණය කිරීශේදී හහ පරිපාලනශේ දී ළට අශ ය හේපත් 

ශදනශා ශාශ ම  මානශ හේපත් හංශර්ධානයත් කළ ුතතු ශනශා. 

ගරු හභ්ාපි තුමනි  ශලෝකශේ  හංශර්ධානය වූ රටශල ප්රධාාන 

ශ ශයන්ම දකින ශදය්ෂ තමයි  රශට් හාමානය ශපොදු 

මහජ්නතාශට ි ශබන ශහෞඛ්ය ශහේශාශ ඒ රකාරශයන්ම සිර 

ශගශකශල සිිනන සිරකරුශන්ට  එශහම නැත්නේ 

ශන්ශාසිකයන්ටත් හිමිශන බශ. අද අධිකරණ තමි තුමා ඉදිරිපත් 

කළ ශාර්තාශශුමත් ශපනී ගිය කාරණය්ෂ තමයි  ප්රධාාන 

ශ ශයන්ම මහර බන්ධානාගාරශේ  ශැඩිපුර ඉන්ශන් රිමාන්ඩ් 

සිරකරුශන් බශ. එනේ  20 000්ෂ පමණ. ඒ ශාශ ම දඬුශේ ලබන 

සිරකරුශන් ඉන්ශන් 7 000්ෂ පමණයි කියන කාරණාශත් එහිදී 

අපට ශපනී ගියා. සිර ශගය්ෂ තුළ  ශන සිදු තේ අශේ ජ්ාි ක 

රර්ෂෂාශට බලපාන තත්ත්ශය්ෂ ි ශබනශා නේ  ශේ ප්ර වනශලදී 

රර්ෂෂක අමාතයාං ය  ශපොලීසිය  බන්ධානාගාර ප්රි හංහවකරණ 

රාජ්ය අමාතයාං ය  අධිකරණ අමාතයාං ය ශාශ ම  ළට අශ ය 

රැබහාධානය හලහන ඒ සියලු රයතනශල ඒකාබශධා 

හේබන්ක්කරණය්ෂ තුළින් ශේ කටුතතු කිරීශේ අශ යතාශ්ෂ 

ශපන්ුමේ කරනශා. එහිදී ශේ ි ශබන තත්ත්ශය  හැලකිකලට 

ගැනීම ඉතා ශැදගත් ශනශා. ශලෝකශේ  මත් ද්රශය ජ්ාශාරේ පිළිබඳශ 

කථා කරන ශකොට මැ්ෂසිශකෝශ  එ්ෂහත් ජ්නපදය ශාශ  රටශල  

පරැගිය කාලශලදී මත් කුඩු රජ්ාලා විධියට හැඳින් වූ තතැේ පිරිහව 

සිින බශ අපට මතකයි. ඒ ශාශ ම හමහරුන්ට නේ තබා ි බුණා  

"Godfather" කියලා. ශේ "Godfather" කියන අය මැ්ෂසිශකෝශ  

එ්ෂහත් ජ්නපදය ශැනි රාජ්යශල ප්රධාාන ශ ශයන්ම මත්කුඩු 

ජ්ාශාරේකරුශකු  ශයාපාරිකයකු විධියට ත්රහවතශාදී ශයාපාරශලට 

හේබන්ධා ශශනශා ශාශ ම  ඔහු යටශත් හංවිධාාන 5්ෂ පමණ 

ශනොශය්ෂ නේශලින් ක්රියාත්මක වුණා. ශබොශහෝ ශශලාශට ඔවුන්ට 

පුළුශන් වුණා  මැ්ෂසිශකෝ රජ්ය පාලනය කරන තත්ත්ශයට 

යන්න. ඒ ශාශ ම  ශකොශලොේබියාශ ගත්තත් එශහමයි. 

ශකොශලොේබියාුම රජ්ය පාලනය කරන තත්ත්ශයකට යන්න 

ඔවුන්ට පුළුශන්කම ි බුණා. ශේ කරුක  හැලකිකලට ගැනීශේදී 

මූලික ශ ශයන්ම අපි අශධාානය ශයොුද කළ ුතතු කාරණය්ෂ 

ි ශබනශා. අපි ශකොශත්ෂ දුරට ශේශා ශළ්ෂශා ගන්න න තකරණය 

හහ අදට ගැළශපන රකාරයට හකහව කිරීම හේබන්ධාශයන් 

කටුතතු කර ි ශබනශාද කියන එක ශහොයා බැලිය ුතතුයි. 

1769 1770 



පාර්ලිශේන්තුශ 

අතීතශේ දී  එශහම නැත්නේ පරැගිය අවුරුදු කීපය තුළ ඒ කටුතතු 

අතපරැ ශශලා ි ශබනශා. එම නිහා ශර්තමානය තුළ ඒ අලුත් 

තත්ත්ශයට ුදහුණ දීශේ ශැදගත්කම ප්රධාාන ශ ශයන් ශපන්ුමේ 

කරනශා.  

අශේ රශට් ි ශබන ශකොවිඩ් - 19 ශහංගත තත්ත්ශයට පරැගිය 

දිනශල ශහෞඛ්ය ශහේශා  අශනකුත් රාජ්ය අං  සියකල හමට මූලික 

ශ ශයන් අශේ රර්ෂෂක අමාතයාං ය ුදහුණ දුන් රකාරය  

අශ ය නායකත්ශය දීම රදී අදටත් කරන ඒ ශැඩ පිළිශශළ අපි 

ඉතා අගය කළ ුතතු ශනශා. ඒ හඳහා හේපූර්ණ රශීර්ශාදය හා 

හහශයෝගය අප විසින් දිය ුතතු ශනශා.   ුතද හුදදාශ ප්රුදඛ් ත්රිවිධා 

හුදදාශ  ශහෞඛ්ය ශහේශාශ  අශනකුත් රාජ්ය නිලධාාරින් ශකොවිඩ් - 19 

මර්දනය කිරීශේ කටුතතුශලදී කරන කැප තම හා උනන්දුශ ප්රධාාන 

ශ ශයන්ම ශමහිදී අපි තගැ මට ල්ෂ කළ ුතතු ශනශා.  

2014දී තශමරිකාශේ ජ්නාධිපි  විධියට සිින බර්ෂ ඔබාමා   

ඉශබෝලා  ශහංගත උශදුර රපු ශශලාශේ කටුතතු කළ රකාරය 

අපට මතකයි.   ළට ප්රි චාර ශලහ නැශත ශහංගතය්ෂ ශනොඑන 

විධියට ශගබලා ගැනීම හඳහා ජ්ාි ක රර්ෂෂක පශධාි යට 

ශගෝලීය ශහෞඛ්ය රර්ෂෂාශ හා ජීශ රර්ෂෂාශ හඳහා අධාය්ෂෂ 

ශකොට්ඨාහය්ෂ පිහිටුශුම ලැබූශා. අපි ඒ  බශ  මාධාය තුළිුමත් 

දැ්ෂකා. 

එම නිහා  අද අශේ රශට්ත් ි ශබන ශේ තත්ත්ශය  හැලකිකලට 

ගත් විට අපට තශම කියන්න පුළුශන්කම්ෂ නැහැ  ශකොවිඩ් - 19 

ශහංගතය  අශහන් ශශන්ශන් කශදාද කියලා. ඒ නිහා රර්ෂෂක 

අමාතයාං ය  ශහෞඛ්ය ශහේශාශ  ශපොලීසිය තතුළු සියලු අං ශල 

ශැඩි හේබන්ධාතාශ  ශැඩි රැහදතාශ හහ බැඳීම ශකොවිඩ් - 19 

මර්දනය කිරීම හඳහා  අතයශ යයි කියන කාරණය ශමහිදී හඳහන් 

කරන්නට ඕනෑ.  

ගරු හභ්ාපි තුමනි  සිරශගශක හේබන්ධාශයන් කථා කරන විට 

සිරශගශකශල තත්ත්ශය පිළිබඳශත් හැලකිකල ශයොුද කළ ුතතුයි. 

ශේ හභ්ාශේ අදත්  ළශේ  ශපශර්දාත්  පරැගිය දශහවශලත් ඒ පිළිබඳශ 

කථා කළා.  සිරශගශකශල  බන්ධානාගාරශල සිිනන හංඛ්යාශ හහ 

ළට තතුළත් කළ හැකි ප්රමාණයට ශඩා ශමොන තරේ ප්රමාණය්ෂ 

ඉන්නශාද කියන කාරණාශ ශේ රශට් හෑම ශකශනකුම දන්නශා. 

ශමය බරපතළ ප්ර වනය්ෂ. ශේ සිරශගශකශල සිිනන 

ශන්ශාසිකයන්ශ  මානසික තත්ත්ශය විකෘි  කිරීම හඳහා 

හිරශගශශකශල ි ශබන දැඩි තදබදය බලපා ි ශබනශා. ඔවුන්ශ  

මනහ ශනොහන්රැන් කිරීම හඳහා ප්රධාාන ශ ශයන් එය ශබොශහෝ 

දුරට බලපා ි ශබන කාරණය්ෂ.  

අශන්ෂ කාරණය  ශේ කරුක  එකින් එක  එකින් එක 

දේශැල්ෂ ශාශ  ඉදිරියට යනශා. සිරශගශක පිශරන්ශන්  මූලික 

ශ ශයන් නඩු තසීශේ ි ශබන ප්රමාදය නිහායි. එතශකොට ඒශාට 

පිළියේ ශයදීමත් අශ ය ශශනශා.  ප්රධාාන ශ ශයන්ම තශමරිකාශේ 

සිරශගශකශලින් නිදහහව ශන අයශගන් සියයට 68්ෂ රපරැ 

සිරශගශකශලට එන බශට ි බුක  හමී්ෂෂණ ශාර්තාශ්ෂ පරැගිය 

දිනශල මා දැ්ෂකා. ඒ ශාශ ම තමයි  එංගලන්තශේ  හහ 

ශේකහශේ ත් සිරශගශකශලින් පළුදශන ශතාශේ නිදහහවශශලා යන 

අයශගන් සියයට 65්ෂ  සියයට 75්ෂ නැශත ශතාශ්ෂ 

සිරශගශකශලට එනශා.  ශනෝර්ශේ රශට් සියයට 29්ෂ රපරැ 

සිරශගශකශලට එනශා. උරුගුශේ සියයට 12්ෂ රපරැ 

සිරශගශකශලට එනශා. ජ්ර්මනිශේ  සියයට 35්ෂ විතර රපරැ සිර 

ශගශකශලට එනශා. අශේ බන්ධානාගාර ශදපාර්තශේන්තුශ  එශහම 

නැත්නේ අදාළ අමාතයාං ය  අශේ රශට් සිරශගශකශලට එන 

හංඛ්යාශත්  සිරශගශකශලින් නිදහහවශශලා යන අයශගන් රපරැ සිර 

ශගශකශලට එන හංඛ්යාශත් පිළිබඳශ හමී්ෂෂණය්ෂ කරලා 
ි ශබනශාද කියලා මා දන්ශන් නැහැ. ඒ ගැන මශ  

දැුමශත්භ්ාශය්ෂ නැහැ. එශැනි හමී්ෂෂණය්ෂ කරලා ි බුණා නේ 

ඉතාම ශහොඳයි.  

ජ්නාධිපි  ධුරය දරන කාලශේ  මා ශබොශහෝ සිරශගශකශලට 

ගියා.  ඒ සිරශගශකශල සිිනන ශන්ශාසික සිරකරුශන් හුද වුණා. 

ම ාාත් සිරකරුශන් වි ාල ප්රමාණය්ෂ නිදහහව කරුම ලැබුශා. ඒ 

අයට පනශා ි බුක  දඬුශේශල තත්ත්ශයත්  ශචෝදනාශල 

තත්ත්ශයත් හැලකිකලට ශගන හාමානයශයන් ශශහ්ෂ ශපොශහොය 

දිනයට  නත්තක දිනයට නිදහහව කරන සිරකරුශන් ප්රමාණයට 

ශඩා ශැඩි පිරිහ්ෂ ශාර්ෂිකශ නිදහහව කළා.  සිරශගශකශල ි බුක  

තදබදයත්  මූලික ශ ශයන් එහි සිිනන තරුණ පිරිහව පිළිබඳශත් 

හලකා බලා ශැඩි පිරිහ්ෂ නිදහහව කරුම ලැබුශා. රශට් අනාගතය 

භ්ාර ගන්න සිිනන  ඒ ශාශ ම ඉතාම රැන්දර  තරුණ දරුශන් තමයි 

ශබොශහෝ විට සිරශගශකශල ඉන්ශන්. අධිකරණ තමි තුමා උශශ 

ඉදිරිපත් කළ ශාර්තාශශන් පැහැදිලි කළා  සිරශගශකශල ඉන්න 

අයශගන් වි ාල පිරිහ්ෂ මත් කුඩු ජ්ාශාරමට හේබන්ධා අය හහ මත් 

ද්රශය පාවිච්චි කරන අයයි කියන කාරණය. ශේ තත්ත්ශය  

හැලකිකලට ගත් විට අශේ රශට් මූලික ශ ශයන්ම සිරශගශකශල 

ි ශබන තත්ත්ශය න තකරණය කිරීම හහ ඔවුන්ට අශ ය ශහෞඛ්ය 

පහරැකේ  හමාජ් ශුභ් හාධාන ශහේශා  ශඩ ශඩාත් ලබා දීම ඉතා 

ශැදගත් ශශනශා. බන්ධානාගාර ශහේශය ගත්තාම  අශංකශ 

පිළිගන්නට ශශනශා  පරැගිය අවුරුදු 40 - 50ක කාලය පහවහට 

ගිශයොත් බන්ධානාගාර ශදපාර්තශේන්තුශේ ශහේශාශ  එන්න-

එන්නම කඩා ශැටුක  තත්ත්ශයක ි ශබන බශ. ඒ නිහා 

බන්ධානාගාර ශදපාර්තශේන්තුශ ප්රි හංවිධාානය කිරීමත්  මා කලින් 

කියපු රකාරයට අධිකරණ අමාතයාං යත්  රර්ෂෂක 

අමාතයාං යත්  ශහෞඛ්ය අමාතයාං ය්ෂ එකතුශ කරන ඒකාබශධා 

ශැඩ පිළිශශළ්ෂ තුළින් නශ ුදහුක ශරකින් බන්ධානාගාර 

ශදපාර්තශේන්තුශ  ්ෂි මත් කිරීමත් ඉතා  අශ යයි කියන එකයි 

ප්රධාාන ශ ශයන්ම ශමහිදී හඳහන් කරන්නට ි ශබන්ශන්. 

ඒ ගැන මූලික ශ ශයන් අශේ අශධාානය ශයොුද කිරීශේදී අපට 

සිරශගශකශල තත්ත්ශය  හැලකිකලට භ්ාජ්න කරන්න ශශනශා. 

එංගලන්තශේ  වි්ෂශටෝරියාුම ුතගය්ෂ පිළිබඳශ කථා කරනශා. ඒ 

ුතගශේ  ි බුක  වි්ෂශටෝරියා රකෘි ය ශාශ  තමයි ප්රධාාන 

ශ ශයන්ම අද ි ශබන බන්ධානාගාර. ඒ තරේ පැරි  නශතාශට 

ගැළශපන රකාරයට හකහව ශනොවුක  තත්ත්ශය්ෂ තමයි ඒශාශේ  

ි ශබන්ශන්. මම කලින් හඳහන් කළ රකාරයට  බටහිර 

ශලෝකශේ  දිුතක  රටශල සිර ශගශකශලට වි ාල පිරිහ්ෂ රපහු 

එන තත්ත්ශය්ෂ ති  ශශලා ි ශබන්ශන්ත් සිර ශගශකශල ි ශබන 

තතැේ පහරැකේ ශැඩි නිහා ශශන්නත් පුළුශන්. බටහිර රටශල 

සිරශගදර ඉන්න කාලය තුළ සිරකරුශශකුට දශහකට යේකිසි 

ශඩොලර් ප්රමාණය්ෂ වියදමට ශදනශා. අශේ රශට්ත් පරැගිය 

කාලශේ  එශැනි ක්රමශේදය්ෂ ි බුණා. දැන් ඒක ක්රියාත්මක 

ශශනශාද  නැශද කියන්න මම දන්ශන් නැහැ. දීර්ඝ කාලීනශ 

සිරගත වුක  අයට යේ ුදදල්ෂ ලබා ශදන එශැනි ක්රමශේදය්ෂ 

ි බුණා. 

 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගු සරත් ද ෝදදසේකා මහසතා 
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு சரத் தபொன்ரசகொ) 

(The Hon. Field Marshal  Sarath Fonseka) 

මට නේ කිසිම දශහක එශහම දුන්ශන් නැහැ. 

 
ගු ඩමත්රීපාල සිරිදසේන මහසතා 
(ைொண்புைிகு மைத்திொிபொல சிறிரசன)  

(The Hon. Maithreepala Sirisena) 
එතුමාට දුන්ශන් නැහැ ලු  ගරු හභ්ාපි තුමනි. එශහම නේ  ඒ 

ක්රමශේදය දැන් නැි ශ ති .  

ශේ තත්ත්ශය හේබන්ධාශයන් අපි හැලකිකල ශයොුද කළ 

ුතතුයි. ජ්ාි ක රර්ෂෂාශ හේබන්ධාශයන් ශන කරුක  එකින් එක  

බැඳිලායි ි ශබන්ශන්. අශේ රශට් දැන් එන්නම එන්නම අපරාධා 

ශැඩියි; සිරගත තේ ශැඩියි. ශේක දීර්ඝ කාලයක සිට ති  ශශලා 

ි ශබන තත්ත්ශය්ෂ.  
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අපරාධා වි ාල ශ ශයන් සිදු ශකරුක  රටශක හැලකිකලට 

ගත්ශතොත්  2005දී ශලෝක ශහෞඛ්ය හංවිධාානය "ුතශරෝපශේ  

මිනීමරු අගුමශර - Murder Capital of Europe-" ශලහ 

හැඳින්වූශේ   ලාහවශගෝ නගරයයි. ශලෝක ශහෞඛ්ය හංවිධාානය 

පැහැදිලිශ හඳහන් කරනශා  ඔවුන් ශගනගිය කායික හා මානසික 

ශහෞඛ්ය රර්ෂෂක ක්රම නිහා හා කායික මානසික ධශදයශරුන් 

ශැඩිපුර සිර ශගශකශලට ශයොුද කරමින් ඒ සිරකරුශන් සිර ශගශක 

තුළම පුනරුත්ථාපනය කළ නිහා  ලාහවශගෝ නගරශේ  එන්න 

එන්නම අපරාධා අඩු වුක  බශ. ශලෝකශේ  ශැඩිම අපරාධා සිදු වුක  

රට්ෂ ක්රමාුමූලලශ ඒ අපරාධා අඩු කරශගන ි ශබනශා. හංශර්ධිත 

රටශල එශැනි රකාරයට අපරාධා අඩු වුණා නේ  අපිත් ඒ ගැන 

ශහොයා බලා   අශේ රශට්ත් නශ තා්ෂෂණය උපශයෝගි කරශගන 

බුශධිමතුන්  උගතුන්  විශශතුන්  බහුශ්රැතයන් හේබන්ධා කරශගන 

ඒ පිළිබඳශ කටුතතු කිරීමයි ශැදගත් ශන්ශන්.  

ගරු හභ්ාපි තුමනි  කලින් කථා කළ විප්ෂෂශේ  ගරු හරත් 

ශෆොන්ශහේකා මන්ත්රීතුමා  ත්රිවිධා හුදදාශ හහ ශපොලීසිය පිළිබඳශ 

හඳහන් කළා. විශ ේෂශයන්ම ුතශධාය හේබන්ධාශයන් එතුමා කළ 

ශහේශය පිළිබඳශත් මත්ෂ කළා. ගරු හභ්ාපි තුමනි  ුතශධාය 

පිළිබඳශ කථා කරන විට  ුතද ජ්යග්රහණශේ  ශගෞරශය පළුදශශන්ම 

හිමි විය ුතත්ශත් ුතශධාශයන් මියගිය රණ විරුශන්ටයි. ුතශධාශයන් 

මියගිය රණ විරුශන්ට ඒ ශගෞරශය හේපූර්ණශයන්ම හිමි විය 

ුතතුයි.  
 

 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගු සරත් ද ෝදදසේකා මහසතා 
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு சரத் தபொன்ரசகொ) 

(The Hon. Field Marshal  Sarath Fonseka) 

ගරු මන්ත්රීතුමා  ඒ ගැන කිසිම විශාදය්ෂ නැහැ. ුතශධාශයන් 

මියගිය රණ විරුශන්ට හහ අශේ ශහබළුන්ට තමයි ඒ ශගෞරශය 

ුදලින්ම හිමි විය ුතශත් ත්. ඒ ශගොකලන් තමයි ශශඩි උණ්ඩයට 

ුදහුණ ශදන්ශන්. අනිශාර්යශයන්ම ඒ ශගොකලන්ට තමයි පළුදශැනි 

ශගෞරශය හිමි ශශන්න ඕනෑ. ඒ ශගෞරශය යන්න ඕනෑ  ඉහළ 

නිලධාාරින්ටශත්  ශශ පාලනඥයන්ටශත් ශනොශශයි. ඒ ගැන කිසි 

විශාදය්ෂ නැහැ. 
 

 
ගු ඩමත්රීපාල සිරිදසේන මහසතා 
(ைொண்புைிகு மைத்திொிபொல சிறிரசன)  

(The Hon. Maithreepala Sirisena) 

මම තුදන්නාන්ශහේ එකල කරලා ශමොකුත් කිේශේ නැහැ. මම 

කිේශේ  ුතශධාය පිළිබඳශ කථා කරන විට ුදළු ජ්ාි ශේ ම ශගෞරශය 

ුදලින්ම පිදිය ුතත්ශත් ුතශධාය ශශුමශශන් ජීවිත පූජ්ා කළ රණ 

විරුශන්ට කියන එකයි. ළළටට ඒ ශගෞරශය හිමි විය ුතත්ශත් අත 

පය අහිමිශ රබාධිත වුක  රණ විරුශන්ටයි. රර්ෂෂක 

අමාතයාං ශේ  ශැය ශීර්ෂය ගැන කථා කරන ශේ අශහවථාශේ 

ප්රධාාන ශ ශයන්ම මම ශේ කාරණයත් කිශ ුතතුයි.  අශේ රර්ෂෂක 

අං  ගත්ශතොත්  ශපොලීසිශේ  රාළහාමි -ශකොහවතාපක මහත්තයා-  

ළළටට හුදදාශේ ඉන්න - [බාධාා කිරීම්ෂ] 

 
 

ගු සභාපිනුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

Order, please! 
ගරු චාමර හේපත් දහනායක මන්ත්රීතුමනි  ගරු මන්ත්රීතුමාට 

කථා කරන්න ඉඩ ශදන්න. 

 
ගු ඩමත්රීපාල සිරිදසේන මහසතා 
(ைொண்புைிகு மைத்திொிபொல சிறிரசன)  

(The Hon. Maithreepala Sirisena) 

ශපොලීසිය ගත්තත්  හුදදාශ ගත්තත් ඒ ශහේශාශල ඉන්න හුදදා 

ශහොකදාදුශන්  ශපොලීසි ශේ  රාළහාමිලා හමහර ශශලාශට පැය 

12්ෂ  14්ෂ  ඩිුතින කරන බශ අපි දන්නශා. ශේ අයට කෑම්ෂ බීම්ෂ 

ගන්න ශශලාශ්ෂ නැහැ. ශබොන්න ශතුර ශබෝතලය්ෂශත් නැහැ. ඒ 

නිහා ශබොශහෝ ශශලාශට විශ්රාම යන කාලය ශශන ශකොට ඒ අය 

අහනීප ශශනශා. ඒ නිහා ඒ අය ගැන අපි මීට ශඩා අශධාානය ශයොුද 

කරන්න ඕනෑ.  

ගරු හභ්ාපි තුමනි  ුතද බිම ගත්තත්  නීි ය හා හාමය 

්ෂශෂේත්රශේ  රාජ්කාරි ගත්තත් පහළ ශශ්රේිශේ  ශැඩි කැප තමකින් 

රාජ්කාරි කරන එ්ෂශකනාශ  ඉඳලා ඉහළට ඒම තමයි ශඩාත් 

ශැදගත් ශශන්ශන්. ඒ නිහා  රට්ෂ විධියට අපට ි ශබන අභිශයෝග 

හුදශේ ප්රධාාන ශ ශයන්ම නශ තා්ෂෂණය හා ශිකපීය ඥානයත් 

එ්ෂක එ්ෂ වුක   කැින වුක  ශැඩ පිළිශශළ්ෂ අුමශයි අනාගතශේ දී 

අපි ක්රියාත්මක විය ුතත්ශත්.  

ඒ එ්ෂකම  මත්ද්රශය හහ මත්කුඩු ජ්ාශාරේකරුශන් මර්දනය 

කරන්න කටුතතු කළ ුතතුයි. ශපොලීසිය භ්ාර ගරු හරත්  තරශහේකර 

තමි තුමා ශේ ගරු හභ්ාශේ දැන් ඉන්නශා. ගරු තමි තුමනි  

අපරාධාකරුශන් තකලීමට  පාතාලය මර්දනය කිා රීමට අපි 

කටුතතු කරනශා ශාශ ම  මත්ද්රශය නිශාරණය හේබන්ධාශයන් 

අධායාපන අමාතයාං ය හමට ඒකාබශධා වුක  ශැඩහටහන්ෂ  

ප්රධාාන ශ ශයන්ම  ශපොලීසිය හරහා ක්රියාත්මක කරන්න ඕනෑ. 

ශේශා ඔ්ෂශකෝම දේශැල්ෂ විධියටයි යන්ශන්. ඒ සියකල එක ශැඩ 

පිළිශශළ්ෂ යටශත් ක්රියාත්මක විය ුතතුයි.  

අශේ රශට් ශහට දශහ ශශුමශශන් යහපත්  විනයගරුක  

හි්ෂමීම්ෂ ති  නිශරෝගිමත් ජ්නතාශ්ෂ බිහි කිරීශේ කාර්යශේ දී 

ජ්ාි ක රර්ෂෂාශ පිළිබඳශ රර්ෂෂක අමාතයාං යට ි ශබන ශග 

කීමත්ා ළිබඳශ රර්ෂෂක අමාතයාං යට ි ශබ  නීි ය හා හාමය 

ක්රියාත්මක කිරීම පැත්ශතන් අමාතයාං යට ි ශබන ශග කීමත් 

ශත්රුේ අරශගන ශහොඳ ශැඩ පිළිශශළ්ෂ ක්රියාත්මක ශශනශාය 

කි රහපත් ශහොඳ ශැඩ පිළිශශළ්ෂ කිාර යා මම වි වශාහ කරනශා.  

ගරු හභ්ාපි තුමනි  ප්රධාාන ශ ශයන්ම ජ්ාි ක රර්ෂෂාශ 

හේබන්ධාශයන් ශන කරුක ත්  නීි ය හා හාමය හේබන්ධාශයන් 

ශන  කරුක ත් කියන සියකල ගත් විට  ඒ හඳහා  හෑම 

ශකශනකුශ ම බැඳීේ ි ශබන්න ඕනෑ.  ශේ රයතන රශට් හෑම 

පුරශැසියකු ශශුමශශන් ශපනී සිිනනශා ශාශ ම  අප විසින් ඉටු 

කරන කාර්යයන්  ශගකීේ හහ ුතතුකේ පිළිබඳශ රශට් 

පුරශැසියන්ටත් දැුමශත්භ්ාශය්ෂ ි ශබන්න ඕනෑ. රර්ෂෂක 

අමාතයාං ය හරහා ශකශරන කාර්යන්ශලදී විශ ේෂශයන්ම 

ශර්තමාන රජ්ය තුළ ක්රියාත්මක ශකශරන ශැඩහටහන් අගය 

කරමින්  මශ  කථාශ අශහන් කරනශා.  හවතුි යි. 

 
ගු සභාපිනුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

Next, the Hon. Govindan Karunakaram, please.   

Order, please! The Hon. Deputy Speaker will now 
take the Chair.  

 
අනුරුව ගු කථානායකුරමා මූලාසනදය්ද ඉවත් වූදය්ද,  

නිදයෝජය කථානායකුරමා [ගු රවජිත් සියඹලාිළටිය මහසතා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

 

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலரவ, பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள் 

[ைொண்புைிகு ரன்ஜித் சியம்பலொபிட்டிய] தமலமை வகித்தொர்கள். 
 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 
SPEAKER [THE HON. RANJITH SIYAMBALAPITIYA]  took the 
Chair. 
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පාර්ලිශේන්තුශ 

[மு.ப. 11.55] 
 

ගු දගෝවි්දේද කුණාකරම් මහසතා 
(ைொண்புைிகு ரகொவிந்தன் கருணொகரம்)  

(The Hon. Govindan Karunakaram)  
தகௌரவ தவிசொளர் அவர்கரள, பொதுகொப்பு அமைச்சு, 

உள்ளகப் பொதுகொப்பு, உள்நொட்டலுவல்கள் ைற்றும் அனர்த்த 

முகொமைத்துவ  இரொஜொங்க அமைச்சு ஆகியவற்றின் குழுநிமல 

விவொதத்தில் உமரயொற்றும்ரபொது, இலங்மகச் சனநொயகச் 

ரசொசலிசக் குடியரசின் அரசியலமைப்புக்கு உட்பட்டு, ைக்கள் 

பிரதிநிதி என்ற வமகயில் எனது இனம், தைொழி, பிரரதசம், 

ைக்கள் சொர்ந்த பிரச்சிமனகமள எடுத்துக்கூறுவது தபொருத்த 

தைன நிமனக்கின்ரறன்.  வழமை ரபொலரவ இந்த வருடமும் 

பொதுகொப்பு அமைச்சு தைொத்த வரவு தசலவுத்திட்டத்தின் 

தபருந்ததொமகயிமன - 355,159 ைில்லியன் ரூபொயிமன 

எடுத்துள்ளது. சுகொதொரம், கல்வி, உட்கட்டமைப்பு, 

நீர்ப்பொசனம், நீர்வழங்கல் ரபொன்ற துமறகள் பின்தள்ளப் 

பட்டுள்ளன. யுத்தம் நடந்த கொலத்தில் நீங்கள் கூறிய அரத 

நியொயத்மத யுத்தம் முடிந்து 11 வருடங்கள் கழிந்தும் பொதுகொப்பு 

அமைச்சின் நிதி ஒதுக்கீட்டுக்கொன கொரணைொகக் 

கூறுகின்றீர்கள்.  இது எந்தவமகயில் நியொயம் என்பது 

எங்களுக்குப் புொியவில்மல. 

தகௌரவ தவிசொளர் அவர்கரள, குற்றம் சொட்டப்பட்ட ஒரு 

மகதிக்குத் தண்டமன வழங்கும்ரபொது குற்றஞ்சொட்டும் 

தரப்பின் நியொயம் ைொத்திரம் ரகட்கப்பட்டு நீதி வழங்கப் 

படுவதில்மல. குற்றம் சொட்டப்பட்டவர் சொர்பொன 

கருத்துக்களும் ரகட்கப்படடு, இரு தரப்பு நியொயங்கமளயும் 

சீர்தூக்கி ஆரொய்ந்ரத தீர்ப்பு வழங்கப்படுவது வழக்கைொகும். 

இதுரவ இயற்மக நியதியும் ஆகும்.  ஆனொல், பயங்கரவொதி, 

தீவிரவொதி, பிொிவிமனவொதி, இனவொதி என எம்ைீது பலவித 

குற்றச்சொட்டுக்கமளச் சுைத்துகின்றீர்கள்.  ஆனொல், நொம் ஏன் 

இனவொதியொரனொம், ஏன் பிொிவிமனவொதியொரனொம் என 

எம்ைொல் தைொழியப்படும் எந்தக் கருத்துக்கமளயும் கருத்திற் 

தகொள்ளொது உங்கள் தீர்ப்பிமன உங்கள் பொணியில் 

வழங்குகின்றீர்கள்.  இது எந்த வமகயில் இயற்மக நீதியின் 

பொற்படும்.  இது உங்களது எந்தத் தண்டமனச் சட்டக் 

ரகொமவயின் பொற்படும்.  இமவ எதுவும் எைக்குப் 

புொியவில்மல. 

தகௌரவ தவிசொளர் அவர்கரள, இலங்மகயில் இனப் 

பிரச்சிமன, தைொழிப்பிரச்சிமன என எதுவும் இல்மலதயன்று 

கூறிய நீங்கள், இனப்பிரச்சிமனத் தீர்வுக்கொன சர்வகட்சி 

ைகொநொடு, வட்டரைமச ைகொநொடு ஆகியவற்மற நடத்தியது 

எதற்கொக? இந்திய ைத்தியஸ்தத்துடன் திம்புப் ரபச்சுவொர்த்மத 

நடத்தியது எதற்கொக? இந்திய - இலங்மக ஒப்பந்தம் 

ஏற்படுத்தியது எதற்கொக?  ரநொர்ரவ அனுசரமணயுடன் 

தொய்லொந்து, ஒஸ்ரலொ ரபொன்ற இடங்களில் ரபச்சுவொர்த்மதகள் 

நடத்தியது எதற்கொக? இனப்பிரச்சிமன ஒன்று உள்ளது 

என்பதமன ஏற்றுக்தகொண்டதன் விமளவொகத்தொரன!  அன்று 

பிரச்சிமன ஒன்று உள்ளது என ஏற்றுக்தகொண்ட நீங்கள் 

இன்று பிரச்சிமன எதுவும் இல்மல என்று பிறழ்வது ஏன்? 

தகௌரவ தவிசொளர் அவர்கரள, கொர்த்திமக ைொதம் இந்த 

நொட்டில் வொழும் இந்துக்களுக்கு ஒரு புனிதைொன ைொதைொகும்.  

உங்களுக்குப் ரபொயொ தினம் எப்படிப் புனிதைொனரதொ, 

அப்படிரய இந்துக்களுக்கும் கொர்த்திமக ைொதத்தின் தபளர்ணைி 

தினம் ஒரு முக்கிய பக்தி ததும்பும் தினைொகும். தபௌத்த ைக்கள் 

எவ்வொறு தபளர்ணைி தினத்தில் விகொமரகளில் தசன்று தீப 

ஒளிரயற்றிப் ரபொதி ைொதவமன வழிபடுகிறொர்கரளொ, 

அவ்வொரற கொர்த்திமக ைொதத்தில் எைது இந்து ைக்களும் தைது 

வீடுகளில், தைது ஆலயங்களில், வீடுகமளயும் 

ஆலயங்கமளயும் ஒட்டிய வீதிகளில், கல்வி நிமலயங்களில் 

தீபங்கமள ஏற்றி  தம் வொழ்வும் தம் நொடும் ஒளிதபற ரவண்டும் 

என்று இமறவமனப் பிரொர்த்திப்பொர்கள். இது அரசியலமைப்பு 

எைது ைக்களுக்கு வழங்கியுள்ள உொிமை யொகும். அத்துடன், 

குடியியல் அரசியல் உொிமைகளுக்கொன சர்வரதச சைவொயத்மத 
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ஏற்றுக்தகொண்ட நொடுகளின் ைக்களுக்கு வழங்கிய 

உொிமையும்கூட. இந்தச் சைவொயத்மத நீங்கள் 

ஏற்றுக்தகொண்டவர்கள்! ஆனொல், இவ்வருட கொர்த்திமகப் 

தபளர்ணைியில் நடந்தது என்ன?  புனிதைொன ஆலயங்களில் 

ஏற்றப்பட்ட தீபச் சுடர்கள் நைது நொட்டின் பமட வீரர்களொல் 

துவம்சம் தசய்யப்பட்டன என்பதமன நீங்கள் அறிவீர்களொ? 

தபௌத்தத்துக்கும் இந்துவுக்கும் புனிதைொன கொர்த்திமகப் 

தபளர்ணைியில் கொர்த்திமகத் தீபம் ஏற்றிய தீபச்சுடமர எைது 

நொட்டின் பமட வீரர்கள் கொலொல் ைிதித்துத் துவம்சம் தசய்து 

எத்தி எறிந்த கொட்சிகமள முகநூலில் கண்ட எம்ைக்கள் 

எத்தமன துயரைமடந்திருப்பொர்கள்?  அவர்களின் உணர்வு 

கமள நீங்கள் அறிவீர்களொ?  புொிவீர்களொ? 

தகௌரவ தவிசொளர் அவர்கரள, இத்தமனக்கும் தைது ைத 

அனுஷ்டொனத்மதக் கமடப்பிடித்த எைது ைக்கள் இந்நொட்டின் 

அரசியலமைப்பு அவர்களுக்கு வழங்கிய ைத உொிமைமய, 

நீங்கள் ஒப்பைிட்ட சர்வரதச சைவொயம் அவர்களுக்கு வழங்கிய 

அந்த உொிமைமய, அவர்கள் அனுபவிக்கும்ரபொது தைது ைத 

அனுஷ்டொனத்மத நிமறரவற்றிய அந்த இமளஞர்கமளப் 

பயங்கரவொதத் தமடச்சட்டத்தின்கீழ்க் மகது தசய்து இன்று 

அவர்கள் பிமணயில் தவளிவர முடியொத ஒரு நிமலக்குத் 

தள்ளப்பட்டிருக்கின்றொர்கள்.  நைது நொட்டின் பயங்கரவொதத் 

தமடச்சட்டம் எந்த வமகயிலும் இயற்மக நீதியுடன் 

ஒன்றிமணயும் சட்டம் அல்ல.   

தகௌரவ தவிசொளர் அவர்கரள, கடந்தகொல யுத்தத்தில் 

இறந்த தைது குழந்மதகமள, கணவன்ைொர்மள, உறவுகமள, 

நட்புகமள நிமனவுகூரும் விதைொகத் தைது துயொிமனப் 

பகிர்ந்து தகொள்ளும் முகைொக முகநூலில் பகிர்ந்து 

தகொண்டவர்கள், அதுவும் கொர்த்திமக ைொதத்தில் பகிர்ந்து 

தகொண்டவர்கள், இரங்கலிமனத் தைது பொணியில் தைக்குத் 

ததொிந்த விதத்தில் ததொிவித்தவர்கள், இன்று பயங்கரவொதத் 

தமடச்சட்டத்தில் மகது தசய்யப்பட்டுப் பிமணயில் தவளிவர 

முடியொத வமகயில் தடுப்புக் கொவலுக்குட்படுத்தப்பட்டுள் 

ளொர்கள்.  நொன் பிரதிநிதித்துவம் தசய்கின்ற ைட்டக்களப்பு 

ைொவட்டத்தில்கூட, சரகொதரர்கமள இழந்தவர்கள், முன்னர் 

அவர்களுடன் இருந்தவர்கள் எனப் பலர் தைது உறவுகமள 

நிமனத்து முகநூலிரல பதிவிட்டமையொல், அவர்கள் 

பயங்கரவொதத் தமடச் சட்டத்தின்கீழ் மகதுதசய்யப் 

பட்டுள்ளொர்கள். குறிப்பொக, வொமழச்ரசமனக் கிண்மணயடிப் 

பிரரதசத்மதச் ரசொோ்ந்தவரும் ஊடகவியலொளரும் தைிழ்த் 

ரதசியக் கூட்டமைப்பின் தசயற்பொட்டொளருைொன ரகொகிலன் 

என்பவர்கூட பயங்கரவொதத் தமடச் சட்டத்தின்கீழ் மகது 

தசய்யப்பட்டு, தற்தபொழுது சிமறயில் அமடக்கப்பட்டுள்ளொர். 

அரதரபொன்று, சித்தொண்டிமயச் ரசர்ந்த அரச ஊழியரொன 

ரசொைனன் என்பவர் உட்பட 20ற்கும் ரைற்பட்ட இமளஞர்கள் 

பயங்கரவொதத் தமடச் சட்டத்தின்கீழ் மகதுதசய்யப்பட்டு, 

பிமணயில் தவளிவர முடியொதபடி சிமறயில் அமடக்கப் 

பட்டுள்ளொர்கள்.  

தகௌரவ தவிசொளர் அவர்கரள, முன்னொள் இரொணுவத் 

தளபதியும் தற்ரபொமதய பொரொளுைன்ற உறுப்பினருைொனவர் 

உமரயொற்றும்ரபொது, தனது கொலத்திரலரய யுத்தம் முடிவுக்குக் 

தகொண்டுவரப்பட்டதொகவும் 12,000 இமளஞர்கள் புனர்வொழ்வு 

அளிக்கப்பட்டதொகவும் கூறினொர். நொன் அதமன 

வரரவற்கின்ரறன். அவர்கமளச் சமூகத்துடன் இமணப்பதற் 

கொக நீங்கள் அவர்களுக்குப் பல பயிற்சிகமளக் தகொடுத்து 

சமூகத்துடன் இமணத்துவிட்டிருக்கின்றீர்கள். ஆனொல், இன்று 

என்ன நடக்கின்றது? அவர்கள் புலனொய்வுப் பிொிவினொின் 

கண்கொணிப்பின்கீழ் இருக்கின்றொர்கள். அது ைொத்திரைல் 

லொைல், அவர்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட பயிற்சிகளுக்கு ஏற்ற 
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வமகயில், அவர்கள் தங்களுமடய வொழ்க்மகமயக் தகொண்டு 

நடொத்துவதற்கு எந்த விதைொன உதவியும் தசய்யப்படொத 

கொரணத்தினொல், இன்று அவர்கள் ைனவிரக்தியுடன்  

இருக்கின்றொர்கள்; பலர் வீதிகளிரல பிச்மசதயடுக்கக்கூடிய 

அளவுக்கு தநொந்து ரபொயிருக்கின்றொர்கள். அதுைொத்திர 

ைல்லொைல், அவர்கள் ஜனநொயக நீரரொட்டத்திற்கு வந்த 

அவர்கள் அரசியலிரல இமணவதற்குத் தமட 

விதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. கடந்த பொரொளுைன்றத் ரதர்தல் 

கொலத்தில் என்னுடன் வந்தவர்கள் ததொடர்பில் புலனொய்வுப் 

பிொிமவச் ரசொோ்ந்த அதிகொொி ஒருவர் என்னிடம், குறிப்பிட்ட நபர் 

உங்களுடன் குறித்த பிரரதசத்திற்கு வந்தொரொ? என்று 

ரகட்டொர். அதற்கு நொன் அந்தப் புலனொய்வு அதிகொொியிடம், 

அவர்கமள ைக்களுடன் இமணத்த நீங்கள், அவர்கமள 

நிம்ைதியொக வொழவிடுங்கள்; அவர்கள் சந்ரதொசைொக 

இருப்பொர்கள் எனக் கூறிரனன். ''ைன்னித்துக் தகொள்ளுங்கள் 

ஐயொ! எங்களுமடய பிரரதசத்திற்கு brigadier அவர்கள் 

வந்திருந்தொர்; அவர்தொன் என்னிடம் அவர் ததொடர்பில் 

வினவினொர்'' என்று அவ்வதிகொொி கூறினொர். இப்படியொன 

தசயல்கமள நிறுத்தி, அவர்கமளச் சந்ரதொசைொக வொழ 

மவப்பதன்மூலம் அவர்கமளச் சமூகத்தில் இமணத்துக் 

தகொண்டதற்கொன பலமன நீங்கள் அனுபவிப்பீர்கள் என்று 

கூறிக்தகொள்கின்ரறன்.  

தகௌரவ தவிசொளர் அவர்கரள, நொன் எனது பொரொளுைன்ற 

உமரகளில் ைீண்டும் ைீண்டும் வலியுறுத்திக் கூறுவது 

என்னதவன்றொல், ஒரு தரப்பு நியொயம் ைட்டும் இயற்மக 

நீதிக்கு உட்படொது என்றுதொன்.  இயற்மக நீதியின் 

அடிப்பமடக் ரகொட்பொரட, 'இரு தரப்மபயும் ரகள்' 

என்பதொகும். ஆனொல், நீங்கள் ஒரு தரப்பு நியொயத்தின் 

அடிப்பமடயில் தசயற்பட்டு, இயற்மக நீதிமயக் கொலொல் 

ைிதிக்கின்றீர்கள். ஒரு கொலத்தில் தைிழ் ைக்களின் நியொயம் 

உணர்ந்து, ஆயுதப் ரபொரொட்டத்தின் அவசியம் உணர்ந்து, 

ஆயுதப் ரபொரொட்டத்தில் ஈடுபட்டு, அதன்பின் உங்களது 

பங்குபற்றுதலூடொக இலங்மக - இந்திய ஒப்பந்தத்தின்கீழ் 

ஜனநொயக வழிக்கு வந்து, பொரொளுைன்ற உறுப்பினரொகி, 

இப்ரபொது இரண்டொவது தடமவயொகவும் பொரொளுைன்றத்திற்கு 

வந்த ஒரு ைக்கள் பிரதிநிதி என்ற வமகயில், இந்தக் தகௌரவ 

சமபயில் இதமன எடுத்துக் கூறுவதற்குத் தைிழ்த் தரப்பில் 

என்மனவிட எவரும் தபொருத்தைொனவர் இல்மல என்று 

நிமனக்கின்ரறன். ஏதனனில், ரபொரொட்டத்தின் விழுப்புண் 

இன்றும் எனது உடலில் உள்ளது. அரதரபொல, இந்த 

நொட்டின்ைீதொன பொசமும் பற்றும் இன்றும் எனக்குள் 

இருக்கின்றது. அதனொல்தொன் எனது உமரகளினூடொக 

எம்மைப் புொிந்துதகொள்ளுங்கள்! எைது ரகொொிக்மககளின் 

நியொயத்மதப் புொிந்துதகொள்ளுங்கள்! என்று அடிக்கடி 

வலியுறுத்தி வருகின்ரறன்.  

தயவுதசய்து, ஒன்மற ைட்டும் புொிந்துதகொள்ளுங்கள்! தைிழ் 

இமளஞர்கமள ஆயுதப் ரபொரொட்டத்திற்குள் தள்ளியது யொர்? 

உங்களது இன, ைத, தைொழிொீதியிலொன சட்ட ஏற்பொடுகளின் 

கொரணைொக சொத்வீகொீதியில் அரசியமல முன்தனடுத்த எைது 

தைிழ்க் கட்சிகளின் ரகொொிக்மககமள உங்களொல் ஏற்றுக் 

தகொள்ளமுடியொத நிமல, அவர்கள் உங்களுடன் ரைற்தகொண்ட 

பண்டொ - தசல்வொ ஒப்பந்தம், டல்லி - தசல்வொ ஒப்பந்தம் 

ரபொன்றவற்றில் நீங்கள் கொட்டிய வஞ்சகத் தன்மை, 

இவற்றினொல் ஏற்பட்ட விரக்திநிமல, இமவ ததொடர்பில் 

இமளஞர்கள் எடுத்துமரத்த கருத்துக்கமளக் கவனத்தில் 

தகொள்ளொத உங்களது நிமல ஆகியனரவ இமளஞர்கமளப் 

பிொிவிமனவொதிகளொக்கின. உங்களது பயங்கரவொதத் தமடச் 

சட்டம் இதமன ரைலும் ரைொசைொக்கியது. அப்பொவி 

இமளஞர்களின் மகதுகளும் சிமறவொழ்வும் தவளியிலிருந்த 

இமளஞர்களின் சிந்தமனமய இவர்களின்பொல் ஈர்த்தது. நைது 

நொட்டுப் பமடகளும் அதற்கு எண்தணய் ஊற்றி எொிய 

மவத்தன. இதனொல்தொன், அன்று இந்தப் பிரச்சிமன 

பூதொகரைொகியது. 

ගු සභාපිනුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ඔබතුමාට නියමිත කාලය අශහානයි  ගරු මන්ත්රීතුමා. 

 
ගු දගෝවි්දේද කුණාකරම් මහසතා 
(ைொண்புைிகு ரகொவிந்தன் கருணொகரம்)  

(The Hon. Govindan Karunakaram)  

Sir, please give me one more minute.  
எனது இயக்கைொன தைிழீழ விடுதமல இயக்கத்தின் 

தமலவர், தளபதி உட்பட பலர் 1982இல் தவலிக்கமடச் 

சிமறயில் இருந்தரபொது, அவர்களுக்குத் தூக்குத்தண்டமன 

விதிக்கப்பட்டது. தூக்குத்தண்டமன விதிக்கப்பட்ட 

தங்கத்துமர அவர்களும் குட்டிைணி அவர்களும் உமர 

ஆற்றியிருந்தொர்கள். TELOவின் தமலவரொன தங்கத்துமர 

அவர்கள் உமரயொற்றும்ரபொது, “நொங்கள் வன்முமறைீது 

கொதல்தகொண்ட ைனரநொயொளிகள் அல்ல; ைொறொக, எங்தகங்கு 

ைக்கள் ஒடுக்கப்படுகின்றொர்கரளொ, அடக்கப்படுகின்றொர்கரளொ 

அவர்களுக்கொகக் குரல் தகொடுப்ரபொம்; கரங்தகொடுப்ரபொம்” 

என்று கூறினொர். எைது TELO இயக்கத்தின் தளபதி  குட்டிைணி 

அவர்கள், “நொங்கள் சிங்களவர்களின் உொிமைகமளப் பறிக்க 

வந்தவர்கள் அல்லர்; எைது ரபொரொட்டத்திற்கு உங்கள் 

ஆதரமவத் தொருங்கள்; இன்று எனக்கு நடப்பது நொமள 

உங்களுக்கும் நடக்கும்; எனது கண்கமள ஓர் ஏமழத் 

தைிழனுக்குக் தகொடுங்கள்! அதன்மூலம் நொன் சுதந்திரைொக 

தைிழீழத்மதப் பொர்ப்ரபன்” என்று கூறினொர். அதற்கொக 

அவொின் கண்கள் ரதொண்டப்பட்டு, கொலில் ரபொட்டு 

ைிதிக்கப்பட்டது.  அன்று அவர் தீர்க்கதொிசனைொக ஆற்றிய 

உமர, இன்று இந்த நொட்டிரல நமடதபற்றுக் தகொண்டிருக் 

கின்றது. குடிதண்ணீர் ரகட்டவர்கள் சுட்டுக்தகொல்லப் 

பட்டொர்கள்; 2012ஆம் ஆண்டு தவலிக்கமடயிரல சூட்டுச் 

சம்பவம் நமடதபற்றது; இன்று ைஹர சிமறச்சொமலயிரல 

நடக்கின்றது. எனரவ, நொங்கள் ஏன் விடுதமலக்கொகப் 

ரபொரொடிரனொம் என்பமத நீங்கள் உணர்ந்துதகொள்ளுங்கள்!  

இந்த நொடு சுபிட்சைமடய ரவண்டுைொனொல், நீங்கரள இந்த 

இனப்பிரச்சிமனக்கு ஒரு நிரந்தரைொன அரசியல் தீர்மவப் 

தபற்றுக் தகொடுங்கள்! அது உங்கள் மகயில் என்று கூறி  

விமடதபறுகின்ரறன். நன்றி.    
 
ගු සභාපිනුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු දයාසිරි ජ්යශහේකර රාජ්ය අමාතයතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

09ක කාලය්ෂ ි ශබනශා.  

 
[අ.භ්ා. 12.06] 

 

ගු  ෙයාසිරි ජයදසේකර මහසතා මබිනක්, අත්ය්දත්ර දරදි හසා 
දේශීය ඇඟලුම් නිෂපපාෙන රාජය අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயரசகர - பத்திக், மகத்தறி துணிகள் 

ைற்றும் உள்நொட்டு ஆமட உற்பத்தி இரொஜொங்க அமைச்சர்) 

The Hon. Dayasiri Jayasekara - State Minister of Batik, 
Handloom and Local Apparel Products) 
ගරු හභ්ාපි තුමනි  විශ ේෂශයන්ම ශපොලීසිය භ්ාර අමාතයං ය 

ශාශ ම  රර්ෂෂක කටුතතු හේබන්ධාශත් කථා කරන්න ලැබීම 

භ්ාගයය්ෂ ශකොට හලකනශා.  

මම විශ ේෂශයන්ම කියන්න කැමැි යි  ජ්ාි ක රර්ෂෂාශ 

හේබන්ධාශ අපට අද  ශාශ ම හැම දාකම තර්ජ්නය්ෂ ි බුක  බශ. 

ශේ රශට් පැශැි  වි ාල ත්රහවතශාදය පරාජ්ය කරලා  නැශත 

ුතශධාය්ෂ ති  ශනොශන තැනකට ශගශනන්න නේ 

තත්තශ ශයන්ම අශේ රර්ෂෂක අමාතයාං යට ි ශබන ශැය   

ලැශබන ුදදල  ්ෂි මත් තත්ත්ශයකට පත් කළ ුතතුයි කියලායි 
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පාර්ලිශේන්තුශ 

මම  වි වශාහ කරන්ශන්. විශ ේෂශයන්ම ශමයට මූලික කාරණා 

ගණනාශ්ෂ මතු ශශමින් ි ශබනශා. අශේ හිටපු හුදදාපි  හරත් 

ශෆොන්ශහේකා මැි තුමාත් යේ ශැදගත් අදහහව ගණනාශ්ෂ ඉදිරිපත් 

කළා. මම හිතන්ශන් අපට ශැදගත්ශන ප්රධාාන කාරණාශ තමයි 

නැි  කරපු ත්රහවතශාදය නැශත හිහ ඔහශන තැනට පත් ශනොකිරීම 

හඳහා ශන ක්රියාමාර්ග ගැනීම. ශදමළ ජ්නතාශශ  අයිි ශාසිකේ  

ඔවුන්ට අශ ය කරන  ්ෂි ය ලබා ශදන්න ඕනෑ. ඒ ශාශ ම  

නැශත   යේ ශශලාශක ශේ රශට් ත්රහවතශාදය්ෂ ති  ශනොශන 

තැනටත් ශග බලා ගන්නට ඕනෑ.  එශහේ  ත්රහවතශාදය්ෂ ති  

ශශනශා නේ  ශේ රශට් සියලු ජ්නතාශ ඒකට විරුශධායි කියලා මම 

වි වශාහ කරනශා. ඒ නිහා ඒශාට අශ ය කරන නිශැරදි පිළියේ ිනක 

හපයමින් ඒ ශැඩකටුතතු අපි ඉදිරියට ශගන යා ුතතුයි.  

අද අශේ රර්ෂෂක හුදදාශලට යේ සිශධි ගණනාශ්ෂ ති  

ශශලා ි ශබනශා. ඒ සිශධිශලදී ක්රියා කරන රකාරය හහ ඔවුන් ළට 

ලබා ශදන පිළිතුරු එ්ෂක තමයි අශේ ඉදිරි අනාගතය තීරණය 

ශශන්ශන්. ශේ රශට් ශදමළ තරුණයන් ශාශ ම  සිංහල 

තරුණයුමත්  අවුරුදු ගණනාශ්ෂ ි හවශහේ රැශටීමට ල්ෂ වුණ අය. 

ඒ නිහා කැරැලි ගණනාශ්ෂ මතු වුණා  එක පැත්තකින් දකුශණ්  

අශන්ෂ පැත්ශතන්  උතුශර්.  උතුශර්  කැරැකල  ජ්ාතයන්තර 

ත්රහවතශාදය්ෂ බශට පත් වුණා. එහි ප්රි ලලය්ෂ විධියට අදත්  ඒ 

ි ශබන ප්ර වනශලින් ගැළ තමට ශනොහැකි විධියට ශේ රට  පත් 

ශශලා ි ශබනශා. ශලෝකශේ  අශන්ෂ රටශකශල සිදු ශකශරන විරු 

හැමරුේ හරහා  එය ශපන්ුමේ කරනශා.   මැරුණ අය හැමරීමට 

ඔවුන්ට යේ අයිි ය්ෂ ි ශබනශාය කියන එක අපි පිළිගත ුතතුයි. 

ඒක හාමානයශයන් ජීශත්ශන හැම ජ්නයාටම ි ශබන අයිි ය්ෂ. 

නුදත් විරු හමරු උත්හශ තුළ  නැශත ත්රහවතශාදයට උඩශගඩි 

දුන්න ත්රහවතශාදශේ  නියුදශන්    ඔවුන්ශ  නායකයන් සිහි කරන 

ත්රහවතතශාදී හැමරුේ අපි හේපූර්ණශයන් ශහළා දකිනශා.  

ුතශධාශයන් ශේ රශට් හාමානය මිනිරැන් වි ාල හංඛ්යාශ්ෂ මිය 

ගියා.  ශේ රශට් අහිංහක අේමලා  තාත්තලා වි ාල හංඛ්යාශ්ෂ මිය 

ගියා. ශේ කාලකණ්ි ුතශධාය නිහා දකුශණ් අශේ හුදදාශේ 

පිරිහ්ෂ මිය ගියා. ඒ නිහා නැශත ශේ රශට් ුතශධාය්ෂ ති  ශනොශන 

විධියට කථා කරන්න  ඒ හඳහා කටුතතු කරන්න අප 

සියලුශදනාටම ශගකීම්ෂ ි ශබනශා. 

ගරු හභ්ාපි තුමනි  ශපොලීසිශේ  දැනට පශි න තත්ත්ශය 

පිළිබඳශත් ශචන හවශකපය්ෂ  කථා කරන්න මම ශමය අශහවථාශ්ෂ 

කර ගන්නශා. ශේ අශහවථාශේ මහජ්න රර්ෂෂක අමාතයාං ශේ  

නශ අමාතයශරයා ශන  ගරු හරත්  තරශහේකර අමාතයතුමාට මම 

රැබ පතනශා. එතුමා  ශපොලීසිය භ්ාර අමාතයතුමා විධියට වි ාල 

ශැඩ ශකොටහකට අශ ය කරන  ්ෂි ය ලබා ගන්න ශැඩ කරන 

ශකශන්ෂ.  

ගරු හභ්ාපි තුමනි  ශපොලීසිශේ  නිලධාාරින් එ්ෂක කථා කළාම 

මට දැන ගන්නට ලැබුක  ඔවුන්ශ   ප්රධාාන අර්බුදය තමයි  ඔවුන්ට 

අශ ය මානශ strength එක ශනොමැි   තම. ඒ මත  හැම  ශපොලිහව 

හවථානයකම  ශාශ  වි ාල අර්බුදය්ෂ ි ශබනශා. ශපොලීසිය තුළ 

ශැඩිශයන් ඉන්ශන් officersලා. උදාහරණය්ෂ විධියට ගත්ශතොත්  

කුලියාපිිනය Division එශ්ෂ SSPලා ශදන්ශන්ෂ ඉන්නශා. 

ඉි හාහශේ  කශදාශත් SSPලා ශදන්ශන්ෂ එක Division එකක 

හිිනශේ  නැහැ. හමහර ශපොලිහව හවථානශල  ප්රධාාන ශපොලිහව 

පරී්ෂෂකශරු - CI මහත්තුරු-   4 ශදශන්ෂ ඉන්නශා. IP මහත්තුරු 

තශත් ප්රමාණය්ෂ ඉන්නශා. හාජ්න් මහත්තුරු  වි ාල හංඛ්යාශ්ෂ 

ඉන්නශා. ශපොලිහව ශකොහවතාපකශරු - PCs - ඉතා  දැඩි ශලහ අඩු 

ශශලා ි ශබනශා. ඒකට ශහේතුශ තමයි ශේ බඳශා ගැනීේ පිනපාිනය 

තුළ ති  ශශලා ි ශබන ප්ර වන; බඳශා ගැනීම අඩු තම. අද අපට 

නිලධාාරින් හරහා තමයි සියලු කටුතතු කරන්න ශශලා ි ශබන්ශන්.  

ඒ නිහා මම ගරු අමාතයතුමාශගන් විශ ේෂශයන්ම ඉකලනශා   ශේ 

හේබන්ධාශ පිළියම්ෂ ශයොදන්න කියලා.  අද ශපොලීසියට බැ  ශඳන  

ප්රමාණය අඩු ශශලා ි ශබනශා. ඒක ශැඩි දිුතක  කර ගන්න ඕනෑ. 

ශකොළඹ ප්රශශ ය ගත්ශතොත්  වි ාල හංඛ්යාශ්ෂ ඉන්ශන් ශකොළඹ 

ශපොලිහව නිලධාාරින් ශනොශශයි. අශේ ගේශල ඉන්න මිනිහවරැ අවුරුදු 

10 12 ශකොළඹ නගරශේ  ශපොලිහව ශහේශශේ  ඉන්නශා. ඒ අයට 

කශදාශත් කුරුණෑගලට  අුමරාධාපුරයට transfer එක්ෂ ගන්න 

බැහැ. තයි ශහේතුශ? ඒ ප්රධාාන ශහේතුශ බශට පත් ශශලා ි ශබන්ශන් 

ඔවුන්ට  මාරු තේ ශදන්න  ශකොළඹට රපහු  නිලධාාරින් කැඳශන්න 

විධිය්ෂ ශනොමැි කම. ශමොකද  ශපොලිහව නිලධාාරින්ශ  වි ාල 

හිටය්ෂ ි ශබනශා.  

ඒ විතර්ෂ ශනොශශයි  ශකොළඹ ඉන්න ශපොලිහව නිලධාාරින් 

වි ාල හංඛ්යාශකට ඉන්න තැන්ෂ නැහැ. ඔවුන් කෑමශලට යන 

වියදේ ිනක දරා ගන්ශන්  ශකොශහොමද? ඒ නිහා ශපොලීසිය තුළ 

වි ාල අර්බුදය්ෂ ති  ශශලා ි ශබනශා. අපි ශපොලීසිශේ  මහ 

ශලොකු ප්ර වන ගැන කථා කළාට පහළ ශශ්රේිශල ඉන්න අහිංහක 

ශපොලිහව නිලධාාරින්ශ  තත්ත්ශය පිළිබඳශත් නැශත නැශතත් සිතා 

බැලිය ුතතුයි කියා මා වි වශාහ කරනශා.  

උදාහරණය්ෂ විධියට මම කුලියාපිිනය ශකොට්ඨාහය පිළිබඳශ 

දළ අදහහ්ෂ කියන්න කැමැි යි. එහි ශපොලිහව නිලධාාරින් 1 200්ෂ 

ඉන්න ඕනෑ තැන ඉන්ශන් 907යි. එයිුමත් 106 ශදශන්ෂ uniform 

අඳින්ශන් නැි  රබාධිතයන්. තත්තටම ඒ ප්රශශ යටම ශැඩ 

කරන්න ඉන්ශන්  597 ශදනායි. ශේ 597 ශදනා ගත්තාම හමහර 

ශශලාශට ශපොලීසිය තතුශළේ ශැඩ කරන්න ඉන්ශන් හත් අට 

ශදනායි. ඒ නිහා ශේ තත්ත්ශය අද වි ාල අර්බුදය්ෂ බශට පත් 

ශශලා ි ශබනශා.  

ඉතාම ශැදගත් ශැඩ ශකොටහ්ෂ කරන්න ඔබතුමාට අශ ය 

 ්ෂි ය ි ශබනශා  ගරු හරත්  තරශහේකර තමි තුමනි. ඒ හඳහා 

අපට ශදන්න පුළුශන් උපරිම  ්ෂි ය අපි ඔබතුමාට ලබා ශදනශා. 

අි ගරු ජ්නාධිපි තුමා හා ුදදක අමාතයාං ය එ්ෂක කථා කරලා  

අලුත් නිලධාාරින් වි ාල හංඛ්යාශ්ෂ බඳශා ගන්න  ඒ ශාශ ම ශේ 

ඉන්න ශපොලිහව නිලධාාරින්ට නිශැරැදි  විධියට  මාරු තේ  ිනක ලබා 

ශදන්න ශමොක්ෂ ශහෝ නිශැරැදි ශැඩ පිළිශශළ්ෂ අපි හදුද.   

අද බන්ධානාගාර විෂය ගැන කථා කරන්ශන් නැි  වුණත් මම 

ඒ ගැන කථා කරන්න කැමැි යි   බන්ධානාගාර හේබන්ධාශයන් 

ප්ර වන ගණනාශ්ෂ මතු ශශලා ි ශබන නිහා. බන්ධානාගාරශේ  

ඉන්න  ශකශනකුට නිරාුතධා මිනිහකු මරලා දාන්න කිසිදු අයිි ය්ෂ 

නැහැ. නුදත් අද අපට ඒක අත්දකින්න සිශධා ශශලා ි ශබනශා. 

මීට අවුරුදු අටකට කලිුමත් ශමශැනිම තත්ත්ශය්ෂ ති  වුණා. 

"රාජ්ය ත්රහවතශාදය  මිනීමරු තත්ත්ශය්ෂ රට තතුශළේ ි ශබන්ශන්" 

කියන විප්ෂෂශේ  අදහහවශලට ශේක ශහොඳ ශතෝතැන්න්ෂ බශට 

පත් ශශලා ි ශබනශා. අද ශේ බන්ධානාගාර තතුශළේ ශමොකද 

ශශලා ි ශබන්ශන්?  

 
ගු අනුර දිසානායක මහසතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

2012දී ශමොකද කශළේ? 

 
ගු ෙයාසිරි ජයදසේකර මහසතා  
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயரசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
2012දීත් මම විරුශධා වුණා. අදත් මම විරුශධායි. ඒක තමයි 

මම කියන්ශන්. ඒ මතශේ  මම ඉන්නශා. ඒ ගැන කිසි ගැටලුශ්ෂ 

නැහැ. නුදත් අද බන්ධානාගාර තතුශළේ ි ශබන තත්ත්ශය 

ශමොක්ෂද?  

අද බන්ධානාගාරශල 30 000්ෂ විතර ඉන්නශා. ඒ 30 000න් 

තත්ත ශ ශයන්ම 22 000්ෂ ඉන්ශන් රිමාන්ඩ් සිරකරුශන්. ශේ 
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22 000ක රිමාන්ඩ් සිරකරුශන් ශමතැනට එන්න ශමොක්ෂද ශහේතු 

ශශලා ි ශබන්ශන්? කුඩු ශහෝ මත් ද්රශයශලට ශකශනකු අහු වුක  

ගමන් ශපොලීසිය දණ්ඩ නීි  හංග්රහශේ  54 ශැනි ශගන්ි ය යටශත් 

ඔහු තතුළට දානශා. රපරැ මාහ හයකට  හතකට  අවුරුශදකට ශේ 

අයට එළියට එන්න බැහැ.  ශේක තමයි ි ශබන අර්බුදය. ඒ නිහා 

වි ශ ේෂශයන්ම මත් ද්රශයශලට තබ්බැහි වුක  අය පුනරුත්ථාපනය 

කරන ශැඩ පිළිශශළ්ෂ අශ ය ශශලා ි ශබනශා. ශේ අය රිමාන්ඩ් 

කරන එක ශනොශශයි කරන්න ි ශබන්ශන්. ශශනම camps ිනක්ෂ 

හදලා  ශේ අය  පුනරුත්ථාපනය කරන ශැඩ පිළිශශළ්ෂ තමයි 

කරන්න ඕනෑ.  

අද හමහර ප්රශශ ශල උහාවි  ශැඩ කරන්ශන් නැහැ. ඒ නිහා 

හමහර තප දීේ හේබන්ධා  වි ාල අර්බුදය්ෂ ති  ශශලා ි ශබනශා. 

බන්ධානාගාරයට visits යන්න ශදන්ශන් නැහැ.  ඔවුන්ට තප ලබා 

ශදන්න විධිය්ෂ නැහැ. ශේ නිහා ඔවුන් වි ාල අර්බුදයකින් 

ශපශළනශා. ඒ මත ප්ර වන ගණනාශ්ෂ ති  ශශලා ි ශබනශා. 

 
ගු සභාපිනුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ඔබතුමාට ලැබී ති  කාලය අශහානයි. 

 
ගු ෙයාසිරි ජයදසේකර මහසතා  
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயரசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මට තශ විනාඩිය්ෂ ලබා ශදන්න  ගරු හභ්ා පි තුමනි.  

ශේ ශදපාර්තශේන්තුශ තතුශළේ ති  ශශලා ි ශබන තත්ත්ශයට 

ප්රධාානම ශහේතුශ මම කියන්නේ. හිතත් ශප්රේමදාහ මැි තුමා -විරුශධා 

පාර් වශශේ  නායකතුමා- කියනශා මම දැ්ෂකා  හිර ශගශක හැදීම 

ශමයට පිළිතුර ශනොශශයි කියලා. හැබැයි  අපට ි ශබන ප්ර වනය 

ශේකයි. ශේ 30 000න් 20 000්ෂ ඉන්ශන් රිමාන්ඩ් සිරකරුශන් 

නේ  අච්චු කරපු අය ඉන්ශන් හත් අට දාහ නේ ශේ 20 000 

ශශුමශශන් අපි ගන්න පියශර ශමොක්ෂද? ශේ ප්ර වනය විහඳන්න 

prisons හදනශා හැර ශශන ශමොක්ෂද කරන්න ි ශබන ශැඩ 

පිළිශශළ කියලා මම අහන්න කැමැි යි. ලංකා ශේ ශේ ක්රියාදාමය 

ඉදිරියට ශගනයන්න ඉතා විධිමත් ශැඩ පිළිශශළ්ෂ හැදිය ුතතුයි.  

බන්ධානාගාර ශරෝහක පිරිලා ඉි රිලා ගිහිකලා. ශේ 

බන්ධානාගාර ශරෝහල COVID centre එක්ෂ කරන්න තමයි 

ශමතැන හිටපු 120 ශදශනකු මහර ශරෝහලට යැේශේ. CCTV 

කැමරා දර් න තුදන්නාන්ශහේලා බලන්න. ශේ අයට ශමොකද 

ශශන්ශන්? ශේ prison එශ්ෂ ඉන්න අයම prison එශ්ෂ ඉන්න 

අශන්ෂ අයට ශපොලු අරශගන එළශ එළශා ගහනශා. ශමොවුන් 

තමන් එ්ෂක බන්ධානාගාරය තුළ ඉන්න හශහෝදර රිමාන්ඩ් 

සිරකරුශන්. ශකශහේ ශශතත්  රජ්ය මිනී මැරුශාය කියන කාරණය 

තමයි අශහානශේ දී තීරණය ශශන්ශන් කියන එක මම කියන්න 

කැමි යි. සිරකරුශන් මරා දැමීමට මම විරුශධායි. එ්ෂ පැත්තකින් 

ඔවුන් අපි ශාශ ම මුමෂයයන්. ඒ ශාශ ම අනි්ෂ පැත්ශතන් ශපි  

21 000්ෂ ශරෝහක තතුශළේ ි බුශණ් ශමොකටද කියන කාරණය 

පිළිබඳශත් අපි කකපනා කරන්න ඕනෑ. ශේකට ශමොක්ෂද විහුනම? 

ඒශා ගැනත් කකපනා කරන්න ඕනෑ. රජ්ය්ෂ විධියට ශේ පිළිබඳ 

ඉතාම ශහොඳින් හලකා බලා ශැඩ කරන්න කියන ඉකලීමත් 

කරමින් මශ  ශචන හවශකපය අශහන් කරනශා. 

 
ගු සභාපිනුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු විිතත ශහේරත් මන්ත්රීතුමා. ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමාට 

විනාඩි 14 යි. 

[අ.භ්ා. 12.16] 
 

ගු විජිත දහසේරත් මහසතා 
(ைொண்புைிகு விஜித ரஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු හභ්ාපි තුමනි  ජ්ාි ක රර්ෂෂාශත්  ශේ රශට් ජ්නතාශශ  

රර්ෂෂාශත් කියන්ශන් ප්රධාාන හහ ශැදගත් කාරණා ශදක්ෂ. 

තත්තටම පරැගිය කාලශේ  ශේ රණ්ඩුශ බලයට පත් වුශණ්ත් ශේ 

මාතෘකාශ ඉහවහරහට දාලායි. රශට් ජ්ාි ක රර්ෂෂාශ බිඳ ශැටුණා  

මහ ජ්නතාශශ  රර්ෂෂාශ බිඳ ශැටුණා. එය හා්ෂෂාත් කරනශා 

කියන ශපොශරොන්දුශ තමයි එදා රණ්ඩුශ බලයට එන්න කලින් 

දුන්ශන්. නුදත් අපි දැ්ෂකා  ශේ ශගවිච්ච අවුරුශදක කාලය තුළ 

තැන් තැන්ශල ශශඩි තබා මරා දමලා ි ශබන රකාරය. එම 

මරණශලට අදාළශ අශහන් පරී්ෂෂණ සිශධා ශශලා නැහැ. තශත් 

ශබොශහෝ මරණ පිළිබඳ ශග කිශ ුතත්තන් තශමත් ශහළදරේ ශශලා 

නැහැ.  

අපි කවුරුත් දන්නා පරිදි  නිදහහව චතුරස්රය කියන්ශන්  කාටත් 

නිදහශහේ ජීශත් ශශන්න පුළුශන්  නිදහශහේ කාලය ගත කරන්න 

පුළුශන් තැන. ඒක තමයි එතැනට "නිදහහව චතුරස්රය" කියලා 

කියන්ශන්. හැබැයි  නිදහහව චතුරස්රශේ ත් එයාර් ලංකා රයතනශේ  

විධාායක නිලධාාරිශයකු ශශඩි තබා මැරුශා ද  ශශඩි තබාශගන 

මැරුණා ද කියන ප්ර වනාර්ථය හහිත ඝාතනය්ෂ සිදු වුණා. ඒ 

පිළිබඳ අද ශනකක කිසිශශකුට දඬුශේ දීලා නැහැ. පුදුමය 

කියන්ශන්  ඒ පුශගලයාශ  මළ කඳ ළට පිහවශතෝලය්ෂ ි බුණා. 

එම පිහවශතෝලය ි බිචිච පැත්ත පිළිබඳත් ප්ර වනාර්ථය්ෂ ි ශබනශා. 

ඒ විතර්ෂ ශනොශශයි  ටයිේ කරපු අකුරින්  ඔහු ලිුතශා යැයි කියන 

ලිපියකුත් ි බුණා. සියදිවි නහාගැනීම්ෂ කියලා තමයි ඒ සිදු තම 

ගැන මාධාය හරහා ප්රචාරය වුශණ්. හාමානයශයන් ශකශන්ෂ සිය 

දිවි නහාගන්නශා නේ  ටයිේ කර කර  ලිුතේ අච්චු ගහමින් ඉන්ශන් 

නැහැ. තමන්ශ  අත් අකුරින් ලියා තමයි ශශඩි තබාශගන 

මැශරන්ශන්. ඒ නිහා එය හැක හහිත මරණය්ෂ බශට පත් ශශලා 

ි ශබනශා.  

ඒ ශාශ ම  බන්ධානාගාර තතුශළේ අවුරුදු ගණන් හිටපු අය 

පාතාලශේ  තශත් අය ශපන්ශන්න ශගන යශදී ශශඩි තබා මැරුශා 

කියනශා. එශැනි සිශධි ගණනාශ්ෂ වුණා. මෑතදී වූ කුප්රකට සිදු තම  

මධුෂව ශශඩි තබා මරා දැමීම. මධුෂව හේබන්ධාශයන් ශචෝදනා 

ගණනාශ්ෂ ි බුණා. ඒ පිළිබඳ හමාජ් මතයකුත් ි බුණා. හැබැයි  

මධුෂව අවුරුදු එකහමාරක කාලය්ෂ අපරාධා පරී්ෂෂණ 

ශදපාර්තශේන්තුශ යටශත් සිිනශේ . එතැන ඉඳලා තමයි ශකොළඹ 

අපරාධා ශකොට්ඨාහයට භ්ාර දීලා ි බුශණ්. දශහව ශදක-තුන්ෂ යන 

ශකොට මහ රාත්රිශේ  ශශඩි ි යලා මධුෂව මරා දමා ි බුණා. ඒ 

ශශලාශේ මාධාය හරහා ප්රචාරය කශළේ  තශත් කුඩු ශතොගය්ෂ 

ශපන්ශන්න මධුෂව ශගනිච්ච ශශලාශේ තශත් පාතාල කකලිය්ෂ 

තවිකලා ශශඩි තබා මරා ි ශබනශා කියලායි. ඒ පාතාල කකලිය 

හතුශ බයිසිකලය්ෂ ි බුණා  එම බයිසිකලයත් ශහොයාගත්තා 

කිේශා. ශේ රශට් බුශධි අං ය්ෂ ි ශබනශා. ශලෝකශේ  ද්ෂෂතම 

බුශධි අං ය ශමශහේ ි ශබනශා කියලා හමහර තමි ශරු කියනශා. 

ඒ බුශධි අං ය ක්රියාත්මක ශශලා මධුෂව මරා දමපු පාතාල කකලිය 

ගැන ශහෝඩුශාශ්ෂ ශහොයාගත්ශත් නැහැ ශන්. බයිසිකලයකුත් හරැ 

වුණා ශන්. බයිසිකලය ම ශහොඳ  ප්රධාාන හා්ෂෂිය්ෂ ශන්. එශහම 

නේ  මධුෂව ඝාතනය කළ ඒ මැර කකලිය ශහොයාගන්න පුළුශන්කම 

ි ශබන්න එපා යැ. නුදත් අද ශනකක ඒ පිළිබඳ- 

 
ගු චාමර සම්පත් ෙසනායක මහසතා 
(ைொண்புைிகு சொைர சம்பத் தசநொயக்க) 

(The Hon. Chamara Sampath Dasanayake)  

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගු සභාපිනුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ඔේ  මන්ත්රීතුමා. 
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පාර්ලිශේන්තුශ 

ගු විජිත දහසේරත් මහසතා 
(ைொண்புைிகு விஜித ரஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
මශ  කාලය ශදන්න බැහැ  ශබොරු points of Orderශලට. 

[බාධාා කිරීම්ෂ] 

 

ගු චාමර සම්පත් ෙසනායක මහසතා 
(ைொண்புைிகு சொைர சம்பத் தசநொயக்க) 

(The Hon. Chamara Sampath Dasanayake)  

නැහැ  නැහැ  මශ  කාලශයන්-  [බාධාා කිරීම්ෂ] 

 

ගු සභාපිනුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි  ශමොක්ෂද රීි  ප්ර වනය? 

 

ගු චාමර සම්පත් ෙසනායක මහසතා 
(ைொண்புைிகு சொைர சம்பத் தசநொயக்க) 

(The Hon. Chamara Sampath Dasanayake)  

ම ශ  රීි  ප්ර වනය ශේකයි. 1989 ශරෝහණ විශේ තර මහත්මයා 

මැරූ විධිය තශම ශහොයාගන්න බැරි වුණා  කාටශත්. [බාධාා 

කිරීම්ෂ]  

 

ගු සභාපිනුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු විිතත ශහේරත් මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමා කථා කරන්න. [බාධාා 

කිරීම්ෂ] 

 
ගු චාමර සම්පත් ෙසනායක මහසතා 
(ைொண்புைிகு சொைர சம்பத் தசநொயக்க) 

(The Hon. Chamara Sampath Dasanayake)  

ඒශා ගැන කථා කරන්න කවුරුශත් නැහැ. ශරෝහණ විශේ තර 

මහත්මයා මැරුශේ කවුද කියලා ශහොයා බලන්න.  

 

ගු විජිත දහසේරත් මහසතා 
(ைொண்புைிகு விஜித ரஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඒශා ඔ්ෂශකොම දන්නශා. ඒ මරපු අයත් දන්නශා  [බාධාා 

කිරීම්ෂ] මරන්න ඔත්තු දීපු අයත් දන්නශා. [බාධාා කිරීම්ෂ] එශහේ 

මරන්න ඔත්තු දීපු අයත් දන්නශා; උඩශගඩි දීපු අයත් දන්නශා. 

හැබැයි  ඒ ඝාතකයන්ශගන් අපි හාධාාරණය බලාශපොශරොත්තු 

ශන්ශන් නැහැ. [බාධාා කිරීේ] එම ඝාතකයන්ශගන් අපි හාධාාරණය 

බලාශපොශරොත්තු ශන්ශන් නැහැ. ඒ නිහා ඒක ජ්නතා අධිකරණය්ෂ 

ඉදිරිශේ දී අනාගතශේ  අනිශාර්යශයන්ම විභ්ාගයට ල්ෂ ශශනශා. 

ජ්නතා අධිකරණයකදී ඒ ශැරැදිකරුශන්ට දඬුශේ ශදනශා. 1971 

ශර්ෂශේ දී ශප්රේමශතී මනේශේරි ඝාතනය කළ ඝාතකයා අවුරුදු 

12කට පරැශ ඝාතනයට ල්ෂ ශශච්ච හැින අපි දැ්ෂකා. [බාධාා කිරීේ] 

ඒ නිහා ඔය ශාශ  පුහව චරිතශල පුහව කථාශලට මම උත්තර 

ශදන්න යන්ශන් නැහැ.  

ගරු හභ්ාපි තුමනි  අද විරුශධා මත දරන අය  රජ්යට විරුශධාශ 

කථා කරන අය හඹාශගන අපරාධා පරී්ෂෂණ ශදපාර්තශේන්තුශ 

එනශා. ශේ රණ්ඩුශ බලයට පත් කරන්න මැදිහත් ශශච්ච 

ශගෞරශනීය හාුදදුරුශන් ශහන්ශහේලා  ශේ රණ්ඩුශේ ි ශබන යේ 

යේ ශැරැදි ශශශක  ජ්නතා ශද්රෝහි ක්රියාකාරකේ විශේචනයට ල්ෂ 

කළාම අපරාධා පරී්ෂෂණ ශදපාර්තශේන්තුශ හදිසිශේ ම පන්හලට 

යනශා. ළශේ  ශපශර්දා එශැන්න්ෂ වූ බශ කවුරුත් දන්නශා. 

හැබැයි අපි දන්නශා  එශැනිම ශචෝදනා ි ශබන ශබොශහෝ අය 

පිළිබඳ අපරාධා පරී්ෂෂණ ශදපාර්තශේන්තුශට පැමිිලි කළාම  

ඒශා ගැන පරී්ෂෂණය්ෂශත් ශශන්ශන් නැහැ කියලා. ඒශා එශහම 

ම යට යනශා. ශදවිධියකටයි හැලශකන්ශන්. ඒක හරි පැහැදිලිශ 

දකින්න ි ශබනශා. මහර සිශධිය පළුදශැනි සිශධිය ශනොශශයි. ඒ 

ශාශ  ශශශක ශගොඩ්ෂ අපි අහලා ි ශබනශා; දැකලා ි ශබනශා. 

ශැලිකඩ බන්ධානාගාරශේ  27ශදනා ඝාතනය කිරීම පිළිබඳ අද 

ශනකක කිසිශශකුට දඬුශේ දීලා නැහැ. ඒ ගැන ශහොයන්න 

කමිටුශ්ෂ පත් කළා. හිටපු විනි වචයකාරශරුන් තමයි ඒ කමිටුශට 

පත් කශළේ. දැුමත්  ශේ  කමිටුශට පත් කරලා ි ශබන්ශන්ත් හිටපු 

විනි වචයකාරශරුන් තමයි. ඒ පත් කළ ශකොමිහම ගැන 

වි වශාහය්ෂ ජ්නතාශට නැහැ. ශැලිකඩ බන්ධානාගාරශේ  රැඳවියන් 

ඝාතනය පිළිබඳ ශාර්තාශ ඉදිරිපත් කරන්න කියලා ශකොයි තරේ 

ශේ පාර්ලිශේන්තුශේදී කිේශාද? ශේ රශට් ජ්නතාශ  හංවිධාාන 

ශකොයි තරේ ඉකලීේ කළාද? අඩුම ගාශන් ඒ පශත්ශපු 

පරී්ෂෂණශේ  ශාර්තාශ ශත් එළි දැ්ෂවූශේ  නැහැ. ඒශා යට 

ගහනශා. තාශකාලිකශ එක එක ශකොමිහේ පත් කරලා ප්ර වනය දි්ෂ 

ගහවහනශා.  

ළශේ -ශපශර්දා  තඩිශයෝ පටය්ෂ ශපන්ුමශා ශන්. මාධායශලට 

ුදදා හැරලා ි බුණා   තඩිශයෝ පටය්ෂ. ඒ  තඩි ශයෝ පටශේ  ශමොක්ෂද 

ි බුශණ්? මහර බන්ධානාගාරශේ  හිරකරුශන් ශදශගොකල්ෂ අතර 

ති  වූ ගහගැනීම්ෂ; අභ්යන්තර ගැටුම්ෂ. 

 

ගු දප්රේම්නාත් . . දෙොලවත්ත මහසතා 
(ைொண்புைிகு பிரரம்நொத் சி. ததொலவத்த)  

(The Hon. Premnath C. Dolawatte)  

Sir, I rise to a point of Order. 

ගරු හභ්ාපි තුමනි  එතුමා ශහොඳින්ම දන්නශා  ඒ බන්ධානාගාර 

සිශධියට අදාළශ නඩුශ්ෂ පශි න බශ. ඒ නඩුශ විභ්ාග ශශනශා. 

නඩුශක කරුක  විභ්ාග ශශශදී අපට එශහම එක පාරටම කියන්න 

බැහැ  දඬුශේ දීලා නැහැ කියලා.  

 

ගු විජිත දහසේරත් මහසතා 
(ைொண்புைிகு விஜித ரஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
අශන්  ශනොදන්නා නීි ඥතුමා  මා කියපු ශචනය ශහොඳට 

ශත්රුේගන්න. ශමෝඩ ශගොන් හරශක්ෂ 

 
[මූලාසනදේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ශාශ  කථා කරන්න එපා. නීි ඥකම ශගොන්කමට  

 
[මූලාසනදේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

පාවිච්චි කරන්න ලෑහවි  ශශන්න එපා. මා ඉතා පැහැදිලිශ කිේශා  

ඒ අයට තශම දඬුශේ දීලා නැහැ කියලා. එහි ශචනාර්ථය පැහැදිලිශ 

ගන්න.  ශගොන්කම 

 
[මූලාසනදේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ි බුණාට ප්රදර් නය කරන්න එපා. මා ශේ පැහැදිලිශම කියන්ශන්  

ඒ පත් කළ කමිටුශ ගැන වි වශාහය නැහැ කියන එකයි.  

ගරු හභ්ාපි තුමනි  මාධායයට  තඩිශයෝ පටය්ෂ නිකුත් කළා 

ශන්. ඒ  තඩිශයෝ පටශේ  ි බුශණ්  හිරකරුශන් ශද ශගොකල්ෂ අතර 

ගහගන්නා සිදු තම්ෂ. හැබැයි  ඉතා පැහැදිලිශ කවුරුත් 

පිළිගන්නශා  එතැන ශශඩි තැබීම්ෂ සිශධා වුණා කියලා. හහකාර 

බන්ධානාගාර ශකොමහාරිහවශරයාම කිේශා  නිශයෝග දුන්නා කියලා. 

හැබැයි  ශකෝ  ඒ  තඩිශයෝ පටශේ  එක තැනකශත් ශශඩි ි යන ඒශා 

 තඩිශයෝ ශශලා නැහැ ශන්. ඒශ්ෂ ඒ කිසිදු දර් නය්ෂ නැහැ ශන්. ඒ 
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ිනක ශකොශහොමද නැි  වුශණ්? හහකාර බන්ධානාගාර 

ශකොමහාරිහවශරයාම කියනශා  CCTV හවි කරලාත් නැහැ කියලා. 

එතශකොට එ්ෂශකෝ කවුරු හරි ශකශනකු ඒ සිශධිය පිිනන් ඉඳලා 

 තඩිශයෝ කළා ශශන්න ඕනෑ  එශහම නැත්නේ බන්ධානාගාර 

නියාමකශරයකු  තඩිශයෝ කළා ශශන්න ඕනෑ. කවුරු හරි  තඩිශයෝ 

කරලා ි ශබනශා. හැබැයි  ඒ  තඩිශයෝ එශ්ෂ ශකොශහොමද හරියටම 

ශශඩි ි යන දර් න නැි ශ ශදශගොකලන් ගහගත් ිනක විතර්ෂ 

තතුළත් වුශණ්? ඒක ශපොඩි ළමශයකුට වුණත් ශත්ශරන්ශන් 

නැශද  එතැන යම්ෂ හංගලා ි ශබනශා කියලා? එම නිහා සිදු තම 

පැහැදිලියි. ඒක හහකාර බන්ධානාගාර ශකොමහාරිහවශරයාශ  ශහෝ 

පරිපාලනශේ  ප්ර වනය්ෂ ශනොශශයි. ඒකට තත්ත ශහේතුශ හරියට 

ශහොයන්න  පරී්ෂෂණ කරන්න. හැබැයි  පරී්ෂෂණ කරන්න කලින් 

දැනට සිශධා ශන ශශශක ිනක කියන්න ඕනෑ. පැහැදිලිශම එතැන 

ි ශබන්ශන්  PCR පරී්ෂෂණ ශනොකිරීම පිළිබඳ ප්ර වනය්ෂ. 

ශැලිකඩ බන්ධානාගාරශේ  ශශනම ශරෝහල්ෂ පිහිශටේශා  ශකොවිඩ්-

19 ශරෝගින් හඳහා. එතැනට ශශනම නිශයෝජ්ය අධාය්ෂෂශරශයකු 

පත් කළා. මහර බන්ධානාගාරශේ ත් ශශනම ශාට්ටුශ්ෂ ි ශබනශා. 

එතැන උපරිම ශරෝගින් සියයයි දමන්න පුළුශන්. හැබැයි  ඒ 

නිශයෝජ්ය අධාය්ෂෂශරයා මහර ඉන්න ධශදයශරයාට නිශයෝග 

කරනශා  එතැනට තශත් 120ශදශනකු යශන්න කියලා. එතශකොට 

තමයි ප්ර වනය ති  ශන්ශන්. 120ශදශනකුට එතැන ඉඩ නැහැ. 

හාමානයශයන් බන්ධානාගාර චක්රශකඛ්යට අුමශ හිර ශගදරකින් 

තශත් හිර ශගදරකට රැඳවියන් යශනශා නේ  අනිශාර්යශයන්ම 

ශකොවිඩ් පිළිබඳ පරී්ෂෂණය කරලා තමයි යශන්න ඕනෑ. එශහම 

ශනොකර භ්ාරගන්න බැහැ කියලායි කිේශේ. එතශකොට තමයි ඒ 

ප්ර වනය පටන්ගත්ශත්. එතැනදී එ්ෂ සිරකරුශශකු මැරුණා. ඔහුශ  

ශයහ අවුරුදු 82 යි. ළට පරැශ PCR පරී්ෂෂණ කරන්න කියලා 

හිරකරුශන්ශගන් ශලොකු ඉකලීම්ෂ රශා. එතැනට ශගනිච්ච 

සිරකරුශන් PCR පරී්ෂෂණය කරන්ශන් නැි ශ තමයි ශගනිහින් 

දැේශේ. එතැනින් තමයි ඒ ප්ර වනය පටන්ගත්ශත්. ඒ නිහා තමයි 

හරියටම ශපොශහොය දශශහේ හශහ හතරහමාර පහ ශන ශකොට 

හිරකරුශන් තවිකලා පරිපාලනයත් එ්ෂක හාකච්ඡාශ්ෂ ඉකලුශේ. 

ඒ හාකච්ඡාශේදී ති ශශච්ච බහින් බහව  තම දුර දිග ගිහිකලා තමයි 

ගැටුම ති  වුශණ්. ඒක ශනොකියා 'හිර ශගදරින් පැනලා යන්න 

හැදුශා'  'බිත්ි  කඩාශගන යන්න හැදුශා' කියලා ශබොරු මාධාය 

ප්රචාර දමලා  ඒ හිරකරුශන්ශ  ජීශත්  තශේ අයිි ය උදුරාගන්න 

ඉඩ ශදන්න බැහැ.  

ඒ විතර්ෂ ශනොශශයි. දැන් තශත් කථාශ්ෂ ශගොතනශා  ශපි  

ශගය්ෂ බිේශා කියලා. ඒ ශපි  ශමොනශාද? ශපොලිහව මාධාය 

ප්රකා කශරයා  ඒ ශාශ ම බන්ධානාගාර ශකොමහාරිහවශරයා ධශදය 

විදයාශ ගැන අබමක ශර්ක ශක තරේ ශදය්ෂශත් දැනශගනද ඒ 

ශපි  ශර්ග ගැන කිේශේ  ඒ ශපි  බීලා තමයි ප්රශකෝපකාරි විධියට 

හැසිරුශණ් කියලා කිේශේ කියලා අපි අහනශා. මශනෝ 

ධශදයශරුන්ශ  හංගමය ඉතා පැහැදිලිශ කියනශා  ඒ කිසිදු 

ශපත්ත්ෂ නීි  විශරෝධි ශපි  ශනොශශයි කියලා. ශේ ශපි  

ජ්ාතයන්තරශ පිළිගත්  ශහෞඛ්ය අමාතයාං ය විසින් නිර්ශශ  කරන 

ලද ශපි . ඒ ශපි  බිේශාම ප්රශකෝප ශන්ශන් නැහැ  නින්ද යනශා. 

ඒ ශපි  බිේශාම ි ශබන කලබලකාරි ගි ය නැි  ශනශා. ඒශකන් 

ප්රශකෝප ශනශා නේ  ශතුශරුමත් ගින්දර එනශා! ධශදයශරු එය 

පැහැදිලිශ කියනශා. ශපි  21 000්ෂ ශනොශශයි  තත්තටම ශපි  

40 000්ෂ ඕනෑ  කියලා තමයි ධශදයශරු කියන්ශන්. ශේශා 

නිකුත් කශළේ කවුද? ශහෞඛ්ය අමාතයාං ශයන් ශේ ශබශහත් ශර්ග 

ශකොයි තරේ ප්රමාණය්ෂ ශාර්ෂිකශ නිකුත් කරනශාද? එ්ෂ එ්ෂ 

බන්ධානාගාරශලට ශකොපමණ ප්රමාණය්ෂ නිකුත් කර ි ශබනශාද? 

ඒ කියන ප්රශකෝප ශන ශබශහත් ශර්ග ශමොනශාද? ශපොලිහව මාධාය 

ප්රකා කතුමා ඒක කියන්න. කුලේපු ශන  කලබල ශන  ප්රශකෝප 

ශන  ශක දකින්න ර ා හිශතන ශබශහත් ශමොනශාද? එශහම 

ශබශහත් ශහෞඛ්ය අමාතයාං ය නිර්ශශ  කර ි ශබනශාද? එශහම 

නිර්ශශ  කළා නේ  කවුද ශැරදි? එශහම නේ  ශහෞඛ්ය 

අමාතයාං ය බරපතළ ශැරැශද්ෂ කරලා ි ශබනශා  ශක දකින්න 

ර ා හිශතන ශපි  නිකුත් කිරීශමන්. ඒශකන්ම ශත්ශරනශා ශන්ද  

ශේක ශැරදියි කියලා. ඒක නිහා ශේ ප්ර වනය යට ගහන්න බැහැ; 

එශහම ශැරදි ප්රකා  නිකුත් කරලා ශේ ප්ර වනය යට ගහන්න බැහැ. 

ශේ ශබශහත් ශමොනශාද? ශකොපමණ ප්රමාණය්ෂ ශාර්ෂිකශ නිකුත් 

කරනශාද? ශශන් ශශන් ශ ශයන් බන්ධානාගාරශලට ශකොපමණ 

නිකුත් කරනශාද? මහර බන්ධානාගාරශේ  ඉකලීම්ෂ මතද ශේශා 

දුන්ශන්? එශහම නැත්නේ ශහෞඛ්ය අමාතයාං ය විසින්ද යැේශේ? 

බන්ධානාගාරශේ  ධශදයශරයා විසින් ඒශා ඉකලුශාද? එශහම 

නැත්නේ ශමශහන් බලහත්කාරශයන් ශේ ශපි  ිනක යැේශාද  ශේ 

ශපි  ිනක ගන්න කියලා? හරියට ශේ ප්ර වනශලට උත්තර 

ි ශබන්න ඕනෑ. එශහම නැි ශ නිකේ ශබොරු ප්රබන්ධා හදලා ශේ 

ප්ර වන යට ගහන්න බැහැ.  

ගරු හභ්ාපි තුමනි  ශමතැන බරපතළ අහාධාාරණය්ෂ සිශධා 

ශශලා ි ශබන බශ හරි පැහැදිලියි. ශේ සිශධිශේ දී මිය ගිශේ  කවුද 

කියලා තශම දන්ශන් නැහැ. 11 ශදශන්ෂ මැරිලා ි ශබනශා. ළශේ  

ශනශකොට අධිකරණ ධශදයශරු ශේ පිළිබඳශ ඡායාරූප ගත්තා. 

ශහාම ඒ ඡායාරූප ිනක ඒ ඥාතීන්ට ශපන්ශන්න. එතශකොට කවුද 

මැරුශණ් කියලාශත් අඩු ගණශන් දැනගන්න පුළුශන්. කවුද 

මැරුශණ් කියලා තශම ඥාතීන් දන්ශන් නැහැ. ශදමේපියන්  

දරුශන්  භ්ාර්යාශන් මහර බන්ධානාගාරය ඉදිරිපිට දශහව ශදක 

තුන්ෂ ි හවශහේ අශඳෝනා නටනශා; හඬා ශැළශපනශා. ඒ අයට 

හාධාාරණය්ෂ ඉෂවට කරන්න. හිශර් ඉන්න ඔ්ෂශකෝම කුඩුකාරශයෝ 

ශනොශශයි. හිශර් සිිනන ඔ්ෂශකෝම කුඩුකාරශයෝ කියලා ශකබක 

ගහන්න එපා. ශමතැන සිිනන බහුතරයකුත් හිශර් සිින අය ඉන්නශා. 

ඒ  ශශ පාලන ශහේතු මත. එම නිහා හිර ශගදර සිිනන ඔ්ෂශකෝම 

කුඩුකාරයන් කියලා ශේ ප්ර වනය යට ගහන්න එපා කියන එකත් 

මම අශධාාරණය කරනශා.  

අශහන් මිනිත්තුශේදී ශපොලීසිය හේබන්ධාශයන් කරුණ්ෂ ගැන 

කථා කරන්න කැමැි යි. ශේ ශකොවිඩ් - 19 නිහා ශපොලිහව 

නිලධාාරින් වි ාල පීඩාශකට පත්ශශලා ි ශබනශා. උතුශර් 

රාජ්කාරිශේ  ශයශදන ශපොලිහව නිලධාාරින් මාහ තුන හතර්ෂ ි හවශහේ 

නිශාඩු නැි ශ ඉන්නශා. DIG මහත්ශරු ශැනි උහහව නිලධාාරින් 

කිහිපශදනා ශකොශහොම හරි දශහව පහකට  හයකට නිශාඩු එනශා. 

ශපොලීසිශේ  හමහර පහළ නිලධාාරින්ට තමන්ශ  විශාහයට පශා 

දශහව තුනක නිශාඩුශ්ෂ හේබවුශණ්. එම නිහා මාහ තුන්ෂ හතර්ෂ 

ි හවශහේ උතුශර් රාජ්කාරි කරන ශපොලිහව නිලධාාරින්ට ශහාම නිශාඩු 

ලබා ශදන ක්රමශේදය්ෂ හකහව කරන්න කියලාත් ගරු තමි තුමාට 

මම මත්ෂ කරනශා. 

විශ ේෂශයන්ම මම ශේ කරුණත් කියන්න ඕනෑ. ඉඩේ 

ශරිතහවටාර් ජ්නරාක ශදපාර්තශේන්තුශට තශම ජ්නරාකශරශය්ෂ 

පත් කර නැහැ; අවුරුදු තුන්ෂ ශනශා. 2017-2020 ශන ශත්ෂ තශම 

ජ්නරාකශරශය්ෂ පත්කර නැහැ  අි ශර්ක ජ්නරාකශරශය්ෂ 

පත්කර නැහැ. ඒ ශාශ ම තශමත් කිසිදු නිලධාාරිශයකු පත් කර 

නැි  ඉඩේ ශරිතහවටාර් කාර්යාල 21්ෂ ි ශබනශා. එම නිහා 

ඔේපුශ්ෂ register කරන්න ගියාම මාහ තුන හතර්ෂ ගතශනශා. 

ඒක ඒ නිලධාාරින්ශ  ශැරැශද්ෂ ශනොශශයි. ශමතැන ි ශබන්ශන් 

පුරේපාඩු ශනොපිර තම පිළිබඳ ප්ර වනය්ෂ. 

බන්ධානාගාර සිරකරුශන් ගැන කථා කළා ශාශ ම  

බන්ධානාගාර නිලධාාරින් 2 500කශ ත් හිටය්ෂ ි ශබනශා. 

ඔවුන්ට දමන්න හපත්තු ශදක්ෂ නැහැ. ඔය කියන masks ශර්ග 

නැහැ. හනීපාර්ෂෂක ශශශක ශමච්චර ි ශබනශා  අච්චර ි ශබනශා 

කිේශාට ඔවුන්ට ඒශා ලබා දීලා නැහැ. අඩු පාඩු ගැන කියන්න 

ගිශයොත්  මට ඒශා පැය්ෂ ි හවශහේ වුණත් කියන්න පුළුශන්. ඒ 

නිලධාාරින්ශ  පැත්ශතන් ි ශබන හාධාාරණ ඉකලීේ ිනකත් ඉටු 

කරන්න කියලා මා ඉකලා සිිනනශා. 

ග්රාම නිලධාාරි මහත්ශරුන්ශ  ප්ර වනය විහඳනශා කියලා 

විප්ෂෂ නායකතුමා විධියට එදා සිින මහින්ද රාජ්ප්ෂෂ මහතා ග්රාම 

නිලධාාරින්ට ශපොශරොන්දුශ්ෂ දුන්නා. 'ශේ පාර්ලිශේන්තුශට අපි 

පැමිි විට පළුදශශනි ප්ර වනය විධියට ග්රාම නිලධාාරි 

1785 1786 



පාර්ලිශේන්තුශ 

මහත්ශරුන්ශ  ප්ර වනයට උත්තරය්ෂ ශදනශා' කිේශා. නුදත්  අද 

ශනශත්ෂ ඒ ප්ර වනයට උත්තරය්ෂ දීලා නැහැ. ශේ අය ශැය තුළත් 

MN-02 ශශ්රේි යට අයත් ග්රාම නිලධාාරි මහත්ශරුන්ශ  ඒ තත්ත 

අයිි ශාසිකේ රර්ෂෂා කරන්න මැදිහත් ශශලා නැහැ. ළටත් ශහා 

මැදිහත් ශන්න කියමින් මශ  කථාශ අශහන් කරනශා.  

 

ගු සභාපිනුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

Order, please!    

දිශා ශභ්ෝජ්නය හඳහා ප.ශ. 1.00 ද්ෂශා හභ්ාශේ ශැඩ කටුතතු 

තාශකාලිකශ අත්හිටුශනශා. 

 
රැසපවීම ඊ  අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදි්ද, නිදයෝජය 

කාරක සභාපිනුරමා [ගු අවගජ්ද රාමනාේද මහසතා] දේ 
සභාපිනත්වදය්ද අ.භා 1.00  නැවත පවත්වන ලදී. 

அதன்படி, அைர்வு பி.ப.1.00 ைணிவமர இமடநிறுத்தப்பட்டு 

ைீண்டுந் ததொடங்கிற்று. குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள் 

[ைொண்புைிகு அங்கஜன் இரொைநொதன்] தமலமை வகித்தொர்கள்.   
Sitting accordingly suspended till 1.00 p.m. and then resumed, 

DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. ANGAJAN 
RAMANATHAN] in the Chair. 

 

ගු නිදයෝජය සභාපිනුරමා 
(ைொண்புைிகு பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
The Hon. Premnath C. Dolawatte. You have eight 

minutes. 
 

[අ.භ්ා. 1.00] 
      

ගු දප්රේම්නාත් . . දෙොලවත්ත මහසතා 
(ைொண்புைிகு பிரரம்நொத் சி. ததொலவத்த)  

(The Hon. Premnath C. Dolawatte)  

අද ශේ පාර්ලිශේන්තුශ තුළ විප්ෂෂශේ  ශබොශහෝ  මන්ත්රීශරු 

ප්රකා  කළා  විශ ේෂශයන්ම පරැගිය 26ශැනි දා ල්ෂෂවමන් 

කිරිතකල මැි තුමා පැහැදිලිශ ප්රකා  කළා  එංගලන්ත 

පාර්ලිශේන්තුශට අශේ රට පිළිබඳ ශයෝජ්නා හේමතය්ෂ 

ශගනැකලා ි ශබනශා කියලා. පැහැදිලිශම කියන්නට ඕනෑ  කිසිම 

ශශලාශක එ ශැනි ශයෝජ්නා හේමතය්ෂ ශගනැකලා නැි  බශ. ඒ 

පිළිබඳශ අපි බ්රිතානය මහ ශකොමහාරිහව කාර්යාලශයන් විමරැශා. ඒ 

ශාශ ම  අපි අදාළ website එක පරී්ෂෂා කර බැලුශා. ශේ රශට් 

පාර්ලිශේන්තුශට විරුශධාශ කිසිම ශශලාශක එතුමා කියන 

රකාරශේ  ශයෝජ්නා හේමතය්ෂ ශගනැකලා නැහැ. ශකොශහේශත් 

නැි  පුංචි පළාත් පාලන රයතනයක කථාශ්ෂ ුදක කරශගන ශේ 

රණ්ඩුශට පහර ගහන්න උත්හාහ කරන හවශරූපය්ෂ තමයි අද 

ශපශනන්නට ි ශබන්ශන්. එශැනි ශයෝජ්නා හේමතය්ෂ 

ශගශනනශාට හමහර විට විප්ෂෂය කැමැි  ති .  හැබැයි  එශහම 

ශදය්ෂ නැි  බශ පැහැදිලිශ කියන්නට ඕනෑ.  

විශ ේෂශයන්ම අපි කිශ ුතතු තශත් කාරණය්ෂ ි ශබනශා. 

රැමන්ි රන් මන්ත්රීතුමා එක ශශලාශක පාර්ලිශේන්තුශේදී 

කියනශා  “Sovereignty of a country is for all people. If the 

majority only enjoys the sovereignty, then you are leaving 

the other people out and you are forcing them to claim their 

own sovereignty” කියලා. ඔබතුමා කියන කථාශ අපි 

පිළිගන්නශා. ඒකීයභ්ාශය  ජීශත්  තශේ අයිි ය ශේ රශට් හෑම 

ශදනාටම ශපොදු ශශන්න ඕනෑ. හැබැයි  අපි කිසිම ශශලාශක ඒ 

කියන රකාරයට අශේ දමිළ හශහෝදරශරුන්ට ශේ රිනන් ඉශත් 

ශශන්න කියලා බලපෑේ කරන තත්ත්ශය්ෂ  නිර්මාණය කරලා 

නැහැ. ඒ ශාශ ම අද තශ මන්ත්රීශරයකු කියනශා  ශේ රශට් 

රගමික අයිි ය  ඒ නිදහහ අපි නැි  කරලා ි ශබනශා කියලා. 

ගරු මන්ත්රීතුමා   මතක ි යාගන්න. රර්ෂෂක අමාතයාං ශේ  ශැය 

ශීර්ෂය ගැන කථා කරනශකොට අපි පැහැදිලිශම කියනශා  ශේ රට 

ශබදන්න  ශේ රට කඩන්න  ශේ රශට් ත්රහවතශාදයට  ශබදුේශාදයට 

උකපන්දේ ශදන ක්රියාකලාපශලට අපි අශහවථාශ ශදන්ශන් නැහැ 

කියලා. ශකශනකුශ  රගම සිහි කරන්න අපි කිසිම අශහවථාශක 

බාධාා ති  කරලා නැහැ. හැබැයි  කවුරු හරි ශකශන්ෂ 

ශකෝවිලකට ගිහිකලා  පතාක එකටීටීළ ධාජ් ශපන්නලා  ශේ රශට් 

සිි යශේ එක පැත්තක රතු පාිනන් ශපන්නලා  ශකොිනයා 

ශපන්නලා  ශේ රට නැශත ශක ගංගාශ්ෂ බශට පත් කරන්න 

කටුතතු කරනශා නේ  අපට ඒකට විරුශධාශ කටුතතු කරන්න 

ශශනශා; ඒකට විරුශධාශ අපට නීි ය ක්රියාත්මක කරන්න 

ශශනශා. එශහම ඔළුශ අතගාන රණ්ඩුශ්ෂ ශනොශශයි ශේක. අශේ 

රශට් රර්ෂෂාශ  අශේ රශට් ශභ්ෞමික අඛ්ණ්ඩතාශ  අශේ රශට් 

මිනිරැන්ශ  රර්ෂෂාශ ගැන අපට හිතන්න ශශලා ි ශබනශා. අපි 

ඒ ශශුමශශන් කටුතතු කරනශා. හැබැයි  මතක තබා ගන්න  කිසිම 

ශශලාශක මශ   බ්ද ශකෝෂශේ  "රැළු ජ්ාතීන්" නැහැ. මශ   බ්ද 

ශකෝෂශේ  ඉන්ශන් "හශහෝදර ජ්ාතීන්." මම හශහෝදර දමිළ 

මන්ත්රීශරුන්ශගන් ඉකලා සිිනනශා  කරුණාකර ජ්ාි ශාදය 

පතුරුශන්න එපා කියලා. ශකශන්ෂ ුතශධාශයන් මිය ගියා නේ ඒ 

අය සිහි කරන්න පුළුශන්. හැබැයි  සියලුශදනාම එකතුශශලා 

නැශත එකටීටීළ හංවිධාානයට  හිහ ඔහශන්න පුළුශන් රකාරයට 

කටුතතු කරන්න උත්හාහ කරනශා නේ  ඒ හඳහා අපි කිසිම 

ශශලාශක ඉඩ ශදන්ශන් නැහැයි කියන කාරණය මත්ෂ කරන්න 

ඕනෑ. 

අද ්ෂශකශමෝ ශබෝේබය්ෂ හුදවුණා කියලා කිේශා. එම 

්ෂශකශමෝ ශබෝේබය ගැන කථා කරනශකොට   පරැගිය රණ්ඩුශ 

කාලශේ  ්ෂශකශමෝ ශබෝේබය්ෂ අහුශශලා  ඒ  පිළිබඳ කටුතතු 

කරපු රකාරය මට මත්ෂ ශශනශා.  ඒ ශබෝේබය ශගනාශේ 

ශැක ලශත්ශතන් කියලා ඒ ශශලාශේ ජී.එක. පීරිහව අමාතයශරයා 

කිේශාය කියලා  පරැගිය යහපාලන රණ්ඩුශ කාලශේ  එතුමා CID 

එකට ශගනාශා. මාත් එතුමා එ්ෂක CID එකට ගියා. "්ෂශකශමෝ 

ශබෝේබය ශැකලශත්ශතන් ශගනාශා කියලා ඔබතුමා දන්ශන් 

ශකොශහොමද?" කියලා එතුමාශගන් ප්ර වන කළා. මතක තබා ගන්න  

අපි ශේ රශට් රර්ෂෂාශ ඒ විධියට රැළුශශන් තකන්ශන් නැහැ. අපි 

ඒ හේබන්ධාශයන්  හේපූර්ණශයන්ම හා පැහැදිලිශම ශහොයා බලා 

අශ ය කටුතතු කරනශා. ශකොශහන්ද ඒක ශගනාශේ  ශකොශහේටද 

ඒක ශගනයන්න උත්හාහ කශළේ  ශකොශහේද ඒක හැදුශේ කියන 

කාරණා අපි ශහොයා බලනශා. ඒ නිහා තමයි පුනරුත්ථාපනය වූ 

උතුශර් දමිළ හශහෝදරශරු  ගැන අපට නිරන්තරශයන් තහැ 

ගහශගන ඉන්න සිදුශශලා ි ශබන්ශන්. එශහම නැි ශ ඒ අයශ  

හංචරණය සීමා කරන්න ශනොශශයි. ඒ අය නිශැරදි ශලහ හමාජ්ගත 

කරන්නයි අපට ඕනෑ. ඒ අයත් ශේ පාර්ලිශේන්තුශට තවිකලා  

අශේ රට ශශුමශශන්  ඒකීයභ්ාශය ශශුමශශන් කථා කරන පිරිහ්ෂ 

බශට පත් කරන්නයි අපට ඕනෑ. මම අහන්න කැමැි යි  දැන් ඒ 

කියන ප්ර වන ය ශකොශහේද ි ශබන්ශන් කියලා.  ශැකලශත්ශත් මුතර 

ශකෝවිශක වි ශන්ෂවශරන්ලා ශේක කරත්තය අදිනශා. 

ශහට්ින තදිශේ  jewellery shopsශල ශමොහාන්ලා බිහවනහව කරශගන 

යනශා. අපි ඔ්ෂශකෝම එකට ජීශත් ශශනශා. මම ඩී.එහව. 

ශහේනානායක විදයාලය තුළ දමිළ හශහෝදරශරුත් එ්ෂක එකට 

ඉශගන ගත්තා. එම නිහා  නැි  ප්ර වන ති  කරලා නැශත ශේ රශට් 

ුතද ගිනි අවුළුශන්න එපා කියන කාරණය තමයි අපට කියන්න 

ි ශබන්ශන්. කවුරු ශහෝ තරුණශය්ෂ යේ රකාරයකින් ශේ රට 

ශබදන්න  කඩන්න උත්හාහ කරනශා නේ  ඒ අයට ගිහිකලා 

කියන්න කරුණාකරලා ඒක නශත්ශන්න කියලා. ඒක තමයි අශේ 

දමිළ ශශ පාලනඥයන්ශගන් විය ුතත්ත. අපි ඒ හඳහා ඔබ 

සියලුශදනාටම රරාධානා කරනශා.  

ඒ එ්ෂකම  ශේ රට අපහරැතාශට පත් කරන්න එංගලන්තශේ  

පාර්ලිශේන්තුශ තුළ ශේ රණ්ඩුශට විරුශධාශ ශයෝජ්නා හේමතය්ෂ 

ශගනාශාය කියන කාරණය  එම අහතය  පතුරුශන්න එපාය කියන 
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2020  ශදහැේබර්  03 

කාරණය පැහැදිලිශ කියන්නට ඕනෑ. ශගකිශ ුතතු විප්ෂෂය්ෂ 

හැිනයට ශග කීශමන් කරුක  ප්රකා  කරන්න කියලා අපි ඉකලා 

සිිනනශා. කරුක  ශහොයා බලා ප්රකා  කරන්න. 

අපි තශ කාරණය්ෂ කියන්නට ඕනෑ. ඔබතුමන්ලා අද 

මැඩිකශක හාුදදුරුශශෝ ගැන ශබොශහොම රදරශයන් කථා කරනශා. 

මට මතකයි  උශශඝෝෂණ කළා කියලා මැඩිකශක හාුදදුරුශන්ට  

හශධාාි හවහ හාුදදුරුශන්ට පහර දීලා   ඒ හාුදදුරුශරුන් ශකොටුශේ 

මශහහවත්රාත් අධිකරණයට ශදශතාශ්ෂ ඉදිරිපත් කළා. මම තමයි 

උන්ශහන්ශහේලා ශශුමශශන් ශපනී සිිනශේ . එශහම කරලා 

පළුදශැනි පාර නඩු දැේමාම කථා කරලා නිදහහව කළා. ළට පහවශහේ 

ිනක දශහ්ෂ යනශකොට රණ්ඩුශශන් රපහු නඩු දැේමා. එශහම යහ 

පාලන රණ්ඩුශක හිටපු මන්ත්රීශරු තමයි අද හාුදදුරුශරු ගැන 

ශබොශහොම දුකින් කථා කරන්ශන්. උන්ශහන්ශහේශගන් කවුරුශත් 

ප්රකා  ගන්න ගිශේ  නැහැ. උන්ශහන්ශහේශගන් ප්රකා  ගත්ශත් 

ශශනත් ප්ර වනය්ෂ හේබන්ධාශයන්. අපි ඒ ප්ර වන ගැන බලා 

ගන්නේ. අපි උන්ශහන්ශහේලා ගැන කථා කරන්නේ. ඒ බශ අපි 

පැහැදිලිශ කියන්න ඕනෑ.  

යාපනශේ  සිශධි ගණනාශ්ෂ හේබන්ධාශයන් තරුණයන් 

අත්අඩංගුශට ගන්න සිශධා ශශලා ි ශබන්ශන් ඔවුන් නීි  විශරෝක් 

ශැඩ කටුතතු කරපු නිහායි. අශන්ෂ කාරණය තමයි  පරැගිය යහ 

පාලන රණ්ඩුශ කාලශේ  බහුලශ උශශඝෝෂණ කරන අශහවථාශලදී 

ශයොදා ගත්ත තහනේ නිශයෝග ි ශයශදී  ශමකල ඉකමහ හමරුශ  

ශේ කියන ශකොින හමරුශ හමරන්න ශදන්ශන් නැි ශ අධිකරණ 

තීන්දු දීලා ි ශයශදී තමයි ශේ අය ශේ හැමරුේ කරන්න යන්ශන්. 

ඉි න්  අධිකරණ තීන්දු කඩන ශකොට නීි ය ක්රියාත්මක කරන්න 

ශශනශා. පතාක ශකොින ධාජ් ශපන්ශනශකොට අපට නීි ය 

ක්රියාත්මක කරන්න ශශනශා  රණ්ඩුශ්ෂ හැිනයට අපිට සික ගත්තා 

ශාශ   ශනොදැ්ෂකා ශාශ  ඉන්න බැහැ.    

ජ්නතා විුද්ෂි  ශපරුදශණ් මන්ත්රීතුමා යේ කිසි ප්රකා ය්ෂ 

කළා. එතුමා පාවිච්චි කළ ශචන  මම එතුමා හේබන්ධාශයන් ප්රකා  

කරන්න යන්ශන් නැහැ. ශමොකද  ඒ ශචන මම ප්රකා  කශළොත් මට 

ශැදගත්කම්ෂ නැහැ. එතුමා පැහැදිලිශම දැනගන්න ඕනෑ  

ශකොමිෂන් හභ්ා ශාර්තාශකින් දඬුශේ ලැශබන්ශන් නැහැ කියන 

එක. අධිකරණයට ශයොුද කළාම අධිකරණශයන් තමයි දඬුශේ 

නියම ශශන්ශන්. එතශකොට තමයි දඬුශේ ශදන්න පුළුශන් 

ශශන්ශන්. බන්ධානාගාරශේ  එම සිශධිය හේබන්ධාශයන් පැහැදිලිශ 

නඩුශ්ෂ පශි නශා. අපි එදාත් අදත් ඒ සියකල ශහළා දකිනශා. 

හැකකරුශශෝ කියන්ශන්ත් මිනිහවරැ. අපි ඒ ශගොකලන් හංශඩු 

ගහලා අපරාධාකාරශයෝ කියලා කියන්න යන්ශන් නැහැ. ශේ 

සිශධිය හේබන්ධාශයන් අදාළ video එක කරුණාකරලා බලන්න. 

ඒ video එක බැලුශාම පැහැදිලිශ ශපශනන්න ි ශබනශා  කවුද 

රණ්ඩු කරන්ශන් කියලා. රැඳවියන් ශදශකොට්ඨාහය්ෂ රණ්ඩු 

කරනශා. ඒ තුළින් ති  ශශච්ච තත්ත්ශය තමයි ශේ නිර්මාණය 

ශශලා ි ශබන්ශන්. කිසිම ශශලාශක අශේ රශට් පුරශැසිශය්ෂ මිය 

යනශාට අශේ කිසි කැමැත්ත්ෂ නැි  බශ අපි පැහැදිලිශ කියන්නට 

ඕනෑ.  

අද  විශාද කරන ශැය ශීර්ෂ හේබන්ධාශයන් ගත්තාම  ශ්රී ලංකා 

ශපොලීසිය  විශ ේෂ කාර්ය බලකාය  රාජ්ය ශනොශන හංවිධාාන 

පිළිබඳ ශකකේ කාර්යාලය  හවශශශ  කටුතතු අං ය  පුශගලයන් 

ලියා පදිංචි කිරීශේ ශදපාර්තශේන්තුශ  රගමන විගමන 

ශදපාර්තශේන්තුශ යන ශේ සියකලම අයිි යි. විශ ේෂශයන්ම 

පරැගිය කාලශේ  චමක රාජ්ප්ෂෂ මැි තුමා ශපොලීසිශේ  ප්ර වන 

විහඳන්න දින 3්ෂ ශශන් කරලා ි බුණා. ඒ අභියාචනා 735කින්  

530්ෂ ශේ ශන විට විහඳලා ි ශබනශා. ඒ එ්ෂකම විශ ේෂ කාර්ය 

බලකාය හැරගිය ශහබළු 1 000්ෂ අද නැශත ශහේශයට එකතු ශශලා 

ි ශබනශා.  

ගු නිදයෝජය සභාපිනුරමා 
(ைொண்புைிகு பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Member, your time is almost up. Please wind up 

now. 
      

ගු දප්රේම්නාත් . . දෙොලවත්ත මහසතා 
(ைொண்புைிகு பிரரம்நொத் சி. ததொலவத்த)  

(The Hon. Premnath C. Dolawatte)   

Just give me one more minute, Sir. 

අශේ රටට ශපොලීසිශේ  කාර්ය මණ්ඩලය මදි කියන කාරණය 

පැහැදිලිශ කියලා ි ශබනශා. අපි කවුරුත් ඒක දන්නශා. ඒ නිහා  

පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීශරයකු හැිනයට මම අද ශශනකේ මට හිමි 

ශපොලිහව නිලධාාරින් ශදශදනාශත් අරශගන නැහැ  ගරු නිශයෝජ්ය 

හභ්ාපි තුමනි. මට දැශනන්ශන් ශේ රශට් රර්ෂෂාශ ි ශබනශා 

කියලයි.  ඒ නිහා මශ  රර්ෂෂාශට ශපොලිහව නිලධාාරින් අශ ය 

නැහැ.  

රාජ්ය ශනොශන හංවිධාාන හේබන්ධාශයන් නශ අණ පනත් 

ශගනැකලා ඒ අය නියාමනය කිරීම හඳහා ශනොශැේබර් 20ශැනි දා 

කැබිනට් මණ්ඩලයට කරුක  ඉදිරිපත් කරලා ි ශබනශා. 

ත්රහවතශාදයට උඩශගඩි දීලා  ුදදක ශගනැකලා  රට ශබදන්නයි 

පරැගිය කාලශේ  රාජ්ය ශනොශන හංවිධාාන කටුතතු කශළේ. ඒ නිහා 

විශ ේෂශයන්ම රර්ෂෂක අමාතයාං ශේ  ශැය ශීර්ෂශල හවභාරභ්ාශය 

ප්රකා  කරන්න ඕනෑ.  

