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පූ. භා. 9.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස් විය.   

කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා]  මූලාසනාරූඪ විය. 
பாரா மன்றம் .ப. 9.30 மணிக்குக் கூ ய .  

சபாநாயகர் அவர்கள்  [மாண் மிகு  க  ஜயசூாிய]  தைலைம 
வகித்தார்கள். 

The Parliament met at 9.30 a.m., 
MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the Chair.  

 

නිෙව්දන 
அறிவிப் கள் 

ANNOUNCEMENTS 
 

I 
 

කථානායකතුමාෙග් සහතිකය 
சபாநாயகர  சான் ைர 

SPEAKER'S CERTIFICATE 

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

ව වස්ථාෙව් 79 වැනි ව වස්ථාව අනුව, 2015 ෙදසැම්බර් මස 
03වන දින මවිසින් “විසර්ජන (සං ෙශෝධන)” නමැති පනත් 
ෙකටුම්පෙතහි සහතිකය සටහන් කරන ලද බව දන්වනු 
කැමැත්ෙතමි. 

 
II 
 

වරපසාද: 2015 ෙනොවැම්බර් 29 වන දින "ඉරිදා 
ලංකාදීප" පුවත් පෙත් පළ වූ වාර්තාව 

சிறப் ாிைம :  2015 நவம்பர் 29ஆம் திகதிய  "இாிதா 
லங்காதீப" பத்திாிைக அறிக்ைக 

PRIVILEGE: "IRIDA LANKADEEPA" REPORT OF 29TH 
NOVEMBER, 2015 

 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 

තමන්ෙග් වරපසාද කඩ වී ඇති බවට 2015 ෙදසැම්බර් මස 01 වන 
දින පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී මතු කරන ලද කරුණු වරපසාද පිළිබඳ 
කාරක සභාවට ෙයොමු කිරීම සඳහා ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළ 
හැකිය. 

III 
2016 වර්ෂෙය් අයවැය ඇස්තෙම්න්තුවලින් 

ෙතෝරාගත් අමාත ාංශවල වැය ශීර්ෂයන් පිළිබඳ 
සාකච්ඡා කිරීම පිණිස වූ විෙශේෂ කාරක සභාෙව් 

රැස්වීම 
2016ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல த்திட்ட 

மதிப்பீ களி ந்  ெதாி ெசய்யப்பட்ட 
அைமச்சுக்களின் ெசல த் தைலப் க்கள் பற்றிக் 
கலந் ைரயா வதற்கான ெதாிகு வின் கூட்டம் 
MEETING OF THE SELECT COMMITTEE TO DISCUSS THE 

HEADS OF EXPENDITURE OF MINISTRIES SELECTED FROM 
THE BUDGET ESTIMATES OF THE YEAR 2016 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
2016 වර්ෂෙය්දී අය වැය ඇස්තෙම්න්තුවලින් ෙතෝරාගත් 

අමාත ාංශවල වැය ශීර්ෂයන් පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීම පිණිස වූ 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විෙශේෂ කාරක සභාෙව් රැස්වීම අද දින ෙපර වරු 
10.30ට කාරක සභා අංක 01දී පැවැත්ෙව්. ෙමම රැස්වීම අද සිට 
ෙදසැම්බර් 09වන දින දක්වා වූ පාර්ලිෙම්න්තු රැස්වීම් දිනවල 
පැවැත්ෙවන බවත්, ෙමම කාරක සභාෙව් සාමාජික මන්තීවරුන්ට 
පමණක් ෙනොව ඕනෑම ගරු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකුටම ඒ 
සඳහා සහභාගි වීමට අවස්ථාව ඇති බවත් දන්වනු කැමැත්ෙතමි. 
තවද ෙමම රැස්වීම්වලට අදාළ වැඩසටහන් විස්තරය සෑම ගරු 
මන්තීවරයකුෙග්ම සභා ෙම්සය මත තබා ඇති බවද දන්වමි.     

 

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංස්කරණ හා ජනමාධ  අමාත  සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය්  
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் 
அரசாங்கக் கட்சியின்  

தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම 

2013 වර්ෂය සඳහා ෙලෝෙහෝර් ආර්යා ණය අරමුදෙල් වාර්ෂික 
වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි. 

ෙමම වාර්තාව අදාළ උපෙද්ශක කාරක සභාවට ෙයොමු කළ 
යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.  

 

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

 
ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 

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

ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා - පැමිණ නැත. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක 

පිළිගන්වමි. 

(1) සීදුව, රද්ෙදොළුව, අංක 384 සී දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
අගම්ෙපොඩි හර්ෂි ධනුෂ්කා සිල්වා ෙමෙනවියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; සහ 

(2) අම්පාර, ගල්කන්ද මාවත, අංක බී/594/02 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි එම්.ඩබ්ලිව්. සුනිල් ෙද්ශපිය මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම. 

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

 
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම්  මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 

සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන  ලදී. 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 

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

Petitions. 

 
පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
සිෙමන්ති මිල අඩු කිරීම: ආදායම අහිමි වීම 
சீெமந்  விைல குைறப்  : வ மான இழப்  
PRICE REDUCTION OF CEMENT: LOSS OF REVENUE 

91/’15 

1. ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
කර්මාන්ත  හා  වාණිජ  කටයුතු අමාත තුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (2):  

(අ) (i) පසු ගිය අතුරු අයවැෙයන් සිෙමන්ති විකුණුම් මිල 
තුළ ඇතුළත්ව තිබූ රුපියල් 90.00ක බද්දක් ඉවත් 
කරනු ලැබුෙව් සිෙමන්ති මිල අඩු කිරීෙම් 
කියාමාර්ගයක් වශෙයන් ෙනොෙව්ද;  

 (ii) ඒ නිසා රජයට මසකට අහිමි වූ බදු ආදායම 
ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) (i)  ෙමම මිල අඩුකිරීම 2015 ෙපබරවාරි මස 20 වන 
දින ගැසට් පතෙය් පළකරනු ලදුව සිල්ලර මිල 
රුපියල්  840.00ක් ෙලස නියම කර තිෙබ්ද; 

 (ii) එදින සිට අද දක්වා එම මිලට දිවයින පුරා 
සිෙමන්ති අෙළවි වන්ෙන්ද;  

 (iii) ෙනොඑෙසේ නම්, රජෙය් ආදායමද අහිමි වී 
පාරිෙභෝගිකයාට ලබාදීමට අරමුණු කළ සහනයද 
ෙනොලැබී යාම බරපතළ වරදක් ෙනොවන්ෙන්ද; 

 යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i)  අතුරු අයවැෙයන් පකාශ කළ පරිදි ෙමම මිල 
අඩුවීම කියාත්මක කරවීම සඳහා පියවර ගන්ෙන්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, එම පියවර බලපවත්වනු ලබන දිනය 
කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 
(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) கடந்த இைடக்கால வர  - ெசல த் திட்டத்தின் 
லம் சீெமந்தின் விற்பைன விைலயி ள் 

உள்ளடங்கியி ந்த  90.00 பாய் வாி 
அகற்றப்பட்ட  சீெமந்தின் விைலையக் 
குைறப்பதற்கானெதா  வழி ைறயல்ல 
என்பைத ம்; 

 (ii) இதன் காரணமாக மாதெமான் க்கு அரசாங்கம் 
இழந்த வாி வ மானம் எவ்வள  என்பைத ம்; 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  விைல குைறப்  2015 ெபப்ரவாி மாதம் 
20ஆம் திகதி வர்த்தமானப் பத்திாிைகயில் 
ெவளியிடப்பட் , சில்லைற விைல பா 840.00 
ஆக நிர்ணயிக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) அன்  தல் இன்  வைர குறித்த விைலயில் 
நாடளாவிய ாீதியில் சீெமந்  விற்பைன 
ெசய்யப்ப கின்றதா என்பைத ம்; 

 (iii) இன்ேறல், அரசாங்கத்தின் வ வா ம் 
இழக்கப்பட்  கர்ேவா க்கு அளிப்பதற்கு 
உத்ேதசிக்கப்பட்ட நிவாரண ம் 
கிைடக்கப்ெபறாைம பாாிய ஒ  தவறாக 
அைமயாதா  என்பைத ம்; 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) (i) இைடக்கால வர  - ெசல த் திட்டத்தில் 
அறிவிக்கப்பட்டவா  ேமற்ப  விைல 
குைறப்ைப நைட ைறப்ப த் வதற்கு 
நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், குறிப்பிட்ட நடவ க்ைக 
அ ல்ப த்தப்ப ம் திகதி யா  என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
91/’15 

asked the Minister of Industry and Commerce: 

(a) Will he state- 

 (i) whether the removal of the tax of Rs. 90.00 
from the selling price of cement by the last 
Interim Budget was done as a measure to 
bring down the prices of cement; and 

 (ii) the tax revenue loss per month  to the 
government as a result of this? 

(b) Will he also state- 

 (i) whether the retail price of cement was fixed 
at Rs. 840.00  having published the relevant 
price reduction in the Gazette of 20th 
February 2015;  

 (ii) whether cement is sold in the country at that 
price since then; and 
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 (iv) if not, is it not a grave error that the 
government lost its income while the 
consumers too lost the anticipated relief? 

(c) Will he inform this house- 

 (i) whether steps will be taken to effect this 
price reduction as promised by the interim 
budget; and 

 (ii) if so, the date it will be effective from? 

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

(a) (i) The Customs Duty on import, that was 7.5 
per cent, has been removed by the last 
Interim Budget in order to reduce the 
selling price at the local market.  

 (ii) There is a loss of around Rs. 100 million 
per month from the tax levy because of this 
removal of  Customs Duty.   

 (iii) More cement is imported to this country 
under the Free Trade Agreements 
established between India and Pakistan. 
Cement imported under Free Trade 
Agreements is exempted from Customs 
Duty. Therefore, the removal of this 
Customs Duty has created opportunities to 
import cement from countries like 
Indonesia and Malaysia at competitive 
prices. 

(b) (i) Yes. 

 (ii) No. 

  The Extraordinary Gazette Notification No. 
1902/47 was published on 20th February, 
2015 declaring the price of a bag of cement 
as Rs. 840.00. Yet by the Extraordinary 
Gazette Notification of No. 1908/9 dated 
31st March, 2015, maximum retail price of a 
50kg bag of cement was declared again as 
Rs. 870.00. Cement is sold island-wide at 
that price since that day. 

 (iii) Not relevant 

(c) (i) Yes.  

  Implementation of the price at Rs. 870.00 in 
the market island-wide as declared by the 
Extraordinary Gazette Notification dated 
31st March, 2015 is monitored by the 
Consumer Affairs Authority. 

 (ii) Since 31st March, 2015. 

(d)  Not relevant  

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුෙවනි අතුරු පශ්නය මම 

අහනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කියූ පරිදි එක් ගැසට් නිෙව්දනයක් 
මඟින්  රුපියල් 90ක් බදු වශෙයන් ගත් මුදල ඉවත් කරමින් 
සිෙමන්ති බෑගයක උපරිම සිල්ලර මිල රුපියල් 840 ෙලස නියම 
කළ පසුව, තවත් ගැසට් නිෙව්දනයකින් එම නියමය ඉවත් කර 
රුපියල් 870 දක්වා සිෙමන්ති මිල නැවත වැඩි වූ බව ඔබතුමා 
කියා සිටින්ෙන්ද? 

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
ගරු මන්තීතුමනි, අපි ෙම් අමාත ාංශය භාර ගන්නා විට, 

සිෙමන්තිවලට හරියාකාර පාලන මිලක් තිබුෙණ් නැහැ. එක එක 
මිල ගණන් තිබුෙණ්. අපි පසු ගිය අතුරු අය වැෙයන් සිෙමන්ති 
විකුණුම් මිල තුළ ඇතුළත්ව තිබුණු රුපියල් 90ක බද්ද ඉවත් කළ 
අවස්ථාෙව්දී, සියලුම producersලා -එයින් ෙද ෙදෙනකු main 
factories තිෙබන අය- ඇවිත් සාකච්ඡා කරලා ෙම් මිල 
ගණන්වලට එකඟ වු ණා. මුදල් අමාත ාංශෙය් එවැනි සාකච්ඡා 
කිහිපයක් පැවැත්වූවා. ඔවුන් අගාමාත තුමාත් හමු වුණා. ඊ ට පසුව 
රුපියල් 870 කියන මුදලට සිෙමන්ති ලබා දීමට එකඟ වුණා. 
සියලුම suppliersලා සාකච්ඡා කරලා තමයි, එවැනි තීරණයකට 
පැමිණිෙය්. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු ඇමතිතුමනි, රුපියල් 840ට ෙමොනම අවස්ථාවකවත් 

ලංකාෙව් කිසිම ෙව ෙළඳ සැලකින් සිෙමන්ති ගන්නට පුළුවන් 
වුෙණ් නැති බවත්, ඉන් පසුව ඔබතුමන්ලා රුපියල් 870 වශෙයන් 
නියම කළාට පසුද දිවයිෙන් සිෙමන්ති ෙව ෙළඳාෙම්දී සිල්ලර මිල 
පිළිබඳව පැහැදිලි තත්ත්වයක් ෙනොතිබූ බවත් ඔබතුමා දන්නවාද? 

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
එෙහම එකක් නැහැ. අපි පැහැදිලි කළා. ගැසට් කළා. දැනට 

රුපියල් 870ට වඩා වැඩි මිලට විකුණන අයව Consumer Affairs 
Authority එෙකන් ගිහිල්ලා අල්ලනවා. ඒ කාලෙය් Februaryවල 
ඉඳලා සිෙමන්ති හිඟයක් ආවා. Suppliersලා සිෙමන්ති විකිණුෙව් 
නැහැ. ඒ අය කිව්ෙව්, ඒ මිලට විකුණන්න බැහැ කියායි. එෙසේ 
හිඟයක් ඇති වූවාට පසුවයි, සාකච්ඡා කර ෙම් මිල තීරණය කෙළේ. 
ඒක ගැසට් කළා. දැන් ෙම් මිලට වඩා වැඩිෙයන් විකුණන අයව 
Consumer Affairs Authority එෙකන් ගිහිල්ලා අල්ලනවා.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
දැන් රුපියල් 870යි. තමුන්නාන්ෙසේලා අඩු කළ මිල නැවත 

වැඩි කළා. රුපියල් 840ට අඩු කරලා නැවතත් රුපියල් 870ට වැඩි 
කළා. ඒ වැඩි කරපු මිලට හරි මිනිසුන්ට සිෙමන්ති ගැනීමට 
පුළුවන්කමක් නැති තත්ත්වයක් උදා වී තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] 
හරි. මෙග් පශ්නය අහන්න ඉඩ ෙදන්න. තමුන්නාන්ෙසේලා කරපු 
මිල නියමය අනුව රුපියල් 870ට සිෙමන්ති ෙනොවිකිණූ බවට ෙහෝ 
වැඩි මිලට විකිණූ බවට ලැබුණු පැමිණිලි කීයක් සම්බන්ධෙයන් 
ඔබතුමන්ලා ෙම් වන විට කියා කර තිෙබනවාද? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
ඊෙය්ත් අෙප් නිලධාරින් ෙවෙළඳ සැල් 170ක් වැටලුවා. වටලා 

ඔවුන් අත් අඩංගුවට ගත්තා. අද ඔවුන් අධිකරණයට ඉදිරිපත් 
කරනවා. Not only with regard to cement, හැම භාණ්ඩයක් 
සම්බන්ධෙයන්ම ඒ ආකාරෙයන් කටයුතු කරනවා. සිෙමන්ති ගැන 
එක පාරට ඇහුවාම මට උත්තර ෙදන්න බැහැ. ඒ විස්තර ෙසොයා 
බලා, ඒ අනුව මට ඒ ගැන කියන්න පුළුවන්. අද වන විට කී 
ෙදෙනක් අත් අඩංගුවට ෙගන තිෙබනවාද කියලා -[බාධා කිරීමක්] 
මම ඔබතුමාට ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් ෙදන්නම්.  

 
දකුණු පළාත් අභ ාසලාභී උපාධිධාරින් : ස්ථිර 

පත්වීම් 
ெதன் மாகாண பட்டதாாிப் பயி னர்கள் : நிரந்தர 

நியமனம் 
TRAINEE GRADUATES IN SOUTHERN PROVINCE: 

PERMANENT APPOINTMENTS 
203/’15 

4. ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
රාජ  පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත තුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය- (1): 
(අ) (i) අභ ාසලාභී උපාධිධාරින්ට, සංවර්ධන ෙසේවා 

ව වසථ්ාවට අනුව සථ්ිර පත්වීම් ලබාදීම සඳහා 
අංක 12/0030/523001 හා 2013.01.10 දිනැති 
අමාත  මණ්ඩල තීරණය පකාරව අනුමතිය ලැබී 
ඇති බවත්; 

 (ii) එෙසේ දකුණු පළාත් සථ්ිර රාජ  ෙසේවය සඳහා 
බඳවාගත් උපාධිධාරි අභ ාසලාභීන්ෙග් පත්වීම් 
දිනය ෙලස, වසරක පුහුණු කාලය අවසන් වූ දිනය 
ෙහෝ එම දිනය රජෙය් නිවාඩු දිනයක් ෙව් නම්, 
එයට පසුව ෙයෙදන පළමු  වැඩකරන දිනය ෙලස 
සලකන ෙමන්, ඒකාබද්ධ ෙසේවා අධ ක්ෂ ජනරාල් 
තම අංක CS/DOS/21 හා 2014.11.18 දිනැති  
ලිපිය මඟින් දකුණු පළාත් පධාන ෙල්කම් ෙවත 
දන්වා ඇති බවත්;  

 (iii) දකුණු පළාත් පධාන ෙල්කම්ෙග් අංක CSS/2/13/
GRAD/1-V හා 2014.08.12 දිනැති තීරණය 
පකාරව, G/SP/12/08 හා 2014.11.18 දිනැති 
ආණ්ඩුකාර තීරණය මඟින්, මාතර දිසත්ික්කය 
සඳහා බඳවාගත් උපාධිධාරි අභ ාසලාභීන් 313 
ෙදෙනකු වසරක පුහුණු කාලෙයන් පසු සථ්ිර 
පත්වීම් සඳහා හිමිකම් ලැබූ බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද?  

(ආ) දකුණු පළාත් සථ්ිර රාජ  ෙසේවයට අභ ාසලාභී 
උපාධිධාරින් අන්තර්ගහණය කර ඔවුන්ට හිමි හිඟ වැටුප් 
සහ ෙසේවා කාලය ලබාෙදන දිනය කවෙර්ද යන්න එතුමා 
ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

ெபா  நிர்வாக, காைமத் வ அைமச்சைரக் ேகட்ட 
வினா: 

(அ) (i) பட்டதாாி பயி னர்க க்கு, அபிவி த்தி 
ேசைவப் பிரமாணங்க க்கைமய நிரந்தர 
நியமனங்கைளப் ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு 
12/0030/523001ஆம் இலக்க 2013.01.10ஆம் 

திகதிய அைமச்சரைவத் தீர்மானத்தின் ப  
அங்கீகாரம் கிைடத் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (ii) இவ்வா  ெதன் மாகாண சைப நிரந்தர அரச 
ேசைவக்கு ஆட்ேசர்க்கப்பட்ட பட்டதாாி 
பயி னர்களின் நியமனத் திகதியாக, ஒராண்  
பயிற்சிக் காலம் நிைறவைடந்த  திகதி அல்ல  
இத்திகதி அரசாங்க வி ைற தினமாகுெமனில், 
இதன் பின்னர் வ கின்ற தலாவ  கடைம 
நாள் க தப்படல் ேவண் ெமன, இைணந்த 
ேசைவகள் பணிப்பாளர் நாயகம் தம  
2014.11.18 ஆம் திகதிய CS/DOS/21 ஆம் இலக்க 
க தம் லம் ெதன் மாகாண பிரதம 
ெசயலாள க்கு அறிவித் ள்ளார் என்பைத ம்; 

 (iii) ெதன் மாகாண பிரதம ெசயலாளாின் CSS/2/13/
GRAD/1-V ஆம் இலக்க 2014.08.12 ஆம் திகதிய 
தீர்மானத்தின் ப , G/SP/12/08ஆம் இலக்க 
2014.11.18ஆம் திகதிய ஆ நாின் 
தீாம்ானத்தின் லம், மாத்தைற மாவட்டத்திற்கு 
ஆட்ேசர்க்கப்பட்ட 313 பட்டதாாி பயி னர்கள்  
ஓராண்  பயிற்சிக் காலத்தின் பின்னர் நிரந்தர 
நியமனத்திற்கான உாிைமையப் 
ெபற் ள்ளார்கள் என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) ெதன் மாகாண நிரந்தர அரச ேசைவக்கு பட்டதாாிப் 
பயி னர்கைள உள்ளீர்த் , அவர்க க்குாிய 
நி ைவச் சம்பளம் மற் ம் ேசைவக் காலத்ைத 
ெபற் க்ெகா க்கும் திகதி யாெதன்பைத அவர் 
இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Public Administration and 

Management: 

(a) Is he aware that - 
 (i) approval to give permanent appointments to 

trainee graduates in terms of Development 
Service Minutes has been granted by 
Cabinet Decision No. 12/0030/523001 
dated 10.01.2013; 

 (ii) the Director General of Combined Services, 
by his letter No. CS/DOS/21 dated 
18.11.2014, has informed the Chief 
Secretary of the Southern Province that the 
date of appointment of the trainee 
graduates, who were recruited to the 
permanent positions of the Southern 
Provincial Public Service, should be the 
date on which they complete the one-year 
training period or if such date falls on a 
public holiday, then the first working day 
that follows the aforesaid date; and 

 (iii) in terms of decision No. CSS/2/13/GRAD/1
-V of the Chief  Secretary of the Southern 
Province dated 12.08.2014 and by the 
decision G/SP/12/08 of the Governor dated  
18.11.2014, 313 trainee graduates, who 
were recruited for Matara District, were 
entitled for the permanent appointments 
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after completing a training period of one 
year? 

 (iv) Will he inform this House the date as to 
when the trainee graduates are absorbed to 
the permanent positions in the Southern 
Provincial Public Service and will be 
granted the period of service and the salary 
arrears that they are entitled to? 

(b) If not, why? 
 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා (රාජ  
පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார - ெபா  
நிர்வாக மற் ம் காைமத் வ அைமச்சர்) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara - Minister of 
Public Administration and Management) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 
(අ) (i) 2012 වර්ෂෙය්දී දිසත්ික් හා පාෙද්ශීය වැඩසටහන් 

කළමනාකරණය සඳහා වන ව ාපෘතිය යටෙත් 
උපාධිධාරි අභ ාසලාභින් ෙලස බඳවා ගන්නා ලද 
50,821ක් අතුරින් පුහුණුව සාර්ථකව නිම කරන 
ලද 41,284ක් සඳහා අංක 12/0030/523001 හා 
2013.01.10 දිනැති අමාත  මණ්ඩල තීරණය 
පකාරව මධ ම රජය යටෙත් සථ්ිර පත්වීම් ලබා 
ෙදන ලදී. 

 (ii) දකුණු පළාත් පධාන ෙල්කම්ෙග් අංක CSS/21/13/
GRAD/I-IV හා 2014.09.24 දිනැතිව ෙයොමු කරන 
ලද ලිපිය අනුව උපාධිධාරි අභ ාසලාභින්ට ලබා 
දුන් සංවර්ධන නිලධාරි සථ්ිර පත්වීම් ලිපිෙයහි 
පත්වීම් දිනය ෙලස සැලකිය යුත්ෙත් පත්වීම් 
ලිපිෙයහි සඳහන් පත්වීම බලපැවැත්ෙවන දිනයද, 
එෙසේත් ෙනොමැති නම් පත්වීම් ලිපිය පකාරව 
ෙසේවයට වාර්තා කළ දිනයද යන්න විමසීමට 
පිළිතුරු ෙලස ඒකාබද්ධ ෙසේවා අධ ක්ෂ ජනරාල් 
විසින් CS/DOS/21 අංක 2014.11.18 දිනැතිව ෙම් 
බව දන්වා යවා ඇත. 

 (iii) 2012 වර්ෂෙය්දී දිසත්ික් හා පාෙද්ශීය වැඩසටහන් 
කළමනාකරණය සඳහා වන ව ාපෘතිය යටෙත් 
බඳවා ගන්නා ලද අභ ාසලාභි උපාධිධාරින් 
අතුරින් වසරක පුහුණු කාලය නිම කළ ගාල්ල සහ 
මාතර දිසත්ික් ෙල්කම් කාර්යාල යටෙත් අතිරික්ත 
නිලධාරින් ෙලස ෙසේවෙය් නියුතු සංවර්ධන 
නිලධාරින් 313ෙදනකුහට 2015.01.01 දින සිට 
දකුණු පළාත් සභාව යටෙත් සථ්ිර පත්වීම් නිකුත් 
කරනු ඇත. 

(ආ) 2012 වර්ෂෙය්දී දිසත්ික් හා පාෙද්ශීය වැඩසටහන් 
කළමනාකරණය සඳහා වන ව ාපෘතිය යටෙත් බඳවා 
ගන්නා ලද අභ ාසලාභි උපාධිධාරින් අතුරින් අතිරික්ත 
පදනමින් සිට දකුණු පළාත් රාජ  ෙසේවයට සථ්ිර පත්වීම් 
ලද නිලධාරින්ෙගන් ගාල්ල දිසත්ික්කය තුළ පුහුණුව ලැබූ 
නිලධාරින්ට, ගාල්ල දිසත්ික් ෙල්කම් කාර්යාලයට 
අනුයුක්ත කරමින් ෙම් වන විටත් පත්වීම් ලිපි නිකුත් කර 
ඇති අතර හිඟ වැටුප් ෙගවීමට අදාළ කටයුතු ගාල්ල දිසත්ික් 
ෙල්කම් කාර්යාලය මඟින් සිදු කළ යුතුය. මාතර 
දිසත්ික්කය තුළ පුහුණුව ලබන නිලධාරින්ට වර්ෂයක 
පුහුණුව නිම කළ දින සිට කියාත්මක වන පරිදි මාතර 
දිසත්ික් කාර්යාලයට අනුයුක්ත කරමින් ෙම් වන විටත් 
පත්වීම් ලිපි නිකුත් කරමින් පවතින අතර, හිඟ වැටුප් 
ෙගවීම මාතර දිසත්ික් කාර්යාලය මඟින් ෙකෙරනු ඇත. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 

ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ඇමතිතුමාට මම ස්තුතිවන්ත 

ෙවනවා විධිමත් පිළිතුරක් දීම සඳහා ඇමතිතුමා ගත් උත්සාහය 
පිළිබඳව. 

ගරු කථානායකතුමනි, අභ ාසලාභී උපාධිධාරි ෙයෝජනා 
කමය යටෙත් උපාධිධාරින් 50,000ක් අතරින් මා ෙම් ෙමොෙහොෙත් 
කියන අසාධාරණය සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන් මාතර දිස්තික්කෙය් 
313 ෙදනාට පමණමයි. ඔබතුමා නිවැරදියි.  ගාල්ෙල් අයට ස්ථිර 
පත්වීම් ලිපි නිකුත් කරලා හිඟ වැටුප් ෙදන්නත් කටයුතු කරලා 
තිෙබනවා. නමුත්, මාතර දිස්තික්කෙය් 313 ෙදෙනක් වූ 
උපාධිධාරින් සංඛ ාවට ඒකාබද්ධ ෙසේවා අධ ක්ෂ 
ජනරාල්වරයාෙග් ලිපි ලැබී සථ්ිර ෙසේවයට බඳවා ගත්ෙත්වී නමුත්, 
ඔබතුමා පිළිගන්නවාද ෙම් දක්වා,-[බාධා කිරීමක්] 2012 අෙපේල් 
4වැනි දා ෙන් බඳවා ගත්ෙත්. පුහුණු කාලය අවුරුද්දයි.  
2015.01.01 ඉඳලා තමයි පත්වීම් ලිපිය නිකුත් කර තිෙබන්ෙන්. 
නමුත් පත්වීම් ලිපිය දීපු දවෙසේ සිට ෙම් දක්වා කිසිදු හිඟ වැටුපක් 
ඒ අයට ෙගවා නැති බව ඔබතුමා දන්නවාද? 

 

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
දැනටමත් ඒ සම්බන්ධව මාතර දිස්තික් ෙල්කම්ට දැනුම් දීලා 

තිෙබනවා. ෙගවලා නැති හිඟ වැටුප් පිළිබඳව ෙසොයා බලා අවශ  
කටයුතු කරන්නම්. 

 

ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ඒ සහතිකය ඔබතුමාෙගන් ලැබුණා. මෙග් ෙදවැනි අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි. ෙම් කාල සීමාව තුළදී ඒ අයට වැටුප් වර්ධක 
ලැබිලා නැහැ. ෙම් දක්වාම රාජකාරි ලැයිස්තුවක් ලබා දීලා නැහැ. 
ඒ සම්බන්ධෙයන් තමුන්නාන්ෙසේෙග් පිළිතුර ෙමොකක්ද? 

 

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
අෙප් අමාත ාංශය ඒ සම්බන්ධව කටයුතු කරෙගන යනවා. 

රාජකාරියක් පවරා නැති ඒ නිලධාරින්ට නියමිත රාජකාරියක් 
පවරන්න අවශ  කටයුතු කරනවා.  ෙම් අය බඳවා ගැනීෙම්දී එෙසේ 
විධිමත් කමයක් ෙනොතිබුණු නිසා තමයි ෙම් පශ්නය පැන නැඟිලා 
තිෙබන්ෙන්.  

 

ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ෙම්ක ඔවුන්ෙග් පැත්ෙතන් සිදු වුණු අසාධාරණයක්.  ෙම් 
තීන්දුව ෙගන තිෙබන්ෙන් 2014.11.18වන දින. රාජ  
ෙසේවකයන්ට යතුරුපැදි ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළ යටෙත් 
සංවර්ධන නිලධාරින් ෙලස බඳවා ගත් සියලුම අයට යතුරු පැදි 
ලැබුණා. නමුත්, ෙම් පමාදය නිසා ෙම් අභ ාසලාභී උපාධිධාරීන් 
313ෙදනාට ඒ අවස්ථාවත් අහිමි ෙවලා තිෙබනවා. ඔවුන්ට ඒ 
අවස්ථාව ලබා ෙදන්න තමුන්නාන්ෙසේලා කටයුතු කරනවාද?  

 

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ඒ අයට අසාධාරණයක් ෙවලා තිෙබනවා නම්, මුදල් 

අමාත තුමා එක්කත් කථා කරලා අවශ  පරිදි පිළියමක් 
ෙයොදන්න අප උත්සාහ කරන්නම්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මෙග් අතුරු පශ්න තුනම අහලා ඉවරයි. මට 

ඔබතුමාෙගන් ෙපොඩි පැහැදිලි කර ගැනීමක් කර ගන්න තිෙබනවා. 
ඒ ෙම්කයි. ෙම් අයෙග් රාජකාරි ලැයිස්තුව, හිඟ වැටුප්, වැටුප් 
වර්ධක කියන ෙම් කාරණාවල තිෙබන අඩු පාඩු සකස්  කරන්න 
 ෙකොයි තරම් කාල සීමාවක් ගත ෙවයිද කියලා මට ඔබතුමා ඉතා 
ෙගෞරවෙයන් කියන්න. ෙමොකද, අවුරුදු හතරක දුෂ්කර 
අභ ාසයක ෙම් දරුවන් ඉන්ෙන්.  

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
හැකි ඉක්මනින් මම ඒ පශ්නයට උත්තරයක් ෙදන්න 

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

පශ්න අංක 2 - 153/'15- (2), ගරු එම්.එච්.එම්. සල්මාන් මහතා 
- නැත.  පශ්නය මතු දිනක ඉදිරිපත් කරන්න. 

 

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

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 3 - 197'15- (1), ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා - නැත.  

පශ්නය මතු දිනක ඉදිරිපත් කරන්න. 
 

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
 
කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට පධාන කටයුතු. විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2016. 

කාරක සභා අවස්ථාව.  
 

විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2016 
ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம், 2016 

APPROPRIATION BILL, 2016 
 

කාරක සභාෙවහිදි තවදුරටත් සලකා බලන ලදී. - [පගතිය :  
ෙදසැම්බර් 03 ] 

[කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.]      
 

கு வில் ேம ம் ஆராயப்பட்ட . - [ேதர்ச்சி : சம்பர் 03] 
[மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.] 

 

Considered further in Committee - [Progress:03rd December] 
[THE HON. SPEAKER in the Chair.] 

  
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
පළමුවන උපෙල්ඛනය - ශීර්ෂ 103, 222, 223, 224, 320, 325, 

110, 205, 228, 229, 230, 231, 233, 234, 235, 192 සහ 225.   

සලකා බැලීම, පූර්ව භාග 10.00 සිට අපර භාග 12.30 දක්වා 
සහ අපර භාග 1.30 සිට අපර භාග 6.30 දක්වා. 

 

103 වන ශීර්ෂය.-  ආරක්ෂක අමාත වරයා 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු.4,681,288,000 

 
தைலப்  103.- பா காப்  அைமச்சர்  

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 4,681,288,000 

 

HEAD 103.- MINISTER OF DEFENCE  
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,               
Rs. 4,681,288,000  

 
110 වන ශීර්ෂය.-  අධිකරණ  අමාත වරයා 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 840,080,000 
 

தைலப்  110.-  நீதி அைமச்சர் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 840,080,000 

 
HEAD 110.- MINISTER OF JUSTICE 

 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                

Rs. 840,080,000 
 

192 වන ශීර්ෂය.-  නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන 
අමාත වරයා 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 7,060,700,000 
 

தைலப்  192.- சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதற்கு அபிவி த்தி 
அைமச்சர் 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 7,060,700,000 

 

HEAD 192.- MINISTER OF  LAW AND ORDER AND 
SOUTHERN DEVELOPMENT  

 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,            

Rs. 7,060,700,000 
 

[9.48 . ப.] 
 

ගරු කවීන්දිරන් ෙකෝඩීස්වරන් මහතා 
(மாண் மிகு க ந்திரன் ேகாடீஸ்வரன்) 
(The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran) 
ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள, 2016ஆம் ஆண் க்கான 

ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம் ெதாடர்பான இன்ைறய கு நிைல 
விவாதத்தில், நிதி ஒ க்கீ க க்காக 
எ த் க்ெகாள்ளப்ப கின்ற அைமச்சுக்கள், அவற்றின் 
கீ ள்ள ஏைனய திைணக்களங்கள் மற் ம் 
நி வனங்க க்குாிய 103, 222, 223, 224, 320, 325, 110, 205, 
228, 229, 230, 231, 233, 234, 235, 192, 225 ஆகிய 
இலக்க ைடய ெசலவினத் தைலப் க்களின்கீழான ஒவ்ெவா  
நிகழ்ச்சித்திட்டங்க க்கு ாிய அைனத்  மீண் வ ம் மற் ம் 

லதனச் ெசலவின ஒ க்கீ களி ந்  சம்பிரதாய ர்வமாக 
10 பாய் ெவட்டப்படேவண் ம் என நான் 

ன்ெமாழிகின்ேறன்.  
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[9.49 a.m.] 
 

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

participate in the Committee Stage Discussion  on the 
allocations for the Ministries of Defence, Justice, Law 
and Order and Southern Development.  

As I stand to deal with the specific Heads and related 
matters, I want the House to remember yet another very 
sad event that is about to happen today in the Kingdom of 
Saudi Arabia. As we all know, in a few hours’ time, a Sri 
Lankan woman will be stoned to death in the Kingdom of 
Saudi Arabia. On the 9th of January, 2013, a very young 
girl, Rizana Nafeek, was beheaded and we had special 
reference and a Debate in this House in respect of that. 
Now, barely two years have passed and we have this 
situation confronting us, today, which is yet another 
reminder to us of the kind of relations that we should have 
with the countries at large and the terms on which we 
have those relationships. I am told that our Head of 
Mission to Saudi Arabia has flippantly remarked that if 
our workers who go to that Kingdom for a living do not 
like the laws in that country, they can always stay away: 
they need not come there. 

That is not the kind of response that we expect from 
the Head of our Mission there nor the officials of the 
Ministry of Foreign Affairs, the officials of the Ministry 
of Justice and others who are tasked with - I also would 
like to mention the officials of the Foreign Employment 
Bureau - looking after the welfare of Sri Lankans 
whichever part of the world they go to.  

This is a grim reminder of the kind of laws that are 
extant in some parts of the world and the hypocrisy of the 
other nations of the world in dealing with some of these 
stone-age rules that are being implemented.  

I must mention that whatever I say here today is no 
reflection on any particular religious tradition, or my 
respect for people in different parts of the world 
implementing their own customs, norms and the laws that 
they decide should be extant in their part of the world. 
Nevertheless, today we belong to one global village and 
we live by certain rules that apply to a civilized 
community of nations and in that respect we, as a country, 
also have made grand strides in recent times in allowing 
our friends around the world to ask us questions, to give 
us advice and we open to deal with issues that may affect 
the international norms that are prevalent today.  

Today, we face this situation because it is a citizen of 
this country who is facing this. But, we do have 
diplomatic relations with these countries and I mention 
very specifically the Kingdom of Saudi Arabia. Not only 
we, also several superpowers, all the countries - the 
civilized community of nations - have relationships, 

diplomatic ties with this particular country and one is not 
able to see how much influence or pressure or advice the 
world at large is able to give to this country even if there 
is some pressure that is brought upon, it is not apparent at 
all. A woman is to be stoned to death for adultery. I am 
not a believer in Islam. Nevertheless, I respect people 
who decide to follow Islam and declare that Shariya Law 
is the law by which they will conduct their lives. Also we 
have a sizeable population of those who follow Islam in 
this country. I consider myself a friend of that community 
and in that spirit of friendship, I would like to raise a 
question to our brethren who follow Islam. 

I see at least one Minister in the front row of the 
Government and there are several others in the 
Government, senior Ministers who are adherents of the 
Islamic faith and I would like to ask this question openly 
and in a spirit of friendship, " Is this what Sharia Law 
actually prescribes?".  I am a believer in the Christian 
faith and these laws are reflected in the Bible too that 
people were stoned to death. It is there in the Old 
Testament. But in the understanding that has developed 
over the years -  very particularly, during the life of Jesus 
Christ, there is a recorded instance of a woman who was 
caught in adultery, who was brought before him and 
those who brought that woman before him asked him the 
question, “The law, Torah, requires us to stone her to 
death. What do you say?” and the answer Jesus Christ 
gave after a long moment of reflection was, “Let him, 
who has no sin, cast the first stone.” and the story goes 
that the men who had gathered there with stones in their 
hands dropped the stones and went away one by one and 
there was no one left to stone her and she was sent away. 
The man who was caught in this same transaction is 
supposed to be given 100 lashes. The women is to be 
stoned to death and the man is to be given 100 lashes. I 
am not sure if this law is to be implemented in our 
country today - 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
A point of Order is being raised by the Hon. S.M. 

Marikkar. 
 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙමතුමා ෙම් තිෙබන ගැටලු සම්බන්ධව- 

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Sir, that is not a point of Order. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
විෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමාට අෙප් රෙට් කාන්තාව ෙබ්රා 

ගන්න කියනවා ෙවනුවට ෙමතුමා ජාතිවාදය වපුරුවනවා ෙම් ගරු 
සභාවට ඇවිල්ලා. [බාධා කිරීම්] එච්චර පහළට වැෙටන්න එපා. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
That is not a point of Order. 
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා (විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா - மின்வ  மற் ம் 

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  
Renewable Energy) 
ගරු මන්තීතුමා,  මැද්දට පනින්න එපා, ෙම්ක serious 

පශ්නයක්. 
 

ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
එතුමාට ඒක විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලන්න 

තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] ඒ කරන කාර්යයට අපි විරුද්ධයි. 
[බාධා කිරීම්] ආගමට විරුද්ධව ෙම් මතු- [බාධා කිරීම්] මුස්ලිම් 
ජාතිවාදය අවුස්සනවාට අපි විරුද්ධයි. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Hon. Member, why do you not listen to what I have to 

say?-[Interruption.] Why do you not listen first? -
[Interruption.]  

 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
You have to respect all the religions. -[Interruption.] 
 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
එතුමා ආගම් සම්බන්ධෙයන්- [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
A point of Order is being raised by the Hon. Risad 

Badhiutheen.  
 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
What is your point of Order?  [இைடயீ ]  இ  ஓர் 

ஒ ங்குப் பிரச்சிைனயல்ல. நான் ேபசுவைத ைமயாகக்  

ேகட் விட் ப் ேபசுங்கள்! அைரகுைறயாகக் ேகட் விட்  
எ ந்  குழப்ப ேவண்டாம்.   
 

ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
மத ாீதியான குழப்பத்ைத ஏற்ப த்த ைனகின்றீர்கள்! 

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
நான் மத ாீதியான குழப்பத்ைத ஏற்ப த்தவில்ைல. Sir, I 

appeal to the Hon. Members - 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Order, please! I would like to mention that all 

religions must be respected. So, please do not make any 
reference to hurt the feelings of others. That is very 
important. 

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Sir, I only appeal to them to listen to what I have to 

say. They have not heard me yet. Hon. Members, why do 
you not listen to what I have to say?-[Interruption.] 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
You have no right to raise this. 

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
No, I have a right to raise anything I want. 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
You have no right to insult Islam! 

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
No, I am not insulting Islam. -[Interruption.] Why do 

you not listen? 
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
මරික්කාර් මන්තීතුමා, ෙපොඩ්ඩක් අහෙගන ඉන්න ෙකෝ. [බාධා 

කිරීමක්] ගරු මන්තීතුමා, එතුමාෙග් කථාව ෙපොඩ්ඩක් අහන්න 
ෙකෝ.  

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ඒ කාන්තාව ෙබ්රාගන්න- [බාධා කිරීම්] 
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ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ඔබතුමා එෙහම කථා කරන්න එපා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා (උසස් අධ ාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත තුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற் ம் 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப 

தல்வ ம்) 
(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Higher Education 
and Highways and Leader of the House of Parliament) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු සභානායකතුමා - [බාධා කිරීම්] Order, please! - 

[Interruption.] මරික්කාර් මන්තීතුමා, වාඩි ෙවන්න. ගරු 
සභානායකතුමාට කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න. ගරු 
සභානායකතුමා.    

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon. Lakshman Kiriella) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ගරු සුමන්තිරන් මන්තීතුමාට කථා 

කරන්න ඉඩ හරින්න. එතුමා වැරැදි ෙදයක් කිව්ෙවොත් ඔබතුමාට 
බලය තිෙබනවා කපා හරින්න.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
කිසිම ෙකෙනකුට, කිසිම ආගමකට අපහාසයක් ෙනොවන 

විධියට කථා කරන්න. කරුණාකර අෙනක් ගරු මන්තීවරුන් 
එතුමාෙග් කථාවට බාධා කරන්න එපා.  

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Sir, I will not say anything that offends any religion.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
That assurance is very important. Okay, go ahead. 

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
I will not say anything that will offend any religion. 

You can be rest assured of that. I am raising an issue of 
justice. -[Interruption.] 

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
Sir, I rise to a point of Order. 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Yes, what is the point of Order? Now I have given the 

Ruling that he will not make any reference to insult any 
religion. 

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
I have given my assurance that I will not offend 

anyone. That is the last thing on my mind; I will not do 
that. 

 

ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Yes, Hon. Badhiutheen? 

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ කාන්තාව ෙබ්රාගන්න උපරිම 

සහෙයෝගය ෙදන්න අපිත් සූදානම්. නමුත් ආගමට හානියක් වන 
විධියට, Sharia Law එකට විරුද්ධව කථා කරන්න ෙමතුමාට 
කිසිම අයිතියක් නැහැ. ඒකයි මා ෙමතැන කියන්ෙන්.    

 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
No, he will not. Now he has given an assurance. Hon. 

Sumanthiran, you go ahead. 
 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
I am telling you, I will not. You know very well, Hon. 

Minister, how much criticism I face for speaking up for 
the Muslim community in this country. I face that 
criticism from my own community even to this day. So, 
do not think -[Interruption.] 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Member, you go ahead. 

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Do not think that I will insult. That is the last thing on 

my mind. -[Interruption.]  
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Order, please! Hon. Member, you may go ahead. - 

[Interruption.]  
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ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
You must listen to what I have to say. - [Interruption.] 

Hon. Marikkar, why do you not sit down and listen to 
what I have to say? Why are you jumping up halfway 
through without listening to what I have to say? - 
[Interruption.]  

 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
Hon. Marikkar, please do not disturb! I told you twice 

now. - [Interruption.]  
 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
You are jumping up halfway. Listen to what I have to 

say. - [Interruption.]  
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Marikkar, please do not disturb! I told you twice 

now. I want the Proceedings to go on. 
 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Why do you not sit down and listen to what I have to 

say? - [Interruption.] 
 

ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
අෙප් සමාජයටත් ජීවත් ෙවන්න ඉඩ ෙදන්න. ෙම් කථාව 

අරෙගන ඔබතුමා එක එක කථා කියනවා. ඊට පස්ෙසේ අපිත්- 
[බාධා කිරීමක්]  

 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Risad  Badhiutheen, please allow the Hon. 

Member to carry on. Do not disturb any more. 
 

ගරු ඉසහ්ාක් රහුමාන් මහතා 
(மாண் மிகு இஸ்ஹாக் ரஹ்மான்) 
(The Hon. Ishak Rahuman) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමන්ලාෙග් හැම ෙකනාම ජාතිවාදය 

ගැන තමයි කථා කරන්ෙන්. 
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Do not insult any religion. Hon. Sumanthiran, you go 

ahead now. 
 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Sir, I have already given my assurance. But, I am 

raising a serious issue and I will continue to speak on that. 
I will not insult any religion. I have not done that up to 
now. I am raising - [Interruption.] 

ගරු ඉසහ්ාක් රහුමාන් මහතා 
(மாண் மிகு இஸ்ஹாக் ரஹ்மான்) 
(The Hon. Ishak Rahuman) 
අෙප් ආගමට විරුද්ධව කථා කරන්න එපා. අපි ෙදමළ ජාතින්ට 

කිසිවක් කියන්ෙන් නැහැ.  
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Please, do not disturb him now. 

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Nobody has absolute right to speak about certain 

issues. All of us have a right to speak and I will continue 
to speak. I will not say anything that will even touch upon 
the dignity of the Muslim people of this country or any 
country for that matter. I will not offend any religion, I 
give you that assurance. You must be patient and listen to 
what I have to say.  

Nevertheless, this raises very serious issues of justice. 
I was going to talk about that man, who is to be lashed, as 
well. Who can last 100 lashes? Now, Singapore has laws 
like this, not only Muslim countries. In Singapore, even 
for much lesser offences, people are caned.  

Sometime ago, we had a young person who had got 
into mischief, who had spray-painted in public and he was 
subjected to whipping. Now, we saw - [Interruption.] All 
right, I will speak about Singapore then, if others are 
getting upset.  When that happened, we found out how 
this whipping takes place. A person cannot stand more 
than two whips, two lashes at a time. He is taken to 
hospital. His skin is split. Now I say as much as we allow 
in a spirit of openness and transparency, we open up to 
the world community too in a spirit of friendship, 
comment upon the laws that we practise, there are very 
serious issues of human rights, breach of human rights in 
this country that others have raised. I say even though we 
are a small country, we have a place in the international 
community of civilized nations. I am saying we must 
raise issues of justice of human dignity with those 
countries. It may be that they believe that certain religious 
traditions require that.  

Now there is a debate in the world with regard to 
death penalty. Several states in the USA practise death 
penalty.  We also have death penalty in our statute books.  
Would that be offensive to any religion, if we have a 
discussion as to whether death penalty should be 
continued or not?  Not at all, merely because some 
religious texts prescribe that. I am believer in the 
Christian faith. My religious texts prescribes death 
penalty. It prescribes stoning to death.  That is why I said, 
it is not only the Islamic faith. So do not take me wrong.   

I am raising issues of understanding of the particular 
century in which we live and our understanding of what is 
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right and what is wrong.  Religious traditions must be 
observed.  There is no question about that. But, are we 
open enough as a country?  Why did we plead on behalf 
of that girl who was beheaded?  That was a judgment 
passed by a court of law in that country. We should not 
have interfered.  But we did.  Why did we do that? 
Because we thought there was a serious case of injustice. 
Everybody, without any religious differences, all of us, 
appealed. Even though a court in Saudi Arabia had passed 
a death sentence by beheading, we, all of us, appealed that 
that life be spared. They did not heed us. But we did not 
say, “Well, that was according to the Sharia Law that 
country’s court has ruled. Therefore, we must not ask”.  
No, we did not do that. Even in this case, as the Hon. 
Minister himself said, everyone is appealing. Why are we 
appealing?  We are not appealing because we disrespect 
the Sharia Law, Hon. Minister. If it is according to Sharia 
Law, then, we will not appeal. Then it will be construed - 

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
Sir, I rise to a point of Order? 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
What is your point of Order, Hon. Minister?  
 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙමතුමා අපට  උදව්වට වාෙගයි කථා 

කරන්ෙන්. නමුත් ගරු මන්තීතුමනි, මම ඔබතුමාට කියන්ෙන් 
ෙමය sensitive issue එකක් බවයි. Sharia Law එක මඟින් සමාව 
ෙදන්න පුළුවන්. ඔබතුමා කථා කරන හැම එකකටම උත්තර 
ෙමතැනදී ෙදන්න බැහැ. ඔබතුමාට මා කියන්ෙන්, ෙම් සම්බන්ධව 
කථා කරන විට ඒ සිද්ධිය touch කර අෙප් හිත්  රිෙදන විධියට කථා 
කරන්න එපා කියායි. රිසානා නෆීක් කියන්ෙන් මුස්ලිම් 
කාන්තාවක්. එතුමියටත් එෙහම වුණා. අපි ඔක්ෙකෝම එකතු ෙවලා 
එතුමිය ෙබ්රා ගන්න බැලුවා. අපිත් කැමැතියි, ෙමතුමිය 
ෙබ්රාගන්න. ෙම් ගරු සභාෙව් මුස්ලිම් මන්තීවරු 23ෙදෙනක් 
ඉන්නවා. අපි ඔක්ෙකෝම එකතු ෙවලා එතුමිය ෙබ්රා ගන්න 
මහන්සි ෙවමු, appeal කරමු.       

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
That is right.  Hon. Sumanthiran, you go ahead with 

your speech.  
  

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
That is the very point that I am making. Thank you so 

much for that explanation. That is the very point I am 
making. There are no religious differences here among all 
of us.  As you have now pointed out, all the Muslim 
Members of Parliament here have appealed for redress.  
So, it is not decrying the Sharia Law, it is because you 

think that there must be some justice to that woman and 
you have asked for clemency.  

Now I am asking this question. Let us leave the 
Islamic countries aside. Let us look at the other countries.  
If people are taking so much offence that mere mention 
of the kinds of punishments that are meted out is an 
offence to their religion, we will leave that out.  Let us 
take Singapore; let us take some states in the US and the 
kind of methods that they use to execute people like the 
electric chair.  You have seen pictures of how people die 
of electrocution when they carried it out in the US.  Are 
these not issues that we also, as an equal member of the 
community of nations, are entitled to raise with these 
other countries as much as they raise issues of human 
rights with us?  That is the point that I am making.  

 I think we should raise these issues because these 
transcend national boundaries. These issues of human 
dignity and so on transcend even religious boundaries, 
ethnic boundaries, racial boundaries and peoples’ 
boundaries. Therefore, I am appealing because it is a 
question of justice. Today the Vote is on the Ministry of 
Justice and that is why I am taking up this matter without 
taking it up under the Votes on the Ministry of Foreign 
Affairs. We understand justice in a particular way to the 
extent that we allow others to raise questions with us. I 
am saying, as a country we must also raise these 
questions and, if necessary, even put our diplomatic 
relations on hold with countries which practise certain 
methods of punishment, because it does not accord with 
what we think is a just way of dealing with offenders.  
Offenders also have rights; offenders also have dignity 
that must be preserved.  That is why in some of our 
judgments torture is not allowed.  It is very specifically 
set out, even the blackest criminal is entitled to the 
guarantee not to be tortured.  That is his absolute right.  
That sets example.  Why is that?  Because we think, in 
our standards, in our norms that - 

 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා (වැවිලි කර්මාන්ත 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு நவின் திஸாநாயக்க - ெப ந்ேதாட்டக் 
ைகத்ெதாழில் அைமச்சர் ) 
(The Hon. Navin Dissanayake - Minister of  Plantation 
Industries) 
Hon. Member, is stoning to death not a form of 

torture?   
 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Well.  That was the point that I was making but 

people are getting upset.  So, I will move on.     

There are certain values that we have agreed to and it 
is not only for our own country, I am suggesting that we 
must talk these ideas of justice with our friends  across 
national borders as well and debate them and ask them 
and seek to change.   
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While we do that, let us look inwards as well.  There 
was an answer given by the Minister of Foreign Affairs 
yesterday to a Question raised by the Leader of the EPDP 
the previous day saying there were no secret detention 
camps in this country and the UN was wrong.  But the 
former Navy Commander himself, in an interview to the 
"Island" newspaper, has confirmed that there was a secret 
detention camp in the naval dockyard.  I wonder how the 
Minister of Foreign Affairs was able to say yesterday that 
that is false.  It was there in the front page of the "Island" 
newspaper.  Wasantha Karannagoda has said, “Yes, we 
did keep some people under the air-raid shelters that the 
British built.”  Of course, he denied torture.  So, these are 
serious issues that have arisen.  When the man who was 
in direct command of the place says, “Yes, we had a 
secret detention centre,” we have a Minister answering in 
Parliament and saying, “No, that is a false claim”.  
[Interruption.] All right.  I agree.  It is good if you have 
your mike on and say that there was.   

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා (තිරසර සංවර්ධන 
හා වනජීවි අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா - வ வாதார 
அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் அைமச்சர்) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera - Minister of  
Sustainable Development and Wildlife) 
We do not know. It was not during our period. It was 

during the Rajapakse regime. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
There is nothing to hide.  During the last regime, they 

would have had.    
 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
That is right.  All right.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
We openly spoke about that.  ගරු සභාපතිතුමනි, අලුත් 

රජය බලයට පත් වුණාට පස්ෙසේ ඒවා ඔක්ෙකෝම නැති කළා. 
There are no detention camps now.  

 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Hon. Leader of the House, that raises another serious 

issue. Where are those people who were in those camps? 
Where are those people today? Where are they?  

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඒකයි අපි කියා තිෙබන්ෙන්, අපට හංගන්න ෙදයක් නැති නිසා 

ඕනෑම පරීක්ෂණයකට අපි සූදානම් බවයි.  

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
So, that must be investigated.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Member, the Hon. Leader of the House has 

given that assurance.  
 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Thank you. You have given that assurance and that 

must be investigated. 
 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
Hon. Member, we cannot confirm that whether there 

was a detention camp at that time and whether there were 
people detained there.  

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
No, the Navy Commander at the time confirms it 

publicly.  
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Member, you may continue. 

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Thank you.  I take the assurance of the two senior 

Ministers that that will be inquired into. That is very 
important because disappearances is a very serious issue 
in this country. -[Interruption.] The previous Government 
itself appointed Commissions to inquire into that 
conceding thereby that there were complaints. The 
Commission that was appointed by the previous 
Government itself received more than 20,000 complaints. 
So, it is a very serious issue.  

Now, we have the revelation that there was, at some 
time, a secret detention camp in the Naval Dockyard and 
we do not know where those people have gone. So, that is 
a matter that needs to be inquired into. I have names of 
persons who are held in Boossa. Is Boossa, a detention 
centre or a remand prison? What is it? I would like an 
answer from the relevant Minister today. 

Is Boossa a gazetted detention centre or is it a remand 
prison? I have names of Tamil political prisoners - 
Nadarasa Saravanabavan, Sellathurai Kirubaharan, 
Thangavelu Nimalan and Kanagaratnam Adhithyan - who 
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are held in Boossa. Do they fall into this category of 
prisoners who are being considered for release or not and 
why are they held separately when the others are held 
under judicial custody? Why are these people being held 
separately and how many persons are being held in the 
Terrorist Investigation Division, the TID, in Fort and in 
other places? Why is that information not being revealed? 
I have been to the TID several times in my capacity as a 
lawyer, mostly when I used to visit the famous journalist 
J.S. Tissainayagam when he was being held there. I have 
seen several, even hundreds of people, being detained 
there. So, are those detentions still continuing?  

At one stage some years ago, the UN Special 
Rapporteur on Torture, Manfred Nowak, visited this 
country and the TID. His report is available on the 
internet. Anyone can look at it. He visited the place twice 
and in his report he says that when he went the second 
time, he found people who were not there the first time.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
In which year?  
 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
This was in 2007 or in 2008. -[Interruption.] But, the 

same Terrorist Investigation Division is continuing today. 
We all know that these things happened then. That report 
states that there were some people who were there the 
first time he went and they were not there the second time 
he went. There were some who were not there the first 
time and who were there the second time. When he 
inquired from them, “Where were you when I came?”, 
they had told him that they were kept hidden in different 
places. It is there in his official report that was published.  

So, the question I am asking is, “All right, these 
happened during that regime. Is it happening even now?”. 
If you say it is not happening now, if you say that there 
are no detainees in the TID and in various other places 
like Boossa, then you must tell us that, because we have 
now found at least the four names I have given to you of 
persons who are being held in Boossa. After 10 or 11 
months you took office, why are these things still 
continuing?  

Now, take the plight of the "Tamil political prisoners". 
We advisedly use that term even though the Hon. 
Minister of Justice refuses to use it. On the 16th of 
October, the Hon. Leader of the Opposition and I had a 
discussion with the Hon. Minister of Justice. We talked at 
length about the different categories of prisoners and an 
assurance was given to us, which was later confirmed 
through a telephone conversation that the Hon. Minister 
of Justice and the Hon. Leader of the Opposition had with 
His Excellency the President. The assurance was that their 
releases would commence latest by the 31st of October 

and a particular process of releasing them would end by 
the 07th of November. This was communicated and that 
is how the prisoners gave up their first fast unto death. 
This was not to apply to persons who were accused of 
serious crimes. I must say that also and that was also 
communicated to the prisoners. This was not to apply to a 
small group of people. We were told that there was a 
small group of people who were accused of heinous 
crimes and this will not apply to them. We took that. We 
said, “We will deal with that later”. We communicated 
that to the prisoners. The 31st of October came and went 
and there was no release. Then, we had to agitate.   

On the 05th of November, there was a meeting 
convened by the Hon. Prime Minster in Parliament. We 
had all the officials attending and there, it was agreed that 
32 persons would be released before the 07th of 
November and 30 others would be in two weeks’ time. 
On the 09th, 10th and 11th November, 31 persons were 
released on bail. So, at least we saw some movement and 
the numbers were very close to the promise that was 
given to us. But thereafter, a further eight were released 
on bail, not another 30 and we have been told that that is 
the end of the matter; no more releases on bail. Why is 
the undertaking that was given to the Hon. Prime 
Minister in the Parliament Complex being breached?  

With regard to the others who are facing trials in the 
High Court, the Hon. Minister of Prison Reforms, 
Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs 
himself went to the prisons and told the prisoners to apply 
for rehabilitation and that would be considered. Ninety 
nine of them gave letters asking for rehabilitation and 
they told us - I was there with the Hon. Minister - that 
they are not giving it with their full heart in it, but only as 
a way of somehow being released after long periods of 
detention. There are three people who have been there for 
over 20 years and their case is still not over. Several  
have been under detention for over 15 years.  Some of 
them have been charged under Sections 2 and 5 of the 
Prevention of Terrorism Act, for which the maximum 
term of imprisonment is seven years, but they have been 
there for 10 to 15 years and the trial is still not over. More 
than 95 per cent of them have only their confession as the 
only evidence against them. You know what these 
confessions mean under the PTA. The provision of 
admissibility of confessions under the PTA is the one that 
has dented all the investigative ability of our police force. 
They have totally lost it today because it is so easy to beat 
a man, get him to sign and then produce it as evidence in 
court. I related a story about that the last time I spoke on 
this.  

Another 20 prisoners were to be released before last 
Wednesday for rehabilitation. The Hon. Minister of Law 
and Order and Southern Development is here. That 
assurance was given by the officials at a meeting chaired 
by him. Out of  these 99 prisoners, we were told, 85 have 
cases pending in court and out of that 85, the first batch 
would be sent for rehabilitation before last Wednesday. 
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Now, ten days later, the information I have is that only 
one person has been sent for rehabilitation. Is that what 
you call “the first batch”? Out of 85, your "first batch" 
consists of one person, ten days after the deadline. Why is 
this happening? They had suspended their fast for the 
second time because of this assurance that we gave them 
after that meeting convened by the Hon. Minster of Law 
and Order and Southern Development. Both the Hon. 
Minister of Prison Reforms, Rehabilitation, Resettlement 
and Hindu Religious Affairs and I went to the prison and 
convinced them to give up their fast. We have cooperated 
with you for so long in this matter. We have pleaded with 
the prisoners to give up the fast; we have pleaded with 
them to be patient, that things are moving. I am not saying 
it is not moving. I am giving you the figures, the dates 
and the deadlines to show you how much it is moving or 
not moving. Why is this happening? How are we to 
answer to these people?   

There was a young man of 18 years of age who 
committed suicide.  I do not condone that act at all. 
Nobody committed suicide for the release of these 
prisoners during the last six years, although we tried 
several times. Only when the process has started, 
unfortunately, somebody went and committed suicide. 
The reason is, it is in this Government that they have 
some faith, they have got some expectation. In the last 
Government, they did not have any expectation. So, 
nobody went and jumped in front of the train.  They knew 
even if you did that nothing will happen. It is only in this 
Government that they have some expectation. But, if you 
drag your feet like this, that is not just being dented, that 
is being demolished. An impressionable age of eighteen 
years and there are many more who are in upheaval say 
the Government has let us down, the Government has 
continuously given us promises and has let us down.  

Now, these people ask us the question, when we voted 
at the Second Reading, "Why did you vote with this 
Government? Why did you vote for the Budget? They are 
not doing anything. They are only giving you promises. 
The previous Government did not give you promises. 
This Government is giving you promises. That is the only 
difference. They are not carrying it out. They are also in 
breach. Why are you voting?" Now it is public that two of 
our Members kept away and they have issued a statement 
today criticizing the rest of us for voting with the 
Government. We have taken this so far. We have taken 
what people might call, "political risks" in trying to move 
this forward in some way, so that we can engage 
constructively and deliver to our people. But,  I am afraid, 
today I will have to say to the Government that even we 
have reached the end of our limits of patience. Because, 
as I stand today and as somebody who has gone with 
every Minister to the prisons and given assurances, how 
am I to say that one prisoner is the first batch of the 85 
prisoners to be sent for rehabilitation - that too for 
rehabilitation. With what face can I say that? We think 

there is a golden opportunity. We are willing to stretch 
our patience, but not everyone who is deeply affected, 
who is directly suffering is able to do that and you must 
realize that and my appeal to the Government today is 
that do not let this opportunity slip - it  is just about to 
slip.  

There are various other assurances given to us of 
working together. That is also now all gone, with regard 
to Chair of District Coordination Committee and so on. 
We were given specific assurances that in the districts 
that we won that our Members of Parliament would be 
appointed to chair those District Coordination 
Committees. That is being breached. We thought only in 
one district, and this morning to see in two other districts 
it has been breached. In a district where we have  five 
Members of Parliament and where  the Government 
Member got in only because another party who did not 
get any Member got just six votes more to qualify for the 
five per cent, has been made the Chair of the District 
Coordination Committee. How can you justify this? It is 
the same policy of the previous Government. In the 
implementation there is no difference. The only 
difference is that you give us false promises whereas the 
previous Government did not bother to give us false 
promises. At least we knew where we stood with them. 

But, you are deceiving us. "Which is worse?", I like to 
ask. Now, is this by design? We have to ask the question, 
"Is this by design?" I cannot imagine anyone in the 
Government being so dense as not to understand this. 
Then the question arises, "Is it by design that you are 
trying to alienate the Representatives of our people from 
the people." You are drawing us, you are giving us 
promises, you are making us communicate those promises 
to our people and then deceive us and create a gulf 
between our people and us. The United National Party is 
long-remembered for machinations like that. We thought 
it is different now. But you are pushing us to suspect that 
nothing has changed, that the methodology is still being 
practised only with greater finesse this time.  

Sir, there are several members of the armed forces 
who are still resident in the Northern Province 
particularly, not so much in the East. In allocations, we 
understand that so long as you have such a large army 
you have to pay their salaries and your recurrent 
expenditure will be maintained at that high level. But the 
question arises, after six years of the war when the 
country is not facing another war, most of those soldiers 
are getting beyond their fighting age, in any case. Why do 
you not have a scheme for demobilizing the army so that 
when they reach the ages of 35, 40, 45 they can move on 
to be able to carry out some vocation of their own, move 
away from a military  environment and carry out civilian 
normal life, even for themselves. That would greatly 
relieve the people amongst whom they live now. That is 
the second one. So, I want to ask the Government whether  
the Government has a plan. Is the Government at least 
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planning to implement defence review, actually take stock 
of the security requirements  of the country and in a 
rational way deal with this issue?  

With regard to the Ministry of Justice, again there is a 
lot of disappointment. There were 91 persons who were 
employed. They were given employment since January 
this year as minor employees in the Ministry of Justice. 
Just one of them is a Tamil-speaking person. Just one of 
them! Why is that? Now, this is the Ministry of Justice. 
The Deputy Minister of Justice for the last several months 
is there in the House. There are vacancies in the North 
and the East for Tamil-speaking persons and they have 
not been filled. Ninety one appointments and just one 
Tamil person! Even at the level of minor employees, only 
one Tamil and 90 Sinhala-speaking persons.   

There is a severe shortage of judges also. We have 
been agitating this for a quite a long time. There is a 
shortage of Tamil-speaking judges at every level.  

There are Civil Appellate High Courts and in several 
of those, there is only one judge proficient in Tamil. Once 
we had the situation of a judge who did not understand  or 
read or write Tamil, sitting in the Civil Appellate High 
Court in Jaffna along with another Tamil judge. We had 
to argue cases before him and he did not understand 
anything from the brief and he said, “My brother 
understands.” So, why do you have two judges sitting 
there? If his brother is the one who is going to hear the 
case, why do have two judges? It is a farce. Why do you 
not fill those positions? There are many people who are 
willing to go there and who have applied for these 
positions. -[ Interruption.] Yes. But, they have not been 
appointed. We have this problem not only at the minor 
judiciary level, but also at the High Court level. Now, 
even in the Court of Appeal and the Supreme Court, we 
have a very serious issue. The second appeal from Civil 
Appellate High Court comes to the Supreme Court. The 
briefs are entirely in Tamil and although Articles 24, 25 
and 26 of the Constitution very specifically say that if a 
judge cannot understand the language of the record, it 
must be translated for that judge. That is an obligation of 
the State. To this day, there is no provision made for that.-
[Interruption.]  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා (ජාත න්තර ෙවෙළඳ රාජ  
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க - சர்வேதச வர்த்தக இராஜாங்க  
அைமச்சர்) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe - State Minister of 
International Trade) 
The CJ can -[Interruption.] 
 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
CJ cannot hear cases alone. You need three judges to 

hear a case. - [ Interruption.] No, that is an obligation of 
the State. This is the Committee Stage Discussions on the 

Votes of the Ministry of Justice and that is why I am 
raising this issue. The Superior Courts Complex funding 
will not be sufficient to translate briefs. The Ministry of 
Justice must allocate funds for that. This must be taken as 
a priority, because these are the issues that gave rise to 
serious problems in this country for so long. In 1987 this 
amendment was brought in to the 1978 Constitution and 
to this day, you have no provision to implement that. I 
myself have many of these appeal briefs and we cannot 
argue the cases. Everyday, they go down for another six 
months because there are no judges proficient in Tamil to 
hear them. At one stage, there were two Muslim 
gentlemen who constituted what was called, “a Tamil-
speaking Bench.” Now, those two gentlemen have also 
retired. Therefore, either you must have enough number 
of Tamil-speaking judges on the Bench in both superior 
courts or you must have a mechanism and sufficient 
funds for the translation of the briefs. The second is the 
most preferable, because then, you do not swap for 
Benches, you have a choice of all judges hearing the case, 
which is good.   

I want to raise another serious issue which is again 
about the prisoners. I gave the numbers of 31 persons 
plus 8 persons, which makes 39 - enlarged on bail. 
Another 20 are supposed to go for rehabilitation and only 
one has gone, which is altogether 40. If the other 20 
persons are also sent then it is about 60 odd.  Now, there 
were 217 such prisoners. On the 16th of October, we were 
told "except a small number" of those who are accused of 
heinous crimes. We accepted that that can be dealt with 
later because that was going to be "a small number" - 
others would be released. Today, we have a situation 
where only about 60 persons released. More than 150 are 
still there. Not only that, a Special Court has been 
established to hear their cases. Under what definition do 
you say 150 out of 217 is a small number? 

How can 150 be a small number out of 217? We 
thought it would be about 20 or 30 prisoners. We were 
told that there were 15 serious cases. So, we said, “All 
right. That can be dealt with later.” In those 15 cases, we 
thought there maybe more than one accused in each case; 
maybe 30 maximum. But, that is not what is happening. 
What is happening is that you set-up a Special Court and 
the Bar Association has raised serious questions about 
that court, that it is out of the ordinary. They opposed it 
and I am afraid, we have to oppose it as well for two 
reasons.  

First is, because this is against the assurance given to 
us that you are going to continue to try 150 people under 
a law which you, yourself, have conceded will be 
repealed. Then, the second is, picking a judge by the 
Minister of Justice who has recommended the 
appointment of that judge to a Special Court to hear these 
special cases is not desirable at all. That raises serious 
suspicions. So, I urge the Government to abandon that 
project of this Special Court forthwith, because the 
intention or at least what was transmitted to us was never 
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to continue the trials of 150 people. That was to be about 
20 to 30 people and we would look that as well. If there 
are very long-term prisoners there, that also have to be 
dealt with and they also have to be released. So, this is all 
in violation of definitive promises that have been  given 
to us by the President, the Prime Minister and the relevant 
Ministers and I wish, before we conclude today’s 
Proceedings, that the three Ministers would give us 
answers that are acceptable. 

Thank you very much. 
 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතාෙග් 

කථාෙව් දී සඳහන් කළ කරුණක්  සම්බන්ධෙයන් මට ෙපොඩි 
පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න අවශ යි. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Yes, Hon. Member. 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ශී ලාංකිකෙයක් හැටියට මම, මරණ 

දඬුවම ෙමරට තුළදී පමණක් ෙනොෙවයි, ෙලෝකෙය් කිසිම රටක 
කියාත්මක කරනවාට විරුද්ධයි. ඒ වාෙග්ම මම අෙප් අම්මලා, 
සෙහෝදරියන් මැද ෙපරදිග වහල් ෙසේවයට යාම පිළිබඳවත් 
විරුද්ධත්වය දක්වන පුද්ගලෙයක්. නමුත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී එම 
පශ්නයට මුහුණ දී සිටින එම කාන්තාව ෙබ්රා ගැනීම අෙප් රජ ෙය් 
වගකීමක්. අපි ඒ ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින්නට ඕනෑ. අපි ඒ 
ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටිනවා. එතුමා එය ෙපරදැරි කර ෙගන සවුදි 
අරාබි රජය විෙව්චනය කළාට මට ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි,  
එතුමා ඉස්ලාම් ආගම විෙව්චනය කිරීමයි මට ගැටලුවක්  වුෙණ්. 
ෙමොකද, අපි පසු ගිය පාලනය ෙවනස් කෙළේ, ෙම් රෙට් අන්තවාදය 
නැති කිරීම උෙදසායි. ඒ නිසා මරණ දඬුවමට මම පැහැදිලිවම 
විරුද්ධයි කියන එකත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී   ගරු සභාවට කියා 
සිටිනවා. 

 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
එතුමාෙග් කථාව තුළින් එෙහම ෙදයක් කියැවුෙණ්  නැහැ. 

ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මීළඟට, ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා  
නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා. 

 
[පූ.භා. 10.45] 
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා (විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா - மின்வ  மற் ம் 

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  
Renewable Energy) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මීට වසරකට කලින් රිසානා නෆීක් මරා 

දැමූ ෙව්ලාෙව්, ඒ කාරණය ගැන විශ්වාස භංග ෙයෝජනාව ෙම් 

පාර්ලිෙම්න්තුවට අරෙගන ආෙව් මමයි. රිසානා නෆීක් ෙබ්රා 
ගන්න බැරිවීම ඒ රජෙය් දුර්වලකමක් හැටියට මම එදා දැක්කා. අද 
අෙප් රජයට ෙම් පශ්නයට මුහුණ ෙදන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා. 
අෙප් රජයට ෙම් කාන්තාව ෙබ්රා ගැනීම අභිෙයෝගයක් ෙවලා 
තිෙබනවා. 

 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Order, please! Mr. Deputy Chairman of Committees 

will now take the Chair. 
 

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

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

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

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, අපි නම දන්නා, නමුත් නම 

ෙනොකියන අෙප් ෙම් සෙහෝදරිය අද ගල් ගසා මරා දැමීෙම් කෲර 
දඬුවමකට යටත් ෙවලා සවුදි අරාබිෙය් හිර ෙගදරක කාත් 
කවුරුවත් නැතිව අසරණ ෙවලා සිටිනවා. ඇෙග් නම පකාශයට 
පත් කරන්න එපාය කියලා ඇය විෙශේෂෙයන් ඉල්ලා තිෙබනවා. 
ෙමොකද, ෙම් පශ්නය ඇෙග් පවුෙල් සාමාජිකයන්ටත් ඒ තරමටම 
බරපතළ ෙලස බලපාන පශ්නයක් නිසා. ගරු නි ෙයෝජ  
සභාපතිතුමනි, අද ෙම් පශ්න ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්, අපට අෙප් 
රට ඇතුෙළේ, අෙප් රෙට් ජනතාවට පමාණවත් වන විධියට රැකි 
රක්ෂා උත්පාදනය කරන්න බැරිකම නිසායි. අෙප් අහිංසක 
අක්කලා, නංගිලා, අම්මලා ෙම් රට ඇතුෙළේ තමන්ට පමාණවත් 
ආදායමක් ලබා ගැනීමට ඇති ෙනොහැකියාව නිසා, තමන්ට, 
තමන්ෙග් ස්වාමි පුරුෂයාට, තමන්ෙග් දරුවන්ට පමාණවත් රැකියා 
අවස්ථා ෙනොලැබීම නිසා ඇති වන දැවැන්ත අසරණකම තුළ ෙම් 
බරපතළ ෙකොන්ෙද්සි යටෙත් කාත් කවුරුවත් නැති ෙම් කෲර 
රාජ යන් තුළ රැකියාව කරන්න ෙපළෙඹනවා. ෙම්ක ඉතාම 
අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක්. ඒ නිසා තමයි අෙප් රජය රැකියා දස 
ලක්ෂෙය් වැඩ පිළිෙවළ ඉදිරිපත් කරලා, ෙම් රෙට් ජනතාවට, ෙම් 
රෙට් පුරවැසියන්ට ෙම් රට තුළ රැකියා කරන්න අවශ  කරන 
වාතාවරණය හදන්න කටයුතු කර තිෙබන්ෙන්. රෙටන් එළියට 
යනවා නම්, ගැළෙපන ෙකොන්ෙද්සි මත, පුහුණුව ලද සුවිෙශේෂ 
වෘත්තීන් සඳහා යන්න අවශ  අවකාශ සලසන්නත් අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. නමුත් අපි නම ෙනොකියන අෙප් ෙම් 
සෙහෝදරිය අවාසනාවන්ත ෙලස මුහුණ දීලා තිෙබන තත්ත්වෙයන් 
ඇයව ෙගොඩ ගන්න, පක්ෂ විපක්ෂ ෙභ්දයක් නැතුව, ජාති ආගම් 
ෙභ්දයක් නැතුව අපි සටන් කළ යුතුයි. ඒ සඳහා අවශ  කරන සෑම 
කියා මාර්ගයක්ම ගත යුතුයි. යම් ෙහයකින් ෙම් සෙහෝදරියට ෙම් 
කෲර දඬුවමට ලක් ෙවන්න සිදු වුෙණොත්, ඒක ෙම් මුළු රටම 
ලබන පරාජයක්; ඒක ෙම් රජය ලබන පරාජයක්; ඒක මනුෂ යන් 
විධියට අප ලබන පරාජයක්; කෲර, අමානුෂික දඬුවම්වලට එෙරහි 
එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් පඥප්තියට අත්සන් කරලා 
තිෙබන රටවල් ලබන පරාජයක්. කෲර අමානුෂික දඬුවම්වලට 
එෙරහිව අෙප් රෙට් මූලික නීතිෙය් තුන් වන පරිච්ෙඡ්දෙය් 
සුවිෙශේෂීව සඳහන් කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා එය මානව හිමිකම් 
ආරක්ෂා කරන්න කැප ෙවලා ඉන්න අෙප් රට ලබන පරාජයක් 
හැටියට මා ෙමය සලකනවා. එම නිසා අපි ජාති, ආගම්, කුල ෙභ්ද 
නැතුව ෙම් පශ්නෙය්දී එක් සත් විය යුතුයි.  
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[ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා] 
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මම ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මන්තීතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, 
ෙම් පශ්නය මතු කිරීම පිළිබඳව. ෙම්වා සඟවා ගත යුතු පශ්න 
ෙනොෙවයි. ෙම්වා කථා කළ යුතු පශ්න. ඒ නිසා තමයි එදා රිසානා 
නාෆීක් මිය ගිය අවස්ථාෙව්දී විෂය භාර අමාත වරයාට එෙරහිව 
මම විශ්වාස භංග ෙයෝජනාවක් අර ෙගන ආෙව්. නමුත් මෙග් 
අදහස නම්, මෙග් ෙයෝජනාව නම්,  ඉන්දුනීසියාව, බංග්ලාෙද්ශය 
ආදි රටවල් අනුගමනය කරමින් අපි ගෘහ ෙසේවිකාවන් ෙලස 
නුපුහුණු කාන්තාවන් විෙද්ශගත කිරීම නතර කළ යුතුව තිෙබනවා 
යන්නයි. පළමුවැනි වතාවට ෙනොෙවයි මා ෙමය කියන්ෙන්. යම් 
ෙහයකින්, ෙසෞදි අරාබි රජය විසින් අෙප් රට තුළ තිෙබන මතයට 
ගරු කරන්ෙන් නැතිව, ෙම් පශ්නය පිළිබඳව රාජ  මට්ටමින් 
මැදිහත් වන්ෙන් නැතිව, රිසානා නෆීක් මරා දැමුවා වාෙග් අප නම 
ෙනොකියන අෙප් සෙහෝදරිය මරා දමනු ලැබුවෙහොත්, ෙසෞදි 
අරාබියට ගෘහ ෙසේවිකාවන් යැවීම වහාම නතර කළ යුතුය කියලා 
මම අෙප් රජයට ෙයෝජනා කරන්න කැමැතියි. ඒ වාෙග්ම, ඊළඟ 
වසර පහක කාලය තුළ අෙප් රෙට් සංවර්ධන කටයුතු ඉදිරියට 
ෙගන ගිහින්, රැකී රක්ෂා සුලභ කිරීෙම් ව ාපෘති සාර්ථකව ඉදිරියට 
ෙගන ගිහින් ගෘහ ෙසේවිකාවන් ෙලස මැද ෙපරදිගට කාන්තාවන් 
යැවීම සම්පූර්ණ වශෙයන් නතර කරගත හැකි තත්ත්වයක් සමාජය 
තුළ ඇති කරගත යුතුය කියන අදහසත් මම පකාශ කරන්න 
කැමැතියි.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ෙම් අය වැෙයන් අපි අධිකරණ 
කාර්යයන් පිළිබඳව සැලකිය යුතු අවධානයක් ෙයොමු කර 
තිෙබනවා. ස්වයංකීය නඩු ෙගොනු කළමනාකරණය සහ උසාවිෙය් 
පරිපාලන කටයුතු දියුණු කිරීම උෙදසා අපි රුපියල් මිලියන 500ක් 
ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම නීති පතිසංස්කරණ කටයුතු 
සඳහා තවත් මිලියන 500ක් අපි ෙවන් කරලා තිෙබනවා. 
විනිශ්චයකාරවරුන් පුහුණු කිරීෙම් ආයතනය, නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව, නීති ෙකටුම්පත් ෙදපාර්තෙම්න්තුව, රස 
පරීක්ෂක ෙදපාර්තෙම්න්තුව සංවර්ධනය කිරීෙම් කටයුතු සඳහා 
තවත් මිලියන 500ක් වශෙයන් අපි වියදම් කිරීමට ෙයෝජනා කරලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම බුද්ධිමය ෙද්පළ අයිතිය සුරකින්න තවත් 
මිලියන 100ක් අපි ෙවන් කරලා තිෙබනවා. එෙහම කල්පනා 
කළාම සෘජුවම ෙම් අධිකරණ අමාත ාංශෙය් කාර්ය පථයට 
රුපියල් මිලියන 1,600ක පමාණයක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, මම මීට කලින් දීර්ඝ කාලයක් 
සාකච්ඡා කරලා තිෙබන වැදගත් පශ්න කිහිපයක් තිෙබනවා, 
ඉතුරු ෙවලා. ඒ තමයි යුක්තිය ඉටු වීම පමාද වීම පිළිබඳ පශ්නය. 
ගරු සුමන්තිරන් මන්තීතුමාත් සඳහන් කරපු ආකාරයට ෙදමළ 
වුණත්, සිංහල වුණත්, මුස්ලිම් වුණත් ෙම් රෙට් පුරවැසිෙයක් 
අධිකරණයක් ඉදිරියට ගියාම අපරාධ යුක්තිය පසිඳලීම පිළිබඳව ඒ 
වාෙග්ම සිවිල් යුක්තිය පසිඳලීම පිළිබඳව දැවැන්ත පමාදයක් 
තිෙබනවා; ඉවසා ගන්න බැරි, දරා ගන්න බැරි, ලජ්ජා හිෙතන 
පමාදයක් තිෙබනවා. 

ෙම් රෙට් සිවිල් නඩුවල යුක්තිය පසිඳලන්න අපි කාර්ය 
පටිපාටික නීති සකස් කරලා තිෙබනවා. ඒ ෙකටුම්පත් මම දැකලා 
තිෙබනවා. අධිකරණ උපෙද්ශක කාරක සභාෙව්දී ෙම් ගැන කථා 
කරලා තිෙබනවා. මීට කලින් ෙම් විෂය භාර අමාත වරු පසු ගිය 
පාර්ලිෙම්න්තුව පුරාම සෑම අය වැයකදීම ඊළඟ වසර වන විට ෙම් 
ෙකටුම්පත් නීතිගත කරනවා කියලා ෙපොෙරොන්දු ෙවලා තිෙබනවා. 
නමුත් කියන්න කනගාටුයි, දැනට ෙකටුම්පත් කරලා තිෙබන 
සිවිල් කාර්ය පටිපාටිය පිළිබඳව විධිමත් කිරීෙම් නීති රීති කිසිවක් 
අපි නීතිය බවට පත් කරන්න අසමත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව 
පසු ගිය ආණ්ඩුව නිවැරැදි ෙද්ශපාලන නායකත්වයක් ලබා ෙදන්න 
අසමත් වුණා. ඒ වාෙග්ම මම කනගාටුෙවන් කියනවා, අධිකරණ 
අමාත ාංශය ෙම් පිළිබඳ පමුඛතාව ෙදන්නට කටයුතු කෙළේ 
නැහැය කියන කාරණය. ෙම් කාරණාවලදී මාත් ඇතුළත් වන අෙප් 
නීතිඥ සෙහෝදරෙයෝ යම් යම් විෙව්චන ඇති කරනවා.  