ඒ ශාශ ම ශේ රට කඩන්න ශදන්ශන් නැහැ  ශේ රට රකිනශා 

කියන කාරණයත්  රණ්ඩුශ්ෂ හැිනයට ප්රකා  කරමින් මා නිහඬ 

ශශනශා.   

 
ගු නිදයෝජය සභාපිනුරමා 
(ைொண்புைிகு பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
The next speaker is the Hon. R.M. Ranjith Madduma 

Bandara. You have 14 minutes.  

 
[අ.භ්ා. 1.08 ] 

 
ගු ආර්.එම්. රවජිත් මේු ම බණ්ඩාර මහසතා  
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  ைத்துை பண்டொர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ගරු නිශයෝජ්ය හභ්ාපි තුමනි  අද ශේ රශට් ශැදගත් අමාතයාං  

කීපයක ශැය ශීර්ෂ පිළිබඳශයි හාකච්ඡාශට ගැශනන්ශන්.  

රර්ෂෂක අමාතයාං ය හහ අභ්යන්තර රර්ෂෂක  හවශශශ  

කටුතතු හා රපදා කළමනාකරණ රාජ්ය අමාතයාං ය යන ශැය 

ශීර්ෂ යටශත් තමයි අපි අද විශාද කරන්ශන්. මහජ්න රර්ෂෂක 

අමාතයශරයා විධියට අශේ මිත්ර හරත්  තරශහේකර මැි තුමා පත් 

කිරීම ගැන මශ  හවතුි ය පිරිනමනශා. ඒ ශාශ ම  එතුමාට රැබ 

ප්රාර්ථනා කරනශා. එතුමා අශේ විදයාලශේ  ශබොශහොම ද්ෂෂ 

දීේි මත් ශිෂයශය්ෂ. මට මතක විධියට එතුමා අශේ විදයාලශේ  

පාපන්දු කණ්ඩායශේ හිටපු නායකයා; මශ  ශජ්යෂවඨ මිත්රශය්ෂ. ඒ 

ශාශ ම  ශපොලිහවපි ශරයාත් රනන්ද විදයාලශේ  ශකශන්ෂ; 

රර්ෂෂක ශකකේශරයාත් රනන්ද විදයාලශේ  ශකශන්ෂ. 

රර්ෂෂාශ රනන්දයට බාර දීලයි ි ශබන්ශන්. එතුමන්ලා මඟින් 

ශේ රශට් රර්ෂෂාශ  ්ෂි මත් ශේශා  කියලා අපි රැබ ප්රාර්ථනා 

කරනශා.  

රපදා කළමනාකරණ අමාතයාං ය ගැන කථා කරශදී 

කියන්නට ඕනෑ   "බුරවි" රැළි රැළං තත්ත්ශය පිළිබඳශ ළශේ  ශන 

විටත් අපට ශලොකු බිය්ෂ ි බුණ බශ. නුදත් ඒකට ශබොශහොම 

ශහොඳින් අශේ රට ලෑහවි  වුණා. ඒ ලෑහවි  තශේ මූලික පරැබිම 
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පාර්ලිශේන්තුශ 

හැදුශේ අශේ රණ්ඩුශ කාලශේ . ශේ රශට් රපදා කළමනාකරණ 

අමාතයාං ය්ෂ හදලා ඒ අශ ය ශැඩ පිළිශශළ හකහව කශළේ අශේ 

රණ්ඩුශ යටශත්. මම එක ශදය්ෂ කියන්න ඕනෑ. ශේ රට 

හවශාභ්ාවික රපදා කිහිපයකට ුදහුණ ශදනශා.  රැළි රැළං විතර්ෂ 

ශනොශශයි. ගංශතුර ප්ර වන  නාය යෑේ   වියළි කාලගුික තත්ත්ශ 

ති  ශශනශා. අශේ රණ්ඩුශ යටශත් අපි  හවශාභ්ාවික රපදා 

ර්ෂෂණය්ෂ පටන් ගත්තා. මට මතකයි  අපි ඒ ර්ෂෂණ භ්ාරකාර 

අරුදදලට අන්ි ම ශාරිකය ශ ශයන් රුපියක මිලියන 1 500්ෂ 

ශගවූ බශ. ජ්නතාශට හවශාභ්ාවික රපදාශකට ුදහුණ ශදන්න 

වුශණොත් ඒශකන් තමයි හහන හලහන්ශන්. ශේ රණ්ඩුශ දැන් ඒ 

ර්ෂෂණය නශත්ශා ි ශබනශා. ඒ ගැන මම කනගාටු ශශනශා. දැන් 

ඒ ර්ෂෂණය ශගශන්ශන් නැහැ. අපි රණ්ඩුශශන් ඉකලා සිිනනශා 

කරුණාකර ඒ ර්ෂෂණය ශගශන්න කටුතතු කරන්න කියලා.  

කාලගුණ විදයා ශදපාර්තශේන්තුශ ගැනත් මම කියන්න ඕනෑ. 

කාලගුණ විදයා ශදපාර්තශේන්තුශශන් හැලරැේ කර ි බුණා  

කාලගුණ අනාශැකි නියමාකාරශයන් කියන්න අශේ රශට්ම 

'ශඩොේලර්' පශධාි ය්ෂ කිහිප ශපොළක හවථානගත කරන්න. 

රණ්ඩුශ පත්ශශලා දැනට අවුරුශද්ෂ ශශනශා. මම හිතන හැිනයට 

තශම එය හවථානගත කිරීශේ කටුතතු කරලා නැහැ. ඒශකන් අපට 

පුළුශන් ශශයි  නියම කාලගුණ අනාශැකි කියන්න. JICA රධාාර 

යටශත්යි ඒ කටුතතු කරන්ශන්. "අපි විශශශීය රධාාර ගන්ශන් 

නැහැ" කියලා ළශේ  ශපශර්දා රජ්ශේ  මාධාය ප්රකා ක කියනශා මම 

අහශගන සිිනයා.  ඒක නේ කරන්න එපා. ශමොකද  ශේක අපට 

අශ යම ශදය්ෂ.  

රපදා කළමනාකරණ රාජ්ය අමාතයාං ය යටශත් ි ශබන 

ජ්ාි ක ශගොඩනැඟිලි පර්ශේ ෂණ හංවිධාානය ශේ රශට් නාය යන 

හවථාන ගැන පරී්ෂෂණ කරලා ඒශාට අශ ය ප්රි කර්ම ශයොදන්න 

කටුතතු කරනශා. මශ  දිහවත්රි්ෂකශේ  බිබිල ප්රාශශශීය ශකකේ 

ශකොට්ඨාහයට අයත් ශදහිගල ශත්ශත්ත්  බඩකකුඹුර ශහශේ 

ගශේශශල ශත්ශත්ත්  බඩකකුඹුර ශහශේ තැන්නකුඹුර ශත්ශත්ත් 

නාය යන ප්රශශ ශල ලැයිේ කාමර කිහිපය්ෂ ි ශබනශා. ඒශාශේ  

පදිංචි අය ශශනත් තැන්ශල හවථානගත කරන්න  ඒ අයට නිශාහ 

ශදන්න හැලරැේ කරලා  ුදදක ශශන් කරලා ි බුණා. එශහේ 

ි බියදීත්  ඒ කාර්යය රරේභ් කරන්න තශම අහමත්ශශලා 

ි ශබනශා. කරුණාකර ඒ කටුතතු රරේභ් කරන්න  කරන්න 

කියලා මම ඉකලා සිිනනශා. 

ශපොලීසිය ගැනත් මම ශචනය්ෂ කථා කරන්න ඕනෑ. 

ශපොලීසිශේ  නිලධාාරින් වි ාල රාජ්කාරිය්ෂ කරනශා. ශේ දශහවශල 

ඔවුන් පැය 24ම රාජ්කාරි කරනශා. ගරු තමි තුමනි  ඒ අයශ  

නිශාඩු අශලංගු කර ි ශබනශා. අශේ රණ්ඩුශ යටශත් අපට 

පුළුශන්කම ලැබුණා  ශපොලිහව නිලධාාරින් රර්රක ශ ශයන් 

 ්ෂි මත් කරලා ඔවුන්ට ශහොඳ රාජ්කාරිය්ෂ කරන්න අශ ය 

පරැබිම හකහව කරන්න.   

2015දී අපි බලයට එනශකොට ශපොලීසිශේ  රාළහාමි 

ශකනකුශ  මූලික ශැටුප රුපියක 14 280යි. එයට ජීශන වියදේ  

දීමනාශ රුපියක 7 800ත්  දුෂවකර දීමනාශ රුපියක 600ත් එකතු 

වුණාම  හංුත්ෂත දීමනාශ හැශරන්න ශැටුප ශ ශයන් ලැබුශණ් 

රුපියක 22 680යි. අශේ රණ්ඩුශට පුළුශන්කම ලැබුණා  

ශපොලීසියට අලුි න්ම ශහේශයට එන ශකනාශ  මූලික ශැටුප 

සියයට 107කින් ශැඩි කරන්න. එතශකොට අලුි න්ම ශහේශයට එන 

ශකනාශ  මූලික ශැටුප රුපියක 29 546යි. සියයට 40ක අි ශර්ක 

දීමනාශ්ෂ දුන්නා. ඔවුන්ට overtime payments කරන්ශන් නැහැ. 

ජීශන වියදේ දීමනාශ රුපියක 7 800යි. ශපොලිහව නිලධාාරියකුට 

ලැබුක  රුපියක 22 680 ශැටුප රුපියක 50 000 ද්ෂශා ශැඩි 

කරන්න අපට පුළුශන්කම ලැබුණා.  

අපි රජ්ශේ  ශහේශකයන්ශ  හංුත්ෂත දීමනාශත් ශදගුණය්ෂ 

කළා. ශපොලීසිශේ  නිලධාාරින්ට ඒක ශගශන්ශන් නැහැ. ගරු 

තමි තුමාශගන් මා ඉකලා සිිනනශා  කරුණාකර ශපොලීහව 

නිලධාාරින්ට හංුත්ෂත දීමනාශ ශගශන්න කටුතතු කරන්න කියලා. 

ශපොලීසිශේ  පහළම නිලධාාරියාශ  සිට ඉහළ නිලධාාරියා ද්ෂශා 

යනතුරු අපි ශැටුේ ශැඩි කළා. ශපොලිහව අධිකාරිශරයකු ශ ශයන් 

අලුි න් ශහේශයට එන ශකනකුශ  ශැටුප රුපියක 36 755්ෂ 

ශ ශයන් තමයි ි බුශණ්. අපට පුළුශන්කම ලැබුණා  එය 

ශදගුණයටත් ශඩා ශැඩි කරලා ශපොලිහව අධිකාරිශරයකුශ  ශැටුප 

රුපියක 76 000්ෂ ද්ෂශා ශැඩි කරන්න. අපි එශහමයි ශපොලීසියට 

හැලකුශේ.  

අද ශපොලීසිශලට ි ශබන ශලොකු අඩු පාඩුශ්ෂ තමයි ශාහන 

නැි  එක. ගරු තමි තුමාශගන් මා ඉකලා සිිනනශා  කරුණාකර 

ශේ හේබන්ධාශයන් ශැඩ පිළිශශළ්ෂ හකහව කරන්න කියලා.  

Indian Credit Line එශකන් ශාහන ගන්න හැලරැේ කරලායි 

ි බුශණ්. තශම එය ක්රියාත්මකශශලා නැහැ. ඒ ශාශ ම 

ශපොලීසිශේ  පිවුඩ හුශමාරුශ ශකශරන්ශන් පරණ තනශලො  

ක්රමයටයි. ඒක ඩිිතටක ක්රමශේදයට ශගශනන්න ඕනෑ. කරුණාකර 

ඒ කටුතත්තත් කරන්න කියලා අලුත් තමි තුමාශගන්  ඉකලා 

සිිනනශා.  

බිබිල  මැදගම මශ  ගශේ ශපොලීසියට ශගොඩනැඟිකල්ෂ 

රරේභ් කරන්නයි සිිනශේ . ඒ පිළිබඳශ තහවතශේන්තුශල 

ි ශබනශා මම දැ්ෂකා. ඒ හේබන්ධාශයන් ගරු තමි තුමාට මා 

හවතුි ශන්ත ශශනශා. තමි තුමාශගන් මම ඉකලා සිිනනශා  

කරුණාකර ඒ කටුතත්ත රරේභ් කරන්න කියලා. ඒ ශාශ ම 

සියඹලාණ්ඩුශ හා බිබිල ශපොලිහව හවථාන හඳහාත් අපි ශගොඩනැඟිලි 

ඉකලා සිිනයා. ඒ හේබන්ධාශයුමත් කටුතතු කරන්න.  

මත් ද්රශය පාලනය ගැන  පරැගිය දශහවශල ශබොශහෝ ශශශක 

කථා කරනශා මම දැ්ෂකා. එතුමන්ලා කථා කශළේ අශේ කාලශේ  

ශමොනශත් කශළේ නැහැ ශාශගයි. ඒ හේබන්ධාශයන් එතුමන්ලා 

ශකොතරේ ශැරැදි හංඛ්යා ශකඛ්න ඉදිරිපත් කළාද? 

තුදන්නාන්ශහේලාශ  රණ්ඩුශ කාලශේ  -2009දී- මත් කුඩු 

කිශලෝග්රෑේ  29යි අත්අඩංගුශට ශගන ි ශබන්ශන්. 

2011දී අත්අඩංගුශට අරශගන ි ශබන්ශන් මත්කුඩු කිශලෝග්රෑේ 

31යි. 2012දී කිශලෝග්රෑේ 30යි; 2014දී කිශලෝග්රෑේ 181යි. ඔන්න  

තුදන්නාන්ශහේලාශ  කාලශේ  අත්අඩංගුශට ගත්ත මත්කුඩු 

ප්රමාණය. නුදත්  2016 ශනශකොට අපි මත්කුඩු කිශලෝග්රෑේ 196්ෂ 

අත්අඩංගුශට ගත්තා. 2018දී කිශලෝග්රෑේ 737යි. නීි ය හා හාමය 
පිළිබඳ හිටපු අමාතයශරයා විධියට මට අදත් ඒ ගැන හන්ශතෝෂයි. 

ශේ හේබන්ධාශයන් අපි විශ ේෂ ශැඩ පිළිශශළ්ෂ රරේභ් කළා. 

හිටපු ජ්නාධිපි තුමාත් ඒකට උදවු කළා. අපි 2019දී විතර්ෂ 

ශහශරොයින් කිශලෝග්රෑේ 1 741්ෂ අත් අඩංගුශට අරශගන 

ි ශබනශා. අද ඔබතුමන්ලා කථා කරන්ශන්  මත්කුඩු 

ජ්ාශාරේකරුශන් ඔ්ෂශකෝම අකලලා  මත්කුඩු හේපූර්ණශයන් 

පාලනය කළා ශාශගයි. නුදත් ගරු නිශයෝජ්ය හභ්ාපි තුමනි  

ශපොලිහව මත්ද්රශය නා ක අං ශේ  හංඛ්යාශකඛ්න අුමශ  ශේ 

අවුරුශශශ අත් අඩංගුශට අරශගන ි ශබන්ශන්  මත්කුඩු 

කිශලෝග්රෑේ 1 600යි. ජ්නතාශ හිතන්ශන්  මත්කුඩු ඔ්ෂශකෝම 

අකලනශා කියලායි. ගරු තමි තුමනි  මම පරැගිය හි ශේ  ගමට 

ගියාම රරංචි වුණා  මත්කුඩු ශයාේි ය වි ාල ශලහ ශැඩි ශශලා 

කියලා. ශේශා ගැන කථා කරමින් ඉඳලා හරියන්ශන් නැහැ. 

ඔබතුමා අලුත් තමි ශරයා විධියට කරුණාකරලා මත්කුඩු 

පාලනය කරන්න කටුතතු කරන්න. හමහර අය ශේශා 

විකුණාශගන කන්න හදනශා.  ශපොලීසිශේ  හවශාක්නත්ශය ශදන්න.  

අශේ රණ්ඩුශ කාලශේ  අශේ මන්ත්රීශරු අපට ශදොහව කිේශා  

තමන්ට ඕනෑ OIC දැේශේ නැහැ කියලා. නුදත්  අපි යේ 

පාලනය්ෂ කළා. දැන් ශපොලිහව ශකොමිහම අයින් කරලා. ඉහවහර 

1791 1792 

[ගරු රර්.එේ. රංිතත් මශදුම බණ්ඩාර මහතා] 
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ශපොලීසි ශලට OICලා ගත්ශත් හේුදඛ් පරී්ෂෂණ ි යලා  ලකුක  

අුමශ තමයි පත් තේ දුන්ශන්. දැන් Police Commission එක අයින් 

කරලා. ඒ කාලශේ  ඒ යටශත් අපට පුළුශන්කම ලැබුණා  මත්කුඩු 

අකලන එක ශැඩි කරන්න; ශේ රශට් මිනී මැරුේ අඩු කරන්න. 

2010දී මිනී මැරුේ 741යි. 2014දී 548යි. අපට එය 400්ෂ ද්ෂශා 

අඩු කරන්න පුළුශන්කම ලැබුණා  ශපොලීසියට ි බුක  

හවශාක්නත්ශය නිහා.  

මංශකොකල කෑේ පිළිබඳ සිශධි ගත්තත් එශහමයි. අපි එශදි 
සිශධි 4 017යි. එය 3 000කට අඩු කර ගන්න පුළුශන් වුණා. ඒ 

නිහා කරුණාකර ශපොලීසිය නැශත ශශ පාලනීකරණය කරන්න 

එපා කියලා මම ඉකලා සිිනනශා. එශහම ක ශළොත් නැශත ඒ 

පාලනය නැි  ශශයි. මංශකොකල කෑේ අඩු කරන්න අපට 

පුළුශන්කම ලැබිලා ි ශබනශා. අපි ඉකලන්ශන්  ශපොලීසිය 

හවශාක්න රයතනය්ෂ විධියට ශගන යන්න කියලායි. අපි දන්නශා  

OICලාට call කරලා කියනශා  "ලී අකලන්න එපා. ශැලි අකලන්න 

එපා" කියලා. ඒ තත්ත්ශයට පත් වුශණොත් ප්ර වනය්ෂ ශනශා.  

ගරු තමි තුමනි  අපරාධා පරී්ෂෂණ ශදපාර්තශේන්තුශේ හිටපු 

විශිෂවට ගණශේ  ශපොලිහව නිලධාාරිශයකු ශන  ානි අශබ්ශහේකර 

මහත්මයා ගැන මම කථා කරන්න ඕනෑ. එතුමා අත් අඩංගුශට 

අරශගන ි ශබනශා. එතුමා ගැන ශනොශය්ෂ ශනොශය්ෂ අර්ථකථන 

ද්ෂශනශා. මම දන්නා විධියට ශේ රශට් අපරාධා පරී්ෂෂණ 

ශදපාර්තශේන්තුශේ හිටපු ද්ෂෂතම නිලධාාරිශය්ෂ තමයි  ානි 

අශබ්ශහේකර කියන්ශන්. එතුමා විමර් නය කරපු ඒශා මම 

කියන්නේ. එතුමාශ  ඒ ද්ෂෂකම නිහාම තශමරිකාශේ FIB 

රයතනය එතුමා  ශදහැරය්ෂ පුහුක ශට කැ ශඳේශා. අද ශමොනශාද 

එතුමාට කරලා ි ශබන්ශන්? අද  ානි අශබ්ශහේකර මහත්මයා 

සිරගත කරලා. එතුමා අද COVID-19 අහාදිතශය්ෂ ශශලා. 

එතුමාත් එ්ෂක ශැඩ කළ නිහා මම දන්නශා  එතුමා ශබොශහොම 

අප්ෂෂපාි  නිලධාාරියකු බශ. අශේ කාලශේ  මහ බැංකු බැුනේකර 

ශංචාශ පිළිබඳශ පරී්ෂෂණය කශළේ එතුමායි. එතුමා කාශ ශත් 

පැත්ත්ෂ ගත්ශත් නැහැ. ඒ ශාශ ම මාධායශේදී ලහන්ත වික්රමතුංග 

ඝාතනය  එ්ෂනැලිශගොඩ ඝාතනය  කීත් ශනොයාර්ට පහර දීම  

උපාලි ශතන්න ශකෝන්ට පහර දීම  තාජුඩීන් ඝාතනය  ළමයි 11 

ශදශන්ෂ අතුරුදහන් කිරීම හහ ශරෝයක පාර්්ෂ සිශධිය ශැනි ශේ 

රශට් සිදු වූ ශබොශහෝ අපරාධා හේබන්ධාශයන් පරී්ෂෂණ කශළේ 

එතුමායි. එතුමා ඉතා ද්ෂෂ විමර් කශය්ෂ. අද එතුමා 

ශැරදිකාරශය්ෂ කියලා  ඒ ශැරදි ඔේපු ශශන්ශනත් නැි ශ  රිමාන්ඩ් 

කර ි ශබනශා. ඒ විතර්ෂ ශනොශශයි  එතුමා අද COVID-19 

අහාදිතශය්ෂ ශශලා. ශේ රශට් AR, FR - ුදදක ශරගුලාසි - අුමශ  

interdict කරපු ශකශනකුට ඔහුශ  පඩිශයන් භ්ාගය්ෂ ශගශන්න 

ඕනෑ.  ානි අශබ්ශහේකර මහතාට තශම ශැටුශපන් භ්ාගය 

ශගශන්ශනත් නැහැ. ශබොශහොම කනගාටුදායක තත්ත්ශය්ෂ.  

ශමශහම කළාම ශේ රශට් හවශාක්නශ ශැඩ කරන ශපොලිහව 

නිලධාාරින් ශැඩ කරයිද? මම ශේ ගරු හභ්ාශේ හහි ක කර 

කියනශා  එතුමා ශබොශහොම අශංක  අප්ෂෂපාි   ද්ෂෂ නිලධාාරියකු 

බශ. ගරු තමි තුමනි  එතුමා ශේ රටට විශිෂවට ශහේශය්ෂ කළ 

නිලධාාරිශය්ෂ. ඔබතුමාශත් මැදිහත් ශශලා  කරුණාකර එතුමා 

හේබන්ධාශයන් යේ හහනදායි පියශර්ෂ ගන්න. ශේ රණ්ඩුශේ 

ශගොඩ්ෂ මැි  තමි ශරුන් හේබන්ධා ශනොශය්ෂ ශනොශය්ෂ 

ශචෝදනා ගැන එතුමා පරී්ෂෂණ කළා. මම ඒ අයශ  නේ කියන්න 

යන්ශන් නැහැ. මම කාටශත් ශපෞශගලිකශ පහර ගහන්ශන්ත් 

නැහැ. ඒ නිහාද  එතුමා ශකශරහි ශේ ධශරය්ෂ ි ශබන්ශන්?  

කරුණාකර  එශැනි නිලධාාරින් හේබන්ධාශයන් ශේ  විධියට 

කටුතතු කරන්න එපා. 
 

ගු මආචාර්ය  සරත් වීරදසේකර මහසතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சரத் வீரரசக்கர)  

(The Hon.(Dr.) Sarath Weerasekera) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි  මම අගය කරනශා ඔබතුමාශ  ප්රකා ය. 

නුදත්  ානි අශබ්ශහේකර කියන ශපොලිහව නිලධාාරියා  කිසිම 

හා්ෂෂිය්ෂ නැි ශ බුශධි නිලධාාරින් මාහ 11්ෂ රිමාන්ඩ්ගත කළා. 

ඔවුන් රිමාන්ඩ් එශකන් තවිකලාත් අවුරුදු එකහමාර්ෂ වුණා. 

ඔවුන්ට නඩු දමන්න තරේ හා්ෂෂිය්ෂ නැහැ.  

ශදශැනි කාරණය තමයි  ඔහු රන්ජ්න් රාමනායක මන්ත්රීතුමා 

හමට කරපු දුරකථන හංශාදය. 

ශගදරට තවිකලා ශළං ශහෝදන්නේ  කිේශා. හාමානයශයන් 

ඒක ශපොලිහව නිලධාාරිශයකු හතු කාර්යය්ෂ ශනොශශයි. එතුමාට 

විරුශධාශ ඒ ශාශ  හා්ෂෂි ි ශබනශා. නැි ශ  අපි එතුමා එ්ෂක 

තරහකට කරපු ශදය්ෂ ශනොශශයි කියන එක ඉතාම ශගෞරශශයන් 

මම කියා සිිනනශා. 

 
ගු ආර්.එම්. රවජිත් මේු ම බණ්ඩාර මහසතා  
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  ைத்துை பண்டொர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ඔබතුමා කියපු පළුදශශනි කාරණාශ ගැන මම කථා කරන්ශන් 

නැහැ. ශදශැනි කාරණාශ   අුද ශමෝඩ ශැඩ්ෂ කරලා ි ශබන්ශන් 

කියලා මම කියනශා. ශකොච්චර වුණත් ඒක ශැරදි ශැඩ්ෂ කියලා 

මම  පිළිගන්නශා. ඒක එතුමාශ  තනතුරට හරිලන ශැඩ්ෂ 

ශනොශශයි. ශේ ශාශ  නිලධාාරින්ට -  

 
ගු නිදයෝජය සභාපිනුරමා 
(ைொண்புைிகு பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Member, your time is almost up. Please wind up 

now. 
 

ගු ආර්.එම්. රවජිත් මේු ම බණ්ඩාර මහසතා  
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  ைத்துை பண்டொர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ගරු හංවිධාායකතුමනි  මට තශ ශේලාශ ශදනශා ශන්ද? 

 
ගු ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහසතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔේ  කාලය ලබා ශදනශා. 
 

ගු ආර්.එම්. රවජිත් මේු ම බණ්ඩාර මහසතා  
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  ைத்துை பண்டொர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
මම ඉකලා සිිනනශා  කරුණාකරලා  නිලධාාරින්ට ශමශහම 

කරන්න එපා කියලා.  

ඒ ශාශ ම  රශට් ජ්ාි ක රර්ෂෂාශ ගනිුද. ජ්ාි ක රර්ෂෂාශ 

හහි ක කරන්න තමයි තුදන්නාන්ශහේලා රශේ. නුදත් අද හිර 

ශගදර තතුශළේ ඉන්න හිරකාරයන්ට ජීවිත තර්ජ්න එකල ශශන 

ශශලාශ්ෂ.  ශේක මහර හිරශගදර සිදු වුක  පළුදශශනි සිශධිය 

ශනොශශයි. මීට අවුරුදු 8කට ඉහවශහකලා - 
 

ගු නිදයෝජය සභාපිනුරමා 
(ைொண்புைிகு பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Member, you have two more minutes. 
 

ගු ආර්.එම්. රවජිත් මේු ම බණ්ඩාර මහසතා  
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  ைத்துை பண்டொர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ගරු හභ්ාපි තුමනි  මට විනාඩි 15ක කාලය්ෂ ි බුණා ශන්.  

මම හිතන්ශන් අවුරුදු 8කට ඉහවශහකලා ශකොළඹ  ශැලිකඩ 

බන්ධානාගාරශේ  17 ශදශන්ෂ මරලා දැේමා. ුමශර එ්ෂශකශන්ෂ 

මැරුශා. අුමරාධාපුරශේ දී ශදන්ශන්ෂ මැරුශා. මහරදී 11 ශදශන්ෂ 

මැරිලා. ශේකද ශේ ජ්ාි ක රර්ෂෂාශ? ශැඩිශයන් ඉන්ශන් රිමාන්ඩ් 

හිරකරුශන්. රණ්ඩුශක ුතතුකම තමයි ශේ අයට රර්ෂෂාශ ශදන 

එක. ශේ අය ශශන ශශශක කිේශේ නැහැ. ශේ අය කිේශේ අශේ 
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පාර්ලිශේන්තුශ 

රර්ෂෂාශ ශදන්න  අශේ රර්ෂෂාශට PCR පරී්ෂෂණ කරන්න 

කියලා. මම හිතන්ශන් ශේ සිශධිය ති  වුශණ් COVID-19 

රහාදිතයන් ඉන්න පැත්තට රහාර ශබදපු කට්ිනය්ෂ අශන්ෂ 

පැත්තට තවිකලා ි ශබන නිහායි. ශමතැනදී ගැටුම්ෂ ති  ශශලා 

ි ශබනශා. 11 ශදශන්ෂ මැරිලා. බලන්න! හිර ශගය්ෂ තතුශළේ 

මුමෂයයන් මරනශා කියන්ශන් ශපොඩි ශදය්ෂ ශනොශශයි ශේක. අපි 

ශේශකන් ශශ පාලන ශාසි ගන්ශන් නැහැ. නුදත්  රජ්යක ුතතුකම 

ශමොක්ෂද? කරුණාකරලා ශේ අයශ  රර්ෂෂාශ ලබා ශදන්න 

කටුතතු කරන්න ඕනෑ. ඒ ශාශ ම අද කියනශා  'රිශර්හව'  ශපත්ත්ෂ 

දුන්නා කියලා. මම හිතනශා කිසිම බන්ධානාගාරයක 

ශකශන්ෂශත්  ශදොහවතර ශකශන්ෂශත් ශබශහත් ශපි  බිේශාම 

රශේගශීලි ශශන්ශන් නැහැ.  ගරු හභ්ාපි තුමනි  කලහකාරිබශ  

රශේගශීලිබශ නැි  කරන්න තමයි ශබශහත් ශදන්ශන්. එතුමන්ලා 

කියන විධියට ශබශහත් බිේශම කලහකාරි ගි ය ශැඩි ශශනශා. 

එශහම ශබශහත් බන්ධානාගාරය තතුශළේ ි ශබන්න විධිය්ෂ නැහැ. 

ඒ නිහා ශේ හේබන්ධාශ පරී්ෂෂණ කරලා ශේ රශට් හැම තැනකම -

රිමාන්ඩ් එශ්ෂ හිිනයත්  ශකොශහේ හිිනයත්- රර්ෂෂාශ හපයන්න 

අශ ය කටුතතු කරන්න කියලා ඉකලා සිිනනශා.  

ගරු හභ්ාපි තුමනි  කාලගුණය ගැන කථා කළා. අවුරුදු 

ගණන්ෂම කාලගුණ විදයා ශදපාර්තශේන්තුශට අධාය්ෂෂ 

ජ්නරාකශරශය්ෂ නැහැ. කරුණාකරලා  ඒ රයතනශේ  කටුතතු 

කරන ද්ෂෂ අයට  හවරර කාලගුණ විදයා අධාය්ෂෂ ජ්නරාකශරශය්ෂ 

පත් කරලා ශේ ති ශන තත්ත්ශයන්ට ුදහුණ ශදන්න අශ ය 

කටුතතු කරන්න කියා ඉකලා සිිනනශා.  

 
ගු නිදයෝජය සභාපිනුරමා 
(ைொண்புைிகு பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
The next speaker is the Hon. Wimal Weerawansa. 

You have 14 minutes. 
 

[අ.භ්ා. 1.24] 

 
ගු විමල් වීරවවශ් මහසතා  මකර්මා්දත අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ஸ - மகத்ததொழில் அமைச்சர்) 

(The Hon. Wimal Weerawansa - Minister of Industries) 
ගරු නිශයෝජ්ය හභ්ාපි තුමනි  ශේ අශහවථාශ ලබා දීම පිළිබඳ 

මා ඔබතුමාට හවතුි ශන්ත ශනශා. අශේ රශට් ජ්ාි ක රර්ෂෂාශ 

පිළිබඳ ප්රුදඛ් ශගකීම පැශශරන රර්ෂෂක අමාතයාං ය හා 

අමාතයාං  කිහිපයක ශැය ශීර්ෂ හාකච්ඡා කරන ශේ ශශලාශේ 

කරුක  කිහිපය්ෂ ශේ ගරු හභ්ාශේ අශධාානයට ශයොුද කිරීමට මම 

බලාශපොශරොත්තු ශශනශා.  

ශගෝඨාභ්ය රාජ්ප්ෂෂ මැි තුමන් ශේ රශට් ජ්නාධිපි ශරයා 

බශට පත් කරන්න ල්ෂෂ 69කට අධික ජ්නතා බලශේගය්ෂ  

දහහකුත් අභිශයෝග මැශශශ ඒ තීන්දුශ ගත්ශත්  ඒ ජ්නශරම 

නිර්මාණය කශළේ ප්රුදඛ් ශ ශයන් අශේ රශට් ජ්ාි ක රර්ෂෂාශ 

පිළිබඳ ප්ර වනයට ශැඩි ශ ශයන් අශධාානය ශයොුද කරලායි. එදා 

ඉහවලාමීය අන්තශාදී ත්රහවතශාදී කකලි පාහවකු ඉරිදා මරාශගන 

මැශරන ශබෝේබ ප්රහාර එකල කරනශකොට  ඒ පිළිබඳ බුශධි අං  

ශාර්තා ලැබිලා ි ශබශදි ඒ පිළිබඳ නිසි අශධාානය්ෂ ශයොුද ශනොකර 

ි ශබන ශකොට  "තාත්තා මට කියපු නිහා මම නේ පකලි ගිශේ  

නැහැ" කියලා හිනා ශශලා කියන තමි ශරු හිටපු රටක  ශේ රශට් 

ජ්නතාශට ති  වුක  අනාර්ෂෂිත බශ ඉතාම බරපතළ 

තත්ත්ශයකයි ි බුශණ්. ශේ නිහා තමයි පරැගිය ජ්නාධිපි ශරණශේ  

දී ශගෝඨාභ්ය රාජ්ප්ෂෂ මැි තුමන් ජ්යග්රහණය කරශන්න ශේ රශට් 

ශපොදු ජ්නතාශ තීන්දු කශළේ.  

එදා ි බුක  අරාිතකත්ශයට හාශේ්ෂෂශ අද අශේ රශට්  ජ්ාි ක 

රර්ෂෂාශ පිළිබඳශ අපට හතුටු විය හැකි මට්ටම්ෂ ි ශබනශා. මට 

ශපර කථා කරපු ගරු රංිතත් මශදුම බණ්ඩාර මැි තුමා  කිේශා  හිර 

ශගශක තතුශළේ ඉන්න අය මරා දමන තත්ත්ශය්ෂ ි ශබන ශකොට 

ජ්ාි ක රර්ෂෂාශ ි ශබනශාය කියලා හිතන්ශන් ශකොශහොමද 

කියලා. හිර ශගය්ෂ තතුශළේ හාමානය තත්ත්ශය්ෂ ි බියදී 

බන්ධානාගාර නිලධාාරින් ශහෝ ශපොලීසිශේ  නිලධාාරින් ශහෝ -  

 
ගු ආර්.එම්. රවජිත් මේු ම බණ්ඩාර මහසතා  
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  ைத்துை பண்டொர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගු විමල් වීරවවශ් මහසතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ஸ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

මට විනාඩි 14යි ි ශබන්ශන්  ගරු මන්ත්රීතුමා. මට බාධාා 

කරන්න එපා. 

 
ගු ආර්.එම්. රවජිත් මේු ම බණ්ඩාර මහසතා  
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  ைத்துை பண்டொர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
පාහවකු ඉරිදා සිශධියයි  මශ  නමයි කිේශ නිහායි මම ශේ 

කාරණය කියන්ශන්. ශේ ගැන තඟිලි දිගු කරන්ශන් නැි ශ ශමම 

සිශධියට හේබන්ධා අය  ශහ තම තුදන්නාන්ශහේලාශ  ුතතුකම්ෂ.   

 
ගු නිදයෝජය සභාපිනුරමා 
(ைொண்புைிகு பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Member, that is not a point of Order. Hon. 

Wimal Weerawansa, please continue with your speech. 
 
ගු විමල් වීරවවශ් මහසතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ஸ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

මම කාටශත් තඟිකල දිගු කරනශා ශනොශශයි. මම දන්න 

කරුක  ිනක තමයි කියන්න යන්ශන්. තුදන්නාන්ශහේ කලබල 

ශශන්න එපා. හාමානය තත්ත්ශය්ෂ හිර ශගදරක ි බියදී  ශේ 

විධිශේ ම සිශධිය්ෂ හිර ශගදරක වුශණොත් අපි කවුරුත් ඒක ශහළා 

දකිනශා විතර්ෂ ශනොශශයි  ඒක ශනොවිය ුතතු ශදය්ෂ හැිනයට 

විශාදශයන් ශතොරශ පිළිගන්නශා.  

ගරු රංිතත් මශදුම බණ්ඩාර මන්ත්රීතුමා  ශේ කාරණය  ශත්රුේ 

ගන්න. තුදන්නාන්ශහේලා ශමොන කථා කිේශත් ශේක හැලරැේ 

කරපු අය එය හැලරැේ කශළේ පරැගිය මාහ ශේ  18 ශැනි දාට කලින්. 

ශැලිකඩ  හිර ශගදරදී තමයි එය සිදු ශන්ශන්. ශැලිකඩ හිර ශගදර 

සිශධා ශශන්න තමයි ඔවුන් හැලරැේ කශළේ. ප්රධාාන ශ ශයන්ම 

එතැන 'හමයං' කියන පාතාල අපරාධාකාරයාශ  ශගෝලශය්ෂ ශන 

චතුරංග කියන සිරකාරයා හිිනයා. චතුරංග කියන සිරකාරයා තමයි 

ශැලිකඩ තතුශළේ ශමශැනි සිශධිය්ෂ ති  කිරීම හඳහා සූදානේ 

වුශණ්. ඒශගොකලන් ඒකට පූර්ශ ශපරහුරුශ්ෂ පැශැත්වූශා. ශේ 

ශතොරතුරු හතය බශ බුශධි අං ශලින්  අනාශරණ කරශගන 

ි ශබනශා. ශේශගොකලන් හබඳතා පශත්ශපු දුරකථන අංක 

ි ශබනශා; උපශදහව ගත්ත අය ඉන්නශා. අන්ි මට චතුරංග කියන 

හිරකරුශාත්  තශත් හිරකරුශශකුත්  ඒකට හහාය දුන්ුම එ්ෂ 

ශේලර්ශරශයකුත් විවිධා හවථානශලට මාරු කරලා යැේශා. 

හිරකරුශන් බූහවහට යැේශා. ශේලර්ශරයා ශශනත් හිර කඳවුරකට 

යැේශා. ඒ සිශධියත් එ්ෂක ශැලිකඩ හිර ශගදර ශේ සිශධිය ති  

ශශන්න ි බුක  අශකා ය තහිරුණා. එශහම නැත්නේ ශේ 

අශාහනාශන්ත  කලබලකාරි තත්ත්ශය ති  ශශන්න නියමිතශ 

ි බුශණ් ශැලිකඩ හිර ශගදරයි. ඒ කාරණය පිළිබඳශ කලින් බුශධි 

අං ශලට ශතොරතුරු ශාර්තා ශශච්ච නිහාත්  ශපර පියශර ගන්න 

පුළුශන් ශශච්ච නිහාත් ඒ තත්ත්ශය ශැළකුණා. එතැනදී 

ඒශගොකලන් අත් හදා බැලීම්ෂ කරලා ි බුණා. එ්ෂතරා ශපි  

ශර්ගය්ෂ දශහව ශදක්ෂ ශදන්ශනකුට දුන්නා. ඒ ශපි  පාවිච්චි කරපු 
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[ගරු රර්.එේ. රංිතත් මශදුම බණ්ඩාර මහතා] 
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අය තමන්ශ  සිරුරු කපා ගත්තා. ඒශා හා්ෂකි හැිනයට ි ශබනශා. 

ඕනෑ නේ ශැලිකඩ හිර ශගදර ප්රධාානියාශගන් අහන්න පුළුශන්  පරැ 

ගිය දශහව ශදකක  එශහම සිශධි ශදක්ෂ ශශලා නැශද කියලා. ඒශා 

හා්ෂකි විධියට ි ශබනශා. ඒශා එළිශයන් ශගනාශේ ශකොශහොමද 

කියලා බුශධි අං  ශහොයා ගත්තා. ශැලිකඩ හිර ශගදර  ති  වූ 

තත්ත්ශය ශළ්ෂශා ගන්න පුළුශන් වුණාට අනි්ෂ හිර ශගශකශලත් 

ශේ තත්ත්ශය -ප්රශණතාශ- ති  ශශයි කියන අශදානම 

හේපූර්ණශයන් තුරන් කර ගන්න බැරි ශශලා ි ශබනශා.  

ඔබතුමන්ලා ඒ රූප රාුද දකින්න ති . හිරකරුශන්  

හිරකරුශන් හමට  තමයි ගහ ගන්ශන්; හිරකරුශන්  හිරකරුශන් 

හමට මරා ගන්ශන්. හාමානය මානසික තත්ත්ශය්ෂ යටශත් 

හිරකාරයන්  හිරකාරයන් මරා ගන්නශාද? හාමානය මානසික 

තත්ත්ශය්ෂ යටශත් හිරකාරයන්  හිරකාරයන්  ගහ ගන්නශාද? 

එතැන ි ශබන ඩිහවපැන්හරිශයන් අහලා බලන්න. ශපි  

ි ශබනශාද   මිනිහවරැ කුලේපු කරන්න කියලා ඔබතුමා තහුශා.  

ගරු නිශයෝජ්ය හභ්ාපි තුමනි  එතුමන්ලාශ  රණ්ඩුශ කාලශේ  

මම රිමාන්ඩ් සිරකරුශශ්ෂ හැිනයට මාහය්ෂ හිිනයා. මම හිටපු සිර 

කුිනයට ඉහවහරහ සිර කුිනශේ  හිින ශේ  හාමානය හිරකාරයන්. එයින් 

එ්ෂ හිරකාරශය්ෂ ඩිහවපැන්හරිශයන් ශකශහේ ශහෝ ශමොක්ෂද 

ශපත්ත්ෂ ශගනැකලා බීලා  දශහව එක හමාර්ෂ බිත්ි  අකලාශගන 

දටලනශා; තඹශරනශා; කෑ ගහනශා. ශමොනශා ශශනශාද කියලා 

අපට ශත්ශරන්ශන් නැහැ. දශහව එක හමාර්ෂ! එශහම ශශන්ශන් 

ශකොශහොමද? මානසික ශරෝගීන්ට ශදන්න ඕනෑ කරන ශබශහත් 

ශේශගොකලන් යේ අශහවථාශකදී පාවිච්චි කරනශා. ඉතා උමතු 

තත්ත්ශශේ  ඉන්න ශකශනකු  පාවිච්චි කරන ශබශහත් ශපි  

මාත්රාශ අධිකශ  මානසික ශරෝගය්ෂ නැි  ශකශන්ෂ ගත්තාම ඔහු 

කරන්ශන් ශමොක්ෂද කියලා ඔහු දන්ශන් නැහැ. ඔහුට 

ශත්ශරන්ශන් නැහැ  ඔහු ශමොක්ෂද කරන්ශන් කියලා. ඔහු 

හැසිශරන්ශන්  හවශාභ්ාවික තත්ත්ශය ශනොදැනයි.  

ඉතාම බලශත් මානසික ශරෝගීන් හඳහා ශදන්න මහර 

බන්ධානාගාරශේ  ඩිහවපැන්හරිය ශගනැකලා ි බුක  ශපි ශලට 

ශමොකද වුශණ් කියලා හිටපු ගරු තමි තුමා ශහොයා බලන්න. ඒ 

ශදොහවතර මහත්තයා තුදන්නාන්ශහේලාට උදේ කරන ශදොහවතර 

මහත්තශය්ෂ ශන්. එතුමා ජ්නතා විුද්ෂි  ශපරුදශණ් ශබොශහොම 

ක්රියාකාරි ශදොහවතර මහත්තශය්ෂ. [බාධාාකිරීේ] නැහැ  මශ  

ප්ෂෂශේ  ශනොශශයිශන්. ගරු රංිතත් මශදුම බණ්ඩාර මන්ත්රීතුමනි  

ඔබතුමාශ  ප්ෂෂය එ්ෂහත් ජ්ාි ක ප්ෂෂයද?  

 
ගු ආර්.එම්. රවජිත් මේු ම බණ්ඩාර මහසතා  
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  ைத்துை பண்டொர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ඔේ. තශම එ්ෂහත් ජ්ාි ක ප්ෂෂශේ . 
 

ගු විමල් වීරවවශ් මහසතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ஸ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

තශම එ්ෂහත් ජ්ාි ක ප්ෂෂශේ  ශන්. ශහොඳයි.  

ගරු රංිතත් මශදුම බණ්ඩාර මන්ත්රීතුමනි  ශපි  ශර්ග 22 000්ෂ 

ඔය ඩිහවපැන්හරිශේ  ි බුණා. ඒශාට ශමොනශාද වුශණ් කියලා 

ශහොයා බලන්න. අපට ඕනෑ කරන රකාරයට සිශධිය්ෂ අර්ථ 

කථනය කර ගන්න ශකසියි. 

නුදත් අපි දන්නශා  හාමානය ප්රමාණයට ශඩා අද ඉන්නා බශ. 

මශ  මතකය අුමශ  මම රිමාන්ඩ් බන්ධානාගාරශේ  සිිනයදීත් 

එතැන ඉන්න පුළුශන් වුශණ් දහහකට පමණ. හැබැයි  ඒ 

දශහවශලත් 3 000්ෂ විතර සිිනයා. හමහර සිරකරුශන් ශැසිකිළිය 

උඩ ලීය්ෂ දමාශගන නිදා ගත්ශත්. ඒ තරේ තදබදය්ෂ ඒ 

ශකශාුමශේත් ි බුණා. ඒ කියන්ශන් දරා ගන්න බැරි තරශේ 

සිරකරුශන් ප්රමාණය්ෂ. ඒක ළශේ  ශපශර්දා ති  වුක  තත්ත්ශය්ෂ 

ශනොශශයි. හිර ශගශකශල දිගටම පැශැි  තත්ත්ශය ඒක තමයි. ඒ 

නිහා තමයි පරැගිය කාලශේ  පැශැි  අශේ රණ්ඩුශ ශැලිකඩ හිර 

ශගදර ශාශ  ඒශා ළට ශඩා ශශනහව හවථානශලට ශගනයන්න පටන් 

ගත්ශත්; ඒශාට ඉදිකිරීේ කරන්න පටන් ගත්ශත්. ශේශා තුළ යේ 

කිසි රති ය්ෂ නිර්මාණය ශශන තත්ත්ශය්ෂ ි ශබනශා තමයි. 

හැබැයි  ඒ තත්ත්ශය හිතමතාම ශයොදා  ගැශනනශා  හැලරැේහහගත 

වුශමනාශකට. ඒ නිහා තුදන්නාන්ශහේලා ශේක ජ්ාි ක රර්ෂෂාශ 

බිඳ ශැටීශේ ප්ර වනය්ෂ හැිනයට හලකනශා නේ  ඒක ුදලාශ්ෂ. 

ශලෝකශේ  ඕනෑම රටක යේ කිසි සිරකරුශන් පිරිහ්ෂ 

හංවිධාානාත්මකශ කැරලිකාරි ශලහ හැසිශරනශා නේ  ඒක 

පාලනය කරන්න යේ කිසි බලය පාවිච්චි කිරීම්ෂ කරන්න 

ශශනශා. එශහම ශනොකර ඉන්ශන් නැහැ; ඔශහේ බලාශගන ඉන්ශන් 

නැහැ. අශනක  PCR පරී්ෂෂණ ඉකලා ශේ සිරකරුශන් කැරලි 

ගැහුශාය කියනශා නේ ඒක හේපූර්ණ මිථයාශ්ෂ. තත්තශ ශයන්ම 

ඔවුන් හාමානය මානසික තත්ත්ශයකින් ශනොශශයි  ශේ 

ක්රියාකාරිත්ශශේ  ශයදුශණ්. ශරෝහකශලට ගිහිකලා ඒ 

තුශාලකරුශන් හේබ ශශලා කථා කරලා බලන්න. ඒ අය දන්ශන් 

නැහැ  ඔවුන් ශමොකද කශළේ කියලාශත්; ශමොනශාද  වුශණ් 

කියලාශත්. ඒක හාමානය මානසික තත්ත්ශයක ශශච්ච ශදය්ෂ 

ශනොශශයි.  ශේ සිශධිය පදනේ කරශගන තුදන්නාන්ශහේලා 

කියනශා නේ  ජ්ාි ක රර්ෂෂාශ බිඳ ශැිනලාය කියලා ඒක තරේ 

විහිළුශ්ෂ තශත් නැහැ.  

ගරු නිශයෝජ්ය හභ්ාපි තුමනි  අද කශර අන්තශාදයකටශත් ශේ 

රශට් මිනිරැන්ශ  ජීවිත බිලි ගන්න ඉඩ්ෂ ලැශබන්ශන් නැහැ. 

කශර අන්තශාදී ත්රහවතශාදයකටශත් අශේ රශට් ශපොදු 

මහජ්නතාශශ  ජීවිත බිලිගන්න අශකා ය හලහා දීලා නැහැ. රශට් 

රර්ෂෂාශ පිළිබඳශ නිරන්තර දැඩි අශධාානශයන් බලාශගන 

ඉන්නශා.  ානි විශේශහේකරද  අශබ්ශහේකරද මම දන්ශන් නැහැ.  

ඔේ  අශබ්ශහේකර.   ානි අශබ්ශහේකර ගැන තුදන්නාන්ශහේලා කථා 

කළා. ගරු හරත්  තරශහේකර තමි තුමා කරුක  කිහිපය්ෂ කිේශා. 

මම රිමාන්ඩ් බන්ධානාගාරශේ  ඉන්නශකොට  නාවික හුදදා බුශධි 

අං  නිලධාාරින් අරශගන රශා  මම හිටපු සිර කුිනයට. ඒ මිනිහවරැ 

කන්න නැතුශ රශේ. අපි ළට ි බිච්ච කෑම ිනක දුන්නා  එදා රෑ 

කෑමට. ශමොක්ෂද  ඒ ශගොකලන් කිේශේ? "කිසිම හා්ෂෂිය්ෂ 

නැතුශ අපි අත්අඩංගුශට ගත්තා." කිේශා. "ශගෝඨාභ්ය රාජ්ප්ෂෂයි 

order කශළේ කිේශශොත්  අපි ඔයශගොකලන් නිදහහව කරනශා" 

කිේශාලු. ශේක තමයි ඔබතුමන්ලාශ  මහ නීි ගරුක හහ 

ගුණගරුක  ානි අශබ්ශහේකර කියලා ි ශබන්ශන්. ඒ මිනිරැන් 

ඒකට එකට වුශණ් නැි  නිහායි  හිශර්ට දැේශේ.  

තශ එක්ෂ කියන්නේ. රංිතත් මශදුම බණ්ඩාර මන්ත්රීතුමනි  

ඔබතුමා කිේශා  ලහන්ත වික්රමතුංග ඝාතනය ගැන. ඒකට ුතද 

හුදදා බුශධි අං ශේ  අයත් අත්අඩංගුශට ගත්තා. ශමොක්ෂද  point 

එක? ඔවුන්ශ  දුරකථනය ශදහිශල ඒ telecommunication tower 

එක සීමාශේ ි බීම  ඒ දිනය තුළ. එච්චරයි ශහේතුශ. එක 

නිලධාාරිශය්ෂ සිිනයා  ඔහුශ  රාජ්කාරි දුරකථනය අමතක ශශලා 

office එශ්ෂ-ශදහිශල tower එක අශට- ි යලා ගිහිකලා. ඔහු 

එතශකොට නිශාඩු පිට ශගදර සිිනශේ . එම නිලධාාරියාත් ශගනාශා. 

තයි? කරුශමට දුරකථනය ි බුශණ් ශදහිශල tower එක යටශත් 

ි ශබන තැනක. ශමන්න ශමශහමයි මිනිරැන් අත්අඩංගුශට 

ගත්ශත්. රිනන් පැනපු IP නි ාන්ත කන්දේපා තමයි ශමොහුශ  

ශහොඳම ශගෝලයා. නි ාන්ත කන්දේපා රිනන් පැන්ශන් තයි? 

නීි යට අුමශ ශැඩ කළා නේ ඉන්න ි බුණා ශන්. නි ාන්ත 

කන්දේපා තමයි බීලා රෑ ශදොළහට-එකට තවිකලා රහහව ශපොලීසිය 

භ්ාරශේ  සිින බුශධි අං  නිලධාාරින් නිදා ශගන සිිනයදී ඔවුන්ට ශතුර 

ගහා නැඟිටුශා  "ශගෝඨාභ්යයි ශේශා කශළේ කියලා ශතොපි 

කියපකලා" කිේශේ.  

නි ාන්ත කන්දේපාට එකශර ශශ පාලන රැකශරණ 

හවවිට්හර්ලන්තශයන් නිකේ ලැශබන්ශන් නැහැ. අශේ රණ්ඩුශ රපු 

ගමන් හවවිහව නාඩගම රශා. හවවිහව නාඩගම රශා. [බාධාා කිරීේ] 
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පාර්ලිශේන්තුශ 

තුදන්නාන්ශහේලා හවවිහව නාඩගම ගැන දන්නශා. අර Swiss 

Embassy එශ්ෂ ශැඩ කරන කවුද කාන්තාශ්ෂ ඒක වි ාල 

ප්ර වනය්ෂ හැිනයට මශා පාන්න ගියා. අන්ි මට ශහළි වුණා. [බාධාා 

කිරීේ] අන්ි මට ශහළි වුණා  ඒක පට්ටපක රටපෑම්ෂ කියලා. ශේ 

විධියට රාජ්ය මර්දනය්ෂ ි ශබනශා  ශේ රශට් නිදහහ්ෂ නැහැ  

ප්රජ්ාතන්ත්රශාදය්ෂ නැහැ කියලා බටහිරට ඕනෑ කරන රහ මහවුළු 

ිනක නිර්මාණය කරගන්න එක එක ශමශහුතේ යනශා.  ශගෝඨාභ්ය 

රාජ්ප්ෂෂ රපු ගමන් හවවිහව නාඩගම නැටුශේ ඒකට; හවවිහව නාඩගම 

හැදුශේ ඒකට. ඒ හවවිහව නාඩගශේ හිටපු කාන්තාශ කවුද? කාශ  

කවුද? එ්ෂහත් ජ්ාි ක ප්ෂෂයට හේබන්ධා ශමොන පුශගලයාශ   

ශමොන ශකනාද?  

 
ගු ආර්.එම්. රවජිත් මේු ම බණ්ඩාර මහසතා  
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  ைத்துை பண்டொர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
නැහැ  නැහැ.  අපි දන්ශන් නැහැ. 

 

ගු විමල් වීරවවශ් මහසතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ஸ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

හා  හා! ඒක දන්ශන් නැහැ. කැලිශේ  එ්ෂහත් ජ්ාි ක 

ප්ෂෂශේ  කාට හේබන්ධා ශකශන්ෂද  ඒ හවවිහව නාඩගශේ ශනෝනා? 

 
ගු ආර්.එම්. රවජිත් මේු ම බණ්ඩාර මහසතා  
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  ைத்துை பண்டொர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ඒක කියන්ශන් ශකොශහොමද? 

 
ගු විමල් වීරවවශ් මහසතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ஸ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ඒක කියන්න එපා කියන්ශන් තයි? ඉි න් තත්ත ශන්. [බාධාා 

කිරීේ] තත්ත කියන්න එපා කියලා කියන්ශන් ශකොශහොමද? [බාධාා 

කිරීේ] තත්ත කියන්න එපා කියන්ශන් ශකොශහොමද? 

 

ගු ආර්.එම්. රවජිත් මේු ම බණ්ඩාර මහසතා  
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  ைத்துை பண்டொர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
අපට ශපශනනශා   ානිට - [බාධාා කිරීේ]  ානිට ශද ශදන්ශන් 

තයි කියලා දැන් ශපශනනශා. 
 

ගු විමල් වීරවවශ් මහසතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ஸ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

 ානිට ශනොශශයි  කා ශශුමශශන්ශත් අපි නීි ය අතට අරශගන 

නැහැ. 

අද අරලියගහ මන්දිරශේ  තමි ශරු රැහව ශශලා තීරණය 

කරන්ශන් නැහැ; අුමර දිහානායකලායි  අරශගොකශලොයි  ශේ 

ශගොකශලොයි කමිටු  රැහව ශශලා තීරණය කරන්ශන් නැහැ  කවුද 

හිශර් දමන්ශන් කියලා.  එශහම හාකච්ඡා නැහැ. එදා අරලියගහ 

මන්දිරය තතුශළේයි තීරණ ගත්ශත්. එදා ඒකයි කශළේ. අද ශේ රශට් 

නීි ය ක්රියාත්මක ශශනශා.  

DIG අුමර ශහේනානායක හිශර් දැේමා. මාහ කීය්ෂ හිශර් 

දමාශගන හිිනයාද? අන්ි මට ශකෝ  ශැරදිකරු වුණාද? නීි ය 

හුදශේ ශැරදිකරු වුණාද? ඒ මුමහවහයා ශලශඩ්ෂ කළා. හිර 

ශගදරදී ශබශහත් ිනක හරියට ශබොන්න ලැබුශණ් නැහැ. ඒත ව 

ශපොලිහව නිලධාාරිශය්ෂ තමයි. නීි යට අුමශ ශැඩ කළ ශපොලිහව 

නිලධාාරිශය්ෂ තමයි. ඒ  ානි අශබ්ශහේකරට ශඩා උහහව ශපොලිහව 

නිලධාාරිශය්ෂ. එශහම නිලධාාරින් ශබොරු පටලශා හිශර් දමලා 

 ානිශය්ෂ ගැන කිඹුක කුනළු ශහළන එශකන්ම ශත්ශරනශා   ානි 

කාශ  කවුද කියලා;  ානි කාශ  ශකොන්ත්රාත් කරපු ශකශන්ෂද 

කියලා.  

ගරු නිශයෝජ්ය හභ්ාපි තුමනි  ශේ රශට් ශපොලීසිය හවශාක්න 

ශශන්න ඕනෑ. ඒ පිළිබඳ විශාදය්ෂ නැහැ. ශපොලීසිය කියන්ශන් 

ශශ පාලනඥයන් කියන විධියට නටන්න ඕනෑ තැන්ෂ ශනොශශයි. 

හැබැයි  ශේ රශට් නීි ය හවශාක්න කරනශාය කියලා අන්ි මට 

ශතෝර ශතෝරා පළිගත්ත එක තමයි  දඩයේ කරපු එක තමයි කශළේ. 

එශහම කරපු අය "අද හවශාක්න ශපොලීසිය්ෂ නැහැ  හරිම දුකයි  

කනගාටුයි" කිය කියා ශමතැන ශහොටු ශප ර ශපරා නහශයන් 

අඬනශා. ඒශා දකිනශකොට අපට ශකොශහන් හිනා ශශන්නද කියලා 

හිතා ගන්න බැහැ.  

ගරු නිශයෝජ්ය හභ්ාපි තුමනි  අශේ රශට් ජ්ාි ක රර්ෂෂාශ 

පිළිබඳශ අද කිසි ශකශන්ෂ චකිතය්ෂ ි යා ගන්න අශ ය ශන්ශන් 

නැහැ. ශේ රශට් මිනිරැන්ශ  රැර්ෂෂිතභ්ාශය අද රර්ෂෂා කරලා 

ි ශබනශා. කිසිම ශර්ගශාදී  අන්තශාදී  ත්රහවතශාදී කකලියකට ඕනෑ 

කරන විධියට ශේ රශට් නීි ය අශභ්ාවිත කරන්න ඉඩ ලැශබන්ශන් 

නැහැ. ඒ නිහා හමහරු තමන්ශ  රණ්ඩුශ ි බුක  කාලශේ  දාපු 

ශහකලේ  අද දාගන්න බැරි නිහා ඒ ශේදනාශ පිට කරනශා  හීන් 

ශකඳිරිශලින්. ඒශා ගැන අපට කරන්න ශදය්ෂ නැහැ  ගරු 

නිශයෝජ්ය හභ්ාපි තුමනි. 

ශකශහේ ශශතත් ශේ රශට් රාජ්ය රර්ෂෂාශ ශශුමශශුමත්  අශේ 

රශට් ශපොදු ජ්නතාශශ  රර්ෂෂාශ ශශුමශශුමත් කටුතතු කරන්න 

ඒ බලධාාරින්ට  ්ෂි ය ලැශබ්ශා කියා ප්රාර්ථනා කරමින්  මාශ  

ශචන හවශකපය අශහන් කරනශා. ඔබතුමාට හවතුි යි. 

 
ගු නිදයෝජය සභාපිනුරමා 
(ைொண்புைிகு பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
Next, the Hon. Gayantha Karunatilleka. You have 14 

minutes.   

 
[අ.භ්ා. 1.38] 
 

ගු ගය්දත කුණාිනලක මහසතා 
(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  

ගරු නිශයෝජ්ය හභ්ාපි තුමනි  අශේ රශට් ජ්න ජීවිතයත් හමට 

බශධා වුක  ඉතාම ශැදගත් අමාතයාං  කිහිපය්ෂ ගැන කථා කරන 

ශේ අශහවථාශේ ඒ හේබන්ධාශයන් මටත් අදහහව හවශකපය්ෂ ප්රකා  

කරන්න අශහවථාශ ලැබීම ගැන  ඉතාම හතුටු ශශනශා.  

ගරු නිශයෝජ්ය හභ්ාපි තුමනි  මහජ්නතාශට ශහේශය කරන 

ඕනෑම රාජ්ය ශහේශයක යථාර්ථය තමයි ඒ ශහේශාශේ ශයශදන 

නිලධාාරියාශ  ශහේශා තෘේි ය ශකළින්ම ශහේශාලාභියා ශශත 

බලපාන බශ. වි ාල පීඩනයක ඉන්න  ශහේශා තෘේි ය්ෂ නැි  

නිලධාාරිශයකුශගන් යහපත් මහජ්න ශහේශය්ෂ අශේ්ෂෂා කරන්න 

බැහැ කියන එක අපි හැශමෝම ශබොශහොම ශහොඳින් ශත්රුේ ගත්ත 

කාරණය්ෂ. අශේ රශට් සියලු මහජ්න ශහේශා අතරින් ජ්න ජීවිතයත් 

හමට ශාශ ම  රශට් රර්ෂෂාශ ශකශරහිත් වි ාල ශලහ බැුනක  

රයතනය්ෂ තමයි ශපොලිහව ශදපාර්තශේන්තු ශ. ගරු නිශයෝජ්ය 

හභ්ාපි තුමනි  ශහර 154ක පමණ දීර්ඝ ඉි හාහය්ෂ ි ශබන අශේ 

රශට් ශපොලිහව ශහේශශේ  අසූදහහ්ෂ පමණ නිලධාාරින් හිිනයත්  

එයින් හැටඅටදහහ්ෂම ඉන්ශන් කනිෂවඨ ශපොලිහව නිලධාාරින් බශ 

අපි අමතක ශනොකළ ුතතුයි.  

ගරු නිශයෝජ්ය හභ්ාපි තුමනි  "ශහෞභ්ාගයශේ  දැ්ෂම" 

ප්රි පත්ි  ප්රකා නශේ ත් "රැර්ෂෂිත රට්ෂ" කියන පරිච්ශදදය 

යටශත් තෘේි මත් ශපොලිහව ශහේශය්ෂ ගැන ශබොශහෝ ශපොශරොන්දු 

1799 1800 

[ගරු විමක  තරශං   මහතා] 



2020  ශදහැේබර්  03 

දීලා ි ශබනශා. ජ්නාධිපි තුමාශ  ධුර කාලශයන් පශහන් එක්ෂ 

දැන් ඉශරයි. අවුරුශද්ෂ ශග ත ගියාට පහවශහේ ශේ ශපොශරොන්දු ගැන 

නැශත ශතාශ්ෂ මත්ෂ කර ශදන්න මම විශ ේෂශයන්ම කකපනා 

කශළේ ගරු නිශයෝජ්ය හභ්ාපි තුමනි  ශේ කාකි සූට් එක තතුශළේ 

ඉන්ශන්ත් අප ශාශ ම ශලයින් මසින් හැදුක   හැඟීේ දැනීේ 

ි ශබන  දරු පවුල්ෂ ශපෝෂණය කරන පිරිහ්ෂ නිහායි. ගරු 

නිශයෝජ්ය හභ්ාපි තුමනි  ශහෞභ්ාගයශේ  දැ්ෂශේ හඳහන් කනිෂවඨ 

ශපොලිහව නිලධාාරින්ට අදාළ කරුක  කිහිපය්ෂ මට ලැබුක  ශේ රැළු 

ශේලාශේදී මත්ෂ කර  ශදන්න මම කැමැි යි. එක්ෂ තමයි ශපොලිහව 

නිලධාාරින්ට අදාළ පැය අශට් ශහේශා ුදරය ඉ්ෂමශා රාජ්කාරි 

කිරීමට සිදු  තම. "ශහෞභ්ාගයශේ  දැ්ෂම" ප්රි පත්ි  ප්රකා නශේ  

එශහේ හඳහන්ශ ි බුණත්  අදටත් ශපොලිහව නිලධාාරින්ට පැය අට 

ඉ්ෂමශා රාජ්කාරිශේ  ශයශදන්න සිදු  ත ි ශබනශා. 

ගරු තමි තුමාශගන් මා ඉකලා සිිනනශා  ශපොලිහව නිලධාාරින්ට 

විශ ේෂශයන් බලපාන නිහා "ශහෞභ්ාගයශේ  දැ්ෂම" මඟින් 

ශපොශරොන්දු වුක  පරිදිම ශේ කාරණය ශකශර් කඩිනේ අශධාානය 

ශයොුද කරන්න කියලා. මම කනගාටු ශශනශා  අද විෂයයන් 

කිහිපය්ෂ පිළිබඳ විශාදය්ෂ පැශැත්වුණත් ශේ කථාශලට තහුේ 

කන් ශදන්න ඒ එකම තමි ශරශයකුශත් ශේ ගරු හභ්ාශේ 

ශනොසිටීම ගැන. නිලධාාරින් ශහෝ අහශගන ඉඳලා එතුමන්ලා 

දැුමශත් කරයි කියා සිතන නිහා මා ශේ කාලය ඒ කාරණා ිනක 

කියන්න ප්රශයෝජ්නයට ගන්නශා. 

ගරු නිශයෝජ්ය හභ්ාපි තුමනි  "ශහෞභ්ාගයශේ  දැ්ෂම" තුළ 

ශපොලිහව නිලධාාරින්ශ  ශරෝහල ගැනත් හඳහන් කරලා ි ශබනශා. 

ඒශ්ෂ කියලා ි ශබනශා  ශකොළඹ ි ශබන ශපොලිහව ශරෝහශක 

සියලු අඩු පාඩුකේ හේපූර්ණ කරලා එය අංග හේපූර්ණ ශරෝහල්ෂ 

කරනශා කියලා. අපි දන්නශා  නාරාශහේන්පිට ප්රධාාන ශපොලිහව 

ශරෝහලට අමතරශ තශත් ශපොලිහව ශරෝහක ශදක්ෂ ි ශබන බශ. 

එක්ෂ කන්කහන්තුශර්  අනිත් එක කුණ්ඩහාශක. ඒ ශරෝහක ශදක 

ශපොලිහව නිලධාාරින් හහ ඔවුන්ශ  පවුකශල අය ශශුමශශන් ශශන් 

කරලා ි ශබනශා.  

ගරු නිශයෝජ්ය හභ්ාපි තුමනි  ශපොලිහව ශහේශයට ශැඩිපුරම 

හේබන්ධා ශශලා සිිනන නිලධාාරින් දිහා බැලුශාම ශපශනනශා  

උතුරු මැද පළාශත්  ශයඹ පළාශත් ශාශ ම අශේ දකුක  පළාශත් 

අය තමයි ශපොලිහව නිලධාාරින් අතරත් බහුතරය්ෂ -ශැඩි හරිය්ෂම- 

ඉන්ශන් කියලා. එම නිහා එම නිලධාාරින්ට හහ ඔවුන්ශ  පවුකශල 

හාමාිතකයන්ට ප්රශයෝජ්නය්ෂ ශන පරිදි ඒ පළාත් තුනටත් අඩු 

තරමින් ශපොලිහව ශරෝහක තුන්ෂශත් ඉදි කිරීම කාලීන 

අශ යතාශ්ෂ බශ මත්ෂ කරනශා. ශපොලිහව නිලධාාරින්ටත්  

ඔවුන්ශ  පවුකශල උදවියටත් එයින් ශලොකු ශහේශය්ෂ ශශයි කියා 

අපි කකපනා කරනශා. 

ගරු නිශයෝජ්ය හභ්ාපි තුමනි  තශමත් ශපොලිහව නිලධාාරින්ට 

ශනොලැශබන රහාර දීමනාශ්ෂ ගැනත් "ශහෞභ්ාගයශේ  දැ්ෂම" තුළ 

හඳහන් කර ි ශබනශා. ඒශ්ෂ කියලා ි ශබනශා  ත්රිවිධා හුදදාශට 

ශාශ ම ශපොලීසියටත් රහාර දීමනාශ ලබා ශදන බශ. ගරු 

තමි තුමනි  විශ ේෂශයන් ඒ ගැනත් සිතා බලන්න කියා අපි ඉකලා 

සිිනනශා.  

ගරු නිශයෝජ්ය හභ්ාපි තුමනි  ශේ දිනශල ශේ හභ්ාශේත්  අද 

විශාදය ශශලාශේත්  ඒ ශාශ ම රශට්ත්  ජ්ාතයන්තරශේ ත් කථා 

කරන ප්රධාාන මාතෘකාශ්ෂ බශට පත් ශශලා ි ශබනශා  අශේ රශට් 

මහර බන්ධානාගාරශේ  ති  වූ සිශධිය. එම ඉතාම අශාහනාශන්ත  

කනගාටුදායක සිශධිය ගැන ශේ දශහවශල කථා කරනශා.  

ගරු නිශයෝජ්ය හභ්ාපි තුමනි  අපි දන්නශා  බන්ධානාගාර 

නිලධාාරින්ට ජීවිත අශදානේ දීමනාශ කියලා එක්ෂ ශගශන බශ. 

අපි කියනශා  ශපොලිහව නිලධාාරින්ටත් එශැනි ජීවිත අශදානේ 

දීමනාශ්ෂ ලබා දීම උචිතයි කියලා. ශමොකද  යේ හැකකරුශශකු  

අපරාධාකරුශශකු අත්අඩංගුශට ගැනීශේ ඉඳලා නඩු කටුතත්ත 

අශහන් ශන ශත්ෂම ශපොලිහව නිලධාාරින් සිදු කරන්ශන් අශදානේ 

රාජ්කාරිය්ෂ. ඒ නිහා තත්තශ ශයන්ම ශපොලිහව නිලධාාරින්ටත් 

එශැනි දීමනාශ්ෂ ශග තම පිළිබඳ අශධාානය ශයොුද කරන්න කියලා 

අපි කියනශා. 

ගරු නිශයෝජ්ය හභ්ාපි තුමනි  අලුත් තමි ශරශයකු  අලුත් 

ශපොලිහවපි ශරශයකු පත් ශශච්ච ශේ ශශලාශේ  ශපොලිහව 

නිලධාාරින්ශ  උහහව තේ ගැනත් යම්ෂ මත්ෂ කළ ුතතු ශශනශා. 

විශ ේෂශයන්ම ශපොලිහව ශකොහවතාපකශරශයකු ශපොලිහව හැරයන් 

තනතුරටත්  ශපොලිහව හැරයන් තනතුශරන් ශපොලිහව උප පරී්ෂෂක 

තනතුරටත් පත් කිරීශේදී විිනන් විට  එක එක ක්රම අුමගමනය 

කරනශා. ඒකටත් යේ නි වචිත ක්රමශේදය්ෂ ි  බුශණොත් ශහොඳයි 

කියලා ඔබතුමා ශැනි ශකශනකු මහජ්න රර්ෂෂක තමි ශරයා 

ශශච්ච ශශලාශේ මත්ෂ කරනශා  ගරු හරත්  තරශහේකර මැි තුමනි.  

මා උදාහරණය්ෂ ගන්නේ  ගරු තමි තුමනි. 2007 ශහශර් 

ශපොලිහව හැරයන් තනතුරට උහහව තේ ලැබූ 1 000්ෂ විතර ඉන්නශා  

ශහර 14කට රහන්න කාලය්ෂ ි හවශහේ උප ශපොලිහව පරී්ෂෂක 

තනතුරට උහහව ශශන්න බැරිශ. ඒ ශාශ ම  නීි ය හා හාමය භ්ාරශ 

හිටපු අමාතය අශේ ගරු රංිතත් මශදුම බණ්ඩාර මැි තුමාත් කිේශා  

අද ශපොලීසිශලට ශාහන හිටය බරපතළ ප්ර වනය්ෂ ශශලා 

ි ශබනශා කියලා. ි ශබන ශාහනත් අබලන් ශශලා. හමහර 

ශශලාශට පැමිිකල්ෂ දැේමාම අශ ය නිලධාාරිුමත් නැි  බශ 

කියන ගමන් ශපොලීසිය කියනශා  එන්න ශාහනය්ෂ නැහැ කියලා. 

හමහර ශශලාශට ත්රී තලර්ශලින් තමයි ශහොරු අකලන්නත් යන්න 

ශශලා ි ශබන්ශන්. [බාධාා කිරීම්ෂ] ශහොඳයි එශහම නේ. ඔබතුමා 

"හරි" කියලා කිේශා නේ  අපි ඒ ගැන හන්ශතෝෂ ශශනශා. 
කාශගන් හරි කම්ෂ නැහැ  ශේශා ශකශරන්න ඕනෑ. 

ගරු නිශයෝජ්ය හභ්ාපි තුමනි  රාජ්කාරි අශ යතා මත ශපොලිහව 

නිලධාාරින්ට නිල නිශාහ ලබා දීම ප්රාශයෝගිකශ ශකසි පහරැ 

කටුතත්ත්ෂ ශනොශශන්න පුළුශන්. අපට කියන්න ශකසියි  නුදත් 

ඒශා ප්රාශයෝගිකශ කරන්න ගියාම හරි අමාරුයි. එශැනි නිල නිශාහ 

ලබා දීමට ශනොහැකි අශහවථාශලදී ත්රිවිධා හුදදා නිලධාාරින්ට ශාශ  

නිශාහ දීමනාශ්ෂ -ශගශක කුලී දීමනාශ්ෂ- ශපොලිහව නිලධාාරින්ටත් 

ලබා ශදන්න පුළුශන් නේ  "ශහෞභ්ාගයශේ  දැ්ෂම" තුළ හඳහන් 

අන්දමට තෘේි මත් ශපොලිහව ශහේශය්ෂ බිහි කරන්න ඒකත් ශලොකු 

රුකුල්ෂ ශශයි කියලා අපි හිතනශා. 

ගරු තමි තුමනි  ඒ ශාශ ම හැම ශපොලිහව නිලධාාරිශයකුශ ම 

මාසික ශැටුශපන් රුපියක 25්ෂ අය කරගන්නශා  රීඩා හංගමයට. 

එයින් සීමිත ශපොලිහව නිලධාාරින් පිරිහකටයි ප්රි ලාභ්ය්ෂ 

ලැශබන්ශන්. ඒශකන් කරනශා දකින්න ලැශබන්ශන් රීඩා 

උත්හශය්ෂ ශාශ  එක්ෂ තමයි. එම නිහා එම ුදදලින් අඩු තරමින් 

ශපොලිහව ශකොට්ඨාහයකට එක බැගින්ශත්  රීර රැශතා 

මධායහවථානය්ෂ  ඒ කියන්ශන් ිතේ එක්ෂ හවථාපිත කරන්න පුළුශන් 

නේ ශහොඳයි. රරේභ්ය්ෂ හැිනයට අඩු ගණශන් ශපොලිහව 

ශකොට්ඨාහයකට එක්ෂ බැගින්ශත් හැදුශශොත්  ිනක කල්ෂ යන 

ශකොට නීශරෝගි ශමන්ම හමබර සිරුර්ෂ හහිත ශපොලිහව නිලධාාරින් 

දැකගන්න අපට පුළුශන් ශශයි. 

ගරු තමි තුමනි  තශත් කාරණය්ෂ මත්ෂ කරන්න මා 

කැමැි යි. 68 000්ෂ පමණ සිිනන කනිෂවඨ ශපොලිහව නිලධාාරින් 

හඳහා රට පුරා ි ශබන්ශන් නිශාඩු නිශ්ෂතන හතරයි. ඒ අයශ  

දරු පවුක එ්ෂක ශපොඩි විශේකය්ෂ ගන්න  එශහම නැත්නේ 

ශන්දනාශක ගියාම නතර ශන්න තැන් හතරයි ි ශබන්ශන්. ඒ  

68 000්ෂ පමණ ශන පිරිහකට. නුදත්  12 000්ෂ පමණ ශන 

අශන්ෂ නිලධාාරින්ට ළට ශඩා ශැඩි නිශාඩු නිශ්ෂතන හංඛ්යාශ්ෂ 

ි ශබනශා. කනිෂවඨ ශපොලිහව නිලධාාරින්ටත් ඒ පහරැකම ි ශබන්න 

ඕනෑ. ඒ නිහා ඒ හංඛ්යාශ තශත් ශැඩි කශළොත් ශහොඳයි. කනිෂවඨ 

ශහේශකයන්ට තශත් ිනක්ෂ පහරැකේ ශදන්න පුළුශන් නේ ශහොඳයි. 

එම නිහා ඒ ගැනත් බලන්න. 
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පාර්ලිශේන්තුශ 

ශේ අය ශැශේ  හඳහන් ශශලා ි ශබනශා  නිශශහේ සිට 

රාජ්කාරියට යෑමට හැකි හවථානශල ශහේශශේ  අුමුත්ෂත කිරීමට 

හැකිතා්ෂ පියශර ගන්නශා කියලා. ඒක ශහොඳ ශදය්ෂ. 

තුදන්නාන්ශහේලා ශපොලිහව නිලධාාරින්ට දුන් ඒ මැි ශරණ 

ශපොශරොන්දුශත් මැි ශරණ කාලශේ දී රකර්ෂණීය වුණා. ඒ ගැනත් 

විශ ේෂශයන් බලන්න. එතශකොට ශඩාත් ශහොඳ ශහේශය්ෂ 

ලබාගන්නත් පුළුශන් ශශයි.   

ගරු තමි තුමනි  ඔබතුමා එදා ි බුක  ග්රාමාර්ෂෂක ශහේශය 

සිවික රර්ෂෂක ශදපාර්තශේන්තුශ බශට පත් කරලා ඒ අයශ  

ශෘත්තීය ශගෞරශය රර්ෂෂා කළා ශාශ ම අපි හිතනශා  ශපොලිහව 

ශදපාර්තශේන්තුශත් අභිමානශත් ශහේශය්ෂ බශට පත් කරන්න 

ඔබතුමාට පුළුශන්කම ලැශබයි කියලා. අපි එය වි වශාහ කරනශා. 

අපි අශංකශ හදශි න් ඔබතුමාට රැබ පතනශා. ඒ කටුතත්ත 

ඔබතුමාශ  කාලය තුළ කරයි කියන හැඟීම අපට ි ශබනශා. 

මම කැමැි යි  ශපොලීසිය ගැන ළට ශඩා කථා ශනොකර හවශශශ  

කටුතතු අමාතයාං ය හේබන්ධාශයන් ශචනය්ෂ ශදක්ෂ කථා 

කරන්න. තත්ත ශ ශයන්ම රශට් පරිපාලන කටුතතු  ග්රාමීය 

යිනතල පහරැකේ හහ හංශර්ධාන කටුතතු ඉටු කරන්න ි ශබන 

ප්රධාානතම අමාතයාං ය්ෂ තමයි  හවශශශ  කටුතතු අමාතයාං ය. 

ලංකාශේ විතර්ෂ ශනොශශයි  ශලෝකශේ ත් Ministry of Home 

Affairs කිේශාම ඒක ඉතාම ශැදගත් අමාතයාං ය්ෂ. ග්රාම 

නිලධාාරිශරුන්  රර්රක හංශර්ධාන නිලධාාරින්  හැලරැේ 

අධාය්ෂෂශරුන්  ප්රාශශශීය ශකකේශරුන්  දිහාපි ශරුන් රදි 

ඔ්ෂශකෝම අයිි  ශන්ශන් හවශශශ  කටුතතු අමාතයාං යට. අද ඒක 

රර්ෂෂක අමාතයාං ය යටතට අරශගන රාජ්ය අමාතයාං ය්ෂ 

හැිනයට ශශනමත් කටුතතු කරන බශ අපට දකින්න ි ශබනශා. 

ජ්නාධිපි තුමා යටතට එය ගත්ශත් ශඩාත් ශහොඳ කාර්ය්ෂෂම 

ශහේශාශ්ෂ ශේ තුළින් ඉටු කරනශා කියන හැඟීම්ෂ  විශ ේෂ 

අදහහ්ෂ එතුමාට ි ශබන නිහා ශන්නට ති . ඒ ශාශ ම අපි 

හන්ශතෝෂ ශනශා  චමක රාජ්ප්ෂෂ මැි තුමා ශාශ  පරිණත 

තමි ශරශයකු ශේ අමාතයාං ශේ  රාජ්ය තමි ශරයා හැිනයට 

කටුතතු කිරීම ගැන.  

කැබිනට් අමාතයාං ශල ශකකේශරු ශශනමත්  රාජ්ය 

අමාතයාං ශල ශකකේශරු ශශනමත් පත් කළත්  රර්ෂෂක 

අමාතයාං ශේ  ශකකේතුමාම තමයි හවශශශ  කටුතතු 

අමාතයාං ශේ ත්  එම රාජ්ය අමාතයාං ශේ ත් ශකකේශරයා 

හැිනයට ඉන්ශන්. ශබොශහෝ රජ්ශේ  නිලධාාරින්ටත් ුදලදී ශමය 

ප්රශහේලිකාශ්ෂ ශශලා ි බුණා. අපි හිතනශා  රණ්ඩුශ එශහම 

කරන්න අදහහව කශළේ ශේ කටුතත්ත ශඩාත් ශහොඳට කරනශාය 

කියන විශ ේෂ අරුදණ ති ශ ශන්නට ති  කියලා. 

ගරු නිශයෝජ්ය හභ්ාපි තුමනි  ඒ ශාශ ම ශේ අමාතයාං යට 

අයිි යි  දිහවත්රි්ෂ හේබන්ක්කරණ කමිටුත්. අපි දැ්ෂකා  ශේ පාර 

දිහවත්රි්ෂ හේබන්ක්කරණ කමිටුශල හභ්ාපි ශරුන් පත් කළ 

රකාරය. තමි ශරුන් පත් කරන ශශලාශේම  රාජ්ය තමි ශරුන් 

පත් කරන ශශලාශේම දිහවත්රි්ෂ හේබන්ක්කරණ කමිටුශල 

හභ්ාපි ශරුත්  පත් කළා. ඒකත් වි ාල ශහේශය්ෂ කරන්න අදහහව 

කළ හැකි තැන්ෂ. එදා අපිත් ිනක්ෂ පුදුමයට පත් වුණා  ප්රබල 

කැබිනට් තමි කේ දැරූ එහව.බී. දිහානායක මැි තුමා ශාශ  

පුශගලයකුත් ුමශරඑළිය දිහවත්රි්ෂ හේබන්ක්කරණ කමිටුශේ 

හභ්ාපි  හැිනයට පත් කළ හැිනත්  එතුමා තවිකලා එම තනතුර 

බාරගත් හැිනත් දැ්ෂකාම. අපි කියනශා  දිහවත්රි්ෂ හේබන්ක්කරණ 

කමිටුශලට හභ්ාපි ශරුන් පත් කළා ශාශ ම ප්රාශශශීය 

හේබන්ක්කරණ කමිටුශලටත් හභ්ාපි ශරුන් ඉ්ෂමනින් පත් 

කරන්න කියලා. දැන් ඕනෑ තරේ මන්ත්රීශරුන් ඉන්නශා ශන්. දැන් 

රණ්ඩුශට හේබන්ධා මන්ත්රීශරු 150්ෂ විතර ඉන්නශා ශන්? 

බලන්න  කැබිනට් තමි  ධුර දැරූ කී ශදශන්ෂ දැන් පරැශපළ 

මන්ත්රීශරුන් හැිනයට ශේළි ශේ ඉ ඉන්නශාද කියලා. අප හේබ 

වුණාමත් කියනශා  "අශන් ඉි න් අපට ගිය කල්ෂ!  අද නැතුශාට 

ශහට ශමොක්ෂ හරි ශශයිද කිය කියා බලාශගන ඉන්නශා" කියලා. 

[බාධාා කිරීම්ෂ] 

 
ගු මඩවෙය  ඳපුල් ගල් පත්ින මහසතා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) உபுல் கலப்பத்தி)  

(The Hon. (Dr.) Upul Galappaththi)  
ඔබතුමාශ  පැත්ත ගැන ඔබතුමා බලාගන්න. 

 

ගු ගය්දත කුණාිනලක මහසතා 
(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  
මම ශේ කියන්ශන්  අශේ ශශ පාලන ප්ෂෂය්ෂ ගැන 

ශනොශශයි  ශේ රශට් දිහවත්රි්ෂ හේබන්ක්කරණ කමිටු ගැන.  

 

ගු මඩවෙය  ඳපුල් ගල් පත්ින මහසතා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) உபுல் கலப்பத்தி)  

(The Hon. (Dr.) Upul Galappaththi)  
ඒශාට පත් කරනශා. 

 

ගු ගය්දත කුණාිනලක මහසතා 
(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  
හරි  එශහම නේ ශබොශහොම ශහොඳයි. ඉ්ෂමනට ඒ පත් කිරීේ 

කරන්න. එතශකොට විප්ෂෂශේ  අපටත් ඒශාට හේබන්ධා ශශලා යේ 

යේ ශැඩ කටුතතු කරගන්න ශහොඳ අශහවථාශ්ෂ ලැශබනශා.  

ඒ ශාශ ම  ප්රාශශශීය ශකකේ කාර්යාලශල හහකාර ප්රාශශශීය 

ශකකේශරුන්ශ  හිටය්ෂ ි ශබනශා  ගණකාධිකාරිශරුන්ශ  

හිටය්ෂ ි ශබනශා  පරිපාලන නිලධාාරින්ශ  හිටය්ෂ ි ශබනශා. 

ඒ ශාශ ම  ග්රාම නිලධාාරිශරුන්ශ  හිටය්ෂ ි ශබනශා. 

ශැඩබලන ග්රාම නිලධාාරින් ශබොශහෝශදශන්ෂ ඉන්නශා. ඒ 

ශාශ ම  මූලහවථාන ග්රාම නිලධාාරින්ශ  පුරේපාඩු කිහිපය්ෂ 

ි ශබනශා. ඒ හඳහා රැදුරැකේ ි ශබන අයට විභ්ාග පශත්ශා 

ඉ්ෂමනට ඒ පත් තේ කරන්න. එතශකොට ඒ ශගොකලන් විශ්රාම 

යන්න ඉහවශහකලා උහහව  තමකුත් ලබාශගන විශ්රාම යන්න 

පුළුශන්.  

ග්රාම නිලධාාරින් ගැන කථා කරන්නම ඕනෑ. ගශේ ප්රධාානම 

රණ්ඩුශේ නිශයෝිතතයා ග්රාම නිලධාාරිශරයායි. හැම ශදයකටම 

ඔහුශ  ශහේශය අශ ය ශශනශා. රපදාශකදී  ගං ශතුරකදී  රැළි 

රැළටකදී  නියටයකදී  ශකොශරෝනා ශැනි ශයහනයකදී ග්රාම 

නිලධාාරිශරයාශ  ශහේශය අශ ය ශශනශා. කෘෂි කර්මාන්තය හඳහා 

තට ශබදුශත් ග්රාම නිලධාාරිශරයා හේබන්ධායි. ඡන්ද ලැයිහවතු 

හදන්ශනත් ග්රාම නිලධාාරිශරයායි. ඡන්ද මධායහවථානශේ  ශගකීම 

ි ශබන්ශන්ත් ග්රාම නිලධාාරිශරයාටයි. ගහ්ෂ ඉශත් කරන්න වුණත් 

ග්රාම නිලධාාරිශරයා ළටට යන්න ඕනෑ. හහි කය්ෂ ගන්න වුණත් 

ග්රාම නිලධාාරිශරයා ළටට යන්න ඕනෑ. අපි දැ්ෂකා  පරැගිය මාර්තු  

අශප්රේක මාහශල ශකොශරෝනා කාලශේ  රබාධිතයන්ශ  දීමනාශ 

හහ ශැඩිහිින දීමනාශ ශගශන්න තැපැක කන්ශතෝරුශලට පහරැකේ 

නැි  ශනශකොට ග්රාම නිලධාාරිශරුන් ගිහින් ඒ ුදදක ලබාශගන  ඒ 

අයශ  ශගදරටම ගිහින් ශදන්න තරේ ඔවුන් කාරුික වුණා. ඒ 

නිහා ග්රාම නිලධාාරිශරුන්ශ  දීමනා ශැඩි කරන්න අශ යයි. 

ඔවුන්ශ  පහරැකේ ශැඩි කරන්නත් කටුතතු කරන්න.  

ඒ විතර්ෂ ශනොශශයි. තමන්ශ  ශකොට්ඨාහශේ  ඉඩේ ගැන 

ශගකීම ි ශබන්ශන්ත් ග්රාම නිලධාාරිශරයාටයි. මා ඉඩේ 

තමි ශරයා ශ ශයන් ඉන්නශකොට ප්රාශශශීය ශකකේශරුන්  ග්රාම 

නිලධාාරිශරුන් හමට හාකච්ඡා ගණනාශ්ෂ රට පුරා පැශැත්වූශා. 

ඉඩේශල ි ශබන හංකීර්ණතාශ නිහාත්  යක පැන ගිය නීි  රීි  

නිහාත් ග්රාම නිලධාාරිශරුන්ට ඒ හේබන්ධාශයන් ශැඩි දැුමම්ෂ ලබා 

දුන්ශනොත් ශහොඳයි කියලා මා හිතනශා. ශමොකද  තමන්ශ  

1803 1804 

[ගරු ගයන්ත කරුණාි ලක මහතා] 



2020  ශදහැේබර්  03 

ශකොට්ඨාහශේ  ි ශබන ඉඩේ ගැන ශාර්තාශකුත් හි  ශදශකන් 

ශදකට ප්රාශශශීය ශකකේ කාර්යාලයට ශදන්න ි ශබන නිහා. ඒ 

නිහා ග්රාම නිලධාාරිශරුන්ට ඒ හේබන්ධාශයන් පුහුක ශ ශැඩි 

කරනශා නේ ශහොඳයි  ඉඩේ ගැනත් ශැඩිපුර පුහුක ශ්ෂ ශදන්න.  

ළළටට  රපදා කළමනාකරණය ගැනත් කියන්න ඕනෑ. හමහර 

විට "අනතුරුදායකයි" කියලා හඳහන් කර ි ශබන ප්රශශ ශල 

පදිංචි  ත සිිනන ජ්නතාශට ඒ ප්රශශ ශලින් ඉශත් ශශන්න කියලා 

ජ්ාි ක ශගොඩනැඟිලි පර්ශේ ෂණ හංවිධාානය කියනශා. අශේ රජ්ය 

කාලශේ  රජ්ශයන් ඉඩම්ෂ ශදන්න බැරි නේ  අපි ඒ අයට රුපියක 
ල්ෂෂ 4්ෂ දුන්නා  ඉඩම්ෂ ගන්න; රුපියක ල්ෂෂ 12්ෂ දුන්නා 

නිශහ හදාගන්න. ඒ අුමශ රුපියක ල්ෂෂ 16්ෂ ඒ අයට දුන්නා. 

නුදත් ගරු නිශයෝජ්ය හභ්ාපි තුමනි  ඔවුන් රපරැ අනතුරුදායක 

තැන්ශලටම ගිහින් පදිංචි ශශනශා. ඒ ඉඩමත් ඔවුන්ට භු්ෂි  

විඳින්න ශදන ගමන්  ඒ අනතුරින් ඔවුන් ශබ්රා ගැනීම හඳහාත් නීි  

රීි  හකහව කශළොත් ශහොඳයි කියන එකත් මා මත්ෂ කරන්න ඕනෑ.  

අශහාන ශ ශයන් මා ශේ කාරණයත් කියන්න ඕනෑ. අශේ 

කාලශේ  කච්ශච්රි -දිහාපි  කාර්යාල- රාශිය්ෂ හැදුශා. ශකොළඹ 

එක්ෂ හැදුශා  පිට පළාත්ශලත් හැදුශා. ප්රාශශශීය ශකකේ කාර්යාල 

ගණනාශ්ෂ හැදුශා. අශේ ගාලු දිහවත්රි්ෂකශේ  ශිතර අශබ්ශර්ධාන 

හිටපු තමි තුමා සිින නිහා අශේ දිහවත්රි්ෂකශේ ත් ප්රාශශශීය ශකකේ 

කාර්යාල රාශිය්ෂ හැදුශා. ශ්රශණාගාර හහිතශ ශාුත හමීකරණය 

කරලා අංග හේපූර්ණ විධියට ඒ කාර්යාල හැදුශා. ඒ කටුතතු 

ඉදිරියටම ශගන යන්න කියලා කියනශා. 

 
ගු නිදයෝජය සභාපිනුරමා 
(ைொண்புைிகு பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Member, please wind up now. 
 
ගු ගය්දත කුණාිනලක මහසතා 
(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  

ගරු මන්ත්රීතුමනි  මට තශ තත්පර ශදක්ෂ ශදන්න.  

ගරු නිශයෝජ්ය හභ්ාපි තුමනි  "නිල ශහශණ" ශැඩහටහන 

සියලු නිලධාාරින් ගශේ එක ශහල්ෂ යටට ශගශනන ශැඩහටහන්ෂ. 

ඒ ශැඩහටහන නිහා අශේ ගේශල මිනිරැන්ට එක ශහල්ෂ යටදී 

රජ්ශේ  නිලධාාරින් සියලුශදනාම හුදශශන්න පුළුශන් වුණා. ඒ 

ඉතුරු ිනකත් හදලා ඉශර කරන්නය කියලා මා කියනශා.   

රර්ෂෂක අමාතයාං ශේ  ශැය ශීර්ෂය ගැන කථා කරන්න මට 

ශශලාශ නැහැ. නුදත් මට ුතතුකම්ෂ ඉෂවට කරන්න ි ශබනශා. 

විශ ේෂශයන් ශමශැනි ශයහනය්ෂ ි ශබන අශහවථාශේ අශේ ශහෞඛ්ය 

බලධාාරින් එ්ෂක එකතුශශලා ත්රිවිධා හුදදාපි ශරු  ශපොලීසිය  

රර්ෂෂක අං ශල රණ විරුශන් ජීවිත අශදානම්ෂ ගැන ශනොතකා 

කරන ශහේශයත් අපි අගය කරන බශ ප්රකා  කරමින් මශ  ශචන 

හවශකපය ශමයින් අශහන් කරනශා. 

 
ගු නිදයෝජය සභාපිනුරමා 
(ைொண்புைிகு பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
The next speaker is the Hon. Shantha Bandara. You 

have five minutes. 
 
[අ.භ්ා. 1.54] 
 

ගු ශ්ා්දත බණ්ඩාර මහසතා 
(ைொண்புைிகு சொந்த பண்டொர) 

(The Hon. Shantha Bandara)  

හවතුි යි  ගරු නිශයෝජ්ය හභ්ාපි තුමනි.  

විප්ෂෂය ශශුමශශන් අදහහව දැ්ෂවූ ගරු ශගෝවින්දන් 

කරුණාකරේ මන්ත්රීතුමා තහුශා  දැන් ත්රහවතශාදයත්  ුතශධායත් 

නැි ශ රර්ෂෂක අමාතයාං යට ශමපමණ ුදදක ප්රමාණය්ෂ ශශන් 

කරන්ශන් තයි කියලා. රර්ෂෂක අමාතයාං ශයන් කරන්ශන්  

ුතශධාය හඳහා ුදහුණ ශදන එක පමණ්ෂ ශනොශශයි  ගරු 

මන්ත්රීතුමනි. රර්ෂෂක අමාතයාං ය යටශත් පමණ්ෂ රයතන 

18්ෂ ි ශබනශා. ශ්රී ලංකා ුතද හුදදාශ  ශ්රී ලංකා ගුශන් හුදදාශ  ශ්රී 

ලංකා නාවික හුදදාශ තතුළු රයතන 18්ෂ රර්ෂෂක අමාතයාං ය 

යටශත් ි ශබනශා. ළට අමතර ශ ශයන් විශ ේෂශයන්ම අභ්යන්තර 

රර්ෂෂක  හවශශශ  කටුතතු හා රපදා කළමනාකරණය පිළිබඳ 

සියලු අං ශල රයතන වි ාල ප්රමාණය්ෂ ි ශබනශා. ඒ සියකල 

ශශුමශශන්ම තමයි වි ාල ුදදල්ෂ ශශන් කරන්න සිශධාශශලා 

ි ශබන්ශන් කියන එක එතුමාට මත්ෂ කරනශා. ජ්නාධිපි තුමා  

එතුමා යටශත් ි ශබන රයතනශලට ශැඩි ුදදක ප්රමාණය්ෂ ශශන් 

කර ගත්තාය කියන අදහහ එතුමන්ලා ඉහවමතු කළා.  

ගරු ගයන්ත කරුණාි ලක අශේ ශජ්යෂවඨ මන්ත්රීතුමා කිේශා  

"රට හදන ශහෞභ්ාගයශේ  දැ්ෂම" ප්රි පත්ි  ප්රකා ශයන් 

ශපොශරොන්දු රාශිය්ෂ දීලා ි ශබනශාය  ඒ ශපොශරොන්දු ක්රියාත්මක 

කරනශා ශකෝ කියලා. අි ගරු ජ්නාධිපි තුමා ශේ රශට් රාජ්ය 

නායකත්ශයට පත් වුණාට පහවශහේ එතුමාශ  පළුදශන අය ශැය 

තමයි ශේ අය ශැය කියලා අපි කියන්න කැමැි යි. අශේ රශට් 

ි බුක  ශයශහවථාුමූලල බාධාාශ නිහා එතුමාට පරැගිය අවුරුශශශ 

අය ශැය ශකඛ්නය්ෂ ඉදිරිපත් කරන්න අශහවථාශ්ෂ ි බුශණ් නැහැ. 

ඒ නිහා ශේ අය ශැයත් එ්ෂක තමයි "රට හදන ශහෞභ්ාගයශේ  

දැ්ෂම" ප්රි පත්ි  ප්රකා නශේ  ශැඩ කටුතතු රාශිය්ෂ රරේභ් 

කරන්ශන්. ඒ "රට හදන ශහෞභ්ාගයශේ  දැ්ෂම" ප්රි පත්ි  

ප්රකා නය ඉදිරිපත් කර ි ශබන්ශන්  ශහර 5කටයි කියන 

කාරණය විශ ේෂශයන් මත්ෂ කරන්න කැමැි යි. 

අද අපි කථා කරන්ශන් අශේ රශට් ඉතා ශැදගත්ම 

අමාතයාං ය්ෂ පිළිබඳශයි. අශේ රශට් ජ්ාි ක රර්ෂෂාශ පිළිබඳ 

ඉතාම අුනරු අතීතය්ෂ ි බුක  බශ අපි දන්නශා. 1976 රරේභ් 

ශශච්ච එකටීටීළ ත්රහවතශාදය අවුරුදු 30්ෂ ි හවශහේ අශේ රශට් ඔඩු 

දිේශා. ඒ තත්ත්ශය තුළ අශේ රශට් ඉතා ශිනනා ජීවිත වි ාල 

ප්රමාණය්ෂ අපට අහිමි වුණා. හැම ශකශනකුශ ම ජීවිතය 

ශිනනශා. ශේ ේශකච්ඡ ත්රහවතශාදය නිහා ශශ පාලන 

නායකයන්ශ   පරිපාලන නායකයන්ශ   ශේ රශට් ශගකීේ 

දරන්න හිටපු අයශ   අහිංහක දුේපත් පවුකශල තරුණ 

තරුියන්ශ  සිට බිළිඳා ද්ෂශා  කුශහේ ඉන්න දරුශා ද්ෂශා 

ජීවිත්ෂෂයට පත් වුණා. ඒ නිහා ශේ රශට් හිටපු ශගොඩ්ෂ රාජ්ය 

නායකයන් ශේ ත්රහවතශාදය නිමාශට පත් කරන්න උනන්දුශ්ෂ 

දැ්ෂවූශාය කියන එක අපි කියන්න ඕනෑ. හැබැයි  කිසි ශකශනකුට 

ඒ ශගකීම ඉටු කරන්න බැරි වුණා. අපි කවුරුත් කුහක ශනො ත 

කියන්න ඕනෑ  ඒ ුතශධාය අශහන් කරන්න ශශ පාලන 

නායකත්ශය ලබා දුන්ශන් ශශන කවුරුශත් ශනොශශයි  මහින්ද 

රාජ්ප්ෂෂ මැි තුමා කියන එක. අපි ඒ බශ ශගෞරශශයන් මත්ෂ 

කරන්න ඕනෑ. අද අි ගරු ජ්නාධිපි  ශගෝඨාභ්ය රාජ්ප්ෂෂ 

මැි තුමා එදා රර්ෂෂක ශකකේතුමා විධියට එයට පරිපාලන 

නායකත්ශය දුන්නා. ඒ ශාශ ම  අශේ ත්රිවිධා හුදදාපි ශරු තතුළු 

අශේ හමහවත රණවිරුශන් ඒ කාර්ය භ්ාරයට උර දුන්ුම නිහා තමයි 

අද නිදහහව නිශහක රාජ්යය්ෂ අපට උරුම ශශලා ි ශබන්ශන්. දැන් 

අශේ රශට් නැශත අුනරු ශහශණැලි මතු ශශනශා. ළශේ    ශමොක්ෂද 

වුශණ්? ළශේ   එකටීටීළ හංවිධාානශේ  හිටපු කාන්තාශ්ෂ තමන්ශ  

හැමියා හහ අවුරුදු 7ක කුඩා දරුශා හමට යාපනශේ  සිට ුමශර 

ද්ෂශා යන බහව රථයක ගමන් කරශදී ්ෂශකශමෝ ශබෝේබය්ෂ 

හමට අත්අඩංගුශට ගත්තා. ඒ කුඩා දරුශා පාවිච්චි කශළේ 

උපක්රමය්ෂ හැිනයටයි. ඒ දරුශාත් එ්ෂක ඒ ශබෝේබය අරැ වුණා. 

ගරු නිශයෝජ්ය හභ්ාපි තුමනි  එකටීටීළ ත්රහවතශාදය ශේ රිනන් 

තුරන් කළාට පහවශහේ කරපු පහශළොහවශන උත්හාහයයි ශේ. 

විශශ ගත එකටීටීළ හංවිධාානශලින් ුදදක දීලා හහ විවිධා 

උපක්රමශීලි කාර්යයන් කරලා ශේ රශට් විනා ය්ෂ කරන්න 

උත්හාහ කරපු පහශළොහවශන අශහවථාශ තමයි ඒ අරැ වුශණ්. මට 

ලැබි ි ශබන ශශලාශ මදි නිහා මම ළට ශඩා ඒ ගැන කථා 

කරන්ශන් නැහැ.  
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පාර්ලිශේන්තුශ 

මම ශේ ශශලාශේ විශ ේෂ ශගෞරශය්ෂ ශේ උත්තරීතර 

පාර්ලිශේන්තුශට පුද කරනශා. ශකොශරෝනා  ශයිරහශේ  පළුදශැනි 

රැකල ශේ රටට රපු ශශලාශේ -  

 
ගු ුරෂාර ඉුගනිල් අමරදසේන මහසතා 
(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரரசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ගරු මන්ත්රීතුමා මට ශපොඩි ශදය්ෂ කියන්න අශහවථාශ ශදන්න. 
 
ගු ශ්ා්දත බණ්ඩාර මහසතා 
(ைொண்புைிகு சொந்த பண்டொர) 

(The Hon. Shantha Bandara)  

ගරු තුෂාර ඉුනනික මන්ත්රීතුමා හමාශශන්න. මට තශ විනාඩි 

ශදකයි ි ශබන්ශන්. මට කාලය නැහැ.  

 
ගු ුරෂාර ඉුගනිල් අමරදසේන මහසතා 
(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரரசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

අශේ පැත්ශතන් ශශලාශ ශදන්නේ. 

 
ගු ශ්ා්දත බණ්ඩාර මහසතා 
(ைொண்புைிகு சொந்த பண்டொர) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

ගරු නිශයෝජ්ය හභ්ාපි තුමනි  ඒ පැත්ශතන්  ඒ ශශලාශ ගන්න. 

විප්ෂෂශයන් ඒ ශශලාශ ගන්න. 

 
ගු නිදයෝජය සභාපිනුරමා 
(ைொண்புைிகு பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Member, what is your point of Order? 
 
ගු ුරෂාර ඉුගනිල් අමරදසේන මහසතා 
(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரரசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි  තුදන්නාන්ශහේ ජ්ාි ක රර්ෂෂාශ ගැන කථා 

කරනශා. තුදන්නාන්ශහේලාශ  ජ්නාධිපි ශරයා - [බාධාා කිරීම්ෂ] 

 
ගු නිදයෝජය සභාපිනුරමා 
(ைொண்புைிகு பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Member, that is not a point of Order. 
 
ගු ශ්ා්දත බණ්ඩාර මහසතා 
(ைொண்புைிகு சொந்த பண்டொர) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

ශමොක්ෂද කිේශේ? ළශේ  අශේ රර්ෂෂක අං  ඒකට හේබන්ධා 

සියලුශදනා අත්අඩංගුශට අරශගන අශ ය කටුතතු කරනශා. ශේ 

ශශනශකොටත් ඒ අය අත්අඩංගුශේ ඉන්ශන්. ඔවුන් අහු වුණා කියලා 

තමයි මම ශේ කිේශේ. මම කිේශේ අුනරු ශහශනැලි - 
 
ගු නිදයෝජය සභාපිනුරමා 
(ைொண்புைிகு பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Member, please wind up. 

 
ගු ශ්ා්දත බණ්ඩාර මහසතා 
(ைொண்புைிகு சொந்த பண்டொர) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

මට තශ ශපොඩි ශශලාශ්ෂ ශදන්න  ගරු නිශයෝජ්ය 

හභ්ාපි තුමනි.  

ශකොශරෝනා ශයිරහය මර්දනය කිරීශේ ශැඩහටහශන්දී අශේ 

අි ගරු ජ්නාධිපි තුමාශ  නායකත්ශශයන්  අග්රාමාතයතුමාශ  

නායකත්ශශයන්  ත්රිවිධා හුදදාශ හහ ශපොලීසියත්  විශ ේෂශයන්ම 

අශේ රර්ෂෂක ශකකේතුමා හහ ුතධා හුදදාපි   ශේන්ද්ර සිකශා 

මැි තුමාත් සිදු කළ අි වි ාල කාර්යභ්ාරයට ශේ උත්තරීතර 

පාර්ලිශේන්තුශේ උත්මාචාරය ඒ සියලුශදනාටම ශේ අශහවථාශේ 

පුද කරන්න ඕනෑ. ශේ අශහවථාශේ අශේ ගරු චමක රාජ්ප්ෂෂ 

රපදා කළමනාකරණ රාජ්ය තමි තුමා ශේ හභ්ාශේ ඉන්නශා. 

ළශේ  ති  ශශන්න  ගිය මහා ශයහනයකින් අනතුර්ෂ ශනො ත 

ශබ්රීමට අපි ශාහනාශන්ත වුණා. රපදා කළමනාකරණය පිළිබඳ 

මම දැකපු ශහොඳම ශපර සූදානම තමයි ළශේ  හහ ශපශර්දා දශහව 

ශදශ්ෂ ශේ රට තුළ සිශධා වුශණ් කියන එක මම ඉතා 

ශගෞර ශශයන් මත්ෂ කරන්න කැමැි යි.   
 

ගු නිදයෝජය සභාපිනුරමා 
(ைொண்புைிகு பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Member, please wind up. 
 

ගු ශ්ා්දත බණ්ඩාර මහසතා 
(ைொண்புைிகு சொந்த பண்டொர) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

අශහාන ශ ශයන්  ශේ ගැනත් කියලා මශ  කථාශ අශහන් 

කරන්නේ. අපි හැශමෝම ප්රාර්ථනා කරන්ශන් නිදහහව නිශහක 

රට්ෂ. ඒ නිදහහව නිශහක රට ඉදිරියට ශගනයන්න ශේ 

පාර්ලිශේන්තුශ නිශයෝජ්නය කරන උතුශර්ත්  දකුශණ්ත් 

මන්ත්රීශරුන්ශ  කැප තම අශ යයි. මම උතුරට ගිහිකලා එහි 

නැශි ලා ඉඳලා ඒ තරුණයන් එ්ෂක කටුතතු කරපු ශකශන්ෂ. ඒ 

නිහා මම ඉකලීම්ෂ කරනශා  ඔබතුමන්ලාට ප්ර වන ගැටලු 

ි ශබනශා නේ අපිත් මැදිහත් ශශන්නේ  අශේ අි ගරු 

ජ්නාධිපි තුමා එ්ෂක කථා කරන්න තුදන්නාන්ශහේලා ශශලාශ්ෂ 

ශශන් කර ගන්න  අශේ අගමැි තුමා එ්ෂක කථා කරන්න  

රර්ෂෂක අමාතයාං ශේ  ශකකේතුමා එ්ෂක කථා කරලා 

ශමොනශා හරි ප්ර වනය්ෂ ි ශබනශා නේ අපි විහඳා ගනිුද කියලා. 

නැශත ශතාශ්ෂ ශේ රශට් හාමකාමීත්ශය බි ශඳන්න අශ ය ශැඩ 

පිළිශශළකට ඔබතුමන්ලාශ  හහශයෝගය ලබා ශදන්න එපා 

කියන ශගෞරශනීය ඉකලීම ශේ අශහවථාශේදී මම කරනශා.   

 
ගු නිදයෝජය සභාපිනුරමා 
(ைொண்புைிகு பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
The next speaker is the Hon. Patali Champika 

Ranawaka. You have 19 minutes. 
 

Order, please! Before he starts, the Hon. Premnath C. 
Dolawatte will take the Chair.  
 

අනුරුව ගු නිදයෝජය කාරක සභාපිනුරමා මූලාසනදය්ද 
ඉවත් වුදය්ද, ගු දප්රේම්නාත් . . දෙොලවත්ත මහසතා මුලාසනාරූඪ 
විය. 

அதன் பிறகு, ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலரவ, ைொண்புைிகு பிரரம்நொத் சி. ததொலவத்த 

அவர்கள்  தமலமை வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  
left the Chair, and  THE HON. PREMNATH C. DOLAWATTE took the 
Chair. 
 

 

[අ.භ්ා. 2.00] 
 

ගු පාඨීම චම්ිළක රණවක  මහසතා 
(ைொண்புைிகு பொட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඕනෑම රාජ්යයක පදනම 

පශි න්ශන් ඒ රාජ්යශේ  හවථාශරත්ශය පශත්ශාශගන යන්නට 

රර්ෂෂක අං ශලට ි ශබන හැකියාශ මත. එශහම නැත්නේ  

1807 1808 

[ගරු  ාන්ත බණ්ඩාර මහතා] 
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එයින් ති  ශන අහවථාශරත්ශය නිහා රර්රකය  හමාජ්ය තතුළු 

සියලු ක්රියාදාම අවුක ජ්ාලය්ෂ බශට පරිශර්තනය ශනශා. රාජ්යයක 

පදනම ශන රර්ෂෂක ්ෂශෂේත්රයට අද තශත් ්ෂශෂේත්ර ගණනාශ්ෂ 

එකතු ශශලා ි ශබනශා. ඒ හේබන්ධාශයන් අද ශේ 

පාර්ලිශේන්තුශේ ශකශරන විශාදයට හේබන්ධා  තමට ලැබීම ගැන 

මම හතුටු ශනශා.  

තත්තටම අශේ රශට් ශයශහවථාශේ ප්ර වනය්ෂ මතු වුණා. ඒ 

ප්ර වනය තමයි අශේ රශට් ජ්නාධිපි ශරයා යටශත් රර්ෂෂක 

අමාතයාං ය පශත්ශාශගන යන්න පුළුශන්ද  බැරිද කියන එක.  

එතුමා රාජ්ය නායකයා; රණ්ඩුශේ නායකයා; විධාායකශේ  

නායකයා; ශහේනාධිනායකයා. නුදත් එතුමා යටශත් රර්ෂෂක 

අමාතයාං ය පශත්ශාශගන යන්න පුළුශන්ද  බැරිද කියන එක 

 ශයශහවථා හංශ ෝධානශලින් ප්ර වනය්ෂ හැිනයට පැන නැුවණා. 

ශශ්රේෂවඨාධිකරණය ඒ පිළිබඳශ විශරණයකුත් ලබා දුන්නා. ශකශහේ 

නුදත් දැන් එශැනි ගැටලුශ්ෂ නැි ශ රශට් ශහේනාධිනායකයාට 

රශට් රර්ෂෂක ්ෂශෂේත්රය ශමශහය  තමට අමාතයශරයකු හැිනයට 

හැකියාශ ලැබී ි ශබනශා. ශමශත්ෂ කල්ෂ ි බුක  ඒ 

අවිනි වචිතභ්ාශය තුරන් කරන්නට එය වි ාල ශහේතුශ්ෂ බශත් 

ප්රකා  කරන්න ඕනෑ.  

අභිනශශයන් පත් ශශච්ච අපශ  මහජ්න රර්ෂෂක 

තමි තුමාට මම ශේ අශහවථාශේදී රැබ පතනශා. එතුමා පළපුරුදු 

නාවික හුදදා නිලධාාරිශය්ෂ. ශේ රශට් ඒකීයභ්ාශය රැක ගැනීම 

ශශුමශශන් කටුතතු කරපු නිලධාාරිශය්ෂ. එතුමා ගැන විශේචන 

ඉදිරිපත් කරන්න ශමය අශහවථාශ ශනොශශයි. එතුමාශ  කාර්ය 

හාධානය තශ අවුරුශදකින් තමයි අපට බලන්න පුළුශන් ශශන්ශන්. 

ඒ කටුතතු හාර්ථකශ නිම කිරීම ශමන්ම   විශ ේෂශයන්ම එතුමා 

ග්රාමාර්ෂෂක ශහේශාශේ ති  කරපු ඒ ශශනහවකේ එ්ෂක  තමන්ශ  

අප්ෂෂපාතීත්ශය ශපන්ශා දීමටත් ශමය අශහවථාශ්ෂ කර ගන්නා 

හැිනයට එතුමාශගන් කාරුික ඉකලීම්ෂ කරනශා. 

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  "රර්ෂෂාශ" කියන 

කාරණශේ දී ශලෝකශේ  රටශක රර්ෂෂක උපාය මාර්ගය්ෂ 

අුමගමනය කළා. රුසියාශ ශැනි වි  ාල රටශක ගත්ශතොත්  ඒ අය 

ශගොඩබිේ බලශේගය්ෂ අුමගමනය කළා. ශගොඩබිම පදනේ 

කරශගන ඒශගොකලන්ශ  රර්ෂෂක ශාතාශරණය ශගොඩනටා 

ගත්තා. මහා බ්රිතානයය  ශනදර්ලන්තය ශැනි රටශක ුදහුද පදනේ 

කරශගන නාවුක බලය්ෂ හැිනයට ශගොඩනැ ශටන්න කටුතතු කළා. 

ශේ අර්ථශයන් බැලුශාම ලංකාශ ශැනි කුඩා රටශක රර්ෂෂාශ 

පැත්ශතන්  රර්රකය පැත්ශතන්  කලාපීය පැත්ශතන් 

ශගොඩනැඟිය ුතත්ශත් අනිශාර්යශයන්ම නාවුක බලය්ෂ හැිනයටයි. 

නුදත්  අශේ නාවුක ්ෂශෂේත්රයට අපශ  අඩු අශධාානය්ෂ තමයි 

ශයොුද ශශලා ි ශබන්ශන්. අශේ රට ශාශ  විසිතුන් ගුණයකට 

රහන්න ප්රමාණයක ුදහුදු බල ප්රශශ  ය්ෂ අශේ බල ප්රශශ ය  

හැිනයට එ්ෂහත් ජ්ාතීන්ශ  delimitation ක්රියාදාමය තුළ 

ලැශබන්න නියමිතයි. එදා 2009දී ඒ කාර්යාශලියට මමත් හහභ්ාගි 

වුණා. ඒ අුමශ ශේ රට ඉදිරියට ශගන යනශා නේ ඉන්දීය හාගරශේ  

අප පිහිටලා ි ශබන ශැදගත් හවථානය මත නාවුක හුදදාශ  නාවුක 

්ෂශෂේත්රය ප්රුදඛ් කර ගත් රර්ෂෂක උපාය මාර්ගය්ෂ අුමගමනය 

කළ ුතතු බශ මම ශයෝජ්නා කරනශා.  

විශ ේෂශයන්ම ශේ මෑතකදී සිදු වුක  ශගෝලීය ගැටලු නිහා අපට 

ති  වුක  රර්ෂෂක ප්ර වන ගැන අපි දන්නශා. එදා ශහෝවියට 

හංගමය හහ තශමරිකා එ්ෂහත් ජ්නපදය අතර ි බුක  ගැටුමට 

අශේ රට මැදි  තම නිහා  1980 ගණන්ශල ති  ශශච්ච LTTE 

ත්රහවතශාදී කැරලිකාරිත්ශයට ඒ ගැටුමත් එ්ෂක බරපතළ  ්ෂි ය්ෂ 

ලැබුණා. ශමොකද  අශේ රාජ්යය - එශකට සිින ශේ.රර්. ජ්යශර්ධාන 

ජ්නාධිපි තුමා - තශමරිකාශට ප්ෂෂපාතී විශශ  ප්රි පත්ි යක 

නියැළුක  නිහා. දැන් නැශත ශතාශ්ෂ එශැනි රර්ෂෂක ප්ර වනය්ෂ 

මතු ශශමින් ි ශබනශා. ශේ මෑතකදී අපි දැ්ෂකා "Quad" නමින් 

quadrilateral security arrangement එක්ෂ තශමරිකා එ්ෂහත් 

ජ්නපදය  ජ්පානය  ඉන්දියාශ හා ඕහවශේලියාශ කියන බලගතු 

රටශක හතර ක්රියාත්මක කළ බශ. ඉන්දියාුම හාගරශේ  නන 

බලපෑේ නතර කිරීම හඳහා එය සිදු කරන බශ තමයි ප්රකා  වුශණ්. 

ඒක රසියාුම "ශන්ශටෝ" හැිනයට හුනනාශගන ි ශබනශා. අපි 

නැශත ශතාශ්ෂ පරණ පළපුරුශද මත ඒ බල කඳවුරු නයායට හරැ 

වුශණොත්  අපි කුඩා රට්ෂ හැිනයට අනිශාර්යශයන්ම අශේ 

හවධශරීත්ශයත්  අශේ රශට් හවථාශරත්ශයත් බිඳ ශැශටනශා. 

ශමොකද  ඒ බලගතු රටශල ුතදමය උපාය මාර්ගශේ  ශකොටහ්ෂ 

හැිනයට  ඒ සීතල ුතශධාශේ  ශකොටහ්ෂ හැිනයට අපි පාවිච්චි ශශන්න 

ගිශයොත්  අපි අනිශාර්යශයන්ම ශයහනයකට පත් ශනශා. ඒ නිහා 

අශේ රර්ෂෂක උපාය මාර්ගය අනිශාර්යශයන්ම සිරිමාශශෝ 

බණ්ඩාරනායක මැි නිය අුමගමනය කළා ශැනි මධායහවථ 

රර්ෂෂක උපාය මාර්ගය්ෂ ශශන්න ඕනෑ. ඉන්දියාුම හාගර 

කලාපය  හාම කලාපය්ෂ හැිනයට පශත්ශා ශගන යෑම ශශුමශශන් 

අශේ ප්ෂෂ විප්ෂෂ සියලුශදනාම කැපවිය ුතතුයි. නැත්නේ අපට ඒ 

හවථාශරත්ශය ලබා ගන්න පුළුශන් ශශන්ශන් නැහැ.  

නාවික හුදදාශ මතු කරශගන රශට් රර්රකය  හමාජ්ය 

ශගොඩනටන  ්ෂි ය්ෂ 2009දී ත්රහවතශාදය පරාජ්ය කිරීමත් 

එ්ෂකම අපට ලැබුණාය කියලා. විශ ේෂශයන්ම අශේ නාවික 

හුදදාශ අශේ ශගොඩබිේ මාර්ගය අහිමි ශශලා ි ශබන ශශලාශේ 

ත්රිකුණාමලය හරහා යාපනයට එකටීටීළ ප්රහාර මැශශශ  ුදහුදු 

ශකොින ප්රහාර මැශශශ හැපුතේ ජ්ාලය කරශගන ගියා.  ශේ හරහා 

නාවික හුදදාශට  අි මහත් කීර්ි ය්ෂ ලැබුණා. ුදහුදු ශකොින 

බලකාශේ  ප්රි ප්රහාර එ්ෂක භ්ාණ්ඩ හා ශහේශා ප්රශාහනය කිරීශේ  

ලබා ගත්  අත්දැකීම ජ්ාතයන්තරශ භ්ාවිත කරලා   ඒ හරහා ශේ 

කලාපශේ  නාවික රර්ෂෂක ්ෂශෂේත්රය  දැශැන්ත ශයාපාරය්ෂ 

බශට අශේ නාවික හුදදාශ ශශත  ශයොුද කරන්න පුළුශන්කම 

ි බුණා.  නාවික හුදදාශ ඒ කාර්යය කරශගන ගියා. නුදත් 2012දී  

සිදුවුශණ් ශමොක්ෂද? ශපෞශගලික ජ්ාශාරේකාරශයකුට ඒ 

ශයාපාරය පශරා දීලා ඔහු ශකින කාලය්ෂ තතුළත රුපියක මිලියන 

10 000කට ශැඩි ප්රමාණය්ෂ  ඔහුශ  හා්ෂකුශේ දමා ගත්තා. අශේ 

යහ පාලන රණ්ඩුශ තවිකලා තමයි  නාවික හුදදාශ විසින් ජීවිත 

පූජ්ාශශන් දිනා ගත්  ජ්ාතයන්තර ශගෞරශය ශකොකලකාපු  ඒ 

ශපෞශගලික ජ්ාශාරේකරුශන්ශගන් එය ලබාශගන නැශත නාවික 

හුදදාශට ඒ  ්ෂි ය ලබා දුන්ශන්.  ඒ අණපනත්ශලත් ි ශබන 

ප්ර වන ශශනහව කරලා  අශේ නාවික හුදදාශ කීර්ි මත් රකාරයට 

නාවික ්ෂශෂේත්රශේ   ක්ශර ්ෂශෂේත්රශේ  රර්ෂෂිත ප්ර වනශලට ශයොුද 

කළා. අද ශහෝමාලියාශ තතුළු ඒ ඒ රටශල ගැටුේ අඩුයි. ුදහුදු 

ශකොකලකරුශන්ශ  බලපෑේ අඩුයි.  ශේ කලාපශේ   රර්ෂෂක 

තත්ත්ශයට මැදිහත් තමට අශේ නාවික හුදදාශට තශමත් ශහොඳටම 

අත්දැකීේ ි ශබනශා. ඒ  ශගෞරශය ශහොඳටම ි ශබනශා. ඒශා 

ශපෞශගලික ජ්ාශාරේකාරයන්ට ගහා කන්නට ඉඩ ශදන්න එපා 

කියන එක කියන්න කැමි යි. ඒක රශට් ජ්ාි ක රර්ෂෂාශටත් 

තර්ජ්නය්ෂ.  

අද  ශේ ශලෝකශේ  ුතදකරණය  හන්නශධා ශහේශා අුමක්රමශයන් 

තා්ෂෂණ විේලශයකට හරැ ශශමින් ි ශබනශා. පරැගිය දා 

ඉරානශේ  ප්රධාාන නයෂවිනක විදයාඥයා ඝාතනය කළා. ළට ප්රථම 

ඉරානශේ  Quds හුදදාශේ ප්රධාානියා ශහොශලයිමනි ඝාතනය කළා. 

ශේ ඝාතන ශදකම කිසිම මිනිහව ක්රියාශලියකින් සිදු ශශච්ච ශදය්ෂ 

ශනොශශයි. ශේ ඝාතන ශදකම හවශයංරීය රකාරයට සිදු වුක  

ප්රහාරශලින් සිදු වුක  ඝාතන. ඒ අුමශ  ඉදිරි කාලශේ  දී ත්රහවතශාදීන් 

විසින් සිදු කරන ්ෂශකශමෝ තට තේ  පුශගල ඝාතන    

transformers  පිපිර තම තතුළු කඩාකේපකකාරි ක්රියා විතර්ෂ 

ශනොශශයි  ශරෝන තා්ෂෂණශයන්  artificial intelligence මඟින්  

පරිගණක තා්ෂෂණශයන්  ඩිිතටක තා්ෂෂණශයන් එකල ශන 

ප්රහාරශලටත් රශට් රර්ෂෂක අං  සූදානේ විය ුතතු බශ අපි මතක 

තබා ගත ුතතුයි.  හැබැයි  අපි ශමශහම කිේශාම රශට් රර්ෂෂක 

අං ශල ඩිිතටක තා්ෂෂණය ශගොඩනටලා විරුශධා පා්ෂෂිකයන්ශ  

දුරකථන තමතුේශලට තහුේකන් ශදන්න  විරුශධා 

පා්ෂෂිකයන්ශ  ශශ පාලන ක්රියාකාරකේ කඩාකේපක කරන්න 
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පාර්ලිශේන්තුශ 

ශයද තම ශනොශශයි කළ ුතත්ශත්. පරිගණක ්ෂශෂේත්රශයන්  

අන්තර්ජ්ාලශයන්  ශරෝන තා්ෂෂණශයන් ශහෝ artificial 

intelligence ප්රහාර මඟින් රශට් ජ්ාි ක රර්ෂෂාශට  විනයට  මූලය 

රර්ෂෂාශට තර්ජ්නය්ෂ ි ශබනශා නේ අපි  ඒ ගැන හැලකිලිමත් 

විය ුතතුයි. ශමොකද  ඉතාම බලගතු රර්ෂෂක තත්ත්ශය්ෂ ි ශබන 

ඉරානයටත් තමන්ශ   රර්ෂෂාශ හපයා ගන්න බැරි වුණා නේ   

අපටත් ඒ ප්ර වනශලට ුදහුණ දීමට අනාගතශේ  සිදු ශශන්න පුළුශන්. 

හෑම රට්ෂම අද ඒ ශදහට ශයොුද ශශමින් ි ශබන නිහා අශේ 

රර්ෂෂක ්ෂශෂේත්රයත් ළට අුමූලලශ හකහව විය ුතතුයි කියලා මම  

ශයෝජ්නා කරනශා.  

ශේ රණ්ඩුශ බලයට පැමිිශේ  හහරාන්ශ  ප්රහාරයත් එ්ෂක 

ජ්ාි ක රර්ෂෂාශ පිළිබඳ කාරණා ුදක කරශගනයි. අද ශමොක්ෂද 

සිදු ශශමින් ි ශබන්ශන්? හහරාන්ශ  ප්රහාරය   ඒ අශහවථාශේ 

ි බුක  රණ්ඩුශේ ශශ පාලන නායකත්ශය  එශහම නැත්නේ 

රර්ෂෂක හුදදාශල  ශනොහැලකිකශලන් සිදු වුණා කියලා ඒ 

ඔහවශහේ පර්ශේ ෂණ කර ශගන යන එක තමයි සිදු ශශන්ශන්. 

ශබොශහොම ශහොඳයි. එතැන යේ අඩුපාඩුශ්ෂ සිදුශශලා ි බුණා නේ  

ඒ අඩුපාඩුශ සිදු වුශණ් ශකොතැනද කියා ශහොයා බලා එයට  

ප්රි කර්ම ශයොදන්න අපට පුළුශන්. අපි අමතක කළ ුතතු නැහැ   

හහරාන් හහ ඔහුශ  කුඩා කකලිය. එහි නායකයාත්  එහි 

ප්රහාරකයාත්  එහි ජීවිත ශදන්නාත් හහරාන්  කියලා වි වශාහ 

කරන්න තරේ අපි ශමෝඩ විය ුතතු නැහැ. එදා රජීේ ගාන්ධි 

මැි තුමා ඝාතනය කරන අශහවථාශේ ඉන්දියාශේ ි බුශණ් දුර්ශල 

රණ්ඩුශ්ෂ.  චන්ද්රශහේකර්ශ  රණ්ඩුශ එදා ි බුශණ්.  හැබැයි  

කිසිම ඉන්දීය පාලකශය්ෂ චන්ද්රශහේකර් නිහා තමයි රජීේ ගාන්ධි 

ඝාතනය වුශණ් කියලා ශචෝදනා කශළේ නැහැ. ශජ්ෝර්ේ බුෂවශ  

පාලන කාලශේ දී තමයි හැේතැේබර් 11ශැනි දා  අකකයිඩා  

ප්රහාරය එකල කශළේ. එහිදී ශජ්ෝර්ේ බුෂව හේබන්ධාශයන් පරී්ෂෂණ 

කර කර හිිනශේ  නැහැ. එම ප්රහාරශේ  මූලිකයන් ශහොයලා ඒ 

මූලිකයන්ට දඬුශේ දීමට තමයි රට්ෂ ුදක තැන දිය ුතතු ශන්ශන්.  

ඒ නිහා  හහරාන්ශ  ප්රහාරය හේබන්ධාශයුමත්  හහරාන්ශ  

ගුරුශරු කවුද   ඔහුශ  godfathersලා  කවුද  ඔහු  ශමශහයවූශේ  

කවුද   ඔහුශ  ජ්ාලය ශකොශහේද  ශමන්න ශේ කාරණා පිළිබඳශ 

ශහොයා බැලීශේ  ්ෂි මත් ශැඩ පිළිශශළ්ෂ ි බිය ුතතුයි.   

2017 ඉඳලා ඔහු පැමිි මට ශමොක්ෂද  ඔහු හා ඔහුශ  තේහීශ 

ජ්මාත් ශයාපාරයට රාජ්ය අුමග්රහය්ෂ ලැබුණාද  බුශධි අං ශලින් 

ඔවුන්ට ශග තම්ෂ කළාද  ශේ අය ශේ රකාරයට කටුතතු කශළේ 

ශකොශහොමද  ඔවුන් ඉන්දියාශ හා අනිකුත් රටශක හමට ශගන ගිය 

හේබන්ධාය ශමොක්ෂද කියන කාරණා හේබන්ධාශයන්  ්ෂි මත් 

ශැඩ පිළිශශළ්ෂ ඔහවශහේ පරී්ෂෂණ කටුතතු ශනොකශළොත් නැශත 

ශතාශ්ෂ ශේ රශට් ශමශැනි සිදු  තේ ති  ශශන්න ඉඩ ි ශබනශා.  

අපි ශශ පාලන ශ ශයන් ශනොමට යා ුතතු නැහැ. ශමයින් 

ශශ පාලන ශාසිය්ෂ ශගන බලයට ඒම ශනොශශයි ශැදගත් 

ශශන්ශන්. ශහේතුශ ශහොයලා  අපි ඒ ශහේතුශට ුදක තැන දිය ුතතුයි.  

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  රාජ්න් ල්ක මහතා ශපොත්ෂ 

ලියා ි ශබනශා. එහි ුදලික අදහහට මම එකට ශනොවුණත්  

හහරාන් ගැල ත යෑම පිළිබඳශ යේ  කරුක  ගණනාශ්ෂ පිළිබඳශ 

ඉතා විධිමත්ශ එම ශපොශත් ද්ෂශා ි ශබනශා. කාත්තන්කුඩිශල සිට 

ඔහු පැමිි ගමන ගැන කරුක  හාධාක ති ශ එහි ශහළිදරේ කර 

ි ශබනශා. ඒශා හේබන්ධාශයන් පියශර ශනොගත්ශතොත්  ශේ 

සිදු තේදාමය අනිශාර්යශයන්ම ඉදිරියටත් ක්රියාත්මක ශශන්න 

පුළුශන්.  

මහ බැංකු ශංචාශ ගැන තමයි ශලොකුශටම කිේශේ. හිටපු මහ 

බැංකු අධිපි ශරයා අකලා ශගන එනශා කිේශා. කුමරන් 

පශමනාදන් කනින් අකලා ශගන රශා නේ අර්ජුන මශහේන්ද්රන් 

කවුද කියලා තහුශා. දැන් ශමොකද ශශලා ි ශබන්ශන්? අවුරුශද්ෂ 

ගත වුණත්  අර්ජුන මශහේන්ද්රන්ට විරුශධාශ ශමොනම 

ක්රියාදාමය්ෂශත් අර ශගන නැහැ. මහ බැංකුශේ ශංචා ශදක්ෂ සිදු 

වුණා. පළුදශැනි ශංචාශට  අශේ රණ්ඩුශ යටශත් නඩු පශරලා  

මාහ ගණන්ෂ ඔවුන් රිමාන්ඩ් බන්ධානාගාරශේ  ි යා ගත්තා. 

ශදශැනි ශංචාශ  පළුදශැනි ශංචාශ ශාශ   ශදොශළොහව ගුණය්ෂ 

වි ාලයි. හැබැයි  එක තත්පරය්ෂ ඔවුන් අත්අඩංගුශේ ි යා ගන්න 

ශේ රජ්ය අහමත් වුණා. ශේ මහ බැංකු ශංචාශ 2008 ඉඳලා සිදු 

වුක  ශදය්ෂ බශ අපි පිළිගන්නශා. ඒ ක්රියාශලිය ශේ රාජ්යශේ ම 

ශකොටහ්ෂ මිහ්ෂ  රණ්ඩුශක ශදතුන් ශදශනකු එ්ෂකහු ශශලා 

කරපු ක්රියාශලිය්ෂ ශනොශශයි. අනාගත රණ්ඩුශකින් ශහෝ ඒ හඳහා 

ුත්ෂි ය ඉටු ශශන්න ඕනෑ. ශංහ්ෂකාර ශකොකලකාරයන් පිරිහ්ෂ  

ඒ ශාශ ම රැදු කර පින අපරාධාකාරයන් පිරිහ්ෂ රශට් රාජ්ය 

මූලයයට තතුළු ශශලා කළ ශේ අපරාධා ශැළැ්ෂ තම හඳහා  වූ 

ක්රියාදාමය්ෂ අනාගතශේ  ශහෝ ති  කර ගත ුතතුයි.   

ශපොලීසිය භ්ාර අශේ ගරු හරත්  තරශහේකර තමි තුමාත් ශේ 

ගරු හභ්ාශේ ඉන්න නිහා මම ශේ  කාරණය කියන්න කැමි යි. 

ශපොලීසිශේ  හවශාක්නත්ශය පිළිබඳශ අද බරපතළ ප්ර වන පැන 

නැඟිලා ි ශබනශා. ශපොලීසිය ශශ පාලනමය ශ ශයන් ක්රියා 

කරනශාද කියන කාරණය පිළිබඳශ අපි කථා කළ ුතතුයි. 

විශ ේෂශයන්ම හහරාන් ශැනි අය ගැන  හිටපු මහ බැංකු 

අධිපි ශරයා ගැන ශහොයනශා ශශුමශට  අපශ  බුශධි අං   රහහව 

ශපොලීසිය  CCDය අද ශශ පාලකයන් පරැපහ හඹා යමින්  

ශශ පාලකයන්ට දඬුශේ දීම හඳහාත්  විරුශධා ශශ පාලකයන් 

මර්දනය කිරීම හඳහාත් කටුතතු කරමින් සිිනනශා. ඒ  ගැන අපි 

ඉතාම කනගාටු ශශනශා.  ඒශ්ෂ ශගොදුර්ෂ බශට  ානි අශබ්ශහේකර 

මැි තුමා පත්  තම ගැනත් අපි කනගාටු ශනශා. ඔහු 

ශශ පාලනයකින් ශතොරශ ශකොයි ප්ෂෂශේ  අයටත් දඬුශේ ශදන්න 

 ඉදිරිපත් වුණා. අශේ ෆීකඩ් මාර්ෂක හරත් ශෆොන්ශහේකා මැි තුමා 

ශේ අශහවථාශේදී ගරු හභ්ාශේ ඉන්නශා. එතුමාශ   ශපෞශගලික 

ගිනි අවිය අත්අඩංගුශට ගන්න ගිශේ ත්  ානි අශබ්ශහේකර 

මහත්මයා තමයි. එශහම ශන්ද  ගරු හරත් ශෆොන්ශහේකා 

මන්ත්රීතුමනි? 

 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගු සරත් ද ෝදදසේකා මහසතා 
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு சரத் தபொன்ரசகொ) 

(The Hon. Field Marshal  Sarath Fonseka) 

ගරු මන්ත්රීතුමා  ඔබතුමා ඒ සිශධිය මත්ෂ කළ නිහා මම ඒ 

ගැන කියන්නේ.  ානි අශබ්ශහේකර තමයි මශ  ගිනි අවිය 

අරශගන ගිශේ . ගිනි අවිය විතර්ෂ ශනොශශයි  රෑ නශයට විතර 

තවිකලා මා අත්අඩංගුශට අරශගන තදශගන ගියා. රෑ  ශදොළහට 

මශ  ශගදරට තවිකලා  මශ  බිරිඳ CID එකට ශගනිහිකලා  

උශශ හතර ශනතුරු ි යාශගන ප්ර වන කශළේ  ානි අශබ්ශහේකර. 

ශමතුමන්ලාශ  උපශදහව මත තමයි එශහම කශළේ. 

 

ගු පාඨීම චම්ිළක රණවක  මහසතා 
(ைொண்புைிகுபொட்டளிசம்பிகரணவக்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

දැන් මම කියන්න ගිශේ  ශේකයි. එතුමා එ්ෂ ප්ෂෂයක -එ්ෂ 

පැත්තක- අතශකොළුශ්ෂ හැිනයට ශනොශශයි කටුතතු කශළේ. ඔහු  

තමන්ට ලැබුක  අණ අුමශ කටුතතු කළ නිලධාාරිශය්ෂ. අද ඔහු 

හිර භ්ාරශේ  ඉන්ශන් තයි? ඔහු හිර භ්ාරශේ  ඉන්ශන් ෂියාේ 

ඝාතනය පිළිබඳ කාරණය නිහායි. ෂියාේ ඝාතනය සිදු වුශණ් 2012 

- 2013 කාලශේ යි. ඒ අශහවථාශේ මහින්ද රාජ්ප්ෂෂ මැි තුමා තමයි 

ශේ විෂයය භ්ාර තමි තුමා. ශර්තමාන ජ්නාධිපි තුමා තමයි 

රර්ෂෂක ශකකේතුමා ශ ශයන් හිිනශේ . ශේ සිශධි 

හේබන්ධාශයන් ශමශැනි ක්රියාශලියන් සිදු ශන ශකොට ශමොකද 

ශශන්ශන්? අපශ  ශපොලීසිශේ  ඉන්න නිලධාාරින් හහ අශන්ෂ 

සියලු ශදනාශ ම ශගෞරශය ජ්ාි ක හා ජ්ාතයන්තර ශ ශයන් බිඳ 

ශැශටනශා. ඒ විතර්ෂ ශනොශශයි   ශේ කටුතතු හේබන්ධාශයන් 

හෘජුශ ක්රියා කරන්න ශපොලිහව නිලධාාරින් බිය ශශනශා. 
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[ගරු පාඨලී චේපික රණශක මහතා] 
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මහජ්න රර්ෂෂාශ හේබන්ධාශයන් කටුතතු කරන අශේ 

තමි තුමාට මම ශේ කාරණය මත්ෂ කරන්න කැමැි යි. ශපොලිහව 

ශකොමිහම අශහෝසි කිරීශමන් ශපොලීසිශේ  හවශාක්නත්ශය දුර්ශල 

කළා. ශපොලීසිශේ  හවශාක්නත්ශය පශත්ශාශගන ශනොගිශයොත්  අශේ 

රශට් නීි ය තමන් අතට ගැනීමට විවිධා බලශේග උත්හාහ කරන්න 

පුළුශන්. ශමොකද   ශමශැනි සිදු තේ නිහා ති  වුක  ශක ශැිනච්ච  

කැරලිකාරි අතීතය්ෂ අපිට ි ශබන නිහා.  

මම ශේ අශහවථාශේ  හවශශශ  කටුතතු අමාතයාං ය පිළිබඳශත් 

කථා කරන්න කැමි යි. ශේක ශේ රශට් රාජ්ය පරිපාලනශේ  

ශැදගත් කාර්ය භ්ාරය්ෂ ඉටු කරන ප්රධාාන අමාතයාං ය්ෂ. ඒක 

කිසිශහේත්ම රර්ෂෂක අමාතයාං යත් එ්ෂක එකට පශත්ශාශගන 

යෑම රැදුරැ නැහැ. ඒක ශශනම පාලනය ශනශා ශශන්න පුළුශන්. 

නුදත් ශලෝකයට ශමයින් ලැශබන ප්රි රූපය එච්චර ශහොඳ එක්ෂ 

ශනොශශයි. ශේ රටත් කිසියේ රකාරයකට බැරැ්ෂකකරණයට ල්ෂ 

වුක   අර්ධා මිලිටරි රාජ්යය්ෂ බශට අර්ථ නිරූපණය කරන්න ශේ 

ක්රියාශලිය නිහා ඕනෑම ශකශනකුට හැකියාශ ලැශබනශා. ශේ  

අමාතයාං ය යටශත් සිිනන අශේ දිහා ශකකේශරු  ප්රා ශශශීය 

ශකකේශරු තතුළු පිරිහ ශශනම අමාතයාං ය්ෂ යටශත්  ශජ්යෂවඨ 

තමි ශරශය්ෂ යටශත් පරිපාලනය ශන ක්රියාදාමය්ෂ හකහව  

කරන්න කියලා මම ජ්නාධිපි තුමාශගන් හහ අගමැි තුමාශගන් 

ඉකලා සිිනනශා. එශහම ශනොවුශණොත්  අපට අතයශ යම ශමශැනි 

අශහවථාශක අශේ ජ්ාතයන්තර ප්රි රූපයට  වි ාල ප්ර වනය්ෂ එකල 

ශශන්න ඉඩ ි ශබනශා.  

රර්ෂෂක තත්ත්ශය ශාශ ම  අද අශේ රට ශපළන රර්රක 

ප්ර වනය ගැනත් මම මත්ෂ කරන්න ඕනෑ. රර්රකමය ශ ශයන් අපි 

බිඳ  ශැටුශණොත්  ඒක අශේ රට රර්ෂෂක ශ ශයන් බිඳ 

ශැශටන්නත් ශහේතු ශශනශා. අද ශලබනනයට සිශධා ශශලා ශශ 

බලන්න. ණය ශගශා ගැනීමට ශනොහැකිශ ශලබනනය කඩා 

ශැටීමකට ල්ෂ වුණා. එහි ප්රි ලලය්ෂ හැිනයට එාව රශට් රර්ෂෂක 

තත්ත්ශය  ප්රජ්ාතන්ත්රශාදය අනිශාර්යශයන්ම අභිශයෝගයට ල්ෂ 

ශශන බශ අපි දන්නශා. කශර ශහේතු මත ශහෝ ශශනිසිුතලාශටත් ඒ 

ශදය සිශධා වුණා. ඒ නිහා රර්රක ශ ශයන් ි ශබන හවථාශරත්ශය 

රර්ෂෂක හවථාශරත්ශයත් හමට එකට යා ුතතුයි.   

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඒ රර්රක කඩා ශැටීේශලින් 

මතු ශන ශශ පාලන අහවථාශරත්ශය මර්දනශයන් පාලනය කිරීමට 

කිසි ශහේත් හැකියාශ්ෂ ලැශබන්ශන් නැහැ. ශේ ශදක එකට යනශා. 

රර්රකමය ශ ශයන් අපි බරපතළ අර්බුදයකට පැමිණ ි ශබන බශ 

ජ්ාතයන්තර ශශ්රේිගත කිරීේශලින් පහළින් පහළට තද ශැශටන 

අපට දැන් ශැටහී ි ශබනශා. ඒ නිහා අපි ඒ හේබන්ධාශයන් පුළුක 

ශැඩහටහන්ෂ ශගන ගිශේ  නැත්නේ  ඒ බරත් අශහානශේ  

රර්ෂෂක හුදදාශලට  රර්ෂෂක අං ශලට පැටවිලා  ශේ මඟින් 

රශට් මතු ශන ශශ පාලන කලශකෝලාහල, කැලඹිලි මර්දනය 
කිරීමට හුදදාශ ශයොදශා ගැනීමට සිශධා  තශමන් තශත් ප්ර වනශලට 

ුදහුණ දීමට සිදු ශශනශා. ඒ නිහා රටක අනිශාර්යශයන්ම රර්රක 

හවථාශරත්ශය  ශශ පාලන හවථාශරත්ශය ි බිය ුතතුයි. ශශ පාලන 

හවථාශරත්ශය දැන් ි ශබනශා. හැබැයි  රර්රකය කඩා ශැටුශණොත්  

රට බංශකොශලොත් වුශණොත් ශේ කිසිම හවථාශරත්ශය්ෂ පශත්ශා 

ශගන යන්න ශනොහැකි ශශනශා.   

අශේ රර්ෂෂක රාජ්ය අමාතය ගරු චමක රාජ්ප්ෂෂ මැි තුමා 

ශේ ගරු හභ්ාශේ සිිනන අශහවථාශේ මම ශපොඩි කාරණය්ෂ කියන්න 

ඕනෑ  හුදදාශේ ශහේශය හැර ගිය පිරිහව හේබන්ධාශයන්. ඒ 

ශගොකලන් නැශත ශහේශයට පැමිියාට පරැශ ලැශබන විශ්රාමික 

දීමනා හේබන්ධාශයන් ගැටලුශ්ෂ ි ශබනශා. ඒ පිළිබඳ 

ශශ්රේෂවඨාධිකරණ තීරණය්ෂ ි ශබනශා. කරුණාකර එම 

දු්ෂගැනවිකල ගැනත් ශහොයා බලන්න කියලා මම ඔබතුමාශගන් 

ඉකලා සිිනනශා.  

ජ්ාි ක රර්ෂෂාශ කියන එක  ශතොශරොේබක කරන්න  

ශශ පාලන ශාසි ලබා ගන්න ශයොදා ගත ුතතු ශදය්ෂ ශනොශශයි. 

රටක හවථාශරත්ශය  රටක පැශැත්ම ජ්ාි ක රර්ෂෂාශේ  ්ෂි ය 

මඟින් නිර්ණය ශශන නිහා  තීරණය ශශන නිහා එය රශට් ප්ෂෂ-

විප්ෂෂ හෑම ශශ පාලනයකටම ඉහළින් ි ශබන බලගතු ශදය්ෂ.  

ශේ රටට අනාගතශේ දී ජ්ාතයන්තර ශ ශයන් ශහොඳ ප්රි රූපය්ෂ 

අතයශ යයි. එම ප්රි රූපයට කැලැක ශන රකාරයට අශේ 
රර්ෂෂක අං ශල ක්රියාදාමය ශයොදා ගන්න එපා කියලා අපි ශේ 

රජ්ශයන් ඉකලා සිිනනශා.  ත්රහවතශාදය මර්දනය කිරීශමන් ලබා 

ගත් ඒ කීර්ි ය ශලෝකයට රදර් ය්ෂ ශන විධියට ඉදිරි 

කාලශේ දීත් භ්ාවිත කරන්න කියා ඉකලා සිිනමින්  මා නිහඬ 

ශශනශා. 
 

ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු විිතත ශබ්රුශගොඩ රාජ්ය අමාතයතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

පහක කාලය්ෂ ි ශබනශා. 

 

[අ.භ්ා. 2.19] 
 

 ගු විජිත දේුදගොඩ මහසතා මෙහසම් පාසැල්,  ිළරිදව්ද හසා 
භික්ෂු අධයාපන රාජය අමාතයුරමා   
(ைொண்புைிகு விஜித ரபருதகொட - அறதநறிப் பொடசொமலகள், 

பிொிரவனொக்கள் ைற்றும் பிக்குைொர் கல்வி இரொஜொங்க 

அமைச்சர்)  

(The Hon. Vijitha Berugoda -State Minister of Dhamma 
Schools, Pirivenas  and Bhikkhu Education) 
මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  රර්ෂෂක අමාතයාං ශේ  ශැය 

ශීර්ෂය පිළිබඳශ හාකච්ඡා කරන ශේ ශමොශහොශත් අදහහව කිහිපය්ෂ 

ඉදිරිපත් කිරීමට අශහවථාශ ලැබීම පිළිබඳශ ඉතාම හතුටු ශනශා.   

රටක හවථාශරත්ශයට ශාශ ම මහ ජ්නතාශශ  රර්ෂෂාශටත්  

රශට් හංශර්ධානයටත් ඉතා ශැදගත් අමාතයාං ය්ෂ තමයි  

රර්ෂෂක අමාතයාං ය. රර්ෂෂක අමාතයාං ශේ  කාර්යභ්ාරය 

නිහා තමයි අශේ රශට් පැශැි  ි හව අවුරුදු ුතශධාය අශහන් කරන්න 

පුළුශන් වුශණ්. අපි දකිනශා  රට්ෂ රර්ෂෂා කිරීශේදී  රශට් 

ජ්නතාශ රර්ෂෂා කිරීශේදී  ත්රහවතශාදශයන් ශේ රට ශබ්රා 

ගැනීශේදී එහි ශගෞරශය රණ විරුශාට විතර්ෂ ශනොශශයි  ඒ 

රර්ෂෂක හුදදාශට ශශ පාලන නායකත්ශය ශදන ඒ රාජ්ය 

නායකයාටත් හිමි ශශන්න ඕනෑ බශ. අපට මතකයි  ශඩමාරච්චි 

ශමශහුතශේදී ත්රහවතශාදීන් ශකොටු කරශගන  එම ත්රහවතශාදය 

අශහන් කරන්න ඔන්න ශමන්න කියලා ි බියදී  ජ්ාතයන්තර 

මැදිහත් තමකට ඒ අශධිශේ  රාජ්ය නායකත්ශය අශනත වුක  බශ. ඒ 

නිහා  1987දී ත්රහවතශාදය අශහන් කරන්න ි බුක  අශහවථාශ එදා 

මට හැරී ගියා. හැබැයි  2009 අවුරුශශශ ත්රහවතශාදය අශහන් කරන 

ශකොට  ජ්ාතයන්තර බලපෑේ  මැදිහත් තේ ශකොපමණ ි බුණත්  ඒ 

සියකල අශම කරශගන  රාජ්ය නායකයා විධියට එදා කටුතතු කළ 

අි ගරු ජ්නාධිපි  මහින්ද රාජ්ප්ෂෂ මැි තුමාශ  ශශ පාලන 

නායකත්ශය හහ හුදදාශේ රණ විරුශන්ශ  කැප තම තුළ ුතශධාය 

අශහන් කරන්න පුළුශන් වුණා.  

රර්ෂෂක හුදදාශට  රණවිරුශන්ට ශාශ ම ඒ ශශ පාලන 

නායකත්ශයට ශේ රශට් ශගෞරශය  පිළිගැනීම ි ශබනශාය කියන 

කාරණයත් ශේ ශමොශහොශත් සිහිපත් කරන්න ඕනෑ. අපි දන්නශා  

රාජ්යය රර්ෂෂා කිරීශේදී  මහජ්නතාශ රර්ෂෂා කළ ුතතු බශ. 

අශේ රට දිශයින්ෂ. හතර අි න්ම ි ශබන්ශන් ුදහුද. එම නිහා 

හාගර රර්ෂෂාශ පිළිබඳශ කටුතතු කරන්න. මත් ද්රශය බැහැරින් 

ශේ රටට ශගන ඒම ශළ්ෂශන්න  අශේ රටට ශහොරබඩු ශගන ඒම 

ශළ්ෂශන්න ශාශ ම ඒ සියකල ශළ්ෂශන්න පුළුශන්කම 

ි ශබන්ශන් රර්ෂෂක හුදදාශට. ඒ නිහා අශේ රශට් රර්ෂෂක 

හුදදාශ පිළිබඳශ අද වි වශාහය්ෂ ි ශබනශා ශාශ ම කීර්ි මත් 

රර්ෂෂක හුදදාශ්ෂ අශේ රට තුළ ඉන්නශා කියන කාරණය අශේ 

රට විතර්ෂ ශනොශශයි  ජ්ාතයන්තරය පශා දන්නශා.   

1813 1814 



පාර්ලිශේන්තුශ 

රශට් මහජ්නතාශ රර්ෂෂා කිරීශේදී  අභ්යන්තර රර්ෂෂාශ 

හැප ශේදී රර්ෂෂක හුදදාශ -නාවික හුදදාශ  ගුශන් හුදදාශ  

පාබල හුදදාශ- ශාශ ම ශපොලීසියත් වි ාල කාර්යභ්ාරය්ෂ ඉටු 

කරනශා. එම නිහා අශේ රශට් හංශර්ධාන කටුතතුශලදී ශමන්ම  

අශේ තරුණ පරපුර ශබ්රා ගැනීමට  ශාශ ම විවිධා වූ රපදාශලින් 

ශේ රශට් ජ්නතාශ ශබ්රා ගැනීමට රර්ෂෂක හුදදාශ වි ාල කාර්ය 

භ්ාරය්ෂ ඉෂවට කරනශා. එතැනදී ි ශබන බරපතළ ප්ර වනය්ෂ තමයි 

මත් ද්රශය උශදුර කියන්ශන්. ඒ නිහා මත් ද්රශය  උශදුර ශළ්ෂශා 

ගැනීම හඳහාත්  මත් ද්රශය  උශදුර ශළ්ෂශා නිදහහව රට්ෂ ති  කිරීම 

හඳහාත්   ශේ රටට මත් ද්රශය තතුළු තම ශැළැ්ෂ තම හඳහාත්  මත් 

ද්රශය  උශදුර පාලනය කිරීම හඳහාත්  මත් ද්රශය උශදුරට ශගොදුරු 

 තම ශැළැ්ෂ තම හඳහාත් වි ාල කාර්යභ්ාරය්ෂ අශේ රර්ෂෂක 

අමාතයාං යට  නැත්නේ රර්ෂෂක හුදදාශලට කරන්න සිදු ශශලා 

ි ශබනශා. එම නිහා අපි ඒ කාර්යභ්ාරය ඉතා ශගෞරශශයන් සිහිපත් 

කරනශා. විශ ේෂශයන්ම රර්ෂෂක අමාතයශරයා විධියට අි ගරු 

ජ්නාධිපි  ශගෝඨාභ්ය රාජ්ප්ෂෂ මැි තුමා ශහෞභ්ාගයශේ  දැ්ෂම 

ප්රි පත්ි  ප්රකා නයට අුමශ ඉදිරි අවුරුදු පහක කාල සීමාශ තුළ 

ශේ සියකශලන්ම -මත් උශදුශරන්  පාතාලශයන්  හංවිධාානත්මක 

අපරාධාකරුශන්ශගන්   මංශකොකලකරුශන්ශගන්   ශාශ ම විවිධා 

දූෂණ හා විවිධා අක්රමිකතා සිදු කරන අයශගන්- ශේ රට ගළශා 

ගැනීම හඳහා අරුදණ්ෂ තතුශ කටුතතු කරනශා.  

නශ මහජ්න රර්ෂෂක අමාතයශරයා විධියට  ශපොලීසිය භ්ාර 

අමාතයශරයා විධියට  එදා ුතශධාශේ දී රණවිරුශශකු විධියට ශේ 

රටට නිදහහ ලබා දීම හඳහා කටුතතු කළ අශේ හරත්  තරශහේකර 

මැි තුමා පත්  තම පිළිබඳශ අපි හතුටු ශශනශා.  

විශ ේෂශයන්ම හවශශශ  කටුතතු අමාතයාං ය පිළිබඳශත්  

රපදා කළමනාකරණ අමාතයාං ය පිළිබඳශත් ශේ ශමොශහොශත් 

කාරණා කිහිපය්ෂ හඳහන් කළුතතු ශශනශා. මා නිශයෝජ්නය 

කරන ශමොනරාගල දිහවත්රි්ෂකය තුළ බරපතළ තත්ත්ශශයන් 

ගංශතුර රපදා  ශනොි බුණත්  නාය යෑේ සිදු ශශනශා  කැලෑ ගිනි 

තැබීේ  කැලෑ විනා ය සිදු ශශනශා. එම නිහා ප්රාශශශීය ශකකේ 

කාර්යාලශලට ශාශ ම දිහාපි  කාර්යාශලට අශ ය උපකරණ 

ලබා දීම ඉතාම ශැදගත් ශශනශා. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු රාජ්ය අමාතයතුමනි  නියමිත කාලය අශහානයි. 

 

ගු විජිත දේුදගොඩ මහසතා 
(ைொண்புைிகு விஜித ரபருதகொட) 

(The Hon. Vijitha Berugoda) 

මට තශ විනාඩියක කාලය්ෂ ලබා ශදන්න  මූලාහනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි. 

කැලෑ ගිනි තැබීේ ශළ්ෂශා ගන්න අශ ය උපකරණ  බවුහර් 

හහ ශමශලේ ප්රාශශශීය ශකකේ කාර්යාලශලට ලබා දීම ඉතාම 

ශැදගත් ශශනශා. ශමොනරාගල දිහවත්රි්ෂකශේ  ශැඩිශයන් වියලි 

කාලය ි ශබන්ශන්. ඒ වියලි කලාපශේ  පායන කාලශලට පානීය 

ජ්ලය අපහරැකේ ි ශබනශා. එම නිහා හුට්ෂ ශශලාශට රපදා 

කළමනාකරණ අං යත්  කච්ශච්රියත්  ප්රාශශශීය ශකකේ 

කාර්යාලයත් තමයි ඒ පානීය ජ්ල අශ යතාශ හේපූර්ණ කිරීම 

හඳහා බවුහර් මඟින් ජ්ලය හපයන්ශන්. එම නිහා අශේ 

දිහවත්රි්ෂකශේ  හෑම ප්රාශශශීය  ශකකේ කාර්යාලයකටම ජ්ලය ශබදා 

හැරීම හඳහා බවුහර් ලබා දීම පිළිබඳශත් විශ ේෂ අශධාානය්ෂ ශයොුද 

කරන්න කියන ඉකලීම මා කරනශා. ප්රාශශශීය ශකකේ කාර්යාල 

තුළින් ප්රශශ ශේ  ජ්නතාශට වි ාල ශමශහය්ෂ සිදු ශශනශා. ඒ 

හඳහා අශ ය මූලික පහරැකේශල අඩුපාඩු ි ශබනශා නේ ඒශා ලබා 

ශදන්න කියන ඉකලීම කරනශා. ශේ අමාතයාං ය ඉතා ශැදගත් 

අමාතයාං ය්ෂ. ශේ ශැදගත් අමාතයාං ශයන් ශේ රශට් ජ්නතාශට  

ජ්න ජීවිතයට ශන ශහේශාශ අපමණයි. එම නිහා ඒ පිළිබඳශත් 

විශ ේෂ අශධාානය්ෂ ශයොුද කරන්න කියන ඉකලීම කරමින්  මශ  

කථාශ අශහන් කරනශා. ශබොශහොම හවතුි යි. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ගරු ශහ්ෂටර් අේපුහාමි මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 14ක 

කාලය්ෂ ි ශබනශා. 

 
[අ.භ්ා. 2.25] 
 

ගු දහසක් ර් අ් පුහසාමි මහසතා 
(ைொண்புைிகு தஹக்டர் அப்புஹொைி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ශේ අශහවථාශ ලබා දීම 

හේබන්ධාශ ඔබතුමාට හවතුි ශන්ත ශශනශා.  

රජ් කාලශේ  ඉඳලා ශේ රශට් රර්ෂෂාශ ගැන  ුතශධා ගැන ඒ 

ශාශ ම රශට් පරිපාලනය ගැන වි ාල ශ ශයන් ප්ර වන ි බුණා. 

ප්ර වන ි බුණා ශාශ ම  ඉතාම ශහොඳ  විනයගරුක ක්රියාදාම  රදි 

කාලශේ  සිටම සිශධා වුණා. එම නිහා  ශේ රට තුළ කරශගන යන 

රර්ෂෂක ශැඩ පිළිශශළ විතර්ෂ ශනොශශයි  ශේ රශට් ජීශත් ශන 

ජ්නතාශශ  රැබසිශධාය හඳහා දරන ප්රයත්නය ශශුමශශුමත් ත්රිවිධා 

හුදදාශටත්  ශපොලීසියටත් අපි පළුදශශන්ම හවතුි ශන්ත ශශන්නට 

ඕනෑ. ශමතැනදී හවතුි ය ප්රකා  කරනශකොට පැහැදිලිශම අර පුංචි 

අයත් මත්ෂ කරන්න ඕනෑ. ුතශධායට නායකත්ශය දුන් පුශගලයා 

හැිනයට පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රී ෆීකඩ් මාර්ෂක ගරු හරත් 

ශෆොන්ශහේකා මැි තුමා අපට විශ ේෂශයන් ප්රකා  කළා  ුතශධාය 

කරනශකොට ශපොලීසිශේ  හහ හුදදාශේ පුංචි ශකොකශලෝ  විඳපු දුක 

පිළිබඳශ. ඒ අය මැරුණා විතර්ෂ ශනොශශයි  වි ාල දුක්ෂ 

විඳශගනයි මැරුශණ්. එම නිහා අශේ රශට් හමහවත ජ්නතාශ 

ශශුමශශන් ුතශධාශයන් මැරුක  සියලුශදනා සිහිපත් කරනශා. ඒ 

ශාශ ම  මාර්ගශේ  රාජ්කාරි කරන ශපොලිහව නිලධාාරින්ශ  ඉඳලා 

විශ ේෂශයන්ම එක දිගට පැය 24  පැය 48 රාජ්කාරි කරන ශපොලිහව 

නිලධාාරින්  ඒ රාලහාමිලා ිනකශත් අපි ඉතාම  ශගෞරශශයන් ුතතුශ 

සිහිපත් කරන්න ඕනෑ. 

රර්ෂෂාශ ගැන කියශදී රටක ජ්ාි ක රර්ෂෂාශත් හඳහන් 

කරන්න ඕනෑ. මට අමතක වුණා  අලුි න් පත් වුක  ගරු 

අමාතයතුමාට පළුදශශන්ම රැබ පතන්න. මම  හිතනශා  විශශත් 

ශැඩ්ෂ ශදන්න පුළුශන් පුශගලශය්ෂ හේබශශලා ි ශබනශා 

කියලා. අශේ ශශ පාලනඥයන් අතරින් විශශශතකුට ශැඩ්ෂ 

හේබශශලා ි ශබනශා. අලුත් තා්ෂෂණය  විශශත් ක්රමශේද  දැුමම  

බුශධිය  ඒ සියකල උපශයෝගි කරශගන ඉදිරි කාලය තුළ ශේ 

සියකල නිශැරැදි කරයි කියලා මම හිතනශා. අපට ශේශා ගැන 

විශේචන කරන්න අශහවථාශ්ෂ ශනොදී  ඔබතුමාට හවතුි  කරන්න 

අශහවථාශ ලැශබ්ශා කියා ප්රාර්ථනා කරනශා ශාශ ම  අපි ඔබතුමාට 

රැබ පතනශා. 

ජ්ාි ක රර්ෂෂාශ ගත්තාම  ජ්ාි ක රර්ෂෂාශ හමට බැුනක  

කරුක  කාරණා වි ාල ප්රමාණය්ෂ ි ශබනශා. ශේක ශපොලීසිශේ  

තුශ්ෂකුශ්ෂ අරශගන  එශහම නැත්නේ හුදදාශේ තුශ්ෂකුශ්ෂ 

අරශගන කරන පාලනය ශනොශශයි. ශේ අමාතයාං ය ගත්තාම  

රශට් ි ශබන හැම අමාතයාං යකටම බශධා වුක  වි ාල ශ ශයන් 

ශගකීේ ශපළ්ෂ එකට ශපළගහවශා ගත් අමාතයාං ය්ෂ.  ශේ හමට 

ජ්ාි ක රර්ෂෂාශ හමට බැුනක  කරුක  කාරණා රාශිය්ෂ 

ි ශබනශා. නුදත්  එම කාරණා ගැන කථා කරන්න අශහවථාශ 

නැහැ. ශමොකද  ශේ විශාදශේ දී  ශකින කාලය්ෂ තමයි අපට දීලා 

ි ශබන්ශන්. 
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[ගරු විිතත ශබ්රුශගොඩ මහතා] 
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ශකොවිඩ් ශහංගතයත් එ්ෂක රශට් රර්ෂෂාශට ති ශශලා 

ි ශබන ප්ර වනය පිළිබඳශ මා පළුදශශන්ම සිහිපත් කරනශා. රශට් 

රර්ෂෂාශ ගත්තාම  මෑත කාලශේ  ශකොවිඩ් ශහංගතය ශේ රටට 

වි ාල ප්ර වනය්ෂ ශශලා ි ශබනශා. ශකොවිඩ් ශහංගතය ශේ රටට 

ශගන්ශා ගත්ත එක්ෂ. දූපත්ෂ ශන අශේ රටට   එම ශහංගතය අපි 

ශගන්ශා ගත්ත එක්ෂ. ශකොවිඩ් පළුදශැනි අදියර රශා. ළට පහවශහේ 

මිුමශන්ශගොඩ රැකලත් එ්ෂක ශදශැනි අදියර රශා. මිුමශන්ශගොඩ 

රැකලත් එ්ෂක ශදශැනි අදියර රශාට පහවශහේ ශේ රශට් රණ්ඩුශ 

නිශැරැදි හැලරැේ හකහව කරපු නැි  නිහා රශට් රර්ෂෂක අං  

අපහරැතාශට පත් වුණා කියලා මා වි වශාහ කරනශා. හුදදාශේ හහ 

ශපොලීසිශේ   විශ ේෂශයන්ම ශහෞඛ්ය අමාතයාං ශේ  නිලධාාරින් ශේ 

ශශුමශශන් වි ාල ශැඩ ශකොටහ්ෂ කරනශකොට  හැලරැේශල 

ි ශබන අඩු පාඩු නිහා වි ාල ප්ර වනයකට ුදහුණ ශදන්න සිදු වුණා. 

එම නිහා  බන්ධානාගාර තතුශළේ මෑත කාලශේ  සිදු ශශමින් යන 

කරුක  කාරණා දිහා බැලුශාම  හැලරැේශල අඩු පාඩු ි ශබන බශ 

තමයි ශපශනන්ශන්.  ශේ රටට ශකොශරෝනා ශහංගතය ශගන්ශා 

ගත්තා හා හමානශම  තාේපශලින් ශටශශලා ි ශබන තැනක 

කාමරය්ෂ අහවශහේ ඉන්න සිරකරුශන් තුළට ශකොවිඩ් ශහංගතය 

ගිශේ  ශකොශහොමද? ශකොවිඩ් ශහංගතය නිකේම නිකේ යශන්නත් 

පුළුශන්  අශ ය නේ කවුරු ශහෝ මරන්න යශන්නත් පුළුශන්. 

එශහම නැත්නේ අත් ශැරැදීමකින්  හැලරැේශල ශැරැශදකින් 

තතුළට යශන්නත් පුළුශන් ශාශ ම  කවුරු හරි එළියට දාන්න 

ක්රමශේදය හකහව කරන්න යශන්නත් පුළුශන්. ඒ හා හමානශම 

ශහෞඛ්ය අමාතයාං යත් එ්ෂක ප්ර වනය්ෂ ති  කර ගන්න  එශහම 

නැත්නේ කවුරු හරි එ්ෂක ි ශබන ශපෞශගලික තරහකටත් 

ශමශැනි තත්ත්ශය්ෂ ති  කරන්න පුළුශන්. ශේ සිශධිය තතුශළේ ඒ 

කරුක  කාරණා සියකල ශගොුම ශශනශා. ශමතැනදී පැහැදිලිශ කිශ 

ුතතු කාරණාශ්ෂ ි ශබනශා. ශැරැදිකරුශන් වූ අය හිර ශගදර 

ඉන්නශා. හැබැයි  ශැරැදිකාරශයෝ ශශලා නැි  ශබොශහෝ ශදශනකුත් 

එතැන ඉන්නශා. ඒ සියලුශදනා ශැරැදිකාරශයෝ ශනොශශයි  

හැකකාරශයෝ හැිනයටයි තශම ඉන්ශන්. හැබැයි  හැකකාරශයෝ 

හැිනයට ඔවුන් ූලඩුශ්ෂ අහවශහේ තබාශගන පාලනය කරනශකොට  

ඔවුන් ඔවුන්ශ  අශ යතා ගැන කියනශකොට ඒ අයට ශශඩි තබා 

මරනශා නේ  මතක තබා ගන්න ඒක ශේ රට තුළ කරන මහා 

පාපය්ෂ. රණ්ඩුශේ පශි න ශැරැදි හහගත හැලරැේ නිහා ශේ 

තත්ත්ශය සිශධා වුණා කියලා තමයි අපි වි වශාහ කරන්ශන්. 

ළශේ  අපි මහර බන්ධානාගාරයට ගියා. අපි එතැනට ගිහිකලා 

බැලුශේ තත්තටම එතැන සිශධා වූ කාරණාශ ශමොක්ෂද කියලායි. 

රර්ෂෂාශට බලපාන ශදය්ෂ එතැන සිශධා ශශලා ි ශබනශා කියලා 

කියනශා. මහර බන්ධානාගාරශේ  10ශදශන්ෂ දමන්න ඕනෑ තැනට 

25ශදශන්ෂ දමා ි ශබනශා. ඒ අුමශ  කණ්ඩායම්ෂ ශමතැනට 

ශැඩිශශලා ි ශබනශා. එම නිහා ඒ අයට ශමතැන ජීශත් ශන්න ඉතා 

අමාරු ශශලා ි ශබනශා. එතැන හැකකරුශකු හැිනයට සිිනන 

ශකශන්ෂ අනාගතශේ  අධිකරණයකින් නිශැරදිකරුශශ්ෂ 

වුශණොත්  ඔහුට එතැනදි ුදහුණපාන්න සිදුශන ප්ර වන නිකේම 

නිකේ ප්ර වන ශනොශශයි. ඒ ප්ර වන ඔහුශ  ජීවිතයටම බලපානශා 

ශශන්න පුළුශන්.  

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ශමතැන ි ශබන ප්රධාාන 

කාරණය ශමයයි. මහර සිශධිශේ දී ශේ අය  PCR කරන්න කියලා 

ඉකලුශේ ශශන ශමොනශත් නිහා ශනොශශයි  ශැලිකඩින් ශකොශරෝනා 

ශරෝගින් මහරට එවූ නිහායි. ඒ නිහායි ශේ ප්ර වනය මතුශශලා 

ි ශබන්ශන්. අපි ශමහි අභ්යන්තරය ගැන ශහොයා බලශදි ඒක තමයි 

ප්රධාාන ප්ර වනය ශශලා ි බුශණ්. පාර්ලිශේන්තුශ උත්තරීතරයි 

කියලා අපි හැම ශදනාම ශේ රශට් අනාගතය ගැන  හැලරැේ ගැන  

පරිපාලනය ගැන  රර්ෂෂාශ ගැන කථා කරනශා. හැබැයි  හමහරු 

ශමතැනදි ඉතා ශමෝඩ කතන්දරත් කියනශා. හමහරු ශපි  ගැන 

කථා කරනශා. ශපි  ගැන කථා කරශදි අද එය තශත් ප්ර වනය්ෂ 

ශශලා ි ශබනශා. අද ශේ ශපි  හේබන්ධාශයන් මානසික 

ධශදයශරු ප්රකා ය්ෂ කරනශා. මානසික ධශදයශරු කියනශා  

ශේ ශපත්ශතන් ශශන්ශන් මානසික ශරෝගිශය්ෂ නිහඬ කරන එක 

කියලා. එතශකොට සිරකරුශශ්ෂ ශේ ශපත්ත්ෂ බීලා හිරශගය්ෂ 

තතුශළේ ඉඳශගන ප්රචණ්ඩ වුශණ් ශකොශහොමද කියන එක 

ප්ර වනය්ෂ ශශලා ි ශබනශා. ඒ ශාශ ම  ශේ ශපි  ශේ 

ශගොකලන්ශ  අතට ගියා කියන්ශන් ශේ හිරශ  කැඩුශාට 

පහවශහේයි. එශහම නේ හිරශ  කඩන ශත්ෂ ශේ ශගොකලන් ශේ 

ශැඩ  කශළේ ශකොශහොමද? ශමොන හිරශගදරකින් හරි සිරකරුශශෝ 

කඩාශගන එළියට යනශා නේ  ඒක හිරශගය්ෂ ශශනශාද? ඒක 

හිරශගය්ෂ ශශන්ශන් නැහැ. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! The Hon. (Mrs.) Kokila Gunawardene 
will now take the Chair. 

 
අනුරුව ගු දප්රේම්නාත් . . දෙොලවත්ත මහසතා මූලාසනදය්ද 

ඉවත් වූදය්ද, ගු දකෝකිලා ගුණවර්ධන මහසත්මිය මූලාසනාරූඪ 
විය. 

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு  பிரரம்நொத் சி. ததொலவத்த அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலரவ, ைொண்புைிகு  (திருைதி) ரகொகிலொ 
குணவர்தன அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள். 

 
Whereupon THE HON. PREMNATH C. DOLAWATTE left the 

Chair, and THE HON. (MRS.) KOKILA GUNAWARDENE took the 
Chair. 

 
ගු දහසක් ර් අ් පුහසාමි මහසතා 
(ைொண்புைிகு தஹக்டர் அப்புஹொைி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි   ශේ අශහවථාශේ මම තශත් 

කාරණය්ෂ කියන්න ඕනෑ. අද ජ්ාතයන්තර කුමන්ත්රණ ගැනත් 

කථා කරනශා. අද කථා කරන්න ි ශබන්ශන් ජ්ාතයන්තර 

කුමන්ත්රණ ගැන ශනොශශයි ශන්? ශේශා මහා විහිළු කථා ශන්. ඒශා 

පාර්ලිශේන්තුශ තතුශළේත් මහා joke. ශපත්ත්ෂ ශපන්ශා තශමත් 

ජ්ාතයන්තර කුමන්ත්රණ ගැන කථා කරනශා. ශපි  ගහලා තවිකලා 

ශේ ගැන කථා කරනශාද කියලා දැන් අපට ප්ර වනය්ෂ ි ශබනශා.  

අපි විශ ේෂශයන්ම ශමතැනදි මත්ෂ කළ ුතතු කාරණාශ්ෂ 

ි ශබනශා. ශේ සිශධිශේ දී යේ පිරිහ්ෂ මිය ගියා. ඔවුන් මරණයට 

පත්වුශණ් ශකොශහොමද කියන එක ඉදිරි කාලශේ දී අපට දැනගන්න 

අශ යයි. ශේ පිළිබඳශ විමහා බැලුශාම අපට දැනගන්න ලැබුණා  

ශේ කණ්ඩායශේ කවුරුශත් රුතධා ගබඩාශට අත ි යලා නැහැයි 

කියලා. රුතධා ගබඩාශට අත ි යලා නැි  අය රුතධා අරශගන 

ශශඩි තබා ගන්ශන් ශකොශහොමද? ළට ශපර දශශහේ මාධායශලින් ශේ 

සිශධිය ශපන්ශනශකොට ඒ හමහර දර් න බලශදි ශශඩි තබන  බ්ද 

අපට තරැණා. ඒ ශශඩි ිනක ඉහළටද තැබු ශේ? නැහැ. එම නිහා 

ශමතැන වි ාල ප්ර වනය්ෂ ි ශබනශා. ඒ වි ාල ප්ර වනය විහඳන්න 

කියලා මම ඉකලීම්ෂ කරනශා.  

ශේ අශහවථාශේ මම තශත් කරුණ්ෂ සිහිපත් කරන්න ඕනෑ. 

හහරාන්ශ  ප්රහාරයයි  මහර වූ සිශධියයි කියන ශේ ශදශ්ෂම එකම 

කරුක  කාරණා තමයි සිශධා ශශලා ි ශබන්ශන්. එදා යහ පාලන 

රණ්ඩුශ අහමත් වුණා  ඒ හැලරැේ හරියට ක්රියාත්මක කරන්න. ඒ 

නිහා තමයි ඒ ශශ සිශධා වුශණ්. ඒ හා හමානශම ශමශර ති  වූ 

මහර සිශධිශේ දී හරියාකාරශ කටුතතු කරන්න ශේ රණ්ඩුශ 

අහමත් වුණා. ශේ සිශධි ශදශ්ෂදීම සිශධා වූ ශශශක නිහා ශේ 

ශදශගොකලන්ටම ශේ හේබන්ධාශයන් කථා කරන්න අයිි ය්ෂ 

නැහැයි කියලා මම වි වශාහ කරනශා.  

ශේ හේබන්ධාශයන් අපට ුදහුණට ුදහුණ කථා කරලා විහඳා 

ගන්න කාරණාශ්ෂ ි ශබනශා. මතක තබාගන්න  හහරාන්ශ  

ප්රහාරශේ දී මැරුශණ් ත්රහවතශාදින් ශනොශශයි  මැරුශණ් 

ශශ පාලනඥයන් ශනොශශයි  මැරුශණ් රර්ෂෂක අං ශල අයත් 

ශනොශශයි කියලා. ඒ රගමික හවථානශලදී මැරුශණ් ශේ රශට් ඉදිරි 
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පාර්ලිශේන්තුශ 

අනාගතය ගැන දහහ්ෂ සිතුේ පැතුේ තබාශගන සිින ශගෞරශනීය 

ශදේේපියන් හහ දරුශන්. මතක තබාගන්න  ඔවුන්ශ   රීර කෑලි 

කෑලිශලට ගැලවිලා ශක විල්ෂ මැදයි ඔවුන් මැරුශණ්. එදා ඒ 

සිශධිය නතර කර ගන්න යහ පාලන රණ්ඩුශ අහමත් වුණා  

ශාශ ම  ඒ ගැන හරියට පරී්ෂෂණ කරලා ඒ ශැඩ කටුතතු ිනක 

කරන්න අහමත් වුණා. නුදත්  ශේ රණ්ඩුශ හේපූර්ණශයන්ම 

හහරාන්ශ  ප්රහාරය මත යැපී බලයට ර රණ්ඩුශ්ෂ. මම එශහම 

කියන්ශන් ශේ නිහායි. මට මතකයි  ඒ සිශධිය කාලශේ  හැම දාම 

රෑට කියනශා  ශමන්න කඩු අරශගන ුදහවලිේ ජ්නතාශ ගේශලට  

එනශා කපන්න කියලා. ශමන්න ශමශහම කථාශ්ෂ පතුරුශා 

ුදහවලිේ හා සිංහල ජ්නතාශ අතර ජ්ාි ශාදය තවිහවරැශා; ුදහවලිේ 

ජ්නතාශ කඩු අරශගන එනශා කියලා රශට් භීි ය්ෂ මැේශා.  

ළ ළට කාරණය  අශේ පාහක පශධාි ය. ශපොලීසියට හහ 

හුදදාශට පාහක රර්ෂෂා කරගන්න බැහැ  එම නිහා ශදමේපියන් 

තවිකලා පාහක රර්ෂෂා කරන්න කිේශා. ශදමේපියන් සියලුශදනා 

එකට එකතු ශශලා පාහල රර්ෂෂා කරුද කියලා රණ්ඩුශට 

විරුශධාශ එතැන කට කථාශ්ෂ ශගතුශා. රණ්ඩුශට ශේක කරන්න 

බැහැ  රණ්ඩුශේ ශැරැශශදන් ශේක සිශධා වුශණ් කියලා කිේශා.  

ඒ විතර්ෂ ශනොශශයි. හමහර පාලේශලට ශබෝේබ තබනශාය 

කියලා මහා ප්රචාරය්ෂ යශලා බිකශල්ෂ මැේශා. ශේ සියකල 

කරලා රණ්ඩුශේ බලය ගත්තා නේ  හහරාන්ශ  ප්රහාරය 

හේබන්ධාශයන් අශ ය පිළිතුරු ිනක අපට හරියට ලබා ශදන්න 

කියලා අපි කියනශා. හහරාන්ශ  ප්රහාරය හේබන්ධාශයන් කථා 

කරන්න ශබොශහෝ ශශශක ි ශබනශා.  

එදා කිේශා  ශපොලිහවපි තුමා  පත් කරගන්න තරේශත් බලය්ෂ 

නැහැ කියලා. දැන් බලය ලැබුණා; හැටනශල්ෂෂය්ෂ ඡන්දය 

දුන්නා  ජ්නාධිපි ශරයා පත් කර ගත්තා  තුශනන් ශදශ්ෂ බලයත් 

එ්ෂක පාර්ලිශේන්තුශ පත් වුණා. ළළටට  විශ ේෂශයන්ම විසිශන 

රණ්ඩුක්රම ශයශහවථා හං ශ ෝධානය මාර්ගශයන් තශත් ඒකාධිපි  

බලය්ෂ අතට ගත්තා; දැන් ශපොලිහවපි තුමාත් පත් කළා; දැන් 

අමාතයශරයකුත් අලුි න් පත් කරලා ි ශබනශා. අපි ඉකලනශා  

ශදවියන්ශ  නාමශයන් දැන්ශත් හහරාන්ශ  ප්රහාරයට හේබන්ධා 

ශමන්න ශේ කරුක  ිනක අපට ලබා ශදන්න කියලා. හහරාන්ලා 

පුරුදු කශළේ කවුද  හහරාන්ලාට හකලි දුන්ශන් කවුද  හහරාන්ලාට 

ශාහන දුන්ශන් කවුද  හහරාන්ලාට ශගශක දුන්ශන් කවුද  

හහරාන්ලාට රුතධා දුන්ශන් කවුද  පුපුරණ ද්රශය ිනක ශගනැවිත් 

දුන්ශන් කවුද කියන ශේ ප්ර වනශලට පිළිතුරු අපට අශ යයි. අපි 

ඒශා දැන ගන්න ඕනෑ.  

අපි දන්නශා  විශ ේෂශයන්ම ඒ ජ්නාධිපි  ශකොමිෂන් හභ්ාශ ශේ 

අශහවථාශේ  ඉතාම  ශහොඳ කටුතත්ත්ෂ කරනශා කියලා. ඒ ගැන 

අශේ ශගෞරශය පිරිනමනශා. හැබැයි  එතැනදී හැම ි හවශහේම කථා 

කරන ශශශකශල  දකින්න ලැශබන ශතොරතුරුශල ි ශබන්ශන්  

ශේ සිශධිය මට හරශා ගන්න බැරි වූ ශහේතු ගැන 

ශශ පාලනඥයන්ශගන් හහ නිලධාාරින්ශගන් ප්ර වන කරන බශයි. 

හැබැයි  එක ශපොලිහව නිලධාාරිශය්ෂ තවිකලා කටඋත්තරය්ෂ 

ශදනශා මාධායශයන් මම දැ්ෂකා. එහි හඳහන්ශන රකාරයට  ඔහු 

කියනශා  ශේ හහරාන්ට ඉහළින් තශ කවුරුන් ශහෝ අණ ශදන 

ශකශන්ෂ  හිිනයා කියලා. ශේ අණ ශදන්නා කවුද කියලා අපි දැන 

ගන්න ඕනෑ. ශේ අණ ශදන්නා කවුද කියලාත්  ඒ එ්ෂකම මා 

ඉකලා සිින කරුක  කාරණා ිනකත් මට දැනගන්න අශ යයි. 

කශතෝලිකයකු හැිනයටත්   එදා උශශ 10.00 සිට හශහ 4.00 ද්ෂශා 

ඒ මරණත් එ්ෂක හිටපු ශකනකු හැිනයටත්  ඒ ශේදනාශ විඳගත්ත 

ශකනකු හැිනයටත්  ඒ ශේදනාශ ශබදාහදා ගත්ත ශකනකු 

හැිනයටත් මම කියනශා  ශේශාශේ  හතය ශතොරතුරු ිනක ශේ රශට් 

මිනිරැන්ට දැන ගන්න අශ යයි කියලා.  

අශහාන ශ ශයන් මම කියනශා  ශේ සිශධියට හේබන්ධා වුක  

ශමොන ශකශන්ෂ ශහෝ ශේ මහ ශපොශළොශ මත අපට ශපශනන්න  

ඒ ශබෝේබ ප්රහාරශයන් මැරුණා හා හමානශ දු්ෂ විඳලා  ශක 

ගලලා මැශරන්න ඕනෑය කියලා.  ශේශාට අතහිත දීපු හමහර අය 

ඉන්න පුළුශන්. ඔහුට දරුශන් ඉන්න පුළුශන්. ඔහුට ශහෝ ඔහුශ  

දරුශන්ට ශහෝ එය විඳින්න ශශයි කියලා මම වි වශාහ කරනශා. ඒ 

නිහා හාධාාරණය ජ්නතාශට ඉෂවට කරන්න කියලා මම 

විශ ේෂශයන් ඉකලා සිිනනශා. මට ශේ අශහවථාශ ලබා දීම පිළිබඳශ 

ශබොශහොම හවතුි යි. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු හරත්  තරශහේකර තමි තුමා. ඔබතුමාට මිනිත්තු 14ක 

කාලය්ෂ ි ශබනශා. 

 
[අ.භ්ා. 2.38] 

 

ගු (ආචාර්ය) සරත් වීරදසේකර මහසතා මමහසජන ආරක්ෂක 
අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சரத் வீரரசகர - தபொதுைக்கள் 

பொதுகொப்பு  அமைச்சர்)  

(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekera - Minister of Public 
Security)   
මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි  රර්ෂෂාශ ගැන කථා කරන 

අද ශේ ශමොශහොත ශනවිට මහජ්න රර්ෂෂක අමාතයාං ය්ෂ 

අලුි න් පත් කරලා ි ශබනශා. මහජ්න රර්ෂෂක අමාතයාං ශේ  

නශ අමාතයශරයා හැිනයට මට ඒ ගැන කථා කරන්න ලැබීම ගැන 

හතුටු ශශනශා.  

අශේ ප්රධාානම විෂය පථය තමයි සියලු පුරශැසියන්ට කිසිම 

බිය්ෂ  හැක්ෂ නැතුශ නිදහශහේ ජීශත් ශන්නට රැදුරැ පරිහරය්ෂ 

නිර්මාණය කිරීම. එශන් වූ පරිහරය්ෂ  ශාතාශරණය්ෂ නිර්මාණය 

කරන්නට ශ්රී ලංකා ශපොලීසිය ඉතා වි ාල දායකත්ශය්ෂ දරනශා. 

ඒ නිහා ශපොලිහවපි තුමා තතුළු ශපොලිහව ශදපාර්තශේන්තුශට  ඒ 

බලකායට ප්රථමශයන්ම මශ  ශගෞරශය පුද කර සිිනනශා.  

සියලු පුරශැසියන්ට නිදහශහේ ජීශත් ශන්නට රැදුරැ පරිහරය්ෂ 

නිර්මාණය කිරීම හේබන්ධාශයන් අප අමාතයාං යට වි ාල 

ශගකීම්ෂ ි ශබනශා. ඒශා අතර ශපොලීසිශේ  ශහේශා මට්ටම ඉහළ 

නැං තම  හමාජ්ය මත් ද්රශය උශදුරින් නිදහහව කිරීම  ජ්න ජීවිතය 

රැර්ෂෂිත කිරීමට මංශකොකලකෑේ  හවත්රී දූෂණ  මිනී මැරුේ ශැනි 

අපරාධා මර්දනය කිරීම හා මැඩ පැශැත් තම  කාන්තා හිංහනය හහ 

ළමා අපචාර ශැනි ශශශක නැශැත් තම රදිය තමයි අප 

අමාතයාං ශේ  ප්රධාාන ශගකීම ශශන්ශන්. එශහම නේ  බිශයන්  

හැකශයන් ශතොරශ ජීශත් තමට පරිහරය්ෂ නිර්මාණය කරනශා 

නේ  එශැනි රටක පාතාලය ි ශබන්න බැහැ; කේපේ ඉකලන 

මැරයන් ඉන්න බැහැ; ඒ මැරයන්ට භ්ශේ  කේපේ ශදන මිනිරැන් 

ඉන්න බැහැ; මත් කුඩු  මත් ද්රශය ි ශබන්න බැහැ. අද මත් ද්රශය 

පාහක පශා ඉතා වි ාල ශ ශයන් රක්රමණය කරලා ි ශබනශා. ඒ 

හේබන්ධාශයන් ක්රියා කිරීමට අපට ශතොරතුරු අශ යයි; මහ 

ජ්නතාශශ  හහාය අශ යයි. ඒ හඳහා දැනටමත් ක්රියාත්මක ශන  

118 දුරකථන අංකය ශැඩි පහරැකේ හහිතශ  ්ෂි මත් කරලා මම  

ක්රියාත්මක කරනශා. "තමි තුමාට දන්ශන්න" කියන දැන් තම 

ශහට  අනිශදා ප්රචාරය කරනශා. ඒ තුළින් අපට පුළුශන්  පාතාලය 

හිහ ඔහශනශා නේ  කවුරුන් ශහෝ කේපේ ගන්නශා නේ  කේපේ 

ඉකලනශා නේ  මත් ද්රශය පාවිච්චි කරනශා නේ  මත් ද්රශය 

ශශශළුනන් ඉන්නශා නේ  ශකොකලකෑේ අපරාධා ි ශබනශා නේ 

දුරකථන අංක 118ට කථා කරලා හේපූර්ණ විහවතරය කියන්න. ළට 

පහවශහේ ඉතා කඩිනමින්  ්ෂෂිකශ ඒ හේබන්ධාශයන් කටුතතු 

කරන්න දැනටමත් විධිවිධාාන ශයොදා ි ශබනශා.  
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මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි  අපි දන්නශා  රටක ශකොුන 

නාරිනය ශන්ශන් ජ්ාි ක රර්ෂෂාශයි කියලා. ජ්ාි ක රර්ෂෂාශ 

නැි ශ ශමොකුත් කරන්න බැහැ. ජ්ාි ක රර්ෂෂාශ කියන්ශන්  

පාහවකු දින එකල වූ ප්රහාරය ශාශ  එක්ෂ වුණාට පහවශහේ ුදහවලිේ 

පකලිශලට පැනලා කඩු  කිරිච්චි ශහොයන එක ශනොශශයි. ජ්ාි ක 

රර්ෂෂාශ හපයනශා කියන්ශන්  අනතුර්ෂ ශශන්න පළුදශ හතුරා 

කවුද  ඔහුශ  ඉල්ෂක ශමොනශාද  ඔහු ශමොන පැත්ශතන්ද එන්ශන්  

ඔහුශ  අරුදක  ශමොනශාද කියලා දැනගන්නා එකයි. ඒක 

දැනගන්ශන් බුශධි අං ශයන්. රටක ශකොුන නාරිනය ජ්ාි ක 

රර්ෂෂාශ නේ  ජ්ාි ක රර්ෂෂාශේ ශකොුන නාරිනය ශන්ශන් බුශධි 

අං යයි. ඒ බුශධි අං ය තමයි යහ පාලන රජ්ය හේපූර්ණශයන්ම 

අකර්මණය කශළේ. අශේ රශට් බුශධි අං  එදා අකර්මණය කළා; 

දුර්ශල කළා; හා්ෂෂි නැි ශ බුශධි නිලධාාරින් රිමාන්ඩ් භ්ාරයට පත් 

කළා. ඒ නිහා තමයි පාහවකු ඉරිදා ප්රහාරය එකල වුශණ්. ඒ බුශධි 

අං ය දුර්ශල කරන ශකොට අද ජ්ාි ක රර්ෂෂාශ ගැන කථා කරන 

ශේ මන්ත්රීශරුන් ශබොශහෝශදනා එදා ඒ ගැන එක ශචනය්ෂශත් ශේ 

පාර්ලිශේන්තුශේ කථා කශළේ නැහැ.  

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි  අපි ුතශධාය නිමා කශළේ 2009 

මැයි 19ශන දා. ඒ ශන ශකොට බුශධි බලකා 3යි ි බුශණ්. ඒ බුශධි 

බලකා 3 ුතශධාශයන් පහවශහේ බුශධි බලකා 7 ද්ෂශා ශර්ධානය කළා. 

ඒක නිහා තමයි එකටීටීළ ත්රහවතශාදය නැශත තුන්හතර පාර්ෂ හිහ 

ඔහශන්න තැත් කළාම එය ශළ්ෂශන්න අපට පුළුශන් වුශණ්.   

අශේ රජ්ය බලයට රශාට පහවශහේ නැශත ශර්ෂ අපි බුශධි අං ය 

 ්ෂි මත් කරලා ි ශබනශා. ඒක නිහා තමයි ළශේ  ශන ශකොට 

පරන්තන්ශල ්ෂශකශමෝ ශබෝේබය්ෂ හහ ශළ දැමූ තශත් රුතධා හා 

පුපුරණ ද්රශය ශහොයාගන්න අපට පුළුශන් වුශණ්. ත්රහවතශාදයට හිහ 

ඔහශන්න අපි කිසිශහේත් ඉඩ ශදන්ශන් නැහැ කියන එකත් මා ශේ 

අශහවථාශේදී කියා සිිනනශා.  

අද ශේ ගරු හභ්ාශේදී ගරු හරත් ශෆොන්ශහේකා මන්ත්රීතුමා 

ප්රකා ය්ෂ කළා. එතුමා කිේශා  එතුමා ුතශධා හුදදාශ හැදුශා; 

 ්ෂි මත් කළා කියලා. අපි ඒක පිළිගන්නශා. ඒ ශාශ ම එතුමා 

කිේශා  එතුමා පාහශක අශේ ශිෂය භ්ට කණ්ඩායශේ හාජ්න්ශරයා  

මම ශකෝප්රකශරයා කියලා. ඒක හේපූර්ණ තත්ත. නුදත්  ඒ 

හාජ්න්ශරයා අද හාමානය මන්ත්රීශරශය්ෂ. ඒ ශකෝප්රකශරයා අද 

කැබිනට් තමි ශරශයකු ශශලා ඉන්නශා. ඒක අශේ හිතශත්කමට 

කිසි බාධාාශ්ෂ ශනොශශයි කියලා මා හිතනශා. ගරු මන්ත්රීතුමනි  

ඔබතුමා කියපු කථාශ හේපූර්ණ තත්ත. ඔබතුමා ුතශධා හුදදාශ 

හැදුශා  ඔබතුමා ුතශධා හුදදාශ  ්ෂි මත් කළාය කියන එක තත්ත. 

 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගු සරත් ද ෝදදසේකා මහසතා 
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு சரத் தபொன்ரசகொ) 

(The Hon. Field Marshal  Sarath Fonseka) 

ගරු තමි තුමා  එදා මම හාජ්න්  ඔබතුමා ශකෝප්රක. මාත් 
එ්ෂක හිටපු ඔබතුමා අද ඔශහොම ඉන්න එක ගැන මට 

හන්ශතෝෂයි  මා ඒ ගැන රඩේබර ශශනශා කියලායි මම කිේශේ.  

 
ගු මආචාර්ය  සරත් වීරදසේකර මහසතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சரத் வீரரசக்கர)  

(The Hon.(Dr.) Sarath Weerasekera) 

මටත් හන්ශතෝෂයි  ඒ ශකෝප්රකශරයා අද කැබිනට් 

තමි ශරශයකු ශශලා ඉන්න එක ගැන. ඒක හන්ශතෝෂයට 

කාරණය්ෂ. ඒක අශේ හිතශත්කමට කිසි බාධාාශ්ෂ ශන්ශන් නැහැ 

කියන එක තමයි මටත් හන්ශතෝෂ නිහා මා කිේශේ. ඔබතුමා 

ුතශධායට දායකත්ශය දුන්නා කියන එක මා හේපූර්ණශයන්ම 

පිළිගන්නශා. මාත් හුදදාශේ අවුරුදු 39්ෂ හක්රිය ශහේශශේ  හිිනයා. 

ුතශධාය දිනලා ජ්ාි ශේ  ප්රණාමය ලැබූ ශහන්පි යන් 5ශදනාශගන් 

ශකශන්ෂ  මම.  

මම පිළිගන්නශා  ුතද ජ්යග්රහණයක ශගෞරශය හිමි ශශන්න 

ඕනෑ ුතශධා කරපු අයටයි  ුතශධාය නිහා රබාධිත වූ අයටයි කියලා. 

නුදත් මම ඉතා ශගකීශමන් කියනශා  ුතශධායකින් දිනන්ශන් ශහෝ 

පරදින්ශන් ශශ පාලනඥයා බශ. ඉංග්රීසිශයන් කියනශා  "War is 

an extension of politics. There can be politics without war, 

but there cannot be war without politics" කියලා. ුතශධාය 

කියන්ශන් ශශ පාලනශේ  ම දිගුශ්ෂ. ුතශධාය්ෂ නැි ශ 

ශශ පාලනය්ෂ ි ශබන්න පුළුශන්. නුදත් ශශ පාලනය්ෂ නැි ශ 

ුතශධාය්ෂ ි ශබන්න බැහැ. ශදශන ශලෝක මහා ුතශධාශේ දී 

වින්හවටන් චර්චික තමයි ුතශධාය දිුමශේ. හිට්ලර් පැරදුණා. නුදත් 

ුතශධා කරපු ශජ්නරාකශරුන්ශ   අශමිරාකශරුන්ශ  නේ 

කියැශශන්ශන් ළට පරැශයි. අද වියට්නාමශේ  දහහව ගණන්ෂ 

මිනිරැන් කිශලෝමීටර දහහව ගණන් දුර ශගශාශගන අේශේ ශැහවශහේ 

ශපෝලිේශල එන්ශන් හේපූර්ණශයන්ම ශහෝ චි මින් ට ශගෞරශ 

කරන්න මිහ ශජ්නරාක ගියැේට ශගෞරශ කරන්න ශනොශශයි. 

ශජ්නරාක ගියැේ ශශුමශශන් ශකෞතුකාගාරය්ෂ හදලා නැහැ. ශහෝ 

චි මින් ශශුමශශන් තමයි ශකෞතුකාගාරය්ෂ හදලා ි ශබන්ශන්.  

ඒ ශාශ ම තමයි  ශකොරියාුම ුතශධාශේ දී ශජ්නරාක මැ්ෂ රතර් 

තනි තීරණය්ෂ ශගන නනය ද්ෂශා ුතශධාය දි්ෂ කරන්න හැදුශාම  

ජ්නාධිපි  ටෲමන් ඔහු අහව කරලා ශජ්නරාක මැි ේ රිඩ්ශච් පත් 
කළා. ඒක තමයි ශශ පාලනඥයන්ශ  කාර්යභ්ාරය. 

ශශ පාලනඥයන් තමයි ුතශධාය්ෂ දිනන්ශන් ශහෝ පරදින්ශන්.  

අපි දන්නශා 1987 ශර්ෂශේ දී ශඩමාරච්චි ශමශහුතශේදී ශශච්ච 

ශශ.  

 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගු සරත් ද ෝදදසේකා මහසතා 
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு சரத் தபொன்ரசகொ) 

(The Hon. Field Marshal  Sarath Fonseka) 
ගරු තමි තුමනි - 

 

ගු මආචාර්ය  සරත් වීරදසේකර මහසතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சரத் வீரரசக்கர)  

(The Hon.(Dr.) Sarath Weerasekera) 

ශපොඩ්ඩ්ෂ ඉන්න. මශ  කාලය ගන්න එපා. 1987 ශර්ෂශේ දී 

ශඩමාරච්චි ශමශහුතශේදී ඉන්දියාශශන් තවිකලා පරිේපු දැේමාම 

ුතශධාය නශත්ශන්න සිදු වුණා. 
 

ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගු සරත් ද ෝදදසේකා මහසතා 
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு சரத் தபொன்ரசகொ) 

(The Hon. Field Marshal  Sarath Fonseka) 
Sir, I rise to a point of Order. 

ගරු තමි තුමා  මම කථා කශළේ රණ විරුශන් ශශුමශශන්.  
 

ගු මආචාර්ය  සරත් වීරදසේකර මහසතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சரத் வீரரசக்கர)  

(The Hon.(Dr.) Sarath Weerasekera) 

ඔබතුමා ගැන ශනොශශයි මා කථා කරන්ශන්.  
 

ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගු සරත් ද ෝදදසේකා මහසතා 
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு சரத் தபொன்ரசகொ) 

(The Hon. Field Marshal  Sarath Fonseka) 

ඔබතුමා කථා කරන්ශන් ශශ පාලනඥයන් ශශුමශශන්. ඒකට 

ප්ර වනය්ෂ නැහැ.  
 

ගු මආචාර්ය  සරත් වීරදසේකර මහසතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சரத் வீரரசக்கர)  

(The Hon.(Dr.) Sarath Weerasekera) 

ඔබතුමා ගැන ශනොශශයි මම කථා කරන්ශන්. [බාධාා කිරීේ] 

අපි දන්නශා  1987 ශර්ෂශේ  ශඩමාරච්චි ශමශහුතශේදී ප්රභ්ාකරන් 

විනා  කරන්න දශහව තුනහතර්ෂ පමණ්ෂ ි බියදී ශශච්ච ශශ. 

නුදත් ඉන්දියාශශන් තවිත් පරිේපු දැේමා ම එදා සිින 

ශශ පාලන නායකශයෝ ඒකට බය ශශලා  බියගුලු ශශලා එදා 

1821 1822 



පාර්ලිශේන්තුශ 

ුතශධාය නැශැත්වූශා. නැත්නේ  එදා තමයි අපි ුතශධාය දිනන්ශන්. 

එදා ශඩන්සික ශකොබ්බෑකඩුශ ශජ්නරාකශරයාශ  තශහේ ි බුක  

කුනළු අපි දැ්ෂකා.  

2009 මැයි මාහශේ  19 දා තමයි  අපි ප්රභ්ාකරන් විනා  කශළේ. 

ළට හි  කීපයකට ඉහවශහකලා එංගලන්තශයන් රශා  ශඩ්විඩ් 

මිලිබෑන්ඩ්. ප්රං ශයන් රශා  බර්නාර්ඩ් කුෂවනර්. ඔවුන් තවිකලා 

ජ්නාධිපි තුමාට  රර්ෂෂක ශකකේතුමාට පුළුශන් තරේ බල 

කළා  ුතශධාය නශත්ශන්න කියලා. එදා ුතශධාය නැශැත්වූශා නේ  

අද ඔබතුමන්ලා  තරයන් බශට පත් ශන්ශන් නැහැ. ඒක නිහා තමයි 

මා කියන්ශන්  ුතශධාය්ෂ දිනන්ශන් ශහෝ පරදින්ශන් 

ශශ පාලනඥයන් කියලා. නුදත්  ඒශකන් කිසිශහේත් හිතන්ශන් 

නැහැ - [බාධාා කිරීේ] 

 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගු සරත් ද ෝදදසේකා මහසතා 
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு சரத் தபொன்ரசகொ) 

(The Hon. Field Marshal  Sarath Fonseka) 
Madam Chair, I rise to a point of Order. 

හුදදාශේ රණ විරුශන්  තරයන් බශට පත් ශන එක ගැන 

ඔබතුමා ඉරිසියා ද? කුහකයිද? 

 
ගු මආචාර්ය  සරත් වීරදසේකර මහසතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சரத் வீரரசக்கர)  

(The Hon.(Dr.) Sarath Weerasekera) 

එදා- [බාධාා කිරීේ] 

 
ගු ජගත් පුෂපපකුමාර මහසතා 
(ைொண்புைிகு ஜகத் புஷ்பகுைொர) 

(The Hon. Jagath Pushpakumara)  

Madam Chair, I rise to a point of Order. 

කරන්නාශගොඩ මහත්තයා නැේ ිනකට ගිනි තැබුශේ නැත්නේ 

තුදන්නාන්ශහේ ුතශධාය දිනාවි! 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු හරත්  තරශහේකර තමි තුමනි  ඔබතුමා කථා කරන්න. 

 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගු සරත් ද ෝදදසේකා මහසතා 
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு சரத் தபொன்ரசகொ) 

(The Hon. Field Marshal  Sarath Fonseka) 
Madam Chair, I rise to a point of Order. 

 
ගු මආචාර්ය  සරත් වීරදසේකර මහසතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சரத் வீரரசக்கர)  

(The Hon.(Dr.) Sarath Weerasekera) 

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි  මශ  කාලය.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්ත්රීතුමනි  ගරු තමි තුමාශ  කාලය පිළිබඳ ගැටලුශ්ෂ 

මතු ශශනශා. 

 
ගු මආචාර්ය  සරත් වීරදසේකර මහසතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சரத் வீரரசக்கர)  

(The Hon.(Dr.) Sarath Weerasekera) 

එය Point of Order  එක්ෂ කියලා පිළිගන්න බැහැ.  

ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්ත්රීතුමනි  ගරු තමි තුමාශ  කාලය පිළිබඳ 

ගැටලුශ්ෂ ති  ශශනශා. [බාධාා කිරීේ] ඔබතුමා "point of Order" 

කියමින් අශහවථා කීපය්ෂම ගත්තා. ඒ එක්ෂශත් points of Order 

ශනොශශයි ශන්. [බාධාා කිරීේ]  

 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගු සරත් ද ෝදදසේකා මහසතා 
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு சரத் தபொன்ரசகொ) 

(The Hon. Field Marshal  Sarath Fonseka) 

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි. [බාධාා කිරීේ]  

 
ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ඔේ  ගරු හරත් ශෆොන්ශහේකා මැි තුමා. අශහාන ශතාශ.  

 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගු සරත් ද ෝදදසේකා මහසතා 
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு சரத் தபொன்ரசகொ) 

(The Hon. Field Marshal  Sarath Fonseka) 
කරන්නාශගොඩ නැේශලට ගහන්න  නැේ අටකට- [බාධාා 

කිරීේ] 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ඒක point of Order එක්ෂ ශනොශශයි. ගරු හරත්  තරශහේකර 

තමි තුමා කථාශ කරශගන යන්න.  

 
ගු මආචාර්ය  සරත් වීරදසේකර මහසතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சரத் வீரரசக்கர)  

(The Hon.(Dr.) Sarath Weerasekera) 

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි - [බාධාා කිරීේ] 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්ත්රීතුමන්ලා බාධාා කරන්න එපා. ගරු තමි තුමාට 

කථාශ කරශගන යන්න ඉඩ ශදන්න. 

 
ගු මආචාර්ය  සරත් වීරදසේකර මහසතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சரத் வீரரசக்கர)  

(The Hon.(Dr.) Sarath Weerasekera) 

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි  අවුරුදු 39්ෂ හුදදාශේ හිටපු 

ශකශනකු හැිනයට ශමන්ම  ුතශධාය ජ්යග්රහණය කරලා ජ්ාි ශේ  

ප්රණාමය ලැබූ ශහන්පි යන් පහවශදනාශගන් ශකශනකු හැිනයට 

මම හුදදාශට ශගෞරශය ශදන ගමන් ඉතා ශග කීශමන් කියනශා  

ුතශධාය්ෂ ජ්යග්රහණය ශන්න ශහෝ පරාජ්ය ශන්න බලපාන්ශන් 

ශශ පාලනඥයන් හහ ශශ පාලන තීරණයි කියලා.  

අපි ත්රහවතශාදයට හේපූර්ණශයන් විරුශධායි; අන්තශාදයට 

හේපූර්ණශයන් විරුශධායි. ගරු මන්ත්රීතුමනි  ත්රහවතශාදයට 

අතරමැදිශය්ෂ නැහැ. In terrorism, there is no middleman, 

either you are a terrorist or not. යශමකු ත්රහවතශාදයට 

තරුණයන් ශයොුද කරන යේකිසි ප්රකා  ශේ ගරු හභ්ාශේ කරනශා 

නේ  ඒ ශකනාත් ත්රහවතශාදියකු හැිනයටයි අපි හලකන්ශන්. ද්රවිඩ 

හන්ධාානශේ  මන්ත්රීශරු අද ත්රහවතශාදින් හමරනශා. අද හමහර ද්රවිඩ 
මන්ත්රීශරු ත්රහවතශාදය ඉහවමතු ශන ප්රකා  කරනශා. ඒ ශාශ  

ශශශක ප්රකා  කිරීම නිහා නැශත ශතාශ්ෂ ත්රහවතශාදය මතු 

වුශණොත්  එයට එතුමන්ලා ශග කිශුතතුයි කියා මා ශේ අශහවථාශේ 

කියා සිිනනශා.  ශකොින ත්රහවතශාදශේ  ශශ පාලන හහවතය ද්රවිඩ 
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[ගරු (රචාර්ය) හරත්  තරශහේකර මහතා] 
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ජ්ාි ක හන්ධාානය - TNA - බශ අපි දන්නශා. හිටපු ජ්නාධිපි  

මහින්ද රාජ්ප්ෂෂ මැි තුමාශ  අුමකේපාශ අද භූමි කේපාශ්ෂ 

බශට පත් ශශලා ි ශබනශා. එදා ජ්ර්මනිශේ  හිට්ලර් විනා  කළාම  

හිට්ලර්ශ  "නාසි" ශශ පාලන ප්ෂෂය හේපූර්ණශයන් විනා  

ශශලා ගියා. කාේශබෝජ්ශේ  ශපොක ශපොට් කියන ත්රහවතශාදියා 

විනා  කළාට පහවශහේ ඔහුශ  "ශකමර් රූේ" කියන ශශ පාලන 

ප්ෂෂය හේපූර්ණශයන්ම නැි  ශශලා ගියා. ඉරාකශේ  හදාේ 

හුශහේන් විනා  කළාට පහවශහේ "බාත්" කියන ශශ පාලන ප්ෂෂය 

හේපූර්ණශයන් නැි  වුණා. ළිතේතුශේ ශහොහවනි ුදබාර්ෂ බලශයන් 
පහ කළාට පහවශහේ ඔහුශ  ශශ පාලන ප්ෂෂය තහනේ කළා. 

නුදත්  ශලෝකශේ  ි බුක  දරුක ම ත්රහවතශාදි හංවිධාානය විනා  

කළාට පහවශහේ අපි ඔවුන්ශ  ශශ පාලන හහවතය ශන ද්රවිඩ 

හන්ධාානය තහනේ කශළේ නැි  නිහා තමයි  අද ඔවුන් ශේ ශාශ  

ප්රකා  කරන්ශන්. ඒක අපි කරපු ශැරැශද්ෂ. ඒ ශැරැශශශ හේපූර්ණ 

ශාසිය අරශගන ශේ ශාශ  ප්රකා  කරනශා නේ ඔවුන්ට ශේ 

පාර්ලිශේන්තුශේ තශදුරටත් ඉන්න කිසිම ශහේතුශ්ෂ නැහැ කියලා 

තමයි මා කියන්ශන්. ඔවුන් ත්රහවතශාදින් හමරනශා නේ  

ශශේෂහහගත ප්රකා  කරනශා නේ  ශදමළ තරුණයන් උසි 

ගන්ශනශා නේ යළි ත්රහවතශාදය මතු වුශණොත් අනිශාර්යශයන්ම 

ුදලින්ම ශග කියන්න ඕනෑ ශේ මන්ත්රීශරුන් බශ මා ඉතා පැහැදිලිශ 

කියා සිිනනශා. 

අශහාන ශ ශයන් ශේ කාරණයත් කියන්න ඕනෑ. හුදදාශේ අය 

හැුවේබර විය ුතතු නැශද කියන කාරණයත් ශේ ගරු හභ්ාශේ මතු 

වුණා. ගරු මන්ත්රීතුමනි  හැඟීේ - emotions - ි ශබන්ශන් 

මුමෂයයන්ට පමණයි. ශරොශබෝශරුන්ට හහ ඌරන්  බූරුශන්  

බළලුන් රදි ි රිහන් හතුන්ට හැඟීේ නැහැ. හැඟීේ ි ශබන්ශන් 

මුමෂයයන්ට පමණයි. හුදදාශේ ඉන්ශන්ත් මුමෂයයන් නේ  

හුදදාශේ ඉන්න මුමෂයයන් ද හැඟීේබර ශශනශා. හැඟීේබර ශන 

නිහා තමයි  ශශ  ශප්රේමී ගීත ි ශබන්ශන්; ශශ  ශප්රේමී කි කාශක 

ි ශබන්ශන්. අභිශප්රේරණය කරන්න - motivate  - පුළුශන්  මිනිරැන් 

හැඟීේබර නේ පමණයි. හැබැයි  හැඟීේ පාලනය කරලා ඉල්ෂක 

කරා යන්න තමයි අපි හුදදාශශන් පුහුක ශ්ෂ ශදන්ශන්. 

මශ  පුතා  නිල තුනශමන් සිිනයදී  හුදදාශේ හිටපු තාත්තා 

ශැඳලා බදා ගන්න එක කවුරුන් ශහෝ විශේචනය කරනශා නේ 

ඔහුට  කිසිම හැඟීම්ෂ - emotions - නැහැයි කියන එක තමයි මම 

ශේ අශහවථාශේදී කියා සිිනන්ශන්. ඒ ශාශ ම මම කියන්න ඕනෑ  

ඒශකන් කාටශත් පාඩුශ්ෂ වුශණ් නැහැ කියන එක. අපි දන්නශා 

හැඟීේබර නැි ශ - emotions  -  ගත්ත තීරණශලින් ශබොශහෝ 

අශහවථාශල සිදුශශලා ි ශබන හානි. එක ශතාශක අපට කමාන්ශඩෝ 

භ්ටයින් තුන්සිය ගණන්ෂ නැි  ශශලා ි ශබනශා; ුතද ටැංකි 7 8්ෂ 

නැි  ශශලා ි ශබනශා. ඒ emotions නැි ශ ගත් තීරණ නිහායි. ඒ 

නිහා හුදදාශ ශහෝ ශපොලීසියක හැඟීේ - emotions - කියන ශශ  

ි බිය ුතතු ශදය්ෂ. ඒ අුමශ තමයි ඔවුන් motivate කරන්න පුළුශන් 

ශශන්ශන් කියන එක මම ශේ අශහවථාශේදී කියන්න කැමි යි.  

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි  අද අශේ ජ්නතාශට බිශයන් 

හැශකන් ශතොරශ ජීශත් ශශන්න නේ ශහෞභ්ාගයශේ  දැ්ෂම අුමශ 

ශපොලීසිය ඉතාම ශහොඳ ශහේශය්ෂ කළ ුතතු ශශනශා. අපි 

ශපොලීසියට අශ ය හහන - බටා  රහාර -  ලබා ශදනශා  ඔවුන්ශ   

චිත්ත ධධාර්ය ශැඩි කරන්න.  

ගයන්ත කරුණාි ලක මැි තුමා  රංිතත් මශදුමබණ්ඩාර 

මැි තුමා කරපු නිර්ශශ  මම ඉතා අගය කරනශා. ඒ නිර්ශශ  

ක්රියාත්මක කරමින් හුදදාශ  ශපොලීසිය ඉතා දිුතක  කරමින් ඒශා 

ඉතා කාර්ය්ෂෂම ශහේශා බශට පත් කරමින්  අශේ රශට් බිශයන් 

හැශකන් ශතොරශ ජීශත් ශශන්න පුළුශන් ශාතාශරණය්ෂ අපි 

හදන්න හේපූර්ණශයන්ම උත්හාහ කරනශාය කියමින් මශ  ශචන 

හවශකපය ශමයින් අශහන් කරනශා.   

ගු චාමර සම්පත් ෙසනායක මහසතා 
(ைொண்புைிகு சொைர சம்பத் தசநொயக்க) 

(The Hon. Chamara Sampath Dasanayake)  
Sir, I rise to a point of Order. 

අශේ  ශපොලීසිය භ්ාර ගරු තමි තුමනි  හුදදාශට ශදනශා 

ශාශ ම ශපොලීසියට දැන් ration එක අශ යයි.  ඔබතුමන්ලාශගන් 

මම ඉකලීම්ෂ කරනශා ශපොලීසියටත් ration එක ශදන්න කියලා.  
 

ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු තුෂාර ඉුනනික මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට මිනිත්තු 8ක 

කාලය්ෂ ි ශබනශා.  

 
[අ.භ්ා. 2.52] 
 

ගු ුරෂාර ඉුගනිල් අමරදසේන මහසතා 
(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரரசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි  ශබොශහොම හවතුි යි.  

මම මූලිකශම ශපොලීසිය පිළිබඳශ  කථා කරන්න 

බලාශපොශරොත්තු ශශනශා. අශේ නශ තමි තුමාට මා ඉහවශහකලාම 

රැබ පතනශා. ඔබතුමා රර්ෂෂක නිලධාාරියකු හැිනයට හිටපු නිහා 

මධායහවථ තමි ශරශය්ෂ ශශනශා නේ ඒක අපි ඉතාම  අගය 

කරනශා. ගරු තමි තුමනි  ශපොලීසිශේ  දැනට ි ශබන ප්ර වන 

ගණනාශ්ෂ මට ශබොශහෝ අය කිේශා. ශපොලීසිශේ  inspection 

ි ශයනශා. SSP මහත්තයා මාහ 6කට හැරය්ෂ  DIG මහත්තයා 

අවුරුශදකට හැරය්ෂ  SP මහත්තයා මාහයකට හැරය්ෂ පරී්ෂෂණ 

කරනශා. ශේ ි ශබන පරී්ෂෂණශලදී - inspections - ශපොලීසිශේ  

හුක  ගාන්න ඕනෑ  ඒ හවථානය අලංකාර කරන්න ඕනෑ  ඒ වියදේ 

ශහොයන්න ඕනෑ. ශේ හඳහා ශැය කරන්න අරුදදක ි ශබනශා. 

ශපොලීසිශේ  නිලධාාරින්ට සිශධා ශශනශා  ශශට් පිශට් ඉන්න 

ශයාපාරිකයන්ට ශේ හඳහා උදේ කරන්න කියන්න; එශහමත් 

නැත්නේ ශශනත් ශශනත් ශපෞශගලික මූලාශ්රශලින් හකලි ගන්න. 

තත්තටම ශේ කාරණාශ ශපොලීසියට ශනොගැළශපන ශදය්ෂ. ගරු 

හරත්  තරශහේකර තමි තුමා  මම කියන ශදය ශපොඩ්ඩ්ෂ 

අශධාානයට ගන්න.  
 

ගු මආචාර්ය  සරත් වීරදසේකර මහසතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சரத் வீரரசக்கர)  

(The Hon.(Dr.) Sarath Weerasekera) 

ශහොඳයි. [බාධාා කිරීේ] 
 

ගු ුරෂාර ඉුගනිල් අමරදසේන මහසතා 
(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரரசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
නැහැ. නැහැ. එතුමා ශශනත් කථාශක හිිනශේ . ශපොලීසිශේ  

inspectionsශලදී ශපොලීසිශේ  නිලධාාරින් හිටමශන් යශනශා  ශශට් 

පිශට් ඉන්න ශයාපාරිකයන් ළටට හුක  පිරියේ කරන්න  අරකට 

ශේකට කියලා. තත්තටම ඒක උහහව ගුණාත්මක ශපොලිහව 

නිලධාාරිශය්ෂ නිර්මාණය කර ගැනීශේදී බාධාාශ්ෂ ශශනශා. ඒ 

පිළිබඳ අපි ඔබතුමාශ  අශධාානයට ශයොුද කරශනශා. ත්රිවිධා 

හුදදාශල ඒ ශාශ  තත්ත්ශය්ෂ නැහැ. ඒ නිහා තමයි ඔවුන් යේ 

කිසි හවශාක්න තත්ත්ශයක ඉන්ශන්.  

කලින් රංිතත් මශදුමබණ්ඩාර මැි තුමා හඳහන් කළා  

ශපොලීසිශේ  ප්රශාහන පහරැකේ හේබන්ධාශ ි ශබන ගැටලු. 

තත්තටම අපි දකිනශා  ශපොලීසිශේ  අශ යතා  ඉෂවට කර ගන්න 

හෑම ශපොලිහව හවථානයකටම ලබා දීලා ි ශබන්ශන් ශකොශහේ ශහෝ 

ි ශබන ඉන්දියන් ශාහනය්ෂ. ඔවුන්ට special duties ි ශබනශා. 

ට්රැෆික්්ෂ ශහේශාශ හලහන්න ි ශබනශා. උහාවි යන්න ි ශබනශා. 

විශ ේෂ ශමශහුතේ ි ශබනශා. කරුණාකරලා ශේ ශාශ  
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පාර්ලිශේන්තුශ 

ශශශකශලට ශපොලීසියට අශ ය ශන ප්රශාහන අශ යතා ශශුමශශන් 

ශැඩි අශධාානය්ෂ ශයොුද කරන්න කියන කාරණය මම කියන්න 

කැමි යි.  

ළළටට ඔවුන්ශ  රහාර දීමනාශ - ration -  හේබන්ධාශයන් 

කථා කළ ුතතුයි. ජ්නාධිපි ශරණශේ දී තුදන්නාන්ශහේලාශ  

ශපොශරොන්දු මාලාශේ ි බුක  ප්රධාානම ශදය්ෂ තමයි ත්රිවිධා හුදදාශේ 

සියලු අයට රහාර දීමනාශ ශදනශා නේ  ශපොලීසියටත් 

අනිශාර්යශයන්ම රහාර දීමනාශ ශදනශා කියන එක. 

තත්තශ ශයන්ම  ඒ ශපොශරොන්දුශ හිතත් ශප්රේමදාහ මැි තුමා ළටත් 

ි බුණා. නුදත් දැන් රණ්ඩුශ අශේ ශනොශශයි. ඒ නිහා ඒ පිළිබඳ 

තුදන්නාන්ශහේලාට මත්ෂ කර සිිනන්න කැමි යි. ශමොකද  අපි 

දකිනශා රාත්රියට හමහර නිලධාාරින්ට uniform එක්ෂ තඳශගන 
කන්න තැන්ෂ නැහැ. හමහර ශශලාශට ශකොශහේ ශහෝ චයිනීහව 

ශහෝටකශල ඒ ශපොලිහව නිලධාාරින් රහවි යාදු ශශනශා. එශහමත් 

නැත්නේ ශකොශහන් ශහෝ කන්න හේබශශන  කන්න පුළුශන්  

කන්න ශදන තැනකට ගිහිකලා කනශා. හාමානයශයන් ගේශල 

ඉන්න පුරශැසිශය්ෂ ශපොලීසියට කන්න ශදන්ශන් නැහැ. ඒ 

ශපොලීසිශයන් ශැඩ්ෂ නැි  නිහා. හැබැයි  මතක ි යා ගන්න 

නිරාහාරශ කෑමට ශදය්ෂ නැි  ශපොලිහව නිලධාාරියාට 

හශභ්ාශශයන්  කැමැත්ශතන් ගිහිකලා කන්න ශදන්ශන් ගශේ 

ඉන්න   අවිධිමත්  නීතයාුමූලල ශනොශන ශයාපාර කරන පුශගලයා 

බශ. එතශකොට ශපොලීසිය බාකදු ශනශා; ශපොලීසියට තශ කට 

කථාශ්ෂ හැශදනශා. අශේ රණ්ඩුශ පැශි  කාලශේ  ශේ පිළිබඳශ 

ශයෝජ්නාශ්ෂ රශා. අපි ශපොලීසිශයන් නිර්ශශ  ලබා ගත්තා. රැළු 

නිලධාාරිශයකුට ration එක හැිනයට රුපියක 3 500ක දීමනාශකුත්  

ඉහළ නිලධාාරිශයකුට ration එක හැිනයට රුපියක 14 000කට 

එහා දීමනාශකුත් ලබා ශදන්න කියලා නිර්ශශ  කරලා ි බුණා. 

ශේක හරි ශකළිය්ෂ. රැළු නිලධාාරියාශ  බඩගින්නයි  ඉහළ 

නිලධාාරියාශ  බඩගින්නයි ශදකම එකයි. ශේ ශදශගොකලන්ශ ම 

ශබෝෂක එකයි ශන්. රැළු නිලධාාරියා රුපියක 3 000කින් කන්න 

ඕනෑ; ඉහළ නිලධාාරියා රුපියක 14 000කින් කන්න ඕනෑ. ඒ 

ශාශ  ි බුක  අහමමිි ක කාරණා නිහා ශේ කාරණය යටපත් 

වුණා.  

ඒ විතර්ෂ ශනොශශයි. හෑම ශපොලිහව නිලධාාරිශයකුම පැය අශට් 

ශහේශය ශනොශ අනිශාර්යශයන් පැය ශදොළහක ශහේශය්ෂ කරන බශ 

අපි ඉතා ශහොඳාකාරශම දන්නශා. දුරහවථ ප්රශශ ශල ඒ අය 

රාජ්කාරිශේ  ශයශදනශා. ඔවුන්ශ  ශහේශා හවථානය හහ ශහේශා 

කාලය පිළිබඳශ ඔබතුමාශ  විශ ේෂ අශධාානය ශයොුද කරන්න 

කියලා මම ශේ අශහවථාශේදී ගරු තමි තුමාට ශයෝජ්නා කරනශා. 

අද ශේ හභ්ාශේ බුශධි අං  ගැනත් කථා කළා. පාහවකු ඉරිදා 

ප්රහාර ය පිළිබඳශ බුශධි අං  දැුමේ දුන්නා. ශමශහම අනතුර්ෂ සිදු 

ශනශා කියලා බුශධි අං  දැුමේ දීලාත්  බුශධි අං  කියපු ශශශක 

නිසි කළමනාකරණයකින් ුතතුශ ක්රියාත්මක ශනොකරපු නිහා තමයි 

පාහවකු ඉරිදා ප්රහාරය සිදු වුශණ්. දැන් ඒ ශබෝලය එහාට දානශා; 

ශමහාට දානශා. ශශ පාලනඥයා ශබෝලය නිලධාාරියාට දානශා. 

නිලධාාරියා ශබෝලය ශශ පාලනඥයාට දානශා. එශහම ශබෝල පාහව 

කරන අය ඉන්ශන්ත් අශේ පැත්ශත් ශනොශශයි  

තුදන්නාන්ශහේලාශ  පැත්ශත්මයි. හිටපු ජ්නාධිපි තුමා ශේකට 

ශග කියන්න ඕනෑ කියලා කට්ිනය්ෂ ශබෝලය දානශා. හිටපු 

ශපොලිහව නිලධාාරින් හහ රර්ෂෂක ශකකේතුමන්ලා ශේකට ශග 

කියන්න ඕනෑ කියලා තශ පැත්තකට ශබෝලය දානශා. ඒක තමයි 

ි ශබන ප්ර වනය. ඒ නිහා කරුණාකරලා ශේ පිළිබඳශ ශහොයන්න 

කියලා තමයි අපි කියන්ශන්. දැන් ශේක අවුරුශද්ෂ -  

 
ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්ත්රීතුමා  ඔබතුමාට තශ මිනිත්තු ශදකක කාලය්ෂ 

ි ශබනශා. 

ගු ුරෂාර ඉුගනිල් අමරදසේන මහසතා 
(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரரசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ශේ කාරණය පිළිබඳශ කරුණාකරලා ඔබතුමාශ  අශධාානය 

ශයොුද කරන්න කියලා මම ශේ අශහවථාශේදී ශයෝජ්නා කරනශා.  

මහර බන්ධානාගාරශේ  ති  වූ සිශධිය පිළිබඳශත් බුශධි අං  

දැුමේ දුන්නා. මම ශේ කාරණය අලුත් බන්ධානාගාර 

තමි තුමාශ  අශධාානය ට ශයොුද කරනශා.  හිරකරුශන් ''ශපි '' 

ගැහුශා කියලා විමක  තරශං  තමි තුමා කියනශා. "නැහැ   

හිරකරුශන් ශපි  ගැහුශා" කියලා රශට් ඉන්න මිනිහවරැ කියනශා. 

හිරකරුශන් ''ශපි '' ගැහුශා කියලා රණ්ඩුශේ විමක  තරශං  

තමි තුමා කියනශා. රශට් ඉන්න මිනිහවරැ කියනශා  "නැහැ  නැහැ. 

හිරකරුශන් ශපි  ගැහුශා" කියලා. ඒ නිහා හිරකරුශන් ''ශපි '' 

ගැහුශාද   ''හිරකරුශන් ශපි  ගැහුශාද'' කියන කාරණය පිළිබඳශ 

ශහොයා බැලිය ුතතුයි. [බාධාා කිරීම්ෂ] 

 
ගු දලොහසා්ද රත්වත්දත් මහසතා මමැණික් හසා 
සපවර්ණාභරණ ආශ්රිත කර්මා්දත රාජය අමාතය සහස 
බ්දධනාගාර කළමනාකරණ හසා සිරකුව්ද 
පුනුත්ථාපන ක යුුර රාජය අමාතයුරමා   
(ைொண்புைிகு தலொஹொன் ரத்வத்ரத - இரத்தினக் கல், தங்க 

ஆபரணங்கள் சொர்ந்த மகத்ததொழில் இரொஜொங்க அமைச்சரும் 

சிமறச்சொமலகள் முகொமைத்துவம் ைற்றும் சிமறக்மகதிகள் 

புனர்வொழ்வளிப்பு அலுவல்கள் இரொஜொங்க அமைச்சரும்) 

(The Hon. Lohan Rathwaththe - State Minister of Gem and 
Jewellery Related Industries and State Minister of Prison 
Management and Prisoners' Rehabilitation) 

උත්තරය්ෂ ශදන්න මට අශහවථාශ ලබා ශදන්න  ගරු 

මන්ත්රීතුමා. ළශේ  මම මහර බන්ධානාගාරයට ගියා. බන්ධානාගාරය 

තතුශළේ  ශශලා ි ශබන සිශධිය ගැන දැනට CID එශකන් 

පරී්ෂෂණය්ෂ කරශගන යනශා. බන්ධානාගාර නිලධාාරින්ශ  ශශඩි 

පහරකින් කිසිම ශකශනකු මැරිලා නැහැ. මැරිලා ඉන්න 

සියලුශදනා මැරිලා ි ශබන්ශන් තතුශළේ කට්ිනය ගහශගනයි.  

 
ගු ුරෂාර ඉුගනිල් අමරදසේන මහසතා 
(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரரசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

එත ශකොට ශශඩි පහරශක ි ශබන්ශන්? 
 

ගු දලොහසා්ද රත්වත්දත්  මහසතා   
(ைொண்புைிகுதலொஹொன்ரத்வத்ரத)  

(The Hon. Lohan Rathwaththe) 
ශශඩි පහරශක තබා ි ශබනශා. ඒ ශශඩි පහරකින් කවුරුශත් 

මැරිලා නැහැ. මරණ පරී්ෂෂණශලින් ඒ බශ ශහළි ශශලා 

ි ශබනශා.  
 

ගු ුරෂාර ඉුගනිල් අමරදසේන මහසතා 
(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரரசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ශහොඳයි. ගරු  ශලොහාන් රත්ශත්ශත් රාජ්ය තමි තුමා  ඔය නශ 

පත් තම ලැබීම හේබන්ධාශයන් අපි ඔබතුමාට රැබ පතනශා. ශැඩි 

ශැඩිශයන් බන්ධානාගාර හදලා ශැඩි ශැඩිශයන් සිරකරුශන් ගන්න 

ලැශබ්ශා කියලා මම ප්රාර්ථනා කරනශා.  

මට කියන්න ි ශබන්ශන් ශේකයි. දැන් ඒ ශදමේපියන්  -

[බාධාාකිරීම්ෂ]  රපරැ මට බාධාා කරන්න එපා. මශ  කාලය  

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි. මශ  කාලය  ශේ.  

 
ගු දලොහසා්ද රත්වත්දත්  මහසතා   
(ைொண்புைிகு தலொஹொன் ரத்வத்ரத)  

(The Hon. Lohan Rathwaththe) 
අපට දුන්නා ශාශ  ශනොශශයි  ඉදිරිශේ දී ඔබතුමන්ලාත් 

බන්ධානාගාරයට රශශොත් අපි ශහොඳට  බලා ගන්නශා. 
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ගු ුරෂාර ඉුගනිල් අමරදසේන මහසතා 
(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரரசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ශබොශහොම හවතුි යි. මාත් මාහ හය්ෂ  හත්ෂ බන්ධානාගාරශේ  

හිිනයා.  

ඒ දරුශන් පිළිබඳශ ි ශබන අවිනි වචිතභ්ාශය නිහා මහර 

බන්ධානාගාරය අහල ශදමේපියන් අඬනශා .  

 
ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට ලැබී ති  කාලය අශහානයි  ගරු මන්ත්රීතුමා.  

 

ගු ුරෂාර ඉුගනිල් අමරදසේන මහසතා 
(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரரசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි  ගරු ශේ.සී. අලශතුශල 

මැි තුමාත් මට විනාඩි ශදක්ෂ ශදන්නේ කිේශා. අශහාන කාරණය 

කියන්න මට විනාඩි ශදක්ෂ අශ යයි. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
විනාඩියකින් අශහන් කරන්න  ගරු මන්ත්රීතුමා. 

 

ගු ුරෂාර ඉුගනිල් අමරදසේන මහසතා 
(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரரசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

විනාඩි ශදකකින් මශ  කථාශ අශහන් කරන්නේ  

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි. මට කියන්න ි ශබන්ශන් 

ශේකයි. ශේ රණ්ඩුශ හැටනශ ල්ෂෂය්ෂ ජ්නතාශ රැශට්ටුශා; රාජ්ය 

ශහේශකයන් රැශට්ටුශා; ශැඩි හහන ලබා ශදනශා කිේශා; ශකොමිෂන් 

හභ්ා පිහිටුශනශා කිේශා; අන්ි මට සිරකරුශන් ශශුමශශන් තඬුශා; 

රණවිරුශන් රැශට්ටුශා; එදා පිටශකොටුශට රපු රබාධිත 

රණවිරුශන් සියලුශදනා රැශට්ටුශා. ශේ රජ්ය අශේ රශට් ඉන්න 

හැටනශ ල්ෂෂය්ෂ විතර්ෂ ශනොශශයි  අශේ රශට් ඉන්න හර්ෂ 

ිනකත් රැශට්ටුශා. ශාරියශපොල ප්රා ශශශීය හභ්ාශේ හභ්ාපි ශරයා 

මන්ත්රීශරුන්ට ලිුතමකින් දැුමේ ශදනශා  2020.12.08ශැනි දා 

හභ්ාශ රැහව ශනශා කියලා. ළට අදාළ ලිපිය මම ශේ අශහවථාශේදී 

සභාගත* කරනශා. 

ඒ රැහව තමට අදාළ නයාය පත්රය තුළ පනාදරගම ශහේශන් ශගදර 

මහව කඩයට මහව හැප ම හඳහා නශ ඝාතනාගාරය්ෂ ඉදිකිරීම 

හේබන්ධාශ හාකච්ඡා කරනශා කියලා   - 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member 
ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමාශ  කථාශ අශහන් කරන්න. 

 

ගු ුරෂාර ඉුගනිල් අමරදසේන මහසතා 
(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரரசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිය  මට ශපොඩ්ඩ්ෂ ඉඩ ශදන්න.  

ශේ රණ්ඩුශ 69 ල්ෂෂය්ෂ ජ්නතාශ විතර්ෂ ශනොශශයි  ශේ රශට් 

සිිනන සියලුශදනා විතර්ෂ ශනොශශයි  ශේ රශට් සිිනන හර්ෂ ිනකත් 

රැශටුශා කියන එක ශේ අශහවථාශේදී කියමින් මශ  ශචන හවශකපය 

අශහන් කරනශා. 

ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
 ගරු ඩී.  තරසිංහ මන්ත්රීතුමා. ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමාට 

මිනිත්තු පහක කාලය්ෂ ශශන් කර ි ශබනශා.  

 
[අ.භ්ා. 3.01] 
 

ගු ඩී. වීරසිවහස මහසතා 
(ைொண்புைிகு டீ. வீரசிங்க)  

(The Hon. D. Weerasingha)  

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි  මහජ්න රර්ෂෂක ගරු 

කැබිනට් අමාතයතුමා ශමතැන සිිනන අශහවථාශේ රර්ෂෂක 

අමාතයාං ය පිළිබඳශත්  රාජ්ය රර්ෂෂක  හවශශශ  කටුතතු හා 

රපදා කළමනාකරණ රාජ්ය අමාතය ගරු චමක රාජ්ප්ෂෂ 

මැි තුමාශ  අමාතයාං ය පිළිබඳශත් කථා කරන්න ලැබීම ගැන 

මා හතුටු ශශනශා. 

ශේ රශට් ත්රිවිධා හුදදාශටත්  ශපොලීසියටත්  සිවික රර්ෂෂක 

ශදපාර්තශේන්තුශටත් මම ශේ ශේලාශේ ුදලින්ම හවතුි ශන්ත 

ශශනශා.  ශේ රට රර්ෂෂා කරලා  ශේ රශට් ඒකීයභ්ාශය රර්ෂෂා 

කරලා   ඒ ශාශ ම ශේ රට අනතුරකට පත් ශශච්ච හැම 

අශහවථාශකම - [බාධාා කිරීම්ෂ] 

 
ගු ඩී. බී. දහසේරත් මහසතා මපශු සම්පත්, දගොවිදපොළ 
ප්රවර්ධන හසා කිරි හසා ිතත්තර ආශ්රිත කර්මා්දත රාජය 
අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு டீ.பி. ரஹரத் - கொல்நமட வளங்கள், பண்மணகள் 

ரைம்பொடு, பொல் ைற்றும் முட்மட சொர்ந்த மகத்ததொழில் 

இரொஜொங்க அமைச்சர்)  

(The Hon. D.B. Herath - State Minister of Livestock, Farm 
Promotion and Dairy and Egg Related Industries) 

 

නැඟී සිටිදේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඩී.බී. ශහේරත් රාජ්ය අමාතයතුමා. [බාධාා කිරීම්ෂ]  කාලය 

පිළිබඳශ වි ාල ගැටලුශ්ෂ ි ශබනශා. 

 

ගු ඩී.බී. දහසේරත් මහසතා 
(ைொண்புைிகு டீ.பி. ரஹரத்)  

(The Hon. D.B. Herath) 
මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි  මම ශේ කාරණය 

ශකිනශයන් කියන්නේ. ශහේශන්ශගදර මහව කඩය්ෂ ි ශබනශා. ඒක 

දිගු කාලයක සිට ි ශබන එක්ෂ. ඒ මහව කඩය තශදුරටත් පශත්ශා 

ශගන යනශාද කියන එක පිළිබඳශ කථා කරන්නයි ශකකේශරයා 

ඒ ලිුතම යශා ි ශබන්ශන්.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඩී.  තරසිංහ මන්ත්රීතුමා   කථාශ කරශගන යන්න. 

 

ගු ඩී. වීරසිවහස මහසතා 
(ைொண்புைிகு டீ. வீரசிங்க)  

(The Hon. D. Weerasingha)  

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි  මට මශ  ශේලාශ ශදන්න 

ඕනෑ. මට විනාඩි පහයි ි ශබන්ශන්. [බාධාා කිරීම්ෂ] ගරු තුෂාර 

ඉුනනික මන්ත්රීතුමා  මට කථා කරන්න ඉඩ දීලා ශාඩි ශශන්න. 

[බාධාා කිරීේ]  

1829 1830 

————————— 
*  පුසපතකාලදේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශේන්තුශ 

ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්ත්රීශරුනි  කරුණාකර ශේ විශාදයට හේබන්ධා ශන 

මන්ත්රීතුමන්ලාට බාධාා කරන්න එපා. එතුමන්ලාට කථාශ කරශගන 

යන්න අශහවථාශ ශදන්න. 

 
ගු ඩී. වීරසිවහස මහසතා 
(ைொண்புைிகு டீ. வீரசிங்க)  

(The Hon. D. Weerasingha)  

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි  මම ශේ අශහවථාශේ ශේ රශට් 

ත්රිවිධා හුදදාශටත්  ශපොලීසියටත්  සිවික රර්ෂෂක 

ශදපාර්තශේන්තුශටත් හවතුි ශන්ත ශශනශා  ශේ රට අනතුරකට 

පත් ශශච්ච හැම අශහවථාශකදීම ශේ රට රර්ෂෂා කරලා - [බාධාා 

කිරීේ] ශේ මන්ත්රීතුමාට මාධායයට ශමොක්ෂ හරි යශා ගන්න ශපොඩි 

අශහවථාශ්ෂ ශදන්න  මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි.  

 
ගු ුරෂාර ඉුගනිල් අමරදසේන මහසතා 
(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரரசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි  ගරු ඩී.බී. ශහේරත් මැි තුමා 

තමයි රණ්ඩුශේ පශු හේපත්  ශගොවිශපොළ ප්රශර්ධාන හා කිරි හා 

බිත්තර රශ්රිත කර්මාන්ත රාජ්ය අමාතයතුමා. එතුමාශ  

රහනශේ ම තමයි ශේ ප්රාශශශීය හභ්ාශ හර්ෂ මඩුශ්ෂ හඳහා 

අශහරය ඉකලන්ශන්. මහ රණ්ඩුශ කියනශා  හර්ෂ මරන්ශන් 

නැහැ කියලා. [බාධාා කිරීේ]  

 
ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාශ  කරුක  දැ්ෂ තම අශහන් කරන්න ගරු මන්ත්රීතුමනි. 

[බාධාා කිරීේ]  

 
ගු ුරෂාර ඉුගනිල් අමරදසේන මහසතා 
(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரரசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

මහව කඩයට මහව හපයන්නයි හර්ෂ මරන්න අශහර 

ඉකලන්ශන්. [බාධාා කිරීේ]  

 
ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඩී.  තරසිංහ මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමා කථාශ කරන්න. [බාධාා 

කිරීේ]  

 
ගු ඩී. වීරසිවහස මහසතා 
(ைொண்புைிகு டீ. வீரசிங்க)  

(The Hon. D. Weerasingha)  

ගරු මන්ත්රීතුමනි  හර්ෂ ප්ර වන හර්ෂ ගාලකට ගිහිකලා 

බලාගන්න. හර්ෂ  ගැන ප්ර වන ශමතැන කථා කරන්න එපා. [බාධාා 

කිරීේ] ශේක පාර්ලිශේන්තුශ. ශේ රශට් මිනිරැන් අප ශේ 

පාර්ලිශේන්තුශට එශා ි ශබන්ශන් හරකුන්ශ  ප්ර වන කථා 

කරන්න ශනොශශයි  රශට් ප්ර වන කථා කරන්නයි. [බාධාා කිරීේ]  

විශ ේෂශයන්ම මහජ්න රර්ෂෂක කැබිනට් අමාතයතුමා ශේ 

අශහවථාශේ ගරු හභ්ාශේ සිිනනශා. එතුමාට ශේ රශට් ශපොලීසියත්  

සිවික රර්ෂෂක ශදපාර්තශේන්තුශත්  භ්ාර දීලා ි ශබනශා. මමත් 

සිවික රර්ෂෂක ශදපාර්තශේන්තුශේ හිටපු නිලධාාරිශය්ෂ. සිවික 

රර්ෂෂක ශදපාර්තශේන්තුශේ හිටපු අධාය්ෂෂ ජ්නරාකශරයා අද 

මහජ්න රර්ෂෂක තමි ශරයා විධියට ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ 

ඉන්නශා. සිවික රර්ෂෂක ශදපාර්තශේන්තුශේ හිටපු නිලධාාරියකු 

විධියට මටත් අද ශමතැනට එන්න පුළුශන් ශශලා ි ශබනශා. ගරු 

තමි තුමනි  ඔබතුමා එදා සිවික රර්ෂෂක ශදපාර්තශේන්තුශ 

හැදුශා ශාශ  ශේ රශට් රර්ෂෂාශ  ශේ රශට් ශපොලීසිය හදයි 

කියලා අපට වි වශාහය්ෂ ි ශබනශා. අපි දන්නශා  එදා ගශේ සිින 

ශකොකලන්ට කථා කශළේ "ගේ බට්ශටෝ" කියලා. 2006දී හරත් 

 තරශහේකර මැි තුමා සිවික රර්ෂෂක ශදපාර්තශේන්තුශ භ්ාර 

ශගන ගම රර්ෂෂා කරන්න කටුතතු කළ රකාරය අපි දැ්ෂකා. 