ඒ විෙව්චන සමහර ඒවා සාධාරණයි. සමහර ඒවා සාධාරණ 
නැහැ. අපි මතක තියා ගන්නට කාරණයක් තිෙබනවා. ෙම් රෙට් 
නීතිය තිෙබන්ෙන් පුරවැසියන් ෙවනුෙවන්. නීතිය තිෙබන්ෙන් 
නීතිඥවරුන් ෙවනුෙවන් ෙනොෙවයි. ෙම් විෂය ගැන ෙහොඳට 
දන්නා, පාෙයෝගිකව දන්නා නීතිඥවරුන්ෙග් මතය වැදගත් ෙම් 
කාරණාවලදී. හැබැයි, අපි අවසානෙය් බලන්නට ඕනෑ, 
පුරවැසියාෙග් අයිතිය ආරක්ෂා කරන්න ෙකොෙහොමද ෙම් රෙට් 
නීතිය භාවිත කරන්ෙන් කියලා. ඒ නිසා වර්තමාන අධිකරණ 
ඇමතිතුමාට විශාල අභිෙයෝගයක් තිෙබනවා. එතුමා නීතිඥ 
සංගමෙය් සභාපති ධුරය දැරුවා. ෙම් රෙට් නීතිඥ වෘත්තිය 
කියාත්මක වන ආකාරය පිළිබඳ එතුමාට ෙහොඳ පැහැදිලි 
අවෙබෝධයක් තිෙබනවා.  ඒ වාෙග්ම සාමාන  ෙපොඩි මිනිහාෙග් 
දුක, ෙව්දනාව එතුමා දන්නවා. ඒ නිසා ෙම් රෙට් සිවිල් නඩු විධාන 
නීතිය විධිමත් කිරීමට දැනටමත් ෙකටුම්පත් කර ඇති ඒ 
ෙකටුම්පත්, නීතියක් බවට පත් කිරීමට තිෙබන ඒ අභිෙයෝගය 
අෙප් ආණ්ඩුව යටෙත් එතුමාට පැවෙරනවා. එතැනදී එතුමාට 
අවශ  කරන ඕනෑම ආකාරෙය් සහෙයෝගයක් දීමට, ඕනෑම තරම් 
කාලයක් ඒ ෙවනුෙවන් අපි ෙපෞද්ගලිකව කැප කරන්න 
ලැහැස්තියි කියන කාරණය විෙශේෂෙයන් මතක් කරන්න 
කැමැතියි. ඒක ෙලොකු අභිෙයෝගයක්.   

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් රෙට් යුක්තිය පසිඳීම පිළිබඳ 
කාරණෙය්දී අධිකරණ අවශ යි;  පහසුකම් අවශ යි. මම අගය 
කරනවා, අධිකරණ අමාත ාංශය ෙගොඩනැගිලි සහ අෙනකුත් දව  
සැපයීම පිළිබඳ කාරණෙය්දී විශාල පගතියක් ලබා තිබීම. 
පමාණවත් තරම් අධිකරණ, අධිකරණ ෙගොඩනැගිලි සහ අෙනකුත් 
පහසුකම් සපයන්න ඕනෑ කියන ස්ථාවරය පිළිඅරෙගන, 
පමාණවත් තරම් අධිකරණ සංකීර්ණ ඉදි කිරීමටත්, ඒ පිළිබඳ 
කටයුතුවලට පමුඛතාව දීමටත් අධිකරණ අමාත ාංශය කටයුතු 
කර තිෙබනවා.  ඒ කටයුතු පිළිබඳ මූලිකත්වය ගත් නිලධාරින්ට 
මෙග් ෙගෞරවය පිරිනැමීමට මම ලැහැස්තියි. තව කළ යුතු 
ෙබොෙහෝ ෙද්වල් තිෙබනවා. ඒ කටයුතු අවසන් ෙවලා නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, අෙප් රෙට් අපරාධ යුක්තිය 
පසිඳීම පිළිබඳව විශාල ගැටලු කිහිපයක් තිෙබනවා. අෙප් රෙට් 
අපරාධ යුක්තිය පසිඳීෙම්දී පධාන ආයතන තුනක් තිෙබනවා. ඒ 
තමයි ෙපොලීසිය, අධිකරණය සහ බන්ධනාගාරය.  අපරාධ යුක්තිය 
පසිඳීෙම් කියාදාමය සඳහා ෙම් ආයතන තුන එකතු ෙවන්න ඕනෑ. 
අෙප් රෙට් ෙපොලීසිය ආයතනයක් වශෙයන් ස්වාධීන කරලා, 
ස්වාධීන ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාව ෙගොඩ නඟලා, ෙපොලිස් 
නිලධාරියාට ආත්ම ගරුත්වය ආරක්ෂා කරෙගන වැඩ කරන්න 
පුළුවන් පරිසරයක් ෙම් ආණ්ඩුව සකස් කර තිෙබනවා. එහි 
පංගුකාරෙයක් වීම ගැන මම ආඩම්බර ෙවනවා. ඒ ගැන අපි 
කවුරුත් සතුටු ෙවන්න ඕනෑ. හැබැයි, ස්වාධීනත්වය පමණක් 
ෙපොලීසිෙය් කියාදාමයට පමාණවත් වන්ෙන් නැහැ. ෙපොලීසිෙය් 
නිලධාරින් සඳහා පමාණවත් පුහුණුවක් අවශ යි. මම අගය 
කරනවා, ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අලුෙතන් බඳවා ගන්නා 
නිලධාරින් සඳහා අලුත් පාඨමාලාවක් සකස් කරලා තිබීම 
සම්බන්ධව. ඒ අනුව ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල්වරයාටත් උපාධියක් 
දක්වා තමන්ෙග් පුහුණුව අරෙගන ගිහිල්ලා, යම් 
වෘත්තීමයභාවයක් ඇති කර ගන්න පුළුවන් ආකාරෙය් දියුණු 
පාඨමාලාවක් ෙපොලීසියට හඳුන්වා දී තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳ මම 
අගය කරනවා.  නමුත් ඒ වැඩ පිළිෙවළ තව ඉදිරියට ෙගන ගිහින් 
අඛණ්ඩව ඒ තත්ත්වය ඇති කරලා, ෙපොලීසිය ෙම් රෙට් වඩාත් 
ෙගෞරවනීය වෘත්තීමය ෙසේවාවක් බවට පත් කිරීමට ෙගන යන 
වැඩ පිළිෙවළට අපි ශුභ පතනවා. ඒ පිළිබඳව ෙමෙතක් මහන්සි 
වුණ නිලධාරින්ට අෙප් ස්තුතිය පිරිනමන්න කැමැතියි. නමුත් ගරු 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ෙපොලීසියට ආෙව්ණික සමහර පශ්න 
ෙමෙලස විසඳුවත් ෙපොලීසිය තුළ තිෙබන අකාර්යක්ෂමතාව, 
දූෂණය පිළිබඳ පශ්න තවමත් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙපොලිස් 
නිලධාරින්ෙග් කාර්යක්ෂමතාව අඛණ්ඩව සලකා බැලීම සහ 
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අඛණ්ඩ පුහුණුව පිළිබඳ පශ්න තිෙබනවා. ෙම් කාරණා ගැන 
ෙපොලිස් ෙකොමිසෙම් අවධානය විෙශේෂෙයන් ෙයොමු ෙව්වා! කියා 
මම පාර්ථනා කරනවා. ඒ සඳහා ශුභ පතනවා.  

ෙපොලිස් ෙකොමිසම පිහිටුවා තවම සුළු කාලයක් නිසා, එම 
ෙකොමිසෙම් කියාකාරීත්වය පිළිබඳව අගය කරන්න ෙහෝ 
වි ෙව්චනය කරන්න තවම ෙමය අවස්ථාවක් ෙනොෙවයි. ෙපොලිස ්
ෙකොමිසෙම් සාර්ථකත්වය ගැන කථා කරන්න ෙමයට වසරකට 
පසුව එන ලබන අය වැෙය්දී පුළුවන්කම ලැෙබ්වි.  

අපරාධ  යුක්තිය පසිඳීම පිළිබඳව ෙම් රෙට් තිෙබන දැවැන්ත 
පමාදයන් පිළිබඳව මම කියන්න අවශ යි. සුමන්තිරන් මන්තීතුමා 
කිව්වා, සමහර අපරාධ ගැන විභාග කරන්න අවුරුදු 20ක් ගත 
ෙවලා තිෙබනවා කියලා. මම නීතිඥවරෙයක් වශෙයන් 
මහාධිකරණෙය් නඩුවලට අවුරුදු 20කට වඩා වැඩි කාලයක් ෙපනී 
සිටපු ෙකෙනක්. ෙම් රෙට් ඕනෑම මිනීමැරුම් නඩුවක්  විභාග 
කරන්න වසර 10ක් ෙහෝ ඊට ආසන්න කාලයක් ගත කරනවා. එය 
මම මෙග් අද්දැකීෙමන් කියන්ෙන්. ඒක trial at bar නඩුවක් 
ෙනොෙවයි නම්, මෙහස්තාත් අධිකරණෙය් ලඝු ෙනොවන 
පරීක්ෂණය තියලා, නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට නඩු ෙගොනුව 
යවලා, එතැනින් තවත් වසර කිහිපයකට පසුව අධි  ෙචෝදනා පතය 
ෙගොනු කරලා මහාධිකරණෙය් නඩුව විභාග කරනවා. ඉන් පසුව 
මහාධිකරණෙය් නඩු විභාගය අවසන් කරලා එම නඩුෙව් තීන්දුවක් 
ලබා ෙදන්න අනිවාර්ෙයන්ම වසර 10කට වැඩි කාලයක් ගත 
ෙවනවා. ෙම් ගැන අපි ලජ්ජා ෙවන්න ඕනෑ. ෙලෝකෙය් ෙබොෙහෝ 
කාරණා අතින් බලන විට, අප ෙබොෙහෝ සමාජ දර්ශකවලින් 
ඉදිරියට එන ජාතියක්. නමුත්, ෙම් අපරාධ යුක්තිය ඉක්මනින් 
පසිඳීමට ෙනොහැකි වන ෙසේ ෙම් අධික පමාදය පිළිබඳව අප 
කනගාටු ෙවන්න ඕනෑ. ඒ ආකාරයට වසර 10ක් ගත ෙවනෙකොට 
සාක්ෂිකරුවන්ට තමන්ෙග් සාක්ෂි අමතක ෙවලා; සමහර 
සාක්ෂිකරුෙවෝ මිය ගිහිල්ලා; මහලු ෙවලා; ෙරෝගී ෙවලා සිටිනවා.  

අවසානෙය් දී ඔවුන් බරපතළ ෙලස හරස ් පශ්නවලට ලක් 
ෙවනෙකොට ඒ සාක්ෂි මත තිෙබන පරස්පරතා, ඌනතා මැද්ෙද් ඒ 
නඩුව කඩා වැෙටනවා. අවසාන ෙය්දී යුක්තියක් ඉටු ෙවන්ෙන් 
නැහැ. ඒක තමයි සත  තත්ත්වය. ෙම් කමය අප වහාම නතර කළ 
යුතුව තිෙබනවා. ෙම් රෙට් අපරාධ යුක්තිය පසිඳීම පිළිබඳවත් අඩු 
උනන්දුවක් තිෙබන්ෙන්. මම ෙයෝජනා කරනවා, පසු ගිය රජය 
කාලෙය් සිදු වුණු බරපතළ අපරාධ දූෂණ, මිනීමැරුම් පිළිබඳව ඒ 
පරීක්ෂණවලට අදාළව නඩු විභාග කිරීම පිළිබඳව පමුඛත්වයක් දීම 
සඳහා ෙවනමම අධිකරණ පද්ධතියක් පිහිටුවන්න ඕනෑ; ෙවනමම 
මහාධිකරණ පිහිටුවන්න ඕනෑ. ඒවා trial at bar කමයට විභාග 
කරන්න ඕනෑ. ඒත් එක්කම අෙනකුත් සාමාන  කියාදාමය තුළ 
එන බරපතළ අපරාධ වන මිනී මැරුම්, මිනී මැරීමට තැත් කිරීම, 
ස්තී දූෂණ, ගිනි අවි ළඟ තබා ගැනීම ඇතුළු එවැනි අපරාධ විභාග 
කිරීම සඳහා අප පමුඛත්වයක් ලබාදී කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ඒ 
අනුව, තවත් මහාධිකරණ විනිශ්චයකාරවරුන් බඳවා  ෙගන ඒ 
පිළිබඳව අප කටයුතු කරන්න ඕනෑ.  

ෙම් නඩු පමාදය පිළිබඳව පසු ගිය කාලෙය් නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව දැඩි විෙව්චනයකට ලක් වුණා. නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ඉන්න මෙග් සමහර මිතෙයෝ මෙගන් 
ඇහුවා,"ඇයි ෙම් තරම් තදින් විෙව්චනය කරන්ෙන්?" කියලා. 
ඒකට ෙහේතුවක් තිෙබනවා. පසු ගිය රජය කාලෙය් ෙම් රෙට් 
බරපතළ අපරාධ සිදු වන විට, ඒවා ගැන ෙපොලීසිය පරීක්ෂණ 
ෙනොකරන විට, අධිකරණය දූෂිත වන විට, අධිකරණෙය් 
ස්වාධීනත්වය බිඳ වැෙටන විට, ඒවා පිළිබඳව ජනතාව ඉදිරියට 
ගිහිල්ලා කරුණු කියලා ඒ පැවැති ආණ්ඩුව ෙපරළලා ෙම් ආණ්ඩුව 
පත් කරන්න මූලික වු ෙණ් අපි. ඒවා ගැන කථා කෙළේ අපි. දූෂණ 

විෙරෝධී කියාදාමෙය් හඬ බවට පත් වුෙණ් අපි. අපරාධකරුවන්ට 
එෙරහිව ඉදිරිපත් ෙවන ඒ හඬ බවට පත් වුෙණ් අපි. සාමාන  
ෙපොඩි මිනිහාෙග් ඉඳලා, මධ ම පාන්තිකයා, වෘත්තිකයා දක්වා 
ගිහිල්ලා කරුණු කිව්ෙව් අපි. ඒ නිසා අෙප් ආණ්ඩුවක් යටෙත් 
යුක්තිය පසිඳන්ෙන් නැති ෙකොට, නිතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
තිෙබන වැදගත් නඩු ගැන අධි ෙචෝදනා ෙගොනු ෙවන්න කල් ගත 
වන විට, ෙපොලීසිය පරීක්ෂණ අවසන් ෙවලා ලිපි ෙගොනුව ඉදිරිපත් 
කළාට පසුවත් ඒ ලිපි ෙගොනුව පැත්තක තියා ෙගන බලන් ඉන්න 
ෙකොට ඒවා සම්බන්ධෙයන් මුහුණ ෙදන්න ඕනෑ, අපි. දැන් නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අදහසක් තිෙබනවා,"අපි කාටවත් වග 
කියන්ෙන් නැහැ" කියලා. ශී ලංකා නීතීඥ සංගමය මාර්ගෙයන් 
ෙයෝජනාවකුත් සම්මත කළා, "පාර්ලිෙම්න්තුවට නීතිපතිවරයා 
කැඳවන්න බැහැ" යි කියලා. 

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, එංගලන්ත ෙය් සම්පදාය 
ෙමොකක්ද?  ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් සම්පදාය ෙමොකක්ද? 
එංගලන්ත පාර්ලිෙම්න්තුව ඉස්සරහට නීතිපතිවරයා ෙහෝ ෙවනත් 
ර ජෙය් නිලධාරිෙයක් කැඳවනවා. ඒ ආකාරයට කැඳවලා 
තිෙබනවා; ඉදිරියටත් කැඳවනවා. ඇෙමරිකානු ෙකොංගසෙය් 
ෙසෙනට් සභාව ඉදිරිෙය් තිෙබන පරීක්ෂණ කමිටුවලට ඕනෑම 
රාජ  නිලධාරිෙයක් කැඳවනවා. එම නිසා ෙපොලිස්පතිවරයා, 
නීතිපතිවරයා ඔහුෙග් රාජකාරීවල ස්වාධීන කරලා තිබුණාට, 
ඔවුන් සියලු ෙදනාම ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුවට ය ටත්. ඒ කියන්ෙන්, 
ෙපෞද්ගලික වත ෙගොත අහන්න එන්න කියනවා ෙනොෙවයි. 
තමුන්ෙග් වෘත්තීමය කටයුතු පිළිබඳ, එහි කාර්යක්ෂමතාව පිළිබඳ, 
ඒෙක් පතිඵල පිළිබඳ  කාරණා පිළිබඳ පශ්න කරන්න ෙමම 
උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙම් රෙට් ඉන්න ඕනෑම 
නිලධාරිෙයක් ඉදිරිපත් කරන්න බලයක් තිෙබනවා. අවශ  නම් 
අපි ඒ බලය කියාත්මක කරන්න අවශ යි.  

ෙම්වා ෙපෞද්ගලික පශ්න නිසා ඇති වූ තත්ත්වයන් ෙනොෙවයි. 
නීතිපතිතුමාෙග් සිට අනික් නිලධාරින් සියලුෙදනා අපි 
ෙපෞද්ගලිකව දන්නා අය. ඒ වාෙග්ම නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
කිසිම ආකාරයක ෙපෞද්ගලික දූෂණ ෙචෝදනාවක් මා ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන් නැහැ. මා ෙපෞද්ගලිකව දන්නවා, නීතිපතිතුමා අල්ලස් 
ගන්නා පුද්ගලයකු ෙනොෙවයි කියලා. හැබැයි අකාර්යක්ෂමතාවක් 
සිද්ධ වනවා නම් එය අල්ලස් ගැනීමටත් වඩා නරකයි.  

මට ෙම් කාරණය අවසන් කරන්න කාලය ෙපොඩ්ඩක් ෙදන්න 
ගරු නි ෙයෝජ  සභාපතිතුමනි. 

පාර්ලිෙම්න්තුවට පැමිණීම, පාර්ලිෙම්න්තුව මඟින් පශ්න කිරීම 
පිළිබඳ කාරණය ෙදවන කාරණයක්. පසු ගිය කාලෙය් සිදු වුණු 
බරපතළ අපරාධ පිළිබඳ දැනට පරීක්ෂණ කටයුතු අවසන් කර 
තිෙබන ලිපි ෙගොනු දසදහස් ගණනක් කමානුකූලව අනුපිළිෙවළට 
එවනවා. කිසිවක් ෙවනස් නැහැයි කියන එක ෙනොෙවයි අපට 
අවශ  වන්ෙන්. අවශ  වන්ෙන්, පමුඛත්වය දිය යුතු ෙගොනුවට 
පමුඛත්වය දීලා ඒ පිළිබඳව ඉක්මනින් අධිෙචෝදනා පත ෙගොනු 
කරන එකයි. ෙපොදුෙව් නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සියලුම නඩු 
පිළිබඳව අධිෙචෝදනා ෙගොනු කිරීම පිළිබඳ දැවැන්ත පශ්නයක් 
තිෙබනවා. ඕනෑම නඩුවක් පිළිබඳව ෙගොනුවක් මාස 6ක් 
ඇතුළතවත් අවසන් වන්ෙන් නැත්නම් එය බරපතළ 
අකාර්යක්ෂමතාවක්. එම නිසා නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
තමන්ෙග් පරිපාලන කටයුතු විධිමත් කර ගත යුතුයි. 
අධිනීතිඥවරුන් මදි නම් බඳවා ගත යුතුයි. පඩි මදි නම් ඒ පිළිබඳව 
පාර්ලිෙම්න්තුවට කිව්ෙවොත් ෙවනම වැටුප් පරිමාණයක් හදා 
ෙදන්න පුළුවන්.  පහසුකම් මදි නම් පහසුකම් ෙදන්න පුළුවන්, 
ෙගොඩනැඟිලි මදි නම් ෙගොඩනැඟිලි ෙදන්න පුළුවන්. ඒ පිළිබඳව 
තැන් තැන්වල කථා ෙනොකර කරුණාකරලා ඒ දුක්ගැනවිල්ල 
අපට කියන්න. යුක්තිය පසිඳීම පිළිබඳව ආදර්ශවත් තත්ත්වයක් 
ඇති කරන්න ෙම් ආණ්ඩුවට අවශ යි. අපි එදා වුණු ෙපොෙරොන්දු 
ඉෂ්ට කරනවාය කියා රටට කියන්න ෙම් රජයට අවශ යි. ෙම් 
රෙට් යුක්තිය පසිඳීම පිළිබඳ විශ්වාසය ෙම් රෙට් ඉදිරි ගමනට 
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අවශ යි. ආෙයෝජකයන් ෙම් රටට එන්ෙන් ෙම් රෙට් නීති ෙය් 
ආධිපත ය තිෙබනවා නම් පමණයි. ඒ නිසා ඒ කාරණය පිළිබඳව 
අපට තිෙබන අවංක උනන්දුව ගැන කියන්න මා සතුටුයි. හැබැයි 
අපි පසු බට වන්ෙන් නැහැ, තමන්ෙග් වග කීම ඉටු ෙනොකරන, 
කම්මැළි, අකාර්යක්ෂම නිලධාරියා කවුරුන් වුණත් ඒ අය පිළිබඳව 
පශ්න කරන්න, අභි ෙයෝග කරන්න. විපක්ෂෙය් සිටියත්, ආණ්ඩුෙව් 
සිටියත් මහජන නිෙයෝජිතයන් විධියට ඒක අෙප් යුතුකමක්. 

ඒ වාෙග්ම බන්ධනාගාරය පිළිබඳව සැලකිල්ල ඉතාම අඩුෙවන් 
තිෙබන්ෙන්, ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි. ඔබතුමාටත් ඒ පශ්නය 
අදාළයි. ෙම් රෙට් බන්ධනාගාරවල අභ න්තරෙය් තිෙබන 
තත්ත්වය වැඩිදියුණු කරන්න වැඩිදුරටත් මුදල් අෙයෝජනය 
කිරීමක් කළ යුතුව තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව වැඩි සැලකිල්ලක් 
දැක්විය යුතුව තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම බන්ධනාගාර රැඳවියන්ට 
පුහුණුවකුත් ලබා දිය යුතුයි කියන කාරණය මතක් කරමින් මා 
නතර වනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Thank you. The next speaker is the Hon. Anura 

Dissanayake. 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, - 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, පශ්නයක් ඉදිරිපත් කරන්න 

තිෙබනවා. 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මටත් තිෙබනවා, පශ්නයක්. ගරු 

සභාපතිතුමනි, point of Order එකක් තිෙබනවා. කාලය පිළිබඳව 
පස්ෙසේ බලමු. ඔබතුමාත් මූලාසනෙය් සිටින ෙවලාෙව් අපි ඊෙය්ත් 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දි කියා සිටියා, ඒ ඒ අමාත ාංශ යටෙත් 
තිෙබන ෙදපාර්තෙම්න්තුවලට හා ආයතනවලට අදාළ පසු ගිය 
අවුරුද්ෙද් වාර්තා අප ෙවත ලබා ෙදන්න කියලා.  ෙමොකද, ඒ කිසිදු 
වාර්තාවක් නැතුව අපි ෙකොෙහොමද විවාදයක් කරන්ෙන්? දැන් අපි 
සතුව කිසිදු ලියවිල්ලක් නැහැ. අපි සතුව තිෙබන්ෙන් ෙවනත් 
ෙතොරතුරු. ඒ වාර්තා ලබා ෙදන්න තවමත් ආණ්ඩුව අසමත් ෙවලා 
තිෙබනවා. කිසිදු ෙදපාර්තෙම්න්තුවක, සංස්ථාපිත ආයතනයක පසු 
ගිය අවුරුද්ෙද් තත්ත්වයන් පිළිබඳ වාර්තා ලබා ෙදන්ෙන් නැතුව 
දැන් කාරක සභා අවස්ථාෙව් විවාද පටන් ෙගන තිෙබනවා. එවැනි 
වාර්තාවක් ලබා ෙදන්ෙන් නැතුව අපි ෙකොෙහොමද විවාදයක් 
ඉස්සරහට ෙගනියන්ෙන්. ඊෙය් අගමැතිතුමාත් එකඟ වුණා අද සිට 
ෙම් කමය කියාත්මක කරනවා කියා. නමුත් තවම කියාත්මක 
ෙවලා නැහැ. 

 

ගරු සාගල රත්නායක මහතා (නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ 
සංවර්ධන අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க - சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் 
ெதற்கு அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka - Minister of  Law and Order 
and Southern Development) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඊෙය් දිනෙය්දී විද ා කටයුතු අමාත ාංශෙය් 

වාර්ෂික වාර්තාව ඔබතුමාට ලබා දුන්නා. 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නැහැ, නැහැ. 
 

ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
මට සමාෙවන්න ගරු මන්තීතුමා. ඒ අමාත ාංශෙය් සීඩී 

තැටියක් ඔබතුමාට ලබා දුන්නා. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒක තමයි. ඊෙය්ත් ඔය CD කථාව කිව්වා. ඒක හරි. ඔබතුමා 

CD එකක් ෙදනවා නම්, ඒකත් එක්ක CD player එකකුත් 
ෙදන්න. CD ටික ෙමතන තිෙබනවා. අපි එන ෙකොට ෙම්සය උඩ 
CD එකක් තිෙබනවා. අපි කියන්ෙන් පළමු ෙකොටම CD එක 
ෙදන්න,- 

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ගරු මන්තීතුමා, පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු අමාත ාංශය හරහා 

මන්තීවරුන්ට computer එකක් ගන්න අවස්ථාව ලබා දී 
තිෙබනවා. ඔය CD එක ඒකට දමා බලන්න පුළුවන්. 
ඔබතුමන්ලාට laptop එකක් ගන්න පුළුවන්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
කවුද පාර්ලිෙම්න්තුවට ඕවා උස්සාෙගන එන්ෙන්. 

පාර්ලිෙම්න්තුවට computer උස්සාෙගන එනවාද? ෙමොනවාද ෙම් 
විකාර කථා! ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්පදායයක් තිබුණා. අඩුම 
තරමින් අය වැය විවාදය අවස්ථාෙව්දීවත් සෑම අමාත ාංශයකටම 
අදාළ ආයතනවල, ෙදපාර්තෙම්න්තුවල වාර්තා සභාගත කිරීෙම් 
සම්පදායයක් තිබුණා. දැන් ඒ සම්පදාය බිඳිලා තිෙබනවා. 

 

ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ඔබතුමා ඒ සම්පදාය ගැන කියන ෙද් මම පිළිගන්නවා. I think 

we also should start moving with the times. So, Parliament 
should consider maybe getting an iPad issued to all the 
Members of Parliament because most of the corporates now 
issue their Board Minutes on iPads and the entire process 
takes place on iPads. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔබතුමන්ලාෙග් iPad ලබාෙදන, computer ලබාෙදන සැලසුම් 

ඔක්ෙකෝම තියාගන්න. ඒවා සැලසුම් ෙන්. 
 

ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
මම ෙම්, ඒ පශ්නයට උත්තරයක් ෙදනවා ෙනෙමයි. 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නමුත්, දැන් අපි කථා කරන්ෙන් ෙමොකක් බලාෙගනද? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
අපිත් කාලයත් එක්ක ඉස්සරහට යන්න ෙහොඳ වැඩ පිළිෙවළක් 

හදා ගනිමු. 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව පිළිබඳව පසු ගිය අවුරුද්ෙද් 

සමාෙලෝචන වාර්තාවක් අපි ළඟ නැත්නම්, අදාළ අෙනකුත් 
ආයතන පිළිබඳ සමාෙලෝචන වාර්තාවක් අපි ළඟ නැත්නම් අපි 
ෙකොෙහොමද ඔබතුමාෙග් ෙදපාර්තෙම්න්තුව පිළිබඳව කථා 
කරන්ෙන්? 

 

ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ඔබතුමන්ලා ඊෙය් මතුකළ පශ්නයට උත්තරයක් වශෙයන් අපි 

පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙපොත් කිහිපයක් එවලා තිෙබනවා. ඒවා 
පුස්තකාලෙය් තිෙබනවා. සභා ගර්භෙය්ත් ඇති ෙවන්න තිෙබනවා. 

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
Hon. Minister, you say that we have to move with the 

times. That is all right. But, not today, we can do it next 
time because right now we have a problem. 

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
Let us be practical. If you really wanted to, you could 

have taken that CD yesterday, have had a look at it and 
printed out the relevant sections. 

ඔය වුවමනාව තිබුණා නම් අපට අවශ  ෙකොටස් ටික ඒෙකන් 
මුදණය කරලා අද ෙගෙනන්න තිබුණා. නමුත්, හැම 
අමාත ාංශයකින්ම ඒ CD තැටියට අමතරව ෙම් ෙපොත් එවලා 
තිෙබනවා. ඒවා පුස්තකාලය තුළ තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම සභා 
ගර්භය තුළත් - [බාධා කිරීමක්] 

 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ගරු අනුර දිසානායක 

මන්තීතුමා මතු කළ කාරණාව ඉතා වැදගත්. අදාළ 
අමාත ාංශෙයන් මන්තීවරුන්ෙග් ෙම්ස මත වාර්තාවක් තැබීම 
දිගටම ෙකරුණා. ඊට අතිෙර්කව තමයි, පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු 
පිළිබඳ කාරක සභාව CD එකක් නිකුත් කිරීම ගැන තීරණයක් 
අරෙගන තිෙබන්ෙන්. අනුර දිසානායක මන්තීතුමා මතු කළ 
කාරණය ඊෙය්ත් මම මතු කළා. ඒ තීරණය ෙවනස් ෙනොකරන්න 
ගරු කථානායකතුමාත් එකඟ වුණා. ඊෙය් ගරු කථානායකතුමා 
නිෙයෝගයක් නිකුත් කළා - ඊට ගරු අගාමාත තුමාෙග්ද එකඟතාව 
තිබුණා.- පිටපත් 50ක්වත් ෙදපාර්ශ්වයට ලබාෙදන්න කියා. දැන් 
කියනවා එක පිටපතක් පුස්තකාලෙය් තිෙබනවා කියා.  

එක්ෙකෝ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු අඩපණ ෙවලා. [බාධා 
කිරීමක්] අමාත ාංශය ෙනොෙවයි, -[බාධා කිරීමක්] Please, sit 
down! If you want to proceed, sit down. We have a right to 
explain our rights. That is what was raised, not your 
technology. Technology will come later.   

ඔය විධියට වසන් කරන්න එපා. වාර්තාවක් මුදණය කරගන්න 
බැරිකමක් පාර්ලිෙම්න්තුවට තිෙබනවා නම් අමාත ාංශය කලබල 
ෙවන්න ඕනෑ නැහැ. පාර්ලිෙම්න්තුවට එක වාර්තාවක් දුන්නාම, 
රාතිෙය් ඒක මුදණය කරලා උෙද් ෙදන්නම් කියා ඊෙය් හවස 
එකඟ වුණා නම් ඒක කරලා නැත්ෙත් ඇයි? ඒ ගැන 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නිලධාරින්ෙගන් අප පශ්න කරන්න ඕනෑ, ගරු 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි. දැන් ෙමෙලෝ ෙදයක් නැහැ. මන්තීවරු 
ඇවිත් ඉන්නවා, කිසිම වාර්තාවක් නැහැ. ෙම් විධියට ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව වැඩ කෙළේ කවදාද?  

 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු අමාත වරයා විසින් පිටපතක් ෙපන්වීෙමන් ෙපන්නුම් 

කරන්ෙන් ෙමය මුදණය කර තිෙබන බවයි.  ෙම්ක මුදණයත් 
කරලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් මුදණය කරපු පිටපතක් ඇයි 
මන්තීවරුන්ට ෙබදන්න බැරි? ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, මා 
හිතුෙව් මුදණය කරලා නැතිවත් ඇති කියායි. බලන ෙකොට 
මුදණය කරලා පුස්තකාලෙය් පිටපත් 4ක්, 5ක් තිෙබනවා. ෙම් 
මන්තීවරුන්ට එක ගණෙන් ෙබදන්න බැරි ඇයි? ෙම් වාර්තා 
225ක් මුදණය කරන එක තමුන්නාන්ෙසේලා විශාල හානිදායී 
කටයුත්තක් ෙලස කල්පනා කරලාද තිෙබන්ෙන්?  [බාධා කිරීමක්]  
ඊෙය් ෙම්ක කිව්වා ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ෙපොෙත් මූලික වියදම් දරලා 
ඉවරයි. ෙපොතක මූලික වියදම තමයි එක පිටපතක් ෙහෝ මුදණය 
කරන්න යන වියදම. ඊට පස්ෙසේ පිටපත් - copies - ගන්න තමයි 
වියදමක් යන්ෙන්. දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙපොත මුදණය කර 
තිෙබනවා. නමුත් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඒ ෙපොත ෙබදන්ෙන් නැහැ. 
ෙම් සම්පදාය ෙමොකක්ද? ඊෙය්ත් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ෙම් පශ්නය 
ඇහුවා. අගාමාත වරයාත්, අෙප් නිෙයෝජ  සභාපතිතුමාත් ඒ 
ෙවලාෙව් එකඟ වුණා, ෙම් වාර්තා ෙපොත් අපට ලබා ෙදන බවට. 
නමුත් අපට ඒ ෙපොත් ලබා දීමක් සිදු ෙවලා නැහැ. ඒ නිසා ගරු 
සභානායකතුමාෙගන් මම දැනගන්න කැමැතියි, කවදා සිට ෙම් 
ෙපොත් අපට පරිහරණය කිරීම සඳහා අවස්ථාව ලබා ෙදනවාද 
කියා. 

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
CD පටියක් ලබා දීලා තිෙබනවා. 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඇමතිතුමනි, ෙම්සය උඩ CD එකක් තිෙබනවා. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අපි නවීන තාක්ෂණයට පුරුදු ෙවන්න ඕනෑ. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
පුරුදු ෙවන්න ඕනෑ, පුරුදු ෙවන්න ඕනෑ. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අපි නවීන තාක්ෂණයට පුරුදු ෙවන්න ඕනෑ. CD එකක් ලබා 

දීලා තිෙබනවා. 
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ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එෙහනම් අපි ඔබතුමාට කියනවා, CD එකක් ලබා දීලා, හැම 

table එකකම  CD player එකක් සවි කරලා ෙදන්න කියලා.  
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
CD එකක් ලබා දීලා තිෙබනවා. 

 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අපට බලන්න ෙමහි සවි කර ෙදන්න.  

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අපි නවීන තාක්ෂණයට පුරුදු ෙවන්න ඕනෑ. We must get 

used to the new technology. 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අපි නවීන තාක්ෂණයට පුරුදු ෙවමු. හැබැයි, නවීන 

තාක්ෂණයට පුරුදු ෙවන්න ඕනෑකම තිෙබන්ෙන්, - 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙපොත් ෙපරළපු කාලය දැන් අවසානයි. 

 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එෙහනම් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙපොතක් මුදණය කෙළේ ෙමොකටද? 

මම අහන්ෙන් ඒකයි. එෙහම ෙපොත් print කෙළේ ඇයි? දැන් ෙපොත්  
print කරලා තිෙබනවා. දැන් නවීන තාක්ෂණය අනුගමනය 
කරනවාය කියලා ඔබතුමා කියනවා. කල්පනා කරලා බලන්න. 
[බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. තමුන්නාන්ෙසේ කිව්වා, "නවීන 
තාක්ෂණය අනුගමනය කරනවා." කියලා.  

 

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

 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙහොඳයි ෙන්. හැබැයි, ෙපොත මුදණය කරලා  පුස්තකාලෙය් 

තබා තිෙබනවා ෙන්.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අපි හැම මන්තීවරෙයකුටම CD පටියක් ලබා දීලා තිෙබනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එෙහනම්  CD එකත් එක්ක CD player එකක් අෙප් table 

එෙක් සවි කරන්න.  

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එෙහම අසාධාරණ ෙවන්න එපා. 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අසාධාරණ ෙවන්න එපාය කියන්ෙන්  ෙමොකක්ද? 

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
You are splitting hairs. 

 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නැහැ, නැහැ. ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, විවාදය පටන් 

ගන්න නම් අපට ඒ පිළිබඳව තිෙබන වාර්තාවන් බලන්න ඕනෑ. 
සමහර CD පට ලැෙබන්ෙන් අපි පාර්ලිෙම්න්තුවට ආවාටත් 
පසුවයි. ඔබතුමා ඒ ගැන දන්නවා. හැම දාම ඊට ෙපර ලැෙබන්ෙන් 
නැහැ.  

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙම් CD පට අපි කලින් ලබා දුන්නා ෙන්, ගරු සාගල 

රත්නායක ඇමතිතුමා. 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
සමහර CD පට ගැන මම කියන්ෙන්. සමහර CD පට 

ලැෙබනවා. 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමා සාධාරණ ෙවන්න ඕනෑ. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔබතුමා දන්නවා, ෙමෙතක් කාලයක්, -  

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමා සාධාරණ ෙවන්න ඕනෑ. දැන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 

සම්පදායක් තිෙබනවා, ෙපොත ෙවනුවට CD පටය බාර ගන්නවාය 
කියලා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නැහැ, නැහැ. අපට කිව්ෙව් ෙපොතක් ෙදනවා. ඊට අමතරව CD 

පටයක් ෙදනවාය කියායි. මම කියන්ෙන් ෙමච්චරයි, ගරු 
ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා. හවස කථාවක් තිෙබන ෙකෙනකු 
නම් උෙද් ඊට සූදානම් වන බව ඔබතුමා දන්නවා. එෙහම කරනවා 
ෙන්. මම කියන්ෙන් අපි  එෙහම කරනවා. සුජීව ෙසේනසිංහ රාජ  
අමාත තුමා මම කියන කාරණයට එකඟ ෙවනවා. ෙමොකද, අපි 
ෙම්  ෙපොත තමයි බලන්ෙන්. ෙම් ෙපොෙතන් තමයි ෙතොරතුරු ලබා 
ගන්ෙන්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
කථාවකට උ ෙද් සූදානම් ෙවන්ෙන් නැහැ ෙන්.  
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
තමුන්නාන්ෙසේලා එෙහම නැති වුණාට අපි එෙහම කරනවා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මන්තීවරෙයකු නම් කලින් දවෙසේ කථාවට සූදානම් ෙවන්න 

ඕනෑ. උෙද් සූදානම් ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
බයිලා ගහන්න එපා. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
බයිලා ෙනොෙවයි.  
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
පුස්තකාලයට ගිහිල්ලා පත්තර කෑලි එකතු කරපු විධිය මම 

දැක්කා. උෙද් පුස්තකාලයට ගිහිල්ලා ෙසේවකයින්ට කියනවා, 
"පත්තර කෑලි එකතු කරලා  ෙදන්න" කියලා. දැන් ෙමතැන 
ඇවිල්ලා කියනවා, "කලින් දවෙසේ කථාවට සූදානම් ෙවන්න ඕනෑ" 
කියලා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, අපිත් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අවුරුදු 

25ක් හිටියා. අපි කථාවකට උෙද් සූදානම් වුෙණ් නැහැ. අපි 
කථාවකට සූදානම් වුෙණ් කලින් දවෙසේ. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මම දැක්කා, උෙද් පාන්දර පුස්තකාලයට ගිහිල්ලා පත්තර 

කෑලි ඉල්ලනවා.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
කවුද? 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අෙන්! අසත   කියන්න එපා. ඔබතුමාත් එක්ක අපට පශ්නයක් 

නැහැ. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙපොඩි ළමයි වාෙග්. 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔබතුමා අපට නිෙයෝගයක් ලබා ෙදන්න ඕනෑ, අපට ෙම් 

වාර්තා කවදා සිට ලබා ෙදනවාද කියලා. නැත්නම් අපි විවාද 
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අපි අවශ  CD පටිය ලබා දීලා තිෙබනවා. CD පටිය 

පමාණවත්.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එෙහනම් ෙපොතක් print කර පුස්තකාලෙය්  තබා තිෙබන්ෙන් 

ඇයි? පුස්තකාලෙය් තබා තිෙබන ෙපොත අපට ෙබදන්න බැරි ඇයි? 
ෙහේතුවක් කියන්න. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ඔබතුමා අනුර දිසානායක 

මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කරපු කාරණයට-  [බාධා කිරීම්]   

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
CD එක පමාණවත්.  

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ෙම් ගරු සභාෙව් සම්පදායක් තිෙබනවා.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මෙග් තර්කය මා කිව්වා - the CD is sufficient. 

 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Order, please! The Hon. Speaker will give a decision.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු සභානායකතුමනි, ෙපොත print කරලා නැත්නම්, ඔබතුමා 

CD පටය ෙදන එක සාධාරණයි. ෙමොකද, ෙවලාවක් නැහැ කියලා 
කියන්න පුළුවන්. හැබැයි, ඔබතුමා ෙපොතක් print කරලා 
තිෙබනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Order, please! Hon. Members, this matter will be 

discussed with the Hon. Speaker. 
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ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Bandula Gunawardane, please.  
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ඊෙය් දිනෙය්දී මමත්, ගරු 

දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමාත්, ගරු ඩලස ් අලහප්ෙපරුම 
මන්තීතුමාත් ගරු කථානායකතුමා මුණ ගැසුණා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
මහ ෙල්කම්තුමාත් ඒ අවස්ථාෙව් හිටියා. අපි කිව්වා, ගරු 
මන්තීතුමන්ලාට රජෙය් ආයතන පිළිබඳව කථා කරන්න, වඩා 
නිවැරදි අවෙබෝධයක් ලබා ගන්න වාර්තාවක් දීම පාර්ලිෙම්න්තු 
සම්පදායක් ෙලස පැවතුණ බව. අපිත් පසු ගිය රජෙය් ඇමතිවරු. 
ෙමොන විෙව්චන තිබුණත්, විචාර තිබුණත් වාර්තාව ෙම් ගරු 
සභාවට ඉදිරිපත් කරලා, ඊට අතිෙර්කව තමයි CD පටය දුන්ෙන්. 
ගරු සභානායකතුමනි, දැන් CD පටයක් තිබුණාට ෙමොනවාද 
ෙම්ක ඇතුෙළේ තිෙබන්ෙන් කියලා කියාත්මක කරලා බලන්න 
ෙමතැන යන්තයක් නැහැ. එතෙකොට සූදානම් ෙවලා ඇවිල්ලා 
විවාදයකට මුහුණ ෙදන්න බැහැ. ඒක නිසායි- 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඒ නිසා තමයි CD එක කලින් දවෙසේ දුන්ෙන්. You must go 

home and look at it.  
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
සභානායකතුමනි, මා කියන එක අහ ගන්න ෙකෝ. ෙම් ගරු 

සභාෙව් අපි ෙදෙගොල්ෙලෝම කටයුතු කරන්න ඕනෑ ෙන්. ගරු 
කථානායකතුමාත් පිළිගත්තා, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්තුමාත් 
පිළිගත්තා. ෙම්ක අමාත ාංශවලින් කරන්න ඕනෑ රාජකාරියක්. 
පධාන ගණන් දීෙම් නිලධාරියා ෙලස අමාත ාංශ ෙල්කම්වරයාෙග් 
වග කිමක්. ඒ ආයතනෙය් පසු ගිය අවුරුද්ෙද් ෙමොකක්ද සිද්ධ 
වුෙණ් කියලා දැන ගන්න අයිතියක් ගරු මන්තීවරුන්ට තිෙබනවා. 
පාර්ලිෙම්න්තු සම්පදායන් සියල්ලටම පටහැනිව කටයුතු කරන විට 
ෙම් මුදල් පාලනය කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? පාර්ලිෙම්න්තුව ෙම් 
විධියට බුල්ෙඩෝස්කරණය කරන්න ඉඩ ෙදන්න බැහැ ෙන්. 

 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Order, please! I will bring this matter to the notice of 

the Hon. Speaker.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ඊෙය් Hon. Speaker Order 

එකක් දුන්නා. ඒ අනුව ෙහට ඉඳන් කටයුතු කරන්න කියලා, 
ඔබතුමා නිෙයෝගයක් ලබා ෙදන්න.  

ගරු සභානායකතුමනි, අපි නවීන ෙලෝකයට එකඟයි. හැබැයි, 
ෙපොතක් print කරලා පුස්තකාලෙය් තිෙබනවා, අපට ෙදන්ෙන් 
නැතුව. ඇයි ඒ? Print  කරපු ෙපොතක් ෙගනැල්ලා ෙදන්න පුළුවන්ද 
ඔබතුමන්ලාට? Print කරලා නැත්නම්,  CD  එක විතර නම් 
ඔබතුමා කියන- 

 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Order, please! 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි, මා ඔබතුමාෙගන් 

අහන්ෙන්  CD පට එපාද?  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
CD එකත් සමඟ ෙපොතක් ෙදන්න.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අපි විවාදය කරෙගන යමු.  
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අපිට ෙහට ඉඳලා ෙදන්න. 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Valuable time, නාස්ති කරනවා.  
 

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
I will inform the Hon. Speaker about this matter. Hon. 

Anura Dissanayke, you may start your speech now.  
 
[පූ.භා. 11.20] 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ආරක්ෂක 

අමාත ාංශය, අධිකරණ අමාත ාංශය, නීතිය හා සාමය සහ 
දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත ාංශය පිළිබඳව කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී 
කරුණු කීපයක් කථා කිරීමට මට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව 
ඔබතුමාට ෙබෙහවින්ම ස්තුතිවන්ත වනවා.  

ෙපොලීසිය, අධිකරණය හා ආරක්ෂක අමාත ාංශය ගත්තාම 
අෙප් රෙට් ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳවත්, අෙප් රෙට් නීතිෙය් සහ 
විධානෙය් ආධිපත  තහවුරු කිරීම පිළිබඳවත් ඉතාම වැදගත් 
ආයතන තුනක්. ඒ ආයතන තුන පිළිබඳව තමයි අද අපි ෙම් විවාදය 
පවත්වන්ෙන්.  

මා මීට මසකට පමණ ෙපර නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
පිළිබඳවත්, එහි කාර්ය භාරය පිළිබඳවත් සඳහන් කළා. ෙමොකද, 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ජනතාව ආණ්ඩුවකට ජනවරමක් ලබා ෙදන්ෙන් තමන්ෙග් 
එකඟතාවන් අනුව කටයුතු කරන්න. ඒ ජනවරමට කැබිනට් 
මණ්ඩලය, පාර්ලිෙම්න්තුව වාෙග්ම, විධායකයට අයත් අෙනකුත් 
ආයතනත් බැඳී සිටිනවා. එය නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවන්න 
පුළුවන්; කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවන්න පුළුවන්; ෙපොලිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවන්න පුළුවන්. ඒ හැම ආයතනයක්ම ඒ 
ජනවරමට බැඳී තිෙබනවා. නමුත්, දැන් සිදු ෙවමින් තිෙබන 
කරුණු අනුව ෙපන්නුම් කරන්ෙන්, ජනවරම පෙසකලා ෙම් සමහර 
ආයතන කටයුතු කරන බවයි.  

ඒ පිළිබඳව ඉතාමත් සවිස්තරාත්මකව නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්  භාවිතයත් එහි කියාකාරිත්වයත් පිළිබඳව මා 
මීට ෙපර ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙකටි කාලයක් තුළ කථා කරපු 
නිසා නැවත ඒ පිළිබඳව කථා කරන්න සූදානම් නැහැ. එහි 
නිලධාරින් ෙම් හඬට ඇහුම්කන් ෙදමින්, බලයට පත් කරන ලද 
ආණ්ඩුවට තිෙබන ජනවරෙම් සංයුතිය සහ සව්භාවය ෙත්රුම් 
අරෙගන කටයුතු කරාවි කියලා දැඩි විශ්වාසයක් අප තුළ 
තිෙබනවා. ඒ නිසා නැවත නැවතත් ඒ කඩා වැටීම, ඒ මැදිහත්වීම 
පිළිබඳව මා කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ, 
අමාත ාංශ කිහිපයක් පිළිබඳව කථා කරන්න තිෙබන නිසා. නමුත් 
එක් විෙශේෂ කරුණක් මා ෙම හිදී මතු කරන්න කැමැතියි.  

විශාමික මහාධිකරණ විනිසුරුවරියක  වන අයිරාංගනී ෙපෙර්රා 
මහත්මිය පසු ගිය සතිෙය්දී මහාධිකරණ ෙකොමසාරිස්වරයකු 
වශෙයන් පත් කිරීම ෙම් වන විට අධිකරණ ක්ෙෂේතෙය් විශාල 
සාකච්ඡාවකට බඳුන් ෙවලා තිෙබනවා. ශී ලංකා නීතිඥ සංගමය ද 
ෙමම පත් කිරීම -මහාධිකරණ ෙකොමසාරිස්වරියක් පත් කිරීම- 
සම්බන්ධෙයන් දැඩි අවධානයකින් පසු වන බවට මාධ  ෙවත 
නිෙව්දනයක් නිකුත් කර තිබුණා.  

එෙසේම ශී ලංකා නීතිඥ සංගමය විසින් වැඩි දුරටත් අවධාරණය 
ෙකොට ඇත්ෙත් අයිරාංගනී ෙපෙර්රා මහත්මියෙග් පත් වීම අවලංගු 
කළ යුතු බවත්, මහාධිකරණ ක්ෙෂේතෙය් පුරප්පාඩු සම්පූර්ණ 
කිරීමට කටයුතු කළ යුතු බවත්ය. ෙම් ෙකොමසාරිස්වරිය පත් 
කරලා තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද? අපි දන්නවා,  හත්වන ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථා සංෙශෝධනය සහ දහහත්වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා 
සංෙශෝධනය පකාරව ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවට 111අ. යන නව 
ව වස්ථාව එකතු කිරීෙමන් මහාධිකරණ ෙකොමසාරිස්වරුන් පත් 
කිරීම සිදු කළ හැකි බව.  

හත්වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනෙයන් පකාශ කර 
ඇති පරිදි, 111අ. ව වස්ථාෙව් ෙමෙසේ සඳහන් වනවා:  

" යම් අධිකරණ කලාපයක මහාධිකරණෙය්, අධිකරණ බලය හා බලතල 
කියාත්මක කරන විනිශ්චයකාරවරයන්ෙග්  සංඛ ාව  තාවකාලිකව වැඩි 
කිරීම ෙයෝග  යැයි අධිකණ විෂයය භාර අමාත වරයා විසින් 
ජනාධිපතිවරයාට කරුණු ඉදිරිපත් කර සිටින අවස්ථාවක,.." 

ඒ කියන්ෙන්, ඒ කලාපෙය් මහාධිකරණ විනිසුරුවන් වැඩි 
කරන්න ඕනෑයි කියලා අධිකරණ ඇමතිවරයා, ජනාධිපතිවරයා 
ෙවත කරුණු ඉදිරිපත් කළාට පස්ෙසේ.  

ඊළඟට ෙමෙසේ කියා තිෙබනවා:  

"...[ජනාධිපතිවරයා විසින්, අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් නිර්ෙද්ශය 
මත, පත් කිරීෙම් අධිකාර පතයක් මඟින්] ඒ පත් කිරීෙම් අධිකාර පතෙය් 
නිශ්චිතව දැක්ෙවන අධිකරණ කලාපය ඇතුළත මහාධිකරණෙය් 
අධිකරණ බලය හා බලතල කියාත්මක කිරීම සඳහා, මහාධිකරණ 
ෙකොමසාරිස්වරයන් එක් ෙකනකු ෙහෝ ඊට වැඩි ගණනක් පත් කරනු ලැබිය 
හැක්ෙක් ය."   

අධිකරණ අමාත වරයාට තීරණය කරන්න බලය තිෙබනවා. 
ඔහු ඒක වාර්තා කළාට පස්ෙසේ ජනාධිපතිවරයා විසින් පත් කරනු 
ලබනවා. නමුත් දහහත්වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය 
මඟින්, හත්වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනෙය් 111අ. 
ව වස්ථාෙවන් සඳහන් කර ඇති "ජනාධිපතිවරයා විසින් 
පත්කිරීෙම් අධිකාර පතයක් මඟින්" යන්න ෙවනුවට, 
"ජනාධිපතිවරයා විසින්, අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් 
නිර්ෙද්ශය මත, පත් කිරීෙම් අධිකාර පතයක් මඟින්" යනුෙවන් 
ඇතුළත් කර තිෙබනවා. 

එතෙකොට නිර්ෙද්ශය ලබා ෙදන්න ඕනෑ කවුද? අධිකරණ 
ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් නිර්ෙද්ශය මත ජනාධිපතිවරයායි. මා 
දැනගන්න කැමැතියි, පළමු ෙකොටම ෙමතුමිය -අයිරාංගනී 
ෙපෙර්රා මහත්මිය- පත් කිරීම සඳහා ෙමම නිර්ෙද්ශය ලැබිලා 
තිෙබනවාද කියලා. ඒ වාෙග්ම පශ්නගත කාරණෙය්දී අධිකරණ 
අමාත වරයා විසින් ෙමම පත් කිරීම සම්බන්ධෙයන් කරනු ලැ බූ 
එක් පැහැදිලි කිරීමක් නම්, ෙම් වන විට මහාධිකරණ 
විනිසුරුවරුන්ෙග් පුරප්පාඩුවක් නැහැ; නමුත් තස්තවාදය 
වැළැක්වීෙම් පනත  යටෙත් සහ හදිසි නීතිය යටෙත් අත් අඩංගුෙව් 
ඉන්න පිරිස් සම්බන්ධෙයන් ඉක්මනින් නඩු විභාග කිරීෙම් 
අවශ තාවක් මතු ෙවලා තිෙබනවා; ඒ අනුව තමයි ෙම් 
ෙකොමසාරිස්වරු පත් කිරීම සිදු කරන්ෙන් කියලා. නමුත්, 
අධිකරණ ආරංචි මාර්ගවලින් පකාශ වන්ෙන් අමාත වරයාෙග් 
ෙමම පැහැදිලි කිරීම අසත  බවත්, ෙම් වන විට රෙට් 
මහාධිකරණවල ෙසේවය කරනු ලබන්ෙන් විනිශ්චයකාරවරුන් 
70ෙදනකු පමණ බවත්, ඒ සඳහා 05ෙදනකුෙග් පුරප්පාඩු තිෙබන 
බවත්ය. පුරප්පාඩු 05ක් තිෙබනවා නම් පුරවන්න පුළුවන්ෙන්. 
එෙසේ නැතිව ෙකොමසාරිස්වරු පත් කරන්ෙන් ඇයි?  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙකෙසේ ෙවතත් මහාධිකරණ 
ෙකොමසාරිස්වරුන් පත් කිරීම සම්බන්ධෙයන් වර්ෂ 2011දී 
අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව විසින් තීරණයක් ගනු ලැබූ 
අතර, එම තීරණය පකාරව මහාධිකරණ ෙකොමසාරිස්වරුන් පත් 
කිරීම ඉදිරියට සිදු කළ යුතු වන්ෙන්, ෙදමළ භාෂාෙවන් කටයුතු 
කරන මහාධිකරණ කලාපවල විනිසුරුවරුන්ෙග් හිඟයක් පවතී 
නම් පුරප්පාඩු සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා පමණයි. ෙම් 2011 වසෙර් 
අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව ගත්ත තීරණය.   

ඒ අනුව, 2012දී  ටී.බී. වරාවැව, චන්දෙසේන රාජපක්ෂ සහ 
කුමාර ඒකරත්න යන මහත්වරුන් විසින් තමන් අධිකරණ 
ෙකොමාරිස්වරයකු ෙලස පත් කිරීම සඳහා කරනු ලැබූ ඉල්ලීම 
අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව විසින් පතික්ෙෂේප කළා. 
ෙමොකද, අර කරුණු සම්පූර්ණ ෙවලා නැති නිසා. 2012 වසෙර්දී 
විනිශ්චයකාරවරුන්ෙග් සංගමය විසින් ෙයෝජනා සම්මුතියක් ඇති 
කර ගනිමින්, පුරප්පාඩු තිබියදී මහාධිකරණ ෙකොමසාරිස්වරයකු 
පත් කිරීම සම්බන්ධෙයන් අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් 
නිර්ෙද්ශ මත කටයුතු කරන ෙලස බලපෑම් කළා. ෙම්, 
විනිශ්චයකාරවරුන්ෙග් සංගමය. 

ෙම් ෙකොමසාරිස්වරුන් පත් කිරීම පිළිබඳව විශාල 
සාකච්ඡාවක් මීට ෙපර අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව තුළත්, 
විනිසුරුවන්ෙග් සංගමය තුළත්, නීතිඥ සංගම් තුළත් සිදු වී 
තිෙබනවා. ඒ සියල්ල බිඳවට්ටලා තිෙබනවා. ෙම් අමාත වරයා 
පකාශ කරන අවශ තාවන්ට අනුව විනිශ්චයකාරවරුන් පත් 
කිරීමට සුවිෙශේෂී අවශ තාවක් පැවතුෙණ් නම්, විනිවිදභාවයකින් 
යුක්ත කාර්ය පටිපාටියක් අනුගමනය කරමින් අයදුම්පත් කැඳවා, 
ඒ අතරින් සුදුස්සකු පත් කර ගත යුතුව තිබියදී, අමාත වරයා 
අයිරාංගනී ෙපෙර්රා මහත්මිය කුමන පදනමක් මත ෙතෝරා 

247 248 

[ගරු අනුර දිසානායක මහතා] 



2015 ෙදසැම්බර්  04 

ගත්ෙත්ද යන කාරණයත්, එෙසේම  දහහත්වන ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථා සංෙශෝධනය පකාරව අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව 
විසින් අමාත වරයාෙග් ෙත්රීම නිර්ෙද්ශ කළ යුතුව ඇති 
අවස්ථාවක, මහාධිකරණ විනිසුරු ධුරයක් සඳහා පුරප්පාඩු තිබියදී 
විනිවිදභාවයකින් ෙතොරව එෙසේ බඳවා ගත්ෙත් ඇයි කියන 
කාරණයත් අමාත වරයා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට පැහැදිලි කරන්න 
ඕනෑ.  ෙම් පත්වීම කෙළේ ඥාතිත්වය මතද?  නැත්නම් ෙවන ෙවන 
ජාන සබඳතා තිෙබනවාද? ඒවා අපි දන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, 
පාර්ලිෙම්න්තුවට පැහැදිලි කරන්න ඕනෑ, මීට ෙපර අධිකරණ 
ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් නිර්ෙද්ශ  කියාත්මක ෙනොකිරීම, මීට 
ෙපර විනිසුරුවන්ෙග් සංගමෙය් තීරණ කියාත්මක ෙනොකිරීම, ෙම් 
ෙමොෙහොෙත් නීතිඥ සංගමය ඉදිරිපත් කර තිෙබන අවධානය 
පිළිබඳව සැලකිල්ලට ලක් ෙනොකිරීම කියන කාරණා පිළිබඳව. 
පරණ පුරුදු පරිදි, තමන්ට හිතවාදී, තමන්ෙග් වුවමනාවන් ඉටු 
කරන විනිසුරුවන් පත් කිරීෙම් කමෙව්දයකට ආරම්භෙය්දීම 
අවතිර්ණ වී තිෙබන බව තමයි ෙමයින් ෙපන්නුම් කරන්ෙන්. 
තමුන්නාන්ෙසේලා කථා කරන නීතිෙය්, විධානෙය්  ආධිපත ය  
මුළුමනින්ම බිඳ වැෙටන්ෙන් විනිසුරුවන් සඳහා කරන අනිසි 
බලපෑම් නිසායි. අපි පහරදීම් දැක්කා. දඬුවම් මාරු කිරීම් දැක්කා. 
පළිගැනීම් දැක්කා. එෙහම ඉතිහාසයක් අපි දැක්කා. ඒ ඉතිහාසය 
ෙවනස් කරන්න තමයි ජනවාරි මාසෙය් 08වැනි දා ජන වරමක් 
ලැබුෙණ්. ඒ ඉතිහාසය ෙවනස් ෙනොකර ෙම් ආකාරෙයන් කටයුතු 
කිරීම පිළිබඳව ෙම් අවස්ථාෙව් යළි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට පැහැදිලි 
කිරීමක් කළ යුතුය කියා මා කල්පනා කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ඊළඟට ෙපොලිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරවන්න මා 
කැමැතියි. අපි හිතනවා, අෙප් රෙට් ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
නීතිෙය්, විධානෙය් ආධිපත  තහවුරු කර ගැනීෙම්දී විෙශේෂ කාර්ය 
භාරයක් කරනවාය කියලා. ඒ කාර්යභාරය පිළිබඳව ජනතාවෙගන් 
විෙටක විෙව්චනත්, විෙටක ජනතාවෙගන් පැසසුම් එන අවස්ථාත් 
තිෙබනවා. ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව යළි නවීකරණය ෙකොට 
මහජනයාට හිතකර ෙසේවාවක් බවට පත් කිරීම ආණ්ඩුෙව් 
වගකීමක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. රෙට් සියලු ආයතන 
නවීකරණය වීම සිදු වුවත්, අවුරුදු 167කට ෙපර සුද්දා සකස ්කළ 
ෙපොලිස් ආඥා පනත තමයි ශී ලංකා ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
තවමත් කියාත්මක වන්ෙන්. ෙම් ෙපොලිස් ආඥා පනතට අවුරුදු 
167ක් ෙවනවා. අලුතින් තිෙබන අවශ තා අනුව තවමත් ෙම් 
ෙපොලිස් ආඥා පනත සංෙශෝධනයකට ලක් කර නැහැ.  ෙපොලිස් 
ආඥා පනත සංෙශෝධනය කරලා වර්තමානයට ගැළෙපන 
ආකාරයට සකස් කරන්න බැරි ඇයි? ඒ නිසා අනිවාර්යෙයන්ම 
ෙපොලීසිය වර්තමානයට ගැළෙපන ආකාරයට සකස් කරන්න නම් 
වහාම ෙපොලිස් ආඥා පනත පතිසංෙශෝධනය කරන්න. රාජ  
ෙසේවෙය් විවිධ ෙසේවා සඳහා ෙසේවා ව වස්ථාවක් තිෙබනවා. 
හැබැයි, ෙපොලීසියට ෙසේවා ව වස්ථාවක් තිෙබනවාද? මම හිතන 
විධියට 87,000කට ආසන්න ෙපොලිස් නිලධාරින් සංඛ ාවක් 
ෙපොලීසිෙය් ඉන්නවා. 

ඊට වඩා අඩු නිලධාරින් පිරිසක් ඉන්න ෙසේවා  සඳහා ෙසේවා 
ව වස්ථාවක් තිබනවා. හැබැයි, ෙපොලීසියට ෙසේවා ව වස්ථාවක් 
නැහැ. ස්වාධීන ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාව පිහිටු වීෙමන් පමණක් 
ෙපොලීසිය ස්වාධීන ෙව්වි කියලා අපි කල්පනා කරන්ෙන් නැහැ. 
ඒක ෙවනත් සාකච්ඡාවක්. හැබැයි, ස්වාධීන ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් 
සභාව ස්ථාපිත කිරීම ෙපොලීසිය ෙම් තිෙබන තත්ත්වෙයන් යම් 
පමාණයකට ෙහෝ උඩට එන්න ෙහේතු සාධක ෙව්වි. ෙපොලීසිෙය් 
බඳවා ගැනීම, උසස් කිරීම, මාරු කිරීම ස්වාධීන ෙපොලිස් 
ෙකොමිෂන් සභාවට යටත් ෙකෙරනවා. හැබැයි, ස්වාධීන ෙපොලිස් 
ෙකොමිෂන් සභාවක් කියාත්මක විය යුත්ෙත් ෙමොන නිර්ණායක 
මතද? ඒ නිර්ණායක තමයි ෙසේවා ව වස්ථාවක් හරහා තහවුරු කළ 
යුතු වන්ෙන්. බඳවා ගැනීෙම් සුදුසුකම්, උසස්වීම් ලැබන්ෙන් 

ෙකොෙහොමද, මාරු කිරීෙම් කමෙව්ද  ෙමොනවාද, ඒ උසස්වීම් අනුව 
ඔවුන්ට ලැෙබන වැටුප කීයද කියලා තීරණය කරන්න ෙකොමිෂන් 
සභාව තිෙබනවා. හැබැයි, ෙකොමිෂන් සභාවට ෙපන්වන 
මාර්ෙගෝපෙද්ශය ෙමොකක්ද? එය ලබා දී තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 
විටින් විට දමන චකෙල්ඛන, විටින් විට නිකුත් කරන නිෙයෝග මත 
තමයි ෙම් මාර්ෙගෝපෙද්ශ  සකස් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා තමයි 
ෙපොලීසියට අනවශ  ෙද්ශපාලන මැදිහත් වීම් කරන්න ඉඩ කඩ 
සකස් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. නිවැරදි ෙසේවා ව වස්ථාවක් තිෙබනවා 
නම්, ඒ ෙසේවා ව වස්ථාව අනුව ෙපොලීසියට බැ ෙඳන හැම නිලධාරි 
මහත්මයකුටම තමන්ෙග් හැකියාව, සුදුසුකම සහ ෙසේවා 
ව වස්ථාවට අනුරූපී වන පරිදි ඉදිරියට යෑෙම් හැකියාව 
තිෙබනවා. හැබැයි, විටින් විට උසස්වීම් ෙදන අවස්ථා අපි දැක 
තිෙබනවා. ඒ උසස්වීම් ෙදන්ෙන් ෙකො  ෙහොමද,  මාරු කිරීම් 
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද, බඳවා ගැනීම් කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙම් 
පශ්න සම්බන්ධෙයන් ෙපොලීසිය අලුතින් යථාවත් කරන්න නම් 
ෙසේවා ව වස්ථාවක් ෙගොඩනැඟීම පිළිබඳව තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. 

ෙපොලීසිෙය් මානව සම්පත් සංවර්ධනය කරන්න ඕනෑ. ෙපොලිස් 
ෙසේවයට විෙශේෂඥ දැනුම සහිත පුද්ගලයන් බඳවා ගත යුතු 
ෙවනවා. ඒ සඳහා ෙපොලිසිෙය් වැටුප් තල ඉහළ දැමිය යුතුයි. ඒ 
වාෙග්ම විගණකයින් අවශ යි. නීතිඥයින් අවශ යි. 
ගණකාධිකාරීවරු අවශ යි. ඉංජිෙන්රුවන් වැනි විෙශේෂඥ 
ක්ෙෂේතවල පුද්ගලයන් ෙපොලීසියට අත වශ  ෙවනවා. එවැනි 
වෘත්තිකයින් බඳවා ගැනීම සඳහා විධිමත් බඳවා ගැනීෙම් 
පටිපාටියක් නැහැ.  කවුරු හරි පස්ෙසේ හඹා ෙගන ගිහිල්ලා 
ෙකෙනක් අත්අඩංගුවට ගැනීම පමණක් ෙනොෙවයි ෙපොලීසිෙය් 
රාජකාරිය වන්ෙන්. ඊට අමතරව ඔවුන්ට විමර්ශන කියාවලියක් 
පැවරී තිෙබනවා. ඒ විමර්ශන කියාවලිය සඳහා තවත් විෙශේෂඥයන් 
සහිත කණ්ඩායමක්  ඕනෑ. හැබැයි, ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
ෙම් තිෙබන වැටුප් තල සහ  ෙම් තිෙබන  බඳවා ගැනීෙම්  පටිපාටිය 
අනුව, ෙවන ක්ෙෂේතවල ෙවන විෂයයන් පිළිබඳ  දැනුමක්  ඇති, 
අත් දැකීම් තිෙබන ඒ විෙශේෂඥයන්ට ෙපොලිස්  ෙසේවෙය් ඒ 
කණ්ඩායම්වලට ඇතුළත්වීමට බාධා ඇති  ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
පිළිබඳව තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන ෙලස 
ඉල්ලනවා.  

අද  ෙපොලීසිය  සතු මානව සම්පත් සංවර්ධනය කිරීමට 
පමාණවත් පියවර ෙගන නැහැ.  ෙපොලීසිෙය් ෙසේවක සඛ ාව 
හැටියට අසූපන්දාහක වාෙග් පිරිසක් සිටියත්,  මානව සම්පත් 
සංවර්ධනය පිළිබඳ නිෙයෝජ  ෙපොලිස්පතිවරෙයක් තවම පත් 
කරලා නැහැ.  ෙසේවකයන් අසූපන්දාහක් ඉන්නවා. නමුත් මානව 
සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳව නිෙයෝජ  ෙපොලිස්පතිවරෙයක් 
 නැහැ. ඉතින් ෙපොලිස් නිලධාරින් තමන්ෙග් ගැටලු ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන් කාටද? ඒවට මුහුණ ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඔවුන්ෙග් 
දුක්ගැනවිල්ලක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්  කාටද? ඒවා පිළිබඳව  
සාකච්ඡා කරන්ෙන්  කා සමඟද කියලා මා තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන්  
දැනගන්නට කැමතියි.  ඒ  වාෙග්ම ෙපොලීසිෙය් රාජකාරි  පිළිබඳව  
ජනතාවට යම් යම් කියාමාර්ග ගැනීෙම් හැකියාවක් තිෙබන්නට  
ඕනෑ.  මානව හිමිකම් නඩු පමණක් ෙනොෙවයි. එතැනින් එහා 
ෙපොලීසිය  තමන්ෙග් රාජකාරිය හිතා මතා පැහැර හරින්ෙන් නම්,  
ඒ පිළිබඳව කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව නැහැ. 

අද තිෙබන තත්ත්වය අනුව යෙමකුට පහර දුන්ෙනොත් ඔහු 
ගිහින්  මානව හිමිකම් පිළිබඳ  නඩුවක් දානවා. නමුත් එතැනින්  
ඔබ්බට ගිහින් ෙපොලීසියට තවත්  කාර්යයන් පවරා තිෙබනවා.  අපි 
පනත් මගින් ෙපොලීසියට කාර්යයන් පවරා දීලා තිෙබනවා.  ඒ 
සඳහා බලය ලබා දීලා ති ෙබනවා.  ඒ බලයට අනුව ෙපොලීසිය  
කියාත්මක වන්ෙන් නැත්නම්,   තමන්ෙග්  දුක්ගැනවිල්ල  ගැන  
අදාළ ෙපොලීසිය ෙහෝ ෙපොලිස් නිලධාරින් කටයුතු කෙළේ   
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නැත්නම්,  මහජනයාට  ඒ දුක් ගැනවිල්ල, ඒ කරුණු ඉදිරිපත් 
කිරීමට අවස්ථාවක් තිෙබන්න ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ   සභාපතිතුමනි, සමහර ගම්වල තිෙබන 
තත්ත්වය  ගත්ෙතොත්, ෙපොලීසිය මුළුමනින්ම  සාමන  ජනතාව 
යටපත් කරනවා. ඒක සාධාරණ නැහැ. ඔවුන් පැමිණිල්ලක්  
ඉදිරිපත් කරන්නට ගිෙයොත් සපත්තු ෙපොෙළොෙව් ගහන  හඬ අපි 
දන්නවා.  නිලධාරිෙයක් එක්ක කථා කරන්නට ගිෙයොත් ඔවුන්ෙග් 
ස්වරය අපි දන්නවා. ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙම් රෙට් 
ජනතාවෙග් ආරක්ෂාව  හා  වුවමනා  ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටිනවා 
නම්, ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව ජනතාවෙග්  ඒ වුවමනා ව,  ඒ 
ආරක්ෂාව ෙවනුෙවන් කටයුතු  කරන්ෙන්  නැත්නම්  ඒ 
සම්බන්ධෙයන් මජහනයාටත් දුක්ගැනවිල්ලක්,  පශ්නයක් 
ඉදිරිපත් කිරීමට හැකි වන පරිදි ෙම් පනත සංෙශෝධනය කරන්නට 
වුවමනාකම තිෙබනවා.  

ෙපොලීසි   ඇතුළු නීතිය කියාත්මක කරන ආයතනවල කාර්ය 
මණ්ඩලවලට උපාධි පිරිනැමීම සඳහා   විශ්වවිද ාලයක් ආරම්භ 
කිරීම පිළිබඳ කාරණය ෙබොෙහෝ කාලයක් තිස්ෙසේ සාකච්ඡාවට 
බඳුන්ෙවලා තිෙබනවා. ෙපෙර්දා අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
පශ්නයක් අහපු ෙවලාෙව්, ඔබතුමාත් අහෙගන ඉන්න ඇති,  
හමුදාවට අදාළ වන ෙකොතලාවල ආරක්ෂක පීඨෙය්  තත්ත්වය.   
හමුදාවට අදාළ ක්ෙෂේතවලට  පමණක් ෙනොෙවයි, ෙවන ෙවන 
ක්ෙෂේතවලටත්  අයථා ෙලස විවිධ  අය බඳවා ගැනීමට ඉඩකඩ 
විවෘතවන විධිෙය්  බඳවා ගැනීම  පටිපාටියක්,  විෂය නිර්ෙද්ශ  සහ 
පාඨමාලා එහි ආරම්භ කර තිෙබනවා.  හැබැයි, ෙපොලීසියට 
ෙපොලීසිෙය් අයෙග්ම අධ යන කටයුතු ඉදිරියට ෙගන යෑම  
ෙවනුෙවන්, ෙපොලීසිය යම්තලයකට ෙගන යෑම ෙවනුෙවන්  
ෙපොලිස් විශ්වවිද ාලයක් ෙකෙරහි තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අවධානය 
ෙයමු කරන්න  ඕනෑ. ඒ කාරණය  කාලයක් තිස්ෙසේ ෙපොලීසිය තුළ 
සාකච්ඡා ෙවමින් තිෙබනවා.   

සමහර ෙපොලිස් ස්ථානවලට, ෙපොලිස් ඒකකවලට බැරැක්ක 
පිළිබඳ පශ්න තිෙබනවා.  ඒවාටත් කඩිනම් විසඳුම් ලබා දිය යුතුයි. 
ඒ වාෙග්ම ස්වාමිපුරුෂයා සහ භාර්යාව  ෙදන්නාම ෙපොලීසිෙය් 
ෙසේවය  කරන අය ඉන්නවා. අඩුම තරමින් ඒ ෙගොල්ලන්ට 
නිෙවස්වල සිට රාජකාරියට වාර්තා කිරීෙම්දී විෙශේෂ වරපසාදයක්  
ලබා දිය යුතු ෙවනවා.   

අද ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල්වරෙය කුෙග් දරුෙවකු විශ්ව 
විද ාලයකට ඇතුළත් වුණාට පස්ෙසේ ඒ දරුවාෙග් මහෙපොළ 
ශිෂ ාධාරයත්  අහිමි කරනවා.  නමුත් ඔවුන්ට ඉතා කුඩා වැටුපක් 
ලැෙබන්ෙන්.  එම නිසා  ඔවුන්ෙග්  තත්ත්වය ඉහළ නැංවිය යුතුව 
තිෙබනවා.  

දහනව වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය යටෙත් ෙපොලිස් 
 ෙකොමිසම පිහිටුවා තිබුණත් එය තවත් සකියව, ශක්තිමත්ව 
ඉදිරියට  ෙගන යෑම ෙවනුෙවන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව මැදිහත්වීමක් 
කළ යුතුව තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජය  සභාපතිතුමනි, ෙපොලිස් ෙසේවය මහජනතාවත් 
එක්ක  සම්බන්ධවන ෙසේවයක් බවට පත් කරන්ෙන්  නැතිව අෙප් 
රෙට් නීතිෙය්, අෙප් රෙට් සාමෙය් ආධිපත ය  තහවුරු කරන්න 
අපට පුළුවන්කමක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ෙපොලීසියට ෙචෝදනා  
තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි. රෑ එෙකොළහට ෙදොළහට 
පාෙර් ඉඳෙගන ෙලොරියකට අත දානවා නම් ඒ ෙපොලීසිෙය් 
මහත්තෙයක්. ඇයි ඒ? ඔවුන්ට ෙගදර යන්න වාහනයක් නැති 
නිසා. සමහර  රාජකාරි ඉවරෙවලා  පාෙර් යන  වැලි ෙලොරියට අත  
දාන්න  ඕනෑ; මාළු ෙලොරියට අතදාන්න ඕනෑ. ඇයි ඒ? රාජකාරි 

ඉවරෙවලා ඔවුන්ට යන්න වාහනයක් නැති නිසා. ඔවුන් 
රාජකාරිවලින් පසුව  විශාල දුක් පීඩාවලට පත්ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම 
අපි දැක තිෙබනවා.  ඔය විශාල  උත්සවවලට  ඔවුන් කැ ෙඳව්වාම  
වතුර ෙබෝතලයක් ෙදනවා; කෑම පැකට් එකක් ෙදනවා. ඒ කෑම 
පැකට් එක හදන්ෙන්  ඊට ඊසේසල්ලා දවෙසේ රාතිෙය් ෙවන්න 
පුළුවන්.  ඒක කන්න ෙවන්ෙන් පාන්දර තුනට.  ඒ විධියට පිළුණු  
කෑම කන්න දීපු  ඕනෑතරම් සිදුවීම් අපි අහලා  තිෙබනවා. ඒ නිසා 
ෙම් ෙපොලිස් නිලධාරින්ෙග්  රාජකාරිය සම්බන්ධෙයන් මීට වඩා 
පහසුකම් ඇති කළ යුතුව  තිෙබනවා.  එෙසේ ෙනොෙකොට අපි 
ෙපොලීසියට ෙචෝදනා කරනවා.  

ෙපොලීසිය දඩ ගහනවා. වර්ග ෙදකකට දඩ ගහනවා. එකක් 
තමයි අධිකරණෙයන් ගහන දඩ. අෙනක් එක තමයි  එතැනදීම 
ගහන දඩ. ෙපොලීසිෙය්  මහත්වරුන්ට  එතැනදීම  දඩ ගහන්න  
සිද්ධෙවලා තිෙබන්ෙන් ඔවුන්ෙග් වරදක් නිසා ෙනොෙවයි. ඔවුන්ට 
ලැෙබන වැටුප පමාණවත් නැහැ.  ෙකෝට් එක ඇඳෙගන,  තරු පටි 
ගහෙගන ෙමෝටර් සයිකලයක් ඇල්ලුවාට පස්ෙසේ රුපියල් 
පන්සියයක් සාක්කුෙව් දාගන්න කිසිදු නිලධාරිෙයකුට පුළුවන් 
ෙවයි කියලා අපි හිතන්ෙන් නැහැ. ඒ හැම ෙකනාටම ෙපෞරුෂයක් 
තිෙබනවා. තමන්ෙග් වෘත්තීය පිළිබඳ අභිමානයක් තිෙබනවා. 
තමන්ෙග් ජීවිතය පිළිබඳව,   තමන්ෙග් රාජකාරිය  පිළිබඳව 
ගරුත්වයක් තිෙබනවා.  හැබැයි, ඒ ගරුත්වය  අත් හරින්නට සිද්ධ 
ෙවන්ෙන් ඇයි? තමන්ෙග් තරුපටිෙය් ගරුත්වය අත් හරින්න  
සිද්ධ ෙවලා  තිෙබන්ෙන් ඇයි? තමන්ෙග් රාජකරිෙය් ගරුත්වය 
අත් හරින්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඇයි?   ඔවුන්ට ෙම් ලැෙබන 
වැටුප පමාණවත් නැති නිසා. ඔවුන්ට තමන්ෙග් ගරුත්වය 
ආරක්ෂා කරෙගන පාෙර් ඉන්න පුළුවන්. තමන්ෙග් තරු පටිය- 
[බාධා කිරීමක්] මම ෙම් කියන්ෙන් තමන්ෙග් ගරුත්වය  ආරක්ෂා 
කරෙගන ඉන්න පුළුවන්. නමුත් එෙහම  ඉඳලා ෙගදර යන්න බැහැ. 
ෙගදර පශ්නයට මුහුණ ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා කල්පනා 
කරන්න සිදු ෙවනවා. එක්ෙකෝ ලයිට් බිල ඇවිල්ලා, එක්ෙකෝ 
වතුර බිල ඇවිල්ලා, එක්ෙකෝ ළමයාට පාසල් යන්න සපත්තු 
ෙදකක් නැති පශ්නය ඇවිල්ලා. එතෙකොට ඔහු කල්පනා කරනවා 
තමන්ෙග් අභිමානය නැති කර ගන්නවාද, ෙගදර ගිහින් 
ෙබ්ෙරනවාද කියලා. එතෙකොට ඔහු කල්පනා කරන්ෙන් ෙගදර 
ගිහින් ෙබ්ෙරන්නයි.  

ඒ නිසා ෙම් අයෙග් වැටුප් තල පිළිබඳව විෙශේෂ අවධානයක් 
ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. ෙපොලිස් ෙසේවය විෙශේෂ රාජකාරියක් ෙලස 
සලකන්න ඕනෑ. අෙනක් රාජ  ෙසේවයන් සමඟ සම්බන්ධ කරනවා 
ෙවනුවට ෙම්ක විෙශේෂ රාජකාරියක් ෙලස සලකා නව වැටුප් 
කමයක් පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කළ යුතුව තිෙබනවා. 

ෙපොලිස් නිලධාරින්ට ෙමෝටර්සයිකල් ලබාදීම පිළිබඳ පශ්නය 
ගැන පසුගිය කාලය පුරාම සාකච්ඡා ෙවමින් තිබුණා. අපි දන්නවා,  
දැනටමත් ෙපොලීසිෙය් ෙමෝටර් සයිකල් ලබා ගත්තු අය සිටින බව. 
ෙමෝටර් සයිකල්  ලබා ගැනීම සඳහා මුදල් බැඳපු අයත් ඉන්නවා. 
ඉල්ලුම් පතයක්වත් සම්පූර්ණ ෙනොකරපු අයත් ඉන්නවා. එකම 
ෙපොලීසිෙය්, ෙමෝටර්සයිකලය ලැබිලා තිෙබන අය ඉන්නවා;  
සල්ලි බැඳපු අය ඉන්නවා; ෙමෝටර් සයිකලයක් ලැබුෙණ් නැති අය 
ඉන්නවා. ඒ නිසා අපි තමුන්නාන්ෙසේලාට දැන ගන්න 
පළමුෙකොටම කියනවා, මුදල් බැඳපු සමහර අය ඒ මුදල් බැඳලා 
තිෙබන්ෙන් ණයට සල්ලි අරෙගන. සමහර අය මුදල් බැඳලා 
තිෙබන්ෙන් බයිසිකලය විකුණලා, අලුත් එකක් ගන්න ඕනෑ 
කියලා හිතලා. දැන් ඒ සල්ලි බැඳපු අයට ෙමෝටර්සයිකල් 
ඇත්ෙත්ත් නැහැ. මුලදි කිව්ෙව්, පළමු වටෙය්දී කණ්ඩායමක් 
ෙතෝරා ගන්නවා, ෙදෙවනි වටෙය්දී අෙනක් කණ්ඩායමට 
ලැෙබනවා කියලායි. නමුත් දැන් සිද්ධ ෙවලා තිෙබන ෙද් තමයි, ඒ 
ෙමෝටර් සයිකල් ෙදන එක නතර කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා  
ෙපොලිස් නිලධාරින්ට ෙමෝටර් සයිකල් ලබාදීම සඳහා 
තමුන්නාන්ෙසේලා කටයුතු කරාවි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා.  
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2015 ෙදසැම්බර්  04 

දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ ෙපොලිස් ආරක්ෂ සහායක ෙසේවෙය් ෙයදී 
සිටින නිලධාරින් පිළිබඳවත් කථා කරන්නට ඕනෑ. ෙම් ෙපොලිස් 
ආරක්ෂක සහායක ෙසේවය ආෙව් 1998දීයි. එම වර්ෂෙය්දී ආසන්න 
වශෙයන් 1,477ක් වාෙග් පමාණයක් බඳවා ගත්තා. ෙම් බඳවා 
ගැනීම කෙළේ තිෙබන ෙපොලීසියත්, තිෙබන තිවිධ හමුදාවත් 
පමාණවත් නැති නිසායි. අතිෙර්ක රාජකාරි පැවරුණා. ඒ අතිෙර්ක 
රාජකාරි සඳහා ෙපොලිස් ආරක්ෂක සහායක ෙසේවය කියලා එකක් 
ඇති කරලා, ඒ සඳහා පිරිස බඳවා ගත්තා. ඒ ෙවලාෙව් රාජකාරි 
අවශ තාවක් සඳහා තමයි ෙම් ෙපොලිස් ආරක්ෂක සහායක 
ෙසේවයට  බඳවා ගත්ෙත්. නමුත් ෙපොලීසිෙය් නිත  ෙසේවය  සඳහා 
බඳවා ගැනීමට සුදුසුකමක් ඔවුන්ට තිබුෙණ් නැහැ. ඒක හරි. නිත  
ෙසේවය සඳහා බඳවා ගන්න සුදුසුකම තිබුණා නම් ඔවුන් නිත  
ෙසේවයට බඳවා ගන්නවා. විශාල පිරිසකට නිත  ෙසේවය සඳහා 
බඳවා ගැනීෙම් සුදුසුකම් තිබුෙණ් නැහැ. නමුත්  ඔවුන් දැන් අවුරුදු 
17ක් ෙම් ෙපොලිස් සහායක ෙසේවෙය් ඉන්නවා. මීට ෙපර ෙම් 
අයෙග් විශාම වැටුප ගැන පශ්නය නිරාකරණය කරලා තිෙබනවා. 
නමුත් ෙමොවුන්ෙගන් දිගටම ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් ෙවනවා, අඩුම 
තරමින් ඔවුන් ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල් තනතුෙර්වත් පිහිටුවන්න 
කියලා. එතෙකොට එන පශ්නය ෙමොකක්ද? ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල් 
තනතුෙර් පිහිටුවීම සඳහා  ලබා ගත යුතු සුදුසුකම්, - අධ ාපන සහ 
අෙනකුත් සුදුසුකම් - ඔවුන් සතුව නැහැ කියන එක. නමුත් අපි 
ඕනෑ තරම් අෙප් රාජ  ෙසේවාෙව් එවැනි අවස්ථා දැකලා තිෙබනවා. 
බඳවා ගන්නා විට ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල් හැටියට සුදුසුකම් නැති 
වුණාට ඔවුන් අවුරුදු 17කට වඩා වැඩි කාලයක් එම ෙසේවෙය් 
ෙයදුනාට පසුව, අවුරුදු 17කට වැඩි කාලයක් එම ෙසේවෙය් 
ෙයදවීමම ඔවුන් ෙකොස්තාපල්වරෙයක් වශෙයන් බඳවා ගැනීමට 
සුදුසුකමක් වන්නට ඕනෑ. ඒ ෙමොකද? ෙම්  සුදුසුකම් නැති අය 
බඳවා ගත් පළමුෙවනි අවස්ථාව ෙනොෙවයි.  