එදා "ගේ බට්ශටෝ" කියලා හැඳින්වූ ශකොකලන් සිවික රර්ෂෂක 

නිලධාාරින් ශලහ නේ කළා. කුරහන් පාට කිට් එක ශශුමශට එදා 

කැළෑ තුනම ශදන්න කියලා -  

 
ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමාට තශ මිනිත්තු ශදකක කාලය්ෂ 

ි ශබනශා. 

 
ගු ඩී. වීරසිවහස මහසතා 
(ைொண்புைிகு டீ. வீரசிங்க)  

(The Hon. D. Weerasingha)  

අද හරත් ශෆොන්ශහේකා මැි තුමා ශමහි සිිනනශා.  අද රර්ෂෂක 

අං ශේ  නිලධාාරින් ගැන කථා කරන එතුමා   එදා එම තරුණයන්ට  

කැළෑ තුනම ශදන්න යනශකොට ඒකට විරුශධා වුක  බශ මට 

මතකයි. ගශේ ශකකලන්ට  ශකොකලන්ට ඒ කැළෑ තුනම තඳශගන 

ගම රර්ෂෂා කරන්න ි බුක  අශහවථාශ එදා නැි  කළා. එදා හරත් 

 තරශහේකර මැි තුමා ඔවුන්ට ටී56 ගිනි අවිය්ෂ දීලා  ශහොඳ 

uniform එක්ෂ දීලා  ශහොඳ පුහුක ශ්ෂ දීලා  ඒ අය සිවික 

රර්ෂෂක නිලධාාරින් බශට පත් කළා. ඒශ්ෂ ශගෞරශය අපි 

එතුමාට ශදන්න ඕනෑ. ඒ ශාශ ම අද එතුමාට ශපොලීසිය භ්ාර දීලා 

ි ශබනශා. මට මතකයි එදා ුතශධාය අශහන් වුණාම  සිවික 

රර්ෂෂක ශදපාර්තශේන්තුශේ අයට කිේශා  - [බාධාා කිරීම්ෂ] 

 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගු සරත් ද ෝදදසේකා මහසතා 
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு சரத் தபொன்ரசகொ) 

(The Hon. Field Marshal  Sarath Fonseka) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමා කියපු විධියට කැළෑ තුනම 

අඳිනශාට මම කශදාශත් විරුශධා ශශලා නැහැ. හැබැයි  ඔබතුමාශ  

ශහේනාධිනායකතුමා  එනශකොට එතුමාට ශාහනය්ෂ නැහැ කිේශා; 

driversලා නැහැ කිේශා; රර්ෂෂාශ නැහැ කිේශා; Navy  එශකන් 

ශදන්ශන් නැහැ කිේශා. ඒ ඔ්ෂශකෝම දුන්ශන් මම. එතුමා මශ  
ඉහවහරහට තවිකලා අඬලා ඒශා ඉකලා ගත්ශත්. [බාධාා කිරීම්ෂ] 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඩී.  තරසිංහ මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමාශ  කථාශ කරන්න. 

 
ගු මආචාර්ය  සරත් වීරදසේකර මහසතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சரத் வீரரசக்கர)  

(The Hon.(Dr.) Sarath Weerasekera) 

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි  මශ  නම හඳහන් වුක  නිහා 

කියන්නට ඕනෑ.  මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි  කශදාශත් 

එශහම වුශණ් නැහැ කියන එක කියන්න ඕනෑ. ගරු හරත් 

ශෆොන්ශහේකා මන්ත්රීතුමනි  නුදත් සිවික රර්ෂෂක බලකායට 

කැළෑ නිල තුනම ශදනශකොට ඔබතුමා තමයි විරුශධා වුශණ්. ළට 

පරැශ  [බාධාා කිරීේ] මම රර්ෂෂක ශකකේතුමාට කියලා තමයි 

ඒක ගත්ශත්. [බාධාා කිරීේ] ඒක හේපූරණ තත්ත. [බාධාා කිරීේ] 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු  තරසිංහ මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමාශ  කථාශ කරන්න. 
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ගු ඩී. වීරසිවහස මහසතා 
(ைொண்புைிகு டீ. வீரசிங்க)  

(The Hon. D. Weerasingha)  

ඒ ශාශ ම ගරු හරත්  තරශහේකර අමාතයතුමාට අපි ශේ 

අශහවථාශේදී හවතුි ශන්ත ශශනශා. [බාධාා කිරීේ] ශමොකද  එදා 

අතුරු හුදදාශ්ෂ අශ ය නැහැ කියලා කියශදී  සිවික රර්ෂෂක 

ශදපාර්තශේන්තුශේ එම හශහෝදරයන් ශයාපෘි ශලට ශයොුද කරලා 

ශේ රශට් ජ්ාි ක ධානයට  ශේ රටට වි ාල ධානහවකන්ධාය්ෂ ඉතුරු 

කර ශදන්න අශහවථාශ්ෂ අරශගන දුන්ශන් එතුමා. [බාධාා කිරීේ] අද 

නීි ය ගැන කථා කරනශා. [බාධාා කිරීේ]  අද නීි ය ගැන - [බාධාා 

කිරීේ] මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි  ශේ අය  නිහඬ කරන්න.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්ත්රීතුමන්ලා නි ව බ්ද ශශන්න. ගරු  තරසිංහ 

මන්ත්රීතුමාශ  කථාශට බාධාා ශශනශා. [බාධාා කිරීේ] ගරු හරත් 

ශෆොන්ශහේකා මැි තුමා - [බාධාා කිරීේ] ගරු  තරසිංහ මන්ත්රීතුමාට 

තශත් මිනිත්තුශක කාලය්ෂ ි ශබනශා. [බාධාා කිරීේ]  

 
ගු ඩී. වීරසිවහස මහසතා 
(ைொண்புைிகு டீ. வீரசிங்க)  

(The Hon. D. Weerasingha)  

මට කථා කරන්න ඉඩ ශදන්න. මශ  කාලය ගතශශනශා. 

ශේශා කියනශකොට හිත්  රිශදනශා තමයි. ශමොනශා කරන්නද? 

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි  මා විශ ේෂශයන්ම කියන්න ඕනෑ 

- 

ගු මආචාර්ය  හසර්ෂ ෙ සිල්වා මහසතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

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

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු හර්ෂ ද සිකශා මන්ත්රීතුමාශ  point of Order එක 

ශමොක්ෂද? [බාධාා කිරීම්ෂ]  

 
ගු මආචාර්ය  හසර්ෂ ෙ සිල්වා මහසතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

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

ඔේ. පිටුශ ශපරළන්ශන් නැතුශ බැහැ ශන්. පාර්ලිශේන්තුශේ 

හවථාශර නිශයෝග 92.(1) යටශත් ි ශබනශා  කථා ශනොකරන 

මන්ත්රීන් විසින් පිළිපැදිය ුතතු රීි . තැන් තැන්ශල ගිහිකලා කෑ 

ගහලා - [බාධාා කිරීම්ෂ] එශහම කරන්න බැහැ ශන්. ඔබතුමිය ශේ 

හභ්ාශේ හභ්ාපි  හැිනයට කටුතතු කරනශකොට - [බාධාා කිරීේ]  

 
ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ශදපැත්ශත්ම ගරු මන්ත්රීතුමන්ලා නි ව බ්ද ශශන්න. කථා 

කරන මන්ත්රීතුමාට කථාශ කරන්න අශහවථාශ ලබා ශදන්න. තම 

තමන්ශ  රහනශලට ගිහිකලා ශාඩි වුණා නේ ශහොඳයි. 

 
ගු මආචාර්ය  හසර්ෂ ෙ සිල්වා මහසතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

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

ශමොක්ෂද ශේ? ශමශහම කරන්න බැහැ ශන්. [බාධාා කිරීේ] අර 

බලන්න ශකෝ. ශමශහම කරන්න බැහැ ශන්  චමක රාජ්ප්ෂෂ 

තමි තුමනි. ඔබතුමාත් කථානායකශරයා ශ ශයන් කටුතතු කළා 

ශන්. [බාධාා කිරීේ]  

ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්ත්රීතුමන්ලා තමන්ශ  රහනශලට ගිහිකලා ශාඩි 

ශශන්න. ගරු  තරසිංහ මන්ත්රීතුමා කථා කරන්න. 

 

ගු ඩී. වීරසිවහස මහසතා 
(ைொண்புைிகு டீ. வீரசிங்க)  

(The Hon. D. Weerasingha)  

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ශේ අය අද නීි ය ගැන කථා 

කරනශා. එදා සිවික රර්ෂෂක ශදපාර්තශේන්තුශේ සිින අධාය්ෂෂ 

ජ්නරාක රනන්ද පීරිහව මැි තුමාට ශනොකියා  අධාය්ෂෂ 

ජ්නරාකශරශය්ෂ ශගනැකලා ඒ පුටුශේ ශාඩි කළා. අද නීි ය ගැන 

කථා කරන අය එදා නීි යට ශැඩ කශළේ නැහැ. සිවික රර්ෂෂක 

ශදපාර්තශේන්තුශ භ්ාර තමි තුමා ශේ ශශලාශේ ශේ ගරු හභ්ාශේ 

ඉන්න නිහා ශපොඩි ඉකලීේ ිනක්ෂ කරන්න ි ශබනශා. ගරු 

තමි තුමනි  අද සිවික රර්ෂෂක ශදපාර්තශේන්තුශේ 

හශහෝදරයන්ට ප්ර වන ිනක්ෂ ි ශබනශා.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්ත්රීතුමනි  දැන් කථාශ අශහන් කරන්න. 

 

ගු ඩී. වීරසිවහස මහසතා 
(ைொண்புைிகு டீ. வீரசிங்க)  

(The Hon. D. Weerasingha)  

මට තශ විනාඩියක කාලය්ෂ ශදන්න  මූලාහනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමියනි. 

ශයාපෘි ශලට ශයොදශා ඉන්න හශහෝදර හශහෝදරියන් අද 

විශ ේෂ රාජ්කාරිශලට ශකොළඹට අරශගන එනශා  ගරු 

තමි තුමනි. එතශකොට එම ශයාපෘි ශල   ත ශගා කරලා ි ශබනශා 

නේ  බඩ ඉරිුව ශගා කරලා ි ශබනශා නේ  ඒක රකින්න 

කවුරුශත් නැහැ. ඒශා විනා  වුශණොත් එම ශයාපෘි යට හකලි 

ලබා ගන්න විධිය්ෂ නැහැ. එම නිහා විශ ේෂ රාජ්කාරි හඳහා 

එශනශකොට ශයාපෘි ශලට ශයොදශා නැි  අය එශන්න කියලා මා 

ඉකලීම්ෂ කරනශා. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු  තරසිංහ මන්ත්රීතුමනි  කථාශ අශහන් කරන්න. 

 

ගු ඩී. වීරසිවහස මහසතා 
(ைொண்புைிகு டீ. வீரசிங்க)  

(The Hon. D. Weerasingha)  

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි  මට තශ විනාඩියක කාලය්ෂ 

ශදන්න. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට ශැඩිපුර මිනිත්තු ශදකක කාලය්ෂ ලබා දීලා 

ි ශබනශා. 

 

ගු ඩී. වීරසිවහස මහසතා 
(ைொண்புைிகு டீ. வீரசிங்க)  

(The Hon. D. Weerasingha)  

ඒ ශාශ ම අලි ශැටශල රාජ්කාරි කරන නිලධාාරින්ට නිසි 

පුහුක ශ්ෂ ලබා දීලා නැහැ  ගරු තමි තුමනි. ඒ නිසි පුහුක ශ 

ඔවුන්ට ලබා ශදන්න කියලා මා ඉකලීම්ෂ කරනශා. ඒ අයට 

රුපියක 34 000්ෂ ශාශ  රැළු ශැටුප්ෂ ලැශබන්ශන්. එම ශැටුප 

1833 1834 



පාර්ලිශේන්තුශ 

ශැඩි කරන්නත් කටුතතු කරන්න කියලා ඉකලනශා. ඒ ශාශ ම 

සිවික රර්ෂෂක ශදපාර්තශේන්තුශේ හශහෝදරයන්ශ  ඉකලීම්ෂ 

ි ශබනශා. ත්රිවිධා හුදදාශට  ශපොලීසියට ශරෝහක ි ශබනශා. ඒ 

ශාශ  ඔවුන්ටත් අශ ය ශබශහත් ිනක ලබා ගන්න  තමන්ශ  

පවුකශල අයට අශ ය ශබශහත් ිනක ලබා ගන්න  අශහවථාශ 

උදාකර ගැනීම හඳහා ඔවුන්ට ශරෝහල්ෂ හදා ශදන්න කියලා  ශේ 

අශහවථාශේදී මා  ඉකලනශා.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු  තරසිංහ මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමාශ  කථාශ අශහන් කරන්න. 

 
ගු ඩී. වීරසිවහස මහසතා 
(ைொண்புைிகு டீ. வீரசிங்க)  

(The Hon. D. Weerasingha)  

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි  පිහවරැ බකශලෝ  

 
[මූලාසනදේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

ශාශ  අශන්ෂ අය කෑ ගැහුශාම ඒ කාලයත් මශගන් ගන්ශන් 

ශකොශහොමද කියලා මා දන්ශන් නැහැ.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
මීළටට  ගරු රවුෆව හකීේ මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට මිනිත්තු 10ක 

කාලය්ෂ  ි ශබනශා. 

 

[අ.භ්ා. 3.09] 
 

ගු රවු ප හසකීම් මහසතා  
(ைொண்புைிகு றவுப் ஹகீம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

බිහවමිකලාහිර් රහවමානිර් රහීේ. 

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි  මහජ්න රර්ෂෂාශ පිළිබඳශ  

ශපොලිහව ශදපාර්තශේන්තුශ හහ සිවික රර්ෂෂක ශදපාර්තශේන්තුශ 

භ්ාරශ අලුි න් පත්  ත සිිනන ගරු හරත්  තරශහේකර මැි තුමන්ට  

ුදලින්ම මාශ  ශුභ්ාශිංහන පුදකර සිිනනශා. මා ුදලින්ම එතුමාශ  

අශධාානයට ශේ ප්ර වනය ශයොුද කරනශා. එරාවුර් ප්රශශ ශේ  

ශපොලිහව හවථානය්ෂ ඉදි කිරීම හඳහා  ඉඩම්ෂ ශශන් කරලා ි බුණා. 

ළට යාබදශ ි ශබන අලිගාර් ජ්ාි ක පාහල ශශුමශශන් ඒ ඉඩම 

ලබා ශදන්න කියලා ගේශාසීන්ශ  ි බුක  ඉකලීම්ෂ මත අපි එය 

ශපොලිහවපි තුමාට ශයොුද කළා. ඉන් පරැශ අපි ශයෝජ්නා කළා  

මයිලාේපාශලි ප්රශශ ශේ  ශපොක හංශර්ධාන අධිකාරියට - Coconut 

Development Authority  - අයත් ඉඩම්ෂ ඒ හඳහා පාවිච්චි 

කරන්න පුළුශන් කියලා. ඒක ශශන් කර ශදන ශමන් අපි ඉකලීම්ෂ 

කරලා ි ශබනශා. අරුන්දික ප්රනාන්දු රාජ්ය අමාතයතුමාත් ඒ 

හඳහා එකටත්ශය පළ කර ි ශබන බශ මා කිශ ුතතුයි.  අලිගාර් 

ජ්ාි ක පාහලට යාබදශ ි ශබන ඉඩම ශපොලිහව හවථානයකට ුමරැදුරැ 

ඉඩම්ෂ බැවින්  එය අලිගාර් පාහශක දිුතක ශ හඳහා ලබා ශදන 

ශමන් ඉකලීම්ෂ කරනශා. ඒ හේබන්ධාශයන් අපි ුදලින් ගත්ත 

ක්රියාදාමය පිළිබඳ ෆයික ශගොුමශ ශපොලිහවපි තුමා ළට ි ශබන 

බශත් මා කිශ ුතතුයි.  

I must also say this for your benefit since it is an 
important matter concerning the Sri Lanka Police. When 
the police come to prosecute cases before the original 

courts of this country, the difficulties in pursuing a case 
without the assistance of the Attorney-General’s 
Department is a serious issue. To train the police officers 
to appear in courts also takes a long time. There are 
police sergeants who appear before the original courts, 
particularly the Magistrate’s Court. The present IGP 
himself also joined the police force as an Assistant 
Superintendent of Police. You can recruit lawyers with 
10 years' experience as ASPs and then get them to lead 
these cases and for each SSP division, if you can appoint 
one ASP who is a qualified lawyer, it would be very 
helpful to pursue cases and also to dispose of these cases. 
I think it is a matter that you must take into consideration 
and take some steps to appoint lawyers with at least a 
minimum of 10 years' experience in criminal work before 
the Magistrate’s Court and the High Courts so that they 
will be able to prepare the plaints and dispose of these 
cases. Even the Mahara incident had happened because 
there are so many remand prisoners without plaints being 
filed in courts. With this COVID-19 situation, Courts are 
also not sitting. Almost 23,000 remand prisoners are in 
several prisons overcrowding them. All this has happened 
because disposal of cases is getting delayed due to the 
inexperience of police officers who are appearing before 
the Magistrate’s Courts. Therefore, I suggest that you 
take immediate steps to recruit ASPs who are qualified 
lawyers so that they will be able to conduct cases before 
the Magistrate’s Courts in this country. 

Having said that, I would also like to bring to the 
attention of Major General (Retd.) Kamal Gunaratne, 
who is the Secretary to the Ministry of Defence and since 
the Hon. Chamal Rajapaksa is also in the House, the need 
to consider releasing the Silawathura land which is 
occupied by the Navy. The Navy Camp in Silawathura 
has taken over the entire Silawathura Town. The Hon. 
Kader Masthan, former Deputy Minister, is also aware of 
this. He and myself made representations to the former 
regime. We have taken some steps. We discussed with 
the earlier Secretary of Defence to have this naval 
detachment in Silawathura to be shifted to another 
strategic location close by and to release the entire town 
area for the use of the civilian population who have 
resettled in that area. That is an important matter because 
several acres of valuable land which belongs to private 
individuals had been occupied and now a big complex 
has come up there. It would be useful if you could 
consider releasing those lands for the private people who 
own them. Their deeds and all the other documents have 
been submitted to the Defence Ministry and this has not 
been attended to for several long years. This has been a 
serious issue. Therefore, I request that that be considered 
earnestly.  

Together with that, there is also the issue of the 
Murakottanchanai Artillery Regiment Camp which was 
sought to be shifted to Punnakuda area in Eravur. I would 
ask the Hon. Minister of Public Security - the President 
has to be approached regarding this - not to do that 
because the Murakottanchanai Camp is a big complex. 
There is a school there and that school has been provided 
with an alternate building already. Therefore, there is no 
need to shift that camp to the Punnakuda area in Eravur. 
That land is earmarked for a BOI zone so that there 
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would be investments coming to that area. That is an LRC 
land which has to be left for the use of the people of the 
Eravur area. Therefore, I ask you not to consider shifting 
that camp. I believe now the present regime has taken a 
decision not to shift the Murakottanchanai Camp. I would 
like, once again, to urge that issue be dealt with as we 
have requested.  

Buildings have already been allocated for the 
Ramakrishna Mission School and that school is 
functioning quite conveniently in the new buildings. 
Therefore, that issue needs to be attended to so that there 
would not be an attempt to take over the LRC land in 
Punnakuda for this purpose.  

Having said that, let me deal with the issue of 
custodial death. That is a matter the Hon. Minister will 
have to look at since there are several allegations now 
coming up with what is happening in prisons as well as in 
police custody. Custodial death is a very serious issue 
regarding which we may face problems when it comes to 
the International Community. Therefore, these issues 
have to be  thoroughly examined. The Criminal Procedure 
Code provides in Section 371 that for any death taking 
place in a prison, there has to be a postmortem and a 
proper inquiry. I was surprised when the new State 
Minister of Prison Management and Prisoners' 
Rehabilitation, the Hon. Lohan Rathwaththe, told us 
today in the House that nobody has died of gunshot 
injuries. These are matters that have to be established 
through a proper postmortem and these inquiries also 
have to be conducted in a very open manner.    

Today, the Hon. Ali Sabry gave an assuarance to the 
House that there is a committee of inquiry appointed with 
retired High Court Judge Kusala Sarojini Weerawardena 
heading it and with former President of the Bar 
Association, my batchmate, President’ s Counsel U.R. de 
Silva also as a member. I hope that the Committee will 
have hearings where the public also can come and give 
their version of the incident because there are so many 
parents and kith and kin of these prisoners who want  to 
know the exact situation and many other facts. Therefore, 
there must be an open inquiry where this issue will be 
settled once and for all.  This is not the first time an 
incident like this happened; there have been several 
incidents earlier. Mutinies inside  prisons is a very serious 
issue.  

Custodial death is something that we have to get 
involved in and stop. Also, it would be better for the 
Human Rights Commission to be permitted to visit the 
prison and do their own inquiry. Since the Human Rights 
Commission is an independent organization, while the 
ministerial inquiry is proceeding, it must also be given 
provision to conduct a separate inquiry so that the 
veracity and the truthfulness of the inquiry would be 
better established through such a mechanism.  

Having said that, I must say that we were all very 
disappointed to a certain extent when the Supreme Court 
did not entertain our application to request for burial for 
the COVID-19 victims. It was unfortunate that the 
Supreme Court failed even to give reasons for that. While 

having failed to entertain the Notice, they have not even 
given reasons. It is unfortunate because a Fundamental 
Rights application is a jurisdiction that the Supreme 
Court enjoys as an original jurisdiction. The Supreme 
Court is, in fact, the highest final appellate court, and as 
far as a Fundamental Rights application is concerned, the 
litigant has no opportunity to appeal beyond the Supreme 
Court. Therefore, when reasons are not given, it is very 
unfortunate that those litigants are unable to know why 
the Notices were refused. 

Similarly, when petitions against the Twentieth 
Amendment to the Constitution were filed, for ten days at 
a stretch, the Supreme Court heard all the counsels and 
there again, Notices were refused without giving reasons. 
This should be corrected and His Lordship the Chief 
Justice, for reasons best known to him, has not followed 
this practice. I would appreciate if reasons would be 
given when refusing Notices of at least Fundamental  
Rights cases and other important cases where you have 
heard counsel for more than two, three days. For the 
benefit of the litigants, reasons must be given so that it 
would be some solace to know on what basis the Court 
came to that conclusion.  

 
Thank you.  
 
ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
 ගරු ඩී.බී. ශහේරත් රාජ්ය අමාතයතුමා. ඔබතුමාට මිනිත්තු 5ක 

කාලය්ෂ ි ශබනශා. 

 
[අ.භ්ා. 3.21] 
 

ගු ඩී.බී. දහසේරත් මහසතා මපශු සම්පත්, දගොවිදපොළ 
ප්රවර්ධන හසා කිරි හසා ිතත්තර ආශ්රිත කර්මා්දත රාජය 
අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு டீ.பி. ரஹரத் - கொல்நமட வளங்கள், பண்மணகள் 

ரைம்பொடு, பொல் ைற்றும் முட்மட சொர்ந்த மகத்ததொழில் 

இரொஜொங்க அமைச்சர்)  

(The Hon. D.B. Herath - State Minister of Livestock, Farm 
Promotion and Dairy and Egg Related Industries) 
මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි  රර්ෂෂාශ පිළිබඳශ 

ශර්තමානශේ  කථා කරනශකොට මෑත භ්ාගශේ  අපි ලැබූ අත්දැකීේ 

පදනේ කරශගන අද රර්ෂෂාශ පැත්ශතන් ප්ර වනය්ෂ ශනොමැි  බශ 

අපට ශපශනනශා. අපි දන්නශා  අද රට පාලනය කරන විධාායකය 

-ජ්නාධිපි තුමා- ුතද බිශේ බියකරු ශහශණැලි පිළිබඳශ හරි 

අශශබෝධාය්ෂ ි බුක   හටන් බිශේ සිිනමින් ඒ අත්දැකීම ලබාශගන 

නැශත ුතශධාය ශමශහයවූ නායකත්ශය ශන මහින්ද රාජ්ප්ෂෂ 

ජ්නාධිපි තුමාත් එ්ෂක අපට නිදහහ ශදන්න රර්ෂෂක 

අමාතයාං ශේ  ශකකේධුරය දරපු ශකනකු බශ. ඒ තමයි එතුමාශ  

නායකත්ශය. ඒ ශාශ ම ජ්ාි ක රර්ෂෂාශ පිළිබඳශ  රාජ්ය 

පරිපාලනය පිළිබඳශ හහළ අශශබෝධාය්ෂ ි ශබන නායකත්ශය්ෂ 

තමයි පාර්ලිශේන්තුශේ සිිනන ගරු චමක රාජ්ප්ෂෂ තමි තුමා. ඒ 

අත්දැකීේ අද අපටත් ලැශබනශා.  

විශ ේෂශයන්ම මහජ්න රර්ෂෂාශ පිළිබඳශ කටුතතු කරන්න 

මෑතකදී දිවුරුේ දුන් ගරු හරත්  තරශහේකර තමි තුමාශ  

නායකත්ශය ගත්තාම  මහජ්න නිශයෝිතතයන් හැිනයට ප්රි පත්ි  

හේපාදකයන් රටට රර්ෂෂාශ ශදනශාය කියන එක පිළිබඳ 

ප්ර වනය්ෂ අපට ති ශශලා නැහැ. ඒ ශාශ ම රාජ්ය රර්ෂෂක 

අමාතයාං ශේ  ශකකේතුමාශ  හහ ශර්තමාන ශපොලිහවපි තුමාශ  
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පාර්ලිශේන්තුශ 

ක්රියාකලාපය පිළිබඳශ අපට හැකය්ෂ ති  ශශන්ශන් නැහැ. 

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි  නුදත් අවුරුදු 30ක ුතශධාය්ෂ 

මැද ජීශත් වූ අපි දැ්ෂකා  උතුශර් ත්රහවතශාදය නිර්මාණය වුණාට 

පරැ එකටීටීළය විසින් සිය හගයන්ට විරුශධාශ කටුතතු කරන  සිය 

මතශාදයට විරුශධාශ කථා කරන හැම ශකශනකුම ඝාතනය කළ 

බශ. ඒ විධියට මතු වුක  ත්රහවතශාදය ශේ රශට් අහිංහක මිනිහවරැ ගිල 

ගත් හැින අපි දැ්ෂකා. ඒ කාලශේ  අපට මරණ භ්ය කියන එක 

ශහොඳට දැුමණා. ඒ කාලශේ  අපට ශැඩි ශැඩිශයන් රර්ෂෂාශ 

ඕනෑශශලා ි බුණා. එශැනි අත්දැකීේ ලබමින් සිින ශශලාශක 

2005දී ශේ රශට් නායකත්ශයට පත් වුක  මහින්ද රාජ්ප්ෂෂ 

මැි තුමාශ  ුතගය තුළ අවුරුදු තුනහමාර්ෂ තතුළත අපට 

රර්ෂෂාශ ඉතාම  ශහොඳින් ලබා දුන්නා; ජීවිත රහාශ අත්හැර හිටපු 

අපට ශේ රට තුළ බිශයන් හැශකන් ශතොරශ ජීශත් ශශන්න පුළුශන් 

පරැබිම්ෂ ති  වුණා. 

එශැනි පරැබිම්ෂ තුළ හිටපු අපි   අවුරුදු හතරහමාර්ෂ 

යහපාලන රණ්ඩුශට ශගොදුරු වුණාම  නැශත ශතාශ්ෂ අපට මරණ 

භ්ය දැුමණා. හහරාන්ශ  ශබෝේබ පුපුරලා ශේ රශට් අහිංහක 

මිනිහවරැ ඝාතනය ශශනශකොට අේමලා තම දරුශන් රැක ගන්න 

නැශත ශතාශ්ෂ ශ ට්ටු ුදර කරන්න පාහකශලට ගිය හැින අපි 

දැ්ෂකා. ඒ තමයි අපට රර්ෂෂාශ නැි  වුක  තශත් අශහවථාශ්ෂ. ඒ 

ශ ාාශ  පරැබිම්ෂ තුළ ශර්තමානශේ  අපට බරපතළ ප්ර වනය්ෂ 

ි ශබනශා. 

රණ්ඩුක්රම ශයශහවථාශ රැරකිනශා කියලා දිවුරුේ දීලා  රට 

ශදකඩ කරන්න උදේ කරන්ශන් නැහැයි කියලා ශමතැනට රපු 

උතුශර් හමහර මන්ත්රීශරු ශදපැත්තට ශබදුක  රට්ෂ පිළිබඳශ කථා 

කරනශා අපි දැ්ෂකා. ශදමළ ශශ ය හහ සිංහල ශශ ය පිළිබඳශ 

කථා කරනශා අපි දැ්ෂකා. ඒ විතර්ෂ ශනොශශයි  පරැගිය දශහවශල 

මහවිරු දිනය හමරනශා කියලා කථා කරන ශමොශහොතක  

එංගලන්තශේ  පාර්ලිශේන්තුශේ නියටලා මල්ෂ ප්රදර් නය 

කරනශා අපි දැ්ෂකා. උතුරුකරශේ  මහවිරුශන් හමරන්නට පහන් 

පත්තු කරන්න උත්හාහ කළා. ඒ ශාශ ම හහරාන් ශකොමිහමට ගිය 

හිටපු අමාතය හිහවබුකලා ප්රකා  කරනශා  අන්තශාදය නැශත මතු 

ශශන්න ඉඩ ි ශබනශා කියලා. මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි  

ඒ කාරණා ඒ විධියට ි ශබන අතශර් හමහර තැන්ශල නැශත 

ශතාශ්ෂ ශකොින ත්රහවතශාදයත් එ්ෂක හේබන්ධා වුක  අය අතර 

පුපුරණ ද්රශය හහ ශබෝේබ  ි බීම පිළිබඳශ අපට අහන්නට ලැබුණා. 

ශමන්න ශේ ශාශ  පරැබිම්ෂ තුළ අපට ප්ර වනය්ෂ ි ශබනශා. ශේ 

රට නැශත ශර්ගශාදය කරා ශගන යන්න දරන උත්හාහය්ෂ අපට 

දකින්න ි ශබනශා. එම නිහා  අපි කථා කරන භ්ාෂාශ  අපි අදහන 

රගම  නැත්නේ අප ජීශත් ශන ප්රශශ  රදී ශ ශයන් ශබශදන්ශන් 

නැි ශ  එ්ෂ කණ්ඩායම්ෂ හැිනයට කකපනා කරලා රශට් අනාගත 

පරපුරට අප විඳපු ශද ශේදනා උරුම කරලා ශදන්න යන ගමනට 

අශහිර කරන්න ශේ උත්තරීතර හභ්ාශේ අපි කටුතතු කරන්න 

ඕනෑය කියන කාරණය අශධාාරණය කරමින්  ඔබතුමියට 

හවතුි ශන්ත ශශමින් මශ  කථාශ ශමශතකින් අශහන් කරනශා. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

The next speaker is the Hon. G.G. Ponnambalam. You 
have 14 minutes. 

 
[3.25 p.m.] 
 

ගු ජී.ජී. දපෝදනම්බලම් මහසතා 
(ைொண்புைிகு ஜீ.ஜீ. தபொன்னம்பலம்)  

(The Hon. G.G. Ponnambalam)  

Hon. Presiding Member, to be honest, I take part in 
this Committee Stage Discussion quite reluctantly 

because Defence Ministry is a subject that is very 
polarizing. When you hear speeches not only in this 
House but even when you consider the opinions 
expressed outside this House, they are polarizing on 
ethnic lines. On that basis, the tragedy is that this House 
has deteriorated in its conduct to such a point where 
deferring opinions are not respected, are not allowed to 
be voiced and then in that backdrop, on has to ask the 
question whether there is any point in speaking. But 
despite that, it is my duty by the people who elected me 
to express certain views, which I will endeavour to do. 

Madam, in May, 2009, - the date was the 16th - I was 
approached by the LTTE’s political head at that time, Mr. 
Nadesan, and Mr. Pulidevan who was in charge of the 
LTTE Peace Secretariat to approach the Government of 
the day. There were nearly 150,000 to 100,000 people in 
the LTTE-controlled areas by the 16th of May, 2009 and 
the LTTE’s position was that if the Government was not 
approached and if the LTTE’s wish to save those lives of 
civilians was not expressed and conveyed, those lives 
would be lost. On that basis, I contacted the then Minister 
Basil Rajapaksa on numerous occasions on the 16th, from 
about 4 o’ clock in the afternoon till about 10 in the night. 
I think we must have discussed ten times the modalities 
with regard to how those civilians could be brought 
across. Eventually with the Defence Ministry 
consultation, it was agreed around 8 o’clock in the night 
that the Hon. Basil Rajapaksa and myself would 
personally go to the Vanni along with two Bishops that 
the Government and we would agree upon, who would 
oversee the whole process by which these civilians would 
come across. That agreement was reached at about 8 
o’clock on the 16th, pending the Security Council 
approval which was to meet on the next day because His 
Excellency the President Mahinda Rajapaksa was away 
in Jordan for the Non-aligned Movement Meeting and he 
was only returning on the 17th morning. When he was to 
return, he was supposed to go to the National Security 
Council Meeting immediately and approval was supposed 
to be sought and we were to be ready to go to the Vanni 
to ensure that those civilians be brought across. 

There were 150,000 to 100,000 people - I say those 
were large numbers and there would have been a 
discrepancy of nearly 50,000 because it was almost 
impossible to give a safe number, but those numbers were 
massive by any stretch of imagination - and at about 11 
o’ clock the next day, after the National Security Council 
Meeting had started, when I was looking at the TV, the 
Government’s channels, Rupavahini and ITN, announced 
that all civilians had been brought across, that about 
50,000 civilians had come across and that there were no 
more civilians in the LTTE-controlled areas. I panicked 
because I knew that when the war started in the LTTE-
controlled areas, there were over 460,000 civilians. Those 
were Government figures and gradually, of the people 
coming out as well as deaths, the calculations made not 
only by the TNA, but by all other responsible institutions 
that were monitoring the war knew that the numbers, 
even at the very end, were large.  

The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekera the other day 
asked where was I. That was my job. I was a Member of 
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Parliament at that time and I was trying to, in some way, 
use my Privileges as a Member of Parliament and my 
contacts with the Government to try and safeguard those 
civilians. The LTTE was willing to allow them to be 
brought across. But, that did not happen. From the 
inception of the war, - 

 
ගු මආචාර්ය  සරත් වීරදසේකර මහසතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சரத் வீரரசகர)  

(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekera)   
Madam Chair, I rise to a point of Order. 

 
ගු ජී.ජී. දපෝදනම්බලම් මහසතා 
(ைொண்புைிகு ஜீ.ஜீ. தபொன்னம்பலம்)  

(The Hon. G.G. Ponnambalam)  

Please do not disturb, Hon. Minister. I only have a 
very short time. - [Interruption.] 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Yes, Hon. (Dr.) Sarath Weerasekera? 

 
ගු මආචාර්ය  සරත් වීරදසේකර මහසතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சரத் வீரரசக்கர)  

(The Hon.(Dr.) Sarath Weerasekera) 

The thing is this. When you are trying to mislead this 
august Assembly - [Interruption.] No, you cannot mislead 
the House because the entire nation is listening. When 
you are trying to mislead, as an officer who had been in 
the war, it is my duty to correct you. About 300,000 
people were used as a human shield by Prabhakaran. Are 
you going to dispute that fact? - [Interruption.] You are 
telling untruth. 

 
ගු ජී.ජී. දපෝදනම්බලම් මහසතා 
(ைொண்புைிகு ஜீ.ஜீ. தபொன்னம்பலம்)  

(The Hon. G.G. Ponnambalam)  

That is not a point of Order, Madam.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Ponnambalam, you continue with your speech. 

 
ගු ජී.ජී. දපෝදනම්බලම් මහසතා 
(ைொண்புைிகு ஜீ.ஜீ. தபொன்னம்பலம்)  

(The Hon. G.G. Ponnambalam)  

Kindly be respectful. In my submissions, you must not 
disturb me like this. Be responsible, please. 

 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගු සරත් ද ෝදදසේකා මහසතා 
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு சரத் தபொன்ரசகொ) 

(The Hon. Field Marshal  Sarath Fonseka) 

Madam Chair, I rise to a point of Order. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Field Marshal Sarath Fonseka, what is your point 

of Order? 

ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගු සරත් ද ෝදදසේකා මහසතා 
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு சரத் தபொன்ரசகொ) 

(The Hon. Field Marshal Sarath Fonseka) 

Hon. Member, I am not arguing with you. I am giving 
you some more details. On the 19th of April, we attacked 
the LTTE line at Pudumatalan and took 120,000 civilians 
out. Everything is recorded. - [Interruption.] Hold on. Let 
me finish. - [Interruption.] Listen! Then again on the 
night of 16th May, -  [Interruption.] 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Ponnambalam, you may continue with your 

speech. 
 
ගු ජී.ජී. දපෝදනම්බලම් මහසතා 
(ைொண்புைிகு ஜீ.ஜீ. தபொன்னம்பலம்)  

(The Hon. G.G. Ponnambalam)  

If this is going to happen, I might as well stop 
speaking. Madam Chair, if you are going to allow these 
Hon. Members to disturb me, I will stop speaking. There 
is no point in allowing me to speak in this way. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
We are running short of time. - [Interruption.] All 

right, Hon. Field Marshal Sarath Fonseka, finish it within 
a few seconds. 

 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගු සරත් ද ෝදදසේකා මහසතා 
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு சரத் தபொன்ரசகொ) 

(The Hon. Field Marshal  Sarath Fonseka) 

On 16th night, nobody came; you never came. The 
Army attacked the LTTE's Mullaitivu line and                       
took 85,000 civilians out. So, those are the facts. - 
[Interruption.] 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Ponnambalam, you can continue with your 

speech. 
 

ගු ජී.ජී. දපෝදනම්බලම් මහසතා 
(ைொண்புைிகு ஜீ.ஜீ. தபொன்னம்பலம்)  

(The Hon. G.G. Ponnambalam)  

So, 460,000 more civilians were in LTTE-controlled 
areas when the war began. But, the Government, from the 
very inception, was saying that there were only 70,000 
civilians in  LTTE-controlled areas. You cannot deny 
that.  
 

ගු අනුර ප්රියෙර්ශ්න යාපා මහසතා 
(ைொண்புைிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொபொ)  

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)  
That is wrong. 

 
ගු ජී.ජී. දපෝදනම්බලම් මහසතා 
(ைொண்புைிகு ஜீ.ஜீ. தபொன்னம்பலம்)  

(The Hon. G.G. Ponnambalam)  

Food and medicine were sent only for 70,000 people, 
Madam Presiding Member. That is the truth. That is what 
the Government did. 
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පාර්ලිශේන්තුශ 

ගු අනුර ප්රියෙර්ශ්න යාපා මහසතා 
(ைொண்புைிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொபொ)  

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)  
No, no. You are telling untruth.   - [Interruption.] 
 

ගු ජී.ජී. දපෝදනම්බලම් මහසතා 
(ைொண்புைிகு ஜீ.ஜீ. தபொன்னம்பலம்)  

(The Hon. G.G. Ponnambalam)  

Eventually, 320,000 people came out. They were kept 
in Manik Farm and various other places. So, Madam 
Presiding Member, when you have a situation where a 
Government says untruth about the numbers held, where a 
Government sends food and medicine enough only for a 
fraction of the population in a war situation, what is the 
intention? Even on the 16th of May, 2009 - I personally 
am a witness - when I contacted the Hon. Basil Rajapaksa 
and conveyed to the Government that the LTTE was 
willing to lay down arms to allow the civilians to be 
brought across safely, that war was not stopped. What is 
the intention you can derive from that? Is it not the 
intention to destroy them in whole or in part? Is it not that 
intention that was being demonstrated? This is the reality 
that is known to the Tamil people. That is why I said this 
Ministry is the most polarizing Ministry to speak on. This 
is the reality that we live with where over 164,000 people 
are unaccounted for. 

 

ගු අනුර ප්රියෙර්ශ්න යාපා මහසතා 
(ைொண்புைிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொபொ)  

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)  
That is wrong!  - [Interruption.] 
 

ගු ජී.ජී. දපෝදනම්බලම් මහසතා 
(ைொண்புைிகு ஜீ.ஜீ. தபொன்னம்பலம்)  

(The Hon. G.G. Ponnambalam)  

So, when that is the situation, Hon. Presiding Member, 
a responsible Government - [Interruption.] Today, an 
Hon. Member from the Opposition stated that over 52 
senior members of the military do not get visas to 
countries. Why? Why is it that members so senior are 
being denied visas? Therefore, is it not the duty of the 
Government, if these senior members are, in fact, 
innocent, to prove their innocence?  - [Interruption.] Is it 
not in your interest to do that? Is it not what we are asking 
for? Have an inquiry; agree to an international inquiry.  - 
[Interruption.]  If you have nothing to hide, then why do 
you shy away? Do not do that. Do not do that because for 
as long as you shy away - 
 

ගු ප්රමිත බණ්ඩාර දත්දනදකෝ්ද මහසතා 
(ைொண்புைிகு பிரைித்த பண்டொர ததன்னரகொன்)  

(The Hon. Premitha Bandara Tennakoon) 

Madam Presiding Member, I rise to a point of Order. 
 

Hon. Member, the LTTE gave weapons, bombs and 
cyanide capsules to children, to the under-aged children.  
 

ගු ජී.ජී. දපෝදනම්බලම් මහසතා 
(ைொண்புைிகு ஜீ.ஜீ. தபொன்னம்பலம்)  

(The Hon. G.G. Ponnambalam)  

That is not a point of order. 
 
ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Ponnambalam, you continue with your speech. 

ගු ජී.ජී. දපෝදනම්බලම් මහසතා 
(ைொண்புைிகு ஜீ.ஜீ. தபொன்னம்பலம்)  

(The Hon. G.G. Ponnambalam)   

So, for as long as you shy away, not only will your 
own image in the eyes of the international community be 
run down, but you will also continue to polarize the 
society within this country. The Defence Ministry, Hon. 
Presiding Member, is so polarized that as far as the 
Tamils are concerned, you should change the name of the 
Ministry. The Ministry should be called “Tamil Genocide 
Ministry” or “Anti-Tamil Ministry”. That is how we feel. 
Yes, that is how we feel. So, why do you deny that? 

The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara is now in charge 
of the Police. He stands up in this House and says that the 
Hon. Members of the TNA must be banned. - 
[Interruption.]  He says that the Hon. Members of the 
TNA must be banned! 
 

ගු යූ.දක්. සුමිත් ඳඩුකුඹුර මහසතා 
(ைொண்புைிகு யூ.ரக. சுைித் உடுகும்புர)  

(The Hon. U.K. Sumith Udukumbura) 

Madam Presiding Member, I rise to a point of Order. 

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි  විශ ේෂශයන්ම ගරු ජී.ජී. 

ශපොන්නේබලේ මන්ත්රීතුමා ශමතැන අදහහව දැ්ෂවූශා  ශේ 

අමාතයාං ය ශදමළ ජ්ාි ය ඝාතනය කරන අමාතයාං ය්ෂ 

හැිනයට නේ කරන්න ඕනෑය කියලා. 

 
ගු ම්දත්රීවරදයක් 
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 

පිහවරැ ශේකාට. 
[මූලාසනදේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ගු යූ.දක්. සුමිත් ඳඩුකුඹුර මහසතා 
(ைொண்புைிகு யூ.ரக. சுைித் உடுகும்புர)  

(The Hon. U.K. Sumith Udukumbura) 

එතුමා හේපූර්ණශයන් ජ්ාි ශාදය ශපුරනශා.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ශපොන්නේබලේ මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමා කථාශ කර ශගන 

යන්න. [බාධාා කිරීේ] 

 
ගු ජී.ජී. දපෝදනම්බලම් මහසතා 
(ைொண்புைிகு ஜீ.ஜீ. தபொன்னம்பலம்)  

(The Hon. G.G. Ponnambalam)  

The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara, the Minister in 
charge of policing, stood up shamelessly and said that the 
TNA must be banned, that they must be thrown out of 
this House. - [Interruption.] Is this what a Minister who is 
in charge of policing says? - [Interruption.]  

The Hon. Mahinda Samarasinghe, on the 23rd of 
November, made a speech. The poor Member thought 
that he was praising the President. He boasted that 
President Mahinda Rajapaksa did not want to allow the 
civilians to come out. When different countries and 
different individuals like myself were trying to intervene 
to save those civilians, the Hon. Mahinda Samarasinghe 
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boasts, President Rajapaksa did not want the civilians to 
come out because Prabhakaran might escape. For one 
man, you chose to destroy thousands and thousands of 
lives! That is what is called war crimes; that is what is 
called genocide where you choose to destroy the lives in 
whole or in part.- [Interruption.] Hon. Member, please! 
For God’s sake, the future of this country is going to get 
inheritance of this culture. - [Interruption.] That should 
not be allowed. - [Interruption.] 

There are senior Hon. Members in the front Benches. 
They are not racists. I know they are not racists. They are 
people who might have differing views, but, at least, they 
are not racists. But, that cannot be said of some senior 
Hon. Members who are being appointed today as 
Ministers and that too, to be in charge of security and 
public security. - [Interruption.] Madam Presiding 
Member, are you allowing this language? 
 

ගු ිනසකුට්ටි ආරච්ික මහසතා 
(ைொண்புைிகு திஸகுட்டி ஆரச்சி)  

(The Hon. Thisakutti Arachchi)  
 
නැඟී සිටිදේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 
 

ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ි හකුට්ින රරච්චි මන්ත්රීතුමා කරුණාකර ශාඩිශශන්න. 

 
ගු ජී.ජී. දපෝදනම්බලම් මහසතා 
(ைொண்புைிகு ஜீ.ஜீ. தபொன்னம்பலம்)  

(The Hon. G.G. Ponnambalam)  

These are hooligans,  
 
[මූලාසනදේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
Madam Presiding Member. These are not honourable 
Members; these are hooligans.  

 
[මූලාසනදේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

[Interruption.] This is the reality. 
 

ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්ත්රීතුමන්ලා කරුණාකර එතුමාට කථාශ කර ශගන 

යන්න ඉඩ ශදන්න. ගරු ශපොන්නේබලේ මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමාට 

ශශන් වූ කාලශයන් අශහාන මිනිත්තුශ ශගශශන්ශන්. 

 
ගු ජී.ජී. දපෝදනම්බලම් මහසතා 
(ைொண்புைிகு ஜீ.ஜீ. தபொன்னம்பலம்)  

(The Hon. G.G. Ponnambalam)  

So, it is on that basis - 
 

ගු චාමර සම්පත් ෙසනායක මහසතා 
(ைொண்புைிகு சொைர சம்பத் தசநொயக்க) 

(The Hon. Chamara Sampath Dasanayake)  

Madam Presiding Member, I rise to a point of Order. 

එතුමා දිවුරුේ දීලා ි ශබන එක ගැන අපට හැකය්ෂ 

ි ශබනශා. ශමොකද  ශේ පාර්ලිශේන්තුශේදී අපි සියකශලෝම 

දිවුරුේ දීලා ි ශබන්ශන් එක විධියට. නුදත්  එතුමා දිවුරුේ දීලා 

ි ශබන්ශන් ශශනත් විධියකට. ඒක මාර දිවුරුම්ෂ. [බාධාා කිරීේ] 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Ponnambalam, please continue with your 
speech. 

 
ගු ජී.ජී. දපෝදනම්බලම් මහසතා 
(ைொண்புைிகு ஜீ.ஜீ. தபொன்னம்பலம்)  

(The Hon. G.G. Ponnambalam)  

Madam, give me some of - [Interruption.] 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්ත්රීතුමන්ලා එතුමාට කථාශ කර ශගන යන්න ඉඩ 

ශදන්න. එතුමාට ඉි රිශ ි ශබන්ශන් තශ මිනිත්තුශයි. [බාධාා 

කිරීේ] 

 
ගු ජී.ජී. දපෝදනම්බලම් මහසතා 
(ைொண்புைிகு ஜீ.ஜீ. தபொன்னம்பலம்)  

(The Hon. G.G. Ponnambalam)  

Madam, the TNA is willing to give me some more 
time from what is allotted to them. I just want to make a 
few more points.  You yourselves call it the "Defence 
Ministry". -[Interruption.] You yourselves call it the 
Defence Ministry for the whole country. - [Interruption.] 

 
ගු සිවඥානම් සිරීතර්ද මහසතා 
(ைொண்புைிகு சிவஞொனம் சிறீதரன்)   

(The Hon. Sivagnanam Shritharan)  
 

නැඟී සිටිදේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Yes, Hon. Sivagnanam Shritharan? 

 
ගු සිවඥානම් සිරීතර්ද මහසතා 
(ைொண்புைிகு சிவஞொனம் சிறீதரன்)   

(The Hon. Sivagnanam Shritharan)  
தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள, 

தகௌரவ தபொன்னம்பலம் அவர்களுக்கு எங்களது கட்சிக்கு 

ஒதுக்கப்பட்ட ரநரத்திலிருந்து ஐந்து நிைிடங்கமளக் 

தகொடுக்கின்ரறொம். தகௌரவ தபொன்னம்பலம் அவர்கரள, 

நீங்கள் ரபசுங்கள்! 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Ponnambalam, please continue with your 

speech. - [Interruption.] 
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ගු ජී.ජී. දපෝදනම්බලම් මහසතා 
(ைொண்புைிகு ஜீ.ஜீ. தபொன்னம்பலம்)  

(The Hon. G.G. Ponnambalam)  

Madam Chair, the TNA has given me five more 
minutes.   

The Ministry of Defence has 20 divisions in this 
country. Twenty divisions! Of the 20 divisions, 16 are 
based in the North and the East! There are six 
headquarters and four are based in the North and the East. 
In whose defence? Who is your enemy? You claim here 
that it is only the LTTE which is your enemy, but it is the 
Tamil people that you are oppressing. Is this what you 
want to convey for generations and generations to come?  
For God’s sake, think again! In order to pursue your 
chauvinistic and racist policies, you all are creating a 
precedent today which is going to curse this country, 
curse it to the point that you might quite well destroy us, 
but you only destroy yourselves. 
 

ගු ප්රමිත බණ්ඩාර දත්දනදකෝ්ද මහසතා 
(ைொண்புைிகு பிரைித்த பண்டொர ததன்னரகொன்)  

(The Hon. Premitha Bandara Tennakoon) 

Madam Chairperson, I rise to a point of Order. 
 
ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමිය 
( ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Yes, Hon. Premitha Bandara Tennakoon? 
 
ගු ප්රමිත බණ්ඩාර දත්දනදකෝ්ද මහසතා 
(ைொண்புைிகு பிரைித்த பண்டொர ததன்னரகொன்)  

(The Hon. Premitha Bandara Tennakoon) 
Hon. Member, I wish you had the balls  
 
[මූලාසනදේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

to talk like this against the LTTE when they were giving 
arms to children, when they were giving bombs to 
children - [Interruption.] 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
That is not a point of Order, Hon. Member. Hon. 

Ponnambalam, please continue. 

 
ගු ජී.ජී. දපෝදනම්බලම් මහසතා 
(ைொண்புைிகு ஜீ.ஜீ. தபொன்னம்பலம்)  

(The Hon. G.G. Ponnambalam)  

Thank you. 

So, is this the precedent you want to set? When you 
set this precedent - yesterday, it was the Tamils; today, it 
is the Muslims and tomorrow, it will be your own people. 
Because the people who you consider your competition, 
you will turn against them.   

 
ගු ම්දත්රීවරදයක් 
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 

That was seen the day before yesterday in Mahara. 

ගු ජී.ජී. දපෝදනම්බලම් මහසතා 
(ைொண்புைிகு ஜீ.ஜீ. தபொன்னம்பலம்)  

(The Hon. G.G. Ponnambalam)  

That is the reality. This is a downward spiral, Hon. 
Presiding Member. If these Members - whom I mean by 
"these Members" are not the hooligans 

 
[මූලාසනදේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
who sit at the back, but the Senior Members, the 
Members who have been in this House for decades, 
Members who are responsible and who have the 
intelligence to meet the opposing arguments. - 
[Interruption.] 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්ත්රීතුමන්ලා ශාඩිශශන්න. ශමතුමාට තශ විනාඩි ශදකයි 

ි ශබන්ශන්. [බාධාා කිරීේ] Hon. Ponnambalam, you have 
only two more minutes. - [Interruption.] 
 

ගු ජී.ජී. දපෝදනම්බලම් මහසතා 
(ைொண்புைிகு ஜீ.ஜீ. தபொன்னம்பலம்)  

(The Hon. G.G. Ponnambalam)  

If these Senior Members continue to fail in their 
duties as they are failing today, it is this country that will 
go to the dogs. That, you can never prevent. - 
[Interruption.]  

I have been repeatedly stating that I am an individual 
who was born and bred in Colombo. My friends are 
Sinhalese. I grew up with the Sinhalese. During the 1983 
riots, it was the Sinhalese people like Mr. Ananda 
Wijesekera, President’s Counsel, Mr. Kosala Wijetilleka, 
President’s Counsel and Mr. Stanley Williams who saved 
us. Those were the Sinhalese people whom I knew. But, 
quite honestly, even ten years ago when I came here as a 
Member of Parliament and even when the LTTE was 
there, this was not the culture, Madam Chair. People were 
willing to listen; people were willing to answer and even 
though they disagreed, they were willing to answer with 
decorum. But, it is a disaster what has come before this 
country. Make no mistake, you can, by all means, 
continue to disenfranchise the Tamil people. You might 
even succeed in your continued systematic genocide; you 
might even succeed in totally dismantling our identity 
and there might come a time when we cannot even claim 
that we ever had a place in this Island. But, you will leave 
a legacy that will destroy yourselves. Mark my words, 
you are destroying yourselves!  

Thank you. 

 
ගු මආචාර්ය  සරත් වීරදසේකර මහසතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சரத் வீரரசக்கர)  

(The Hon.(Dr.) Sarath Weerasekera) 

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි  මට විනාඩි ශදක්ෂ ශදන්න. 

ශමොකද  එතුමා ුතශධාය ගැන ඉතාම හාශදය ප්රකා  කළා. ුතශධාශේ  

රරේභ්ශේ  සිට අශහානය ද්ෂශා හුදදාශේ ඉඳපු ශකනකු හැිනයට 

මට කරුණාකර අශහවථාශ්ෂ ශදන්න. එතුමන්ලා කථා කරන්ශන් 

ශදමළ ඩයහවශපෝරාශට හහ හමහවත ශලෝක ප්රජ්ාශට. එතුමා 

කියනශා  අපි හශන් ශදන්න ඕනෑ කියලා. ඔේ  තත්ත. අපට හශන් 

1847 1848 
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ශදන්න පුළුශන්. නුදත් හශන් ශදන්න අපට පුළුශන් ශන්ශන්  හතය 

ප්රකා  කරනශා නේ පමණයි. ගරු මන්ත්රීතුමනි  හේපූර්ණශයන්ම 

ශැරැදි ප්රකා  තමයි ඔබතුමා කශළේ.  ප්රභ්ාකරන් ල්ෂෂ තුන්ෂ 

ජ්නතාශ මිනිහව පලිහ්ෂ ශහේ තබාගත්තා. ඒ ජ්නතාශ ඔවුන්ශගන් 

ගැලවිලා හුදදාශ ශශත එනශකොට ඔවුන් ඒ ජ්නතාශ අුද අුදශේ 

මරා දැේමා. අපි ඒක තහව ශදකින්ම දැ්ෂකා. ඒ අශහවථාශේ අපි 

සිවික ශැසියන් 295 000්ෂ ශබ්රාගත්තා. ඒක තමයි ශලෝකශේ  

ප්රාණ තපකරුශන් ශබ්රාගැනීශේ ශලොකුම ශමශහුතම. ුතද 

විශ ේෂඥශයෝ ඒ හේබන්ධාශයන් ලංකාශේ හුදදාශට ශබශහවින් 

ප්ර ංහා කර ි ශබනශා.  

ශේ මන්ත්රීතුමා කිේශා  අපි කෑම දුන්ශන් නැහැ කියලා. 

Consultative Committee on Humanitarian Assistanceහා  
හිටපු Neil Buhne, UN Resident/Humanitarian Coordinator 
කියනශා  අපි කෑම දුන් හැින හලකා බලන ශකොට  අශේ හුදදාශට 

රන් පද්ෂකම්ෂ දිය ුතතුයි කියලා. ඒ ශාශ ම  Amin Awad 
කියන හරණාගතයන්ශ  නිශයෝිතතයා කියනශා  අපි කෑම යැ තම 

හේබන්ධාශයන් කථා කරන ශකොට  අපි ුදළු ශලෝකයටම 

පරමාදර් ය්ෂ කියලා. Neil Buhne says that we should be 
given a gold medal and Amin Awad says that we are a 
role model for the entire world because of the efforts we 
had taken to send medicine and food items to the areas in 
the North.  

තත්ත ශ ශයන්ම  TNA එක ban කරන්න ඕනෑ කියලා අපි 

කියන්ශන් තයි? TNA එශ්ෂ මන්ත්රීශරුන්ශ  දිවුරුම ගත්ශත් 

ප්රභ්ාකරන් ඉදිරි පිටදී යි. පාර්ලිශේන්තුශේ දිවුරුේ ශදන්න 

ඉහවශහකලා ප්රභ්ාකරන් ඉදිරි පිට තමයි ඔවුන්ශ  දිවුරුම ගත්ශත්. 

ශගෝනගල කියන ගශේ බඩදරු අේමලාශ  බඩශක කපලා ළමයින් 
එළියට අරශගන ශපි  ගහන ශකොට ශේ ගශේන්ද්රකුමාර් 

ශපොන්නේබලේ මන්ත්රීතුමා ශකොශහේද හිිනශේ ? ඒක තමයි අපි 

අහන්ශන්. දැන් ශදමළ ජ්නතාශ සියයට 52්ෂ ඉන්ශන් සිංහල 

ජ්නතාශ හමට. ඒ හින්දා ඔබතුමා අහතය කියලා ශේ ගරු හභ්ාශ 

ශනොමට යශන්න එපා. ඔබතුමා ශදමළ ඩයහවශපෝරාශට කථා 

කරන්ශන්  ඔබතුමාට ශඩොලර් හේබ ශන හින්දා. කරුණාකර ඒ 

ශාශ  ශැරැදි ප්රකා  කරන්න එපා කියලා අපි කියනශා. 

 
ගු ජී.ජී. දපෝදනම්බලම් මහසතා 
(ைொண்புைிகு ஜீ.ஜீ. தபொன்னம்பலம்)  

(The Hon. G.G. Ponnambalam)  
 
නැඟී සිටිදේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Yes, Hon. Ponnambalam?  

 
ගු ජී.ජී. දපෝදනම්බලම් මහසතා 
(ைொண்புைிகு ஜீ.ஜீ. தபொன்னம்பலம்)  

(The Hon. G.G. Ponnambalam)  

If you only let me speak,  I will speak. Your version, 
we will never accept; our version, you will never accept. 
Why do you not agree to investigate it?  

 
ගු මආචාර්ය  සරත් වීරදසේකර මහසතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சரத் வீரரசக்கர)  

(The Hon.(Dr.) Sarath Weerasekera) 

Do not tell untruth in this House. 

ගු ජී.ජී. දපෝදනම්බලම් මහසතා 
(ைொண்புைிகு ஜீ.ஜீ. தபொன்னம்பலம்)  

(The Hon. G.G. Ponnambalam)  

You are saying that I am telling untruth and I am 
telling that you are telling untruth. Why do you not agree 
to an international investigation? It is you who is running 
away. - [Interruption.] It is you who is running away. - 
[Interruption.] 

 
ගු දරෝහිත අදේගුණවර්ධන මහසතා මවරාය හසා නාවික 
අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு ரரொஹித அரபகுணவர்தன - துமறமுகங்கள் 

ைற்றும் கப்பற்றுமற அமைச்சர்) 

(The Hon. Rohitha Abegunawardhana - Minister of Ports 
and Shipping) 

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි  මම ඔබතුමියශගන් ඉකලා 

සිිනනශා   ගශේන්ද්රකුමාර් ශපොන්නේබලේ මන්ත්රීතුමා කළ 

කථාශේ ි ශබන  පාර්ලිශේන්තුශේ හවථාශර නිශයෝගශලට 

ශනොගැළශපන සියලු ශශශක හැන්හාඩ් එශකන් ඉශත් කරන්න  

ුදළු කථාශම ඉශත් කරන්න කියලා.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ඒ හේබන්ධාශයන් ගරු කථානායකතුමා දැුමශත් කරලා 

කටුතතු කරන්නේ.  

 
ගු දරෝහිත අදේගුණවර්ධන මහසතා 
(ைொண்புைிகுரரொஹிதஅரபகுணவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abegunawardhana) 

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි  එශහම ශනොවුශණොත් නේ  

ශේක ශබදුක  පාර්ලිශේන්තුශ්ෂ ශශනශා. ශමොකද  ශේ කථා 

කරන්ශන් ශදමළ ජ්නතාශට ශනොශශයි. ශේ කථා කරන්ශන් 

ශඩොලර්ශලට. [බාධාා කිරීේ] ශේ ශගොකලන් ජීශත් ශන්ශන් මිනී 

විකුණාශගන 
[මූලාසනදේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

කාලා. [බාධාා කිරීේ]   

 
ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ශරෝහිත අශබ්ගුණශර්ධාන තමි තුමනි  ශේ පිළිබඳ ගරු 

කථානායකතුමා දැුමශත් කරන්නේ.  

 
ගු දරෝහිත අදේගුණවර්ධන මහසතා 
(ைொண்புைிகுரரொஹிதஅரபகுணவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abegunawardhana) 

ශේ ශගොකලන්ට ශහණ හත ගහන්න  

 
[මූලාසනදේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ඕනෑ. [බාධාා කිරීේ]   ශේ ශගොකලන්ට. [බාධාා කිරීේ] 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාශ  අදහහව දැ්ෂ තම අශහන් කරන්න.   

1849 1850 



පාර්ලිශේන්තුශ 

ගු ඩිලා්ද දපදර්රා මහසතා 
(ைொண்புைிகு  டிலொன்  தபரரரொ) 

(The Hon. Dilan Perera) 
Hon. Presiding Member, I rise to a point of Order.  
Hon. Presiding Member, with your permission, I 

would like to say this to the Hon. Ponnambalam. Whether 
you bark in English and be a racist or talk in Sinhala and 
beg, it is the same. By pointing a finger at my Friends 
here and calling them hooligans- 

 
[මූලාසනදේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
[Interruption.] 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
That is not a point of Order.  

The Hon. J.C. Alawathuwala, please. You have eight 
minutes.   

 
[අ.භ්ා. 3.48] 

 

ගු දේ.. . අලවුරවල මහසතා 
(ைொண்புைிகு ரஜ.சீ. அலவத்துவல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි  ඔබතුමියට ශබොශහොම  

හවතුි යි.  

විශ ේෂශයන්ම ශේ ශශලාශේ මත්ෂ කරන්න ඕනෑ  රර්ෂෂක 

අමාතයාං ශේ  හහ ඒ ශාශ ම -[බාධාා කිරීේ] මශ  ශශලාශ මට 

ශදන්න. මට විනාඩි 8ම අශ යයි. [බාධාා කිරීේ] 

 

ගු චාමර සම්පත් ෙසනායක මහසතා 
(ைொண்புைிகு சொைர சம்பத் தசநொயக்க) 

(The Hon. Chamara Sampath Dasanayake)  

Hon. Presiding Member, I rise to a point of Order.  

ගරු ජී.ජී. ශපොන්නේබලේ මන්ත්රීතුමා ශේ හදන්ශන්  TNA එක 

ශදකට කඩන්නයි; ශේ ශතාශේ ශදක්ෂ ශගනැකලා  ළළට ශතාශේ 

හය්ෂ ශගශනන්නයි. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ඒක point of Order එක්ෂ ශනොශශයි. ගරු ශේ.සී. අලශතුශල 

මන්ත්රීතුමා කථා කරන්න. 

 

ගු දේ.. . අලවුරවල මහසතා 
(ைொண்புைிகு ரஜ.சீ. அலவத்துவல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි  විශ ේෂශයන්ම රර්ෂෂක 

අමාතයාං ශේ  හහ අභ්යන්තර රර්ෂෂක  හවශශශ  කටුතතු හා 

රපදා කළමනාකරණ රාජ්ය අමාතයාං ශේ  ශැය ශීර්ෂ පිළිබඳශ 

කථා කරන ශේ අශහවථාශේ  පැහැදිලිශම මත්ෂ කරන්න ඕනෑ  ශේ 

රශට් ජ්ාි ක රර්ෂෂාශ හේබන්ධාශයන් ඉහළින්ම කථා කරලා 

පරැගිය ජ්නාධිපි ශරණශේ දීත්  මහා මැි ශරණශේ දීත් වි ාල 

ජ්යග්රහණය්ෂ ශේ රජ්ය ලබා ගත්තාය කියලා. විශ ේෂශයන් මත්ෂ 

කරන්න ඕනෑ  අශේ රශට් ුතද හුදදාශ  ගුශන් හුදදාශ  නාවික 

හුදදාශ හා ශපොලීසිය යන ශේ හෑම අං ය්ෂම ඉතාම  ඉහළ 

මට්ටශේ ශහේශාශ්ෂ ඉෂවට කරනශාය කියලා. පරැගිය කාලශේ  

පැශි  ුතශධාශේ දීත්  ඒ ශාශ ම ශර්තමානශේ  ශකොවිඩ්-19 ශයහනය 

හේබන්ධාශයුමත් කටුතතු කිරීශේදී  විශ ේෂශයන්ම අශේ හුදදාපි  

 ශේන්ද්ර සිකශා මැි තුමා වි ාල කාර්ය භ්ාරය්ෂ ඉෂවට කරනශා. 

අපි එය අගය කරනශා.  

ජ්ාි ක රර්ෂෂාශ ගැන ඉහළින්ම කථා කරපු රණ්ඩුශට අද 

බැ රිශශලා ි ශබනශා  රශට් ජ්නතාශශ  රර්ෂෂාශ තහවුරු 

කරන්න. ශේ රජ්ය පත්වුණාට පහවශහේ බන්ධානාගාර ගණනාශක 

රිමාන්ඩ් භ්ාරශේ  සිිනන සිරකරුශන්ශ  කලබලකාරි තත්ත්ශය අපි 

දැ්ෂකා. අුමරාධාපුර බන්ධානාගාරශේ  එශැනි සිදු තම්ෂ අපි දැ්ෂකා. 

ළට පහවශහේ මහර බන්ධානාගාරශේ  සිරකරුශන් කිහිප ශදශන්ෂ  

ජීවිත්ෂෂයට පත්ශශලා ි ශබනශා. ශමය කනාගටුදායක 

කාරණාශ්ෂ. මීට ශපර 2015 ශර්ෂයට කලිුමත් ශේ රජ්ය පශි න 

කාලශේ  ශමශැනි සිශධිය්ෂ වුණා. ශමශැනි තත්ත්ශය්ෂ තුළ 

ජ්ාි ක රර්ෂෂාශ ගැන ඉහළින්ම කථා කරලා බලයට රපු 

තුදන්නාන්ශහේලාශ  භ්ාරශේ  ඉන්න සිරකරුශන් රර්ෂෂා කර 

ගන්න තුදන්නාන්ශහේලාට බැරි නේ  රටට රර්ෂෂාශ ලබා 

ශදන්ශන් ශකොශහොමද කියන ප්ර වනය අපට ි ශබනශා.  

ශකොශහොම වුණත් මා ශැඩිපුර කථා කරන්න යන්ශන් 

රර්ෂෂක අමාතයාං ශේ  ශැය ශීර්ෂය හේබන්ධාශයන් ශනොශශයි. 

ඒ ගැන ශබොශහෝශදශන්ෂ කථා කළා. අශේ හරත් ශෆොන්ශහේකා 

මන්ත්රීතුමා ඒ හේබන්ධාශයන් විශ ේෂඥශය්ෂ. එතුමා විනාඩි 45ක 

කාලය්ෂ කථා කළා.   හවශශශ  කටුතතු හා රපදා කළමනාකරණ 

රාජ්ය අමාතයශරයා ශ ශයන් අශේ චමක රාජ්ප්ෂෂ මැි තුමා 

කටුතතු කරනශා. ඒ ගැන අපට ශබොශහොම හතුටුයි. එතුමා ශජ්යෂවඨ 

ශශ පාලනඥශය්ෂ. අද රර්ෂෂක අමාතයාං යට හවශශශ  

කටුතතු රාජ්ය අමාතයාං ය ඈඳලා ි ශබන්ශන් තයි? එතැන 

ි ශබන විදයාත්මකභ්ාශය ශමොක්ෂද? අද හවශශශ  කටුතතු රාජ්ය 

අමාතයාං ය යටශත් තමයි අශේ රශට් දිහවත්රි්ෂ පරිපාලනය සිශධා 

ශශන්ශන්; ප්රාශශශීය පරිපාලනය සිශධා ශශන්ශන්; ග්රාමීය 

පරිපාලනය සිශධා ශශන්ශන්. අශේ රශට් පරිපාලන ශහේශශේ  

නිලධාාරින් 1 000කට ශැඩි ප්රමාණය්ෂ හවශශශ  කටුතතු 

අමාතයාං ය යටශත් ශැඩ කරනශා. ශේ අයට අද නායකත්ශය 

ශදන්ශන් ශකකේශරයා හැිනයට සිිනන හුදදා නිලධාාරිශය්ෂ. 

හුදදාශේ නිලධාාරින් ඒ කටුතතු කළාට අපට ප්ර වනය්ෂ නැහැ. ඒ 

අය අදාළ තැන්ශලදී ඒ රාජ්කාරි ඉෂවට කරනශා. නුදත්  පරිපාලන 

ශහේශාශේ සිවික ශහේශශේ  නිලධාාරින් 1 000්ෂ පමණ ශැඩ කරන 

තැනක ශකකේශරයා ශ ශයන් හුදදා නිලධාාරියකු ශයොදශා 

ි ශබන්ශන් තයි? ඒක ගැටලුශ්ෂ. ඒ නිහා අපි පැහැදිලිශ කියනශා  

විශ ේෂශයන්ම - 
 

ගු සවජීව එදිරිමා්දන මහසතා 
(ைொண்புைிகு சஞ்ஜீவ எதிொிைொன்ன)  

(The Hon. Sanjeeva Edirimanna) 

Hon. Presiding Member, I rise to a point of Order. 

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි  විප්ෂෂශේ  ගරු හරත් 

ශෆොන්ශහේකා මන්ත්රීතුමා හැර ශේ.සී. අලශතුශල මන්ත්රීතුමා තතුළු 

අනිකුත් මන්ත්රීතුමන්ලාශගන් අහනශා  ශේ රශට් හුදදාශට  ජ්ාි ක 

රර්ෂෂාශට  ඒ ශාශ ම හවධශරීභ්ාශයට එශරහිශ කථා කරන -        

 

ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඒක point of Order එක්ෂ ශනොශශයි.            

ගරු ශේ.සී. අලශතුශල මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමාශ  කථාශ කරන්න. 

 

ගු දේ.. . අලවුරවල මහසතා 
(ைொண்புைிகு ரஜ.சீ. அலவத்துவல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

ගරු මන්ත්රීතුමා කිසිම point එක්ෂ නැි ශ අනශ ය ශශශක 

කථා කරන්න එපා.  

1851 1852 
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මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි  ශේ තත්ත්ශය තුළ 

පැහැදිලිශම කියන්න ඕනෑ -  

 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගු සරත් ද ෝදදසේකා මහසතා 
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு சரத் தபொன்ரசகொ) 

(The Hon. Field Marshal  Sarath Fonseka) 

ගරු මන්ත්රීතුමා කියපු එක මට ශත්රුශණ් නැහැ. [බාධාා කිරීේ] 

එ්ෂශකශන්ෂ කියන්න. [බාධාා කිරීේ] 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්ත්රීතුමා කාලය පිළිබඳ ගැටලුශ්ෂ ි ශබනශා. අශන්ෂ 

මන්ත්රීශරුන්ශ  කාලය තමයි ශේ යන්ශන්. ගරු ශේ.සී. අලශතුශල 

මන්ත්රීතුමා කථා කරන්න. 

 
ගු දේ.. . අලවුරවල මහසතා 
(ைொண்புைிகு ரஜ.சீ. அலவத்துவல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

විශ ේෂශයන්ම මත්ෂ කරන්න ඕනෑ  ශේ තත්ත්ශය තුළ අද 

හවශශශ  කටුතතු අමාතයාං ය යටශත් පරිපාලන නිලධාාරින් 

හැිනයට ඉන්න දිහවත්රි්ෂ ශකකේශරුන්ට  ප්රාශශශීය ශකකේශරුන්ට 

යේ ගැටලුශ්ෂ ි ශබන බශ.  

පරැගිය රණ්ඩුශ කාලශේ  අවුරුශදක පමණ කාලය්ෂ මා 

හවශශශ  කටුතතු අමාතයාං ය බාර රාජ්ය අමාතයශරයා හැිනයට 

සිිනයා. ඒ නිහා මම දන්නශා  අශේ රශට් ි ශබන දිහවත්රි්ෂ ශකකේ 

කාර්යාල 25 තුළ වි ාල ශ ශයන් යිනතල පහරැකේ අශ යතා 

ි ශබන බශ. ඒ යිනතල පහරැකේ වි ාල ප්රමාණය්ෂ අපි ශැඩිදිුතක  

කළා. ඒ ශාශ ම  තශත් යිනතල පහරැකේ වි ාල ප්රමාණය්ෂ 

ඉහවහරහට ක්රියාත්මක කරන්න ි ශබනශා. ප්රාශශශීය ශකකේ 

කාර්යාල 332න් අපි ශැඩි ශකොටහ්ෂ අලුත්ශැඩියා කරලා 

ි ශබනශා.  

ගරු තමි තුමනි  අපි පටන් ගත්ත ප්රාශශශීය ශකකේ කාර්යාල 

60්ෂ ි ශබනශා  ඔබතුමාට විශෘත කරන්න. ඒශා කඩිනමින් විශෘත 

කරලා පරිපාලනමය ශ ශයන් පහරැකේ ලබාශදන ඒ ශැඩ 

පිළිශශළ ක්රියාත්මක කරන්න.  

ඒ ශාශ ම තමයි  "නිල ශහශන" කාර්යාල. ග්රාමීය මට්ටශේ 

සිිනන ග්රාම නිලධාාරින් තතුළු ගමට ඉන්න රාජ්ය නිලධාාරින් 

4ශදනාට ඉන්න අපි රට පුරා කාර්යාල 2 000්ෂ විතර හැදුශා. තශත් 

වි ාල ප්රමාණය්ෂ හදන්න ි ශබනශා. ශේ රශට් ග්රාම නිලධාාරි 

ශකොට්ඨාහ 14 022්ෂ ි ශබනශා. ඒ නිලධාාරින්ට ගශේ ශැඩ 

කරශගන යන්න ඉන්න තැන්ෂ නැහැ. නි වචිත කාර්යාලය්ෂ 

නැහැ. ඒ නිහා "නිල ශහශන" කාර්යාල හදන ශැඩ පිළිශශළ 

ඉහවහරහට අරශගන යන්න කියලා අපි ඔබතුමාට ශයෝජ්නා 

කරනශා.  ඒක ඉතාම  ශැදගත්. ග්රාම නිලධාාරි ශකොට්ඨාහයක 

ග්රාමීය ශ ශයන් නිලධාාරින් 4 ශදශන්ෂ ඉන්නශා. ඒ අයට 

කාර්යාලය්ෂ අශ යයි. ශේ කාර්යාලය ඒ නිලධාාරින්ට විතර්ෂ 

ශනොශශයි  ගශේ ජ්නතාශට ශහේශාශ ලබා ගැනීම හඳහාත් ඒ 

කාර්යාලය ඉතාම ශැදගත් ශශනශා. ඒ ශාශ ම  ඒ කාර්යාල න තන 

තා්ෂෂණය තුළින් ජ්නතාශට ශහේශය කරන්න පුළුශන් 

කාර්යාලය්ෂ බශට පත් කරන්න අශ යයි. අපි නියුද කාර්යාල 

හැිනයට කුරුණෑගල හහ ගාකශක එය ක්රියාත්මක කරලා 

ි ශබනශා. ඒ කටුතතු ඉහවහරහට අරශගන ගිහිකලා  පහරැකේ 

ජ්නතාශට ලබාශදන ශැඩ පිළිශශළ ක්රියාත්මක කරන්න කියලා 

ඔබතුමාට මත්ෂ කරනශා.   

අශේ කාලශේ  අපි ශපොලිහව ශදපාර්තශේන්තුශේ නිලධාාරින්ට 

වි ාල ශැටුේ ශැඩි කිරීම්ෂ කළා. ශපොලිහව නිලධාාරින්ට යේ ප්ර වන 

ගණනාශ්ෂ ි ශබනශා. 2007දී හැරයන්ශරුන් හැිනයට උහහව තේ 

ලබපු ශපොලිහව නිලධාාරින් හාමානය ක්රමයට අවුරුදු 12්ෂ තතුළත 

ඔවුන්ශ  ළළට තනතුර ශන උපශපොලිහව පරී්ෂෂක තනතුරට 

යන්න ඕනෑ. නුදත්  අවුා රුදු 2කින් දැන් ඒ අයශ  උහහව තේ 

ලබාදීම ප්රමාද ශශලා ි ශබනශා. ඒ ගැනත් ශහොයා බලන්න. ඒ 

ශාශ ම  හවශශශ  කටුතතු අමාතයාං ය යටශත් ශැඩ කරන ග්රාම 

නිලධාාරි ශකොට්ඨාහ 14 022ක නිලධාාරින්ශ  ශහේශා අශ යතා 

ගණනාශ්ෂ පැන නැඟිලා ි ශබනශා. ඒ හඳහාත් ඔබතුමාශ  

අශධාානය ශයොුද කරන්න කියලා ඉකලා සිිනනශා.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

දැන් කථාශ අශහන් කරන්න ගරු මන්ත්රීතුමා. 

 
ගු දේ.. . අලවුරවල මහසතා 
(ைொண்புைிகு ரஜ.சீ. அலவத்துவல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 
ග්රාම නිලධාාරින්ශ  ශහේශා ශයශහවථාශ හදන්න අශ ය ශැඩ 

පිළිශශළ අශේ කාලසීමාශ තුළ අශේ ගරු ශිතර අශබ්ශර්ධාන 

මැි තුමා එ්ෂක අපි ක්රියාත්මක කළා. ඒ කටුතතු ඉහවහරහට 

අරශගන ගිහිකලා ඒ ප්ර වනත් විහඳා ශදන්න කියලා ඔබතුමාට 

මත්ෂ කරනශා. ශකොයි පැත්ශතන් බැලුශත් හවශශශ  කටුතතු 

අමාතයාං ය රර්ෂෂක අමාතයාං යට හේබන්ධා කරලා ි බීම 

ගැන අශේ කනගාටුශ ප්රකා  කරනශා. ඒක ශකොයි විදයාත්මක 

ක්රමයටශත් ගැළශපන්ශන් නැහැ. ඒ නිහා ඒක හේබන්ධා විය 

ුතත්ශත් රාජ්ය පරිපාලන අමාතයාං යට කියලා මත්ෂ කරනශා.   

ශේ ශේලාශ ලබාදීම පිළිබඳශ හවතුි ශන්ත ශශමින් මශ  ශචන 

හවශකපය අශහන් කරනශා. 

  
ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු කපිල අතුශකෝරල මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 5ක 

කාලය්ෂ ි ශබනශා. 

 
[අ.භ්ා. 3.56] 

 

ගු කිළල අුරදකෝරල මහසතා 
(ைொண்புைிகு கபில அதுரகொரல)  

(The Hon. Kapila Athukorala)  

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියශගන් අශහරයි. රර්ෂෂක 

අමාතයාං ශේ  හහ හවශශශ  කටුතතු හා රපදා කළමනාකරණ 

රාජ්ය අමාතයාං ශේ  ශැය ශීර්ෂ පිළිබඳශ කථා කරන අද  ඒ 

හේබන්ධාශයන් ශේ හභ්ාශ රමන්ත්රණය කරන්න ලැබීම මා ලැබූ 

භ්ාගයය්ෂ ශකොට හලකනශා. විශ ේෂශයන්ම මම මත්ෂ කරන්න 

ඕනෑ  ශහර 30්ෂ ි හවශහේ ි බුක  ඒ කුරිරු ුතශධාය  ම ශ  තාත්තාත් 

එ්ෂක තශත් තාත්තලා දහදහහව ගණන්ෂ අහිමි කරපු ුතශධාය  

ශදමේපියන්ට දරුශන් දහහව ගණන්ෂ අහිමි කරපු ුතශධාය  

රදරණීය බිරින්දෑශරුන්ට හවශාමිපුරුෂයන් දහහව ගණන්ෂ අහිමි 

කරපු ුතශධාය  දරුශන් ශපි  ගහලා මරපු ුතශධාය  ගැබිනි මාතාශන් 

මරපු ුතශධාය  හවශාමීන් ශහන්ශහේලා තතුළු පූජ්ක ප්ෂෂය ඝාතනය 

කරපු ුතශධාය අශහන් කශළේ මහින්ද රාජ්ප්ෂෂ මහත්මයායි කියන 

එක. ුදලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි  ුදළු රටම ශක විල්ෂ 

ශශශදී  රශට් හැමතැනම මිනී කුන ශගොඩ ගැහුණා. ඒ සිංහල ද  

ශදමළ ද  ුදහවලිේ ද කියලා මම දන්ශන් නැහැ. හැබැයි  ුදළු රටම 

මළ ශගය්ෂ ශශශදී ඒ ුතශධාය අශහන් කරන්න හිටපු එකම 

නායකයා මහින්ද රාජ්ප්ෂෂ මහත්මයා විතරයි කියලා මම ශේ ගරු 

හභ්ාශට ශේ ශශලාශේ කියනශා.  

හරත් ශෆොන්ශහේකා මැි තුමාට  මම අශගෞරශය්ෂ කරනශා 

ශනොශශයි. හැබැයි  අශේ ගරු හරත්  තරශහේකර තමි තුමා කිේශා 

1853 1854 



පාර්ලිශේන්තුශ 

ශාශ   එදා ශඩන්සික ශකොබ්බෑකඩුශ මැි තුමාට ුතශධාය අහශර 

කරන්න හේබ වුණා නේ  හිටපු හුදදාපි  හරත් ශෆොන්ශහේකා 

මහතා ගැන කියැශශන්ශන් නැහැ. ඒ ශාශ ම  1994දී මහින්ද 

රාජ්ප්ෂෂ මහත්මයා බලයට රශා නේ  අදටත් මශ  තාත්තා 

ජීශතුන් අතර සිිනන බශ මා කියනශා. තාත්තලා දහහව ගණන්ෂ 

නැි  ශශච්ච  දරුශශෝ දහහව ගණන්ෂ නැි  ශශච්ච ුතශධාය නතර 

කශළේ මහින්ද රාජ්ප්ෂෂ මහත්මයාමයි කියලා මම ශේ ගරු හභ්ාශට 

ප්රකා  කරනශා. 

එදා ශගෝඨාභ්ය රාජ්ප්ෂෂ මහත්මයා තම ජීවිතයට අනතුරු 

එකල ශශශදි  තම පවුලට අනතුරු එකල ශශශදි  ජ්ාතයන්තර 

බලපෑේ දැඩිශ එකල ශශශදි  තමන්ශ  ිතවිතය ගැන ශනොතකා 

රර්ෂෂක ශකකේශරයා විධියට ුතශධායට නායකත්ශය දුන්නා. අපි 

ඒක ඉතා ශගෞරශශයන් සිහිපත් කරන්න ඕනෑ. ඒ ශාශ ම එදා 

ුතශධාය පශි ත්දීත් රශට් හංශර්ධානය අඩ පණ ශනොකර ඉහවහරහට 

ශගන ගිය බැසික රාජ්ප්ෂෂ මැි තුමාත් ඉතා ශගෞරශශයන් ශේ 

අශහවථාශේ සිහිපත් කළ ුතතුයි. ඒ ශාශ ම ුතශධා ය නිහා මිය ගිය 

රණ විරුශන්  රබාධිත තත්ත්ශයට පත් ශශච්ච රණ විරුශන් ඉතා 

ශගෞරශශයන්  ශේ අශහවථාශේ මා සිහිපත් කරනශා. ශත්මන් 

මහජ්න රර්ෂෂක අමාතයශරයාට  ශපොලිහවපි තුමාට හහ 

රර්ෂෂක  ශකකේතුමාටත් ශේ කරන කටුතතු ශශුමශශන්  

හෘදයාංගම හවතුි ය මා පුද කරනශා. 

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි  මශ  ශකොට්ඨාහශේ  සිවික 

රර්ෂෂක බළකාශේ  ි ශබන ගැටලුශ්ෂ විශ ේෂශයන්ම මත්ෂ 

කරන්න ඕනෑ. අේපාර දිහවත්රි්ෂකය නිශයෝජ්නය කරන ගරු 

මන්ත්රීතුමා කිේශා ශාශ   එදා "ග්රාමාර්ෂෂකයා"  "ගේ බට්ටා" 

කියලා හුනන්ශපු සිවික රර්ෂෂක බළකාශේ  භ්ටයාට පිළිගැනීම්ෂ 

ලබා දීලා  සිවික රර්ෂෂක බළකාය ශදපාර්තශේන්තුශ්ෂ බශට 

පත් කරන්න ශර්තමාන මහජ්න රර්ෂෂක තමි තුමා කටුතතු 

කළා. ගරු මහින්ද රාජ්ප්ෂෂ මැි තුමා ඒකට නායකත්ශය දුන්නා. 

හැබැයි  අද සිවික රර්ෂෂක බළකාශේ  ඒ භ්ටයාට ි ශබන රත්ම 

ගරුත්ශය රර්ෂෂා ශන විධියට රාජ්කාරිශල පිහිටුශනශාද කියලා 

මට ගැටලුශ්ෂ ි ශබනශා.  

ශැහවහ බලාශගන ශගොවිතැන් කරන ජ්නතාශ්ෂ ජීශත් ශන 

දිහවත්රි්ෂකය්ෂ මා නිශයෝජ්නය කරන්ශන්. මශ  ශකොට්ඨාහශේ  

මිනිහවරැ මහකන්නශේ  ශගා කරලා ජීශත් ශශන්ශන්. ඒ මිනිහවරැ 

එශහම ජීශත් ශශන්න උත්හාහ කරනශකොට  අද ගැටලුශ්ෂ 

ි ශබනශා. ශමය ශදෝෂාශරෝපණය්ෂ ශනොශශයි. ඒ අධාය්ෂෂ 

ජ්නරාකතුමාත් අද පැමිණ ති . ගරු තමි තුමනි  ඒ මිනිහවරැ 

මහකන්නය ශශලාශේ ශකොළඹට ශ න එක නශත්ශා ශදන්න 

කියලා මම ඉතාම ශගෞරශශයන් ඉකලනශා. සිවික රර්ෂෂක 

බළකාශේ  ශහබලුන් ශයොුද කරන්න ඕනෑ තරේ රාජ්කාරි අශේ 

පළාශත් ි ශබනශා. ශ්රම බළකාය්ෂ ශහෝ පරිහර බළකාය්ෂ 

පිහිටුශා සිවික රර්ෂෂක බළකාශේ  ඒ ඉන්න හාමාිතකයන් එහිම 

ි යන ක්රමශේදය්ෂ හදලා ශදන්න කියලා මම ඉතා ශගෞරශශයන් 

ශේ ශශලාශේ ඉකලනශා. 

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි  තශ පුංචි ගැටලුශ්ෂ 

ි ශබනශා. ගරු තමි තුමනි  ශකොවිඩ්-19 ශයිරහයත් එ්ෂක  ශේ 

රශට් ති ශශලා ි ශබන තත්ත්ශය පාලනය කර ගැනීශේ 

කටුතත්ශත්දී ශ්රී ලංකා ශපොලීසිශේ  නිලධාාරින්ට හිමි නිශාඩු සීමා 

ශශලා ි ශබනශා. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්ත්රීතුමා  ඔබතුමාට ශශන් වූ කාලය අශහන්. 

ගු කිළල අුරදකෝරල මහසතා 
(ைொண்புைிகு கபில அதுரகொரல)  

(The Hon. Kapila Athukorala)  

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි  මට තශ විනාඩිය්ෂ ශදන්න.  

එම නිලධාාරින් තමන්ට හිමි සීමිත නිශාඩු අරශගන නැශත 

ශහේශයට පැමිශණනශකොට ඒ අය නිශරෝධාායනයට ල්ෂ කරනශා.  

ශපොලීසිශේ   නිලධාාරින්ට අතයශ ය නිශාඩු ලබා ශදන්න කටුතතු 

කරන්න කියලා  ශේ අශහවථාශට හේබන්ධා ශශලා ඉන්න අශේ 

ශපොලිහවපි තුමාශගන් ඉතා ශගෞරශයන් ඉකලනශා.  

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි  රැළි කුණාටුශ නිහා 

ත්රිකුණාමල දිහවත්රි්ෂකශේ  රපදාශට පත් ශශලා ඉන්න 

සියලුශදනාට අශ ය  හහන හලහන්න කියලා මා ඉකලනශා. ළශේ  

මම පාර්ලිශේන්තුශේ සිිනයදී ඒ ශශුමශශන් කටුතතු කරපු 

දිහාපි තුමා තතුළු සියලු නිලධාාරින් මා ඉතා ශගෞරශශයන් 

සිහිපත් කරනශා. 

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි  "නැ ශටනහිර පළාශත් 

පාහකශල ශහේශය කරන සිවික රර්ෂෂක හාමාිතක හාමාිතකාශන් 

ශ්රී ලංකා ගුරු ශහේශයට බඳශා ගැනීම" හේබන්ධාශයන් මවිසින් 

2020.09.04 දිනැි ශ ගරු අධායාපන අමාතය ජී.එක. පීරිහව 

මැි තුමාට ශයොුද කරන ලද ලිපිශේ  ශකොටහ්ෂ ගරු තමි තුමාශ  

දැන ගැනීම පිිහ හැන්හාඩ් ශාර්තාශට තතුළත් කරන ශලහ 

ඉකලමින් සභාගත* කරනශා.  

ශේ කාලය ලබා දීම පිළිබඳශ ඔබතුමියට හවතුි ශන්ත ශශමින්  

මා නශි නශා.  
 

*සභාදම්සය  මත තබන ලෙ ලියවිල්ල : 
  சபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட ஆவணம்: 

  Document tabled: 
 

"2017.04.14 ශන දින ළඩී/2/29/14/23/1 අමාතය මණ්ඩල අුමමැි යට 

අුමශ සිවික රර්ෂෂක හාමාිතක හාමාිතකාශන් ශ්රී ලංකා ගුරු ශහේශශේ  3 

පන්ි ශේ  II ශන ශශ්රේියට අන්තර්ග්රහණය කරන ශලහට අුමමැි ය ලැබී 

තත. පරැශ 2019.02.11 අංක 19/0619/105/021 දරන නශ අමාතය 

මණ්ඩල තීරණයට අුමශ උතුරු පළාශත් පමණ්ෂ ගුරු ශහේශශේ  නිුතතු 

සිවික රර්ෂෂක හාමාිතක හාමාිතකාශන් 2019.06.28 ශන දින ශ්රී ලංකා 

ගුරු ශහේශශේ  3 පන්ි ශේ  II ශන ශශ්රේියට ගුරුශරුන් ශලහ බඳශා ගන්නා 

ලදී. 

 

කරුක  එශහේ ි බියදී  නැ ශටනහිර පළාශත් ශහේශශේ  නිුතතු සිවික 

රර්ෂෂක ශදපාර්තශේන්තුශේ හාමාිතක හාමාිතකාශන් 67ශදශන්ෂ 2007 

සිට ශේ ද්ෂශා ශහේශය කළද ඔවුන් හඳහා ශමම බඳශා ගැනීේ සිදුකර නැත. 

උතුරු පළාශත් ශමන්ම නැ ශටනහිර පළාශත්ද දරුක  ුතද තත්ත්ශයන් 

යටශත් දරුශන්ශ  අධායාපනය නටා සිටු තම හඳහා ශමම හාමාිතක 

හාමාිතකාශන් හාධාාරණ ශලහ දායක  ත තත". 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
 ගරු නලින් බණ්ඩාර ජ්යමහ මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට මිනිත්තු 

13ක කාලය්ෂ ි ශබනශා. 

 
ගු සවජීව එදිරිමා්දන මහසතා 
(ைொண்புைிகு சஞ்ஜீவ எதிொிைொன்ன)  

(The Hon. Sanjeeva Edirimanna) 

Madam, I rise to a point of Order. 
 
ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු හංජීශ එදිරිමාන්න මන්ත්රීතුමා  කාලය ලබා දීම පිළිබඳ 

ප්ර වනය්ෂ ි ශබනශා. 

1855 1856 

[ගරු  කපිල අතුශකෝරල මහතා] 



2020  ශදහැේබර්  03 

[අ.භ්ා. 4.01] 

 
ගු නලි්ද බණ්ඩාර ජයමහස මහසතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි  නීි ය හා හාමය 

අමාතයාං ශේ  හිටපු නිශයෝජ්ය තමි ශරයා විධියට රර්ෂෂක 

අමාතයාං ශේ  ශැය ශීර්ෂ පිළිබඳ කාරක හභ්ා අශහවථාශේ ශචන 
කීපය්ෂ කථා කරන්න ලැබීම පිළිබඳශ හතුටු ශනශා. රටක  ජ්ාි ක 

රර්ෂෂාශේ ි ශබන ශැදගත්කම අපි දන්නශා. මට ප්රථම කථා කළ 

ගරු මන්ත්රීතුමා - [බාධාා කිරීේ] 

 
ගු සවජීව එදිරිමා්දන මහසතා 
(ைொண்புைிகு சஞ்ஜீவ எதிொிைொன்ன)  

(The Hon. Sanjeeva Edirimanna) 

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු හංජීශ එදිරිමාන්න මන්ත්රීතුමනි  කාලය ලබා දීම පිළිබඳ 

ශලොකු ගැටලුශ්ෂ ි ශබනශා. ඔබතුමාශ  point of Order  එක 

ශමොක්ෂද? 

 
ගු සවජීව එදිරිමා්දන මහසතා 
(ைொண்புைிகு சஞ்ஜீவ எதிொிைொன்ன)  

(The Hon. Sanjeeva Edirimanna) 

ශමච්චර  මන්ත්රීශරු පිරිහ්ෂ හුදදාශට  ජ්ාි ක රර්ෂෂාශට හහ 

රටට -  [බාධාා කිරීම්ෂ]  කිරිතකල මහත්තශයෝ  තුදන්නාන්ශහේශ  

ප්ෂෂශේ  කාටශත් ඒ ගැන අවුල්ෂ නැශද? 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
එය point of Order එක්ෂ ශනොශශයි. ගරු නලින් බණ්ඩාර 

ජ්යමහ මන්ත්රීතුමා කථා කරන්න. 

 
ගු නලි්ද බණ්ඩාර ජයමහස මහසතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි  ඉහවශහකලාම රණ්ඩු 

ප්ෂෂශේ  පිටුපහ ශේළිශේ   ඉන්න මන්ත්රීශරුන්ට කථා ිනක්ෂ 

ශදන්න. ගරු චමක රාජ්ප්ෂෂ තමි තුමනි  එතුමන්ලා නැඟිට 

නැඟිට කථා කරනශා. පේ  විනාඩි පහ්ෂ ශහෝ දහය්ෂ ශදන්න.  

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි  රටක ජ්ාි ක රර්ෂෂාශේ 

ි ශබන ශැදගත්කම ශකොශත්ෂද කියලා අපි පැහැදිලිශ දන්නශා. 

විශ ේෂශයන්ම ුතශධාය ි බුක  කාලශේ  ශේ රට රර්ෂෂා කශළේ 

කවුද කියලා අපි ශහොඳින් දන්නශා. ශේ රට ලද ජ්යග්රහණයට මූලික 

වුක  පීතෘශරු  රාශිය්ෂ දැන්  ඉන්නශා. හැබැයි ශේ රශට් ුතද 

ජ්යග්රහණශේ  හැබෑ පීතෘශරයා ශශන කවුරුශත් ශනොශශයි   ෆීකඩ් 

මාර්ෂක ගරු හරත් ශෆොන්ශහේකා මැි තුමා කියලා අපි දන්නශා. 

එය රශට් ජ්නතාශ දන්නශා; ජ්නතාශ එය පිළිගන්නශා.  

මහින්ද රාජ්ප්ෂෂ මහත්මයාට ඒ  ශශ පාලන නායකත්ශය දීම 

හේබන්ධාශයන් credit එක ශදන්න අපි තඹශරන්ශන් නැහැ;  

පැකිශළන්ශන් නැහැ. ඒක ශහොඳට මතක ි යාගන්න. අපි ඒකට 

කුහක නැහැ කියන එක පැහැදිලිශම කියන්න ඕනෑ.  එතුමාට 

ශදන්න ඕනෑ ශගෞරශය අපි ශදනශා.  නායකශරු ගණනාශ්ෂ 

යටශත් ුතද හුදදාපි ශරු ගණනාශ්ෂ හිිනයා. හැබැයි  හරත් 

ශෆොන්ශහේකා මහත්මයා ලබා දුන් නායකත්ශය ශනොශශන්න ශේ 

රශට් ුතශධාය අශහන් කරන්න ලැශබන්ශන් නැහැ.  

අපට අහන්නට කරුක  කාරණා ගණනාශ්ෂ ි ශබනශා.  

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි  පරැගිය අවුරුශශශ හහරාන්ශ  

ප්රහාරය -පාහවකු ප්රහාරය- සිදු වුණා. එම සිශධිය ශේ රශට්  

රර්රකය කඩා බිඳ දමපු   ශශ පලනය ශශනහව ශකෝණයකට  

ශශනත් දි ාශකට අරශගන ගිය ප්රහාරය්ෂ.  ශේ පාහවකු ප්රහාරයට 

කලින් රපු චරිතය්ෂ තමයි නාමක කුමාර කියන චරිතය. ඒක 

ශබොශහොම ප්රසිශධා චරිතය්ෂ. ඒ නාමක කුමාර  ළශේ  ශපශර්දා 

රශයත්  හඬ පටය්ෂ නිකුත් කර ි ශබනශා අපි දැ්ෂකා. මම ගරු 

තමි තුමාට කියනශා  ශේ හඬ පටය ගැන ශහාම පරී්ෂෂණය්ෂ 

පශත්ශන්න කියලා. ශේශකන් ශබොශහෝ කරුක  කාරණා 

ගණනාශ්ෂ කියැශශනශා.  ගිය හැශර්ත් හඬ පටය නිකුත් කරලා 

මාහයයි ශදකයි ගිශේ    පාහවකු ප්රහාරය රශා. ශේ නාමක කුමාර 

කියනශා  කරුණා අේමාන්ට  ඝාතන ශකොන්ත්රාත්තුශ්ෂ දුන්නා 

කියලා. ඒකට හේබන්ධා වුණා කියලා කියනශා  ප්රං ශේ  ඉන්න 

තුෂාර පීරිහව කියන පුශගලයා. ශේ තුෂාර පීරිහව ගැන අපි ශහොයා 

බැලුශා. තුෂාර පීරිහව කියන්ශන් "ප්රභ්ාකරන්" කියන film  එක 

හදපු පුශගලයා. "ප්රභ්ාකරන්" කියන film එක හදන්න තුෂාර 

පීරිහවට ශගෝඨාභ්ය රාජ්ප්ෂෂ මැි තුමා ළට හිටපු රර්ෂෂක 

ශකකේශරයාත් උදේ කළා කියලා කියනශා. එශහම කියන්ශන්  ඒ 

කට්ිනය. මම ශනොශශයි කියන්ශන්. [බාධාා කිරීේ] 

 
ගු ිනසකුට්ටි ආරච්ික මහසතා 
(ைொண்புைிகு திஸகுட்டி ஆரச்சி)  

(The Hon. Thisakutti Arachchi)  

කවුද කියන්ශන්? 

 
ගු නලි්ද බණ්ඩාර ජයමහස මහසතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ළශේ  අපි දැ්ෂකා අරශඹශපොල රතනහාර හවශාමීන් ශහන්ශහේ 

පැහැදිලිශ කියනශා  තුෂාර පීරිහව කියන පුශගලයා ගැන. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්ත්රීතුමන්ලා  කාලය පිළිබඳ ශලොකු ගැටලුශ්ෂ 

ි ශබනශා. ි හකුට්ින රරච්චි මන්ත්රීතුමා - 

 
ගු ිනසකුට්ටි ආරච්ික මහසතා 
(ைொண்புைிகு திஸகுட்டி ஆரச்சி)  

(The Hon. Thisakutti Arachchi)  

ශේ රශට් ජ්නාධිපි තුමා ගැන ශබොරු කථා කියනශා. ශේශා 

නශත්ශන්න කියන්න. එශහම ශබොරු කථා කියන්න එපා  

ජ්නාධිපි තුමා ගැන. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජ්යමහ මන්ත්රීතුමා  ඔබතුමාශ  කථාශ 

කරශගන යන්න. මාතෘකාශට අුමශ කථා කරන්න. 

 
ගු නලි්ද බණ්ඩාර ජයමහස මහසතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි  එතුමන්ලාට කථා කරන්න 

විනාඩි පහ  පහ ඉකලා ශදන්න.  අරශඹශපොළ රතනහාර හවශාමීන් 

ශහන්ශහේශ  හඬ පටයත්  නාමක කුමාර ශ  හඬ පටයත් අරශගන 

ශහාම පරී්ෂෂණය්ෂ පශත්ශන්න ඕනෑ. ශේක බරපතළ 

තත්ත්ශය්ෂ. තශත් මාහයකින්  ශදකකින් ශේ රටට තශත් 

ප්රහාරය්ෂ එකල වුශණොත් ඒශාට ශග කියන්ශන් කවුද? ශේ නාමක 

කුමාරශ  හහ අරශඹශපොළ රතනහාර හාුදදුරුශන්ශ  ප්රකා ත් 

එ්ෂක පැහැදිලිශම බරපතළ කරුක  කාරණා ගණනාශ්ෂ ශහළි 

ශශනශා. අරඹශපොළ රතනහාර හාුදදුරුශශෝ කියනශා  2019 
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පාර්ලිශේන්තුශ 

ශපබරශාරි මාහ ශේ  යේ දිශනක කන්තශක 5th GR camp එකට 

ගහන්න හැලරැම්ෂ ි බුණා කියලා. ඒ හැලැහවම පිළිබඳශ  බුශධි 

ශතොරතුරු ලබා දුන්නාම   ශර්තමාන රජ්ශේ   බුශධි අං ශල ප්රධාාන 

නිලධාාරින් දැුමශත් කළාම   "ශේ ගැන ශැඩිය ශහොයන්න එපා  ශේ 

ගැන ශැඩිය කථා කරන්න එපා" කිේශා ලු. ශේශා බරපතළ ප්ර වන. 

ශේශා රශට් ජ්ාි ක රර්ෂෂාශ පිළිබඳ බරපතළ ප්ර වන. හරත් 

 තරශහේකර මැි තුමාශගන් අපි අශධාාරණශයන් ඉකලා සිිනනශා   

ශේ තුෂාර පීරිහව කියන පුශගලයා  ශහාම ලංකාශට කැඳශන්න  

ශහාම අත්අඩංගුශට ගන්න කියලා. අරශඹශපොළ රතනහාර 

හවශාමීන් ශහන්ශහේශ  කතන්දරය  නාමක කුමාරශ  කතන්දරය 

පිළිබඳ පරී්ෂෂණ පශත්ශන්න. ශමොකද  එශහම නැත්නේ ශේශා 

බරපතළ කරුක  කාරණා විධියට දිහව ශශනශා.  

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි  ශපොන්නේබලේ  

මන්ත්රීතුමාශ   කථාශ ගැන දැන් අශේ බලශත් විශරෝධාය්ෂ 

ි ශබනශා. ශපොන්නේබලේ මන්ත්රීතුමා ජ්ාතයන්තරයට  කථා කළා 

ශශන්න පුළුශන්. හැබැයි  ඔබතුමන්ලා කියනශා නේ ටීඑන්ඒ එක  

තහනේ කළ ුතතු ශශ පාලන ප්ෂෂය්ෂ කියලා  අපි ඒකට 

විරුශධායි. ඒක ශහොඳට මතක ි යා ගන්න. ශමොකද  ශේ රශට්  

සිංහල  ශදමළ ුදහවලිේ සියලු ජ්නතාශ ඉන්න ඕනෑ. 

ශපොන්නේබලේ මන්ත්රීතුමා දකිනශකොට මට මත්ෂ ශශන්ශන් අශේ 

ශහ්ෂටර් අේපුහාමි මන්ත්රීතුමා. ශහ්ෂටර් අේපුහාමි මන්ත්රීතුමාශ  

නම ශපොන්නේබලේ ශශලා ි බුණා නේ  ශපොන්නේබලේ 

මන්ත්රීතුමාශ  නම ශහ්ෂටර් අේපුහාමි ශශලා ි බුණා නේ   මට 

නේ ඒ ශදකම  එක ශාශ .  අශේ රශට් කවුරුත් එක ශාශ යි. අපි 

ශහේරම එක ශාශ . සිංහල  ද්රවිඩ  ුදහවලිේ කිේශාට අපි ඔ්ෂශකෝම 

එක ශාශ . නේ ිනක විතරයි ශශනහව. ශමතැන ඉන්නශා  ුදිතබුර් 

රහුමාන් මන්ත්රීතුමා. එතුමාශ  නම නලින් බණ්ඩාර කියලා 

ි බුණා නේ   ුදහුශණ් මහ ශශනහ්ෂ නැහැ. ඒකයි තත්ත 

කතාන්දරය. ඒ නිහා පැහැදිලිශම ටීඑන්ඒ  එක තහනේ කරපු 

හංවිධාානය්ෂ විධියට ඔබතුමා - [බාධාා කිරීේ] 
 

ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්ත්රීතුමන්ලා නි ව බ්ද ශශන්න. 

 

ගු මආචාර්ය  සරත් වීරදසේකර මහසතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சரத் வீரரசக்கர)  

(The Hon.(Dr.) Sarath Weerasekera) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි  මම ටීඑන්ඒ එක තහනේ කරන්න කියලා 

කිේශේ  ශේ ගරු හභ්ාශට තවිකලා ටීඑන්ඒ එක ශබදුේශාදය 

පතුරශන නිහායි. ශශන ශමොනශාත් නිහා ශනොශශයි.  ඒක දැන 

ගන්න. 
 

ගු නලි්ද බණ්ඩාර ජයමහස මහසතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ඔබතුමාශ  මතය ශැරැදියි. අපට අදහහව ද්ෂශන්න පුළුශන්. 

හැබැයි  ශබදුේශාදයට උඩශගඩි දීපු පිකශලයාන්ලා හා්ෂකුශේ දමා 

ශගන - [බාධාා කිරීේ] 
 

ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු  චාමර හේපත් දහනායක මන්ත්රීතුමා. 

 

ගු චාමර සම්පත් ෙසනායක මහසතා 
(ைொண்புைிகுசொைரசம்பத்தசநொயக்க) 

(The Hon. Chamara Sampath Dasanayake)  

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි  ශපොන්නේබලේ මැි තුමා 

TNA  එශ්ෂ ශනොශශයි.   

ගු නලි්ද බණ්ඩාර ජයමහස මහසතා 
(ைொண்புைிகுநலின்பண்டொரஜயைஹ) 

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි  ශේ ගරු හභ්ාශ හරියට 

හරැරුශන්න. ඔබතුමිය මට ශශන් කර ි ශබන ශශලාශශන් 

භ්ාගය්ෂම ශශනත් මන්ත්රීශරුන්ට කථා කරන්න ඉඩ ශදනශා ශන්.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්ත්රීශරුනි  බාධාා කරන්න එපා. ඔබතුමන්ලාශ  

කාලයමයි අඩු ශශන්ශන්.  

 
ගු නලි්ද බණ්ඩාර ජයමහස මහසතා 
(ைொண்புைிகுநலின்பண்டொரஜயைஹ) 

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

 මම කියමින් සිිනශේ  ශේකයි  මූලා හනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමියනි. TNA එක ගැන අපට පැහැදිලියි. එය ශේ රශට් 

ප්රජ්ාතන්ත්රශාදී විධියට කටුතතු කරන ප්ෂෂය්ෂ. හැබැයි  කරුණා 

අේමාන්ලා  පිකශලයාන්ලා ඔශඩෝෂකුශේ දමාශගන හුරතක 

කරන ගමන් ශේ ශගොකලන් කියනශා  TNA එක තහනේ කරන්න 

කියලා. ශේක තමයි තත්ත කතන්දරය. TNA එක කියන්ශන්  

කශදාශත් රුතධා අතට ගත්ත හංවිධාානය්ෂ ශනොශශයි. හැබැයි  

කරුණා අේමාන් රුතධා ගත්තා; දළ දා මාළිගාශට ශබෝේබ ගැහුශා; 

අරන්තලාශේ හවශාමීන් ශහන්ශහේලා ඝාතනය කළා. පිකශලයාුමත් 

එශහම තමයි. ඒ අය "ඔර්ිතනක" ශකොින. ත්රහවතශාදීන්  ශබෝේබ 

ගහපු  මිනී මරපු අය හා්ෂකුශේ දමාශගන ඉන්න අය අද TNA එක 

ශාශ  ප්රජ්ාතන්ත්රශාදී හංවිධාානය්ෂ තහනේ කරන්න කියන එකට 

අපි හේපූර්ණශයන් විරුශධායි. ශමොකද  සිංහල  ද්රවිඩ  ුදහවලිේ 

ජ්නතාශ එකට ජීශත් වුශණොත් තමයි අපට ශේ ර ට ඉහවහරහට 

ශගන යන්න පුළුශන් ශන්ශන්.  

1980 ද කශේ  අපට ශේ ුතශධාය නතර කර ගන්න පුළුශන් 

වුණා නේ අද ශේ තත්ත්ශය ති  ශන්ශන් නැහැ. ශේ 

සියලුශදනාටම හාධාාරණ අයිතීන් ලබා ශදන්න අපට බැරිශ ගියා. 

ද්රවිඩ ජ්නතාශශ  ප්ර වනය ද්රවිඩ ජ්නතාශශ  ශකෝණශයන් බලන්න 

අපට බැරිශ ගියා. ුදහවලිේ ජ්නතාශශ  ප්ර වනය ුදහවලිේ ජ්නතාශශ  

ශකෝණශයන් බලන්න අපට බැරිශ ගියා. සිංහල ජ්නතාශශ  

ප්ර වනය සිංහල ජ්නතාශශ  ශකෝණශයන් බලන්න අපට බැරිශ 

ගියා.  අපි හැම ජ්ාි ය්ෂ දිහාම නිශැරැදි ශකෝණශයන් බලනශා නේ 

අපට ශේ රශට් හැබෑ ප්ර වනයට  විහුනේ ලබා ශදන්න පුළුශන්. ශේ 

හැබෑ ප්ර වනයට විහදුේ ලබා ශනොදුන් එශ්ෂ පාඩුශ තමයි රට්ෂ 

විධියට අද අපි  අත් විඳිමින් ඉන්ශන්.  

සිංගේපූරුශ එ්ෂ පැත්තකින් දිුතක  ශශශදි  ඩුබායි තශත් 

පැත්තකින් දිුතක  ශශශදි  රසියාශේ ශ්ෂන්ද්රහවථානය  ඉන්දියන් 

හාගරශේ   ුදතු තටය ශලහ හුනන්ශන අශේ රට ශේ විධියට විනා  

ශශලා ි ශබන්ශන් ශේ ශාශ  ජ්ාි ශාදී හැඟීේ නිහායි. සිංහල 

ශශන්න පුළුශන්  ුදහවලිේ ශශන්න පුළුශන්  ද්රවිඩ ශශන්න පුළුශන්  

අනශ ය විධියට ශබොරු ජ්ාි ශාදය්ෂ මශා ගත්ත පිරිහව නිහා තමයි 

අද ශේ රට ශේ තත්ත්ශයට පත් ශශලා ි ශබන්ශන්. ඒ නිහා ශහාම 

ඒ හේබන්ධාශ කටුතතු කරන්න කියලා මම ගරු 

තමි තුමන්ලාශගන් ඉකලා සිිනනශා. 

පරැගිය රණ්ඩුශ කාලශේ  මම නීි ය හා හාමය පිළිබඳ 

නිශයෝජ්ය තමි ශරයා විධියටත් කටුතතු කළා.  අද ශේ ශපොලිහව 
නිලධාාරින්ට ශශලා ි ශබන අහාධාාරණකේ  අකටුතතුකේ 

පිළිබඳශත් මම කියන්න ඕනෑ. ඒ අයශ  ශැටුේ ශැඩි කරන්න අශේ 

රණ්ඩුශ කාලශේ  පුළුශන් වුණා. ගරු තමි තුමනි  ඒ අයට 

නියමිත 'බටා' එක ශැඩි කරන්න කටුතතු කරන්න. ඔවුශන්   
ration එක ශැඩි කරන්න කටුතතු කරන්න. අද ශපොලිහව 

නිලධාාරින්ට මාහ ශදක තුන්ෂ ි හවශහේ තමන්ශ  දරුශන්  

1859 1860 

[ගරු නලින් බණ්ඩාර ජ්යමහ මහතා] 



2020  ශදහැේබර්  03 

බිරින්දෑශරු බලන්න යන්න විධිය්ෂ නැහැ. ඔවුන්ට නිශාඩු නැහැ. 

අද ශේ ශහේශය නිශාඩු අශලංගු කළ  අනිශාර්යය ශහේශාශ්ෂ බශට 

පත් ශශලා ි ශබනශා. ශේකට යේ ක්රමශේදය්ෂ හදන්න  ගරු හරත් 

 තරශහේකර තමි තුමනි. ශේක මාුමෂික ප්ර වනය්ෂ.   

ඔබතුමන්ලාශ  පැත්ශත්ම මන්ත්රීශරශය්ෂ කිේශා  සිවික 

රර්ෂෂක බලකාය හේබන්ධාශ. ඒ අයශ  ශෘත්තීය ගරුත්ශය 

රැශකන රකාරශයන් ඔවුන් ශහේශාශලට ශයොදා ගන්ශන් නැහැ 

කියලා එතුමා කිේශා. අපි ඒ බශ දැ්ෂකා. සිවික රර්ෂෂක 

භ්ටයන්ශ  ශෘත්තීය ගරුත්ශය ති  ශන රකාරශයන් ඒ කටුතතු 

කරන්න කියලා අපි ඉකලා සිිනනශා. 
  

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි  ශේ සියලුශදනාම -ශපොලීසිය 

ශශන්න පුළුශන්. හුදදාශ ශශන්න පුළුශන්- ුතශධාශේ දී ශලොකු කැප 

කිරීම්ෂ කළා. ළට පරැශත් ඒ අය දැන් රට ශශුමශශන් වි ාල 

ශහේශය්ෂ කරනශා. මැි ශරණ කාලශේ  නේ ඔබතුමන්ලා හුදදාශට 

හරිම රදශරයි. අපට මතකයි  ජ්නාධිපි ශරණයට කලින් ශකොළඹ 

ශකොටුශේ දුේරිය ශපොළ ළට  තශත් තැන්ශල හුදදාශ ශශුමශශන් 

ශනොශය්ෂ -  [බාධාා කිරීම්ෂ] 

  
ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
රීි  ප්ර වනය්ෂද  ගරු කපිල අතුශකෝරල මන්ත්රීතුමනි?  

 
ගු කිළල අුරදකෝරල මහසතා 
(ைொண்புைிகுகபிலஅதுரகொரல)  

(The Hon. Kapila Athukorala)  

ගරු මන්ත්රීතුමනි  මම කිේශේ සිවික රර්ෂෂක බලකාය රත්ම 

ගරුත්ශය රැර්ෂෂිත ශන විධියට ශැඩශල ශයොදශන්ශන් නැහැ 

කියලා ශනොශශයි. අශ ය තැන්ශලදී ඒ විධියට ශයොදශන්න කටුතතු 

කරන්න කියලායි මම කිේශේ. ඔබතුමා අදහහව විකෘි  කරලා 

කියන්න එපා.  

 
ගු නලි්ද බණ්ඩාර ජයමහස මහසතා 
(ைொண்புைிகுநலின்பண்டொரஜயைஹ) 

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

මම කිේශේත් ඒකම තමයි  ගරු මන්ත්රීතුමනි.   

හුදදාශේ රබාධිත ශහබළුන්  ඒ ශැන්දඹු පවුක ඡන්දයට කලින් 

පාවිච්චි කශළේ ශකොශහොමද කියලා අපට මතකයි. අද ඒ අයට 

හාධාාරණය ඉෂවට ශශලා ි ශබනශාද? අ ශේ කාලශේ  ශැටුේ ශැඩි 

කරලා ඒ අයශ  හාධාාරණ ඉකලීම්ෂ ඉෂවට කර ි ශබනශා.  

එතැනින් එහාට ඔවුන්ට ශමොකුත් ලැබිලා නැහැ. අපට මතකයි  

Station එක ළට උශශඝෝෂණයකට රපු දරුශශ්ෂ කිේශා   "මශ  

ත ශ  කටු තශනනශා ශාශ " කියලා. දැන් ඒ කටු තුමක  අය 

ශහොයා ගන්නත් නැහැ. හුදදාශ ගැන කිඹුක කුනළු ශහළපු 

කවුරුශත් එශලහ අහාධාාරණයට ල්ෂ වුක  රබාධිත ශහබළුන් 

ශශුමශශන්  ඒ ශැන්දඹු කාන්තාශන් ශශුමශශන්  ඒ පවුක 

ශශුමශශන් අද හාධාාරණය්ෂ  ඉෂවට කරන්ශන් නැහැ. ඒ කාටශත් ඒ 

හාධාාරණය අද ඉෂවට ශශලා නැහැ. ඒ ගැන කථා කරන්ශන්ශත් 

නැහැ. ඒ නිහා  ශේ රශට් ුතශධාය අශහන් කරන්න හැබෑ 

දායකත්ශය ලබා දුන් අයට හාධාාරණය ඉෂවට කරන්න. ශශ පාලන 

නායකත්ශයට ශඩා ගේ ගණන්ෂ එහායින් තමයි හැබෑ දායකත්ශය 

ි ශබන්ශන්. 

ඒ හැබෑ දායකත්ශය දුන් අය තමයි රණ විරුශශෝ; ඒ හැබෑ 

දායකත්ශය දුන් අය තමයි  ශේ රශට් තුන් ශතාශ්ෂ ශක හළපු හරත් 

 ශෆොන්ශහේකා මැි තුමන්ලා. අන්න ඒ අයට ඉහවශහකලාම 

හාධාාරණය ඉෂවට කරන්න. ඒ නිහා ඒ credit එක  - [බාධාා කිරීේ] 

ඒ පද්ෂකම තමන්ශ  ශබකශක දමාගන්න කලින් ඒ පද්ෂකම 

ගන්නට ජීවිත කැප කළ  රබාධිත තත්ත්ශයට පත් වුක   අත-පය 

නැි  කරගත් අය ශශුමශශන් හාධාාරණය ඉෂවට කරන්න කියලා 

අපි ශේ රජ්යට කියනශා. [බාධාා කිරීම්ෂ] රර්ෂෂක අමාතයාං ශේ  

ශැය ශීර්ෂය පිළිබඳශ විශාද කරන ශේ අශහවථාශේදී අපි 

අනිශාර්යශයන්ම ඒ කාරණය මත්ෂ කරන්න ඕනෑ. ශමොකද  ඒ 

රණ විරුශන්ශ  කුනළු  ශක  දහඩිය  රබාධා උගහට ි යලා තමයි  

තුදන්නාන්ශහේලා බලයට පත් වුශණ්. ඒ නිහා   ඒ රණ විරුශන් 

ශශුමශශන් හාධාාරණය ඉෂවට කිරීම  ඔවුන්ට දුන් ශපොශරොන්දු ඉෂවට 

කිරීම  ඔවුන්ශ  පවුකශලට දුන් ශපොශරොන්දු ඉෂවට කිරීම 

පැහැදිලිශම ශගෝඨාභ්ය රාජ්ප්ෂෂ ජ්නාධිපි තුමාශ  ශගකීම්ෂ.   

හවතුි යි  මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is Hon. Charles Nirmalanathan. You 

have fourteen minutes. 
 

[பி.ப. 4.13] 
 

ගු චාල්සප නිර්මලනාේද මහසතා 
(ைொண்புைிகு சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்) 

(The Hon. Charles Nirmalanathan) 

நன்றி. தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள, 

இன்று பொதுகொப்பு அமைச்சின் வரவு தசலவுத்திட்டக் 

குழுநிமலயில் சூடொன விவொதங்கள் இந்தச் சமபயில் 

நடந்துதகொண்டிருக்கின்றன. பொதுகொப்பு அமைச்சு 

ததொடர்பொகப் ரபசுவதற்கு முன்பொக,  ‘புரவி’ புயல் கொரணைொக 

ஏற்பட்டுள்ள பொதிப்புகள் ததொடர்பொக இங்கு குறிப்பிட 

விரும்புகின்ரறன். ‘புரவி’ புயலின் தொக்கத்தினொல் ரநற்றிரவு 

வடக்கு, கிழக்கில் இருக்கின்ற ைொவட்டங்கள் 

பொதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. குறிப்பொக, ைன்னொர் ைொவட்டம் 

ரைொசைொகப் பொதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இன்று கொமல 

தகௌரவ அமைச்சர் சைல் ரொஜபக்ஷ அவர்கள் ரநற்று பிற்பகல் 

ஏற்பட்ட பொதிப்பு விபரத்மதத்தொன் சமபயில் 

ததொிவித்திருந்தொர். நொன் அவொிடம் ைன்னொர் ைொவட்டச் 

தசயலகத்தொல் வழங்கப்பட்ட இன்மறய விபரத்மதச் 

சைர்ப்பித்திருந்ரதன். அதன் அடிப்பமடயில், ைன்னொர் 

ைொவட்டத்திரல ‘புரவி’ புயலினொல் 2,236 குடும்பங்கள் 

பொதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன; 7,249 ரபர் பொதிக்கப்பட்டிருக் 

கிறொர்கள். ஆகரவ, இவர்களுக்கு உணவு, நுளம்பு nets, 

bedsheets, masks ரபொன்றமவ அவசரைொகத் ரதமவப் 

படுகின்றன. நொன் தகௌரவ அமைச்சர் அவர்களுமடய 

கவனத்திற்குக் தகொண்டுவர விரும்புவது என்னதவன்றொல், 

இவற்மற உங்களுமடய அமைச்சு  உடனடியொக வழங்க 

நடவடிக்மகதயடுக்க ரவண்டுதைன்றுதொன். ைன்னொர் 

ைொவட்டச் தசயலொளர் உங்களுமடய பணிப்பொளர் 

நொயகத்திற்கு இதற்குொிய அனுைதிமயத் தரும்படி எழுத்துமூல 

ரகொொிக்மகமய விடுத்திருக்கின்றொர். தகௌரவ அமைச்சர் 

அவர்கள் இதற்குொிய அனுைதிமய தசயலொளர் ஊடொக 

ைொவட்டச் தசயலொளருக்கு வழங்க ரவண்டுதைன்று 

ரகட்டுக்தகொள்கின்ரறன்.  

ரநற்று இரவு வீசிய  இந்தப் புயல் கொரணைொக அதிகைொன 

பிரரதசங்கள் பொதிக்கப்பட்டொலும்,  ைிகவும் பொதிப்பமடந்த 

சில கிரொைங்கமள  இங்கு நொன்  குறிப்பிட்ரட ஆகரவண்டும். 

சொந்திபுரம், எைில் நகர், ரதவன்பிட்டி, 3ஆம் பிட்டி, 

இலுப்மபக்கடமவ, அந்ரதொனியொர்புரம், விடத்தல்தீவு, 

ரபசொமல ரபொன்ற கிரொைங்கள் அதிகைொகப் பொதிப் 

பமடந்துள்ளன. இந்தக் கிரொைங்களில் இருக்கின்ற அவசர 

ரதமவகள் ததொடர்பொக  தகௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் கூடிய 

கவனதைடுக்க ரவண்டும். இந்தப் ‘புரவி’ புயலொல்  ரபசொமல 

1861 1862 



පාර්ලිශේන්තුශ 

ரபொன்ற கிரொைங்களில் 50இற்கும் ரைற்பட்ட ைீன்பிடிப் 

படகுகள் முற்றுமுழுதொக ரசதைமடந்திருக்கின்றன. ைன்னொர் 

ைொவட்டத்திலிருக்கின்ற வயல் நிலங்கள் எல்லொம் 

குளங்கள்ரபொல கொட்சியளிக்கின்றன. ைன்னொர் ைொவட்டத்தில் 

ரநற்று இரவு நிகழ்ந்த அனர்த்தம் ததொடர்பொக தங்களுமடய 

அமைச்சின்மூலம் தனிப்பட்ட கவனத்மத நீங்கள் தசலுத்த 

ரவண்டுதைன்று நொன் இந்த ரநரத்தில் ரகட்டுக்தகொள்ள 

விரும்புகின்ரறன்.  

தகௌரவ அமைச்சர் சரத் வீரரசகர அவர்கள் உமரயொற்று 

கின்றரபொது, “TNA உறுப்பினர்களுமடய தசயற்பொடு 

கொரணைொக, TNA ஐ தமட தசய்ய ரவண்டும்; ஹிட்லர் 

அழித்ததுரபொல் ைஹிந்த ரொஜபக்ஷ அழித்திருந்தொல் ஒருவரும் 

ைிஞ்சியிருக்க ைொட்டொர்கள்” என்ற கருத்மத இந்த சமபயில் 

முன்மவத்திருந்தொர். இதிலிருந்து எங்களுமடய ைக்களுக்கு 

இருக்கின்ற பிரச்சிமனகமள அவர் முழுமையொக 

ஆரொயவில்மலதயன்பதும் ஏன் யுத்தம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது 

என்றுகூட அவர் அறிய முற்படவில்மல என்பதும் என்னுமடய 

கருத்தொக  இருக்கின்றது. தகௌரவ அமைச்சர் அவர்கரள, நொன் 

அதற்ரகொர் உதொரணம் தசொல்லுகின்ரறன். கடந்த 29ஆம் திகதி 

இந்துக்கள் தீபம் ஏற்றி வழிபொடு தசய்கின்ற நொள்! அந்த நொளில் 

உங்களுமடய அமைச்சின் கீழிருக்கின்ற தபொலிஸ் 

பொதுகொப்புப் பிொிமவச் ரசொோ்ந்தவர்கள் ஆலயங்களுக்குச் தசன்று 

வழிபொட்டுக்கு இமடஞ்சல் ஏற்படுத்தி இருக்கின்றொர்கள்; 

அங்கு தீபம் ஏற்றிய நபர்கமளத் தொக்கியிருக்கின்றொர்கள். 

ரைதகு சனொதிபதி, “ஒரர நொடு, ஒரர சட்டம்” என்று 

தசொல்லுகின்ற இந்த ரநரத்தில், ஏன் நீங்கள் இந்து 

ைக்களுமடய வணக்க நிகழ்வொன கொர்த்திமக விளக்கீட்மடத் 

தடுத்தீர்கள்? அவ்வொறு தடுத்ததன்மூலம் இந்த நொட்டில் 

எங்களுமடய இனத்துக்குத் ததொடர்ச்சியொக அநீதி 

இமழக்கப்பட்டுக் தகொண்டிருக்கின்றது என்பமத நொன் 

தகௌரவ அமைச்சர் அவர்களுக்குக் கூறிரய ஆகரவண்டும். 

முன்னர் இந்து கலொசொர அலுவல்கள் அமைச்சரொக இருந்தவர், 

தற்தபொழுதும் அமைச்சரொக இருக்கின்றொர். அவர் பிரதிநிதித் 

துவப்படுத்துகின்ற ைொவட்டத்தில்கூட, உங்களுமடய 

தபொலிஸொர் இந்துக்கமள வழிபொடு தசய்யவிடொது தடுத்திருக் 

கிறொர்கள். இமத நீங்கள் ஏற்றுக்தகொண்டுதொன் ஆகரவண்டும்.  

தகௌரவ அமைச்சர் அவர்கரள, “1987ஆம் ஆண்டு 

இடம்தபற்ற "Operation Liberation"இன்ரபொது இந்திய 

விைொனப்பமட எைது ைக்களுக்கு உணவு தகொடுக்கொைல் 

விட்டிருந்தொல், அன்ரற நொங்கள் யுத்தத்மத முடித்திருப்ரபொம்” 

என்று நீங்கள் கூறியிருந்தீர்கள். இந்த நொட்டில் யுத்தத்மத 

முடித்தது நீங்கரளொ, அப்ரபொதிருந்த இரொணுவத் தளபதிரயொ, 

அப்ரபொதிருந்த பொதுகொப்பு அமைச்சருமடய தசயலொளரரொ 

அல்ல. ைொறொக, உலக நொடுகளின் ஒத்துமழப்புடன்தொன் - 

உலக நொடுகளுமடய இரொணுவ உதவியுடன்தொன் நீங்கள் 

யுத்தத்மத முடித்தீர்கள் என்பமத நொன் இந்த ரநரத்திரல 

உங்களுக்குக் கூறிக்தகொள்ள விரும்புகின்ரறன். அப் 

ரபொதிருந்த சனொதிபதி ைஹிந்த ரொஜபக்ஷ அவர்கள்கூட - 
 
ගු මආචාර්ය  සරත් වීරදසේකර මහසතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சரத் வீரரசக்கர)  

(The Hon.(Dr.) Sarath Weerasekera) 

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි  එතුමන්ලා ශේ ශාශ  ප්රකා  

කරන ශකොට  ශේ රශට් ජ්නතාශ අහශගන ඉන්නා නිහා  අපි ඒශාට 

පිළිතුරු දිය ුතතුයි. ඒක තමයි මම ශමතැන ඉන්ශන්. එතුමා කිේශා  

ශකෝවිකශල ගිහිකලා පහන් පත්තු කරන අයට ශනොශැේබර් 29 

ශැනි දා ශපොලීසිශයන් ගිහින් පහර දුන්නා කියලා. එශහම කිසිම 

ශදය්ෂ සිශධා ශශලා නැහැ. [බාධාා කිරීම්ෂ] ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඒ 

නිහා ඔබතුමා ශමතැන අහතය ප්රකා  කරන්න එපා.  [බාධාා 

කිරීම්ෂ] ඔය කියන ශකෝවිශක කශදාශත් එශහම ශදය්ෂ ශශලා 

නැහැ. ඒ නිහා අහතය ප්රකා  කරන්න එපා  ජ්නතාශට තශහන්න.  

 
ගු චාල්සප නිර්මලනාේද මහසතා 
(ைொண்புைிகு சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்) 

(The Hon. Charles Nirmalanathan) 

අපි මිනිරැන්ට අහතය ප්රකා  කියලා නැහැ  ශේ කියන්ශන් 

තත්ත කථාශ්ෂ. [බාධාා කිරීම්ෂ]  

 

ගු මදනෝ ගද්දස්ද මහසතා  
(ைொண்புைிகு  ைரனொ கரணசன்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 

Sir, I rise to a point of Order. 

මම ජ්ාි ක ඒකාබශධාතා  රාජ්ය භ්ාෂා  හමාජ් ප්රගි ය හහ හින්දු 

රගමික කටුතතු අමාතයශරයා ශ ශයන් කටුතතු කරශදී හින්දු 

රගමික කටුතතු අමාතයාං ය මා යටශත් ි බුශණ්. ඒ නිහා මට 

ශගකීම්ෂ ි ශබනශා  ඒ ගැන පැහැදිලි කිරීමට. ගරු නිර්මලනාදන් 

මන්ත්රීතුමා කරන්ශන් හාධාාරණ පැමිිකල්ෂ. ශමොකද  

ශනොශැේබර් 29 ශැනි දා ශපෝය දශශහේ  "කාර්ි ධකයි දීපේ" 

කියන පහන් පත්තු කිරීශේ කටුතත්ත්ෂ  රගමික උත්හශය්ෂ 

පැශැත්වුණා. ඒක ළට දශහව ශදකකට කලින් ශයදී ි බුක  මහවිරු 

දින උත්හශයත් එ්ෂක පටලා ගත්තා. ගරු තමි තුමනි  ඔබතුමා 

පටලා ගත්තා ද - [බාධාා කිරීම්ෂ] ශපොඩ්ඩ්ෂ ඉන්න. ශපොඩ්ඩ්ෂ 

ඉන්න. ඔබතුමා පටලා ගත්තාද  අපි දන්ශන් නැහැ. ඔබතුමා ශහෝ 

ශපොලීසිය ශහෝ හුදදාශ ඒක පටලා ගත්තා. ගරු තමි තුමනි  

කරුණාකරලා උතුරු හහ නැ ශටනහිර සිිනන DIGsලාට  

රඥාපි ශරුන්ට උපශදහව ශදන්න  හින්දු රගමික හහ හංහවකෘි ක 

කටුතතු ශදපාර්තශේන්තුශශන් හින්දු කැලැන්ඩරය ලබා ගන්න 

කියලා. [බාධාා කිරීම්ෂ] ශපොඩ්ඩ්ෂ ඉන්න. [බාධාා කිරීම්ෂ] නැහැ  

නැහැ. Check කරලා බලන්න. එතුමා කියනශා ශන්. ශපොලීසිශේ  

පැමිිකල්ෂ ි ශබනශා. [බාධාා කිරීම්ෂ] මට මිනිරැන් කථා කළා. 

[බාධාා කිරීම්ෂ]  ශපොඩ්ඩ්ෂ ඉන්න. පැමිිකල්ෂ ි ශබනශා. 

ගරු තමි තුමනි  ශේ රශට් පශි න විරහකය අපි අයින් 

කරන්න ඕනෑ. හින්දු ජ්නතාශ හහ ශබෞශධා ජ්නතාශ අතර 

හමානකේ ඕනෑ තරේ ි ශබනශා. අපි ඒශා හදන්න ඕනෑ. එශහම 

නැතුශ ශදශගොකලන් ගහගන්න ගිශයොත් රට හදන්න බැහැ. මම 

ඉතාම අශංකශ කියන්ශන්. ගරු තමි තුමනි  කරුණාකර ශේ ගැන 

ශහොයා බලන්න. ඒක පටලා ගත්තා. මහවිරු දිනය උතුශර් ි බුණා 

ශන්. ඒකට පරැශ ශේ උත්හශය ි බුශණ්. ඒ නිහා ශේ ශදක පටලා 

ගත්තා. ඒ ශපෝය දශශහේ ශලෝකය පුරාම සිිනන හින්දු ජ්නතාශ 

පශත්ශන උත්හශය්ෂ  ඒක. ඒක පටලශා ශගන ශපොලීසිශේ  

නිලධාාරි මහත්ශරුන් හා හුදදාශේ නිලධාාරි මහත්ශරුන් 

ශකෝවිකශලට ගිහිකලා ඒ කටුතත්ත නශත්ශා ි ශබනශා. ඒ 

හේබන්ධාශ පැමිිකල්ෂ කරලා ි ශබනශා. ඒ නිහා ශේ ගැන 

කියන එක හාධාාරණයි. ඒක ශත්රුේ ගන්න. නැහැ  කියලා 

කියන්න එපා.  

 
ගු චාල්සප නිර්මලනාේද මහසතා 
(ைொண்புைிகு சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்) 

(The Hon. Charles Nirmalanathan) 

ගරු තමි තුමනි  29 ශැනි දා ශපොලීසිය ඒ අය arrest කරලා 

පරැශ පැයකින් release කරලා ි ශබනශා. ඒ ගැන ගරු තමි තුමා 

දන්ශන් නැහැ කියන්ශන් ශමොක්ෂ නිහාද කියන එක තමයි අපට 

ි ශබන ප්ර වනය. 
 

ගු මදනෝ ගද්දස්ද මහසතා  
(ைொண்புைிகு  ைரனொ கரணசன்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 
எந்தப் தபொலிஸ் நிமலயத்மதச் ரசொோ்ந்தவர்கள் அங்கு 

வந்தொர்கள்? 

1863 1864 
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ගු චාල්සප නිර්මලනාේද මහසතා 
(ைொண்புைிகு சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்) 

(The Hon. Charles Nirmalanathan) 
சுன்னொகம் தபொலிஸ் நிமலயத்மதச் ரசொோ்ந்தவர்கள்!   

தகௌரவ அமைச்சர் அவர்கரள, “தைிழீழ விடுதமலப் 

புலிகமள அழித்த பின்னர், தைிழ் ரதசியக் கூட்டமைப்மபத் 

தமட தசய்திருந்தொல் இந்தப் பிரச்சிமன ஏற்பட்டிருக்கொது” 

என்று நீங்கள் குறிப்பிட்டமத நொன் வன்மையொகக் 

கண்டிப்பரதொடு, அதற்கொக நீங்கள் ைன்னிப்புக் ரகட்க 

ரவண்டுதைனவும் இச்சந்தர்ப்பத்தில் கூறிக்தகொள்ள 

விரும்புகின்ரறன். எங்களுமடய ைக்களின் பிரச்சிமனகமள 

நீங்கள் ரநொில் வந்து பொர்க்க ரவண்டும்;  வடக்கு, கிழக்கு 

ைொகொணங்களுக்கு வந்து, அங்கு எத்தமன இரொணுவச் 

ரசொதமனச் சொவடிகள் இருக்கின்றன என்பமத நீங்கள் பொர்க்க 

ரவண்டும்.  இரண்டு வொரங்களுக்கு முன்னர் ைன்னொர் 

ைொவட்டத்தின் ைொந்மத ரைற்குப் பிரரதச தசயலகப் 

பிொிவிலிருந்து 3,500 ஏக்கர் கொணி அபகொிக்கப்பட்டு, 

ஏற்தகனரவ 1,500 ஏக்கர் நிலப்பரப்மபக் தகொண்ட சன்னொர் 

இரொணுவ முகொம் 5,000 ஏக்கர் நிலப்பரப்மபக்தகொண்ட ஒரு 

முகொைொக ைொற்றப்பட்டிருக்கிறது என்ற விடயத்மத நொன் இங்கு 

கூற விரும்புகின்ரறன். அந்தப் பிரரதசத்தில் 3,500 ஏக்கர் 

கொணிமய இரொணுவம் அபகொிக்க ரவண்டியதன் அவசியம் 

என்ன? 'யுத்தம்; யுத்தம்' என்று நீங்கள் கூறுகின்றீர்கள்.  இன்று 

எங்களுமடய ைக்களுக்கு இருக்கின்ற நமடமுமறசொர்ந்த 

பிரச்சிமனகமள ஏன், நீங்கள் அறிய முற்படுவதில்மல? 

நொங்கள் எங்களுமடய ைக்களின் பிரச்சிமனகமளக் 

கூறுகின்றரபொது, அமவ உங்களுக்கு இனவொதக் 

கருத்துக்களொக விளங்குகின்றன.  

தகௌரவ அமைச்சர் அவர்கரள, நீங்கள் ரநரடியொக 

எங்களுமடய பிரரதசத்திற்கு வருமக தந்து, அங்கு 

எங்களுமடய ைக்கள் இரொணுவ தகடுபிடிக்குள் எவ்வளவு 

துன்பப்படுகின்றொர்கள் என்பமதப் பொருங்கள்! என்று நொன் 

உங்கமளக் ரகட்டுக்தகொள்கிரறன். இரொணுவ முகொம் என்ற 

தபயொில் எைது ைக்களுமடய வொழ்வொதொர நிலங்கமள 

அபகொிக்கின்ற தசயற்பொடுகளொல் எங்களுமடய ைக்கள் 

எந்தளவுக்குத் தங்களது வொழ்வொதொர நிமலமைகமள 

இழந்திருக்கிறொர்கள் என்பமத நீங்கள் முதலில் ரநொில் பொர்த்து 

அறிந்துதகொள்ள ரவண்டும். அதன் பின்புதொன் நீங்கள் 

உங்களுமடய கருத்துக்கமளக் கூறரவண்டும். அமதவிடுத்து, 

“TNAஐத் தமடதசய்ய ரவண்டும்” என்று கூறுவது 

உண்மையிரல ஏற்க முடியொத ஒரு விடயைொகும்.  எங்களுமடய 

ைக்களுக்கு இருக்கின்ற பிரச்சிமனகமள நீங்கள் முதலில் 

ஆரொய ரவண்டும். யுத்தத்தில் இறந்தவர்கமள 

நிமனவுகூர்ந்தொர் என்பதற்கொக கடந்த 27ஆம் திகதி ஒரு 

கத்ரதொலிக்க ைதகுருமவ நீங்கள் மகதுதசய்திருக்கிறீர்கள். 

யுத்தத்தின்ரபொது ஒன்பதுக்கும் ரைற்பட்ட கத்ரதொலிக்க 

ைதகுருக்கள் இறந்திருக்கிறொர்கள். கமடசியொக, 2009ஆம் 

ஆண்டு ரை ைொதம் யுத்தம் முடிவுற்ற பிற்பொடு, விடுதமலப் 

புலிகமளச் சரணமடயச் தசொன்னரபொது, அந்த 

இமளஞர்களுமடய பொதுகொப்புக்கருதி பிரொன்சிஸ் என்ற ஒரு 

ைதகுருவும் அவர்களுடன் ரபருந்தில் ஏறிச் தசன்றொர். 

இன்றுவமர அந்தப் ரபருந்தில் தசன்ற இமளஞர்களும் 

இல்மல; அவர்களுடன் தசன்ற பிரொன்சிஸ் ைதகுருவும் 

இல்மல. இறந்தவர்கமள நிமனவுகூருகின்ற நிகழ்விரல 

கலந்துதகொண்ட ஒரு கத்ரதொலிக்க ைதகுருமவ உங்களுமடய 

அரசொங்கம் மகதுதசய்திருக்கிறது. இவ்வொறொன ஒரு தசயமல 

ஒரு தபௌத்த ைதகுரு தசய்திருந்தொல், அவமர உங்களுமடய 

அரசொங்கம் - தபொலிஸொர் மகதுதசய்திருக்குைொ? என நொன் 

உங்களிடம் ரகட்க விரும்புகின்ரறன். ைட்டக்களப்பிரல ஒரு 

கிரொை அலுவலமரத் தொக்கிய தபௌத்த ைதகுருமவக்கூட 

நீங்கள் ஒன்றும் தசய்யவில்மல. அரசொங்கத்தின் ஒவ்தவொரு 

தசயற்பொடு கொரணைொகவும் இனவொதம் வளர்ந்து 

தகொண்டிருக்கின்றது.  

நீங்கள் எங்களுமடய ைக்களின் பிரச்சிமனகமள 

முழுமையொக ஆரொய ரவண்டும். அவர்களுமடய 

பிரச்சிமனகள் பற்றிக் கமதப்பதற்கு நொங்கள் எப்ரபொதும் 

தயொரொக இருக்கின்ரறொம். நீங்கள் எங்களுமடய ைக்களின் 

ஒவ்தவொரு பிரச்சிமனமயயும் தீர்த்து மவப்பீர்களொக 

இருந்தொல்,  ஒரு பிரச்சிமனயும் ஏற்படொது. ஆட்சிமயத் 

தக்கமவத்துக் தகொள்வதற்கொக ஏரதொதவொரு விடயத்மதக் 

கூறி, நீங்கள் உங்களுமடய பிமழகமள ைமறக்க 

முயற்சிக்கின்றீர்கள். தகொரரொனொவினொல் ஏற்பட்ட 

தபொருளொதொர இழப்மப ைமறப்பதற்கொக நீங்கள் சிறிது கொலம் 

ஓர் அமைச்சமரப் பயன்படுத்தினீர்கள். இப்தபொழுது, ைொவீரர் 

நொமளப் பயன்படுத்துகின்றீர்கள்! இவ்வொறு ஏரதொதவொரு 

வமகயில் ஏரதொதவொன்மறப் பயன்படுத்தி சிங்கள ைக்கமள 

உங்கள் பின்னொல் மவத்திருப்பதனூடொகத்தொன் உங்களொல் 

ஆட்சிமயத் தக்கமவத்துக்தகொள்ள முடிகின்றது. இவ்வொறொன 

தசயற்பொடுகமள முதலில் நீங்கள் நிறுத்திக்தகொள்ள 

ரவண்டும். எங்களுமடய ைக்களின் பிரச்சிமனகமள 

ஆரொய்ந்து, அவற்மறத் தீர்த்து மவப்பதற்கு நீங்கள் 

முன்வருவீர்கரள யொனொல், நொங்களும் உங்களுடன் 

கமதப்பதற்குத் தயொரொக இருக்கின்ரறொம்.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up now.  
 
ගු චාල්සප නිර්මලනාේද මහසතා 
(ைொண்புைிகு சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்) 

(The Hon. Charles Nirmalanathan) 

මට තශ ශපොඩි ශේලාශ්ෂ ශදන්න  මූලාහනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමියනි.  

இலங்மகயில் வொழுகின்ற எல்லொ ைக்கமளயும்ரபொல, 

எங்களுமடய பிரரதசத்தில் எங்களுமடய ைக்களும் 

வொழரவண்டும் என்பதுதொன் எங்களுமடய ரகொொிக்மகயொக 

இருக்கிறரததயொழிய, உங்கமள ஆட்சிதசய்ய ரவண்டுதைன்ற 

எண்ணம் எங்களிடத்தில் இல்மல. இனம், தைொழி, ைதம், 

கலொசொர அடிப்பமடயில், நீங்கள் அனுபவிக்கின்ற அமனத்து 

விடயங்கமளயும் எங்களுமடய பிரரதசத்தில் இருக்கின்ற 

ைக்களும் அனுபவித்து வொழரவண்டும் என்பதுதொன் 

என்னுமடயதும் எங்களுமடய கட்சியினதும் ரநொக்கைொகும் 

என்பமதக் கூறி, விமடதபறுகின்ரறன். நன்றி. 

 
ගු මහි්දෙ සමරසිවහස මහසතා 
(ைொண்புைிகு ைஹிந்த சைரசிங்ஹ)  

(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 

Madam Chair, - 
 

ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මහින්ද හමරසිංහ මැි තුමා. 
 

ගු මහි්දෙ සමරසිවහස මහසතා 
(ைொண்புைிகு ைஹிந்த சைரசிங்ஹ)  

(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 

Madam Chair, my name had transpired in my absence 
during the course of the speech of the Hon. G.G. 
Ponnambalam and I would like to put the record straight.  

1865 1866 



පාර්ලිශේන්තුශ 

It was a complete distortion to state in this House that 
we had prevented the rescue of hundreds and thousands of 
Tamil civilians who had been used as human shields and 
that they were being deliberately prevented from coming 
out for us to rescue them from the LTTE. I want to make 
it very clear that every effort was made, in fact, 
successfully by the Government at that time to rescue 
hundreds and thousands of innocent Tamil people by 
sacrificing the lives of the armed forces who went 
forward inch by inch to ensure the safety of the people of 
those areas. He has only to refer to the speech I made at 
the Committee Stage Discussion on the Votes of the 
Ministry of Foreign where I very clearly stated that those 
civilians were not only rescued by the armed forces 
during the last stages of the war, but were also given 
essential food items as well as medical items so that they 
would be able to get by during that troubled time. I also 
made it a point to inform the House that nearly 15,000 
young people surrendered soon after the war and they 
were all accounted for. It was President Gotabaya 
Rajapaksa who took them over, rehabilitated them and 
reintegrated them into the society. So, at no point did we 
ever put the lives of the people of those areas at risk. So, 
it is a complete distortion by the Hon. Ponnambalam and I 
would ask him to refrain from making such references 
especially when referring to me while I was not in the 
House.  

Thank you.  
 
ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
 ගරු ශගවිුන කුමාරතුංග මැි තුමා. ඔබතුමාට මිනිත්තු හතක 

කාලය්ෂ ි ශබනශා.  

 
[අ.භ්ා. 4.30] 
 

ගු දගවිුග කුමාරුරවග මහසතා 
(ைொண்புைிகு தகவிந்து குைொரதுங்க)  

(The Hon. Gevindu Cumaratunga) 

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි  "ජ්ාි යක පළුදශන ුතතුකම 

ශලහ හැලකිය ුතත්ශත් තමාශ  රට රැක ගැනීමයි.  ශනොර්ෂනා ලද 

රට හතුරන්ශ  ශකළි බිම්ෂ ශශයි. එහි ශැසිශයෝ රැඛිත ුදදිත 

ශනොශශි . කර්මාන්ත පිරිහී ශයයි. එශහයින් ධාන නූපදී. රහාර 

දුර්ලභ් ශේ. එබුන රටක හැබැවින්ම රජ්කේ කරුමශේ  බයයි. මර 

බිශයන් පරැශන්නන්ට කශර කර්මාන්තද? කශර ධානද?" ශේ 

කුමාරතුංග ුදිදාහ ප්රාඥයා 1938දී පළ කළ ප්රබන්ධා හංග්රහ 

කෘි ශේ  එන "ශයෝධා ශෘත්ි ශයහි ශයෝගයත්ශය" යන රචනාශශහි 

රරේභ්යයි. නිදහහට ශපර ද අපශ ම රට රකින හුදදාශක 

අශ යතාශ ගැන ලියූ නිබන්ධානශේ  රරේභ්යයි.  

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි  ජ්ාි යක පළුද ුතතුකම රට 

රැකීමයි. දිුතක ශ  ශහෞභ්ාගයය කරා පිය නටුමශේ  රර්ෂෂාශ 

තහවුරු ශකරුක  රට්ෂය. ශනොර්ෂනා ලද රටක ඉරණම අපි 

පාහවකු ප්රහාරය හුදශේ ශමොනශට අත්වින්ශදුද. ඒ නිහාම ශේ අය 

ශැශේ දී රර්ෂෂක අමාතයාං ය ප්රුදඛ් ත්රිවිධා හුදදාශලට ලබා දී ති  

ප්රුදඛ්තාශ ගැන නශ ශයෝජ්නා හඳහා ප්රා ධාන වියදේ ශලහ රුපියක 

මිලියන 37 000කට අධික ුදදල්ෂ ශශන් කිරීම ගැන ශේ ගරු 

හභ්ාශ හතුටු විය ුතතුය. රර්ෂෂක අමාතයාං ශේ  ශැය ශීර්ෂය 

යටශත් ද්ෂශා ති  රැවිශ ේෂී ප්රුදඛ්තා ඉහත අදහහව හා 

හාකලයශයන්ම ගැළශේ. විශ ේෂශයන්ම නාවික හුදදාශ 

න තකරණයට   ්ෂි මත් කිරීමට ප්රුදඛ්තාශ ලබා දීම  ප්රා ධාන 

වියදේ ශලහ රුපියක මිලියන 7 719්ෂ ශශන් කිරීම අපි අගය කළ 

ුතතුය.  ශගොඩබිම ශමන් හත් ගුණයකට ශඩා වි ාල  රර්රකමය 

ශ ශයන් අපටම ශශන් වූ ුදහුදකට හිමිකේ කියන රට්ෂ ශ ශයන්  

හමහවත ශශ  සීමාශම ුදහුද වූ රට්ෂ ශ ශයන් ශේ ප්රුදඛ්තාශ ඉතා 

නිශැරදිය; කාලීනය. ශේ ශකොශරෝනා ශහංගතය හුදශේද ගුශන් 

ශතොටුශපොළශක ශැසීශමන්  ශරායන්හි නිසි රර්ෂෂණ ක්රමශේද 

ශයදීශමන් ශහංගතය  නැි නේ  ශයිරහය රටට තතුළු  තම 

ශැළැ්ෂවිය හැකිශ ි බුණයි කියුම අපට තශහේ. එශහත් ක්ශර 

කර්මාන්තයට ුදශා  ත කරන මත් ද්රශය ජ්ාශාරම  පාතාල 

ක්රියාකාරකේ හා අනීි ක මිනිහව හංචරණ යනාදියට ශැට 

බඳිනතා්ෂ ඒ කියමන්හි ශලංගුතාශ්ෂ ශනොපශතී. ජ්ාි ක රර්ෂෂාශ 

යන්නම අද ශකතරේ පෘථුල විෂය ්ෂශෂේත්රය්ෂ  ත තත්ද යන්න ශේ 

ශකොශරෝනා ශහංගතය හුදශේ අපශ  රර්ෂෂක හුදදා ලබා ශදන 

දායකත්ශයම කියා පායි. ශේ ශහංගත උශදුශර් රරේභ්ශේ දීම 

නනශේ  අහරණ වූ අශේ ශිෂය ශිෂයාශන් ශමරටට රැශගන ඒශේ 

ක්රියාන්විතශේ දී ඔවුන් නිශරෝධාායනය ශකරුශණ් දියතලාශේදී 

හුදදා රැපරී්ෂෂාශ යටශත් ය. ඒ පුශරෝගාමී අත්හදා බැලීශේ පටන් 

නිශරෝධාායනය හඳහා පහරැකේ හැලසූශේ  ත්රිවිධා හුදදාශල 

දායකත්ශශයන් බශ කෘතශේදීශ සිහිපත් කළ ුතතුය. අද අපශ  

ත්රිවිධා හුදදා දැශේ  තරුණ තරුියන්ට ශෘත්ි ය නිපුණතාශ ලබා 

ශදන මහා ත්ෂහලාශ්ෂ බශට පත්ශ ි ශබන බශ මීට ශපරද ශේ 

හභ්ාශට ශපන්ශා දුනිමි. ධශදය  ඉංිතශන්රු  ශතොරතුරු තා්ෂෂණ  

විදුලි හංශශ   නීි   කළමනාකරණ රදී ්ෂශෂේත්ර රැහක නූතනම 

දැුමශමන් හන්නශධා තරුණ තරුියන් දැයට දායාද කිරීමට 

අපශ  ත්රිවිධා හුදදා හමත්ශ තත. "අපි ශෘත්තීය නිපුණතාශ්ෂ ලබා 

ගත්ශත් හුදදාශශනි. අපි ඉංග්රීසි ඉශගන ගත්ශත් හුදදාශශනි. අපි අද 

ශමතැන ඉන්ශන් හුදදාශ දුන් පුහුක ශ නිහා"යයි කියන ශබොශහෝ 

ශදනා අපට එදිශනදා ජීවිතශේ දී හුද ශශි . අද අපශ  රර්ෂෂක 

හුදදා හමාජ් හවථරණශයහිලා ප්රුදඛ් කාර්යභ්ාරය්ෂ ඉටු කරන 

රයතනය්ෂ බශටද පත්ශ ි ශබන බශ ඉන් පැහැදිලි ශේ. ශේ නිහා 

අධායාපන අශහවථා අහිමි වුක  තරුණ තරුියන්ට  හමෘශධි රධාාර 

ලබන පවුක ල්ෂෂයක තරුණ තරුියන්ට පුහුක ශ්ෂ ලබා දී  

නිපුණතාශ්ෂ ලබා දී   රැකියාශ්ෂ ලබා දීශේ ක්රියාශලිය හමාජ්ශේ  

දුේපත්ම පවුක ල්ෂෂය්ෂ  අනාගතය්ෂ ශනොශපුමක  තරුණ 

තරුියන් ල්ෂෂය්ෂ හවිබල ගැන් තශේ ක්රියාශලියද සිදු ක රුමශේ  

රර්ෂෂක අමාතයාං ශයන්  තම  හරත්  තරශහේකර තමි තුමා 

යටශත් පශි න නශ අමාතයාං ය යටශත්  තම හතුටුදායකය.  

විනයශත් හමාජ්ය්ෂ පිළිබඳ අශේ්ෂෂා ඉටු කර ගැනීශේදීද 

ජ්නාධිපි තුමා විසින් රර්ෂෂක ශකකේතුමා ප්රධාාන ත්රිවිධා හුදදා 

නිලධාාරින් ශකශරහි මූලිකශම වි වශහය තබා ති  බශ ඒ 

හේබන්ධාශයන් පත් කළ කාර්ය හාධාක බලකාශයන් ශපශන්. ඒ 

අුමශ මත් ද්රශය ජ්ාශාරේ හා පාතාලය මර්දනය කිරීශේ විශ ේෂ 

ශමශහුතේ හාර්ථකශ සිදු ශකශරමින් ි බීම අප කාශ ත් හතුටට 

ශහේතුශ්ෂ ශේ. එශහේ ුදත්  අශේ්ෂෂා කරන විනයශත් හමාජ්ය 

ශගොඩ නැං තම ළට ශඩා ශබොශහෝ ගැඹුරු  හභ්යත්ශ මූලයන් පාදක 

කර ගනිමින් සිදු කර ගත ුතත්තකි. එහිදී අධායාපනයට  භ්ාෂා 

අධායාපනයට  මේ භ්ාෂාශ පරිහරණය කිරීමට  විශ ේෂශයන්ම 

රීතයාුමූලලශ හා ශයාකරණාුමූලලශ මේ භ්ාෂාශ පරිහරණය 

කිරීමට කුඩා කළ සිට ලබා ශදන පරිචයට රැවිශ ේෂ කාර්ය 

භ්ාරය්ෂ ඉටු කළ හැකි බශ අපශ  අදහහයි.  

ශරෝමශේ  යටත් විිතතය්ෂ වූ එංගලන්තශේ  නැඟී සිටීමට 

බයිබලය ඉංග්රීසි භ්ාෂාශට ශපර ඉම  රගම තදහීම සිය මවු 

භ්ාෂාශශන් සිදු කිරීම ශමොන තරේ ශැදගත් බලපෑම්ෂ  සිදු කශළේද 

යන්න ගැන ඕනෑ තරේ පර්ශේ ෂණ පත-ශපොත අද පළ ශකරී තත. 

අධායාපන අමාතයාං ය විනයශත් හමාජ්ය්ෂ  නිපුණතා හහිත 

හමාජ්ය්ෂ හා නශ නිපැුතේ දැයට දායාද කරන හමාජ්ය්ෂ 

ශගොඩනැං තම පිළිබඳශ ශඩා ගැඹුරින් කකපනා කළ ුතතුය. 

1867 1868 

[ගරු මහින්ද හමරසිංහ මහතා] 



2020  ශදහැේබර්  03 

අශහාන ශ ශයන් අපශ  ත්රිවිධා හුදදාශට  අපමණ කැප තේ 

කර ශේ මේබිම ත්රහවතශාදශයන් ුදදාගත් ත්රිවිධා හුදදාශට අපශ  

ප්රණාමය  ජ්ාි ශේ  ප්රණාමය පුද කළ ුතත්ශත් ශකශහේද යන්න 

පිළිබඳශද හලකා බැලීමට කැමැත්ශතමි. ඔවුන් සිය ජීවිත පරදුශට 

තැබුශේ ශේ රශට් ශභ්ෞමික අඛ්ණ්ඩතාශ රැර්ෂෂිත කිරීමටය; ඒකීය 

ශ්රී ලංකාශ තහවුරු කිරීමටය. එම නිහා ඔවුන් සිදු කළ උත්තම කැප 

කිරීේශලට ගැලශපන පරිදි ශැටුේ  දීමනා  විශ්රාම ශැටුේ රදිය ලබා 

දීශමහි යේ අඩු පාඩු ශේ නේ  ඒශා විහඳන අතරම  ශඩාත් ශැදගත් 

ශුමශේ  දහතුන්ශන රණ්ඩුක්රම ශයශහවථා හංශ ෝධානශේ  පටන් 

ශබදුේශාදය  ්ෂි මත් කිරීම අරුදක  කරගත් සියලු ශයශහවථා 

හංශ ෝධාන පිටුදකින නශ ශයශහවථාශ්ෂ අප රටට දායාද කිරීමය. 

ඒකීය රාජ්ය  ්ෂි මත් ශකශරන අපශ  ත්රිවිධා හුදදා  ශේ පින් 

බිමට ලබාදුන් ශශ්රේෂවඨ විජ්යග්රහණයට ගැළශපන නශ රණ්ඩුක්රම 

ශයශහවථාශ්ෂ රටට දායාද කිරීමය. රජ්යට ලබා දුන් රැවිශ ේෂී 

ජ්නශරමට ුත්ෂි ය ඉටු කළ හැ්ෂශ්ෂ ද එමඟින්මය. 

අශහාන ශ ශයන් මම තශත් එ්ෂ කාරණය්ෂ කියන්න 

කැමැි යි. ශපොන්නේබලේ මන්ත්රීතුමා කියා සිිනයා  අශේ රට 

බකලන්ට ශගොදුරු විය හැකි බශට. තමන්ශ ම ශදමළ ජ්ාි ශේ   

අවුරුදු 11  12  13 ශයශහේ දරුශන්ශ  ශබකශක හයනයිඩ් කරක 

බඳිමින්  ශදමළ තරුණයන් ජීශත් ශන ජීවිත හැිනයට ශනොහලකා 

අජීවි ශබෝේබ හැිනයට හලකා කටුතතු කිරීම තුළ උතුරු 

නැ ශටනහිර පළාත් එතුමා කියූ තත්ත්ශයටත් ශඩා පහත් 

තත්ත්ශයකට  එශහම නැත්නේ ේශකච්ඡත්ශයට ශගන ගිය ඒ 

ශශ පාලනය ශහළා දැකීමට දැන්ශත් නිර්භීත ශන ශලහත්  

ශපොදුශේ සියලුශදනාටම ශහෞභ්ාගයශේ  දැ්ෂම යටශත් උදාර රට්ෂ 

ශගොඩ ශගොඩනටා ගැනීම හඳහා අප හා අත්ශැක බැඳ ගන්නා 

ශලහත් රරාධානා කිරීමට මම ශමය අශහවථාශ්ෂ කර ගන්නශා. 

ශබොශහොම හවතූි යි. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
 ගරු ශරෝහිණී කුමාරි විශේරත්න මන්ත්රීතුමිය. ඔබතුමියට 

මිනිත්තු නශයක කාලය්ෂ ි ශබනශා. 

Order, please! දැන් ගරු අිතත් රාජ්ප්ෂෂ මන්ත්රීතුමා 

මූලාහනය ගන්නශා ති . 

 
අනුරුව ගු දකෝකිලා ගුණවර්ධන මහසත්මිය මූලාසනදය්ද 

ඉවත් වූදය්ද, ගු අජිත් රාජපක්ෂ මහසතා මූලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு திருைதி. ரகொகிலொ குணவர்தன அவர்கள்  

அக்கிரொசனத் தினின்று அகலரவ, ைொண்புைிகு அஜித் ரொஜபக்ஷ அவர்கள் 

தமலமை வகித்தொர்கள். 
 

Whereupon THE HON. (MRS.) KOKILA GUNAWARDENE left 
the Chair, and THE HON. AJITH RAJAPAKSE took the Chair. 

 
[අ.භ්ා. 4.37] 
 

ගු දරෝහිණි කුමාරි විදේරත්න මහසත්මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) ரரொஹினி குைொொி விரஜரத்ன)  

(The Hon. (Mrs.) Rohini Kumari Wijerathna)  

හවතුි යි  මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.  

අභිනශශයන් දිවුරුේ දුන් මහජ්න රර්ෂෂක තමි තුමාට  

ඔබතුමාශ  අමාතයාං ශේ  කටුතතු හාර්ථකශ කරශගන යන්න 

 ්ෂි ය හා ධධාර්යය ලැශබ්ශා කියා මම ුදලින්ම රැබ පතනශා. 

ඔබතුමාට ලකුක  100්ෂ ම දීලායි පටන් ගන්ශන්   ඔබතුමාශ  

කාලය තතුළත ඒ ලකුක  100 රර්ෂෂා කර ගන්න හැකියාශ 

ලැශබ්ශා කියාත් මම ප්රාර්ථනා කරනශා. 

හැශමෝම කථා කළ නුදත්  ශපොලිහව ශහේශය පිළිබඳශ මමත් ශේ 

ශශලාශේ කථා කරන්න බලාශපොශරොත්තු ශශනශා. ශපොලිහව ශහේශය 

හවථාපිත කරලා ශේ ශන විට අවුරුදු 150්ෂ ශශනශා. ශමම 

රයතනය හවථාපිත කශළේ  නීි ය හා හාමය හවථාපිත කරලා 

ජ්නතාශට බිශයන්  හැශකන් ශතොරශ  නිදහශහේ ජීශත් ශශන්න 

අශ ය පරිහරය උදා කරන්නයි. තත්තටම අපි දන්නශා  ුතද 

හුදදාශට පමණ්ෂ ශදශැනි ශන ශ්රී ලංකා ශපොලීසිය ි හව ශහරක 

ුතශධාය නිම කරන්නත්  හංවිධාානාත්මක අපරාධා මැඩලීමටත්  මත් 

ද්රශය අපරාධා මැඩලීමටත් රදී ශ ශයන් ශනොශයකුත් අශහවථාශල 

දායක ශශලා ි ශබන බශ. ගරු තමි තුමනි  ශේ අය දිනකට පැය 

8ක රාජ්කාරිශයන් ඔබ්බට ගිහිකලා ශේ ශශනශකොට පැය 16  පැය 

20  හමහර විට පැය 20කටත් ශඩා ශහේශය කරන අශහවථා 

ි ශබනශා. එශහම ශහේශය කරලා ශපොලීසියට ගියාම නැශත 

ශතාශ්ෂ පැය ගාන්ෂ ශහේශය කරන්න ශශනශා. ඒක ඒ අයට 

 ාරීරිකශ හා මානසිකශ බලපෑම්ෂ ති  කරනශාය කියන එක මම 

කියන්න කැමැි යි. 

ළළට කාරණාශ තමයි  ශපොලිහව නිලධාාරින්ට නිශාඩු ලබා දීම. 

ඒ හඳහා නියමිත කාල සීමාශ්ෂ නැහැ. නිශාඩු ලබා දීම මාහ තුන 

හතර ඉ්ෂමශන අශහවථාත් ි ශබනශා.  විශ ේෂශයන්ම එය කනිෂවඨ 

නිලධාාරින්ට පමණ්ෂ බලපාන්න්ෂ. ඒ ශාශ ම ශපොලිහව 

නිලධාාරින්ශ  නිශාඩු අශලංගු කරන නි වචිත කාල සීමාශකුත් 

නැහැ. ශකොශරෝනා නිහා අශලංගු කර ති  නිශාඩු අශහන් ශන 

දිනය කශදාද කියලා ශපොලිහව නිලධාාරින් ශේ ශශනශකොට මැසිවිලි 

නගමින් ඉන්නශා. ත්රිවිධා හුදදාශටම ශේක අදාළ ශශන්ශන් නැහැ. 

ශකොශරෝනා අශහන් ශන ශත්ෂ තමන්ශ  බිරිඳ  දරුශන් දකින්න 

යන්න ශේ අයට අශහවථාශ්ෂ ලැශබන්ශන් නැශද  තමන්ශ  

ශදමාපියන් දකින්න යන්න අශහවථාශ්ෂ ලැශබන්ශන් නැශද කියා 

ඔවුන් බලාශපොශරොත්තු ශන නිහා ශමන්න ශේ කාරණාශ ඉතාම 

මාුමෂීය - 

 
ගු චමල් රාජපක්ෂ මහසතා 
(ைொண்புைிகு சைல் ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksa) 

ශපොලිහව නිලධාාරින්ටත් නිශාඩු ලබා දීශේ ශැඩ කටුතතු රරේභ් 

කරලා ි ශබනශා. 

 
ගු දරෝහිණි කුමාරි විදේරත්න මහසත්මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) ரரொஹினி குைொொி விரஜரத்ன)  

(The Hon. (Mrs.) Rohini Kumari Wijerathna)  

ශබොශහොම හවතුි යි  ගරු අමාතයතුමනි. ශේක ශබොශහොම 

මාුමෂීය කාරණාශ්ෂ. හුනදා ඉඳලා ඒ අයට නිශාඩු ලබා ශදන්න 

කටුතතු කරලා ි ශබනශා නේ මම හතුටු ශශනශා. 

ශමොකද  දින සියයකින්ශත් තමන්ශ  බිරිඳ  දරුශන් 

ශනොදැකපු  දින සියයකින්ශත් තමන්ශ  මශ  පියා ුමදුටු දූ පුත්තු 

ශපොලීසිශේ  ශහේශය කරනශා. එම නිහා ඒ අයට තෘේි මත් 

මානසිකත්ශය්ෂ හදා ශදන එක ශිනනශා කියලා මම හිතනශා. 

මීට අවුරුදු 5කට කලින් ඉතාම අඩු ශැටුප්ෂ ි බුක  ශපොලිහව 

නිලධාාරින්ශ  ශැටුප ඉදිරියට ශගනාශේ යහ පාලන රජ්යයි කියන 

එක අපි මත්ෂ කරන්න ඕනෑ. ඉහවහර පඩි පත ශපන්ශා බැංකු 

ණය්ෂ ගන්න ගියාම ඔවුන්ට රුපියක ල්ෂෂ ශදකයි  තුනයි හේබ 

වුශණ්. දැන් ඒ අයට රුපියක ල්ෂෂ 30්ෂ පමණ ශන ශත්ෂ ණය 

ගන්න පුළුශන්. 

ළළට කාරණාශ  ශපොලිහව නිලධාාරින්ට උහහව  තේ ලබා දීම 

හේබන්ධාශයි. මීට කලිුමත් ගරු මන්ත්රීතුමන්ලා ශේ ගැන කථා 

කළා. ශපොලිහව ශහේශය ට බැුනණාට පරැශ උහහව තම්ෂ ලබාගන්න 

නි වචිත ක්රියා පිනපාිනය්ෂ ශනොමැි   තම නිහා හමහර අය ශපොලිහව 

ශකොහවතාපක තනතුශර්ම ඉඳලා විශ්රාම ගිය අශහවථා අපි දැක 

ි ශබනශා. ශමය බලපාන්ශන් කනිෂවඨ නිලධාාරින්ට විතරයි. 

හිශතන හිශතන විධියට  අශහවථාශශන් අශහවථාශට චක්රශකඛ්  

1869 1870 



පාර්ලිශේන්තුශ 

කැබිනට් පත්ර ඉදිරිපත් කරලා උහහව තේ ලබා ශනොදී ඉන්න එපා. ශේ 

රශට් ශපොලිහව ශහේශශේ  සිිනන සියලු කනිෂවඨ ශහේශකයන් ක්රමශත්  

විධිමත් උහහව තේ පිනපාිනය්ෂ ඔබතුමාශගන් බලාශපොශරොත්තු 

ශනශා. මා හිතන විධියට  ඉහවහර නේ ඒ හඳහා විභ්ාග ක්රමය්ෂ 

ි බුණා. නුදත්  දැන් ඒක ක්රියාත්මක ශන්ශන් නැහැ. ගරු 

තමි තුමනි  ශපොලිහව ශහේශශේ  කනිෂවඨ ශහේශකයන්ශ  උහහව තේ 

හඳහා විධිමත් ක්රියා පිනපාිනය්ෂ හකහා ශදන්න කියා හහ ඒ හඳහා 

ප්රි පාදන ශශන් කර ශදන්න කියා මම ඔබතුමාශගන් ඉකලා 

සිිනනශා. මා ඒ ශකශර් ඔබතුමාශ  අශධාානය ශයොුද කරශනශා   

ළළටට  මහජ්න රර්ෂෂාශ යටශත්  "කාන්තා හිංහනශයන් 

මිදීම" කියන මාතෘකාශ මම ඔබතුමාශ  අශධාානයට ශයොුද 

කරනශා. කාන්තා කටුතතු රාජ්ය අමාතයාං ය්ෂ තමයි දැන් අපට 

ි ශබන්ශන්. ගරු තමි තුමනි  මම ඒ අමාතයාං ශේ  ශැය ශීර්ෂය 

තුළ ශකොතැනකශත් දැ්ෂශ්ෂ නැහැ  කාන්තාශන්ට හා දරුශන්ට 

එශරහිශ සිදු ශන හිංහාශලින් ඒ අය රර්ෂෂා කිරීමට  රැකශරණය 

හැලසීමට අශ ය පියශර ගැනීමට ඕනෑ කරන ප්රි පාදන ශශන් කර 

ි ශබන බශ්ෂ. මම ඒ හේබන්ධාශයන් ශහොයා බලන ශකොට රරංචි 

වුණා  ඒ ඒ අමාතයාං ය තුළ ඒ අදාළ කාර්යය හඳහා ුදදක ශශන් 

කරනශා කියලා. එම නිහා මම ඔබතුමාශ  අමාතයාං ශේ  මහජ්න 

රර්ෂෂාශ යටශත් ි ශබන ප්රි පාදන පිළිබඳ ශහොයා බැලුශා  ගරු 

අමාතයතුමනි. එහි ි ශබන්ශන් මත් ද්රශය උශදුර පාලනය කිරීම  

ශාහන හහ රථශාහන නියාමනය කිරීම  හංචාරක ශපොලීසිය 

 ්ෂි මත් කිරීම  විශ ේෂ පුහුක  කිරීේ හහ අපරාධා  මංශකොකල 

කෑේ ශළ්ෂශාගැනීම රදි ශශශක. කාන්තාශට එශරහි 

ප්රචණ්ඩත්ශය  හවත්රී පුරුෂ හමාජ්භ්ාශය මත පදනේ ශන හිංහනය 

ගැන කථා කරන තැන්ෂ ඒ තුළ මම දැ්ෂශ්ෂ නැහැ.  

ශේ ශකොවිඩ් ශහංගතයත් එ්ෂක ගෘහහවථ හිංහනය ශැඩිපුර 

සිශධා  ත ි ශබන බශ අපි දන්නශා. අද ශකශරන හමී්ෂෂණශලින් 

එය ශපශනනශා. 2020 ජ්නශාරි මාහශේ  ුදක දින 15 තතුළත හවත්රී 

දූෂණ හහ ළමා අපශයෝජ්න සිදු තේ 142්ෂ ශාර්තා ශනශා. මට 

මතක හැිනයට ඒශකන් 42්ෂ බරපතළ හවත්රී දූෂණ; 54්ෂ ළමා 

අපශයෝජ්න. එම නිහා ඔබතුමාශ  අමාතයාං ශේ  ඉහත ශීර්ෂය 

යටශත් කාන්තා හිංහනය පිටු දැකීමට ශශන් කරන ුදදල -

ප්රි පාදනය- ශකොපමණද කියන එක දැනගන්න පුළුශන් නේ 

ශහොඳයි. ශේ අය ශැය තතුශළේ තැන් තැන්ශල තමයි කාන්තාශන් 

හඳහා ුදදක ශශන් ශශලා ි ශබන්ශන්. එම නිහා ඒ ගණන 

ශහොයාගැනීශේ ගැටලුශ්ෂ ි ශබනශා.  

ගරු අමාතයතුමනි  මහජ්න රර්ෂෂාශ යටශත් මා ශේ කථා 

කරන්න යන ශශ බැලූ බැකමට ඔබතුමාශ  අමාතයාං යට අයිි  

නැහැ කියලා හිශතයි. නුදත් මම කියනශා  හාශධාානශ ශේක 

අහශගන ඉන්න කියලා. රශට් ධශදයශරු තතුළු ශහෞඛ්ය කාර්ය 

මණ්ඩලය දැන් පාරට බැහැලා ි ශබනශා. ගරු තමි තුමනි  ඔවුන් 

එශලහ පාරට බැහැලා ි ශබන්ශන් ශකොවිඩ් ශහංගතය තුළ ශැඩිම 

අශදානමට ල්ෂ ශන අය අතර ප්රුදඛ්හවථානය්ෂ ගන්නා ශහෞඛ්ය 

ශහේශශේ  අය නිහායි. විශ ේෂඥ ධශදයශරයාශ  ඉඳලා හාමානය 

කේකරුශා ද්ෂශා අය තමන්ශ  ජීවිතාර්ෂෂාශ හලහා ශදන්න 

කියන ඉකලීම තමයි කරන්ශන්. ළශේ  මාතශක ශරෝහශක 

ධශදයශරු හහ කාර්ය මණ්ඩලය පාරට බැහැලා ි බුණා. අද ශේ 

ශන ශකොට අුමරාධාපුරය දිහවත්රි්ෂකශේ  ශහෞඛ්ය ශහේශා කාර්ය 

මණ්ඩල  පාරට බැහැලා ි ශබනශා. ඒ අය කියන්ශන් ඒ අයශ  

රර්ෂෂාශ හඳහා අශ ය ප්රි පාදන  පහරැකේ ලබා ශදන්න 

කියලායි. විශ ේෂශයන් ඔවුන්ට නිශරෝධාායනය  තශේ අශ යතාශ්ෂ 

ති  වුශණොත්  ඒ හඳහා තැන්ෂශත් නැහැ කියලා කියනශා. 

රුපියක බිලියන 35්ෂ ි බුණා ලු. එය කේපාදු කර ි ශබන බශ 

කියනශා. එම නිහා මම ඔබතුමාශ  අශධාානය ඒ ශකශර් ශයොුද 

කරශනශා  ගරු අමාතයතුමනි. 

මාතශක දිහවත්රි්ෂකය ගත්ශතොත්  එහි ප්රධාාන ශරෝහක ශදක්ෂ 

ි ශබනශා. ඒ මාතශක ශරෝහල හහ දඹුකල ශරෝහල. ල ගල - 

පකශකගම ශරෝහල  අද ශකොශරෝනා රහාදිතයන් හඳහා ශශන් 

කරපු ශරෝහල්ෂ. නුදත්  මාතශක දිහවත්රි්ෂකයට අඩුම තරමින් 

PCR යන්ත්ර එක්ෂශත් නැහැ. ඒ පරී්ෂෂණ හඳහා අපි ඔ්ෂශකෝම 

යන්න ඕනෑ  මහුමශර දිහවත්රි්ෂකයට. ළශේ -ශපශර්දා දඹුකල 

රර්රක මධායහවථානශයන්  අහඹු ශලහ 200ශදනකු ශතෝරාශගන 

PCR කරලා බැලුශාම ඉන් තුන්ශදශන්ෂ ශකොශරෝනා 

රහාදිතයන්. දිනපතා 3 000්ෂ  4 000්ෂ ශදනා රර්රක 

මධායහවථානයට යනශා. එතශකොට ඒ ජීවිත පිළිබඳ අශදානම්ෂ  මහ 

ජ්නයාශ  රර්ෂෂාශ පිළිබඳ ගැටලුශ්ෂ ි ශබනශා.  

ගරු චමක රාජ්ප්ෂෂ තමි තුමනි  ළළට කාරණාශ ශලහ මා 

ඔබතුමාශ  අශධාානයට ශයොුද කරනශා  ත්රිවිධා හුදදාශේ 

නිලධාාරින්ශ  දරුශන් පාහකශලට තතුළත් කරගැනීශේදී ලබා දී 

ි ශබන quota එක පිළිබඳ. හුදදා ශහේශශේ  නිුතතු වූශන්ට තම 

ගිවිරැේගත ශහේශා කාලය නිම ශශන්න කලින් තම  දරුශන් 

පාහකශලට තතුළත් කරන්න ශපොඩි quota එක්ෂ ලැබී ි ශබනශා. 

ශේ කාරණය කියශදී ගරු අධායාපන තමි තුමාත් සිටීම ගැන මම 

හතුටු ශශනශා. නුදත් ශබොශහෝ නිලධාාරින්ශ  එකී කාලය 

ඉ්ෂමශා  ගිවිරැම අශහන් ශශලා "ශපන්ෂන්" යන ශකොට ඔවුන්ශ  

දරුශන් පුංචියි. නිශාඩු ගැටලු ශහෝ ජීශ විදයාත්මක ගැටලු ශහෝ 

ශශනත් විවිධා ගැටලු නිහා එශහම ශශශක ශශන්න පුළුශන්. ඒ අය 

ශහේශශයන් විශ්රාම ගැන්වූ පරැ රණ විරුශන් හඳහා ශශන් කර ි බූ 

ඒ quota එක අහිමි ශශනශා. ඒ නිහා ඔවුන් හතු ඒ ශරප්රහාදය 

තශදුරටත් දීර්ඝ කර ශදන්න කියා මම ඉකලා සිිනනශා. ශමොකද  ඒ 

අය රට ශශුමශශන් කරපු ශමශහය ශශුමශශන් තමයි ඒ ශරප්රහාදය 

දීලා ි බුශණ්. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමියනි  ඔබතුමියට නියමිත කාලය අශහානයි.  

 

ගු දරෝහිණි කුමාරි විදේරත්න මහසත්මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) ரரொஹினி குைொொி விரஜரத்ன)  

(The Hon. (Mrs.) Rohini Kumari Wijerathna)   

මට තශත් විනාඩිය්ෂ ශදන්න  මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.  

අශහාන ශ ශයන්  මා මත්ෂ කරන්න ඕනෑ  ළශේ  මහර 

බන්ධානාගාරයට ගිය ශශලාශේ අප දැකපු ශදය්ෂ ගැන. එහි ති  වූ 

සිදු තශමන් 11ශදශනකු මැරිලා ි ශබනශා. තශම ඒ අය 

හුනනාශගන නැහැ. ඒ අය අතරින් 9ශදශනකු ශකොවිඩ් රහාදිතයන් 

බශ කියනශා. ඒ නිහා ඒ ශශහ පවුශක අයට දකින්නත් බැහැ; 

ශපන්ශන්නත් බැහැ; රදාහනය කරනශා. ඒ අය ශශඩි ි යලාද 

මැරුශේ  ශපොකශලන් ගහලා ද මැරුශණ්  ඒ අය කපාශගන 

මැරුණා ද කියන එක පිළිබඳ  මරණ පරී්ෂෂණය පිළිබඳ 

ගැටලුශ්ෂ ි ශබනශා. ඒශා ජ්නතාශ අහන ප්ර වන. ඒ නිහා ඒ ගැටලු 

මා ඔබතුමාශ  අශධාානයට ශයොුද කරනශා  ගරු අමාතයතුමනි. 

ශමශැනි ශශශක සිදු තම තුළ භ්යානක තත්ත්ශය්ෂ ති   ත 

ි ශබනශා. 

මට තශත් විනාඩි භ්ාගය්ෂ ශදන්න  මූලාහනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි. අශහාන ශ ශයන් මා ශේ කාරණය කියන්න ඕනෑ. 

මානසික ශරෝග හඳහා ලබාශදන ශපත්ත්ෂ පාවිච්චි කිරීම නිහා ඒ 

රැඳවියන් කලහකාරි ශලහ හැසිරුණා කියන ප්රකා ය කරලා 

ි බුණා. අද රජ්ශේ  මශනෝ ධශදයශරුන්ශ  හංගමය ප්රකා ය්ෂ 

කරලා ි ශබනශා. එතුමන්ලාශ  ලිපිශේ  4ශන ශදදශේ  හඳහන් 

ශනශා  මානසික ශරෝගින් කලහකාරි ශන රකාරශේ  ශපි  කිසිම 

විධියකින් එහි භ්ාවිත කරන්ශන් නැහැ කියලා. ශේ තුළින් පැන 

නඟින අතුරු ප්ර වනය්ෂ ි ශබනශා  ගරු තමි තුමනි. 

ධශදයශරුන් ප්රි කාර හඳහා මානසික ශරෝගින් ශරෝහලට 

1871 1872 

[ගරු ශරෝහිි කුමාරි විශේරත්න මහත්මිය] 
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ශගන්ශාගන්ශන් දැශැන්ත මහන්සිය්ෂ  ශශශහහ්ෂ දරලායි. 

ශමශැනි ශශශක ප්රචාරය වුණාම මානසික ශරෝගින් ප්රි කාර ගන්න 

එන එක තශදුරටත් සීමා ශශනශා. ඒ විතර්ෂ ශනොශශයි. 

ශරෝගියාශ  අයිි කාරයාත් එශැනි ශබශහත් ඒ අයට ලබා ශදන්න 

බය ශශනශා. ඒ නිහා ශග කීම්ෂ නැි  ඒ ශාශ  ප්රකා  කරලා ශේ 

ශශච්ච ශැරැශද යට ගහගන්න කටුතතු කරන්න එපා කියලා මා 

ඉකලා සිිනනශා. හවතුි යි. 
 

ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රාජ්ය අමාතය ගරු කංචන විශේශහේකර මැි තුමා. ඔබතුමාට 

මිනිත්තු 9ක කාලය්ෂ ලැශබනශා. 

 

[අ.භ්ා. 4.48] 
 

ගු කවචන විදේදසේකර මහසතා මවිසිුරු මසු්ද, මිරිදිය 
මත්සය හසා ඉසපස්ද ඇින කිරීම, ීවවර වරාය සවවර්ධන, 
බහුදින ීවවර ක යුුර හසා මත්සය අපනයන රාජය 
අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு கஞ்சன விரஜரசகர - அலங்கொர ைீன்கள், நன்னீர் 

ைீன்கள், இறொல்கமள வளர்த்தல், கடற்தறொழில் துமறமுகங்கள் 

அபிவிருத்தி, பலநொள் கடற்தறொழில் அலுவல்கள் ைற்றும் ைீன் 

ஏற்றுைதி இரொஜொங்க அமைச்சர்)  

(The Hon. Kanchana Wijesekera - State Minister of 
Ornamental Fish, Inland Fish and Prawn Farming, Fishery 
Harbour Development, Multiday Fishing Activities and Fish 

Exports) 

හවතුි යි  මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. අද විශ ේෂශයන්ම 

රර්ෂෂක අමාතයාං යත්  මහජ්න රර්ෂෂක අමාතයාං යත්  ඒ 
ශාශ ම අභ්යන්තර රර්ෂෂක  හවශශශ  කටුතතු හා රපදා 

කළමනාකරණ රාජ්ය අමාතයාංයත් පිළිබඳ විශාදයට ල්ෂ ශන ශේ 

අශහවථාශේ ඒ පිළිබඳ කථා කරන්න ලැබීම ගැන මා හතුටට පත් 

ශශනශා. ඒ ශාශ ම මා කනගාටුශටත් පත් ශන කාරණය්ෂ  

ි ශබනශා. අද   උශශ ඉඳලා විප්ෂෂය නිශයෝජ්නය කරන 

අි බහුතරය්ෂ මන්ත්රීශරුන් ශේ විශාදය පාවිච්චි කශළේ රර්ෂෂක 

අං  නැශත ශතාශ්ෂ හෑකලුශට ල්ෂ කරන්නයි. විශ ේෂශයන්ම 

ජ්ාි ක රර්ෂෂාශ පිළිබඳ කථා කරපු විප්ෂෂශේ  මන්ත්රීශරුන් 

පරැගිය අවුරුදු 5ක කාලය තුළ ශේ රශට් රර්ෂෂාශට ලබාදුන් 

තැන ශමොක්ෂද කියන එක අපට මතකයි. මූලාහනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි  පරැගිය අවුරුදු පශහේ මහජ්න රර්ෂෂාශ පිළිබඳ 

පමණ්ෂ එතුමන්ලාශ  රණ්ඩුශ නිශයෝජ්නය කරමින් තමි ශරු 

5ශදශන්ෂ කටුතතු කළා. අවුරුදු 5ට තමි ශරු 5ශදනායි. 

රර්ෂෂක ශකකේශරු 5ශදශන්ෂ සිිනයා  මූලාහනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි. අවුරුදු 5කදී ශකකේශරුන්  තමි ශරුන් එතරේ 

හංඛ්යාශ්ෂ සිිනයා.  

අද එක පැත්තකින් ශචෝදනා එකල කරනශා  විදයාත්මක 

පදනමකින්ද  දිහවත්රි්ෂ ශකකේ කාර්යාල  ප්රාශශශීය ශකකේ 

කාර්යාල පශරාශගන ි ශබන්ශන් කියලා අහමින්. මූලාහනාරූඪ 

ගරු මන්ත්රීතුමනි  අපි දැනගන්න කැමැි යි  පරැ ගිය රණ්ඩුශ 

කාලශේ  රර්ෂෂක විෂය භ්ාරශ තමි ශරුන්  ශකකේශරුන් පත් 

කශළේ ශමොන විදයාත්මක පදනමකින්ද කියන එක.  

අපට මතකයි  පරැගිය ශහශර් පාහවකු ඉරිදා එකල වූ ප්රහාරශයන් 

පහවශහේ පාර්ලිශේන්තුශ ඒ සිශධිය හේබන්ධාශයන් විමර් නය කිරීම 

පිිහ  කාරක හභ්ාශ්ෂ පත් කරගත්තා. ඒ  කාරක හභ්ාශ පත් 
කරලා  ශචෝදනා එකල ශශච්ච තමි ශරුන් ඒ  කාරක හභ්ාශට 
ශගන්ුමශා. ළට පහවශහේ කිසිම ශචෝදනාශ්ෂ ඔේපු වුශණ් නැි  

ගණනට පාර්ලිශේන්තුශේදී කිේශා ඔවුන් කිසිම ශැරැශද්ෂ කශළේ 

නැහැ කියලා. එතුමන්ලාශ  රණ්ඩුශ තතුශළේ එතුමන්ලා ගත් 

තීන්දු තීරණ නැශත ශතාශ්ෂ නිශැරැදි කරන්න ඒ  කාරක හභ්ාශ 
තුළින් එදා උත්හාහය්ෂ ගත්තා.  

අපට මතකයි  අවුරුදු 5්ෂ ි හවශහේ ජ්ාි ක රර්ෂෂාශ 

හේබන්ධාශයන් එතුමන්ලා ශමොනශාද කශළේ කියලා. අපි දැ්ෂකා  

ළශේ  එතුමන්ලා මහර බන්ධානාගාරයට ගිහිකලා මාධාය 

හංදර් නය්ෂ කරනශා. බන්ධානාගාර නිලධාාරින් ශහෝ ශපොලීසිය 

ශශඩි ි යලා තමයි ශේ සිරකරුශන් මරා දමන්න කටුතතු කශළේ 

කියලා ශපන්ශන්න ශේ අය ශලොකු උත්හාහය්ෂ ගත්තා. නුදත් 

ළශේ  රාත්රී ශන විට ුදළු රටටම අනාශරණ වුණා  බන්ධානාගාරය 

තතුශළේ හිටපු සිරකරුශන් අතර සිදු ශශච්ච අභ්යන්තර ගැටුම්ෂ 

නිහා එය සිදු වුණා කියලා. ුදළු රශට්ම ජ්නතාශ ඒක දැ්ෂකා. 

පරැගිය කාලශේ  සිශධා ශශච්ච පාහවකු ඉරිදා ප්රහාරශයන් මියගිය 

තමන්ශ  දරුශන්ශ  මිනිය බලන්නශත් ශගොඩ්ෂ ශදමේපියන්ට 

පුළුශන්කම්ෂ ලැබුශණ් නැහැ. ළශේ   මහර බන්ධානාගාරයට ගිය 

මන්ත්රීතුමන්ලාශගන් මම අහනශා   -බැලුන් ප්රනාන්දු මන්ත්රීතුමාත් 

ළශේ  ගියාශන්- අඩු තරමින් එදා පාහවකු ඉරිදා ප්රහාරශයන් පහවශහේ 

කටුශාපිිනය පකලිශේ දී  ශකොච්චිකශඩ් පකලිශේ දී මියගිය අහිංහක 

මිනිරැන්ශ  මරණය්ෂ බලන්න ගියා ද කියලා. එදා වි ාල 

හානිය්ෂ සිශධා ශශච්ච ඒ ප්රශශ ශල ජ්නතාශ හුදශශලා අඩුම 

තරමින් ඔවුන්ට අශ ය ශශශක පිළිබඳශශත් ශහොයා බැලුශාද 

කියලා මම අහන්න කැමැි යි. නැහැ  එශහම කටුතතු කශළේ 

නැහැ.  

අපි දන්නශා  රැදුරැම පුශගලයන්ට අද ශේ රශට් ජ්ාි ක 

රර්ෂෂාශ පිළිබඳශ ඒ ශගකීේ පැශරිලා ි ශබන බශ. ශේ රශට් 

ජ්ාි ක රර්ෂෂාශ පිළිබඳශ ශගකීම ශදන්න පුළුශන් රැදුරැම 

පුශගලයන්ට රශට් ජ්ාි ක රර්ෂෂාශ පිළිබඳශ අමාතය ධුරත්  

රාජ්ය අමාතය ධුරත් ලබාදී ි ශබනශා. ඒ ශාශ ම  ශකකේශරු 

හැිනයටත් රැදුරැම පුශගලයන් පත් කරලා ි ශබනශා. එපමණ්ෂ 

ශනොශශයි  නිශැරදි පුශගලයන් හුදදාපි ශරු බශටත්  

ශපොලිහවපි ශරු බශටත් පත් කර ි ශබනශා. ඒශා කරලා 

ි ශබන්ශන් ශශ පාලන පත් තේ හැිනයට ශනොශශයි. විදයාත්මක 

පදනම්ෂ ගැන කථා කරනශා නේ  කාටශත් අභිශයෝග කරන්න 

බැහැ  ජ්ාි ක රර්ෂෂාශ පිළිබඳශ අශ ය දැුමම ි ශබන  ශගකීම 

ගන්න පුළුශන් පුශගලයන්ට ඒ තනතුරු ලැබිලා ි ශබනශා.  

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  පරැගිය අවුරුදු 5 තුළ ිතනීශා 

මානශ හිමිකේ කවුන්සිලශේ දී හමශයෝජ්නා ශගනාශා අපට 

මතකයි. ඒ මන්ත්රීශරු පරැගිය අවුරුදු 5 තුළ ශමොනශාද දන්ශන් 

නැහැ කශළේ?  ිතනීශා මානශ හිමිකේ කවුන්සිලශේ  ශයෝජ්නා 

ශගනැකලා අශේ හුදදාශේ රණවිරුශන්ට විරුශධාශ නඩු ශගොුම 

කරනශකොට  බුශධි අං  නිලධාාරින් වි ාල ප්රමාණය්ෂ  

රණවිරුශන්  නඩු නැි ශ අවුරුදු ගණන්ෂ ි හවශහේ සිරගත 

කරනශකොට ඒ ගැන ශචනය්ෂ කථා කරපු නැි  පිරිහ අද ශේ 

සිරකරුශන් ගැනත්  රශට් ජ්ාි ක රර්ෂෂාශ ගැනත් කථා කරනශා. 

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ත්රිවිධා හුදදාශ  ශපොලීසිය තතුළු 

රශට් රර්ෂෂාශට හේබන්ධා සියලු අුමබශධා රයතන අද 

නායකත්ශය දීලා ි ශබන්ශන් රශට් ජ්ාි ක රර්ෂෂාශට පමණ්ෂ 

ශනොශශයි. ඔවුන් ශේ රශට් ජ්නතාශට රර්ෂෂාශ හලහමින් අශේ 

රට ුදහුණ දීලා ි ශබන ශහංගත තත්ත්ශශයන් රට ශබ්රා ගන්නත් 

නායකත්ශය ලබාදීලා ි ශබනශා. ඒ පිළිබඳශ අපි හතුටු ශශනශා. 

ශේ විප්ෂෂශේ  ඉන්න මන්ත්රීශරුන්ට ත්රිවිධා හුදදාශ  ශපොලීසිය 

මත්ෂ ශශන්ශන් ශමොක්ෂ හරි රපදාශ්ෂ රශශොත් විතරයි. උතුරු-

නැ ශටනහිරින් ුතද හුදදා කඳවුරු ඉශත් කරන්න  නාවික හුදදා 

කඳවුරු ඉශත් කරන්න  ශපොලීසිය ඉශත් කරන්න කියලා පරැගිය 

කාලශේ   ටීඑන්එාව එශ්ෂ මන්ත්රීශරු තතුළු හමහර පිරිහව බලපෑේ 

කළා අපට මතකයි. හැබැයි  අන්තශාදීන් තවිකලා ශබෝේබ 

ගහනශකොට ඒ අයම නැශත අපට කියනශා  "අපට හුදදාශේ 

රර්ෂෂාශ ශදන්න; අපට ශපොලීසිශේ  රර්ෂෂාශ ශදන්න." කියලා. 

පරැගිය කාලශේ  කිේශා  "ඉන්දියාශේ ක්ශරශයෝ අශේ ුදහුදු සීමාශට 

එනශා; ඒ නිහා නාවික හුදදාශ ශැඩි ශැඩිශයන් ශයොදශන්න." 

කියලා. ශේ තමයි නාවික හුදදා කඳවුරු ඒ පළාශතන් ඉශත් 

කරන්න කිේශ පිරිහව  ුතද හුදදා කඳවුරු ඒ පළාශතන් ඉශත් 

කරන්න කිේශ පිරිහව. විශ ේෂශයන්ම ශේ රපදා තත්ත්ශය මැද තම  

1873 1874 



පාර්ලිශේන්තුශ 

ජීවිතයට ි ශබන අශදානම පශා ශනොතකා  අශේ රශට් ජ්නතාශ 

ශශුමශශන් ශේ ගන්නා නායකත්ශයට ඒ සියලු නිලධාාරින්ට අශේ 

ශගෞරශය ප්රකා  කරන්න මම ශමය අශහවථාශ්ෂ කර ගන්නශා.  

ශබොශහෝ ශදශන්ෂ කියනශා  ශමශර අය ශැශයන් රර්ෂෂක 

අමාතයාං යට වි ාල ුදදල්ෂ ශශන් කර ි ශබනශා කියලා. 

අන්තශාදීන් හැිනයට කටුතතු කරපු පිරිහව  ත්රහවතශාදීන් හැිනයට 

කටුතතු කරපු පිරිහව ශේ විශාදය තතුශළේ  මිය ගිහිකලා ඉන්න 

ප්රභ්ාකරන්ට පණ ශදන්න උත්හාහ කරනශා අපි දැ්ෂකා. අපි එක්ෂ 

මත්ෂ කරනශා. අශේ රණ්ඩුශ යටශත් එදා මරණයට පත් ශශච්ච  

පරාජ්යට පත් ශශච්ච ත්රහවතශාදී නායකයා ශන ප්රභ්ාකරන්ට  එශහම 

නැත්නේ තශත් ප්රභ්ාකරන්ලාට ශේ රශට් නැශත ශතාශ්ෂ ජීශය 

ශදන්න ශේ රණ්ඩුශ සූදානේ නැහැ කියන එක අපි ශේ ශශලාශේ 

මත්ෂ කරනශා. අන්තශාදීන්ට  ත්රහවතශාදීන්ට කිසිශහේත්ම ඉඩ්ෂ 

ලබා ශදන්න ශනොශශයි ශේ රශට් 69 ල්ෂෂය්ෂ ජ්නතාශ අපට 

ඡන්දය දුන්ශන්; තුශනන් ශදකක බහුතර පාර්ලිශේන්තුශකිුමත් 

අශ ය  ්ෂි ය ලබා දුන්ශන්.   

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  රර්ෂෂක අමාතයාං ය  ට 

රුපියක බිලියන 507්ෂ අි ගරු ජ්නාධිපි තුමා ශශන් කරලා 

ි ශබන්ශන් ශමොකටද? ඒ රුපියක බිලියන 507න්  රුපියක 

බිලියන 325ක ුදදල්ෂ ශශන් කරලා ි ශබන්ශන් ශකොවිඩ්-19 

ශහංගතය මර්දනයට  රපදා කළමනාකරණයට  මත් ද්රශය හහ 

පාතාලය තුරන් කිරීශේ කටුතතුශලට නායකත්ශය ශදන ත්රිවිධා 

හුදදාශේ නිලධාාරින්ටත්  ශපොලීසිශේ  නිලධාාරින්ටත් ඒ අශ ය 

හහාය ලබාදීම හඳහායි. අද ඒ කටුතතු හඳහා එශැනි වි ාල ුදදල්ෂ 

ශශන් කරලා ි ශබනශා. හමහරුන්ට මතක ති   පරැගිය රණ්ඩුශ 

කාලශේ  ශේ රශට් රර්ෂෂාශ ගැන ශගකීම්ෂ ි බුශණ් නැි  බශ. 

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  මීට ශපර කථා කළ මන්ත්රීශරශය්ෂ 

කිේශා  එතුමා ශේ රශට් නීි ය හා හාමය භ්ාර නිශයෝජ්ය 

අමාතයශරයා හැිනයට හිිනයා කියලා. මට මතකයි  මූලාහාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි- 
 

ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! පාර්ලිශේන්තුශ යළි රැහව ශේ. 
 
ඊ   අනුකූලව පාර්ලිදම්්දුරව එක්රැසප විය.  
அதன்படி பொரொளுைன்றம் ைீண்டும் கூடியது. 

Accordingly, the Parliament resumed. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

විහර්ජ්න පනත් ශකටුේපත  2021 හේබන්ධා කාරක හභ්ා 

අශහවථාශේ අද දින ශැඩ කටුතතු අශහාන ශන ශත්ෂ අශ ය කාලය 

ලබා ගැනීම හඳහා හභ්ාශේ අශහරය ඉකලා සිිනන බශ ශමම 

හභ්ාශට දන්ශුම කැමැත්ශතමි. 

හභ්ාශ එකටද? 
 

ගු ම්දත්රීවු  
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர்கள்) 

(Hon. Members) 

Aye. 
 

කාරක සභාදවහිදි තවු ර ත් සලකා බලන ලදී -  
[ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමා  මූලාසනාරූඪ විය.] 
குழுவில் ரைலும் ஆரொயப்பட்டது.-                    

[ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள் தமலமை 

வகித்தொர்கள்.] 

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

ගු කවචන විදේදසේකර මහසතා 
(ைொண்புைிகு கஞ்சன விரஜரசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  පරැගිය රණ්ඩුශේ නීි ය හා 

හාමය භ්ාරශ තමි ශරු හිිනයා. රර්ෂෂාශ භ්ාර තමි ශරු හිිනයා. 

හැබැයි  තමන්ශ  ශගශකශල කසිේපු ශපරුශා. කසිේපු ශපරලා 

 
[මූලාසනදේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

අහු ශනශා  අපි දැ්ෂකා. ඔවුන් එදා නීි ය පාවිච්චි කශළේ 

ශමොනශාටද? එදා නීි ය හා හාමය භ්ාරශ සිින තමි ශරු තමන්ශ  

ශගශකශල නීි  විශරෝක්  
[මූලාසනදේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

කටුතතු කළා. පරැගිය රණ්ඩුශ ඒ අවුරුදු පශහේ ශේ රශට් ජ්ාි ක 

රර්ෂෂාශ බිඳ ශහ ඉමට කටුතතු කශළේ ශමොන විධියටද කියලා අපි 

දැ්ෂකා.  

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  රුපියක බිලියන 507ක 

ුදදලකින් රුපියක බිලියන 325්ෂ ශශන් කර ි ශබන්ශන්  රපදා 
තත්ත්ශයට  ශකොවිඩ්-19 ශහංගතය පාලනය තතුළු කාර්ය භ්ාරයට 

පමණ්ෂ ශනොශශයි. විශ ේෂශයන්ම රර්ෂෂක අමාතයාං යට 

වි ාල ශග කීම්ෂ පැශරී ි ශබනශා. මහජ්න රර්ෂෂාශ පිළිබඳ 

අමාතයාං යට විශ ේෂශයන්ම පැශරී ි ශබනශා  දිළිුන පවුක 
ල්ෂෂය්ෂ රැකියාගත කිරීශේ ශැඩ පිළිශශළ. අද විප්ෂෂශේ  ඉන්න 

පිරිහව අහනශා   රණ්ඩුශ ලබා ශදන හහන ශමොනශාද  කියලා. 

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ශශන හහන ශදන්න ඕනෑද? දිළිුන 

පවුක ල්ෂෂය්ෂ ශශුමශශන් හවරර රැකියාශ්ෂ ලබා දීලා  මාහයට 

පඩිය්ෂ ලබා ගන්න අශහවථාශ්ෂ හලහා දීලා ි ශබනශා. එය 

හහනය්ෂ ශනොශශයිද? අි ගරු ජ්නාධිපි තුමාශ  ශැඩ පිළිශශළ 

තතුශළේ රැකියා ල්ෂෂය්ෂ ශශුමශශන් දිළිුන පවුක ශතෝරා ගැනීශේ 

ශැඩ පිළිශශළ අද භ්ාර දීලා ි  ශබන්ශන් ශේ අමාතයාං යටයි 

කියන එක අපි මත්ෂ කරනශා.  

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  මම ශේ ශශලාශේ 

විශ ේෂශයන්ම අශේ ත්රිවිධා හුදදාශට හා ශශරළාර්ෂෂක බළකායට 

හවතුි ශන්ත ශනශා  ඔවුන් ක්ශර කර්මාන්තයට කරන උදවු 

උපකාර ශාශ ම අශේ ුදහුදු සීමාශේ රර්ෂෂාශ ශශුමශශන් සිදු 

කරන ශමශහශර පිළිබඳශ. පරැගිය කාලශේ  විශ ේෂශයන්ම උතුරු 

නැ ශටනහිර ුදහුදු සීමාශ තුළ ඉන්දීය රක්රමණ ශැඩි ශනශකොට 

ඔවුන් ඒ අශදානම පශා ශනොතකා  අශ ය නායකත්ශය ලබා දීලා 

ශේ රශට් ුදහුදු සීමාශ රර්ෂෂා කිරීමට ඒ ගත්ත ක්රියා මාර්ගයට 

අශේ හවතුි ය හා ශගෞරශය ශේ අශහවථාශේ පිරි නමනශා.  

පරැගිය රණ්ඩුශ පාලනය කශළේ පාතාල නායකශයෝ බශ අපි 

දැ්ෂකා. පාතාල නායකශයෝ රට ගිශේ   රණ්ඩුශේ නායකයන්ශ  

රශිර්ශාදශයන්; රණ්ඩුශේ නායකයශන්   මැදිහත්  තශමන්. අපි 

දැ්ෂකා හිටපු අගමැි ශරයා  
 
[මූලාසනදේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

පාතාල නායකයන්ශ  ශයාපාරික හවථාන විශෘත කරන්න ගිය 

රකාරය. පාතාල නායකයන්ට අුමබල දුන් රකාරය අපි දැ්ෂකා. 

අදත් ශේ ගරු හභ්ාශේ කථා කළ විප්ෂෂශේ  ශබොශහෝ මන්ත්රීශරු 

ළශේ  පාතාල නායකයන්ශ  දුක හැප බලන්න බන්ධානාගාරයට 

ගිහින් ි බුණා. එතුමන්ලා පරැගිය කාලශේ  පාතාල නායකයන් 

හමට ශමොන ශාශ  හේබන්ධාතාද පැශැත්වූශේ  කියලා අපට 

1875 1876 

[ගරු කංචන විශේශහේකර මහතා] 
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මතකයි. විශ ේෂශයන්ම ශේ ශශලාශේ අපි රණ්ඩුශ්ෂ හැිනයට ශග 

කීශමන් ුතතුශ කටුතතු කරන බශ මත්ෂ කරනශා. ඒ ශාශ ම  

අි ගරු ජ්නාධිපි තුමා  අගමැි තුමා  රර්ෂෂක අමාතයාං ශේ  

ශකකේතුමා  විශ ේෂශයන්ම මහජ්න රර්ෂෂාශ පිළිබඳ නශ විෂයය 

භ්ාර අමාතයතුමා හා රාජ්ය අමාතයතුමාත්  ගරු චමක රාජ්ප්ෂෂ 

මැි තුමා තතුළු ත්රිවිධා හුදදාශේ හුදදාපි ශරුන්  ශපොලිහවපි තුමා 

හා ශශරළාර්ෂෂක බළකාශේ  හහ සිවික රර්ෂෂක බළකාශේ  

අධාය්ෂෂක ජ්නරාක තතුළු සියලුශදනාම ශේ රශට් ජ්ාි ක 

රර්ෂෂාශ තහවුරු කිරීම හඳහා කටුතතු කරයි කියා අපි වි වශාහ 

කරනශා.  

එපමණ්ෂ ශනොශශයි. ශේ පශි න ශයහනශයන්  ශහංගත 

තත්ත්ශශයන් ශේ රට ුදදා ගැනීමට අශ ය නායකත්ශය දීලා  ශේ 

රශට් ඉදිරි ගමන් මාර්ගය  ්ෂි මත් කරයි කියලා අපි වි වශාහ 

කරනශා. ඒ ගන්නා උත්හාහයට අශේ රැබ පැතුේ එකතු කරමින්  ඒ 

සියලුශදනාටම අශේ හවතුි ය පළ කරමින්  මශ  කථාශ අශහන් 

කරනශා. 

 
 

ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 කිංහව ශනකහන් මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට මිනිත්තු අටක 

කාලය්ෂ ලැශබනශා. 
 
 

[අ.භ්ා. 4.59] 
 
 

ගු කිවසප දනල්ස්ද මහසතා 
(ைொண்புைிகு கிங்ஸ் தநல்சன்) 

(The Hon. Kins Nelson) 

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  රර්ෂෂක අමාතයාං ශේ  ශැය 

ශීර්ෂ පිළිබඳ කාරක හභ්ා අශහවථාශේ විශාදයට හේබන්ධා ශශලා 

අදහහව ඉදිරිපත් කරන්නට අශහවථාශ ලැබීම ගැන මා හතුටු ශනශා.  

ශපොශළොන්නරුශ දිහවත්රි්ෂකය නිශයෝජ්නය කරන මන්ත්රීශරයකු 

හැිනයට ශක්රෝපක. මට හතුටුයි ඔබතුමා ශේශා මා ද ක තුන්ෂ 

පැශැි  ුතශධාශේ  අත්දැකීේ ලැබුශා. ඒ පැශැි  ුතශධාය අශහන් 

කරන්න අශේ ත්රිවිධා හුදදාශ  ශපොලීසිය හා සිවික රර්ෂෂක 

බළකාය එදා වි ාල දායකත්ශය්ෂ ලබා දුන්නා. ශපොශළොන්නරුශ 

දිහවත්රි්ෂකශේ  ශබොරශැශ ගේමානයට ශකොින ත්රහවතශාදින් තවිකලා 

පුංචි දරුශශෝ ගහවශල ගහලා මරලා  ගැබිනි මාතාශන් කපා ශකොටා 

විනා  කරපු අුතරු අපට තශමත් මතකයි. එශැනි තත්ත්ශය්ෂ 

තමයි ඒ ුතගශේ  අපට දකින්න ලැබුශණ්. හැබැයි  ශේ උත්තරීතර 

හභ්ාශ තුළ හමහර මන්ත්රීශරුන් කිේශා   ශේ අය ශැශේ  දී රර්ෂෂක 

රමාතයාං යට ශශන් කරපු ුදදල ශැඩියි කියලා.  මූලාහනාරූඪ 

ගරු මන්ත්රීතුමනි   විප්ෂෂය නිශයෝජ්නය කරන මන්ත්රීශරයකු  

විධියට මම දකින ශදය්ෂ තමයි  රටක ුතශධාය්ෂ අශහන් වුක  

පළියට හරියට කඩය්ෂ ශහලා දැේමා ශාශ  ශේ ත්රිවිධා හුදදාශට 

ි ශබන ශගකීේ ිනක  ඉදිරියට ශගන යන්ශන් නැි ශ ඉන්න බැහැ 

කියන එක.  ඒ අයට අශ ය ුතද පුහුක ශ අපි ලබා ශදන්න ඕනෑ. ඒ 

අයට අශ ය  ුතද රුතධා ලබා ශදන්න ඕනෑ. න තන ක්රමයට අපි 

රට්ෂ විධියට ඉහවහරහට  යන්න ඕනෑ. ඒ නිහා ශේ අය ශැශේ  දී 

ශශන්ශශලා ි ශබන ුදදක ප්රමාණය නිශැරදි විධියට 

කළමනාකරණය කිරීම තමයි  රජ්ශේ  ශගකීම හහ ුතතුකම.  

විශ ේෂශයන්ම අපි ජ්ාි ක රර්ෂෂාශ ගැන කථා කරනශා.   

පරැගිය පාහවකු ඉරිදා සිදු තම ගැන කථා කරනශා නේ  ලාංකිකයන්  

විධියට අප සියලුශදනාමට අර ුතද බිය කියන එක නැශතත් ති  

වුණා. අද ශේ රජ්ශයන්  මම ඉකලීම්ෂ කරන්න කැමැි යි. පාහවකු 

ඉරිදා සිදු තමට හේබන්ධා අය කවුද  එයට උදේ කශළේ කවුද  එයට 

හේබන්ධා වුශණ් කවුද  කියලා ශහොයා බලා ඒ අශ ය කටුතතු 

කරන්න. ඔබතුමන්ලා විප්ෂෂයට තඟිකල දිගු කරනශාට ශඩා  

විප්ෂෂය ඉදිරිපත් කරන  ශයෝජ්නා හේබන්ධාශයන්  විවිධාාකාරශේ   

ශචෝදනා කරනශාට ශඩා  රණ්ඩුශ්ෂ විධියට විප්ෂෂශයන් ඉදිරිපත් 

කරන ශයෝජ්නාශල ි ශබන  ශහොඳ ශශශලුත්  අශපන් ගත්ශතොත් 

ශහොඳයි කියලා මම ශේ අශහවථාශේදී  ශයෝජ්නා කරනශා.  

ශේ ශන විට ශකොවිඩ් ශහංගතය  ශගෝලීය ප්ර වනය්ෂ බශට පත් 

ශශලා ි ශබනශා. හැබැයි  අශේ රශට් ත්රිවිධා හුදදාශ  ශහෞඛ්ය අං   

ශපොලීසිය  සිවික රර්ෂෂක බළකාය යනාදී ශේ සියලුශදනාම ඒ 

ශගොකලන්ශ  ශගකීශමන් එහාට ගිහිකලා රජ්ය්ෂ විධියට පශරපු 

හැම ශගකීම්ෂම ඉෂවට කරන්න කටුතතු කරනශා. මම ඒකට 

හවතුි ශන්ත ශනශා. රර්ෂෂක අං  ශේ ශකොවිඩ් ශහංගතය 

මර්දනය කිරීමට කටුතතු කිරීම හේබන්ධාශයන් හමහර අය 

අහනශා  "තයි ශේ රර්ෂෂක අං යටම ශේක භ්ාර දීලා 

ි ශබන්ශන්" කියලා. මම ළශේ  එ්ෂ සිදු තම්ෂ දැ්ෂකා. ශහෞඛ්ය 

අං ශේ  නිලධාාරි මහත්ශරුන් ඒ ගමට ගිහිකලා ශකොවිඩ් ශහංගතය 

හැදුක  ශරෝගිශයකු  ඉහවපිරිතාල යට ශගන යන්න උත්හාහ කළා.   

ශහෞඛ්ය අං ශේ   නිලධාාරින්ට ඒ ශරෝගියා  ශාහනයට දමා ගන්න 

බැරි ශශනශා.  අන්ි මට  ඒ ශරෝගියා ශාහනශේ  ශදොර තරලා   

ශාහනය තතුශළේ ඉන්න නිලධාාරින්ට ශකළ ගහනශා. මම ශේ 

කියන්ශන්   ශේ නිහා තමයි රර්ෂෂක නිලධාාරින්  රර්ෂෂක අං  

ශේශාට ශයොදශලා ි ශබන්ශන්.     

අන්තශාදී පටු අදහහව ි ශබන උදවිය තමයි ශේ ශශලාශේ 

ශශ පාලන ශ ශයන් ශාසි ගන්න බලන්ශන්. විප්ෂෂශේ  අපි 

ශේශා ගැන කථා කරනශකොට හමහර අය හිතනශා ති  'ශේ 

අහශක මන්ත්රීශරයා ශශ පාලන ශාසිය්ෂ ගන්න හදනශා' කියලා. 

එශහම ශාසිය්ෂ ගන්න ශනොශශයි.  ශේ ශහංගතය අශේ රිනන් 

තුරන් කරලා රට්ෂ විධියට ඉදිරියට යන්නයි අපටත් ඕනෑ 

කරන්ශන්. ඉහවහරහට එන්ශන් නිශාඩු කාලය.  හාමානයශයන් ශේ 

කාලය ශන විට විශශ  රටශල සිිනන  අශේ අය ලංකාශට එනශා; 

හංචාරකයන් එනශා.  නුදත් ඒශා දැන් හේපූර්ණශයන්ම නැශි ලා 

ි ශබනශා.  අපි දන්නශා   ශේ අශහවථාශේ රට්ෂ විධියට අමාරුයි  

රණ්ඩුශට අමාරුයි කියලා. හැබැයි  හැම ශශලාශේම අපි යේ 

ශහොඳ අදහහ්ෂ ඉදිරිපත් කරන්න ගිශයොත්  රණ්ඩු ප්ෂෂශේ   

මන්ත්රීශරුන් හැසිශරන්ශන් පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීශරුන්  

හැසිශරන්න ඕනෑ  විධියට ශනොශශයි. අපි ශේ පාර්ලිශේන්තුශට 

එන්න ශපර එළිශේ  ඉන්නශකොට දැ්ෂකා  අටශශනි 

පාර්ලිශේන්තුශේ අය හැසිරුක  විධිය. ශේ නශශශනි 

පාර්ලිශේන්තුශේ දීත්  අටශශනි පාර්ලිශේන්තුශේ විධියටම 

හැසිශරන්න ගිශයොත් අපට ජ්නතාශ තඟිකල දිගු කරාවි. ශේ 

ළටකදි ුදහුක  ශපොශත් ි බුක  හටහන්ෂ මම දැ්ෂකා. එ්ෂ 

තරුණශය්ෂ අහලා ි ශයනශා  "ශකොවිඩ් ශහංගතය හැදුශණොත් 

ශමොකද කරන්ශන්?" කියලා. ඒකට විවිධා රකාරශේ  අදහහව 

ඉදිරිපත් කරලා ි බුණා. එක තරුණශය්ෂ කියලා ි බුණා  "මට 

ශකොවිඩ් ශහංගතය හැදුශණොත් මම ඉහවශහකලාම පාර්ලිශේන්තුශ 

තතුළට දුශනශා" කියලා. අද එශහම තත්ත්ශය්ෂ තමයි 

පාර්ලිශේන්තුශ හේබන්ධාශයන් උදා ශශලා ි ශබන්ශන්.  

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ශපොශළොන්නරුශ දිහවත්රි්ෂකය 

නිශයෝජ්නය කරන මන්ත්රීශරයකු  විධියට මම සිවික රර්ෂෂක 

ශදපාර්තශේන්තුශේ නිලධාාරින් ගැනත් කථා කරන්න ඕනෑ. එදා 

සිවික රර්ෂෂක ශදපාර්තශේන්තුට නායකත්ශය ලබා දුන්   අද 

ශපොලීසිය භ්ාරශ කටුතතු කරන හරත්  තරශහේකර මැි තුමාට මම 

රැබ පතනශා. ඔබතුමා එදා සිවික රර්ෂෂක බළකාශේ   ඒ අහිංහක 

නිලධාාරින්ශ  ශගෞරශය  අභිමානය රර්ෂෂා කරපු ශකශනකු 

විධියටත්  අද ශපොලීසිය භ්ාරශ කටුතතු කරන අමාතයශරයා 

විධියටත් ඔබතුමාශ  කාර්ය භ්ාරය මා අගය කරනශා. මා 

ඔබතුමාට   රැබපතනශා.   

අද ශේ සිවික රර්ෂෂක ශදපාර්තශේන්තුශේ 36 000ක 

බළකාය්ෂ ඉන්නශා. ශේ සිවික රර්ෂෂක බළකාශේ  සිිනන 

1877 1878 



පාර්ලිශේන්තුශ 

නිලධාාරින්ට අවුරුදු තුනකින් ශැසි කබාය්ෂ ලැබිලා නැහැ. 

ඒශගොකලන්ට අශ ය boots ිනක ලැබිලා නැහැ. විශ ේෂශයන්ම අලි 

ශැට හේබන්ධාශ කටුතතු කරන්ශන් ශේ සිවික රර්ෂෂක 

ශදපාර්තශේන්තුශේ නිලධාාරින්. ශේශගොකලන්ට රුපියක 5 000ක 

දීමනාශ්ෂ ලබා දුන්නා. දැන් ශේ රුපියක 5 000 දීමනාශ 

හේපූර්ණශයන්ම කේපාදු කරලා -නැි  කරලා- දාලා ි ශබනශා. ඒ 

ශගොකලන්ට තණ ශකොළ මැෂින් ලබා දීලා ි ශබනශා. එම 

උපකරණ කැඩුණාම ඒ ශගොකලන්ශ  අි න් ුදදක වියදේ කරලා 

තමයි ඒශා හදන්න ඕනෑ. ඒ ශගොකලන්ශ  දීමනාශශන් රුපියක 

25්ෂ ුදශදර ගාහවතු ශ ශයන් කපා හරිනශා. අද ශනතුරු ඒ 

නිලධාාරින්ට ලිුතේ කශරය්ෂශත් ලැබිලා නැහැ. ඒ ශගොකලන් 

ඉන්න ුදර ශපොළශකශල විදුලි බිල  ශතුර බිල ඔවුන්ශ  අි න් 

තමයි ශගශන්න සිදු ශශලා ි ශබන්ශන්.  

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  අශේ රශට් ශපොලීසිය ගැන 

කථා කරනශා නේ   ශපොලීසියට තඟිකල දිගු කරන්න අපට හරි 

ශකසියි. නුදත් ශපොලිහව නිලධාාරින් කරන කැප තම  ඔවුන් කරන 

ශහේශය අපි කවුරුශත් අගය කරන්ශන් නැහැ. ඒ ශගොකලන්ට අශම 

පහරැකේ ිනක දීලා  අපි ඒ ශගොකලන්ට තඟිකල දිගු කරනශා.  ගරු 

තමි තුමනි  විශ ේෂශයන්ම ශපොලීසියට  ි ශබන ශාහන ගැන කථා 

කරනශා නේ   ශාහනශේ  ටයර්  හතර ජ්ාි  හතරකින්  ි ශබන්ශන්. 

මාහයටම  ශශන් ශශලා ි ශබන්ශන් ඩීහක ලීටර් 200යි. ඒක 

ප්රමාණශත් මදි. විශ ේෂශයන්ම ශපොලීසියට ශපෞශගලික ශතොරතුරු 

ලබා ශදන අය ඉන්නශා. අද ඒ අයට කිසිම රැකශරණය්ෂ නැහැ. 

මම කියන්ශන් නැහැ  හැශමෝම එශහම කරනශා කියලා. හමහර 

ශපොලීසිශලින්  එශලහ ශපෞශගලික ශතොරතුරු ශදන අය පාශා 

ශදනශා. ඒ ශපෞශගලික ශතොරතුරු  තමයි අශේ රශට් ි ශබන ශංචා  

දූෂණ පිළිබඳශ   මත් ද්රශයශලට තබ්බැහි ශශලා ඉන්න  මත් ද්රශය 

විකුණන අය පිළිබඳශ ශහොයා ගන්න පුළුශන් ශකසිම ක්රමය 

ශන්ශන්. නුදත් අද ඒශගොකලන්ට තමන්ශ  රර්ෂෂාශ ගැන  

කිසිම වි වශාහය්ෂ නැහැ.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

කථාශ අශහාන කරන්න  ගරු මන්ත්රීතුමා. 

 
ගු කිවසප දනල්ස්ද මහසතා 
(ைொண்புைிகுகிங்ஸ்தநல்சன்) 

(The Hon. Kins Nelson) 

මට තශ විනාඩිය්ෂ ලබා ශදන්න  මූලාහනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි.  

ශපොලීසිශේ  උහහව තේ ලබා ශදනශකොට  විශ ේෂශයන්ම හාජ්න් 

තනතුර ලබා ශදන ශකොට අවුරුදු 12ක  25ක  30ක ශහේශා කාලය 

බලන්ශන් නැහැ. අවුරුදු 12ක ශහේශා කාලය්ෂ ි ශබන ශකනාටත්  

අවුරුදු 30ක ශහේශා කාලය්ෂ ි ශබන ශකනාටත් එකම විධියට 

උහහව  තේ ලබා ශදනශා. ශේ ක්රමශේදය ශශනහව  ශශන්න ඕනෑය  

කියා මම හිතනශා. ඒ ශාශ ම හවථාන මාරු තේ ලබා ශදනශකොට ඒ 

ශගොකලන්ශ  අශ යතාශ අුමශ පමණ්ෂ හවථාන මාරු තේ ලබා දිය 

ුතතුයි. හමහර ශශලාශට ශේ අයශ  හාධාාරණ ඉකලීේ ි ශබනශා. 

ශේ හාධාාරණ ඉකලීේශලට තහුේකන් ශදන්න ඕනෑ  ගරු 

තමි තුමනි.  ඔබතුමා කිේශා  "මුමෂයශයෝ තමයි ශේ රා ජ්කාරි 

කරන්ශන්" කියලා. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

අශහාන කරන්න  ගරු මන්ත්රීතුමා. 

ගු කිවසප දනල්ස්ද මහසතා 
(ைொண்புைிகுகிங்ஸ்தநல்சன்) 

(The Hon. Kins Nelson) 

මූලාහනාරුඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  මට තශ විනාඩි 30්ෂ ලබා 

ශදන්න. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

විනාඩි 30්ෂ? පිළිතුරු කථාශටශත් විනාඩි 30්ෂ ලැශබන්ශන් 

නැහැ. 

 
ගු කිවසප දනල්ස්ද මහසතා 
(ைொண்புைிகுகிங்ஸ்தநல்சன்) 

(The Hon. Kins Nelson) 

විනාඩිය්ෂ ලබා ශදන්න  මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. මා 

අශහන් කරනශා.  

ගරු තමි තුමනි  එම නිලධාාරින්ශ  අශ යතාශ අුමශ හවථාන 

මාරු  තේ  ලබා දුන්ශනොත් ශහොඳයි කියලා මම ශයෝජ්නා කරනශා.  

මත් ද්රශය අද ුදළු රශට්ම ශහංගතය්ෂ බශට පත් ශශලා 

ි ශබනශා. විශ ේෂශයන්ම ශයහ අවුරුදු 17 - 25 අතර තරුණයන් 

මත් ද්රශයශලට තබ්බැහි ශශලා ඉන්නශා. ශපොශළොන්නරුශ 

බන්ධානාගාරය ගත්ශතොත්  එහි ඉන්න පුළුශන් රැඳවියන් හංඛ්යාශ 

275යි.  නුදත් එහි රැඳවියන් 600්ෂ ඉන්නශා. එම රැඳවියන් 600න් 

ශැඩි පිරිහ්ෂම මත් ද්රශයශලට තබ්බැහි ශශච්ච තරුණයන්.  

ඔබතුමා එම කාරණය හේබන්ධාශත් අශධාානය ශයොුද කරයි 

කියලා මම වි වශාහ කරනශා. මට කථා කරන්න අශහවථාශ ලබා 

දීම හේබන්ධාශයන්  ඔබතුමාට හවතුි ශන්ත ශශමින් මශ  කථාශ 

අශහන් කරනශා  මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු රැදර් න ශදනිපිිනය මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි පහක 

කාලය්ෂ ි ශබනශා. 

 
[අ.භ්ා. 5.09] 

 
ගු මදම්ජර්  සුෙර්ශ්න දෙනිිළටිය මහසතා 
(ைொண்புைிகு (ரைஜர்) சுதர்ஷனததனிபிடிய)  

(The Hon. (Major) Sudarshana Denipitiya)  

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,  විශ ේෂශයන්ම අද  රර්ෂෂක 

අමාතයාං ය ගැන කථා කරන්න මට අශහවථාශ  ලැබීම පිළිබඳශ 

ශගොඩ්ෂ හතුටු ශනශා. ශමොකද, මමත් රර්ෂෂක අං ශේ  හිටපු 

නිලධාාරියකු නිහා. මම 1990දී ුතද හුදදාශට බැඳිලා, ජ්ය සිකුරු 

ක්රියාන්විතශේ දී දැඩි ශලහ තුශාල ශශලා, ශහර තුන්ෂ පමණ 

ශරෝහකගත ශශලා රැශ වුක  ශකශන්ෂ. මම හැත්කේ 34්ෂ විතර 

කරපු ශකශන්ෂ. මශ  ත ශ  හැත්කේ 34්ෂ විතර කරලා 

ි ශබනශා.  විප්ෂෂශේ  ශකශන්ෂ තුශාල  තම්ෂ හේබන්ධාශ අද 

ශචෝදනාශ්ෂ කරලා ි බුණා. මම දන්ශන් නැහැ, ඒ ශචෝදනාශ 

කශළේ කාටද කියලා. ශකශහේ වුශත්  මම අශේ රට ශශුමශශන් 

වි ාල කැප කිරීම්ෂ කරලා, රබාධිත තත්ත්ශයට පත් වුක  

නිලධාාරිශය්ෂ.  

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ජ්ාි ක රර්ෂෂාශ කියන්ශන් 

රශට් ශැදගත්ම අං ය්ෂ. ශේ රශට් ඒ ශැදගත්ම අං ය 

නියමාකාරශයන් ශනොි බුශණොත් සිදුශන ශශ අපි දන්නශා. අපට 

ඒකට ශහොඳ උදාහරණය්ෂ විධියට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුශන්  ශේ 

රශට් සිදු වුක  පාහවකු ප්රහාරය. පාහවකු ප්රහාරය සිශධා වුශණ් ශේ 

රශට් හරියාකාරශ රර්ෂෂාශ නැි  වුක  නිහායි. පාහවකු ප්රහාරශේ දී 

1879 1880 

[ගරු කිංහව ශනකහන් මහතා] 



2020  ශදහැේබර්  03 

වුක  ශශශක අපි දැ්ෂකා. අපි දැ්ෂකා  ඒශාශේ දී ක්රියාත්මක වුක  

විධිය. රර්ෂෂක අං  අඩපණ කරලා  බුශධි අං  අඩපණ කළ නිහා 

තමයි ඒ ශාශ  ප්රහාරය්ෂ එකල ශශලා අපි නැශත ශතාශ්ෂ අන්ත 

අහරණ තත්ත්ශයකට පත් වුශණ්.  

ුතශධාය පැශි  කාලශේ  රට රර්ෂෂා කරන්න තීන්දු තීරණ ගත් 

 තශරෝදාර රණ විරුශන් පරැගිය කාලශේ  ත්රහවතශාදීන් ශලහ හංශඩු 

ගැහුශා.  තශරෝදාර රණ විරුශන් හිශර් දමා  බුශධි අං  විනා  

කරලා  ශප්රේමදාහ උඩුගේශපොල ශැනි ශපොලිහව නිලධාාරින් විසින් 

බුශධි අං  නැි  ශශන තත්ත්ශයටම පත් කළා. මීට ප්රථම කථා කළ 

මන්ත්රීතුමා කිේශා  බුශධි අං  ශහොඳට ක්රියාත්මක ශශන්න ඕනෑ  

ඒශා ක්රියාත්මක ශශන්න නේ ඔවුන් පාශා දීේ සිදු ශශන්න බැහැ 

කියලා. නුදත් ඔබතුමන්ලා ශත්රුේ ගන්න ඕනෑ  ඔබතුමන්ලාශ  

ප්ෂෂශේ  පාලනය පැශැි  කාලශේ  තමයි ශේ හැම ශදය්ෂම සිදු 

වුශණ් කියලා. බුශධි අං  විනා  කශළේ  නැත්තටම නැි  කශළේ 

ඔබතුමන්ලාශ  පාලන කාලශේ යි. ඒක ශහොඳට ශත්රුේ ගන්න.  

2005දී පහවශන විධාායක ජ්නාධිපි තුමා ශේ රට පාලනය 

කරන්න ගත්තාම  ජ්නතාශ ඉකලුශේ එක ශදයයි. 

"ජ්නාධිපි තුමනි  අශේ රට ත්රහවතශාදශයන් ශබ්රා ශදන්න " කියලා 

ඒ අය කිේශා. අන්න ඒ ත්රහවතශාදශයන් රට ශබ්රා දීමයි එතුමා  

කශළේ. එතුමා ශනොබියශ රශට් ජ්නතාශට කිේශා "මම මශ  රශට් 

ත්රහවතශාදය අශහන් කරනශා" කියලා 

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශ්රී ලංකා ුතද හුදදාශ, නාවික 

හුදදාශ, ගුශන් හුදදාශ, ශපොලීසිය, සිවික රර්ෂෂක බලකාය තතුළු 

හැම ශකශන්ෂම ශේ රශට්  ුතශධාය අශහන් කරන්න තමන්ශ  
දායකත්ශය ලබා දුන්නා.  

අශේ ි බුක  safe houses හේපූර්ණශයන් විනා  කශළේ පරැගිය 

පහව අවුරුදු පාලන කාලශේ යි. මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි   අපි 

බලාශපොශරොත්තු ශනොවුක  විධියට  ිතනීශා මානශ හිමිකේ 

හුදළුශේදී තමන්ශ  රටට විරුශධාශ හමඅුමග්රහය දැ්ෂවූශේ  අද ශේ 

විප්ෂෂශේ  සිිනන කණ්ඩායමයි. ඒ උදවිය තමයි අපට විරුශධාශ  

අශේ රටට විරුශධාශ එම හමඅුමග්රහය දැ්ෂවූශේ . ශලෝකශේ  කිසිම 

රටක  සිදු ශනොශන ශදය්ෂ ඒක. රටට රදරය කරන මිනිරැන් නේ 

කශදාශත් එශහම කරන්ශන් නැහැ  මූලාහනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි. එතුමන්ලා රට හේපූර්ණශයන්ම පාශා දුන්නා. අපට 

කනගාටු ඒ ගැනයි. අපි ුතශධා කරන ශශලාශේ එතුමන්ලා 

ශනොශය්ෂ ශනොශය්ෂ ශශශක කිේශා. කිලිශනොච්චි යනශකොට 

මැදශච්චි යනශා කිේශා. ඒ ශාශ  ශනොශය්ෂ කථා කියලා අපි අන්ත 

අහරණ තත්ත්ශයට පත් කළා.  

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ුතශධාය අශහාන වුණාට පරැශ 

ුතද මානසිකත්ශය එ්ෂක හුදදාශශන් විශ්රාම ගන්නා  තශරෝදාර රණ 

විරුශන් ශශුමශශන් ර්ෂනා ලංකා රර්ෂෂක හමාගම හැදුශා. ගරු 

ශගෝඨාභ්ය රාජ්ප්ෂෂ මැි තුමා එශකට රර්ෂෂක ශකකේශරයා 

විධියට සිිනයදී තමයි එය ක්රියාත්මක කරන්න පටන් ගත්ශත්. ඒ 

තුළින් එම රණ විරුශන් ශහොඳ ශැටුප්ෂ එ්ෂක Sea Marshalsලා 

හැිනයට  විශශ  රටශල නැේ රර්ෂෂාශ හඳහා යශන්න පුළුශන්කම 

ලැබුණා. ඒශකන් වි ාල විශශ  විනිමය ප්රමණය්ෂ අශේ රටට 

ගලාශගන රශා. මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  නාවික 

හුදදාශශන් එම  හමාගම පශත්ශාශගන යශදී 2009 ශර්ෂශේ  

 රුපියක මිලියන 340්ෂ  2010 ශර්ෂශේ  මිලියන 572්ෂ හහ 2011 

ශර්ෂශේ  මිලියන 666්ෂ ශ ශයන් වි ාල විශශ  විනිමය 

ප්රමාණය්ෂ අශේ රටට ලැබුණා. ඉන් අනතුරුශ  ශගෝඨාභ්ය 

රාජ්ප්ෂෂ මැි තුමා රර්ෂෂක ශකකේශරයා ශ ශයන් කටුතතු 

කරශදී එම හමාගම 2012 ශර්ෂශේ  මිලියන 1 114ක ලාභ්ය්ෂ 

ලැබුශා. ළළටට  2013 ශර්ෂශේ  මිලියන 1 947්ෂ   2014 ශර්ෂශේ  

මිලියන 2 721්ෂ   2015 ශර්ෂශේ  මිලියන 2 583්ෂ රදී ශ ශයන් 

එම හමාගම ලාභ් ලැබුශා.  

2016 ශර්ෂශේ  සිට ශේ අගය පහළට ගියා. ඒ කාලශේ  නාවික 

රර්ෂෂාශ හඳහා යැවූ සියලුශදනා අඩපණ කරන විධිශේ  කටුතතු 

තමයි සිශධා වුශණ්. ර්ෂනා ලංකා රර්ෂෂක ශහේශය පහළටම දමන 

විධියට ශැඩ කටුතතු කළා. අශේ රටට ගලාශගන ර විශශ  

විනිමය එශහමම නැි  කරන තත්ත්ශයට පත් කළා. 2017 

ශර්ෂශේ  ශමම හමාගශමන් ලැබී ි ශබන්ශන්  මිලියන 922යි. 2018 

ශර්ෂශේ  632යි, 2019දී 800යි. ශේ ශනවිට රපරැ මිලියන 2,346ක 

විශශ  විනිමය්ෂ අපට ලැශබනශා, ශේ ර්ෂනා ලංකා රර්ෂෂක 

ශහේශය නිහා. ශේ ශාශ  වි ාල ශැඩ ශකොටහ්ෂ කරලා, රටට 

විශශ  විනිමය ශගනැකලා, ුතද මානසිකත්ශයකින් සිින ඒ 

 තශරෝදාර රණ විරුශන් ශහොඳ මානසික තත්ත්ශයකට පත් කරලා, 

 ඔවුන්ට ශහොඳ ශැටුප්ෂ ලැශබන ක්රමශේදය්ෂ හැදුශේ ශත්මන් 

ජ්නාධිපි  ශගෝඨාභ්ය රාජ්ප්ෂෂ මැි තුමායි.  

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, රර්ෂෂක අමාතයාං ය 

පිළිබඳශ ශගොඩ්ෂ කථා කරන්න පුළුශන්. මට අත්දැකීේ ශගොඩ්ෂ 

ි ශබන නිහායි මම එශහම කියන්ශන්. අපට තශ ශේලාශ ි බුණා 

නේ තශ කථා කරන්න පුළුශන්. අශේ රර්ෂෂක අමාතයාං යට 

දැනට ශහොඳ අමාතයශරුන්, ශහොඳ ශකකේශරුන් හහ ශහොඳ 

පිරිහ්ෂ පත් කර ි ශබනශා. ඒ නිහා දැන් අපි රර්ෂෂාශ ගැන බිය 

විය ුතතු නැහැ.  රශට් ජ්නතාශ ශහොඳින් දන්නශා, දැන් රර්ෂෂාශ 

ඉතාම ශහොඳින් ි ශබනශා, කිසිම ප්ර වනය්ෂ නැහැ කියලා. ඒ නිහා 

මම අශේ ගරු අමාතයශරුන්ට, අශේ ශකකේතුමා තතුළු කාර්ය 

මණ්ඩලශේ  සියලුශදනාට හවතුි ශන්ත ශශනශා. ඒ ශාශ ම අශේ 

ත්රිවිධා හුදදාශ, ශපොලීසිය, සිවික රර්ෂෂක බලකාය කියන ඒ සියලු 

අං  කරශගන යන ඒ ශැඩ පිළිශශළ ඉතාම ඉහළින්, උනන්දුශශන්, 

 ්ෂි මත්ශ සිදුකරමින් යනශා. අශේ රට ශබ්රා ශගන, රටට 

රර්ෂෂාශ හපයන්න කියා ඒ සියලු අං ශලින් ඉකලා සිිනමින්, 

මශ  ශචන හවශකපය අශහන් කරනශා. හවතුි යි. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ුදිතබුර් රහුමාන් මැි තුමා. ඔබතුමාට මිනිත්තු 13ක 

කාලය්ෂ  ි ශබනශා. 

 
ගු මුජිබුර් රහුමා්ද මහසතා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ගරු හරින් ප්රනාන්දු 

මන්ත්රීතුමාශ  කාලයත් මට ි ශබනශා.   

 
ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමාට මිනිත්තු 8යි දීලා ි ශබන්ශන්. තශ මිනිත්තු පහ්ෂ 

එකතු ශශලා ි ශබන්ශන් ඒ ශශලාශත් එ්ෂකයි. 

 

[අ.භ්ා. 5.16] 
 

ගු මුජිබුර් රහුමා්ද මහසතා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ශබොශහොම හවතුි යි.  

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  රර්ෂෂක අමාතාං ශේ ත්  

ශපොලීසිය අයත් ශන අලුත් අමාතයාං ශේ ත් ශැය ශීර්ෂ ගැන කථා 

කරන්න අශහවථාශ ලබා දීම ගැන හවතුි ශන්ත ශශනශා. අද   

ශබොශහෝ මැි  තමි තුමන්ලා රශට් රර්ෂෂාශ ගැනත්  ඒ ශාශ ම 

පරැගිය කාලශේ  -අශේ රජ්ය කාලශේ - ති  වුක  සිශධි 

හේබන්ධාශත් කරුක  කාරණා ඉදිරිපත් කළා. මූලාහනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි  ඒ හේබන්ධාශයන් මමත් කරුක  කිහිපය්ෂ මත්ෂ 

කරන්න කැමැි යි. රාජ්ය රර්ෂෂාශ පිළිබඳ රාජ්ය තමි තුමා ශේ 

1881 1882 



පාර්ලිශේන්තුශ 

ශශලාශේ හභ්ාශේ ඉන්නශා. ශේ කරුක  පිළිබඳශ එතුමාශ  

අශධාානය ශයොුද කරශන්න මම කැමැි යි.  

2019දී සිදු වුක  පාහවකු ප්රහාරය නිහා එදා අශේ රණ්ඩුශට 

විරුශධාශ ශනොශයකුත් ශශ පාලන මතශාද එකල වුණා. 

තුදන්නාන්ශහේලාශ  ජ්යග්රහණයටත් ඒ ශබෝේබ ප්රහාරය වි ාල 

උදේශ්ෂ වුණා. වි ාල ශහේශය්ෂ ඒ පැත්ශතන් හහරාන් කළාය 

කියන්නත් පුළුශන්. ශකශහේ ශශතත්  ඒ ශැරදිකරුශන් අකලාශගන 

ඔවුන්ට දඬුශේ ලබා ශදනශාය කියන කාරණය 

තුදන්නාන්ශහේලාශ  ශශ පාලන හටන් පාඨය්ෂ විධියට පරැගිය 

ජ්නාධිපි ශරණශේ දී ඉදිරිපත් කළා. අද ශනශකොට 

තුදන්නාන්ශහේලා බලයට තවිකලා අවුරුශද්ෂ ශාශ  කාල 

සීමාශ්ෂ ගත ශශලා ි ශබනශා. ඒ අවුරුශදක කාල සීමාශ තුළ  

පාහවකු ශබෝේබ ප්රහාරයට හේබන්ධා වූ උදවිය පිළිබඳශ ජ්නාධිපි  

ශකොමිහශේදි ශනොශයකුත් රකාරශේ  ශහළිදරේ තේ ශශලා 

ි ශබනශා.  ඒ ජ්නාධිපි  ශකොමිහමට රර්ෂෂක අං ශල 

නිලධාාරින් තවිකලා කියන කරුක  කාරණා අුමශ  ඒශාට ශග කිශ 

ුතතු පුශගලයන් කවුද කියලා ශහළිදරේ වුණා. ශශ පාලන 

නායකත්ශය තතුළු ඒ සියලු අය ගැන යේ යේ කරුක  කාරණා 

පරැගිය කාලශේ   ශහළිදරේ වුණා.  

ශමහිදී පැහැදිලිශම කියන්න ඕනෑ ශදය්ෂ ි ශබනශා. පරැගිය 

දා ඒ ජ්නාධිපි  ශකොමිහමට කටඋත්තර ශදන්න රශා  CID එශ්ෂ 

හිටපු නිශයෝජ්ය ශපොලිහවපි  රවි ශහශනවිරත්න මහත්මයා. රවි 

ශහශනවිරත්න මහත්මයා එතුමාශ  කට උත්තරශේ දී කියනශා  

"හහරාන්ට උඩින් ශකශනකු ඉන්නශා. එයාශ අකලා ගැනීම තමයි 

මශ  පරමාර්ථය වුශණ්. මම ඒකට උත්හාහ කළා. නුදත් මශ  

ශහේශා කාලය අශහන් වුක  නිහා මට ඒක කර ගන්න බැරි වුණා" 

කියලා. ඒ ශකොමිහශේ හිටපු  රජ්ය ශශුමශශන් ශපනී සිින නීි ඥ 

මහත්මයා රවි ශහශනවිරත්න මහත්මයාට ශකොළයක යම්ෂ ලියලා 

දීලා තහුශා  "ශමයාද ඔබතුමා කියන එ්ෂශකනා" කියලා. රවි 

ශහශනවිරත්න මහත්මයා කිේශා  "ඔබතුමා ඒ ශකොශළේ ලියපු 

ශකනා තමයි මමත් හැක කරන්ශන්" කියලා.  දැන් 

තුදන්නාන්ශහේලා බලයට තවිකලා අවුරුශද්ෂ ශශනශා  නුදත්  

හහරාන්ට උඩින් ඉන්න ශකනා අකලා ගන්න තශම බැරි ශශලා 

ි ශබනශා. හහරාන්ට උඩින් ඉන්න ශකනා කවුද කියලා රර්ෂෂක 

අං   බුශධි අං  නිලධාාරින් සියලුශදනාම දන්නශා. අද ශනවිට 

ජ්නාධිපි  ශකොමිහශේදී ඒක ශහළිදරේ ශශලා ි ශබනශා. එශහම 

නේ  තුදන්නාන්ශහේලාශ  රජ්ය බලයට පත් ශශලා ශේ අවුරුශදක 

කාලය තුළදී ශේ විමර් න හේබන්ධාශයන් ි ශබන ප්රගි ය 

ශමොනශාද?   