මීට ෙපර ෙපොලිස් උපෙසේවා කණ්ඩායමක් ඒ විධියට 
බඳවාෙගන තිෙබනවා. 2006.02.01 දින ෙපොලිස් උපෙසේවෙය් සිට 
නිත  ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල් තනතුරට අන්තර්ගහණය කළ 
නිලධාරින්ෙග් නාම ෙල්ඛනයක් මා ළඟ තිෙබනවා. ෙපොලිස් 
උප ෙසේවාෙව් සිට නිත  ෙසේවාවට අන්තර්ගහණය කළා. ඒ 
අන්තර්ගහණය කරන විට  - මම නම් කියන්ෙන් නැහැ, ඔවුන්ට 
ෙහොඳ නැති නිසා. විශාල පිරිසකෙග් නම් ලැයිස්තුවක් මා ළඟ 
තිෙබනවා - ඔවුන්  8ෙවනි ෙශේණිය පමණයි සමත් ෙවලා සිටිෙය්.  
සියලු ෙදනාම ෙනොෙවයි,  එතැන සිටි යම් පිරිසක්.  ඒ පිරිසට 
ෙපොලිස් උප  ෙසේවාෙව් සිට නිත  ෙපොලිස් ෙසේවාවට එන්න 
අවස්ථාව ලබා දුන්නා. එෙහම නම්  ෙම්ෙගොල්ලන්ට ඒ අවස්ථාව 
ලබා ෙනොෙදන්ෙන් ඇයි?  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. කරුණාඅම්මාන්  - එතුමාෙග් නම 
මුරලිදරන් - ඉල්ලීමක් කළා,  එල්ටීටීඊ එෙක් සිටි අයව ෙපොලීසියට 
බඳවා ගන්න කියලා. ඒ අනුව 2007.10.08ෙවනි දින එවකට සිටි 
නැ  ෙඟනහිර - මඩකළපුව, අම්පාර -  සන්නද්ධ නායක 
කරුණාඅම්මාන්ෙග් එල්ටීටීඊ කියාකාරකම්වලට සම්බන්ධව සිට 
පසුව පුනරුත්ථාපනය කළ,   පිරිසක් ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල්වරුන් 
වශෙයන් ෙසේවයට බඳවාෙගන, මඩකළපුව ෙපොලිස් පුහුණු 
පාසලක් ආරම්භ කර  173ෙදෙනකු පුහුණු කළා. 

 
 [ෙම් අවස්ථාෙව්දී අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන 

මැතිතුමා සභා ගර්භයට පැමිණිෙය්ය.]  
[இச்சந்தர்ப்பத்தில் ேமதகு ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன 

அவர்கள் சபாமண்டபத் ட் பிரேவசித்தார்] 
[At this stage His Excellency President Maithripala Sirisena 

entered the Chamber.] 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
කරුණා යටෙත් හිටපු, එල්ටීටීඊ කියාකාරකම්වලට සම්බන්ධ 

වුණු 173ෙදෙනකු පුහුණු කරලා ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල්වරුන් 

හැටියට පත් කළා. මා ළඟ ෙතොරතුරු තිෙබනවා, ඔවුන්ෙග් නම් 
සහ අංක සහිතව. මා ඒ නම් සහ අංක කියන්ෙන් නැහැ, ඔවුන්ට 
ෙහොඳ නැති නිසා. ඔවුන් 8වන ෙශේණිය පමණයි සමත්. මීට ෙපර 
ෙපොලිස් උප ෙසේවාෙව් අය අධ ාපන සුදුසුකම් සපුරා ෙනොතිබියදී 
නිත  ෙසේවාවට ෙගනාවා නම්, කරුණා අම්මාන් යටෙත්  එල්ටීටීඊ 
කියාකාරකම්වලට සම්බන්ධ වී සිටි අය අධ ාපන සුදුසුකම් සපුරා 
ෙනොතිබියදීත් නිත  ෙසේවාවට ෙගනාවා නම්, ෙම් ෙපොලිස් 
ආරක්ෂක සහායක කණ්ඩායම නිත  ෙසේවයට ෙගන එන්න බැරි 
ඇයි? ෙමය කාලාන්තරයක් තිස්ෙසේ ඒ අයෙග් දුක්ගැනවිල්ලක් 
බවට පත් වී තිෙබනවා. එල්ටීටීඊ එෙක් සිටි කණ්ඩායම -කරුණා 
අම්මාන් යටෙත් සිටි එල්ටීටීඊ කියාකාරිකයන් - ෙපොලිස් ෙසේවයට 
බැ  ෙඳනෙකොට, ඒ සමහර අය 8 ෙශේණිය පමණක් සමත් අය.  ඒ අය 
අතර 5 ෙශේණිය පමණක් සමත් ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල්වරයකු 
ඉන්නවා. මම ඔහුෙග් නම කියන්ෙන් නැහැ. තවත් ෙපොලිස් 
ෙකොස්තාපල්වරයකු සිටිනවා, 6 ෙශේණිය පමණක් සමත් 
ෙකෙනක්. තවත් අය විවාහකයි. තවත් අයට දරුවන් සිටිනවා.  තව 
ෙකෙනකුටත් දරුවන් ෙදෙදෙනක් ඉන්නවා.  ඒ අයවත් ෙපොලිස් 
නිත  ෙසේවාවට බඳවාෙගන තිෙබනවා.  ෙදමළ භාෂාෙවන් කටයුතු 
කරන ෙපොලිස් නිලධාරින් ඕනෑ, ඒ නිසා විෙශේෂ ෙකොට සලකා අපි 
ඒ අයව ෙපොලිස් ෙසේවයට බඳවාගත්තා. ඒකට කමක් නැහැ. එෙහම 
නම් ඒ අයව බඳවාගන්න අනුගමනය කළ සුදුසුකම් ෙමොනවාද? ඒ 
අයෙග් අධ ාපන සුදුසුකම්, විෙශේෂ සුදුසුකමක් බලන්ෙන්  නැතිව 
ඒ අයව බඳවාගත්තා. හැබැයි අවුරුදු 17ක් ෙපොලිස් ආරක්ෂක 
සහායක ෙසේවෙය් ෙයදී සිටින ෙපොලිස් නිලධාරින් එක්දහස් හාරසිය 
ගණනකට ආසන්න පමාණයක් තවමත් නිත  ෙසේවයට අනුයුක්ත 
කර නැහැ. ඒ නිසා මම තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, 
එම පිරිස නිත  ෙසේවයට අනුයුක්ත කරන්න කියලා.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ඊළඟට ඇති ෙවලා තිෙබන 
උසස්වීම් පිළිබඳ පශ්නය ගැනත්  මා මතු කරන්නම්. 
ෙපොලිස්පතිතුමාෙග්  2006.03.12වන දින අංක 437 දරන 
නිෙයෝගය අනුව, ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල් තනතුෙර් ෙසේවා කාලය 
වසර 16ක් සම්පූර්ණ කරන ලද ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල් ෙශේණිෙය් 
නිලධාරින් ෙපොලිස් සැරයන් තනතුරට පත් කරන්න කියලා 
නිෙයෝගයක් දුන්නා. ඒ  නිෙයෝගය මා ළඟ තිෙබනවා. ෙපොලිස් 
ෙකොස්තාපල්වරෙයක් හැටියට අවුරුදු 16ක් වැඩ කරලා තිබුණා 
නම්,   ඔහු ෙපොලිස් සැරයන්වරයකු හැටියට උසස් කරනවා. ඒ 
ආසන්නම අවුරුදු තුනක කාලය තුළ  ඔවුන්ෙග් භාවිතය 
ෙකොෙහොමද කියලා බලනවා, එච්චරයි.   

ෙපොලිස්පතිතුමාෙග් 2010.04.24වන දින සී.ආර්.ටී.එම්. අංක 
736 අනුව, 2010.04.24 දිනට ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල් තනතුෙර් 
ෙසේවා කාලය වසර 20ක් සම්පූර්ණ කරන ලද ෙපොලිස් 
ෙකොස්තාපල් ෙශේණිෙය් නිලධාරින් ෙපොලිස් සැරයන් තනතුරට 
උසස් කළා. ඉස්සර ෙවලා කියපු ෙසේවා කාලය අවුරුදු 16යි. 
2010.04.24වැනිදා කිව්වා, අවුරුදු 20ක් ෙපොලිස් 
ෙකොස්තාපල්වරුන් හැටියට හිටපු අය ෙපොලිස් සැරයන්වරුන් 
හැටියට උසස් කරනවා කියලා. හැබැයි එදායින් පසුව ෙමය සිද්ධ 
ෙවලා නැහැ.  2010 ෙම් නිෙයෝගය එන ෙකොට ඔහුෙග් ෙසේවා 
කාලය අවුරුදු 19යි නම්,  අද වන ෙකොට ඔහුෙග් ෙසේවා කාලය 
අවුරුදු 25යි. අවුරුදු 20-25ත් අතර ෙසේවා කාලයක් ඇති විශාල 
සංඛ ාවක් ඉන්නවා, ඔවුන්ට ෙපොලිස් සැරයන් තනතුර ලැබී නැහැ. 
ඒ නිසා ඔවුන්ෙග් කාර්ය භාරයන් පිළිබඳව යම්කිසි විධියක 
ඇගයීමකට ලක් කර ඔවුන්ට එම උසස්වීම් ලබා ෙදන්නට කටයුතු 
කළ යුතුව තිෙබනවා.  ඔවුන්ෙගන් ෙබොෙහෝ ෙදෙනක්  ෙපොලිස් 
ෙකොස්තාපල්වරුන් හැටියට ෙසේවයට බැඳිලා, දිගු කාලයක් ෙසේවය 
කිරීෙමන් පසුව ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල්වරුන් හැටියටම විශාම 
යනවා. සාධාරණද ෙම්ක?  ඕනෑම රාජ  ආයතනයක ෙසේවයට, 
උද ානයක් ශුද්ධ කිරීම සඳහා ෙහෝ කම්කරුවකු බඳවාගත්තා නම් 
අවුරුදු 25ක් 30ක් ඉන්න ෙකොට අඩුම තරමින්  ලිපිකරුවකු 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

හැටියටවත් රාජ  ෙසේවාෙව් උසස්වීමක් ලබාගන්න ඔහුට පුළුවන්. 
හැබැයි අෙප් ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල් මහත්වරුන් අවුරුදු 20කට, 
25කට ආසන්න කාලයක් ෙසේවය කරලා, එම තනතුෙර්ම විශාම 
යනවා. ෙසේවයට බැ ෙඳන්ෙනත් PC ෙලස, විශාම යන්ෙනත්  PC 
ෙලසමයි.  ඔහුට රෙටන් සැලකිල්ලකුත් නැහැ; ෙනෝනාෙගන් 
සැලකිල්ලකුත් නැහැ. ෙම්කයි සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අවුරුදු 
20කට,  25කට වැඩි කාලයක් ෙපොලිස් ෙසේවාෙව් ෙයදී සිටින 
ෙකොස්තාපල්වරුන්ට උසස ්වීම් ලබා ෙනොදීෙම් ගැටලුව පිළිබඳව 
මම තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ඊළඟට මම අවධානය ෙයොමු 
කරවන්න කැමැතියි, ආරක්ෂක මූලස්ථානය පිළිබඳව.  
ෙකොම්පඤ්ඤවීදිෙය් ආරක්ෂක මූලස්ථානය තිබුණා. ඒ ඉඩම 
ඉතාම ෙපෞරාණික, ඓතිහාසික ඉඩමක්. සුද්දාෙග් කාලෙය් 
ආරම්භ කරපු හමුදා මූලස්ථානය දිගු කාලයක් තිස්ෙසේ පැවතුණා. 
නමුත් පැවැති ආණ්ඩුව කරපු ෙද් තමයි, එතැන ඉඩමයි, ඊට එහා 
පැත්ෙත් ඉඩමයි එකතු කරලා, -අක්කර 20ක්- එක ඉඩමක් ෂැංගි-
ලා ෙකොම්පැනියට විකුණුවා; අෙනක් එක "කැටික්" එකට 
විකුණුවා. මට මතකයි එදා ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන 
අමාත වරයා කිව්වා, ෂැංගි-ලා එක ආවා, "කැටික්" එක නම්  
ආෙව් නැහැ කියලා. එෙහම ෙන්ද? [බාධා කිරීමක්]   ෂැංගි-ලා එක 
ආවා. එතැන පිහිටි හමුදා කඳවුර ඉවත් කරලා, දැන් ෙමොකක්ද සිදු 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්? හමුදා මූලසථ්ානෙය් ෙකොටස්  දැන් එක එක 
තැන්වල ෙවන ෙවනම පිහිටුවා තිෙබනවා.   

මම කියන්නම්. රාමඩා ෙහෝටලය පිටුපස තට්ටු හතක බිල්ඩිං 
එකක තිෙබනවා, යුද උපකරණ ජනරාල් කාර්යාලය, සැපයුම් හා 
පවාහන අධ ක්ෂ මණ්ඩලය, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා අධ ක්ෂ 
මණ්ඩලය, භට නිවාස අධ ක්ෂ මණ්ඩලය. ඒ බිල්ඩිං එකට මාසික 
කුලිය ලක්ෂ 85යි. ඊළඟ මූල  අධ ක්ෂ ජනරාල් කාර්යාලය, ෙපොදු 
පවාහන ෙල්කම් කාර්යාලය තිෙබනවා, තව බිල්ඩිං එකක. ඒකට 
කුලිය ලක්ෂ 100යි, ආසන්න වශෙයන් මාසයකට. එයාර් ෙටල් 
එකට අයිතිව තිබුණු ෙගොඩනැඟිල්ල අරෙගන ඒෙක් සුබසාධන 
අධ ක්ෂ මණ්ඩලය, මාණ්ඩලික රාජකාරි අධ ක්ෂ මණ්ඩලය, 
මානව හිමිකම් හා මානුෂිකවාදී  අධ ක්ෂ මණ්ඩලය, මෙනෝ විද ා 
ෙමෙහයුම් අධ ක්ෂ මණ්ඩලය තිෙබනවා. ඒකට ආසන්න 
වශෙයන් මාසයකට කුලී යනවා, ලක්ෂ 70ක් විතර.  

ෙදමටෙගොඩ පෙද්ශෙය් සිවිල් පරිපාලන අධ ක්ෂ මණ්ඩලය 
ඇතුළු තවත් ආයතන කිහිපයක් තිෙබනවා.  නාරාෙහේන්පිට 
පැත්ෙත් තව පෙද්ශයක තිෙබනවා, ආරක්ෂක අධ ක්ෂ මණ්ඩලය. 
එතැන තිෙබනවා, ඉහළ ආරක්ෂක මණ්ඩලයක්. ෙපොදු ෙසේවා 
අධ ක්ෂ මණ්ඩලය, ඒ වාෙග්ම කියා ෙසේවා අධ ක්ෂ මණ්ඩලය 
ඇතුළු ඒවා ෙකොළඹ  ඩුප්ලිෙක්ෂන් පාෙර් තිෙබන තියටර් පැසි ෆික් 
ෙගොඩනැඟිල්ලට ෙගන යන්න සැලසුම් කරලා තිෙබනවා.  එකට 
තිබුණු හමුදා මූලස්ථානයක් කඩලා ෙවන ෙවන බිල්ඩිංවලට දාලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා විශාල මුදලක් ෙම් ෙවනුෙවන් දරන්න ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒවා නැවත එක ස්ථානයකට ෙගන ඒම සඳහා 
පැලවත්ත පෙද්ශෙය් හමුදා මූලාසන්ථානයක් හදන්න පටන් 
ගත්තා. දැන් අපට එතැනින් යන ෙකොට ෙපෙනනවා, ඒෙක් වැඩ 
නතර ෙවලා වෙග් කියලා. තමුන්නාන්ෙසේලා තීරණයක් ගන්න. 
ඉක්මනින්ම ෙම් හමුදා මූලාසන්ථානය හදලා අවසන් කළ යුතුව 
තිෙබනවා. හමුදාෙව් ඒ ඒ ෙසේවාවන් එක තැනක තිෙබන්න ඕනෑ. 
පවාහන වියදම් සහ පරිපාලන ගැටලු විශාල පමාණයක් ෙම් හමුදා 
මූලස්ථානෙය් තිබිය යුතු අංශ තැන් තැන්වල ෙගොඩනැඟිලිවලට 
කඩා විසිරීම නිසා අද ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි, ෙම් හමුදා 
මූලස්ථානය එක තැනකට ෙගනැල්ලා අවසන් කරන්ෙන් කවදාද, 
ඉදිරියට ඒ ෙගොඩනැඟිලිවල කටයුතු කරනවාද කියලා. මා 

දකින්ෙන් ෙවනදා තරම් ෙව්ගෙයන් ඒ ෙගොඩනැඟිල්ෙල් ඉදිකිරීම් 
කටයුතු සිදු ෙනොවන බවයි.  

එවැනි ෙලොකු ෙගොඩනැඟිල්ලක් අපට ඕනෑද, නැද්ද කියන එක 
ෙවනම ෙදයක්. ඒක දිහා බැලුවාම ඇෙමරිකාෙව් ආරක්ෂක 
මූලස්ථානය හා සමාන ඉඩක් තිෙබන බවක් ෙපෙනනවා. කමක් 
නැහැ. ඒ ෙවලාෙව් ෙගොඩක් අය ෙලොකු පාරවල්වලට, ෙලොකු 
බිල්ඩිංස්වලට, ෙලොකු මාලිගාවලට කැමැති වුණ යුගයක්. ඒ 
යුගෙය් ෙලොකු බිල්ඩිංස් හැදුවා. ඒක ෙවනම පශ්නයක්. හැබැයි අද 
ඒ හමුදා මූලසථ්ානය හදමින් තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ඒෙක් වැඩ 
කටයුතු අවසන් කළ යුතුව තිෙබනවා. අවසන් කරලා හමුදා 
මූලස්ථානය එක තැනකට ෙගන ආ යුතුව තිෙබනවා. පරිපාලන 
ගැටලු, වියදම් ගැටලු, නිලධාරින්ෙග් විශාල අර්බුද නිර්මාණය 
ෙවලා තිෙබනවා, තමන්ෙග් හමුදා මූලස්ථානය එක තැනක 
ෙනොමැති වීම නිසා. ඒ පිළිබඳව තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අවධානය 
ෙයොමු කරන්න කැමැතියි. 

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, මා ෙම් කාරණය ගැන 
තමුන්නාන්ෙසේෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්න කැමැතියි. මා මීටත් 
ෙපරත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ඇහුවා, 2009 මැයි මාසෙය් 19වැනි 
දාට ෙපර විශාම ගිය හමුදා නිලධාරින් පිළිබඳව. 2009 මැයි 
මාසෙය් 19වැනි දා රාජකාරිෙය් ෙයදී සිට විශාම ගිය හමුදා 
නිලධාරින්ෙග් විශාම වැටුප සියයට 85 දක්වා වැඩි කළා. හැබැයි 
අවස්ථාවක් දුන්නා, ඊට ෙපර විශාම ගිය අයටත්. ඒ කාලයට ෙපර 
විශාම ගිය අයටත් ඔවුන් කියාන්විත රාජකාරිෙය් අවුරුදු පහක් 
ෙයදී සිටියා නම් ඒ සියයට 85ක විශාම වැටුප හිමි ෙවනවා. 
කියාන්විත කාලය අවුරුදු පහක් නැත්නම් ඔවුන්ට ඒ විශාම වැටුප 
හිමි ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒක සාධාරණ නැහැ ෙන්.  

ෙසොල්දාදුවා ෙනොෙවයි තීරණය කරන්ෙන් තමන්ෙග් 
රාජකාරිය. තමන්ෙග් රාජකාරිය  තීරණය කරන්ෙන් ෙසොල්දාදුවද? 
ෙසොල්දාදුවා කිව්වාද, ''මම කියාන්විතයට යන්නම්'', ෙසොල්දාදුවා 
කිව්වාද, ''මම ගබඩාව බලා ගන්න එන්නම්'', ෙසොල්දාදුවා කිව්වාද, 
''මම සැපයුම් අංශයට එන්නම්'', ෙසොල්දාදුවා කිව්වාද, ''මම මූල  
අංශයට එන්නම්'', ෙසොල්දාදුවා කිව්වාද, ''මම ඉස්පිරිතාෙලට 
එන්නම්'' කියලා. ඒක එෙහම ෙනොෙවයි. ෛවද  ෙසේවාව, සැපයුම් 
ෙසේවාව, පරිපාලන කටයුතු, මූල  කටයුතු, යුද කටයුතු ෙම්වා 
ඔක්ෙකෝම එකට ගැටගැහිලා තිෙබන්ෙන්.  

යුද ෙපරමුෙණ් ඉන්න ෙකනාට අනතුර වැඩියි. හැබැයි යුද 
ෙපරමුෙණ් ෙකනා ඉස්සරහට යන්න අෙනක් කාර්යයන් සම්පූර්ණ 
ෙවන්න ඕනෑකම තිෙබනවා. ඒ නිසා යුද්ධය අවසන් වීමට ෙම් 
සියලු ෙසේවාවන්ෙග් දායකත්වයක් ලැබිලා තිෙබනවා. නමුත් 
තමුන්නාන්ෙසේලා ගහලා තිෙබන චකෙල්ඛයට අනුව, කියාන්විත 
රාජකාරිෙය් අවුරුදු පහක් ෙයදී සිටිෙයොත් විතරයි ඒ ෙගොල්ලන්ට 
සියයට 85ක විශාම වැටුප හිමි වන්ෙන්. ඒක සාධාරණද? ඒ අය 
ෙනොෙවයි කියාන්විත රාජකාරිෙය් ෙයෙදනවාද, නැද්ද කියන එක 
තීරණය කරන්ෙන්. ඒක තීරණය කරන්ෙන් පාලන අංශ.  

කවුරු හරි ෙද්ශපාලකෙයක් අල්ලාෙගන කියාන්විත 
රාජකාරියට ෙනොගිහින් කාර්යාලෙය් වැඩවලට දා ගත්තු කිහිප 
ෙදෙනකු ඇති. ඉතිහාසෙය් එෙහමත් ෙවලා තිෙබනවා ෙන්. නමුත් 
බහුතරය  එෙහම ෙනොෙවයි.  ෙම් විශාල පිරිෙසන් මූල  අංශෙය් 
පිරිස මූල  අංශයට අයිති අයයි. සුවෙසේවා ක්ෙෂේතෙය් 
කණ්ඩායමක් ඉන්නවා නම් ඊට සම්බන්ධ ෙවන අයයි. සැපයුම් 
අංශෙය් අය ඉන්නවා නම් ඊට සම්බන්ධ ෙවන අයයි. ඒ නිසා 
ඔවුන්ෙග් විශාම වැටුප් නිසි පරිදි ලබා දිය යුතුයි. ඒ අය හත්දහස් 
ගණනයි ඉන්ෙන්. මා අවස්ථා ගණනාවකදී දිගටම ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ෙම් හත්දහස් ගණන සියයට 85ක විශාම 
වැටුෙප් පිහිටුවන  ෙලස ඉල්ලා සිටියා. ෙම් එකට බැඳිලා ඉන්න 
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ෙසොල්දාදුවා. කණ්ඩායමක් යුද පිටියට ගියා; කණ්ඩායමක් 
කාර්යාලෙය් හිටියා. සමහර ෙවලාවට ඔවුන් අවුරුදු 3ක් පමණ යුද 
පිටිෙය් හිටියා. එක්ෙකෙනකුෙග් විශාම වැටුප වැඩියි; අනිත් 
එක්ෙකනාෙග් විශාම වැටුප අඩුයි.  එකට හමුදාවට බැඳුණු, එකට 
යුද්ධයට මුහුණ දීපු, එකට යුද්ධෙය් විවිධ කියාමාර්ගවලට 
සම්බන්ධ වුණ නමුත් විශාම වැටුප් වැඩි සහ විශාම වැටුප් අඩු 
එකම ෙසොල්දාදුවන් පිරිසක් ඉන්නවා. ඒක සාධාරණ නැහැ. මම 
විෙශේෂෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා, විශාමික හමුදා ෙසොල්දාදුවන් 
හත්දහස් ගණනකට අදාළ විශාම වැටුෙප් ෙම් සියයට 85 තත්ත්වය 
ඔවුන්ටත් ලබා ෙදන්න කියලා.   

ඊළඟ, පධාන පශ්නය තමයි ටිකට් ෙසල්ලම නැවතත් පටන් 
ෙගන තිෙබනවා. ටිකට් විකුණන්න හමුදාවට ෙදනවා. ඒ අදාළ 
ටිකට් ගණන විකුණුෙව් නැත්නම් පඩිෙයන් කපනවා. ලිඛිතව 
ෙදනවාද කියලා ඇහුවාම ලිඛිතව ෙදන්ෙනත් නැහැ. එක 
ෙසොල්දාදුෙවකුට මම කිව්වා, ටිකට් ටික විකුණුෙව් නැත්නම් 
පඩිෙයන් කපනවා කියන කාරණය ලිඛිතව ඉල්ලා ගන්න කියලා. 
ඒ පිළිබඳ ලිඛිතව ෙදන්ෙනත් නැහැ. ෙම්ක හමුදා වන්වල ඉහළ 
නිලයන්ට තිෙබන බලය උපෙයෝගී කරෙගන, පහළ ෙසොල්දාදුවන් 
ගම් ගාෙණ් ගිහින් ටිකට් විකුණන තත්ත්වයට පත් කර තිෙබනවා. 
ඒ නිසා ෙම්ක සාධාරණ නැහැ. ඔවුන් කරන්ෙන් රාජකාරියක්. Car 
race වලට ටිකට් විකුණන්න, ෙවන ෙවන උත්සවවලට ටිකට් 
විකුණන්න හමුදාව ෙයොදවන්ෙන් ෙමොකටද? තමුන්නාන්ෙසේලා 
එෙහම නම් හමුදාව ඇතුෙළේ ෙවනම ටිකට් බලකායක් හදන්න. 
එතෙකොට ඒ ෙගොල්ලන්ට තිෙබන්ෙන් ටිකට් විකුණන්න. ෙවන 
රාජකාරි නැහැ. ෙමොකක් හරි උත්සවයක් එනෙකොට සල්ලි ෙහොයා 
ගන්න ඕනෑ නම්, ටිකට් ෙපොත් ටිකක් ගහනවා; ඒවා ටිකට් 
බලකායට ෙදනවා;  ඒෙගොල්ෙලෝ ගිහින් ටිකට් විකුණනවා. එෙහම 
නැතුව හමුදාව දිගින් දිගටම ෙමවැනි කාර්යයන්වලට ෙයදවීම 
පිළිබඳ තමුන්නාන්ෙසේලා මීට වඩා සැලකිල්ලට ලක් කරන්න 
වුවමනායි.  

ඊළඟට, ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳව මතුවී තිෙබන පශ්නය 
ෙකෙරහි මම තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්න 
කැමැතියි. අපි දන්නවා, දැන් අෙප් රෙට් ආරක්ෂාව පිළිබඳව විශාල 
සාකච්ඡාවක් මතු ෙවලා  තිෙබනවා. හමුදාව කවර පාලනයකට  
අයත් වුවත්, රෙට් ජාතික ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීෙම් වගකීම 
ඔවුනට පැවරී තිෙබනවා. ෙද්ශ සීමා ආරක්ෂා කිරීෙම් වගකීම තිවිධ 
හමුදාව ෙවත පැවරී තිෙබනවා. හැබැයි, ඒ රාජකාරිවලින් ඔබ්බට 
හමුදාව කැඳවන්න එපා කියලා අපි තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් ඉල්ලා 
සිටිනවා. මීට ෙපර හමුදාව ෙගොවිෙපොළවලට කැ ෙඳව්වා; හමුදාව 
ෙහෝටල් හදන්න කැ ෙඳව්වා; හමුදාව කැන්වසින්වලට කැ ෙඳව්වා. 
නිත  ෙසේවාෙව් හිටපු හමුදාවට රක්නා ලංකා සමාගෙම් ටී ෂර්ට් 
ඇන්දුවා කියන කාරණය මම ඉතා වගකීෙමන් කියනවා. එෙසේ 
අන්දවා විවිධ රාජකාරිවල ෙයෙදව්වා. මා ළඟ ඡායාරූප තිෙබනවා. 
මම ඒ ඡායාරූප ෙපන්වන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද,  තමුන්නාන්ෙසේලා 
ඒ ෙසොල්දාදුවන්ට විනය පරීක්ෂණ ගනීවි. නමුත් රක්නා ලංකා 
කියන්ෙන් ෙවන සමාගමක්. රාජකාරිෙය් සිටින හමුදා ෙසබෙලකුට 
රක්නා ලංකා සමාගෙම් ටී ෂර්ට් අන්දවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒ නිසා 
හමුදාව පසු ගිය කාලය පුරාවටම ෙද්ශපාලනීකරණයට ලක් කළා. 
සාමාන  ෙසොල්දාදුවා ෙම්කට කැමැත්ෙතන් ෙනොෙවයි ගිෙය්. ඌව 
මැතිවරණෙය්දී බණ්ඩාරෙවල පෙද්ශය බාරව සිටි හමුදා 
නිලධාරිෙයක් සහ අනු කණ්ඩයක් පිළිබඳ මා දන්නවා. ඒ වාෙග්ම 
පස්සර පෙද්ශය ට කණ්ඩායමක් ගිහින් හිටියා. ඒ වාෙග්ම 
ජනාධිපතිවරණ ෙවලාෙව්දී ස්ථාන ගණනාවකට  හමුදාව ෙයොදවා 
තිබුණා. සමහර හමුදා නිලධාරින්  07 ෙවනිදා රෑ ඡන්ද මධ ස්ථාන 
වෙට්ට පිරිත් පැන් ඉසින්න  ෙයොදා ගත්තා. ඒවා පිරිත් පැන් ද 
මතුරපු පැන් ද මම දන්ෙන් නැහැ.  ඒ සඳහා ඔවුන්ව ෙයොදා ගත්තා. 
මා ළඟ විස්තර තිෙබනවා.   

ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ඒවා වැඩ කෙළේ නැහැ. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔව්. වැඩ කෙළේ නැහැ. ඉතින් ඕවා ෙකොෙහොමත් වැඩ 

කරන්ෙන් නැහැ.  ඕවා ෙකොෙහේ හරි වැවකින් පුරවන වතුර. ඒවා 
ගිහින් ඡන්ද මධ ස්ථාන වෙට්ට ඉසින්න එක කාණ්ඩයකට 
බාරදුන්නා. සමහර කාණ්ඩවලට බාරදීලා තිබුණා ඡන්ද 
මධ ස්ථාන බලා ගන්න. ෙම් රෙට් හමුදාව ෙද්ශපාලනයට ෙග්න්න 
එපා. හමුදාව ෙද්ශපාලනයට ෙගන ආපු හැම රටකම හමුදාව 
ජාතික ආරක්ෂාෙව් සීමාෙවන් ඔබ්බට යනවා. ඔවුන් ව ාපාරයකට 
ආෙවොත් ෙමොකද ෙවන්ෙන්? හමුදාව ෙහෝටලයක් කරන්න පටන් 
ගත්ෙතොත් ෙමොකක්ද සිද්ධ ෙවන්ෙන්? ඒ ෙහෝටලයට ලාභයක් 
ලැෙබනවා. ඒ ලාභය ආරක්ෂා කර ගන්න ඕනෑකම තිෙබනවා. 
ඉහළ තනතුරුවලට එයින් යම් මුදලක් ලැෙබනවා. එතෙකොට 
තමන්ෙග් තනතුර, තමන්ෙග් වගකීම පෙසකලා ෙද්ශපාලනයත් 
එක්ක ඔවුන් සම්බන්ධ ෙවනවා. ඒ ෙහෝටලය ෙහෝ ඒ සංචාරක 
බංගලාව බලා ගැනීම ඔවුන්ෙග් වගකීමක් කියා හිතනවා. ෙමොකද, 
ඔවුන්ට ගාණක් ලැෙබන නිසා. ඒ නිසා මූල  කටයුතුවලට, 
ව ාපාරික කටයුතුවලට, ඒ වාෙග්ම ෙවනත් ෙද්ශපාලන වැඩ 
කටයුතුවලට හමුදාව මැදිහත් කර ගැනීම නතර කළ යුතුව 
තිෙබනවා. ෙමොකද, ඒක අපි කවුරුවත් ෙනොසිතන ෙවනත් 
පවණතාවක් කරා තල්ලුවීෙම් අනතුරක පවතිනවා. මම හිතනවා, 
අෙප් රට ඒ අනතුෙර් කඩඉමට ගියා කියලා. අෙප් රෙට් 
වාසනාවකට එය අවසන් වුෙණ් නැහැ. හැබැයි, ඒ අනතුෙර් 
කඩඉම දක්වා ගමන් කරමින් තිබුණා. ඒ නිසා රට තුළ විශාල 
මතයක් ෙගොඩ නැඟිලා තිබුණා. දුරකථනයකින් දුරකථනයකට 
කථා කරන්න බැහැ, හමුදාෙව් බුද්ධි අංශය record  කරනවා ඇති 
කියලා. ෙමෙහම මතයක් තිබුණා. නමුත් මා විශ්වාස කෙළේ නැහැ 
එෙහම record කරනවා කියලා. හැබැයි, ඒ ෙගොල්ෙලෝම මතයක් 
හැදුවා දුරකථනෙයන් දුරකථනයට කථා කරන්න එපා, හමුදා බුද්ධි 
අංශ ඒක record කරනවා කියලා.  තව මතයක් හැදුවා,  කෙඩ්ක  
හතර පස් ෙදෙනක් එකතුෙවලා කථා කරන්න එපා හමුදාෙව් 
කණ්ඩායම් ගෙම් සැරිසරනවා; ගම ඇතුෙළේ ඔත්තුකරුෙවක් 
ඉන්නවා කියා. එෙහම මතයක් ෙගොඩනගන්න පටන් ගත්තා. 

සමහර අයට එවැනි ගාමීය බුද්ධි ෙසේවාවන් පවත්වා ෙගන යෑම 
සඳහා අවශ  වන විෙශේෂ පාඨමාලාවන් හැදෑෙරව්වා. ඒ ෙවන 
ෙමොනවත් නිසා ෙනොෙවයි. රටට ෙවන තර්ජනයක් නිසා 
ෙනොෙවයි, තමන්ෙග් පාලනයට ෙවන තර්ජන වළක්වා ගැනීම 
සඳහායි. එෙසේ හමුදාව ෙමෙහය වූවා ; හමුදාෙව් බුද්ධි අංශ ෙමෙහය 
වූවා;  හමුදාෙව් ෙතොරතුරු ඒකක ෙමෙහය වූවා; හමුදා නිලධාරින් 
ෙමෙහය වූවා; හමුදා අනුකණ්ඩ ෙමෙහය වූවා. ඒ නිසා අපි පසු ගිය 
කාලෙය් ඉතාම නරක පන්නෙය් හමුදාව ෙද්ශපාලනීකරණයට 
ලක් කළ ඉතිහාසයක් පසු කළා. ජනවාරි මාසෙය් අටවැනි දා 
බලයට පත් වූ තමුන්නාන්ෙසේලාටත් තවම මුළුමනින්ම ඒෙකන් 
මිෙදන්න බැරි වී තිෙබනවා කියා අප කියා සිටිනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ආරක්ෂක මණ්ඩලෙය් සමහර 
වාර්තා ආරක්ෂක මණ්ඩලය තුළ විතරක් නතර ෙවන්ෙන් නැතුව 
ෙවන ෙවන අයට යන බව මා ඉතා ෙහොඳින් දන්නවා. සමහර බුද්ධි 
වාර්තා ආරක්ෂක අමාත වරයාෙග් අතට එන්න ෙපර ෙවන 
 අයෙග් අතට යන තත්ත්වයක් මතු වී තිෙබනවා. එෙසේ සිදු වී 
තිෙබන්ෙන් කුමක් නිසාද? එෙසේ සිදු වී තිෙබන්ෙන්, හමුදාව 
ෙද්ශපාලනීකරණය කිරීම නිසා ෙද්ශපාලන මතයන් මත, 
ෙද්ශපාලන වුවමනාවන් මත හමුදාව මුහුණ දීපු අර්බුදයට අද 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුවත් මුහුණ දීලා තිෙබන නිසායි. එදා 
පැවැති ඒ තත්ත්වයට, අර්බුදයට අද තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව 
පත් වී තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි, ආරක්ෂක මණ්ඩලෙය් වාර්තා 
ෙවන ෙවන අය අෙත් තිෙබන්ෙන්. මම වගකීෙමන් කියනවා, අෙප් 
අෙත්ත් තිෙබනවා කියා. ෙකළින්ම මට ලබා දීලා ෙනොෙවයි, 
ෙහොඳද? ෙදන අය අපට දීලා. ඒකයි මම ෙම් කියන්ෙන්. ෙම් සිදු 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඒ නිසා විෙශේෂෙයන් ෙම් 
ෙද්ශපාලනීකරණයට ෙයදවීම පිළිබඳව යළි පතිසංස්කරණයකට 
ලක් කළ යුතුව තිෙබනවා. ඔවුන්ෙග් හැකියාවන් පිළිබඳව, 
ඔවුන්ෙග් දක්ෂතාවන් පිළිබඳව, ඔවුන්ෙග් බුද්ධි ෙතොරතුරු එක් රැස් 
කිරීම පිළිබඳව ඔවුන්ට විෂය ඥානය තිෙබන්න පුළුවන්. හැබැයි, 
අපි ෙම් මෙනෝභාවෙයන් හමුදාව එළියට ෙගෙනන්ෙන් නැද්ද?  

මම කියන්ෙන් ෙමෙහමයි. කාලාන්තරයක් තිස්ෙසේ ඇති වී 
තිෙබන ඇබ්බැහිය, කාලාන්තරයක් තිස්ෙසේ ඇති වී තිෙබන පුරුද්ද 
ආණ්ඩු ෙවනස් වූ පමණින් ෙවනස් ෙවන්ෙන් නැහැ. මම දන්ෙන් 
නැහැ, ඒකට පාඨමාලාවන් හදාරවන්න ඕනෑද, ෙවනම සැසි 
පවත්වන්න ඕනෑද, ඔවුන්ෙග් රාජකාරි සීමාවන් පිළිබඳව වැඩමුළු 
තබන්න ඕනෑද කියා. ඒක ෙවනම කථාවක්. හැබැයි, ෙම් 
පවණතාව තවමත් මුළුමනින්ම ගිලිහී ගිහිල්ලා නැහැ.  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
දැන් සැබෑ ෙවනසක් තිෙබනවා ෙන්, ගරු මන්තීතුමනි.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔව්, හමුදාව ෙද්ශපාලනෙයන් සැලකිය යුතු පමාණයකට 

විතැන් ෙවන ස්වභාවයක් තිෙබනවා. අපි ඒ ගැන සතුටු ෙවනවා. 
මම ඒක අගයනවා. හැබැයි, ඒ වාෙග්ම අපි තවත් සැලකිල්ලට ලක් 
කළ යුතු පධාන කරුණක් තිෙබනවා. ඒ ෙමොකක්ද? හමුදාෙව් 
ෙසොල්දාදුවන් සහ නිලධාරින් තුළ යම් මානසික බිඳ වැටීමක් ඇති 
වී තිෙබනවා, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් මෑත කාලෙය් ඇති වී තිෙබන 
සාකච්ඡාවන් සහ සිදුවීම් පිළිබඳව. ඒ නිසා රජයක් හැටියට ෙම් 
සාකච්ඡාවන් සහ සිදුවීම් පිළිබඳව මීට වඩා නිවැරදි මතයක් 
සමාජයට, රටට ෙගන යා යුතුව තිෙබනවා. අපිටත් පශ්නයක් 
තිෙබනවා. පසු ගිය කාලෙය් හමුදාව තමන්ෙග් සීමාව ඉක්මවා යම් 
රාජකාරිවලට මැදිහත් ෙවන්න ඇති. ඒකට මුළු හමුදාවම වග කිව 
යුතු නැහැ. එක් එක් අයෙග් ෙවන ෙවන වුවමනාවන් මත එක් එක් 
හමුදා නිලධාරින් කටයුතු කරන්න ඇති. හැබැයි, ඒකට මුළු 
හමුදාවක්ම පළි නැහැ. නමුත් අපි අහන්ෙන්, තීකුණාමල ෙය් 
නාවික හමුදා කඳවුරකට එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් 
නිෙයෝජිතවරුන් යන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියා අපි දැන ගන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන එකයි. ඒකට අවසර දුන්ෙන් කවුද? කාෙගන්ද 
ඉල්ලා සිටිෙය්? ලංකාෙව් හමුදා කඳවුරක් පරීක්ෂාවට භාජන 
කරන්න ඕනෑය කියා අවසර ඉල්ලුෙව් කාෙගන්ද කියා මම දැන 
ගන්න කැමැතියි. අවසර දුන්ෙන් කවුද? කවුරුවත් අවසර දුන්ෙන් 
නැත්නම් ෙකොෙහේ ෙකොෙහේ ෙහෝ අයට ෙකොෙහේ ෙකොෙහේ  ෙහෝ 
හමුදා කඳවුරක් අස්ෙසේ රිංගන්න ඉඩ තිෙබනවාද? එෙහම 
රිංගන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒ පිළිබඳව අපි - 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ගරු මන්තීතුමනි, නාවික හමුදාපතිතුමාෙගන් අවසර අරෙගන, 

ඒ වාෙග්ම ඒ සම්බන්ධෙයන් සියලු ෙදනාෙගන්ම වාර්තාවක් ලබා 
ෙගන - 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔව්, ඔව්. ඒ කියන්ෙන්, නාවික හමුදාපතිවරයාෙගන් අවසර 

අරෙගන, ඒ සඳහා වාර්තාව අරෙගන කියලා ෙන්.  මම කියන්ෙන් 
ෙමපමණයි. පළමු ෙකොටම කළ යුතු ෙද් ෙමොකක්ද?  

 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ෙද්ශපාලනික වශෙයන් අපි කළ යුතු ෙද්වල් තිෙබනවා. 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු රාජ  ඇමතිතුමනි, ඒක වරද්දා ගන්න එපා. ෙද්ශපාලනික 

වශෙයන් කළ යුතු ෙද්වල් තිෙබනවා. හැබැයි, ෙද්ශපාලනික 
වශෙයන් කළ යුතු හැම එකකම සීමාවක් තිෙබනවා. ඒ සීමාව 
තමයි, අෙප් ස්ෛවරීභාවය. ස්ෛවරීභාවය පිළිබඳව තීරණය 
ආරක්ෂා කිරීම ආණ්ඩුවක වගකීමක්. ඒ ස්ෛවරීභාවය 
උල්ලංඝනය වීමට අපි කිසි ෙසේත්ම ඉඩ කඩ ලබා දිය යුතු නැහැ. 
අපිට කියන්න පුළුවන්, අපි ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳව වග 
කියනවා; අපි රෙට් ස්ෛවරීභාවය ආරක්ෂා කරනවා; අෙප් 
ෙභෞමික අඛණ්ඩතාව පිළිබඳව විශාල විශ්වාසයක් තිෙබනවා 
කියා. හැබැයි, සිදු ෙවමින් තිෙබන භාවිතයන් පිළිබඳව මීට වඩා 
තමුන්නාන්ෙසේලා සැලකිල්ලක් දැක්විය යුතුයි කියා අපි විශ්වාස 
කරනවා. 

ඊළඟ විෙශේෂ කරුණ වන්ෙන්, දැන් අෙනකුත් හමුදාවන් තුළ 
ඒ කියන්ෙන්, යුද හමුදාවට අමතරව අෙනක් හමුදාවන් තුළ ඇති වී 
තිෙබන අර්බුද ගණනාවක් තිෙබන එකයි. පසු ගිය කාලෙය් විවිධ 
පළි ගැනීම් මත සමහර නිලධාරින් ෙනරපා හැරියා. ඉතා පැහැදිලිව 
ෙනරපා හැරියා. එයින් යම් පිරිසකට සහනය ලබා දුන්නා. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් මම ජනාධිපතිතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. හැබැයි, 
2010දී විශාල ෙලස හමුදාෙව් පිරිසක් ෙද්ශපාලන පළිගැනීම්වලට 
ලක් වුණා. විෙශේෂෙයන්ම 2005 ජනාධිපතිවරණෙය්දී 
ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා මැතිවරණයට තරග කිරීමත් එක්ක පැවැති 
ආණ්ඩුව තුළ මතයක් ෙගොඩ නැඟුණා, හමුදාෙව් විශාල 
කණ්ඩායමක් ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා එක්ක කිට්ටුෙවන් වැඩ 
කරනවා ඇති කියා.  

එම නිසා විවිධ ෙහේතු මත නම් lists හදන්න පටන් ගත්තා; 
සමහර අයට දඬුවම් දුන්නා; සමහර අයට උසස්වීම් ලබා දුන්ෙන් 
නැහැ; සමහර අය හමුදාෙවන් ෙනරපා දැම්මා; සමහර අයට රට 
අත් හැරලා යන්න සිද්ධ වුණා. සමහර නිලධාරින් රට අත් හැරලා 
ගියා. ඔවුන්ට ඔවුන්ෙග් ජීවිතය පිළිබඳ සැකයක් මතු වුණා. 
තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන වුවමනාවකට අනුව හමුදාව ෙපළ ගැස්වීම 
නිසා ඒ ෙද්ශපාලන වුවමනාවත් එක්ක ෙපළ ගැෙහන්ෙන් නැහැ 
කියලා කල්පනා කරන පිරිසක් විවිධ අඩන්ෙත්ට්ටම් සහ විවිධ 
දඬුවම්වලට භා ජන ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි 
ඔබතුමන්ලාෙගන් ඉල්ලා සිටින්ෙන්, ඒ අඩන්ෙත්ට්ටම් සහ 
දඬුවම්වලට භාජන ෙවලා තිෙබන නිලධාරින් පිළිබඳව තීරණයක් 
ගන්න කියලායි. මා දැක්කා, කිහිප ෙදෙනක් පිළිබඳව තීරණයක් 
අර ෙගන තිබුණා. නමුත් ඒ සියලු නිලධාරින් පිළිබඳව ඉතාමත් 
ඉක්මනින් තීරණයක් ගන්න ඕනෑ. අභියාචනා කිරීම සඳහා ඔවුන්ට 
කාලයක් ලබා ෙදන්න ඕනෑ. ඒ කාලය තුළ ඔවුන්ට අභියාචනා 
කරන්න අවස්ථාවක් ලබා දීලා, ඒවා විභාග කිරීම සඳහා ඉතාම 
ෙහොඳ පරීක්ෂණ මණ්ඩලයක් පත් කරලා, ඒ පරීක්ෂණ 
මණ්ඩලෙය් තීරණය අනුව නැවත ඔවුන් බඳවා ගැනීමට සහ 
ඔවුන්ට ලබා දිය යුතු උසස්වීම් ලබා දීමට කටයුතු කළ යුතුයි 
කියලා අපි ෙයෝජනා කරනවා.  
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නාවික හමුදාව තුළ දැන් ගැටලුවක් මතු ෙවලා තිෙබනවා. 
සමහර පැහැර ගැනීම්වලට, සමහර ඝාතනවලට නාවික හමුදාෙව් 
ඉහළම පිරිස් සම්බන්ධයි කියලා යම් මතයක් ෙගොඩ නැ ෙඟමින් 
තිෙබනවා. එම නිසා අපි තමුන්නාන්ෙසේලාට පළමුෙකොටම 
කියනවා, පරීක්ෂණ කරනවා නම් පරීක්ෂණ කරන්න කියලා. 
 ෙබොෙහෝ විට අෙප් රෙට් සිදු ෙවමින් තිෙබන ෙද් තමයි 
පරීක්ෂණයට ෙපර ඒ හා සම්බන්ධ ෙතොරතුරු එළියට එන්න පටන් 
ගැනීම. ඒ ෙතොරතුරු නිවැරදිද, ඒවා හරියටම එෙසේ සිදු වී 
තිෙබනවාද කියලා බලන්න ඕනෑ. නැත්නම්, එක් එක් නිලධාරින් 
පිළිබඳව, එක් එක් පුද්ගලයන් පිළිබඳව යම් යම් චිත ෙගොඩ 
නැ ෙඟන්න පුළුවන්. යම් ෙකෙනක් දකින ෙකොට ඔළුෙව් මවා 
ගන්නවා, "ෙමයා නම් ඝාතකෙයක්" කියලා. තව ෙකෙනක් දකින 
ෙකොට ඔළුෙව් මවා ගන්නවා, "ෙමයා නම් පැහැර ගත් ෙකෙනක්" 
කියලා. ඒ නිසා අද ෙම් රෙට් එක් එක් අයට ෙවන ෙවනම චිත 
ෙගොඩ නැඟිලා තිෙබනවා. ඒ සඳහා තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් 
පරීක්ෂණ සිදු කරන කියාවලියත් ෙහේතු වී තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් 
කියාවලිය පිළිබඳව මීට වඩා අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑකම 
තිෙබනවා. ඔවුන්ෙග් ෙසේවය සහ ඔවුන්ෙග් කාර්ය භාරය පිළිබඳ 
වටිනාකම සහ ගරුත්වය ආරක්ෂා වන පරිදි තමයි ඒ පරීක්ෂණ 
කටයුතු ඉදිරියට කර ෙගන යා යුතු වන්ෙන්. 

ඊළඟට, මම විෙශේෂෙයන්ම තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අවධානය 
ෙයොමු කරන්න කැමැතියි, ඇවන්ට් ගාර්ඩ් ගනුෙදනුව පිළිබඳව. ඒ 
ගැන කථා කෙළේ නැත්නම් අඩුවක් දැෙනයි. ඇත්තටම ඒ ගැන දැන් 
මම කථා කරන්ෙන් අඩුෙවන්. මට වඩා දැන් ඒ පැත්ෙතනුයි ඒ 
ගැන කථා කරන්ෙන්. අපට ඒ ගැන සතුටුයි. දැන්, නාවික හමුදාව 
යටතට එහි කාර්ය භාරය පවරා ගන්න ජනාධිපතිවරයා 
නිෙයෝගයක් නිකුත් කරලා තිෙබනවා. එතෙකොට නාවික හමුදාව 
යටතට එම කාර්ය භාරය පවරා ගන්න නම්, ඔවුන්ෙග් වැරැද්දක් 
තිබිය යුතුයි. නැත්නම් පවරා ගන්න බැහැ ෙන්. පවරා ගන්ෙන් ඒ 
නිසා. නැත්නම් පවරා ගැනීමක් සිදු කරන්න බැහැ. විෙශේෂෙයන්ම 
මා දන්නවා, අවසානෙය්දී අත් අඩංගුවට ගත් ෙනෞකාව කිසිදු 
අවසරයකින්  ෙතොරව ලංකාවට ඇතුළු ෙවන්න ආපු ෙනෞකාවක් 
බව. එහි Sea Marshalsලා තුන් ෙදෙනක් සිටින බවට සහ අවි 
ආයුධ තුනක් තිෙබන බවට තමයි MoD එක දැනුවත් කරලා 
තිබුෙණ්. ඒ වාෙග්ම එහි කපිතාන්වරයා ශී ලාංකික 
කපිතාන්වරෙයක් කියලා දැනුවත් කරලා තිබුණා. ඒකට ඇතුළු වීම 
සඳහා දරපු උත්සාහය වැළැක්වූවා. නමුත් නාවික හමුදාෙව් 
නිලධාරින්ෙග් ෛධර්යය මත ඒකට ඇතුළු වුණා. ඊට පස්ෙසේ ඒ 
සියලු අවි ආයුධ පිළිබඳව වාර්තාවක් සකස් කරලා තිෙබනවා. මා 
දන්නා විධියට ඒ වාර්තාව ෙලොකු ෙපොතක්. එක් එක් අවිය පිළිබඳව 
ෙවන ෙවනම වාර්තා ඒ තුළ තිෙබනවා. එහිදී හඳුනා ෙගන 
තිෙබනවා, අවි ආයුධ 53ක අංක ෙවනස් ෙකොට තිෙබන බව. මා 
දන්ෙන් නැහැ. මා පරීක්ෂා කෙළේ නැහැ. මා කියන්ෙන්, නාවික 
හමුදාව විසින් එම අවි ආයුධ පරීක්ෂා ෙකොට බලා ඉදිරිපත් කරලා 
තිෙබන වාර්තාව අනුවයි. ඒ වාර්තාෙව් කරුණු කිහිපයක් පිළිබඳව 
පැහැදිලිව සඳහන් ෙවනවා. එක කාරණයක් තමයි, ඔවුන් අවසර 
ෙගන තිබුෙණ් නැහැ කියන එක. ඔවුන් දැනුවත් වී තිබුෙණ්, Sea 
Marshalsලා තිෙදෙනක් සිටින බවට සහ අවි ආයුධ තුනක් තිෙබන 
බවටයි. ඔවුන් දැනුවත් ෙකොට තිබුෙණ්, කපිතාන්වරයා 
ලාංකිකෙයක් කියලායි.  

 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Member, please wind up now.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මම කථාව අවසන් කරනවා.  

හැබැයි කපිතාන්වරයා ලාංකිකෙයක් ෙනොෙවයි. අත් අඩංගුවට 
ගත් අවි ආයුධ පමාණෙයන් 53කට ආසන්න සංඛ ාවක අංක 
තහඩු මකා ති ෙබන බව ඔවුන් නිරීක්ෂණය කර තිෙබනවා. ඉතින් 
ෙම්ක බරපතළ අපරාධයක් ෙන්. අංක තහඩු මකා දමන ලද අවි 
ආයුධ ෙම් නැෙව් තිෙබනවා කියලා නාවික හමුදාව විසින්ම වාර්තා 
සපයලා කියනවා නම් ෙකොෙහොමද, කපිතාන්වරයා එළියට 
යන්ෙන්? ෙකොෙහොමද, කාර්ය මණ්ඩලය එළියට යන්ෙන්? මම 
දැන ගන්න කැමැතියි, ෙමොන අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
ගිහිල්ලාද කපිතාන්වරයාෙගන් කට උත්තරයක් අර ෙගන 
තිෙබන්ෙන් කියලා; එහි කාර්ය මණ්ඩලෙයන් කට උත්තරයක් අර 
ෙගන තිෙබන්ෙන් කියලා. නැවක් ඇතුෙළේ තිබී ෙම් වාෙග් අවි 
ආයුධ ෙතොගයක් හසු වුණා නම්, නැව ඇතුෙළේ තිබුණු අවි 
ආයුධවල අංක තහඩු මකා තිෙබනවා නම්, සාමාන  නීතිය අනුව 
කළ යුතු පළමු කාර්ය භාරය තමයි එහි කපිතාන්වරයාෙගන් කට 
උත්තරයක් ලබා ගැනීම. මා ෙයෝජනා කරන්ෙන් නැහැ, ඔහු අත් 
අඩංගුවට ගන්න කියලා. ඒකත් ෙහොඳ පියවරක්. හැබැයි, 
පළමුෙකොටම කට උත්තරයක් ගන්න ඕනෑ. එහි කාර්ය 
මණ්ඩලෙයන් කට උත්තරයක් ගන්න ඕනෑ. හැබැයි තවම ඒ 
කපිතාන්වරයාෙගන් ෙහෝ ඒ කාර්ය මණ්ඩලෙයන් අපරාධ 
පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව කට උත්තරයක් අර ෙගන නැහැ. 
සාමාන  පුරවැසිෙයකුටත් ෙම් නීතිය ෙමෙහමම බල 
පැවැත්ෙවනවාද? සාමාන  පුරවැසිෙයක් කම්මෙල් හදන ෙපොඩි 
ගිනි අවියක් ළඟ තබා ගත්තත්, ෙපොලීසිය ඇවිල්ලා ඔහු අත් 
අඩංගුවට ගන්නවා; කම්මෙල් මයිනහම ඇදපු ෙකනාත් අත් 
අඩංගුවට ගන්නවා. ෙමන්න ෙමෙහම ෙන් නීතිය ඉටු වන්ෙන්. 
"ඔයා ද හුළං ඇරිෙය්?" කියලා කම්මෙල් මයින හම අදින ෙකනාත් 
අත් අඩංගුවට ගන්නවා.  එෙහම අත් අඩංගුවට ගන්න නීතියක් 
තිෙබන රෙට් අවි ආයුධ 53කට ආසන්න පමාණයක අංක තහඩු 
මකලා තිෙබනවා කියලා, නාවික හමුදාෙව් පරීක්ෂා කරන ලද 
නිලධාරින් වාර්තා කරලා තිබියදී අපරාධ පරීක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව කට උත්තරයක් ෙනොගන්ෙන් ඇයි? ඒකද අෙප් 
රෙට් නීතිය? බලය තිෙබන අයට, මුදල් තිෙබන අයට, අවිය 
තිෙබන අයට, නීතිය නැද්ද? නීතිය තිෙබන්ෙන් සාමාන  ගෙම් 
සිටින අයට විතරක්ද?  

එම නිසා ෙමම නීතිෙය් සාධාරණත්වය හැෙදන්න ඕනෑ. මම 
නැවත නැවතත් කියන්ෙන් ෙම්ෙක් ගනුෙදනු ෙගොඩක් තිෙබන 
අතර, ෙමම අවසන් ගනුෙදනුෙව්දී; අවසන් සිදුවීෙම් දී ඉතා 
පැහැදිලිව දක්ෂිණ අනුඛණ්ඩය භාරව හිටපු ඒ නාවික හමුදාෙව් 
නිලධාරින්ට අප ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඔවුන්ට ෛධර්යයක් 
තිබුණා. ඔවුන් බාධාවන් මැඩ පැවැත්වීම සඳහා විවිධ උපකම 
ෙයදුවා. ඒ උපකම හරහා තමයි ඔවුන් ඒ නැවට ෙගොඩ වුෙණ්. 
සාමාන  කියාදාමයට අනුව ඔවුන් එම නැවට ෙගොඩ ෙවන්න 
උත්සාහ කළානම්, ඔවුන්ට ෙගොඩ ෙවන්න බැහැ. ඔවුන් ෙගොඩ වීම 
වළක්වනවා. ෙගොඩ වීම වැළැක්වීම සඳහා බාධාවන් හදනවා. 
හැබැයි, විවිධ උපකම හරහා තමයි ඔවුන් එම නැවට ෙගොඩ වී ඒවා 
පරීක්ෂා කරන්න අවස්ථාව ලබා ගත්ෙත්. වාර්තාව ඇවිත් 
තිෙබනවා. මා දන්නා විධියට  ජනාධිපතිතුමාට එම වාර්තාව 
ෙපන්වා තිෙබනවා. එදා ඇති වූ සාකච්ඡාෙව්දී එතුමාට එය ලබා 
දුන්නා ද කියලා මා දන්ෙන් නැහැ. එදා ඔබතුමා සහ ඇවන්ට් 
ගාර්ඩ් පිළිබඳව රාජිත  ඇමතිතුමන්ලා හිටපු සාකච්ඡාවකදී නාවික 
හමුදාෙවන් පැමිණි නිලධාරී මහත්මයා එම වාර්තා පිළිබඳව  
කරුණු ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. නමුත්, මා දන්ෙන් නැහැ එම 
වාර්තාව ලබා දුන්නා ද, නැද්ද කියලා. නමුත්, වාර්තාවක් 
තිෙබනවා. එක හරිම පැහැදිලියි.   

නාවික හමුදාපතිතුමා ඒ සාකච්ඡාෙව්දී පැහැදිලිව කිව්වා. 
ඉතින්, එෙහම තිබියදී තව ෙමොනවාද? ෙම් ආකාරෙයන් අවි ආයුධ 
53කට ආසන්න පමාණයක අංක තහඩු මකලා තිෙබනවා කියලා 
නාවික හමුදාපතිවරයා විසින් ජනාධිපතිවරයාට වාර්තා කර 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

තිෙබනවා නම්, අපි කාටද තව කියන්ෙන්? ෙම් රෙට් සිටින අප  
නීතිෙය් සහ යුක්තිෙය් සාධාරණත්වය ඉල්ලා බලාෙගන ඉන්ෙන් 
කවුරු ෙදසද? ජනාධිපතිවරයා ගාවටත් ෙගොස් තිෙබනවා නම්, 
අමාත වරු ගාවටත් ෙගොස් තිෙබනවා නම්, යුක්තිය හා 
සාධාරණත්වය ඉල්ලලා කවුරු ෙදස ද අපි බලාෙගන ඉන්න ඕනෑ. 
මීට වඩා ඉල්ලන්න තැනක් නැහැ. පිටසක්වල ඉන්න 
ෙදවියන්ෙගන් ඉල්ලන්නද? කවුරු ඉල්ලුවත් අපි ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙගන් ඉල්ලන්ෙනත් නැහැ. ඒක ෙන් තිෙබන පශ්නය? 
ඒ නිසා අපි කියන්ෙන්, ෙම් සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් යන්න පුළුවන් 
උපරිම තැනට ෙගොස් තිෙබනවා. නමුත්, යට ගසමින් තිෙබනවා. 
යට ගසමින් තිෙබනවා පමණක් ෙනොෙවයි, ඔවුන් ෙද්ශපාලනයට 
මැදිහත් ෙවමින් තිෙබනවා. ෙමතැන තිෙබන්ෙන් ඇවන්ට් ගාර්ඩ් 
ගනුෙදනුවක් ෙනොෙවයි, ඇවන්ට් ගාර්ඩ් ෙද්ශපාලනයක්. ෙම් රෙට් 
පුරවැසියන්ෙගන් අපි අහනවා, ඇවන්ට් ගාර්ඩ් ෙද්ශපාලනයක් 
අෙප් රටට තහවුරු ෙවන්න ඕනෑද කියලා?  ඇමතිවරු මිලදී ගන්න 
පුළුවන්. මන්තීවරුන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. Files හංගන්න 
පුළුවන්. නිලධාරින් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ව ාපාරිකයන් මිලදී 
ගන්න පුළුවන්. මාධ  මිලදී ගන්න පුළුවන්. ෙවබ් අඩවිකරුවන් 
මිලදී ගන්න පුළුවන්. ෙම්ක, ඇවන්ට් ගාර්ඩ් ෙද්ශපාලනයක්. අපි 
අහනවා, අෙප් රෙට් ඇවන්ට් ගාර්ඩ් ෙද්ශපාලනයක් ඇති ෙවන්න 
ඕනෑද? ඒක සාධාරණයිද? ෙම් ඇවන්ට් ගාර්ඩ් ෙද්ශපාලනය. ෙහට 
ෙම් ෙගොල්ලන් තමයි ආණ්ඩු හදන්ෙන් කවුද කියාත් තීරණය 
කරන්ෙන්. ෙමය වර්ධනය ෙවනවා නම්, ෙම්ෙගොල්ෙලෝ තමයි 
ෙහට ආණ්ඩු තිෙබනවාද කියලා තීරණය කරන්ෙන්. 
ෙම්ෙගොල්ෙලෝ තමයි ආණ්ඩු වට්ටන්ෙන්. ෙලෝකෙය් කැසිෙනෝ 
ෙද්ශපාලනය තිබුණු එක යුගයක් තිබුණා. කැසිෙනෝ ව ාපාරය 
ඇතුළත  තමයි ආණ්ඩු ෙපරළන්න සාකච්ඡා කරන්ෙන්. කැසිෙනෝ 
ව ාපාරය ඇතුළත තමයි ගනුෙදනු සිදු ෙවන්ෙන්. කැසිෙනෝ 
ව ාපාරෙයන් තමයි මන්තීවරු මිලදී ගන්ෙන්. ඒ අනුව, කැසිෙනෝ 
ෙද්ශපාලනය හා සමාන ඇවන්ට් ගාර්ඩ් ෙද්ශපාලනයක් අෙප් රෙට් 
තිෙබනවා. ඒ නිසා ඔවුන් තමයි අෙප් රෙට් ආණ්ඩු ෙපරළන්ෙන්, 
ආණ්ඩු පිහිටුවන්ෙන්,  මන්තීවරු මිලදී ගන්ෙන්, ඔවුන්ව එෙහට 
ෙමෙහට මාරු කරන්ෙන්. ඒ නිසා ඇවන්ට් ගාර්ඩ් ෙද්ශපාලනයටයි 
අපි විරුද්ධ ෙවන්න ඕනෑ. එෙහම නැතිව පුද්ගලෙයකුට ෙනොෙවයි; 
ඔහුෙග් කාර්ය භාරයන් පිළිබඳව ෙනොෙවයි.  ඇවන්ට් ගාර්ඩ් 
ෙද්ශපාලනයක් අපි අෙප් රෙට් තහවුරු ෙවන්න  ඉඩ ෙදන්න 
ඕනෑද?  තමුන්නාන්ෙසේලා ජනවාරි මාසෙය් 08 ෙවනිදා අෙප්ක්ෂා 
කෙළේ ඒකද? ඒ නිසා මට කනගාටුවක් තිෙබනවා. ගරු සුජීව 
ෙසේනසිංහ මැතිතුමා එදා විපක්ෂෙය් ඉන්න ෙකොට ෙම් සිදුවීම් 
පිළිබඳව දක්වන ලද හඬ; ඒ ස්වරය දැන් වැසී තිෙබන්ෙන් ඇයි 
කියලා මට හිතා ගන්න බැහැ. 

 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
ගරු මන්තීතුමා දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, මම අවසන් කරන්නම්. ඇයි ඒ 

හඬ වැසී තිෙබන්ෙන් කියලා හිතා ගන්න බැහැ. 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
එෙහම නැහැ. 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මා හිතන්ෙන් නැහැ එෙහම ෙවයි කියලා. නමුත්, දැන් එතුමා 

කල්පනා කරනවා. ෙම් හැම මන්තීවරෙයකුම කථා කරන්න 
කලින් ඔළුෙව් වැඩ කරන සිතුවිල්ලක් තිෙබනවා. ෙම්කට ගරු 
අගමැතිතුමා දරන ස්ථාවරය ෙමොකක්ද දන්ෙන් නැහැ.  

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

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මම දන්නවා. ෙම් හැම ෙකනාම කථා කරන්න කලින් 

කල්පනා කරනවා ෙම්ෙකදී ගරු අගමැතිතුමා ඉන්ෙන් ඇවන්ට් 
ගාර්ඩ් සිද්ධිය පැත්ෙත් ද, නැද්ද කියලා. නැත්නම් ෙම්ෙගොල්ෙලෝ 
ඔක්ෙකොම කථා කරනවා. අගමැතිතුමාෙග් පැත්ෙතන් ෙම් සඳහා 
පකාශයක් ආවාම ෙම් ෙගොඩක් අය නැඟිටින්න පටන් ගන්නවා. 
මම විවෘතවයි කියන්ෙන්. ආණ්ඩුෙව් මූලික නායකයන් ෙම් 
පශ්නය පිළිබඳව දරන ස්ථාවරය- 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මම ඒ ෙකොමිටිෙය් හිටියා. තව ෙමොකුත් කියන්න ෙදයක් 

නැහැ.  
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු අගමැතිතුමනි, නමුත් පශ්නය ෙම්කයි. පශ්නය 

තිෙබන්ෙන් සභාපති එනවා නම්,-  
 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Member, please wind up now.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, මම කථාව අවසන් කරන්නම්. 

ෙමම ගරු සභාවට එනවා නම්, ෙම් පිළිබඳව අගාමාත වරයාෙග් 
ස්ථාවරය යම් පමාණයකට දැන ගන්න පුළුවන්. මම දන්නවා, ෙම් 
නිහඬව ඉන්ෙන් ඇයි කියලා. මට ඕනෑකම තිෙබන්ෙන් ඔබතුමා 
අවදි කරවන්න ෙනොෙවයි. එතෙකොට ෙම් නිහඬව ඉන්න ෙගොඩක් 
අය අවදි ෙවනවා. දැන් අවදි ෙවන්න බයයි. ෙමොකද, ෙලොකු තැන 
ෙමොනවා හිතයි ද දන්ෙන් නැහැ ෙන්. මම දන්නවාෙන් කට්ටිය 
ගැන.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙලොකු තැනෙග් පශ්නයක් නැහැ. අතිගරු 

ජනාධිපතිතුමාෙග් පශ්නයකුත් නැහැ, මෙග් පශ්නයකුත් නැහැ.  
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ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එෙහමනම් කමක් නැහැ. එෙහමනම් කට්ටියව අවදි කරයි 

කියලා මම හිතනවා.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මම කිසිම දූෂණයක් ගැන කථා කරලා නැහැ. ෙමොකද, මම 

ෙකොමිටිෙය් සභාපතිවරයා. මම කියන එක මට විරුද්ධව පාවිච්චි 
කරන්න පුළුවන් උසාවිෙය්දී.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔබතුමා කිසිම දූෂණයක් ගැන කථා කරලා නැති එක ෙහොඳයි. 

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මා ෙම් කියන්ෙන් ෙවන ෙමොනවත් ෙනොෙවයි. 
නිහඬව ඉන්න අය ඇවන්ට් ගාර්ඩ් ෙද්ශපාලනයට එෙරහිව අවදි 
කරන්න නම් ආණ්ඩුෙව් ඉහළම කණ්ඩායම්වල මතය ඉතා වැදගත් 
වනවා. එතෙකොට නිහඬව ඉන්න ෙබොෙහෝ අය තවත් කථා කරන්න 
පටන් ගනියි කියලා මා හිතනවා.   

 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Member, please wind up now.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මා අවසන් කරනවා, ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි. ෙම් 

අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව නැවත වතාවක් ඔබතුමාට ෙබෙහවින් 
ස්තුතිවන්ත වනවා. 

 
[අ.භා. 12.11] 
 
අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා (ජනාධිපතිතුමා, 
මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත තුමා සහ  ආරක්ෂක 
අමාත තුමා) 
(ேமதகு ைமத்திாிபால சிறிேசன - ஜனாதிபதி ம் மகாவ  
அபிவி த்தி, சுற்றாடல் அைமச்ச ம் பா காப்  அைமச்ச ம்) 
(His Excellency Maithripala Sirisena - President, Minister of 
Mahaweli Development and Environment and Minister of 
Defence) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම 2016 අය වැය 

විවාදෙය්, ආරක්ෂක අමාත ාංශය, අධිකරණ අමාත ාංශය, නීතිය 
හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත ාංශය, ෙපොලිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඇතුළු තවත් ආයතනවලත් වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව 
කාරක සභා අවස්ථාෙව් විවාදය පැවැත්ෙවන අවස්ථාෙව්දී මා එයට 
සහභාගි වීමට පධාන වශෙයන්ම තීරණය කෙළේ, ජාතික ආරක්ෂාව 
සහ ජාතික සංහිඳියාව පිළිබඳව වර්තමානෙය් රට තුළ ඇති වී 
තිෙබන සාකච්ඡා සම්බන්ධෙයන් ජනාධිපතිවරයා  විධියට මෙග් 
අදහස් කිහිපයක් සුළුෙවන් සහ ෙකටිෙයන් පකාශ කිරීම සඳහායි.  

ඊට ෙපර ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමාට මා ස්තුතිවන්ත 
වනවා, ෙපොලිස් ෙසේවාෙව් සහ හමුදා ෙසේවාවල ජාතික ආරක්ෂාව 
සම්බන්ධෙයන් ඉදිරිපත් කරන ලද කරුණු සම්බන්ධෙයන්. අනුර 
දිසානායක මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ කරුණු අතෙර් ෙබොෙහෝ 
කරුණුවලට මමත් එකඟතාව පළ කරන බව විෙශේෂෙයන්ම 
සඳහන් කරන්නට ඕනෑ.  

අපි ජාතික ආරක්ෂාව සහ ජාතික සංහිඳියාව පිළිබඳව කථා 
කරන විට මූලික වශෙයන්ම පාර්ලිෙම්න්තුව, ෙද්ශපාලන 
ක්ෙෂේතය, ජනමාධ ය පිළිබඳව වර්තමානෙය් රට තුළ සංවාදයක් 
ඇති වී තිෙබන බව කියන්නට ඕනෑ. රෙට් ෙපොදු ජනතාව ෙම් 
පිළිබඳව දැඩි ෙලස රජෙය් අවධානයට ෙයොමු කර තිෙබනවා. 
මූලික වශෙයන්ම වසර 26ක දීර්ඝ කාලීන යුද්ධයක් 2009 මැයි 
මාසෙය් 18වන දා අවසන් වීෙමන් පසුව අපි සෑම ෙකෙනකුම ඒ 
පිළිබඳව ඉතාමත් සතුටට පත් වුණා. ඒ යුද්ධයට ෙද්ශපාලන 
නායකත්වය දුන්නු මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාට මා 
විෙශේෂෙයන්ම ස්තුතිවන්ත වනවා. ඒ වාෙග්ම ජනරාල් සරත් 
ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා පමුඛව ආරක්ෂක හමුදාවල පධානීන් සහ 
ඒ සඳහා දිවි පිදූ අවසාන රණ විරුවා, යුද ෙසබළා දක්වා සෑම 
ෙකෙනකුටම මුළුමහත් ජාතිෙය් ෙගෞරවය හිමි වනවා. යුද්ධය 
ජයගහණය කිරීම සඳහා ෙද්ශපාලන නායකත්වයට සහ ආරක්ෂක 
හමුදාවල රණ විරුවන්ෙග් කැප වීමට රෙට් ෙපොදු ජනතාවෙග් 
විශාල ආශීර්වාදයක් ලැබුණා. රෙට් සියලු ෙද්ශපාලන පක්ෂත්, 
රාජ  ෙසේවය ඇතුළු රෙට් ෙපොදු මහ ජනතාවත් රටක, ජාතියක 
අනාගතය සඳහා යුද්ධය ජයගහණය කිරීමට සිය කැප වීම් කළා.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ජාතික ආරක්ෂාව සහ ජාතික 
සංහිඳියාව පිළිබඳව කථා කිරීෙම්දී විෙශේෂෙයන්ම අෙප් අවධානය 
ෙයොමු විය යුතු කාරණයක් තිෙබනවා. 2009 මැයි මාසෙය් 18වන 
දා දක්වා ෙම් රට කඩන්න, ෙවන් කරන්න, ඊළාම් රාජ යක් බිහි 
කරන්න ශී ලංකා ජනරජෙය් ආරක්ෂක හමුදා සමඟ සටන් කළ 
තස්තවාදින් සියලුෙදනා, ඒ සටෙන් සිටි අය ජීවිත වශෙයන්, 
ෙභෞතික වශෙයන් විනාශ වුණා. ඒ වාෙග්ම ඒ අවස්ථාවන්වලදී 
සටෙන් සිටි අයෙගන් විශාල පිරිසක් එදා අත් අඩංගුවට ගත්තා. 
ෙම් රෙට් ඊළාම් රාජ යක් බිහි කිරීම සඳහා එල්ටීටීඊ තස්තවාදයට 
අනුබල දුන් පධාන වශෙයන්ම ඊළමට සම්බන්ධ විෙද්ශයන්හි සිටි, 
එයට අනුගහය දුන්න, මුදල් ෙසොයා දුන්න, ආධාර අනුබල දුන්න 
පුද්ගලයන් ඒ සම්බන්ධෙයන් ජාත න්තරය තුළ හඬක් නැඟුවා. 

තස්තවාදයට විරුද්ධව පැවැති යුද්ධය 2009දී අවසන් කරන්න 
අපි කවුරුත් සහභාගි වුණා. ඒ යුද්ධය අවසන් කිරීෙමන් පසුව 
2009 මැයි මාසෙය් 19වැනි දා ෙලෝකෙය් අෙනක් රටවලට වාෙග්ම 
ෙම් රටට ඉර පෑව්ෙව් පශ්චාත් යුද සමයක ඉටු කළ යුතු ජාතික 
අවශ තා ඉෂ්ට කිරීම සඳහායි. ෙලෝකෙය් ෙබොෙහෝ රටවල ඇති වූ 
ආකමණ, එෙහම නැත්නම් අභ න්තර යුද තත්ත්වයන්, ෙබදීම් 
සියල්ල පිළිබඳ ඉතිහාසය පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කිරීෙම්දී 
යුද්ධය අවසන් වීෙමන් පසුව -පශ්චාත් යුද සමෙය්- රජයක් විධියට 
ඉතාමත්ම සුවිෙශේෂී වූ කාර්ය භාරයක් රට සහ රෙට් ජනතාවෙග් 
අනාගතය ෙවනුෙවන් ඉටු කළ යුතු ෙවනවා. නමුත් ෙගවී ගිය වසර 
6ක කාලය ගත් විට, මූලික වශෙයන්ම යුද්ධය අවසන් ෙවලා 
පශ්චාත් යුද සමයක රජයක් විධියට, රටක් විධියට කළ යුතු 
කාර්යයන් ඉටු ෙනොවීම පිළිබඳ පශ්නයට අපි අද මුහුණ දීලා 
තිෙබනවා.  

අෙප් පසු ගිය රජය උතුරු නැ ෙඟනහිර සංවර්ධනය සඳහා, 
විෙශේෂෙයන්ම යුද්ධය පැවැති පෙද්ශවල විශාල වැඩ ෙකොටසක් 
කළා. උතුරු වසන්තය,  නැ ෙඟනහිර නෙවෝදය ආදී වැඩසටහන් 
තුළින් ෙභෞතික සම්පත් සංවර්ධනය පුළුල් ෙලස ඉටු කළා. ගරු 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ඒ පෙද්ශවල ෙකොෙතක් දුරට ෙභෞතික 
සම්පත්වලින් පුළුල් සංවර්ධනයක් කළත්, ඒ ෙභෞතික සම්පත් 
සංවර්ධනය තුළ යුද්ධෙයන් පීඩාවට ලක් වී සිටි ජනතාව සෑහීමට 
පත් ෙනොවීම, මානසිකව සතුටට පත් ෙනොවීම, ජාතික සංහිඳියා 
පිළිෙවතකට එක් ෙනොවීම, උතුෙර් සහ දකුෙණ් ජනතාව අතර 
සැකය ඇති වීම, ආරක්ෂක හමුදා ෙකෙරහි ෛවරය ඇති වීම, 
ආරක්ෂක හමුදා සහ ෙපොලීසිය අතර වි ශ්වාසය ඇති වුවත් ඒ 
ජනතාවෙග් පීඩාවන් ඉවත් ෙනොවීම, නිදහස් මනසක් සහ සතුටු 
මනසක් ඇතුව ඒ පෙද්ශවල ජනතාවට ජීවත් විය හැකි පරිසරයක්, 
ජාතික සංහිඳියා පිළිෙවතක් ශක්තිමත්ව ෙගොඩනැඟීෙම් අවශ තාව 
ඉටු ෙනොවීම වැනි පශ්න පධාන වශෙයන් ඇති වුණා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

2009න් පසුව 2010දී අපි ජනාධිපතිවරණයකට සහ මහ 
මැතිවරණයකට මුහුණ දුන්නා. ඒ වාෙග්ම 2015 ජනවාරි මාසෙය් 
8වැනි දා ජනාධිපතිවරණයකට මුහුණ දුන්නා. 2015 ජනවාරි 8 
දක්වා ෙගවී ගිය වසර 5 තුළ, -පශ්චත් යුද සමෙය්- ජාතියක් 
විධියට, රටක් විධියට ඉටු විය යුතු වගකීම් සහ කාර්යයන් ඉටු 
ෙනොවීම නිසා 2015 ජනවාරි මාසෙය් 9වැනි දා හිරු උදා වූෙය් 
2009 මැයි මාසෙය් 19වැනි දා රට සහ රෙට් ජාතිය ෙවනුෙවන් ඉටු 
විය යුතු පශ්චාත් යුද සමයක කළ යුතු ජාතික සංහිඳියා පිළිෙවත 
ශක්තිමත් කිරීෙම් වගකීම රෙට් ජනතාව විසින් අලුත් ආණ්ඩුවට 
භාර ෙදමින් කියන එක මා දැඩි ෙලස විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා 
තමයි උතුෙර් සහ විෙශේෂෙයන්ම නැ ෙඟනහිර යුද්ධය පැවැති 
පෙද්ශවල අතිබහුතරයක් ජනතාව මා ජනාධිපතිවරයා විධියට පත් 
කරන්න ඡන්දය පාවිච්චි කෙළේ. මඩකලපුව දිස්තික්කෙය් 
ජනතාවෙගන් සියයට 81කට වඩා හංසයා ලකුණට ඡන්දය පාවිච්චි 
කළා. උතුෙර් සෑම දිස්තික්කයකින්ම සියයට 71කට වඩා හංසයා 
ලකුණට ඡන්දය පාවිච්චි කළා. විෙශේෂෙයන්ම දකුෙණ් ජනතාව 
සහ ඒ සියලු ෙදනාෙග්ම ආශිර්වාදය තුළ 2015 ජනවාරි මාසෙය් 
පැවැති මැතිවරණෙයන් ෙම් රෙට් ජනතාව මා ජනාධිපතිවරයා 
විධියට පත් කරගත් පසු රෙට් නිදහස, පජාතන්තවාදය, මානව 
හිමිකම් සහ මූලික අයිතිවාසිකම් වාෙග්ම  ජාතික අවශ තාවක් 
බවට පත් වී තිබූ ජාතික සංහිඳියා පිළිෙවත ශක්තිමත් කිරීෙම් 
වගකීම ආණ්ඩුවක් විධියට අපි භාර ගත්තා. 

ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් දහනව වන සංෙශෝධනය අප ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත කරලා, ඒ වගකීම ඉෂ්ට කිරීෙම් 
අරමුණින් යුතුව ජාතික ඒකාගතාව සහ ජාතික සංහිඳියා පිළිෙවත 
කියාත්මක කිරීම සම්බන්ධෙයන් ජනාධිපතිවරයා යටෙත් 
ෙවනමම අමාත ාංශයක් පිහිටුවනු ලැබුවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් ජාතික 
සංහිඳියා පිළිෙවත කියාශීලීව කියාත්මක කිරීම සඳහා හිටපු 
ජනාධිපතිනි චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිනිය 
සභාපති ධුරයට පත් කරමින් ජනාධිපති කාර්ය සාධන බලකායක් 
පත් කළා. ෙම් අතරවාරය තුළ තමයි, අප ෙවත එල්ල වී ඇති 
මානව හිමිකම් කඩකිරීම සම්බන්ධෙයන් වූ ෙචෝදනාවලට එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් ෙකොමිෂන් සභාෙව් ෙයෝජනා අප ෙවත 
ඉදිරිපත් ෙවන්න තිබුෙණ්.  

විෙශේෂෙයන්ම මාර්තු මාසෙය් එම ෙයෝජනා ඉදිරිපත් වීමට 
තිබුණත්, අෙප් ඉල්ලීම අනුව එය කල් දමාගැනීමට අපට 
පුළුවන්කම ලැබුණා. ඒ අනුව අලුත් ආණ්ඩුවක් විධියට පධාන 
වශෙයන්ම සැප්තැම්බර් මාසය වන විට ජාතික ආරක්ෂාව, ජාතික 
සංහිඳියාව පිළිබඳ වූ අෙප් අලුත් වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කරන්න 
අපට පුළුවන් වුණා. ෙම් රෙට් ජීවත් වන සිංහල, දමිළ, මුස්ලිම්, 
මැෙල්, බර්ගර් යන සියලු ජන ෙකොටස්වල සෙහෝදරත්වය, 
මිතශීලීභාවය ඇති කරලා, සැකය, අවිශ්වාසය දුරුකරලා, 
විශ්වාසය ඇති කිරීම සඳහා රජයක් විධියට ගත්තා වූ කියා මාර්ග 
පසු ගිය මාස දහය තුළ දැඩි ෙලස සාර්ථක වුණාය කියා මා විශ්වාස 
කරනවා. එහි පතිඵලයක් විධියට තමයි, පසු ගිය සැප්තැම්බර් 
මාසෙය් ඉදිරිපත් වුණු එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් 
ෙකොමිෂන් සභාෙව් ෙයෝජනා මා ර්තු මාසෙය් ඒමට තිබූ 
ෙයෝජනාවලට වඩා -අප ෙපෞද්ගලිකවම දන්නා පරිදි- අප ෙවත 
යම් කාරුණිකභාවයකින් සහ නම ශීලීභාවයකින් ඉදිරිපත් වුෙණ්. 
ආණ්ඩුවක් විධියට, රටක් විධියට, ජාතියක් විධියට අප දැන් ඒ 
පශ්නයට මුහුණ දී තිෙබනවා. ඒ පශ්නය විසඳා ගැනීම සඳහා 
ආණ්ඩු පක්ෂෙය්, විපක්ෂෙය් ගරු මන්තීතුමන්ලාෙග් ෙමන්ම ෙම් 
රෙට් සියලු ජන ෙකොටස් හා ආගමික නායකයින් ඇතුළු සෑම 
ෙකෙනකුෙග්ම ආශිර්වාදය මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ෙම් රෙට් ජාතික සංහිඳියා 
පිළිෙවත ශක්තිමත් කරමින්, ජාතීන් අතර සමගිය ෙගොඩනඟමින්, 

නැවත ෙම් රෙට් යුද්ධයක් ඇතිවීම වළක්වමින්, අද ජීවත් වන 
ජනතාවට වාෙග්ම, ෙහට උපදින දරුවන්ටත් සාමකාමී ෙද්ශයක 
ජීවත් වීම සඳහා අවශ  පරිසරයක් ෙගොඩනැඟීම සඳහා තමයි ෙම් 
රෙට් පධාන ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙදක වූ එක්සත් ජාතික පක්ෂය හා 
ඊට අයත් පක්ෂත්, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත් එකට එකතු ෙවලා 
ආණ්ඩුවක් ෙගන යාමට කටයුතු කෙළේ. ඒ නිසා අප හැමෙදනාම 
සියලු වගකීම් අරෙගන ෙම් පශ්නවලට මුහුණ දීලා, මීට අවශ  
විසඳුම් ලබාෙගන, නැවත ෙම් රෙට් යුද්ධයක් ඇතිවීම වැළැක්වීමට 
කටයුතු කරන්න ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, තව විනාඩි පහක්, හයක් වාෙග් 
කාලයක් තමයි තිෙබන්ෙන්. මට කථා කරන්න තිෙබන කාලය 
ෙබොෙහොම අඩුයි. මම ඉල්ලා සිටිනවා මට තව කාලය ලබාෙදන්න 
කියා.  

ෙම් ජාතික සංහිඳියා පිළිෙවත ශක්තිමත් කිරීෙම් කාර්යෙය්දී 
මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලය තුළ පත් කරන 
ලද LLRC එෙක් වාර්තාෙව් නිර්ෙද්ශ තුළත් තිබුණු පධාන 
ෙයෝජනාවක් තමයි, ජාතික සංහිඳියා පිළිෙවතක් ඇති කරමින්, 
නැවත යුද්ධයක් ඇතිවීම වැළැක්වීම සඳහා සියලු පාර්ශ්ව, සියලු 
ආයතන, සියලු සංවිධාන සමඟ සාකච්ඡා කිරීම සහ ඒ සියලු 
පාර්ශ්වයන්ෙග් සිත් දිනාගැනීම රජය විසින් කළ යුතුය කියන එක. 
ඒ දුන් නිර්ෙද්ශයම එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් ෙකොමිෂන් 
සභාෙව් ෙයෝජනාවලත් තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම  එදිරිවාදිකම් 
ඉවත් කර ගැනීම පිළිබඳව, එදිරිවාදිකම් නැවත ඇති වීම 
වැළැක්වීම පි ළිබඳව වාෙග්ම යුද්ධයක් නැවත ඇති වීම වැළැක්වීම 
පිළිබඳව සියලු පාර්ශ්ව සමඟ සාකච්ඡා කිරීම අවශ යි. සියලු 
ෙදනාම නිදහස් මනසකින් යුක්තව, නිදහස් ෙද්ශයක් විධියට 
කටයුතු කරන්න අවශ  පරිසරය ෙගොඩ නඟා ගත යුතුයි කියලා 
එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් ෙකොමිෂන් සභාෙව් 
ෙයෝජනාවලත් තිෙබනවා. ඒ තුළ කටයුතු කිරීෙම්දී මූලික 
වශෙයන්ම ජාතික ආරක්ෂාව අංක එෙක් පමුඛතාව ෙකොට අපි 
සලකනවා. ඔෙබ් - අෙප් උතුම් ෙද්ශෙය් - ෙම් මාතෘ භූමිෙය් - 
ජනතාවෙග් ජාතික ආරක්ෂාව සම්බන්ධෙයන් ආණ්ඩුවක් විධියට 
ඉටු කළ යුතු කාර්යයන් අබ පියල්ලක තරමින්වත් දුර්වලවීමක් 
ඇති ෙනොවන ෙසේ ඉතාම විශිෂ්ට සහ ෙශේෂ්ඨ විධියට අෙප් ආණ්ඩුව 
ඉෂ්ට කරනවාය කියන කාරණය ඉතා  පැහැදිලිව මම පකාශ 
කරන්න ඕනෑ.  

අපි පසු ගිය කාල සීමාව තුළදී - ගිය මාසෙය් - එල්ටීටීඊ 
සංවිධානෙය් කියාකාරිත්වෙය් සිටි සිරකරුවන් කිහිප ෙදෙනකුට 
ඇප ලබා දුන්නා. ඔවුන් නිදහස් කිරීම සඳහා අවශ  යම් යම්  කියා 
මාර්ග ගත්තා. ඒ වාෙග්ම තහනම් කරලා තිබුණු දමිළ ඩයස්ෙපෝරා 
සංවිධාන අටක තහනම ඉවත් කරනු ලැබුවා. ෙම් කටයුතු කිරීම 
සමඟම අපට එල්ල වුණු ෙචෝදනාව කුමක්ද?  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ඒ සිද්ධිය පසු බිම් කරෙගන ෙම් 
රෙට් අන්තවාදී පිරිස් යම් පචාරයක් ෙගන යනවා, "ජාතික 
ආරක්ෂාව බිඳ වැටිලා, රට කැෙඩන්න යනවා, එල්ටීටීඊ 
සංවිධානයට ආපසු ෙම් රෙට් යුද්ධය කරන්න අවස්ථාව 
ලැෙබනවා"ය කියලා. විෙශේෂෙයන්ම මම අද ෙම් කාරණය ගැන 
කථා කිරීමට තීරණය කෙළේත් ඒ නිසායි. 

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ඉන්දියාෙව් ෙශේෂ්ඨ 
නායකෙයකු වූ ශී ජවහර්ලාල් ෙන්රු අගමැතිතුමා කරන ලද 
පකාශයක් මෙග් මතකෙය් තිෙබනවා. "ෙද්ශපාලන තක්කඩින්ෙග් 
අවසාන තිප්ෙපොළ ෙද්ශ ෙපේමයයි" කියලා ශී ජවහර්ලාල් 
ෙන්රුතුමා පැහැදිලි කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ශී ජවහර්ලාල් 
ෙන්රුතුමාෙග් ඒ කථාව මම ෙම් ගරු සභාෙව්දී සිහිපත් කරනවා. 
උතුෙර් ෙව්වා, දකුෙණ් ෙව්වා අන්තවාදී පිරිස් තමන්ෙග් අරමුණු 
ඉටු කර ගැනීමට කටයුතු කරනවා නම්, - 
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ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Order, please!  Does the House  agree to go beyond 

12.30 p.m? 

 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
 (Hon. Members) 
Aye! 

 
ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ைமத்திாிபால சிறிேசன) 
(The Hon. Maithripala Sirisena) 
මූලික වශෙයන්ම, සැබෑ ෙලසම ෙද්ශ ෙපේමිත්වය තිබිය 

යුත්ෙත්, අෙප් අතීත අත් දැකීම් අනුව මෑත යුගෙය් ෙම් රෙට් නැවත 
යුද්ධයක් ඇති වීම වළක්වාෙගන, නිදහස් සහ සාමකාමී රටක් 
විධියට අපි සියලු ෙදනා කටයුතු කිරීෙම් පසු බිමක් ෙගොඩ 
නැඟීමටයි. මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා පත් කරපු එල්එල්ආර්සී 
ෙකොමිස ෙම් වාර්තාෙව් නි ර්ෙද්ශවල තිෙබන්ෙන්ත් සියලු පාර්ශ්ව 
සමඟ සාකච්ඡා කිරීෙම් අවශ තාවයි. ජිනීවා මානව හිමිකම් 
ෙකොමිෂන් සභාෙව් ෙයෝජනාවල එක් තැෙනක තිෙබන්ෙන්ත් සියලු 
පාර්ශ්ව සමඟ සාකච්ඡා කිරීෙම් අවශ තාවයි. ජාතික ඔත්තු 
ෙසේවාවලින් ලබා ගත් ෙතොරතුරු අනුවයි, එදා ඒ ඩයස්ෙපෝරා 
සංවිධාන තහනම් කරනු ලැබුෙව්. යුදමය වශෙයන්, ඊළම වශෙයන් 
ෙම් රට ෙබදන්න, සටන් කරන්න, ඒ සඳහා ආයුධ එකතු කරන්න 
වාෙග් අදහසක, කියාකාරිත්වයක එල්ටීටීඊ සංවිධානය  නැහැයි 
කියන වාර්තා පැහැදිලිවම අප ෙවත ලැබිලා තිෙබන නිසා තමයි ඒ 
ඩයස්ෙපෝරා අටක තහනම  ඉවත් කෙළේ කියන කාරණයත් මා 
ඉතාම පැහැදිලිව සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් 
සිරකරුවන් නිදහස් කිරීම පිළිබඳව කථා කිරීෙම්දී අද අෙප් රජයට 
ෙචෝදනා එල්ල කරනවා, "ෙම් නිසා ජාතික ආරක්ෂාව බිඳ 
වැෙටනවා, එල්ටීටීඊකාරෙයෝ රට පුරා හැම තැනම යනවා, නැවත 
යුද්ධයක් ඇති ෙවන්න පුළුවන්, එල්ටීටීඊය නැවත සංවිධානය 
ෙවන්න පුළුවන්" කියලා. නමුත් ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, 
ෙලෝකෙය් සෑම රටකම ෙමවැනි පශ්න හටගත් අවස්ථාවලදී ෙකොයි 
ආකාරයටද කටයුතු කරලා තිෙබන්ෙන් කියන කාරණය පිළිබඳව 
විෙශේෂෙයන්ම මම ෙමහිදී සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. එදිරිවාදිකම්, 
ෛවරය, ෙකෝධය, ද්ෙව්ෂය සිත් තුළින් ඉවත් කර ගැනීම සඳහා 
අපි මූලික වශෙයන්ම කටයුතු කළ යුතු බව ෙබෞද්ධ දර්ශනය තුළ 
තිෙබනවා. එහිදී ඊට අදාළ සියලු පාර්ශ්වවල  එකඟතාව ඇති කර 
ගැනීම ඉතා  අවශ  වන බව ෙබෞද්ධයන් විධියට අපි දන්නවා. ඒ 
සඳහා අවිශ්වාසය දුරු කළ යුතු ෙවනවා; සැකය දුරු කළ යුතු 
ෙවනවා; විශ්වාසය ෙගොඩ නඟා ගැනීම අවශ  ෙවනවා. ෙම් තුළ 
සෑම ෙකෙනකුම තමන්ෙග් හෘදය සාක්ෂියට එකඟව කටයුතු කිරීම 
අවශ  ෙවනවා. ඒ නිසා නැවත යුද්ධයක් ඇතිවීම වැළැක්වීම 
සඳහා රජයක් විධියට අපි ඒ සියලු පාර්ශ්ව සමඟ සාකච්ඡා කිරීම 
ඉතා  අවශ  බව මම ඉතාම පැහැදිලිව කියන්නට ඕනෑ. 

ඒ වාෙග්ම උතුෙර් සහ දකුෙණ් ඉන්න තරුණ පිරිස් වාෙග්ම 
මුළු මහත් ජනතාවම දන්නවා, 1971 කැරැල්ල සහ 88 -89 
කැරැල්ල පිළිබඳව. නමුත් ඊළම් රාජ යක් සම්බන්ධෙයන් උතුෙර් 
ඇති වුණු තත්ත්වය ඊට වඩා ෙවනස්.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ෙම් කටයුතු සියල්ල 
නිරීක්ෂණය කිරීෙම්දී, අධ යනය කිරීෙම්දී ෙපෙනනවා, පධාන 
වශෙයන්ම ෙම් සටන්වලදී ඉදිරියට ආෙව් තරුණ පිරිස් බව. 
එෙහනම් අපි සෑම ෙකෙනකුෙග්ම වගකීම ෙම් රෙට් නැවත 
යුද්ධයක් ඇතිවීම වැළැක්වීමට කටයුතු කිරීමයි. ඒ ෙවනුෙවන් 
මූලික වශෙයන්ම උතුෙර් තරුණ පිරිස් ආයුධ අතට ගැනීම 

වැළැක්වීම සම්බන්ධෙයන් රජයක් විධියට කළ යුතු කාර්යය අපි 
ෙනොපිරිෙහලා ඉටු කළ යුතු වනවා. ඒ සඳහා උතුෙර් ජනතාවෙග් 
විශ්වාසය දිනාගත යුතු වනවා. උතුෙර්, නැත්නම් නැ ෙඟනහිර 
සටන් බිම්වල සිටි ඒ පිරිස්වල, ජන ෙකොටස්වල විශ්වාසය 
ෙගොඩනඟා ගැනීම ඉතාම අවශ  වනවා. ඒ තුළින් තමයි ජාතික 
සංහිඳියා පිළිෙවත ශක්තිමත් කිරීමට පුළුවන්කම ලැෙබන්ෙන්. 
පධාන වශෙයන්ම ඒ පිරිස්වල සිත් දිනා ගැනීෙම් කාර්යෙය්දී, ඒ 
අයෙග් විශ්වාසය දිනා ගැනීෙම් කාර්යෙය්දී අපට පැහැදිලිව ඔප්පු 
ෙවලා ඉවරයි, ෙභෞතික සම්පත් සංවර්ධනය තුළින් ඒ අයෙග් සිත් 
දිනා ගන්න පුළුවන්කමක් නැහැයි කියලා. ෙබොෙහොම පැහැදිලිව මා 
ඒකයි කිව්ෙව්, උතුරු වසන්තයත්, නැ ෙඟනහිර නෙවෝදයත් තුළින්  
අෙප් පසු ගිය රජයට පුළුවන්කමක් ලැබුෙණ් නැහැ කියලා ඒ 
පෙද්ශවල ජනතාවෙග් සිත් දිනා ගන්න. ඒ ජනතාවෙග් සිත් දිනා 
ගැනීම සඳහා ඔවුන්ෙග් හදවත් තුළ තිෙබන පශ්න, ඔවුන්ෙග් 
මනෙසේ තිෙබන පශ්න, ඔවුන් දැන් මුහුණ ෙදන ගැටලු ගැන අපි 
පුළුල් ෙලස අධ යනය කරමින්, එකම රටක් විධියට, ශී 
ලාංකිකයන් විධියට, එකම ජාතියක් විධියට ඉදිරියට යන්නට සෑම 
ෙදනාම තුළ තිබිය යුතු සෙහෝදරත්වය සහ මිතශීලි භාවය තුළ ඒ 
කටයුතු කිරීම  අත වශ  වනවා. 

අපි දන්නවා, පසු ගිය අෙප් රජය කාලෙය් -මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමා ෙග් රජය කාලෙය්- එල්ටීටීඊ සංවිධානයට නැ ෙඟනහිර 
පළාෙතන් නායකත්වය දුන්න විනයාගමූර්ති මුරලිදරන් ෙනොෙහොත් 
කරුණා අම්මාන් මහත්මයා  මන්තීවරයකු විධියට  පත් කර 
ගත්තා; ඇමතිවරෙයක් කළා; ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් උප 
සභාපති විධියටත් පත් කර ගත්තා. එතෙකොට ඒ සම්බන්ධෙයන් 
විවිධ ෙචෝදනා එල්ල වුණා. නමුත් ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, 
මෙග් ෙපෞද්ගලික මතය නම්, අපි අද ෙම් ෙගන යන ජාතික 
සංහිඳියා පිළිෙවත තුළ මා  ඒ කටයුතු වැරැද්දක් විධියට දකින්ෙන් 
නැති බවයි. ඒ ෙමොකද, අනාගතෙය්දී සියලු ෙදනාම එකට රටක් 
විධියට ඉදිරියට යනවාය කියන මතය ඇති කර ගන්න, එල්ටීටීඊ 
සංවිධානෙය් කියාකාරීන් විධියට හිටපු අය සහ අප අතර  
විශ්වාසය ෙගොඩනඟා ගන්න,  ඒ කරුණු කාරණා අපට වැදගත්. 

ඊළඟට, අපි නැ ෙඟනහිර පළාෙත් පධාන අමාත වරයා විධියට 
පිල්ෙලයාන් මහත්තයා පත් කරෙගන හිටියා. ඒ අය යුද්ධෙය් හිටපු 
අය. අපි කවුරුත් දන්නවා ෙක්.පී. ෙනොෙහොත් කුමරන් පද්මනාදන් 
පිළිබඳව. කුමරන් පද්මනාදන් සම්පූර්ණෙයන්ම එල්ටීටීඊ 
සංවිධානෙය් නායකෙයක්. ඔහු ආයුධ එකතු කළා; ආයුධ 
ෙගනැල්ලා දුන්නා. ඔහුට නැව් තිබුණා; සල්ලි තිබුණා; රත්තරන් 
තිබුණා. අපි ඒ ඔක්ෙකෝම දන්නවා. ඒ කුමරන් පද්මනාදන් -ෙක්.පී
- පිළිබඳව, පිල්ෙලයාන් පිළිබඳව, කරුණා අම්මාන් පිළිබඳව එදා 
රජය අනුගමනය කළ පිළිෙවත අපි දන්නවා.  

ඒ වාෙග්ම, මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ජනාධිපති කාලෙය් 
එල්ටීටීඊ සිරකරුවන් 12,000ක් නිදහස් කළ බව අපි දන්නවා. 
පුනරුත්ථාපනය කළා; නිදහස් කළා. ෙක්පී, කරුණා අම්මාන්, 
පිල්ෙලයාන් යන අය නිදහස් කරලා, ඇමතිකම් දීලා, මහ ඇමතිලා 
කරලා ඒ තත්ත්වයට ගත්තා නම් සහ මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා 
එල්ටීටීඊ සිරකරුවන් 12,000ක් නිදහස් කළා නම්, 
පුනරුත්ථාපනය කළා නම්,  අද හිර ෙගවල්වල ඉන්න  ෙම් පිරිස 
සම්බන්ධෙයන් අපි අනුගමනය කරන පතිපත්තිය -ඔවුන් නිදහස් 
කිරීම, සමාව දීම, පුනරුත්ථාපනය කිරීම- වැරදිද කියන කාරණය 
මම ඉතා  පැහැදිලිව හැම ෙකෙනකුෙග්ම හෘදය සාක්ෂිෙයන් 
අහනවා. 

ජාතික ආරක්ෂාව බිඳ වැටීමක් ෙම් තුළින් කිසිෙසේත්ම සිද්ධ 
ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙලෝකෙය් පබල රටවල ඇති වුණු අභ න්තර 
යුද්ධවලදී, ෙනොෙයකුත් ආකමණවලදී ෙමවැනි කියා මාර්ග 
අරෙගන තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් කරුණු මුල් කරෙගන විශ්වාසය 
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වනවා. අපි ආණ්ඩුවක් විධියට කටයුතු කරනෙකොට ඉදිරියට යෑම 
සඳහා ඒ අයෙග් විශ්වාසය දිනා ගැනීම අවශ  වනවා. ඒ නිසා 
ජාතිවාදි ෙලස ඉතා පටු ෙච්තනාවලින් කටයුතු කරලා, ෙම් රෙට් 
සිංහල ෙබෞද්ධ ජනතාවෙග් මනෙසේ වැරදි මතයක් ෙගොඩ 
නැඟිෙමන් වළකින්න කියලා ෙම් ජාතිවාදී හැඟීම් අවුස්සන 
අයෙගන් මා විෙශේෂෙයන්ම  ඉල්ලා සිටිනවා. 

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, අපිත් කථිකයන් විධියට 
ෙබොෙහොම දක්ෂයි. අපටත් පුළුවන් මිනිසුන්ෙග් ෙල් ඇවිස්ෙසන්න 
කථා කරන්න. අපටත් පුළුවන් ජාතිවාදය ෙගොඩ නැ ෙඟන්න කථා 
කරන්න. අපටත් පුළුවන්, ඔය බංෙකොෙලොත් අන්ත ජාතිවාදය 
කරට අරෙගන කථා කරන්න. ඒවා ඡන්දවලට ආකර්ෂණීය 
ෙවන්න පුළුවන්, මාධ යට ආකර්ෂණීය ෙවන්න පුළුවන්, පුද්ගල 
චරිත ෙගොඩ නැ  ෙඟන්න ආකර්ෂණීය ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් 
ජාතියක අනාගතයට එය මහා පාප කර්මයක්, මහා ෙඛ්දවාචකයක් 
කියන එක මා ඉතාම පැහැදිලිව සඳහන් කරන්න ඕනෑ.  

අවංකවම, පැහැදිලි ෙලසම මා පකාශ කරන්නට ඕනෑ, රජයක් 
විධියට  ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳව කටයුතු කිරීෙම්දි මූලික 
වශෙයන් යුද, නාවික, ගුවන් ෙසේවා කියන තිවිධ හමුදාෙව් 
ගුණාත්මකභාවය වර්ධනය කිරීම සඳහා ගත හැකි සෑම පියවරක්ම 
ගන්න බව.  ඒ අයට ලබා ෙදන විෙද්ශ  පුහුණුව ශක්තිමත් 
කරනවා. ඇෙමරිකානු රජය යටෙත් අෙප් හමුදා නිලධාරින්ට දීලා 
තිබුණු පුහුණුවීම් පසු ගිය අවුරුදු කිහිපෙය් නවත්වා තිබුණා. නමුත් 
පසු ගිය කාලෙය් ඇෙමරිකානු රාජ  ෙල්කම්වරයාත්, ඇෙමරිකානු 
තානාපතිවරයාත්, ඒ වාෙග්ම ඇෙමරිකානු ජනාධිපති බැරැක් 
ඔබාමා මැතිතුමාත් හමු වුණු සෑම ෙවලාවකම මා ඉල්ලීමක් කළා, 
අෙප් යුද හමුදා නිලධාරින්ට ඇෙමරිකාෙව් නව තාක්ෂණික 
පුහුණුව ලබා ගැනීම සඳහා, ඒ කමෙව්ද, පර්ෙය්ෂණ අධ යනය 
කිරීම සඳහා අවස්ථාව ෙදන්න කියලා. ඒ අනුව ඒ අය එකඟ ෙවලා 
තිෙබනවා නැවත ඒ පුහුණුවීම් අෙප් හමුදාවල අයට ලබා දීම 
සඳහා. ඒ විධියට නව තාක්ෂණික දැනුම, පර්ෙය්ෂණ, යුද උපකම 
අතින් තිවිධ හමුදාෙව් ගුණාත්මකභාවය වර්ධනය කරනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා අෙප් රෙට්  යුද්ධයක් 
නැති ෙම් කාලෙය් අෙප් තිවිධ හමුදාෙව් දැනුම වඩාත් වර්ධනය 
කිරීම සඳහා පුහුණුවීම් ලබා ෙදමින් කටයුතු කිරීමට.   

ඒ වාෙග්ම එක්සත් ජාතීන්ෙග් අන්තර් ජාතික සාම සාධක 
හමුදාවටත් දැන් අෙප් විශාල පිරිසක් ගිහිල්ලා තිෙබනවා.  එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් මහෙල්කම් බෑන් කී මූන් මැතිතුමාෙගන් 
සහ ඒ සියලු පබල රටවල නායකයින්ෙගන් රජය විධියට මමත්, 
ගරු  අගමැතිතුමාත් ඉල්ලීම් කළා, ඒ සාම සාධක හමුදා සඳහා 
වැඩිපුර අෙප් පිරිස් ගන්න කියලා. ඒ සඳහාත් එකඟතාව දීලා 
තිෙබනවා. එක පැත්තකින් අෙප් තිවිධ හමුදාව ඒ සඳහා ෙයොමු 
කරන අතර, අෙනක් පැත්ෙතන් අෙප් ෙවරළ ආරක්ෂාව සහ 
ජාතික ආරක්ෂාව සම්බන්ධෙයන් අවශ  ඒ සම්පූර්ණ පහසුකම් 
දීලා ඒ කටයුතු ඉෂ්ට කරන බව පකාශ කරන්නට ඕනෑ.  

ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා ෙපොලීසිෙය් තිෙබන 
තත්ත්වය පිළිබඳව කථා කළා. ඒ ෙබොෙහෝ ෙද්වල් මා 
පිළිගන්නවා.  

අපි පසු ගිය දිනවල ඒ සම්බන්ධෙයන් අමාත ාංශ ෙල්කම්වරු 
තුන්ෙදනකුෙගන් සමන්විත කමිටුවක් පත් කළා. නීතිය හා සාමය 
අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්වරයා සභාපති කරමින් තිපුද්ගල කමිටුවක් 
පත් කළා, ෙපොලිස් ෙසේවාෙව් තිෙබන   දුර්වලකම්, අඩු පාඩුකම් 
සකස් කරලා ෙපොලිස් ෙසේවාව ගුණාත්මක ෙසේවාවක් බවට පත් 
කිරීම සඳහා අවශ  කටයුතු කිරීමට. ඒ නිසා ෙම් සියලු අංශ 
පිළිබඳව අපි රජයක් විධියට අෙප් වගකීම් සහ යුතුකම්  ඉතාම  
පැහැදිලිව ඉෂ්ට කරන බව පකාශ කරනවා. 

මා මීට වඩා කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. 
කරුණු රාශියක් ඉදිරිපත් කරන්න තිබුණත් කාලය ෙනොමැති නිසා 
ඒ කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න උත්සාහ කරන්ෙන් නැහැ. පධාන 
වශෙයන් ආණ්ඩුව, විපක්ෂය ෙමන්ම ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලන 
ක්ෙෂේතය පිළිබඳව අවධානයක්, උනන්දුවක් තිෙබන සෑම 
ෙකනකු  ෙගන්මත්, ඒ වාෙග්ම ජනමාධ  ආයතනවලිනුත්, මුළු 
මහත් ආදරණීය ෙපොදු ජනතාව ෙගනුත් මා ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා 
සිටිනවා, ෙම් රෙට් නැවත යුද්ධයක් ඇති වීමට ඇති ඉඩ කඩ 
වළක්වමින්, තරුණ පිරිස්වලට නැවත තුවක්කුවක් අතට ගැනීමට 
තිෙබන ඉඩ කඩ සම්පූර්ණෙයන් අහුරමින්, ජාතික සංහිඳියා 
පිළිෙවත ශක්තිමත් කරමින්,  රටක් විධියට අපි සියලු ෙදනා එකට 
එකතු ෙවලා ෙම් රට ෙගොඩ නඟන්න කටයුතු කරමු  කියලා. සියලු 
ෙදනාටම ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Order, please! The Sitting is suspended till 1.30 p.m.  

 
රැස්වීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්, 

අ.භා.1.30ට නිෙයෝජ  කථානායකතුමා [ගරු තිලංග සුමතිපාල 
මහතා] ෙග් සභාපතිත්වෙයන් නැවත පවත්වන ලදී. 

அதன்ப , அமர்  பி.ப. 1.30 மணிவைர இைடநி த்தப்பட்  
மீண் ந் ெதாடங்கிற் . பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண் மிகு 
திலங்க சுமதிபால] தைலைம வகித்தார்கள்.    

Sitting accordingly suspended till 1.30 p.m. and then resumed, 
DEPUTY SPEAKER [THE HON. THILANGA SUMATHIPALA] in 
the Chair. 
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා.  ඔබතුමාට විනාඩි 15ක 

කාලයක් තිෙබනවා. 
 
[අ.භා. 1.30] 
 

ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා  
( மாண் மிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Mahinda Rajapaksa) 
ගරු සභාපතිතුමනි, අද  අෙප්  ජනාධිපතිතුමාෙග් කථාවට 

ඇහුම්කන් ෙදන්න ලැබීම ගැන මා මුලින්ම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.  ඒ 
වාෙග්ම  එදා ෙම් රෙට් තිබුණු තත්ත්වය පිළිබඳවත්,   තස්තවාදය 
පරාජය කිරීම ගැනත්  සත  ෙතොරතුරු මතක තිබීම පිළිබඳවත්,  
ඒවා ෙම් ගරු සභාවට ෙහළි කිරීම පිළිබඳවත් එතුමාට ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා.  එතුමා කිව්වා වාෙග්,  අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ තිබුණු 
යුද්ධය මුලිනුපුටා දමන්නට සම්බන්ධ වුණු  ෙම් රෙට් යුද හමුදාව, 
ගුවන් හමුදාව, නාවික හමුදාව, ෙපොලීසිය, සිවිල් ආරක්ෂක 
බලකාය විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් රෙට් සියලු ජන ෙකොටස්, වෘත්තීය 
සමිතිවලටත්  විෙශේෂෙයන්ම ස්තුතිවන්ත වන්නට ඕනෑ. ඒ සඳහා   
ඔවුන්ෙග් සහෙයෝගය ලබා දීෙම් පතිඵලයක් ෙලස  තමයි අපට 
තස්තවාදය පරාජය කරන්නට පුළුවන්කම ලැබුෙණ්. තස්තවාදය 
පරාජය කිරීෙම් ඒ  දුෂ්කර කියාවට අපට සහෙයෝගය  ලබා දුන් 
ෙලෝකෙය් රටවල් තිෙබනවා.  ඒ සහෙයෝගය  ලබා දුන් රටවල් 
සියල්ලටම අෙප් ස්තුතිය පුද කරන්නට  ඕනෑ. මම ඒ රටවල් නම් 
වශෙයන් කියන්න යන්ෙන් නැහැ.  එම සියලු රටවල්  සහෙයෝගය 
දුන් නිසා තමයි අපට තස්තවාදය මුලිනුපුටා දමන්නට  පුළුවන් 
වුෙණ්.  

අපි දන්නවා, ෙලෝකෙය් ඕනෑම රටක රජයක පධානතම 
වගකීම හා යුතුකම වන්ෙන් ජාතික ආරක්ෂාව ඇති කිරීමයි.  ඒ 
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ගැන මා  ඔබතුමාට  අමුතුෙවන් කියන්නට ඕනෑ නැහැ. අෙප් රෙට් 
මහජනතාව විසින් ෙතෝරා පත් කරගනු  ලැබූ රාජ  නායකයා හා 
ෙසේනාධි නායකයා වශෙයන් එදා ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳව 
වගකීම මම හෘදය සාක්ෂියට එකඟව, අවංකව ඉටු කළ බව  
මුලින්ම ෙම් ගරු සභාවට කියන්න ඕනෑ.  ඒ අෙප් වගකීමක් 
වශෙයනුයි. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි,  එදා අපි පරාජය කෙළේ 
ෙලෝකෙය් දරුණුම තස්තවාදී සංවිධානය හැටියට ඇෙමරිකා ෙව් 
FBI ආයතනය විසින් නිල වශෙයන් නම් කර තිබුණු ෙකොටි 
සංවිධානය  වන බව අපි දන්නවා. එක පැත්තකින්  එදා අපි යුදමය 
වශෙයන් පරාජය කෙළේ,   ලංකාෙව් කියාත්මක ෙවමින් තිබුණු 
ෙකොටි සංවිධානෙය් යුදමය අංශයයි. නමුත් බටහිර රටවල් පදනම් 
කර ගත් ඔවුන්ෙග් ෙද්ශපාලන හා මූල මය ව හයන් ඒ 
ආකාරෙයන්ම පැවතුණා. ඒ නිසා  තස්තවාදය නැවත හිස එසවීමට 
ෙනොහැකි වන ආකාරයට අෙප් ආණ්ඩුව   නිතරම  ඒ පිළිබඳව 
අවධානය ෙයොමු කර තිබුණා.  

යුද්ධෙයන් පසුව  උතුෙර් තස්තවාදී කණ්ඩායම් නැවත හිස 
ඔසවන්නට හතර වතාවක් උත්සාහ දැරුවා මට මතකයි. ඔබතුමාත් 
ඒක දන්නවා.  නමුත් අෙප් බුද්ධි අංශ  හමුදාවන් ඒ සියල්ලම 
පරාජය කරන්නට සමත් වුණා.  

ෙකොෙහොම වුණත් දැන්  ජාතික ආරක්ෂාව ගැන  එවැනි 
අවධානයක් තිෙබනවාද කියන එක පිළිබඳව අපට සැකයක් 
පවතිනවාය කියන එකත් මතක් කර ෙදන්නට ඕනෑ.  
ජනාධිපතිතුමා කිව්වා වාෙග් 11,000කට, 12,000කට වැඩි 
ගණනක් අපි පුනරුත්ථාපනය කළ බව ඇත්ත. අහු වුණු අය  අපි 
නිදහස් කළා.   උසාවිෙය් නඩු තිබුණු අය; අපරාධ නඩු  තිබුණු අය 
අපි  අත් අඩංගුෙව් තබාෙගන සිටියා.  එවැනි කණ්ඩායමක්  විතරයි 
අපි  අත් අඩංගුෙව් තියාෙගන  සිටිෙය්.  එෙහම කෙළේ ඔවුන්  එක්ක 
තිබුණු ෙපෞද්ගලික තරහවකට ෙනොෙවයි.  අධිකරණය ඉදිරිෙය්  ඒ 
අයට විරුද්ධව නඩු තිබුණු නිසායි.  ඒකත්  මතක තියාෙගන  
කටයුතු කළ යුතුයි.   

ගරු සභාපතිතුමනි, එක පැත්තකින්  තස්තවාදීන්  ෙම් 
ආකාරයට මුදා හරින්න පියවර ගන්නවා.  අෙනක් පැත්ෙතන් අපිට 
ෙමෙහම නිදහෙසේ  ඇවිල්ලා,   නිදහෙසේ රැස්ෙවලා,  නිදහෙසේ 
හැසිෙරන්නට පුළුවන්කම  ලබා දුන් යුද හමුදා සාමාජිකයන්, 
නාවික හමුදා සාමාජිකයන් විවිධ ෙචෝදනා මත  තස්තවාදය 
වැළැක්වීෙම් පනත යටෙත් අත් අඩංගුවට  ෙගන රඳවා තැබීම සිදු 
කරනවා. ෙම් තස්තවාදය වැළැක්වීෙම් පනත ෙගනාෙව්  
තස්තවාදය මර්දනය කරන්නට  මිස  ආරක්ෂක හමුදාෙව්  
සාමාජිකයන්  සිරභාරයට  ගැනිමට ෙනොෙවයි.  ඒක මතක තියා 
ගන්නට ඕනෑ. අද ෙමොකක්ද  සිදු ෙවන්ෙන්?  තස්තවාදය 
වැළැක්වීෙම් පනත  යටෙත්  අද අර පැත්ෙතන් අත් අඩංගුෙව් 
සිටින කට්ටිය  නිදහස් කරනවා. ෙම් පැත්ෙතන් හමුදාෙව් අයව  
අත් අඩංගුවට අරෙගන යනවා.  ආරක්ෂක හමුදාෙව් සාමාජිකයන් 
සම්බන්ධෙයන් යම් විමර්ශනයක් කරන්නට  ඕනෑ නම්, ඒ සඳහා   
හමුදා නීතිය තිෙබනවා; රෙට් සාමාන  නීතිය තිෙබනවා.  ෙම් 
වාෙග් පරීක්ෂණ පවත්වන සාමාන  කමෙව්දයක් තිෙබනවා.  ඒ 
විධියට ෙම්වා කළ හැකිය කියායි මා විශ්වාස කරන්ෙන්.   

ආරක්ෂක අංශ රට ෙවනුෙවන් තමන්ෙග් සියලු ෙදයක්ම කැප 
කළා. ඔවුන්ෙග් ජීවිත, ඔවුන්ෙග් පවුල්,  ඔවුන්ෙග් දරුවන්  ෙම් 
ඔක්ෙකොම අමතක කරලා තමයි යුද්ධයට ගිෙය්. ජීවිතය ගැන 
ආශාවක් නැතිවයි ඔවුන් යුද්ධයට ගිෙය්.  යුද්ධයට ගිහින්  යුද්ධෙය් 
දී මැරුණා නම්?  නමුත් ජයගහණය ලැබුවාමත්, ඊට පසුව  ෙමෙහ 
ඇවිල්ලා   හිෙර් යන්නට  සිදු ෙවනවා.  ඒ අයව අත් අඩංගුවට 
ගන්න තත්ත්වයට අද පත්ෙවලා තිෙබනවා.  එමනිසා  ඔවුන්ෙග් 
ආත්මගරුත්වය රැෙකන  පරිදි  කටයුතු කරන්න කියලා  මා  ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී   ගරු සභාෙවන් ඉල්ලනවා.  

අෙනක්  කාරණය තමයි,   විෙද්ශ සංවිධානවල නිලධාරින්ට ශී 
ලංකාෙව් ආරක්ෂක  හමුදා කඳවුරුවලට ඇතුළු ෙවලා  ෙසොයා 
බලන්න සම්පූරණ නිදහස ලැබිලා තිෙබනවා, ගරු සභාපතිතුමනි.  
මෑතකදී තීකුණාමලෙය්  නාවිකාංගනයට  ඇතුළුෙවලා  නාවික 
හමුදාෙව් බුද්ධි අංශයට  විශාල බලපෑමක් ඇති කර තිෙබනවා  මා 
දැක්කා. ෙම් කියාවලිය 2002 දී මිෙල්නියම් සිටි පාවාදීමට  සමාන 
කරන්නට පුළුවන්  කියලායි මා විශ්වාස කරන්ෙන්. අපි ෙම්වා 
ගැනත් හිතන්නට  ඕනැ. මෑතකදී පවත්වනු ලැබූ  ඊනියා මහවිරු  
දිනෙය් සිදු වීම් ගැනත්  රජය  අවධානෙයන්  සිටින්නට ඕනෑය 
කියා මා විශ්වාස කරනවා. යාපනය විශ්වවිද ාලෙය්  කළුෙකොඩි  
ඔසවා, පභාකරන්ට ආවඩමින් ඊලාම් රාජ යක් ඉල්ලා ඒ 
පෙද්ශෙය්  ෙපෝස්ටර් අලවමින්   කළ විගඩම පිළිබඳවත්  ෙම්  ගරු 
සභාෙව් අවධානය ෙයොමු  විය යුතුයි;  ආණ්ඩුෙව්  අවධානය ෙයොමු 
විය  යුතුයි  කියා මා මතක් කරනවා.  

වයස අවුරුදු  දහහතක ෙදමළ දරුෙවක්  ෙකෝච්චියට පැන සිය 
දිවි නසා ගත් සිද්ධියක් ගැන  මා දැක්කා. ඒක ෙඛ්දවාචකයක්. 
කිසිවකුෙග් උසි ගැන්වීමක් ෙනොමැතිව, කිසිවකුෙග් සැලසුම් 
සහගත  මැදිහත් වීමක්  ෙනොමැතිව  වයස අවුරුදු දහහතක  කුඩා 
දරුවකු ෙම් වාෙග්  ලියුමක් ලියලා සිය දිවි හානි කර ගන්නවාය 
කියන එක පිළිබඳව සමාජය තුළ සැකයක් තිෙබනවා. ඒ සැකය  
දුරු කරලීෙම් වගකීම රජයට තිෙබනවා. ෙම් පිළිබඳව 
ඔබතුමන්ලාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්න. ෙම් ළමයා මැරුෙණ් 
ඇත්ත වශෙයන්ම සියදිවි හානි කර ගැනීමක් නිසාද, එෙහමත් 
නැත්නම් ඒ තුළ ඊට වඩා කියාවලියක් තිෙබනවාද කියලා. 
ෙම්ෙකන් අපි දැක්ෙක් ෙමොකක්ද? ඒ මරණෙයන් පස්ෙසේ පළාත් 
සභාෙව් පාසල් වහලා දැම්මා. තසත්වාදීන් නිදහස් කරන්න කියලා 
උතුර පුරා හර්තාල් සහ උපවාස සංවිධානය කරලා තිබුණා. ඒ 
නිසා ෙම් සියලු සිදුවීම් හරහා රට යන්ෙන් ෙකොතැනට දැයි අපට 
කල්පනා කරන්නට ෙවලා තිෙබනවා.  

ෙම් සියලු අවදානම් සහිත ලක්ෂණ ඇස් පනා පිට 
ෙපෙනන්නට තිබියදී, ආණ්ඩුව ෙකොටි තස්තවාදී සංවිධාන  8කට 
සහ පුද්ගලයන් 269 ෙදෙනකුට පනවා තිබූ තහනම ඉවත් කෙළේ, 
එවැනි පසුබිමක් සමඟයි. ෙම් ආකාරයට තහනම ඉවත් කළ ෙදමළ 
තරුණ සංවිධාන හා කැනඩාෙව් ෙදමළ ෙකොන්ගසය යන සංවිධාන 
ෙදක ඊළාම් ෙකොඩිය ඔසවා පසිද්ධිෙය්ම පභාකරන්ට ආවඩන 
ජායාරූප මම පසු ගිය දවස්වල අන්තර්ජාලෙයන් දැක්කා. ෙම් රෙට් 
ආරක්ෂාව ෙවනුෙවන් අෙප් ආණ්ඩුව විසින් ෙම් වාෙග් සංවිධාන 
තහනම් කළා. ඇත්තටම අෙප් ආණ්ඩුව විසින් ෙනොෙවයි ෙම්වා 
තහනම් කෙළේ. ඇත්ත වශෙයන්ම ඒක කියන්නට ඕනෑ. එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් Resolution  එකක් අනුව. අපිත් තහනම් කළා. නමුත් 
එක්සත් ජාතීන්ෙග් ගැසට් එෙක් ෙබොෙහොම පැහැදිලිව තිෙබනවා. 
තස්තවාදය වැළැක්වීෙම් ඒ Resolution එක උඩ තමයි අපි ෙම්ක 
කියාත්මක කෙළේ. සමහර රටවල් තවම පිළිඅරෙගන නැහැ ෙම් 
සංවිධාන. ඒ තහනම තවම තිෙබනවා. මම ඒ බව ෙහොඳටම 
දන්නවා. ෙම්වා සංහිඳියාව ඇති ෙවන්න කියලා හිතාෙගන කරන 
ෙද්වල් ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් එයින් ඇති විය හැකි භයානක 
පතිඵල පිළිබඳවත් ඔබතුමන්ලාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ 
කියන එකයි අපි කියන්ෙන්.  

අපි දැක්ක අෙනක් කාරණය ෙමයයි. ගරු සභාපතිතුමනි, 
බටහිර රටවලින් එන සියලු ෙදනා, -එක එක නිලධාරින්- උතුරු 
පළාෙතන් ආරක්ෂක හමුදාව ඉවත් කර ගැනීම පිළිබඳව විවිධ 
උපෙදස් ආණ්ඩුවට ෙදන්න පටන් අරෙගන තිෙබනවා. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි. ලංකාව තුළ ආරක්ෂක හමුදාව ෙයොදවන ආකාරය 
ගැනත්, -ෙම් රට ස්ෛවරීව තීන්දුවක් ගැනීම කළ යුතු කාර්යය 
ගැනත්- උපෙදස් ෙදන්න පටන් අරෙගන තිෙබනවා. ආරක්ෂක 
හමුදාවට අදාළ කටයුතු සම්බන්ධෙයන් තමන් අවධානෙයන් 
සිටිනවා යැයි විෙද්ශ නිලධාරින් ලංකාවට ඇවිත් පවසන විට, අපිට 
ඒක ෙකොෙහොමටවත් අනුමත කරන්නට පුළුවන්කමක් නැහැ 
විපක්ෂයක් වශෙයන්. ෙම් කාරණා පිළිබඳව ඔබතුමන්ලාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරවනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඇතැම් විෙද්ශීය ආණ්ඩු සතුටු කරන්නට විවිධ ෙද්වල් 
කරන්නට අපට පුළුවන්කමක් නැහැ. විෙද්ශ රටවලට ඔවුන්ෙග් 
ෙදමළ ඡන්දවල පදනමක් තිෙබනවා. ඩයස්ෙපෝරාෙව් පදනම උඩ, 
ඔවුන්ෙග් ෙනොෙයක් ෙනොෙයක් ෙද්ශපාලන වුවමනා සඳහා කරන 
ෙද්වල් තිෙබන බව අපි දැක්කා. ඒක ඉතිහාසය. මානව හිමිකම් 
කවුන්සලෙය් ෙයෝජනා ලංකාෙව් වත්මන් ආණ්ඩුව ඉස් මුදුනින් 
පිළිගත්තා කියලා කියැවුණා. මම කියනවා, ඒ ගැන නැවත ඔෙබ් 
අවධානය ෙයොමු කරන්න කියලා. 

රණ විරුවන්ට එෙරහි යුද අධිකරණයක්, යුද අපරාධ 
අධිකරණයක් පිහිටුවීම ගැන බලමු. විෙද්ශීය විනිශ්චයකරුවන්, 
පරිෙචෝදකයක්, විමර්ශන නිලධාරින් බඳවා ගැනීම වාෙග්ම ඒ 
උසාවි යන්තණයට විෙද්ශ රටවලින් මුදල් පතිපාදන ලබා ගැනීමට 
ඉඩ දීමටත් එකඟ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අෙප් 
රණ විරුවන් ඉක්මනින් හා පහසුෙවන් හිෙර් දැමීමට හැකි වන 
ආකාරයට රෙට් දැනට පවතින නීතිය සංෙශෝධනය කිරීමටත්, 
උසාවියකට ඉදිරිපත් කිරීමට තරම් පමාණවත් සාක්ෂි නැතත් 
මානව අයිතීන් උල්ලංඝනය කළා යැයි සැකයට භාජනය වන 
ආරක්ෂක හමුදා සාමාජිකයින් පරිපාලනමය කියාදාමයකින් 
ෙසේවෙයන් ඉවත් කිරීමටත් ෙම් ආණ්ඩුව එකඟවීම ගැන අපි 
කනගාටු ෙවනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මම දැක්කා පසු ගිය දවසක බිතාන ය 
අගමැතිවරයා අෙප් ජනාධිපතිතුමාව හමුෙවලා ආරක්ෂක හමුදාව 
ඉහත දැක්ෙවන ආකාරයට පතිසංවිධානයකට ලක් කරන්ෙන් නම්, 
බිතාන ය පවුම් මිලියන 6ක් ලබාදීමට කැමැත්ත පළ කරලා 
තිෙබනවා. ලංකාෙව් හමුදාව පතිසංවිධානය කිරීමට වුවමනාම 
නම්, අර මල්වඩම්, එෙහම නැත්නම් කෑමට ගිය සල්ලිවලින් ඉතිරි 
කර ගත්ත මුදල් ෙයොදවන්න. ඒෙක් කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඒ සඳහා 
පිට රටින් සල්ලි ගන්ෙන් නැතිව. එෙහම වියදම් වුණා නම්! එෙහම 
වියදම් වුණා නම් ඒ ඉතිරි කළ මුදල් ඒ සඳහා ෙයොදවන්න. එහි කිසි 
ගැටලුවක් නැහැ. දැන් ඉතිරි කර තිෙබනවා ෙන්. හමුදාෙව් ඔය 
වාෙග් කියාවලට විෙද්ශ රටකින් සල්ලි ගන්න එපා. ඒ වාෙග්ම, 
විෙද්ශ රටවල වුවමනාවට හමුදාව පතිසංවිධානය කරන්න 
යන්නත් එපා. ඒකයි අෙප් ඉල්ලීම.  

ගරු අගමැතිතුමා දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. මම 
එතුමාෙග් අවධානය ෙම් කාරණය ෙකෙර් ෙයොමු කරවනවා. 
ෙකොටි සංවිධානයට එෙරහිව ෙසේනාංකවලට නායකත්වය දුන් 
ෙජ ෂ්ඨ හමුදා නිලධාරින් පිරිසක් සිටිනවා. ඔවුන් ඉවත් කිරීමට 
එකඟ ෙවලා තිෙබනවා. ඔවුන් ඉවත් කරන්න සූදානම් ෙවනවා. 
ඒක කරන්න එපා. අපි ඒ දවස්වල ඔවුන්ට තවත් අවුරුද්දක්, 
ෙදකක් -අවුරුදු 60 වන කල්- ඉන්න ඉඩ දුන්ෙන් ඔවුන් කරපු 
ෙසේවය අගයන්නයි. එවැනි ෙසේවයක් අගයන්න ඕනෑ. ඔවුන් විශාම 
ගැන්වීමට හදන බවට ෙබොෙහොම පැහැදිලි කථාවක් දැන් යනවා. ඒ 
නිලධාරින් හමුදාෙවන් විශාම ගිය පසු ඔවුන්ට යුද හමුදාෙවන් 
ලැෙබන ආයතනික ආවරණය සහ ආරක්ෂාව සම්පූර්ණෙයන් නැති 
ෙවලා යනවා. යුද අපරාධ විමර්ශන පිළිබඳ කථා බහක් පවතින 
ෙමවැනි අවස්ථාවක එම නිලධාරින් විශාම ගැන්වීම ඔවුන් සිතා 
මතා තනි කිරීමක් හැටියටයි මා දකින්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] මම 
කථා කරලා ඉවර වුණාම ඔබතුමා කථා කරන්න ෙකෝ.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් පැවැති යුද්ධය කාලෙය් වැඩිම 

අද්දැකීම් තිෙබන නායකයා හැටියට ඔබතුමාට කාලය 
කළමනාකරණය කර ගැනීම සඳහා  අෙනක් ගරු මන්තීවරුන්ෙග් 
එකඟතාව මත, ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න ඉඩ ෙදන්නම්.  

ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා  
( மாண் மிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Mahinda Rajapaksa) 
ඔව්, මම කථාව අවසන් කරන්නම්.  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙමතුමාට කථා කිරීමට අෙප් ෙවලාව 

ෙදනවා.  
 

ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා  
( மாண் மிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Mahinda Rajapaksa) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ඔබතුමා කථාව නවත්වන්න කියන 

ෙවලාවට මම නවත්වන්නම්.  
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීතුමනි, මා කියන්න ගිෙය්, ඔබතුමාෙග් කථාව 

අවසන් වන ෙතක්, ඊළඟට කථා කිරීමට සිටින අෙනක් කථික 
මන්තීවරුන්ෙග් කාලය සංෙශෝධනය කරනවා කියන එකයි. 

 
ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා  
( மாண் மிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Mahinda Rajapaksa) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

ෙකොටි සංවිධානයට එෙරහිව ෙසේනාංකවලට නායකත්වය දුන් 
ඒ නිලධාරින්ෙගන් ලැබුණු සුවිෙශේෂ ෙසේවය, ඔවුන්ෙගන් විතරක් 
ෙනොව ඊට පහළ නිලධාරින්ෙගන් ලැබුණු ෙසේවය ඇගයීමක් 
හැටියට ෙම් අවදානම් තත්ත්වය පහව යනතුරු ඔවුන්ට අදාළ 
ෙසේවා දිගු කිරීම් ලබා ෙදන ෙමන් මම ඔබතුමන්ලාෙගන් 
ඉල්ලීමක් කරනවා. මා ෙම් කරන්ෙන් ඉල්ලීමක්. ෙචෝදනාවක් 
ෙනොව, ඉල්ලීමකුයි ෙම් කරන්ෙන්.  

 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා (නිපුණතා සංවර්ධන හා 
වෘත්තීය පුහුණු  රාජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார - திறன் அபிவி த்தி 
மற் ம் ெதாழில்பயிற்சி  இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon.  Palitha Range Bandara - State Minister of Skills 
Development and Vocational Training) 
ගරු මන්තීතුමා, එතෙකොට ෙජනරාල් ෙෆොන්ෙසේකාට? 

 
ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා  
( மாண் மிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Mahinda Rajapaksa) 
අපි ඔහුට දඬුවම් දුන්නා ෙන්. [බාධා කිරීම්] 

ෙයෝජනාෙව් තිබුණු තවත් නිර්ෙද්ශයක් තමයි මහජන 
ආරක්ෂක ආඥාපනත විෙද්ශීය බලවතුන්ට- [බාධා කිරීම්] 
ඔබතුමන්ලා ඔහුට Field Marshal තනතුර දුන්නා ෙන්. ෙවල් 
විදාෙන්කම. [බාධා කිරීමක්] මහජන ආරක්ෂක ආඥාපනත 
විෙද්ශීය බලවතුන්ට පිළිගත හැකි පරිදි සංෙශෝධනය කිරීමත්, 
තස්තවාදය වැළැක්වීෙම් පනත සම්පූර්ණෙයන් අෙහෝසි ෙකොට 
විෙද්ශීය බලවතුන්ට පිළිගත හැකි ෙවනත් නීතියක් ෙගන ඒමත් 
මා දකින්ෙන් ලංකාෙව් ආරක්ෂාවට අදාළ නීති ඉතාම අදූරදර්ශී හා 
අමෙනෝඥ ආකාරයට බිඳ දැමීමක් හැටියටයි. යුද්ධයට ෙද්ශපාලන 
ෙමන්ම හමුදාමය නායකත්වය දීපු පධාන පුද්ගලයන් ගණනාවක් 
විවිධ ෙපොලිස් මූල  විමර්ශන ඒකක, නැති නම් දූෂණ වංචා 

275 276 

[ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ  මහතා] 
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ෙසවීෙම් ෙකොමිසම් ඉදිරියට දිනපතා පාෙහේ ෙගන්වන ආකාරය 
අපට ෙපෙනනවා. ෙම්වා කරන්ෙන් ඒ පුද්ගලයන් යුද්ධයට 
නායකත්වය දීෙමන් අත් පත් කරගත් කීර්ති නාමය නැති කරන්න 
කියා තමයි මට හිෙතන්ෙන්. ෙම් සිද්ධ වන ෙද්වල් ගැන ජනතාව 
අවධානෙයන් සිටින බව මම දන්නවා. පටු ෙද්ශපාලන කාරණා 
මත, එෙහම නැතිනම් මට ෙහෝ මෙග් පැවැති ආණ්ඩුවට එෙරහිව 
තිෙබන ෛවරය පිරිමසා ගැනීමට ෙම් රෙට් ජාතික ආරක්ෂාව 
අනතුෙර් ෙහළිය යුතු නැහැ කියන එකයි අප තමුන්නාන්ෙසේලාට 
මතක් කරන්ෙන්.  

මා ඊට අමතරව කියන්ෙන්, කරුණාකර නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ස්වාධීනව වැඩ කරන්න ඉඩ ෙදන්න කියලායි. 
[බාධා කිරීම්] නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ඇඟිලි ගහන්න, 
නීතිපතිවරයා තමන්ෙග් ඉත්ෙතක් කර ගන්න සූදානම් ෙවන්න 
එපා කියන එකත් මම තමුන්නාන්ෙසේලාට කියනවා. [බාධා කිරීම්] 

 

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார) 
(The Hon.  Palitha Range Bandara) 
ඔබතුමාෙග් කාලෙය් ෙකොෙහොමද? 
 
ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා  
( மாண் மிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Mahinda Rajapaksa) 
තමුන්නාන්ෙසේම ඇවිල්ලා මට කී පාරක් කිව්වාද, අර 

නඩුෙවන් ෙබ්රන්න,  ෙම් නඩුෙවන් ෙබ්රන්න  කියලා. [ෙඝෝෂා 
කිරීම්]  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Order, please! 
 
ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා  
( மாண் மிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Mahinda Rajapaksa) 
දැන් මට කියන්න එනවාද? [ෙඝෝෂා කිරීම්] ඒ දවස්වල 

“Temple Trees”වලට හැම දාම රිංගනවා. [බාධා කිරීම්] මම 
කියන්නම්, මම කියන්නම්. ඒ කරපු ෙද්වල් වැරැදි තමයි. ඇත්ත. 
දැන් මට හිෙතනවා, ඒවා වැරැදියි කියලා. ඒක තමයි දැන් 
තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්ෙන් ඒවා කරන්න එපාය කියලා. ෙම් 
වාෙග් අය කරපුවා ගැන මම කියන්න යන්ෙන් නැහැ.  

තමුන්නාන්ෙසේලාට මතක් කරන්න ඕනෑ, සංහිඳියාව පිළිබඳව. 
මතක තියා ගන්න, යුද්ධය අවසන් කරන ෙකොට බිම් ෙබෝම්බ 
ෙකොච්චර තිබුණාද කියලා. අෙප් පැත්තට ඇවිල්ලා ෙකොයි තරම් 
ජනතාවක් කඳවුරුවල හිටියාද? ඒ ජනතාව නැවත පදිංචි කරවන්න 
නම් බිම් ෙබෝම්බ ඉවත් කරන්න ඕනෑ; ෙගවල් හදන්න ඕනෑ; 
යටිතල පහසුකම් ෙදන්න ඕනෑ. එෙහම නැතුව බිම් ෙබෝම්බ 
තිෙබන කැලෑව තුළ මිනිස්සු පදිංචි කරවන්න බැහැ. ඒක ෙනොෙවයි 
සංහිඳියාවට අවශ  කමය. සංහිඳියාව සඳහා තමයි අපි ෙම් සියල්ල 
කෙළේ. යටිතල පහසුකම් දියුණු කෙළේ ඒ නිසා. 

ෙම් සියල්ල අපි කරලා ඒ අයට පදිංචියට යන්න පසු බිම සකස් 
කළා. ඒ අවශ  පාසල් හදලා, ගමනා ගමනය සඳහා පහසුකම් ඇති 
කරලා, විදුලිය දීලා , ෙගවල් හදලා ෙම්වා සියල්ලම අපි කළා. 
හැබැයි ෙම් අවුරුද්ද ඇතුළත ඒවා අඩු වුණා. ඒක ෙවනම කථාවක්. 
ෙමොකද, 'සංහිඳියාව' කථාවක් විධියට යන නිසා ෙහොඳයි. වැඩ 
ෙනොෙකරුවත් සංහිඳියාව තිෙබනවා ෙන්. වැඩ නැවතිලා!  

මම එතැනින් නැවතුෙණ් නැහැ. ඔබතුමන්ලා ෙම් කාරණයත් 
මතක තියා ගන්න. මම LLRC එක පත් කළා;  Paranagama 

Commission එක පත් කළා. ෙමවැනි ෙකොමිෂන් ඔක්ෙකෝම අපි 
පත් කළා. එතැනින් නැවතුෙණ් නැහැ. පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණය 
විතරක් ෙනොෙවයි, ජනාධිපතිවරණය විතරක් ෙනොෙවයි, පළාත් 
සභා, පළාත් පාලන මැතිවරණ පැවැත්වූවා. එෙහම තමයි 
සංහිඳියාවට පියවර තබන්ෙන්. සංහිඳියාව කියන්ෙන් ෙදමළ 
ඩයස්ෙපෝරාව ඉල්ලන ඉල්ලන හැම ෙදයක්ම ෙදන එක ෙනොෙවයි.  

ෙම් රට තුළ ජීවත් ෙවන මිනිස්සු ඉන්නවා. ඔවුන්ෙග් පශ්න 
පිළිබඳව අවෙබෝධ කර ගන්න ඕනෑ. දකුෙණ් මිනිස්සු විඳපු 
පහසුකම් උතුරු, නැ ෙඟනහිර ෙදමළ ජනතාවටත් ලබා ෙදන්න 
තමයි අපි පියවර ගත්ෙත්. එෙහම නැතුව ෙවනත් ෙහේතු හින්දා 
ෙනොෙවයි. ඒ සංහිඳියාව ඇති කරන්න අද ඒ පසුබිම හැදිලා 
තිෙබන්ෙන් ඒ හින්දායි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අද කථා කරන හුඟක් අය අෙප් 
ආණ්ඩුෙව්ත් කැබිනට් ඇමතිවරු විධියට හිටියා. ඒ අය කැබිනට් 
ඇමතිකම් කළා. ඕවා ඔක්ෙකෝටම අත ඉස්සුවා; අනුමැතිය දුන්නා. 
එෙහම නැතුව ඒවාට විරුද්ධ ෙවලා කවුරුවත් කථා කෙළේ නැහැ. 
ඒ අයත් ඉඳලා තමයි ඕවා ඔක්ෙකෝම කෙළේ. ඒ අයටත් අපි 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, ඒවාට. 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ඒ බයට. 

 
ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා  
( மாண் மிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Mahinda Rajapaksa) 
කාට බෙය්ද? 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ඔබතුමාට.  

 
ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා  
( மாண் மிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Mahinda Rajapaksa) 
මට? දැන් නම් කිසිම බයක් නැති විත්තිය ෙපෙනනවා. මම 

හිතන්ෙන් නැහැ, මට බය කවුරුවත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හිටියා 
කියලා. මට බෙය් හිටියා නම්, මම ඒවා කියන්න ගිෙයොත්- ඒවා 
කියන්ෙන් නැහැ, මම.  

ගරු සභාපතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ ෙවලාව කළමනාකරණය 
කිරීම පිළිබඳව කථා කරපු නිසා මම මීට වඩා කථා කරන්න 
යන්ෙන් නැහැ. මම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, ෙම් ෙකටි 
කාලය මට ලබා දීම පිළිබඳව. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා. 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
Sir, I rise to a point of Order 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
What is your point of Order? 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා උෙද් වරුෙව් CD පට ගැන 

දැක්වූ අදහස් සම්බන්ධෙයන් උත්තරයකුයි මම ෙදන්ෙන්.  
  
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ෙම් ෙවලාෙව් පිළිතුරු ෙදන්න පුළුවන්කමක් නැහැ.  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
එතුමා දැක්වූ අදහස් සම්බන්ධෙයන්  පිළිතුරක්. ෙමොකද, එතුමා 

හිටපු ෙම් කමිටුෙව් - 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
You cannot discuss it at this time. Hon. Sagala 

Ratnayaka, you may start your speech. 
 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
Sir, I am on a point of Order.  උෙද් පශ්නයක් පැන නැගුවා, 

අදාළ ආයතන සම්බන්ධෙයන් කථා කරද්දී ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
වාර්තාවක් තිෙයන්න ඕනෑ කියලා. [බාධා කිරීම්] ෙපොඩ්ඩක් සද්ද 
කරන්න එපා.   

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon.Chairman) 
ෙමොකක්ද ඔබතුමාෙග් පිළිතුර? 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, පිළිතුර තමයි, දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 

මැතිතුමා උෙද් ඉතා හයිෙයන් ෙම් පශ්නය නැගුවා. ෙම් කමිටුෙව් 
එතුමා ඉඳලා තිෙබනවා. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
අතීතය ගැන ද කියන්ෙන්? 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
අතීතය ෙනොෙවයි. ගත් තීන්දුව ගැන කියන්ෙන්. ගරු 

සභාපතිතුමනි, 2011 ඔක්ෙතෝබර් 21ෙවනිදා, සිකුරාදා 2.30ට 
පැවැති පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභා රැස්වීෙම්දී 

එතුමා ෙයෝජනා කර ගත් තීන්දුව පිළිබඳව ෙමහි සඳහන් කර 
තිෙබනවා. එතුමාට අමතක ෙවනවා. ඔක්ෙකෝටම අමතක 
ෙවනවා වාෙගයි. I quote: 

“ 5.2 Presentation of Annual reports in CDs/DVDs 

The Committee, after deliberations, agreed to provide CDs and 
DVDs in place of printed copies of Annual Reports which are 
routinely submitted by various institutions. 

The Committee was of the opinion, that this will greatly reduce the 
high cost of printing these documents. However, it was decided to 
have about 15 hard copies placed in the library for the use of any 
Member who wishes to do so. 

The Committee further directed the Secretary to make these 
documents available in the Parliamentary Website.” 

ෙමතුමා ෙයෝජනා කරලා, ෙමතුමා සම්මත කරලා ගත් තීන්දුව. 
අපට ෙදෝෂාෙරෝපණය කරන්න ෙමතුමා උෙද් විශාල හඬක් 
නැගුවා. අපිට පුදුමයි. ෙම්වා ෙමතුමන්ලාට අමතක ෙවනවා. ෙම් 
 ඔක්ෙකෝම නායකයන්ට අමතක ෙවනවා.  ඊෙය් කථා කරපු එක 
ෙනොෙවයි අද කථා කරන්ෙන්.  ෙමතුමා එතැන එකඟ ෙවලා, අද 
උෙද් ඇමතිතුමාව විශාල අපහසුතාවකට පත් කළා.[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Okay, Hon. Sagala Ratnayaka -[Interruption.] 

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා  
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க ) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka ) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මෙග් කාලය ගන්න එපා.[බාධා කිරීම්] 

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

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මම කරුණු පැහැදිලි කරනෙකොට ඔබතුමාත් හිටියා. ඒ නිසා 

මම ඊට වඩා පිළිතුරක් ගරු මන්තීතුමාට ෙදන්න යන්ෙන් නැහැ.
[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
You decided on that and now you cannot remember. 
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ගරු සාගල රත්නායක මහතා (නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ 
සංවර්ධන අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க - சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் 
ெதற்கு அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka - Minister of  Law and Order 
and Southern Development) 
ගරු සභාපතිතුමනි,  ෙම් වාෙග් පරිණත ෙජ ෂ්ඨ පාර්ලිෙම්න්තු 

මන්තීවරෙයකුට එතුමා ගත්ත තීන්දුවම ෙම් තරම් ඉක්මනට 
අමතක වීම පිළිබඳව මම කනගාටු ෙවනවා.  [බාධා කිරීම්] ගරු 
අනුර කුමාර දිසානායක මැතිතුමාත් එදා ඒ කාරක සභාෙව් ඉඳලා 
තිෙබනවා. එතුමාත් ඒකට අත උස්සලා තිෙබනවා. අද ඇවිල්ලා, 
"ෙම් වාර්තාව දුන්ෙන් නැහැ,  සී.ඩී. තැටිය පමණයි දුන්ෙන්" 
කියලා අපිව හම ගහනවා.   

ගරු සභාපතිතුමනි, මම දැන් විෂයට අදාළව කථා කරනවා. 
හිටපු ජනාධිපතිතුමා සභාව අමතමින් කරුණු කිහිපයක් සඳහන් 
කළා. ඒවා පිළිබඳ ෙකටි සඳහනක් කරනවා කියලා මම හිතුවා.  
විෙශේෂෙයන් එතුමා සඳහන් කළා, වයස අවුරුදු 17ක දරුෙවක් 
ෙකෝච්චියක් ඉදිරියට පැනලා සිය දිවි නසාගැනීම සම්බන්ධෙයන්. 
ඒ පිළිබඳ එතුමාෙග් කනගාටුව දක්වා සිටියා.  අපිත් ඇත්තටම 
කනගාටු වුණා.  ඒ දරුවා සියදිවි නසාගත් අවස්ථාෙව් ඒ දරුවාෙග් 
කෙර් තිබුණ backpack එෙක් ලිපියක් තිබිලා තිෙබනවා.  ඒ 
ලිපිෙය් පරිවර්තනය ෙවබ් අඩවිවල සඳහන් වුණා.  ඒ ලිපිෙය් ලියා 
තිබුෙණ් එල්ටීටීඊ කටයුතු සම්බන්ධෙයන් සැකකරන 
සැකකරුවන් දීර්ඝ කාලයක් අත් අඩංගුෙව් තබාගත් කාරණය 
ගැනයි.  ඒ ගැන තිෙබන කනගාටුවට තමයි ෙමය කරන්ෙන් 
කියලා සඳහන් වුණා.  ෙක්.පී. වාෙග් ෙම් රටට අවි ෙගනාපු අයට 
නිදැල්ෙල් යන්න ෙදද්දී, ෙම් සිරකරුවන් සැකපිට ෙමෙතක් 
කාලයක් තබාගත් එක ගැන තමයි ඒ දරුවාට පශ්නය තිබුෙණ්. 
හිටපු ජනාධිපතිතුමා ෙම් අවස්ථාෙව් ඒ කාරණය ගැන සඳහන් 
කළා.   

ගරු සභාපතිතුමනි, අවස්ථා ෙදකක් එතැන තිෙබනවා.  යුද්ධය 
අවසාන වුණාට පසුව අත්අඩංගුව ගත් නමුත් උසාවියට ෙචෝදනා 
පතයක් ඉදිරිපත් ෙනොකළ සිරකරුවන් 54ෙදෙනක් හිටියා.  ඒවා 
ඉක්මනට සැලකිල්ලට ෙගන, නමුත් ඒ කවුරුවත් නිදහස් කෙළේ 
නැහැ.  උසාවිෙයන් සමහර අයට ඇප දුන්ෙන් නැහැ; සමහර අයට 
ඇප දුන්නා. මට මතක හැටියට 39ෙදෙනකුට ඇප ලැබුණා. අනිත් 
අය තවම සිරභාරෙය් ඉන්නවා. නමුත් ෙචෝදනාවලින් නිදහස් 
කරලා ෙනොෙවයි. අධිකරණය තමයි තීන්දුව ගත්ෙත්. ඊට අමතරව 
තව සංඛ ාවක් ඉන්නවා. ඒ අයෙගන් සමහරක් දැනට අවුරුදු 25ක් 
සිරභාරෙය් ඉන්නවා කියලා කියනවා. සමහරු අවුරුදු 10ක් 
සිරභාරෙය් ඉන්නවා. ෙචෝදනාව බරපතළ ඒවාත් තිෙබනවා. 
ෙචෝදනාව ඒ තරම් බරපතළ නැති ඒවාත් තිෙබනවා. ෙචෝදනාවට 
ලක්වුණු ෙකෙනකුට එදා දුරකථනෙයන් ඇමතුමක් දුන්නා කියා 
අත් අඩංගුවට ගත් අයත් ඒ අතර ඉන්නවා. ඒ වාෙග් ෙචෝදනා 
සැලකිල්ලට අරෙගන, ඒ අයට ඇප ෙදන්න පුළුවන්ද, ඒ අයව 
පුනරුත්ථාපනයට යවලා නැවත සමාජයට නිදහස් කරන්න 
පුළුවන්ද කියා බලන්න කියලා නීතිපතිතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කළා. 
අෙප් රජයට කලින් රජය එක පෑන් ඉරකින් ෙම් වාෙග් අයෙගන් 
145 ෙදෙනක්ද ෙකොෙහේද නිදහස් කර යවා තිෙබනවා. 
පුනරුත්ථාපනය කරලා දහස් ගණනක් -12,000ක් පමණ- නිදහස ්
කර තිෙබනවා. ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපිත් වගකීමකින් එම කටයුතු 
කර තිෙබනවා. අධිකරණෙය් තීන්දුවට යටත්ව තමයි, අපි හැම 
ෙව්ලාෙව්ම කටයුතු කර තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම හිටපු 
ජනාධිපතිතුමා proscribe කර තිබුණු ඩයස ්  ෙපෝරාව ගැන, 
එල්ටීටීඊ එක ඇතුළු තහනම් කර තිබුණු සංවිධාන ගැන කථා 
කළා. ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ රටවල ආරක්ෂක අංශ සහ අෙප් රෙට් 
ආරක්ෂක අංශ එක්කත් කථා බස් කර දැනට එෙහම කියාදාමයක 

ෙයෙදන්ෙන් නැහැ කියන කරුණු තහවුරු වුණාට පසුව තමයි, ඒ 
පියවර අරෙගන තිෙබන්ෙන්. අද ෙලෝකය ජාත න්තර තස්තවාදය 
පිළිබඳව දැඩි අවධානයක් ෙයොමු කර තිෙබනවා. ඇෙමරිකාව, 
එංගලන්තය වාෙග් රටවලට දැඩි පීඩනයක් එල්ල ෙවලා 
තිෙබනවා. පංශයට පහාරයක් එල්ල ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා 
කවුරුවත් ෙම් වාෙග් අවස්ථා වක ඒ වාෙග් පශ්නයක් තිෙබනවාය 
කියා හිතන සංවිධානයක් නිදහස් කරනවාට අප සමඟ 
එකඟතාවකට එන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග්ම එක්නැලිෙගොඩ ෙග් 
අතුරුදහන් වීම, ලසන්ත විකමතුංගෙග් ඝාතනය වාෙග් සිදුවීම් 
සම්බන්ධෙයන් පවතින නඩු ගැනත්, ඒවාෙය් පරීක්ෂණ කටයුතු 
ඉදිරියට ෙගන යෑම සම්බන්ධවත් අපි වග කියන්න ඕනෑ. එම 
සිදුවීම් යුද්ධයට සම්බන්ධ ඒවා ෙනොෙවයි. නමුත් ඒවාට සම්බන්ධ 
පරීක්ෂණත් ඉදිරියට ෙගන යන එකයි අප කරන්ෙන්. 

ගරු සභාපතිතුමනි, මම ඔය කරුණු ටිකත් සඳහන් කරනවා 
කියා හිතාෙගනයි, අද මා පැමිණිෙය්. එෙහත් මාතෘකාවට අදාළව 
මම කථා කරන්න ඕනෑ.  ගරු සභාපතිතුමනි, ජනවාරි අට වැනි දා 
පැවැති ජනාධිපතිවරණය තුළින් සහ අෙගෝස්තු 17 වැනි දා පැවැති 
මහ මැතිවරණය තුළින් අපි බලයට පැමිණිෙය්, ෙම් රෙට් 
විප්ලවයක් කරන්නයි.  රෙට් ජනතාවත් අපව පත් කෙළේ, ඒ 
විප්ලවය කරන්නයි. අතීතෙය් සිදු වූ සමහර විප්ලවවලින් ෙල් 
වැගිරුණා, සමහර විප්ලවවලින්  රෙට් පාලකයින්ටයි වාසිය 
ලැබුෙණ්. ඒ අයෙග් සාක්කු තමයි තර වුෙණ්. හැබැයි, අපි ඇති 
කළ ෙම් විප්ලවෙය් වාසිය ලැෙබන්ෙන් රෙට් ජනතාවටයි. අතිගරු 
ජනාධිපති සහ අගමැති පමුඛ රජෙය් එකම බලාෙපොෙරොත්තුව, ඒ 
වාසිය ජනතාවට ෙගනැල්ලා ෙදන එකයි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මෙග් අමාත ාංශය යටෙත් ඇති විෙශේෂ 
අංශයක් වන්ෙන්, දක්ෂිණ සංවර්ධනයයි. විෙශේෂෙයන්ම 2016 
වසෙර්දී රෙට් සංවර්ධන වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කරන විට, 
දකුණු පළාෙත් සංවර්ධනය තීරණාත්මක එකක් වනු ඇති බවට මා 
විශ්වාස කරනවා. චන්දිකා බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් කාලෙය් 
දක්ෂිණ සංවර්ධන අධිකාරිය පිහිෙටව්වා. මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා 
ජනාධිපති වීෙමන් පසුව දකුෙණ් යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය 
කිරීෙම් වැඩසටහන් විශාල වශෙයන් ඇති වුණා. වරායක් හැදුවා; 
ගුවන් ෙතොටුෙපොළක් හැදුවා. හැබැයි, ඒ ගුවන් ෙතොටුෙපොළට ෙම් 
දවස්වල නම් මගීන් ෙදෙදෙනකු වාෙග් තමයි, දවසකට එන්ෙන්, 
යන්ෙන් කියා මා හිතනවා. ඒ වාෙග්ම මාර්ග පද්ධතිය දියුණු කළා. 
නමුත් වැදගත්ම ෙදය වුෙණ් නැහැ, ගරු සභාපතිතුමනි. ඒ තුළින් 
දකුෙණ් ජනතාවෙග් අතට සල්ලි ආෙව් නැහැ. කිහිප ෙදෙනකුෙග් 
අතට සල්ලි ගියත්, දකුෙණ් ජනතාවෙග් අතට සල්ලි එන්න පටන් 
ගත්ෙත් නැහැ. අන්න ඒක තමයි, අපිට කරන්න ඕනෑ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ශී ලංකා දක්ෂිණ සංවර්ධන අධිකාරිය අෙහෝසි කර 
දිවි නැඟුමට එකතු කළා. ඒ නිසා ඒ වැඩසටහන අඩපණ ෙවන්න 
පටන් ගත්තා. අද අපි නැවත දක්ෂිණ සංවර්ධන මණ්ඩලයක් 
පිහිටුවා දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත ාංශය හරහා ඒ වැඩ කටයුතු 
ආරම්භ කරන්න කටයුතු කරනවා. "Agency for Development 
Act" කියා පනතක් ෙගනැල්ලා, ඒ යටෙත් දක්ෂිණ සංවර්ධන 
මණ්ඩලය පිහිටුවා අවුරුදු තුනක වලංගු කාලයක් තිෙබන ඒ පනත 
හරහා අපි ෙම් වැඩ කටයුතු  ආරම්භ කරනවා. දකුෙණ් 
සංවර්ධනෙය්දී අපි පධාන කර ගන්ෙන්, ආර්ථිකය දියුණු කිරීමයි; 
ජනතාවෙග් අතට සල්ලි යන කාලයක් ඇති කිරීමයි; ඒ වාෙග්ම 
රැකියා බිහි කරන වැඩසටහන ඇති කිරීමයි. ෙම් ගැන ෙගොඩාක් 
කථා කරන්න තිබුණත් මම දීර්ඝව කථා කරන්න යන්ෙන් නැහැ. 
මම හිතන හැටියට ෙවන් කළ කාලය අඩු කර තිෙබන නිසා 
ෙගොඩක් අදහස් දක්වන්නට ෙනොහැකි වුණා. 

අපි ඒ වැඩසටහන ඉදිරියට ෙගන යන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම අද සුදු අලිෙයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබන 
හම්බන්ෙතොට වරාය, ෙම් රෙට් ජනතාවට බරක් ෙනොවන, ආදායම් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ලබන වරායක් බවට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා අපි කටයුතු 
කරනවා. ඒ පෙද්ශෙය් අපි කර්මාන්ත පුරයක් -industrial zone 
එකක්- ඇති කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම විෙද්ශ ආෙයෝජකයින් 
ෙගන්වා ෙගන, ඒ කර්මාන්ත පුරය තුළ අපනයනය සඳහා 
නිෂ්පාදන සිදු කරන කර්මාන්ත බිහි කරන්න අපි කටයුතු කරනවා.  

දකුණු පළාත කියන්ෙන් සංචාරක කර්මාන්තයට ෙහොඳ 
පෙද්ශයක්. අෙප් ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමතිතුමාෙග් ආසනයට 
-ෙබන්ෙතොට ආසනයට- ආසන්නව ෙද්ද්දුව පෙද්ශය තිෙබනවා.  
ෙද්ද්දුව අලුත් සංචාරක කලාපයක් ඇති කරනවා. නමුත් මුළු 
දකුණු පළාතම ගත්තාම එය, ඉහළ මට්ටෙමන් සංචාරක 
කර්මාන්තය දියුණු කරන්න පුළුවන් ෙහොඳ පෙද්ශක්. අන්න ඒ 
සඳහා අද සැලසුම් හදලා කියාත්මක කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. රජෙය් මුදල් පාවිච්චි කරලා ෙනොෙවයි, ෙපෞද්ගලික 
ආෙයෝජකයින් ෙගන්වා ෙගනයි ඒ වැඩසටහන් කරන්ෙන්.  

අපි කෘෂි කර්මාන්තය දියුණු කරන්න ඕනැ. යල් පැන ගිය කෘෂි 
කාර්මික කම අත් හැරලා, අගය එකතු කළ කමවලට ඒ පෙද්ශවල 
ජනතාව ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. කාබනික වගාවන් හඳුන්වා ෙදන්න 
ඕනෑ. නැත්නම් ෙත් කර්මාන්තය වාෙග් කර්මාන්ත ඉහළට ඔසවා 
තබන්න අමාරු ෙවනවා. ඵලදාව වැඩි අලුත් පැළ වර්ග, බීජ වර්ග 
හඳුන්වා ෙදන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම අපි කුරුඳු වගාව ෙහොඳින් දියුණු 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

ඒ පෙද්ශවල තරුණයින්ට රැකියා අවස්ථා ඇති කිරීම සඳහා 
තාක්ෂණ මධ ස්ථාන ඇති කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
ගාල්ල, මාතර, හම්බන්ෙතොට වාෙග් පෙද්ශවල ෙහොඳට ඉංගීසි 
පුළුවන්, ෙහොඳ දැනුමක් තිෙබන තරුණයින් ඉන්නවා. අද ඒ අයට 
කරන්න ෙදයක් නැතුව ඉන්නවා. Knowledge centres ඇති කරලා 
ෙම් කටයුතු කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙම් සඳහා අවශ  
යටිතල පහසුකම්  ඒ වැෙඩ්ට ගැළෙපන විධියට අපි දියුණු 
කරනවා. මංතීරු හතෙර්, පෙහේ පාරවල් හදන්න -ඒවාෙය් යන්න 
වාහන නැතුව තිෙබන අන්දෙම් වැඩසටහනක් ෙනොෙවයි.- අපි 
අවශ  යටිතල පහසුකම් ටික ලබා ෙදනවා. ඒ වාෙග්ම අවශ  
ෙවලාවට ඒ අවශ  ෙද්වල් ලබා ෙදනවා. මංතීරු පහක් අවශ  
නම්, ඒ අවශ තාව අනුව අපි සංවර්ධන වැඩ කටයුතු කරනවා. 

පසු ගිය රජය සමෙය් නීතියත්  ෙද්ශපාලනීකරණය වුණා. ඒ 
ගැන මට කලින් කථා කළ මන්තීවරුන් අදහස් දැක්වූවා. අෙප් 
ජනාධිපතිතුමාත් ෙම් ගැන කථා කළා. දහහත්වන ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථා සංෙශෝධනෙයන් ෙපොලිස් ෙකොමිසම අකිය වුණා. 
ෙපොලීසිය ෙද්ශපාලනීකරණය වීම නිසා ෙපොලීසිය ගැන තිබුණු 
විශ්වාසය බිඳ වැෙටන්න පටන් ගත්තා. ෙපොලීසියට වැඩ කරන්න 
අමාරු වුණා. ඇත්තටම ෙපොලිස් නිලධාරින් ෙගොඩාක් අමාරුෙවන් 
තමයි තමන්ෙග් රාජකාරි කෙළේ. නීතිය හා සාමය පවත්වා ෙගන 
යාමටත්, සමාජ විනය තහවුරු ෙකෙරන පුළුල් පතිසංස්කරණ 
ඇතුළු උපාය මාර්ග කියාත්මක කිරීම වාෙග්ම නැවත ස්ථාපිත කර 
ඇති ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිසම මඟින් ෙපොලිස් ෙසේවාෙව් 
කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු කිරීමට අවශ  පියවර ගැනීමටත් අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  අපි ෙපොලීසිය නවීකරණය කරන්න 
ඕනෑ. We have to modernize the police. Reforms are 
required. Reforms have been talked about for many years, 
but nothing has really happened. We want to move fast on 
that.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව පිළිබඳව 
සඳහන් කිරීෙම්දී අෙප් පළමු අවධානය ෙයොමු වන්ෙන් යල් පැන 
ගිය ෙපොලිස් ආඥා පනතට. අනුර දිසානායක මැතිතුමාත් ෙම් ගැන 
කථා කළා. යල් පැන ගිය ෙමම ආඥා පනත මඟින් කියාත්මක වන 

ෙපොලීසිය සඳහා දහනව වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය 
තුළින් ඇති වූ පබල බලපෑමක් ෙහේතු ෙකොට ෙගන ෙපොලිස් ආඥා 
පනත සංෙශෝධනය කිරීමට ෙම් වන විට අමාත  මණ්ඩලෙය් 
අනුමැතිය ලැබී තිෙබනවා. පසු ගිය මැයි මාසෙය් 25 වන දින 
ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට සම්බන්ධ නිලධාරින් සමඟ පැවැති 
සාකච්ඡාෙව්දී ගරු අගාමාත තුමා නිර්ෙද්ශ කෙළේ, ඒ සඳහා 
විෙශේෂඥයින්ෙගන් යුත් කමිටුවක් පත් කරන ෙලසත්, නව 
ෙපොලිස් පනතක් අනුමත කර ෙගන කටයුතු කරන ෙලසත්ය. ඒ 
අනුව දැනටමත් නව පනත ෙකටුම්පත් කිරීෙම් කටයුතු කියාත්මක 
ෙවමින් පවතිනවා. ඒ වාෙග්ම ගරු අගාමාත තුමා විසින් එදිනම 
උපෙදස් දුන් පරිදි නිරන්තරෙයන් ඇති වන අභිෙයෝගවලට 
සාර්ථකව මුහුණ ෙදමින් රෙට් නීතිය හා සාමය ආරක්ෂා කිරීමට, 
වෘත්තිමය වශෙයන් ෙපොලිස් නිලධාරින්ෙග් දැනුම හා කුසලතා 
සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ෙපොලීසිය සඳහාම වූ විශ්වවිද ාලයක් 
ස්ථාපිත කිරීෙම් මූලික කටයුතුද දැන් ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. 
"Police and Criminal Justice University" යනුෙවන් තමයි අපි 
ඒක ස්ථාපිත කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්.  කැබිනට් 
මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා මම දැනටමත් කැබිනට් 
පතිකාවකට අත්සන් කරලා තිෙබනවා. විවිධ අදහස් හුවමාරු 
ෙවලා තිෙබනවා, "ඇයි, අපට ෙම්ක පවතින විශ්වවිද ාලයක් තුළ 
Faculty එකක් හැටියට සථ්ාපිත කරන්න බැරි?" කියලා. නමුත්, 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග්ත්, ගරු අගමැතිතුමාෙග්ත් ෙම් රජෙය්ත් 
අදහස වන්ෙන් අපි එය විශ්වවිද ාලයක් වශෙයන් ස්ථාපිත කිරීම 
සඳහා කටයුතු කරන්න ඕනෑ කියලායි. ඉන්දියාෙව් ෙජෝද්පූර්වල 
තිෙබනවා- 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව විනාඩියක කාලයක් 

තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මට ඊට වඩා කාලය අවශ  ෙවනවා.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඔබතුමාට අනිවාර්යෙයන්ම තවත් කාලය ලබා ෙදන්න ඕනෑ. 