රවි ශහශනවිරත්න කියන හිටපු ශපොලිහව නිලධාාරි මහත්මයා 

හහ එතුමා එ්ෂක ශැඩ කළ වි ාල කණ්ඩායම්ෂ හහරාන්ශ  

ි බුක  ඒ ජ්ාලය අඩපණ කරලා  වි ාල පිරිහ්ෂ අකලා ගන්න අශේ 

රණ්ඩුශ කාලශේ  යේ ප්රමාණයකට කටුතතු කළ බශ අපි දන්නශා. 

ඒ කාලශේ ත් ශේ හේබන්ධාශයන් වි ාල පිරිහ්ෂ අත්අඩංගුශට 

ගත්තා. ලංකාශේ හිටපු අය විතර්ෂ ශනොශශයි. ඒකට හේබන්ධා  

ශහෞදි අරාබිශේ  හිටපු ශ්රී ලාංකිකයන් පශා අත්අඩංගුශට අරශගන 

ලංකාශට ශගනැකලා ඔවුන්ශත් විමර් නයට භ්ාජ්න කර 

ි ශබනශා. එශැනි ශදය්ෂ කරන්න එතුමාට හැකියාශ ලැබුණා. 

නුදත් දැන් තුදන්නාන්ශහේලා බලයට තවිකලා අවුරුශදක 

කාලය්ෂ ශශනශා. පාහවකු ශබෝේබ ප්රහාරශේ  ශරදකරුශන් නීි ය 

ඉදිරියට ශගශනනශා කියලා  ඔවුන්ට දඬුශේ ලබා ශදනශා කියලා 

ශේදිකාශල ශබරිහන් දීලා අවුරශදක කාලය්ෂ ගත ශශලා 

ි ශබනශා. අද ඒ ශශුමශශන් කවුද අත්අඩංගුශට අරශගන 

ි ශබන්ශන්? ශනොශයකුත් ශචෝදනා එකල වුණා  අශේ පැත්ශත් 

හිටපු තමි ශරුන්ට. ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ ඒ හැන්හාඩ් ශාර්තා ිනක 

අරශගන ඔබතුමන්ලාට බලන්න පුළුශන්. ශනොශයකුත් ශචෝදනා 

එකල කළා. හශතොහ ශලොරිශේ  ශබෝේබ ශගන ගියා කිේශා; 

හශතොහ ශලොරිශේ  හහරාන් ගියා කිේශා. කටමැත ශදොඩශන 

තමි ශරශය්ෂ ඉන්නශා. එතුමා ඒ ශාශ  ශනොශයකුත් ශචෝදනා 

එකල කළා. එතුමා ඒ දශහවශල "රිශහව" ටැබ්ලට් එක ගහලාද 

දන්ශන් නැහැ කථා කශළේ. ඒ ශාශ  ශශශක කිේශා. නුදත්  බලයට 

තවිකලා දැන් අවුරුශද්ෂ ශශනශා  ඒ අවුරුශද තුළ අඩුම ගණශන් 

කරපු ශචෝදනා එක්ෂශත්  තමි ශරුන්ට කරපු එක 

ශචෝදනාශ්ෂශත් ඉහවහරහට ශගනයන්න බැරිශශලා ි ශබනශා. එම 

නිහා  ශේ කාරණය ශශ පාලන හටන් පාඨයකට සීමා කරන්න 

එපා කියලා මම තුදන්නාන්ශහේලාට කියනශා. මැරුක  මිනිරැන්ට 

හාධාාරණය ඉෂවට ශශනශා ශාශ ම  හහරාන් කරපු ඒ අපරාධායට 

හමහවත ුදහවලිේ ප්රජ්ාශම ශන්දි ශගශලා ි ශබනශා.  ඒ ශශුමශශන් 

ශේ රශට් සිිනන ුදහවලිේ ප්රජ්ාශට ශන්දි ශග තම්ෂ කරන්න සිශධා 

වුණා. එම ුදහවලිේ ප්රජ්ාශටත් හාධාාරණය ඉෂවට ශශන්ශන් එම 

ශබෝේබ ප්රහාරය පිටුපහ ඉඳශගන ඒක ශමශහයවූ උදවිය 

අත්අඩංගුශට අරශගන ඔවුන්ට දඬුශේ දීම තුළින් පමණයි. එශහම 

කශළොත් තමයි ශදපැත්තටම හාධාාරණත්ශය ඉෂවට ශශන්ශන්. 

එශහම නැතුශ  හැම දාම ශකොමිෂන් හභ්ාශල කථා අහමින් 

ඉහවහරහට යන්න පුළුශන්  නුදත් ඒශායින් ශැඩ්ෂ ශශන්ශන් නැහැ. 

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  විශ ේෂශයන්ම එම ප්රහාරයට 

හේබන්ධා ශශලා සිිනයා හාරා කියලා කාන්තාශ්ෂ. එතුමියශ  ද්රවිඩ 

නම තමයි පුලහවි නී මශහේන්ද්රන්. පුලහවි නී මශහේන්ද්රන් 

ඉන්දියාශට ගියා කියලා කියනශා. පුලහවි නී මශහේන්ද්රන් 

ඉන්දියාශට යශපු ශපොලිහව නිලධාාරියාත් අත්අඩංගුශට අරශගන 

ි ශබනශා. ළශේ  ශපශර්දා ඉන්දියාශේ රර්ෂෂක උපශශ කතුමා 

ලංකාශට රශා. එතුමා අශේ අගමැි තුමා හුද වුණා  

ජ්නාධිපි තුමා හුද වුණා. හමහර විට රාජ්ය රර්ෂෂක 

තමි තුමාත් හුද වුණාද දන්ශන් නැහැ. එතශකොට  එතුමාශගන් 

ඉකලීම්ෂ කළාද  හාරා ඉන්දියාශේ ඉන්නශා නේ ලංකාශට භ්ාර 

ශදන්න කියලා? හාරා ඉන්දියාශට පැනලා ගියා කියලා ශතොරතුරු 

ි ශබනශා. එතුමිය  ඉන්දියාශට යශපු ශපොලිහව නිලධාාරියාත් දැන් 

අත්අඩංගුශේ ඉන්ශන්. එතශකොට  එතුමිය ඉකලා ගන්න රාජ්ය 

තාන්ත්රික මට්ටමින් තුදන්නාන්ශහේලා මැදිහත්ශශලා ි ශබනශාද? 

ඉන්දියාශත් එ්ෂක හාකච්ඡා කරලා ි ශබනශාද? තයි  එතුමිය 

ඉකලා ගන්ශන් නැත්ශත්? එතුමිය තමයි ශේ සිශධියට හේබන්ධා 

ප්රධාාන හා්ෂෂිකාරිය. ශමොකද  එතුමියත් මරාශගන මැශරන 

කණ්ඩායශේ හිටපු ප්රධාාන හාමාිතකාශ්ෂ. හහරාන්ශ  ළඟින්ම 

හිටපු හාමාිතකාශ්ෂ. එතුමිය ශ න්න පුළුශන් නේ අපට ශේ සියලු 

ශශශකශල රැලුදල ශහොයාගන්න පුළුශන්. 

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ශමශැනි අන්තශාදී හංවිධාාන 

හේබන්ධාශ අද ජ්නාධිපි  ශකොමිහමට ශනොශයකුත් ශාර්තා 

ඉදිරිපත් ශශනශා. 2011 කාලශේ  සිට ශමොවුන් යේ යේ 

රකාරශයන් ක්රියාත්මක ශශලා ි ශබනශා කියලා අද ශශනශකොට 

අපට හා්ෂෂි හහිතශ පැහැදිලිශ ඔේපු ශශනශා. ඒ ශාශ ම  ඔවුන් 

යේ යේ අයත් හමට හේබන්ධාකේ පශත්ශා ි ශබන බශටත් 

ජ්නාධිපි  ශකොමිහශේදී පැහැදිලිශ කරුක  කාරණා එළියට 

තවිකලා ි ශබනශා. එම නිහා බුශධි අං යට ශදොහව කියන්න එපා. 

බුශධි අං ය කියන විධියට  බුශධි අං  ශේ පිළිබඳශ ශාර්තා කරලා 

ි ශබනශා. එම ශබෝේබ ප්රහාරය සිශධා වුශණ් එශකට හිටපු 

රර්ෂෂක තමි තුමාශ  ක්රියාකලාපය ශාශ ම හමහර 

නිලධාාරින්ශ  ශනොහැලකිලිමත්භ්ාශය නිහා කියලා පාහවකු ඉරිදා 

ශබෝේබ ප්රහාරය හේබන්ධාශයන් විමර් නය කරන ජ්නාධිපි  

ශකොමිහමට ඉදිරිපත් වුක  කරුක  කාරණා අුමශ අපට ශපනී 

යනශා.  

ළළටට  නාමක කුමාර ගැනත් කියන්න ඕනෑ. නාමක කුමාර 

පැමිිකල්ෂ දැේමා  ජ්නාධිපි තුමා හහ හිටපු රර්ෂෂක 

ශකකේතුමා ඝාතනය කරන්න හදනශා කියලා. එතශකොට  නාමක 

කුමාරශ  පැමිිකල අුමශ කවුද අත්අඩංගුශට ගන්ශන්?  ත්රහවත 

විමර් න අං ශේ  හිටපු DIG නාලක සිකශා මැි තුමා හහරාන්ට 

විරුශධාශ, හහරාන් අත්අඩංගුශට ගැනීම හඳහා අලුත්කශඩ් අංක 8 
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[ගරු ුදිතබුර් රහුමාන් මහතා] 



2020  ශදහැේබර්  03 

දරන අධිකරණයට ගිහිකලා විශෘත ශශරන්තුශ්ෂ ගන්නශා. 

හහරාන් අත්අඩංගුශට ගන්න හදනශකොට, නාමක කුමාරශ  

පැමිිකල අුමශ නාලක සිකශා මැි තුමා අත්අඩංගුශට අරශගන 

ශබෝේබය පිපිශරනකක එතුමා හිශර් තබා ගන්නශා. ඒකයි මම 

කියන්ශන්, ශේක පැහැදිලි කුමන්ත්රණය්ෂ කියලා. ශේ රශට් සිිනන 

ුදහවලිේ ජ්නතාශශ  වුශමනාශට හහරාන් ශබෝේබ පුපුරශා ගත්ශත් 

නැහැ. ශමොකද, ශේ රශට් කිසිදු ුදහවලිේ ජ්ාි කශයකුට මරාශගන 

මැශරන්න තරේ ප්ර වන නැහැ. අපට එශහම මරාශගන මැශරන්න 

වුශමනාශකුත් නැහැ. නුදත්, හහරාන් ුදහවලිේ  තම නිහාම, හමහවත 

ුදහවලිේ ප්රජ්ාශටම ඒශකන් කැළල්ෂ ති  වුණා. හහරාන් කාශ  

ශහෝ ශකොන්ත්රාතුශ්ෂ ඉෂවට කළා. ඒක ජ්ාතයන්තර 

ශකොන්ත්රාත්තුශ්ෂ ශශන්න පුළුශන්, ශශශීය ශකොන්ත්රාත්තුශ්ෂ 

ශශන්න පුළුශන්. ඒක ශහොයා ගැනීම තමයි අද 

තුදන්නාන්ශහේලාශ  ශගකීම ශශලා ි ශබන්ශන්. 

තුදන්නාන්ශහේලා ඒක ශහොයා ගන්න ඕනෑ. ඒක යට ගහන්න 

ශදන්න එපා. ශමොකද, ඒ පිළිබඳ කරුක  ශහොයාශගන ශේ රශට් 

මිනිහවරැන්ට හාධාාරණත්ශය ඉෂවට කරන්න ඕනෑ. ශමොකද, හහරාන් 

කරපු එම විනා ය නිහා, එ්ෂ පුශගලශයකුශ  ක්රියාකලාපය නිහා 

ශේ රශට් ජ්ාි ක හමඟිය, හංහිඳියාශ, එකිශනකා අතර ි ශබන 

අශශබෝධාය, ඒ සියලු ශශශක විනා  ශශලා ගියා. ඒ පුශගලයා ඒක 

කශළේ කවුරු ශශුමශශන්ද? කාශ  වුශමනාශටද මරාශගන 

මැරුශණ්? කවුද ඔහු ශමශහයවූශේ ? ලංකාශේ කණ්ඩායම්ෂ 

ශමශහයවූශාද? එශහම නැත්නේ පිට රටක සිිනන විශශශීය 

බලශේගය්ෂද? එශහම නැත්නේ අශේ රශට් රණ්ඩුශ ශශනහව 

කරන්න ඕනෑය කියා හිතන බලශේගය්ෂ ඒක කළාද? ඔවුන්ශ  

ශකොන්ත්රාත්තුශ්ෂ කළාද? රර්ෂෂක රාජ්ය තමි තුමනි  ශමශැනි 

ප්රහාරය්ෂ හහරාන්ට පමණ්ෂ කළ ශනොහැකි බශ මම කියන්න 

කැමැි යි. ශේක පිටුපහ වි ාල බලශේගය්ෂ ඉන්න ඕනෑ. 

අටශදශන්ෂ තවිකලා මරාශගන මැශරනශා කියන්ශන් ශකසි පහරැ 

ප්රහාරය්ෂ ශනොශශයි. ඒකට  ්ෂි ය ශදන්න පුළුශන්  ඒකට අශ ය 

පහරැකේ ලබා ශදන්න පුළුශන් වි ාල  ්ෂි මත් බලශේගය්ෂ 

හහරාන් පිටුපහ ඉන්න ඕනෑ. ඒ බලශේගය කවුද? ඒක තමයි අපට 

ි ශබන ගැටලුශ. මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  අපි රණ්ඩුශේ 

අශධාානයට ශයොුද කරනශා  ශේකට හාධාාරණය්ෂ ඉෂවට කරන්න 

කියන කාරණය. 

 
ගු දමොහසමඩ් මුසම්මිල් මහසතා 
(ைொண்புைிகு தைொஹைட் முஸம்ைில்)  

(The Hon. Mohamad Muzammil) 

Sir, I rise to a point of Order. 

ුදිතබුර් රහුමාන් මන්ත්රීතුමනි  දැන් තුදන්නාන්ශහේ  ඔය කියන 

ඔ්ෂශකෝම සිශධා වුශණ් තුදන්නාන්ශහේලාශ  රණ්ඩුශ කාලශේ දී 

ශන්. ප්රහාරය සිශධා ශශලාත් අවුරුශද්ෂ පමණ තුදන්නාන්ශහේලා 

රණ්ඩු කළා. තුදන්නාන්ශහේලාට ි බුණා ශන්  ඒ ගැන හාධාාරණ 

පරී්ෂෂණය්ෂ කරලා දඬුශේ ශදන්න. එශහම නැි ශ අවුරුශද්ෂ 

ශගවුණාට පරැශ දැන් ශමතැනට තවිකලා ශබරිහන් දීලා ශැඩ්ෂ 

නැහැ ශන්?  

 
ගු මුජිබුර් රහුමා්ද මහසතා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  මශ  කාලය ගතශන නිහා මම 

එතුමාට එක ශදය්ෂ පමණ්ෂ කියන්න කැමැි යි. දැන් 

ඔබතුමන්ලා බලයට රශේ  ඒකට හේබන්ධා අය අකලන්න ශන්. 

දැන්   අකලන්න. දැන් ඒක මට කියලා ශැඩ්ෂ නැහැ. ඔබතුමන්ලා 

රශේ ඒ අය අකලන්න. එම නිහා ඔබතුමන්ලා  ඒ අය අකලන්න.  

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  විශ ේෂශයන්ම පාහවකු ශබෝේබ 

ප්රහාරය හේබන්ධාශයන් පරී්ෂෂණ පැශැත්වූ අපරාධා පරී්ෂෂණ 

ශදපාර්තශේන්තුශේ නිලධාාරින් වි ාල හංඛ්යාශ්ෂ අද ශනශකොට 

මාරු කරලා ි ශබනශා. විශ ේෂශයන්ම ශමහිදී මම තශත් කරුණ්ෂ 

කියන්න ඕනෑ. හහරාන්ශ  network එක අඩාළ කරපු, ළට 

හේබන්ධා වි ාල පිරිහ්ෂ අකලා ගනිමින් ශේ පරී්ෂෂණශලට 

වි ාල දායකත්ශය්ෂ දුන්  ානි අශබ්ශහේකර මැි තුමා අද හිර 

කරලා ි ශබනශා. ළ ළටට, හිටපු ASP ි ශහේරා මහතා මාරු කරලා 

ි ශබනශා, ASP කීර්ි සිංහ මහත්තයා මාරු කරලා ි ශබනශා, 

ASP කලංශ්රී  මහත්තයා මාරු කර ි ශබනශා. ශේ සියලුශදනා 

පාහවකු ශබෝේබ ප්රහාරය හේබන්ධාශ විමර් නයට සිින නිලධාාරින්. 

කිසිම ශහේතුශ්ෂ නැි ශ ශේ සියලු නිලධාාරින් අද ශනශකොට මාරු 

කර ි ශබනශා.  

 
ගු දජෝදසප ්ද ප්රනා්දු  මහසතා   
(ைொண்புைிகு ரஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

Sir, I rise to a point of Order. 

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  එතුමා  ානි අශබ්ශහේකර 

මහත්තයා ගැන කථා කරනශා.  ානි අශබ්ශහේකර මහත්තයාට 

රන්ජ්න් රාමනායක ශටලිශෆෝන් එශකන් කථා කරලා හමහර අය 

හිශර් දමන්න කිේශා. එතුමා ශශුමශශන්ද ශපනී    සිිනන්ශන්? ශේ 

තුදන්නාන්ශහේලාශ  ශගෝලබාලශයෝ ිනක. තුදන්නාන්ශහේලා මහ 

බැංකුශ ශහොරාකාලා කියනශා  මහ බැංකුශේ ශහොරු ිනක 

අකලන්න කියලා. ශබෝේබ පත්තු කරලා දැන් කියනශා  

ශබෝේබකරුශන් අකලන්න කියලා. තුදන්නාන්ශහේලා අවුරුදු 5්ෂ 

බුදියශගන සිිනයාද? 
 

ගු මුජිබුර් රහුමා්ද මහසතා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  මම කථා කශළේ  ානි 

අශබ්ශහේකර මැි තුමා ශේ පාහවකු ශබෝේබ ප්රහාරය හේබන්ධාශයන් 

කරපු ශැඩ ශකොටහ ගැන. 

 

ගු චමල් රාජපක්ෂ මහසතා 
(ைொண்புைிகு சைல் ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksa) 
Sir, I rise to a point of Order. 

ගරු ුදිතබුර් රහුමාන් මන්ත්රීතුමා ශචෝදනා කළා ශන්  

ශපො ලීසිශේ  නිලධාාරින් මාරු කර ි ශබනශා කියලා. ඒ ඔවුන් 

නිකේම මාරු කරලා ශනොශශයි. ඒ සියලුශදනා පිළිබඳශ බුශධි 

අං ශලින් ලැබුක  ශතොරතුරු අුමශ ඒ අයශ  යේ අඩු පාඩු හා 

ශැරදි හේබන්ධාකේ ි ශබන නිහා ශඩාත් ශහොඳ  ්ෂි මත් අපරාධා 

පරී්ෂෂණ ශදපාර්තශේන්තුශ්ෂ ති  කරන්න තමයි ඒ අය ඉශත් 

කර ි ශබන්ශන්. 
 

ගු මුජිබුර් රහුමා්ද මහසතා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ගරු තමි තුමනි  හවතුි යි. ඔබතුමා කියනශා  එතුමන්ලාශ  

ි ශබන අඩු පාඩු නිහා එතුමන්ලා මාරු කළා කියලා. ශකොශහොම 

වුණත් දැන් අවුරුශදක කාලය්ෂ ගත ත ි ශබනශා. ශේ කාලශේ දී 

ශහෝ ශේ කටුතත්ත ඉ්ෂමනට ක්රියාත්මක කරන්න. ඒ කටුතතු 

කරන්ශන් නැි ශ අද ඒ පැත්ශත් ඉඳශගන අපට   ශදෝෂාශරෝපණ 

කරන්න බැහැ. ශේ රශට් රර්ෂෂක තමි ශරයා ශශලා සිින  ශේ 

පාහවකු ඉරිදා ශබෝේබ ප්රහාරය හේබන්ධාශයන් විමර් නය කරන 

ජ්නාධිපි  ශකොමිහම ඉදිරියට  ගිහිකලා හා්ෂෂි දුන්  ඒකට 

ශගකිශුතත්තා කවුද කියන එක අද සියලුශදනාම දන්නශා. 

ධමත්රීපාල සිරිශහේන හිටපු ජ්නාධිපි තුමා අද ඉන්ශන් 

තුදන්නාන්ශහේලාශ  පැත්ශත්. ඒ නිහා ඒ කාරණය 

හේබන්ධාශයන් අශේ පැත්තට ශදොහව කියන්න එපා. පළුදශශනි 

විත්ි කරු දැන් ඒ පැත්ශත් තබාශගනයි ඉන්ශන්.  රර්ෂෂක රාජ්ය 

තමි තුමාශ   පැත්ශත් ඉන්ශන් පාහවකු ශබෝේබ ප්රහාරශේ  

පළුදශශනි විත්ි කරු. එම නිහා අපට ශදොහව කියන්න එපා. ගරු 

තමි තුමනි   එතුමා දැන් අකලලා තතුළට දමන්න ඔබතුමාට 

පුළුශන්. ඔබතුමාශ  දකුක  අත පැත්ශත් ඉන්ශන්. විරුශධා 

1885 1886 



පාර්ලිශේන්තුශ 

පාර් වශය පැත්ශත් ශනොශශයි ඉන්ශන්. ඒ පැත්ශත් ඉන්ශන්. ඒ 

පැත්ශත් එතුමා ි යාශගන අපට ශචෝදනා කරන්න එපා. පාහවකු 

ශබෝේබ ප්රහාරය හේබන්ධාශයන් ශේ ශනශකොට ජ්නාධිපි  

ශකොමිහම්ෂ ක්රියාත්මක ශනශා. එහිදී ශහළිශන කරුක  කාරණා 

අුමශ පළුදශශනි විත්ි කරු හැිනයට- 

 
ගු දමොහසමඩ් මුසම්මිල් මහසතා 
(ைொண்புைிகு தைொஹைட் முஸம்ைில்)  

(The Hon. Mohamad Muzammil) 

Sir, I rise to a point of Order. 

ධමත්රීපාල සිරිශහේන මැි තුමා ජ්නාධිපි  කශළේ 

ඔබතුමන්ලාශන්. ඔබතුමන්ලා තමයි  එතුමාට ඡන්දය ශදන්න 

කිේශේ. ඔබතුමන්ලා කියපු නිහායි මිනිහවරැ ඡන්දය දුන්ශන්. 

 
ගු දජෝදසප ්ද ප්රනා්දු  මහසතා   
(ைொண்புைிகு ரஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

Sir, I rise to a point of Order. 

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  රර්ෂෂක රාජ්ය 

තමි තුමාශ  දකුක  පැත්ශත් ඉන්ශන් පාහවකු ප්රහාරශේ  

පළුදශශනි විත්ි කරු කියලා එතුමා කිේශා. දකුක  පැත්ශත් 

ඉන්ශන් මම. තුදන්නාන්ශහේ දකුණයි  ශමයි හුනනන්ශන් නැහැ. 

දකුණයි  ශමයි හුනනන්ශන් නැි  මහශලොකු කයිශාරුකාරයා. 

 
ගු මුජිබුර් රහුමා්ද මහසතා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  මශ  පැත්ශතන් බලන ශකොට 

දකුක  පැත්ත. එතුමන්ලාශ  පැත්ශතන් බලන ශකොට ශේ පැත්ත. 

ඒකයි මම කිේශේ. ඒ කියන්ශන් ශේ පැත්ත. ගරු ශජ්ොන්හවටන් 

ප්රනාන්දු මැි තුමා ශනොශශයි. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඒ ශැරදීම තමයි ඉි හාහශේ ත් ශශලා ි ශබන්ශන්.  

 
ගු මහි්දොන්දෙ අලුත්ගමදේ මහසතා මකිෂිකර්ම 
අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைரக - கைத்ததொழில் 

அமைச்சர்) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage - Minister of  
Agriculture) 

Sir, I rise to a point of Order. 

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  එතුමා ශබොශහොම පහත් 

ශපශළේ කථාශ්ෂ කශළේ. ශේ පැත්ශත් ඉන්ශන් ජී.එක. පීරිහව 

තමි තුමා. ශමොක්ෂද ශේ කියන්ශන්? එතුමා ඒශාට හේබන්ධා 

ශශනශාද? [බාධාා කිරීේ] 

 
ගු මුජිබුර් රහුමා්ද මහසතා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ළට ඉන්නශාද  ශදශශනි එ්ෂ 

ශකනාද කියන එක ශැඩ්ෂ නැහැ. ඉන්ශන් ශේ පැත්ශත්. 

 
ගු දමොහසමඩ් මුසම්මිල් මහසතා 
(ைொண்புைிகு தைொஹைட் முஸம்ைில்)  

(The Hon. Mohamad Muzammil) 

Sir, I rise to a point of Order. 

එතුමා දැන් අහනශා  හහරාන්ට උඩින් ඉන්ශන් කවුද කියලා. 

හහරාන්ලාශ  උඩින් සිිනශේ  එතුමන්ලායි. ුදිතබුර්ලා තමයි 

හහරාන්ශ  උඩින් සිිනශේ   ශශන කවුරුත් ශනොශශයි. [බාධාා 

කිරීේ] 
 

ගු මුජිබුර් රහුමා්ද මහසතා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

විශ ේෂශයන්ම මත්ෂ කරන්න ඕනෑ  තශ බරපතළ ප්රකා ය්ෂ 

කරලා ි ශබනශාය කියලා. ඒ බරපතළ ප්රකා ය තමයි  නාමක 

කුමාර කියන පුශගලයා ළශේ  ශපශර්දා video clip එක්ෂ 

එළිදැ්ෂ තම.  විශ ේෂශයන්ම ශේ රශට් ුදහවලිේ ජ්නතාශ අතර 

ශකෝලාහල ති  කරන්න කරුණා අේමාන් රුපියක ශකෝින 150්ෂ 

ඉකලුශාය කියලා video clip එක්ෂ එළියට තවිකලා ි ශබනශා.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමාට නියමිත කාලය අශහානයි.  

 

ගු මුජිබුර් රහුමා්ද මහසතා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 
අශහන් කරනශා  මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.  

ඒක බරපතළ ප්රකා ය්ෂ. කරුණා අේමාන් අද 

අගමැි තුමාශ  අේපාර දිහවත්රි්ෂකශේ  හේබන්ක්කරණ 

ශකකේශරයා හැිනයට ඉන්නශා. ඒක ඉතාම බරපතළ ප්රකා ය්ෂ. 

ඒ නිහා රාජ්ය රර්ෂෂක රාජ්ය තමි තුමාශගන් ඉකලනශා  ඒ 

පිළිබඳශ ශහාම පරී්ෂෂණය්ෂ කරන්නය කියලා.  
 

ගු දජෝදසප ්ද ප්රනා්දු  මහසතා   
(ைொண்புைிகு ரஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි  හහරාන් එ්ෂක ඔබතුමාට ි ශබන ඥාි කම 

ශමොක්ෂද? හහරාන් එ්ෂක ි ශබන ඥාි කම කියන්න.  
 

ගු මුජිබුර් රහුමා්ද මහසතා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ඥාි කම්ෂ නැහැ. 
 

ගු දජෝදසප ්ද ප්රනා්දු  මහසතා   
(ைொண்புைிகு ரஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ශමොකද නැත්ශත්? තයි ඥාි කම්ෂ නැත්ශත්? ඉහවශහකලා 

ඥාි කම කියන්න.  
 

ගු මුජිබුර් රහුමා්ද මහසතා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ඔබතුමාශ  ඥාි කම්ෂ ති . මට නේ ඥාි කම්ෂ නැහැ. 

ශමොකද  හහරාන්ශ  wife කුරුණෑගල ශකශන්ෂ. ඔබතුමාට 

ඥාි කම්ෂ ති . මට නේ ඥාි කේ නැහැ. මට ඥාි කේ නැහැ. 

ඔබතුමාට ඥාි කේ ති .  
 

ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමාශ  කථාශ අශහන් කරන්න. 
 

ගු දජෝදසප ්ද ප්රනා්දු  මහසතා   
(ைொண்புைிகு ரஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

එතුමා බිරිඳශ  ඥාි කම ගැන දන්නශා; බිරිඳ ගැන ශහොඳට 

දන්නශා.  

1887 1888 

[ගරු  ුදිතබුර් රහුමාන්  මහතා] 
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ගු මුජිබුර් රහුමා්ද මහසතා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

හහරාන්ශ  බිරිඳ එතුමාශ  රහනශේ   එතුමාශ  

දිහවත්රි්ෂකශේ . අපට නේ කිසි ඥාි කම්ෂ නැහැ. අපට ි බුක  එකම 

ගැටලුශ තමයි  ුදහවලිේ ජ්ාි කයකු ශන හහරාන් ශේ ප්රහාරය එකල 

කරපු නිහා හමහවත ුදහවලිේ ප්රජ්ාශම ඒකට ශග කියන තත්ත්ශයට 

පත් වුක  එක. එච්චරයි අපට ි ශබන ගැටලුශ. අපි ත්රහවතශාදයට 

විරුශධායි. ඒකයි අපිත් කියන්ශන්  ශහාම ඒකට හේබන්ධා අය 

අකලා ගන්න කියලා.  

රවි ශහශනවිරත්න මැි තුමා කියා ි ශබනශා  විශ ේෂශයන්ම 

හහරාන්ට ඉහළින් ශකශන්ෂ ඉන්නශා  කියලා. අද ඒක 

ශකොමිහශේදී ශහළිදරවුශශලා ි ශබනශා. ඒ නිහා අනේ මනේ 

ශකපක ශදොඩශන්න එපා. අනේ මනේ ශකපක ශදොඩශන්ශන් 

නැතුශ  භ්ාරගත් කාර්යය ඉෂවට කරන්න. ශගකීම්ෂ ගත්තා නේ ඒ 

ශගකීම ඉෂවට කරන්න. ශශ පාලන මළ මිනී උඩින් බලයට 

තවිකලා නැශත ඒ මළ මිනී උඩින් යන්න හිතන්න එපා. ඒ මළ 

මිනිරැන්ට හාධාාරණත්ශය ඉෂවට කරන්න. තුදන්නාන්ශහේලා පාහවකු 

ප්රහාරය ගැන අඬලා ශැලපිලා තමයි බලයට රශේ. ඒ නිහා ඒ 

මැරුක  මිනිරැන් ශශුමශශන් හාධාාරණත්ශය ඉෂවට කරන්නය 

කියලා අපි තුදන්නාන්ශහේලාශගන් ඉකලනශා. ඒක අමතක 

කරන්න එපා.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි  දැන් ඔබතුමාශ  කථාශ අශහන් කරන්න. 

 
ගු මුජිබුර් රහුමා්ද මහසතා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

මම අශහන් කරන්නේ.  

ශේ කිේශ කරුක  කාරණා ගැන තුදන්නාන්ශහේලාශ  

අශධාානය ශයොුද කරන්න. ශේකට ශග කිශ ුතතු අය ඉ්ෂමනට 

නීි ය ඉදිරියට ශගශනන්න කියලා ඉකලමින් මශ  ශචන හවශකපය 

අශහාන කරනශා. ශබොශහොම හවතුි යි. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ශහේෂා විතානශ  මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට මිනිත්තු තුනක 

කාලය්ෂ ි ශබනශා. 

 

[අ.භ්ා. 5.34] 

 

ගු දහසේෂා විතානදේ මහසතා 
(ைொண்புைிகு ரஹசொ விதொனரக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

මිනිත්තු තුන්ෂ! ශහොඳයි  ශබොශහොම හවතුි යි  මූලාහනාරූඪ 

ගරු මන්ත්රීතුමනි.  

අද  රැවිශ ේෂී අමාතයාං යක ශැය ශීර්ෂ  පිළිබඳ  විශාදයට 

ගැශනන ශේ අශහවථාශේදී මටත් අදහහව ද්ෂශන්න අශහවථාශ්ෂ 

ලබාදීම පිළිබඳශ ඔබතුමාට හවතුි ශන්ත ශශනශා. අද ශනශකොට 

ශේ රටම  ුදළු ශලෝකයම ුදහුණ දී ි ශබන ශකොවිඩ් ශහංගතය ශේ 

රට තුළ පාලනය කිරීම හඳහා විශ ේෂශයන් ශහෞඛ්ය අමාතයතුමිය 

තතුළු ශහෞඛ්ය අමාතයාං යට රැවිශ ේෂී දායකත්ශය්ෂ ලබාශදන 

අශේ රශට් ුතද හුදදාශේ හුදදාපි   ශේන්ද්ර සිකශා මැි තුමා ප්රධාාන 

ශකොවිඩ් බලකායට හහශයෝගය   ්ෂි ය ලබාශදන ත්රිවිධා 

හුදදාශට  ශපොලීසියට අශේ ශගෞරශනීය ප්රණාමය පුද කරන්න මම 

ශමය අශහවථාශ්ෂ කර ගන්නශා.  

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීශරයකු 

විධියට මම පළුදශන ශරට ශේ හභ්ාශට තවිකලා  අශේ රශට් 

ශපොලිහව නිලධාාරින්ශ  ගැටලුශ්ෂ පිළිබඳශ ශයෝජ්නාශ්ෂ ඉදිරිපත් 

කළා.   ශර්තමාන විප්ෂෂශේ  ඉඳශගනයි මම ශමය කියන්ශන්. ඒ 

ගැටලුශ පිළිබඳ ශයෝජ්නාශ ඉදිරිපත් කළාම අශේ හිටපු කැබිනට් 

අමාතයශරයා මශගන් තහුශා  "ශහේෂා  ඒ ගැන දැනශගනද ඉදිරිපත් 

කශළේ?" කියලා.  

මශ  ශයෝජ්නාශ වුශණ් ශේකයි. ශේ රශට් ශපොලිහව 

නිලධාාරින්ට  විශ ේෂශයන්ම ශපොලීසිශේ  ශකොහවතාපකශරුන්ට 

අවුරුදු 25්ෂ  30්ෂ යනශත්ෂ හැරයන් නිලයට යන්න බැරිශශච්ච 

ගැටලුශ්ෂ ශේ රශට් ි බුණා. ඒකට උත්තරය්ෂ ශහොයන්න කියන 

එකයි ම ශ  ශයෝජ්නාශ වුශණ්. හැබැයි ඒ උත්තරය ශහොයා ගන්න 

ගියාම මශගන් තහුශා  "හාජ්න් මහත්මශයකුට ලැශබන පින 3කින් 

ති  ශැශඩ් ශමොක්ෂද?" කියලා. ඒ තමි ශරයා ශකොහවතාපක 

ශකශන්ෂ හැරයන් නිලයට පත් වුණාම ඒ නිලධාාරියාශ  ශහේශය 

තුළින් ඔහුට ලැශබන ශගෞරශය ශමොන ශාශ ද  එවිට  ඔහුශ  

මානසික මට්ටම ශකොයි ශාශ ද  කියලා අශශබෝධා කර ගන්න 

බැරිශ එදා ඒ ප්රකා ය කළා. ශර්තමානශේ  ඒ නිලධාාරින් 

ශශුමශශන් අරශගන ි ශබන පියශර පිළිබඳශ කුහකත්ශශයන් 

ශතොරශ රණ්ඩුශට අශේ ශගෞරශය පුද කරන්න මා ශමය 

අශහවථාශ්ෂ කර ගන්නශා. ශේ රශට් ශපොලිහව ශකොහවතාපකශරු 

හැරයන් නිලයට උහහව කිරීමට ගත්ත ඒ පියශර පිළිබඳශ මම 

හවතුි ශන්ත ශශනශා.  අශේ හිටපු තමි ශරයා ශේ කථාශ 

ශකොතැනක ශහෝ ඉඳශගන අහශගන ඉන්නශා නේ  එතුමා දැන්ශත් 

හිතට ගන්න ඕනෑ  එතුමා එදා ගත්ශත් ශේ රටට  හමාජ්යට 

ශනොගැළශපන පියශර්ෂ කියලා. අද එතුමාට ශගදර ඉන්න ශශලා 

ි ශබන්ශනත් ඒක හින්දයි කියලා මම මත්ෂ කරලා ශදනශා.  

 
ගු චමල් රාජපක්ෂ මහසතා 
(ைொண்புைிகு சைல் ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksa) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි - 
 

ගු දහසේෂා විතානදේ මහසතා 
(ைொண்புைிகு ரஹசொ விதொனரக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ගරු තමි තුමනි  මම ඔබතුමා ගැන ශගෞරශශයන් කථා 

කශළේ. 
 

ගු චමල් රාජපක්ෂ මහසතා 
(ைொண்புைிகு சைல் ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksa) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි  ශපොලීසිශේ  26 615කට අශේ රජ්ය රශාට 

පහවශහේ උහහව තේ දීලා ි ශබනශා.  

 

ගු දහසේෂා විතානදේ මහසතා 
(ைொண்புைிகு ரஹசொ விதொனரக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

මම ඒ පිළිබඳශ තමයි ඔබතුමාට හවතුි  කශළේ.  

ඒ ශාශ ම  ගරු තමි තුමාශගන් මම ඉකලීම්ෂ කරන්න ඕනෑ. 

ශපොලීසිශේ  ශකොහවතාපකශරශය්ෂ හැරයන් තනතුරට පත්   

වුණාට  හැරයන්ශරශයකුට උප ශපොලිහව පරී්ෂෂකශරශය්ෂ ශන 

ක්රමශේදශේ  ගැටලුශ්ෂ ි ශබනශා. උප ශපොලිහව පරී්ෂෂශරශය්ෂ 

ශපොලිහව පරී්ෂෂක තනතුරට පත් තම පිළිබඳශත් ගැටලු ි ශබනශා.  

අපි ශේ අශහවථාශේදී ශපොලිහවපි තුමාටත් රැබ පැතුම්ෂ එකතු 

කරන්න ඕනෑ. අපි ශපොලිහවපි තුමාශගුමත් ඉකලීම්ෂ කරනශා  

ශර්තමාන නශ අමාතයශරයා හමට එකතු ශශලා ශේ රශට් ශපොලිහව 

ශහේශය තුළ ි ශබන   රාජ්කාරිමය ගැටලුශලට උත්තර ශහොයන්න 

කියලා. ශමොකද  ගුරුශරුන්ට ප්ර වනය්ෂ නේ ඔවුන් පාරට බහිනශා. 

රාජ්ය ශහේශකයන්ට ප්ර වනය්ෂ නේ ඔවුන් පාරට බහිනශා. ශේ 

1889 1890 



පාර්ලිශේන්තුශ 

නිලධාාරින්ට පාරට බැහැලා ඒ අයශ  ඉකලීේ ඉකලන්න බැහැ. ඒ 

නිහා අපි රණ්ඩුශට කියනශා  ශේ ශශුමශශන් ඒ අශ ය ක්රියා 

මාර්ග ගන්න කියලා. ශේ ශශුමශශන් ශැඩි කාලය්ෂ ගන්න ශදය්ෂ 

නැහැ. ශේකට වි ාල ශැටුේ ශර්ධාක  ශැටුේ ශැඩි තේ පිළිබඳ 

ප්ර වනය්ෂ එන්ශනත් නැහැ. ඒ ක්රමශේදය හදලා ශේ නිලධාාරින්ට 

තම ශහේශාශේ ඉදිරියට යන්න පුළුශන් ශටපිටාශ්ෂ හදන්න.  

ඒ ශාශ ම කියන්න ඕනෑ  ුතද හුදදාශේ  ශපොලීසිශේ  තතුළු 

රාජ්ය ශහේශශේ  විශ ේෂශයන්ම ගමන් වියදම පිළිබඳ ගැටලුශ්ෂ 

ි ශබන බශ. ගරු චමක රාජ්ප්ෂෂ තමි තුමා දන්නශා ති   ඒ 

හේබන්ධාශයන් දැනට නඩුශකුත් පශි න බශ. ඔවුන්ට අශන්ෂ 

රාජ්ය ශහේශයන්ට හාශේ්ෂෂශ බටා ලබාදීම සිදු ශන්ශන් නැහැ. ඒක 

ප්රමාණශත් නැහැ. ඒ පිළිබඳශත් රණ්ඩුශේ යේ අශධාානය්ෂ ශයොුද 

කරන්න කියන කාරණාශ මත්ෂ කරනශා.  

හිටපු ජ්නාධිපි  මහින්ද රාජ්ප්ෂෂ මැි තුමාශ  හහ හරත් 

ශෆොන්ශහේකා අශේ හිටපු ුතද හුදදාපි ශරයාශ  නායකත්ශය 

යටශත් ශේ රටට මහා අභිමානය්ෂ ශගන දුන්ුම රණවිරුශන් 

ශශුමශශන් අද ලබාශදන  ්ෂි ය  ඔවුන්ට ශදන අශහවථා පිළිබඳශ 

මදිකම්ෂ ි ශබනශා. ඒ මදිකම ගැන හිතලා ඔවුන් 2009දී ශේ 

රටට අත් කරදීපු ුතද ජ්යග්රහණයට හාධාාරණය්ෂ ඉෂවට කරන්න. 

ඔවුන්ශ  ශැටුේ ගැන  ඔවුන්ශ  දීමනා ගැන  රබාධිත 

රණවිරුශන් ගැන  රබාධිත රණවිරුශන්ශ  පවුක ගැන එදා 

මැි ශරණ හමශේ දී කථා කළා ශාශ ම අනාගතශේ ත් කථා 

කරන්න ඉඩ ශනොි යා කටුතතු කරන්න කියන ශගෞරශනීය 

ඉකලීම කරනශා.   

මට ශේ අශහවථාශ ලබාදීම පිළිබඳශ හවතුි ශන්ත ශශනශා. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ගරු චමින්ද විශේසිරි මන්ත්රීතුමා කථා කරන්න. ඔබතුමාට 

විනාඩි 3ක කාලය්ෂ ි ශබනශා. 
 
ගු ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහසතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  එතුමාටත් විනාඩි 5ක 

කාලය්ෂ ලබා ශදන්න. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු චමින්ද විශේසිරි මන්ත්රීතුමාට විනාඩි 5ක කාලය්ෂ ලබා 

ශදනශා. 

 

[අ.භ්ා. 5.39] 
 

ගු චමි්දෙ වි දේසිරි මහසතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விரஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  අද විශාදයට ල්ෂ ශශන්ශන් 

ශේ රශට් ශැදගත්ම අමාතයාං ය්ෂ පිළිබඳශයි. "රට රැක ගන්න  

ජ්ාි ය රැක ගන්න" කියන ශත්මාශ යටශත් නිර්මාණය ශශච්ච ශේ 

රණ්ඩුශේ සිහින ශබොඳ ශශච්ච  එශහම නැත්නේ "ශෆේක" ශශච්ච 

ශැඩ පිළිශශළ්ෂ පිළිබඳශ කථා කරන්න ශමය අශහවථාශ්ෂ කර 

ගන්නශා.  

බලය රැක ගන්න ශේ රශට් රණවිරුශන් පාවිච්චි කළා. ඒ ලබා 

ගත්ත බලය රර්ෂෂා කරගන්න අද මිනී මරමින් කටුතතු කරන 

විධිය්ෂ තමයි  ි ශබන්ශන්  මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.  

දැන් පාහවකු ප්රහාරය පිළිබඳශ කථා කළා. හැබැයි  හහරාන් 

ත්රහවතශාදිශය්ෂ කියලා දැන දැන  හහරාන් ශේ රශට් ජ්ාි ශාදය 

අවුහවහන බශ දැන දැන එදා බුශධි අං ශේ  අරුදදලින් ඒ අය 

නඩත්තු කළාය කියන කාරණය අද කාටත් අමතක ශශලා 

ි ශබනශා  මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. ුදලදිම 

නියශපොත්ශතන් කඩන්න ි බුක  ශශ ශපොශරොශශන් කපනකේ 

හිිනශේ  බලය ලබා ගන්නයි. අද ශේ අය බලය රැක ගන්න මාතෘකා 

මශනශා  මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. මහර බන්ධානාගාරශේ  

අහිංහක කණ්ඩායේ මරා දැේශේ ජ්ාතයන්තර කුමන්ත්රණය්ෂ 

විසින් කියන ශබොරුශ  ශබ්ගලය අදින්නයි ශේ රණ්ඩුශ කටුතතු 

කරන්ශන් කියන කාරණය අපි ුදළු රටටම කියනශා  මූලාහනාරූඪ 

ගරු මන්ත්රීතුමනි.   

එතැනට ශපි  ශගනාශේ  එතැනට ශපි  supply කශළේ කවුද  

ගිහිකලා "රිශහව" ශපත්ත ගැන කථා කරන්න කියලා අර 'ශයාඝ්රා 
ශපත්තට' කිේශේ කවුද කියන ප්ර වනය අද අපි බුශධි අං ශයන් 

අහනශා  මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. [බාධාා කිරීේ] 

 
ගු දලොහසා්ද රත්වත්දත්  මහසතා   
(ைொண்புைிகு தலொஹொன் ரத்வத்ரத)  

(The Hon. Lohan Rathwaththe) 
ගරු මන්ත්රීතුමා  එහි කිසිම කුමන්ත්රණය්ෂ නැහැ. මම ළශේ  

ගියා මහර බන්ධානාගාරයට. එහි කිසිම කුමන්ත්රණය්ෂ නැහැ. ඒ 

තතුශළේ පාතාල කකලි තමයි ගහශගන ඒ මිනී මැරුේ ශශලා 

ි ශබන්ශන්. ඒ නිහා අහතය අදහහව ශේ ගරු හභ්ාශට ශ න්න එපා. 

ශේ දිහා මිනිහවරැ බලාශගන ඉන්නශා. 

 
ගු චමි්දෙ වි දේසිරි මහසතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விரஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ඔබතුමා ශබොශහොම ශැදගත් මන්ත්රීශරයකු බශ මම දන්නශා. 

තමි ශරශයකුට හැකියාශ ි ශබනශා  යේ මන්ත්රීශරයකු කියපු 

ශදයකට  ඒ මන්ත්රීශරයාශ  නමත් ලියාශගන  තම පිළිතුරු 

කථාශේදී ඒ මන්ත්රීශරයාට උත්තර ශදන්න. යේ ශැරැදි කාරණය්ෂ 

කියනශා කියනශා නේ  එය නිශැරැදි කරන්න එකතු ශශන්න 

පුළුශන්. ශේක නිකේ ප්ර වන අහන  උත්තර ශදන අශහවථාශ්ෂ 

ශනොශශයි. ශේක විශාදය්ෂ  මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. ඒ 

නිහා කරුණාකර මට ඉඩ ශදන්න  ශේ සීමිත කාලය තුළ මශ  

කථාශ කරන්න.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

අද බන්ධානාගාරය ගැන විශාදය්ෂ නැහැ ශන්  ගරු මන්ත්රීතුමා.  

 
ගු චමි්දෙ වි දේසිරි මහසතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விரஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු රාජ්ය තමි තුමා  ඔබතුමා ඒ කථා කිේශේ නැහැ. අපි 

හිතනශා  ඔබතුමා යම්ෂ කරාවි කියලා. ඔබතුමාට යම්ෂ කරන්න 

පුළුශන්. හැබැයි  අර "රිශහව" ශපත්ත්ෂ ගැන  ජ්ාතයන්තර 

කුමන්ත්රණය්ෂ ගැන කිේශේ  විමක  තරශං  තමි ශරයායි  ගරු 

රාජ්ය අමාතයතුමනි.  

රණ විරුශන්ට රදශරයි කියලා තුදන්නාන්ශහේලා කිේශා. රණ 

විරුශශෝ රට රකිනශා කිේශා. ඔේ  අපි ඒක දකිනශා. රණ 

විරුශන්ට ි ශබන ශගෞරශය අදටත්  ශහටටත් අප තුළ ි ශබනශා. 

ශේ කාරණය ශහොඳින් අහගන්න. හැබැයි  අපි ප්ර වනය්ෂ අහනශා  

මාදිශශල නිල නිශාහශල ඉන්න රණ්ඩු ප්ෂෂශේ  මන්ත්රීශරුන් 

අසූශදනාශගන්. මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  අන්න  

මන්ත්රීශරුන්ශ  ශැසිකිළි -toilets- ශහෝදනශා හුදදාශේ 

නිලධාාරින්; ශපොලීසිශේ  නිලධාාරින්. - [බාධාා කිරීේ]  

1891 1892 

[ගරු ශහේෂා විතානශ   මහතා] 
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ගු දජෝදසප ්ද ප්රනා්දු  මහසතා   
(ைொண்புைிகு ரஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගු චමි්දෙ වි දේසිරි මහසතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விரஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

මා ළට video එක ි ශබනශා  මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. 

[බාධාා කිරීේ] Video එක ශපන්ශන්නේ. [බාධාා කිරීේ] 
 

ගු දජෝදසප ්ද ප්රනා්දු  මහසතා   
(ைொண்புைிகு ரஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ශේක අමූලික අහතයය්ෂ. 

[බාධාා කිරීේ] ශේක නිශැරැදි කරන්න ඕනෑ. ශේක අමූලික 

අහතයය්ෂ. [බාධාා කිරීේ] අලුි න් පත් ශශච්ච මන්ත්රීශරුන්ට 

අශ ය නිශාහ ඉ්ෂමනින් ලබා ශදන්න  ඒශා අලුත්ශැඩියා කරන්න 
පාර්ලිශේන්තුශශන් තමයි නාවික හුදදාශේ ඉංිතශන්රු අං යට භ්ාර 

දීලා ි ශබන්ශන්. මඩ ගහන්න එපා  රණ විරුශන්ට. 

තුදන්නාන්ශහේලා හැම දාම කශළේ  රණ විරුශන්ට මඩ ගහන එක. 

[බාධාා කිරීේ] කරුණාකර ඒ ප්රකා ය ඉකලා අහව කරගන්න. රණ 

විරුශන්ට මඩ ගහන්න එපා. [බාධාා කිරීේ] 
 

ගු චමල් රාජපක්ෂ මහසතා 
(ைொண்புைிகு சைல் ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksa) 
ගරු මන්ත්රීතුමනි  දැන් තුදන්නාන්ශහේ කිේශා  ශපොලිහව 

නිලධාාරින් ශැසිකිළි ශහෝදනශා කියලා.  
 

ගු චමි්දෙ වි දේසිරි මහසතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விரஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

පැහැදිලිශම. 
 

ගු චමල් රාජපක්ෂ මහසතා 
(ைொண்புைிகு சைல் ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksa) 

එශහම නේ  අපි ශහට ඉඳන්ම තුදන්නාන්ශහේලා ළට ඉන්න 

සියලු ශපොලිහව නිලධාාරින් නැශත ශපොලිහව ශහේශයට ශයොදාගන්න 

කටුතතු කරන්නේ.  
 

ගු චමි්දෙ වි දේසිරි මහසතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விரஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු තමි තුමනි  4්ෂ වූ නිලධාාරින් හංඛ්යාශ 2්ෂ කරපු එක 

ගැනත් අපි හතුටු වුණා. අපට එශහම රර්ෂෂාශ්ෂ ඕනෑ නැහැ  ගරු 

තමි තුමා. මා පැහැදිලිශ කියන්ශන්  මා ළට video එක ි ශබන 

නිහායි. නාවික හුදදාශ කියන්ශන් - [බාධාා කිරීේ] 
 

ගු චාමර සම්පත් ෙසනායක මහසතා 
(ைொண்புைிகு சொைர சம்பத் தசநொயக்க) 

(The Hon. Chamara Sampath Dasanayake)  

Sir, I rise to a point of Order. 

ශපොලීසිය ගැන  හුදදාශ ගැන දැන් කියනශා. පරැගිය රණ්ඩුශ 

කාලශේ  DIG මැශදශත්තශ  PCට බණ්ඩාරශශල ටවුශේදී ගහලා 

දශහව තුන්ෂ හැංගිලා හිිනයා. [බාධාා කිරීේ] 
 

ගු චමි්දෙ වි දේසිරි මහසතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விரஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඒ තට ශාශ ම ඔළුශත් 

ි බුණා නේ අපි ශපොඩ්ඩ්ෂ හතුටු ශනශා. බලාශගන තැශළයි! 

[බාධාා කිරීේ] බලාශගන  ඔය ශමොශළේ තැශළයි! ඔය ඉන්ශන්  

ගුරුශරශයකු දණ ගහවශලා  හවශාමින් ශහන්ශහේනමකශ  කනට 

ගහලා- [බාධාා කිරීේ]  අද හදාචාරය ගැන කථා කරන්න එනශා. 

[බාධාා කිරීේ]  
 

ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! ශේ අශහවථාශේදී ගරු කථානායකතුමා 

මූලාහනයට පැමිශණනශා ති . 
 

අනුරුව ගු අජිත් රාජපක්ෂ මහසතා මූලාසනදය්ද ඉවත් 
වූදය්ද, ගු කථානායකුරමා මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு அஜித் ரொஜபக்ஷ அவர்கள் அக்கிரொசனத் 

தினின்று அகலரவ, ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள் தமலமை 

வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. AJITH RAJAPAKSE left the Chair, and 
THE HON. SPEAKER  took the Chair. 

 

ගු චමි්දෙ වි දේසිරි මහසතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விரஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු හභ්ාපි තුමනි  විශ ේෂශයන්ම- 
 

ගු දජෝදසප ්ද ප්රනා්දු  මහසතා   
(ைொண்புைிகு ரஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

Sir, I rise to a point of Order. 

ගරු හභ්ාපි තුමනි  ශේ ශශලාශේ ඔබතුමා පැමිණීම ගැන අපි 

හදශි න්ම ගරු කරනශා. දැන් ශේ මන්ණීම ගැන අපි ගරු 

කරනශා. ශේ්ෂශ ශකත්රීතුමා ශචෝදනා කරනශා  නාවික හුදදාශේ 

අය මාදිශශල නිශාහශල ශැසිකිළි ශහෝදනශා රදි ශශශක කියලා. 

ශේ මන්ත්රීශරුන්ට ඉන්න තැන් නැහැ කියලා ඔබතුමා තමයි 

නාවික හුදදාශේ ඉංිතශන්රු අං ශේ  නිලධාාරින් ශගන්ශා දුන්ශන්  

මාදිශශල නිශාහශල නඩත්තු කටුතතු ඉ්ෂමනින් අශහන් කරලා 

ශදන්න  ඒශා හදලා ශදන්න කියලා. එතුමා video එක්ෂ 

ි ශබනශා කියමින්  රණ විරුශන්ට මඩ ගහනශා. [බාධාා කිරීේ] 

2015 අවුරුශදට ඉහවශහකලා කශළේත් මඩ ගහන එක. ශමය 

නිශැරැදි කරන්න කියා ඔබතුමාශගන් ඉකලා සිිනනශා. [බාධාා 

කිරීේ]  
 

ගු චමි්දෙ වි දේසිරි මහසතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விரஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු හභ්ාපි තුමනි  අහාධාාරණය්ෂ කරන්න එපා. ශේක මශ  

අශහවථාශ. ගරු හභ්ාපි තුමනි  මඩ ගැහිකල්ෂ ශනොශශයි කශළේ. 

ගරු තමි තුමා  ශැරැදියට ශත්රුේගන්න එපා. 

 

ගු සභාපිනුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

නාවික හුදදාශ තමයි- [බාධාා කිරීේ]  

 

ගු චමි්දෙ වි දේසිරි මහසතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விரஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ශැරැදියට ශත්රුේගන්න එපා. ඔබතුමන්ලා රණ විරුශන්ට 

රදශරයි නේ  ඒකට ශශනත් කණ්ඩායේ ශයොදශාගන්න. [බාධාා 

කිරීේ] අපි රහයි රපදාශකදී රණ විරුශන් ගිහින් විපතට පත් 

වූශන් ශබ්රාගන්නශාට; අපි රහයි ගංශතුර අශහවථාශකදී රණ 

විරුශන් ගිහින් විපතට පත් වූශන් ශබ්රාගන්නශාට. [බාධාා කිරීේ] 

හැබැයි අපි කැමැි  නැහැ- [බාධාා කිරීේ] පාර්ලිශේන්තු 

මන්ත්රීශරුන්ශ  නිල නිශාහශල ශැසිකිළි ශහෝදන්න  paint 

කරන්න රණ විරුශන් දාන්න ඕනෑ නැහැ  ගරු හභ්ාපි තුමනි. ඒක 

නතර කරන්න. 

1893 1894 



පාර්ලිශේන්තුශ 

ගු සභාපිනුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

පාර්ලිශේන්තු ශගොඩනැඟිකල අලුත්ශැඩියා කරන්ශන්ත් නාවික 

හුදදාශ.  
 

ගු චමි්දෙ වි දේසිරි මහසතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விரஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු හභ්ාපි තුමනි  ශැසිකිළිශල ශපෝච්චි උහවහාශගන යන 

 තඩිශයෝශ අපි ළට ි ශබනශා. ගරු හභ්ාපි තුමනි  දැන් යුද 

බලන්න. ගරු තමි තුමනි  දැන් යුද බලන්න. මම ශබොරු කියනශා 

නේ බලන්න යුද. ශේ දැන්ම ගිහිකලා මම ඔේපු කරලා 

ශපන්ශනශා.  
 

ගු සභාපිනුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
ශහෝදනශා ශනොශශයි  අලුත්ශැඩියා කරනශා.  

 

ගු චමි්දෙ වි දේසිරි මහසතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விரஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
අලුත්ශැඩියා කරන ශකොට ශැසිකිළිය ගලශන්න එපායැ  ගරු 

හභ්ාපි තුමනි. අලුත්ශැඩියා කරන ශකොට ශැසිකිළිය ශහෝදන්න 

ඕනෑ. ඒශාට රණ විරුශන් පාවිච්චි කරන්න එපා  ගරු 

අග්රාමාතයතුමනි. අපි පරැ ගිය කාලශේ  ඉඳලා කියන්ශන් ඒකයි.  

 

ගු ිළයවකර ජයරත්න මහසතා මවිදේශ් රැකියා ප්රවර්ධන හසා 
දවදළඳ දපොළ විවිධාවගිකරණ රාජය අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு பியங்கர ஜயரத்ன - தவளிநொட்டு ததொழில்வொய்ப்பு 

ரைம்பொடு ைற்றும் சந்மதப் பல்வமகப்படுத்தல் இரொஜொங்க 

அமைச்சர்)  

The Hon. Priyankara Jayaratne - State Minister of Foreign 
Employment Promotion and Market Diversification) 
ගරු හභ්ාපි තුමනි  ඉතාම ශැරැදි ප්රකා ය්ෂ තමයි එතුමා 

කශළේ. මම ඔබතුමාශගන් ඉකලා සිිනනශා  කරුණාකර ඒ ශචන 

හැන්හාඩ් ශාර්තාශශන් ඉශත් කරන්න කියා. [බාධාා කිරීේ] ඒ ශචන 

ිනක හැන්හාඩ් ශාර්තාශශන් ඉශත් කරන්න කියා ඉකලා සිිනනශා. 

[බාධාා කිරීේ] හැන්හාඩ් එශකන් ඉශත් කරන්න  ඒ ශචන ිනක. 

[බාධාා කිරීේ] 
 

ගු චමි්දෙ වි දේසිරි මහසතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விரஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
හැන්හාඩ් එශකන් ඉශත් කරන්න ඕනෑ නේ ඒ හඳහා ි ශබනශා  

ක්රම. එයට ඔබතුමාට අයිි ය්ෂ ි ශබනශා  ගරු හභ්ාපි තුමනි. 
හැබැයි  මම ුදහාශ්ෂ කියන්ශන් නැහැ. මා ළට සියලු videos 

ි ශබනශා. ඒ සියලු videos මම දැන් සභාගත* කරනශා.  
 

ගු සභාපිනුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු මන්ත්රීතුමා  ඔබතුමාට නියමිත කාලය දැන් අශහානයි.  

 

ගු චමි්දෙ වි දේසිරි මහසතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விரஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ශේ කෑ ගහන මන්ත්රීශරුන් ට හෘදය හා්ෂෂියට අුමශ මම 

පැහැදිලිශ කියනශා  මා ශැරැදි ශදය්ෂ කිේශේ නැහැ කියලා.  

ගු සභාපිනුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

දැන් ඔබතුමාට නියමිත කාලය අශහානයි. 
 
 

ගු චමි්දෙ වි දේසිරි මහසතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விரஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු හභ්ාපි තුමනි  මා කිේශේ  රණ විරුශන්ට රදශර් නේ  ඒ 

කටුතත්ත ශහාම නශත්ශලා ශශනත් කණ්ඩායම්ෂ දාලා එය 

කරන්න කියලායි. [බාධාා කිරීේ] ශශනත් කණ්ඩායම්ෂ දාලා ඒ 

ශැශඩ් කරන්න  ගරු හභ්ාපි තුමනි. [බාධාා කිරීේ] 
 

 

ගු සභාපිනුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

හරි  හරි. ශබොශහොම හවතුි යි.  
 
 

ගු චමි්දෙ වි දේසිරි මහසතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விரஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
මට නියමිත කාලය අශහාන නැහැ ශන්. [බාධාා කිරීේ]  බලන්න 

ගරු හභ්ාපි තුමනි  දැන් ශේ තමි ශරයා නැඟිටලා කරුක  කියන 

එක ප්ර වනය්ෂ නැහැ. නුදත්  එ්ෂ එ්ෂශකනා මඩ ගහන්න 

පටන්ගත්තාට පහවශහේ? [බාධාා කිරීේ] ඒ මඩශලට නේ අපි බය 

නැහැ. [බාධාා කිරීේ] හැබැයි  යථාර්ථශාදිශ ශේක ශත්රුේගන්න. 

[බාධාා කිරීේ] 
 

 

ගු චමල් රාජපක්ෂ මහසතා 
(ைொண்புைிகு சைல் ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksa) 

මා හිතන විධියට  අශේ ගරු මන්ත්රීතුමාට ශපොඩි ශැරැදීම්ෂ 

ශශලායි ි ශබන්ශන්. ුතශධා හුදදාශේ  නාවික හුදදාශේ ි ශබනශා  

සිවික අං ය්ෂ. එහි ශඩු ශැඩ කරන අය ඉන්නශා  ශේහන් ශැඩ 

කරන අය ඉන්නශා  විවිධා කටුතතු කරන අය ඉන්නශා. ඒ  සිවික 

අං ශේ . ඒ අය අශේ ගරු කථානායකතුමාශ  ඉකලීම අුමශ 

මන්ත්රීශරුන්ශ  නිල නිශාහ අලුත්ශැඩියා කරන්නයි ශයොදශා 

ි ශබන්ශන්; ශැසිකිළි ශහෝදන්න ශනොශශයි. මට මතකයි මමත් 

කථානායකශරයා හැිනයට සිින කාලශේ  මන්ත්රීශරුන්ට නිල 

නිශාහශලට යන්න බැරිශ සිින අශහවථාශල ුතශධා හුදදාශ ශහලශක 

පශා ගලශලා හදලා දුන්නා. ඒ  කටුතතු ඉ්ෂමනින් කරශාගන්නයි. 

එශහම ශනොකර ඉන්න තුදන්නාන්ශහේලා කැමැි  නේ  ශේ අවුරුදු 

5ත් එළියට ශශලා ශකොශහේ හරි ඉන්න පුළුශන්. [බාධාා කිරීේ] 
 
 

ගු චමි්දෙ වි දේසිරි මහසතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விரஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු හභ්ාපි තුමනි  [බාධාා කිරීේ] 
 
 

ගු සභාපිනුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමා කාලය ඉකලනශා ශන්. ඉි න්  

කියන එක්ෂ කියන්න ඉ්ෂමනට. [බාධාා කිරීේ] 
 

 

ගු චමි්දෙ වි දේසිරි මහසතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விரஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

මම දැනට අවුරුදු 8්ෂ ි හවශහේ ඒ නිල නිශාහශල ඉන්නශා. 

[බාධාා කිරීේ] හැබැයි  අපි හිටපු කාලශේ  කශදාශත් ඔය කියන 

කාරණය ශපුමශණ් නැහැ. [බාධාා කිරීේ] 

1895 1896 

——————— 
* වීඩිදයෝ  ප ඉදිරිපත් දනොකරන ලදී. 
   ஆவணம் சைர்ப்பிக்கப்படவில்மல. 

   Video tapes not tendered. 
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ගු සභාපිනුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමශ  තමි තුමාශ  කථාශ 

කරන්න. [බාධාා කිරීේ] ගරු මන්ත්රීතුමා  ඔබතුමාට නියමිත කාලය 

අශහානයි. [බාධාා කිරීේ]  

 
[අ.භ්ා. 5.39] 
 

ගු මහි්දොන්දෙ අලුත්ගමදේ මහසතා මකිෂිකර්ම 
අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைரக - கைத்ததொழில் 

அமைச்சர்) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage -  Minister of  
Agriculture) 
ගරු හභ්ාපි තුමනි  ගරු චමින්ද විශේසිරි මන්ත්රීතුමාශ  

කථාශශන් පහවශහේ කථා කිරීමට ලැබීම ගැන හතුටුයි. ගරු 

මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමාශ  ශනොදැුමශත්කම ගැන මම කනගාටු 

ශශනශා. මා හිතනශා  මා වි වශාහ කරනශා  මා ඔබතුමා නිශැරැදි 

කරන එක හාධාාරණයි කියලා.  

ගරු මන්ත්රීතුමා  ඔබතුමා ශත්රුේගන්න ශේ රශට් හුදදාශ 

යටශත් විවිධා අං  ි ශබන බශ. පරැගිය කාලශේ  රසියාශේ දිුතක ම 

නගරය බශට ශකොළඹ පත් කරන්න දායකත්ශය දැ්ෂවූශේ  හුදදාශ. 

ශේ රැන්දර ශකොළඹ නගරය හැදුශේ හුදදාශ.  

 

ගු ම්දත්රීවරදයක් 
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 

අහගන්න.  
 

ගු මහි්දොන්දෙ අලුත්ගමදේ මහසතා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඒ ශාශ ම  ලෑලි ශගශකශලට ශශලා  තළශක අයිශන් 

ුදඩු්ෂකුශල හිටපු මිනිරැන්ට තට්ටු ශගශක හදලා දුන්ශන් ශේ රශට් 

හුදදාශ. ඔබතුමන්ලාට ඒක මතක ති . ගරු චමින්ද විශේසිරි 

මන්ත්රීතුමා  හුදදාශේ ඉංිතශන්රු ඒකකය ි ශබනශා; හංශර්ධාන 

කටුතතු කරන අං ය ි ශබනශා; විවිධා අං  ි ශබනශා. ඒ නිහා 

කරුණාකර හුදදාශල රණ විරුශා හෑකලුශට ල්ෂ කරන්න එපා. 

ඔබතුමාශ  ප්ෂෂයට  ඔබතුමාට ඒක ශලොකු ශදය්ෂ ශනොශශයි. 

ශමොකද  තුදන්නාන්ශහේලාශ  ප්ෂෂය රට පාශා දීපු ප්ෂෂය්ෂ;             

රට ශකොිනයාට ලියා දීපු ප්ෂෂය්ෂ; අන්තශාදින්ශගන්  

ත්රහවතශාදින්ශගන් හකලි ගත්ත ප්ෂෂය්ෂ. ඒ නිහා ඔබතුමන්ලාට 

රණ විරුශා ශලොකු නැි  ශශන්න පුළුශන්. හැබැයි  අපට රණ 

විරුශා පිළිබඳ ශගෞරශය්ෂ ි ශබනශා. ඒ නිහා ශශ පාලන 

ශේදශයන් රණ විරුශා හෑකලුශට ල්ෂ කරන්න එපා. ගරු 

මන්ත්රීතුමා  ඔබතුමාට යේ අඩු පාඩුශ්ෂ ශපශනන්න ි ශබනශා 

නේ  තවිකලා කථානායකතුමාශගන් ශපෞශගලිකශ අහන්න. රණ 

විරුශා ගැන ඔශහොම කථා කළාම  අද හශහට ශගදර ගිහිකලා අශේ 

රශට් මාධාය නාලිකාශල ප්රශෘත්ි  බලශදී ශමොක්ෂද ති  ශන 

හැඟීම?  

ශකොවිඩ් ශහංගතය ශශලාශේ අද ශේ රශට් ත්රිවිධා හුදදාශ දරන 

උත්හාහය බලන්න. පරැගිය කාලශේ  ශේ රශට් ශකොවිඩ් ශහංගතය 

අශහන් කරන්න ුතශධා හුදදාශ  නාවික හුදදාශ  ශපොලීසිය ගත් 

ක්රියා මාර්ග දිහා බලන්න. හැබැයි  එශැනි ශශ්රේෂවඨ රණ විරුශන් 

ගැන තුදන්නාන්ශහේ ඒ ශාශ  කථා කරන එක ශැරැදියි. ඒ නිහා 

මම ඔබතුමාශගන් ඉකලීම්ෂ කරනශා  ගරු මන්ත්රීතුමා. 

තුදන්නාන්ශහේ හේපූර්ණශයන්ම ශැරැදි මතයක ඉඳලායි කථා 

කශළේ. රණ විරුශන් ඒ තැනට දාන්න එපා කියන ඉකලීම මම 

ඔබතුමාශගන් කරනශා  ගරු මන්ත්රීතුමා.  

ගරු හභ්ාපි තුමනි  දැන් ශේ ගරු හභ්ාශේ නැහැ  අශේ ගරු 

ුදිතබුර් රහුමාන් මන්ත්රීතුමා.  

එතුමා හිිනයා නේ මම කැමි යි. ගරු හභ්ාපි තුමනි  එතුමා 

හහරාන්ශ  සිශධිය ගැන කථා කළා. එතුමා කථා කරන ශකොට 

කිේශා  චමක රාජ්ප්ෂෂ තමි තුමාශ  ශේ අත පැත්ශත් ඒ 

හේබන්ධා ශකශන්ෂ ඉන්ශන් කියලා. එතුමාශ  ශේ අත පැත්ශත් 

ඉන්ශන් නිමක සිරිපාල ද සිකශා තමි තුමායි  ජී.එක. පීරිහව 

තමි තුමායි කියලා මම කිේශා. මම හිතන්ශන් එතුමා අඩු 

ගණශන් ශම  දකුණ පැත්ශත් ඉන්ශන් කවුද කියලා දන්ශන් නැහැ. 

ශපොලීසිය භ්ාර තමි ශරශය්ෂ දැන් ඉන්නශා. ගරු හරත් 

 තරශහේකර මැි තුමා ශපොලීසිය භ්ාර තමි තුමා ශ ශයන් ශැඩ භ්ාර 

ගත්තා. කංිතපානි ඉේරාන්ශ  ශාහන අංගණය විශෘත කරන්න ගිය 

ශකොළඹ දිහවත්රි්ෂකශේ  එ්ෂහත් ජ්ාි ක ප්ෂෂශේ  මන්ත්රීතුමා කවුද 

කියලා ශහොයලා බලන්න කියලා මම ඔබතුමාශගන් ඉකලීම්ෂ 

කරනශා. කංිතපානි ඉේරාන්ශ  කාර් ශහේක එක open කරන්න 

ගිශේ  කවුද? ශපොලීසිශේ  ශේ පිළිබඳ  සියලු ශතොරතුරු ි ශබනශා. 

තුදන්නාන්ශහේලා ඒ ගැන ශහොයා බලන්න. ළළටට  ශපොට්ට 

නවුෆර්ශ  මහවසිනා ශන ශකොළඹ දිහවත්රි්ෂකශේ  පාර්ලිශේන්තු 

මන්ත්රීතුමා කවුද කියලා ශහොයලා බලන්න. තුදන්නාන්ශහේ ඒ ගැන 

ශහොයලා බලලා පරී්ෂෂණ පශත්ශන්න. ශපොට්ට නවුෆර්ශ  

මහවසිනා  කංිතපානිශ  - පාතාලශේ  මුමහවහයාශ - කාර් ශහේක 

එක විශෘත කරපු ශකනා ශේ ගරු හභ්ාශට තවිකලා අන්තශාදය 

හහ ත්රහවතශාදය ගැන කථා කරනශා. ශේශා ගැන තමයි කථා 

කරන්න ි ශබන්ශන්. නුදත් කථා කරන්න ශචන නැහැ. ඒ නිහා 

අඩු ගණශන් ඒශා කියන ශකොට අහශගන ඉන්න ශහෝ 

පාර්ලි ශේන්තුශේ ඉන්න ඕනෑ. ඒශා කියලා පැනලා යනශා. තයි? 

ශැරැදි මත හමාජ්ගත කරන්න. එ්ෂහත් ජ්ාි ක ප්ෂෂයට  

තුදන්නාන්ශහේලාශ  හිතත් ශප්රේමදාහ මන්ත්රීතුමාශ  අලුත් 

ප්ෂෂයට  තුදන්නාන්ශහේලා කිසි ශකශනකුට ශේ රශට් ජ්ාි ක 

රර්ෂෂාශ ගැන කථා කරන්න හදාචාරාත්මක අයිි ය්ෂ නැහැ. ඒ 
කාරණය ඔබතුමන්ලා ශහොඳට මතක ි යා ගන්න. ශත්මන් 

ජ්නාධිපි තුමා හා ගරු අගමැි තුමා ප්රුදඛ් ශේ රණ්ඩුශට  

රර්ෂෂක ශකකේතුමා ප්රුදඛ් ත්රිවිධා හුදදාපි තුමන්ලා  

ශපොලිහවපි තුමන්ලා  සිවික රර්ෂෂක බලකාශේ  අධාය්ෂෂ 

ජ්නරාකතුමා තතුළු ශේ සියලුශදනාටම අශේ ශගෞරශනීය හවතුි ය 

පුද කරන්න ඕනෑ. අද ශේ රශට් ජ්ාි ක රර්ෂෂාශ සියයට සියය්ෂ 

තහවුරු කරලා ි ශබනශා.  ඔබතුමන්ලා ශහොඳට මතක ි යා 

ගන්න  ඕනෑම රටකට මූලිකශ බලපාන හාධාකය තමයි  රශට් 

ජ්ාි ක රර්ෂෂාශ.  ශේ රණ්ඩුශ අද ජ්ාි ක රර්ෂෂාශ සියයට 

සියය්ෂ තහවුරු කරලා ි ශබනශා. ඒ නිහා ජ්ාි ක රර්ෂෂාශ  

ගැන  ඔබතුමන්ලාට කථා කරන්න අයිි ය්ෂ නැහැ. 

තුදන්නාන්ශහේලාශ  කාලශේ  තමයි ශකොිනයාට රට ලියලා 

දුන්ශන්. ශේළුපිකශක ප්රභ්ාකරන් එ්ෂක රනික වික්රමසිංහ 

මහත්තයා ගිවිරැම ගැහුශේ කාශ  කාලශේ ද? ඒ කාලශේ  

ල්ෂෂවමන් කිරිතකල මන්ත්රීතුමා කැබිනට් මණ්ඩලශේ  හිිනයා. ඒ 

කාලශේ   ශේ හිටපු තමි ශරු ිනක හිිනයා. තුදන්නාන්ශහේලා තමයි 

ශේළුපිකශක ප්රභ්ාකරන් එ්ෂක ගිවිරැේ අත්හන් කරලා  ශකොිනයාට 

රට ලියලා දුන්ශන්. එශහම කරපු තුදන්නාන්ශහේලා ට රශට් ජ්ාි ක 

රර්ෂෂාශ ගැන කථා කරන්න පුළුශන්ද? තුදන්නාන්ශහේලා 

හහරාන්ශ  සිශධිය ගැන කථා කරනශා.  

හහරාන්ශ  සිශධියට හේබන්ධා කවුද? තුදන්නාන්ශහේලාශ  

පැත්ශතන් පරැගිය මැි ශරණයකට තරග කරපු 

තුදන්නාන්ශහේලාශ  ප්ෂෂශේ  මන්ත්රීශරු අද අහුශශලා ි ශබනශා. 

රිහාඩ් බදිුතදීන් හිටපු තමි ශරයා හහරාන්ශ  බිරිඳ ට කථා 

කරපුශා  මකලිශ  මුවලට ගියපුශා  ශබෝේබකාරයන් ශහොයන්න 

ශගශකශලට ගියපුශා අද අහුශශලා ි ශබනශා. අද ුදිතබුර් රහුමාන් 

මන්ත්රීතුමා අහනශා  "දැන් අවුරුශද්ෂ ගත වුණා. ශමොනශාද කශළේ" 

කියලා. තශම ඒ ශකොමිහම හා්ෂකි ගන්නශා. තුදන්නාන්ශහේලාශ  

රණ්ඩුශයි  අශේ රණ්ඩුශයි අතර ශශනහ ඒකයි. 

තුදන්නාන්ශහේලාශ  රණ්ඩුශ කාලශේ  අරලියගහ මන්දිරයට 

අගමැි තුමා එනශා; රන්ජ්න් රාමනායක ඉඳ ගන්නශා; අධිකරණ 

තමි  ඉඳ ගන්නශා; නීි පි  ඉඳ ගන්නශා; ශපොලිහවපි  ඉඳ 

ගන්නශා; අහශලාට නඩු දාන්න කියනශා; ශේක ශමොක්ෂද  ශේක 

ශමොක්ෂද කියලා අහනශා; නඩුකාරයාට කථා කරනශා.  

1897 1898 



පාර්ලිශේන්තුශ 

එශහම ශදය්ෂ අශේ පැත්ශත් නැහැ. එශහම ශදය්ෂ අශේ 

රණ්ඩුශේ නැහැ. අශේ අගමැි තුමා අරලියගහ මන්දිරශේ  එශහම 

රැහව තේ පශත්ශන්ශන් නැහැ; අශේ ජ්නාධිපි තුමා එශහම රැහව තේ 

පශත්ශන්ශන් නැහැ; අශේ අධිකරණ තමි තුමා බලපෑේ කරන්ශන් 

නැහැ. ඒ නිහා තුදන්නාන්ශහේලාට ශේක දැශනන්ශන් නැහැ. 

තුදන්නාන්ශහේලාට ශේක ශත්ශරන්ශන් නැහැ. අවුරුශද්ෂ තතුළත 

අපි කළ ශශශක තුදන්නාන්ශහේලාට ශනොදැශනනශා ශශන්න 
පුළුශන්.  

හැබැයි  මහ බැංකුශ ශකොකල කාපු අයට  කශතෝලික 

ජ්නතාශට අහාධාාරණකේ කරපු හහරාන්ශ  අන්තශාදී සියලු 

ශදනාටම ඉදිරි කාලශේ  දඬුශේ ලැශබන බශ ශහොඳට මතක ි යා 

ගන්න. ඔවුන්ට නීි ය ක්රියාත්මක ශශයි. ඒ පිළිබඳ පරී්ෂෂණ 

පැශැත්ශශනශා. හැබැයි  ඒශා මාහශයන් ශදශකන් කරන්න බැහැ. 

කරුණාකරලා ඒ හඳහා අපට කාලය්ෂ ලබා  ශදන්න කියලා අපි 

තුදන්නාන්ශහේලා ශගන් ඉකලීම්ෂ කරනශා. 

ගරු හභ්ාපි තුමනි  අශේ පාඨලී චේපික රණශක හිටපු 

තමි තුමා කථා කරන ශකොට මම අහශගන හිිනයා. පාඨලී චේපික 

රණශක මැි තුමා දැන් තුදන්නාන්ශහේලාශ  ප්ෂෂශේ  නායකයා 

ශශලා ඉන්න නිහා අලුත් make-up එක්ෂ එශහම දාලා  

ශකොණ්ඩය හදලා  ිනක්ෂ අුදතු විධියට කථා කරනශා. එතුමා කථා 

කරන ශකොට කිේශා  ශේ රණ්ඩුශ යටශත් ශශ පාලන පළිගැනීේ 

කරනශා කියලා. පාඨලී චේපික රණශක හිටපු තමි තුමා ශේ 

පාර්ලිශේන්තුශේ ශශ පාලන පළිගැනීේ ගැන කථා කරන්ශන් 

තුනේ තදශගනද කියලා මම අහනශා. පරැගිය කාලශේ  අපට නඩු 

දමන්න පළුදශශන්ම හදපු කමිටුශේ හිටපු ශකනා තමයි  පාඨලී 

චේපික රණශක. පාඨලී චේපික රණශක  රාිතත ශහේනාරත්න  

ජ්නතා විුද්ෂි  ශපරුදශණ් අුමර කුමාර දිහානායක කියන ශේ 

සියලුශදනා එකට එ්ෂකහු ශශලා තමයි ඒ කටුතත්ත ශමශහයවූශේ. 

රන්ජ්න් රාමනායක මන්ත්රීතුමා තමයි නඩුකාරයන්ට කථා කරන්න 

පාවිච්චි කශළේ. තුදන්නාන්ශහේලා අද ශශ පාලන පළිගැනීේ ගැන 

කථා කරනශා. අපි දාපු top-ten කේබා ශහොරුන්ශ  files ිනක  

inquiries ිනක ශකෝ කියලා අපට කියන්න. ඒශගොකලන් 

අත්අඩංගුශට ගත්තාද? නැහැ. තශම නැහැ. තුදන්නාන්ශහේලාට 

තශම ශශ පාලන පළිගැනීේ ශශලා නැහැ.  

පාඨලී චේපික රණශක මන්ත්රීතුමා තතුළට ගිශේ  තයි? 

මුමෂයශය්ෂ හේපලා ගියා. එතුමා ශතොරතුරු ශශනහව කළා; 

පැමිිලි කළා. තුදන්නාන්ශහේලා කරපු ශහොරකේ  නීි  ගැන 

තශම ශපොලීසිය පරී්ෂෂණ පශත්ශනශා  කියලා අපි හිතනශා. 

ශපොලීසිය භ්ාර තමි තුමාශගන් අපි ශේ අශහවථාශේ ඉකලීම්ෂ 

කරනශා. ගරු ශපොලීසිය භ්ාර තමි තුමනි  ශේශා අපි 2016 දාපු 

පැමිිලි. 

ඒ නිහා අපි ඔබතුමාශගන් ඉකලීම්ෂ කරනශා  ශේශා විභ්ාග 

කරන්න කියලා; ශේශා හේබන්ධාශ පරී්ෂෂා කරන්න කියලා; 

ශපොලිහවපි තුමාට කියන්න ශේ පිළිබඳශ කටුතතු කරන්න කියලා. 

ශපශනනශා ශන්  ශේ ශගොකලන් අශපන් අහනශා "ශකෝ  කරපු 

ශශශක" කියලා. ඒ නිහා ශේශාට හාධාාරණය්ෂ කරන්න කියලා අපි 

ඔබතුමාශගන් ඉකලීම්ෂ කරනශා. 

ළළටට  ඔබතුමන්ලා මහ බැංකුශ ගැන කථා කරනශා. මම 

අහශගන  විප්ෂෂශේ  මන්ත්රීශරුන් අහනශා  "මහ බැංකු 

ශහොරකමට ශමොකද වුශණ්  ශකෝ  අත්අඩංගුශට ගත්තාද" කියලා. 

තුදන්නාන්ශහේලාට මතක ති   ඒ දශහවශල COPE එශ්ෂ සිින 

මන්ත්රීශරුන් ශමතැන ඉන්නශා නේ ඒ අයටත් මතක ති   මහ 

බැංකු  ශකොකලය ගැන. මහ බැංකු නිලධාාරින් විගණකාධිපි ට 

ශතොරතුරු දුන්ශන් නැහැ. මම තමයි ුදලින්ම COPE එශ්ෂ 

හාමාිතකයකු හැිනයට ගිහිකලා තරැශේ   ශකෝ  මහ බැංකු ශාර්තාශ  

කියලා. අපි ළට පරැශ දා මහ බැංකු අධිපි  පාර්ලිශේන්තුශට 

ශගනාශා. අද මහ ශලොකුශට ප්රජ්ාතන්ත්රශාදය ගැන කථා කරන 

හිටපු කථානායක  කරු ජ්යසූරිය මහත්මයා ශමොකද කශළේ? 

හුනන්ශනත්ි  මන්ත්රීතුමා කාමරයට ශගන්ශා කිේශා  හිටපු මහ 

බැංකු අධිපි  COPE එකට කැඳශන්න එපා කියලා. කරු ජ්යසූරිය 

මහත්මයා රනික වික්රමසිංහ මහත්මයාත් එ්ෂක ඉඳශගන එශහම 

කිේශේ. හැබැයි  හුනන්ශනත්ි  මන්ත්රීතුමාට හවතුි ශන්ත ශශන්න 

ඕනෑ  එතුමා  ඒකට "බැහැ" කිේශා. දැන් මහ ශලොකුශට හාධාාරණ 

හමාජ්ය්ෂ හදන්න යන කරු ජ්යසූරියලා අර්ජුන මශහේන්ද්රන් 

රර්ෂෂා කරන්න කටුතතු කළා. පුළුශන් නේ ඒක නැහැ  කියලා 

කියන්න. හුනන්ශනත්ි  මහත්මයා ඒකට හා්ෂෂි ශදයි. COPE 

එශ්ෂ හාමාිතකයකු හැිනයට - [බාධාා කිරීම්ෂ] 

 

ගු දහසේෂා විතානදේ මහසතා 
(ைொண்புைிகு ரஹசொ விதொனரக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගු මහි්දොන්දෙ අලුත්ගමදේ මහසතා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඔබතුමාශ  ශේලාශේ කථා කරන්න. තුදන්නාන්ශහේලා එදා 

හිටපු මහ බැංකු අධිපි  COPE එකට කැඳශන්න දුන්ශන් නැහැ; 

හිටපු මහ බැංකු අධිපි  පිළිබඳ පරී්ෂෂණ පශත්ශන්න ඉඩ දුන්ශන් 

නැහැ. [බාධාා කිරීම්ෂ] ඒ පිළිබඳශ කටුතතු කරන්න දුන්ශන් නැහැ. 

හැබැයි  අද මහ බැංකුශට හේබන්ධා නිලධාාරින්ට විරුශධාශ 

පරී්ෂෂණ කරලා - [බාධාා කිරීම්ෂ] 

 

ගු සභාපිනුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු ශහේෂා විතානශ  මන්ත්රීතුමා. 

 

ගු දහසේෂා විතානදේ මහසතා 
(ைொண்புைிகு ரஹசொ விதொனரக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ගරු හභ්ාපි තුමනි  එතුමන්ලා මහ බැංකු චූදිතයන් ගැන කථා 

කරනශා. ගරු තමි තුමනි  එදා මහ බැංකු චූදිතයන් ශලහ හැඳින්වූ 

අයට ඔබතුමන්ලාශ  රජ්ය යටශත් තශම MSD එශ්ෂ රර්ෂෂාශ 

දීලා ි යාශගන ඉන්ශන් ශමොන ශකශහකමලකටද? ඔබතුමන්ලාට 

පුළුශන් ශන්  ඒක ඉශත් කරලා අඩුම ගණශන් එදා කියපු - 

 

ගු සභාපිනුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

 ඒක රීි  ප්ර වනය්ෂ ශනොශශයි. 

 

ගු මහි්දොන්දෙ අලුත්ගමදේ මහසතා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මට කියන්න ශකෝ  කාටද රර්ෂෂාශ දීලා ි ශබන්ශන් කියලා. 

[බාධාා කිරීම්ෂ] නම කියන්න ශකෝ. මම නේ දන්ශන් නැහැ. ගරු 

හභ්ාපි තුමනි  ගරු ශහේෂා විතානශ  මන්ත්රීතුමාට මශ  ශේලාශ 

ලබා ශදනශා  ඒ නම කියන්න කියලා. ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමාට 

මශ  ශේලාශ ලබා ශදනශා  ඒ නම කියන්න. [බාධාා කිරීම්ෂ] 

ඔබතුමාට මශ  ශේලාශ ශදනශා  නම කියන්න. [බාධාා කිරීම්ෂ] 

ගරු හභ්ාපි තුමනි  නම කියා ගන්න බැරි නේ - [බාධාා කිරීම්ෂ] 

ඔබතුමන්ලා අපට නම කියන්න. [බාධාා කිරීම්ෂ] මහ බැංකුශට 

ශකොශහොමත් රර්ෂෂාශ දීලා ි ශබනශා. මහ බැංකුශට රර්ෂෂාශ 

ශදන්න එපායැ.  කවුද? නම කියන්න. ඔබතුමා මට නම කියන්න. 

ඔය ශදශදනාම නැඟිටලා නම කියන්න. මශ  ශේලාශ ගන්න 

ඒකට. චමින්ද විශේසිරි මන්ත්රීතුමායි  ශහේෂා විතානශ  

මන්ත්රීතුමායි ශදශදනාම නැඟිටලා කියන්න. ඒ කවුද කියලා මට 

කියන්න. 

1899 1900 

[ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමශ  මහතා] 
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ගු චමි්දෙ වි දේසිරි මහසතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விரஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු හභ්ාපි තුමනි  දැන් එතුමා ශචෝදනා කරනශා ශන්  

යහපාලන රණ්ඩුශේ මහ බැංකු ශහොරු හිිනයා කියලා. ඒ ශහොරු 

ගැන තමයි අපි කියන්ශන්. ගරු තමි තුමනි  ඔබතුමා කියන  

ඔබතුමා දන්නා ඒ ශහොරුන්ට තමයි ඔබතුමන්ලා රර්ෂෂාශ දීලා 

ි ශබන්ශන්.  

 

ගු මහි්දොන්දෙ අලුත්ගමදේ මහසතා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඔබතුමා නම කියන්ශන් නැහැ ශන්. නම කියන්න ශකෝ.  

 

ගු දහසේෂා විතානදේ මහසතා 
(ைொண்புைிகு ரஹசொ விதொனரக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ඔබතුමන්ලා පරැගිය කාලශේ  ශේදිකා ගණශන් කියපු නේ 

ිනක්ෂ ි ශබනශා ශන්. නේ හතර්ෂ  පහ්ෂ කිේශා ශන්. ඒ හතර-

පහව ශදනා ළට තශම MSD එක ඉන්නශා. අශේ චමක රාජ්ප්ෂෂ 

තමි තුමා ඒ ගැන ශහොයා බලන්න. ඒ තයි? [බාධාා කිරීේ]  

 

ගු මහි්දොන්දෙ අලුත්ගමදේ මහසතා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ශමශහමයි  ශහේෂා විතානශ  මන්ත්රීතුමනි  ජ්නතාශ 

තුදන්නාන්ශහේ රත්නපුරය දිහවත්රි්ෂකශයන් පළුදශැනි තැනට 

ශගනාශා. ඔබතුමා ශහොඳ තරුණ නායකශය්ෂ. හැබැයි  රනික 

වික්රමසිංහ මහත්තයාශ  නම කියා ගන්න බැහැ  ඔබතුමන්ලාට. 

මම කියනශා  මහ බැංකු මහ ශහොරා රනික කියලා. මම කියනශා. 

හැබැයි  ඔබලාට ඒක කියන්න ශකොන්ද්ෂ නැහැ. ශමොකද  

ඔබතුමන්ලා එතුමාට පරැගිය කාලශේ  හලකපු හැින  කථා කරපු 

හැින නිහා ඔබතුමන්ලාට හිතට එකටශ ඒක කියන්න බැහැ. අපි 

ඔබතුමාට කියන්න ඕනෑ  හිටපු විප්ෂෂ නායකශරයා හැිනයට 

රනික වික්රමසිංහ මහත්මයාට රර්ෂෂාශ්ෂ හිමි බශ. ඒක 

ි ශබනශා. ළට ශැඩිය ශදය්ෂ ි ශබනශා නේ  ඒක අයින් කරන්න 

කියන්න අපි ලෑහවි යි.  

ඔබතුමා කියනශා  ඒ අයට රර්ෂෂාශ දීලා ි ශබනශා කියලා. 

ඔබතුමා දන්නශාද  අර්ජුන් මශහේන්ද්රන්ශ  අර්ෂකු ඒජ්න්සි එක 

ගත් අයටත් ශපොලීසිය රර්ෂෂාශ දීලා ි ශබන බශ? අර්ජුන් 

මශහේන්ද්රන්ශ  අර්ෂකු ඒජ්න්සි එක  ගත්ත අශේ පාර්ලිශේන්තු 

මන්ත්රීශරුන් ඉන්නශා. මැන්ඩිහව එශ්ෂ ඒජ්න්සි එක ගත්ත අයටත් 

රර්ෂෂාශ දීලා ි ශබනශා. එශහම නේ ඒශාත් නශත්ශන්න ඕනෑ. 

ඒ නිහා අපි ඔබතුමන්ලාට කියනශා  මහ බැංකු ශකොකලය පිළිබඳ 

පරී්ෂෂණය පැශැත්ශශන බශ. ගරු මන්ත්රීතුමා  බය ශශන්න එපා. ඒ 

පිළිබඳ පරී්ෂෂණය පැශැත්ශශනශා. ඒ පිළිබඳශ නීි ශයන් කටුතතු 

කරනශා. හිටපු ුදදක තමි ශරයා ශගදර්ෂ ගන්න හකලි ගත්තා. 

ඔහුට විරුශධාශ අධිකරණශේ  නඩු දමලා ි ශබනශා. 

 

ගු ජගත් පුෂපපකුමාර මහසතා 
(ைொண்புைிகு ஜகத் புஷ்பகுைொர) 

(The Hon. Jagath Pushpakumara)  

ගරු තමි තුමනි  අර මැන්ඩිහව එකට හේබන්ධා ශකනාශ  නම 

දැනගන්න අපි කැමැි යි. 

 

ගු මහි්දොන්දෙ අලුත්ගමදේ මහසතා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මම කැමැි  නැහැ  එ්ෂහත් ජ්ාි ක ප්ෂෂශේ  මන්ත්රීශරුන් 

අපහරැතාශට පත් කරන්න. විප්ෂෂශේ  මන්ත්රීශරුන් මහ බැංකු 

ශකොකලය ගැන කථා කරනශා. තුදන්නාන්ශහේලා මට කියන්න  

2015 පැශැි  පාර්ලිශේන්තු මැි ශරණශේ දී එ්ෂහත් ජ්ාි ක 

ප්ෂෂශයන් තරග කළ මන්ත්රීශරුන්ට ඡන්දය කරන්න රනික 

වික්රමසිංහ මහත්මයා ප්ෂෂශයන් හකලි දුන්ශන් නැශද කියලා? 

මට ඒක කියන්න. ල්ෂෂ 20  ල්ෂෂ 50  ල්ෂෂ 100 දුන්ශන් නැශද 

කියන්න. හැම ශකශනකුටම හකලි දුන්නා. ඒ සියලු හකලි 

මශහේන්ද්රන්ශ  හකලි. ඒක ශහොඳට මතක තබාගන්න. අපි මහ 

බැංකුශට නඩු දමන්න ගිශයොත්  තුදන්නාන්ශහේලා ඔ්ෂශකෝම 

හිශර් දමන්න ශශනශා. ඔ්ෂශකෝම අය හිශර් දමන්න ශශනශා. 

ශමොකද  ශලොරිය අරශගන ගිහිකලා එ්ෂහත් ජ්ාි ක ප්ෂෂශේ  හැම 

මන්ත්රීශරශයකුටම ල්ෂෂ 50 ගාශන් දුන්නා  2015 පාර්ලිශේන්තු 

මැි ශරණශේ දී. ඒ සියකල අර්ජුන් මශහේන්ද්රන්ශ  හකලි. 

ඔබතුමන්ලා ඒක දන්ශන් නැතුශ ති . ඔබතුමන්ලා ඒ ඔහුශ  

හකලි කියලා දන්ශන් නැතුශ ති .  හැබැයි  රනන්ද අලුත්ගමශ  

මන්ත්රීතුමා CID එකට දිවුරුේ ප්රකා ය්ෂ දුන්නා. අර්ජුන් 

තශලෝසියහව එතැන හිිනයා.  මට ල්ෂෂ පනහ්ෂ දුන්නා  කියලා 

තුදන්නාන්ශහේලාශ  එ්ෂහත් ජ්ාි ක ප්ෂෂශේ  මන්ත්රීශරශය්ෂ 

දිවුරුේ ප්රකා ය්ෂ දීලා ි ශබනශා. ශකෝේ එශ්ෂ හිටපු 

තුදන්නාන්ශහේලාශ  ප්ෂෂශේ  හාමාිතකශයෝ ශමොකද කශළේ? 

සියලුශදනාම හකලි ගත්තා. ශකෝේ කමිටුශේ හිටපු 

තුදන්නාන්ශහේලාශ  හාමාිතකශයෝ හකලි ගත්තා.  
[මූලාසනදේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ඒකයි මා කිේශේ  බැුනේකර සිශධියට හිශර් දමනශා නේ  හිටපු 

156 ශදනාම හිශර් දමන්න ශශනශා කියලා. තුදන්නාන්ශහේලා ඒක 

ශහොඳට මතක තබා ගන්න. බැුනේකර සිශධිශේ  ශැරදිකරුශන්ට 

දඬුශේ ශදනශා. තුදන්නාන්ශහේලා කලබල ශශන්න එපා. 

තුදන්නාන්ශහේලාට හදිසි ති . තුදන්නාන්ශහේලාට හදිහවසිය 

ි බුණා. අපි 2015දී පැරදුණාම මහින්ද රාජ්ප්ෂෂ මහත්මයාට ශද 

දුන්නා; නාමක රාජ්ප්ෂෂ මහත්මයාට ශද දුන්නා;  මහින්දානන්දට 

ශද දුන්නා; ශජ්ොන්හවටන් ප්රනාන්දු මහත්මයාට ශද දුන්නා. 

තුදන්නාන්ශහේලාට නින්ද ගිශේ  එතශකොට. තුදන්නාන්ශහේලා අප 

හිශර් දැේමා. තුදන්නාන්ශහේලා අපට ශද දුන්නා. තුදන්නාන්ශහේලා 

ඒශාට හතුටු වුණා. හැබැයි  අපි එතැනට යන්ශන් නැහැ. අපි ඒ 

ශේදනාශ දන්නශා. අපි ශබොරු නඩු පශරන්ශන් නැහැ. හැබැයි  ඒ 

සියලු ශතොරතුරු ශහළි ශශලා ි ශබනශා. අපි නියම විධියට 

පරී්ෂෂණ පශත්ශනශා. තුදන්නාන්ශහේලාශ  ශැරදිකාරශයෝ 

ඉන්නශා නේ  ඒ අය හේබන්ධාශයන්  ඉදිරිශේ දී නීි ය ක්රියාත්මක 

ශශයි කියලා අපි තුදන්නාන්ශහේලාට මත්ෂ කරනශා. 

ගරු හභ්ාපි තුමනි  අශේ නලින් බණ්ඩාර ජ්යමහ මන්ත්රීතුමා 

කිේශා   ශපොලිසිය භ්ාරශ හිටපු නිශයෝජ්ය තමි  හැිනයට මා කථා 

කරන්න කැමැි යි කියලා. අද සියලු  පත්තරශල  headline එක 

විධියට ශමොක්ෂද ි ශබන්ශන්? පාහවකු ප්රහාරශේ  දී එතුමාශ  ගශේ 

ුදහවලිේ කඩශලට ගහපු මිනිරැන්ට තප ශදන්න කියලා බලපෑේ 

කශළේ නලින් බණ්ඩාර මහත්මයා 

 
[මූලාසනදේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

කියලා අද පත්තරශල පළ කරලා ි ශබනශා. ඉි න් බලන්න  

ුදහවලිේ මිනිරැන්ට ගහලා  ඒ මිනිරැන්ට තප ශදන්න කියලා 

බලපෑේ කරපු නලින් බණ්ඩාර මහත්මයා  

 
[මූලාසනදේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

අද ජ්ාි ක රර්ෂෂාශ පිළිබඳශ කථා කරනශා.  

තුදන්නාන්ශහේලා තශම හැදිලා නැහැ. තුදන්නාන්ශහේලා 

පරැගිය පාර්ලිශේන්තු මැි ශරණශේ දී බිමටම ශැටුණා  

1901 1902 



පාර්ලිශේන්තුශ 

තුදන්නාන්ශහේලා කරපු පහත්  නින්දිත  

 
[මූලාසනදේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ක්රියා නිහා. අද තුදන්නාන්ශහේලා කවුරු ගැනද කථා කරන්ශන්? 

අදත් කථා කරන්ශන්  ානි ගැන. තුදන්නාන්ශහේලා අදත් කථා 

කරන්ශන් නාලක සිකශා ගැන. තුදන්නාන්ශහේලා ඔ්ෂශකෝම අදත් 

ශපනී සිිනන්ශන් කවුරු ශශුමශශන්ද?  ානි ශශුමශශුමයි  නාලක 

සිකශා ශශුමශශුමයි.  ානි  නාලක සිකශා කියන්ශන් කවුද?  

පරැගිය කාලශේ  තුදන්නාන්ශහේලාට ඕනෑ විධියට එ්ෂ එ්ෂ අයට 

විරුශධාශ නඩු පශරන්න  ඒ අය  හිශර් දමන්න සියලු ශගකීේ ගත්ත 

මිනිහවරැ ිනක.  එදා තුදන්නාන්ශහේලා දකින්න ති   රන්ජ්න් 

රාමනායක මන්ත්රීතුමා අහරණ වුක  හැින. රන්ජ්න් රාමනායක 

මන්ත්රීතුමා ශමතැන කථාශ කරශදී ඔ්ෂශකෝම තවිකලා ශතොරතුරු 

ිනක දුන්නා. අන්ි මට රන්ජ්න් රාමනායක මන්ත්රීතුමා කථාශ 

කරශගන යනශකොට  ඔ්ෂශකෝම එතුමා දමලා ගියා. ඒ  ශශලාශේ 

රන්ජ්න් රාමනායක මන්ත්රීතුමා අහරණ වුණා. කථා කරන්න 

ශකශන්ෂ හිිනශේ  නැහැ. මම එතුමාශගන් තහුශා  රනික වික්රමසිංහ 

මහත්මයා ඔබතුමාට කිේශා කියන එක පිළිගන්නශා ශන්ද කියලා. 

එතුමා කට තරලා ශචනය්ෂ කිේශේ නැහැ. ඔබතුමා නඩුකාරයන්ට 

කථා කශළේ රනිකට ඕනෑශට ශනොශශයිද  කියලා මා එතුමාශගන් 

තහුශා. රන්ජ්න් රාමනායක මන්ත්රීතුමා ශචනය්ෂ කථා කශළේ 

නැහැ.  රන්ජ්න් රාමනායක බිත්ි යට ශහේත්තු කරලා 

තුදන්නාන්ශහේලා ගහනශා. ඒක රන්ජ්න් රාමනායක තනියම කරපු 

ශදය්ෂ ශනොශශයි. ඒක හමහවත එ්ෂහත් ජ්ාි ක ප්ෂෂශේ  

ශමශහුතම. ඒක තතුශළේ හිටපු තුදන්නාන්ශහේලා ඔ්ෂශකෝම ඒකට 

ශග කියන්න ඕනෑ. තුදන්නාන්ශහේලාශ  කණ්ඩායේ රැහව තේශල 

ඒශා කථා කළා; තුදන්නාන්ශහේලා ඒක විශේචනය කළා; 

තුදන්නාන්ශහේලා දැන ශගන හිිනයා. ඒ නිහා අපි ඔබතුමන්ලාට 

කියනශා    ඒ ඔ්ෂශකෝම  ශමශහුතේ හැලරැේ කළ  ානිට  

නාලකට අද ඒශාට දඬුශේ විඳින්න සිදු ශශනශා කියලා.  අපි ලෑහවි  

නැහැ   අශේ ශපොලිහවපි තුමන්ලාට ඒ ශාශ  බලපෑේ කරලා  

ඔබතුමන්ලාශ  රණ්ඩුශ්ෂ යටශත් ඒ ශපොලිහව නිලධාාරින්ටත් 

අහාධාාරණය්ෂ කරන්න. එම නිහා තමයි හාධාාරණ පරී්ෂෂණය්ෂ 

පශත්ශලා ශැරදිකරුශන්ට දඬුශේ ශදන්න අපි කටුතතු කරන්ශන්. 

ළළටට  තුදන්නාන්ශහේලාශ  කාලශේ  පාතාලය මර්දනය 

කරන්න තුදන්නාන්ශහේලා ශමොනශාද කශළේ? මත් කුඩු අකලන්න 

තුදන්නාන්ශහේලා කටුතතු කළාද? ශැඩිශයන්ම පාතාලය හිහ 

එශහේශේ තුදන්නාන්ශහේලාශ  කාලශේ . ඔබතුමන්ලා ඒක 

පිළිගන්න. තුදන්නාන්ශහේලාශ  කාලශේ  හාගල රත්නායක 

මහත්මයා තමයි හිටපු නීි ය හා හාමය පිළිබඳ තමි . ශපොලිසිය 

භ්ාර තමි  තමයි පාතාලය රැ්ෂශ්ෂ. ඒ කාලශේ  හාගලට ශචනය්ෂ 

කියන්න  තුදන්නාන්ශහේලාට පුළුශන් වුණාද? අඩු ගාශන් 

තුදන්නාන්ශහේලාශ  කණ්ඩායේ රැහව තශේදී හාගල රත්නායක 

මහත්මයාට විරුශධාශ ශකශන්ෂ කථා කළාද? ශේ අශේ  තරුණ 

මන්ත්රීශරු පාර්ලිශේන්තුශේ ඉන්නශා. තමි ශරශය්ෂ ශැරැශද්ෂ 

කශළොත් ඒ ශගොකලන් බය නැතුශ කථා කරනශා. ඒ ශගොකලන්ට 

ශකොන්ද්ෂ ි ශබනශා. අශේ ප්ෂෂය තතුශළේ එශහම 

ප්රජ්ාතන්ත්රශාදය්ෂ ි ශබනශා. තුදන්නාන්ශහේලාශ  හාගල 

රත්නායක මහත්මයා  එදා මලි්ෂ හමරවික්රම මහත්මයා කරපු 

ශහොරකේ ගැන කථා කළාද?  මහ දශක මංශකොකල කෑශා. ශශනම 

Cabinet Committee on Economic Management කියා එක්ෂ 

හදලා ශේ රශට් ජ්නතාශශ  ුදදක මංශකොකල කෑශා. එදා 

පාර්ලිශේන්තුශේ හිටපු තරුණ මන්ත්රීශරු හැිනයට ඒ ශශුමශශන් 

කථා කරන්න තුදන්නාන්ශහේලාට අශහවථාශ්ෂ ි බුණාද?  

ඔබතුමන්ලාට එදා කථා කරන්න අශහවථාශ්ෂ ි බුශණ් නැහැ. 

ඔබතුමන්ලා කථා කළා නේ ඔබතුමන්ලාට ශමොනශා ශශයිද 

දන්ශන් නැහැ. එක තමයි තුදන්නාන්ශහේලාශ  පැත්ශත් ි බුක  

තත්ත්ශය. අපි ඔබතුමන්ලාට කියන්න ඕනෑ  ඔබතුමන්ලාශ  

කාලශේ  තමයි ශැඩිම මත් කුඩු ජ්ාශාරේ සිදු වුශණ් කියලා.  ඒ 

හඳහා ශැඩිම ශයාපාරිකයන් පිරිහ්ෂ හේබන්ධා වුශණ්  මත් කුඩු 

ශශශළඳාම ශැඩි වුශණ් ඔබතුමන්ලාශ  කාලශේ . මශ  ළට ඒ 

හංඛ්යාශකඛ්න ි ශබනශා. මා එදත් කිේශා  අවුරුදු පශහේම කුඩු 

කිශලෝ 2 732යි තුදන්නාන්ශහේලා අකලලා ි ශබන්ශන්. අපි එක 

අවුරුශදට මත් කුඩු කිශලෝ 1 789්ෂ අකලලා ි ශබනශා. 

තුදන්නාන්ශහේලා අවුරුදු පහට කිශලෝ 2 700්ෂ අකලනශකොට  

අපි  එක අවුරුශදට  කිශලෝ 1 700්ෂ අකලලා ි ශබනශා. එම නිහා 

අද මත් කුඩු ජ්ාශාරම හේපූර්ණශයන් පාලනය ශශලා ි ශබනශා. 

අද මත් කුඩු විකුණන්ශන් නැහැ. අද ඒශා තහනේ කරලා  අද 

ඒශාට නීි  හකහව කරලා ි ශබනශා. ශපොලීසිය ඉතා දැඩි ශලහ ඒ 

කටුතත්ත කරශගන යනශා. එම නිහා අද ශේ රශට් මත් කුඩු 

ජ්ාශාරම හේපූර්ණශයන්ම පාලනය ශශලා ි ශබනශා. අද මත් කුඩු 

විකුණන්ශන් නැහැ. අද ඒශා තහනේ කරලා  නීි  හකහව කරලා  

ශපොලීසිය දැඩි ශලහ ඒ කටුතතු කරශගන යනශා. එම නිහා අද ශේ 

රශට් මත් කුඩු ජ්ාශාරම හේපූර්ණශයන්ම නැශි ලා ි ශබනශා.  

ඒ විතර්ෂ ශනොශශයි. පරැගිය කාලශේ   2015 ඉඳලා    

පාතාලශේ  මිනිහවරැ මරපු ශකඛ්නය මශ  ළට ි ශබනශා. 

අුවක ශකොලපැළැහවහ ප්රශශ ශේ  පණ්ඩිත්  ාන්තට ශශඩි තැබීම  

2018 දී අමක පුෂවපකුමාර ඝාතනය කිරීම  ගකකිහවහ මහ නගර 

හභ්ාශේ රන්ජ්න් සිකශා ඝාතනය කිරීම. තුදන්නාන්ශහේලා 

බලන්න  2019 අශගෝහවතු 16න් පහවශහේ පාතාලශේ   එක 

ඝාතනය්ෂ සිදු වුණාද? එක පාතාල ක්රියාකාරකම්ෂ සිශධා 

ශශනශාද? අද පාතාලය නැහැ   මත් ද්රශය නැහැ.   මත් කුඩු හහ 

පාතාලය මර්දනය කරනශා කියන එක ශකසි ශදය්ෂ ශනොශශයි. 

ජ්නාධිපි තුමා ගන්න risk එක, එතුමා ගන්න ශගකීම ශකසි පහරැ 

කාර්යභ්ාරය්ෂ ශනොශශයි. රර්ෂෂක ශකකේතුමා ගන්න ශගකීම, 

ඒ risk එක ශකසි පහරැ කාර්ය භ්ාරය්ෂ ශනොශශයි. ශේ ශගොකශලෝ 

හැේශපන්ශන් පාතාලයත් එ්ෂක, ශේ ශගොකශලෝ හැේශපන්ශන් 

මත් කුඩුත් එ්ෂක, ශේ ශගොකශලෝ හටන් කරන්ශන් තමන්ශ  

ජීවිතත් එ්ෂක. එම නිහා තුදන්නාන්ශහේලා මතක තබා ගන්න, 

තමන්ශ  ජීවිත අමතක කරලා දාලා, තමන්ශ  සියලු  ශශ අමතක 

කරලා දාලා අද පාතාලය හහ මත් කුඩු මර්දනය කරන්න ශේ 

රණ්ඩුශ කටුතතු කර ි ශබන බශ. ශේ ශැඩ පිළිශශළ ගැන 

තුදන්නාන්ශහේලාට කථා කරන්න ශදය්ෂ නැහැ. රර්ෂෂක 

අමාතයාං ය යටශත් ජ්නාධිපි තුමා ප්රුදඛ් අගමැි තුමා, ශේ 

රණ්ඩුශ, ඒ ශාශ ම රර්ෂෂක ශකකේතුමා ප්රුදඛ් ත්රිවිධා හුදදාශල 

සියලු නිලධාාරි මහත්ශරුන් තුදන්නාන්ශහේලා ශශුමශශන් ශේ 

රශට් ජ්ාි ක රර්ෂෂාශ තහවුරු කරන්න අශ ය සියලු කටුතතු සිදු 

කර ි ශබනශාය කියන එක මම තුදන්නාන්ශහේලාට කියන්න 

ඕනෑ.  

මම මීට ශැඩිය කාලය ගන්ශන් නැහැ.  මම නැශතත් 

ඔබතුමන්ලාට කියනශා,   ජ්ාි ක රර්ෂෂාශ ගැන කථා කරන්න 

තුදන්නාන්ශහේලාට හදාචාරාත්මක අයිි ය්ෂ නැහැ කියන එක. 

ඔබතුමන්ලා ශහොඳට මතක තබා ගන්න, රනික වික්රමසිංහ 

මහත්මයා ත්රහවතශාදශයන් ශපෝෂණය වුණා; හිතත් ශප්රේමදාහ 

මහත්මයා අන්තශාදශයන් ශපෝෂණය ශශනශා. අදත් 

තුදන්නාන්ශහේලාශ  ප්ෂෂයට හකලි වියදේ කරන්ශන් 

අන්තශාදය. අද තුදන්නාන්ශහේලාශ  ප්ෂෂශේ  සියලු වියදේ 

දරන්ශන් අන්තශාදය. ඒ සියලු ශතොරතුරු දැන් ශහළිශශලා 

ි ශබනශා. ශහට අනිශදා ශශනකක ශපොඩ්ඩ්ෂ ඉන්න. අපි තශම 

එළියට දැේශේ නැහැ. ඒ ශතොරතුරු අපි ශශලාශට එළියට 

දමන්නේ. තුදන්නාන්ශහේලාශ  රැහව තේශලට, කාර්යාලශලට 

කුලිය ශගශන්ශන් කවුද? ඒ සියකල පිළිබඳශ ශතොරතුරු අපි ළට 

ි ශබනශා. ශකෝ, අශේ ඩයනා මන්ත්රීතුමිය? ශේනශත්ෂ මානයක 

1903 1904 

[ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමශ  මහතා] 



2020  ශදහැේබර්  03 

ඉන්නශාද දන්ශන් නැහැ. අන්න අතන ඉඳශගන අත ශනනශා. 

පරැගිය ජ්නාධිපි ශරණයට හේබවුක  හකලිශලින් ගරු විප්ෂෂ 

නායකතුමාශ  ශනෝනා ගත්ත ශශපළශල ලැයිහවතුශ අහගන්න. 

ඒශා කියන්න පුළුශන්. අපි ඒශා කියලා තුදන්නාන්ශහේලා 

අපහරැතාශට පත් කරන්ශන් නැහැ. ශේ රණ්ඩුශ ජ්ාි ක රර්ෂෂාශ 

තතුළුශ ඒ ශගකීම, ුතතුකම සියයට 100්ෂ  හාර්ථකශ ඉෂවට 

කරන්න කටුතතු කරනශාය කියන එක මත්ෂ කරනශා.  

මශ  මිත්ර ශපොන්නේබලේ මන්ත්රීතුමා දැන් ශේ හභ්ාශේ 

ඉන්නශා. ඔබතුමා ඉහවශහකලා හභ්ාශේ හිිනශේ  නැහැ. ඔබතුමාටත් 

මම ශචනය්ෂ කියන්න ඕනෑ. තුදන්නාන්ශහේ හැම දාම 

පාර්ලිශේන්තුශට තවිකලා ඉංග්රීසිශයන් කථා කරනශා. ඉංග්රීසිශයන් 

කථා කරලා තුදන්නාන්ශහේ ත්රහවතශාදීන්  

 
[මූලාසනදේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ශශුමශශන් ශපනී ඉන්නශා. මම ඒ ගැන පුදුම ශශන්ශන් නැහැ. 

ශමොකද  ඔබතුමාශ  බැංකු ගික මට මාශහකට කීය්ෂ ශහෝ හකලි 

එන්ශන් ඒ ශගොකලන්ශගන්. 

 
[මූලාසනදේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

තුදන්නාන්ශහේට අුමග්රහය ද්ෂශන්ශන් ඩයහවශපෝරා එක. You 

get money only when you speak in English and they are 
funding. ඒ නිහා ප්ර වනය්ෂ නැහැ. ඔබතුමා සිංහශලන්, ශදමශළන් 

කථා කරන්ශන් නැහැ. ඔබතුමා ඉංග්රීසිශයන් කථා කරන්ශන් 

ඩයහවශපෝරා එකට. ඔබතුමාශ  ප්ෂෂය ශගනයන්න ඔබතුමාට 

හකලි හේබශශන්ශන් අන්තශාදය, ත්රහවතශාදය ශපෝෂණය කශළොත් 

විතරයි. එම නිහා අපි ඔබතුමාශගන් ඉකලීම්ෂ කරනශා. ඔබතුමා 

ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ දිවුරුම්ෂ කරලා ශේ රට ශශුමශශන් කථා 

කරන්ශන්. එම නිහා හශහෝදර මන්ත්රීශරුන් හැිනයට ඔබතුමාත් 

එ්ෂක ගැටුමකට යන්න අපි කැමැි  නැහැ. ඔබතුමාත් මශ  

ඉහවශකෝශක -රාජ්කීය විදයාලශේ - රදි ශිෂයශය්ෂ. එම නිහා මීට 

ශැඩිය ශග කීමකින් ශැඩ කරන්න. ඔබතුමාශ  පියා, අශේ 

අගමැි තුමා ශබොශහොම ගරු කරන නායකශය්ෂ. එම නිහා අපි 

ඔබතුමාට ශමොනශා ශහෝ කියන හැම ශශලාශේම අගමැි තුමා අපට 

අශශාද කරනශා. අපි ඔබතුමාට කියනශා, ඔබතුමාට ුදදක 

ප්ර වනය්ෂ ශහෝ ශමොනයේ ශහෝ ප්ර වනය්ෂ ි ශබනශා නේ කියන්න. 

අපි ශමොක්ෂ හරි බිහවනහව එක්ෂ හදලා  ශදන්නේ. යාපනශේ  කිරි 

ශබෝතක ිනක්ෂ එකතු කරන්න හරි හදලා ශදන්නේ. මම කෘෂිකර්ම 

තමි ශරයා හැිනයට කිරි එකතු කරන බිහවනහව එක්ෂ ශහෝ හදලා 

ශදන්නේ. හැබැයි, රශට් ජ්ාි ක රර්ෂෂාශ පාශා ශදන්න එපා  

කියන එක ඔබතුමාට මත්ෂ කරනශා. - [බාධාා කිරීම්ෂ] 

අගමැි තුමා කියනශා  කිරි ශබෝතක ශදන්න ඕනෑ නැහැ ලු  එතුමා 

අපි ඔ්ෂශකෝම හකලි දීලා ගනී ලු. ඒ හකලි ඔ්ෂශකෝම ඩයහවශපෝරා 

එශ්ෂ හකලි  ගරු අගමැි තුමනි.  

ශබොශහොම හවතුි යි. 
 

[අ.භ්ා. 6.10] 
 

ගු වුණ ලියනදේ මහසතා  
(ைொண்புைிகு வருண லியனரக) 
(The Hon. Waruna Liyanage) 

ගරු හභ්ාපි තුමනි  මට කථා කරන්න අශහවථාශ ලබා දීම 

හේබන්ධාශයන් ඔබතුමාට හවතුි ශන්ත ශශනශා. රර්ෂෂක 

අමාතයාං ශේ  හහ අභ්යන්තර රර්ෂෂක  හවශශශ  කටුතතු හා 

රපදා කළමනාකරණ රාජ්ය අමාතයාං ශේ  ශැය ශීර්ෂ යටශත් 

කථා කරන්න අශහවථාශ ලැබීම පිළිබඳශ මා හන්ශතෝෂ ශශනශා.  

අශේ ගරු අගමැි තුමාත් ශේ හවථානශේ  ඉන්නශා. ඒ ශාශ ම විෂය 

භ්ාර අමාතයශරු සියලුශදනාත් ඉන්නශා. ශකොවිඩ් ශහංගතය 

මර්දනය කිරීම හඳහා කටුතතු කරන අශේ ශහෞඛ්ය ්ෂශෂේත්රශේ  

සියලුශදනාටත්   අශේ ත්රිවිධා හුදදාශේ සියලුශදනාටත් මම 

හවතුි ශන්ත ශශනශා.  මම රර්ෂෂක අමාතයාං ය ගැන කථා 

කරන්න යන්ශන් නැහැ  ගරු හභ්ාපි තුමනි. ශමොකද  එම 

අමාතයාං ය හහ අභ්යන්තර රර්ෂෂක  හවශශශ  කටුතතු හා 

රපදා කළමනාකාරණ රාජ්ය අමාතයාං ය ගැන සියලුශදනාම 

කථා කළ නිහා. ගරු අගමැි තුමනි  අශේ දිහවත්රි්ෂකශේ  ි ශබන 

දැශශන ප්ර වනය්ෂ තමයි ගංශතුර ප්ර වනය. ශේ හභ්ාශේ සිිනන 

කවුරුශත් අද රපදා කළමනාකරණය ගැන ශචනය්ෂශත් කථා 

කරනශා මම දැ්ෂශ්ෂ නැහැ. ඒ නිහා මම නිශයෝජ්නය කරන 

දිහවත්රි්ෂකශේ  තත්ත්ශය හේබන්ධාශයන් කරුක  පැහැදිලි කර දීම 

මශ  ුතතුකම්ෂ.  