ඔබතුමා- 

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමනි, ඔබතුමා මට තවත් 

කාලය ටිකක් ලබාෙදන්න. කරුණු ෙගොඩක් තිෙබනවා කථා 
කරන්න.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔව්. පුළුවන්. කමක් නැහැ. 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Can you give him five more minutes? 
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ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Yes.  
 

ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
කාලයට අදාළ වන විෂයයන් යටෙත් අපි අංශ කිහිපයක් ඇති 

කරන්න යනවා. දැන් කාල ෙව්ලාව ෙනොමැති නිසා, මම ඒ ගැන 
දීර්ඝ ෙලස කථා කරන්න යන්ෙන් නැහැ. එෙහත්, ඒ විශ්වවිද ාලය 
පමණක් ෙනොෙවයි, National Police Academy, Police Training  
School වැනි ඒවාෙය් විෂය පථය - curriculum එක - අපි දියුණු 
කරනවා. දැනටමත් ඒ වැඩ කටයුතු ආරම්භ ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙපොලීසිය වැඩ කටයුතු කරලා තිෙබනවා. පසු ගිය කාලෙය් ඒවා 
ගැන ජනතාව දැනුවත් කිරීෙම් අඩු පාඩුවක් ෙවලා තිෙබනවා. 
නමුත්, ඒ කටයුතු සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ඒවා තවත් ෙව්ගවත් කරන 
එක අපි කරෙගන යනවා. ෙපොඩිම  ෙපොලිස් නිලධාරියාට -
ෙකොස්තාපල්වරයාට- වුණත් ෙමොඩියුලය මත ෙගොඩනැඟුණු පුහුණු 
වැඩසටහනක්, අලුත් සමාජයට මුහුණ ෙදන්න පුළුවන් පුහුණු 
වැඩසටහනක්, උසස් අධ ාපනයක් දක්වා ෙගන යන්න පුළුවන් 
දියුණු වැඩසටහනක් අපි ඇති කරනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, 
ෙපොලිස් අභ ාස විද ාල සංව ර්ධනය කිරීම සඳහා ෙමවර අය 
වැෙයන් රුපියල් මිලියන 900ක මුදලක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. 
ඔවුන්ෙග් පුහුණු කටයුතු සඳහා රුපියල් මිලියන 42ක මුදලක් 
ෙවන් කරලා තිෙබනවා. National Police Communication 
Network එක නවීකරණය කිරීම  අත වශ  ෙදයක්. එය දියුණු 
කරන්න ඕනෑ. තාක්ෂණය පාවිච්චි කරන්න ඕනෑ. ෙතොරතුරු හා 
සන්නිෙව්දන තාක්ෂණ ව ාපෘතිය - National Police 
Communication Network - කියලා දැනටමත් වැඩ සටහනක් 
ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. ෙමයින් සිදු ෙවන්ෙන් 119 ෙසේවාව 
පමණක් ෙනොෙවයි. ෙමයින් ෙපොලීසිය කියා කරන හැටි; ෙතොරතුරු 
එකතු කරන හැටි; ෙතොරතුරු ගබඩා කරන හැටි ඕනෑ ෙවලාවක 
ෙපොලිස් නිලධාරියකුට ලබා ගන්න පුළුවන්. එයින් මහජනතාව 
එක්ක කටයුතු කරද්දී කියා කරන ආකාරය ගැන අපට ෙලොකු 
ශක්තියක් එනවා. ඒ සඳහාත් අපට  විශාල මුදල් පමාණයක් ෙම් අය 
වැෙයන් ෙවන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ සන්නිෙව්දන කියාවලිය සඳහා 
රුපියල් මිලියන 500ක් ද, ජාලගත සන්නිෙව්දන උපාය මාර්ග 
සම්බන්ධතාව ෙවනුෙවන් රුපියල් මිලියන 250ක් ද ෙවන් කරලා 
තිෙබනවා.  

ෙපොලීසියට පශ්න ෙගොඩක් තිෙබනවා. රථ වාහන තදබදය එක 
පශ්නයක්. ෙම් ගැන අපි ෙමගා ෙපොලිස් අමාත ාංශය සමඟත් 
පවාහන අමාත ාංශය සමඟත් දැනටමත් සාකච්ඡා කරමින් 
පවතිනවා. ඒ වාෙග්ම මත්දව  පශ්නය ගැන ෙපොලීසිෙය් අවධානය 
විශාල වශෙයන් ෙයොමුෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම සමාජයත් 
එක්ක තිෙබන අෙප් ෙපොලිස් ෙසේවෙය් සම්බන්ධය - community 
policing - වැඩි කර ෙගන සමාජෙය් තිෙබන පශ්න හඳුනා ගැනීම, 
සමාජය එක්කම ඒ කටයුතුවලට ෙයෙදන්නට පුළුවන්වීම, ඒ නිසා 
ෙපොලීසියත් එක්ක ජනතාවෙග් සම්බන්ධය වැඩි වීම community 
policing කියන අදහස ඉදිරියට ෙගන යන්න විශාල වැඩසටහනක් 
ආරම්භ කර තිෙබනවා. එහි පතිඵලයක් වශෙයන් කාන්තාවන්ට හා 
ළමයින්ට එ ෙරහිව සිදු ෙවන අපරාධ වැළැක්වීම සම්බන්ධෙයන්  
සුවිෙශේෂී පගතියක් ෙපෙනන්න තිෙබනවා. 2014 සැප්තැම්බර් 
30ෙවනි දා ඉඳන් 2015 සැප්තැම්බර් 30ෙවනි දා දක්වා කාලය තුළ 
බලද්දී ළමා හා කාන්තා අපරාධ 10,982 ඉඳන් 10,338ට අඩු ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙමය ඉදිරිෙය් දී තවත් ෙව්ගෙයන්  අඩු ෙවයි. ඒ 
වාෙග්ම මත් දව  අපරාධ 85,262 ඉඳන් 79,814කට අඩු ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ අනුව 6,000කින් විතර අඩු ෙවලා තිෙබනවා. පසු ගිය 
රජය සමෙය් මත්දව  සම්බන්ධෙයන් තිෙබන අපරාධ ඉහළ යාෙම් 
පවණතාවක් තිබුණා. ඒ වාෙග්ම ඒවා මර්ධනය කිරීම සඳහා පියවර 

ගැනීෙම් දී ෙපොලීසිය සහ අෙනකුත් ආයතනවලට දැඩි බලපෑම් 
එල්ල වුණා. ඒ නිසා ඒක කරන්න බැරි වුණා. අද වන විට ඒ 
තත්ත්වය නැති ෙවලා ෙපොලීසියට රාජකාරි කරන්න පුළුවන් 
ෙවලා තිෙබනවා. එම නිසා මත් දව  ෙහේතුෙවන් සිදුවන අපරාධ 
අඩු වීෙම් පවණතාවක් ෙපන්නුම් කරන්නට අපට පුළුවන්කම ලැබී 
තිෙබනවා. ඒ සඳහා ෙබොෙහෝ ආයතන උදවු උපකාර කරලා 
තිෙබනවා. ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මත් දව  නාශක 
කාර්යාංශය, ෙපොලිස් විෙශේෂ කාර්ය බලකාය, සුරාබදු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව යන ෙදපාර්තෙම්න්තු එකට එකතු ෙවලා උදව් 
ලබා දීලා තිෙබනවා.  

ෙපොලිස් ස්ථාන පමාණය වැඩි කරන්න අපට ෙම් අය වැෙයන් 
මුදල් ෙවන් ෙවලා තිෙබනවා. දැනට ෙපොලිස් ස්ථාන 438ක් 
තිෙබනවා. එම ෙපොලිස් ස්ථාන පමාණය 600ක් දක්වා වැඩි 
කරන්න අපට මුදල් ෙවන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ ෙවනුෙවන් 
රුපියල් මිලියන 1000ක් ෙවන් ෙවලා තිෙබනවා.  ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි. පවතින ෙපොලිස් ස්ථාන සංවර්ධනය කරන්න රුපියල් 
මිලියන 1,000ක් ෙවන් කර තිෙබනවා, ඒවාෙය් නඩත්තු කටයුතු 
සඳහා රුපියල් මිලියන 375ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ෙම් විධියට 
ෙපොලීසිෙය් සංවර්ධනය ෙවනුෙවන් අද විශාල මුදල් පමාණයක් 
ෙවන් කර තිෙබනවා. ෙපොලීසියට තවත් පශ්න තිෙබනවා. අනුර 
කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා සඳහන් කළ හැම ෙදයක් ගැනම අපි 
බලනවා. එතුමා සඳහන් කළ ෙබො ෙහෝ කරුණු අපි පිළිගන්නවා. ඒ 
වාෙග්ම ඒ සඳහන් කරපු කරුණුවලට අපි යටත් වනවා.  

උසස් වීම් පිළිබඳව පතිපත්තියක් අවශ යි. මමත් ෙපෞද්ගලික 
අංශෙය් ෙසේවය කළා. අපි ෙසේවය කරන ආකාරය ගැන වාර්ෂිකව 
evaluation එකක් කළා. ඒ අනුව තමයි අෙප් වැටුප් වැඩි වීම් සිද්ධ 
වුෙණ්, වැටුප් වර්ධක ලැබුෙණ්. තමන් කරන ෙසේවය පිළිබඳව 
evaluation එකක් කරන්න ඕනෑ. ඒක promotion එකට වැදගත් 
වනවා. මාරු වීම් සඳහා පතිපත්තියක් ඕනෑ. අෙප් අලුත් stations 
හදන්ෙන් ෙකොෙහේද කියා, ඒවා ස්ථාපිත - locate -  කරන විධිය 
ගැන ෙසොයන්න ඕනෑ. දැනට සිටින සංඛ ාව ෙයොදවන්න ඕනෑ 
විධිය ගැන අපි කථා කරන්න ඕනෑ. ෙපොලිස් ෙසේවාෙව් දියුණු වීම් 
ගැන සලකා බලන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම Police Hospital  එක ගැන 
බලන්න ඕනෑ. ෙපොලීසිෙය් නිලධාරින්ෙග් රක්ෂණය ගැන බලන්න 
ඕනෑ. 2014 වර්ෂය සඳහා නිලධාරින්ෙග් ෛවද  පහසුකම් 
ෙවනුෙවන් රුපියල් මිලියන 320යි ලැබුෙණ්. 2016 වර්ෂය සඳහා 
එය රුපියල් මිලියන 640 දක්වා වැඩි කර තිෙබනවා. ආහාර හා 
නිල ඇඳුම් සඳහා රුපියල් මිලියන 1,513යි  කලින් ෙවන් කර 
තිබුෙණ්. එය දැන් රුපියල් මිලියන 2,630 දක්වා වැඩි කර 
තිෙබනවා.  

මීට අමතරව මා කියන්න සතුටුයි, විෙශේෂ කාර්ය බලකාය - 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Minister, you have to wind up now. 
 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
Sir, I will wrap up in a few more minutes.  

The STF is going to undertake a peace-keeping role in 
the UN. We had 51 personnel earlier. They are going to 
increase it to 320. So, that  is a large number. That will 
give an opportunity for our forces to gain experience in 
the international arena. ඒ කාල සීමාව තුළ ඒ නිලධාරින්ට 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඉහළ වැටුපකුත් ලබා ගන්න එය අවසථ්ාවක් වනවා. ඒ කාල 
සීමාව තුළ ෙඩොලර් 1,332ක් විතර -රුපියල් 1,90,000ක් විතර- 
ලබා ගන්න පුළුවන් වනවා. STF barracks දියුණු කරන්න 
රුපියල් මිලියන 325ක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ගරු 
සභාපතිතුමනි, මට ෙවන් කර තිෙබන කාල සීමාව අඩු නිසා මා 
ඉතාම ෙව්ගෙයන් කථා කළා. කරුණු ෙබොෙහොමයක් කියන්න 
සිටියත් කියන්න බැරි වුණා. ඒත් මා ඉක්මනින් මෙග් කථාව 
අවසන් කරන්නම්.  

අවසාන වශෙයන් ෙපොලිස් ෙසේව ෙය් ෙයදී සිටින නිලධාරින් 
පිළිබඳව යමක් පකාශ කරන්න කැමැතියි. දින පතා මහජන 
ආරක්ෂාව පිළිබඳ කටයුතුවලට අමතරව පභූ ආරක්ෂාව, මාර්ග 
ආරක්ෂාව, විවිධ උත්සව සඳහා ආරක්ෂාව, සැමරුම් දින සඳහා 
ආරක්ෂාව, ඒ වාෙග්ම ෙවනත් විෙශේෂ ආරක්ෂාවන් අවශ  වුණු 
ෙවලාෙව්දී "රාජකාරිය" යයි පවසමින් අපි ෙම් අයෙග් ෙසේවාව 
ඉල්ලනවා. සුළු ෙදයක් වැරැදුණු හැටිෙය්ම වැරැදි කියන්න නම් 
ෙබොෙහොම ඉක්මන් වනවා. කරන ෙහොඳ ෙද්වල් ගැන කථා කළත් 
හැම ෙවලාෙව්ම ඒක ෙකෙරන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසාම තමයි අෙප් 
රජය ෙපොලිස් නිලධාරින්ෙග් ගැටලු ගැන විෙශේෂෙයන් අවධානය 
ෙයොමු කරන්න කටයුතු කෙළේ.  

ෙපොලිස් නිලධාරින්ෙග් පධාන ගැටලුවක් වුණා, වැටුප් විෂමතා 
පිළිබඳ පශ්නය. අනිකුත් ආරක්ෂක අංශවල වැටුප්  එක්ක බලන 
ෙකොට විෂමතාවන් තිබුණා. 2006දී තමයි අවසාන වශෙයන් 
ෙපොලීසිෙය් වැටුප් ගැන සලකා බැලුෙව්. ඉතාම සතුටුයි කියන්න, 
ෙම් විෂමතාව නැති කිරීම සඳහා මූලික වැටුප වැඩි කරන්න අපි 
මුදල් ෙවන් කර තිෙබනවා. මූලික වැටුෙපන් සියයට 20ක් ෙම් 
වර්ෂෙය් වැඩි කරන්නත්, තවත් සියයට 20ක් 2017 වර්ෂය තුළ 
වැඩි කරන්නත් අපි කටයුතු කර තිෙබනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, 
ෙපොලිස්පතිතුමාෙග් වැටුප ගැන මට කනගාටුයි කියන්න. මා 
විශ්වවිද ාලෙයන් පිට ෙවලා රැකියාවකට ගිෙය් 1993දීයි. 
ෙපොලිස්පතිතුමා අද ලබන වැටුපට වඩා වැඩි වැටුපක් මා 1993දී 
ලැබුවා. ඒ අවුරුදු 23කට විතර කලින්. ඒ විෂමතාවන් නැති 
කරන්න අද අපි ආරම්භයක් ඇති කරලා තිෙබනවා. ෙපොලිස ්
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ජනතාව සමඟ පවතින සම්බන්ධතාව තවදුරටත් 
ශක්තිමත් කිරීමට අෙප් රජය බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම පසු ගිය අවුරුදු 10ක කාලය ඇතුළත ෙද්ශපාලන 
බලපෑම් සහ ඇඟිලි ගැසීම් නිසා ෙපොලීසිය පිළිබඳව ජනතාව අතර 
තිබුණු විශ්වාසෙය් යම් පළුදු වීම් සිදු වුණා.   

මම ෙම් සභාවට කියන්න කැමැතියි, ෙපොලිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව පිළිබඳ විශ්වාසය රජයට ෙහොඳින්ම පවතින බව. 
ඒ විශ්වාසය ආරක්ෂා කිරීමට ෙපොලිස් නිලධාරින්ටත් වගකීමක් 
තිෙබනවා. හැබැයි, ඒ විශ්වාසය ආරක්ෂා කරන්න කියන්ෙන් 
රජයට ෙද්ශපාලන ගැතිකම් කරලා ෙනොෙවයි. ජනතාව ෙම් රජය 
බලයට පත් කෙළේ සාධාරණ සමාජයක් ෙගොඩනඟන්නයි. එෙහම 
නම් ෙපොලීසිය කළ යුත්ෙත් ඒ සාධාරණ සමාජය ෙගොඩනැඟීම 
සඳහා අවශ  නීතිය හා සාමය නිසි ෙලස කියාත්මක කිරීම සහ 
පවත්වාෙගන යෑමයි. අන්න ඒකයි අපි ෙපොලිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් ගරු 
සභාපතිතුමනි. ඔබතුමා මට ලබා දුන් කාලය පිළිබඳව  ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා. 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ගරු ඇමතිතුමාෙගන් කරුණු ෙදකක්  

පැහැදිලි කරගන්න මට අවසර ෙදන්න. 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට කථා කරන්න ෙවලාවක් ෙවන් 

කරලා තිෙබනවා. 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ෙම් කරුණු මෙග් කථාවට අමතර ෙදයක්. ගරු ඇමතිතුමනි, 

යතුරු පැදි ලබාදීම සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමා යමක් සඳහන් 
කෙළොත් ෙහොඳයි. ඒ වාෙග්ම දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත ාංශයට 
කීයක් ෙවන් කරලා තිෙබනවාද කියලාත් ෙපොඩ්ඩක් පැහැදිලි 
කරන්න. 

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
මම දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත ාංශය ගැන පැහැදිලිව සඳහන් 

කළා. ඔබතුමා අහෙගන සිටිෙය් නැද්ද දන්ෙන් නැහැ. අපි ඒ 
සම්බන්ධීකරණ කටයුතු කරනවා. 

And, let me tell you this. අය වැය කථාෙව් අංක 440 
යටෙත් ගරු මුදල් ඇමතිතුමා ෙමෙහම කියා තිෙබනවා: 

"ගරු කථානායකතුමනි, රජෙය් යතුරු පැදි ලබා දීෙම් කමෙව්දය යටෙත් 
යතුරු පැදියක් මිල දී ගැනීම සඳහා ෙම් වන විට මුදල් ෙගවා ඇති රජෙය් 
ෙසේවකයින්ට යතුරුපැදි ලබා ෙදන බවට ෙම් අවස්ථාෙව් දී මා පකාශ 
කරනවා." 

ඒක ෙපොලිස් ෙසේවයටත් අදාළයි. 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Dharmalingam Sithadthan, you have ten 

minutes. 
 
[பி.ப. 2.23] 
 
ගරු ධර්මලිංගම් සිද්ධාර්ථන් මහතා 
(மாண் மிகு த ம ங்கம் சித்தார்த்தன்) 
(The Hon. Dharmalingam Sithadthan) 
ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள, தற்ேபாைதய ஜனாதிபதி 

அவர்க ம் ன்னாள் ஜனாதிபதி அவர்க ம் இன்  இங்ேக 
உைரயாற்றியேபா  சிைறச்சாைலகளில் இ க்கின்ற 
இைளஞர்களின் வி தைல சம்பந்தமாக இ  மா பட்ட 
க த் க்கைள எங்களால் ெசவிம க்க ந்த . தற்ேபாைதய 
ஜனாதிபதி அவர்கள் இந்த இைளஞர்கைள வி விப்பதில் 
இ க்கக்கூ ய நன்ைமகைளப் பற்றி அதாவ , எப்ப  
நல் ணக்கத்ைதக் ெகாண்  வரலாம் என்ப  சம்பந்தமாக ம் 
அவர்கைள வி விப்பதில் நாட் க்கு எந்தப் பாதக ம் 
ஏற்படா  என்ப  பற்றி ம் மிகத் ெதளிவாகக் கூறியி ந்தார். 
அதைனயிட்  நான் மாத்திரமல்ல, சிைறகளில் இ க்கின்ற 
அந்த இைளஞர்களின் கு ம்பத்தினர்கூட நிச்சயமாக 
ஜனாதிபதி அவர்க க்கு நன்றிக்கட டன் இ ப்பார்கள். 
எனேவ, ஜனாதிபதி அவர்கள் அைதக் கூறிய டன் மட் ம் 
நின் விடா , அவர்கைள வி விப்பதற்குாிய ைமயான 
நடவ க்ைகைய விைரவாக எ க்க ேவண் ம் என் ம் நான் 
ேகட் க் ெகாள்கின்ேறன்.  
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வடக்கு, கிழக்ைகப் ெபா த்தமட் ேல, அங்கு சட்டம், 
ஒ ங்கு என்ப  ைமயாகக் குைலந்தி க்கின்ற ஒ  
நிைலைமையேய நாங்கள் பார்க்கக்கூ யதாக இ க்கின்ற . 
அங்கு சட்டம் ஒ ங்கு சாியான ைறயிேல நைட ைறப் 
ப த்தப்படவில்ைல. அங்கு மக்கள் மிகப் பயந்த 
நிைலயிேலேய வாழ்கின்றார்கள். கள , ெகாைல ேபான்ற 
மிகப் பார ரமான பல சம்பவங்கள் இடம்ெப கின்றன. 
ெபண்கள் ட் ல்கூட நிம்மதியாக இ க்க யாத நிைலைம 
காணப்ப கின்ற . அவர்கள் இரவிேல களில் தனியாக 
இ ப்பதற்குப் பயப்ப கின்றார்கள். மக்கைளப் ெபா த்த 
மட் ல் அவர்கள் இ  குறித்  அங்கி க்கின்ற ெபா ஸ் 
நி வாகத்ைத ெபாிய அளவில் குைற கூறிக்ெகாண் க் 
கின்றார்கள். அப்ப ெயன்றால், ெபா ஸார் சாியான 

ைறயில்  நடவ க்ைக எ க்கவில்ைல அல்ல  இந்த 
விடயத்தில் அவர்கள் அக்கைற எ க்கவில்ைல என்ற ஓர் 
எண்ணப்பா  மக்கள் மத்தியில் இ ப்ப தான் காரணமாகும்.  

வடக்கிேல யாழ்ப்பாணத்தி ள்ள ெபா ஸ் அதிகாாிகள் 
பல டன் நான் கைதத்தேபா  அவர்கள் தங்க க்குள்ள பல 
குைறபா கள் பற்றிக் கூறினார்கள். அதில் தலாவ  ெமாழிப் 
பிரச்சிைனயாகும். சுன்னாகம் ெபா ஸ் அதிகாாி தி . 

ஷ்மந்த என்பவாிடம் நான் அ க்க  ெசன்  என் ைடய 
பகுதியிேல இ க்கின்ற பிரச்சிைனகைளப் பற்றிக் கைதக்கின்ற 
சந்தர்ப்பங்களில், அவ க்கு ெமாழிெபயர்த் க் ெகா ப்ப 
வர்கள் தவ தலான ெமாழிெபயர்ப்ைப வழங்குவைதப் 
பார்த்தி க்கின்ேறன். அதைன நான் அவ க்குச் சுட் க் 
காட் யதன்ேபாில் அவர் அ குறித் ச் சாியாக விளங்கிச் 
சாியான நடவ க்ைககைள எ த்தி க்கின்றார். ஆகேவ, 
அங்குள்ள எல்லாப் ெபா ஸ் அதிகாாிகைள ம் குைற 
கூறிவிட யா . எனி ம் அங்குள்ள சில ெபா சார்,  
சட்டம், ஒ ங்ைக மீ பவர்கள் அல்ல  குறித்த குற்றச் 
ெசயல்களில் ஈ ப பவர்க டன் ெதாடர்  ைவத் ச் 
ெசயற்ப வதாக மக்கள் மத்தியில் ஓர் அபிப்பிராயம் 
காணப்ப கின்ற . இதற்கு மிக க்கிய காரணமாக நான் 
ஒன்ைறக் கூற ம். அங்கு ெபா ஸ் அதிகாாி, உதவிப் 
ெபா ஸ் அதிகாாி த ய உயர் பதவிகளில் இ க்கின்ற 
ெபா ஸ் உத்திேயாகத்தர்கள் எல்லாம் தமிழ்ெமாழி 
ெதாியாதவர்களாக இ க்கின்றார்கள். தமிழ் ெமாழி ெதாிந்த 
ெபா ஸ் அதிகாாி ஒ வர்கூட இ ப்பதாகத் ெதாியவில்ைல.  

கடந்த வ டம் ெபா ஸ் Sergeant கைளப் 
பதவி யர்த் வதற்கான ேநர் கப் பாீட்ைச நடத்தப்பட்ட . 
அதில் ேதாற்றிய  நான்கு ேபாில்  தமிழ் இனத்தவர் 
ஒ வ க்குக்கூட  SI post - உப ெபா ஸ் அதிகாாி 
பதவி யர்  ெகா க்கப்படவில்ைல. அதற்கு அவர்கள் ெபற்ற 

ள்ளிகள் ேபாதாமல் இ க்கின்றன என்  காரணம் 
கூறப்ப கிற . ெப ம்பான்ைம இனத்ைதச் ேசர்ந்த 
ெபா ஸாைரப் ெபா த்தமட் ல் அவர்க க்குத் தமிழ் 
ெமாழியில் அ, ஆ, இ ெதாிந்தி ந்தால்கூட பதவி யர்வின் 
ேபா  அதற்கு 5 marks ெகா க்கப்ப கின்ற . ஆனால், தமிழ் 
ெபா ஸ் அதிகாாிகள் சிங்கள ெமாழியிேலேய கடைமயாற்  
கின்றார்கள். Sinhala translation - பாிவர்த்தைன ெசய்  
ெகா க்கின்றார்கள். இவற்ைறெயல்லாம் கணக்கிேல எ ப்ப  
கிைடயா . அேதேபால்தான் அவர்க க்கு வழங்கப்ப ம் 
weapon பயிற்சி ம். நான் நிைனக்கின்ேறன், த்தத்திற்குப் 
பிறகு தமிழ் ெபா சா க்கு அந்தப் பயிற்சி ைமயாக 
நி த்தப்பட் க்கின்ற  என் . இதனால் அதற்குக் 
கிைடக்கின்ற அந்த 5 marks உம் அவர்க க்குக் 
கிைடப்பதில்ைல. ஏறக்குைறய 10 marks இயல்பாகேவ 
அவர்க க்குக் கிைடக்காமற்ேபாகின்ற . அைதவிட, சிலர் 

த்த காலத்திேல எங்கைளப் ேபான்றவர்க டன் அதாவ  
VIP என்  ெசால்லக்கூ யவர்க க்குப் பா காப்பாளர்களாக 

நின்றி க்கின்றார்கள். அதனால் அவர்க க்கு இந்தப் 
பயிற்சிக க்குச் ெசல்வதற்ேகா அல்ல  குற்றச் ெசயல்களில் 
ஈ பட்ேடாைரப்  பி ப்பதற்ேகா சந்தர்ப்பம் கிைடக்கவில்ைல. 
எனேவ, அவற்றின் லம் கிைடக்கக்கூ ய marks உம் 
இவர்க க்குக் கிைடக்காத நிைலைம இ ந்த .  ஆனால், 
அந்தக் குற்றச் ெசயல்கைளப் பி த்தவர்கைளக் காட் ம் 
இவர்கள் மிகப்ெபாிய ஆபத் க்கைள எதிர்ேநாக்கி 
எங்கேளா  நின்றி க்கின்றார்கள். ஆகேவ, இவற்ைற 
ெயல்லாம் கவனத்திெல க்கேவண் ம். ெபா ஸ் மாஅதிபர் 
அவர்கள் இைதக் கட்டாயமாகக் கவனத்திெல த்  
அப்ப யானவர்க க்கு நிச்சயமாக அந்தப் பதவி உயர் கைள 
வழங்க ேவண் ம். அந்த interview நடத்தப்பட்ட 4 ேபைரவிட 
ேவ  யாராவ  தமிழ் sergeants இ ந்தால் அவர்க க்குப் 
பதவி யர்  ெகா ப்பதன் லம் தமிழ் அதிகாாிகைள நியமிக்க 

ம்.   

இன் ெமா  விடயத்ைத நான் கூற வி ம் கின்ேறன். 
1978ஆம் ஆண்  Mr. சங்கர் என்கின்ற ஒேரெயா  தமிழர் 
ேநர யாக உதவிப் ெபா ஸ் அத்தியட்சகராகத் ெதாி  
ெசய்யப்பட் க்கின்றார். அதன்பின்  அவர் DIG ஆக இ ந்  
retire ஆகிவிட்டார். அதற்குப் பின்னர் ேநர யாக உதவிப் 
ெபா ஸ் அத்தியட்சகராக தமிழர் எவ ேம இன் வைர 
ெதாி  ெசய்யப்படவில்ைல. இன்  உதவிப் ெபா ஸ் 
அத்தியட்சக க்கு ேமலாக இ க்கக் கூ ய பதவிகளான SP, 
SSP, DIG ேபான்றவற்றில் இரண்ேடயிரண்  தமிழர்கள் 
மாத்திரம் இ க்கின்றார்கள்.  தி . இந்திரன், தி . 
ஸ்ரனிஸ்ேரா என்ற இந்த இரண்  ேப ேம DIG ஆக 
இ க்கின்றார்கள். இவர்க ம் அ த்த வ டம் retire ஆக 
இ க்கின்றார்கள். இவர்க ம் ஓய்வில் ெசன்றால் அ த்த 
வ டம் தல் ASP பதவிக்கு ேமல் ஒ  தமிழர்கூட இல்ைல. 
இதற்குப் பாிகாரம் ேத ம்வைகயில் நீங்கள் ேநர யாக, 
ஆகக்குைறந்த  விகிதாசார அ ப்பைடயிலாவ  அந்த 
நியமனங்கைள வழங்க ேவண் ம். அ  மாத்திரமல்ல வடக்கு, 
கிழக்கு பகுதிகளிேல உள்ள தமிழ்ப் பகுதிகளிேல ASP, 
Inspector ேபான்ற பதவிகளில் ஒ  சிலராவ  தமிழர்கள் 
இ ந்தால், அங்கி க்கின்ற மக்கள் நல் ணக்கத்ைதப் பற்றிப் 
ேபசுகின்ற இந்த அரைச நம் வார்கள், இந்த அரசு 
உண்ைமயிேலேய நல் ணக்கச் ெசயற்பாட் ல் கவனமாக 
இ க்கின்றெதன் .   

த்தத்ைதப் பற்றி நாங்கள் கைதக்கின்ேறாம்; மிகப் 
ெபாியளவிேல பயங்கரவாதத்ைதப் பற்றிெயல்லாம் 
கைதக்கின்ேறாம். இ  எவ்வா  ஆரம்பித்த  என்பைத 
நீங்கள் பார்க்கேவண் ம். எம  பிரேதசங்களில் 70களிேல 
இரா வத்தின் பிரச்சிைன இ க்கவில்ைல.  ெபா சாாினால் 
தான் கூ தலான பிரச்சிைனகள் ஆரம்பித்தன. ெபா சார் 
அடக்கு ைறையக் ெகாண் வந்தார்கள். அதனால் ஏற்பட்ட 
விைள தான் இந்தப் ேபாராட்டத்தின் ஆரம்பமாக இ ந்தி க் 
கின்ற . ஆகேவ, இைத நிச்சயமாக நீங்கள் கவனத்திெல க்க 
ேவண் ம். அ மாத்திரமல்ல, இரண்  தமிழர்கள் SSP 
பதவியில்  இ ந்தி க்கின்றார்கள். அதாவ , தி . 
கேணசநாதன், தி . ெதய்ேவந்திரா என்ேபார் அண்ைமயில் 
தான் ஓய் ெபற் ச் ெசன்றி க்கின்றார்கள். இவர்கள் 
இ வ ேம தங்களால் இன் ம் சில காலம் ேவைல ெசய்ய 

ெமன் ம் தங்க க்கு 60 வய  வைரயாவ  extension 
தா ங்கெளன் ம் ேகட் க்கின்றார்கள். ஆனால், ஒவ்ேவார் 
ஆ  மாதங்கள் தம் ேசைவ நீ ப்   ெகா ப்ப  வழக்கமாக 
இ ந் ம், அ  அவர்க க்குக் ெகா க்கப்படவில்ைல; 
மற்றவர்க க்குக் ெகா க்கப்பட் க்கின்ற . இவர்கள் 
இ வ ம் நல்ல ேசைவ ெசய்தி க்கின்றார்கள். ெகா ம்பிேல 
மிகப் ெபாிய gambling - 'சலாகா' - பி த்ததிேல  தி . 
கேணசநாதன் அவர்கள் மிக க்கியமான பங்ைக வகித்தி க் 
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கின்றார். Criminals க்கு எதிராக மிகப் ெபாிய ேசைவகைளச் 
ெசய்த இவர்க க்கு நீங்கள் நிச்சயமாக ஒ  extension 
ெகா க்கேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  ASP 
பதவிக்கு இனி ேநர யாகத்தான் ஆட்ேசர்ப்  ெசய்ய 

ெமன்  நிைனக்கின்ேறன். எனேவ, அ த்த batch இேல 
எ க்கக்கூ ய தமிழா்கைள ேநர யாகேவ எ க்குமா ம் 
ேகட் க் ெகாள்கின்ேறன்.  அ த்  இந்த SI promotions, IP 
promotions என்பைவ சம்பந்தமாக ம் நீங்கள் கவனம் 
ெச த்தி, தமிழ் அதிகாாிகைள நியமிக்க நடவ க்ைக எ க்க 
ேவண் ெமன் ம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Dharmalingam Sithadthan, you have only two 

more minutes. 
 

ගරු ධර්මලිංගම් සිද්ධාර්ථන් මහතා 
(மாண் மிகு த ம ங்கம் சித்தார்த்தன்) 
(The Hon. Dharmalingam Sithadthan) 
ஆம்.   

இ  பற்றி நான் ெபா ஸ் மாஅதிப டன் கைதக்க 
ேவண் ெமன்ற ஒ  ேநாக்கத் டன் ேநற்  ெபா ஸ் 
மாஅதிப ைடய அ வலகத்திற்குச் ெசன்ேறன். இங்கு 
கைதத்த விடயங்கைளெயல்லாம் அவ டன் ேநர யாகக் 
கைதத் த் தீர்க்கலாெமன்  ெசன்ேறன்.  அங்ேக அ வலக 
வாச ேல இ ந்தவர் உள்ேள ெசன் விட்  வந்  
ெசான்னார், "நீங்கள் ேபாய் appointment எ த் விட்  
வா ங்கள்!" என் .  ஒ  பாரா மன்ற உ ப்பினைரேய 
வாச ேல தி ப்பிய ப்பக்கூ ய நிைலைம இ க்கின்ற 
ெதன்றால், நிச்சயமாக ஒ  சாதாரண ஆள் ெபா ஸ் 
மாஅதிபைரச் சந்திக்க ெமன்  நான் நிைனக்கவில்ைல. 
ெபா ஸ்  மாஅதிபர் உண்ைமயிேல மிகமிகச் சிறந்த ெபா ஸ் 
உயரதிகாாி என்ப  அைனவ க்குேம ெதாிந்த விடயம். He is 
a gentleman. அ மாத்திரமல்ல, அவர் சட்டதிட்டங்கைள மிக 
ேநர்ைமயாக ம் ஒ ங்காக ம் கைடப்பி ப்பவர். இதிேல 
எனக்ேகா, இங்கி க்கின்ற யா க்குேமா எந்தவித சந்ேதக ம் 
இ க்க யா . தமிழிேல ஒ  பழெமாழி ெசால்வார்கள், 
"ெதய்வம் விைடெகா த்தா ம் சாாி விைடெகா க் 
கமாட்டார்" என் . அவர  அ வலகத்தி ம் அப்ப  ஒ  
நிைலப்பா  இ க்கிறேதா எனக்குத் ெதாியவில்ைல. எனேவ, 
நான் இங்ேக கூறியி ப்பவற்ைற நிச்சயமாகக் கவனத்தில் 
எ த் , அவற்ைறச் ெசய்வதன் லம் தமிழ் மக்கள் மத்தியிேல 
ஒ  நல்ல அபிப்பிராயத்ைத உ வாக்க ம். அதன் லம் 
அவர்கள் தாங்க ம் சு கமாக, நிம்மதியாக, அைமதியாக 
வாழக்கூ ய ஒ  சூழ்நிைல இ க்கிற  என்பைத 
உண்ைமயிேல நம் வார்கள். அத் டன் இந்த அரசு உண்ைம 
யிேல ஒ  நல் ணக்கத்ைத ேநாக்கிப் ேபாய்க் 
ெகாண் க்கின்றெதன் ம் நம் வார்கள். இதைனப் 
ெபா ஸாரால்தான் ெசய்ய ம். எனேவ, நீங்கள் இதைனக் 
கட்டாயமாகச் ெசய்யேவண் ெமன்  மீண் ம் ேகட் , என  
உைரைய த் க்ெகாள்கின்ேறன். நன்றி.  
 

[අ.භා. 2.33] 
 

ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මට ලැබී තිෙබන්ෙන් ඉතාම ෙකටි 

කාලයක්  නිසාත්, අමාත ාංශ තුනක වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව කථා 

කිරීමට තිෙබන නිසාත්  ඉතාම ෙකටිෙයන් කථා කරන්නට මා 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

මා ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අවුරුදු 30ක්  මහජන 
නිෙයෝජිතයකු  ෙලස කටයුතු කර තිෙබනවා.  නමුත්  තමන්ට 
භාරව තිෙබන අමාත ාංශයක  ඇමතිවරයා  හැටියට කිසිම 
ජනාධිපතිවරෙයක් ෙම් ගරු සභාවට ඇවිල්ලා  කථා කරනවා මම 
ෙම් වන තුරු දැක තිබුෙණ් නැහැ. ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමා තමන්ෙග් කාර්ය භාරය ෙම් සභාව තුළ ඉෂ්ට කරන 
ආකාරය ඊෙය්ත්, අදත් අප දැක්කා.  ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් අපි 
කවුරුත් අවිවාදෙයන් යුතුව පිළිගන්නා,  ෙම් රෙට්  පැවැති යුද්ධය 
අවසන් කරන්නට නායකත්වය දුන් මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු 
ජනාධිපතිතුමාත්  අද ෙම් ගරු සභාෙව් සිටියා.  අෙප් වර්තමාන 
ජනාධිපතිතුමාත් ඒ ෙගෞරවය  එතුමාට  ලබා දුන්නා.     

ගරු සභාපතිතුමනි, අද රෙට් ජනතාවට පශ්නයක්  ෙවලා 
තිෙබන ෙදයක් ගැන,  මම ගිය සතිෙය්ත් ෙම් ගරු සභාෙව්  කිව්වා.  
ෙම්ක පශ්නයක් හැටියට ගණන් ගන්නත් ෙහොඳ නැහැ.   ෙම්ක 
අලුත් අත් දැකීමක් හැටියට ගන්න ඕනෑය කියන එක  තමයි මම 
හැමදාමත් කියන්ෙන්. ගරු සභාපතිතුමනි,  අප අවුරුදු ගණනාවක් 
තිස්ෙසේ යම් ෙදයකට පුරුදු ෙවලා සිටියා.  ඒ තමයි, එක්සත් ජාතික 
පක්ෂය බලය ගත්ෙතොත් අෙනක් පැත්ෙතන් විරුද්ධ ෙවලා මරා 
ගන්නවා. අෙනක්  පැත්ෙතන් බලය ගත්ෙතොත් එක්සත් ජාතික 
පක්ෂය විරුද්ධ ෙවලා මරා ගන්නවා.  නමුත් අවුරුදු 60කට පසුව 
අද අප එක සන්ධිස්ථානයකට ඇවිත් සිටිනවා. ඒක ඉතාම වටිනා 
කර්තව යක්.  

ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාව ඇතුළු ෙම් රටට අත වශ ව 
තිබුණු ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා නවයක් අද ෙම් රෙට් ස්ථාපිත කර 
තිබීම ගැන අප විෙශේෂෙයන්ම පශංසා කරන්නට ඕනෑ. 
අඩුපාඩුකම් ඇති.  නමුත්  ඒක අත වශ ව තිබුණු ෙදයක්.  ඒ 
ෙකොමිෂන් සභා පත් කරලා, රට කඩා වැෙටන්න ඉඩ ෙනොදී, රෙට් 
ආරක්ෂාවත් රැකෙගන, ජනාධිපතිවරයා හැටියට තමන් සතු 
බලතල තමන්ම අෙහෝසි කර ගනිමින්,  රෙට් ජනතාව ඒක රාශි 
කරෙගන යන ෙම්  ගමන ෙවනුෙවන් ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමාට ෙම් ගරු සභාෙව් ෙගෞරවය හිමි විය යුතුමයි.  අප ඒක 
කරන්න ඕනෑ.  

ෙම් ළඟදි පශ්න කරන්නය කියලා  FCID එක මඟින් හමුදාෙව් 
නිලධාරින් කිහිප ෙදෙනකු ෙගනැල්ලා තිබුණා. ආරක්ෂක 
අමාත වරයා හැටියට ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා ඒ 
පිළිබඳව දැනෙගන හිටිෙය් නැහැ.  එතුමා ඒ පිළිබදව තමන්ෙග් 
කනගාටුව ඒ නිලධාරින්ට ෙබොෙහොම නිහතමානීව පකාශ කළා.  ඒ 
වාෙග්ම,  ඉදිරිෙය්දී එවැනි ෙද්වල්  සිද්ධ ෙවන්න ඉඩ ෙදන්ෙන් 
නැහැ කියන එකත් එතුමා කිව්වා. සියලුම ජාතීන් ඒක රාශි 
කරෙගන ඉදිරියට යන්න තිෙබන ෙහොඳම අවස්ථාව තමයි ෙම්ක.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මම මීට දින කිහිපයකට කලින් කළ 
කථාෙව්දී විෙශේෂ කාරණයක් ගැන කිව්වා. ඒ ගැන මම නැවත 
වතාවක් ෙම් අවස්ථාෙව් සඳහන් කරන්නට ඕනෑ.  ඒකට ෙහේතුව, 
එම  සිද්ධියට සම්බන්ධව එදා හිටපු ගරු ඇමතිතුමා දැන් ෙම් ගරු 
සභාෙව් සිටිනවා.   දැන් ෙබොෙහෝ අවස්ථාවල කථා කරන ෙදයක් 
තමයි,  "ජාතික ආරක්ෂාව අනතුෙර්" කියන එක. මාධ  මඟිනුත් 
අනවශ   විධියට  ෙම් කාරණය උලුප්පා ෙපන්නුම් කරනවා. ඒ 
පිළිබඳව මා කනගාටු ෙවනවා.  තස්තවාදින්   39ෙදෙනකු  ඇප 
මත  නිදහස් කිරීම පිළිබඳව අප අදත් කථා කරනවා. [බාධා 
කිරීමක්]  ඒක ඇප දීමක්. ෙම් මෙග් ළඟ අසුෙන් වාඩි ෙවලා 
සිටින්ෙන් එදා හිටපු පුනරුත්ථාපන හා බන්ධනාගාර 
පතිසංස්කරණ ඇමතිතුමායි. මා එතුමාෙගන් ඇහුවාම කිව්වා, 
එතුමාෙග් කාලෙය් එල්ටීටීඊ සැකකරුවන් 12,000ක් නිදහස් 
කළාය කියලා.  
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ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා (සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා 
සුබසාධන  නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க - ச க வ ட்டல் மற் ம் 
நலன் ாி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake -Deputy Minister of Social 
Empowerment and Welfare) 
දැන් බබා වෙග් ඉන්නවා.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 
නැහැ, එතුමා බබා වාෙග් ඉන්ෙන් නැහැ. ඒක වැරැදියි. රන්ජන් 

රාමනායක නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, ඒ කථාව වැරැදියි.  
 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
මෙග් මතය ෙවනස්.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 
ඇත්තටම අප එතුමාට ගරු කරන්න ඕනෑ. එතුමා තමයි ඒ 

කාලෙය් එම කටයුතු භාරව සිටිෙය්. එතුමා ඒ කර්තව ය හරියටම 
ඉෂ්ට කළා. එතුමා කිව්වා ඒක හරි ෙදයක් කියලා. ගරු රන්ජන් 
රාමනායක නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, ගරුත්වය ෙදන්න ඕනෑ 
පුද්ගලයාට ඒක ෙදන්න. දැන් එතුමා මෙග් ළඟ අසුෙන් වාඩි ෙවලා 
සිටින නිසායි මම ෙම් කථාව ඇදලා ගත්ෙත්.  

මම ෙම් කාරණය පිළිබඳව ගිය සතිෙය්ත් ෙම් උත්තරීතර 
සභාෙව්දී පකාශ කළා. අද එතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. 2014 
අවුරුද්ද වනෙකොට එල්ටීටීඊ සැකකරුවන් 12,000ක් නිදහස් කළා. 
2015 ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 28වැනිදා මම ෙම් ගරු සභාවට කරුණු 
එකින් එක ෙගනහැර ෙපන්නුවා. හිටපු නීතිපති ෙමොහාන් පීරිස් 
මැතිතුමා  තමයි 2010 අවුරුද්ෙද් දරුණුම තස්තවාදීන් 184 
ෙදෙනකු නිදහස් කරන්න කියලා අණ කරලා තිෙබන්ෙන්. මම ඊට 
අදාළ ලිපි ෙල්ඛන සභාගත කළා. 2010 අවුරුද්ෙද් දරුණුම 
තස්තවාදීන් 184 ෙදෙනකු නිදහස්  කළා නම් 39 ෙදෙනකුට ඇප 
දීම පිළිබඳව අද ෙමොනවාද අපි ෙම් කථා කරන්ෙන්? අපට ෙම් 
උත්තරීතර සභාෙව් ෙවන කථා කරන්න ෙද්වල් නැද්ද? මම ෙම් 
ගැන කනගාටු වනවා.  

මෙග් මිත සුමන්තිරන් මන්තීතුමා අද කථා කළා. එතුමාෙග් 
කථාෙව් ෙදපැත්තම තිෙබනවා. අෙප් තිවිධ හමුදාෙව් සිටින පිරිස 
දැන් අඩු කෙළොත් නරකද කියලා එතුමා අහනවා. ෙම් ඒකට 
ෙවලාව ෙනොෙවයි. ෙම් රෙට් ජාතීන් අතර තවම පශ්නයක් 
තිෙබනවා. සංහිඳියාව ඇති කරන්න වැඩ කරෙගන යන ෙම් 
ෙවලාෙව් තිවිධ හමුදාෙව් ඉන්න හමුදා කණ්ඩායම් අඩු කරන්න 
පටන් ගත්ෙතොත් පශ්නයක් ඇති ෙවනවා. මමත් සිංහල 
ෙබෞද්ධෙයක්.  එෙහම කෙළොත්, සිංහල ෙබෞද්ධයන් අතර අෙප් 
ජාතිවාදීන්  කථා කරන්න පටන් ගනීවි, "හමුදාව අඩු කරන්න 
යනවා, ෙම් රට ෙවන් කරන්න යනවා"යි කියලා. එෙහම ෙදයක් 
කරනවා නම් තව අවුරුදු පහකට විතර පසුව ඒ කටයුත්ත කරන්න 
අපි පටන් ගනිමු  කියන එකයි මෙග් ෙයෝජනාව.  ෙම් ඒ සඳහා 
සුදුසු ෙවලාව ෙනොෙවයි, රුවන් විජයවර්ධන රාජ  ඇමතිතුමනි. 
තමුන්නාන්ෙසේ ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නෙකොට මම හරි ආසයි. 
තමුන්නාන්ෙසේත් එක්ක එකට වාඩි ෙවන්නත් මම කැමැතියි. 
ෙමොකද, අපි ෙදෙදනා සයිස් එෙකනුත් එක වාෙග්යි ෙන්. ඔබතුමා 
ෙබොෙහොම නිහතමානීව වැඩක් කරන පුද්ගලෙයක්. එම නිසා මා 
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා,  ෙම් කාරණය ගැන කල්පනා 
කරලා බලන්න කියලා.  කවුරු ෙමොනවා කිව්වත් ෙම් ෙවලාෙව් 

හමුදාවල බලය අඩු කරන එක ෙනොෙවයි  යුතුකම.  අවුරුදු  
පහකට පසුව වැෙඩ් පටන් ගන්න. හැබැයි, ෙම් ඒ සඳහා සුදුසු 
ෙවලාව ෙනොෙවයි. එෙහම කෙළොත් එය  ෙම් රෙට් හැම ජාතියකම 
සිටින අන්තවාදීන්ට අපි ෙපොඩි උදව්වක් ෙදනවා පමණයි.  ඒ 
සඳහා ඉඩක් විවෘත කරලා ෙදන්න එපාය කියලා මම 
විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

අෙප් අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා අද 
ඩයස්ෙපෝරාව ගැන කථා කළා. එතුමා කියපු කාරණා ඇත්ත. 
ෙක්පීෙග් මාර්ගෙයන් Tamil Health Organization කියන 
ඩයස්ෙපෝරාව ලංකාවට ආෙව් 2010 අවුරුද්ෙද්දීයි.  2010 
අවුරුද්ෙද් ඉඳලා ෙම් ඩයස්ෙපෝරා එක් එක්ෙකනාෙග් අනුමැතිය 
මත ලංකාවට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, ඔබතුමාත් 
ඒ කාරණය ගැන දන්නවා ඇති.  හිටපු ආරක්ෂක ෙල්කම්, 
ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා  ඒකට අනුමැතිය ලබා දුන්නා.  
උතුරු, නැෙඟනහිරත් ෙම් ඩයසේපෝරාව  සංචාරය කළා.  අද 
ඔවුන් ඒ කටයුතුවලින් නිදහස් ෙවලා ඉන්නවාය කියලා අෙප් 
ඔත්තු ෙසේවාවලිනුත් කියනවා නම් අපි තවත් ෛවරයක් ඇති 
කරෙගන ඉන්ෙන් ඇයි? අපි ෙමච්චර කාලයක් ගහගත්තා. 
ෙදවියන්ෙග් නාමෙයන් දැන්වත් ෙම් ෛවරය නැති කරෙගන, 
එකට අත් වැල් බැඳෙගන ඉදිරියට යන්න අපි  ෙම්ක  අවසථ්ාවක් 
කර ගනිමුද? අපි අතෙර් පශ්න ඇති; අපි අතෙර් විවිධ මති 
මතාන්තර ඇති; අෙප් පතිපත්තිවල පශ්න ඇති. ඔව්, එෙහම 
තිෙබනවා. එෙහම  තිෙබන්න ඕනෑ. නමුත් අපට එක 
ෙතෝතැන්නකට එන්න බැරිද කියන පශ්නයයි මම 
ඔබතුමන්ලාෙගන් අහන්ෙන්.  එක ෙතෝතැන්නකට එන්න 
පුළුවන්කම තිෙබනවා.  ෙකොටියා ඉවරයි. ෙකොටියා එනවා, එනවා 
කියලා කෑ ගහලා වැඩක් නැහැ.  නමුත් රෙට් තවත් විෂ බීජයක් 
පතුරුවන්න ෙකොටියාව පෙයෝජනයට ගන්නවා.  ඒ මාර්ගෙයන් 
තවත් අෙප්ම මිතයන්  වන අන්තවාදීන් පිරිසක් ෙද්ශපාලනය 
කරන්න බලනවා. අපි කණ්ඩායමක් හැටියට සිටියදී එම 
කණ්ඩායම ෙවනස් කරලා,  ෙම් ගරු සභාව තුළත් පශ්නයක් ඇති 
කරන්න බලනවා. අපි ෙම්කට ඉඩ ෙදන්ෙන් ඇයි කියන පශ්නයයි 
මම අහන්ෙන්.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඉතාමත්ම වටිනා අවස්ථාවක් අපට 
ලැබිලා තිෙබද්දිත් ඒ අවස්ථාෙවන් පෙයෝජනයක් ෙනොගැනීම 
පිළිබඳව අපි කනගාටු වන්නට  ඕනෑ. මම අද උෙද් ගරු අජිත් පී. 
ෙපෙර්රා  නිෙයෝජ  ඇමතිතුමාෙග් කථාව අහෙගන සිටියා.  අෙප් 
රෙට් කාන්තාවට සවුදි අරාබිෙයන් මරණීය දඬුවම ලබා 
දුන්ෙනොත්,  රටක් හැටියට අපි අෙප් රටින් කාන්තාවන් සවුදි 
අරාබියට යවන එක නතර කරමු කියලා එතුමා කිව්වා. එතුමා 
කෙළේ ෙබොෙහොම වැදගත් පකාශයක්. අපි ඒ ගැන එතුමාට පශංසා 
කරන්නට ඕනෑ. අපි පාර්ලිෙම්න්තුවක් හැටියට ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් තීන්දුවක් ගන්න ඕනෑ. එතුමා  කෙළේ ඉතාමත්ම 
වටිනා ෙයෝජනාවක්. අපි ඒ ෙයෝජනාවට එකඟයි. ඒක කළ යුතු 
ෙදයක්.  

ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මෙග් මිතයා කියනවා,  සවුදි 
අරාබියට කාන්තාවන් යවන එක ඉන්දියාවත් තහනම් කරලා 
තිෙබනවා;  බංග්ලාෙද්ශයත් තහනම් කරලා තිෙබනවා  කියලා.  
ඒ කාරණය ඇත්ත. අපිත් සවුදි අරාබියට අෙප් රෙට් කාන්තාවන් 
යවන එක තහනම් කරමු. ඒ වාෙග්ම  ෙලෝකෙය් කෑ ෙකෝ ගහන 
මානව හිතවාදී සංවිධානවලින් අපි ඉල්ලීමක් කරමු. ෙම් උදවිය 
පසු ගිය කාලෙය් අපට ෙකොච්චර කෑ ගැහුවාද? දැන් සවුදි අරාබිෙය් 
ෙවන ෙද්වල් ගැන කථා කරනවාද? එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
සංවිධානයට අපි කියමු, "ෙමන්න නියම පශ්න තිෙබන තැන්" 
කියලා. හැබැයි, කවුරුත් කථා කරන්ෙන් නැහැ. අෙප් පුංචි රෙට් 
පශ්නයක් වුෙණොත්, සියලුම ෙදනා ඒ පිළිබඳව කථා කරන්න 
ලෑස්තියි.  
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ගරු සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම මට ෙපොලීසිය පිළිබඳව 
කරුණු කීපයක් ඉදිරිපත් කරන්න තිෙබනවා. නමුත්, මා දන්නවා 
අද වැඩිපුර කථිකෙයෝ ෙදෙදෙනක් කථා කළා ෙන්. ඒ වර්තමාන 
ජනාධිපතිතුමායි, හිටපු ජනාධිපතිතුමායි. ඉතින් අෙප් කාලය සීමා 
වුණා. ෙකෙසේෙවතත්, ෙම් මිනිත්තු 10ක් මට ලබා දීම ගැන 
ඔබතුමාට  ස්තුතිවන්ත ෙවමින්, මා නිහඬ වනවා. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
The next speaker is the Hon. Arjuna Ranatunga.  You 

have 14 minutes.  
 
[අ.භා. 2.43] 
 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා (වරාය හා නාවික කටයුතු 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க - ைற கங்கள் மற் ம் 
கப்பற் ைற அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga - Minister of Ports and 
Shipping) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මා පථමෙයන්ම ස්තුතිවන්ත වනවා මට 

ෙම් කාලය ලබා දීම ගැන. ඒ වාෙග්ම මෙග් කථාව පටන් ගන්න 
ඉස්ෙසල්ලා විෙශේෂෙයන්ම තිවිධ හමුදාවටත්, ෙපොලීසියටත් අෙප් 
ස්තුතිය හා ෙගෞරවය පුද කරන්න ඕනෑ. 

දැන් ටික ෙවලාවකට ඉස්ෙසල්ලා හිටපු ජනාධිපති, වත්මන් 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා කථා කරමින් යම් 
ෙචෝදනා පමාණයක් ෙම් පැත්තට විසි කළා. හමුදා නිලධාරින්ෙගන් 
පශ්න කිරීම කියන කාරණෙය්දී මා සඳහන් කළ යුතුයි, ඒ හමුදා 
නිලධාරින්ව අරෙගන ගිහින් තිෙබන්ෙන්, යුද්ධය ගැන පශ්න 
කරන්න ෙනොෙවයි. යම් යම් මූල මය පශ්න තිබුණා. ඒවා ගැන 
පශ්න කරන්න විතරයි අරෙගන ගිහින් තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා, 
"යුද්ධය ඉස්සරහාට දාලා හමුදා නිලධාරින්ෙගන් පශ්න කිරීම" 
කියන කථාව මා හිතනවා අපි පතික්ෙෂේප කරන්න ඕනෑ.  

ඊළඟට, යුද හමුදාපතිවරුන්ට, නිලධාරින්ට පශ්න ඇති කිරීම 
ගැනත් කිව්වා. එතුමාට අමතක ෙවලා තිෙබනවා, ෙද්ශපාලනයට 
ආපු නිසා අෙප් හිටපු හමුදාපති සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමාට 
අවුරුදු 2ක් හිරබත් කන්න සිදු වුණ බව. ඒ ගැනත් මා ෙම් 
ෙවලාෙව් මතක් කරන්න ඕනෑ. ඒ වෙග්ම එතුමා කිව්වා නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ගැන.  

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
ගරු ඇමතිතුමනි, හමුදා පධානින් කීප ෙදෙනක් FCID එකට 

ෙගනිච්ෙච් මූල මය කරුණු ගැන පශ්න කරන්න ෙනොෙවයි. ඔවුන් 
මැතිවරණයට ලංකාවට ආෙව් ෙකොෙහොමද කියලා  අහන්න. 

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
ඒක විතරක් ෙනොෙවයි, ගරු මන්තීතුමා. මූල මය පශ්නයක් 

තිෙබනවා. ඇවන්ට් ගාර්ඩ් පශ්නය ගැන මම   තව ටිකකින් 
ඔබතුමාට කියන්නම්.  

එතුමා කිව්වා, "නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව ස්වාධීන කරන්න 
ඕනෑ" කියලා. මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා යටෙත් 

තමයි එදා නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව තිබුෙණ්. එතුමාට ශිරානි 
බණ්ඩාරනායක නීතිපතිතුමියට සිදු වූ ෙද් ගැන අමතක ෙවලා 
තිෙබන එක ගැනත්- 

 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
අගවිනිශ්චයකාරතුමිය. 
 

ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
සමාෙවන්න. ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි. හිටපු 

අගවිනිශ්චයකාරතුමියට ෙවච්ච ෙද් ගැනත් අද අමතක ෙවලා 
තිෙබනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අද පධාන මාතෘකාවක් ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
එල්ටීටීඊ සිරකරුවන් නිදහස් කිරීම. අෙප් ගජදීර මන්තීතුමා එදා 
කරපු කියාදාමය ගැන  අෙප් ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මන්තීතුමා 
කථා කළා. ඇත්ත වශෙයන්ම අපි ඒකට විරුද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ. 
අපි දන්නවා, පසු ගිය කාලෙය් ඇමති මණ්ඩලයට විතරක් 
ෙනොෙවයි, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් උප සභාපති තනතුරටත් 
ආවා එල්ටීටීඊ එෙක් පධානිෙයක්. හැබැයි, කවුරුත් ඒකට විරුද්ධ 
වුෙණ් නැහැ. බලහත්කාරෙයන් අල්ලන් ගිහින්, යුද්ධ කරන්න 
කියලා බලපෑම් කරපු තරුණයන්ට නිදහස ලබා දුන්ෙන් නැහැ. 
හැබැයි, අද අපි ඔවුන්ට නිදහස ලබා දීම පිළිබඳව කථා කිරීම ගැන 
කනගාටු වන්න ඕනෑ.  

අද යහ පාලන ආණ්ඩුවක් හදලා තිෙබනවා. උතුරද, 
නැ ෙඟනහිරද, බටහිරද කියන්ෙන් නැතුව සියලුම ජන ෙකොටස් 
එක්කාසු කරෙගන යන ගමනක් අද අපි දියත් කර තිෙබනවා. ගරු 
සභාපතිතුමනි, අද ෙම් රෙට් පධානම කතිකාවක් ෙවලා තිෙබන 
ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සිද්ධිය ගැන මම වචන කීපයක් කථා කරන්න 
ඕනෑ. පසු ගිය කාලෙය් පුවත්පතක පළ ෙවලා තිබුණා, මමත් 
රුපියල් ලක්ෂ 50ක් ලබා ගත්තා කියලා. මටත්  ෙචෝදනා කරලා 
තිබුණා. අද ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සිද්ධිය ගැන කථා කරන සියලුෙදනාට 
මාධ ෙයනුත්, අන්තර්ජාලය හරහාත් පහර දීමට පටන් අරෙගන 
තිෙබනවා. මා ෙම් කාරණා ටික සභාගත විය යුතු නිසාත්, ෙම් 
රෙට් මහ ජනතාව දැනගත යුතු නිසාත් ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් 
කරන්න කැමැතියි.  

2010වන විට ෙපෞද්ගලික මුහුදු ආරක්ෂකයින් සැපයීමට 
නාවික හමුදාව සමඟ ගිවිසුම්ගත සමාගම් 75ක් තිබුණා. ෙම් 
සියලුම ගිවිසුම් සිදු වුෙණ් ආරක්ෂක අමාත ාංශෙය් අනුමැතියට 
යටත්වයි. එෙසේම ෙපෞද්ගලික මුහුදු ආරක්ෂකයින් සපයන 
සමාගම්වලට ලබා ෙදන ෙසේවාවන් සඳහා නාවික හමුදාව මුදල් අය 
කළා. ෙම් නිසා නාවික හමුදාවට ලැබුණු ආදායම අති විශාලයි. 
උදාහරණයක් හැටියට 2012 ජනවාරි සිට සැප්තැම්බර් මාසය 
දක්වා වූ කාලය ගන්න පුළුවන්. ෙම් කාලෙය්දි නාවික හමුදාව 
ලැබූ මාසික ආදායම දළ වශෙයන් රුපියල් මිලියන 137යි දශම 
තුනක්.   නමුත් 2012 ඔක්ෙතෝබර් මස 15 වැනිදායින් පසුව ෙම් 
තත්ත්වය සම්පූර්ණෙයන්ම ෙවනස් වුණා.  

මතෙභ්දාත්මක ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සමාගමට පාෙවන අවි 
ගබඩාවක් ගාල්ල මුහුදු තීරෙය් ස්ථාපිත කිරීමට ආරක්ෂක 
අමාත ාංශෙය් අනුමැතිය ලබා දුන්ෙන් 2012 ඔක්ෙතෝබර් මස 15 
වැනිදායි. එහි සම්බන්ධීකරණ කාර්යය පැවරුෙණ් රක්නා ලංකා 
ආරක්ෂක සමාගමටයි.  

2012 ඔක්ෙතෝබර් මස 15 වැනිදා සිට ෙපෞද්ගලික ආරක්ෂක 
අංශවලට තමන් ලබා දුන් ෙසේවාව  ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සමාගම ෙවත 
භාර දීමට ශී ලංකා නාවික හමුදාවට සිදු වුණා. එපමණක් 
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ෙනොෙවයි. ඇවන්ට් ගාර්ඩ් පාෙවන අවි ගබඩාවට ආරක්ෂාව 
සැපයීමටත් නාවික හමුදාවට සිදු වුණා. එය නාවික හමුදාව මුහුදු 
ආරක්ෂක ෙසේවාෙව්දි කළ එකම කාර්යය බවටත් පත් වුණා. 
ෙමහිදි වඩාත්ම වැදගත් කරුණ ෙමයයි.  ඒ, ෙමෙතක් ශී ලංකා 
නාවික හමුදාව සමඟ කටයුතු කළ ෙපෞද්ගලික මුහුදු ආරක්ෂකයින් 
සපයන ආයතනවලට ශී ලංකා නාවික හමුදාෙවන් ඉවත්ව ඇවන්ට් 
ගාර්ඩ් සමාගම සමඟ එක් වන ෙලසට ආරක්ෂක අමාත ාංශය 
උපෙදස් ලබා දීමයි. එය ඉටු කිරීම සඳහා රක්නා ලංකා සමාගම 
සහ ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සමාගම අතර ගිවිසුමක් පවා  අත්සන් කළා. 
නමුත් ෙම් ගිවිසුම අත්සන් කිරීෙම්දිත් ශී ලංකා නාවික හමුදාව 
සම්බන්ධ කරෙගන නැහැ.  එහි අවසාන පතිඵලය වුෙණ් ඇවන්ට් 
ගාර්ඩ් ආයතනයට ෙපෞද්ගලික මුහුදු ආරක්ෂකයින් සැපයීෙම් 
ඒකාධිකාරික්  නිර්මාණය කර දීමයි. 

සාමාන ෙයන් පාෙවන අවි ගබඩාවක් සෑම විටම නවතා 
තැබිය යුත්ෙත් ජාත න්තර මුහුෙද්යි. එය ආරක්ෂක අමාත ාංශෙය් 
උපෙද්ශයක්. ඇවන්ට් ගාර්ඩ් ආයතනය ද තම පාෙවන අවි ගබඩාව 
ගාලු මුහුදට නුදුරින් ජාත න්තර මුහුෙද් රැඳී සිටින බව ආරක්ෂක 
අමාත ාංශයට දන්වා තිෙබනවා.  නමුත් 2012 ඔක්ෙතෝබර් මස 
15වැනිදා සිට ෙම් දක්වා ඇවන්ට් ගාර්ඩ් පාෙවන අවි ගබඩාව 
මුහුෙද් තිබුෙණ් දින 165ක් පමණයි. ඉතිරි සියලු දිනවලදි එය 
තිබුෙණ් ගාලු වරාෙය්යි.  ඒ කියන්ෙන්, පසු ගිය අවුරුදු 3යි, මාස 
එකක පමණ කාලෙය්දි ඇවන්ට් ගාර්ඩ් පාෙවන අවි ගබඩාව 
ජාත න්තර මුහුෙද් නවතා තිබුෙණ් දින 165ක් පමණයි. ඉතිරි දින 
සියල්ෙල්ම එය නවතා තිබුෙණ් ගාලු වරාෙය්. අවසාන වශෙයන් 
එම පාෙවන අවි ගබඩාව ගාල්ලට නුදුරු මුහුදු සීමාවට ෙගොස් ආපසු 
පැමිණ ඇත්ෙත් 2014 මාර්තු මස 10වැනිදායි. එයත් දින හතරකට 
පමණයි. 

ෙම් අනුව, ෙනෞකාවලට ෙපෞද්ගලික ආරක්ෂාව සැපයීෙම් 
ෙසේවාව ජාත න්තර මුහුෙද් සිට කළ යුතු වුවත්, එෙසේ ෙනොවී 
ඇවන්ට් ගාර්ඩ් පාෙවන අවි ගබඩාව ගාලු වරාෙය් ෙම් විධියට 
නවතා තිබුෙණ් ඇයි? එවැන්නකට අවසර දුන්ෙන් කවුද? එෙසේ 
නවතා තැබීම නීත නුකූල ද? මූලික අරමුණුවලට පටහැනිව ෙම් 
අය කටයුතු කෙළේ ෙකොෙහොමද? ෙම් අයෙග් අරමුණ ෙවනත් 
ෙදයක් වුණා ද? ෙම් ගැන වහාම ෙසොයා බලන්න ඕනෑයි කියලා 
විෙශේෂෙයන්ම  ආරක්ෂක අමාත වරයා හැටියට කටයුතු කරන 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත් මා  දැනුවත් කර  තිෙබනවා. 

ඇවන්ට් ගාර්ඩ් කරළියට ඒමට ෙපර මුහුදු ආරක්ෂක ෙසේවා 
සැපයීෙම් අවි සහ අෙනකුත් භාණ්ඩ ගබඩා කර තිබුෙණ්, නාවික 
හමුදාෙව් අවි ගබඩාෙව්යි. නමුත් ෙපෞද්ගලික මුහුදු ආරක්ෂකයින් 
සැපයීෙම් කාර්යය ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සමාගම ෙවත පවරා දුන් පසුව, 
එම අවි සහ අෙනකුත් භාණ්ඩ නාවික හමුදා අවි ගබඩාෙවන් 
ඇවන්ට් ගාර්ඩ් පාෙවන අවි ගබඩාව ෙවත ලබා දිය යුතුව තිබුණා.  

නමුත් පාෙවන අවි ගබඩාෙව් ගබඩා කර තිබුෙණ්, එම අවි සහ 
අෙනකුත් භාණ්ඩ ඇතුළත් කන්ෙට්නර් 22ක් පමණයි. කන්ෙට්නර් 
10ක් ගාලු වරාය භූමිෙය්ත් කන්ෙට්නර් 3ක් ශී ලංකා නාවික 
හමුදාෙව් දක්ෂිණ ආයතන භූමිෙය්ත් ගබඩා කර තිබුණා. ඒ 
කියන්ෙන්, මුළු කන්ෙට්නර් ගණන 13ක්. ෙම් 13 ෙවන ෙවන 
තැන්වල ගබඩා කරන්න පුළුවන් නම් පාෙවන අවි ගබඩාවක් 
තිබුෙණ් ඇයි කියන එක  ගැන අපට පශ්නයක් තිෙබනවා.  ෙම් 
කන්ෙට්නර් 13 ගබඩා කිරීම ෙහේතුෙවන් නාවික හමුදාවටත්, වරාය 
අධිකාරියටත් මුදල් ෙගවිය යුතු ෙනොෙව් ද?  නමුත් ඒ මුදල් ෙගවා 
තිබුෙණ් නැහැ.   

 ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සමාගම එක් මුහුදු වාරයක් සඳහා අය කරන 
මුදල ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 3,500ක්.  රක්නා ලංකා සමාගම සමඟ 
ඇති කරගත් ගිවිසුම පකාරව එයින් ෙඩොලර් 1000ක මුදලක් එනම්, 

සියයට 28යි දශම 6ක් නාවික හමුදාවට ලබා දිය යුතුයි.  නමුත් 
2013 ඔක්ෙතෝබර් මස සිට එම ෙගවීම සියයට 25 දක්වා අඩු 
කිරීමට ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සමාගම ආරක්ෂක අමාත ාංශෙය් 
අනුමැතිය ලබාෙගන තිෙබනවා. එම අඩු කිරීම සැබෑ ෙලසම 
නාවික හමුදාවටත් පාඩුවක්. එහිදී වඩාත්ම අවධානය ෙයොමු කළ 
යුතු තවත් කරුණක් ෙමහි තිෙබනවා. එනම්, ෙම් අඩු කිරීම 2013 
ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් සිට කියාත්මක කළ යුතු වුවත්. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මට ෙපොඩි පශ්නයක් අහන්න පුළුවන්ද? 

 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
මම කථා කරලා ඉවර වුණාට පස්ෙසේ අහන්න. එතෙකොට මම 

උත්තර ෙදන්නම්. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මට පශ්නයක් අහන්න අවසර ෙදන්න. 
 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
නැහැ, අවසර නැහැ. ෙම් අඩු කිරීම 2013 ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් 

සිට කියාත්මක කළ යුතු වුවත්, ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සමාගම කෙළේ එය 
2012 ඔක්ෙතෝබර් 15 දක්වා වසරක් පසුපසට බලපාන ෙලස 
අනුමැතියකින් ෙතොරව කියාත්මක කිරීමයි. 

ඒ කියන්ෙන් නාවික හමුදාවට ෙගවන ගාස්තු අඩු කිරීමට 
අනුමැතිය ලැබුෙණ් 2013දීයි. නමුත් ඔවුන් එම අඩු කිරීම 2012 
සිට කියාත්මක කර තිෙබනවා. ෙම් වසරක කාලෙය්දී නාවික 
හමුදාවට අහිමි වූ මුදල රුපියල් මිලියන 125ක් ෙවනවා. එය තව 
තවත් වැඩි විය හැකියි. ෙමොකද, රක්නා ලංකා සමාගෙම් 
ෙයෝජනාවකට අනුව එම ෙගවීම 2014 ජුලි මස 01වැනිදා සිට 
සියයට 25 සිට නැවත වරක් සියයට 17 දක්වා අඩු කර තිෙබනවා. 

මීට ෙපර, ඒ කියන්ෙන් ඇවන්ට් ගාර්ඩ් පැමිණීමට ෙපර 
ෙපෞද්ගලික ආරක්ෂකයින් සැපයීෙම්දී ෙපෞද්ගලික සමාගම් 
නාවික හමුදාවට කළ යුතු ෙගවීම් දින 14ක් ඇතුළත ෙගවිය යුතුයි. 
එෙසේ ෙනොකළෙහොත් නාවික හමුදාව සියයට 26ක ෙපොලියක් 
ෙපෞද්ගලික සමාගම්වලින් අයකර ගන්නවා. නමුත් ඇවන්ට් ගාර්ඩ් 
සමාගෙමන් ඒ විධියට ෙපොලිය අරෙගන නැහැ. 

එවැනි ෙකොන්ෙද්සියක් ඇවන්ට් ගාර්ඩ් ආයතනය සහ රක්නා 
ලංකා සමාගම අතර ඇතිකර ගත් ගිවිසුෙම් සඳහන් ෙවලා නැහැ. 
ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සමාගම පුරුද්දක් වශෙයන් ආරම්භෙය් සිට ෙම් 
දක්වා කලට ෙව්ලාවට ෙගවීම් කරලාත් නැහැ. 2014 ෙදසැම්බර් 
මාසය වන විට ඔවුන් නාවික හමුදාවට ෙගවිය යුතු හිඟ මුදල 
රුපියල් මිලියන 500කට වැඩියි. නමුත් එළැඹි ගිවිසුෙම් පමාද 
ෙපොලී අය කිරීම ගැන සඳහන් ෙනොවන නිසා එම රුපියල් මිලියන 
500ට අය කරගත යුතු පමාද ෙපොලී මුදල අදටත් නාවික හමුදාවට 
අය කර ගැනීමට ෙනොහැකි වී තිෙබනවා. දැන් රුපියල් මිලියන 
500ත් නැහැ, ෙපොලියත් නැහැ. ඒ වාෙග්ම ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සමාගම 
2014 ෙදසැම්බර්වලින් පසුව නාවික හමුදාවට ෙගවීම් කරලාත් 
නැහැ. මීට අමතරව නාවික හමුදාෙව් ෙබෝට්ටු සහ එන්ජින් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නයිජීරියාවට විකිණීම ඇවන්ට් ගාර්ඩ් ආයතනය හරහා සිදුකර 
තිෙබනවා. 

ලංකා ෙලොජිස්ටික් ආයතනය තිබියදී ෙමවැනි තීරණයක් 
ගත්ෙත් ඇයිදැයි අනිවාර්යෙයන්ම ෙසවිය යුතුයි. එෙමන්ම රක්නා 
ලංකා සහ ඇවන්ට් ගාර්ඩ් ආයතනෙය් කන්ෙට්නර් තුනකින් යුත් 
අවි ගබඩාවක් ෙකොළඹ ශී ලං.නා.ෙනෞ. රංගල ආයතනෙය් තැබීම 
ෙවනුෙවන් වූ මුදල්ද නාවික හමුදාවට ෙගවා නැහැ. ෙම් සියල්ලම 
ෙදස බලන විට ඇවන්ට් ගාර්ඩ් නිසා නාවික හමුදාවට විශාල 
මුදලක් අහිමි ෙවලා තිෙබනවා. 

දැන් අපි මෑතකදී ගාලු වරාෙය් දී ෙපොලිස් අත් අඩංගුවට ගත් 
ඇවන්ට් ගාර්ඩ් ෙනෞකාව ගැන අවධානය ෙයොමු කරමු. ඇත්තටම 
ෙම් ෙනෞකාව එන්ෙන් රතු මුහුෙද් සිට. එෙහත් එම පිටත් වීමට 
නිසි අවසරයක් ෙගන නැහැ. ඔවුන් තම ගමන සඳහා අවසර 
ගන්ෙන් ගමනාන්තයට ළඟා වීෙමන් පසුවයි. එය නියම කියා 
පටිපාටියක් ෙනොෙවයි. 

ෙම් නැෙව් සැක සහිත අංක ඇති අවි ආයුධ තිබූ බවට ෙම් වන 
විට කරුණු ෙහළි ෙවමින් පවතිනවා. එපමණක් ෙනොෙවයි, 
ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සමාගෙම් ෙසේවකෙයක් පවෘත්ති සාකච්ඡාවක් 
පවත්වා "මට මාලදිවයිෙන් මරන්න කවුරුත් නැහැ, නමුත් 
ලංකාෙව් නම් මරන්න කිහිප ෙදනකු ඇති" යි කියා පවසා 
තිෙබනවා. ෙමය ඉතා බරපතළ පකාශයක්. ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සමාගම 
සහ ෙම් ගනුෙදනු ගැන පකාශ කරන පිරිස් ෙවත කළ තර්ජනයක් 
ෙලසට මම ෙම් පකාශය දකිනවා. ඒ නිසා ෙම් පකාශය කළ 
පුද්ගලයා වහා අත් අඩංගුවට ෙගන පරීක්ෂණයක් පැවැත්විය යුතු 
බව මන්තීවරයකු හැටියට මම කියන්න ඕනෑ.  

ෙම් වන විට බරපතළ වංචා හා දූෂණ ෙසවීෙම් ජනාධිපති 
විමර්ශන ෙකොමිසම ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් 
පරීක්ෂණයක් පවත්වමින් සිටිනවා. එය ෙහොඳ ෙදයක්. මම 
කාරුණිකව ඉල්ලා සිටින්ෙන් අදාළ නාවික හමුදාපතිවරුන්, 
ජනාධිපති ෙල්කම්වරුන් ෙමන්ම ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සභාපතිතුමාත් ඒ 
ෙකොමිසම හමුවට කැඳවන ෙලසයි. සිංගප්පූරුෙව් ෛවද  පතිකාර 
ලබා ගන්නා මුවාෙවන් ඔහුට සැඟවී සිටීමට ඉඩ හැරීම අෙප් යහ 
පාලන ආණ්ඩුෙව් කියා දාමය ෙනොෙවයි කියන එක මම කියන්න 
කැමැතියි. ඔහු ඉක්මනින්ම ෙකොමිසම හමුවට පැමිණවීම ෙහෝ 
ෙපොලිස් පරීක්ෂණ සඳහා ෙයොමු කිරීම ෙහෝ කළ යුතුයි. 

මම අවසාන වශෙයන් යමක් කිව යුතුයි. ෙපෞද්ගලික මුහුදු 
ආරක්ෂකයින් සැපයීම ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සමාගමට තවදුරටත් ලබා 
ෙනොදීෙමන් රැකියා අහිමි වන බවට ෙගන යන පචාරය අමූලික 
ෙබොරුවක්. ඇත්තටම මුහුදු ආරක්ෂකයින් සැපයීම ඇවන්ට් ගාර්ඩ් 
සමාගමට ලබා ෙනොදීෙමන් සිදු වුෙණ් එම සමාගම පවත්වාෙගන 
ගිය ඒකාධිකාරය බිඳ දැමීමයි. අලුත් සමාගම්වලටද ෙම් ක්ෙෂේතයට 
පිවිසීෙම් හැකියාව ලැෙබන නිසා තවත් රැකියා විශාල පමාණයක් 
අපට උත්පාදනය කළ හැකියි. ෙම් ගත් තීරණය නිසා නාවික 
හමුදාවට ලැෙබන මුදල් නාවික හමුදාවට ලැබීමත්, රජයට ලැබිය 
යුතු මුදල් රජයට ලැබීමත්  සිදුව තිෙබන බව මම පකාශ කරන්න 
කැමැතියි. 2012 සිට නාවික හමුදාව ෙමම ෙමෙහයුම් භාර ෙදන 
විට නාවික හමුදාවට රුපියල් මිලියන 130ක පමණ මුදලක්  ලබා 
ගත්තා. අද ලබා ගන්ෙන් රුපියල් මිලියන 55ක් පමණ මුදලක්.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු ඇමතිතුමනි, කථාව අවසන් කරන්න.  

ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
ෙහොඳයි, මම තව විනාඩි භාගයකින් අවසන් කරනවා.  

අද වන විට රුපියල් මිලියන 580කට ආසන්න මුදලක් ෙගවා 
නැහැ. මුදල් ෙනොෙගවා දැනට මාස 10ක පමණ කාලයක් ගත වී 
තිෙබනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මම කථාව අවසන් කරන්න ඉස්සරෙවලා 
ෙම්කත් කියන්න ඕනෑ. ෙම් ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සමාගෙම් 
සභාපතිවරයා පුවත් පත්වල දැන්වීම් දමලා පකාශ කරලා, ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න ඇමතිවරුන් භය ගන්වලා තරවටු 
කරන්න හදන කියා දාමය ෙහළා දැකිය යුතුයි. අපි මුදල් ලබා 
ගන්නවා කියලා කියා තිබුණා; මුදල් ලබා ගන්න හැදුවා කියලා 
කියා තිෙබනවා. අපි දැනටමත් ෙපොලිස්පතිතුමාට ලියුමක් යවලා  
තිෙබනවා. ෙම් ගැන පරීක්ෂණ ආරම්භ කරන්න  තිෙබනවා. මා 
සමඟත් ඒ ගැන  සාකච්ඡා කළා. ඉදිරිෙය් දී ෙම් යහ පාලන 
ආණ්ඩුෙව් ෙමොන ෙකෙනක් වුණත් වැරැද්දක් කෙළොත් ඒ 
වැරදිකාරයාට දඬුවම් ෙදන කම ෙව්දයක් අපි හදන්න ඕනෑ. පසු 
ගිය කාලෙය් රජවරු වාෙග් හිටපු අයට ෙම් විධියට ෙම් වැරදි 
ඉදිරියට ෙගන යන්න ෙදන්ෙන් නැහැයි කියන එක මම කියනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම අපි ආණ්ඩුවක් හදලා තිෙබන්ෙන් හැම ෙදනාටම 
සාධාරණයක් ඉටු ෙවන්නයි. කාටවත් නීතිය අතට අර ෙගන කියා 
කරන්න ඉඩ ෙනොදීමට අප වගබලා ගත යුතුය කියන පකාශය 
කරමින් ෙම් අවස්ථාව මට ලබා දීම ගැන ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත 
ෙවමින් මා නවතිනවා.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මන්තීතුමා. 
 
[අ.භා. 3.00] 
 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
ගරු සභාපතිතුමනි, අද දවෙසේ ආරක්ෂක අමාත ාංශය, 

අධිකරණ අමාත ාංශය, නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන 
අමාත ාංශය යන අමාත ාංශවල වැය ශීර්ෂයි සාකච්ඡාවට 
ගැෙනන්ෙන්. මම මුලිනුත් කිව්වා වාෙග් ලංකාෙව් පජාතන්තවාදී 
ෙද්ශපාලනෙය් සුවිෙශේෂී වූ පනත හැටියට  සැලෙකන්ෙන් මුදල් 
පනතයි. ඒ මුදල් පනතත් එක්කම අනුගත වන ෙද් තමයි රාජ  
ආරක්ෂාව පිළිබඳව තිෙබන ආරක්ෂක අමාත ාංශය. ෙලෝකෙය් 
සෑම පබල රටකම ආරක්ෂක අමාත ාංශයට තමයි වැඩිම මුදලක් 
ෙවන් වන්ෙන්; වැඩිම අවධානය ට ෙයොමු වන්ෙන්. රෙට් 
ස්ෛවරීභාවය, ඒකීයභාවය, රෙට් සාමය සඳහා ඒ අමාත ාංශය 
සම්බන්ධව අපට තිෙබන සෑම ශක්තියක්ම ෙයදිය යුතුයි. ඒ 
සියල්ලට බලපාන්ෙන් ආරක්ෂක අමාත ාංශෙය් කියා කලාපයයි. 
ෙමහි වැදගත්කම මීට වඩා විස්තර කරන්නට අවශ යි කියා මා 
හිතන්ෙන් නැහැ. අද ෙම් සාකච්ඡාෙව්දී නිරන්තරෙයන් කියවුණා, 
"සංහිඳියාව" කියන එක. ඒක හරිම සුන්දර වචනයක්.  

අපි ආසයි  ඒ වචනය අහන්නට. ඒ වාෙග්ම. "සම්මුතිවාදය" 
ගැනත් කිය වුණා. දැන් අපි සම්මුතිවාදය,  යහ පාලනය  සඳහා 
වන ෙම් පසුබිම නිර්මණය කරන්නට  හදන්ෙන් ෙකො ෙහොමද?  පසු 
ගිය කාලෙය් ෙම් රෙට් මහා ජාතික අපරාධ සිදු වුණා. ජාත න්තර  
අපරාධ සිද්ධ වුණා.  විශාල වශෙයන්  මානව හිමිකම්  කඩා 
දැමුවා. ඒ සියල්ලම අපි කළමනාකරණය කර, අපිත් එක්ක  සතුරු 

299 300 

[ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා] 
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ෙවලා ඉන්න ෙලෝකෙය් සියලු ෙදනා අද අෙප් මිතුරන් බවට  පත් 
ෙවලා තිෙබනවාය කියන තර්කය තමයි ෙබොෙහෝ ෙවලාවට 
කියවුෙණ්.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් කාරණය අප මතක  තියා ගන්න ඕනෑ. 
අපි ෙපෞද්ගලිකව  ෙලෝකෙය් කවුරු ෙහෝ එක්ක තරහ වුණාද?  
නැහැ.  බර්නාඩ් කුෂ්නර් ඇවිල්ලා, ෙඩ්විඩ් මිලිබෑන්ලා ඇවිල්ලා 
කැනඩාෙව්  විෙද්ශ අමාත වරයා  ඇවිත් යුද්ධය  නතර කරන්න 
කියනෙකොට  ඒකට එෙරහි  වුණ ඒ වැඩ පිළිෙවළට  ඔවුන් අදත් 
ෛවර බඳිනවා. නමුත් හිතවත්  ගරු මන්තීවරුනි, මුළු මහත් 
සමාජයක්ම  අද නිදහස කියන වචනය සැබැවින්ම භුක්ති විඳින්ෙන්  
ඒ කළ කියා මාර්ගය නිසායි. ඒ හරහා ඇති වුණ ෙකෝධය, ෛවරය  
මුළු මහත් ෙලෝකය පුරා අදත් රැව් පිළිරුව් ෙදනවා. ෙම්කට  
විසඳුමක් හැටියට ෙමොකක්ද ෙගෙනන්න යන්ෙන්?  මට  කාලය 
මදි නිසා එක්සත් ජාතීන්ෙග්  මානව හිමිකම් සංගමය විසින් ශී 
ලංකාව, ඇෙමරිකාව  එක්කාසු කර  ෙගනාපු ෙයෝජනාෙව්, මට 
අවශ යි කියා හිතපු  ෙකොටස් කිහිපයක් විතරක් ෙම් අවස්ථාෙව්දී  
පකාශ  කරන්න කැමතියි.  Justice  කියන මාතෘකාව යටෙත් 
ෙමෙසේ තිෙබනවා. I quote: 

“(l) Accede to the International Convention on the Protection of All 
Persons from Enforced Disappearances, the Additional Protocols to 
the Geneva Convention, and the Rome Statute of the International 
Criminal Court;...” 

ෙම්ෙකන් ෙමොකක්ද කියන්ෙන්?  ගරු සභානායකතුමනි, 
ෙහේග්වලට අෙප් ආණ්ඩුෙව් කිසිම ෙකෙනක්  ෙගනයන්නට බැහැයි  
කියන ඔබතුමන්ලාෙග් තර්කය  තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා. එෙසේ 
ෙනොහැකි වන්ෙන් ගරු අගාමාත තුමා විසින් Rome Statute  
එකට අත්සන් ෙනොකළ නිසාය  කියා ෙබොෙහොම ආඩම්බරෙයන්  
කථා කරනවා. ෙමොකක්ද දැන් ෙම් කියන්ෙන්?  ෙම්කට අත්සන් 
කළ යුතුය කියනවා. අපි අත්සන් කළ යුතුය කියනවා. අපට 
උපෙදස් ෙදනවා, ෙම්කට අත්සන් කළ යුතුය කියා. අෙප් 
අගමැතිවරයා 2003 වර්ෂෙය්දී  පතික්ෙෂේප කළ ෙදයට අද බල කර 
කියනවා. ඒකට එකඟ ෙවනවා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අපි  ඒකට අත්සන් කර නැහැ. අත්සන් කරන්ෙන්ත් නැහැ.  
 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
ඔබතුමන්ලා ඉදිරිපත් කරපු-[බාධා කිරීම්] කරුණාකර 

මෙග්කාලය නාස්ති කරන්න එපා. [බාධා කිරීමක්] 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
We have not signed that Convention. We will not sign 

it.  
 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
Where did you get that information from?  
 

ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
Here is the statement of the General Secretary. If you 

want, I will send it across to see.  

Then, the next one, states, I quote: 

“(m) Enact legislation to criminalize war crimes, crimes against 
humanity, genocide and enforced disappearances without statute of 
limitation;...  

තවදුරටත් ෙමෙහම සඳහන් ෙවනවා: 

....Enact various modes of criminal liability, notably command or 
superior responsibility;...”   

 ෙම්ක තමයි  එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානයට ඉදිරිපත් කරපු 
ෙදය. ෙමහි විශාල වශෙයන් තිෙබනවා.  එයින් ෙකොටස් ෙදකක් 
තමයි මම  කිෙයව්ෙව්. ඊළඟ ෙකොටස, I quote:  

“(n) Adopt a specific legislation establishing an ad hoc hybrid -      

“Hybrid” කියන එක දැන් අයින් කරලා.  
 
- special court integrating international judges, prosecutors, lawyers 
and investigators, mandated to try war crimes and crimes against 
humanity, with its own independent investigative and prosecuting 
organ,...” 

ෙමොකක්ද ෙම් කියන්ෙන්? අපි ෙබොෙහොම ආඩම්බරෙයන් 
කියනවා.  

I further quote:  
 
“(a) Set up a high-level executive group to develop a coordinated, 
time-bound plan and oversee progress in implementing the 
recommendations contained in the present and previous reports of 
the High Commissioner submitted to the Human Rights Council, as 
well as relevant outstanding recommendations of the Lessons 
Learnt and Reconciliation Commission and past commissions of 
inquiry; 
(b) Invite OHCHR to establish a full-fledged country presence...”  

ඒක ඔබතුමා දන්නවා, ගරු සභානායකතුමා දන්නවා. අපට 
කියලා තිෙබනවා ආරාධනා කරන්න කියලා, full-fledged, with 
all powers, institutions to oversee this process.  

ගරු සභාපතිතුමනි, දැන් කථා කරලා කියනවා, "අපි යන 
ෙකොට අපිව පිළිගන්නවා" කියලා. ඇත්ත. ඇයි ෙම්  පිළිගන්ෙන්? 
මතක තියාගන්න Central London වල පමණක් 152,000ක් 
ලංකාෙවන් ගිය ඔවුන්ෙග් ඡන්ද දායකයන් ඉන්නවා. 
ෙටොෙරන්ෙටෝවල පමණක් 276,000ක් ඉන්නවා. ඒක ඔවුන්ට 
වැදගත්ද? ඔවුන්ට වැදගත්. එංගලන්තෙය් Central London වල 
Mayor ෙම් අය නැතිව පත් කර ගන්න බැහැ. ෙම්කයි සත ය. ඒ 
නිසා කැමෙරොන් මහත්මයා ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියනවා, 
හමුදාව පතිසංවිධානය කරන්න අපි පවුම් මිලියන 6ක් ෙදනවා 
කියලා. ෙපොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න, ෙකොතැනටද ෙම් යන්ෙන් අපි, 
ෙකොහාටද ෙම් අපි යන්ෙන්? බ්ෙලයාර් අගමැතිවරයා පැහැදිලිව 
කියනවා, ෙමෙහම කථාවක්. Sir, on the 25th of October, 
International Business Times website reported, I quote:  

“In an interview by US political broadcaster Fareed Zakaria, Blair 
is asked point-blank: ‘Was the Iraq War a mistake?’ He replies 
matter of factly: 'I apologise for the fact that the intelligence we 
received was wrong. I also apologise for some of the mistakes in 
planning and, certainly, our mistake in our understanding of what 
would happen once you removed the regime.'” 

හිතවත් ගරු සභාපතිතුමනි, ෙබොෙහොම පැහැදිලියි ෙකොෙහොටද 
ෙම් අපි යන්ෙන් කියලා. ෙම් සියල්ල ෙම් ආකාරයට සිද්ධ ෙවමින්, 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අෙප් යුද්ධය අවසාන කළ, යුද්ධය අවසාන කරන්න තීන්දු ගත්ත, 
යුද්ධය අවසාන කරන්න වැඩ කළ සියලු ෙදනා දං ෙගඩියට 
යවනවා නම් ඒක මහා පාපකර්මයක්. අද ෙම් හිරකාරයන් කිහිප 
ෙදෙනකු ගැන කථා කරනවා. ඇත්ත, ඒක ගැන හිතන්න ඕනෑ. මම 
ඊළඟ කාරණයට එන්නම්. නමුත් අපට ඊට වඩා යුතුකමක් නැද්ද, 
අපට නිදහෙසේ හුස්ම ගන්න අවස්ථාව හදා දුන්න, අවුරුදු 30ක් 
තිස්ෙසේ ෙම් රට විනාශ මුඛයට ෙගනගිය තස්තවාදය අවසන් කළ 
රණ විරුවන්, -විරුවන්- ඇතුළු එයට සම්බන්ධ සියලු ෙදනා 
ආරක්ෂා කිරීෙම් වගකීම අපට නැද්ද කියලා මම අහන්නට 
කැමැතියි. ඒ රණ විරුවන් ආරක්ෂා කර ගැනීමට ෙම් රෙට් 
ජනතාව දැනගන්නට ඕනෑ, ෙම් රෙට් ජනතාවට ඒ සඳහා අයිතියක් 
තිෙබනවා. හුස්ම ගන්න අවස්ථාව දීපු, හුස්ම ගැනීෙම් අයිතිය දීපු 
අෙප් රණ විරුවන් දං ෙගඩියට ෙගනියන විට -විෙද්ශිකයන්ෙග් 
අවශ තාව අනුව- අපි ෙකොතැනද නතර ෙවන්ෙන්? [බාධා 
කිරීමක්] 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
ඔබතුමා කථා කරනවා ෙන්ද? ෙජනරල් ෙෆොන්ෙසේකාෙග් එක 

අපි පිළිගන්ෙන් නැහැ.  [බාධා කිරීමක්] ඒක හරි.  [බාධා කිරීමක්] 
එෙක් ගැටලුවක් නැහැ. ගරු අමාත තුමනි, පශ්නයක් නඟන්නට 
පුළුවන්. සියලුම ෙදනා කරන සියලුම ෙද් හරි නැහැ. සියලුම ෙද් 
හරියි කියලා කියන්න බැහැ. ඔබතුමන්ලා කරන ෙද්ත් හරි නැහැ, 
අපි කළ ෙද්ත් හරි නැහැ. 1948 සිට ෙම් ෙවනකම් ආණ්ඩු විවිධ 
අවශ තා අනුව කළ ෙද්වල් අපට වැරදියි කියන්නට පුළුවන්, 
නිවැරදියි කියන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා එක පශ්නයක් අරෙගන 
අෙනක් පශ්නය යටපත් කරන්නට එපා. ඒ පශ්න ෙදකම ගැන 
ඔබතුමන්ලා හිතලා බලන්න. අර පශ්නයට මෙග් අවධානය 
තිෙබනවා. අපි එකඟ ෙවන්ෙන් නැති තැන් තිෙබනවා. නමුත් අපි 
එකඟ ෙවන තැන් තිෙබන්න පුළුවන්, අපි සියලු ෙදනාටම එකඟ 
ෙවන්න පුළුවන් තැන් තිෙබන්න පුළුවන්. 

ඒ නිසා මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්නට කැමැතියි, අපි ෙම් 
සියල්ලම සමසත්යක් හැටියට ගන්නට ඕනෑ බව. අෙප් 
අගමැතිතුමා දැන් සභාවට ආවා. අගමැතිතුමා තමයි Rome Statute 
එකට අත්සන් කෙළේ නැත්ෙත්. ඒ නිසා තමයි ෙහේග්වලට 
ෙගනියන්නට බැහැයි කියන්ෙන්. නමුත් ඒ සඳහා බල කිරීමක් 
තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] That is a different story. What I am 
saying is what they are expecting. Whether you are going to 
implement it or not is another story. But they are putting it 
forward knowing that that is the only hindrance that you 
have. ඒ නිසා මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්නට උත්සාහ කරන්ෙන්, 
ෙම් පශ්නය සම්බන්ධව මීට වඩා සංෙව්දීව බලන්නට ඕනෑ කියන 
එක පමණයි.  

එත් එක්කම අද දවස පුරාම වුණු සාකච්ඡාෙව්දී හිරකරුවන් 
38ක් ගැන, 200 ගණනක් ගැන කිව්වා. ගරු ලක්ෂ්මන් 
ෙසෙනවිරත්න, -මෙග් මිතයා- කිව්වා, නැහැ 12,000ක් කියලා. 
ගරු සාගල රත්නායක මහත්මයා -මෙග් මිතුරා- කියනවා, 
12,000ක් නිදහස් කළා කියලා. අන්න ඒකම තමයි මෙග් 

පශ්නයත්. 12,000ක් නිදහස් කළා නම්, 146ක් ෙමොහාන් පීරිස් 
මහත්මයා නිදහස් කළා නම්, ඇයි ෙම් 250ෙදෙනක් තියාෙගන 
ඉන්ෙන්? අෙප් ෙපෞද්ගලික තරහකාරෙයෝද? අපි ට ෛවර කරපු 
මිනිස්සුද? [බාධා කිරීමක්] That is right. We say it. When you 
say 12,000 - [Interruption.] Okay, okay. You can reply 
during your time.  147 persons were released by the former 
AG. There is another 200 odd and you all have now released 
38.  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
They were not released. They are on bail.  
 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
Yes, they are on bail. I understand that.  The Hon. 

Sumanthiran, in his speech this morning, was saying, 
“We have got a golden opportunity.” For what?  He said, 
“We are exhausting our patience”. අෙප් ඉවසීෙම් සීමාව 
ඉක්මවා යනවා ලු. ෙමොකක්ද ෙම් කියන ඉවසීම? ෙදමළ ජාතික 
සන්ධානෙය් පධාන කථිකයා හැටියට ෙපනී සිටින ගරු 
මන්තීතුමා කිව්වා, අෙප් ඉවසීෙම් සීමාවන් ඉක්මවා යනවා 
කියලා. ඒ කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? එතුමා දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් 
නැහැ. එතුමා කිව්වා, "ගිය මාසෙය් හත්වන දාට ඉස්සර ෙවලා ඒ 
සියලුෙදනා නිදහස් කරනවා කියා අපට ෙපොෙරොන්දු වුණා. එෙහම 
නම් අපට දීපු ඒ ෙපොෙරොන්දුව ඉෂ්ට කරන්න" කියලා.  He said, 
“We are exhausting our patience", "We have got a golden 
opportunity”. They were moderates. We always 
considered this grand old gentleman, the Hon. R. 
Sampanthan and the Hon. Sumanthiran as moderates. But 
the moment they find that the Government is lacking, the 
leadership is lacking the initiative to control,  to focus on 
national security, they try to make the maximum out of it. 
Now, they have deviated from their principle, the policy, 
of being mediate. Automatically, we are pushing them to 
be extremists. This is something that you will have to 
take account of. 

අපි “war crimes” ගැන කියනවා. I would like to draw a 
comparison. Take the incident that took place in Paris. 
ISIS attackers opened fire and bombed several public 
places in Paris including theatres and restaurants, leaving 
184 people dead. The President of France, François 
Hollande and the French Government responded to the 
attack by sending in their fighter jets to Syria and 
bombing supposedly ISIS stronghold areas. The French 
Parliament also declared a state of emergency and 
extended it further in the wake of attacks. This has 
allowed the government to take into custody any person 
or, access or inspect any place or institution with no 
warrant or reason to do so. I would like to draw a 
comparison  between Sri Lanka and Paris.  

The reaction of French President Hollande and his 
Government to the attacks in Paris has been 24/7 
bombing in Syria with the use of their fighter jets and 
drones. How is it different from what Sri Lanka did when 
we were confronted with terrorism? If military attacks on 
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another sovereign nation for the loss of 184 lives can be 
justified, how does the pre-war situation in Sri Lanka 
differ from that? 

Mr. Chairman, the ISIS  is a terrorist organization. 
The LTTE terrorist organization is banned or proscribed 
in 28 countries. President Francois Hollande, being the 
Commander-in-Chief of France, has the right to protect 
his country. An act of terrorism was committed against 
his country where 184 lives were lost. He and his 
Government goes into another sovereign country and 
bomb that nation mercilessly, killing, maybe, militant 
terrorists of the ISIS, but also innocent men, women and 
children. ෙමන්න ෙම් කථාව තමයි මට කියාගන්න ඕනෑ 
වන්ෙන්. කාලය ගත වන නිසා මා ෙමය ෙකටි කරනවා. මම 
ෙමෙහම අහන්න කැමැතියි.  

How are the innocent lives lost in Syria due to the bombs 
dropped by France termed as "unavoidable war casualties" 
by the champions of human rights?  Those are termed as 
"unavoidable war casualties". Why do they measure us in a 
different way? In the Syrian crisis, 1.2 million people have 
become refugees. You would have seen children in those 
pictures. But, those are "war casualties". What happened in 
Sri Lanka are "war crimes". So, where is justice? Sir, they 
term the loss of  innocent lives in Sri Lanka as "war crimes". 
No civilians confined in Sri Lanka were intentionally 
targeted.  

Sir, I do not want to spend anymore time on this since I 
am running out of  time. But, what I am trying to say is that 
there are double standards. So, let this be taken up as a 
country without being divided as green, blue and red, as to 
how the war situation in Sri Lanka differs from France's 
bombing mercilessly without any reservation, making 1.2 
million people destitute, making them refugees and killing 
thousands of children. Those are "unavoidable war 
casualties" and accepted. But, we become war criminals. We 
are going to be tried and we are making ground for them to 
try us in Sri Lanka with the blessings of the UN and the 
international community. Is there justice in that?  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Member, your time is over. 
 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
Just give me two more minutes, Sir. 

I would also like to state about the Avant Garde issue. 
Avant Garde became a subject here. Former Attorney-
General, the Hon. Tilak Marapana, and the present 
Minister of Justice are here. Sir, I would like to table*  
the Agreement signed between Rakna Arakshaka Lanka 
Limited and Avant Garde in October, 2015, as I have 
hardly any time.  

This is the Agreement that was signed. My good 
Friend, the Hon. Arjuna Ranatunga, said that in 
September that they had this problem. Yes. In October, 
2015, the Ministry of Defence signed an Agreement with 
Avant Garde. I am not a person holding a brief for Avant 
Garde. But the fact is that on the 20th of October, Avant 
Garde  signed an agreement with the Ministry of Defence 
- the Minister is His Excellency the President -  for five 
years.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Rambukwella,  you have to wind up now.  
 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
Please give me 30 seconds  to wind up. 

Sir, what the Hon. Arjuna Ranatunga said was right. 
There is Rs.510 million due and they have agreed to pay 
a 50 per cent down payment and the rest in instalments 
for the next ten months.   Basically, what I am trying to 
say is  that  this is something that you have  got to 
investigate. If they have done something wrong, let them 
be punished. But, remember that about 7,000 ex-
servicemen are working in that organization. Do not let 
this slip into India, or any other country or any other 
interested party. Just investigate if they have done 
anything wrong and take action against them, that is not a 
problem, but do not penalize them over personal 
grievances.  

Thank you.  
 
 

[අ.භා. 3.20]                                                                                                 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත තුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  
ගරු සභාපතිතුමනි, අපි ෙරෝම ගිවිසුම අත්සන් කෙළේ නැහැ. 

කවුරුවත් අපට බලපෑම් කරන්ෙන්ත් නැහැ ඒකට අත්සන් 
කරන්න කියලා. ඇෙමරිකාවත් අත්සන් කරලා නැහැ. දකුණු 
ආසියාෙව් සාර්ක් රටවල් එකක්වත් එයට අත්සන් කරන්ෙන් 
නැහැ. සාර්ක් රටවල පතිපත්තියක් තිෙබනවා, ''අපි අෙප් රටවල 
පශ්න අෙප් අධිකරණවලින් විසඳන්නම්. අපි ෙරෝම ගිවිසුම යටෙත් 
කටයුතු කරන්ෙන් නැහැ.'' කියලා. කාටවත් බැහැ අපට බල 
කරන්න. කවුරුවත් අපට බල කරලාත් නැහැ. ඒක පළමුවැනි 
කාරණය.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙදවන කාරණය, ෙහොෙලන්ෙඩ් ජනාධිපතිතුමා බලයට එන්න 
සල්ලි දීලා ISIS සංවිධානයත් එක්ක ගිවිසුමක් ගැහුෙව් නැහැ. ඒ 
අයෙග් විෙද්ශ ඇමතිතුමා මැරුවාට පසුව ගිහින් ගිවිසුමක් ගැහුෙව් 
නැහැ. නමුත් ලංකාෙව් ෙමොකක්ද සිදු වුෙණ්? ලක්ෂ්මන් 
කදිර්ගාමර් හිටපු විෙද්ශ ඇමතිතුමා මැරුවාට පසේසේ, එල්.ටී.ටී.ඊ. 
එකත් එක්ක ගිවිසුමක් ගැහුවා; සල්ලි දුන්නා, බලය ගන්න. ඒක 
ෙන් කථාව. එදා ගරු පූජ  අතුරලිෙය් රතන ස්වාමින් වහන්ෙසේ 
මාවිල් ආරු ෙසොෙරොව්ව ළඟ උද්ෙඝෝෂණය කෙළේ නැත්නම් තවම 
ඉන්ෙන් එදා තැනමයි. ඒ කථාව ගැන මෙගන් අහන්න එපා. ගරු 
පූජ  අතුරලිෙය් රතන ස්වාමින් වහන්ෙසේෙගන් අහන්න.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙමතැන ජාතිවාදය ඇදලා වැඩක් නැහැ. 
දැන් ෙමොකක්ද අපට කියන්ෙන්? පංශය ගිහින් සිරියාවට ෙබෝම්බ 
දමන නිසා අපටත් ගිහින් ෙබෝම්බ දමන්න කියනවාද? අපට 
යුද්ධයක් නැහැ ෙන්, ෙබෝම්බ දමන්න. අපි යුද්ධය තිබුණු කාලෙය් 
ෙබෝම්බ දැම්මා. ෙබෝම්බ දැම්මා කියලා යුද අපරාධයක් නැහැ. මා 
අහන්ෙන්, "ෙමොකක්ද කරන්න කියන්ෙන්?" කියලායි. ගිහින් ඒ 
අයට ගහන්නද කියන්ෙන්? 1860 - 1865 කාලෙය් ඇෙමරිකාෙව් 
සිවිල් යුද්ධයක් තිබුණා කියලා, අපි දැන් ගිහිල්ලා කාලතුවක්කු 
පහාර එල්ල කරන්නද යාපනයට? එච්චරයි මා අහන්ෙන්? තවත් 
ෙමොනවාද කරන්න කියන්ෙන්? අපි කාටද ෙබෝම්බ දමන්ෙන්? අපි 
මාලදිවයිනට ෙබෝම්බ දමනවාද? දැන් තමිල්නාඩුෙව් ගං වතුරක් 
තිෙබනවා. තමිල්නාඩුවට ගිහින් ෙබෝම්බ දමමුද? එෙහම නම් ඔය 
ඔක්ෙකෝම,- [බාධා කිරීම්] ඔබතුමා කියපු ඔක්ෙකෝම මම අහෙගන 
සිටියා. මා අහන්ෙන් ෙම්කයි. එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් 
මණ්ඩලයට තෑග්ගක් හැටියට ෙම් ෙපොෙරොන්දු දුන්ෙන් කවුද? කවුද 
බැන් කී මූන් එක්ක ෙම්වාට අත්සන් කෙළේ? කවුද ගිහින් කිව්ෙව්, 
අපි ෙම් ගිවිසුමට එකඟ ෙවනවා කියලා. කවුද එෙහම කිව්ෙව්? 
[බාධා කිරීම්] අපි ෙනොෙවයි කිව්ෙව්. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
කවුද කිව්ෙව්?  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
අපි කිව්ෙව් නැහැ. [බාධා කිරීම්] මම කියන්ෙන් ෙම්කයි. 

මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය වුණා. රට ගිහින් ෙනොෙවයි, ඒවා 
ලංකාව ඇතුෙළේ විසඳන්න තිබුණා. 1989දීත් ෙමොකක්ද වුෙණ්? 
කවුද ගිහින් කිව්ෙව්, ෙම් පශ්න ලංකාෙව් තිෙබනවා   කියලා. අපිද 
කිව්ෙව්? කාශ්මීරෙය් පශ්න ගැන එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව 
හිමිකම් මණ්ඩලයට කියනවා කියලා ඉන්දියාව කියන්ෙන් 
නැහැෙන්. පාකිස්තානය එෙහම කියන්ෙන්ත් නැහැෙන්. ෙමොකටද 
අපි  ෙම් පශ්න  අරෙගන ගිෙය්?  

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙමොකක්ද එතැන වුෙණ්? මම ඇත්ත 
කථාව කියන්නම්. යුද්ධය ආරම්භ වූ කාලෙය් ඉඳන් ඇෙමරිකාව, 
චීනය, යුෙරෝපෙය් රටවල්  ඔක්ෙකෝම අපට උදවු කළා. අපි 
ඊශායලෙයන් උදවු ගත්තා. ඒ උදවු නැතිව යුද්ධය කරන්න බැරි 
වුණා. 1987 ඉන්දු-ලංකා ගිවිසුෙමන් පස්ෙසේ ඉන්දියාව උදවු 
දුන්නා; අෙප් හමුදා පුහුණු කළා; අපට ෙතොරතුරු සැපයූවා. 
එල්.ටී.ටී.ඊ. මුහුදු ෙකොටි ශක්තිය කවුද කැඩුෙව්? අෙප් නාවික 
හමුදාව ඒ කටයුතු කෙළේ විෙද්ශ රටවලින් -ඉන්දියාෙවන්, 
ඇෙමරිකාෙවන්- ලැබුණු ඔත්තු මතයි. ෙමන්න ෙමතැනට එනවා 
කියලා කිව්වාම තමයි, ගිහින් ගැහුෙව්. අප ඒ ගැන දැනෙගන සිටි 
නිසා, ඒක මමයි පටන්ගත්ෙත්. ඒක මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු 

ජනාධිපතිතුමා යටෙත්ත් කළා; චන්දිකා කුමාරතුංග හිටපු 
ජනාධිපතිතුමිය යටෙත්ත් කළා. අන්තිෙම්දී තස්තවාදින්ට ඒෙකන් 
ගැළෙවන්න ෙවන්න බැරි වුණා. ඒක ෙන් ෙක්පී කියන්ෙන්, 
"නාවික හමුදාව ආපු අවස්ථාෙව්දී අපි හිර වුණා." කියලා. 2002දීයි 
අපි එය පටන් ගත්ෙත්. 2005වන විට යුද්ධෙයන් ෙකොටසක් 
අවසන් කළා. ඉතිරි ටික මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා 
යටෙත් අවසන් කළා. ඒ ගැන කිසි පශ්නයක් නැහැ. නමුත් ඒ අය 
උදවු කළා.  

අන්තිම ෙමොෙහොෙත් ෙමොකක්ද වුෙණ්? ෙදමළ ජනතාව 
නැ ෙඟනහිර පෙද්ශයට යන විට යුද්ධය විගහට අවසන් කරන්න 
ඕනෑ කියලා කිව්වා. ඒ පාර කිව්වා, මිනිසුන්ට හානි ෙනොකර එය 
කරන්න කියලා. ඒකට අෙප් ආණ්ඩුව එකඟ වුණා. මිනිසුන්ට 
හානි ෙනොකර යුද්ධය කරන්න, මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය 
කරන්ෙන් නැතිව යුද්ධය කරන්න කියලා ඒ අය ඉඩ දුන්නා. 
ඇෙමරිකාව ඒ ෙදස බලාෙගන හිටියා. ඇෙමරිකාෙව්, ඉන්දියාෙව් 
තානාපති නිලධාරින් ඇතුළු සියලුෙදනා ඒ ෙදස බලාෙගන සිටියා. 
ඊට පසුව ෙමොකක්ද අපි කෙළේ? අපි ඒ ආකාරයට කටයුතු කළා 
කියලා ෙපන්වන්න ඉන්දියාෙව් සහෙයෝගයත් ඇතිව ෙයෝජනාවක් 
ඉදිරිපත් කළා ෙන් ජිනීවාවලට. ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කළා, අපි 
මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය වූ තැන් ෙසොයා බලා කියා කරනවා 
කියලා. ඇත්ත වශෙයන් සමහරු එතැනදී කියන්න බැලුෙව්, ෙරෝම 
ගිවිසුම අත්සන් ෙනොකළාට එක්සත් ජාතීන්ෙග් මණ්ඩලයට අෙප් 
කටයුතු පරීක්ෂා කරන්න පුළුවන් කියන එක. මම ඒකට එකඟ 
ෙවන්ෙන් නැහැ. මට කරුණාකර කියන්න,  මුදල් එන එක 
නවත්වන්න අපට යුෙරෝපෙය් ආධාර හම්බ වුෙණ් නැද්ද කියලා.       

මට කරුණාකරලා කියන්න, අපට යුෙරෝපෙය් ආධාර, 
ඇෙමරිකාෙව් ආධාර හම්බ වුෙණ් නැද්ද කියලා. ෙම් ඔක්ෙකෝම 
නැති කළා ෙන්. ඇෙමරිකාෙවනුයි, යුෙරෝපෙයනුයි අපට ආධාර 
හම්බ වුණා. චීනය හැම දාම අපට ආධාර දුන්නා. පාකිස්තානය 
අපට පුහුණුව දුන්නා. ෙම්වා නැතුව යුද්ධ කරන්න බැහැ. දැන් 
අහනවා  speech එකක් ෙදනවාද කියලා. ඒක ඒ කාලෙය් කියන්න 
තිබුණා ෙන්. ඒක වැරැදි නම් කියන්න. ඇයි, ගිහින් එකඟ වුෙණ් 
පරීක්ෂණයක් කරන්න? කවුද   එකඟ වුෙණ්? 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
කවුද? 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
කවුද? තමුන්නාන්ෙසේලා ගිහිල්ලා ෙන් එකඟ වුෙණ්. මහින්ද 

රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ගිහින් එකඟ වුණා. ජිනීවාවලට ගිහින් 
හමුදාව පාවා දුන්නා. අපි ඒෙකන් ෙබ්ෙරන්න විතරයි දැන් 
බලන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] මට ඕනෑ ඒෙකන් ෙබ්ෙරන්න විතරයි. 
කවුද ගිහින් ඒක කිව්ෙව්?  පිළිතුරු ෙදන්න අපට තිෙබන 
ෙචෝදනාව ෙමොකක්ද? ''මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාට පුළුවන් 
වුණා නම් සරත් ෙෆොන්ෙසේකාට විරුද්ධව නඩු දාන්න, ඇයි ඔය 
ෙගොල්ලන් නඩු දාන්ෙන් නැත්ෙත්'' කියලා අහනවා. [බාධා කිරීම්] 
දැන් කෑ ගහන්ෙන් ඔය ෙගොල්ලන් ෙන්. ෙමතැනට ඇවිල්ලා 
ජාතිවාදය අදිනවා. කවුද ඔය ජාතිවාදය ඇති කෙළේ? [බාධා කිරීම්] 
දැන් අහගන්න. මම ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මන්තීතුමා කියපු 
ෙද්ට ඇහුම්කන් දුන්නා. මම බාධා කරන්න ගිෙය් නැහැ. දැන් 
ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ඔයෙගොල්ලන් ඇවිසස්ලා ෙන්; කෑ 
ගහනවා ෙන්.  

අෙප් හමුදා පතිසංස්කරණය කරන්න අපට ඒ රටවලින් ආධාර 
දීලා තිෙබනවා. අෙප් නාවුක හමුදාවට මාලදිවයිෙන් ඉඳන් අෙප් 
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[ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා] 
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මුහුදු සීමාව දක්වා  ආරක්ෂා කරන්න, ගුවන් හමුදාවට ඒ ආරක්ෂක 
කටයුතු කරන්න, අෙප් යුද හමුදාව අලුෙතන් හදන්න සාකච්ඡා 
කරෙගන යනවා. [බාධා කිරීමක්] අවුරුදු පහකදී තමුන්නාන්ෙසේලා 
ඒ ෙමොකුත් කෙළේ නැහැ ෙන්. ඒ ෙමොකුත් කෙළේ නැහැ ෙන්.  නිකම් 
ෙසල්ලම් කළා ෙන්. සරත් ෙෆොන්ෙසේකා  හිෙර් දැම්මා ෙන්. සරත් 
ෙෆොන්ෙසේකා හිෙර් දාපු අයට නැවත නිලධාරින් ගැන කථා 
කරන්න බැහැ. සරත් ෙෆොන්ෙසේකා හිෙර් දැම්මා; ෂර්ට් එක 
ගැෙලව්වා. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වරපසාද 
ඔක්ෙකෝම උල්ලංඝනය කළා. මන්තීවරයකු හැටියට හිටපු එතුමා 
ඇදෙගන ගියා. දැන් මම ෙකොෙහොම හරි,- 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
එදා අපි සි රිෙකොතත් ආරක්ෂා කළා. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
අෙප් රෙට් ෙපොදු රාජ  මණ්ඩලීය රැස්වීම තිෙබන ෙවලාෙව් 

සිරිෙකොතට යන ෙකොට මට ගහන්න ආවා. තවම ඒ වාර්තාව 
නැහැ. මෙග් වාහනයට ගහන්න ආවා. ෙහොඳට ආරක්ෂා කරපු හැටි 
තමයි ඒ. ඒක ගැනද කථා කරන්ෙන්? ජාතිවාදය ඇදගන්නවා නම් 
ෙහොඳ ජාතිවාදිෙයක් ෙවන්න. ඒක කරන්නවත් බැහැ. කාඩ් ෙබෝඩ් 
ජාතිවාදීන් ෙමතැන ඉන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමතැනදී 
නැඟිටලා කිව්ෙවොත් පභාකරන් එක්ක 2005දී එකඟ වුණු ගිවිසුම 
වැරැදියි කියලා, එෙහම නම් මම ඒකට ඇහුම්කන් ෙදන්නම්. ඒ 
සල්ලි දුන්න එක වැරැදියි කියන්න. [බාධා කිරීම්]  ඇයි, ලක්ෂ්මන් 
කදිරගාමර් ඝාතනය කරලා තිෙයද්දීත් එල්ටීටීඊ එකට සල්ලි 
දුන්ෙන්? [බාධා කිරීම්] ඇයි, සල්ලි දුන්ෙන්? [බාධා කිරීම්] අන්න 
ඒවා අපට කියන්න. [බාධා කිරීම්] අපට ඒවා දැනුම් ෙදන්න.  දැන් 
ෙමතැනට ඇවිල්ලා නිකම් කථා කරනවා. අද ඇෙමරිකාව, 
එංගලන්තය අෙප් හමුදා හදන්න උදවු කරනවා.  

ෙඩ්විඩ් කැමරන් අගමැතිතුමා කිව්වා, අෙප් නාවික හමුදාව 
පුහුණු කරන්න සම්පූර්ණ සහෙයෝගය ෙදනවා කියලා. ඒ 
සහෙයෝගය ගන්නද, එපාද? අද අෙප් හමුදාවට කියනවා, එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් සාම හමුදාවට එන්න කියලා. ඒ නිසා අපි කියන්ෙන්, 
අපි කවුරුවත් පාවා දීලා නැහැ කියන එකයි.  

කවුද එක්නැලිෙගොඩ මැරුෙව්? හමුදාෙව් නිලධාරින් කියනවා, 
අපි අත් අඩංගුවට ගත්තා ෙනොෙවයි කියලා. [බාධා කිරීම්] කවුරු 
හරි ෙපෞද්ගලිකව කළා නම්- [බාධා කිරීම්] කවුද ලසන්ත 
විකමතුංග මැරුෙව්? [බාධා කිරීම්] කවුද ෙම් සභාෙව් මන්තීවරු 
ෙදන්ෙනක්,- [බාධා කිරීම්] විෙශේෂෙයන්ම පභාකරන්ට විරුද්ධ 
රවිරාජ් මරලා දැම්ෙම් කවුද? රවිරාජ්ෙග් මරණෙයන් කවුද 
ශක්තිමත් වුෙණ්? පභාකරන් විතරයි. පභාකරන්ට හිටපු ෙවල්ලාල 
විරුද්ධවාදිෙයක් නැති කළා. මෙහේස්වරන් නැති වුණා. [බාධා 
කිරීම්] ඕනෑ නම් මම ෙම් ගැන කථා කරන්නම්. ඕනෑ නම් මට 
කියන්න පුළුවන්. [බාධා කිරීම්] මම ඒවා අහන්න ගිෙය් නැහැ.  

අෙප් හිටපු ජනාධිපතිතුමා කථා කරද්දීත් මම අහෙගන හිටියා. 
එතුමාම කියපු හැම ෙද්ටම එකඟ ෙනොවුණට, මම අහෙගන හිටියා. 
ෙමතැන ජාතිවාදය ගැන කථා කරනවා. ෙම් කාඩ්ෙබෝඩ් අය  
ෙමහාට ෙගනැල්ලා වැඩක් නැහැ ෙන්. නිකම් අයිස් කැෙට් වාෙග් 
එළියට දැම්ම ගමන් ඒ ඔක්ෙකෝම ෙහේදිලා යනවා. ඒ වාෙග් වැඩ 
කරන්ෙන් නැතුව තමුන්නාන්ෙසේලා ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමා එක්ක එකතු ෙවන්න.  එකතු ෙවලා ජාතිවාදය 
අදින්ෙන් නැතුව අෙප් අඩු පාඩු ඕනෑ එකක් කියන්න.  

දැන් ෙමතැන කථා කළා, සිරකරුවන් 38ෙදෙනකුට ඇප 
දුන්නා කියලා. ඊට වඩා දරුණු අය මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය් නිදහස් කරලා තිබුණා. ෙකළින්ම 
බූස්සට ගිහින් සමහරු -[බාධා කිරීම්] ෙමතැනදී අපි ඇප දුන්නා 
විතරයි. ඒ සමහර අය අවුරුදු 15ක්  අත්අඩංගුෙව් හිටපු අය.  
එෙහත් අපි නඩුව ඉවතට දැමුෙව්  නැහැ.  මම එකක් කියන්න 
ලැහැස්තියි. ඔය කියන 12,000ක පිරිස ගැනත්, ෙම් නිදහස් කරපු 
38ෙදනා ගැනත් අපි කල්පනා කරලා  බලමු.  වැඩිම දරුණු අය 
සිටින්ෙන්  එම 38ෙදනා අතරද,  නැත්නම්  -[බාධා කිරීම්] ෙවන 
එකක් තියා ෙක්.පී. ෙගන්වලා ෙමෙහේ තියා ගත්තා. එතෙකොට ඒක 
වැරැදි නැත්නම් ෙම්වාත් වැරැදි නැහැ. ෙම්ක වැරැදි නම් ඒකත් 
වැරැදියි.  [බාධා කිරීම්] Sir, you must always come to court 
with clean hands.  If you have not got clean hands, do not 
talk. ඕකයි ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  දැන් ජාතිවාදය අදින්න එපා. 
ජාතිවාදය අත්හරින්න.  ෙම්ෙගොල්ෙලෝ දන්න සිංහලකමක් නැහැ. 
[බාධා කිරීම්] සිංහලකම ෙමොකක්ද කියලා දන්ෙන් නැහැ. [බාධා 
කිරීම්] සිංහල සංස්කෘතිය දන්ෙන් නැහැ.  සිංහල ජාතිය ගැන 
නිකම් ෙබර ගහනවා; නිකම් කයිවාරු ගහනවා. සිංහල ජාතිය 
ෙවනුෙවන් කරලා තිෙබන්ෙන් ෙමොනවාද? දැන් ඔය ෙබෙර් 
ගහන්න බැහැ.  මම ෙමතැන ජාතිවාදය අදින්ෙන් නැහැ කියා 
පකාශ කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මන්තීතුමා. 
 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මට ෙකොපමණ ෙව්ලාවක් තිෙබනවාද? 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඔබතුමාට විනාඩි 12ක පමණ කාලයක් තිෙබනවා. 
 
[අ.භා. 3.30] 
 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ඒ කාල ෙව්ලාව තව විනාඩි කිහිපයකින්  වැඩි කර ෙදන්න, 

ගරු සභාපතිතුමනි.  ආරක්ෂක අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂයත්, 
අධිකරණ අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂයත්, නීතිය හා සාමය සහ 
දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂයත් සාකච්ඡා කරන 
ෙම් අවස්ථාෙව්  අෙප් තිබුණු සහජීවනයත් පළුදු ෙවන තත්ත්වයක් 
ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ගරු සභාපතිතුමනි,  රෙට් ජාතික 
ආරක්ෂාව ෙගොඩනඟන්න පසු ගිය රජය කාලෙය් ෙගන ගිය කියා 
මාර්ග නිසාත්, පසු ගිය රජය තිස ් අවුරුදු යුද්ධයක් අවසන් කළ 
නිසාත්,  බයක් හැකක් නැතිව ෙමෙහම සංවාදෙය් ෙයෙදන්න 
අපට අවස්ථාව ලැබී තිෙබන බව මම කියන්න කැමැතියි.  ෙම් 
රෙට් සාමය සහතික ෙවලා තිෙබනවා. ඒ සාමය සහතික කරපු 
හිටපු විධායක ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාටත්, ඒ 
වාෙග්ම ඒ ෙවනුෙවන් කැපවුණු සියලුම සන්නද්ධ 
ෙසේනාංකවලටත්,  එය දරාෙගන හිටපු ලාංකීය ජනතාවටත් අෙප් 
පණාමය අපි පිරිනමන්න ඕනෑ.  නමුත් ෙම් ලබපු නිදහස සහ 
සාමය ශක්තිමත් ෙවන්න නම්, අපි ජාතීන් අතර අවිශ්වාසෙයන් 
ෙතොර සහජීවන පතිපත්ති ෙගොඩනැඟීම අවශ යි කියන කාරණය 
විවාදයකින් ෙතොරව මම පිළිගන්නවා. ඒක අපට අවශ යි. දීර්ඝ 

309 310 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

කාලයක් තිස්ෙසේ - යුග ගණනක ඉඳලා - ෙම් රෙට් පාර්ලිෙම්න්තු 
ආසනයක්, ෙදකක් දිනා ගන්නා උතුෙර් සමහරුන් දකුෙණ් සිංහල 
ජනතාවට විරුද්ධව ජාතිවාදී අදහස් නිර්මාණය කරනවා අපි 
දැක්කා.  ඒ හා සමාන්තරව දකුෙණ් ජාතිවාදය මතු වුණා.  ඒ නිසා  
ෙමය ජාතිවාදය කියන එකම කාසිෙය් ෙදපැත්තයි. ජාතිවාදෙයන් 
කාටවත් වාසියක් සිද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ. රට ආපස්සට ගිය 
ආකාරය ඉතිහාසෙය් අපි දැක්කා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, එදා උදැල්ල, දෑකැත්ත අතට ගත් තරුණ 
පිරිස රට ෙබදා ගන්නා අරගළයකට තල්ලු වුෙණ් සමාජ ආර්ථික 
පශ්න නිසායි. දකුෙණන් නායකෙයක් උතුරට ගියාම,  දකුෙණ් 
නායකයන්ෙග් ෙබල්ෙල් මිරිස් කරල, ලූනු ෙගඩිය සහිත 
මල්මාලය දමපු උතුෙර් ෙකොල්ලන් ඔවුන්ට ඇති වුණු සමාජ 
අසාධාරණයට විරුද්ධව ආයුධ අතට ගත්තා.  ඒක තුළ ආර්ථික 
පැතිකඩක් තිබුණා. ඒ නිසා සහජීවන පතිපත්තිය ෙගොඩනඟන්න 
නම්,  අපි අතර තිෙබන අවිශ්වාසය  නැති කර ගත යුතුයි. ඒ 
වාෙග්ම ඉතිහාසෙය් ෙම් අරගළයට මඟ පාදපු උතුෙර් තිෙබන ඒ 
දුක්ඛිත සමාජ ආර්ථික ස්වභාවය ෙවනස් කරන්නට අප කියා  කළ 
යුතුයි. 

යුද්ධය තරම් ෙලෙහසි නැහැ සංහිඳියාව ෙගොඩනඟන එක. ඒක 
අමාරු කාර්යක්. පළුදු වුණු හදවත් එක්තැන් කරන එක ටිකක් 
අමාරුයි. ඒ ෙවනුෙවන් එදා අෙප් රජය විශාල පරිශමයක් දැරුවා. 
නමුත් එය ඊට වඩා ෙව්ගවත් ෙවන්න ඉඩ තිබුණා. එෙහම කළා 
නම් වඩා ෙහොඳයි. අද කවුරු ෙමොනවා කිව්වත්, ෙලෝකෙය් රටවලට 
ආදර්ශයක් ෙදමින් අවි ආයුධ අතට අරෙගන රට ෙබදන්න සටන් 
කරපු ෙබදුම්වාදී තරුණයන් සමාජමය වශෙයන්  පුනරුත්ථාපනය 
කර තිෙබන බව මම කියන්න කැමැතියි. අපි "පුනරුත්ථාපනය" 
කියන එක වචනයට පමණක් සීමා කෙළේ නැහැ. ගරු 
සභාපතිතුමනි, භාර වුණු සහ යටත් වූ සියලු ෙදනාත්, අත්අඩංගුවට 
ගත් තරුණයනුත් කඳවුරු 29කදී විවිධ අංශවල නිපුණත්වය ඇති 
අය බවට පත් කරලා ෙම් සහජීවනය පිළිබඳව වන විශ්වාසය 
තහවුරු කිරීම සඳහා අප ඒ අය සමාජගත කළා.  උතුෙරන් දකුණට 
ගිය "තල් රුප්පාෙවන් ෙපොල් රුප්පාවට" වැඩ පිළිෙවළ අද අෙප් 
රෙට් විතරක් ෙනොෙවයි, ෙලෝක  පජාව අතරත් ෙලොකු විශ්වාසයක් 
ෙගොඩ නඟපු සහජීවන කියාවලියක් බව ඔබතුමාත් දන්නවා ඇති. 
ඒ නිසා එම  සහජීවනය පදනම් කර ෙගන අපි පසු ගිය කාලෙය්  
අසහනයට පත් වුණු තරුණයන් සමාජගත කරන්න කියා කළා 
වාෙග්ම යුද්ධයට මුහුණ දුන් පවුල්වල ජීවන තත්ත්වය දියුණු 
කරන්නත් විශාල පරිශමයක් දරා තිෙබන බව මම කියන්න 
කැමැතියි. ඒ ෙගෞරවය  රජයට හිමි වන්නට ඕනෑ. නමුත් අද සමාජ 
තත්ත්වය ෙවනස්. අද යුද්ධයක් නැහැ. අද තිෙබන සාමකාමී 
වාතාවරණය යටෙත් එම කියාවලිය වඩා ෙව්ගෙයන් ඉස්සරහට 
ෙගන යාෙම් වගකීම වත්මන් රජයට පැවරී තිෙබනවා. දැන් 
ෙගොඩනඟා තිෙබන සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුෙව් පධාන කාර්යක් විය 
යුත්ෙත්, ජාතික ආරක්ෂාව කියන එකයි. මම විශ්වාස කරන්ෙන් 
නැහැ, උතුෙර් තරුණයන් යළි පරණ විධියට අවි අතට අරෙගන 
ෙම් රට නැවතත් ෙබදුම්වාදී  අරගලයකට ෙගන යයි කියලා. නමුත් 
යුද්ධය හමාර වුණත් ඔවුන්ෙග් ෙද්ශපාලන වුවමනාවන් ෙනොෙයක් 
ආකාරෙයන් පවතින්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම තස්තවාදය කියන 
එකත් තනි රටකට සීමා වුණු එකක් ෙනොෙවයි. ඒක අද ජගත් 
කියාවලියක්. ෙම් ජගත් කියාවලිය  ඔස්ෙසේ අලුත් තත්ත්වයන් 
සමාජගත කරන්න කියා කරන බලෙව්ග ඉන්නවා. අපි ඒ 
සම්බන්ධව අඩුෙවන් සැලකිය යුතු නැහැ.  

එක පැත්තකින් ජාතීන් අතර සංහිඳියාව අෙහෝසි ෙවන ෙකොට, 
ආගමික වශෙයන් පවතින සංහිඳියාව නැති කරන්න සමහර 
බලෙව්ග ෙලෝකෙය් කටයුතු කරපු ආකාරය ගැන අත් දැකීම් අපට 

තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි, එදා එල්ටීටීඊ සංවිධානය විසින් 
අකුරැස්ස, ෙගොඩපිටිය ජුම්මා පල්ලිෙය් පැවැති උත්සවයට  
ෙබෝම්බ පහාරයක් එල්ල කෙළේ. එදා ජුම්මා පල්ලියට ඒ ෙබෝම්බ 
පහාරය එල්ල කරනෙකොට, අ පි සූදානම් ෙවමින් සිටිෙය් මීලාදුන් 
නබි අනුස්මරණ ජාතික උත්සවය සමරන්නයි. ගරු සභාපතිතුමනි, 
එදා ඒ ෙබෝම්බ පහාරයට මුහුණ දුන් ගරු මහින්ද යාපා 
අෙබ්වර්ධන මැතිතුමා ඇතුළු පිරිසක් අද ෙම් ගරු සභාෙව් 
සිටිනවා. අෙප් මහින්ද විෙජ්ෙසේකර මැතිතුමා අනතුරට පත් 
වුෙණ්ත් ඒ සිද්ධිෙය්දීයි. අපි ජාතීන් අතර මිතත්වය පමණක් 
ෙනොෙවයි, ආගමික සංහිඳියාවත් තහවුරු කරන්න කියා කෙළේ, ෙම් 
රට තුළ ඇති වන විරසකය ෙවනස් කරලා ඉතාම සහජීවන 
පතිපත්තියක් මත රෙට් ආර්ථික කියාමාර්ග ඉස්සරහට ෙගන 
යෑමටයි. රටක සහජීවනය නැත්නම් ආර්ථිකය ඉස්සරහට යන්ෙන් 
නැහැ. හැබැයි, ෙම් කියාවලිෙය්දී අධිකරණයට විශාල වගකීමක් 
තිෙබනවා.  පසු ගිය කාලෙය් අපි  එම පුනරුත්ථාපන කියාවලිය 
ෙමෙහය වනෙකොට 12,000ක් පමණ වූ තරුණයන් 
පුනරුත්ථාපනය කරන්නට  නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව අපට ලබා 
දුන් සහෙයෝගය පිළිබඳව අපි අමතක කරන්ෙන් නැහැ. නඩුවක් 
ෙගොනු කරන්න පුළුවන්කමක් ෙනොමැතිව අත් අඩංගුෙව් රඳවා 
ෙගන සිටි; කඳවුරුවල රඳවා ෙගන සිටි තරුණයන් පුනරුත්ථාපන 
කියාවලියකට ෙයොමු කිරීමට නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව දැක්වූ 
එකඟතාව මත තමයි,  ඒ සියලු ෙදනා පුනරුත්ථාපන කියාවලියට 
මුසු කරලා ඒ මගින් සමාජයට වැඩදායී පුරවැසියන් බවට පත් 
කරන්න අපට පුළුවන්කම ලැබු ෙණ්.  

ඒ නිසා හිටපු පුනරුත්ථාපන හා බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ 
ඇමතිවරයා හැටියට මම කියන්න කැමැතියි, කිසියම් 
පුරවැසිෙයකුට ෙචෝදනා පතයක් ඉදිරිපත් කරන්න ෙහේතු සාධක 
නැත්නම්, දිගින් දිගටම ඒ පුරවැසියා බන්ධනාගාරෙය් රඳවා 
තැබීම මම කිසිෙසේත්ම පිළිගන්නා ෙකෙනක් ෙනොවන බව. 
බන්ධනාගාරය තුළ හිටපු සමහර රැඳවියන් පුනරුත්ථාපන 
කියාවලිය හරහා පුනරුත්ථාපනය කරන්න කියලා අපි ඒ 
ෙවලාෙව්ත් ඉල්ලීමක් කළා. ඒ සමහර අය තමයි ඔය පසු ගිය 
දිනවල ඇප මත මුදා හැරලා තිෙබන්ෙන්. එය නිදහස් කිරීමක් 
ෙනොෙවයි. සාමාන  ෙකෙනකුටත් නීතිෙය් තිෙබන පතිපාදන මත 
ඒ අවස්ථාව ලැෙබනවා. ඒ නිසා මම කියන්න ඕනෑ, ජාතික 
වශෙයන් අපි මුහුණ ෙදන සමාජ ගැටලු විසඳීෙම්දී යථාර්ථවාදී 
විධියට ඒ පශ්න ෙදස බලා කියා කිරීම වැදගත් ෙවනවා කියලා. ඒ 
වාෙග්ම අෙප් අධිකරණ ඇමතිතුමා ෙමතැන නැති වුණත්, මම ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී තවත් ෙදයක් මතක් කරන්න කැමැතියි. අධිකරණ 
අමාත ාංශය යටෙත් සිදු විය යුතු සමහර ෛනතික පතිසංවිධාන, 
නීතිමය ෙවනස්කම් සිදු කිරීෙම් වැදගත්කමක් තිෙබනවා. 
අධිකරණ අමාත ාංශෙය් ඉන්න නිලධාරින් දන්නවා, අද මත් 
දව වලට ඇබ්බැහි වූ තැනැත්තන් බන්ධනාගාරවල පිරිලා ඉන්න 
බව. ඒ නිසා පසු ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ අපි උත්සාහයක් 
ගත්තා, පජා පාදක විෙශෝධන පනත සංෙශෝධනය කරලා, මත් 
දව වලට ඇබ්බැහි වූවන් මුල් අවස්ථාෙව්දීම පුනරුත්ථාපන 
කියාවලියකට ෙයොමු කරන්න. ඇත්ත වශෙයන්ම ඒ සදහා නීතිමය 
අවස්ථාවක් තිබුෙණ් නැහැ. ඒ පනත සංෙශෝධනය කිරීම අවශ  
ෙවලා තිබුණා. සමහර අධිකරණවලදී එවැනි තැනැත්නත් 
පුනරුත්ථාපන කියාවලියකට ෙයොමු කරන්න විනිසුරුතුමන්ලා 
යම් යම් නිෙයෝග ලබා දීලා තිබුණා. ෙම් පිළිබඳව ඇත්ත 
වශෙයන්ම එක පැත්තකින් පමණක් ෙනොබලා, තරුණයන් මුහුණ 
ෙදන සමාජ ගැටලු විසඳලා, ඔවුන් සමාජයට යහපත් පුරවැසියන් 
බවට පත් කරනවා වාෙග්ම ඔවුන් යළි යළිත් වැරදිකරුවන් 
හැටියට, අසහනකාරී පුද්ගලයන් හැටියට සමාජගත වීමට තිෙබන 
ඉඩ පස්ථා අපි අෙහෝසි කරන්න ඕනෑ.  

මම තව කරුණක් ගැන මතක් කරන්න කැමැතියි. අපි අද එක 
පිරිසක් ගැන පමණක් ෙනොෙවයි බැලිය යුත්ෙත්. අද 
බන්ධනාගාරවල ඉන්නවා, මරණීය දණ්ඩනය නියම වූ 
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සිරකරුවන්. සමහර අය ජීවිතෙය් පළමු වැනි අවස්ථාවට තමයි 
එවැනි වරදකට හසු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඔවුන් හදිසි ෙකෝපය නිසා, 
ක්ෂණික ෙකෝපය නිසා එවැනි පශ්නවලට මුහුණ දීපු අය. එවැනි 
තැනැත්තන්ෙග් දඬුවම් ලිහිල් කිරීම පිළිබඳව අපි පුනරුත්ථාපන 
හා බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ අමාත ාංශය හැටියට ෙයෝජනා 
ෙකටුම්පතක් අධිකරණ අමාත ාංශයට එව්වා. අපි ඒ අවස්ථාෙව්දී 
අෙප් අදහස් දැක්වූෙව්, කෲර, සංවිධානාත්මක මිනිස් ඝාතන 
සම්බන්ධෙයන් ෙනොෙවයි. ක්ෂණික කියා නිසා ෙහෝ නඩු 
කටයුත්තක් අවසන් කර ගන්න වත් ෙපොෙහොසත්කමක් නැති නිසා 
ආදී විවිධ ෙහේතු මත ෙම් දණ්ඩනයට ලක් වූ අය සම්බන්ධෙයනුයි 
අපි අදහස් දැක්වූෙය්. ඒ තැනැත්තන් ගැන ෙසොයලා බලලා දඬුවම් 
ලිහිල් කිරීමට හැකියාවක් තිෙබනවාද කියන එක සම්බන්ධෙයන් 
අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ කියලායි අපි කිව්ෙව්. ඒ අයට 
සමාව දිය හැකි වන්ෙන් ජනාධිපතිතුමාට විතරයි. කමිටුවක් පත් 
කරලා, ඒ ගැන ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙසොයා බලා, ඔවුන්ෙග් 
දඬුවම් කාලය ලිහිල් කරන්න කියලායි අපි කිව්ෙව්. ඒ කියන්ෙන්, 
ජීවිතාන්තය දක්වා සිර දඬුවම විසි වසරක සිර දඬුවමකට ෙයොමු 
කරන්න කියන එක. 

 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මන්තීතුමනි, අපට කාලය පිළිබඳ විශාල 

ගැටලුවක් තිෙබන නිසා ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න.  
 
 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ඒ නිසා මම ඒ කරුණු ෙකෙරහි අවධානය ෙයොමු කරන්න 

කියලා අධිකරණ අමාත තුමාෙගනුත් ඉල්ලා සිටිනවා. කථාවක් 
විධියට ෙනොෙවයි, ඇත්තටම ටිකක් ෙලොකු ෙර්ස් එකක් විධියටයි 
කථා කරන්න වුෙණ්, කාලය මදි නිසා. කාලය ලබා දීම ගැන 
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මම නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු රන්ජන් රාමනායක මැතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 
එෙකොළහක කාලයක් තිෙබනවා.  

 
 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake ) 
ගරු සභාපතිතුනි, කවුද, මාෙග් ෙව්ලාෙවන් විනාඩි තුනක් 

ෙහොරා ගත්ෙත්? 
 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, විනාඩි එෙකොළහකට වඩා ෙදන්න 

පුළුවන්කමක් නැහැ. ෙමොකද, අද තව දහහත් ෙදෙනක් කථා 
කරන්න ඉන්නවා.  

[අ.භා. 3.43] 

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා (සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා 
සුබසාධන  නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க - ச க வ ட்டல் மற் ம் 
நலன் ாி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake -Deputy Minister of Social 
Empowerment and Welfare) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ආරක්ෂක අමාත ාංශය, අධිකරණ 

අමාත ාංශය, නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන 
අමාත ාංශය ගැන කථා කරන ෙමම අවස්ථාෙව්දී මට අවස්ථාවක් 
ලබා දීම ගැන ඔබතුමාට මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ගරු 
සභාපතිතුමනි, අපි විවිධ කථා ඇහුවා. හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් 
කථාව ඇහුවා. දැන් ඉන්න අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් කථාව 
ඇහුවා. ගරු අගමැතිතුමාෙග් කථාව ඇහුවා. අද ෙමම කාරක සභා 
අවස්ථාෙව්දී  ආරක්ෂක අමාත ාංශය, අධිකරණ අමාත ාංශය, 
නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත ාංශය 
සම්බන්ධෙයන් කථා කරද්දී ඒවා සම්බන්ධෙයන් ජනතාව තුළ 
තිෙබන මතය ගැනත් අපි කථා කරන්න ඕනෑ. ජනවාරි 08 ෙවනිදා 
අපි ලබා ගත් ජයගහණය ඉතිහාසය තුළ සිදු වූ ෙලොකුම ෙවනසයි. 
ඒ අයුරින් අපට ඓතිහාසික ජයගහණයක් ලබා දුන් ජනතාවට 
ෙමම අවසථ්ාෙව්දී මම මුලින්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. මීට ෙපර 
අෙප් ලංකා ඉතිහාසෙය් තිබුණු නීතිය, සාමය, ආරක්ෂාව, 
අධිකරණය වාෙග් ෙද්වල් ෙකොයි තරම් දරුණු විධියට ඛාදනය 
ෙවලා තිබුණාද, ෙකොච්චර දරුණු විධියට ඒකාධිපති ෙවලා තිබුණා 
ද කියන කාරණය කවුරුත් දන්නවා.  මම හිතන හැටියට කවුරුත් 
මා ඒක්ක එකඟ ෙවයි. මම එම කරුණු  තමුන්නාන්ෙසේලාට 
විස්තරාත්මකව තමුන්නාන්ෙසේලාට ඉදිරිපත් කරන්නම්.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අපි බුද්ධ ධර්මය ඉෙගන ගන්න  ෙකොට 
අහලා තිෙබනවා,"රජ අධාර්මික වුණාම ඇමති මණ්ඩලය 
අධාර්මික ෙවනවා; ඇමති මණ්ඩලය අධාර්මික වුණාම නිලෙමලා 
අධාර්මික ෙවනවා; නිලෙමලා අධාර්මික වුණාම රට වැසියා 
අධාර්මික ෙවනවා" කියලා. ෙමය අප ෙගෞතම බුදුරජාණන් 
වහන්ෙසේ විසින් ෙද්ශනා කරලා තිෙබන ධර්මයක්. ජනවාරි 08 
ෙවනිදායින් පසුව අපට ධාර්මික ජනාධිපතිවරෙයක් ඉන්නවා; 
ධාර්මික අගමැතිවරෙයක් ඉන්නවා. අර තැන්වල ෙකොපමණ අය 
හිටියත් දැන් ඉසස්ර විධියට පිස්සු නටන්න විධියක් නැහැ කියන 
එක තමයි මෙග් මතය.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මෑත දී සිදු වූ සිද්ධිය ෙදස බලන්න.  අද 
"ලංකාදීප" පත්තෙර් තිෙබනවා, ''තාජුදීන් මරණය මිනී මැරුමක්'' 
කියලා. ෙම් මිනී මැරුම ගැන කියනවා නම්, ෙම් මිනී මැරුම 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් කවදාද? පසු ගිය කාලෙය්ම සමාජ ජාලා ෙවබ් 
අඩවිවලත්; මාධ වලත් හැම තැනම පචාරය වුණා අපි මැතිවරණ 
කාලෙය් තාජුදීන්ෙග් මිනිය ෙගොඩ ගත්තාය, ඊ ට පසුව එය ඡන්ද 
ගුණ්ඩුවක් ෙලස පාවිච්චි කරලා දැන් අතහැරලා දාලා තිෙබනවාය, 
නමුත්, දැන් තාජුදීන් ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ කියන එක 
සම්බන්ධෙයන්. තාජුදීන් ගැන කථා කරද්දි නාමල් මැතිතුමාත් ෙම් 
ගරු සභාවට පැමිෙණන එක ෙහොඳයි.  
 

ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
හා. කියන්න. කියන්න. 

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ෙහොඳයි. ෙම් තජුදීන්ෙග් මරණය ෙවලා තිෙබන ඒ ඉතිහාසය 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කවදාදා? 2012 වසෙර් මැයි 17 ෙවනිදා සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
දැන් තමයි කියන්ෙන් මිනී මැරුමක් කියලා. ෙමච්චර කාලයක් 
සාක්ෂිවලට ෙමොකද වුෙණ්? ෛවද  වාර්තාවලට ෙමොකද වුෙණ්? 
කවුද ෙම්වා හැංගුෙව්? අභ න්තර අවයව ෙකොටස් ෙකොෙහේද 
අන්තර්ධාන වුෙණ්? අෙප් මිතෙයෝ වන ෙම් සියලු ෙදනාත්, අපි 
කවුරුත් ෙම් එකතු ෙවලා ෙම් ෙද්ශපාලනෙයන් ඉදිරියට ඇවිල්ලා 
තිෙබන්ෙන් රටක් ඉදිරියට ෙගන යන්න; නීතිය ස්ථාපිත කරන්න; 
අධිකරණය ශක්තිමත් කරන්න. ඒ අනුව, යහ පාලනය නැවත 
ෙගොඩනගන්න තමයි අපි ඇවිල්ලා ඉන්ෙන්.  

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
සාටකය දැකලා බය වුෙණ් නැහැ ෙන්? Tone එක ෙපොඩ්ඩක් 

ෙවනස් වුණා. ඒකයි.  

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
තුෙනන් ෙදෙක් බලය තිෙබද්දිත් බය වුෙණ් නැති කාලෙය් 

දැන් පැරදිලා ඉන්නෙකොට බය ෙවයිද මන්තීතුමා. ඔව්. දැන් tone 
එක වැඩි වුණා. නාමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා දැක්කාම මට කථාවක් 
මතක් වුණා. මෙග් මිතෙයක් වන BBC ෙසේවෙය් ඉන්න අස්ලාම්,  
අෙප් මිත නාමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා එක්ක වාහනයකින් එන 
අතරතුර interview එකක් කළා. එහිදී අෙප් අස්ලාම් අහනවා,"ගරු 
නාමල් රාජපක්ෂ මහත්තෙයෝ, තජුදීන්ව දන්නවාද? කියලා. 
එතෙකොට නාමල් මැතිතුමා කියනවා,"හෙපෝ ඔව්. අෙප් ෙහොඳ 
යහළුෙවක්. අපි එකට කනවා, ෙබොනවා, එකට ෙසට් ෙවනවා. අපි 
ඒෙගොල්ලන ්ෙග් දුක සැප බලනවා. ඒෙගොල්ෙලෝන්ෙග් පවුෙල් අය 
අෙප් දුක සැප බලනවා. අපි නිතර  එකට රගර් ගහන, එකට 
සාදවලදී ෙසට් ෙවන -හමුෙවන- යහළුෙවෝ" කියලා. ඊට පසුව 
අස්ලාම් අහනවා,"ෙහොඳයි. එතෙකොට එයා ෙහොඳ යහළුෙවක්ද?" 
කියලා. එතෙකොට නාමල් මැතිතුමා කියනවා,"ඔව්. අෙප්යි, 
ඒෙගොල්ලන්ෙග්යි, අම්මලා; තාත්තලා අපි දන්නවා. අපි ෙගවල්වල 
ගිහිල්ලා කනවා ෙබොනවා" කියලා. ෙම් අහන සියලු පශ්නවලට 
ෙලොකු මිතකමක් කියනවා. ඊළඟට, බිමල් මන්තීතුමනි, අර 
අස්ලාම් අහනවා,"ෙහොඳම යාළුෙවක්ද?" කියලා. එතෙකොට නාමල් 
මැතිතුමා කියනවා,"ඔව්. ඉතාම ෙහොඳ යාළුෙවක්. අෙප් පණ හා 
සමාන ළඟ මිතෙයක්" කියලා. ඊට පසුව නැවත අස්ලාම් 
අහනවා,"හා..ඇත්තද? ඇයි මරණයට ගිෙය් නැත්ෙත්? ඔය තරම් 
ෙහොඳ යාළුවාෙග් funeral එකට ගිෙය් නැත්ෙත් ඇයි?"කියලා. අපි 
නම් ෙහොඳම යාළුවාෙග් මරණවලට යනවා. අපි දවස් තුන, හතරක් 
නිදි මරණවා. මුස්ලිම් ෙකෙනක් නම් එක දවසයි. නමුත්, ඒ දවෙසේ 
හරි ඉන්නවා. ගිහිල්ලා ඒ මව්පියන් එක්ක කථා කරනවා. නමුත්, 
අර රගර් ගහන රාජ පුතයන් තුන් ෙදනා -රාජ කුමාරෙයෝ තුන් 
ෙදනා- ෙමච්චර ෙසට් වුණ, ෙමච්චර එකට හිටපු යාළුවා ඝාතනය 
කරලා ගහලා මැරුවාට පසුව ඔහුෙග් ෙගවල් පැත්ෙත් ගිහිල්ලා 
නැහැ. දුරකථන ඇමතුමක්වත් දීලා නැහැ. සෙහෝදරයා කියන 
විධියට, තාත්තා කියන විධියට ඇවිල්ලා නැහැ. ඇයි ඇවිල්ලා 
නැත්ෙත්? ෙමොකක්ද ෙහේතුව? ෙම්ක පිටුපස තිෙබන්ෙන් පමිලා - 
දස්ෙකොන්  කථාෙව් ෙපේම වෘත්තාන්තය. ෙමොකක්ද? උපන් ලපයක 
ෙක්ස් එකක්. යසාරාෙග් උපන් ලපයක් ගැන කිව්වා. අන්න ඒ 
දරුවා මරා දැම්මා. ඒ දරුවා  ෙහොඳ ශක්තිමත්; ළඟදී මිය ගිය 
ෙජෝනා ලූෙමෝ වාෙග් ෙහොඳ රගර් කීඩකෙයක්. ඔහු කාර් එකක් 
ඇතුළට ෙවලා, එක පාරට ගිනි තියා ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒකට 
ෙහේතුව ෙමොකක්ද? [බාධා කිරීම්] ගරු සභාපතිතුමනි, දැන් ෙම් 
කට්ටියට ෙක්න්ති යනවා. නමුත් තමුන්නාන්ෙසේලා හිතන්න, වසීම් 
තාජුඩීන්ෙග් අම්මාට, තාත්තාට තිෙබන ෙව්දනාව ගැන. ඒ, 

තමුන්ෙග් දරුවා. ඔහුට ගහලා, ඔහුෙග් අස්ථි කඩලා, අත පය 
කඩලා, මරලා, වාහනයකට දමා ගිනි තියන්න බැහැ. යාළුවාෙග් 
මරණය ගැන කියද්දී නාමල් කියන ඔහුෙග් මිතයා හිනා ෙවනවා. 
එතුමාට විහිළුවක්, එතුමාෙග් මිත රගර් කීඩකයාෙග් මරණය. ඒක 
අපට ෙව්දනාවක්. අපි කවදාවත් ඒක ඡන්ද ගුණ්ඩුවක් කර ගත්ෙත් 
නැහැ. අපි බලයට පත් ෙවලා වසරක් යන්න ඉස්ෙසල්ලා අද එය 
ඔප්පු කර ගත්තා. NGO වාර්තාෙව් තිෙබනවා, තාජුඩීන් මැරුෙණ් 
කාර් එක ඇතුෙළේ පිච්චිලා ෙනොෙවයි, ඒක ඝාතනයක්, මිනී 
මැරුමක් කියලා. [බාධා කිරීම්] දැන් ෙමොනවාද ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්? [බාධා කිරීම්] කරපු අය ඒක භාර ගනියි. ඒක ළඟදීම 
ෙහළිෙවයි. [බාධා කිරීම්] ෙම් වාෙග් ෙද්වලට උදවු කර 
තිෙබන්ෙන් කවුද? පසු ගිය දවස්වල නීතිෙය් ෙලොකු තැන්වල 
සිටිෙය් කවුද? [බාධා කිරීම්] අනුර ෙසේනානායක මහත්මයා සිටියා. 
අනුර ෙසේනානායක මහත්මයා ෙමොනවාද කෙළේ?  

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගරු සභාපතිතුමනි, point of Order එකක් තිෙබනවා.  

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ජනවාරි 08වන දා - 

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, අර NGO එෙක් නම ෙපොඩ්ඩක් 

කියන්න. 
 

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ෙමොකක්ද?  
 

 

ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, අර NGO එෙක් නම ෙපොඩ්ඩක් 

කියන්න. දැන් ඔබතුමා කිව්වා ෙන්, NGO වාර්තාෙව් තිෙබනවාය 
කියලා. 

 
 
 
 

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ඕවා අහන්න ඕනෑ, පාෙද්ශීය සභාෙවන්. ෙම්ක 

පාර්ලිෙම්න්තුව. [බාධා කිරීම්] ඒකට දිවුලපිටිය පාෙද්ශීය 
සභාෙවන් අහන්න ඕනෑ. නාමල්ට කෙඩ් යන්න, ෙහට. [බාධා 
කිරීම්]  

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

ඒක තමයි ඇත්ත කථාව. 
 
 
 
 
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ෙම් ෙව්ලාෙව් පරීක්ෂණයක් තිෙබන ෙදයක් සම්බන්ධෙයන් 

ෙන්ද,  ඔබතුමා ෙම් කථා කරන්ෙන්? 
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[ගරු රන්ජන් රාමනායක  මහතා] 
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ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ඒක රහස ් ෙපොලීසිෙය්දී කිව්වා; රහස් 

ෙපොලීසිෙය්දී පිළිගත්තා. 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
රහස් ෙපොලීසිෙය් කථා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කියන එක සුදුසුද?  
 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
මා ෙම් සම්බන්ධය තමයි ෙපන්වන්න යන්ෙන්. පහු ගිය ටිෙක් 

ෙමොකක්ද වුෙණ්? පසු ගිය ටිෙක් ජනවාරි 08වන දා කුමන්තණයක් 
වුණාය කියා කිව්වා. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු සනත් නිශාන්ත ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு சனத் நிசாந்த ெபேரரா)  
(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 
ගරු සභාපතිතුමනි, point of Order  එකක් තිෙබනවා. 
 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
අන්න මිනීමරුවන් ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටිනවා.  
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ෙමොකක්ද, point of Order එක? 
 
ගරු සනත් නිශාන්ත ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு சனத் நிசாந்த ெபேரரா)  
(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 
ගරු සභාපතිතුමනි, අධිකරණෙය් විභාග වන කාරණයක් 

සම්බන්ධව ෙම් උත්තරීතර සභාෙව් කථා කරන්න බැහැ. ෙම් 
නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා ඒක දැන ගත්ෙතොත් ෙහොඳයි. 

 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඒක හරි. අපි ඒ ෙකොටස expunge කරන්න ඕනෑ. 

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
වසීම් ගැන කථා කරද්දී - [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
රන්ජන් රාමනායක නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව 

විනාඩි ෙදකයි තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීම්]  
 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මට තිෙබන පශ්නය වසීම් තාජුදීන් ගැන 

කථා කරද්දී ෙම් අයට ෙමච්චර ෙක්න්ති යන්ෙන් ඇයි කියලායි.  

ගරු සනත් නිශාන්ත ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு சனத் நிசாந்த ெபேரரா)  
(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 
ඒ ගැන අධිකරණෙය් නඩුවක් විභාග ෙවනවා.  

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ඒ ෙක්න්ති එන්ෙන් ෙමොකද? [බාධා කිරීම්] ඒක තමයි. [බාධා 

කිරීම්] ෙක්න්ති යන්ෙන් වකාකාරව සම්බන්ධයක් තිෙබන නිසා. 
[බාධා කිරීම්] ඇයි, තද ෙවන්ෙන්? [බාධා කිරීම්] ඔබතුමාද 
මැරුෙව්? 

 
ගරු සනත් නිශාන්ත ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு சனத் நிசாந்த ெபேரரா)  
(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 
එෙහම නම් අධිකරණයට යන්න. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ඒක තමයි කියන්ෙන්. [බාධා කිරීම්]  

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

අද කථා කරන්ෙන් අධිකරණය ගැන. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය 

අවසානයි. 
 

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

අද කථා කරන්ෙන් අධිකරණය ගැන. [බාධා කිරීම්] අද කථා 
කරන්ෙන් අධිකරණය ගැන. [බාධා කිරීම්] අද කථා කරන්ෙන් 
නීතිය හා සාමය ගැන. ඉතින් [බාධා කිරීම්] දැන් පසු ගිය ටිෙක් 
ෙමොකක්ද වුෙණ්? [බාධා කිරීම්] ෙම් අය නීතිෙය් ස්ථාපිත කරලා, 
ප්ලාන්ට් කරලා තිබුණා, කට්ටිය. කවුද කට්ටිය? අනුර 
ෙසේනානායක, මාෙග් කිරිල්ලී ඒ සින්දුව කියන ඒ මහා දුෂ්ට 
ෙපොලීසිෙය් ෙලොකු මහත්මයා, පසු ගිය දවස්වල ෙමොකක්ද කෙළේ? 
ෙබොරැල්ෙල්, වනාතමුල්ෙල් සුනිල් උස්සා ෙගන ගියා. උස්සා 
ෙගන ගිහින් ෙමොකක්ද වුෙණ්? ෙබොරැල්ෙල් ජනතාව පාරට 
බැස්සාම මිනිහාව ආ ෙයත් ජනතාව අතරට ෙගනැවිත් දුන්නා. පසු 
ගිය දිනවල සුදු සීයාට ෙමොකද වුෙණ්? 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
දැන් කථාව අවසන් කරන්න නිෙයෝජ  අමාත තුමා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
සුදු සීයාට ෙමොකද වුෙණ්? 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඔබතුමාට ලබා දුන් කාලය දැන් අවසන්. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ඉතින් මම කියන්ෙන්, ෙමවැනි ෙද්වල් කියන ෙකොට උරණ 

වන අය ගැන ජනතාව ෙපොඩ්ඩක් විමසිල්ෙලන් ඉන්න. [බාධා 
කිරීම්] ෙම් කථාවලට තරහා යනවා කියන්ෙන් ඒ අය 
වකාකරෙයන් ඒවාට සම්බන්ධයි කියන එකයි. අපි කථා කරන්ෙන් 
අගතියට පත් වූ පාර්ශ්වය ගැනයි. මැරුණු අයෙග් ආත්ම ගැන, 
මැරුණු අයෙග් ජීවිත ගැන අපි කථා කරන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
එම නිසා ඒ මිනීමරුවන්ව අල්ලන්න යහ පාලනය යටෙත් 

අපට පුළුවන් ෙවයි කියා මම විශ්වාස කරනවා. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. දැන් ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මන්තීතුමා. 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
චන්දසිරි ගජදීර මන්තීතුමා. 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ඔබතුමා හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන් ඉවත් 

කරන්න කියපු ෙකොටස ඉවත් කරවන්න. 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා හිටපු ජනාධිපති ආර්යාව සිටින 

පින්තූරයක් ඉදිරිපත් කළා. එතුමියට ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඉදිරිපත් 
ෙවලා ඒ ගැන කරුණු කීෙම් හැකියාවක් නැහැ. ඒ නිසා  ෙකොටස 
හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන් ඉවත් කරන්න.  

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මම ඒ වාහනය ගැන ෙපෞද්ගලික 

නාලිකාවක පැවැති සාකච්ඡාවකදීත් ඉදිරිපත් කළා. ඒක රාවය,- 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඒක පරීක්ෂණයකට ලක් වන ෙදයක්. [බාධා කිරීම්] 

කරුණාකරලා නිහඬ ෙවන්න. ගරු චන්දසිරි ගජදීර මන්තීතුමා 
ඉදිරිපත් කළ කරුණ සැලකිල්ලට ගන්නවා. උසාවිෙය් 
පරීක්ෂණයකට ලක්වන ෙදයක් සම්බන්ධෙයන් යමක් ඉදිරිපත් 
වුණා නම් එය අපෙග් හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන් ඉවත් කරන ෙලස 
මම නිෙයෝග කරනවා. 

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ෙම්ක පුවත් පතකත් පළ වූ ෙදයක්. 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඒක හරි. ඒක පුවත් පතත් එක්ක තිෙබන පශ්නයක්. ෙම්ක 

පාර්ලිෙම්න්තුව. ෙහොඳයි, දැන් ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මන්තීතුමා. 
 
[අ.භා. 3.56] 
 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු සභාපතිතුමනි, නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන 

අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂ විවාදයට ගන්නා ෙම් ෙමොෙහොෙත් මෙග් 
පැත්ෙතන් කරුණු කිහිපයක් පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරවන්න 
මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත ාංශය ගැන 
කථා කරන ෙකොට එම අමාත ාංශයට අදාළ බලපෙද්ශ විධියට 
ගාල්ල, මාතර සහ හම්බන්ෙතොට යන දිස්තික්ක තුන අයිති වන 
අතර, එම දිස්තික්ක තුෙන්ම භූමිෙය් වපසරිය ගත්ෙතොත් දළ 
වශෙයන් වර්ග කිෙලෝමීටර් 5,383ක් ෙවනවා. ජනගහනය 
24,77,285ක් වන අතර, පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල ගාල්ෙල් 
19යි; හම්බන්ෙතොට 12යි; මාතර 16යි. එතෙකොට සියල්ල 47යි. 
මහ නගර සභා 3යි, නගර සභා 4යි, පාෙද්ශීය සභා 42යි. මහජන 
නිෙයෝජිතෙයෝ විධියට පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරු ගාල්ෙල් 
10ෙදනායි; මාතර 8ෙදනායි; හම්බන්ෙතොට 7ෙදනායි. එකතුව 
25යි. පළාත් සභා මන්තීවරු ගාල්ෙල් 23යි; මාතර 17යි; 
හම්බන්ෙතොට 15යි. එකතුව 55යි. එම බලපෙද්ශෙය් පදනමට 
මහජන නිෙයෝජිතෙයෝ 80 ෙදෙනක් සැදුම්ලත් ෙවනවා. ෙමන්න 
ෙම් වෙග් මහා මානව සම්පත් රාශියක් සම්බන්ධ කරගත් විශාල 
වපසරියක් මත පැතිරුණු අමාත ාංශයක කාර්ය භාරය තමයි 
ඉදිරිෙය්දී මම පැහැදිලි කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්. 
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දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත ාංශෙයන් බලාෙපොෙරොත්තු වන 
කාර්යයන් විධියට, ගුවන් හා නාවික වරාය පහසුකම් වැඩිදියුණු 
කිරීම, යටිතල පහසුකම් සැපයීම, කෘෂි කාර්මික අංශෙය් පහසුකම් 
වැඩිදියුණු කිරීම, පවත්නා වූ පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම, දකුණු 
පළාත් නාගරික පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම, නාගරික සංවර්ධනයට 
අවශ  පහසුකම් සැලසීම, පරිසර හිතකාමී සංචාරක කර්මාන්තය 
සංවර්ධනය කිරීම, පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම හා ෙවෙළඳ ඒකක 
ස්ථාපිත කිරීම -ෙවෙළඳ ඒකක 25ක්-, සංවර්ධන පරතරයන් 
හඳුනා ගැනීම සහ සම්පත් පභවයන් හඳුනා ගැනීම -ඒ සඳහා 
අධ යන තුනක් සිදු කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා-, ආදායම් 
උත්පාදන කියාකාරකම් නිර්මාණය කිරීම, ස්වයං රැකියා අවස්ථා 
ස්ථාපිත කිරීම සඳහන් කරන්න පුළුවන්. 

ෙමන්න ෙම් දැවැන්ත කාර්ය භාරයට පාග්ධන වියදම් විධියට 
ෙම් අවුරුද්ෙද් ෙවන් කරලා තිෙබන්ෙන් රුපියල් ෙකෝටි 2යි; 2017 
වර්ෂය සඳහාත් ෙවන් කරලා තිෙබන්ෙන්ත්  රුපියල් ෙකෝටි 2යි; 
2018 සඳහාත් ෙවන් කරලා තිෙබන්ෙන් රුපියල් ෙකෝටි 2යි. 
රුපියල් ෙකෝටි 2 ගණෙන් තමයි පාග්ධන වියදම්වලට ෙවන් 
කරලා තිෙබන්ෙන්. නමුත් පුනරාවර්තන වියදම්වලට ෙම් 
අවුරුද්ෙද්  ෙවන් කරලා තිෙබනවා, රුපියල් ෙකෝටි 9ක්; 2017 
වර්ෂය සඳහාත් රුපියල් ෙකෝටි 9ක් ෙවන් කර තිෙබනවා; ඒ 
වාෙග්ම 2018 වර්ෂය සඳහා රුපියල් ෙකෝටි 10ක් ෙවන් කර 
තිෙබනවා. 

ෙම්තරම් විශාල පුනරාවර්තන වියදම් ෙවන් කරලා ෙම් තුළින් 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ෙමොකක්ද කියා බරපතළ 
පශ්නයක් මතු ෙවනවා. ෙමහි පධාන සංවර්ධන කාර්යය ෙමොකක්ද 
කියා මා දැන් පැහැදිලි කරන්නම්. ෙම් ගාලු උරුමය පදනම ෙමම 
අමාත ාංශයට සම්බන්ධ කරෙගන කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
වන්ෙන් ෙලෝක උරුමයක් වුණු ගාලු ෙකොටුව සංවර්ධනය කරලා, 
ඒ තුළින් සංචාරක ව ාපාරය හරහා ආදායම් උත්පාදනය කර 
ගැනීමයි. 