ගරු හභ්ාපි තුමනි  අපි දීර්ඝ කාලය්ෂ ි හවශහේ ගංශතුරත් 

එ්ෂක ජීශත් ශන උදවිය බශ ඔබතුමාත් දන්නශා ති . නුදත් ඒ 

හේබන්ධාශයන් කිසිම ශැඩ පිළිශශළ්ෂ වුශණ් නැහැ. හැබැයි  හිටපු 

අගමැි  ගරු රනික වික්රමසිංහ මැි තුමාශ  ශයෝජ්නාශ්ෂ අුමශ 

2016දී ක්රියාත්මක වූ රපදා ර්ෂෂණ අරුදදල මඟින් අශේ රට 

රුපියක බිලියන 10ක ර්ෂෂණ රශරණයකට යටත් කළා. 2017දී 

ති  වුක  ගංශතුශරන් හානි සිදු වූ පවුක 117 000කට එම අරුදදල 

මඟින් ශන්දි ලබා දුන්නා  ගරු හභ්ාපි තුමනි. ශයාපාර 

5 000කටත් ඒ අශහවථාශේ  ශන්දි ලබා ශදන්න පුළුශන් වුණා. 

2017දී ශේ ර්ෂෂණ භ්ාර අරුදදල මඟින් වියදේ කර ි බුණා  

රුපියක ශකෝින 400්ෂ.  

ගරු තමි තුමනි  reservationsශල, රජ්ශේ  නිශාහශල, LRC 

ඉඩේශල සිිනන අයට හහ අනශහරශයන් පදිංචි  ත සිිනන උදවිය 

හඳහා කිසිම ුදදල්ෂ ශගශන්න බැරි විධියට තමයි 2020දී ශේ 

හේබන්ධාශයන් චක්රශකඛ්ය නිකුත් ශශලා ි ශබන්ශන්. එම 

චක්රශකඛ්ශේ  4.3 ශදදශේ  ඒ  විහවතර හඳහන් ශශනශා. ගරු චමක 

රාජ්ප්ෂෂ තමි තුමනි, රපදා කළමනාකරණ රාජ්ය තමි තුමා 

ශ ශයන් ඔබතුමා ශේ පිළිබඳශ ශහොයා බලන්න.  රත්නපුරය 

කියන්ශන් ගංශතුශරන් වි ාල ශලහ හානි සිදුශන දිහවත්රි්ෂකය්ෂ. 

තළපාත ප්රාශශශීය ශකකේ ශකොට්ඨාහය තමයි රත්නපුරය 

දිහවත්රි්ෂකශේ  ි ශබන දිළිුනම ප්රශශ ය. රත්නපුර නගරශේ  සිට 

තළපාතට ි ශබන්ශන් කිශලෝමීටර් 3යි. ප්රධාාන නගරශේ  සිට 

කිශලෝමීටර් 3්ෂ ඈි න් ි ශබන ශකොට්ඨාහය හැම දාම 

දිහවත්රි්ෂකශේ  දිළිුනම ශකොට්ඨාහය, ති  නැි  පරතරය ශැඩිශයන්ම 

ි ශබන ශකොට්ඨාහය බශට පත් ශශලා ි ශබනශා. එශහම 

ශශන්ශන්ම ශේ ගංශතුර උශදුර නිහායි. අවුරුශදකට ශදහැරය්ෂ 

අනිශාර්යශයන්ම එම ප්රශශ ය යටශනශා. එතශකොට ඒ ප්රශශ ශේ  

ජීශත් ශන ජ්නතාශශ  ශහේහතම නැි ශශලා යනශා. ශේ අය  LRC 

ඉඩේශල, නැත්නේ රජ්ශේ  ඉඩේශල තමයි ජීශත් ශශන්ශන්. ගංගා 

නිේනශේ  ජීශත් ශන උදවියත් ඉන්නශා . එතශකොට මම කලින් 

කියපු ඒ චක්රශකඛ්ය අුමශ ශේ අයට ශන්දි ුදදක ලබා ගන්න බැරි 

ශශනශා.  2016දී නිකුත් කළ චක්රශකඛ්ය අුමශ රුපියක ල්ෂෂශේ  

සිට ල්ෂෂ 15 ද්ෂශා ශන්දි ුදදක ලබා ශදන්න කටුතතු කළා. 

නුදත්, ශේ චක්රශකඛ්ය නිහා ශමශර යේ කිසි ගැටලුශ්ෂ ති ශශයි 

කියලා අපිට හිශතනශා.   

ගරු තමි තුමනි  ශාරිමාර්ග තමි තුමා විධියට ඔබතුමා 

ශමන්න ශේ ගැනත් ශහොයා බලන්න. ශේ ගට රශ්රිතශ 

ශයාපෘි ය්ෂ කරන්න කටුතතු කර ශගන යන බශ අපි දන්නශා. ශේ 

ගට ශයාපෘි ය කශළොත්  අපට ඒ ගංශතුර පාලනය කර ගන්න 

පුළුශන්. ඒ කටුතත්තත් කඩිනේශ ඉෂවට කරන්න කියලා මම 

ඔබතුමාශගන් ඉකලා සිිනනශා.  

හවතුි යි.  

1905 1906 



පාර්ලිශේන්තුශ 

[අ.භ්ා. 6.14] 

 
ගු චමල් රාජපක්ෂ මහසතා මවාරිමාර්ග අමාතය සහස රාජය 
ආරක්ෂක, සපවදේශ් ක යුුර හසා ආපො කළමනාකරණ 
රාජය අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு சைல் ரொஜபக்ஷ - நீர்ப்பொசன அமைச்சரும் அரச 

பொதுகொப்பு, உள்நொட்டலுவல்கள் ைற்றும் அனர்த்த 

முகொமைத்துவ இரொஜொங்க அமைச்சரும்) 

(The Hon. Chamal Rajapaksa - Minister of Irrigation and 
State Minister of National Security, Home Affairs and 
Disaster Management) 
ගරු හභ්ාපි තුමනි  අප රජ්ය විසින් පාර්ලිශේන්තුශට ඉදිරිපත් 

කරන ලද 2021 විහර්ජ්න පනත් ශකටුේපත තුන්ශර ශර කිය තශේ  

කාරක හභ්ා අශහවථා  විශාදශේ දී රාජ්ය රර්ෂෂක  හවශශශ  කටුතතු 

හා රපදා කළමනාකරණ රාජ්ය අමාතයශරයා ශ ශයන් අදහහව 

කීපය්ෂ ඉදිරිපත් කිරීමට මම බලාශපොශරොත්තු ශශනශා.  

අද  අශේ අමාතයාං ය පිළිබඳශ ශදපාර් වශශේ ම ගරු 

මන්ත්රීතුමන්ලා ඉදිරිපත් කළ කරුක  අශේ අශධාානයට ගන්නශා. 

ශයෝජ්නා ි ශබනශා  ශචෝදනා ි ශබනශා. හමහර අය අහතය 

කාරණාත් කිේශා. ඒ සියකලටම මම පිළිතුරු ලබා ශදන්නේ.  

ශේ අවුරුශද තුළ ශේ එ්ෂ එ්ෂ අමාතයාං යට අදාළ 

රයතනශලින් සිදු වූ කාර්යභ්ාරය පිළිබඳශ හවිහවතරශ ශේ හභ්ාශට 

දැුමේ ශදන්න ඕනෑ නිහා මම එතුමන්ලාට ශශන ශශනම පිළිතුරු 

ශදන්න යන්ශන් නැහැ. නුදත්  ශමන්න ශේ කාරණයට නේ මම 

පිළිතුර්ෂ ශදන්න ඕනෑ. මඩකළපුශ දිහවත්රි්ෂකය නිශයෝජ්නය කරන 

අශේ ශගෝවින්දන් කරුණාකරේ මන්ත්රීතුමා කිේශා  ුතද හුදදාශ 

ශැඩියි කියලා. ශේ හභ්ාශේ  ශැය ශීර්ෂශලින් රුපියක 10්ෂ කපා 

හරින්න කියන ශයෝජ්නාශ ඉදිරිපත් කරමින් කථා කළ ගරු හරත් 

ශෆොන්ශහේකා මන්ත්රීතුමා ඒකට පිළිතුරු දුන්නා. ජ්ාි ක රර්ෂෂාශට 

හුදදාශ ශැදගත් ශන්ශන් තයි  හුදදාශ  ්ෂි මත් කළ ුතත්ශත් තයි 

කියලා එතුමා පැහැදිලි කළා. 

මම යාපනයට ගිය ශශලාශේ ශවුනියාශට ගියා; ුදලි ේශලට 

ගියා. ඒ ශශලාශේ ඒ ප්රශශ ශල ජීශත් වුක  ජ්නතාශ ඉකලුශේ  

"අපට ශබොන්න ශතුර ිනක්ෂ ශදන්න. අපට ශගොවිතැන් හඳහා ශතුර 

ශදන්න. අපි ශගා කරන ශභ්ෝග අශළවි කර ගැනීමට අපට පහරැකේ 

හලහා ශදන්න" කියලායි. ඔබතුමන්ලා කියන එක ශදය්ෂශත් ඒ 

අය ඉකලුශේ නැහැ ; රට ශබදන්න කියලා ඒ අය කිේශේ නැහැ. අපි 

ඉදිරි අවුරුදු කිහිපය තුළ ඒ ජ්නතාශශ  අශ යතා ඉෂවට කරනශා.  

ශත්මන් ශලෝකය ුදහුණ දී ි ශබන ශගෝලීය ශකොශරෝනා 

ශහංගතය හුදශේ විශ ේෂශයන් ප්ෂෂ විප්ෂෂ ශශ පාලන 

නායකත්ශය ලබාශදන දායකත්ශය මම අගය කරනශා. ඒ ශාශ ම  

ශහෞඛ්ය කාර්ය මණ්ඩලය  ත්රිවිධා හුදදාශ  ශපොලීසිය  විශ ේෂ කාර්ය 

බලකාය  සිවික රර්ෂෂක බලකාය ශමන්ම මා යටශත් ි ශබන 

හවශශශ  කටුතතු අමාතයාං ය  දිහවත්රි්ෂ ශකකේ කාර්යාල  

ප්රාශශශීය ශකකේ කාර්යාල  රපදා කළමනාකරණ ්ෂශෂේත්රයට 

හේබන්ධා රයතන රදිශයහි සියලු නිලධාාරින් ඒක රාශි  ත දැඩි 

කැප  තමකින් සිදු කරන ශහේශයත් ශේ අශහවථාශේදී මම අගය 

කරනශා.  

ශහංගත උශදුරු  රපදා  ත්රහවතශාදි ක්රියා  මත් ද්රශය  

ප්රචණ්ඩත්ශය  තහනේ රුතධා  මිනිහව ජ්ාශාරම  ළමා හා කාන්තා 

හිංහනය  පරිහරය හා ජ්ාි ක ශහවතු විනා ය ශැනි ජ්ාි කමය 

ශ ශයන් ුදහුණ දීමට සිදු  ත ති  සියලු රකාරශේ  තර්ජ්නශලින් 

ජ්නතාශ රර්ෂෂා කිරීම හා ජ්ාි ක රර්ෂෂාශ හහි ක කිරීම සිය 

පළුද ුතතුකම ශලහ හලකා රජ්ය කටුතතු කරනශා. පරැගිය රජ්ය 

විසින් ජ්ාි ක රර්ෂෂාශ හේබන්ධාශයන් ශන රයතනික රාුදශ 

ශනොහලකා හැරීම හා එය  ්ෂි මත් ශනොකිරීම නිහා ජ්නතාශට 

ිතවිතශලින් ශන්දි ශග තමට සිදු වුණා. එම සිදු තේශලින් පරැශ රශට් 

රර්රකය ුදළුමනින් අඩපණ වුණා. ශමම රජ්ය  සියලු රකාරශේ  

ශයහන හා ඉදිරිශේ දී ති  විය හැකි තර්ජ්නශලට ුදහුණ දීම හඳහා 

පුළුක ජ්ාි ක රර්ෂෂක උපාය මාර්ගය්ෂ  ක්රියාත්මක කරනශා. 

ඕනෑම තර්ජ්නයකට ුදහුණ දීම හඳහා ශ්රී ලංකාශේ සියලු බුශධි 

ශහේශා  හවිබල ගැන් තම හහ  ්ෂි මත් කිරීම පිිහ එම බුශධි අං  

සියකල ඒක රාශි කර   ්ෂි මත් ශමශහුතේ රාුදශ්ෂ යටශත් 

හවථාපිත කිරීමට රජ්ය අද කටුතතු කරමින් සිිනනශා.  

බුශධි අං ශල ක්රියාකාරිත්ශය  ්ෂි මත් කරන යාන්ත්රණය්ෂ 

හහිත ජ්ාි ක බුශධි පනත් ශකටුේපත්ෂ හකහව කිරීමට කැබිනට් 

අුමමැි ය ලබා දී ති  අතර  ශේ ශනවිට නීි  විශ ේෂඥයන්ශගන් 

හමන්විත කමිටුශ්ෂ මඟින් අධායයනය කරමින් පශි න එම පනත් 

ශකටුේපත 2021 ශහර ුදක භ්ාගශේ දී පාර්ලිශේන්තුශට ඉදිරිපත් 

කිරීමට නියමිතයි. එමඟින් සියලු බුශධි අං  හාමාිතකයන්ට 

ඔවුන්ශ  රාජ්කාරි ඉටු කිරීමට අශ ය නීි මය රශරණය 

ලැශබනශා ති .  

පාහවකු ඉරිදා ශබෝේබ ප්රහාරය ශ්රී ලංකාශේ එ්ෂ දිනක සිදු වූ 

මාරාන්ි කම ත්රහවතශාදී ප්රචණ්ඩත්ශය වූ අතර  එය ශමරට තුළ 

රගමික හමූහ ප්රචණ්ඩත්ශශේ  පළුද අත්දැකීමයි. ජ්ාි ක 

රර්ෂෂාශ පිළිබඳ රංශික අක්්ෂෂණ කාරක හභ්ාශ මඟින්  ජ්ාි න් 

හා රගේ අතර මිත්රත්ශය ශර්ධානය කරශමින් නශ ත්රහවතශාදය හා 

අන්තශාදය ුදලිුමපුටා දැමීමට අශ ය ශන පරිදි ජ්ාි ක රර්ෂෂාශ 

තහවුරු කිරීමට අදාළ නීි  රීි  හේපාදනය හහ ක්රියාත්මක 

කර තශේ ශයෝජ්නාශලිය හේබන්ධාශයන් ශාර්තාශ්ෂ 2020 

ශපබරශාරි මහ පාර්ලිශේන්තුශ ශශත ඉදිරිපත් කරුම ලැබුශා. ළට 

අදාළශ ක්රියාත්මක කළ ුතතු පියශර අමාතය මණ්ඩලයට ඉදිරි හි  

කිහිපය තුළ ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත අතර  අමාතය මණ්ඩල 

අුමමැි ශයන් අනතුරුශ අදාළ කාර්යයන් ප්රුදඛ්ත්ශශයන් ුතතුශ 

ක්රියාත්මක කිරීමට රජ්ය අශේ්ෂෂා කරනශා.  

ජ්ාි ක රර්ෂෂාශ හේබන්ධාශයන් රර්ෂෂක අමාතයාං යට හා 

අුමබශධා රයතනශලට පැශරී ති  භ්ාරදූර කර්තශයය හැලකිකලට 

ශගන  ශයෝිතත විහර්ජ්න පනත් ශකටුේපත -අය ශැය- මඟින් ශ්රී 

ලංකා ුතද හුදදාශ  ශ්රී ලංකා නාවික හුදදාශ  ශ්රී ලංකා ගුශන් හුදදාශ 

හා ශ්රී ලංකා ශශරළාර්ෂෂක ශදපාර්තශේන්තුශ යන රයතනද 

තතුළුශ රර්ෂෂක අමාතයාං යට 2021 ශහර හඳහා රුපියක 

බිලියන 307.8ක ුදළු ප්රි පාදනය්ෂ ලබා දීම පිළිබඳශ ගරු ුදදක 

තමි තුමාට අපශ  කෘතඥතාශ පුද කරනශා. ශමම ප්රි පාදන 

ජ්ාි ක රර්ෂෂාශ ඉහළ නැං තම හඳහා  ත්රිවිධා හුදදාශේ 

රශේ්ෂෂණ හැකියාශ හා ශමශහුතේ ධාාරිතාශ ශැඩි කිරීම හඳහා 

ශන මිල දී ගැනීේ හා අලුත්ශැඩියා කටුතතු හඳහා ශයොදශුම තත. 

දැනටමත් ශ්රී ලංකා ගුශන් හුදදාශේ ගුශන් බලය ශැඩි කිරීමට 

ගුශන් යානා හා ගුශන් නියුදශන් පුහුක  කිරීම හඳහා 

ශහලිශකොේටර් හංඛ්යාශ ශැඩි කිරීම හා පශි න යානා අඛ්ණ්ඩශ 

පිරිශැඩියා සිදු කිරීම හහ පශි න ශර්ඩාර් රශරණය ශැඩිදිුතක  

කිරීම හඳහා ශර්ඩාර් පශධාි  මිලදී ගැනීම හඳහා අශ ය ප්රහේපාදන 

කටුතතු රරේභ් කර තත. 

ගරු හරත් ශෆොන්ශහේකා මන්ත්රීතුමා කියා සිින කරුක ශලට 

දැන් මම පිළිතුරු ලබා ශදනශා. ශ්රී ලංකා නාවික හුදදාශ විසින් 

අ්ෂශශරළ ුදර හංචාර යාත්රාශ්ෂ හහ ශේග ුදර යාත්රා ශදක්ෂ 

අත්පත් කර ගැනීමට අශ ය කටුතතු සිදු කරන අතර  නාවික 

හුදදාශ හතු නාවික බලය  ්ෂි මත් කිරීම තුළින් ශ්රී ලංකාශ අශට 

ුදහුදු තීරශේ  සිදුශන නීි  විශරෝක් ක්රියා නැශැත් තම  හුදරීය 

රර්ෂෂාශ හහ නාවික ප්රජ්ාශශ  රර්ෂෂාශ තහවුරු ශුම තත. 

පැරි ුතද ටැංකි ශශුමශට නශ ුතද ටැංකි ගැනීමට කටුතතු කරන 

බශත් ශේ අශහවථාශේ  හඳහන් කරන්න ඕනෑ. ගරු හරත් 

ශෆොන්ශහේකා මැි තුමා කිේශා  තශම ඒශාට ුදදක ශශන් කරලා 

නැහැ කියලා. අපි ඒ ශශශක කරනශා.  

1907 1908 



2020  ශදහැේබර්  03 

ශ්ෂරළ ගංජ්ා තතුළු නීි  විශරෝක් මත් ද්රශය ජ්ාශාරේ පිළිබඳ 

ශැටලීේ ශේගශත් කිරීම  මත් ද්රශය උශදුර තුරන් කිරීම හහ නීි  

විශරෝක් ඖෂධා රට තුළට පැමිණීම ශැළැ්ෂ තම හඳහා රර්ෂෂක 

අමාතයාං ය  ශපොලීසිය තතුළු රර්ෂෂක අං  ඒකාබශධාශ 

ක්රියාත්මක ශශනශා. අශේ රශට් අනාගත පරේපරාශ විනා  ුදඛ්යට 

ශගන යා හැකි තහට ශනොශපශනන තර්ජ්නශලට ුදහුණදීමට හා 

රපදාශලින් ජ්නතාශ ුදදශා ගැනීමට හැකි ශන පරිදි ත්රිවිධා හුදදා 

යාන්ත්රණය  ්ෂි මත් කිරීමට රශයෝජ්නය කිරීම ප්ර ංහනීය 

කරුණ්ෂ. අි ගරු ජ්නාධිපි තුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද 

"ශහෞභ්ාගයශේ  දැ්ෂම" ජ්ාි ක ප්රි පත්ි  රාුදශ තුළ විශ ේෂශයන් 

හඳහන් කරන කරුණ්ෂ ශන්ශන් රට ශශුමශශන් දිවි පරදුශට තබා 

හටන් කළ ත්රිවිධා හුදදාශල හාමාිතකයන්ශ  ශගෞරශය රර්ෂෂා 

කරන බශයි. ශහර ගණනාශ්ෂ ි හවශහේ ප්රමාද වූ ඔවුන්ශ  උහහව තේ  

දීමනා රදිය ශනොපමාශ ලබාදීම මඟින් ඔවුන්ශ  චිත්ත ධධාර්යය 

තශදුරටත් ඉහළ නැං තමට රජ්ය විසින් කටුතතු කරුම ලබයි. 

පරැගිය මාහ 10 තුළ ත්රිවිධා හුදදාශේ නිලධාාරින් 2 819්ෂ හඳහා ද  

ශහරැ නිලයන් 53 468්ෂ හඳහා ද එශහේ ප්රමාද වූ උහහව තේ 

ලබාශදන ලදී. ශබොශහෝ කාලය්ෂ ි හවශහේ ප්රමාද ශශමින් පැශි  

ත්රිවිධා හුදදාශල හා ශපොලීසිශේ  හාමාිතකයන්ශ  ශැටුේ  දීමනා හා 

විශ්රාම ශැටුේ පිළිබඳ ගැටලු විහදීම පිිහ රජ්ය ප්රුදඛ්තාශ දී 

කටුතතු කරුම ලබයි. ඒශා ශමශහේයි. 

1. 2009.05.19 දිනට ශපර පැශි  ුතශධායට ඍජුශම දායක තම 
ශහේතුශශන් හා 2009.05.19 දිනට ශපර පැශි  ුතදමය 
ශාතාශරණශේ  ප්රි ලලය්ෂ ශලහ සිදුවූ ප වචාත් ුතද 
ක්රියාකාරකේශලට දායක තම ශහේතුශශන් රබාධිත වූ ත්රිවිධා 
හුදදා හාමාිතකයන් හා විශ ේෂ කාර්ය බලකාය තතුළු ශ්රී 
ලංකා ශපොලිහව නිලධාාරින් ශශත ජීවිතාන්තය ද්ෂශා හවථාශර 
මාසික දීමනාශ්ෂ ශග තම හබැඳි අභ්යන්තර චක්රශකඛ්ය්ෂ 
ුදදක අමාතයාං ය  රාජ්ය පරිපාලන  හවශශශ  කටුතතු 
පළාත් හභ්ා හා පළාත් පාලන අමාතයාං ය හා විශ්රාම ශැටුේ 
ශදපාර්තශේන්තුශේ එකටතාශ ති ශ නිකුත් කරන ලදී. 

2. අමාතය මණ්ඩලය විසින් විවිධා රාජ්ය රයතනශල ශහේශය 
ශකොට ත්රිවිධා හුදදා හවශේච්ඡා බලශහේනාශ ශශත තතුළත්ශ 
උපරිම ශයහව සීමාශට එළඹ විශ්රාම ශැටුප්ෂ ශනොලබා 
ශහේශශයන් ඉශත්  තමට සිදුවූ අය ශශත විශ්රාම ශැටුේ හිමිකම 
ලබාදීම හඳහා අුමමැි ය ලබාදී තත.  

3. එශමන්ම  ශැන්දඹු හා අනත්දරු විශ්රාම ශැටුශපන් සියයට 
50ක හිමිකම ලබා ගැනීම හඳහා නියමිත කාලසීමාශ තුළ 
අයදුේ කිරීමට ශනොහැකි වූ රණවිරු හාමාිතකයන්ශ  
ශැන්දඹු / ශැන්දඹු පුරුෂයන්ට ද අශහවථාශ හැලශහන පරිදි 
හහන කාලය දීර්ඝ කිරීම අමාතය මණ්ඩලය විසින් අුමමත 
කර ති  අතර  එය ක්රියාත්මක කිරීමට පියශර ශගන තත. 
රණවිරු රැබ හාධානය හඳහා රජ්ය අශධාානය ශයොුද කරමින් 
ත්රිවිධා හුදදාශ  ශපොලීසිය හා සිවික රර්ෂෂක බලකා 
ශහේශාශල විශ්රාමික හා රබාධිත රණවිරුශන්ට හහායක 
උපකරණ ලබාදීම හහ එම පවුක හඳහා නිශාහ ණය 
අධායාපන හා ශෘත්තීය හංශර්ධාන ශැඩහටහන් හා 
ධශදයාධාාර පහරැකේ ලබාදීම හඳහා රුපියක මිලියන 
750්ෂ ගරු ුදදක තමි තුමා විසින් අි ශර්කශ ශශන් 
කිරීමට ශයෝජ්නා කරන ලදී.  

ගරු හභ්ාපි තුමනි  ශකොවිඩ්-19 ශගෝලීය ශහෞඛ්ය අර්බුදය   

අන්තශාදීන්ශ  පාහවකු ප්රහාරශයන් පරැශ ශ්රී ලංකා රජ්යට වි ාල 

අභිශයෝගය්ෂ විය. ශ්රී ලාංකික ත්රිවිධා හුදදාශ ශහෞඛ්ය අමාතයාං ය 

හමට එ්ෂශ මානශ බුශධිය හා  ්ෂි ය උපශයෝගි කර ගනිමින් නශ 

ශපොකුරු හුනනාශගන නශ පූර්ශාර්ෂෂක පියශර දියත් කර ති  

අතර  විවිධා ශෘත්තීකයන්ශ  හහාය ති ශ අඛ්ණ්ඩශ පැි ශරන 

ශහංගතය පාලනය කිරීම හඳහා රශට් ති  අශම හේපත් 

බලුදළුගන්ශන යාන්ත්රණය්ෂ ශගොඩ නටා තත. ශකොවිඩ්-19 

පැි රීම පාලනය කිරීම හඳහා රජ්ය ක්රියාත්මක කරන ජ්ාි ක 

ක්රශමෝපායට දායක ශශමින් රර්ෂෂක අමාතයාං ය හා ත්රිවිධා 

හුදදාශ විසින් සිදු කරන ලද කාර්යභ්ාරය හහ එම කටුතත්ත හඳහා 

ත්රිවිධා හුදදාශේ හා ශපොලීසිශේ  සියලු නිලශල නිලධාාරින් ද්ෂශන 

කැප තම ශේ අශහවථාශේ කෘතගුණ පූර්ශකශ සිහිපත් කරමි. 

ගරු හභ්ාපි තුමනි  "ශහෞභ්ාගයශේ  දැ්ෂම" ප්රි පත්ි යට අුමශ 

ජ්ාි ක රර්ෂෂාශට ුදකතැන ශදමින් රශට් ඒකීයභ්ාශය රර්ෂෂා 

කිරීම හඳහා ශපොලිහව ශදපාර්තශේන්තුශ පරැගිය ශහර තුළ රැවිශ ේෂී 

කාර්යභ්ාරය්ෂ ඉටු කළා. රට තුළ ජීශත්ශන හෑම පුශගලයකුටම 

බිශයන් හා හැශකන් ශතොරශ ජීශත් විය හැකි හාමකාමී ශටපිටාශ්ෂ 

පශත්ශාශගන යෑම හඳහා අශ ය ප්රි පත්ි  හේපාදනය හා 

මටශපන් තම සිදු කරන අතර  2019 ශහරට හාශේ්ෂෂශ 2020 

ශහශර් අපරාධා සිදු තේ අඩු කර ගැනීමට ශපොලිහව 

ශදපාර්තශේන්තුශට හැකි ත ි ශබනශා. 

හමහවත අපරාධා ශාර්තා  තම 2019 ශර්ෂශේ   946 535්ෂ ශන 

අතර  2020 ශර්ෂශේ   722 136්ෂ020 ශර්ෂශේ  අපරාධා ශාර්තා තම 

946/ශා ද්ෂශා අඩු  ත ි ශබනශා. කුඩු හා පාතාලය ශහේතුශශන් 

කේපේ හා ප්රාණ තපයට ගැනීේ බහුල  තම නිහා හාධාාරණ 

ශයාපාරිකයන්  රශයෝජ්කයන් හා ශෘත්තකයන් දැඩි කේපනයකට 

පත්ශ රට හැර යමින් සිිනයා. අප රජ්ය බලයට  පත් වූ 2019 

ශනොශැේබර් මාහශේ  සිට ශේ ද්ෂශා මත් ද්රශය ශැටලීේ 37 944්ෂ 

සිදු ශකොට පුශගලයන් 38 009්ෂ අත්අඩංගුශට ශගන ි ශබනශා. 

ශමම ශැටලීේ තුළින් ශහශරොයින් කිශලෝග්රෑේ 1 911ක ප්රමාණය්ෂ 

ශහොයා ගැනීමට ශපොලිහව ශදපාර්තශේන්තුශට හැකි  ත ි ශබනශා. 

ශේ ගැන ගරු රංිතත් මශදුමබණ්ඩාර මන්ත්රීතුමා හඳහන් කළා. මා 

හඳහන් කශළේ අශේ රජ්ය බලයට පත් වූ පරැ අත්අඩංගුශට ගත් මත් 

ද්රශය ප්රමාණය. විශදහව රටශල සිට ශමරට ක්රියාත්මක වූ පාතාල 

ජ්ාලය හා හංවිධාානාත්මක අපරාධා ක්රියාකාරකේ අඩ පණ කිරීමට 

අප රජ්ය ශේ ශන විට ක්රියා කරමින් සිිනනශා. ඒ අුමශ ජ්ාතයන්තර 

ශපොලීසිය හමට එ්ෂශ විශදහව රටශල හැටශ සිින පාතාල 

හාමාිතකයන් අත්අඩංගුශට ගැනීම හඳහා විශ ේෂ ශමශහුතේ ශේ 

ශන විටත් සිදු ශනශා. 

අභ්යන්තර රර්ෂෂක අං ශේ  පරැගිය ශහරක ප්රගි ය හඳහන් 

කළශහොත්  මානශ හේපත් හංශර්ධානය  නිලධාාරින් පුහුක  කිරීශේ 

ශැඩහටහන් ක්රියාත්මක කිරීම  ශපොලි ශැඩහටහන් ක්රියාත්මක 

කිරීම  ශපොහහව ශදපාර්තශේන්තුශේ ශහේශය අතහැර යෑශේ 

නිශයෝගය ලබා සිින ශපොලිහව නිලධාාරින් 1 000්ෂ නැශත ශහේශශේ  

පිහිටු තම  ශපොලිහව දු්ෂගැනවිලි කඩිනමින් හමථයට පත් කිරීම  

“ජ්නපි ට කියන්න” ශැනි ශැඩහටහන් රැහ්ෂ ක්රියාත්මක කර 

ි ශබනශා. ඒ ශාශ ම  අද ශපොලීසියට බැ ශඳන ශපොලිහව 

ශකොහවතාපක ශකශනකුට අශහවථාශ ි ශබනශා නිශයෝජ්ය 

ශපොලිහවපි ශරශය්ෂ ද්ෂශා ඉහළට යන්න. උප ශපොලිහව 

පරී්ෂෂකශරුන්ටත් ඉහළට යෑශේ අශහවථාශ හලහා දී ි ශබනශා.  

ශපොලිහව ශදපාර්තශේන්තුශේ වි ාල අඩුපාඩුශ්ෂශ පැශැි  

ශාහන ගැටලුශ ගැන කථා කළා. අපි එයට විහුනම්ෂ ශලහ 

ඉන්දියාුම ණය ශයෝජ්නාශ යටශත් ජීේ රථ 750්ෂ ලබා ගැනීමට 

අශ ය කටුතතු හලහා ි ශබනශා. ඒ ශාශ ම ශරාශයන් 

අත්අඩංගුශට ගත් ශාහන ලබා දීමටත් ශයෝජ්නා කර ි ශබනශා. 

ශපොලිහව නිලධාාරින්ශ  දැුමම හහ රකකප ශර්ධානය කිරීම 

හඳහා කටාන ශපොලිහව අභ්යාහ විදයාලය ශමන්ම කළුතර ශපොලිහව 

අභ්යාහ විදයාලය හංශර්ධානය කිරීමට හැලරැේ ශයෝජ්නා කර 

ි ශබනශා. ශ්රී ලංකාශේ ප්රථම ශරට ශපොලිහව නිලධාාරින් හඳහා 

උපාධි අධායයන ශැඩහටහන්ෂ කැලි වි වශවිදයාලය හමට එ්ෂශ 

රරේභ් කිරීමට ද අපට හැකි වුණා. ගරු හභ්ාපි තුමනි  අප රාජ්ය 

අමාතයාං ශේ  විෂය පශධාි යට තතුළත් කර ති  රාජ්ය ශනොශන 

හංවිධාාන පිළිබඳ ජ්ාි ක ශකකේ කාර්යාලය පිළිබඳශ මා විශ ේෂ 

අශධාානය්ෂ ශයොුද කිරීමට කැමැි යි. දැනට ක්රියාත්මක ශන 1980 

අංක 31 දරන හවශේච්ඡා හමාජ් ශහේශා හංවිධාාන පනත ඉශත්ශකොට 

ශර්තමාන තත්ත්ශයට ගැළශපන පරිදි නශ පනත්ෂ ශගන ඒමට 

කටුතතු කරනශා. රාජ්ය ශනොශන හංවිධාාන මඟින් ශමරටට ගලා 

1909 1910 



පාර්ලිශේන්තුශ 

එන අරුදදක ත්රහවතශාදී ක්රියාශන්ට ශහෝ නීි  විශරෝධි ක්රියාශලට 

ශයොදා ගැනීම ශැළැ්ෂ තමට රැදුරැ ක්රියා මාර්ග ුමදුශර්දී ශත්මන් රජ්ය 

ගන්නා බශ හඳහන් කළ ුතතුයි. පරැගිය යහ පාලන රජ්ය හමශේ  

රාජ්ය ශනොශන හංවිධාාන හරහා ත්රහවතශාදී ක්රියාශලට ුදදක ලැබී 

ති  බශට පරී්ෂෂණශලදී ශේ ශන විට අනාශරණ   ත ි ශබනශා. 

ගරු හභ්ාපි තුමනි  රශට් දිහවත්රි්ෂ හා ප්රාශශශීය පරිපාලන 

ශුහය  ්ෂි මත් කිරීම හහ එම අං  ඒකාබශධා කිරීම හවශශශ  

කටුතතු අං ශයන් සිදු ශනශා. “ශහෞභ්ාගයශේ  දැ්ෂම” ප්රි පත්ි  

ප්රකා යට අුමශ ජ්නතා ශ්ෂන්රීය රර්රකය්ෂ ශගොඩනැඟීශේ 

කාර්යශේ දී මා යටශත් ති  දිහවත්රි්ෂ ශකකේ කාර්යාල  ප්රාශශශීය 

ශකකේ කාර්යාල හා ග්රාම නිලධාාරින් ශශත රැවිශ ේෂී 

කාර්යභ්ාරය්ෂ පැශශරනශා. ගුණාත්මකශ හා ලලදායි ශලහ න තන 

තා්ෂෂික ක්රම ක්රියාත්මක කිරීම හඳහා ශමම සියලු කාර්යාල 

ඒකාබශධා විය ුතතුයි. ශමම කාර්යාල මඟින් මහ ජ්නතාශට 

ධදනිකශ විවිධා ශහේශා ඉටු කරන අතර එම ශහේශා  ශඩාත් 

කාර්ය්ෂෂම කිරීම හඳහා නශ තා්ෂෂණය ශයොදා ගැනීමට 

නියමිතයි. ඒ තුළින් ජ්නතා ශ්ෂන්රීය රර්රකය්ෂ ශගොඩනැඟීම අප  

රජ්ශේ  අරුදණයි. මහජ්න අශ යතා ශශුමශශන් යහපත් 

කාර්ය්ෂෂම ශහේශාශ්ෂ ඉටු කිරීම හඳහා තනතුරුශලට පත් කිරීශේදී 

ද්ෂෂ  කුහලතා පූර්ණ නිලධාාරින් හුනනා ගැනීමට හේුදඛ් 

පරී්ෂෂණ පශත්ශා දිහවත්රි්ෂ ශකකේ හා ප්රාශශශීය ශකකේශරුන්ශ  

හංචිතය්ෂ හකහව ශකොට ි ශබන අතර  එම නිලධාාරින්ශ  

ශෘත්තීමය තෘේි ය ති  ශේ යැයි එමඟින්  අශේ්ෂෂා කරනශා. 

යහපත් වූ රාජ්ය පාලනය්ෂ ති  කිරීම උශදහා  දූෂණය හහ 

අක්රමිකතා ශළ්ෂශාගත ුතතුයි. ඒ හඳහා හවශශශ  කටුතතු අං ශේ  

විමර් න ඒකකය  ්ෂි මත් කරමින් නශ යාන්ත්රණය්ෂ හුනන්ශා දී 

ි ශබනශා. 2021 ශර්ෂය හඳහා අශේ්ෂෂිත අය ශැය ශයෝජ්නාශ්ෂ 

ශලහ දිහවත්රි්ෂ විමර් න ඒකක තශදුරටත් හවිබල ගැන් තමට අශ ය 

ක්රියා මාර්ග ශගන ි ශබනශා. 

ග්රාමීය හා නාගරික ප්රශශ ශල හමාජ් රැබහාධානශේ  ශැදගත් 

කාර්යභ්ාරය්ෂ සිදුකරන හංශර්ධාන නිලධාාරින්ශ   තා්ෂෂණ 

නිලධාාරින්ශ  හහ තා්ෂෂණ හහායක නිලධාාරින්ශ  ශමන්ම 

ශරිතහවට්රාර් ජ්නරාක ශහේශශේ  නිලධාාරින්ශ  ද ශහේශා ගැටලු විහඳීම 

හඳහා ශහේශා ශයශහවථාශ හහ බඳශා ගැනීශේ පිනපාින කඩිනමින් 

හේමත කර ඔවුන් ඒකාබශධා ශහේශයට අන්තර්ග්රහණය කිරීමටත්  

ඔවුන්ශ  ශහේශා තත්ත්ශය ඉහළ දැමීමටත් අශ ය කටුතතු ක්රියාශට 

නංශා ි ශබනශා. 

ප්රාශශශීය ශකකේ කාර්යාල නශ තා්ෂෂණශයන් බලගැන් තම 

හඳහා e-DS - e- ප්රාශශශීය ශකකේ කාර්යාල - ශයාපෘි ය 

ක්රියාත්මක කිරීමට අශ ය සියලු පියශර දැනටමත් රරේභ් කර 

ි ශබනශා.  

මාශ  ප්රධාානත්ශශයන් දිහවත්රි්ෂ ශකකේශරු මහකට ශර්ෂ හහ 

ප්රාශශශීය ශකකේශරු තුන් මහකට ශර්ෂ කැඳශා ජ්නතාශශ  හා 

රාජ්ය නිලධාාරින්ශ  ගැටලු නිරාකරණය කිරීම හඳහා දිහා ශකකේ 

හුදළුශ හා ප්රාශශශීය ශකකේ හුදළුශ පශත්ශුම ලබනශා. 

ගරු හභ්ාපි තුමනි  ශේ අශහවථාශේදී කියන්න ඕනෑ  රාජ්ය 

රර්ෂෂක අමාතයාං ය යටශත් හවශශශ  කටුතතු අමාතයාං යත් 

ි බීම නිහා අශේ ශර්තමාන ශකකේතුමා ශේ හේබන්ධාශ ඉතා 

වුශමනාශශන් ශහොයා බලා කටුතතු කළ එකත් අපට ශලොකු 

හයිය්ෂ බශ.  

ශමම ශැඩහටහශන් අරුදණ  ත තත්ශත් "ශහෞභ්ාගයශේ  

දැ්ෂමට" අුමශ ජ්නතා ශ්ෂන්රීය රර්රකය්ෂ ශගොඩනැඟීම හඳහා 

ජ්නතාශශ  ගැටලුශලට කඩිනේ විහුනේ ලබා දීමයි. 

ග්රාම නිලධාාරි ශහේශය කාර්ය්ෂෂම ශහේශාශ්ෂ බශට පත්කිරීම 

හඳහා "ශ්රී ලංකා ග්රාම නිලධාාරි ශහේශය" ශශනම ශහේශාශ්ෂ බශට 

පරිශර්තනය කරමින් ශහේශා ශයශහවථාශ්ෂ හකහව කිරීමට දැනටමත් 

අශ ය පියශර ශගන ි ශබනශා. ග්රාම නිලධාාරි පුරේපාඩු හේපූර්ණ 

කිරීම හඳහා ශමම ශහර තුළ හේුදඛ් පරී්ෂෂණ අශහන් ශකොට 

පත් තේ ලබාදීමට කටුතතු කරමින් පශි නශා. තශදුරටත් පශි න 

පුරේපාඩු කඩිනමින් හේපූර්ණ කිරීමට හැලරැේ කර  ි ශබනශා. 

අභ්යන්තර රර්ෂෂක  හවශශශ  කටුතතු හා රපදා 

කළමනාකරණ රාජ්ය අමාතයාං ශයහි ප්රාශශශීය පරිපාලන 

ප්රි හංහවකරණ අං ය 2020 හැේතැේබර් මහ තරඹ  නශ අං ය්ෂ. 

ශමහි මූලික අරුදණ ජ්ාි ක ප්රි පත්ි  රාුදශශහි හඳහන් "පුරශැසි 

ශ්ෂන්රීය රාජ්ය පාලනය්ෂ" ශශුමශශන් වූ අභිමතාර්ථ හා්ෂෂාත් 

ශන ශහේ ශමරට ප්රාශශශීය පරිපාලන ක්රියාදාම මඟින් (දිහවත්රි්ෂ හා 

ප්රාශශශීය ශකකේ කාර්යාල මඟින්) සිදු ශකශරන මහජ්න ශහේශා 

හැප ශේ යාන්ත්රණය ි රහාර අන්දමින් ශැඩි දිුතක  කිරීමයි. 

නශ තා්ෂෂණශයන් ගම හංශර්ධානය විය ුතතු යන හංකකපය 

මත e-ග්රාම නිලධාාරි ශයාපෘි ය ලබන ශහර ශන විට හරි අඩකින් 

පමණ නිම කිරීමට හැලරැේ කර තත. ශමම ශයාපෘි ය හඳහා 2021 

අය ශැශයන් අශේ්ෂෂිත ුදදල ශුමශේ  රුපියක මිලියන 1 495කි. 

ශමම ශයාපෘි ය මඟින් පුරශැසියන්ට හා නිලධාාරින්ට භ්ාවිත 

කිරීමට හැකි විශ ේෂශයන් හැලරැේ කරන ලද ගෘහ පාදක දත්ත 

පදනේ වූ ශැඩහටහන්ෂ ක්රියාත්මක කිරීමට දැනටමත් හැලරැේ 

ශකොට අශහන්.  ශඩාත් වි වශහනීය ශතොරතුරු ප්රභ්ශය්ෂ ශලහ ශමම 

ශයාපෘි ය භ්ාවිත කිරීමට හැකි අතර  අශ ය පරිදි එය රජ්ශේ  

ශශනත් නියාමන හා හංශර්ධාන කාර්යයන් හමට ඒකාබශධාශ ක්රියා 

කළ හැකි ශශනශා. 

ගරු හභ්ාපි තුමනි  ජ්නතාශශ  නීතයුමූලල ඉඩේ අයිි ය 

තතහවුරු කරන ලිපි ශකඛ්න රැර්ෂෂිත කිරීම හඳහා ශරිතහවට්රාර් 

ජ්නරාක ශදපාර්තශේන්තුශ e-Land - ළ-ඉඩේ - ශයාපෘි ය රරේභ් 

කර ි ශබනශා. එම ශයාපෘි ය හමට ඕනෑම අශයකුට තමන්ශ  

ඉඩේශල පත්ඉරු හා ඔේපු පිටපත්  කාර්යාලශලට පැමිණීමකින් 

ශතොරශ මාර්ගගත - online - ක්රමයට ලබා ගත හැකි ශශනශා.  

"රට හදන ශහෞභ්ාගයශේ  දැ්ෂම" ප්රි පත්ි  ප්රකා නශේ  එ්ෂ 

පරිච්ශදදය්ෂ ශශන් කර තත්ශත් ලලදායි පුරශැසිශය්ෂ හහ 

හතුිනන් ජීශත් ශන පවුල්ෂ නිර්මාණය කිරීමටයි. එම අරුදක  ඉෂවට 

කර ගැනීම හඳහා ජ්නතාශශ  ශශපළ රැර්ෂෂිතතාශ ශමම 

ශයාපෘි ය තුළින් තහවුරු ශශනශා. 

උේපැන්න  විශාහ  මරණ ශැනි ජ්නතාශශ  ශිනනා ලියකියවිලි 

හංර්ෂෂණය හඳහා ඩිිතටක තා්ෂෂණය ශයොදා ශගන ති  අතර  

ඉදිරිශේ  එම ශහේශා ද  මාර්ගගත - online -  ක්රමය ඔහවශහේ ලබා 

දීමට කටුතතු කරනශා. ශමමඟින් මහජ්නතාශට කාර්ය්ෂෂම 

ශහේශාශ්ෂ හැලශහන අතර  ශයාජ් ශකඛ්න හැකසීම 

හේපූර්ණශයන්ම නැශැත් තමට හැකි ශශනශා. 

එශහේම  2021 ශහශර් දී "ඉ- ජ්නගහන ශයාපෘි ය" තුළින් ශ්රී 

ලංකාශේ සියලු පවුකශල ශතොරතුරු හා පුශගල ශතොරතුරු 

ශකඛ්නගතශකොට ඉදිරිශේ  දී රජ්ශේ  කාර්යයන්ශලදී අශ ය කරන 

ජීශ හංඛ්යාත ශතොරතුරු ශයොදා ගැනීමට කටුතතු කරනශා. 

ග්රාමීය ශරිතහවට්රාර්ශරුන් දිරිගැන් තම හඳහා උපත්  මරණ 

ලියාපදිංචි කිරීශේ දීමනාශ  කාර්යාල දීමනාශ හහ ලිපිද්රශය දීමනාශ 

ශැඩි කිරීමට 2021 ශර්ෂශේ  කටුතතු කරනශා. 

ගරු හභ්ාපි තුමනි  රශට් ජ්ාි ක රර්ෂෂාශ රැර්ෂෂිත කිරීමත්  

ශ්රී ලංකා විශශ  ගමන් බලපත්රශේ  තත්ත්ශය හා පිළිගැනීම ඉහළ 

නැං තමත් ශපරදැරි කරගත් නශ විදුත් ගමන් බලපත්රය්ෂ 

1911 1912 

[ගරු චමක රාජ්ප්ෂෂ මහතා] 



2020  ශදහැේබර්  03 

හුනන්ශාදීම ඉදිරිශේ  දී සිදු කරනශා. 2022 ශහර ශන විට ශමම 

විදුත් විශශ  ගමන් බලපත්රය නිකුත් කිරීමට අශ ය මූලික 

කටුතතු දැනට ක්රියාත්මක ශශමින් පශි නශා. ඒ හඳහා 2021 අය 

ශැය ශයෝජ්නාශ්ෂ ශලහ රුපියක මිලියන 1 010්ෂ තහවතශේන්තු 

කර ි ශබනශා. 

රජ්ශේ  අරුදණ  ත තත්ශත් ශ්රී ලංකාශ  කලාපශේ  ප්රුදඛ්තම 

රගමන හා විගමන ශහේශාශ හහිත රට බශට පත් කිරීමයි.  

2021 අය ශැය ශයෝජ්නා ශලහ රගමන හා විගමන 

ශදපාර්තශේන්තුශ තශත් ශයාපෘි  කිහිපය්ෂ ක්රියාත්මක කිරීමට 

හැලරැේ කර ි ශබනශා.  

ගරු හභ්ාපි තුමනි  අශේ කටුතතු හාර්ථක කර ගැනීමට 

රර්ෂෂක අමාතයාං ශේ  ශකකේතුමා තතුළු අශනකුත් සියලු 

නිලධාාරින්  ත්රිවිධා හුදදාපි ශරුන්  ශපොලිහවපි තුමා  නිශයෝජ්ය 

ශපොලිහවපි තුමා  ප්රාශශශීය ශකකේශරුන්  දිහාපි ශරුන්  

අශනකුත් අි ශර්ක ශකකේශරුන් රදී ශේ සියලුශදනාම ඉතා 

මහන්සිශයන් ශැඩ කරනශා. ඒ අය ලබා දුන් හහශයෝගයත්  

කැප තමත් ශේ අශහවථාශේදී ශගෞරශ පූර්ශකශ හඳහන් කරමින් 

මශ  කථාශ අශහන් කරනශා. 

මම මශ  කථාශේ ඉි රි ශකොටහ හැන්හාඩ්ගත කරන ශලහ 

ඉකලා සිිනමින්  සභාගත* කරනශා.  ශමොකද  කාලය ප්රමාණශත් 

ශනොශන නිහා.  
 

* සභාදම්සය මත තබන ලෙ කථාදේ ඉිනරි දකො ස: 
   சபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட உமரயின் எஞ்சிய பகுதி:: 

   Rest of the speech tabled: 
 

· රගමන හා  තහා නීි රීි  උකලංඝනය කරන විශශශීය රැඳැවියන් රඳශා 
තබා ගැනීම හඳහා ජ්ාතයන්තර ප්රමිි ශේ  රැඳැවුේ මධායහවථාන 
ඉදිකිරීමට කටුතතු හේපාදනය කරමින් පශි නශා. 

· රගමන හා විගමන ශංචා දූෂණ ශැළැ්ෂ තම හඳහා විශ ේෂ බුශධි ඒකක 
පිහිටුශනශා. 

· නශ තා්ෂෂික පහරැකේ හහිත පළාත් කාර්යාල 4්ෂ ඌශ  
හබරගුදශ  උතුරු මැද හා නැශගනහිර පළාත්ශල පිහිටුශනශා. 

· මාර්ගගත - online - ක්රමයට විශශ  ගමන් බලපත්ර හහ ශවිත්ශ 
පුරශැසිභ්ාශය හඳහා වූ අයදුේපත් භ්ාර ගැනීශේ නශ තා්ෂෂික 
ක්රමශේදය්ෂ -Web Portal - හුනන්ශා දීමට කටුතතු කරනශා. 

"ශහෞභ්ාගයශේ  දැ්ෂම" ප්රි පත්ි  ප්රකා නශේ  එ්ෂ පරිච්ශදදය්ෂ ශශන් 

කර තත්ශත් රැර්ෂෂිත රට්ෂ නිර්මාණය කිරීමටයි. රපදා 

කළමනාකරණය එහිලා විශ ේෂ ශැදගත් අං යකි. හවශභ්ාවික රපදා අපට 

නැශැත්විය ශනොහැකි නුදත් එශැනි අශහවථාශක දී මහ ජ්නතාශට සිදුශන 

පීඩා ශැළැ්ෂ තම හා අශම කිරීමට රජ්ය විසින් කඩිනේ ක්රියාමාර්ග ගත ුතතු 

ශේ. පූර්ශ අනතුරු තට තේ  රර්ෂෂිත ක්රියාමාර්ග ගැනීම  හානියට 

පත්වූශන් ශනොපමාශ නටා සිටු තම හා ශභ්ෞි ක හේපත් යළි ප්රි හවථාපනය 

කිරීම රපදා කළමනාකරණය මඟින් සිදු කළ ුතතු ශශනශා. 

2030 ශන විට රපදා ශහේතුශශන් සිදුශන මරණ අුමපාතය 50%කින් 

අඩුකිරීම හා රපදාශලින් පීඩාශට පත්ශන ප්රමාණය 50%කින් අඩු කිරීම 

රජ්ශේ  අරුදණයි. 2021 ශර්ෂය හඳහා රපදා කළමනාකරණ අං ය ප්රධාාන 

ශයාපෘි  25්ෂ හැලරැේ කර තත. 

රපදාශක දී හදිසි ප්රි චාර දැ්ෂ තශේ ධාාරිතාශ ශර්ධානය කිරීම හඳහා රපදා 

කළමනාකරණ මධායහවථානශේ  නශ තා්ෂෂික උපකරණ හවිකිරීමට 

2021 ශහශර් දී අශේ්ෂෂා කරනශා. ශේ අුමශ ඕනෑම රපදාශකට පූර්ශ 

අනතුරු තට තේ කළ හැකි හන්නිශේදන පශධාි ය්ෂ ද හවථාපිත කිරීමට 

බලාශපොශරොත්තු ශශනශා. දිහවත්රි්ෂක 25 හඳහා පැය 24 පුරා ක්රියාත්මක 

රපදා ශමශහුතේ මැදිරි 25්ෂ පිහිටු තමට නියමිතයි. 

සියලු රටශකශල ක්රියාත්මකශන රපදා අශදානම අශම කිරීම හඳහා ශන 

ශහන්දායි හේුදි යට අුමශ තමයි ශ්රී ලංකාශ තුළ ද රපදා කළමනාකාරණ 

ක්රියාශලිය හැකසී තත්ශත්. ශමම හේුදි ය 2031 ද්ෂශා ක්රියාත්මක ශනශා. 

ශලෝකශේ  කිසිදු රටකට තනිශ රපදා අශම කර ගැනීශේ හැකියාශ්ෂ නෑ. 

ඒ නිහා අප ශලෝකශේ  අනිකුත් රටශක හමට එ්ෂශ රපදා අශම කිරීම 

හඳහා ශැඩහටහන් ක්රියාත්මක කළ ුතතු ශනශා. ශමහි එ්ෂ පියශර්ෂ ශලහ 

ශදහව විශදහව රපදා කළමනාකරණ විශ ේෂඥයින්ශ  හහභ්ාගිත්ශශයන් 

බහුවිධා රපදා අශම කිරීම හේබන්ධාශ අන්තර්ජ්ාි ක හුදළුශ්ෂ ශමම මහ 

14 සිට 16 ද්ෂශා පැශැත් තමට අප විසින් හංවිධාානය කර ි ශබනශා. 

රටශක 60ක පමණ නිශයෝිතතයන් ශේ හඳහා හහභ්ාගි තමට නියමිතයි. 

ශමම කි කාශත තුළින් විවිධා රටශල අත් දැකීේ ශමරට රපදාශන් අශම 

කර ගැනීම හඳහා ශයොදා ගැනීමට අපි බලාශපොශරොත්තු ශශනශා. 

නායයෑේ අශදානේ කලාප හුනනාශගන එම ප්රශශ  සිි යේගත කර 

ජ්නතාශ දැුමශත් කිරීම දීප ශයාේතශ දැන් රරේභ් කර තත. නායයෑේ 

අශදානම අශම කිරීම හඳහා විශ ේෂ ශයාපෘි  කිහිපය්ෂ ක්රියාත්මක කිරීමට 

ජ්ාි ක ශගොඩනැඟිලි පර්ශේ ෂණ හංවිධාානය විසින් 2021 අය ශැය 

ශයෝජ්නා ශලහ ඉදිරිපත් ශකොට ි ශබනශා. 

විශ ේෂශයන් දිශයිශන් නායයෑේ අශදානේ හහිත හවථාන 147 හුනනා ශගන 

ති  අතර  එම හවථානශල බෑවුේ හවථාශර කිරීමට ශඩොලර් මිලියන 110්ෂ 

තහවතශේන්තු කර තත. එම ශයාපෘි ය යටශත් රඹු්ෂකන සිට බදුකල 

ද්ෂශා ති  දුේරිය මාර්ගශේ  අශදානේ හවථාන 22ක ප්රි හංහවකරණ කටුතතු 

ලබන ශහශර් සිදු ශේ. 

අධි අශදානේ කලාපශල ජීශත්ශන ජ්නතාශ කඩිනමින් රැර්ෂෂිත 

හවථානශල පදිංචි කිරීමට විශ ේෂ ශැඩහටහන්ෂ ද ක්රියාත්මකයි.  

ශකශහේ ශශතත් රපදා කළමනාකරණ ශඩා පහරැ කිරීම හඳහා 2005 අංක 

13 දරන ශයහන කළමනාකරණ පනත හහ ළට අදාළ සියලු අණ පනත් 

හංශ ෝධානය කිරීමට අශ ය ක්රියාමාර්ග ගන්නශා. 

ඕනෑම හවශාභ්ාවික විපතකදී එයට ශගොදුරු ශන මහජ්නතාශ එයින් ුදදශා 

ශගන ඔවුන්ශ  හානි පූර්ණය කිරීම රජ්ශේ  පූර්ණ ශගකීම්ෂ ශහේ හලකා 

කටුතතු කරන අතරම  ජ්ල ගැකශමන්  නාය යාශමන්  අධික ඉශඩෝරය 

ශමන්ම රැනාමි හා රැළි කුණාටු ශැනි හවශාභ්ාවික ශයහනයන් ති  තමට 

බලපෑ මූල ශහේතු විදයාුමූලලශ වි වශකෂණය කර ශමම විපත් ශළ්ෂශා 

ගැනීම අප රජ්ශේ  මූලික ප්රි පත්ි ය ශනශා. 

ශ්රී ලංකාශේ මධායම  හබරගුදශ  ඌශ පළාත හා කළුතර ශැනි 

දිහවත්රි්ෂකයන්ශගන් ශබොශහෝ ප්රශශ  පරැගිය ද ක ගණනාශ තුළ 

රර්ෂෂිත පරිහරයක සිට අධි අශදානේ කලාප බශට පත්වූශේ  මානශ 

ක්රියාකාරකේ ශහේතුශශන්. රශට් පැශැි ය ුතතු 30% ශන හවශභ්ාවික ශන 

ගහනය 1970 සිට අද ශන විට 20% ටත් ශඩා අඩු  ත ි ශබන අතර  එය 

පරිහරයට ශඩාත් ශැදගත් ශන කුනකර ප්රශශ ශල බරපතළ තත්ත්ශයකට 

පත්ශ ි ශබනශා. ශගාබිේ හඳහා ශශන්  ත ි බූ භූමි ප්රශශ ශලින් ලලදා  

ශලහ ශබොශහෝ පළාත්ශල භ්ාවිත ශන්ශන් 20% සිට 25% ශැනි කුඩා 

ප්රමාණය්ෂ. 

ශේ නිහා උපායමාර්ගික පරිහර පශධාතීන්ශ  හවශභ්ාවික පරිහරය හා 

ධජ්ශ විවිධාත්ශය නැශත ප්රි හවථාපනය කිරීම අපශ  මූලික කර්තශයය 

ශනශා. ශේ හඳහා ශේ ශන විටත් විශ ේෂඥයන්ශ  උපශදහව මත සියලුම 

කුනකර ප්රශශ ශල රපදාශන්ට ල්ෂවිය හැකි ඉඩේ හුනනාශගන 

ි ශබනශා. ශේ නිහරු කුනුදදුන් සියකශකම ශලාකුළු ශනාන්තර නැශත 

ශගා කිරීමට ශේ ශන විට සියලු හැලරැේ හකහව කර අශහානයි. 

ශමම ශැඩහටහන රපදා කළමනාකරණ අමාතයාං ය හා පළාත් පාලන 

අමාතයාං ය  ජ්ාි ක ශගොඩනැගිලි පර්ශේ ෂණ හංවිධාානය යන සියකලම 

එකතු කර ක්රියාත්මක කරන ඒකාබශධා ශැඩ පිළිශශළ්ෂ ශලහ දියත් කර 

ි ශබනශා. ශේ හඳහා ශලෝක බැංකුශේ හා එ්ෂහත් ජ්ාතීන්ශ  

හංවිධාානශේ  ශනශගා හා හරිත බිේ ති  කිරීශේ ශැඩහටහන් හමට 

ඒකාබශධාශ කටුතතු කර  පරිහරය රැරකිමින් ි රහාර හංශර්ධානය්ෂ කරා 

යන ගමනට ශ්රී ලංකාශේ සියලුම පරිහර හංවිධාාන හා පරිහරශේදීන්ශ  

හවශේච්ඡා දායකත්ශය ශමම දීප ශයාේත ශැඩහටහශන් ජ්ශය බශට පත්ශුම 

දැකීම අපශ  බලාශපොශරොත්තුශයි.  

ශමම ඉදිරි අවුරුදු 5ක කාලය තුළ සියලු ශලාකුළු ශනාන්තර හවථාපිත 

කිරීමටත්  ශැේ හා ශාරි කර්මාන්ත රශ්රිත හවශභ්ාවික පශධාි න් යළි 

පිහිටු තමටත්  ප්රධාාන ගංගාශල ශපෝෂක ජ්ල දහරාශන් යළි ප්රි හවථාපනය 

කිරීමටත් අශ ය ශැඩ කටුතතු ශේ ශන විටත් රරේභ් කර ි ශබනශා. ශේ 

ක්රමය ඉදිරියට ශගන යාම මඟින් අධි අශදානේ කලාප නැශතත් රර්ෂෂිත 

කුනබෑවුේ බශට පත් කිරීමටත්  පිරිසිදු ජ්ල ප්රශාහයන් හා අපට උරුම 

ධජ්ශ විවිධාත්ශය පුනර්ජ්නනය කිරීමටත් හැකි ශුම ති  බශ අපි දැඩි ශහේ 

වි වශාහ කරනශා. 

1913 1914 



පාර්ලිශේන්තුශ 

ඒ ශාශ ම කාලගුණ විදයා ශදපාර්තශේන්තුශ රපදා තත්ත්ශයන් පිළිබඳ 

නිශැරදි පුශරෝකථනය සිදු කළ හැකි ශන පරිදි න තන තා්ෂෂික ශමශලේ 

උපකරණශලින් හා දැුමමින් හවිමත් කිරීමට අපි බලාශපොශරොත්තු ශශනශා. 

JICA රධාාර යටශත් නශ තා්ෂෂණශයන් ුතත් ශඩොේලර් (Doppler) 

ශර්ඩාර් පශධාි ය්ෂ හවථාපනය කිරීම හඳහා හැලරැේ ක්රියාත්මක ශේ. 

විශ ේෂශයන් අප රශට් නිතර සිදුශන කාලගුණ ශශනහව තේ නිහා කෘෂි 

ශගාශන්ශලට හා අහවශුමශලට සිදුශන හානි අශම කර ගැනීමට මින් හැකි 

ශශනශා. එශමන්ම හුදද්ර නිරී්ෂෂණ ජ්ාලය්ෂ හවථාපිත කර ක්ශර හා නාවික 

අනාශැකිකරණය ශැඩිදිුතක  කිරීමට ලබන ශහශර් අශේ්ෂෂා ශකශර්. 

අශහාන ශ ශයන් අි ගරු ජ්නාධිපි  ශගෝඨාභ්ය රාජ්ප්ෂෂ මැි තුමන් 

"ශහෞභ්ාගයශේ  දැ්ෂම" දහ ශැදෑරුේ ප්රි පත්ි  ක්රියාශට නංශා  රශට් 

රර්රක හංශර්ධානය ති  කිරීමට ශමන්ම ජ්නතාශශ  සියලු හාමාජීය රැබ 

හාධාන ශැඩහටහන් ශඩාත් ලලදා  ශලහ ඉටුකිරීමට  රර්ෂෂක 

අමාතයාං ශේ  ද ශනොමද හහශයෝගය ති ශ රාජ්ය රර්ෂෂක  හවශශශ  

කටුතතු හා රපදා කළමනාකරණ රාජ්ය අමාතයාං ය අශේ්ෂෂා කරනශා. 

ඒ හඳහා ඔබ හැමශ  හහශයෝගය ශේ උත්තරීතර හභ්ාශශන් අශේ්ෂෂා 

කරනශා. 

ඒ අය ලබා දුන් හහශයෝගයත්  කැප තමත් ශේ අශහවථාශේදී 

ශගෞරශ පූර්ශකශ හඳහන් කරමින් මශ  කථාශ අශහන් කරනශා.   
 
“103 ශන ශීර්ෂශයහි  01 ශන ශැඩහටහන පුනරාශර්තන වියදම 

හඳහා රු. 5 502 500 000ක ුදදල උපශකඛ්නයට තතුළත් කළ ුතතුය” 
යන ප්ර වනය විමහන ලදින් හභ්ා හේමත විය. 

  
103 ශන ශීර්ෂශයහි 01 ශන ශැඩහටහන  පුනරාශර්තන වියදම 

උපශකඛ්නශයහි ශකොටහ්ෂ හැිනයට ි බිය ුතතුයයි නිශයෝග කරන ලදී. 
 

01 ශන ශැඩහටහන.- ශමශහුතේ ශැඩහටහන -  මූලධාන වියදම   
රු.10 705 850 000 

 

“103 ශන ශීර්ෂශයහි  01 ශන ශැඩහටහන මූලධාන වියදම හඳහා 
රු.10 705 850 000ක ුදදල උපශකඛ්නයට තතුළත් කළ ුතතුය” යන 
ප්ර වනය විමහන ලදින් හභ්ා හේමත විය. 

  

103 ශන ශීර්ෂශයහි 01 ශන ශැඩහටහන  මූලධාන වියදම 
උපශකඛ්නශයහි ශකොටහ්ෂ හැිනයට ි බිය ුතතුයයි නිශයෝග කරන ලදී. 
 

02 ශන ශැඩහටහන.- හංශර්ධාන ශැඩහටහන - පුනරාශර්තන වියදම  
රු.8 424 500 000 

 

“103 ශන ශීර්ෂශයහි 02 ශන ශැඩහටහන පුනරාශර්තන වියදම 
හඳහා රු.8 424 500 000ක ුදදල උපශකඛ්නයට තතුළත් කළ ුතතුය” 
යන ප්ර වනය විමහන ලදින් හභ්ා හේමත විය. 

  

103 ශන ශීර්ෂශයහි 02 ශන ශැඩහටහන  පුනරාශර්තන වියදම 
උපශකඛ්නශයහි ශකොටහ්ෂ හැිනයට ි බිය ුතතුයයි නිශයෝග කරන ලදී. 
 

02 ශන ශැඩහටහන.- හංශර්ධාන ශැඩහටහන -  මූලධාන වියදම  
රු.571 700 000 

 

“103 ශන ශීර්ෂශයහි  01 ශන ශැඩහටහන මූලධාන වියදම හඳහා 
රු.571 700 000ක ුදදල උපශකඛ්නයට තතුළත් කළ ුතතුය”  යන 
ප්ර වනය විමහන ලදින් හභ්ා හේමත විය. 
  

103 ශන ශීර්ෂශයහි 01 ශන ශැඩහටහන  මූලධාන වියදම 
උපශකඛ්නශයහි ශකොටහ්ෂ හැිනයට ි බිය ුතතුයයි නිශයෝග කරන ලදී. 
 
 

“தமலப்பு 103, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் தசலவுக் 

கொன ரூபொய் 5,502,500,000 அட்டவமணயிற் ரசர்க்கப்படுைொக”  

எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக் தகொள்ளப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 103, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  மூலதனச் 

தசலவு ரூபொய் 10,705,850,000 
 

“தமலப்பு 103, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கொன  

ரூபொய்  10,705,850,000 அட்டவமணயிற் ரசர்க்கப்படுைொக”  

எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 103, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்  02.-அபிவிருத்திச்  தசயற்பொடுகள் -  

ைீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபொய் 8,424,500,000 
 

“தமலப்பு 103, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, ைீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கொன ரூபொய் 8,424,500,000 அட்டவமணயிற் ரசர்க்கப் 

படுைொக”  எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 103, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, ைீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  மூலதனச் 

தசலவு ரூபொய் 571,700,000 
 

“தமலப்பு 103, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவுக்கொன 

ரூபொய் 571,700,000 அட்டவமணயிற் ரசர்க்கப்படுைொக”  எனும் 

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 103, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 
 

Question, "That the sum of Rs. 5,502,500,000, for Head 103, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 103, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 
 
Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,                    

Rs. 10,705,850,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 10,705,850,000, for Head 103, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 

Head 103, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 
 

Programme 02. - Development Activities - Recurrent Expenditure,            
Rs. 8,424,500,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 8,424,500,000, for Head 103, 
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 103, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 
 
Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,              

Rs. 571,700,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 571,700,000, for Head 103, 
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 

Head 103, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.   
 
 

ගු සභාපිනුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
පුරාවිදයා ශදපාර්තශේන්තුශ ශැය ශීර්ෂ අංක 207  හංශ ෝධාන 

ඉදිරිපත් කිරීම  ගරු දිශන්ෂව  ගුණශර්ධාන අමාතයතුමා. 

1915 1916 

[ගරු චමක රාජ්ප්ෂෂ මහතා] 
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ගු දසල්වරාජා කදේ්දද්ර්ද මහසතා 
(ைொண்புைிகு தசல்வரொசொ கரஜந்திரன்)  

(The Hon. Selvarajah Kajendren)  
 

නැඟී සිටිදේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 

 
ගු සභාපිනුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු ශහකශරාජ්ා කශේන්ද්රන් මන්ත්රීතුමා. 

 
ගු දසල්වරාජා කදේ්දද්ර්ද මහසතා 
(ைொண்புைிகு தசல்வரொசொ கரஜந்திரன்)  

(The Hon. Selvarajah Kajendren)  

Sir, I call for a Division on the Vote of the Ministry of 
Defence.  

 
ගු සභාපිනුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

හංශ ෝධාන ඉදිරිපත් කළාට පරැශ ඒ ඉකලිම කරන්න. 

 

 
207 වන ශීර්ෂය.- පුරාවිෙයා දෙපාර්තදම්්දුරව 

   

01 ශන ශැඩහටහන.- ශමශහුතේ ශැඩහටහන - පුනරාශර්තන වියදම  
රු.1 253 300 000;  මූලධාන වියදම  රු.261 900 000 

 

 
தமலப்பு 207.- ததொல்தபொருளியல் திமணக்களம் 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  

ைீண்டுவருஞ் தசலவு, ரூபொய் 1,253,300,000; மூலதனச் தசலவு, 

ரூபொய் 261,900,000 
 

 
HEAD 207. - DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY  

 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,   
Rs. 1,253,300,000; Capital Expenditure, Rs. 261,900,000 

 

ගු දිද්දෂප ගුණවර්ධන මහසතා  
(ைொண்புைிகு  திரனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු හභ්ාපි තුමනි  ුදදක අමාතයතුමා ශශුමශශන් මම 2021 

විහර්ජ්න පනත් ශකටුේපශත් කාරක හභ්ා අශහවථාශේදී  207ශන 

ශැය ශීර්ෂශේ  01 ශැඩහටහනට පහත හඳහන් හංශ ෝධානය 

ඉදිරිපත් කරනශා. 

 

ගු සභාපිනුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

කාරක හභ්ාශ එකටද? 

 

ගු ම්දත්රීවු  
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர்கள்) 

 (Hon. Members) 

Aye. 
 

මුර පළ වන දයෝජනාව සභා සම්මත විය: 
தீர்ைொனிக்கப்பட்டது: 

Resolved: 
"15 පිටුශේ  6 ශන ශේළිය ඉශත් කර ඒ ශශුමශට පහත හඳහන් 

අයිතමය රශශ  කළ ුතතුය:- 

'ශැඩහටහන 01 ශමශහුතේ ශැඩහටහන 281 650 000   13,000,000 

ශැඩහටහන 02 හංශර්ධාන ශැඩහටහන  971,650,000   248,900,000" 

[ගරු දිශන්ෂව ගුණශර්ධාන මහතා] 
 

(ශමම හංශ ෝධානශේ  අභිප්රාය ශුමශේ   හංශර්ධාන ශැඩහටහන 

යටශත් තහවතශේන්තුගත කළ ුතතු වියදේ අයිතමයන්ද ශමශහුතේ 

ශැඩහටහන යටශත් දැ්ෂ තශමන් සිදුවූ ශරද නිශැරදි කිරීමයි.) 

 
“පුනරාශර්තන වියදම හඳහා රු.281 650 000්ෂ ද්ෂශා අඩු කළ 

ුදදල උපශකඛ්නයට තතුළත් කළ ුතතුය” යන ප්ර වනය විමහන ලදින් 
හභ්ා හේමත විය. 

 

පුනරාශර්තන වියදම හංශ ෝධිතාකාරශයන් උපශකඛ්නශයහි 
ශකොටහ්ෂ හැිනයට ි බිය ුතතුයයි නිශයෝග කරන ලදී. 

 
“මූලධාන වියදම හඳහා රු.13 000 000්ෂ ද්ෂශා අඩු කළ ුදදල 

උපශකඛ්නයට තතුළත් කළ ුතතුය” යන ප්ර වනය විමහන ලදින් හභ්ා 
හේමත විය. 

 

මූලධාන වියදම හංශ ෝධිතාකාරශයන් උපශකඛ්නශයහි ශකොටහ්ෂ 
හැිනයට ි බිය ුතතුයයි නිශයෝග කරන ලදී. 

 

“207 ශන ශීර්ෂශයහි  02 ශන ශැඩහටහන  පුනරාශර්තන වියදම 
හඳහා රු.971 650 000ක ුදදල උපශකඛ්නයට තතුළත් කළ ුතතුය” 
යන ප්ර වනය විමහන ලදින් හභ්ා හේමත විය. 

  
207 ශන ශීර්ෂශයහි 02 ශන ශැඩහටහන  පුනරාශර්තන වියදම 

උපශකඛ්නශයහි ශකොටහ්ෂ හැිනයට ි බිය ුතතුයයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 

 
“207 ශන ශීර්ෂශයහි  02 ශන ශැඩහටහන  මූලධාන වියදම හඳහා 

රු.248 900 000ක ුදදල උපශකඛ්නයට තතුළත් කළ ුතතුය” යන 
ප්ර වනය විමහන ලදින් හභ්ා හේමත විය. 

  
207 ශන ශීර්ෂශයහි 02 ශන ශැඩහටහන  මූලධාන වියදම 

උපශකඛ්නශයහි ශකොටහ්ෂ හැිනයට ි බිය ුතතුයයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 

 

“ைீண்டுவருஞ் தசலவுக்கொன குமறக்கப்பட்ட ரூபொ 

281,650,000 அட்டவமணயிற் ரசர்க்கப்படுைொக” எனும் வினொ 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

 

ைீண்டுவருஞ் தசலவு திருத்தப்பட்டவொறு அட்டவமணயின் 

பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 
“மூலதனச் தசலவுக்கொன குமறக்கப்பட்ட ரூபொ 13,000,000 

அட்டவமணயிற் ரசர்க்கப்படுைொக” எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு 

ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

 

மூலதனச் தசலவு திருத்தப்பட்டவொறு அட்டவமணயின் 

பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 
“தமலப்பு 207, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, ைீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கொன ரூபொய் 971,650,000 அட்டவமணயிற் ரசர்க்கப் 

படுைொக”  எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

  

தமலப்பு 207, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, ைீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

  
“தமலப்பு 207, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவுக்கொன  

ரூபொய்  248,900,000 அட்டவமணயிற் ரசர்க்கப்படுைொக”  எனும் 

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

 

தமலப்பு 207, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

1917 1918 



පාර්ලිශේන්තුශ 

Question, “That the decreased sum of Rs. 281,650,000, for 
Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule” put and agreed to.  

 
Recurrent Expenditure, as amended, ordered to stand part of the 

Schedule. 
 
Question, “That the  decreased sum of Rs.13,000,000, for Capital 

Expenditure, be inserted in the Schedule” put and agreed to.  
 
Capital Expenditure, as amended, ordered to stand part of the 

Schedule. 
 
Question, "That the sum of Rs. 971,650,000, for Head 207, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 207, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 
Question, "That the sum of Rs. 248,900,000, for Head 207, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 207, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

 
ගු සභාපිනුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

Hon. Member, would you like to call for a Division or 
shall we record your opposition? 

 
ගු දසල්වරාජා කදේ්දද්ර්ද මහසතා 
(ைொண்புைிகு தசல்வரொசொ கரஜந்திரன்)  

(The Hon. Selvarajah Kajendren)  

தகௌரவ தவிசொளர் அவர்கரள, இல்மல, I am calling for a 

Division. 

 
ගු දිද්දෂප ගුණවර්ධන මහසතා  
(ைொண்புைிகு  திரனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
That should be taken up at the tail end, Sir. First, we 

have to adopt this. 

 
ගු සභාපිනුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

Okay. 
 

ගු දිද්දෂප ගුණවර්ධන මහසතා  
(ைொண்புைிகு  திரனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Is he calling for a Division on the Head? I think it is 

on the Vote of the Ministry of Defence. So, first, we will 
adopt this and then take the Vote. ඡන්දය ඉකලන්ශන් 
කුමකටද කියලා  රපරැ අහන්න ශශයි  ගරු හභ්ාපි තුමනි. 

 
ගු දසල්වරාජා කදේ්දද්ර්ද මහසතා 
(ைொண்புைிகு தசல்வரொசொ கரஜந்திரன்)  

(The Hon. Selvarajah Kajendren)  
தகௌரவ தவிசொளர் அவர்கரள, திருத்தங்கள் தசய்யப்பட்ட 

பின்னர் வொக்தகடுப்பிற்கு விடப்படரவண்டும். 

 
ගු දිද්දෂප ගුණවර්ධන මහසතා  
(ைொண்புைிகு  திரனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Then, after the Amendment. 

ගු සභාපිනුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

He is agreeable. 
 

දැන් සියලුශදනා නි ව බ්දශ ශාඩි ශශන්න. ශීර්ෂ අංක 207 

හඳහා පාර්ලිශේන්තුශේ අුමමැි ය. 
 

ප්රශ්පනය විමසන ලදී. 
ක හසඬවල් අනුව "පක්ෂ" ම්දත්රී්ද  ජය බව ගු සභාපිනුරමා 

විසි්ද ප්රකාශ් කරන ලදී. 
 

வினொ விடுக்கப்பட்டது. 

 குரல்களின்படி  "ஆம்"  ரைரலொங்கிற்று என ைொண்புைிகு தவிசொளர் 

அவர்கள் அறிவித்தொர்கள். 
 

Question put.  
THE HON. CHAIRMAN, having collected the Voices, declared that 

the “Ayes“ had it. 

 
ගු දසල්වරාජා කදේ්දද්ර්ද මහසතා 
(ைொண்புைிகு தசல்வரொசொ கரஜந்திரன்)  

(The Hon. Selvarajah Kajendren)  

Divide! 

 
පාර්ලිදම්්දුරව 47වන සපථාවර නිදයෝගය ය දත් - පක්ෂව 137:  

විුේධව 5 යනුදව්ද  - දබු දණ්ය. 
 

பொரொளுைன்றம் 47ஆம்  நிமலக் கட்டமளப்படி பிொிந்தது: சொர்பொக 

137; எதிரொக 5. 
 

The Parliament divided under Standing Order No. 47: Ayes 137; 

Noes 5. 
 

ගු සභාපිනුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
ඒ අුමශ 207 ශන ශීර්ෂය හංශ ෝධාන හහිතශ හේමත  ත තත. 

 

222 වන ශීර්ෂය.- ශ්රී ලවකා යුේධ හසමුොව 
 

01 ශන ශැඩහටහන.- ශමශහුතේ ශැඩහටහන - පුනරාශර්තන වියදම  
රු.163 307 970 000 

 

"222 ශන ශීර්ෂශයහි  01 ශන ශැඩහටහන පුනරාශර්තන වියදම 
හඳහා රු.163 307 970 000ක ුදදල උපශකඛ්නයට තතුළත් කළ 
ුතතුය" යන ප්ර වනය විමහන ලදින් හභ්ා හේමත විය. 

  

222 ශන ශීර්ෂශයහි 01 ශන ශැඩහටහන  පුනරාශර්තන වියදම 
උපශකඛ්නශයහි ශකොටහ්ෂ හැිනයට ි බිය ුතතුයයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 
 

01 ශන ශැඩහටහන.- ශමශහුතේ ශැඩහටහන -  මූලධාන වියදම   
රු. 6 465 500 000 

 

"222 ශන ශීර්ෂශයහි 01 ශන ශැඩහටහන මූලධාන වියදම හඳහා 
රු.6 465 500 000ක ුදදල උපශකඛ්නයට තතුළත් කළ ුතතුය" යන 
ප්ර වනය විමහන ලදින් හභ්ා හේමත විය. 

  

222 ශන ශීර්ෂශයහි 01 ශන ශැඩහටහන  මූලධාන වියදම 
උපශකඛ්නශයහි ශකොටහ්ෂ හැිනයට ි බිය ුතතුයයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 

223 වන ශීර්ෂය.- ශ්රී ලවකා නාවික හසමුොව 
 

01 ශන ශැඩහටහන.- ශමශහුතේ ශැඩහටහන - පුනරාශර්තන වියදම  
රු.53 832 600 000 

 

"223 ශන ශීර්ෂශයහි  01 ශන ශැඩහටහන පුනරාශර්තන වියදම 
හඳහා  රු.53 832 600 000ක ුදදල උපශකඛ්නයට තතුළත් කළ 
ුතතුය" යන ප්ර වනය විමහන ලදින් හභ්ා හේමත විය. 

  

223 ශන ශීර්ෂශයහි 01 ශන ශැඩහටහන  පුනරාශර්තන වියදම 
උපශකඛ්නශයහි ශකොටහ්ෂ හැිනයට ි බිය ුතතුයයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 

1919 1920 



2020  ශදහැේබර්  03 

01 ශන ශැඩහටහන. - ශමශහුතේ ශැඩහටහන - මූලධාන වියදම   
රු. 211 000 000  

 

"325 ශන ශීර්ෂශයහි 01 ශන ශැඩහටහන මූලධාන වියදම හඳහා 
රු.211 000 000ක ුදදල උපශකඛ්නයට තතුළත් කළ ුතතුය" යන 
ප්ර වනය විමහන ලදින් හභ්ා හේමත විය. 

  

325 ශන ශීර්ෂශයහි 01 ශන ශැඩහටහන  මූලධාන වියදම 
උපශකඛ්නශයහි ශකොටහ්ෂ හැිනයට ි බිය ුතතුයයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 
 

334 වන ශීර්ෂය.- බහුකාර්ය සවවර්ධන කාර්යසාධක බලකා 
දෙපාර්තදම්්දුරව 

 

01 ශන ශැඩහටහන. - ශමශහුතේ ශැඩහටහන - පුනරාශර්තන වියදම  
රු. 25 410 320 000 

 

"334 ශන ශීර්ෂශයහි 01 ශන ශැඩහටහන පුනරාශර්තන වියදම 
හඳහා රු.25 410 320 000ක ුදදල උපශකඛ්නයට තතුළත් කළ 
ුතතුය" යන ප්ර වනය විමහන ලදින් හභ්ා හේමත විය. 

  

334 ශන ශීර්ෂශයහි 01 ශන ශැඩහටහන  පුනරාශර්තන වියදම 
උපශකඛ්නශයහි ශකොටහ්ෂ හැිනයට ි බිය ුතතුයයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 
 

01 ශන ශැඩහටහන. - ශමශහුතේ ශැඩහටහන - මූලධාන වියදම   
රු. 549 400 000  

 

"334 ශන ශීර්ෂශයහි 01 ශන ශැඩහටහන මූලධාන වියදම හඳහා 
රු.549 400 000ක ුදදල උපශකඛ්නයට තතුළත් කළ ුතතුය"  යන 
ප්ර වනය විමහන ලදින් හභ්ා හේමත විය. 

334 ශන ශීර්ෂශයහි 01 ශන ශැඩහටහන  මූලධාන වියදම 
උපශකඛ්නශයහි ශකොටහ්ෂ හැිනයට ි බිය ුතතුයයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 
 

தமலப்பு 222.- இலங்மகத் தமரப்பமட  
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்  01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  

ைீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபொய் 163,307,970,000 
 

“தமலப்பு 222, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கொன ரூபொய் 163,307,970,000 அட்டவமணயிற் ரசர்க்கப் 

படுைொக”  எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப் பட்டது. 
 

தமலப்பு 222, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  மூலதனச் 

தசலவு ரூபொய் 6,465,500,000 
 

“தமலப்பு 222, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கொன  

ரூபொய்  6,465,500,000  அட்டவமணயிற் ரசர்க்கப்படுைொக”  எனும் 

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 222, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 223.- இலங்மகக் கடற்பமட   
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்  01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  

ைீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபொய் 53,832,600,000 
 

“தமலப்பு 223, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கொன ரூபொய் 53,832,600,000 அட்டவமணயிற் ரசர்க்கப் 

படுைொக”  எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 223, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  மூலதனச் 

தசலவு ரூபொய் 7,718,620,000 
 

“தமலப்பு 223, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கொன 

ரூபொய் 7,718,620,000 அட்டவமணயிற் ரசர்க்கப்படுைொக”  எனும் 

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

தமலப்பு 223, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 
 

1921 1922 

01 ශන ශැඩහටහන.- ශමශහුතේ ශැඩහටහන -  මූලධාන වියදම   
රු. 7 718 620 000 

 

"223 ශන ශීර්ෂශයහි 01 ශන ශැඩහටහන මූලධාන වියදම හඳහා 
රු.7 718 620 000ක ුදදල උපශකඛ්නයට තතුළත් කළ ුතතුය" යන 
ප්ර වනය විමහන ලදින් හභ්ා හේමත විය. 

  

223 ශන ශීර්ෂශයහි 01 ශන ශැඩහටහන  මූලධාන වියදම 
උපශකඛ්නශයහි ශකොටහ්ෂ හැිනයට ි බිය ුතතුයයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 

 
224 වන ශීර්ෂය.- ශ්රී ලවකා ගුව්ද හසමුොව 

 

01 ශන ශැඩහටහන.- ශමශහුතේ ශැඩහටහන - පුනරාශර්තන වියදම  
රු. 39 948 100 000 

 

"224 ශන ශීර්ෂශයහි  01 ශන ශැඩහටහන පුනරාශර්තන වියදම 
හඳහා  රු.39 948 100 000ක ුදදල උපශකඛ්නයට තතුළත් කළ 
ුතතුය" යන ප්ර වනය විමහන ලදින් හභ්ා හේමත විය. 

  

224 ශන ශීර්ෂශයහි 01 ශන ශැඩහටහන  පුනරාශර්තන වියදම 
උපශකඛ්නශයහි ශකොටහ්ෂ හැිනයට ි බිය ුතතුයයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 

 
01 ශන ශැඩහටහන.- ශමශහුතේ ශැඩහටහන -  මූලධාන වියදම   

රු. 11 656 490 000 
 

"224 ශන ශීර්ෂශයහි  01 ශන ශැඩහටහන මූලධාන වියදම හඳහා 
රු.11 656 490 000ක ුදදල උපශකඛ්නයට තතුළත් කළ ුතතුය" යන 
ප්ර වනය විමහන ලදින් හභ්ා හේමත විය. 

  

224 ශන ශීර්ෂශයහි 01 ශන ශැඩහටහන  මූලධාන වියදම 
උපශකඛ්නශයහි ශකොටහ්ෂ හැිනයට ි බිය ුතතුයයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 

 
320 වන ශීර්ෂය.-  සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තදම්්දුරව   

 

01 ශන ශැඩහටහන. - ශමශහුතේ ශැඩහටහන - පුනරාශර්තන වියදම  
රු. 19 056 000 000 

 

"320 ශන ශීර්ෂශයහි 01 ශන ශැඩහටහන පුනරාශර්තන වියදම 
හඳහා රු.19 056 000 000ක ුදදල උපශකඛ්නයට තතුළත් කළ 
ුතතුය" යන ප්ර වනය විමහන ලදින් හභ්ා හේමත විය. 

  

320 ශන ශීර්ෂශයහි 01 ශන ශැඩහටහන  පුනරාශර්තන වියදම 
උපශකඛ්නශයහි ශකොටහ්ෂ හැිනයට ි බිය ුතතුයයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 

 

01 ශන ශැඩහටහන.- ශමශහුතේ ශැඩහටහන - මූලධාන වියදම   
රු. 212 500 000 

 

"320 ශන ශීර්ෂශයහි 01 ශන ශැඩහටහන මූලධාන වියදම හඳහා 
රු.212 500 000ක ුදදල උපශකඛ්නයට තතුළත් කළ ුතතුය"  යන 
ප්ර වනය විමහන ලදින් හභ්ා හේමත විය. 

 
320 ශන ශීර්ෂශයහි 01 ශන ශැඩහටහන  මූලධාන වියදම 

උපශකඛ්නශයහි ශකොටහ්ෂ හැිනයට ි බිය ුතතුයයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 

 

325 වන ශීර්ෂය.- ශ්රී ලවකා දවරළාරක්ෂක දෙපාර්තදම්්දුරව 
 

01 ශන ශැඩහටහන. - ශමශහුතේ ශැඩහටහන - පුනරාශර්තන වියදම  
රු. 71 000 000 

 

"325 ශන ශීර්ෂශයහි 01 ශන ශැඩහටහන පුනරාශර්තන වියදම 
හඳහා රු.71 000 000ක ුදදල උපශකඛ්නයට තතුළත් කළ ුතතුය"  
යන ප්ර වනය විමහන ලදින් හභ්ා හේමත විය. 

  

325 ශන ශීර්ෂශයහි 01 ශන ශැඩහටහන  පුනරාශර්තන වියදම 
උපශකඛ්නශයහි ශකොටහ්ෂ හැිනයට ි බිය ුතතුයයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 



පාර්ලිශේන්තුශ 

தமலப்பு 224.- இலங்மக வொன்பமட 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்  01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  

ைீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபொய் 39,948,100,000 
 

“தமலப்பு 224, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கொன ரூபொய் 39,948,100,000 அட்டவமணயிற் ரசர்க்கப் 

படுைொக”  எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 224, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  மூலதனச் 

தசலவு ரூபொய் 11,656,490,000 
 

“தமலப்பு 224, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கொன  

ரூபொய் 11,656,490,000 அட்டவமணயிற் ரசர்க்கப்படுைொக”  எனும் 

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 224, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

தமலப்பு 320.- சிவில் பொதுகொப்புத் திமணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்  01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  

ைீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபொய் 19,056,000,000 
 

“தமலப்பு 320, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கொன ரூபொய் 19,056,000,000 அட்டவமணயிற் ரசர்க்கப் 

படுைொக”  எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 320, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  மூலதனச் 

தசலவு ரூபொய் 212,500,000 
 

“தமலப்பு 320, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கொன  

ரூபொய்  212,500,000 அட்டவமணயிற் ரசர்க்கப்படுைொக”  எனும் 

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 320, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

தமலப்பு 325.- இலங்மகக் கமரரயொரப் பொதுகொப்புத் 

திமணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்  01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  

ைீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபொய் 71,000,000 

 

“தமலப்பு 325, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கொன ரூபொய் 71,000,000 அட்டவமணயிற் ரசர்க்கப் 

படுைொக”  எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 325, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  மூலதனச் 

தசலவு ரூபொய் 211,000,000 
 

“தமலப்பு 325, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கொன  

ரூபொய்  211,000,000 அட்டவமணயிற் ரசர்க்கப்படுைொக”  எனும் 

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 325, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

தமலப்பு 334.- பல்தசயற்பொட்டு அபிவிருத்திச் தசயலணித் 

திமணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்  01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  

ைீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபொய் 25,410,320,000 
 

“தமலப்பு 334, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கொன ரூபொய் 25,410,320,000 அட்டவமணயிற் ரசர்க்கப் 

படுைொக”  எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 334, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  மூலதனச் 

தசலவு ரூபொய் 549,400,000 
 

“தமலப்பு 334, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கொன  

ரூபொய்  549,400,000 அட்டவமணயிற் ரசர்க்கப்படுைொக”  எனும் 

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 334, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 
 

HEAD 222. - SRI LANKA ARMY 
 

Programme 01.-  Operational Activities - Recurrent Expenditure,                 
Rs. 163,307,970,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 163,307,970,000, for Head 222, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 222, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,               

Rs. 6,465,500,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 6,465,500,000, for Head 222, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 222, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

HEAD 223. - SRI LANKA NAVY 
 

Programme 01.-  Operational Activities - Recurrent Expenditure,                   
Rs. 53,832,600,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 53,832,600,000, for Head 223, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 223, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                       

Rs. 7,718,620,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 7,718,620,000, for Head 223, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 223, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 
 

HEAD 224. - SRI LANKA AIR FORCE 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                   
Rs. 39,948,100,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 39,948,100,000, for Head 224, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 224, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  
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Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                    
Rs. 11,656,490,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 11,656,490,000, for Head 224, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 224, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 

HEAD 320. - DEPARTMENT OF CIVIL SECURITY 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                           
Rs. 19,056,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 19,056,000,000, for Head 320, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 320, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                      

Rs. 212,500,000 
 
Question, "That the sum of  Rs. 212,500,000, for Head 320, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 320, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 

HEAD 325.- DEPARTMENT OF SRI LANKA COAST GUARD 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                 
Rs. 71,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 71,000,000, for Head 325, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 325, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                     

Rs. 211,000,000 
 
Question, "That the sum of  Rs. 211,000,000, for Head 325, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 325, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

HEAD 334. - DEPARTMENT OF MULTI-PURPOSE 
DEVELOPMENT TASK FORCE 

 
Programme 01.-  Operational Activities - Recurrent Expenditure,                  

Rs. 25,410,320,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 25,410,320,000, for Head 334, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 334, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 
 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,             

Rs. 549,400,000 
 

Question, "That the sum of  Rs. 549,400,000, for Head 334, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 334, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

“409 ශන ශීර්ෂශයහි 01 ශන ශැඩහටහන  පුනරාශර්තන වියදේ 
හඳහා රු. 20 924 810 000ක ුදදල උපශකඛ්නයට තතුළත් කළ 
ුතතුය” යන ප්ර වනය විමහන ලදින් හභ්ා හේමත විය.  

 

409 ශන ශීර්ෂශයහි 01 ශන ශැඩහටහන  පුනරාශර්තන වියදම 
උපශකඛ්නශයහි ශකොටහ්ෂ හැිනයට ි බිය ුතතු යයි නිශයෝග කරන 
ලදී.  

 

01 ශන ශැඩහටහන.- ශමශහුතේ ශැඩහටහන - මූලධාන  වියදම   
රු. 5 165 910 000 

 

“409 ශන ශීර්ෂශයහි 01 ශන ශැඩහටහන  මූලධාන වියදම හඳහා 
රු.5 165 910 000ක ුදදල උපශකඛ්නයට තතුළත් කළ ුතතුය” යන 
ප්ර වනය විමහන ලදින් හභ්ා හේමත විය. 

 
409 ශන ශීර්ෂශයහි 01 ශන ශැඩහටහන  මූලධාන වියදම 

උපශකඛ්නශයහි ශකොටහ්ෂ හැිනයට ි බිය ුතතුයයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 
 

02 ශන ශැඩහටහන. - හංශර්ධාන ශැඩහටහන - පුනරාශර්තන වියදම  
රු. 878 890 000 

 

 “409 ශන ශීර්ෂශයහි 02 ශන ශැඩහටහන පුනරාශර්තන වියදම 
හඳහා රු.878 890 000ක ුදදල උපශකඛ්නයට තතුළත් කළ ුතතුය” 
යන ප්ර වනය විමහන ලදින් හභ්ා හේමත විය. 

  

409 ශන ශීර්ෂශයහි 02 ශන ශැඩහටහන  පුනරාශර්තන වියදම 
උපශකඛ්නශයහි ශකොටහ්ෂ හැිනයට ි බිය ුතතුයයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 
 

02 ශන ශැඩහටහන. - හංශර්ධාන ශැඩහටහන - මූලධාන වියදම   
රු. 5 123 100 000  

 

“409 ශන ශීර්ෂශයහි 02 ශන ශැඩහටහන මූලධාන වියදම හඳහා 
රු.5 123 100 000ක ුදදල උපශකඛ්නයට තතුළත් කළ ුතතුය”  යන 
ප්ර වනය විමහන ලදින් හභ්ා හේමත විය. 

  
409 ශන ශීර්ෂශයහි 01 ශන ශැඩහටහන  මූලධාන වියදම 

උපශකඛ්නශයහි ශකොටහ්ෂ හැිනයට ි බිය ුතතුයයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 

 

225 වන ශීර්ෂය.- දපොලිසප දෙපාර්තදම්්දුරව 
 

01 ශන ශැඩහටහන. - ශමශහුතේ ශැඩහටහන - පුනරාශර්තන වියදම  
රු. 80 890 000 000 

 

“225 ශන ශීර්ෂශයහි 01 ශන ශැඩහටහන පුනරාශර්තන වියදම 
හඳහා රු.80 890 000 000ක ුදදල උපශකඛ්නයට තතුළත් කළ 
ුතතුය”  යන ප්ර වනය විමහන ලදින් හභ්ා හේමත විය. 

  

225 ශන ශීර්ෂශයහි 01 ශන ශැඩහටහන  පුනරාශර්තන වියදම 
උපශකඛ්නශයහි ශකොටහ්ෂ හැිනයට ි බිය ුතතුයයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 
 

01 ශන ශැඩහටහන.- ශමශහුතේ ශැඩහටහන - මූලධාන වියදම   
රු. 4 685 680 000 

 

“225 ශන ශීර්ෂශයහි 01 ශන ශැඩහටහන මූලධාන වියදම හඳහා 
රු.4 685 680 000ක ුදදල උපශකඛ්නයට තතුළත් කළ ුතතුය” යන 
ප්ර වනය විමහන ලදින් හභ්ා හේමත විය. 

 

225 ශන ශීර්ෂශයහි 01 ශන ශැඩහටහන  මූලධාන වියදම 
උපශකඛ්නශයහි ශකොටහ්ෂ හැිනයට ි බිය ුතතුයයි නිශයෝග කරන 
ලදී.                 
 

226 වන ශීර්ෂය.- ආගමන හසා විගමන දෙපාර්තදම්්දුරව   
01 ශන ශැඩහටහන. - ශමශහුතේ ශැඩහටහන - පුනරාශර්තන වියදම  

රු.1 927 302 000 
 

“226 ශන ශීර්ෂශයහි 01 ශන ශැඩහටහන පුනරාශර්තන වියදම 
හඳහා රු.1 927 302 000ක ුදදල උපශකඛ්නයට තතුළත් කළ ුතතුය”  
යන ප්ර වනය විමහන ලදින් හභ්ා හේමත විය. 

  

226 ශන ශීර්ෂශයහි 01 ශන ශැඩහටහන  පුනරාශර්තන වියදම 
උපශකඛ්නශයහි ශකොටහ්ෂ හැිනයට ි බිය ුතතුයයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 

1925 1926 



පාර්ලිශේන්තුශ 

01 ශන ශැඩහටහන.- ශමශහුතේ ශැඩහටහන - මූලධාන වියදම   
රු. 1 210 500 000 

 

“226 ශන ශීර්ෂශයහි 01 ශන ශැඩහටහන මූලධාන වියදම හඳහා 
රු.1 210 500 000ක ුදදල උපශකඛ්නයට තතුළත් කළ ුතතුය”  යන 
ප්ර වනය විමහන ලදින් හභ්ා හේමත විය. 

 

226 ශන ශීර්ෂශයහි 01 ශන ශැඩහටහන  මූලධාන වියදම 
උපශකඛ්නශයහි ශකොටහ්ෂ හැිනයට ි බිය ුතතුයයි නිශයෝග කරන ලදී. 

 

227 වන ශීර්ෂය.-  පුේගලයි්ද ලියාපදිවික කිරීදම් 
දෙපාර්තදම්්දුරව     

01 ශන ශැඩහටහන. - ශමශහුතේ ශැඩහටහන - පුනරාශර්තන වියදම  
රු. 1 265 200 000 

 

“227 ශන ශීර්ෂශයහි 01 ශන ශැඩහටහන පුනරාශර්තන වියදම 
හඳහා රු.1 265 200 000ක ුදදල උපශකඛ්නයට තතුළත් කළ ුතතුය”  
යන ප්ර වනය විමහන ලදින් හභ්ා හේමත විය. 

227 ශන ශීර්ෂශයහි 01 ශන ශැඩහටහන  පුනරාශර්තන වියදම 
උපශකඛ්නශයහි ශකොටහ්ෂ හැිනයට ි බිය ුතතුයයි නිශයෝග කරන ලදී. 

 

01 ශන ශැඩහටහන.- ශමශහුතේ ශැඩහටහන - මූලධාන වියදම   
රු. 210 950 000 

 

“227 ශන ශීර්ෂශයහි 01 ශන ශැඩහටහන මූලධාන වියදම හඳහා 
රු.210 950 000ක ුදදල උපශකඛ්නයට තතුළත් කළ ුතතුය”  යන 
ප්ර වනය විමහන ලදින් හභ්ා හේමත විය. 

 

227 ශන ශීර්ෂශයහි 01 ශන ශැඩහටහන  මූලධාන වියදම 
උපශකඛ්නශයහි ශකොටහ්ෂ හැිනයට ි බිය ුතතුයයි නිශයෝග කරන ලදී. 

 

254 වන ශීර්ෂය.- දරජිසපට්රාර් ජනරාල් දෙපාර්තදම්්දුරව 

01 ශන ශැඩහටහන. - ශමශහුතේ ශැඩහටහන - පුනරාශර්තන වියදම  
රු.1 997 000 000 

 

“254 ශන ශීර්ෂශයහි 01 ශන ශැඩහටහන පුනරාශර්තන වියදම 
හඳහා රු.1 997 000 000ක ුදදල උපශකඛ්නයට තතුළත් කළ ුතතුය”  
යන ප්ර වනය විමහන ලදින් හභ්ා හේමත විය. 

 

254 ශන ශීර්ෂශයහි 01 ශන ශැඩහටහන  පුනරාශර්තන වියදම 
උපශකඛ්නශයහි ශකොටහ්ෂ හැිනයට ි බිය ුතතුයයි නිශයෝග කරන ලදී. 

 

01 ශන ශැඩහටහන.- ශමශහුතේ ශැඩහටහන - මූලධාන වියදම  
රු.108 500 000 

 

“254 ශන ශීර්ෂශයහි 01 ශන ශැඩහටහන මූලධාන වියදම හඳහා 
රු.108 500 000ක ුදදල උපශකඛ්නයට තතුළත් කළ ුතතුය”  යන 
ප්ර වනය විමහන ලදින් හභ්ා හේමත විය. 

 

254 ශන ශීර්ෂශයහි 01 ශන ශැඩහටහන  මූලධාන වියදම 
උපශකඛ්නශයහි ශකොටහ්ෂ හැිනයට ි බිය ුතතුයයි නිශයෝග කරන ලදී. 

 

255 වන ශීර්ෂය.-  දිසපත්රික් දල්කම් කාර්යාලය - දකොළඹ   
 

01 ශන ශැඩහටහන. - ශමශහුතේ ශැඩහටහන - පුනරාශර්තන වියදම  
රු. 1 137 500 000 

 

“255 ශන ශීර්ෂශයහි 01 ශන ශැඩහටහන පුනරාශර්තන වියදම 
හඳහා රු.1 137 500 000ක ුදදල උපශකඛ්නයට තතුළත් කළ ුතතුය”  
යන ප්ර වනය විමහන ලදින් හභ්ා හේමත විය. 
  

255 ශන ශීර්ෂශයහි 01 ශන ශැඩහටහන  පුනරාශර්තන වියදම 
උපශකඛ්නශයහි ශකොටහ්ෂ හැිනයට ි බිය ුතතුයයි නිශයෝග කරන ලදී. 
 

01 ශන ශැඩහටහන.- ශමශහුතේ ශැඩහටහන - මූලධාන වියදම  
රු.649 500 000 

 

“255 ශන ශීර්ෂශයහි 01 ශන ශැඩහටහන මූලධාන වියදම හඳහා 
රු.649 500 000ක ුදදල උපශකඛ්නයට තතුළත් කළ ුතතුය”  යන 
ප්ර වනය විමහන ලදින් හභ්ා හේමත විය. 

 

255 ශන ශීර්ෂශයහි 01 ශන ශැඩහටහන  මූලධාන වියදම 
උපශකඛ්නශයහි ශකොටහ්ෂ හැිනයට ි බිය ුතතුයයි නිශයෝග කරන ලදී. 

256 වන ශීර්ෂය.- දිසපත්රික් දල්කම් කාර්යාලය - ගම්පහස 
 

01 ශන ශැඩහටහන. - ශමශහුතේ ශැඩහටහන - පුනරාශර්තන වියදම  
රු. 1 331 500 000 

 

“256 ශන ශීර්ෂශයහි 01 ශන ශැඩහටහන පුනරාශර්තන වියදම 
හඳහා රු.1 331 500 000ක ුදදල උපශකඛ්නයට තතුළත් කළ ුතතුය”  
යන ප්ර වනය විමහන ලදින් හභ්ා හේමත විය. 

  

256 ශන ශීර්ෂශයහි 01 ශන ශැඩහටහන  පුනරාශර්තන වියදම 
උපශකඛ්නශයහි ශකොටහ්ෂ හැිනයට ි බිය ුතතුයයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 

 

01 ශන ශැඩහටහන. - ශමශහුතේ ශැඩහටහන - මූලධාන වියදම  
රු.773 500 000  

 

“256 ශන ශීර්ෂශයහි 01 ශන ශැඩහටහන මූලධාන වියදම හඳහා 
රු.773 500 000ක ුදදල උපශකඛ්නයට තතුළත් කළ ුතතුය”  යන 
ප්ර වනය විමහන ලදින් හභ්ා හේමත විය. 
<] 
 

256 ශන ශීර්ෂශයහි 01 ශන ශැඩහටහන  මූලධාන වියදම 
උපශකඛ්නශයහි ශකොටහ්ෂ හැිනයට ි බිය ුතතුයයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 

 

 257 වන ශීර්ෂය.- දිසපත්රික් දල්කම් කාර්යාලය - කළුතර 
 

01 ශන ශැඩහටහන. - ශමශහුතේ ශැඩහටහන - පුනරාශර්තන වියදම  
රු.1 240 500 000 

 

“257 ශන ශීර්ෂශයහි 01 ශන ශැඩහටහන පුනරාශර්තන වියදම 
හඳහා රු.1 240 500 000ක ුදදල උපශකඛ්නයට තතුළත් කළ ුතතුය”  
යන ප්ර වනය විමහන ලදින් හභ්ා හේමත විය. 

  

257 ශන ශීර්ෂශයහි 01 ශන ශැඩහටහන  පුනරාශර්තන වියදම 
උපශකඛ්නශයහි ශකොටහ්ෂ හැිනයට ි බිය ුතතුයයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 

 

01 ශන ශැඩහටහන. - ශමශහුතේ ශැඩහටහන - මූලධාන වියදම  
රු.205 500 000  

 

“257 ශන ශීර්ෂශයහි 01 ශන ශැඩහටහන මූලධාන වියදම හඳහා 
රු.205 500 000ක ුදදල උපශකඛ්නයට තතුළත් කළ ුතතුය”  යන 
ප්ර වනය විමහන ලදින් හභ්ා හේමත විය. 

  

257 ශන ශීර්ෂශයහි 01 ශන ශැඩහටහන  මූලධාන වියදම 
උපශකඛ්නශයහි ශකොටහ්ෂ හැිනයට ි බිය ුතතුයයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 

 

258 වන ශීර්ෂය.- දිසපත්රික් දල්කම් කාර්යාලය - මහසනුවර 
 

01 ශන ශැඩහටහන. - ශමශහුතේ ශැඩහටහන - පුනරාශර්තන වියදම  
රු.1 501 500 000 

“258 ශන ශීර්ෂශයහි 01 ශන ශැඩහටහන පුනරාශර්තන වියදම 
හඳහා රු.1 501 500 000ක ුදදල උපශකඛ්නයට තතුළත් කළ ුතතුය”  
යන ප්ර වනය විමහන ලදින් හභ්ා හේමත විය. 

  

258 ශන ශීර්ෂශයහි 01 ශන ශැඩහටහන  පුනරාශර්තන වියදම 
උපශකඛ්නශයහි ශකොටහ්ෂ හැිනයට ි බිය ුතතුයයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 
 

01 ශන ශැඩහටහන. - ශමශහුතේ ශැඩහටහන - මූලධාන වියදම  
රු.132 500 000  

 

“258 ශන ශීර්ෂශයහි 01 ශන ශැඩහටහන මූලධාන වියදම හඳහා 
රු.132 500 000ක ුදදල උපශකඛ්නයට තතුළත් කළ ුතතුය”  යන 
ප්ර වනය විමහන ලදින් හභ්ා හේමත විය. 

  

258 ශන ශීර්ෂශයහි 01 ශන ශැඩහටහන  මූලධාන වියදම 
උපශකඛ්නශයහි ශකොටහ්ෂ හැිනයට ි බිය ුතතුයයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 

1927 1928 



2020  ශදහැේබර්  03 

259 වන ශීර්ෂය.- දිසපත්රික් දල්කම් කාර්යාලය - මාතදල්   
 

01 ශන ශැඩහටහන.- ශමශහුතේ ශැඩහටහන - පුනරාශර්තන වියදම  
රු. 818 200 000 

 
“259 ශන ශීර්ෂශයහි  01 ශන ශැඩහටහන පුනරාශර්තන වියදම 

හඳහා රු. 818 200 000ක ුදදල උපශකඛ්නයට තතුළත් කළ ුතතුය”  
යන ප්ර වනය විමහන ලදින් හභ්ා හේමත විය. 

  

259 ශන ශීර්ෂශයහි 01 ශන ශැඩහටහන  පුනරාශර්තන වියදම 
උපශකඛ්නශයහි ශකොටහ්ෂ හැිනයට ි බිය ුතතුයයි නිශයෝග කරන ලදී. 

 
01 ශන ශැඩහටහන.- ශමශහුතේ ශැඩහටහන -  මූලධාන වියදම         

රු. 152 500 000 
 

“259 ශන ශීර්ෂශයහි  01 ශන ශැඩහටහන මූලධාන වියදම හඳහා 
රු. 152 500 000ක ුදදල උපශකඛ්නයට තතුළත් කළ ුතතුය”  යන 
ප්ර වනය විමහන ලදින් හභ්ා හේමත විය. 

  

259 ශන ශීර්ෂශයහි 01 ශන ශැඩහටහන  මූලධාන වියදම 
උපශකඛ්නශයහි ශකොටහ්ෂ හැිනයට ි බිය ුතතුයයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 

 
260 වන ශීර්ෂය.- දිසපත්රික් දල්කම් කාර්යාලය - නුවරඑිතය   

 
01 ශන ශැඩහටහන.- ශමශහුතේ ශැඩහටහන - පුනරාශර්තන වියදම  

රු. 561 800 000 

 
“260 ශන ශීර්ෂශයහි  01 ශන ශැඩහටහන පුනරාශර්තන වියදම 

හඳහා රු. 561 800 000ක ුදදල උපශකඛ්නයට තතුළත් කළ ුතතුය”  
යන ප්ර වනය විමහන ලදින් හභ්ා හේමත විය. 

  
260 ශන ශීර්ෂශයහි 01 ශන ශැඩහටහන  පුනරාශර්තන වියදම 

උපශකඛ්නශයහි ශකොටහ්ෂ හැිනයට ි බිය ුතතුයයි නිශයෝග කරන ලදී. 

 
01 ශන ශැඩහටහන.- ශමශහුතේ ශැඩහටහන -  මූලධාන වියදම                   

රු. 29 500 000 
 

“260 ශන ශීර්ෂශයහි  01 ශන ශැඩහටහන මූලධාන වියදම හඳහා 
රු. 29 500 000ක ුදදල උපශකඛ්නයට තතුළත් කළ ුතතුය”  යන 
ප්ර වනය විමහන ලදින් හභ්ා හේමත විය. 

  
260 ශන ශීර්ෂශයහි 01 ශන ශැඩහටහන  මූලධාන වියදම 

උපශකඛ්නශයහි ශකොටහ්ෂ හැිනයට ි බිය ුතතුයයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 

 

261 වන ශීර්ෂය.- දිසපත්රික් දල්කම් කාර්යාලය - ගාල්ල   
 

01 ශන ශැඩහටහන.- ශමශහුතේ ශැඩහටහන - පුනරාශර්තන වියදම  
රු. 1 397 500 000 

 
“261 ශන ශීර්ෂශයහි  01 ශන ශැඩහටහන පුනරාශර්තන වියදම 

හඳහා රු. 1 397 500 000ක ුදදල උපශකඛ්නයට තතුළත් කළ ුතතුය”  
යන ප්ර වනය විමහන ලදින් හභ්ා හේමත විය. 

  

261 ශන ශීර්ෂශයහි 01 ශන ශැඩහටහන  පුනරාශර්තන වියදම 
උපශකඛ්නශයහි ශකොටහ්ෂ හැිනයට ි බිය ුතතුයයි නිශයෝග කරන ලදී. 

 
01 ශන ශැඩහටහන.- ශමශහුතේ ශැඩහටහන -  මූලධාන වියදම                  

රු. 314 500 000 
 
“261 ශන ශීර්ෂශයහි  01 ශන ශැඩහටහන මූලධාන වියදම හඳහා 

රු. 314 500 000ක ුදදල උපශකඛ්නයට තතුළත් කළ ුතතුය”  යන 
ප්ර වනය විමහන ලදින් හභ්ා හේමත විය. 

  

261 ශන ශීර්ෂශයහි 01 ශන ශැඩහටහන  මූලධාන වියදම 
උපශකඛ්නශයහි ශකොටහ්ෂ හැිනයට ි බිය ුතතුයයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 

262 වන ශීර්ෂය.- දිසපත්රික් දල්කම් කාර්යාලය - මාතර   
 

01 ශන ශැඩහටහන.- ශමශහුතේ ශැඩහටහන - පුනරාශර්තන වියදම  
රු.1 199 500 000 

 

“262 ශන ශීර්ෂශයහි  01 ශන ශැඩහටහන පුනරාශර්තන වියදම 
හඳහා රු. 1 199 500 000ක ුදදල උපශකඛ්නයට තතුළත් කළ ුතතුය”  
යන ප්ර වනය විමහන ලදින් හභ්ා හේමත විය. 

  
262 ශන ශීර්ෂශයහි 01 ශන ශැඩහටහන  පුනරාශර්තන වියදම 

උපශකඛ්නශයහි ශකොටහ්ෂ හැිනයට ි බිය ුතතුයයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 

 
01 ශන ශැඩහටහන.- ශමශහුතේ ශැඩහටහන -  මූලධාන වියදම                   

රු. 167 500 000 
 

“262 ශන ශීර්ෂශයහි  01 ශන ශැඩහටහන මූලධාන වියදම හඳහා 
රු. 167 500 000ක ුදදල උපශකඛ්නයට තතුළත් කළ ුතතුය”  යන 
ප්ර වනය විමහන ලදින් හභ්ා හේමත විය. 

  
262 ශන ශීර්ෂශයහි 01 ශන ශැඩහටහන  මූලධාන වියදම 

උපශකඛ්නශයහි ශකොටහ්ෂ හැිනයට ි බිය ුතතුයයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 

 
263 වන ශීර්ෂය.- දිසපත්රික් දල්කම් කාර්යාලය - හසම්බ්දදතො    

 

01 ශන ශැඩහටහන.- ශමශහුතේ ශැඩහටහන - පුනරාශර්තන වියදම  
රු. 946 500 000 

 

“263 ශන ශීර්ෂශයහි  01 ශන ශැඩහටහන පුනරාශර්තන වියදම 
හඳහා රු. 946 500 000ක ුදදල උපශකඛ්නයට තතුළත් කළ ුතතුය”  
යන ප්ර වනය විමහන ලදින් හභ්ා හේමත විය. 

  
263 ශන ශීර්ෂශයහි 01 ශන ශැඩහටහන  පුනරාශර්තන වියදම 

උපශකඛ්නශයහි ශකොටහ්ෂ හැිනයට ි බිය ුතතුයයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 

 
01 ශන ශැඩහටහන.- ශමශහුතේ ශැඩහටහන -  මූලධාන වියදම                   

රු. 202 500 000 
 

“263 ශන ශීර්ෂශයහි  01 ශන ශැඩහටහන මූලධාන වියදම හඳහා 
රු. 202 500 000ක ුදදල උපශකඛ්නයට තතුළත් කළ ුතතුය”  යන 
ප්ර වනය විමහන ලදින් හභ්ා හේමත විය. 

  

263 ශන ශීර්ෂශයහි 01 ශන ශැඩහටහන  මූලධාන වියදම 
උපශකඛ්නශයහි ශකොටහ්ෂ හැිනයට ි බිය ුතතුයයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 
 

264 වන ශීර්ෂය.- දිසපත්රික් දල්කම් කාර්යාලය ක කච්දච්රිය - 
යාපනය   

 

01 ශන ශැඩහටහන.- ශමශහුතේ ශැඩහටහන - පුනරාශර්තන වියදම  
රු. 927 500 000 

 

“264 ශන ශීර්ෂශයහි  01 ශන ශැඩහටහන පුනරාශර්තන වියදම 
හඳහා රු. 927 500 000ක ුදදල උපශකඛ්නයට තතුළත් කළ ුතතුය”  
යන ප්ර වනය විමහන ලදින් හභ්ා හේමත විය. 

   

264 ශන ශීර්ෂශයහි 01 ශන ශැඩහටහන  පුනරාශර්තන වියදම 
උපශකඛ්නශයහි ශකොටහ්ෂ හැිනයට ි බිය ුතතුයයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 

 
01 ශන ශැඩහටහන.- ශමශහුතේ ශැඩහටහන -  මූලධාන වියදම               

රු. 73 500 000 
 

“264 ශන ශීර්ෂශයහි  01 ශන ශැඩහටහන මූලධාන වියදම හඳහා 
රු. 73 500 000ක ුදදල උපශකඛ්නයට තතුළත් කළ ුතතුය”  යන 
ප්ර වනය විමහන ලදින් හභ්ා හේමත විය. 

 

264 ශන ශීර්ෂශයහි 01 ශන ශැඩහටහන  මූලධාන වියදම 
උපශකඛ්නශයහි ශකොටහ්ෂ හැිනයට ි බිය ුතතුයයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 

1929 1930 



පාර්ලිශේන්තුශ 

265 වන ශීර්ෂය.- දිසපත්රික් දල්කම් කාර්යාලය ක කච්දච්රිය - 
ම්දනාරම   

 

01 ශන ශැඩහටහන.- ශමශහුතේ ශැඩහටහන - පුනරාශර්තන වියදම  
රු. 284 500 000 

 

“265 ශන ශීර්ෂශයහි  01 ශන ශැඩහටහන පුනරාශර්තන වියදම 
හඳහා රු. 284 500 000ක ුදදල උපශකඛ්නයට තතුළත් කළ ුතතුය”  
යන ප්ර වනය විමහන ලදින් හභ්ා හේමත විය. 

  
265 ශන ශීර්ෂශයහි 01 ශන ශැඩහටහන  පුනරාශර්තන වියදම 

උපශකඛ්නශයහි ශකොටහ්ෂ හැිනයට ි බිය ුතතුයයි නිශයෝග කරන ලදී. 

 
 

01 ශන ශැඩහටහන.- ශමශහුතේ ශැඩහටහන -  මූලධාන වියදම                
රු. 104 500 000 

 

“265 ශන ශීර්ෂශයහි  01 ශන ශැඩහටහන මූලධාන වියදම හඳහා 
රු. 104 500 000ක ුදදල උපශකඛ්නයට තතුළත් කළ ුතතුය”  යන 
ප්ර වනය විමහන ලදින් හභ්ා හේමත විය. 

  
265 ශන ශීර්ෂශයහි 01 ශන ශැඩහටහන  මූලධාන වියදම 

උපශකඛ්නශයහි ශකොටහ්ෂ හැිනයට ි බිය ුතතුයයි නිශයෝග කරන ලදී. 

 
266 වන ශීර්ෂය.- දිසපත්රික් දල්කම් කාර්යාලය ක කච්දච්රිය - 

වවුනියාව   
 

01 ශන ශැඩහටහන.- ශමශහුතේ ශැඩහටහන - පුනරාශර්තන වියදම  
රු. 281 500 000 

 

“266 ශන ශීර්ෂශයහි  01 ශන ශැඩහටහන පුනරාශර්තන වියදම 
හඳහා රු. 281 500 000ක ුදදල උපශකඛ්නයට තතුළත් කළ ුතතුය”  
යන ප්ර වනය විමහන ලදින් හභ්ා හේමත විය. 

  

266 ශන ශීර්ෂශයහි 01 ශන ශැඩහටහන  පුනරාශර්තන වියදම 
උපශකඛ්නශයහි ශකොටහ්ෂ හැිනයට ි බිය ුතතුයයි නිශයෝග කරන ලදී. 

 
01 ශන ශැඩහටහන.- ශමශහුතේ ශැඩහටහන -  මූලධාන වියදම        

රු. 61 500 000 
 

“266 ශන ශීර්ෂශයහි  01 ශන ශැඩහටහන මූලධාන වියදම හඳහා 
රු. 61 500 000ක ුදදල උපශකඛ්නයට තතුළත් කළ ුතතුය”  යන 
ප්ර වනය විමහන ලදින් හභ්ා හේමත විය. 

  
266 ශන ශීර්ෂශයහි 01 ශන ශැඩහටහන  මූලධාන වියදම 

උපශකඛ්නශයහි ශකොටහ්ෂ හැිනයට ි බිය ුතතුයයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 

 
267 වන ශීර්ෂය.- දිසපත්රික් දල්කම් කාර්යාලය ක කච්දච්රිය - 

මුලිනේ   
 

01 ශන ශැඩහටහන.- ශමශහුතේ ශැඩහටහන - පුනරාශර්තන වියදම  
රු. 339 500 000 

 

“267 ශන ශීර්ෂශයහි  01 ශන ශැඩහටහන පුනරාශර්තන වියදම 
හඳහා රු. 339 500 000ක ුදදල උපශකඛ්නයට තතුළත් කළ ුතතුය”  
යන ප්ර වනය විමහන ලදින් හභ්ා හේමත විය. 

  
267 ශන ශීර්ෂශයහි 01 ශන ශැඩහටහන  පුනරාශර්තන වියදම 

උපශකඛ්නශයහි ශකොටහ්ෂ හැිනයට ි බිය ුතතුයයි නිශයෝග කරන ලදී. 

 
01 ශන ශැඩහටහන.- ශමශහුතේ ශැඩහටහන -  මූලධාන වියදම                   

රු. 141 500 000 
 

“267 ශන ශීර්ෂශයහි  01 ශන ශැඩහටහන මූලධාන වියදම හඳහා 
රු. 141 500 000ක ුදදල උපශකඛ්නයට තතුළත් කළ ුතතුය”  යන 
ප්ර වනය විමහන ලදින් හභ්ා හේමත විය. 

  

267 ශන ශීර්ෂශයහි 01 ශන ශැඩහටහන  මූලධාන වියදම 
උපශකඛ්නශයහි ශකොටහ්ෂ හැිනයට ි බිය ුතතුයයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 

268 වන ශීර්ෂය.- දිසපත්රික් දල්කම් කාර්යාලය ක කච්දච්රිය - 
කිලිදනොච්ිකය   

 

01 ශන ශැඩහටහන.- ශමශහුතේ ශැඩහටහන - පුනරාශර්තන වියදම  
රු. 273 500 000 

 

“268 ශන ශීර්ෂශයහි  01 ශන ශැඩහටහන පුනරාශර්තන වියදම 
හඳහා රු. 273 500 000ක ුදදල උපශකඛ්නයට තතුළත් කළ ුතතුය” 
යන ප්ර වනය විමහන ලදින් හභ්ා හේමත විය. 