ගරු සභාපතිතුමනි, 1988දී ගාලු ෙකොටුව  ෙලෝක උරුමයක් 
ෙලස පකාශයට පත් කළ පසු සංස්කෘතික අමාත ාංශය මැදිහත් 
ෙවලා එය ආරක්ෂා කරන්න 1994 අංක 7දරන පාර්ලිෙම්න්තු 
පනතින් "ගාලු උරුමය පදනම" ස්ථාපිත කළා.  ෙමහි ඇත්ෙත් 
කළමනාකරණ මණ්ඩලයක්. නිල බලෙයන් එය ආයතන 14කින් 
සමන්විතයි. ෙමම ෙලෝක උරුමය ආරක්ෂා කර පවත්වා ෙගන 
යාෙම්දී ෙම් ආයතන දහහතරටම ඉතාම සුවිෙශේෂී කාර්ය භාරයක් 
පැවෙරනවා. මම උදාහරණයක් කියන්නම්. පුරාවිද ා 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙමහි කාර්ය භාරය වන්ෙන් ගාලු ෙකොටු 
බැම්ම පුරාවිද ා ස්මාරකයක් ෙලස ආරක්ෂා කර පවත්වාෙගන 
යාමයි. ෙමම ෙලෝක උරුමය ආරක්ෂා කරන්න කටයුතු කරන 
තවත් ආයතනයක් තමයි ගාල්ල මහ නගර සභාව.  ගාලු ෙකොටුව 
ඇතුළත -ඒ අක්කර 80 තුළ- නඩත්තුව විධිමත් ෙලස 
පවත්වාෙගන යාම තමයි ගාල්ල මහ නගර සභාෙවන් 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. ෙම්ක තමයි ශී ලංකාෙව් තිෙබන 
විශාලම බලෙකොටුව. පෘතුගීසි, ඉංගීසි, ලන්ෙද්සි පාලකයන් වරින් 
වර ෙමය පතිසංසක්රණය කර තිෙබනවා. ෙම් ගාලු  ෙකොටුව ශී 
ලංකාෙව් ෙලෝක උරුම අෙටන් එකක්. ශී ලංකාවට එන ඕනෑම 
විෙද්ශීය සංචාරකෙයක් පළමුව ෙහෝ අවසානයට ගාලු ෙකොටුව 
නරඹන්න අනිවාර්යෙයන්ම එනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මම මුලින් කී ආයතන 14 නිෙයෝජනය 
කරන අයට අමතරව අමාත වරයා තව හයෙදෙනක් පත් කර 
තිෙබනවා. ඒ පත් කිරීම තුළම ෙම් කටයුත්තට ෙද්ශපාලන 
මුහුණුවරක් ඇතුළත් කර තිෙබනවා. මට තිෙබන පශ්නය ඒක 
ෙනොෙවයි. ගරු සභාපතිතුමනි, දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත ාංශය 
විසින් කියාත්මක කිරීමට ෙයෝජිත දක්ෂිණ පළාත් සංවර්ධන 

වැඩසටහන් පිළිබඳ දැනුවත් කිරීෙම් විෙශේෂ සාකච්ඡාවක් පසු ගිය 
ෙනොවැම්බර් 22වැනි දා පැවැත්වුණා. ෙකොග්ගල "Long Beach 
Resort" කියන ෙහෝටලෙය් තමයි ෙම් සාකච්ඡාව තිබුෙණ්. ෙම් 
ෙලෝක උරුමය අයිති වන්ෙන් සංස්කෘතික කටයුතු පිළිබඳ 
අමාත ාංශයටයි. UNESCO එක වග කියන්ෙන් සංස්කෘතික 
කටයුතු පිළිබඳ අමාත ාංශයටයි. සංස්කෘතික කටයුතු 
අමාත ාංශය වග කියන්ෙන්ත් UNESCO එකටයි. ෙම්ක දක්ෂිණ 
සංවර්ධන අමාත ාංශයට සම්බන්ධ කෙළේ ෙකොෙහොමද කියා ෙම් 
වන විට ගැටලුවක් මතු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා, ෙමතැන 
ෙමොකක්ද කර තිෙබන්ෙන් කියා පරස්පරයක් මතු ෙවනවා. අපට 
තිෙබන ගැටලුව  ඒක ෙනොෙවයි. ෙනොවැම්බර් 22වැනි දා පස්වරු 
තුනට "Long Beach Resort" ෙහෝටලෙය් පවත්වපු රැස්වීෙම්දී 
අගමැතිවරයා යම් පකාශයක් කර තිෙබනවා. දකුණු පළාත 
නිෙයෝජනය කරන පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරු හා පළාත් සභාෙව් 
මන්තීවරු එයට සහභාගි වුණා. ගරු අගමැතිතුමා කියා තිෙබනවා, 
"ගාලු ෙකොටුව සංචාරක කලාපයක් ෙලස පකාශයට පත් කර 
තිෙබනවා. ගාලු ෙකොටුව තුළ තිෙබන ෙගොඩනැඟිලි, ෙපෞද්ගලික 
නිවාස, ෙකෞතුකාගාර කියන සියල්ල මුළුමනින්ම එතැනින් ඉවත් 
කරලා, ෙම් ෙකොටු පවුර ඇතුළත විෙද්ශිකයන්ට විශාල සංචාරක 
ෙහෝටල් ආරම්භ කරලා, ඒ තුළින් සංචාරක ව ාපාරය දියුණු කිරීම 
කළ යුතුයි" කියා. එම සාකච්ඡාවට සහභාගි වුණු කිසිම ෙකෙනක් 
ඒකට අකමැති ෙවලා නැහැ. ෙම් සාකච්ඡාවට චන්දිම වීරක්ෙකොඩි 
අමාත වරයාත් සහභාගි ෙවලා තිෙබනවා.  

ෙමන්න ෙම් ෙහෝටලය ෙම් විධියටම වැඩ කටයුතුවලට 
සම්බන්ධ කර ගන්නවා වාෙග්ම, රූමස්සල කන්ෙද් තට්ටු පෙහේ 
හෙය් ෙගොඩනැඟිල්ලක් ඉදි කරලා, ෙම් සංචාරක ෙහෝටල් 
ව ාපෘතිය එතැන පවත්වාෙගන යන්න කියලාත් එතුමා කියා 
තිෙබනවා. ෙමතුමා ගාල්ෙල් පුද්ගලෙයකු ෙවලාත් රූමස්සල 
කියන දැවැන්ත පාරිසරික භූමිය පිළිබඳව ෙත්රුමක් අරෙගන 
නැති බව මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම 
රූමස්සල කන්ෙද් එම ෙහෝටලය ඉදි කරන්න කියාත් එතුමා 
කියලා තිෙබනවා.  

14වැනි සහ 15වැනි සියවස්වල විෙද්ශ නැව්වලට පිරිසිදු වතුර 
සපයපු ස්ථානෙය් තමයි ෙම් ෙහෝටලය ඉදි කරන්න කියලා 
තිෙබන්ෙන්. ෙමතැන තවමත් ජල උල්පත් තිෙබනවා. ලන්ෙද්සීන් 
විසින් ෙම් ස්ථානෙය් ෙපොකුණක් හදලා විෙද්ශ නැව්වලට පිරිසිදු 
වතුර ලබා දීලා තිෙබනවා. එතැන පරිසර  සංෙව්දී කලාපයක්. ෙම් 
ස්ථානය විනාශ කරලා, විෙද්ශීය පුද්ගලයින් සන්තර්පණය 
කරන්න ෙම් මහත්වරු උත්සාහ ගන්නවා. පරිසරයට සංෙව්දී ෙම් 
කලාපය ෙම් විධියට විනාශ කරන්ෙන් නැතිව, සංචාරක ව ාපාරය 
ෙවනත් ආකාරයකින් දියුණු කළාට අපට  ගැටලුවක් නැහැ. ෙම් 
වාෙග් පාරිසරික උරුමයන් විනාශ කරලා, සංචාරක ව ාපාර 
දියුණු කිරීම තුළින් දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත ාංශයට මුදල් ලබා 
ගැනීම වහාම අත්හිටුවන්න කියලා අපි වි ෙශේෂෙයන්ම ෙම් 
ෙමොෙහොෙත්දී ඉල්ලීමක් කරනවා.  

අගාමාත තුමා බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් boosterism  තුළින් 
tourism එකක් අෙප් රටට හඳුන්වා ෙදන්නයි. ඒ කියන්ෙන්, 
පරිසරය විනාශ වුණත් සියලුම ෙද්වල් විකුණලා, සියලුම  ෙද්වල් 
කැප කරලා, ඒ තුළින් සංචාරක ව ාපාරය දියුණු කරන්නටයි 
එතුමා ෙම් තුළින් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්. මා ෙම් කාරණයත් 
කියන්න ඕනෑ. 2014 වසර තුළ පංශයට තමයි වැඩිම සංචාරකයින් 
පමාණයක් පැමිණිලා තිෙබන්ෙන්. ඒ පමාණය දළ වශෙයන් 
මිලියන 90යි. ඇෙමරිකාවට මිලියන 80ක සංචාරකයින් 
පමාණයක් පැමිණිලා තිෙබනවා. ස්පාඤ්ඤයට මිලියන 68කුත්, 
චීනයට මිලියන 50කුත් වශෙයන් සංචාරකයින් පමාණයක් 
පැමිණිලා තිෙබනවා. නමුත් 2014 වසර තුළ ලංකාවට 
සංචාරකයින් පැමිණිලා තිෙබන්ෙන් මිලියන 1.5යි. එතරම් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

සංචාරකයින් පමාණයක් ෙහෝ අෙප් රටට පැමිෙණන්ෙන් ෙවන 
ෙමොනවාවත් නිසා ෙනොෙවයි. ෙලෝක උරුමයන් විනාශ ෙනොකර, 
ඒ ෙලෝක උරුමයන් සංවර්ධනය කරලා, ඒ මත සංචාරක 
ව ාපාරය පවත්වාෙගන යෑම නිසයි ෙමතරම් සංචාරකයින් 
පමාණයක් ෙහෝ අෙප් රටට පැමිෙණන්ෙන්. ෙම් ෙලෝක  උරුමයන් 
ආරක්ෂා කර ගැනීම නිසා තමයි අ ෙප් රටට ෙමතරම් ෙහෝ 
සංචාරකයින් පමාණයක් එන්ෙන් කියලා මම විශ්වාස කරනවා. 
ගාල්ෙල් ඉන්න මහජන නිෙයෝජිතෙයෝ ෙම් ෙලෝක උරුමයන් 
විනාශ කරමින් ඒ මත ෙහෝටල් ඉදි කරන්න කටයුතු කරනවා 
වාෙග්ම වතුර ෙබෝතල් කරලා ව ාපෘති හදන්න ෙහට අනිද්දා 
වනෙකොට ෙයෝජනා කරනවා නම් ෙම්ෙගොල්ලන් ෙකොෙහේද 
යන්ෙන් කියන කාරණය අපට හිතා ගන්න පුළුවන් ෙවනවා.  

දක්ෂිණ සංවර්ධන බල පෙද්ශයට දැවැන්ත ෙභෞතික සහ 
මානව සම්පත් පමාණයක් අයත් වනවා. විවිධාකාර භූමි පෙද්ශ, 
කෘෂි පාරිසරික කලාප, විවිධාකාර පස් කලාප, මිනිස් ජනාවාස, 
විවිධ භූ රූප සහිත පෙද්ශ, දර්ශනීය දිය කඩිති, දිය ඇලි, ගංගා 
ෙදෝණි, වනාන්තර, තෘණ භූමි, කෙඩොලාන, රමණීය ෙවරළ, 
විවිධත්වෙයන් යුත් වෘක්ෂලතා, සිව්පාවුන් සහ ෙද්ශගුණික කලාප, 
ගංගා  ෙදෝණි 30ක් වාෙග්ම වසර පුරා ගලා බසින ෙබන්තර, ගිං 
ගඟ, නිල්වලා ගඟ, වළෙව් ගඟ,  මැණික් ගඟ වාෙග්ම කිරමඔය, 
මළලආර, කිරිඳිඔය වාෙග්ම ෙබන්ෙතොට ඉඳලා  පට්ටනංගල දක්වා 
කිෙලෝමීටර් 200ක් පමණ දීර්ඝ වූ දර්ශනීය ෙවරළ තීරයක් සහිත 
ෙබොකු, කළපු, තුඩු ඇතුළු ස්වාභාවික වරායන්වලින් අනූනයි ෙම් 
බල පෙද්ශය. ඒ  පෙද්ශෙය්  විශාල සම්පත් පමාණයක් තිෙබනවා. 
ඒ වාෙග්ම ෙහොඳ මානව සම්පතක් ඉන්නවා. ෙම්  වටිනා ශමය 
ෙභෞතික පරිසරය හා සම්බන්ධ කරෙගන, ඉතාමත්ම ඵලදායක 
ආකාරෙයන් තමන් බලාෙපොෙරොත්තු වන අරමුණු ඉෂ්ට කර ගන්න  
දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත ාංශයට පුළුවන්කම තිෙබනවා. ඒ 
අරමුණු ඉෂ්ට කර ගන්න ඕනෑ නම් මීට වඩා ෙම් ගැන අවධානය 
ෙයොමු කරලා, ෙම් කටයුත්ත කරන්න කියලාත් මම ඉල්ලා 
සිටිනවා. 

පරිසරය විනාශ ෙනොකර, ෙලෝක උරුමයන් විනාශ ෙනොකර, 
ෙලෝක උරුමයන් විකු ණන්ෙන් නැතුව ඒ කටයුත්ත කරන්න 
කියන බල කිරීම මා ෙම් ෙමොෙහොෙත්දී කරනවා. 

 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර රාජ  අමාත තුමා. 
ඔබතුමාෙග් කාලය විනාඩි 8කට අඩු ෙවලා තිෙබනවා.  

 

[අ.භා. 4.10] 
 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා (නිපුණතා සංවර්ධන හා 
වෘත්තීය පුහුණු  රාජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார - திறன் அபிவி த்தி 
மற் ம் ெதாழில்பயிற்சி  இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon.  Palitha Range Bandara - State Minister of Skills 
Development and Vocational Training) 
ගරු සභාපතිතුමනි, දැන් කථා කරන්නට කාලය නැති බවයි 

ෙපෙනන්ෙන්. ෙකොෙහොම නමුත්, අද ෙම් විවාදයට සහභාගි 
ෙවන්න ලැබීම පිළිබඳව මා සන්ෙතෝෂයට පත් ෙවනවා. ෙම් 
විවාදෙය්දී අදහස් දක්වපු අෙප් විපක්ෂෙය් ගරු මන්තීතුමන්ලා 
එල්ල කරන ලද ෙචෝදනා කීපයක් සම්බන්ධෙයනුත් කරුණු 
පැහැදිලි කිරීමට මා විෙශේෂෙයන්ම බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ගරු සුමන්තිරන් මන්තීතුමා අදහස් පකාශ 
කරමින් සඳහන් කළා, "පුද්ගලයින් අත් අඩංගුවට ගැනීම, රඳවා 
ගැනීම ෙපර පරිදිම සිදු කරනවා. ඒ වාෙග්ම එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
සංවිධානෙය් නිලධාරින් ආපු ෙවලාෙව් ෙමෙලස රඳවාෙගන හිටපු 
කට්ටියත් තිකුණාමලෙය් හිටියා" කියලා. ගරු සභාපතිතුමනි, අපි 
ඉතාම පැහැදිලිව එය පතික්ෙෂේප කරනවා. එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
සංවිධානෙය් නිෙයෝජිතයන් ආපු ෙවලාෙව් තිකුණාමල නාවික 
හමුදා කඳවුෙර් ෙහෝ ෙපොලිස් ස්ථානෙය් ෙහෝ කිසිම ස්ථානයක අත් 
අඩංගුවට ගත් පුද්ගලයින් රඳවා තැබීමක් ෙහෝ අත් අඩංගුවට 
ගැනීමක් ෙහෝ සිද්ධ ෙවලා නැහැ. එතුමා ඒ සඳහන් කරලා 
තිෙබන්ෙන්, 2007 අවුරුද්ෙද් සිදු වූ සිදු වීමක් පිළිබඳවයි. 
වර්තමාන පාලනය තුළ පුද්ගලයින් අත් අඩංගුවට ගැනීම 
නීත නුකූලව සිදු කරන බවත්, රඳවා තබා ගැනීමත් නීත නුකූලව 
සිදු කරන බවත්, ඒ වාෙග්ම රඳවා තබා ගන්නා සෑම පුද්ගලයකුම 
අධිකරණෙය් විනිසුරුවරයකුට ඉදිරිපත් කර විනිසුරුවරයාෙග් 
නිෙයෝගය මත රඳවා තබා ගැනීම හැෙරන්නට බලහත්කාරෙයන් 
රඳවා තබා ගැනීමක් සිදු ෙනොකරන බවත් අපි වග කීෙමන් 
කියනවා. සුදු වෑන් කලාව ෙහෝ අත්තෙනෝමතිකව අත් අඩංගුවට 
ගැනීම ෙහෝ රඳවා තබා ගැනීම, නැත්නම් අත්තෙනෝමතිකව 
දඬුවම් ලබා දීම ෙම් පාලනය යටෙත් කිසිෙසේත්ම සිදු ෙවලාත් 
නැහැ. කිසිම තැනකින් එවැනි ෙචෝදනාවක් එල්ල ෙවලාත් නැහැ 
කියා සඳහන් කරන අතර, එවැනි පකාශ කිරීම ෙම් රෙට් සිදු ෙවලා 
තිෙබන පරිවර්තනයට, ෙම් යන නීත නුකූල පාලනයට 
හානිදායක තත්ත්වයක්. ඒක සමස්ත වශෙයන් රටට සිදුවන 
හානියක් කියන එකත් අපි සිහිපත් කරන්නට කැමැතියි, ගරු 
සභාපතිතුමනි.  

ඊළඟට, අෙප් අනුර කුමාර දිසානායක මැතිතුමා කරුණු 
කීපයක් පිළිබඳව සඳහන් කළා. ගරු සභාපතිතුමනි, එතුමා සඳහන් 
කළා, මහාධිකරණ ෙකොමසාරිස්වරුන් පත් කිරීම පිළිබඳව. ෙමය 
අලුතින් ඇති වුණු සිද්ධියක් ෙනොෙවයි. විෙශේෂෙයන්ම එතුමා 
සඳහන් කළා, මහාධිකරණ ෙකොමසාරිස් අයිරාංගනී ෙපෙර්රා 
මහත්මිය පිළිබඳව. ගරු සභාපතිතුමනි, යාපනෙය් ඉන්න සිවපාද 
සුන්දරම් කියන මහාධිකරණ ෙකොමසාරිස්තුමිය අද ඊෙය් පත් 
කරපු මහත්මියක් ෙනොෙවයි. එතුමිය නීති ක්ෙෂේතය පිළිබඳව, 
අධිකරණ ක්ෙෂේතය පිළිබඳව, විනිසුරු ක්ෙෂේතය පිළිබඳව දීර්ඝ 
කාලීන අත් දැකීමක් තිෙබන විනිසුරුවරියක්. එතුමිය පත් කරලා 
දැන් වසර ගණනාවක් වනවා. ඒ වාෙග්ම මන්නාරමට පත් කරලා 
ඉන්නවා, මහින්ද පිනිදිය කියන මහාධිකරණ ෙකොමසාරිස්තුමා. 
එතුමා පත් කරලාත් දැන් වසර ගණනාවක් වනවා. ෙදමළ භාෂාව 
කථා කරන්න පුළුවන්, ෙහොඳින් වැඩ කටයුතු කරන්න පුළුවන්, 
මනා අවෙබෝධයක් තිෙබන විනිසුරුතුෙමක් තමයි මහින්ද පිනිදිය 
කියන මහත්මයා. මහින්ද පිනිදිය මහත්මයා පත් කරලා 
තිෙබන්ෙනත් දැනට වසර ගණනාවකට ෙපරයි.  අයිරාංගනී 
ෙපෙර්රා මැතිනිය මෑතකදි පත් කරපු එක ඇත්ත. ෙම් පත් 
කිරීමටත් විෙශේෂ ෙහේතුවක් තිබුණා ගරු සභාපතිතුමනි. ඒ තමයි, 
ෙම් දවස්වල එල්ටීටීඊ එෙකන් ජාතික සහ ජාත න්තර වශෙයන් 
විෙශේෂ ඉල්ලීමක්, විෙශේෂ බලපෑමක්, විෙශේෂ ෙයෝජනාවක් 
තිෙබනවා, "එල්ටීටීඊ සංවිධානෙය් නාමෙයන් අත් අඩංගුවට 
ගන්නා ලද සියලු සැකකරුවන්ෙග් විමර්ශන කටයුතු අවසන් 
කරන්න" කියලා.  

පවත්නා අධිකරණ පද්ධතිය තුළ ෙම් සියල්ල අවසන් කිරීෙම් 
හැකියාවක් නැහැ. රෙට් තිෙබන්නා වූ අෙනකුත් නඩු සම්භාරයත් 
එක්ක තමයි ෙම් නඩුත් විමර්ශනයට ලක් කරන්ෙන්. එතෙකොට 
රෙට්ත්, ඒ වාෙග්ම ජාත න්තර වශෙයනුත් යම් කරුණක් 
සම්බන්ධෙයන් අවධානය ෙයොමු ෙවලා තිෙබන ෙකොට, ඒ 
අවධානයට ෙයොමු වුණු කරුණ අපි කඩිනමින් අවසන් කළ යුතු 
වනවා. නැත්නම්, තව තව සමාජගත පශ්න ඇති වන්නට පුළුවන්. 
ඒ සමාජ පශ්න මැඩ පවත්වා ගැනීමට, එයට විසඳුමක් ලබා දීම 
පවත්නා රජෙය් වග කීමක් වනවා, ගරු සභාපතිතුමනි. අන්න ඒ 
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වගකීම ඉෂ්ට කිරීම සඳහා තමයි අයිරාංගනී ෙපෙර්රා මැතිනිය 
අධිකරණ ක්ෙෂේතෙය් විනිසුරුවරියක් වශෙයන් පත් කෙළේ. වසර 
අවුරුදු 31ක් ෙසේවය කරලා මනා අත් දැකීමක් හා පළපුරුද්දක් 
තිෙබන මහත්මියක් පත් කරලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් ෙයෝජනාව 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්ත් අමාත ාංශයවත්, ඇමතිවරයාවත් 
ෙනොෙවයි. ෙම්ක ෙද්ශපාලන පත්වීමක් ෙනෙවයි. ඒක ඉතාම 
පැහැදිලිව අපි කියන්න ඕනෑ. ෙම් විනිසුරුවරු තුන්ෙදනාම 
මහාධිකරණ ෙකොමසාරිස්වරුන් ෙලස පත් කරලා තිෙබන්ෙන්, 
අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙවන් අගවිනිසුරුතුමා කරන ලද 
ඉල්ලීමක් අනුවයි.  ඒ ඉල්ලීම අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙවත ෙයොමු 
කළාම එතුමා විසින් තමයි ෙම් පත් කිරීම් කරලා තිෙබන්ෙන්. 
යුක්තිය පසිඳලන්නට, ඉතා කඩිනමින් ෙම් ගැටලු නිරාකරණය 
කිරීමට ඇති සැබෑ අවශ තාව නිසා, සැබෑ කැපවීම නිසා තමයි ෙම් 
කියා මාර්ගය අරෙගන තිෙබන්ෙන් කියන එක ඉතාම වග කීෙමන් 
යුක්තව මා පකාශ කරනවා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, අෙප් ගරු ධර්මලිංගම් සිද්ධාර්ථන් 
මන්තීතුමා කථා කරද්දී ෙදමළ භාෂාව දන්නා ෙපොලිස් 
නිලධාරින්ෙග් අඩු පාඩුව ගැනත්, අෙප් ගරු සුමන්තිරන් මන්තීතුමා 
කථා කරද්දී දවිඩ භාෂාව දන්නා විනිසුරුතුමන්ලාෙග් අඩු පාඩුව 
ගැනත් සඳහන් කළා. ඇත්ත වශෙයන්ම ගරු සභාපතිතුමනි, දවිඩ 
භාෂාෙවන් වැඩ කරන්නට පුළුවන් විනිසුරුතුමන්ලාෙග් සහ 
ෙපොලිස් නිලධාරි  මහත්වරුන්ෙග් අඩු පාඩුවක් තිෙබන බව අපි 
පිළිගන්නවා. ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙම් පිළිබඳව වැඩ 
පිළිෙවළක් හැදුවා. පළාත් 09 තුළ පුහුණු මධ ස්ථාන 09ක් ආරම්භ 
කරලා, ෙපොලිස් නිලධාරින් 1,446ෙදනකුට දවිඩ භාෂාව 
උගන්වන්නට කටයුතු කළා; පුහුණුව ලබා දුන්නා. හැබැයි, 
අවාසනාවකට ඒ පුහුණුව තුළින් ඒ ෙපොලිස් නිලධාරින් 1,446 
ෙදනාටම දවිඩ භාෂාව හරියාකාරව කථා කරන්න, ලියන්න, 
අධිකරණයට සම්බන්ධ කටයුතු ෙමෙහයවන්න -ෙම්වා හරියට 
කරන්න ඕනෑ-  තරම් නිපුණතාවක් ලැබිලා නැහැ. ෙපොලිස් 
නිලධාරින් 1,446ෙදනකු කියන්ෙන්, උතුර සහ නැ ෙඟනහිර 
පෙද්ශවලත් ඒ වාෙග්ම දවිඩ භාෂාෙවන් වැඩ කටයුතු කරන 
ජනතාව ඉන්න අෙනකුත්  පෙද්ශවලත් වැඩ කටයුතු කරන්න 
පමාණවත් නිලධාරින් සංඛ ාවක් ෙනොෙවයි. ෙම් පමාණය  තවත් 
වැඩිකර පුහුණු කිරීමට අවශ යි කියන එකත් අපි සිහිපත් 
කරන්නට කැමැතියි. 

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වා ෙග්ම කුරුණෑගල දිස්තික් 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී, ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා කථා කරද්දී 
කරුණු ගණනාවක් පිළිබඳව සඳහන් කළා. එතුමාෙග් කාලෙය්දී 
යුද්ධය පිළිබඳව කටයුතු කළ ආකාරයත් ඒ වාෙග්ම තහනම් 
සංවිධාන හැටියට තිබුණු සංවිධාන ඒ තහනමින් ඉවත් කිරීම 
පිළිබඳවත් එතුමා කිව්වා. ගරු සභාපතිතුමනි, ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
මැතිතුමා ෙම් රෙට්  ජනාධිපතිවරයා වශෙයන් කටයුතු කරන 
කාලෙය්දී ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ තහනම් සංවිධානයක් බව 
අපට මතකයි. පසුව ෙම් තහනම් සංවිධානයට ෙද්ශපාලනය 
කිරීමට ඉඩ කඩ ලබා ෙදන්න කටයුතු කළා. කලකදී සටන් 
තිෙබන ෙකොට ඒ ඒ අවස්ථානුකූලව පවත්නා රජයන් විසින් 
පාලකයන් විසින් තීන්දු තීරණ ගත යුතු වනවා.  ඒ තීන්දු තීරණ 
නැවත අපට ෙවනස් කරන්නට සිද්ධ ෙවනවා. එකම තීන්දුෙව් 
හැමදාම ඉන්න ඕනෑ  නැහැ. ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ එදා 
ගැටුමකට ලක් ෙවලා තිබුණා. ඒ අවස්ථාෙව්දී,   පැවති රජය ඒ 
සංවිධානය තහනම් කළා. ඉන් අනතුරුව, සාමකාමීව, 
පජාතන්තවාදීව වැඩ  කටයුතු කරන ෙකොට ඒ උදවියට ඒ තහනම 
ඉවත් කර දුන්නා. ඒ වාෙග්ම වර්තමානෙය්ත් රජයකට බුද්ධි 
අංශවල වාර්තා සැලකිල්ලට ලක් කරලා, ඒ වාෙග්ම ෙද්ශපාලන 
පසුබිම පිළිබඳව විචාරාත්මකව, විමසිලිවන්තව බලා ෙම් තීන්දු 
තීරණ ගන්නට සිද්ධ වනවා. ඒ අනුව තමයි හැම ෙකනාටම 
පජාතන්තවාදයට අවතීර්ණ වන්නට හැකි වන විධියට ෙම් විධිෙය් 
තීන්දු අරෙගන තිෙබන්ෙන් කියන එක අපි සඳහන් කරන්නට 
කැමැතියි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම එතුමාෙග් කාලෙය් වැඩ කරපු 
හමුදා නිලධාරින්ව විශාම යවන්න එපායි කියන ඉල්ලීම එතුමා 
කළා. ඔවුන්ට කෘතෙව්දීත්වය පිරිනමන්න ඕනෑයි කිව්වා. 
ෙජනරල් සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා  -වර්තමාන Field  
Marshal - එදා යුද හමුදාපතිවරයා වශෙයන් වැඩ කටයුතු කළා. 
අපට මතකයි, යුද්ධය අවසන් වන ෙකොට එතුමාව කුදලාෙගන 
ගිහිල්ලා කෘතෙව්දීත්වය ප ළ කෙළේ ෙකොෙහොමද කියලා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
ස්වාධීන කරන්න කියා එතුමා කිව්වා. නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
අවංකවම අද ස්වාධීන කරලා තිෙබනවා. එදා ඒක ජනාධිපතිවරයා 
යටෙත්යි තිබුෙණ්. එදා ඒක ස්වාධීන කරන්නට එතුමන්ලාට 
උවමනාවක් තිබුෙණ් නැහැ. එදා ඒකට විවිධ බලපෑම් කළා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, LLRC වාර්තාව, බෑන් කී මූන් වාර්තාව 
ෙම් සියලු ෙද්වල් ආෙව් එතුමාෙග් යුගෙය්යි. ඒ වාෙග්ම ගරු 
සභාපතිතුමනි, රටක යුද්ධයක් තිෙබන්නට පුළුවන්; යුද්ධයක් 
නැති ෙවන්නට පුළුවන්. ඒ කාල පරිච්ෙඡ්දවල වැඩ කරන හැම 
ෙකනකුටම නීත නුකූලව වැඩ කටයුතු කරන්නට සිද්ධ ෙවනවා. 
පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කළායි කියලා, ඇමතිවරයකු වුණායි 
කියලා, මන්තීවරයකු වුණායි කියලා අපට නීතිය අබිබවා වැඩ 
කටයුතු කරන්නට පුළුවන්කමක් නැහැ.  FCID එකට  හමුදාෙව්, 
ෙපොලීසිෙය්   එෙහම නැත්නම් ෙවනත් අංශයක ෙකනකුට එෙහම 
නැත්නම් පාර්ලිෙම්න්තු ඇමතිවරයකුට, මන්තීවරයකුට, ෙහෝ කාට 
ෙහෝ යන්න සිද්ධ වනවා නම්, ඔහුට යන්න සිද්ධ වන්ෙන් එදා 
දවෙසේ  නීතිය උල්ලංඝනය කරමින් එය අභිබවා වැඩ කටයුතු කළ 
නිසායි.   

ගරු සභාපතිතුමනි, එෙහම නම් අතීතෙය් ෙමවැනි අත් දැකීම් 
අපට තිෙබනවා. ඇඹිලිපිටිෙය් සිසුන් 26ෙදනා ඝාතනය කරපු 
සිද්ධිය, ඒ වාෙග්ම මනම්ෙප්රි ඝාතන සිද්ධිය, ඒ වාෙග්ම කිෂාන්ත 
කුමාරස්වාමි ඝාතන සිද්ධිය. ෙමන්න ෙම්වා  ඒ යුදමය අවස්ථාෙව්දී 
කළාය කියලා නිකම් ඉන්න ලැබුෙණ් නැහැ. පසු කාලීනව නීතිය 
කියාත්මක කරන්නට සිද්ධ වුණා. එෙහනම් ඒ විධියට වැරැද්දක් 
ෙවලා තිෙබනවා නම්, එතැනදී සාමාන  නීතිය කියාත්මක 
ෙනොකර ඉන්නට රජයකට පුළුවන්කමක් නැහැ. එහිදී 
ජාත න්තරෙයන් සහ ජාතික වශෙයන් එන්නා වූ ඒ අපවාදවලට 
මුහුණ ෙදන්නට රජයකට සිද්ධ ෙවනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, මට 
කාල ෙව්ලාව ලබා දුන්නාට ඔබතුමාට ස්තුතිය පුද කරමින් මා 
නිහඬ වනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hom.Chairman) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු එච්.ආර්. සාරතී දුෂ්මන්ත නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා. 
ඔබතුමාෙග් ෙව්ලාව විනාඩි 09කට සීමා ෙවලා තිෙබනවා.  

[අ.භා. 4.19] 
 
ගරු එච්.ආර්. සාරතී දුෂම්න්ත මහතා (අධිකරණ නිෙයෝජ  
අමාත තුමා)  
(மாண் மிகு எச்.ஆர். சாரதீ ஷ்மந்த - நீதி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. H.R. Sarathie Dushmantha - Deputy Minister of 
Justice) 
ගරු සභාපතිතුමනි, වැය ශීර්ෂ කිහිපයක් විවාදයට ෙගන 

තිෙබන ෙමොෙහොෙත්, අධිකරණ අමාත ාංශය භාර නිෙයෝජ  
අමාත වරයා හැටියට යම් අදහස් කිහිපයක් පළ කරන්නට මා 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. අධිකරණ අමාත ාංශෙය් කටයුතු 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කරෙගන යන ෙම් වකවානුෙව් අපට සතුටු ෙවන්නට පුළුවන්  
පරිසරයක්  රට තුළ නිර්මාණය වීෙගන යනවා. අධිකරණ ෙසේවා 
ෙකොමිසම කියාත්මක වීෙම් ඉඳලා විධායක බලතල අඩු කර ගත්තු 
ජනාධිපතිවරයකු ඒ වාෙග්ම ඉදිරිෙය්දී විධායක බලතල 
සම්පූර්ණෙයන්ම අෙහෝසි කරන්නට කටයුතු කරන 
ජනාධිපතිවරයකු ෙම් වකවානුව වන ෙකොට ලැබී තිෙබනවා. 

ඒ නිසා  ඉදිරි කාලය තුළ නීති හදන පාර්ලිෙම්න්තුව තවදුරටත් 
ශක්තිමත් කරලා අපට ෙම් ගමන ඉදිරියට යන්න පුළුවන්කම 
ලැෙබ්වි  කියලා මම විශ්වාස කරනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම අෙප් අමාත ාංශෙයන් ෙකෙරන වැඩ කටයුතු 
දිහා බැලුවාම, යුක්තිය පසිඳලීම කාර්යක්ෂම කිරීම පධානයි. මම 
හිතන විධියට අද ෙම් කාරණය තමයි  සියලු ෙදනා ෙබොෙහෝ 
අවස්ථාවල සාකච්ඡා කරන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම මම මතක් කරන්න 
ඕනෑ, ජනතා අෙප්ක්ෂාවලට අනුව නීතිය පතිසංස්කරණය කිරීම 
අවශ  බව. අවසානෙය් අප සියලු ෙදනාම වගකියන්ෙන් ෙම් රෙට් 
මහජනතාවට. ඒ නිසා මහජනතාවෙග් අෙප්ක්ෂාවලට, සිතුම් 
පැතුම්වලට තැනක් ලැෙබන ෙලස, ඉඩක් ලැෙබන ෙලස ඒ සියලු 
නීති පතිසංස්කරණය කිරීම අධිකරණ අමාත ාංශය හරහා ඉෂ්ට 
සිද්ධ ෙවනවා.  නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙව්වා, රස පරීක්ෂක 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙව්වා, නීති ෙකටුම්පත් සම්පාදක 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙව්වා, සමථ මණ්ඩල ෙව්වා ෙම් සියලු 
ආයතනවලින් ෙකෙරන්ෙන්, ෙම් රෙට් නීතිෙය් ආධිපත  කඩා 
වැෙටන්න ෙදන්ෙන් නැතිව ඉදිරියට රැෙගන ගිහිල්ලා  
මහජනතාවෙග් සුබ සිද්ධිය සඳහා,  මහජනතාව ෙවනුෙවන් ඒ 
කටයුතු ඉෂ්ට සිද්ධ කර දීමයි කියන එක මම ෙම් අවස්ථාෙව් 
මතක් කරන්න ඕනෑ.  

අධිකරණ අමාත ාංශෙය් ඉදිරි කටයුතු සඳහා ෙම් අය වැෙයන් 
රුපියල් මිලියන 1,500ක විතර මුදලක් ෙවන් කර දීලා තිෙබනවා.  
ශව  පටිගත කිරීම් සහිත ස්වයංකීය නඩු ෙගොනු කළමනාකරණ 
පද්ධතියකට රුපියල් මිලියන 500ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම නීති පතිසංස්කරණවලට රුපියල් මිලියන 500ක් ෙවන් 
කර තිෙබනවා. අධිකරණ පුහුණු ආයතන ශක්තිමත් කරන්න, 
නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ධාරිතාව වැඩි කරන්න, අෙනකුත් 
අදාළ ආයතනවල ධාරිතාව වැඩි කරන්න තව රුපියල් මිලියන  
500ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ඉදිරි කාලය තුළ අපි  ෙම් මුදල් 
භාවිතයට ගන්නවාය කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව් මතක් කරන්න 
ඕනෑ.  

විෙශේෂෙයන්ම අද අෙප් රෙට් තිෙබන්ෙන් එංගලන්තෙයන් ආපු 
නීති පද්ධතියක්. ඉදිරි කාලය තුළ ෙම් නීති පද්ධතිය ලංකාවට 
ගැළෙපන ෙලස, ෙගෝලීයකරණය වන රටක ආර්ථික 
පතිපත්තිවලට ගැළෙපන ෙලස සංෙශෝධනය කරනවා නම්, අෙප් 
අමාත ාංශය හරහා රටට ඔබින ආකාරයට ඒ කටයුතු ඉෂ්ට සිද්ධ 
කර ගනීමට අෙප් වගකීමක් ෙවනවා. 

මම තවත් කරුණක් මතක් කරන්න ඕනෑ. අද 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය, අභියාචනාධිකරණ  වාෙග්ම මහාධිකරණ 32ක් 
තිෙබනවා.  අද ෙම් වාෙග් ආයතන රාශියක් රට තුළ තිබුණත් අපි 
පාෙයෝගිකව දන්නා කාරණාව තමයි, නඩු විභාගයක් අවසාන 
කරන්න දීර්ඝ කාලයක් ගත වන බව.  යම් පමාදවලදී එක්ෙකෝ 
නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ඒ ෙදෝෂාෙරෝපණය කරන්න ෙබොෙහෝ 
ෙවලාවට අපි පුරුදු ෙවලා ඉන්නවා. නැත්නම් ෙවනත් 
ආයතනයකට ෙදෝෂාෙරෝපණය කරනවා. අධිකරණවලට  
ෙදෝෂාෙරෝපණය කරනවා. නමුත් ආණ්ඩුවක් හැටියට අපට 
වගකීමක් තිෙබනවා, නීතිය කියාත්මක කරන්නට අවශ  කරන 
පරිසරය ඒ ආයතන සියල්ලටම නිර්මාණය කරලා ෙදන්න.  

අද ලංකාෙව් ෙකෝටි ෙදකකට වැඩි ජනගහනයක් ඉන්නවා.  ඒ 
වාෙග්ම දවසින් දවස නඩු පමාණයත් වැඩි වී ෙගන යනවා. ඒ නිසා 
අපි සියලු ෙදනා එකතු ෙවලා කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කිරීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළක් ආරම්භ කරන්න ඕනෑ.  පසු ගිය කාල සීමාව ඇතුළත 
නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව ගැන ෙබොෙහෝ ෙදනා කථා බහ 
කරන්නට පටන් ගත්තා. මම සතුටු ෙවනවා, නැවත වතාවක් 
නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව අධිකරණ අමාත ාංශය යටතට  ගන්න 
පුළුවන්කම ලැබීම ගැන. රජෙය් ආයතනවලට, ව වස්ථාපිත 
මණ්ඩලවලට, සංස්ථාවලට ෙම් හැම ෙදයටම නීති උපෙදස් ලබා 
ෙදන්ෙන් නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන්. ඒ නිසා  ජන වරමක් 
ලැබුණු පළියට නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව වාෙග් ආයතනයකට 
ෙද්ශපාලන බලපෑ මක් කරන්න අපට පුළුවන්ද කියලා මම 
අහනවා. නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව ස්වාධීන ආයතනයක්. ජන 
මතය අනුව අපට ජන වරමක් ලැබුණාට එයින් අදහස්  වන්ෙන් 
නැහැ, නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙද්ශපාලන වශෙයන් 
බලපෑමක් කරන්න අපට  පුළුවන්කම ලැෙබනවාය කියලා. 
ෙමොකද, නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙසේවය කරන්ෙන් වසර 
ගණනාවක අත්දැකීම් බහුල, ඒ විෂයෙයහි පවීණත්වයට පත් වුණු 
පිරිසක්.  

අසාධ  ෙරෝගිෙයකුට ශල  කර්මයක් කරනෙකොට ඒකට 
ශල  ෛවද වරු  යනවා මිස,  පාෙර් යන මිනිස්සු ගිහිල්ලා ඒ  
ශල  කර්මය  කරන්ෙන් නැහැ ෙන්. ඒ නිසා  අපට නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට  බලපෑම් කරන්න පුළුවන් ෙමොන පමාණයටද 
කියන කාරණාව පිළිබද අද සමාජෙය් කතාබහක් තිෙබනවා. ඒ 
කතාබහ අනුව  නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව ස්වාධීන ආයතනයක් 
හැටියට පවත්වා ෙගන යෑම  තුළ පමණයි,  අපි අෙප්ක්ෂා කරන 
ජනතා ගැටලුවලට විසඳුම් ලබා ෙදන්නට අපට පුළුවන්කම 
ලැෙබන්ෙන්.  

අපරාධ නඩු විධාන සංගහයට අනුව නීතිපතිවරයාට  සුවිෙශේෂී 
වූ බලතල තිෙබනවා. ෙම් බලතල කියාත්මක කරන්නට අවශ  
කරන පරිසරය හදා ෙදන එක තමයි අධිකරණ අමාත ාංශය 
හැටියට අෙප් වගකීම ෙවන්ෙන්.  

නීති ෙකටුම්පත් සම්පාදක ෙදපර්තෙම්න්තුව ගැනත් වචනයක් 
කියන්නට  ඕනෑ. අපි  දහනවවන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා 
සංෙශෝධනය ෙගනාවා.  ෙම් රෙට්  ආණ්ඩුකම  ව වස්ථාවට 
සංෙශෝධන රාශියක්  ෙගෙනන්නට ඉදිරි කාලෙය් අපි සියලු 
ෙදනාම බලාෙපෙරොත්තු ෙවනවා.  ෙම් හැම කටයුත්තකදීම නීති 
ෙකටුම්පත් සම්පාදක ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ඒ කාර්ය භාරය එදා 
වාෙග්ම ෙහට දවෙසේත්  අපි අෙප්ක්ෂා කරනවා. අපි ඒ සියලු 
කටයුතු අගය කරනවා.  

අද උෙද් සිට සාකච්ඡා  වුණ කාරණයක්  තමයි,  සංහිඳියාව 
කියන කාරණය. ඇත්ත වශෙයන්ම අපි රටක්  හැටියට ඉදිරියට 
යනෙකොට සමහර  ෙවලාවට  අපට යම්යම් බාධක ඇති ෙවනවා.  
GSP   ෙනොලැබීම වාෙග් ගැටලු  තිෙබනවා. නමුත් අපි ඉදිරියට 
යන විට, මානව හිමිකම් කඩ කළාය  කියලා ෙචෝදනා 
කරනෙකොට, රටක් හැටියට අපි ෙකොෙහොමද ඉදිරියට යන්ෙන් 
කියන කාරණාව  පිළිබඳව විමසිල්ෙලන් බැලිය යුතුයි.  යුද්ධය 
තිබුණු වකවානුව තුළ අෙප් රණවිරුවන් අෙප්  රට ෙවනුෙවන් 
කළ  කැප කිරීම් අපි දන්නවා. අෙප් ෙද්ශපාලන නායකත්වය  කළ 
කැප කිරීම් අපි දන්නවා. ඒ සියලු ෙදනාම ආරක්ෂා කර ෙගන 
ඉදිරියට යෑම  කළ යුතුයි කියලා මා විශ්වාස කරනවා.  

මා ෙම් කාරණය විෙශේෂෙයන් මතක් කරන්නට ඕනෑ.  
එල්ටීටීඊ  සංවිධානයට පක්ෂව වැඩ කළ කණ්ඩායමක්  අද තවමත් 
බන්ධනාගාර ගත ෙවලා ඉන්නවා නම්, විෙශේෂ මහාධිකරණ 
ෙකොමසාරිස්වරෙයක් පත් කරලා  ඒ නඩු කටයුතු කාර්යක්ෂමව 
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කිරීම  අෙප් බලාෙපොෙරොත්තුවයි.  ඒ කාරණයයි  ඒ පත්වීම හරහා 
ඉෂ්ට කරන්ෙන්. එදා ෙම් රෙට් යම් පශ්නයක් තිබුණා නම්, ඒ 
පශ්නය ෙහට දවෙසේ නිරාකරණය කර ෙගන, දවිඩ, මුස්ලිම්, සිංහල  
ඇතුළු  සියලු ජාතීන්ට සමගිෙයන් ජීවත් ෙවන්නට පුළුවන් 
පරිසරයක ් නිර්මාණය කර ෙදන්න  පුළුවන් ෙව්වි  කියලා අපි  
විශ්වාස කරනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, තව කරුණු ගණනාවක් සඳහන් කරන්නට 
තිෙබනවා.  නමුත් ඒ සඳහා තිෙබන කාලෙව්ලාව ෙබොෙහොම අඩුයි. 
ම ට කථා කරන්න ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් 
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.   

අධිකරණ අමාත ාංශෙය් වැඩ කටයුතු කරෙගන යනෙකොට 
අපට ලබා දුන් සහෙයෝගය පිළිබඳව අෙප්  අමාත ාංෙය් කාර්ය 
මණ්ඩලයටත් සත්ුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු සභානායකතුමනි, තව කථිකයන් 17 ෙදෙනක්  කථා 

කරන්න ඉන්නවා. අද පස්වරු 6.30 ට සභාෙව්  කටයතු අවසන් 
කරන්නත් තිෙබනවා.   

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
We will continue the Sittings till the work is over.  
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Does the House agree? 
 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
Aye.  
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Thank you.  We will extend time. 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙවලාවක් නියම කරලායි සභාව 

පවත්වාෙගන යෑමට කල් ඉල්ලීම කරන්නට ඕනෑ. එෙහම 
නිකම්ම,“ till the work is over,”  කියන්න  බැහැ.  

 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා කියන ෙදයට අපි 

එකඟයි. අද දවෙසේ සභාෙව්  කටයුතු සවස 7.00 දක්වා තමයි 
තිෙබන්ෙන්. අද Adjournment Motion එකකුත් නැහැ. ගරු 
මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ඒ කාරණය සඳහන් කිරීම පිළිබඳව 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

  ඊළඟට, ගරු විජයකලා මෙහේස්වරන් අමාත තුමිය. 
ඔබතුමියට  විනාඩි 10ක් තිෙබනවා. 

[பி.ப. 4.30] 
 
ගරු විජයකලා මෙහේසව්රන් මහත්මිය (ළමා කටයුතු රාජ  
අමාත තුමිය) 
(மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன் - சி வர் 
அ வல்கள் இராஜாங்க  அைமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran - State Minister 
of Child Affairs) 
ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள, இன்ைறய தினம் 

பா காப்  அைமச்சு, நீதி அைமச்சு, சட்ட ம் ஒ ங்கும் 
மற் ம் ெதற்கு அபிவி த்தி அைமச்சு ஆகியவற்றின் நிதி 
ஒ க்கீ  ெதாடர்பாக நைடெப கின்ற இந்தக் கு நிைல 
விவாதத்தில் ேபசுவதற்கு எனக்குச் சந்தர்ப்பமளித்தைமக்கு 

தற்கண் தங்க க்கு நன்றிையத் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன். எங்க ைடய வட பகுதியிேல, வ காமம் 
வடக்குப் பிரேதசம் இன்ன ம் பா காப்  வலயமாக 
இயங்கிக்ெகாண்  வ கின்ற . எங்க ைடய வ  வடக்குப் 
பிரேதசத்தி ள்ள 6,300 ஏக்கர் காணிகள் 25 வ ட காலமாக 
இரா வத்தினாின் பி யி ந்தன. இந்த 25 வ ட 
காலத்தி ள் கைடசி 10 வ ட கால ம் கடந்த அரசாங்கக் 
காலத்தில் இரா வத்தின் ஆக்கிரமிப்பில் பா காப்  
வலயமாக, இனவாதத்ைதத் ண் ம் ஒ  ெசயலாக, 
எங்க ைடய காணிகைள ைவத்தி ந்தார்கள். இன்  ேபார் 

வைடந்  6 வ டங்கள் ர்த்தியாகி ம் இந்தக் காணிகள் 
மக்களின் ைகக க்குப் பாரப்ப த்தப்படவில்ைல. ஆனால், 
நாங்கள் கடந்த ஜனாதிபதித் ேதர்த டாக எங்க ைடய 

திய ஜனாதிபதிைய ெவற்றிெபறைவத் , அத டாக 1,000 
ஏக்கர் காணிகைள எங்க ைடய மக்களின் ைககளில் 
வழங்கியி க்கின்ேறாம். அேதேபால் மிகுதி 5,300 ஏக்கர் 
காணிகைள ம் இனவாதத்ைதத் ண்டா  எங்க ைடய 
மக்களிடம் இவர்கள் கட்டாயம் பாரப்ப த்த ேவண் ம்.   

ேம ம், மயி ட் , காங்ேகசன் ைற, பலா  ேபான்ற 
இடங்களில் வாழ்ந்த 10,000 கு ம்பங்களில்  இன்  1,500 
கு ம்பங்கள் 31 காம்களிேல 25 வ ட காலமாக வசித்  
வ கின்றன.  மிகுதி 8,500 கு ம்பங்கள் நண்பர்கள் 

களி ம் வாடைக களி ம் வசித்  வ கின்றன. இந்த 
காம்களில் வா ம் 1,500 கு ம்பங்க க்கும் நிரந்தரமான 

நிவாரணங்கள் வழங்கப்படவில்ைல. இப்ப யான 
நிைலைமயில், அ ப்பைட வசதிகள் இல்லாத சூழ்நிைலயில் 
அந்தக் கு ம்பங்கள் வாழ்ந்  வ கின்றன. அேதேபால் இந்த 
உயர் பா காப்  வலயத்திேல பலா  ஆசிாியர் கலாசாைல, 
பல பாடசாைலகள், ேதவாலயங்கள், பள்ளிவாசல்கள், 
ஆலயங்கள் என்பன டப்பட்ட நிைலயி க்கின்றன. அந்த 
ஆலயங்கள், பள்ளிவாசல்கள், ேதவாலயங்கள் என்பன 
மீண் ம் மக்களின் வழிபாட் க்காகத் திறந் விடப்பட 
ேவண் ம்.  

அேதேபால் அங்ேக சீெமந் த் ெதாழிற்சாைல 
இ க்கின்ற . அந்த சீெமந் த் ெதாழிற்சாைலைய இயங்க 
ைவக்கேவண் ம். 2009ஆம் ஆண்  கடந்தகால அரசாங்கம் 
ேபாைர த்த பின்னர் 2013- 2014ஆம் ஆண்  
காலப்பகுதிகளில் இரா வத்தினர் தமிழ் மக்களின் 
காணிகளில் மரக்கறித் ேதாட்டங்கைள ம் 
பாற்பண்ைணகைள ம் நடத்தி வந்தார்கள். நாங்கள் 
அரசாங்கத்ைத மாற்றி இன்  அைத இைடநி த்தி 
ைவத்தி க்கின்ேறாம்.  அத்ேதா  2003-2004ஆம் ஆண்  
காலப்பகுதிகளில் இரா வத் தளபதிக க்கான வி திகைள 
அைமத்  ைவத்தி க்கின்றார்கள். அந்தக் காணிகள் 
எங்க ைடய தமிழ் மக்களின் ெசாந்தக் காணிகளாகும். 
தனியார் காணிகளில் அவர்கள் அவற்ைறக் கட் ைவத்தி க் 
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கின்றார்கள். அ மட் மன்றி, ேஹாட்டல்கைள ம் அங்ேக 
அைமத்தி க்கின்றார்கள். அதற்கும் ேமலாக 
அெமாிக்காவி ள்ள 'ெவள்ைள மாளிைக' ேபால், ெகா ம்  
ெகாள் ப்பிட் யி ள்ள 'அலாிமாளிைக' ேபால் எங்க ைடய 
காங்ேகசன் ைறப் பகுதியிேல ன்னாள் ஜனாதிபதி ம் 
தற்ேபாைதய பாரா மன்ற உ ப்பின மான மஹிந்த 
ராஜபக்ஷ அவர்கள் ஒ  மஹிந்த மாளிைகையக் 
கட் ைவத்தி க்கின்றார். 250 ஏக்கர் தனியாாின் காணியில் 
அந்த மஹிந்த மாளிைக அைமந் ள்ள . அந்த மாளிைகைய 
இ த்  தனியார் காணிகைள அவர்களின் ைககளில் 
பாரப்ப த்த ேவண் ம்.  

கடந்தகாலப் ேபாாின் காரணமாக பல்லாயிரக்கணக்கான 
தமிழ் மக்களின் உயிர்கள் பறிக்கப்பட்  அவர்க ைடய 
ெசாத் க்க ம் அழிக்கப்பட்டன.  அத் டன், 90,000 
ெபண்கள் விதைவகளாக ஆக்கப்பட் க்கின்றார்கள். 
அவர்களில் 25க்கும் 35க்கும் இைடப்பட்ட  வய ைடய இளம் 
ெபண்க ம் அடங்குகின்றனர்.  வட மாகாணத்திேல 
சி வர்கள் ெதாடக்கம் திேயார்வைர 30,000 ேபரளவில் 
ஊன ற்ற நிைலயி க்கிறார்கள்; 7,000 சி வர்கள் 
ெபற்ேறார்கைள இழந்த நிைலயி க்கிறார்கள். இப்ப யான 
ஒ  நிைலைமையத்தான் கடந்தகால அரசாங்கம் 
ஏற்ப த்தியி க்கின்ற . இந்தப் பாவம், பழி அைனத் ம் 
மஹிந்த ராஜபக்ஷ அரசாங்கத்ைத ம் அவாின் 
கு ம்பத்ைத ேம சா ம்.  

ேம ம், சிைறயிேல வா கின்ற தமிழ் அரசியல் 
ைகதிகளின் வி தைலக்கு எதிராக இன்  பாரா மன்றத்திேல 
எத்தைனேயா ேபர் குரல் ெகா த்தைத நாம் 
ேகட் க்ெகாண் ந்ேதாம். 12,000 ேபாராளிகைள 
வி வித்தவர்கள் இன்  217 ேபைர வி விப்பதற்கு எதிராகக் 
குரல்ெகா க்கிறார்கள். எங்க ைடய வ . வடக்கு 
பிரேதசத்ைத ம் 217 ைகதிகைள ம் ெதாடர்ந்  
ைவத்தி ப்பதன் லம் இனவாதத்ைதத் ண்  நாட் ல் ' 'ப் 

ச்சாண் ைய உ வாக்கிக்ெகாண்  இவர்கள் மீண் ம்  
அரசாங்கத்ைத அைமக்க ற்ப கிறார்கள். இதற்கு 
எங்க ைடய அரசாங்கம் இடமளிக்கக்கூடா . 
எதிர்க்கட்சியி க்கின்ற இனவாதிகள் ஒ  சில க்காக 
எங்க ைடய தமிழ் மக்கைளப் பணயம் 
ைவக்கக்கூடாெதன்பைத எம  அரசாங்கத் க்கு நான் 
மனவ த்தத் டன் கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். 

கடந்த காலங்களில், 2005-2008 வைரக்கும் எத்தைனேயா 
ஊடகவியலாளர்கள், எத்தைனேயா சிங்கள, தமிழ்ப் 
பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் ப ெகாைல ெசய்யப்பட்டார்கள். 
அந்தப் ப ெகாைலகள் சம்பந்தமாகச் சீரான ைறயில் 
விசாரைணகள் இடம்ெபறவில்ைல. இைவ கட்டாயம் மீண் ம் 
விசாரைணக்குக் ெகாண் வரப்பட ேவண் ம். ஏெனன்றால், 
கடந்த காலங்களில், நாங்கள் எதிர்க்கட்சியில் இ க்கும்ேபா , 
ெகாைல ெசய்யப்பட்ட யா ைடய ெபயைரக் கூறினா ம்,  
"தமிழீழ வி தைலப் கள்தான் இவர்கைளக் ெகான்றார்கள்" 
என்  இவர்கள் கூ வார்கள். இேதேபால், கடந்த காலங்களில் 
ேஜாசப் பரராஜசிங்கம், ரவிராஜ், மேகஸ்வரன், லசந்த 
விக்கிரம ங்க, நிமலராஜன் ேபான்ேறா ம் ப ெகாைல 
ெசய்ப்பட்டார்கள். இவர்களின் ப ெகாைலகள் 
சம்பந்தமாக ம் சாியான ைறயில் விசாரைணகள் 
ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைல. 2007ஆம் ஆண்  வர  ெசல த் 
திட்டத்தின்ேபா  எதிர்க்கட்சியி ந்  மேகஸ்வரன் அவர்கள் 
தமிழ் மக்க க்காகக் குரல்ெகா த்ததற்காக கடந்தகால 

அரசாங்கம் அவர  15 ெமய்ப்பா காவலர்கைள ம் 
இைடநி த்திய . இவர்கைள இைடநி த்திய அதிகாாி யார்? 
அந்த அதிகாாிையச் சட்டத்தின் ன் நி த்தி விசாரைண 
ெசய்ய ேவண் ம். தமிழீழ வி தைலப் கள் 
மேகஸ்வரைனக் ெகாைல ெசய்தி ந்தால் ன்ைனய 
அரசாங்கத் க்கும் ன்னாள் ஜனாதிபதிக்கும் அேதேபால் 

ன்னாள் பா காப்  அைமச்சின் ெசயலாள க்கும் தமிழீழ 
வி தைலப் களின் ேதசியத் தைலவர் பிரபாகர டன் 
ெந ங்கிய ெதாடர்  இ ந்ததா? என்பைத இவர்கள் 
உ திப்ப த்த ேவண் ம்.  

கடந்த காலங்களில் பா காப்  அைமச்சு சம்பந்தமான 
விவாதத்தில் ேபசுவதற்கு எனக்கு    ேநரம் ஒ க்கினால் 
என்ைன ெவளியில் கூப்பிட்  ைவத் ,  "உங்க க்கு இதில் 
ேபசுவதற்கு ஒன் மில்ைல, குரல்ெகா க்கத் ேதைவயில்ைல" 
என்  கூ வார்கள். இதனால் கடந்த 5 வ டங்களாக 
எங்க க்ெகா  காலம் வ ெமன்  ெமளனமாக ம் 
அைமதியாக ம்     காத்தி ந்ேதன். மேகஸ்வரைனப் 
ப ெகாைல ெசய்த சூத்திரதாாி மீண் ம் இந்தப் 
பாரா மன்றத் க்கு வந்தி க்கிறார். அவைரக் கண் பி த்  
கட்டாயம் சட்டத்தின் ன் நி த்த ேவண் ம். ஏெனன்றால், 
என்ைனப்ேபால பாதிக்கப்பட்ட எத்தைனேயா ெபண்கள் 
இ க்கிறார்கள். அந்தக் காலங்களில் ெவள்ைள வானில் 
கடத்தினார்கள், கப்பம் வாங்கினார்கள், எத்தைனேயா 
ேபைரப் ப ெகாைல ெசய்தார்கள். இவற் டன் 
சம்பந்தப்பட்டவர்கள் எவ ேம சட்டத்தின் ன் 
நி த்தப்படவில்ைல.  

இேதேபால், ெஜயராஜ் பர்னாந் ள்ேள, சிறீபதி 
சூாியஆராச்சி, தசாநாயக்க இப்ப  எத்தைனேயா ேபர் 
ப ெகாைல ெசய்யப்பட்டார்கள். இவர்க ைடய ெகாைலகள் 
சம்பந்தமாக ம் விசாரைணகள் ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைல.  
நாங்கள் பாரா மன்றத்தி ந்  குரல்ெகா ப்பதனால் 
மேகஸ்வரனின் விசாரைணைய அவசரமாக விசாாித் , 
அவ ைடய file  ஐ close பண்ணினார்கள். இதனால், நாங்கள் 
நீதி ேகட்  அந்த அரசாங்கத் க்கு எதிராக தியி றங்கிப் 
ேபாரா ேனாம்; அந்த ஜனாதிபதிைய மாற்றிேனாம். 
மேகஸ்வரன் 8 வ டங்களாக ஒேர கட்சியில் இ ந்தார். 
அேதேபால் நா ம் இன் வைர ஒேர கட்சியில் இ க்கிேறன். 
எங்க க்கு எத்தைனேயா ச ைககள் வழங்கப்ப ம் என்  
கூறி ம் அன்  நாங்கள் பாரா மன்றத் க்கு வரவில்ைல; 
எங்க க்கு நீதிையப் ெப வதற்குத்தான் இன்  
பாரா மன்றம் வந்தி க்கின்ேறாம். ஆைகயால், 
மேகஸ்வர ைடய ெகாைல சம்பந்தமான  விசாரைண 
மீண் ம் ன்ென க்கப்படேவண் ம்.  

அ த்த , இனேபதம் பார்க்கா  இனவாதமின்றி  217 
தமிழ் அரசியல் ைகதிக க்கும் ெபா  மன்னிப்  வழங்க 
ேவண் ம். இல்ைலேயல், ஓாி  மாதங்க க்குள் 
அவர்க க்குப் னர்வாழ்வளித்   வி தைல 
ெசய்யேவண் ம். அவர்கள் தங்கள  கு ம்பங்கேளா  
ேசர்ந் வாழ வழிெசய்ய ேவண் ம். இங்கி க்கின்ற 225 
பாரா மன்ற உ ப்பினர்களில் பாதிக்கப்பட்ட 
உ ப்பினர்களாக யார் இ க்கிறார்கள் இவர்க க்காகக் 
குரல்ெகா ப்பதற்கு? அவர்கள் பாதிக்கப்பட் ந்தால்தான் 
அதன் அ ைம ெதாி ம்.  எங்க ைடய இந்த  217 தமிழ் 
அரசியல் ைகதிக ம் சந்ேதகத்தின்ேபாில் 
ைக ெசய்யப்பட்டவர்கள். இவர்கைளக் கடந்த காலத்தில் 
இ ந்த தமிழ் ஆ தக் கு வினர் "இவர்கள் தமிழீழ வி தைலப் 

கள்" என்  காட் க்ெகா த்தார்கள். கடந்த காலங்களில் 
அவர்கைளக் காட் க்ெகா த் க் ைக  ெசய்யைவத்தவர்கள், 
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இன்  எதிர்க்கட்சி வாிைசயில் இ ந் ெகாண்  
அவர்க க்காகக் குரல் ெகா த் , அந்த மக்கைள 
ஏமாற் கின்றார்கள். இவற் க்ெகல்லாம் நாங்கள் இடம் 
ெகா க்கமாட்ேடாம். இந்த நல்லாட்சியிேல தமிழ் மக்கள் 
மத்தியில் ஒ  நல் ணக்கத்ைத ஏற்ப த்தேவண் மானால் 
ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்க ம் மாண் மிகு பிரதம அைமச்சர் 
அவர்க ம் இந்தக் ைகதிகைளக் கட்டாயம் வி தைல 
ெசய்யேவண் ம். அவர்க க்குப் னர்வாழ்  அளித்தாவ , 
கு கிய காலத்தில் வி தைல ெசய்யேவண் ெமன்  நான் 
இந்தச் சைபயிேல ேவண் ேகாள் வி க்கின்ேறன்.  
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Member, you have one more minute. 

 
ගරු විජයකලා මෙහේසව්රන් මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன்) 
(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran) 
Hon. Chairman, please give me two more minutes. 

அேதேபால், நீதி அைமச்சு ெதாடர்பாகப் பல 
பிரச்சிைனகள் இ க்கின்றன. இன்  நீதி அைமச்சின் 
ஒ க்கீட் க்குாிய கு நிைல விவாத ம் நைடெப வதால் 
அ பற்றி ம் இங்ேக குறிப்பிடேவண் ம். இன்  வடக்கு, 
கிழக்கு பகுதிகளி ள்ள பல மாவட்டங்களில் ஓாி  
நீதிமன்றங்கள்தான் இ க்கின்றன. எனேவ, அங்கு 
நீதிமன்றங்கைள அதிகாிக்கேவண் ம்; நீதிபதிகைள 
அதிகாிக்கேவண் ம்; நீதிபதிக க்கான சம்பளத்ைத 
அதிகாிக்கேவண் ம். நீதிபதிகைள எ த் க்ெகாண்டால், 
இலங்ைக வதி ம் கிட்டத்தட்ட 500 நீதிபதிகள்தான் 
இ க்கிறார்கள். இன்  நீதிமன்றங்களில் 3,000 - 5,000 
வைரயான வழக்குகள் இ க்கின்றன. அத்தைன 
வழக்குகைள ம் அவர்களால் இலகுவாக நடத்த யா . 
அ மட் மல்ல, அந்தப் பகுதிகளில் இயங்குகின்ற ெபா ஸ் 
நிைலயங்களில் கடைமயாற் ம் ெபா ஸ் அதிகாாிகள் 

ைறப்பா கைளச் சிங்களத்தில் எ வதனால், தமிழ் மக்கள் 
ெப ம் சிரமத்ைத எதிர்ெகாள்கின்றார்கள். எனேவ, இதற்காக 
தமிழ் ெபா ஸ் அதிகாாிகைள நியமிக்கேவண் ம்.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Member, please wind up now. 

 
ගරු විජයකලා මෙහේසව්රන් මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன்) 
(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran) 
Hon. Chairman, please give me one more minute. 

அந்த வைகயில், அங்கு சகல ெபா ஸ் நிைலயங்களி ம் 
கடைமயாற் வதற்காக தமிழ் ெபா ஸ் அதிகாாிகைள 
அதிகமாக நியமிக்கேவண் ம். அவ்வா  நியமிப்பதன் லம் 
எங்க ைடய மக்கள் தம  ைறப்பா கைள இலகுவாகத் 
தமிழில் பதி  ெசய்ய ம் என்பைத ம் 
கூறிக்ெகாள்கிேறன். அத் டன், நீதிபதிக க்கான அ ப்பைட 
வசதிகள் அதிகாிக்கேவண் ம்; நீதிமன்றங்கைள 
அதிகாிக்கேவண் ம். வட மாகாணத்தில், கடந்த காலங்களில் 
வழங்கப்பட்ட ேவைலவாய்ப் க்கள் அங்குள்ள ப த்த 
இைளஞர், வதிக க்குக் கிைடக்கவில்ைல; அவர்கைள 
நியமிக்கவில்ைல. அ  சம்பந்தமாகப் ெபாி ம் குைற 

கூறப்பட்ட . மாண் மிகு நீதி அைமச்சர் அவர்கள் யாழ். 
மாவட்டத் க்கு விஜயம் ெசய்தேபா , அவாிடம் இ  
சம்பந்தமாக அங்குள்ள நீதிபதிகள் கூறியி ந்தார்கள். எனேவ, 
இனிேமல் அங்கு ேவைலவாய்ப் க்கைள வழங்கும்ேபா , வட 
மாகாணத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கைள ம் க த்திற்ெகாள்ள 
ேவண் ம் என்  ேகட் க்ெகாண் , விைடெப கின்ேறன். 
நன்றி. 

 
[අ.භා. 4.41] 
 
ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன) 
(The Hon. (DR) Jayampathy Wickramaratne) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී කථා කරන්නට 

බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් විෙශේෂෙයන්ම අධිකරණ අමාත ාංශය 
ගැනයි. අෙප් ගරු අධිකරණ අමාත තුමා උපරිමාධිකරණ ෙමන්ම 
පහළ අධිකරණවලද පළපුරුද්දක් තිෙබන ජනාධිපති 
නීතීඥවරෙයක්. ඒ වාෙග්ම නීතිඥ සංගමෙය්- 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Order, please! The Hon. Edward Gunasekara will now 

take the Chair. 
 

අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ   කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන්, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

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

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

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

ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன) 
(The Hon. (DR) Jayampathy Wickramaratne) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අධිකරණ අමාත  ධුරය 

ෙහොබවන්ෙන් උපරිමාධිකරණ ෙමන්ම පහළ අධිකරණවලද 
පළපුරුද්දක් තිෙබන ජනාධිපති නීතිඥවරෙයක්; ශී ලංකා නීතිඥ 
සංගමෙය් හිටපු සභාපතිවරෙයක්; ඒ වාෙග්ම legal academic 
ෙකෙනක්. එම නිසා මම හිතනවා, අපට අවස්ථාවක් ලැබිලා 
තිෙබනවා කියලා අධිකරණ ක්ෙෂේතෙය් තිෙබන පශ්න 
ගණනාවකට විසඳුම් ෙසොයන්නට, විෙශේෂෙයන්ම අධිකරණවල 
තිෙබන පමාදය පිළිබඳව. අද මහාධිකරණවල අධිෙචෝදනා පත, 
අභියාචන සහ පතිෙශෝධන ඉල්ලීම් 20,000කට වැඩි ප මාණයක් 
තිෙබනවා. ළමා අපෙයෝජන පිළිබඳ නඩු 3,600කට අධික 
සංඛ ාවක් තිෙබනවා. එම නිසා මම හිතනවා, අඩුම වශෙයන් 
මහාධිකරණවල එක එක පළාතට, -විෙශේෂෙයන් ළමා අපෙයෝජන 
පිළිබඳ- විෙශේෂ අධිකරණ පිහිටුවනවා නම්, ඒක ඉතාමත්ම 
ෙහොඳයි කියා. ෙමොකද, අද ළමා අපෙයෝජන වැඩි ෙවමින් පවතින 
අවසථ්ාවක, අධිකරණ ක්ෙෂේත කමයත් ඒ සඳහා නිසි ෙලස 
පතිචාර දක්වන්නට ඕනෑ. සමහර දිසා අධිකරණවල, -මාතර 
වාෙග්- සාමාන ෙයන් ඉඩම් නඩු ෙගොඩක් තිෙබන අධිකරණවල 
නඩුවක් කල් යන්ෙන් මාස 7ක් වැනි ඈත කාලයකට. අද 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් නඩු කල් යන්ෙන් මාස 6ක් 7ක් ඈතට. 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් දිනපතා අවසාන අභියාචනා නඩු - final 
appeal cases - 10ක් පමණ ලැයිස්තුගත  ෙවනවා. ඒවායින් 
එකකට ෙදකකට වඩා විමසන්නට කාලය ලැෙබන්ෙන් නැහැ.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

1980 ගණන්වල ෙමයට විසඳුමක් ෙලස pre-trial stage එකට 
- නඩු විභාගයට ගන්නට ඉස්ෙසල්ලා තිෙබන එක එක පියවරයන් 
පිළිබඳව- Court Mastersලා, Court Recordersලා පත් කරන්නට 
ෙයෝජනාවක් තිබුණා. නමුත් ඒ එකක්වත් කියාත්මක වුෙණ් නැහැ. 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් සහ අභියාචනාධිකරණෙය් තනි 
විනිශ්චයකාරවරෙයකුට පුළුවන් එක එක පියවර, -නඩුවක pre-
trial - පිළිබඳව තීන්දු ෙදන්නට. අවශ  නම් ඒ සඳහා ව වස්ථා 
ෙවනස් කරලා ෙහෝ අවස්ථාව සලසන්නට අපි කල්පනා කරන්න 
ඕනෑ, විෙශේෂෙයන් ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනයක් ගැන 
කථා කරන ෙවලාෙව්.  

ඊළඟට මම මතු කරන්නට කැමැතියි ෙම් කාරණයත්. 
විනිශ්චයකාරවරුන් උසස්වීම් ලබලා යන විට ෙහෝ විශාම ලබා 
යන විට සමහර විට නඩු සිය ගණනක තීන්දු ෙනොදී ඔවුන්ට යන්න 
වනවා. ඉතාමත්ම ෙහොඳ විනිශ්චයකාරවරුන් 
අභියාචනාධිකරණෙය් සිට ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට යන විට නඩු 100ක් 
විතර ඉතිරි කරලා ගිය අවස්ථා තිෙබනවා. ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙයන් 
විශාම ගන්නා විට නඩු 100ක් විතර ඉතිරි කරලා ගිය අවස්ථා 
තිෙබනවා. ඒ, නඩුව අහලා, නමුත් නඩු තීන්දුව දුන්ෙන් නැති 
අවස්ථා. මම ෙයෝජනාවක් කරන්නට කැමැතියි. ෙම් පිළිබඳ විෙශේෂ 
විධිවිධානයක් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවට හා අධිකරණ සංවිධාන 
පනතට ඇතුළත් කරන්නට පුළුවන්ද කියා අපි සාකච්ඡා කරන්න 
අවශ යි. ෙම් විනිශ්චයකාරවරුන් විශාම ගියත් සීමිත කාලයක්, -
මාස 3ක් ෙහෝ මාස 6ක්- තුළ ඔවුන් තමන් අහලා අවසන් කළ 
නඩුවල තීන්දුව දීම සඳහා පමණක් සීමා කරලා; ඔවුන්ෙග් නිල 
කාමරවල සිට කටයුතු කරලා නඩු තීන්දුව දීමට පමණක් විනිශ්චය 
ආසනයකට ඇවිත් කටයුතු කරන්න අපට අවස්ථාව ෙදන්න 
පුළුවන්කමක් තිෙබනවාද කියා අප විමසා බැලිය යුතුයි. අපට ඒ 
වාෙග් අලුත් කම සහ විධි ෙසොයා ගන්නට සිද්ධ ෙවනවා. ෙම් 
සඳහා විෙශේෂ පතිපාදන අපට ඇති කරන්නට ෙවයි. දිස්තික් 
උසාවිෙයන් මහාධිකරණයට ගියාම, එෙහම නැත්නම් 
අභියාචනාධිකරණෙයන් ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ගියත්, 
අධිකරණවලින් විශාම ගියාට පසුවත් සීමා සහිත කාලයක් තුළ 
අවසන් කළ නඩුවල තීන්දු දීම සඳහා ඔවුන්ට අවස්ථාව ලබා දීම 
සඳහා විෙශේෂ පතිපාදන ඇති කරන්නට පුළුවන්ද කියලා අපි 
බලන්නට ඕනෑ. 

නඩුවල තවත් ෙමෙහම කාර්ය පටිපාටියක්  තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන්  ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය්  සහ අභියාචනාධිකරණෙය්  
කැබිනට් මණ්ඩලයට විරුද්ධව මූලික අයිතිවාසිකම් නඩුවක් 
දානවා නම්, කැබිනට් මණ්ඩලෙය් සිටින ඇමතිවරු  60 ෙදනාම 
පාර්ශ්වකරුවන් කරන්නට ඕනෑ. 

පළාත්බද අමාත  මණ්ඩලය නම් ඇමතිවරුන් පස්ෙදනාම, 
යම්කිසි ෙකොමිසමක් නම් ඒ ෙකොමිසෙම් සියලු සාමාජිකයන් නම් 
කරන්න ඕනෑ. එෙහම වුණාම ෙමොකද ෙවන්ෙන්? නඩුව යනවාත් 
එක්කම ඒ ඇමතිවරුන් එක්ෙකෝ ෙවනත් ඇමතිකම් භාරගන්නවා. 
එෙහම නැත්නම් ඔවුනට ඇමතිකම් අහිමි ෙවනවා. එෙහමත් 
නැත්නම් ඇමතිකම මාරු ෙවනවා. ඒ හැම ෙවලාෙව්ම ශීර්ෂය 
සංෙශෝධනය කරන්න ඕනෑ. මාස ගණන්, සමහර විට අවුරුදු 
ගණන් කල් යනවා, ඒ ෙහේතුව නිසා. මා ෙපනී සිටින නඩුවක් 
තිෙබනවා  ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය්, බස්නාහිර පළාත් සභාව 
සම්බන්ධව. දැන් අවුරුදු 7ක් තිස්ෙසේ අපට නඩුව ගන්න බැහැ. 
ෙමොකද, හැම අවස්ථාෙව්ම ඒ ඇමතිවරුන් පස්ෙදනාෙගන් 
කවුරුන් ෙහෝ ෙකෙනකු මාරු ෙවනවා; එක්ෙකෝ විෂය මාරු 
ෙවනවා. ඒ හැම ෙවලාෙව්ම ශීර්ෂය ෙවනස් කරන්න ඕනෑ. එම 
නිසා, එක්ෙකෝ ෙශේෂ්ඨාධිකරණ රීති ෙවනස් කරලා, එෙහම 
නැත්නම් අවශ  නම් විෙශේෂ නීතියක් ෙගනැල්ලා, ඇමතිවරුන්; 

ෙකොමිෂන් සභාවල සාමාජිකයන් ෙවනස් වුණත් ශීර්ෂය 
සංෙශෝධනය කරන්ෙන් නැතිව නඩුව දිගට රැෙගන යන්න පුළුවන් 
වන විධියට අපි පතිපාදන ඇති කරන්න ඕනෑ. දැනටත් ඒ විධියට 
තිෙබනවා. අභියාචනාධිකරණෙය් rulesවල තිෙබනවා, රාජ  
නිලධාරින් මාරු වුණත්, ශීර්ෂය ෙවනස් කරන්ෙන් නැතිව නඩුව 
ෙගන යන්න පුළුවන් කියලා. මා හිතන්ෙන් ඒවා 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණයටත් අදාළ කරලා, අමාත  මණ්ඩලෙය් සහ 
ෙකොමිෂන් සභාවල ෙවනස්කම් ඇති වුණත් ශීර්ෂය ඒ විධියටම 
දිගටම රැෙගන යන්න අපි ඉඩ සලස්වන්න ඕනෑ කියලායි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් සහ 
අභියාචනාධිකරණෙය් සිටින විනිශ්චයකාරවරුන් සංඛ ා 1978 
සිට එන සංඛ ාවන්මයි. නමුත් අද ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් සහ 
අභියාචනාධිකරණෙය් නඩු දහස් ගණනින් වැඩි ෙවලා. ඒ නිසා ඒ 
විනිශ්චයකාරවරුන්ෙග් සංඛ ාව ෙවනස් කරන්න අද කාලය 
පැමිණ තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ආණ්ඩුකම ව වස්ථා අධිකරණයක් 
-Constitutional Court එකක්- පිහිටුවා, විෙශේෂෙයන් ඒ පිළිබඳව 
දැනුමක් තිෙබන විනිශ්චයකාරවරුන් පත් කරලා එම නඩු එවැනි 
විෙශේෂ අධිකරණයකට යවන්න කාලය ඇවිත් තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන් අද තිෙබනවා, සිවිල් මහාධිකරණ. අද බස්නාහිර 
පළාෙත් එවැනි සිවිල් මහාධිකරණ, අභියාචනාධිකරණ 
ගණනාවක් තිෙබනවා. එමඟින් quality එකට පශ්නයක් ෙවලා 
තිෙබනවා. එෙහම ෙවලා නැහැ කියන්න බැහැ. ඒ නිසා තමයි අද 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට දහස් ගණන් අභියාචනා -appeals - ඇවිල්ලා 
තිෙබන්ෙන්, ඒ උසාවිවලින්. ඒ නිසා මම ෙයෝජනා කරනවා, 
අභියාචනාධිකරණය පුළුල් කරලා, සංඛ ාව පුළුල් කරලා 
පළාෙතන් පළාතට විනිශ්චය සභා ඇති කරලා -එවැනි විනිශ්චය 
ආසන හදලා- ෙම් පශ්නයට විසඳුම් ලබා ෙදන්න කියලා. එෙහම 
නැතිව ෙමය කරන්න බැහැ. මා කලිනුත් ෙයෝජනා කර තිෙබනවා 
ෙම් පිළිබඳව. එෙහම කළාම අපට පුළුවන් තමන්ට අවශ  අපරාධ 
නඩු විතරක් අහන මහාධිකරණ නැවතත් පිහිටුවන්න. ඒ නිසා ෙම් 
පිළිබඳව බරපතළව සාකච්ඡා කරන්න අද අවශ  ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ සඳහා විනිශ්චයකාවරුන්, නීතිඥවරුන් සහ පජාව 
සමඟ සාකච්ඡා කරලා ෙම් පිළිබඳව කටයුතු කරන්න අවශ යි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද මූලික අයිතිවාසිකම් නඩු 
අහන්ෙන් ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් විතරයි. ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් 
අභියාචනා - appeals - නැහැ. වැරදුෙණොත් එෙහම, ඉවරම තමයි. 
ඊට වඩා ෙහොඳයි පහළ අධිකරණයකට දීලා -
අභියාචනාධිකරණයට දීලා- ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට, එෙහම නැත්නම් 
අලුත් ආණ්ඩුකම ව වස්ථා අධිකරණයට අභියාචනයකට ඉඩ 
හරින එක. මා හිතන්ෙන් ඒක වඩා ෙහොඳයි කියලායි. ෙම් පිළිබඳව 
ද නීතිඥ පජාව සමඟ සාකච්ඡා කරලා අෙප් අධිකරණ ව හය 
ෙවනස් කිරීමට අවශ  කාලය දැන් පැමිණ තිෙබනවා කියලායි මා 
හිතන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා වචන කීපයක් කථා 
කරන්න කැමැතියි, නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව පිළිබඳව. නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව පිළිබඳව ෙනොෙයකුත් පශ්න මතු වුණා. අපට 
පරණ විධියටම -ඒ විධියටම- නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
තියාගන්න ඕනෑද? ආණ්ඩුවක් ෙවනස් වුණාම, අලුත් ආණ්ඩුවට 
අයිතියක් තිෙබන්න ඕනෑ තමන්ට ඕනෑ ෙකනාෙගන් නීති උපෙදස් 
ගන්න. තමන්ට විශ්වාසය තිෙබන නීතිඥවරයා ළඟට ෙන් 
යන්ෙන්. අප පුද්ගලිකව නඩුවක් දැම්මාම, අපට විශ්වාසය නැති 
නීතිඥ යකු ළඟට යන්ෙන් නැහැ. එම නිසා අපි ෙමය නැවත 
සලකා බලන්න ඕනෑ. ඉන්දියාෙව් එෙහමයි ෙවන්ෙන්. ඉන්දියාෙව් 
ආණ්ඩුව ෙවනස් කරන ෙකොට නීතිපතිවරයා ෙවනස් ෙවනවා. 
නීතිපතිවරයාෙග් කාර්යය ෙවනස්. ෙසෝලි ෙසොරාබ්ජි නමැති 
සුපසිද්ධ නීතිඥවරයා - Senior Advocate - ෙකොංගස් ආණ්ඩුව 
යටෙත්ත් සිටියා; වී.පී.සිං යටෙත්ත් සිටියා; චන්දෙසේකර යටෙත්ත් 
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සිටියා; පසුව BJP එක යටෙත්ත් සිටියා. නමුත් ආණ්ඩු ෙවනස් වන 
විට නීතිපතිවරයා ෙවනස් ෙවන්න ඕනෑ. අෙප් රටට වඩා ෙවනස් 
කාර්යයක් තමයි එරට නීතිපතිවරයා ඉටු කරන්ෙන්. එම නිසා මම 
හිතනවා, අපි නැවත ෙම් පිළිබඳව සලකා බලන්න ඕනෑ කියා. 
අපරාධ නඩු සම්බන්ධෙයන් කථා කෙළොත්, ඒ සඳහා Director of 
Public Prosecutions කියලා ෙවනම ආයතනයක් පිහිටුවා - අපට 
DPP ෙකෙනක් සිටියා, 1970 ගණන්වල. ඒ කමය සෑෙහන ෙහොඳට 
සාර්ථක වුණා. නැවත අප ඒ පිළිබඳව සලකා බලන්න ඕනෑ. මා 
කියන්ෙන් ඒ පිළිබඳව නැවතත් සාකච්ඡාවක් අවශ  බවයි. අපරාධ 
නඩු ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳ සම්පූර්ණ ස්වාධීනත්වයක් තිෙබන්න 
ඕනෑ. මම ඒක පිළිගන්නවා. එම නිසා එය ෙවනම 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් හැටියට තියන්න ඕනෑ. ඉන්දියාෙව් Attorney
-General ෙනොෙවයි අපරාධ නඩුවල කටයුතු අරෙගන යන්ෙන්. 
ඒවා කරන්න අපරාධ නඩු ෙමෙහයවන ෙවනම අංශ තිෙබනවා. 
අෙප් රෙටත් ෙම් තත්ත්වය ෙවනස් කරන්න අපි හිතලා බලන්න 
ඕනෑ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමා තව විනාඩියකින් නවත්වනවා නම් ෙහොඳයි. දැන් 

ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසන්. තව විනාඩියක් ෙදන්න පුළුවන්. 

 
ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன) 
(The Hon. (DR) Jayampathy Wickramaratne) 
මම අවසාන වශෙයන් ෙම් කාරණය කියන්න කැමැතියි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි කනිෂ්ඨ නීතිඥවරු හැටියට 
ඉන්න කාලෙය් රජෙය් නීතිඥවරු නරක නඩුවක් තිබුණා නම් ඇද 
ෙගන ගිෙය් නැහැ; ඒවා නැවැත්වූවා; crash ෙකරුවා. දැන් ඒ 
සම්පදායයන් ෙවනස් වී ෙගන යනවා. රජෙය් නීතිඥවරුන්ෙගන් 
වැඩි ෙදනා ඉතාමත් ෙහොඳින් ඒ සම්පදායන් රැෙගන යන අතර. 
විෙශේෂෙයන්ම සමහර අපරාධ නඩුවල සහ ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් 
ෙකෙරන මූලික අයිතිවාසිකම් රිට් ආඥා නඩුවලදී විධායකයට වඩා 
වැඩි විධායක මනසකින් කටයුතු කරන නීතිඥවරු ඉන්නවා. ඒ 
තත්ත්වය ෙවනස් විය යුතුයි. කමලසෙබ්සන් නැමති සුපසිද්ධ 
කවුරුත් ගරු කරන නීතිපතිවරයා ඔහුෙග් කනිෂ්ඨ නීතිඥවරුන්ට 
හැම දාම උපෙදස් දුන්නා, නරක නඩුවක් fight කරන්න එපා 
කියලා. නමුත් කනගාටුයි කියන්න, හැම රජෙය් නීතිඥවරයාම ඒ 
උපෙද්ශය අනුගමනය කරන්ෙන් නැහැ. එම නිසා 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් සහ අභියාචනාධිකරණෙය් මූලික 
අයිතිවාසිකම්, අභියාචනා රිට් ආඥා සහ එක්තරා දුරකට අපරාධ 
නඩුත් අනවශ  ෙලස ඇදී යනවා. ඒ නිසා ෙම් පිළිබඳවද අපි 
සාකච්ඡා කළ යුතුයි.  