  

268 ශන ශීර්ෂශයහි 01 ශන ශැඩහටහන  පුනරාශර්තන වියදම 
උපශකඛ්නශයහි ශකොටහ්ෂ හැිනයට ි බිය ුතතුයයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 

 
01 ශන ශැඩහටහන.- ශමශහුතේ ශැඩහටහන -  මූලධාන වියදම                  

රු. 31 500 000 
 

“268 ශන ශීර්ෂශයහි  01 ශන ශැඩහටහන මූලධාන වියදම හඳහා 
රු. 31 500 000ක ුදදල උපශකඛ්නයට තතුළත් කළ ුතතුය”  යන 
ප්ර වනය විමහන ලදින් හභ්ා හේමත විය. 

  

268 ශන ශීර්ෂශයහි 01 ශන ශැඩහටහන  මූලධාන වියදම 
උපශකඛ්නශයහි ශකොටහ්ෂ හැිනයට ි බිය ුතතුයයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 

 

269 වන ශීර්ෂය.- දිසපත්රික් දල්කම් කාර්යාලය - කච්දච්රිය ක 
මඩකලපුව 

 

01 ශන ශැඩහටහන.- ශමශහුතේ ශැඩහටහන - පුනරාශර්තන වියදම  
රු. 794 500 000 

 

“269 ශන ශීර්ෂශයහි  01 ශන ශැඩහටහන පුනරාශර්තන වියදම 
හඳහා රු. 794 500 000ක ුදදල උපශකඛ්නයට තතුළත් කළ ුතතුය”  
යන ප්ර වනය විමහන ලදින් හභ්ා හේමත විය. 

  
269 ශන ශීර්ෂශයහි 01 ශන ශැඩහටහන  පුනරාශර්තන වියදම 

උපශකඛ්නශයහි ශකොටහ්ෂ හැිනයට ි බිය ුතතුයයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 

 
01 ශන ශැඩහටහන.- ශමශහුතේ ශැඩහටහන -  මූලධාන වියදම                  

රු. 347 500 000 
 

“269 ශන ශීර්ෂශයහි  01 ශන ශැඩහටහන මූලධාන වියදම හඳහා 
රු. 347 500 000ක ුදදල උපශකඛ්නයට තතුළත් කළ ුතතුය”  යන 
ප්ර වනය විමහන ලදින් හභ්ා හේමත විය. 

  
269 ශන ශීර්ෂශයහි 01 ශන ශැඩහටහන  මූලධාන වියදම 

උපශකඛ්නශයහි ශකොටහ්ෂ හැිනයට ි බිය ුතතුයයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 

 
270 වන ශීර්ෂය.- දිසපත්රික් දල්කම් කාර්යාලය - අම්පාර   

 

01 ශන ශැඩහටහන.- ශමශහුතේ ශැඩහටහන - පුනරාශර්තන වියදම  
රු. 1 065 500 000 

 

“270 ශන ශීර්ෂශයහි  01 ශන ශැඩහටහන පුනරාශර්තන වියදම 
හඳහා රු. 1 065 500 000ක ුදදල උපශකඛ්නයට තතුළත් කළ ුතතුය”  
යන ප්ර වනය විමහන ලදින් හභ්ා හේමත විය. 

  

270 ශන ශීර්ෂශයහි 01 ශන ශැඩහටහන  පුනරාශර්තන වියදම 
උපශකඛ්නශයහි ශකොටහ්ෂ හැිනයට ි බිය ුතතුයයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 
 
 

01 ශන ශැඩහටහන.- ශමශහුතේ ශැඩහටහන -  මූලධාන වියදම                  
රු. 143 500 000 

 

“270 ශන ශීර්ෂශයහි  01 ශන ශැඩහටහන මූලධාන වියදම හඳහා 
රු. 143 500 000ක ුදදල උපශකඛ්නයට තතුළත් කළ ුතතුය”  යන 
ප්ර වනය විමහන ලදින් හභ්ා හේමත විය. 

  

270 ශන ශීර්ෂශයහි 01 ශන ශැඩහටහන  මූලධාන වියදම 
උපශකඛ්නශයහි ශකොටහ්ෂ හැිනයට ි බිය ුතතුයයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 

1931 1932 



2020  ශදහැේබර්  03 

271 වන ශීර්ෂය.- දිසපත්රික් දල්කම් කාර්යාලයක කච්දච්රිය - 
ත්රිකුණාමලය  

 

01 ශන ශැඩහටහන.- ශමශහුතේ ශැඩහටහන - පුනරාශර්තන වියදම  
රු.535 500 000 

 

“271 ශන ශීර්ෂශයහි  01 ශන ශැඩහටහන පුනරාශර්තන වියදම 
හඳහා රු.535 500 000ක ුදදල උපශකඛ්නයට තතුළත් කළ ුතතුය”  
යන ප්ර වනය විමහන ලදින් හභ්ා හේමත විය. 

  
271 ශන ශීර්ෂශයහි 01 ශන ශැඩහටහන  පුනරාශර්තන වියදම 

උපශකඛ්නශයහි ශකොටහ්ෂ හැිනයට ි බිය ුතතුයයි නිශයෝග කරන ලදී. 

 
01 ශන ශැඩහටහන.- ශමශහුතේ ශැඩහටහන -  මූලධාන වියදම  

රු.25 500 000 
 

“271 ශන ශීර්ෂශයහි  01 ශන ශැඩහටහන මූලධාන වියදම හඳහා 
රු.25 500 000ක ුදදල උපශකඛ්නයට තතුළත් කළ ුතතුය”  යන 
ප්ර වනය විමහන ලදින් හභ්ා හේමත විය. 

  
271 ශන ශීර්ෂශයහි 01 ශන ශැඩහටහන  මූලධාන වියදම 

උපශකඛ්නශයහි ශකොටහ්ෂ හැිනයට ි බිය ුතතුයයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 

 
272 වන ශීර්ෂය.- දිසපත්රික් දල්කම් කාර්යාලය - කුුණෑගල  

 

01 ශන ශැඩහටහන.- ශමශහුතේ ශැඩහටහන - පුනරාශර්තන වියදම  
රු. 2 090 800 000 

 

“272 ශන ශීර්ෂශයහි  01 ශන ශැඩහටහන පුනරාශර්තන වියදම 
හඳහා රු.2 090 800 000ක ුදදල උපශකඛ්නයට තතුළත් කළ ුතතුය”  
යන ප්ර වනය විමහන ලදින් හභ්ා හේමත විය. 

  
272 ශන ශීර්ෂශයහි 01 ශන ශැඩහටහන  පුනරාශර්තන වියදම 

උපශකඛ්නශයහි ශකොටහ්ෂ හැිනයට ි බිය ුතතුයයි නිශයෝග කරන ලදී. 
 

 
01 ශන ශැඩහටහන.- ශමශහුතේ ශැඩහටහන -  මූලධාන වියදම              

රු. 66 200 000 
 

“272 ශන ශීර්ෂශයහි  01 ශන ශැඩහටහන මූලධාන වියදම හඳහා 
රු.66 200 000ක ුදදල උපශකඛ්නයට තතුළත් කළ ුතතුය”  යන 
ප්ර වනය විමහන ලදින් හභ්ා හේමත විය. 

 
272 ශන ශීර්ෂශයහි 01 ශන ශැඩහටහන  මූලධාන වියදම 

උපශකඛ්නශයහි ශකොටහ්ෂ හැිනයට ි බිය ුතතුයයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 

 
273 වන ශීර්ෂය.- දිසපත්රික් දල්කම් කාර්යාලය - පුත්තලම  

 
01 ශන ශැඩහටහන.- ශමශහුතේ ශැඩහටහන - පුනරාශර්තන 

වියදම  රු.860 000 000 
 

“273 ශන ශීර්ෂශයහි  01 ශන ශැඩහටහන පුනරාශර්තන වියදම 
හඳහා රු.860 000 000ක ුදදල උපශකඛ්නයට තතුළත් කළ ුතතුය”  
යන ප්ර වනය විමහන ලදින් හභ්ා හේමත විය. 

  
273 ශන ශීර්ෂශයහි 01 ශන ශැඩහටහන  පුනරාශර්තන වියදම 

උපශකඛ්නශයහි ශකොටහ්ෂ හැිනයට ි බිය ුතතුයයි නිශයෝග කරන ලදී. 

 
01 ශන ශැඩහටහන.- ශමශහුතේ ශැඩහටහන -  මූලධාන වියදම  

රු. 181 000 000 
 

“273 ශන ශීර්ෂශයහි  01 ශන ශැඩහටහන මූලධාන වියදම හඳහා 
රු.181 000 000ක ුදදල උපශකඛ්නයට තතුළත් කළ ුතතුය”  යන 
ප්ර වනය විමහන ලදින් හභ්ා හේමත විය. 

  
273 ශන ශීර්ෂශයහි 01 ශන ශැඩහටහන  මූලධාන වියදම 

උපශකඛ්නශයහි ශකොටහ්ෂ හැිනයට ි බිය ුතතුයයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 

274 වන ශීර්ෂය.- දිසපත්රික් දල්කම් කාර්යාලය - අනුරාධපුරය  
 

01 ශන ශැඩහටහන.- ශමශහුතේ ශැඩහටහන - පුනරාශර්තන 
වියදම  රු.1 083 500 000 

 
“274 ශන ශීර්ෂශයහි  01 ශන ශැඩහටහන පුනරාශර්තන වියදම 

හඳහා රු.1 083 500 000ක ුදදල උපශකඛ්නයට තතුළත් කළ ුතතුය”  
යන ප්ර වනය විමහන ලදින් හභ්ා හේමත විය. 

  

274 ශන ශීර්ෂශයහි 01 ශන ශැඩහටහන  පුනරාශර්තන වියදම 
උපශකඛ්නශයහි ශකොටහ්ෂ හැිනයට ි බිය ුතතුයයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 

 
01 ශන ශැඩහටහන.- ශමශහුතේ ශැඩහටහන -  මූලධාන වියදම   

රු. 310 500 000 
 

“274 ශන ශීර්ෂශයහි  01 ශන ශැඩහටහන මූලධාන වියදම හඳහා 
රු.310 500 000ක ුදදල උපශකඛ්නයට තතුළත් කළ ුතතුය”  යන 
ප්ර වනය විමහන ලදින් හභ්ා හේමත විය. 

 
274 ශන ශීර්ෂශයහි 01 ශන ශැඩහටහන  මූලධාන වියදම 

උපශකඛ්නශයහි ශකොටහ්ෂ හැිනයට ි බිය ුතතුයයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 

 
275 වන ශීර්ෂය.- දිසපත්රික් දල්කම් කාර්යාලය - 

දපොදළෝදනුව  
 

01 ශන ශැඩහටහන.- ශමශහුතේ ශැඩහටහන - පුනරාශර්තන වියදම  
රු. 535 500 000 

 

“275 ශන ශීර්ෂශයහි  01 ශන ශැඩහටහන පුනරාශර්තන වියදම 
හඳහා රු.535 500 000ක ුදදල උපශකඛ්නයට තතුළත් කළ ුතතුය”  
යන ප්ර වනය විමහන ලදින් හභ්ා හේමත විය. 

 
275 ශන ශීර්ෂශයහි 01 ශන ශැඩහටහන  පුනරාශර්තන වියදම 

උපශකඛ්නශයහි ශකොටහ්ෂ හැිනයට ි බිය ුතතුයයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 

 
01 ශන ශැඩහටහන.- ශමශහුතේ ශැඩහටහන -  මූලධාන වියදම   

රු. 300 500 000 
 

“275 ශන ශීර්ෂශයහි  01 ශන ශැඩහටහන මූලධාන වියදම හඳහා 
රු.300 500 000ක ුදදල උපශකඛ්නයට තතුළත් කළ ුතතුය”  යන 
ප්ර වනය විමහන ලදින් හභ්ා හේමත විය. 

  
275 ශන ශීර්ෂශයහි 01 ශන ශැඩහටහන  මූලධාන වියදම 

උපශකඛ්නශයහි ශකොටහ්ෂ හැිනයට ි බිය ුතතුයයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 

 

276 වන ශීර්ෂය.- දිසපත්රික් දල්කම් කාර්යාලය - බු ල්ල  
 

01 ශන ශැඩහටහන.- ශමශහුතේ ශැඩහටහන - පුනරාශර්තන වියදම  
රු. 949 500 000 

 

“276 ශන ශීර්ෂශයහි  01 ශන ශැඩහටහන පුනරාශර්තන වියදම 
හඳහා රු.949 500 000ක ුදදල උපශකඛ්නයට තතුළත් කළ ුතතුය”  
යන ප්ර වනය විමහන ලදින් හභ්ා හේමත විය.  
  

276 ශන ශීර්ෂශයහි 01 ශන ශැඩහටහන  පුනරාශර්තන වියදම 
උපශකඛ්නශයහි ශකොටහ්ෂ හැිනයට ි බිය ුතතුයයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 

 
01 ශන ශැඩහටහන.- ශමශහුතේ ශැඩහටහන -  මූලධාන වියදම   

රු. 224 500 000 
 

“276 ශන ශීර්ෂශයහි  01 ශන ශැඩහටහන මූලධාන වියදම හඳහා 
රු.224 500 000ක ුදදල උපශකඛ්නයට තතුළත් කළ ුතතුය”  යන 
ප්ර වනය විමහන ලදින් හභ්ා හේමත විය. 

  
276 ශන ශීර්ෂශයහි 01 ශන ශැඩහටහන  මූලධාන වියදම 

උපශකඛ්නශයහි ශකොටහ්ෂ හැිනයට ි බිය ුතතුයයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 

1933 1934 



පාර්ලිශේන්තුශ 

277 වන ශීර්ෂය.- දිසපත්රික් දල්කම් කාර්යාලය - දමොණරාගල  

01 ශන ශැඩහටහන.- ශමශහුතේ ශැඩහටහන - පුනරාශර්තන වියදම  
රු. 607 500 000 

 

“277 ශන ශීර්ෂශයහි  01 ශන ශැඩහටහන පුනරාශර්තන වියදම 
හඳහා රු.607 500 000ක ුදදල උපශකඛ්නයට තතුළත් කළ ුතතුය”  
යන ප්ර වනය විමහන ලදින් හභ්ා හේමත විය.  
 

277 ශන ශීර්ෂශයහි 01 ශන ශැඩහටහන  පුනරාශර්තන වියදම 
උපශකඛ්නශයහි ශකොටහ්ෂ හැිනයට ි බිය ුතතුයයි නිශයෝග කරන ලදී. 

 
01 ශන ශැඩහටහන.- ශමශහුතේ ශැඩහටහන -  මූලධාන වියදම   

රු. 59 500 000 
 

“277 ශන ශීර්ෂශයහි  01 ශන ශැඩහටහන මූලධාන වියදම හඳහා 
රු.59 500 000ක ුදදල උපශකඛ්නයට තතුළත් කළ ුතතුය”  යන 
ප්ර වනය විමහන ලදින් හභ්ා හේමත විය. 
 

277 ශන ශීර්ෂශයහි 01 ශන ශැඩහටහන  මූලධාන වියදම 
උපශකඛ්නශයහි ශකොටහ්ෂ හැිනයට ි බිය ුතතුයයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 

 
278 වන ශීර්ෂය.- දිසපත්රික් දල්කම් කාර්යාලය - රත්නපුර  

01 ශන ශැඩහටහන.- ශමශහුතේ ශැඩහටහන - පුනරාශර්තන වියදම  
රු. 1 017 600 000 

 

“278 ශන ශීර්ෂශයහි  01 ශන ශැඩහටහන පුනරාශර්තන වියදම 
හඳහා රු.1 017 600 000ක ුදදල උපශකඛ්නයට තතුළත් කළ ුතතුය”  
යන ප්ර වනය විමහන ලදින් හභ්ා හේමත විය.  

 

278 ශන ශීර්ෂශයහි 01 ශන ශැඩහටහන  පුනරාශර්තන වියදම 
උපශකඛ්නශයහි ශකොටහ්ෂ හැිනයට ි බිය ුතතුයයි නිශයෝග කරන ලදී. 

 
01 ශන ශැඩහටහන.- ශමශහුතේ ශැඩහටහන -  මූලධාන වියදම   

රු. 288 500 000 

“278 ශන ශීර්ෂශයහි  01 ශන ශැඩහටහන මූලධාන වියදම හඳහා 
රු.288 500 000ක ුදදල උපශකඛ්නයට තතුළත් කළ ුතතුය”  යන 
ප්ර වනය විමහන ලදින් හභ්ා හේමත විය. 
 

278 ශන ශීර්ෂශයහි 01 ශන ශැඩහටහන  මූලධාන වියදම 
උපශකඛ්නශයහි ශකොටහ්ෂ හැිනයට ි බිය ුතතුයයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 

 

279 වන ශීර්ෂය.- දිසපත්රික් දල්කම් කාර්යාලය - කෑගල්ල  

01 ශන ශැඩහටහන.- ශමශහුතේ ශැඩහටහන - පුනරාශර්තන වියදම  
රු. 827 500 000 

“279 ශන ශීර්ෂශයහි  01 ශන ශැඩහටහන පුනරාශර්තන වියදම 
හඳහා රු.827 500 000ක ුදදල උපශකඛ්නයට තතුළත් කළ ුතතුය”  
යන ප්ර වනය විමහන ලදින් හභ්ා හේමත විය.  

 

279 ශන ශීර්ෂශයහි 01 ශන ශැඩහටහන  පුනරාශර්තන වියදම 
උපශකඛ්නශයහි ශකොටහ්ෂ හැිනයට ි බිය ුතතුයයි නිශයෝග කරන ලදී. 

 
01 ශන ශැඩහටහන.- ශමශහුතේ ශැඩහටහන -  මූලධාන වියදම  

රු.103 500 000 
 

“279 ශන ශීර්ෂශයහි  01 ශන ශැඩහටහන මූලධාන වියදම හඳහා 
රු.103 500 000ක ුදදල උපශකඛ්නයට තතුළත් කළ ුතතුය” යන 
ප්ර වනය විමහන ලදින් හභ්ා හේමත විය. 

279 ශන ශීර්ෂශයහි 01 ශන ශැඩහටහන  මූලධාන වියදම 
උපශකඛ්නශයහි ශකොටහ්ෂ හැිනයට ි බිය ුතතුයයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 
 

304 වන ශීර්ෂය.- කාලගුණ විෙයා දෙපාර්තදම්්දුරව   

02 ශන ශැඩහටහන.- හංශර්ධාන ශැඩහටහන - පුනරාශර්තන වියදම  
රු. 326 400 000 

 

“304 ශන ශීර්ෂශයහි  02 ශන ශැඩහටහන පුනරාශර්තන වියදම 
හඳහා රු.326 400 000ක ුදදල උපශකඛ්නයට තතුළත් කළ ුතතුය”  
යන ප්ර වනය විමහන ලදින් හභ්ා හේමත විය. 

 

304 ශන ශීර්ෂශයහි 02 ශන ශැඩහටහන  පුනරාශර්තන වියදම 
උපශකඛ්නශයහි ශකොටහ්ෂ හැිනයට ි බිය ුතතුයයි නිශයෝග කරන ලදී. 

02 ශන ශැඩහටහන.- හංශර්ධාන ශැඩහටහන -  මූලධාන වියදම   
රු. 51 700 000 

 

“304 ශන ශීර්ෂශයහි  02 ශන ශැඩහටහන මූලධාන වියදම හඳහා 
රු. 51 700 000ක ුදදල උපශකඛ්නයට තතුළත් කළ ුතතුය”  යන 
ප්ර වනය විමහන ලදින් හභ්ා හේමත විය. 

 

304 ශන ශීර්ෂශයහි 02 ශන ශැඩහටහන  මූලධාන වියදම 
උපශකඛ්නශයහි ශකොටහ්ෂ හැිනයට ි බිය ුතතුයයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 

 
“தமலப்பு 409, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கொன ரூபொய் 20,924,810,000 அட்டவமணயிற் ரசர்க்கப் 

படுைொக”  எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 409, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  மூலதனச் 

தசலவு ரூபொய் 5,165,910,000 
 

“தமலப்பு 409, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கொன  

ரூபொய்  5,165,910,000 அட்டவமணயிற் ரசர்க்கப்படுைொக”  எனும் 

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 409, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்  02.-அபிவிருத்திச்  தசயற்பொடுகள் -  

ைீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபொய் 878,890,000 
 

“தமலப்பு 409, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, ைீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கொன ரூபொய் 878,890,000 அட்டவமணயிற் ரசர்க்கப் 

படுைொக”  எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 409, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, ைீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவிருத்திச்  தசயற்பொடுகள் -  

மூலதனச் தசலவு ரூபொய் 5,123,100,000 
 

“தமலப்பு 409, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவுக்கொன 

ரூபொய் 5,123,100,000 அட்டவமணயிற் ரசர்க்கப்படுைொக”  எனும் 

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

தமலப்பு 409, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 
 

தமலப்பு 225.- தபொலிஸ் திமணக்களம் 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01. - தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  

ைீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபொய் 80,890,000,000 
 

“தமலப்பு 225, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கொன ரூபொய் 80,890,000,000 அட்டவமணயிற் ரசர்க்கப் 

படுைொக”  எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

 
தமலப்பு 225, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

  
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  

மூலதனச் தசலவு ரூபொய் 4,685,680,000 
 

“தமலப்பு 225, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கொன  

ரூபொய் 4,685,680,000 அட்டவமணயிற் ரசர்க்கப்படுைொக”  எனும் 

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 225, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

1935 1936 
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தமலப்பு 226.- குடிவரவு குடியகல்வுத் திமணக்களம் 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்  01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  

ைீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபொய் 1,927,302,000 
 

“தமலப்பு 226, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கொன ரூபொய் 1,927,302,000 அட்டவமணயிற் ரசர்க்கப் 

படுைொக”  எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 226, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  மூலதனச் 

தசலவு ரூபொய் 1,210,500,000 
 

“தமலப்பு 226, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கொன  

ரூபொய்  1,210,500,000 அட்டவமணயிற் ரசர்க்கப்படுைொக”  எனும் 

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 226, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 
தமலப்பு 227.- ஆட்கமளப் பதிவு தசய்யும் திமணக்களம் 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்  01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  

ைீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபொய் 1,265,200,000 
 

“தமலப்பு 227, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கொன ரூபொய் 1,265,200,000 அட்டவமணயிற் ரசர்க்கப் 

படுைொக”  எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 227, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  மூலதனச் 

தசலவு ரூபொய் 210,950,000 
 

“தமலப்பு 227, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கொன  

ரூபொய்  210,950,000 அட்டவமணயிற் ரசர்க்கப்படுைொக”  எனும் 

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 227, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

தமலப்பு 254.- பதிவொளர் நொயகம் திமணக்களம்  

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  

ைீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபொய் 1,997,000,000 
 

“தமலப்பு 254, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கொன ரூபொய் 1,997,000,000 அட்டவமணயிற் ரசர்க்கப் 

படுைொக”  எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 254, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  மூலதனச் 

தசலவு ரூபொய் 108,500,000 
 

“தமலப்பு 254, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கொன  

ரூபொய் 108,500,000 அட்டவமணயிற் ரசர்க்கப்படுைொக”  எனும் 

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

தமலப்பு 254, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 255.- ைொவட்டச் தசயலகம் - தகொழும்பு  

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01. - தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  

ைீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபொய் 1,137,500,000 
 

“தமலப்பு 255, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கொன ரூபொய் 1,137,500,000 அட்டவமணயிற் ரசர்க்கப் 

படுைொக”  எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 255, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  மூலதனச் 

தசலவு ரூபொய் 649,500,000 
 

“தமலப்பு 255, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கொன  

ரூபொய் 649,500,000 அட்டவமணயிற் ரசர்க்கப்படுைொக”  எனும் 

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 255, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 
தமலப்பு 256.- ைொவட்டச் தசயலகம் - கம்பஹொ  

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01. - தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  

ைீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபொய் 1,331,500,000 
 

“தமலப்பு 256, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கொன ரூபொய் 1,331,500,000 அட்டவமணயிற் ரசர்க்கப் 

படுைொக”  எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 256, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

  
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  மூலதனச் 

தசலவு ரூபொய் 773,500,000 
 

“தமலப்பு 256, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கொன  

ரூபொய் 773,500,000 அட்டவமணயிற் ரசர்க்கப்படுைொக”  எனும் 

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 256, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 
தமலப்பு 257.- ைொவட்டச் தசயலகம் - களுத்துமற  

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01. - தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  

ைீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபொய் 1,240,500,000 

“தமலப்பு 257, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கொன ரூபொய் 1,240,500,000 அட்டவமணயிற் ரசர்க்கப் 

படுைொக”  எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 257, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

  
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  மூலதனச் 

தசலவு ரூபொய் 205,500,000 
 

“தமலப்பு 257, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கொன  

ரூபொய் 205,500,000 அட்டவமணயிற் ரசர்க்கப்படுைொக”  எனும் 

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 257, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 
 

தமலப்பு 258.- ைொவட்டச் தசயலகம் - கண்டி  

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01. - தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  

ைீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபொய் 1,501,500,000 

 
“தமலப்பு 258, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கொன ரூபொய் 1,501,500,000 அட்டவமணயிற் ரசர்க்கப் 

படுைொக”  எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 258, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

  
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  மூலதனச் 

தசலவு ரூபொய் 132,500,000 
 

“தமலப்பு 258, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கொன  

ரூபொய் 132,500,000 அட்டவமணயிற் ரசர்க்கப்படுைொக”  எனும் 

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 258, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 
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தமலப்பு 259.- ைொவட்டச் தசயலகம் - ைொத்தமள  

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01. - தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  

ைீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபொய் 818,200,000 

 
“தமலப்பு 259, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கொன ரூபொய் 818,200,000 அட்டவமணயிற் ரசர்க்கப் 

படுைொக”  எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 259, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

  
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  மூலதனச் 

தசலவு ரூபொய் 152,500,000 
 

“தமலப்பு 259, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கொன  

ரூபொய் 152,500,000 அட்டவமணயிற் ரசர்க்கப்படுைொக”  எனும் 

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 259, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 
தமலப்பு 260.- ைொவட்டச் தசயலகம் - நுவதரலியொ  

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01. - தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  

ைீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபொய் 561,800,000 
 

“தமலப்பு 260, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கொன ரூபொய் 561,800,000 அட்டவமணயிற் ரசர்க்கப் 

படுைொக”  எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 260, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

  
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  மூலதனச் 

தசலவு ரூபொய் 29,500,000 
 

“தமலப்பு 260, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கொன  

ரூபொய் 29,500,000 அட்டவமணயிற் ரசர்க்கப்படுைொக”  எனும் 

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 260, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 
தமலப்பு 261.- ைொவட்டச் தசயலகம் - கொலி  

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01. - தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  

ைீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபொய் 1,397,500,000 
 

“தமலப்பு 261, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கொன ரூபொய் 1,397,500,000 அட்டவமணயிற் ரசர்க்கப் 

படுைொக”  எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

தமலப்பு 261, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

  
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  மூலதனச் 

தசலவு ரூபொய் 314,500,000 
 

“தமலப்பு 261, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கொன  

ரூபொய் 314,500,000 அட்டவமணயிற் ரசர்க்கப்படுைொக”  எனும் 

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 261, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 
தமலப்பு 262.- ைொவட்டச் தசயலகம் - ைொத்தமற  

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01. - தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  

ைீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபொய் 1,199,500,000 
 

“தமலப்பு 262, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கொன ரூபொய் 1,199,500,000 அட்டவமணயிற் ரசர்க்கப் 

படுைொக”  எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 262, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  மூலதனச் 

தசலவு ரூபொய் 167,500,000 

 
“தமலப்பு 262, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கொன  

ரூபொய் 167,500,000 அட்டவமணயிற் ரசர்க்கப்படுைொக”  எனும் 

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 262, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 
தமலப்பு 263.- ைொவட்டச் தசயலகம் - அம்பொந்ரதொட்மட  

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01. - தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  

ைீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபொய் 946,500,000 
 

“தமலப்பு 263, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கொன ரூபொய் 946,500,000 அட்டவமணயிற் ரசர்க்கப் 

படுைொக”  எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

 
தமலப்பு 263, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

  
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  மூலதனச் 

தசலவு ரூபொய் 202,500,000 
 

“தமலப்பு 263, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கொன  

ரூபொய் 202,500,000 அட்டவமணயிற் ரசர்க்கப்படுைொக”  எனும் 

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 263, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 
தமலப்பு 264.- ைொவட்டச் தசயலகம்/ கச்ரசொி - யொழ்ப்பொணம்  

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01. - தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  

ைீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபொய் 927,500,000 
 

“தமலப்பு 264, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கொன ரூபொய் 927,500,000 அட்டவமணயிற் ரசர்க்கப் 

படுைொக”  எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 264, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

  
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  மூலதனச் 

தசலவு ரூபொய் 73,500,000 
 

“தமலப்பு 264, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கொன  

ரூபொய் 73,500,000 அட்டவமணயிற் ரசர்க்கப்படுைொக”  எனும் 

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 264, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 
 

தமலப்பு 265.- ைொவட்டச் தசயலகம்/ கச்ரசொி - ைன்னொர்  

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01. - தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  

ைீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபொய் 284,500,000 
 

“தமலப்பு 265, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கொன ரூபொய் 284,500,000 அட்டவமணயிற் ரசர்க்கப் 

படுைொக”  எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

தமலப்பு 265, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

  
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  மூலதனச் 

தசலவு ரூபொய் 104,500,000 
 

“தமலப்பு 265, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கொன  

ரூபொய் 104,500,000 அட்டவமணயிற் ரசர்க்கப்படுைொக”  எனும் 

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 265, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

1939 1940 



2020  ශදහැේබර්  03 

தமலப்பு 266.- ைொவட்டச் தசயலகம்/ கச்ரசொி - வவுனியொ 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01. - தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  

ைீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபொய் 281,500,000 
 

“தமலப்பு 266, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கொன ரூபொய் 281,500,000 அட்டவமணயிற் ரசர்க்கப் 

படுைொக” எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

தமலப்பு 266, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  மூலதனச் 

தசலவு ரூபொய் 61,500,000 
 

“தமலப்பு 266, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கொன 

ரூபொய் 61,500,000 அட்டவமணயிற் ரசர்க்கப்படுைொக” எனும் 

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 266, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 
தமலப்பு 267.- ைொவட்டச் தசயலகம்/ கச்ரசொி - முல்மலத்தீவு  

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01. - தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  

ைீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபொய் 339,500,000 
 

“தமலப்பு 267, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கொன ரூபொய் 339,500,000 அட்டவமணயிற் ரசர்க்கப் 

படுைொக”  எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 267, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

  
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  மூலதனச் 

தசலவு ரூபொய் 141,500,000 
 

“தமலப்பு 267, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கொன  

ரூபொய் 141,500,000 அட்டவமணயிற் ரசர்க்கப்படுைொக”  எனும் 

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 267, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 
தமலப்பு 268.- ைொவட்டச் தசயலகம்/ கச்ரசொி - கிளிதநொச்சி  

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01. - தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  

ைீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபொய் 273,500,000 
 

“தமலப்பு 268, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கொன ரூபொய் 273,500,000 அட்டவமணயிற் ரசர்க்கப் 

படுைொக”  எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 268, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

  
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  மூலதனச் 

தசலவு ரூபொய் 31,500,000 
 

“தமலப்பு 268, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கொன  

ரூபொய் 31,500,000 அட்டவமணயிற் ரசர்க்கப்படுைொக”  எனும் 

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 268, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 
தமலப்பு 269.- ைொவட்டச் தசயலகம்/ கச்ரசொி - ைட்டக்களப்பு  

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01. - தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  

ைீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபொய் 794,500,000 
 

“தமலப்பு 269, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கொன ரூபொய் 794,500,000 அட்டவமணயிற் ரசர்க்கப் 

படுைொக”  எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 269, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது.  

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  மூலதனச் 

தசலவு ரூபொய் 347,500,000 

“தமலப்பு 269, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கொன  

ரூபொய் 347,500,000 அட்டவமணயிற் ரசர்க்கப்படுைொக”  எனும் 

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

தமலப்பு 269, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 
தமலப்பு 270.- ைொவட்டச் தசயலகம் - அம்பொமற  

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01. - தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  

ைீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபொய் 1,065,500,000 
 

“தமலப்பு 270, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கொன ரூபொய் 1,065,500,000 அட்டவமணயிற் ரசர்க்கப் 

படுைொக”  எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 270, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

  
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  மூலதனச் 

தசலவு ரூபொய் 143,500,000 
 

“தமலப்பு 270, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கொன  

ரூபொய் 143,500,000 அட்டவமணயிற் ரசர்க்கப்படுைொக”  எனும் 

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 270, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 
தமலப்பு 271.- ைொவட்டச் தசயலகம்/ கச்ரசொி - திருரகொணைமல  

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01. - தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  

ைீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபொய் 535,500,000 
 

“தமலப்பு 271, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கொன ரூபொய் 535,500,000 அட்டவமணயிற் ரசர்க்கப் 

படுைொக”  எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

தமலப்பு 271, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

  
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  மூலதனச் 

தசலவு ரூபொய் 25,500,000 
 

“தமலப்பு 271, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கொன  

ரூபொய் 25,500,000 அட்டவமணயிற் ரசர்க்கப்படுைொக”  எனும் 

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 271, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 
தமலப்பு 272.- ைொவட்டச் தசயலகம் - குருநொகல்  

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01. - தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  

ைீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபொய் 2,090,800,000 
 

“தமலப்பு 272, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கொன ரூபொய் 2,090,800,000 அட்டவமணயிற் ரசர்க்கப் 

படுைொக”  எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

தமலப்பு 272, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

  
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  மூலதனச் 

தசலவு ரூபொய் 66,200,000 
 

“தமலப்பு 272, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கொன  

ரூபொய் 66,200,000 அட்டவமணயிற் ரசர்க்கப்படுைொக”  எனும் 

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 272, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

1941 1942 
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தமலப்பு 273.- ைொவட்டச் தசயலகம் - புத்தளம்  

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01. - தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  

ைீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபொய் 860,000,000 
 

“தமலப்பு 273, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கொன ரூபொய் 860,000,000 அட்டவமணயிற் ரசர்க்கப் 

படுைொக”  எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 273, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

  
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  மூலதனச் 

தசலவு ரூபொய் 181,000,000 
 

“தமலப்பு 273, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கொன  

ரூபொய் 181,000,000 அட்டவமணயிற் ரசர்க்கப்படுைொக”  எனும் 

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 273, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 
தமலப்பு 274.- ைொவட்டச் தசயலகம் - அனுரொதபரம்  

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01. - தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  

ைீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபொய் 1,083,500,000 
 

“தமலப்பு 274, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கொன ரூபொய் 1,083,500,000 அட்டவமணயிற் ரசர்க்கப் 

படுைொக”  எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 274, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

  
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  மூலதனச் 

தசலவு ரூபொய் 310,500,000 
 

“தமலப்பு 274, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கொன  

ரூபொய் 310,500,000 அட்டவமணயிற் ரசர்க்கப்படுைொக”  எனும் 

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 274, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 
தமலப்பு 275.- ைொவட்டச் தசயலகம் - தபொலநறுமவ 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01. - தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  

ைீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபொய் 535,500,000 
 

“தமலப்பு 275, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கொன ரூபொய் 535,500,000 அட்டவமணயிற் ரசர்க்கப் 

படுைொக”  எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 275, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

  
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  மூலதனச் 

தசலவு ரூபொய் 300,500,000 
 

“தமலப்பு 275, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கொன  

ரூபொய் 300,500,000 அட்டவமணயிற் ரசர்க்கப்படுைொக”  எனும் 

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 275, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 
தமலப்பு 276.- ைொவட்டச் தசயலகம் - பதுமள 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01. - தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  

ைீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபொய் 949,500,000 
 

“தமலப்பு 276, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கொன ரூபொய் 949,500,000 அட்டவமணயிற் ரசர்க்கப் 

படுைொக”  எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 276, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  மூலதனச் 

தசலவு ரூபொய் 224,500,000 
 

“தமலப்பு 276, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கொன  

ரூபொய் 224,500,000 அட்டவமணயிற் ரசர்க்கப்படுைொக”  எனும் 

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 276, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 
தமலப்பு 277.- ைொவட்டச் தசயலகம் - தைொனரொகமல 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01. - தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  

ைீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபொய் 607,500,000 
 

“தமலப்பு 277, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கொன ரூபொய் 607,500,000 அட்டவமணயிற் ரசர்க்கப் 

படுைொக”  எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 277, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

  
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  மூலதனச் 

தசலவு ரூபொய் 59,500,000 
 

“தமலப்பு 277, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கொன  

ரூபொய் 59,500,000 அட்டவமணயிற் ரசர்க்கப்படுைொக”  எனும் 

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 277, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 
தமலப்பு 278.- ைொவட்டச் தசயலகம் - இரத்தினபுொி 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01. - தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  

ைீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபொய் 1,017,600,000 
 

“தமலப்பு 278, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கொன ரூபொய் 1,017,600,000 அட்டவமணயிற் ரசர்க்கப் 

படுைொக”  எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 278, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

  
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  மூலதனச் 

தசலவு ரூபொய் 288,500,000 
 

“தமலப்பு 278, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கொன  

ரூபொய் 288,500,000 அட்டவமணயிற் ரசர்க்கப்படுைொக”  எனும் 

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 278, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

தமலப்பு 279.- ைொவட்டச் தசயலகம் - ரககொமல 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01. - தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  

ைீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபொய் 827,500,000 
 

“தமலப்பு 279, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கொன ரூபொய் 827,500,000 அட்டவமணயிற் ரசர்க்கப் 

படுைொக”  எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 279, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

  
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  மூலதனச் 

தசலவு ரூபொய் 103,500,000 
 

“தமலப்பு 279, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கொன  

ரூபொய் 103,500,000 அட்டவமணயிற் ரசர்க்கப்படுைொக”  எனும் 

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 279, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 
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தமலப்பு 304.- வளிைண்டலவியல் திமணக்களம் 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02. - அவிவிருத்திச் தசயற்பொடுகள் -  

ைீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபொய் 326,400,000 

 
“தமலப்பு 304, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, ைீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கொன ரூபொய் 326,400,000 அட்டவமணயிற் ரசர்க்கப் 

படுைொக”  எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 304, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, ைீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

  
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவிருத்திச் தசயற்பொடுகள் -  மூலதனச் 

தசலவு ரூபொய் 51,700,000 
 

“தமலப்பு 304, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவுக்கொன  

ரூபொய் 51,700,000 அட்டவமணயிற் ரசர்க்கப்படுைொக”  எனும் 

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

தமலப்பு 304, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 
Question, "That the sum of Rs. 20,924,810,000, for Head 409, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 409, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                       

Rs. 5,165,910,000 
 

Question, "That the sum of  Rs. 5,165,910,000, for Head 409, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 409, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 
Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,                

Rs. 878,890,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 878,890,000, for Head 409, 
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

Head 409, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,                    

Rs. 5,123,100,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 5,123,100,000, for Head 409, 
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

Head 409, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 
 

HEAD 225. - DEPARTMENT OF POLICE 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                   
Rs. 80,890,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 80,890,000,000, for Head 225, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 225, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 
 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                       

Rs. 4,685,680,000 
 

Question, "That the sum of  Rs. 4,685,680,000, for Head 225, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 225, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

HEAD 226. - DEPARTMENT OF IMMIGRATION AND 
EMIGRATION 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                 
Rs. 1,927,302,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 1,927,302,000, for Head 226, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 226, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                   

Rs. 1,210,500,000 
 

Question, "That the sum of  Rs. 1,210,500,000, for Head 226, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

Head 226, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 

HEAD 227. - DEPARTMENT OF REGISTRATION OF PERSONS 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                   

Rs. 1,265,200,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 1,265,200,000, for Head 227, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 

Head 227, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                     

Rs. 210,950,000 
 

Question, "That the sum of  Rs. 210,950,000, for Head 227, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 227, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 

HEAD 254. - DEPARTMENT OF REGISTRAR GENERAL 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                    

Rs. 1,997,000,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 1,997,000,000, for Head 254, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule"                                   
put and agreed to.  

 

Head 254, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                       

Rs. 108,500,000 
Question, "That the sum of  Rs. 108,500,000, for Head 254, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 254, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 

HEAD 255. - DISTRICT SECRETARIAT, COLOMBO 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                  

Rs. 1,137,500,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 1,137,500,000, for Head 255, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head, 255, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                     

Rs. 649,500,000 
 

Question, "That the sum of  Rs. 649,500,000, for Head 255, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head, 255, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 
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HEAD 256. - DISTRICT SECRETARIAT, GAMPAHA 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                   
Rs. 1,331,500,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 1,331,500,000, for Head 256, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head, 256, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                      

Rs. 773,500,000 
 

Question, "That the sum of  Rs. 773,500,000, for Head 256, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head, 256, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 

HEAD 257.- DISTRICT SECRETARIAT, KALUTARA 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                  
Rs. 1,240,500,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 1,240,500,000, for Head 257, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 257, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                       

Rs. 205,500,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 205,500,000, for Head 257, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 257, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 
HEAD 258. - DISTRICT SECRETARIAT, KANDY 

 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                   
Rs. 1,501,500,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 1,501,500,000, for Head 258, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 258, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                      

Rs. 132,500,000 
 

Question, "That the sum of  Rs. 132,500,000, for Head 258, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 258, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 
HEAD 259. - DISTRICT SECRETARIAT, MATALE 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                         
Rs. 818,200,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 818,200,000, for Head 259, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 259, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                      

Rs. 152,500,000 
 

Question, "That the sum of  Rs. 152,500,000, for Head 259, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 259, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

HEAD 260. - DISTRICT SECRETARIAT, NUWARA-ELIYA 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                    
Rs. 561,800,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 561,800,000, for Head 260, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 260, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                       

Rs. 29,500,000 
 

Question, "That the sum of  Rs. 29,500,000, for Head 260, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 260, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 
HEAD 261.- DISTRICT SECRETARIAT, GALLE  

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                   
Rs. 1,397,500,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 1,397,500,000, for Head 261, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

Head 261, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                      

Rs. 314,500,000 
 

Question, "That the sum of  Rs. 314,500,000, for Head 261, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 261, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 

HEAD 262.- DISTRICT SECRETARIAT, MATARA 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                
Rs. 1,199,500,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 1,199,500,000, for Head 262, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 262, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                       

Rs. 167,500,000 
 

Question, "That the sum of  Rs. 167,500,000, for Head 262, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

Head 262, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 
HEAD 263. - DISTRICT SECRETARIAT, HAMBANTOTA 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                      
Rs. 946,500,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 946,500,000, for Head 263, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 263, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                      

Rs. 202,500,000 
 
Question, "That the sum of  Rs. 202,500,000, for Head 263, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 263, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 
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HEAD 264. - DISTRICT SECRETARIAT/ KACHCHERI - JAFFNA 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                    

Rs. 927,500,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 927,500,000, for Head 264, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 264, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                       

Rs. 73,500,000 
Question, "That the sum of  Rs. 73,500,000, for Head 264, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 264, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 

HEAD 265. - DISTRICT SECRETARIAT/ KACHCHERI - MANNAR  

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                  
Rs. 284,500,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 284,500,000, for Head 265, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 265, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                       

Rs. 104,500,000 
 

Question, "That the sum of  Rs. 104,500,000, for Head 265, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 265, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 
 

HEAD 266. - DISTRICT SECRETARIAT/ KACHCHERI -                    
VAVUNIYA 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                  
Rs. 281,500,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 281,500,000, for Head 266, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 266, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                    

Rs. 61,500,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 61,500,000, for Head 266, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 

Head 266, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.   
 

HEAD 267. - DISTRICT SECRETARIAT/ KACHCHERI -                      
MULLAITIVU 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                 
Rs. 339,500,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 339,500,000, for Head 267, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 267, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                

Rs. 141,500,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 141,500,000, for Head 267, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 

Head 267, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.   

HEAD 268. - DISTRICT SECRETARIAT/ KACHCHERI -                     
KILLINOCHCHI 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                  
Rs. 273,500,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 273,500,000, for Head 268, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 268, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                     

Rs. 31,500,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 31,500,000, for Head 268, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 

Head 268, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  
 
 

HEAD 269. - DISTRICT SECRETARIAT/ KACHCHERI -                      
BATTICALOA 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                   
Rs. 794,500,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 794,500,000, for Head 269, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 

Head 269, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                      

Rs. 347,500,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 347,500,000, for Head 269, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 

Head 269, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 
HEAD 270. - DISTRICT SECRETARIAT, AMPARA 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                  
Rs. 1,065,500,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 1,065,500,000, for Head 270, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 

Head 270, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                          

Rs. 143,500,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 143,500,000, for Head 270, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 

Head 270, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 
 

HEAD 271.- DISTRICT SECRETARIAT/ KACHCHERI -                     
TRINCOMALEE 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                  
Rs. 535,500,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 535,500,000, for Head 271, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 

Head 271, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                        

Rs. 25,500,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 25,500,000, for Head 271, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 

Head 271, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 
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HEAD 272.- DISTRICT SECRETARIAT, KURUNEGALA 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                   
Rs. 2,090,800,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 2,090,800,000, for Head 272, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 

Head 272, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                       

Rs. 66,200,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 66,200,000, for Head 272, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 

Head 272, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 
 

HEAD 273.- DISTRICT SECRETARIAT, PUTTALAM 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                 

Rs. 860,000,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 860,000,000, for Head 273, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 

Head 273, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                       

Rs. 181,000,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 181,000,000, for Head 273, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 273, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

 
HEAD 274.- DISTRICT SECRETARIAT, ANURADHAPURA 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure, 

Rs.1,083,500,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 1,083,500,000, for Head 274, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 

Head 274, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                     

Rs. 310,500,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 310,500,000, for Head 274, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 

Head 274, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 
 

HEAD 275. - DISTRICT SECRETARIAT - POLONNARUWA 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                     

Rs. 535,500,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 535,500,000, for Head 275, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 

Head 275, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                       

Rs. 300,500,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 300,500,000, for Head 275, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 

Head 275, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

HEAD 276.- DISTRICT SECRETARIAT - BADULLA 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                    
Rs. 949,500,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 949,500,000, for Head 276, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 

Head 276, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                      

Rs. 224,500,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 224,500,000, for Head 276, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 

Head 276, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 
 

HEAD 277.- DISTRICT SECRETARIAT, MONARAGALA 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                    
Rs. 607,500,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 607,500,000, for Head 277, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 

Head 277, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                      

Rs. 59,500,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 59,500,000, for Head 277, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 

Head 277, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 
 

HEAD 278.- DISTRICT SECRETARIAT, RATHNAPURA 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure, 
Rs.1,017, 600,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 1,017, 600,000, for Head 278, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 

Head 278, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                       

Rs. 288,500,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 288,500,000, for Head 278, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 

Head 278, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 
 

HEAD 279.- DISTRICT SECRETARIAT, KEGALLE 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                    
Rs. 827,500,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 827,500,000, for Head 279, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 

Head 279, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                       

Rs. 103,500,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 103,500,000, for Head 279, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 

Head 279, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 
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HEAD 304.- DEPARTMENT OF METEOROLOGY 

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,                 
Rs. 326,400,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 326,400,000, for Head 304, 
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 

Head 304, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 
 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,                    
Rs. 51,700,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 51,700,000, for Head 304, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 

Head 304, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 
 
අ. භා. 6.53  පාර්ලිදම්්දුරව  ප්රගිනය වාර්තා කරනු  ිළණිස 

සභාපිනුරමා මූලාසනදය්ද ඉවත් විය. 
කාරක සභාව ප්රගිනය වාර්තා කරයි  නැවත රැසපවීම 2020 

දෙසැම්බර් 04වන සිකුරාො. 
 

பி.ப. 6.53 ைணிக்கு, குழுவின் பொிசீலமன பற்றி 

அறிவிக்கும்தபொருட்டு தவிசொளர் அவர்கள் அக்கிரொசனத்தினின்று 

அகன்றொர்கள்.  

குழுவினது பொிசீலமன அறிவிக்கப்பட்டது; ைீண்டும் கூடுவது  2020 

டிசம்பர் 04, தவள்ளிக்கிழமை. 

 
At 6.53 p.m., the Chairman left the Chair to report Progress.  
Committee report Progress; to sit again on Friday, 04th 

December, 2020.  

 
ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශීර්ෂ අංක 207 හංශ ෝධාන හහිතශද  ශීර්ෂ අංක 103  222 සිට 

ශීර්ෂ අංක 227 ද්ෂශාද  ශීර්ෂ අංක 254 සිට 279 ද්ෂශාද  ශීර්ෂ 

අංක 304  320  325  334 හහ 409 හංශ ෝධාන රහිතශද කාරක 

හභ්ාශේදී හේමත වූ බශ  දන්ශුම කැමැත්ශතමි.  

 

 

කල්තැබීම 
ஒத்திமவப்பு 

ADJOURNMENT 
 
ගු දිද්දෂප ගුණවර්ධන මහසතා  
(ைொண்புைிகு  திரனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථානායකතුමනි  "පාර්ලිශේන්තුශ දැන්  කක තැබිය 

ුතතුය" යි මා ශයෝජ්නා කරනශා. 
 
ප්රශ්පනය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினொ எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 
 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

හභ්ාශ කක තබන අශහවථාශේ ශයෝජ්නාශ  ගරු ුදිතබුර් රහුමාන් 

මන්ත්රීතුමා. 

බ්දධනාගාර රැඳවිය්දදේ දසෞඛයය සහස ආරක්ෂාව 

 சிமறக் மகதிகளின் ஆரரொக்கியமும் பொதுகொப்பும் 
HEALTH AND SECURITY OF PRISON INMATES 

[අ.භ්ා. 6.53] 

 

ගු මුජිබුර් රහුමා්ද මහසතා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ගරු කථානායකතුමනි  අද හභ්ාශ කක තබන අශහවථාශේදී මා 

පහත හඳහන් ශයෝජ්නාශ ඉදිරිපත් කරනශා: 

"2020.11.29 දින මහර බන්ධානාගාරය තුළ සිදු වූ ශනොහන්රැන්කාරි 

තත්ත්ශය ශහේතුශශන් ශේ ශන විට රැඳවියන් 11ශදශනකු ජීවිත්ෂෂයට පත් 

 ත ති  අතර  50ශදශනකුට අධික පිරිහ්ෂ තුශාල ලබා ශරෝහකගත කර 

තත. ඉන් ශැඩි පිරිහකශ  තත්ත්ශය ඉතා බරපතළ බශ ශරෝහක රරංචි 

මාර්ගශලින් පැහැදිලි ශේ. 

මීට අමතරශ බන්ධානාගාරය තුළ සිිනන රැඳවියන් 183ශදශනකුට 

පමණ ශකොවිඩ් ශරෝගය ශැළඳීමත් බරපතළ තත්ත්ශයකි. 

බන්ධානාගාරගත  ත සිිනන රැඳවියන් රර්ෂෂා කර ගැනීම හහ ඔවුන්ශ  

ශහෞඛ්ය හේපන්නභ්ාශය ගැන ශහොයා බැලීම ඕනෑම රජ්යක ශගකීම ශේ. 

මරණයට පත් වූ එම රැඳවියන්ට හහ ඉන් තුශාල ලැබූශන්ට ඉටු කරන 

හාධාාරණය කුම්ෂද යන්න ශමන්ම  ශකොශරෝනා ධශරහය බන්ධානාගාරය 

තුළ ශයාේත වූශේ  ශකශහේද යන්නත් පැහැදිලි කර  ශමශන් ශේදජ්නක 

තත්ත්ශයන් පාලනය කර ගැනීම හඳහා රජ්ය ගන්නා ක්රියාමාර්ග ශමම 

ගරු හභ්ාශට පැහැදිලි කරන ශලහද ශයෝජ්නා කර සිිනමි." 

 
ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! දැන් ගරු අිතත් රාජ්ප්ෂෂ මහතා මූලාහනයට 

පැමිශණනශා තත. 

 
අනුරුව ගු කථානායකුරමා මූලාසනදය්ද ඉවත් වූදය්ද, 

ගු අජිත් රාජපක්ෂ මහසතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலரவ, ைொண்புைிகு அஜித் ரொஜபக்ஷ 

அவர்கள்  தமலமை வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and THE HON. 
AJITH  RAJAPAKSE took the Chair. 

 

ගු මුජිබුර් රහුමා්ද මහසතා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  මහර බන්ධානාගාරය තුළ ති  

වූ ශේදජ්නක සිශධිය ශේ රට තුළ ති  වූ ඉතාම බරපතළ 

සිශධිය්ෂ. විශ ේෂශයන්ම එය ජ්ාතයන්තර ශ ශයන් ශේ රශට් 

ප්රි රූපයට  රටට ි ශබන තත්ත්ශයට අහිතකර බලපෑම්ෂ. ඒ 

ශාශ ම රජ්ය යටශත් පාලනය ශන රයතනය්ෂ තුළ එශැනි ශශඩි 

තැබීේ තුළින් මුමෂය ඝාතන සිදු තම ගැන ශේ හමාජ්ය තුළ වි ාල 

කේපනය්ෂ ති   ත ි ශබනශා. මහර බන්ධානාගාරය තුළ ති  වුක  

තදබදය අද ළශේ  ති  වුක  තදබදය්ෂ ශනොශන බශ අපි දන්නශා. 

එම තදබදය ති  වූ කාල ශකශාුමශ අරශගන බැලුශශොත්  එය 

ඉතාම දීර්ඝ කාල ශකශාුමශ්ෂ. 

අුමරාධාපුර බන්ධානාගාරශේ ත් ශමශැනි තදබදය්ෂ ති  තම 

නිහා ශමශැනිම උශශඝෝෂණය්ෂ ති  වුණා. ඔවුන්ශ  විශ ේෂ 

ඉකලීම වුශණ්  ඔවුන්ට PCR පරී්ෂෂණ කරන්න කියන එකයි. 

පහර දීම නිහා එහිදීත් රැඳවිශය්ෂ මිය ගිය බශ අපි සියලුශදනාම 

දන්නා කරුණ්ෂ. 

ළ ළටට  විශ ේෂශයන්ම ශේ ශකොවිඩ්-19 ශදශන රැකලත් 

එ්ෂක බන්ධානාගාර තුළ වි ාල තදබදය්ෂ ති  වුක  බශ අපි 

දන්නශා. ඒකට ශහේතුශ වුශණ් නඩු තසීම වි ාල ශ ශයන් ප්රමාද 

 තමයි. නඩු තසීම ප්රමාද  තම නිහාම තශතශත් රැඳවියන් 

1953 1954 



පාර්ලිශේන්තුශ 

බන්ධානාගාරගත කිරීම නිහා බන්ධානාගාරශල තදබදය්ෂ ති   තම 

හවශාභ්ාවිකයි. අපි දැ්ෂකා  බන්ධානාගාර රැඳවියන්ශ  අයිි ශාසිකේ 

ශශුමශශන් ශපනී සිිනන හංවිධාානය විසින් මාර්තු මාහශේ  16ශශනි 

දා ජ්නාධිපි තුමාට ශයෝජ්නාමාලාශ්ෂ භ්ාර දුන් බශ. ශකොවිඩ් -19 

ශහංගතය හරහා ශේ රැඳවියන්ශ  ජීවිත රර්ෂෂාශ පමණ්ෂ 

ශනොශශයි  ඔවුන් ශකොවිඩ් - 19 ශහංගතශයන් රර්ෂෂා කර 

ගන්ශන් ශකොශහොමද කියන එක ගැනයි එම ශයෝජ්නාමාලාශ භ්ාර 

දුන්ශන්. නුදත්  ඒ ශයෝජ්නාමාලශට ලබා දුන් පිළිතුරු ශහෝ ඒශා 

ක්රියාත්මක කිරීම්ෂ ශහෝ ඒ හේබන්ධාශයන් රජ්ය විසින් ගන්නා ලද 

කිසිදු ක්රියාමාර්ගය්ෂ ශනොමැි  වුණාය කියන එකත් අපි කියන්න 

ඕනෑ.  

ශේ සිර මැදිරිශල තදබදය ගත්තාම අපට ශපශනනශා  ශේ 

රශට් බන්ධානාගාරශල සිරකරුශන් 30 000්ෂ ශාශ  සිිනන බශ. ඒ 

ශාශ ම  රිමාන්ඩ් බන්ධානාගාරශල රිමාන්ඩ් සිරකරුශන් 22 000්ෂ 

පමණ සිිනනශා. ශේ ශකොවිඩ් - 19 ශදශශනි රැකලත් එ්ෂක 

බන්ධානාගාර තුළ සිිනන රැඳවියන් අතර ශේ ශරෝගය ඉතා ශීඝ්ර 

ශලහ පැි රී යන බශ පරැගිය කාලශේ  අපි දැ්ෂකා. ඒ හින්දා හැම 

බන්ධානාගාරයකම සිිනන රැඳවියන්ශ  ඉකලීම ි බුශණ් 

ශමොක්ෂද? ඔවුන්ට PCR පරී්ෂෂණ කරලා, එතැන සිිනන 

රහාදිතයන් ඉශත් කරන්න, යිනතල පහරැකේ  ලබා ශදන්න කියන 

ඒශා තමයි පරැගිය කාලය පුරාම ඔවුන් ඉකලා සිිනශේ . නුදත්, ඒ 

ඉකලීමට ප්රි චාර දැ්ෂ තම ශ ශයන් රජ්ය කශළේ ශමොක්ෂද? ශේ 

රශට් ි ශබනශා, ශහංගත ශරෝග පිළිබඳ පනත්ෂ. ශේ සිශධිශේ දී ඒ 

පනත අුමශ රණ්ඩුශ ක්රියා කළාද කියලාත් අපට ගැටලුශ්ෂ 

ි ශබනශා. ඒ පනත අුමශ විශ ේෂශයන්ම ශමශැනි තත්ත්ශය්ෂ තුළ 

බන්ධානාගාර තුළ සිිනන රැඳවියන් තාශකාලිකශ ශශනත් 

හවථානශලට මාරු කරන්න රණ්ඩුශට හැකියාශ ි ශබනශා. 

ශහංගත ශරෝගශලට අදාළ පනත යටශත් ඒ හඳහා නීි මය 

ප්රි පාදන පශා ි ශබන නිහා රණ්ඩුශට එය කිරීශේ හැකියාශ 

ි බුණා. නුදත්, එශැනි ශදය්ෂශත් සිශධා වුශණ් නැහැ. අන්ි මට 

සිශධා වුශණ් ශමොක්ෂද? ඒ රැඳවියන්ශ  උශශඝෝෂණ හා ඔවුන් 

කරපු ඉකලීම ශන PCR පරී්ෂෂණ ශශුමශට අන්ි මට ඔවුන්ශ 

ශශඩි තබා මරා දමන තත්ත්ශයකට තමයි තකලු වුශණ්. මම 

හිතනශා, රට්ෂ හැිනයට ශේ සිශධිය අපට වි ාල ශ ශයන් 

හානිදායකයි කියලා. ඒ ශාශ ම, ශේ සිශධා වූ ශශශක නිහා 

ජ්ාතයන්තරශ අපට ලැබී ි ශබන කීර්ි නාමයට වි ාල පළුදු තම්ෂ 

ශනශා. ශමොකද, රිමාන්ඩ් බන්ධානාගාරශේ  -රජ්ශේ  අත් අඩංගුශේ- 

සිිනන විට සිරකරුශන් මිය යෑම හා ඔවුන්ශ ශශඩි තබා ඝාතනය 

කිරීම අප කාටශත් පිළිගන්න බැහැ. හභ්ාශ කක තබන අශහවථාශේදී 

ඉදිරිපත් කරන ලද ශමම ශයෝජ්නාශ තුළින් අපි මතු කරන්ශන් 

ඒකයි.  

ළශේ  රූපශාහිනී මාධාය හරහා ශේ සිශධියට අදාළ  CCTV 

දර් න, එශහම නැත්නේ  තඩිශයෝ පට කීපය්ෂ නිකුත් කර ි බුක  

බශ අපි දැ්ෂකා. නුදත්, ඒ නිකුත් කර ි බුක   තඩිශයෝ පට යේ කිසි 

ශශලාශකට පමණ්ෂ සීමා  ත ි බුක  ඒශායි. ළට එහා සිශධා වූ 

ශශශකශලට අදාළ  තඩිශයෝ පට මාධායයට ුදදා හැරිශේ  නැහැ. එම 

නිහා අපි ඒ  තඩිශයෝ පට ුදදා හරින ලද අමාතයාං ශයන් 

විශ ේෂශයන්ම ඉකලා සිිනනශා, ඉි රි ිනකත් ුදදා හරින්න කියලා. 

එතශකොට ශේ රශට් ජ්නතාශට ශත්රුේ ගන්න පුළුශන්, තත්තටම 

මහර බන්ධානාගාරය තුළ ශමොක්ෂද සිශධා වුශණ් කියලා. රැඳවියන් 

- රැඳවියන් අතර ගැටුම්ෂ  නිර්මාණය ශන එක පමණ්ෂ ුදදා හැර 

ළට පරැශ සිශධා වූ ශශශක ුදදා හරින්ශන් නැි ශ ශමහි ි ශබන 

තත්ත චිත්රය අපට ලබා ගන්න බැරි බශ අප සියලුශදනාම 

පිළිගන්න ඕනෑ. ශේ ක්රියාශත් එ්ෂක අපි රණ්ඩුශට තශත් ශදය්ෂ 

මත්ෂ කරන්න කැමැි යි. 

ජ්ාතයන්තර ශ ශයන් යේ යේ ප්රඥේි ශලට අපි අත්හන් කර 

ි ශබනශා. ජ්ාතයන්තර ශ ශයන් සිරකරුශන් පිළිබඳ ප්රඥේි ශලට 

අපි එකට ශශලා ි ශබනශා; සිරකරුශන්ශ  මූලික අයිි ශාසිකේ 

රර්ෂෂා කරන්න අපි එකට ශශලා ි ශබනශා. ඒ ශාශ ම 

මුමෂයයන් හැිනයට සිරකරුශන්ට හලකන්න ඕනෑය කියලා 

ජ්ාතයන්තරශ ි ශබන නිර්ණායක එ්ෂක අපි එකට  ත ි ශබනශා. 

එශහම එකට වූ රටකට අමුමෂයශයෝ ශාශ   එශහම නැත්නේ 

ශශනත් මානසිකත්ශය්ෂ හිශත් තබාශගන  හැසිශරන්න අපට 

අමාරුයි කියන එකත්  එශහම කරන්න අපට බලය්ෂ නැහැයි 

කියන එකත් පැහැදිලි කරන්න ඕනෑ.  

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි    අද ශනශකොට ශේ පිළිබඳශ 

ශනොශයකුත් ශචෝදනා එකලශනශා. ඒ ශචෝදනාශලින් එක්ෂ තමයි  

විශ ේෂශයන්ම පාර්ලිශේන්තුශේ සිිනන අශේ තමි ශරශයකුත් 

කියපු  ශපි  ශර්ගය. ශේශා මත් ශපි  ශනොශශයි  ශේශා 

අහනීපයකට ගන්නා ශපි   ශේ ශපි  බීලා මත් ශශලා 

හැසිශරන්න බැහැයි කියලා අද මශනෝ විදයාශ පිළිබඳ 

ධශදයශරුන්ශ  හංගමය විසින් නිශේදනය්ෂ නිකුත් කර 

ි ශබනශා. මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  අද රණ්ඩුශේ  හමහර 

උදවිය ශේක ශශන ශශන ප්ර වනශලට හරශලා  එශහම නැත්නේ   

ශශන හහවතය්ෂ ශේ පිටුපහ ඉන්නශාය කියලා  ඒකට යේකිසි 

රකාරශේ  ප්රචාරය්ෂ  දීලා   හැලරැේ හහගතශ ශේ කාරණය යට 

ගහන්න  උත්හාහ කරනශාද කියන හැකය්ෂ එක පැත්තකින් මතු 

ශශනශා. දැන් බන්ධානාගාරශලට අලුත් තමි ශරශය්ෂ පත්ශශලා 

ඉන්නශා. තමි ශරයා හැිනයට එතුමා අද ශැඩ භ්ාරශගන 

ි ශබනශා. අද ශේ කකතැබීශේ විශාදශේ දී එතුමා අපට පිළිතුරු 

ලබා ශදනශා ති . අපි එතුමාශගන් ඉකලා සිිනනශා  ශේ ගැන 

හාධාාරණ පරී්ෂෂණය්ෂ කරන්න  කියලා. හාධාාරණ පරී්ෂෂණය්ෂ 

කරලා   ශේ සිරකරුශන්ට තත්තටම අහාධාාරණය්ෂ සිදුශශලා 

ි ශබනශා නේ ඔවුන්ශ  මරණ ශශුමශශන්   හාධාාරණත්ශය  

ඉෂවට කරන්න.   කිසි විශටකත් අපරාධාශලට උදවු කරන්න යන්න 

එපා. එක පැත්තකින් ඒක පාපය්ෂ. ඒක ඉදිරි අනාගතශේ දී 

ප්රජ්ාතන්ත්රශාදයටත්  ප්රජ්ාතන්ත්රශාදී රාුදශ තුළ අපි සියලු 

ශදනාටමත් තර්ජ්නය්ෂ ශශන්න පුළුශන්.  

අශහාන ශ ශයන්  ශේ රැඳවියන් 11ශදනාශ  ඝාතන 

හේබන්ධාශයන් හාධාාරණ පරී්ෂෂණය්ෂ කරලා  ඒ ඝාතනශලට 

ශග කිශ ුතතු අයට  ඒ ඝාතනශලට හවුක වුක  අයට දඬුශේ 

ලබාශදන්න  කියා ඉකලමින් මශ  ශචන හවශකපය අශහාන 

කරනශා. ශබොශහොම හවතුි යි. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශයෝජ්නාශ හවරර කිරීම.  ශේ.සී. අලශතුශල මන්ත්රීතුමා. 

ඔබතුමාට විනාඩි 3ක කාලය්ෂ ි ශබනශා.   
 

[අ.භ්ා. 7.02] 
 

ගු දේ.. . අලවුරවල මහසතා 
(ைொண்புைிகு ரஜ.சீ. அலவத்துவல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ගරු ුදිතබුර් රහුමාන් 

මන්ත්රීතුමා ඉදිරිපත් කළ ඉතා  කාශලෝචිත ශයෝජ්නාශ මා හවරර 

කරනශා. ශේ සිශධිය ඉතාම  අමාුමෂික  ඒ ශාශ ම ඉතාම  

කනගාටුදායක සිශධිය්ෂය කියලා විශ ේෂශයන් මත්ෂ කරන්න 

ඕනෑ. ළශේ  අශේ විප්ෂෂශේ  මන්ත්රීතුමන්ලා මහර බන්ධානාගාරයට 

ගියා. ඒ අශහවථාශේ අපි දැ්ෂකා  ඔවුන්ශ  ශදමවුපියන්  

හශහෝදරයන් ශමොන තරේ ශේදනාශකින් ඉන්නශාද කියලා. 

විශ ේෂශයන්ම මහර බන්ධානාගාරශේ  වූ ශේ සිදු තම අහඹු ශලහ සිදු 

වුණාය කියලා අපට කියන්න බැහැ. ශේ සිරකරුශන්  එශහම 

නැත්නේ ශේ රැඳවියන් ඒ අයශ  PCR පරි්ෂෂණ සිදු කරන්නය 

කියන ඉකලීම දිගින්-දිගටම  කළා.  

1955 1956 

[ගරු ුදිතබුර් රහුමාන් මහතා] 



2020  ශදහැේබර්  03 

අද උශශ අශේ ගරු අධිකරණ තමි තුමා කිේශා  

බන්ධානාගාරශල ඉන්න සිරකරුශන්ශගන් වි ාල පිරිහ්ෂ  

20 000කට ශැඩි පිරිහ්ෂ ඉන්ශන් රිමාන්ඩ් බන්ධානාගාර 

සිරකරුශන් හැිනයටයි කියලා. උහාවියකින් ශැරැදිකරුශන් කරපු 

අය ශනොශශයි. මා හිතන හැිනයට ශේ ිතවිත්ෂෂයට පත් වුක  

11ශදනාශගන් ශැඩිශදශනකුත් උහාවියකින් ශැරැදිකරුශන් කරපු 

අය ශනොශශයි. එතශකොට ශැරැදිකරුශන් ශනොවුක   රජ්ය භ්ාරශේ  

හිටපු ශේ පිරිහශ  ජීවිත අශාහනාශන්ත ශලහ අශහන් කරලා 

ි ශබනශා. තුශාල ලැබූ අය අසූ ගණන්ෂ ඉන්නශා. මීට ශපරත් අපි 

ශමශැනි සිශධි දැ්ෂකා.  

එදා ශැලිකඩ බන්ධානාගාරය තුළ 27ශදනකු ඝාතනයට ල්ෂ 

වුණා. ඒ අශහවථාශේ ඔබතුමන්ලාශ  රජ්ය කාලශේ ම ශේ ශාශ ම 

පරී්ෂෂණ කණ්ඩායම්ෂ ශයශදේශා. අද උශශ අශේ ගරු අධිකරණ 

තමි තුමා කිේශා  ශේකට පරී්ෂෂණ කණ්ඩායම්ෂ ශයොදශනශාය 

කියලා. ඒ පරී්ෂෂණ කණ්ඩායශේ සිිනශේ   ශශ්රේෂවඨාධිකරණශේ  

විශ්රාමික විනිරැරුශන් තතුළු කණ්ඩායම්ෂ. ශේ ශාශ ම එදාත් 

පරී්ෂෂණය්ෂ සිදු කළා. ශැලිකඩ බන්ධානාගාරශේ  27ශදනකුශ  

ජීවිත නැි  වුණා විතරයි. ඒ හේබන්ධා  ශැරැශද කාශ ද  ශමොක්ෂද 

වුශණ් කියන කාරණා හේබන්ධාශයන් නිසි පරී්ෂෂණය්ෂ සිදුශශලා 

ි ශබනශාද? ශේ රජ්ය පත්ශශලා ශහර්ෂ යනශකොට  ුදලින්ම 

අුමරාධාපුර බන්ධානාගාරශේ  ශශඩි තැබීේ සිදු වුණා. ළළටට දැන් 

මහර බන්ධානාගාරශේ  11ශදශන්ෂ ඝාතනයශශලා ි ශබනශා. 

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  අපි එම හවථානයට ගිය නිහා  අපි 

සිශධිය  දැ්ෂකා. ශමහිදී ශේ නිලධාාරින් අශම බලයද පාවිච්චි කරලා 

ි ශබන්ශන්?  

 
ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමාට නියමිත කාලය අශහානයි. දැන් 

ඔබතුමාශ  කථාශ අශහන් කරන්න. 

 
ගු දේ.. . අලවුරවල මහසතා 
(ைொண்புைிகு ரஜ.சீ. அலவத்துவல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

මට තශ විනාඩිය්ෂ ශදන්න  මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.  

හාමානයශයන් ශමශැනි කැරැකල්ෂ මර්දනය කිරීශේදී 

ඉහවශහකලාම කුනළු ගෑහව දමන්න ඕනෑ. ශමහිදී එශහම ශදය්ෂ 

සිශධා වුණාද? ළළටට රබර් උණ්ඩ පාවිච්චි කරන්න ඕනෑ. එශහම 

ශදය්ෂ සිශධා වුණාද? එශහම නැහැ. ශකළින්ම ජීශ උණ්ඩ පාවිචි 

කරලා ශේ ජීවිත විනා  කරලා ි ශබනශා. ඒ නිහා අපි පැහැදිලිශම 

කියන්න ඕනෑ  ශේ හේබන්ධාශයන් නිසි පරී්ෂෂණය්ෂ කරලා ශේ 

ජීවිත්ෂෂයට පත් වූශන්ට හාධාාරණය්ෂ ඉෂවට කරන්න ඕනෑය  

ඔවුන්ශ  ශදමවුපියන්ට හාධාාරණය්ෂ ඉෂවට කරන්න ඕනෑය 

කියලා. ශේ රජ්ය  ජ්ාි ක රර්ෂෂාශ  රශට් ජ්නතාශශ  රර්ෂෂාශ 

ගැන කථා කරලා  ඡන්ද ලබාගන තමයි බලයට රශේ. තමන් 

භ්ාරශේ  සිිනන සිරකරුශන් රර්ෂෂා කරන්න බැරි තැනට ශේ රජ්ය 

 ශෆේකශශලා ි ශබනශාය කියන එක මත්ෂ කරමින්  ශමශැනි 

තත්ත්ශය්ෂ තශදුරටත් ති  ශනොශශන්න  ශේ රශට් ශමශැනි 

ඝාතන ති  ශනොශශන්න රජ්ය ශගකීම භ්ාර ගන්න ඕනෑය කියන 

එකත් ශගෞරශශයන් මත්ෂ කරමින්  ශේ අශහවථාශ ලබාදීම 

හේබන්ධාශයන් මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමාට හවතුි ශන්ත 

ශශමින් මශ  ශචන හවශකපය අශහන් කරනශා. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු හහන් ප්රදීේ මන්ත්රීතුමා.  ඔබතුමාට විනාඩි 3ක කාලය්ෂ 

ි ශබනශා. 

[අ.භ්ා. 7.06] 

 
ගු එම්.ඩේලිේ.ඩී. සහස්ද ප්රදී්  විතාන මහසතා 
(ைொண்புைிகு எம். டப்ளியு. டீ. சஹன் பிரதீப் விதொன)  

(The Hon. M. W. D. Sahan Pradeep Withana)  

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  මශ  රහනශේ  තමයි මහර 

බන්ධානාගාරය පිහිටා ි ශබන්ශන්. ඒ නිහා තමයි මම තමි තුමාට 

කිේශේ  ඒ හේබන්ධාශයන් කථා කරන්න මට විනාඩිය්ෂ හරි 

ශදන්න කියලා. විශ ේෂශයන්ම මම ශේ සිශධිය තසින් දැකපු 

ශකශන්ෂ. ශමොකද  ඒ සිශධිය ශශනශකොට රාත්රි මම එතැනට   

ගියා. ශමතුමන්ලා කියන්ශන් පට්ටපක ශබොරු. පැහැදිලිශම 

බන්ධානාගාර අධිකාරිතුමා තතුළු නිලධාාරින් 30ශදනායි එතැන 

සිිනශේ .  ඒ මහ ශ ට්ටුශශන් තතුශළේ ුදලින්ම හිිනශේ  20ශදනයි. 

2 000කට ශැඩි සිරකරුශන් පිරිහ්ෂ තතුශළේ ශ ට්ටුශ කඩාශගන 

තවිකලා අවි ගබඩාශ ග්රහණයට ගන්නයි හැදුශේ. ඒ ශශලාශේ 

බන්ධානාගාර අධිකාරිතුමා තතුළු ඒ නිලධාාරින් ුදලින්ම කශළේ ඒ 

කැරැකල ශමශහයශපු අය නශත්ශා ගන්න පුළුශන් තරේ උත්හාහ 

කළ එකයි. ළට පහවශහේ තමයි කුනළු ගෑහව ගැහුශේ. ළට පහවශහේ 

තමයි රබර් උණ්ඩශලින් ශශඩි ි බ්ශබ්.  බලය පාවිච්චි කශළේ 

අන්ි මටයි. එශහම ශනොකළා නේ  ඒ සිරකරුශන් සියලුශදනා  

යකඩ ශ ට්ටුශ කඩාශගන එනශා. ඒ විධියට ඔවුන් රශා නේ 

ි බුක  සියලු රුතධා ඔවුන් ගන්නශා. ඔවුන්ට අවි ගබඩාශ ළටට 

එන්න තශ මීටර් 10ක දුර්ෂ ි බුශණ් නැහැ. මහර රහනය 

කියන්ශන්  මහා ජ්නගහනය්ෂ සිිනන ප්රශශ ය්ෂ. ඒ සිරකරුශන් 

2 500කට ශැඩි පිරිහ බන්ධානාගාරශයන් පැනලා ගියා නේ  ශේ 

ප්රශශ ශේ  ශකොවිඩ්-19 ශනොශැළුනක  එ්ෂශකශන්ෂ ශහොයා ගන්න 

ලැශබන්ශන් නැහැ. එශහම වුණා නේ ශකොවිඩ්-19 ශහංගතය ශබෝ 

ශශලා ඒ ප්රශශ ය විනා යට පත් ශශනශා. එතැනින් නශි න්ශන් 

නැහැ. ඒ සිරකරුශන්ට බන්ධානාගාරශේ  හිටපු නිලධාාරින් 30 

ශදනාම මරන්න ි බුණා. බන්ධානාගාර නිලධාරින් ශදශදශන්ෂ 

පාන්දර ශදකට විතර තමයි තතුශළේ ඉඳලා එළියට ගත්ශත්. එම 

නිලධාාරින්ශ  කකුක කෑලි කෑලිශලට කපලා. ඒ ශශශක අපි තහව 

ශදශකන් දැ්ෂකා. අදටත් ඒ අය ජීශතුන් අතර ඉන්නශා ද  නැශද 

කියලා අපි හරියට දන්ශන් නැහැ. පාතාල නායකශයෝ තමයි 

බන්ධානාගාරය තතුශළේ ඉඳශගන ශේ කැරැකල ශමශහයවූශේ. 

පාතාල නායකයන්ශ  කණ්ඩායේ තමයි බන්ධානාගාරය තතුශළේ 

සියලු ක්රියාකාරකේ කශළේ. ඒ අය එක එක ශාට්ටුශලට දාලා ශහලා 

ි බුණා. ඒ අය ශ ට්ටු කඩාශගන තවිකලා  පාතාලශේ  අරගළය්ෂ 

තමයි බන්ධානාගාරශේ  සිශධා වුශණ්. ඒ විධියට තමයි ඔවුන් 

එකිශනකා මරා ගත්ශත්. රිමාන්ඩ් බන්ධානාගාරශේ  ඉන්න 

රැඳවියන්ශ  අහිංහක අේමලා තාත්තලා අපට ශමොනශාද කිේශේ? 

ඒ අේමලා තාත්තලා කිේශේ  "පාතාල නායකශයෝ අශේ දරුශන් 

මරණශා; කපනශා; ශකොටනශා  මන්ත්රීතුමා ගිහිකලා බලන්න" 

කියලායි. ශේ සිශධිය ගැන ඒ ශදමේපියන්ශ  ි ශබන්ශන් ශශනම 

අදහහ්ෂ. ශදමේපියන් කියන්ශන් පාතාල නායකයන් තතුශළේ 

ඉඳශගන ශේ ශශශක කළා කියලායි.  රිමාන්ඩ් බන්ධානාගාරගත 

ශශච්ච රැඳවියන් අතශර් කුඩුකාරශයෝ සියයට 99්ෂ ඉන්නශා.  ඒ 

නිහා අද අශේ රණ්ඩුශට විප්ෂෂය ශේ එකල කරන ශචෝදනාශ අපි 

දකින්ශන් ශකොරශහේ කිඹුකලු දකිනශා ශාශ යි.   

අශහාන ශ ශයන්ශේ කාරණාශත් කියලා මශ  කථාශ අශහන් 

කරන්නේ. මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  පරැගිය රණ්ඩුශ 

පැශැි   අවුරුදු හතරහමාරක  කාලය තුළ  හත පහක උදේශ්ෂ 

බන්ධානාගාරශලට කරලා නැහැ. රැඳවියන්ශ  පුනරුත්ථාපන 

කටුතතු ශශුමශශන් කිසිම ශදය්ෂ කරලා නැහැ. 2019 අය ශැය 

ශකඛ්නය දිහා බැලුශත්  පුනරාශර්තන වියදේශලට රුපියක 

මිලියන 5 614යි ශශන් කරලා ි ශබන්ශන්. මූලධාන වියදේශලට 

රුපියක මිලියන 323යි ශශන් කරලා ි ශබන්ශන්. අශේ අි ගරු 

ජ්නාධිපි තුමා  ගරු අග්රාමාතයතුමා ප්රුදඛ් රණ්ඩුශ බන්ධානාගාර 

පුනරුත්ථාපනය හඳහා 2021 ශර්ෂය හඳහා රුපියක මිලියන 

1 644්ෂ ශශන් කරලා ි ශබනශා. එදා රුපියක මිලියන 323්ෂ 

ශශන් කරලා ශබොරු කරපු ශේ යහ පාලන රණ්ඩුශ අද කිඹුක 

1957 1958 



පාර්ලිශේන්තුශ 

කුනළු ශහළන එක පිළිබඳශ අපි කනගාටු ශශනශා. බන්ධානාගාර 

අධිකාරිතුමා තතුළු එම නිලධාාරින් කරපු ශමශහශර නිහා දැශැන්ත 

ශයහනය්ෂ ශැළකුණාය කියන එක රජ්ය්ෂ හැිනයට අපි ශේ 

අශහවථාශේ මත්ෂ කරන්න ඕනෑ. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ගරු ශහේෂා විතානශ   මන්ත්රීතුමා.  ඔබතුමාට විනාඩි 3ක 

කාලය්ෂ ි ශබනශා. 

 

[අ.භ්ා. 7.10] 
 

ගු දහසේෂා විතානදේ මහසතා 
(ைொண்புைிகு ரஹசொ விதொனரக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

හවතුි යි  මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. මහර 

බන්ධානාගාරශේ  ති  වූ සිදු තම පිළිබඳශ විප්ෂෂය විධියටයි අපි 

කථා කරන්ශන්.  ශමහිදී අපට රණ්ඩුශශන්  ලකුක  දමාගන්න 

ශහෝ රණ්ඩුශ හමට ගැටුම්ෂ ති  කර ගන්න අශ යතාශ්ෂ නැහැ. 

ශේ සිශධිය හරහා අශේ රටට කළු පැකලම්ෂ නිර්මාණය ශශනශා. 

ඒ නිහා අපි එකතු ශශලා ශේශ්ෂ හැබෑ තත්ත්ශය ශහොයන්න 

පුළුශන් නේ ඒක තමයි ශැදගත් ශශන්ශන්. රණ්ඩුශ ශේක කළා  

රණ්ඩුශ ශේශ්ෂ ශගකීම ගන්න ඕනෑය කියන තැනට එනශාට ශඩා 

අපි හාමූහිකශ ශමහි හැබෑ තත්ත්ශය ශහොයා බලන්න ඕනෑ. ශේ 

කරුක  ශහන් කරන්න උත්හාහ කරන එක ශනොශශයි කළ 

ුතත්ශත්.   අද ශේ ගැන හාධානීය විධියට කථා වුණා  අපි දැ්ෂකා. 

ගරු අධිකරණ තමි තුමාත් එ්ෂක ළශේ  ශේ ගැන කථා කළා. 

එතුමාශ  ප්රකා ය ගැන අපට යේකිසි වි වශාහය්ෂ ි ශබනශා. ඒ 

ශාශ ම  අලුි න් පත්වූ මහජ්න රර්ෂෂක තමි තුමා ගැනත් අපට 

වි වශාහය්ෂ ි ශබනශා. හැබැයි  විමක  තරශං  තමි තුමා ශේ 

ප්ර වනය අුදණන්න හදන තැනත් එ්ෂක අපි  විරුශධායි. එතුමා 

උත්හාහ කශළේ ශේ රශට් එන හැම ප්ර වනය්ෂම ශකොශහේට හරි 

අුදණලා දාලා තට ශබ්රාගන්නයි. ඒ නයාය අුමශ ගිශයොත් 

ශලොහාන් රත්ශත්ශත් රාජ්ය තමි තුමාට ශේ ප්ර වනශලට 

උත්තරය්ෂ ලැශබන්ශන් නැහැ.   

ගරු රාජ්ය තමි තුමනි  මම ඔබතුමාට එක කරුණ්ෂ මත්ෂ 

කරන්න කැමැි යි.   බන්ධානාගාරශලට රැඳවියන් තතුළු කිරීශේදී 

අුමගමනය කළ ුතතු ක්රියාදාමය පිළිබඳශ ශහෞඛ්ය අමාතයාං ය හහ 

බන්ධානාගාර ශදපාර්තශේන්තුශ එකතුශ හාකච්ඡා කරලා  circular 

එක්ෂ යශා ි ශබනශා. ඒශ්ෂ ි ශබනශා  හෑම රැඳවිශයකුශ ම 

PCR පරී්ෂෂණය්ෂ කරලා  negative නේ විතර්ෂ බන්ධානාගාරය 

තුළට යශන්න කියලා. ගරු රාජ්ය තමි තුමනි  එශහම උපශදහව 

දීලා ි ශබශදි  මහර බන්ධානාගාරයට ශැලිකඩ බන්ධානාගාරශයන් 

රැඳවියන් 120 ශදශන්ෂ යශා ි ශබනශා. ඔබතුමා ශමය දැන ගන්න 

එක ශහොඳයි. එශහේ යශන්න අශහරය ශදන්ශන්  බන්ධානාගාර 

ශහෞඛ්ය ශහේශා නිශයෝජ්ය අධාය්ෂෂ ධශදය ශහේමන්ත රණසිංහ 

මහතායි. ඔහුශ  මැදිහත් තම හහ නිර්ශශ ය මත තමයි රැඳවියන් 

120 ශදශන්ෂ බශලන් යශන්ශන්.  

ළළටට  ශබෝගේබර බන්ධානාගාරශයන් රැඳවියන් 59 ශදශන්ෂ 

එශනශා. ඒ එශපු කණ්ඩායම PCR කරලා නැහැ. බන්ධානාගාර 

ශරෝහශලන් ඒ කණ්ඩායමට PCR කළාට පහවශහේ  ශැලිකඩ 

බන්ධානාගාරශයන් එශපු ශදශදන්ෂ හහ ශබෝගේබර 

බන්ධානාගාරශයන් එශපු එ්ෂශකන්ෂ ශකොශරෝනා positive කියලා 

දැන ගන්නශා. ඒක තමයි  PCR කරන්ශන් නැි ශ මහර 

බන්ධානාගාරයට රැඳවියන් යශපු පළුද ශතාශ. මම ඒ කිේශේ  ළශේ 

-ශපශර්දා සිශධිය්ෂ ශනොශශයි; රරේභ්ශේ දීම වුක  ශදය්ෂ. ඒ 

ධශදයශරයා එශලහ කටුතතු කශළේ කුමන පදනමින්ද? නිකුත් 

කළ Circular එක අුමශ කටුතතු ශනොකිරීශේ ශරද නිහා තමයි ශේ 

ශයිරහය positive වුක  154 ශදශන්ෂ පළුද ශතාශට හුනනා 

ගන්ශන්.  

ගරු රාජ්ය තමි තුමනි  ශේ කාරණය හරහා නිර්මාණය වුක  

මහර බන්ධානාගාරශේ  සිදු තම රශට් ජ්නතාශ දැනගත ුතතු ශදය්ෂ. 

ඒ හේබන්ධා යේ සිශධි ිනක්ෂ ළශේ  රූපශාහිනිශයන් අපි දැ්ෂකා. 

අපි ඉකලීම්ෂ කරනශා  පුළුශන් නේ අඩුම ගණශන් ශශඩි ි යන 

අශහවථාශට -ජීශ උණ්ඩ පාවිච්චි කරන තැනට- එන්න ශපර වුක  

සිදු තේ ිනක ශේ රටට කියන්න කියලා. ඒ තත්ත්ශය පාලනය කර 

ගන්න බැරි එක්ෂද  එශහම නැත්නේ ශශනත් ශදය්ෂද  

ඉි හාහශේ  ශැලිකඩ වූ සිදු තමට හමාන සිදු තම්ෂද කියලා 

ජ්නතාශට දැන ගන්න හැලැහව තම ඔබතුමා ශ  ශග කීම්ෂ. මහර 

බන්ධානාගාරය තුළ ති  වූ ඒ සිශධිය නිහා ජ්ාතයන්තරය තුළ අශේ 

රට ගැන කළු පැකලම්ෂ ති  ශශන්න පුළුශන්. ඒක රණ්ඩුශට 

 පමණ්ෂ ශනොශශයි  විප්ෂෂයට පමණ්ෂ ශනොශශයි  ුදළු රටටම 

ති  ශන කළු පැකලම්ෂ බශට පත් ශශයි. එම නිහා   නිකේ 

ශැඩක ට නැි  කථා කියලා ශේ ශශශක ශහන් කරන්ශන් නැි ශ  

ශේ සිශධිශේ  හැබෑ තත්ත්ශය රටට  ශලෝකයට ශහළි  කරන්න 

කියලා අපි ඔබතුමාශගන් ඉකලා සිිනනශා.  හවතුි යි. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ගරු චමින්ද විශේසිරි මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනා ඩි තුනක 

කාලය්ෂ ි ශබනශා. 

 

[අ.භ්ා. 7.13] 

 

ගු චමි්දෙ වි දේසිරි මහසතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விரஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ගරු ුදිතබුර් රහුමාන් 

මන්ත්රීතුමා අද  හභ්ාශ කක තබන අශහවථාශේ ඉදිරිපත් කළ 

ශයෝජ්නාශ හේබන්ධාශයන් ශකිනශයන් අදහහව කීපය්ෂ ඉදිරිපත් 

කරන්න මම බලාශපොශරොත්තු ශශනශා. 

මහර බන්ධානාගාරශේ  ති  වූ ශේ සිදු තම නිහා අපට කියන්න 

ශශන්ශන්  විශ ේෂශයන්ම බන්ධානාගාර ශදපාර්තශේන්තුශත්  

රණ්ඩුශත් ශෆේක කියන එක තමයි. මම එශහම කියන්ශන් තයි? 

පාහවකු දින ප්රහාරය්ෂ එකල ශන බශ කියලා  බුශධි අං ය ඒ 

ත්රහවතශාදින් පහර ශදන ශශලාශ  පහර ශදන තැන දින ශකශාුම 

හමට දැුමේ දීලා ි බුණා. නුදත්  පාහවකු ප්රහාරය ශළ්ෂශා ගැනීමට 

එදා සිින යහ පාලන රණ්ඩුශ කටුතතු ශනොකිරීම පිළිබඳශ බරපතළ 

ශචෝදනා ි ශබනශා. ඒ නිහා  එදා යහ පාලන රණ්ඩුශ ශෆේක 

කියලා අපට කියන්න සිශධා ශශනශා.  

විමක  තරශං  තමි ශරයාශ  කථාශ දිහා බැලුශාමත්  ශේ 

රණ්ඩුශ ශදන ශතොරතුරු  අුමශත් ශේ බන්ධානාගාරශේ  සිදු තම 

ශැලිකඩින් රරේභ් ශශලා ක්රියාත්මක ශශනශාය කියන පිවුඩය 

බුශධි අං ය කලින් දැුමේ දීලා ි ශබනශා කියලා තමයි අපට නේ 

ශත්ශරන්ශන්. බුශධි අං ය දීපු පිවුඩ මට හැරීම තුළ  එය 

ශනොහලකා හැරීම තුළ එම තත්ත්ශය ති  වුණා. ඒ ගැන දැුමශත්ද 

කියන්න මම දන්ශන් නැහැ. දැනශගන  එය සිදු විය ුතතු නිහා 

සිශධා වුණාය කියන කාරණයත් හිතන්න පුළුශන්  හරියට පාහවකු 

ප්රහාරය ශාශ . මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  බුශධි අං ය දීපු 

ශතොරතුරු මට හැරීම නිහා රාජ්ය භ්ාරශේ  සිින රැඳවියන් ඝාතනයට 

ල්ෂ ශශලා ි ශබනශා. ඒ නිහා ශේ රණ්ඩුශ ශෆේක  බන්ධානාගාර 

ශැඩ පිළිශශළත් ශෆේක කියලා අපි කියනශා.  

බන්ධානාගාර ගැන ශහොයා බලන්න දැන් අලුි න් රාජ්ය 

තමි ශරශය්ෂ පත් කර ි ශබනශා. එතුමා තරුණ තමි ශරශය්ෂ. 

එතුමා යේ කාර්යභ්ාරය්ෂ කරයි. ුදලින්ම කරන්න ි බුශණ්  

1959 1960 

[ගරු එේ.ඩබ්ලිේ.ඩී. හහන් ප්රදීේ විතාන මහතා] 



2020  ශදහැේබර්  03 

අමාතයාං ශලට විෂයයන් ශබදන ශකොට විදයාුමූලලශ ඒ 

කටුතත්ත කරලා  ඒ ශැඩ කරශගන යන්න  ්ෂි ය හහ ධධාර්යය 

ි ශබන අමාතයශරුන් පත් කිරීමයි. එශැනි ශැඩ පිළිශශළ්ෂ 

ශනොි බුක  නිහා  රරේභ්ශේ ත් ශෆේක; මටදිත් ශෆේක; දැන් අන්ත 

ශෆේක කියලා තමයි අපට කියන්න ශශන්ශන්.  

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ශමතැන ඉඳන් ඉන්නශකොට 

මට හිතුණා   හිටං හිිනයා නේ තශ ශහොඳයි කියලා. ඔබතුමන්ලා 

තහුශා  "යහ පාලනශේ  කණ්ඩායම හිිනයා නේ  ඒ කණ්ඩායම රට 

පාලනය කරශගන ගියා නේ  රටට ශමොකද ශශන්ශන්" කියලා. 

දැන් අපි ශනොශශයි ශන් බලශේ  ඉන්ශන්. මූලාහනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි. අපට අශලාද නටපු   අපට ශේ ශැඩ පිළිශශළ 

කරශගන යන්න බැහැ කිේශ ශේ රජ්ශේ  කණ්ඩායමට රශට් 

රර්ෂෂාශ ශකශහේ ශශතත්  බන්ධානාගාරශේ  රර්ෂෂාශ පශා රැක 

ගන්න බැරි වුණා. ඒ නිහා ශේ කණ්ඩායම අන්ත ශෆේක කියලා 

තමයි කියන්න ශශන්ශන්.    හවතුි යි. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ගරු ශහ්ෂටර් අේපුහාමි මැි තුමා. ඔබතුමාට විනාඩි තුනක 

කාලය්ෂ ි ශබනශා. 

 

[අ.භ්ා. 7.15] 

 

ගු දහසක් ර් අ් පුහසාමි මහසතා 
(ைொண்புைிகு தஹக்டர் அப்புஹொைி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  අද හභ්ාශ කක තබන 

අශහවථාශේ ඉදිරිපත් කර ති  ශයෝජ්නාශ හේබන්ධාශයන් අදහහව 

ද්ෂශන්න කාලය ලබා දීම පිළිබඳශ ඔබතුමාට හවතුි ශන්ත 

ශශනශා.  

මහර බන්ධානාගාරශේ  ති  වූ සිශධිය ශේ රටට ඉතාම 

අශාසිහහගතයි කියන එක මම පළුදශශන්ම මත්ෂ කරන්න ඕනෑ.  

එය පිළිකුක හහගත  අමාුමෂික  කනගාටුදායක සිශධිය්ෂ.   අපි 

එතැනට ගියාම හමහර අේමලා අපිත් එ්ෂක කිේශා  "මහත්තශයෝ  

අපි තමයි ශේ දරුශා අකලලා දුන්ශන්. මත් ද්රශයශලින් ශේ දරුශා 

ශබ්රා ගන්න ඕනෑ නිහා" කියලා. එශහම අය ඒ බන්ධානාගාරය 

තතු ශළේ හිිනයා. හමහර ශශලාශට අේමලා ඒ ශාශ  

බලාශපො ශරොත්තුශකින් දරුශා බන්ධානාගාරයට භ්ාර ශදන්න ති . 

හමහර ශශලාශට ශැරැදිකරුශන්  නිශැරැදි අය හැකකරුශන් 

හැිනයට ශේ බන්ධානාගාරශේ  ඉන්න ති . රිමාන්ඩ් භ්ාරශේ  හිටපු 

අයට තමයි ශඩාත්ම බරපතළ විධියට ශේ  ප්ර වනයට ුදහුණ ශදන්න 

සිශධා වුශණ්.  

ශේ ශැරැශද සිදු වුශණ් ශකොතැනින්ද? අන්න ඒකයි අපි 

ශහොයන්න ඕනෑ. ශේ ශැරැශද සිදු වුශණ් රණ්ඩුශේ ශරදින් මිහ්ෂ  

නිලධාාරින්ශ  ශරදින් ශනොශශයි. ශකොවිඩ් ශහංගතය ශේ රටට 

තතුළු වුණා හා හමානශම  එය පැි ශරන්ශන් ශකොශහේටද  අපි 

රර්ෂෂා කර ගන්න ඕනෑ ශකොශහේද කියා කකපනා කර බලා ඒ 

ශැඩ පිළිශශළ අපි හරියට කළා නේ ශමශහම ශශන්ශන් නැහැ.  ඒ 

ශාශ  හිතලා  ශේ අමාතයාං ය බාර ශදන්න ි බුශණ් බන්ධානාගාර 

ිනක රර්ෂෂා කර ගන්න යේ ශැඩ පිළිශශළ්ෂ කරන්න පුළුශන් 

ශකශනකුටයි. ප්ර වනය්ෂ වුණාට පහවශහේ අලුි න් ශශන අය  පත් 

කරලා ශැඩ්ෂ නැහැ. එ තශකොට ශශන්න ි ශබන ශශශක ඔ්ෂශකොම 

ශශලා අශහානයි. හැබැයි  දැන් අලුත් රාජ්ය අමාතයශරශය්ෂ පත් 

කර ි ශබනශා. ඒ නිහා ඉදිරි කාලශේ දී ශමශැනි ශශශක සිදු ශශන 

එක්ෂ නැහැ කියලා අපි බලාශපොශරොත්තු ශශනශා.  

අධිකරණ අමාතයතුමා ශේ ගැන ශහොයන්න කමිටුශ්ෂ  පත් 

කළා. ඒ කමිටුශේ ශාර්තාශ එන්න ඉහවශහකලා තශ කැබිනට් 

අමාතයශරශය්ෂ ඔන්න ශාර්තාශ්ෂ ශදනශා. "ජ්ාතයන්තර 

කුමන්ත්රණය්ෂ ශමතැන සිදු ශශලා ි ශබශ්නේ. පාතාලශේ  අය 

ශබශහත් ශපි  ශර්ගය්ෂ ශබදලා" කියලා එතැන කතන්දරය්ෂ 

යනශා. ඒ ශාශ  ශමෝඩ කථා  කියන්ශන් නැි ශ  තත්තටම සිශධා 

වුක   ශදය ශහොයාශගන  තත්ත ප්රකා  කරලා  ඒකට නිශැරැදි 

විහුනේ ලබා ශදන එක තමයි ශේ රටට අශ ය කරන්ශන්. ූලඩුශේ 

ඉන්න මිනිහවරැ ිනකකට ශශඩි ි යලා  ඔවුන් අුද-අුදශේ මරන එක 

ශනොශශයි ශේ ප්ර වනයට පිළිතුර  විය ුතත්ශත්. ශමශැනි ප්ර වන පැන 

ශනොනඟින්න අශ ය කරන ශැඩ පිළිශශළ හා හැලැහවම හැදීම 

තමයි රණ්ඩුශක ශගකීම විය ුතත්ශත්.  

 ශේ රණ්ඩුශ තතුශළේ ශහොඳ විශේචන කරන අයත්  ශහොඳ 

හැලරැේ හදන අයත් ඉන්නශා. ඒ හා හමානශම  අර ශාශ  ශැඩකට 
නැි  කථා කියන අයත් ඉන්නශා. ඒ තුළින් තුදන්නාන්ශහේලාශ  

රණ්ඩුශට ි ශබන තැනත් නැි   ත යෑම ගැන අපි කනගාටු ශනශා. 

ශේ ශදමේපියන්ටත්  දරුශන්ටත් හාධාාරණය ඉෂවට කරන්න කියලා 

අපි ඔබතුමන්ලාශගන් ඉකලීම්ෂ කරනශා.  හවතුි යි. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු  තරරැමන විරසිංහ මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි තුනක 

කාලය්ෂ ි ශබනශා.  

 
[අ.භ්ා. 7.19] 

 

ගු වීරසුමන වීරසිවහස මහසතා 
(ைொண்புைிகு வீரசுைன வீரசிங்ஹ)  

(The Hon. Weerasumana Weerasinghe) 

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඉතාම අශාහනාශන්ත 

සිදු තම්ෂ වුණා. හැබැයි  ඒශ්ෂ ප වචාත් මරණ පරී්ෂෂණය සිදු 

ශශන්ශන් ශැරැදි ශකෝණශලින්  ශැරැදි මානශලින් බලලායි. මහර 

බන්ධානාගාරය තුළ ති  වූ සිදු තම හේබන්ධාශ රජ්ය්ෂ විධියට 

ශාශ ම ශපෞශගලිකශත් අපි කනගාටු ශශනශා. එය  සිදු ශනොවිය 

ුතත්ත්ෂ. විශ ේෂශයන් එතැන සිිනන හැකකරුශන් හා සිරකරුශන් 

අතර ති  වූ සිදු තම පිටුපහ ි ශබන කාරණා පිළිබඳශ ශහොයා 

බලන්න ඕනෑ.   

රණ්ඩුශ ශෆේක  රජ්ය ශෆේක කියලා ශේ ගරු හභ්ාශේදී කථා 

වුණා. ඒක තමයි හාේප්රදායික මතය. ශමතැන ශෆේක වුශණ් 

ශමොක්ෂද? අශේ බන්ධානාගාර පශධාි ය තුළ සිිනය ුතතු ප්රමාණයට 

ශඩා තුන් ගුණය්ෂ ශැඩිශයන් අද රැඳවියන් හා සිරකරුශන් 

ඉන්නශා. 11 000්ෂ සිිනය ුතතු බන්ධානාගාර පශධාි ය තුළ අද 

33 000කට ශැඩිශයන් සිරකරුශන් හහ රැඳවියන් ඉන්නශා. ඒ නිහා 

අද ශේ බන්ධානාගාර පශධාි ය තුළ දැශැන්ත තදබදය්ෂ ි ශබනශා. 

බන්ධානාගාර පශධාි ය  ප්රි හංහවකරණය කරන්න පළුදශැනි 

ශතාශට අලුත් අමාතයාං ය්ෂ බිහි ශශන්ශන් 2010දී මහින්ද 

රාජ්ප්ෂෂ මැි තුමාශ  රජ්ශයන්. එදා ඩිේ ගුණශහේකර මැි තුමා 

එහි විෂය භ්ාර අමාතයශරයා විධියට හිිනයා. 2010න් පහවශහේ 

චන්ද්රසිරි ගජ්දීර මැි තුමා පුනරුත්ථාපන හහ බන්ධානාගාර 

ප්රි හංහවකරණ අමාතයශරයා විධියට පත් ශශලා එම රජ්ය යටශත් 

රපරැ ශතාශ්ෂ ශේ ්ෂශෂේත්රයට දැශැන්ත කාර්යභ්ාරය්ෂ ඉෂවට 

කළා. ඒ කාලශේ  තංගකශක බන්ධානාගාරය ශශුමශට 

අුවනශකොළපැලැහවශහේ  ඔබතුමාශ  රහනශේ  දැශැන්ත 

බන්ධානාගාර හංකීර්ණය්ෂ ඉදිකළ බශ ඔබතුමා දන්නශා  

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. ශබෝගේබර බන්ධානාගාරය 

ශශුමශට පකශකකැශක බන්ධානාගාරය්ෂ ඉදිකළා. ළට අමතරශ 

ත්රිකුණාමලශේ  හහ මාතර බන්ධානාගාර අලුි න් ඉදිකිරීම හඳහා 

ඉඩේ ශශන් කළා. මාතර බන්ධානාගාරය හඳහා පිටබැශදර 

ප්රශශ ශේ  ඉඩම්ෂ අත්පත් කර දුන්නා. ගරු අධිකරණ 

තමි තුමනි  දැන් අවුරුදු ගණනාශ්ෂ ගත වුණා. බන්ධානාගාර 

1961 1962 



පාර්ලිශේන්තුශ 

ශදපාර්තශේන්තුශ පරැගිය අවුරුදු පශහේම කශළේ එම ඉඩශේ රබර් 

කපන එක විතරයි. අලුත් බන්ධානාගාරය ඉදිකරන්න බිේ 

අටල්ෂශත් හකහව කශළේ නැහැ. බන්ධානාගාර පශධාි ශේ  ි ශබන 

තදබදය අඩු කරන්න ඒ කාලශේ  රරේභ් කළ ක්රියාදාමය ඉදිරියට 

ශගන යන්න යහපාලන රජ්ය කටුතතු කශළේ නැහැ.  

බන්ධානාගාර රැඳවියන් අ තශර් ඉන්න මත් ද්රශය භ්ාවිත කරන 

අය හඳහා සිදු කරන පුනරුත්ථාපන ක්රියාශලිය හේබන්ධාශයන් ඒ 

අය කිසිම අශධාානය්ෂ ශයොුද කශළේ නැහැ. සිරකරුශන් 

බන්ධානාගාරගත කිරීමට ශඩා  ඔවුන් පුනරුත්ථාපනය කිරීශේ 

ක්රියාශලිය තමයි ශැදගත් ශන්ශන්. නුදත් යහ පාලන රජ්ය ඒ 

ශශුමශශන් ශැඩ කටුතතු කශළේ නැහැ. කන්දකාඩු  ශහේනපුර 

පුනරුත්ථාපන කඳවුරු විතරයි අපට ි බුශණ්. ඒ හැර ශශන කිසිදු 

පුනරුත්ථාපන මධායහවථානය්ෂ එතුමන්ලා රරේභ් කශළේ නැහැ. 

ඒශ්ෂ ප්රි ලලය්ෂ තමයි  ශේ ශයහනය. ශේ ශේදශාචකය ති  

වුශණ්ත් බන්ධානාගාර පශධාි ය තුළ ි ශබන දැශැන්ත තදබදය 

නිහායි.   

 මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ශර්තමාන රජ්ය 

බන්ධානාගාරශල සිදුශන යේ යේ  ක්රියාදාම ශශනහව කරන්න 

හාධානීය ක්රියාමාර්ග රාශිය්ෂ ගනිමින් සිිනනශා.  

බන්ධානාගාරශලට තහනේ ද්රශය ශගන යෑම ශැළැ්ෂ තම හඳහා 

බූහවහ අධිරර්ෂෂක බන්ධානාගාරය්ෂ හකහා බන්ධානාගාර 

පශධාි ය තුළ ඉඳිමින් විනා කාරි ක්රියාශල ශයශදන  කුඩු 

ජ්ාශාරේශල ශයශදන දරුක  ගණශේ  අපරාධාකරුශන් ශකොටු කර 

ි ශබනශා. අශන්ෂ පැත්ශතන් පාතාල මර්දනය සිශධා ශශනශා. ශේ 

සියකශක පීඩනය තමයි මහර බන්ධානාගාරශයන් මතු ශශන්ශන්.  

මහර බන්ධානාගාරශේ  සිදු තම ඔහශා ශගන යන තතැේ 

පුශගලයන්ශ   අද ශේ ශයෝජ්නා ශගශනන  කථා කරන 

පුශගලයන්ශ  හැසිරීේ පිටුපහ ි ශබන්ශන් ශමොක්ෂද කියන 

කාරණාශ  ශපශනනශා. ඒ  නිහා ශේ අහිංහක රැඳවියන්  ඒ 

කියන්ශන් රිමාන්ඩ් කර සිිනන සිරකරුශන් තතුළු සියලු 

සිරකරුශන් ඒකට බිකලට ශදන එක ුමරැදුරැයි කියන කාරණාශ 

ශේ අශහවථාශේ සිහිපත් කරන්න ඕනෑ. මහර බන්ධානාගාර අධිකාරි 

ජ්ගත්  තරසිංහ මැි තුමා ගාකල බන්ධානාගාර අධිකාරිශරයා විධියට 

ශලහ සිිනයදී ඉතාම ශහොඳ හාධානීය ශැඩ පිළිශශළ්ෂ ක්රියාත්මක 

කළ ශකශන්ෂ. ඔහු ඉතාම ශහොඳින් එහි කටුතතු කළමනාකරණය 

කළා.  

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ශමතැනදී ශේ මන්ත්රීශරුන් 

කථා කශළේ  සිරකරුශන්ට බශලන් ශකොවිඩ් හැදුශා ශාශ යි. එම 

බන්ධානාගාර නිලධාාරින් තමයි ශබශහත් තේබ තේබා  ශශශීය 

ශබශහත් ශදමින් එය පාලනය කරන්න මැදිහත් වුශණ්. ඔවුන්ශ  

ද්ෂෂතාශ නිහා තමයි එය පාලනය වුශණ්. ඒ මැරිච්ච අයශගන් 

බහුතරය්ෂ ශදනා මිය ගිශේ  බන්ධානාගාරය තතුළතදී  සිදු වුක  

කැරැකශලන් කපා ශකොටාශගන  ගහශගන මරාශගනයි. ශශඩි 

ශැදීශේ සිදු තේ ි ශබන්ශන් ශබොශහොම ිනකයි. අද ශනවිට 

බන්ධානාගාර පශධාි ය නශ ප්රි හංහවකරණය්ෂ කරා ශගන යන්න 

අලුත් අමාතයශරශය්ෂ   ්ෂි මත් තමි ශරශය්ෂ  අශශබෝධාය්ෂ 

ි ශබන තමි ශරශය්ෂ පත් ශශලා ි ශබනශා. ගරු තමි තුමනි  

ඔබතුමාශ  අමාතයාං ශේ  විෂය ශන බන්ධානාගාර කළමනාකරණ 

හා සිරකරුශන් පුනරුත්ථාපනය පිළිබඳශ ශැඩි අශධාානය්ෂ ශයොුද 

කරන්න කියන කාරණය සිහිපත් කරමින් මහර බන්ධානාගාර 

සිදු තම ශැනි ශශශක තශත් දිශනක සිදු ශනො තමට ඒ අශ ය 

මැදිහත් තම සිදු කිරීමට ශහොඳ ප්රශේ ය්ෂ ලබා ගන්න කියන 

රරාධානාශත් කරමින්  ශේ සිදු තම ශදහ ශපෞශගලික ශකෝණයකින් 

බලන්ශන් නැතුශ  අශහවථාශාදී ශශ පාලන ශකෝණයකින් 

බලන්ශන් නැතුශ කටුතතු කරන්න කියන කාරණාශ විප්ෂෂශේ  

ගරු මන්ත්රීශරුන්ට සිහිපත් කරමින් මා නිහඬ ශශනශා. ශබොශහොම 

හවතුි යි. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ගරු ශලොහාන් රත්ශත්ශත් රාජ්ය අමාතයතුමා.  ඔබතුමාට 

මිනිත්තු හතක කාලය්ෂ ලැශබනශා. 

 

[අ.භ්ා. 7.23] 

 

ගු දලොහසා්ද රත්වත්දත් මහසතා මමැණික් හසා 
සපවර්ණාභරණ ආශ්රිත කර්මා්දත රාජය අමාතය සහස 
බ්දධනාගාර කළමනාකරණ හසා සිරකුව්ද 
පුනුත්ථාපන ක යුුර රාජය අමාතයුරමා   
(ைொண்புைிகு தலொஹொன் ரத்வத்ரத - இரத்தினக் கல், தங்க 

ஆபரணங்கள் சொர்ந்த மகத்ததொழில் இரொஜொங்க அமைச்சரும் 

சிமறச்சொமலகள் முகொமைத்துவம் ைற்றும் சிமறக்மகதிகள் 

புனர்வொழ்வளிப்பு அலுவல்கள் இரொஜொங்க அமைச்சரும்) 

(The Hon. Lohan Rathwaththe - State Minister of Gem and 
Jewellery Related Industries and State Minister of  Prison 
Management  and Prisoners Rehabilitation) 

මූලාහනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  මට ශේ අශහවථාශ ලබා දීම 

පිළිබඳශ ඔබතුමාට ශබොශහොම හවතුි යි. විශ ේෂශයන්ම මම ශේ 

ගරු හභ්ාශට මත්ෂ කරනශා  අශේ ුදළු බන්ධානාගාර පශධාි ය 

තුළම appeal කළ සිරකරුශන් 1 377්ෂ සිිනන බශ. ඒ ශාශ ම 

convicted එශහම නැත්නේ ශරදකරු ශශච්ච සිරකරුශන් 6 400්ෂ 

සිිනනශා. ළළටට  remand prison එශ්ෂ unconvicted අය 

20 814්ෂ ඉන්නශා. එතශකොට ුදළු ගණන 28 591යි. ගරු 

අධිකරණ තමි තුමා කිේශා ශාශ  රැළු ශරදශලට තතුශළේ ඉන්නා 

සිරකරුශන්  ඒ කියන්ශන් රුපියක 1 000ක-2 000ක bail එක්ෂ 

ශගශා ගන්න බැරි සිරකරුශන් ශාශ  නිදහහව කරන්න පුළුශන් 

සියලු සිරකරුශන් නිදහහව කිරීමට අශ ය ක්රියාමාර්ග අපි ගන්නශා. 

ඒ ශාශ ම  මරණ දඬුශම දීලා ි ශබන සිරකරුශන්ට එම කාල 

සීමාශ අවුරුදු 20 ද්ෂශා අඩු කරගන්න අපි අශ ය කටුතතු 

කරනශා. ඒ එ්ෂකම  කුඩු ග්රෑේ ශදකකට ශාශ  හරැ  ත සිිනන 

සිරකරුශන්ට තප දීමට අශ ය කටුතතු අපි සිදු කරනශා.  

අශේ ගරු මන්ත්රීතුමා කිේශා ශාශ  මම ළශේ  මහර 

බන්ධානාගාරය තතුළට ගියා. එම රැඳවියන් මර්දනය කරන්න අර 

කිේශා ශාශ  ඉහවශහකලාම tear gas තමයි පාවිච්චි කරලා 

ි ශබන්ශන්. ළට පරැශ රබර් උණ්ඩශලින් ශශඩි තබා ි ශබනශා. 

ළට පරැශ ටී56 ගිනි අවිශලින් උඩට ශශඩි තබා ි ශබනශා. 

බන්ධානාගාරය තුළ සිදු  ත ි ශබන මරණ 11න් කිසිම මරණය්ෂ 

බන්ධානාගාර නිලධාාරිශයකුශ  ශහෝ විශ ේෂ කාර්ය බලකාශේ  

නිලධාාරිශයකුශ  ශශඩි පහරකින් සිදු ත නැහැ කියන එකත් ශේ 

අශහවථාශේදී මම ඉතාම පැහැදිලිශ ප්රකා  කරනශා. ශේ පිළිබඳශ 

දැනට CID එශකන් investigation එක්ෂ කරනශා. අපට ඒකට 

තශ හි  ශදක්ෂ විතර ගත ශශයි. ශමොකද  ඒක ඉ්ෂමනින් කරන්න 

බැරි ශදය්ෂ නිහා.  

ඒ ශාශ ම මට තශ ශදය්ෂ කියන්න අමතක වුණා. දැනට අශේ 

බන්ධානාගාර පශධාි ය තුළ COVID positive 1 358 ශදශන්ෂ 

සිිනනශා. මහර බන්ධානාගාරය තුළ සිරකරුශන් 2 891්ෂ සිිනනශා. 

ශේ සියලුශදනාටම Rapid Antigen පරී්ෂෂණය කරන්න අශේ 

රර්ෂෂක ශකකේතුමා ශපොශරොන්දු වුණා. ඒ අුමශ ශේ හි  

අන්තශේ දී එම 2 891 ශදනාටම අපි Rapid Antigen පරී්ෂෂණය  

කරනශා. 

ගරු මන්ත්රීතුමා ඉදිරිපත් කර ි ශබන ශේ ශයෝජ්නාශ ඉතාම 

ශහොඳ ශයෝජ්නාශ්ෂ බශ අපි පිළිගන්නශා. එම නිහා අශ ය කටුතතු 

කරන්න අශ ය ශැඩ පිළිශශළ අපි හකහව කරලා ි ශබනශා. ඒ 

ශාශ ම අපට ශහන් කරන්න කිසිම ශදය්ෂ නැහැ. මහර 

1963 1964 

[ගරු   තරරැමන  තරසිංහ මහතා] 
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බන්ධානාගාරය තතුශළේ convicted prisonersලා 700්ෂ ඉන්නශා.  

ඒ සිශධියට ඒ ශගොකලන්ශ  කිසිම හේබන්ධාතාශ්ෂ නැහැ. ඒ 

ශගොකලන් තමයි ඒක පාලනය කරන්න උදේ කරලා ි ශබන්ශන්. 

ඒ ශාශ ම එහි සිිනන ශදදහහව ගණන්ෂ remand 

prisonersලාශගන්  ඒ ශදදහහව ගණනම ඒකට හවුක ශශලාත් 

නැහැ. කවුද ඒ සිශධිශේ  ඉහවහරහින් ඉන්ශන්  leadersලා කවුද 

කියන එක අපි දැනට හුනනාශගන ි ශබනශා. අපි පරී්ෂෂණ 

කරශගන යනශා. එහිදී වි ාල ශශපළ හානිය්ෂ සිදු ශශලා 

ි ශබනශා. ශකෝින ගණනක හානිය්ෂ සිදු ශශලා ි ශබනශා. ඒ 

හානිය කරපු අය හේබන්ධාශයුමත් අපි අනිශාර්යශයන්ම අශ ය 

පියශර ගන්නශා. ඒ තත්ත්ශය දැනට අපි පාලනය කරශගනයි 

ි ශබන්ශන්. කිසිම ප්ර වනය්ෂ නැහැ. බන්ධානාගාර නිලධාාරින්ටයි  

විශ ේෂ කාර්ය බලකාශේ  නිලධාාරින්ටයි  ශපොලීසිශේ  නිලධාාරින්ටයි 

අපි හවතුි ශන්ත ශශනශා  ඒ සිශධිය එතැනින් එළියට එන්න 

ශදන්ශන් නැතුශ නශතා ගැනීම පිළිබඳශ. එම නිහා කිසි ශදයකට 

භ්ය ශශන්න එපා  ගරු මන්ත්රීතුමනි. අපට ශැඩ පිළිශශළ්ෂ 

ි ශබනශා. අශේ අමාතයාං  ශදක එකතු ශශලා ඉතාම ඉ්ෂමනින් 

ඒ ප්ර වනය විහඳන්න අශ ය කටුතතු කරනශාය කියන කාරණය 

ප්රකා  කරමින්  මා නිහඬ ශශනශා. ශබොශහොම හවතුි යි. 

එකල්හි දේලාව අ.භා.  5.30 පසු කර ිනබුදණ්ද මූලාසනාරූඪ 
ගු ම්දත්රීුරමා විසි්ද ප්රශ්පනය දනොවිමසා පාර්ලිදම්්දුරව කල් තබන 
ලදී. 

පාර්ලිදම්්දුරව ඊ  අනුකූලව,  අ.භා. 7.27   2020 දනොවැම්බර් 
20 වන දින සභා සම්මිනය අනුව, 2020 දෙසැම්බර් 04 සිකුරාො පූ. භා. 
9.30වන දතක් කල් ගිදේය. 

 
அப்தபொழுது ரநரம் பி.ப. 5.30 ைணிக்குப் பிந்திவிட்டமையொல் 

ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள் வினொ 

விடுக்கொைரலரய பொரொளுைன்றத்மத ஒத்திமவத்தொர். 

இதன்படி, பி.ப.7.27க்கு, பொரொளுைன்றம் அதனது 2020 நவம்பர் 

20ஆந் ரததிய தீர்ைொனத்திற்கிணங்க 2020 டிசம்பர் 04, 

தவள்ளிக்கிழமை  மு.ப.9.30 ைணி வமர ஒத்திமவக்கப்பட்டது. 

 
 
And it being past 5.30  p.m., THE HON. PRESIDING MEMBER 

adjourned Parliament without Question put.  

Parliament adjourned accordingly at 7.27 p.m. until  9.30 a.m. on 
Friday, 04th December, 2020, pursuant to the Resolution of Parliament 
of 20th November, 2020.  

1965 1966 





 

 
 
 
 

සැ.යු. 
 

ශමම ශාර්තාශේ අශහාන ුදද්රණය හඳහා හවශකීය කථාශල නිශැරදි කළ ුතතු තැන් ද්ෂශුම රිසි මන්ත්රීන් මින් පිටපත්ෂ ශගන 
 නිශැරදි කළ ුතතු රකාරය එහි පැහැදිලිශ ලකුක  ශකොට  පිටපත ලැබී ශදහි ය්ෂ ශනොඉ්ෂමශා  

හසැ්දසාඩ් හංහවකාරක ශශත ලැශබන ශහේ එවිය ුතතුය. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர்   தைது உமரயின்  இறுதிப் பதிப்பிற் தசய்யவிரும்பும் பிமழ திருத்தங்கமள தைது பிரதியில் ததளிவொகக் குறித்து 

அதமனப் பிமழ திருத்தப்படொத பிரதி கிமடத்த இரு வொரங்களுள் ஹன்சொட் பதிப்பொசிொியருக்கு அனுப்புதல் ரவண்டும். 
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හසැ්දසාඩ් වාර්තා  
දකොළඹ 5, දපොල්දහසේ්දදගොඩ, කිුළපන පාර, අවක 163 ෙරන සපථානදයහි ිළහිටි 
රජදේ ප්රවිත්ින දෙපාර්තදම්්දුරදේ ිළහිටි රජදේ ප්රකාශ්න කාර්යාවශ්දය්ද  

මිල දී ගත හසැක. 
 

දමම හසැ්දසාඩ් වාර්තාව  www.parliament.lk දවේ අඩවිදය්ද  
බාගත හසැක. 

 

 

 

 

ஹன்சொட் அறிக்மகயின் பிரதிகமள  

இல. 163, கிருலப்பமன வீதி, தபொல்ரஹன்தகொட,  தகொழும்பு 5இல் அமைந்துள்ள  

அரசொங்க தகவல் திமணக்களத்தின் அரசொங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்   

பணம் தசலுத்திப் தபற்றுக்தகொள்ளலொம். 

 
 

இந்த ஹன்சொட் அறிக்மகமய www.parliament.lk எனும் இமணயத்தளத்திலிருந்து  

பதிவிறக்கம் தசய்ய முடியும். 
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ශ්රී ලංකා රජ්ශේ  ුදද්රණ ශදපාර්තශේන්තුශේ ුදද්රණය කරන ලදී. 