අධිකරණය සහ නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව පිළිබඳව බලවත් 
විෙව්චන පසු ගිය කාලෙය් ඇති වුණා. එක ෙයෝජනාවක් තිබුණා, 
නීතිපතිවරයා පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනැල්ලා පශ්න අහන්න ඕනෑ 
කියලා. ඊට විරුද්ධව ශී ලංකා නීතිඥ සංගමය  ෙයෝජනාවක් 
සම්මත ෙකරුවා. මම ඒක සම්පූර්ණෙයන් අනුමත කරනවා. ඒත් 
එක්කම ශී ලංකා නීතිඥ සංගමය කිව්වා, ෙම් විෙව්චනය ගැන හිතා 
බලන්න කියලා. අධිකරණයට සහ නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
කිව්වා, "ෙම් රෙටන් එන විෙව්චනය,මහ ජනතාව තුළින් එන 
විෙව්චනය ඔබලාෙග් සැලකිල්ලට ගන්න" කියලා. මම 
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් කාරණය සඳහන් කරන්න ඕනෑ. අධිකරණයට 
යුතුකමක් තිෙබනවා, නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවටත් යුතුකමක් 
තිෙබනවා, ෙම් රට පුරා නැ ෙඟන එක්තරා විධියක විෙරෝධතා හා 
අද අධිකරණය සහ නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව පත්ව තිෙබන 
තත්ත්වය පිළිබඳව රෙට් ජනතාවෙග් අදහස් සැලකිල්ලට භාජන 
කරලා මීට වඩා ෙහොඳ තත්ත්වයකින් අධිකරණයත්, නීතිපති 

ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් රැෙගන යාමට. ඒක වුෙණ් නැත්නම් අෙප් 
රෙට් ජනතාව තුළ නීති අංශය ෙකෙරහි, අධිකරණය ෙකෙරහි 
තිෙබන විශ්වාසය කඩා වැටුෙණොත් මුළු රටම කඩා වැෙටන නිසා. 
ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කළ යුතුයි කියා මා 
ෙයෝජනා කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 4.53] 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ස්තුතියි. ආරක්ෂාව, 

අධිකරණය, නීතිය හා සාමය කියන ඒවා එකිෙනකට සම්බන්ධයි. 
ජාතික ආරක්ෂාවට අද තිෙබන ෙලොකුම තර්ජනය ඇෙමරිකානු 
අධිරාජ වාදය පමුඛ ජාත න්තර ආධිපත වාදය කියලා මා 
පළමුෙවන්ම කියන්න ඕනෑ. අෙප් ජාතික නිදහස යම් ආකාරයකට 
යටපත් කරන්න මානව හිමිකම් ෙකොමිසම ඉදිරිෙය් කියාත්මක 
ෙවන ඇෙමරිකාව පමුඛ අධිරාජ වාදය අෙප් ර ජය විසින් දෑතින්ම 
වැලඳ ගැනීම අෙප් රජයත් ඊට හවුල්කාරිත්වයක් දීමක් හැටියට මා 
සලකනවා. ඒක තමයි ෙම් රෙට් ජාතික ආරක්ෂාවට තිෙබන 
තර්ජනය.  

ඊළඟට, මට අධිකරණ අමාත ාංශයට ෙපොඩි පශංසාවක් 
කරන්න තිෙබනවා. ඉංගීසි උන්මාදෙයන් ෙපළුණු 
අගවිනිසුරුවරෙයක්, සිංහෙලන් තම නීති උපාධිය කරපු 
ශිෂ යන්ට ඉංගීසිෙයන් පමණක් නීති විදුහෙල් පශ්න පත්තර ෙදන 
තැනට තීන්දු ගත්තාම ඒ පිළිබඳව දැඩි විෙරෝධයක් පළ කරපු 
අයෙගන් ෙකෙනක් වූ මම අද  ඒ තත්ත්වය ෙවනස් කර තිබීම ගැන 
ඉමහත් සතුටු ෙවනවා. මම ගරු සභාෙව් ෙනොහිටපු ෙවලාෙව් එදා 
ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමාෙගන් මෙග් පශ්නයකට උත්තරයක් 
ලැබුණා. ඒ තත්ත්වය ෙවනස් කරලා ඒ විකාරය අද යථා 
තත්ත්වයට පත් කරලා තිෙබනවා. ඒ ගැන  අධිකරණ 
අමාත තුමාට ස්තුතියි.  

මම එක කාරණයක් කියන්න ඕනෑ. මම අපිකාෙව් තිබුණු එක 
සමුළුවකට ගියා. ඒ සමුළුවට ගිය ෙවලාෙව් ෙපනී ගිය ෙද් තමයි ඒ 
රටවල ෙද්ශීය භාෂාවන් යටපත් ෙවමින් තිෙබන බව. මම කිව්වා, 
අෙප් රෙට් නම් ඉහළ අධ ාපනයට යන ෙකොට අෙප් ෙද්ශීය 
භාෂාව හා ඉංගීසි භාෂාව ෙදකම පාවිච්චි කරනවා කියලා. 
ඇත්තටම හැම පාඨමාලාවකටම ඒක ෙකෙරන්ෙන් නැහැ. එෙහම 
ෙකෙරනවා නම් අෙප් භාෂාව රැෙකයි. ෙම් ඉංගීසි භාෂාෙව් 
ආධිපත  ෙලෝක භාෂාවක් හැටියට පබලයි. අෙප් භාෂාවත් 
ආරක්ෂා කරගන්න ඕනෑ නම් අපි භාෂා ෙදෙකන්ම උසස් 
අධ ාපනය හැදෑරීමට ශිෂ යන්ව ෙයොමු කරගැනීම කළ යුතුයි. එය 
අෙප් භාෂාව රැක ගැනීමට තිෙබන මාර්ගය බව කියන්නට ඕනෑ. 

මහාධිකරණ විෙශේෂ ෙකොමසාරිස් ෙකෙනක් පත් කරන්න 
යනවා කියා කියලා තිෙබනවා මම දැක්කා. මට මතකයි, මම 
නීතිඥ වෘත්තියට ආපු මුල් කාලය. ඒ තරම් ෙලොකු වෘත්තියක් මම 
කෙළේ නැහැ. මට මතකයි, ඒ දවස්වල තිබුෙණ් Commissioner of 
Assize කියලා තත්ත්වයක්. ඒ තමයි මහාධිකරණ 
නඩුකාරතුමාෙග් එදා තිබූ තත්ත්වය. දැන් ෙම් අලුත් 
ෙකොමසාරිස්වරෙයක් පත් කිරීම පිළිබඳ පශ්නයක් තිෙබනවා. අෙප් 
නීතිඥ සංගමෙයනුත් පශ්නයක් අහලා තිෙබනවා, එය සුදුසුද කියා. 
ඒ වාෙග්ම ෙම් මහාධිකරණ විෙශේෂ ෙකොමසාරිස් හැටියට පත් 
කරන විශාමික විනිශ්චයකාරතුමියෙග් ළැදිකම් ගැන පශ්නයක් 
තිෙබනවා. මම අද ෙම් පශ්නය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මතු කරන්ෙන්, 
ෙම් තනතුරට  එතුමිය පත් කිරීම පිළිගන්නවාද නැද්ද කියන 
කාරණය පිළිබඳ එතුමිය නැවත සලකා බලයි කියලායි. ෙමොකද, 
එතුමියෙග් යම් නඩු තීන්දු ගැන ඇතිවී තිබූ පශ්න ගැන අපට කථා 
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කරන්න පුළුවන්. ෙකෙසේ නමුත් අපි අද අවසාන වශෙයන් 
ඉල්ලන්ෙන් මහාධිකරණෙය් ඇබෑර්තු තිෙබද්දී, මට කියා තිෙබන 
හැටියට මම වැරැදි ෙවන්න පුළුවන්. 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා (අධිකරණ හා  
බුද්ධශාසන අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ - நீதி 
அைமச்ச ம் த்தசாசன அைமச்ச ம்) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe - Minister of Justice 
and Buddhasasana) 
මම ෙම් කාරණය පැහැදිලි කරන්න ඕනෑ. ඔබතුමා මෙග් 

ෙවලාෙවන් ගත්තත් කමක් නැහැ, ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර 
මන්තීතුමනි.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඔව්, ඇමතිතුමනි, ෙකටිෙයන් කියන්න.  

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
මහාධිකරණ ෙකොමසාරිස්වරු පත් කිරීම දැන් අවුරුදු 10ක් 

12ක් තිස්ෙසේ ව වස්ථාෙව් පතිපාදන අනුව දිගින් දිගටම සිද්ධ 
ෙවමින් පවතින කාරණයක්. දැනට යාපනෙය් මහාධිකරණ 
ෙකොමසාරිස්වරිය විධියට විශාම ගත් ශිවපාක  සුන්දරම් මැතිනිය 
තමයි, ෙදමළ භාෂාව දන්නා අයෙග් අඩුවක් තිෙබන නිසා පත් 
කරලා ඒ කටයුතු කරන්ෙන්. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මම එය පිළිගත්තා. ඔබතුමා කිව්ව එක මම පිළිගත්තා.  

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ඒ වාෙග්ම සිංහල මහාධිකරණ ෙකොමසාරිස්වරෙයක් 

මන්නාරෙම් පත් කර ඉන්නවා. ෙමොකද, එතුමා ෙදමළ භාෂාෙවන් 
අධිකරණ කටයුතු කරන්න දන්නවා. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
එෙලස ෙකොමසාරිස්වරු පත් කරන එක මම පිළිගත්තා.   
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ඒක අමාත ාංශෙය් අවශ තාවක් නිසාවත්, ජනාධිපතිතුමාෙග් 

අවශ තාවක් නිසාවත් ෙනොෙවයි- 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ජනයාෙග් අවශ තාව. 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
නැහැ. ෙමෙහමයි. ගරු අගවිනිසුරුතුමා අධිකරණ ෙසේවා 

ෙකොමිසෙම් තීරණයක් මත අෙපන් ඉල්ලීමක් කෙළොත් පත් කරලා 
ෙදන්න කියලා, ඒ නම් කරන ෙකනා පත් කිරීම විතරයි 
ජනාධිපතිතුමා කරන්ෙන්.  

 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
හරි, මම පිළිගත්තා.  
 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ෙමොකද, ඒ පත් කිරීම supernumerary cadre එෙකන් පිට 

කරනු ලබන පත් කිරීමක්.  විෙශේෂ අධිකරණයක් පිහිටුවා එල්ටීටීඊ 
නඩු ටික ඉවර කරන කමෙව්දයක් අවශ යි කියලායි අපි කිව්ෙව්. 

 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ෙහොඳයි මම පිළිගත්තා. ඔබතුමා කිව්ව කාරණය මම 

පිළිගත්තා.  ඔබතුමාෙග් පැහැදිලි කිරීම මම ෙත්රුම් ගත්තා. නමුත් 
ෙම් ගැන පශ්නයක් තිෙබනවා. අධිකරණෙය් ඇබෑර්තු තිෙබනවා. 
ගරු සුමන්තිරන් මන්තීතුමාෙග් කථාෙව්දීත් කිව්වා, ඇබෑර්තු 
තිෙබනවා කියලා. 

 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
දැනට  නැහැ. ඊෙය් ෙපෙර්දා එකක් create  වුණා. වැරදි 

කරුණු තමයි ඉදිරිපත් වුෙණ්.  
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු සුමන්තිරන් මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ කරුණ ද? 
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ඒ කරුණ වැරැදියි. 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ෙහොඳමයි. ෙකෙසේ නමුත්, ෙකොමසාරිස්වරෙයක් හැටියට පත් 

කරනෙකොට ෙමතැන තිෙබන පශ්නය ෙවන්ෙන් එතුමියෙග් යම් 
නඩු තීන්දු පිළිබඳ ආන්ෙදෝලනයක් තිබීමයි. එවැනි 
ආන්ෙදෝලනයක් තිෙබන ෙකෙනක් පැත්තකින් තබන එක 
ෙහොඳයි. එෙහම නැතුව එයාම පත් කරන්න වුවමනායි කියනවා 
නම්, විශ්වාසවන්තභාවයට එය වරදක් ෙවයි කියා මම හිතනවා.  

 නීති ආධාර ෙකොමිෂන් සභාව ඉතාම විශිෂ්ට ෙසේවාවක් 
කරනවා. මම හිතන්ෙන් මම ඇමතිවරයා හැටියට ඉන්න කාලෙය් 
අපි ගම්වල වැඩ කරන අෙප් නිලධාරින් පුහුණුවක් ෙදන්න යැව්වා, 
ඒ පුහුණුෙවන් පස්ෙසේ නීති ආධාර ෙකොමිසම පිළිබඳ ජනයාට 
හඳුන්වා ෙදන්න. හැබැයි, නීති ආධාර ෙකොමිසෙම් පශ්නය 
තිෙබන්ෙන් ඔවුනට ෙගවන ගාස්තු පමාණය අඩු නිසා ෙම් ෙගවන 
මට්ටෙමන් ෙහොඳ නීතිඥයන් ෙයොදා ගැනීමට බැරිකමක් තිබීම.  
ෙමවර ඇස්තෙම්න්තුවල රුපියල් මිලියන 19ක් විතර වැඩි කර 
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තිෙබනවා මම දැක්කා. රුපියල් මිලියන 19ක් වැඩි කර 
තිෙබන්ෙන් ඒ කාර්යාලවල වියදම් වැඩි කිරීමටද, එෙහම නැත්නම් 
නීතිඥවරුන්ෙග් ගාස්තු වැඩිකර ලබා දීමටද?  නීතිඥවරුන්ෙග් 
ගාස්තු වැඩි කර ලබා දුන්ෙනොත් විතරයි අපට යම් තරමක 
නීතිඥවරු ෙම්වාට ෙයොදා ගැනීමට පුළුවන් වන්ෙන්. නීතිෙය් 
සහාය අපට ලබා ෙදන්න බැරි වුෙණොත් යුක්තිය හා සාධාරණත්වය 
කියන එක සම්පූර්ණෙයන් විරූපී බවට පත් ෙවනවා. ෙමොකද, ඇති 
ඇති හැටියට තමයි යුක්තිය ලැෙබන්ෙනත් කියන ෙවළඳ ෙපොළ 
රීතිය තමයි එතෙකොට අධිකරණෙයත් කියාත්මක ෙවන්ෙන්. 
ෙමොකද, බස් එෙක් යන අය එල්ලිලා හිටෙගන යනවා. සැප කාර් 
තිෙබන අය කාර්වල යනවා.  ති ෙයන හැටියට තමයි 
ගමනාගමනය. නමුත් අධිකරණෙය් නීතිය හා යුක්තිය 
ගමනාගමනය වාෙග් ෙවන්න බැහැ. ඒ නිසා අපි නැති බැරි මින්ස්සු 
පිළිබඳ ෙසොයා බලන නීති ආධාර ෙකොමිසම මීට වඩා බලවත් කළ 
යුතුයි; මීට වඩා අර්ථවත් කළ යුතුයි. එෙහම නැත්නම් අපට 
එක්තරා විධියකට බලගතු අයුක්තියක් වනවා. "නීතිය අහිමි 
ෙවනවා නම්, නැති බැරිකම නිසා ඊට වඩා ෙලොකු අපරාධයක් 
රටක ෙවන්ෙන් නැහැ" කියලා ෙශේෂ්ඨ විනිශ්චයකාරවරු 
ගණනාවක්  කියා තිෙබනවා. 

ඊළඟට මම මතක් කෙළේ, සිංහල ජනතාව බහුතරයක් සිටින 
පෙද්ශවලට ෙදමළ පරිවර්තකයන් සහ ෙදමළ ජනතාව බහුතරයක් 
සිටින පෙද්ශවලට සිංහල පරිවර්තකයන් අවශ යි කියන 
කාරණයයි. නමුත් පරිවර්තකයන්ෙග් හිඟයක් තිෙබනවා. ඒ නිසා 
ඉක්මනටම පරිවර්තන ෙසේවය ලබා දීමට කටයුතු කළ යුතුයි. 
පරිවර්තන ෙසේවයට බඳවා ගැනීෙම්දී තිෙබන්නා වූ ෙරගුලාසිවල, 
අවම සුදුසුකම්වල යම් ෙවනසක් කරලා, පරිවර්තන විභාගයක් 
පවත්වා එම විභාගෙයන් සමත් ෙවන සියලු ෙදනා පරිවර්තන 
ෙසේවයට බඳවා ගැනීම තමයි සුදුසු ෙවන්ෙන්. එෙහම කරලා ෙම් 
පරිවර්තන ෙසේවෙය් පවතින හිඟය අවසන් කර ගත්ෙතොත්, සිදුවන 
අසාධාරණය හුඟාක් දුරට අවම කර ගන්න පුළුවන් ෙවයි කියා මා 
හිතනවා. එෙහම  ෙනොවුෙණොත් අසාධාරණයක් තමයි සිදු 
ෙවන්ෙන්. උදාහරණයක් විධියට ගත්ෙතොත්, යම් නඩුවක් අසන 
විට, එම නඩුව ඇෙහන්ෙන් ඒ අදාළා ෙකනාෙග් භාෂාෙවන් 
ෙනොෙවයි නම්, එම නඩුෙව් කටයුතු ෙකෙරන්ෙන් ඔහුට ෙත්ෙරන 
භාෂාෙවන්  ෙනොෙවයි නම්, ඔහුට පරිවර්තනය කර ෙදනු ලබන 
ෙකෙනකුෙග් උදව්වත් ලැෙබන්ෙන් නැත්නම් හුෙදක්ම ඒ 
මනුෂ යාට -ඒ පැමිණිලිකරුවාට, ඒ විත්තිකරුවාට- අත් ෙවන 
ඉරණම ඉතාම අයුක්තිසහගතයි. 

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

විනාඩියක කාලයකුයි තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ෙහොඳමයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව ගැන සඳහන් කරමින් මම මෙග් 
කථාව අවසන් කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව කියන්ෙන්, නීතිය කියාත්මක කරන 
ආයතනවලට උපෙදස් ෙදන ස්ථානයක්. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, මම ෙපොලිස්පතිතුමාට යැවූ ලිපියකට පිළිතුරු 
වශෙයන් ෙපොලිස් මූලස්ථානෙයන් මට එවූ ලිපියක් දැන් මා ළඟ 
තිෙබනවා. එම ලිපිෙය් සිරස්තලෙය් සඳහන් කර තිෙබන්ෙන්, මා 
යැවූ ලිපිෙය් තිබුණු සිරස්තලයමයි. "රනිල් විකමසිංහ මහ බැංකු 
මගඩිෙය් විත්තිකරුෙවකි" යනුෙවන් එහි සඳහන් ෙවනවා. මෙග් 
සිරස්තලයත්, මෙග් පැමිණිල්ලත් වුෙණ් එයයි. ඒ අතරම චන්දිකා 
බණ්ඩාරනායක මැතිනිය සම්බන්ධෙයන් ෙගොනු කර ඇති ලංකා 

මැරයින් සර්විස් කියන නඩුවට අදාළව ෙශේෂ්ඨාධිකර ණෙයන් 
ඇයෙග් කියා කලාපය පරීක්ෂණයට ලක් කරන්නය කියා අපරාධ 
පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට භාර දුන්නා. අපරාධ පරීක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව අවුරුදු පහක් ගත වනතුරුත් එම කටයුත්ත 
ෙනොකරනෙකොට, මම ෙම් ළඟදීත් ගිහින් ඒ ගැන මතක් කළා. ඉන් 
පසුව මම ෙම් ගැන ෙපොලිස්පතිතුමාෙගන් විමසා යැව්වා. එහිදී මම 
ඇහුෙව්, අගමැතිතුමා ෙම් මහ බැංකු මගඩියට තිබුණු සම්බන්ධය 
ගැනත්, චන්දිකා බණ්ඩාරනායක මැතිනියට විරුද්ධව 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් ෙගොනු කළ නඩුවට අදාළව කළ යුතු 
පරීක්ෂණය පිළිබඳව තිබුණු දැනුම් දීමත් සම්බන්ධෙයන් ෙපොලීසිය 
කරන්ෙන් ෙමොකක්ද කියායි. ෙපොලීසිය මට කියා එවා තිෙබනවා, 
ඒවා නීතිපතිතුමාෙග් උපෙද්ශය ලබා ගැනීමට යැව්වාය කියා. 
අෙප් අය අතෙර් දැන් යම් විහිළු කථාවක් තිෙබනවා. ඒ තමයි, 
"නීති උපෙද්ශ ලබා ගැනීම සඳහා නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
යැව්වාය කියන්ෙන්, ඒක ඉතින් ආෙයත් එන්ෙන් නැහැ" කියන 
එකයි. ඒ වාෙග් කථාවක් තිෙබනවා. ෙමොකද, හැම දාම 
ෙපොලීසිෙයන් ඇවිත් උසාවිෙය්දී කියන්ෙන්, "නීතිපතිතුමාෙග් 
උපෙදස් පැතුවාය, නමුත් නීතිපතිතුමාෙග් උපෙදස් ලැබුෙණ් 
නැහැ" කියා. නීතිපතිතුමා කියනවා, "ඔය  ෙබොරු. ෙපොලීසිය 
උසාවිවලට ගිහින් එෙහම කිව්වාට, මට ඒවා එවා නැහැ" කියා.  
ඉතින් මම දන්ෙන් නැහැ, ෙම්ක ෙපොලිස්පතිතුමා ඇත්තටම 
යැව්වාද, නැද්ද කියා. ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමනි, ඒ නිසා 
මම ඔබතුමාට ෙමය විෙශේෂෙයන්ම ෙයොමු කරනවා, "ඒ ගැන 
ෙසොයා බලන්න" කියා. ෙමොකද, මම නම් හිතන්ෙන් නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අධීක්ෂණ කමිටුව ඉදිරියට එන්න ෙවනවා 
කියායි.  

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

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ෙහොඳමයි. අධීක්ෂණ කමිටුව  පිහිෙටව්වාට පසුව නීතිපති 

ෙදපාර්තෙම්න්තුවට එය ඉදිරියට අනිවාර්යෙයන්ම එන්න ෙවනවා. 
ඒ නිසා නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව එෙහම පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ෙගන්වන්න බැරිය, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අධීක්ෂණයට ලක් කරන්නය 
බැරිය කියන්න බැහැ. මම කියනවා, "ෙශේෂ්ඨාධිකරණය හා 
අභියාචනාධිකරණය හැර අෙනක් අධිකරණයන් පවා 
අධීක්ෂණයට ලක් කිරීමට අපට අධීක්ෂණ කමිටුවක් තිබිය යුතුයි" 
කියා. මම ෙම් ගැන අධීක්ෂණ කමිටු සාකච්ඡාෙව්දී ගරු 
අගමැතිතුමාටත් කිව්වා. ෙමොකද, එෙසේ කිරීම තුළින් තමයි, 
මහජනයාෙග් පැත්ෙතන් එන්නා වූ පැමිණිලි අපට එතැනදී දිග 
හැර කථා කරන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්. ඒක තමයි, correcting 
method එක. ෙමය නිවැරදි කිරීෙම් කියාදාමය එන්ෙන් එෙහමයි. 
ඒ නිසා අධිකරණය සම්බන්ධෙයනුත් අධීක්ෂණ කමිටුවක් ඇති 
කරන්නය කියා ඉල්ලා සිටිමින් මා නිහඬ ෙවනවා.  

[අ.භා. 5.05] 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා (ජාත න්තර ෙවෙළඳ රාජ  
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க - சர்வேதச வர்த்தக இராஜாங்க  
அைமச்சர்) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe - State Minister of 
International Trade) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දිනෙය්දී ෙම් විවාදයට 

සහභාගි ෙවමින් මාහට කථා කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම 
සම්බන්ධෙයන් මා ඔබතුමාට ෙබෙහවින් ස්තුතිවන්ත  ෙවනවා. අද 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

දිනෙය් කථා කිරීමට කථිකයන් විශාල පිරිසක් සිටින නිසා මා හට 
ලැබී තිෙබන්ෙන් ෙබොෙහොම ෙකටි කාලයක්. ඒ නිසා මම 
ෙකළින්ම පශ්නයට ෙයොමු ෙවන්නම්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමාට මම "මන්තීතුමා" කියා ආමන්තණය 
කරන්ෙන් නැහැ. එතුමා දැරූ ජනාධිපති තනතුරට තිෙබන 
ගරුත්වය නිසා මා ඒ විධියටම කථා කරනවා. අද දිනෙය්දී එතුමා 
ෙම් ගරු සභාව තුළ කථා කළ අවස්ථාෙව් ෙදෝෂාෙරෝපණ 
කිහිපයක්ම සිදු කරලා තමයි, ෙම් ගරු සභාෙවන් පිටත් ෙවලා 
ගිෙය්. ඒ සිදු කළ ෙදෝෂාෙරෝපණවලට අපි උත්තර ෙදන ෙම්  
අවස්ථාෙව්දී, චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාත් ෙම් ගරු සභාෙව් සිටින 
බව අපට ෙපෙනනවා. මම හිතන්ෙන් රාජපක්ෂවරුන්ෙගන් 
ෙහොඳම ෙකනා තමයි එතුමා. එතුමා සාධාරණය ගැන විශාල 
උනන්දුවක් තිෙබන පුද්ගලෙයක් නිසා එතුමා පිළිබඳව අෙප් 
ෙලොකු ෙගෞරවයක් තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ගරු චමල් රාජපක්ෂ 
මැතිතුමා කථානායක වශෙයන් කටයුතු කළ කාලෙය්දී, අපි 
කැමරූන් රටට ගිහිල්ලා ෙම් රෙට් පවතින ෙම් පශ්නය 
සම්බන්ධෙයන් කථා කළා. ඒ අවස්ථාවල විෙශේෂෙයන්ම බලවත් 
රටවල් වූ ඇෙමරිකාව, පංශය, එංගලන්තය වාෙග් කුමන රටක් 
ෙහෝ ෙදබිඩි පිළිෙවතක් අනුගමනය කළා නම් ඊට විරුද්ධවත් අපි 
කථා කළා. හැබැයි, අපි ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ, අපි ඉන්ෙන් 
ලංකාෙව්ය කියන කාරණය. අද දිනෙය්දී අගමැතිතුමා සංෙව්දීව 
එතුමාෙග් අදහස් පකාශ කළා. ෙම් ජාතිවාදය අවුස්සන්න එපාය 
කියන කථාව එතුමා කිව්වා.   

ජාතිවාදය අවුස්සලා, රෙට් ඉදිරි අනාගතය පරිත ාග කරලා 
ෙද්ශපාලනඥෙයෝ කිහිප ෙදෙනක් තමන්ෙග් බංෙකොෙලොත් 
මැතිවරණ ව ාපාරය කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වුණා. හිටපු 
ජනාධිපතිතුමා  ජනාධිපති ධුරෙය් හිටපු කාලය තුළ සිදු වුණු 
ෙද්වල් එතුමාට අමතක ෙවලා වාෙග් කථා කළා. විෙශේෂෙයන්ම 
හමුදාෙව් ගරුත්වය ආරක්ෂා කිරීම සම්බන්ධෙයන් එතුමා කථා 
කළා. තමන්ෙග් ජීවිතය පරදුවට තබලා, ෙබොකු බඩ වැල් අෙත් 
තබා ෙගන ගිහිල්ලා යුද්ධය ජයගහණය කළාට පස්ෙසේ යුද හමුදා 
නායකයා හිෙර් දමලා, ජම්පර් ගසස්ලා, අවුරුදු හතරක් හිෙර් 
තියලා, අපට ඇවිල්ලා බණ කියනවා, "ෙම් රෙට් හමුදා 
නිලධාරින්ෙග් ගරුත්වය හාස යට ලක් කරන්න එපා" කියා. 
සරමක් ඇඳ ෙගන, සාටකයක් දමා ෙගන, ෙම් රෙට් ජාතික ඇඳුම 
ඇඳ ෙගන, ෙමෙහම කථා කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙමොකක්ද, 
සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මයා කරපු වරද? මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්මයාට විරුද්ධව ඡන්දය ඉල්ලුවා. එච්චරයි කරපු වරද. මට 
විරුද්ධව හමුදා නිලධාරී මහත්මෙයක් කඩුෙවල පෙද්ශෙයන් හරි, 
ෙකොෙහන් හරි ඡන්දය ඉල්ලුවා නම්, එතුමාව හිෙර් දමලා මම 
ඇවිල්ලා බණ කිව්වාම හරි යනවාද? එතුමා විෙශේෂෙයන්ම අදහස් 
පකාශ කළා, හමුදා නිලධාරින්ෙග් නිල කාලය සම්බන්ධෙයන්. 
එතුමා ෙම්ජර් ජනරාල්වරු දස ෙදෙනක් අනිවාර්ය නිවාඩු යැව්වා. 
ෙමොකක්ද, ඒ අය කරපු වැරැද්ද? වැරැද්ද තමයි සරත් ෙෆොන්ෙසේකා 
මහත්මයා එක්ක තිබුණු සම්බන්ධය. සම්බන්ධය කියන්ෙන්, සරත් 
ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මයා යුද හමුදාපති වශෙයන් කටයුතු කළ 
කාලෙය් තමන්ෙග් කනිටු නිලධාරින් සමඟ තිබුණු සම්බන්ධතාව. 
ඒක තමන්ෙග් කාර්ය භාරය කරන ෙකොට නීත නුකූලව තමන් 
එක්ක තිබුණු සම්බන්ධතාව. එෙහම නැතුව ඡන්දයට උදවු කරලා 
ෙනොෙවයි. ෙම්ජර් ජනරාල්වරු දස ෙදෙනක් අනිවාර්ය නිවාඩු 
යැව්වා. ෙමන්දක සමරසිංහ, ධම්මික ලියනෙග්, අතුල ජයවර්ධන, 
ෙමොහාන් ජයවර්ධන, ජයනාත් ෙපෙර්රා, ලක්සිරි අමරතුංග, 
මෙහේෂ් ෙසේනානායක, සුමිත් පදුමදාස, රංජිත් ද සිල්වා, බිෙග්ඩියර් 
දම්පත් පනාන්දු යන නිලධාරින් අමු අමුෙව් ෙගදර යැව්වා, හිටපු 
කථානායකතුමනි. දැන් ඇවිල්ලා අපට කියනවා, "ෙම් 

සම්බන්ධෙයන් සංෙව්දීව කටයුතු කරන්න" කියා. අපි සංෙව්දීව 
තමයි කටයුතු කරන්ෙන්. අපි ෙද්ශපාලනය කරන්ෙන් නැහැ. 
ජනාධිපතිතුමා, අගමැතිතුමා නීත නුකූලව තමයි කටයුතු 
කරන්ෙන්. අෙපන් වරදක් සිදු වුණා නම්, ඒ බව අපට දන්වන්න. 
Secretary තනතුරක් ලැබිය යුතුව තිබුණු යම් පුද්ගලෙයක් මට 
කිව්වා, "ඒ තනතුර හම්බ වුෙණ් නැහැ" කියා. ෙම්වා ගැන අපට 
දන්වන්න. අත් වැරදීමකින් ෙහෝ අපි ෙනොදැනුවත්ව එවැනි ෙද්වල් 
සිදු ෙවනවා නම්, ඒ බව අපට දන්වන්න. අපි ඒ සම්බන්ධෙයන් 
කථා කරනවා. පතිපත්ති ගරුක ෙද්ශපාලනයක් අපි කරන්ෙන්. 
අපට අෙප් පැත්ෙත් වුණත් එකයි, ෙකොයි පැත්ෙත් වුණත් එකයි. 
අපි හරි ෙද් ෙවනුෙවන් කථා කරනවා.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු රාජ  ඇමතිතුමනි, මම ෙපොඩි පශ්නයක් අහන්නද? 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
වැඩි ෙවලාවක් ගන්ෙන් නැතුව ඉක්මනින් අහන්න. 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
හිටපු අගවිනිසුරුතුමාට මම කිසිෙසේත් අනුමැතියක් ෙදන්ෙන් 

නැහැ. නමුත් ඔහුව පිටමං කර යැව්ෙව් ෙමොන නීතිය අනුවද? 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ඕනෑම රූපවාහිනී නාලිකාවක මම ඔබතුමා සමඟ ඒ 

සම්බන්ධෙයන් පැයක් විවාද කරන්න කැමැතියි. එෙහම කෙළේ, 
එතුමාෙග් පත් වීම නීත නුකූල ෙනොවන නිසායි. මම ඒ 
සම්බන්ධෙයන් ෙහොඳට අධ යනය කරලා තිෙබනවා. පත්වීම 
නීත නුකූල ෙනොවනවා නම්, එතුමාට ඒ තනතුර දරන්න 
සුදුසුකමක් නැහැ. අන්න ඒ ෙහේතුව මත තමයි එතුමාව පිටමං 
කෙළේ. ඒ නිසා ඔබතුමා ඒ සම්බන්ධෙයන් මාත් එක්ක පස්ෙසේ 
කථා කරන්න. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා ඕනෑ තැනක මාත් එක්ක 
පැයක් කථා කරන්න එන්න. [බාධා කිරීමක්] වාසුෙද්ව 
නානායක්කාර මන්තීතුමනි, මම ඔබතුමාට සාමාන ෙයන් ගරු 
කරනවා. ඔබතුමාෙග් භාෂාවට ගරු කරන්ෙන් නැහැ. හැබැයි 
ඔබතුමාෙග් ෙද්ශපාලන පතිපත්තිවලට යම් ආකාරයකින් ගරු 
කරනවා; යම් ආකරයකින්. ඔබතුමන්ලා ඇයි, ෙම් ජාතිවාදය 
අවුස්සන්ෙන්? අපි ෙම් ජිනීවා මානව හිමිකම් ෙකොමිසම සමඟ 
සාකච්ඡා කරන්ෙන් ඇ ෙඟ් අමාරුවට ෙනොෙවයි. අපටත් පුළුවන්, 
සරම උස්සලා, ෂර්ට් එක ඇර ෙගන, "එනවා, ඕනෑ නම් ගහ 
ගන්න" කියා ෙඩ්විඩ් කැමරන්ට ගහ ගන්න අඬ ගහන්නයි, 
ඇෙමරිකානු ජනාධිපති බැරැක් ඔබාමා මහත්මයාට ගහ ගන්න අඬ 
ගහන්නයි. අපටත්  එෙහම කරන්න පුළුවන්. ජනාධිපතිතුමාටත් 
පුළුවන්, අගමැතිතුමාටත් පුළුවන්. හැබැයි, ෙම් රෙට් ඉදිරි 
අනාගතය ෙවනුෙවනුයි අපි ෙම් එකතු ෙවලා ඉන්ෙන්. අපට 
ඡන්දය ලබා දුන් උදවිය ෙවනුෙවන් අපි ඇමතිකම් දරන්න ඕනෑ. 
අපි ෙම් පරිත ාගය කරන්ෙන් ඇයි? ෙම් රෙට් සියලු ෙදනාෙග්ම 
අනාගතය ෙවනුෙවන්. අපි ෙම් රෙට් ඉදිරි අනාගතය ගැන හිතලා, 
රට ෙවනුෙවන් ෙම් පරිත ාගය කරන්ෙන්. ජාතිවාදය නිසා 
ෙනොෙවයි. රට ෙවනුෙවන් අපි එකතු ෙවන්න ඕනෑ කියන දැඩි 
අධිෂ්ඨානය අපට තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 
අන්න ඒ නිසායි අපි සියලු ෙදනාම ෙම් පරිත ාගය කරන්ෙන්.  

අපි අවුරුදු තුන හතරක් ෙම් සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුවත් එක්ක 
ඉදිරියට යනවා. ෙම් රට ෙවනුෙවන් අපි එකතු ෙවන්න ඕනෑ. ෙම් 
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ජිනීවා පශ්නය විසඳා ගන්ෙන් නැතුව ෙම් රට කවදාවත් දියුණු 
කරන්න හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙම් ර ෙට් නව කර්මාන්ත බිහි 
කරන්න ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙම් රෙට් අපනයන ආදායම වැඩි කර 
ගන්න ලැෙබන්ෙන් නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ඔබතුමායි මායි ෙහොඳින් ජීවත් ෙවයි. හැබැයි ෙම් රට දියුණු 
ෙනොක ෙළොත්, අපනයන වැඩි ෙනොකෙළොත්, ඒෙකන් දුක් විඳින්ෙන් 
ෙම් රෙට් දුප්පත් ජනතාව. අපි රට දියුණු කරන්ෙන් නැතුව 
ජනතාවට සහන ලබා ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද? අපනයන වැඩි 
කරන්ෙන් නැත්නම්, ෙඩොලර් ෙම් රටට ෙගන්වා ගන්ෙන් නැත්නම්, 
නව කර්මාන්ත ඇති කරන්ෙන් නැත්නම්, ෙකොෙහොමද, අපි 
ජනතාවට සහන ලබා ෙදන්ෙන්? අපි ෙපොෙළොව යටින් සල්ලි 
ගන්නද? අෙප් ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහත්මයාෙග් බූදලෙයන් 
ෙගෙනනවාද? රනිල් විකමසිංහ මහත්මයාෙග් ෙගදරින් 
ෙගෙනනවාද? අෙප් ෙගවල්වලින් සල්ලි ෙගනැල්ලා ෙදනවාද? 
නැහැ. ෙම් රෙට් මුදල් උත්පාදනය කරන්න නම්, අපි 
අනිවාර්යෙයන්ම ෙම් ජිනීවා පශ්නය විසඳා ගත යුතුයි, ගරු 
මන්තීතුමනි. අපි ඉතාම අගය කරන මල්වතු පාර්ශ්වෙය් මහා 
නායක ස්වාමීන් වහන්ෙසේ ෙමොකක්ද, ෙද්ශනා කෙළේ කියලා 
බලන්න. අද ජාතිවාදය ගැන කථා කළා. ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල 
මහත්මයා ෙමොකක්ද, කිව්ෙව්? ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මහත්මයා 
ෙම් පැත්ෙත් ඉන්න ඕනෑ මහත්මෙයක්. එතුමාට ඒවා හරි ගිෙය් 
නැහැ. එතුමා ෙම් පැත්ෙත් හිටියා නම් ඔය විධියට කථා කරන්ෙන් 
නැහැ. එතුමා කියනවා, පංශයට - [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමාට මම 
බාධා කෙළේ නැහැ ෙන්. එතුමා කියනවා, ISIS කණ්ඩායම් පංශයට 
පහර ෙදනවා කියලා.  ලංකාව කියන්ෙන් පංශය ෙනොෙවයි ෙන්. 
ෙම් පශ්නය ඉවරයි. ෙම් රෙට් ව වස්ථාවක් තිෙබද්දී ඔක්ෙකෝම 
ගැහුෙව් පච ෙන්. පිට රට සුද්දන් අධිකරණවලට පත් කළා. ෙම් 
රෙට් ව වස්ථාව අනුව එෙහම කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? එෙහම 
කරන්න බැහැ. එෙහන් ෙදන ෙයෝජනා අපි පිළිගන්ෙන් නැහැ.  

අපි කටයුතු කරන්ෙන් ෙම් රෙට් ව වස්ථාවට අනුවයි. 
ස්ෛවරීභාවය, රෙට් ඉදිරි අනාගතය ෙවනුෙවන් තමයි අපි කටයුතු 
කරන්ෙන්. අපිත් ෙහොඳ සිංහල ෙකොල්ෙලෝ. රනිල් විකමසිංහ 
මහත්තයාට ෙදමළ නම් නැහැ. ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහත්තයාෙග් 
අප්ෙපොච්චිලා බර්ගර් ෙනොෙවයි. ඔබතුමන්ලා ෙපන්වන්ෙන් ෙබොරු 
ජාති ආලයක්. ඊ ට වැඩිය ජාති ආලයක් අපට තිෙබනවා. හැබැයි, 
අපි පතිපත්තිගරුකයි. අපි පතිපත්තිගරුකව ෙද්ශපාලනය 
කරනවා. අපි කවුරුවත් දඩමීමා කර ගන්ෙන් නැහැ. අපි හරි ෙද් 
කියලා ඡන්ද ලබා ගන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "දකුණු ඉන්දියාෙව් 
ෙද්ශපාලකයන් පවා ජිනීවා ෙයෝජනාව ලංකාවට වාසියි කියද්දී 
අෙප් සමහරු විරුද්ධ වීම ගැටලු සහගතයි. මල්වතු මහා 
නාහිමිෙයෝ පවසති" කියලා පුවත් පතක සඳහන් වනවා. 
උන්වහන්ෙසේට  ෙත්ෙරනවා ෙම් ෙද්ශපාලනය ගැන. උන්වහන්ෙසේ 
හැම ෙවලාෙව්ම සාධාරණව කථා කරපු නායක ස්වාමීන් වහන්ෙසේ 
ෙකෙනක්. ගරු ඇමතිතුමනි, ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමන්ලා 
උන්වහන්ෙසේෙග් එම නිවැරැදි මාර්ගෙය් යමින් ෙම් රෙට් ඉදිරි 
අනාගතය ෙවනුෙවන් අපට සහෙයෝගය ලබා ෙදන්න ඕනෑ.  

ෙම් ගරු සභාෙව්දී ෙක්පී ගැන කථා ෙකරුණා. කරුණා, 
පිල්ෙලයාන් ගැන මම කථා කරන්ෙන් නැහැ. සංහිඳියාව ඇති 
කරගන්න එවැනි තැනැත්තන්ව ෙද්ශපාලන පවාහයට ෙගන 
එන්න ඕනෑ. හැමදාම රණ්ඩු ෙවන්න බැහැ. හැමදාම ගහ ගන්න 
බැහැ. හැමදාම ෙබෝම්බ ගහ ගන්න බැහැ. ෙම්ක ෙකොතැනින් හරි 
නවතින්න ඕනෑ. හැබැයි, ඔබතුමන්ලා ෙචෝදනා නඟනවා අපි 
ෙකොටි නිදහස් කළා කියලා. අධිකරණ ව හය පාවිච්චි කරලා අපි 
කවුරුවත් නිදහස් කෙළේ නැහැ. අධිකරණ ව හය තුළින් යම් කිසි 
පුද්ගලයන් පමාණයකට ඇප ලැබුණාට පස්ෙසේ, ආණ්ඩුවට කෑ 
ගහනවා "ෙමන්න ෙකොටි නිදහස් කරනවා" කියලා. එදා පැවැති 
ආණ්ඩුෙවන් ෙකොටි සාමාජිකයන් 12,000ක් නිදහස් කළා; ෙක්පී ට 

කිරි ෙපොවලා තියාගත්තා. ෙක්පී අල්ලා ගන්න ෙකොට නැව් 20ක් 
තිබුණා. රත්තරන් ෙටොන් 1,000ක් තිබුණා. රෙට් කවුරුත් දන්ෙන් 
නැහැ ෙම්වාට ෙමොකද වුෙණ් කියලා. ෙක්.පී සාක්කුෙව් දා ගන්න 
ෙකොට ෙහොඳයි. එතෙකොට ෙද්ශෙපේමය, ඔය කියන කිසිම ජාතික 
හැඟීමක් ඇති වන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, ඉදිරි අනාගතය බලා හරි ෙද් 
කරන්න අපි ඉදිරිපත් ෙවනෙකොට, ඒවාට කහිනවා. ෙම් ආණ්ඩුව 
එෙහම වට්ටන්න බැහැ.  

අද උෙද් අනුර කුමාර දිසානායක මහත්මයා අපටත් ෙපොඩි 
හින්ට් එකක් ඇරියා ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් කථා 
කරන්ෙන් නැහැ කියලා. මම ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සිද්ධිය 
සම්බන්ධෙයන් දිගටම කථා කළා. මම අධිකරණ නිෙයෝජ  
ඇමතිවරයා විධියට ඉන්න විට නීතිපතිතුමාෙගන් මම 
ඇහුවා,"ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සම්බන්ධෙයන් ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්?" 
කියලා. ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් නිෙයෝජ  
ෙසොලිසිටර් ජනරල් - ASG - වසන්ත නවරත්න බණ්ඩාර මැතිතුමා 
ඒ සම්බන්ධෙයන් යම් කිසි ලියවිල්ලක් නීතිපතිතුමාට ඉදිරිපත් 
කළා. ෙම් ලියවිල්ල සම්බන්ධෙයන් අපට පශ්නයක් තිබුණා. එවිට 
මම නීතිපතිතුමාෙගන් ඇහුවාම එතුමා මට කිව්ෙව්, "ෙම් ලියවිල්ල 
සම්බන්ධෙයන් කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමට නාවික හමුදාපතිතුමාට 
දන්වා  තිෙබනවා" කියලායි.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් වැඩිපුර විනාඩි ෙදකක කාලය 

තමයි දැන් යන්ෙන්. 
 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
විනාඩි 3ක් දුන්නා නම් හරි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට දැනටත් වැඩිපුර විනාඩි ෙදකක කාලයක් ලබා දීලා 

තිෙබනවා.  
 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
විනාඩි 3ක් කළා නම් ඔබතුමාට ෙබොෙහෝම ස්තුතියි, අෙප් 

යහළුවා නිසා.  

ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් මම කිව්වා,"ෙම්ක නීති 
විෙරෝධීයි, රට සූරා කාපු මංෙකොල්ලයක්" කියලා. මම ඒක 
හැමෙවෙල්ම කිව්වා. නීතිපතිතුමාෙගන් අහද්දී නීතිපතිතුමා 
කිව්වා, "නාවික හමුදාපතිතුමාට දන්වලා ඒ සම්බන්ධෙයන් 
විස්තරයක් ලබා ගත්තාට පසුව ඒ සම්බන්ධෙයන් කියාත්මක 
ෙවනවා" කියලා. හැබැයි, ෙම්ෙක් තිෙබනවා, දිගින් දිගටම නීතිය 
කඩ කරපු හැටිත්, නීති විෙරෝධී අවි ආයුධ විශාල පමාණයක් තබා 
ගත්තා කියන එකත්. ඒ නැෙව් ආයුධ තියා ගන්න කිසිම අයිතියක් 
නැහැ. ලැබිලා තිෙබන එකම සහතිකය වන්ෙන් හිටපු ආරක්ෂක 
ෙල්කම් ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයාෙග් සහතිකයක් විතරයි. 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතියක් ලැබිලා නැහැ. කැබිනට් 
මණ්ඩලෙය් අනුමැතියක් ලැබිලා නැහැ. එහි දවසක ආදායම 
රුපියල් මිලියන 40යි. ෙමම මුදල් පමාණෙයන් රෙට් අය වැය 
හිඟය පියවන්න පුළුවන්. විශාල ෙහොරකමක්. අපි දිගින් දිගටම ඒ 
ගැන කථා කළා. රනිල් විකමසිංහ මහත්මයාට කථා කරන්න 
බැහැ, ඒ කමිටුෙව් සිටින නිසා. එතුමා මට කිව්වා, "ඕනෑ නම් කථා 
කරන්න, ඔබතුමා දන්නා ෙදයක් ඔබතුමා කථා කරන්න" කියලා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

එතුමා කවදාවත් අපිව නවත්වලා නැහැ. ඒ නිසා ඒ සම්බන්ධෙයන් 
කටයුතු කරන්න කියලා අපි නීතිපති ෙදපර්තෙම්න්තුෙවන් 
විෙශේෂෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා. ෙමොකද, අහිංසක දුප්පත් මිනිසුන්ට 
නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව කියාත්මක ෙවනවා. හැබැයි, සල්ලි 
තිෙබනවා නම්, ෙපොෙහොසත් අය නම් ෙම් නීතිය කියාත්මක 
ෙනොෙවන බව අපට දකින්නට ලැෙබනවා.  

ෙලෝක ෙය් පාපන්දු සම්ෙම්ලනය - FIFA - සම්බන්ධෙයන් 90 
ෙදෙනක් ෙම් වන විට ෙචෝදනා පත ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා මම 
දැක්කා. දවසයි, ෙදකයි අහු ෙවලා. අන්න නීතිය කියාත්මක ෙවන 
ආකාරය. අෙප් රෙට් සල්ලි තිෙබනවා නම්, බලවත් නම්, 
ෙද්ශපාලනඥයන් නම්, නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් ෙපොඩ්ඩක් 
අකර්මන  ෙවනවා. හැබැයි, දුප්පත් මනුස්සෙයක්ෙග් වාහනයක 
ෙනොම්මරය නැතිව හසුවුෙණොත් තස්තවාදය වැළැක්වීෙම් පනත 
යටෙත් DO ගහනවා. එතෙකොට නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
කියන්ෙන් නැහැ DO ගහන්න එපා කියලා. ෙම් අහිංසක මනුස්සයා 
තස්තවාදී කණ්ඩායම් එක්ක තිෙබන සම්බන්ධය ෙමොකක්ද? ඒවා 
අහන්ෙන් නැහැ. ෙපොලීසිෙයන් ෙගනැල්ලා දැම්ෙමොත් ඔහුට 
කැමැති නැත්නම්, මුහුණට කැමැති නැත්නම්, දුප්පත් නම්, 
විරුද්ධවාදිෙයක් නම් DO ගහනවා. නීතිය කියාත්මක ෙවන්ෙන් 
නැහැ. ජනාධිපතිතුමා ෙම්ක නතර කරලා තිෙබනවා. රෙට් නාවික 
හමුදාවට විශාල ආදායමක් ගන්න පුළුවන් ස්ථානයක්. ෙම් සඳහා 
අනිවාර්ෙයන්ම අපි නීතිය කියාත්මක කරන්න ඕනෑ. නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙම්කට උත්තර ෙදන්න. වසන්ත නවරත්න 
බණ්ඩාර මහත්මයාෙග් ෙම් ලියවිල්ෙල් විධානයක් -යම් 
declaration එකක්- දීලා තිෙබනවා 5 ෙදෙනක් අත් අඩංගුවට 
ගන්න කියලා. ෙමම ලියවිල්ල පිළිගන්ෙන් නැත්නම් 
නීතිපතිතුමාෙගන් අපි අහන්ෙන්, "ඇයි පිළිගන්ෙන් නැත්ෙත්?" 
කියලායි. එතුමා කියනවා,"මම තීන්දුවක් ගත්තා" කියලා. තීන්දු 
ගන්න පුළුවන්. අපටත් ඇමතිවරු වශෙයන් තීන්දු ගන්න පුළුවන්. 
හැබැයි, ෙම් තීන්දුව ගත්ෙත් ෙමොන ෙහේතුවක් මතද කියලා 
රජයටත්, රටටත්, ජනතාවටත් පිළිතුරු ෙදන්න අපි බැඳී ඉන්නවා.  

කාලය ෙකටි නිසා අධිකරණය සම්බන්ධෙයන් ඒ වාෙග්ම  
අෙනකුත් ආයතන ගැන කථා කරන්න ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙපොලීසිය 
සම්බන්ධෙයන් මම ඉල්ලා සිටින්ෙන් ඔවුන්ට ෙහොඳ පඩියක් දීලා, 
ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් කමයක් හදලා ෙදන්න කියලායි. 
නීතිපතිතුමාට මම ෙම් අභිෙයෝගය ඉදිරිපත් කළාට  නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවත් ඉතාමත් ෙහොඳ නීතිඥ මහත්වරුන් හිටියා. 
අවුරුදු ගණනක් තිස්ෙසේ එය කියාත්මක වුණා. ඒකට මා 
ස්තුතිවන්ත වනවා. හැබැයි අන්තිම කාල ෙය්, රාජපක්ෂ 
මහත්මයාෙග් පාලන කාලෙය් නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් 
බාල්දුවට ලක් වුණා. ෙකොන්ද ෙකළින් තබා ෙගන වැඩ කරන්න 
බැරි සමහර නීතිඥ මත්වරුන් එයට අහුවුණා. ඒ නිසා නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව නැවත ශුද්ධ කිරීමට අපි විශාල කාර්ය භාරයක් 
කරන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා ගරු ජනාධිපතිතුමාටත්, ගරු 
අගමැතිතුමාටත් ශක්තිය ලැෙබන්න කියා මා පාර්ථනා කරනවා. 

 
[අ.භා. 5.16] 
 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා (විද ා, තාක්ෂණ හා 
පර්ෙය්ෂණ අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த - விஞ்ஞான, 
ெதாழில் ட்ப மற் ம் ஆராய்ச்சி அைமச்சர்) 
(The Hon. A.D. Susil Premajayantha - Minister of  Science, 
Technology and Research) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දිනෙය් සාකච්ඡා වන 

ආරක්ෂක, අධිකරණ, නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන යන 
අමාත ාංශවල වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අදහස් 

රාශියක් පකාශ වුණා. මා හිතනවා, ෙම් අවස්ථා ව විෙශේෂෙයන්ම 
ඓතිහාසික අවස්ථාවක් කියලා. ෙමොකද, ජනාධිපතිතුමන්ලා 
ෙදෙදනකු අය වැය කාරක සභා අවස්ථාෙව් විවාදයට අදහස් 
පකාශ කළා.  

ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳව මා මුලින්ම කියන්න ඕනෑ. 2000 
වර්ෂෙය් සිට මා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්නවා. මීට අවුරුදු 4කට, 
5කට කලින් ආරක්ෂක අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂය පිළිබඳව 
තිබුණු උණුසුම අද දකින්න නැහැ, යම් යම් සිද්ධියක්, ෙදකක් 
සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා කරනවා හැරුණු ෙකොට. ඒකට ෙහේතුව 
තමයි, අද රෙට් ජාතික ආරක්ෂාව 2009 වර්ෂයට ෙපර තිබුණාට 
වඩා යහපත් වීම. එය අපි කවුරුත් පිළිගන්න ඕනෑ. ජනාධිපතිතුමා 
පවා අද ෙපර වරුෙව් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ඒ සම්බන්ධෙයන් පකාශ 
කළා. එය නිකම් ලබා ගත් ෙදයක් ෙනොෙවයි. ෙද්ශපාලනඥයින්, 
ආරක්ෂක අංශ, ඒ වාෙග්ම ෙපොදුෙව් රෙට් ජනතාව විශාල කැප 
කිරීමක් කරලා, තම ජීවිතවලින් පවා වන්දි ෙගවලා තමයි ෙම් 
තත්ත්වය ළඟා කර ෙගන තිෙබන්ෙන්. මා හිතන හැටියට අද 
කිසිම ජන ෙකොටසකට අවශ  වන්ෙන් නැහැ, ෙම් ජාතික 
ආරක්ෂාවට නැවත තර්ජනයක්, අභිෙයෝගයක් එල්ල වන 
ආකාරෙයන් කටයුතු කරන්න. පසු ගිය මහා මැතිවරණෙය්දී ඒක 
ඉතාම පැහැදිලිව අපි දැක්කා. යුද්ධය අවසන් වී අවුරුදු 5කට 
පස්ෙසේ -2010න් පස්ෙසේ- පැවති ඒ මැතිවරණෙය්දී එවැනි මතත් 
එක්ක හිටපු යාපනෙය් අන්තවාදි කණ්ඩායම් ෙහෝ ෙද්ශපාලන 
පක්ෂ, ඒ වාෙග්ම දකුෙණ් ඒ සියලුෙදනාම ජනතාව පතික්ෙෂේප 
කළා. සමහරුන් මුළු ලංකාෙවන්ම ලබා ගත් ඡන්ද පමාණය 
ගණන් බැලුවාම 20,000යි, 30,000යි. ඒක යාපන ෙය්ත් සිද්ධ 
වුණා; ෙමෙහේත් සිද්ධ වුණා. පසුගිය මහා මැතිවරණෙය්දී ජනතාව 
ඉතා පැහැදිලි පණිවුඩයක්  දීලා තිෙබනවා, ෙම් රෙට් ජනතාව 
කුමන ජන ෙකොටසකට අයිති වුණත් නැවත වතාවක් එවැනි 
තත්ත්වයකට යන්න සූදානම් නැහැයි කියලා. ඒ වාෙග්ම අද ෙම් 
රජය සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුවක් හැටියට ෙගන යන වැඩ පිළිෙවළ 
ඉදිරියට ෙගන යෑම සඳහා ඒ තුළින් විශාල පණිවුඩයක් ලබා දීලා 
තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජිනීවා නුවරදී මානව හිමිකම් 
ෙකොමිසම මඟින් වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළ බව අපි දන්නවා. ඊට 
පස්ෙසේ සැප්තැම්බර් මාසෙය් පැවති පසු ගිය සැසිෙය්දී  ශී ලංකා 
රජයත් ඒකට අනුගහය දක්වන ෙයෝජනාවක් සම්මත කළා. දැන් 
ඒ පිළිබඳව අෙප් රෙට් සංවාදයක් තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් 
සමහරු ෙද්ශන පවත්වනවා; සමහරු පුවත් පත්වලට ලිපි ලියනවා 
අපි දැකලා තිෙබනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම ජිනීවාවල ෙම් වාර්තාව 
ඉදිරිපත් කරන්න තිබුෙණ් කවදාද? මාර්තු මාසෙය්දීයි. අෙගෝස්තු 
17වන දා ෙන් පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණය තිබුෙණ්. මාර්තු මාසෙය් 
ඉදිරිපත් කරන්න තිබුණු වාර්තාව සැප්තැම්බර් මාසයට ඉදිරිපත් 
කරන්න ආෙව් සැප්තැම්බර් මාසය දක්වා කල් ගිය නිසායි. මාර්තු 
මාසෙය් වාර්තාව එෙහේ මානව හිමිකම් ෙකොමිසෙම් සභාගත 
කරන්න නම් ඒ වාර්තාව ඊට ෙපරාතුව හදලා ඉවරයි. ජනවාරි 
මාසය වන ෙකොට වාර්තාව හදලාත් ඉවරයි. හැබැයි ෙම් වාර්තාව 
සකස් කරන්න 2013දීත්, 2014දීත් ජිනීවා මානව හිමිකම් 
ෙකොමිසෙම් ෙයෝජනා සම්මත කළා. අපි පබල උත්සාහයක් 
දැරුවා, ඒ ෙයෝජනා සම්මත වීම වළක්වන්න. අපි විවිධ රටවල 
රාජ  නායකයින්, විෙද්ශ අමාත වරුන් මුණ ගැහිලා කරුණු 
අවෙබෝධ කර ෙදන්න විශාල පයත්නයක් දැරුවා. නමුත් 
අවසානෙය්දී අපට පුළුවන්කමක් ලැබුෙණ් නැහැ. හැබැයි ෙමන්න 
ෙම් තත්ත්වය අපි ෙත්රුම් ගත යුතුයි. දැන් වාර්තාව ෙකොෙහොමත් 
ඉදිරිපත් ෙවනවා. මාර්තු මාසෙය් ඉදිරිපත් කරන්න තිබුණු 
වාර්තාව සැප්තැම්බර් මාසය දක්වා කල් ගිය එක විතරයි සිද්ධ 
වුෙණ්.  

එදා මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාට යුද්ධය අවසන් කිරීම 
අංක එක.  ඒ ෙවලාෙව් රෙට් නායකයා වුෙණ් කවුද, ඒ ඕනෑම 
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නායකෙයකුට ඒක අංක එක හැටියට සලකන්න ෙවනවා. ඒ 
වාෙග්ම අංක එක හැටියට සැලකුවා. අපි දන්නවා, 1983න් පසු 
2009 දක්වාම පැවැති හැම මැතිවරණයකදීම පධාන කාරණා බවට 
පත් වුෙණ් යුද්ධය, තස්තවාදය සහ ජාතික ආරක්ෂාවයි. එෙහම 
නම්, එදා ඒ ගත යුතු පියවර ගත්තා. ඒ විධියට අද ජිනීවා වාර්තාව 
ඇවිල්ලා තිෙබනවා, ඒ සඳහා ගත යුතු පියවර දැන් ගන්න ඕනෑ. 

එදා මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා රෙට් ජාතික ආරක්ෂාව 
ෙවනුෙවන්, රට ෙවනුෙවන් යම් පියවරක් ගත්තාද, ඒ හා සමානවම 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාට දැන් ෙම් පියවර ගන්න 
ෙවනවා. ෙමන්න ෙම් කරුණු සංසන්දනාත්මකව බලලා අපි ෙම් 
පිළිබඳව අදහස් දැක්විය යුතුව තිෙබනවා. 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
පියවරක් ගත්ෙත් නැති නිසාෙන් අපි ඒ පියවර ගත්ෙත්. 
 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ඒක තමයි, කවදා හරි ගන්න ෙවනවා.  මානුෂීය ෙමෙහයුමට 

ගිහිල්ලා මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාට 2009දී ඒක අවසන් 
කරන්න වුෙණ්, 1983 ඉඳලා අවුරුදු 30ක පමණ කාලයක් යුද්ධය 
ඇදිලා ගිය නිසායි. ඉතින්, යුද්ධය අවසන් කරලා අවුරුදු පහකට 
පස්ෙසේ ජිනීවාවල මතු වුණු පශ්නයට විසඳුම ෙදන්න ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාට සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්ත් ඒ ෙහේතුව 
නිසායි. ඒ පශ්නය රටට වැඩදායී ෙලස විසඳාගන්න අවශ  නිසා 
තමයි, ජනතාව විසින් රෙට් ෙද්ශපාලන නායකත්වය, පවතින 
රජය, මන්තීවරු, ඒ සියලුම ෙදනා පාර්ලිෙම්න්තුවට පත් කරලා 
එවලා තිෙබන්ෙන්. 

ඊළඟ කාරණය තමයි, තස්තවාදය ගැන කථා කිරීෙම්දී පවතින 
ෙලෝක තත්ත්වය. ඒ ගැනත් බලන්න. ඉතිහාසෙය් සිදු වූ 9/11 
සිද්ධිය අපට මතකයි. ඒ සිද්ධිය හරහා යම් ආකාරයකින් අෙප් 
රෙට් මානුෂීය ෙමෙහයුම කියාත්මක කරන්න දැඩි බලපෑමක් ආවා. 
ඒ වා ෙග්මයි ඉන්දියාෙව් ෙබොම්බාෙය් සිදුවුණු තස්තවාදී පහාරයත්. 
ඒ සියල්ල යම් ආකාරයකින් අෙප් මානුෂීය ෙමෙහයුමට ඉවහල් 
වුණා. 

අද තත්ත්වය බලන්න. එදා යුෙරෝපීය සංවිධානයට අයත් 
සියලුම බටහිර රටවල් එකට ඉඳලා - en bloc - තමයි ජිනීවාවලදී 
ශී ලංකාවට එෙරහිව ඡන්දය පාවිච්චිය කරලා ෙයෝජනා සම්මත 
කෙළේ. නමුත් අද ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? අද යුෙරෝපීය රටවල් 
ඔක්ෙකෝටම එකට එකතු ෙවන්න ෙවලා තිෙබනවා, ඒ අයටම 
විරුද්ධව එල්ල ෙවලා තිෙබන තස්තවාදී තර්ජනය නිසා. තස්තවාදී 
තර්ජනය කියන එක පංශෙය් පැරිස් නුවරදී සිදු වුණත්, ඒ කාලෙය් 
ලංකාෙව් ෙකොෙහේ හරි සිදු වුණත්,    ෙලෝකෙය් ෙවන ෙකොෙහේ හරි 
සිද්ධ වුණත්, - 9/11 සිද්ධියට වුණත්- ඒක හැම තැනටම ෙපොදුයි. 
එෙහම නම් තස්තවාදෙය් තිෙබන බරපතළකම අද ඒ අයට 
ෙත්ෙරනවා. ඒ  නිසා ඒ තත්ත්ව ෙවනස් ෙවනවා. අපි ඒ අනුව හැඩ 
ගැහිලා  ඒ පශන්ය ලංකාවට වඩාත් වාසිදායක  විසඳාගන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන එක  බලන්න ඕනෑ. 

තස්තවාදය වැළැක්වීෙම් පනත ගැන දැන් කථා ෙවනවා. ඒ 
ගැන පලවන පුවත් පත් වාර්තා බැලුවාම, තස්තවාදය වැළැක්වීෙම් 
පනත යටෙත් ජීවිෙත්ට නඩුවක් කථා කරපු නැති අයත්  අද ෙම් 
ගැන කථා කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 1988, 1989, 1990 යන වර්ෂ 
තුෙන්දී තමයි තස්තවාදය වැළැක්වීෙම් පනත යටෙත් වැඩිම 

සැකකරුවන් පිරිසකට විරුද්ධව නඩු පැවරුෙණ්; රඳවා ගත්ෙත්. 
අද සමහරු කථා කළාට, තස්තවාදය වැළැක්වීෙම් පනත විතරක් 
ෙනොෙවයි 2010 ෙවන ෙකොට හදිසි නීතියත් තිබුණා. හදිසි නීතියට 
අනුව හදපු ෙරගුලාසි යටෙත් ඇප ගන්න සමහර අවස්ථාවලදී 
රාජ  ආරක්ෂක අමාත ාංශෙය් ෙල්කම් ෙවනම පත් කරලා 
තිබුණා, ඒ පිළිබඳව අවශ  යම් යම් නිර්ෙද්ශ  කරන්න. ඒ  
අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්ට තමයි ඒ බලය තිබුෙණ්. ඒ අනුව ඒවාෙය් 
මූලික කටයුතු කරන්න විශාමලත් අභියාචනාධිකරණ 
විනිශ්චයකාරවරු පත් කරලා තිබු ණා. ඒ කාලෙය් අපි නීතිඥෙයෝ 
හැටියට සැකකරුවන්ට ඇප ගන්න ගියාම ඒ සඳහා මාස ගණනක් 
ගතෙවනවා. නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට විතරක් ෙනොෙවයි ඊට 
පස්ෙසේ අපි ආරක්ෂක අමාත ාංශයටත් යන්න ඕනෑ; එතැනටත් 
කරුණු ඉදිරිපත් කරන්නත් ඕනෑ. ඒ වාෙග් යුගයක් තිබුණා. අද 
සමහරුන්ට ඒවා මතක නැහැ. 

තස්තවාදය වැළැක්වීෙම් පනත යට ෙත් එදා ෙමොකක්ද කෙළේ? 
එදා නඩු දහස් ගණනක් තිබුණා. එදා හිටිෙය් ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
ජනාධිපතිතුමා. මහාධිකරණ පහයි ෙකොළඹ තිබුෙණ්. එක 
මහාධිකරණයක් ෙවන් කළා, තස්තවාදය වැළැක්වීෙම් පනත 
යටෙත්  දමපු නඩු ටික ඉක්මන් කරලා විසඳන්න. ඒ නඩු 
ඔක්ෙකෝම ටික එතැනට දැම්මා. මට මතක හැටියට දැන් ඒ 
විනිශ්චයකාරතුමා අභාවපාප්ත ෙවලා. එතුමා තමයි මහාධිකරණ 
විනිශ්චයකාර සුන්දරලිංගම් මහත්මයා. එතුමාෙග් උසාවියට තමයි 
ඒ නඩු දැම්ෙම්. සැකකරුවන් හැටියට දකුෙණ් තරුණයන්ට 
විරුද්ධව දමපු නඩු ෙවනුෙවන් අපි ෙපනී සිටියා. නැසී ගිය කුමාර් 
ෙපොන්නම්බලම් මහත්මයා සහ ෙමෝතිලාල් ෙන්රු මහත්මයා, -ඒ 
ෙදන්නා තමයි- වැඩි වශෙයන් උතුරු නැ ෙඟනහිර තරුණයන් 
ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටිෙය්.  එදාත් නඩු කඩිනම් කරන වැඩ 
පිළිෙවළක් කියාත්මක වුණා. ඒ  සමහර අයට වගන්තිය ෙවනස් 
කරලා, අඩු දඬුවමක් ෙදන එක යටතට අරෙගන, වරද පිළිෙගන 
මාස කිහිපයකින් ෙගදර ගියා. නමුත් ඒවාට සාක්ෂි නැහැ. 

තස්තවාදය වැළැක්වීෙම් පනත යටෙත් නඩු දාන්ෙන් ඇයි? 
එහිදී ෙවනත් පරිබාහිර සාක්ෂි කිහිපයයි තිෙබන නිසා. ඇසින් දුටු 
සාක්ෂි නැහැ. ඒ නිසා වරද ඔප්පු කරගන්න බැහැ. ඒ නිසා 
සැකකරුෙවක් කරන ලද පකාශය සහකාර ෙපොලිස් 
අධිකාරිවරෙයකුට ඉහළ ෙශේණිෙය් ඉන්න නිලධාරියකු ඉදිරිෙය් 
කළා නම්, ඒක සාමාන  අපරාධ නඩු විධාන සංගහය යටෙත් 
අදාළ කරගන්න බැරි වුණාට, තස්තවාදය වැළැක්වීම පනත 
යටෙත් අදාළ කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි, එහි ස්ෙව්ච්ඡා ස්වරූපය 
පිළිබඳව, කැමැ ත්ෙතන් කළාද නැද්ද කියන එක පිළිබඳව 
පශ්නයක් මතු ෙවනවා. අතුරු සාක්ෂි විභාගයක් පවත්වලා ඒක 
තීන්දු කරනවා. ඒ විධියට නඩු කීයක් නිදහස් ෙවලා තිෙබනවාද?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙබෝම්බ 
ගැහුවා ෙන්. අද සමහර අය ෙබෝ පැළ වාෙගයි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ඉඳෙගන කථා කරන්ෙන්. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අංක ෙදක කාරක 
සභා කාමරයට  ෙබෝම්බ ෙදකක් ගැහුවා. ඒෙකන් කීර්ති අෙබ්විකම 
මන්තීතුමා මිය ගියා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙසේවය කළ ෙකෙනක් මිය 
ගියා. ලලිත් ඇතුලත්මුදලි මහත්මයා බරපතළ තුවාල ලැබුවා. ඒ 
ෙබෝම්බ ගහපු අයත් නිදහස් වුණා ෙන්. ෙබෝම්බයක් ගැහුෙව් 
නැතිව තිබුණාද? නැහැ, ෙබෝම්බ ගැහුවා. කවුරුවත් මැරුෙණ් 
නැද්ද? නැහැ, ෙදන්ෙනක් මැරුණා. කාටවත් තුවාල වුෙණ් නැද්ද? 
නැහැ, තුවාල වුණා. ෙකොෙහේද වුෙණ්? පාර්ලිෙම්න්තුෙව්. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුළටත් ෙබෝම්බ ආවා ෙන්. නැත්නම් 
ෙකොෙහොමද ෙබෝම්බ ගහන්ෙන්?  හැබැයි ෙමොකද වුෙණ්? ඒ 
චූදිතයන්  නිදහස් වුණා. ඇයි නිදහස් වුෙණ්? අතුරු සාක්ෂි 
විභාගෙය්දී එය ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් කරන ලද්දක් බවට ඔප්පු කර 
ගන්න බැරි වුණා. ඒ නිසා නිදහස ්වුණා. ඒ සිද්ධිය වුණා; හැබැයි, 
නිදහස් වුණා.   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අෙප් අධිකරණ ඇමතිතුමා කිව්වා වාෙග්, තස්තවාදය 
වැළැක්වීෙම් පනත යටෙත් නඩු ෙදසිය ගණනයි තිෙබන්ෙන්. 
සැකකරුවන් ෙදසිය ගණනයි ඉන්ෙන්.  

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
216යි.  

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
216යි. ඒ දවස්වල 216ක් ෙනොෙවයි ෙදදහකට වැඩිය හිටියා, 

අධිකරණ ඇමතිතුමනි. ඒ නඩු ඉක්මනට ඉවර කළා. එදා ඒවා 
ගැන කියමින් පාර දිෙග් කවුරුවත් උෙද් ඝෝෂණය කෙළේ නැහැ; 
කඩ සාප්පු වැහුෙව් නැහැ. ඒ සඳහා අවශ  කියා මාර්ගය ගත්තා. 
මා හිතන විධියට ඊළඟ මාස ෙදක තුන ඇතුළත ෙම් ෙද්වල් 
අවසන් කරගන්න පුළුවන්. සාක්ෂි තිෙබනවා නම්, ඒ සාක්ෂි 
තිෙබන ඒවාට නඩු පවරනවා. නඩු පැවරුවාම එයා කැමති නම් 
වරද පිළිගනියි. නැත්නම් නඩුව කථා කරනවා. සාක්ෂි නැත්නම් 
අනික් අය නිදහස් කරනවා. නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් 
කරන්ෙන් ඒකයි.  

බලන්න,  ෙමතැන තිෙබන පරස්පර විෙරෝධීභාවය? එක 
නඩුවකදී නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව නීත නුකූලව තීන්දුවක් 
ගත්තාම, ඒකට තව කරුණු රාශියක් කියනවා. දැන් හැ ෙමෝම 
නීතිඥෙයෝ ෙවන්න ගිහින් ෙන්. නීති විද ාලෙය් පඩියවත් පාගපු 
නැති, ඒක තිෙබන තැනවත් දන්ෙන් නැති අය නීතිය ගැන කථා 
කරනවා. ''නීතිපතිතුමා නීතිය දන්ෙන් නැහැ'' කියලා සමහර අය 
පුවත් පත්වලට කියලා තිෙබනවා මා දැක්කා. අද ෙම් තත්ත්වය  
ඇති ෙවලා තිෙබනවා ෙන්. බැරි ෙවලාවත් මැතිවරණවලින් දිනලා 
ෙම් අය ෙම් රෙට් නායකෙයෝ වුණා නම් ෙමොකද වන්ෙන්? 
විජයදාස රාජපක්ෂ ඇමතිතුමාත් එතුමාෙග් නීතිඥ කාර්ය භාරය 
කළා. දැන් නම් එතුමාට හිෙතනවා ඇති එෙහම ෙනොකළා නම් 
ෙහොඳයි කියලා.  

සැකකරුට ෙචෝදනා පතයක් ඉදිරිපත් කිරීම, නඩුවක් ඔප්පු වීම 
කියන කාරණය ඒ තිෙබන සාක්ෂි අනුවයි තීන්දු ෙවන්ෙන්. 
නීතිඥෙයෝ ගත්තත් ඒ අයට මත ෙදකක් තිෙයන්න පුළුවන්. 
අධිකරණෙය් ෙවන්ෙන් ඒක ෙන්. අපරාධ නඩුවක් නම් 
මහාධිකරණයට ගියාට පස්ෙසේ නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් 
නඩුව ෙවනුෙවන් කරුණු දක්වනවා. අනික් පැත්ෙතන් Defence 
Counsellorsලා කරුණු දක්වනවා. ඒ ෙද්ශනය අනුව , තිෙබන 
කරුණු අනුව නඩුකාරතුමා ෙහෝ ජූරි සභාව තීන්දුව ගන්නවා. ඒක 
ෙන්  වන්ෙන්. හැබැයි, ෙම් ගැන කිසි ෙදයක් දන්ෙන් නැති අය 
තමයි දැන් ඇවිත් තීන්දු ෙදන්ෙන්. දැන් කවුරු හරි ෙකෙනකුට 
ෙද්ශපාලන ෙහේතු මත පැමිණිලි දමන්න පුළුවන්.   

අල්ලස් ෙහෝ දුෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිසම ගන්න. 
ෙපරහැර වාෙග් ෙන් ඒකට ගිෙය් පැමිණිලි කරන්න. අල්ලස් ෙහෝ 
දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිසමට ගිහින් පැමිණිල්ල දමපු 
පළියට, පනත අනුව හැම එකටම නීත නුකූලව ෙචෝදනා පත 
දමන්න  පුළුවන් කියලා ඔබ තුමන්ලා හිතනවාද? එෙහම බැහැ. 
තස්තවාදය වැළැක්වීෙම් පනත යටෙත් එෙහම ෙචෝදනා පතයක් 
ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්ද? එෙහම බැහැ. එෙහම බැරි ඒවා 
ෙකොච්චර තිෙබනවාද? ඒ නිසා ෙන්, නිදහස් කරන්ෙන්. එක 
පැත්තකින් කියනවා තස්තවාදය වැළැක්වීෙම් පනත යටෙත් 

ඔක්ෙකොම නිදහස් කරන්න කියලා. තවත් අපරාධ නඩුවකට 
ෙචෝදනා පතයක් ෙගොනු කෙළේ නැහැ, ඒකට ඒ පුද්ගලයා අත් 
අඩංගුවට ගත්ෙත් නැහැ කියලා අනික් පැත්ෙතන් ෙචෝදනා 
කරනවා. ෙම් ෙදක පර ස්පර විෙරෝධීයි ෙන්. ඒ නිසා ෙහොඳම ෙද් 
තමයි තමන්ෙග් වෘත්තියට ගැළෙපන ෙදයක් කථා කරන එක. 
හැබැයි, මහජන නිෙයෝජිතෙයකුට ඕනෑ ෙදයක් කථා කරන්න 
පුළුවන්. හැබැයි, කථා කරන්න පුළුවන් වුණාට ඒක තර්කානුකූල 
ෙවන්න ඕනෑ, ඒක නීත නුකූල  ෙවන්න ඕනෑ, ඒක නීතියට එකඟ 
ෙවන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුව වැනි උත්තරීතර 
සභාවල  එෙසේ වන්නම ඕනෑ.  

පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කරලා,  නමින්ම  සඳහන් කරලා 
අහනවා, ''ඇයි එයා අත් අඩංගුවට ගත්ෙත් නැත්ෙත්?''  කියලා. 
එෙහම යුගයක්  තිබුණා. සමහරු ෙපොලීසිෙය් රාජකාරියත් කළා.  

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

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
විනාඩි ෙදෙකන් මම ෙම් කාරණය කියන්නම්. 

සමහරු ෙපොලීසිෙය්  රාජකාරියත් කළා.  

නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් රාජකාරියක් ෙන් අපරාධ නඩු 
පවරන එක.  ෙම්  අය  ඒකත් කළා. නඩුකාරයාෙග් රාජකාරියත් 
කළා; ඊට පස්ෙසේ දඬුවමත් දුන්නා. ෙමොකක්ද දඬුවම? ''නාඳුනන 
තුවක්කුකරුවකු විසින් ෙවඩි තබා ඝාතනය කරන ලදී.'' ඒක හරිද? 
දැන් ආපහු ඒකමද ෙම්  කරන්න හදන්ෙන්. ඒ වාෙග් වැඩක් ෙන් 
ෙම් කියන්ෙන්. ඉතා පැහැදිලිව මා කියනවා, තස්තවාදය 
වැළැක්වීෙම් පනත යටෙත් අප නඩු සිය ගණනක් කථා කර 
තිෙබන බව. කුමන ආකාරෙයන් ෙහෝ තස්තවාදීන් ෙවන්න 
පුළුවන්.  

දකුෙණ් ෙවන්නත් පුළුවන්, උතුෙර් ෙවන්නත් පුළුවන්. 
තිෙබන සාක්ෂි පමාණය අනුව, ඒවා සටහන් කර ගත් ආකාරය 
අනුව නීති අංශය විසින් ඒ කටයුතු කරාවි. ඒ අයට ඒ කටයුත්ත 
කරන්න ඉඩ ෙදන්න ඕනෑ. ඒක ගැන තමන් මත පකාශ කරන්න 
ගිෙයොත් ඒ කටයුත්ත කරන්න බැහැ. අන්තිමට ඒෙගොල්ලන්ම 
නඩුත් විසඳාවි. අධිකරණ ඇමතිතුමනි, අන්තිමට 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් වැෙඩ්ත් සමාජෙය් විවිධ පුද්ගලයන් කරන්න 
පටන් ගනීවි. ඒ නිසා අපි ෙම් කටයුත්ෙතන් බැහැර ෙවන්න ඕනෑය 
කියන කාරණය මම ඉතා පැහැදිලිව ෙම් අවස්ථාෙව්දී සඳහන් 
කරනවා. ඒ වාෙග්ම අපරාධ නඩු සඳහා යම් යම් සංෙශෝධන 
ෙගෙනන්න ෙව්වි. අද තාක්ෂණය භාවිත ෙවනවා. දැන් බලන්න, 
DNA පරීක්ෂණ ගැන. ෙකොටෙදනියාෙව් ෙසේයා  දැරියෙග් 
සිද්ධිෙය්දී DNA පරීක්ෂණයක් ෙනොතිබුණා නම් ෙමොකක්ද 
ෙවන්න තිබුෙණ්? ඒ නිසා අද අපට ෙම්වා සංෙශෝධනය කරන්න 
ෙවනවා. ඒ සඳහා අධිකරණ ඇමතිතුමා අවශ  කියා මාර්ග ගනීවි. 
යම් යම් ෙකොමිසම් පත් කරලා ෙම් පිළිබඳව කටයුතු කරන්න 
ෙවනවා. නව තාක්ෂණය අපරාධ නඩු සඳහා ෙයොදා ගන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන කාරණය තුළ ෙගොඩාක් කටයුතු අපිට කරන්න 
පුළුවන් කියලා මම හිතනවා.  

මම අවසාන වශෙයන් ෙම් කාරණය ගැනත් කියන්න 
කැමැතියි. ජනාධිපති නීතිඥ, අෙප් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ජයම්පති 
විකමරත්න මැතිතුමා ඉතාම වැදගත් ෙයෝජනාවක් කළා. එතුමා 
කළ ෙයෝජනාව  ඉතාම වැදගත්  කියලා මම හිතනවා. 
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[ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත  මහතා] 
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විෙශේෂෙයන්ම යම් බරපතළ අපරාධයක් සිදු වුණාම, හුඟක් 
ෙවලාවට ඒ අපරාධය ඔප්පු කර ගන්න බැරි ෙවන්ෙන් තාක්ෂණික 
කරුණු නිසායි. පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙබෝම්බ ගහපු සිද්ධිෙය් දී වුණත්,  
රස පරීක්ෂක එනෙකොට ඒ  අපරාධය සිදු වූ ස්ථානය වට කරලා, 
සීමා කරලා තිබුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා අවශ  සාක්ෂි ටික ෙසොයා 
ගන්න බැරි වුණා. එවැනි අඩු පාඩුකම් පවා තිබුණා. ඒ වාෙග් 
ෙද්වල් ඕනෑ තරම් සිදු ෙවනවා. 

අෙනක් කාරණය තමයි, අද ෙපොලීසිෙය් අඩු පාඩුකම් 
තිෙබනවා. ෙපොලීසිය අවුරුදු ගණනාවක්ම පුරුදු ෙවලා සිටිෙය් 
T56ත් අරෙගන මුර කරන්න, නැත්නම් තස්තවාදයට එෙරහිව 
 ෙපොලිස් ස්ථානය ආරක්ෂා කිරීම වාෙග් විවිධ ආරක්ෂක කටයුතු 
කරන්නයි. ඒ නිසා නඩු ෙමෙහයවීෙම් මූලික කාර්ය භාරයන්වලින් 
ඔවුන් බැහැර ෙවලා සිටියා.  ඒ නිසා ඒ සම්බන්ධෙයන් පළපුරුදු 
නිලධාරින් නැහැ. එම නිසා අද එතැන අඩු පාඩුවක් තිෙබනවා.  

ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමනි, මහාධිකරණ බල පෙද්ශ මට්ටමින් 
State's Attorneysලා පත් කරලා, යම් බරපතළ අපරාධයක් වාර්තා 
වුණු වහාම  - මුල් අවස්ථාෙව් ඉඳලාම - පරීක්ෂණ කටයුතු 
ෙමෙහය වීම එම රජෙය් නීතිඥයකුෙග් අධීක්ෂණය යටෙත් සිදු 
කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළකට යන්න කියලා මම  ෙයෝජනා කරනවා.  
එතෙකොට ෙබොෙහෝ ෙවලාවට සිදු වන තාක්ෂණික අඩුපාඩුකම් ෙම් 
නඩුව අවසාන වනෙකොට ඇති ෙවන්ෙන් නැහැ.   

අෙනක් කාරණය තමයි,  DPP  - Director of Public 
Prosecutions - ෙකෙනකු පත් කිරීම.  ඒකත් ඉතාම වැදගත්. 
අභාවපාප්ත රංජිත් අෙබ්සූරිය මැතිතුමා ෙශේෂ්ඨ නීතිඥ 
මහත්මෙයක්. එතුමා එක කාලයක DPP ෙකෙනකු හැටියට - 
[බාධා කිරීමක්]   ඔව්.  ඊ.ඩී. විකමනායක මැතිතුමාත් DPP 
ෙකෙනකු හැටියට කටයුතු කළා. ඒ නිසා එවැනි තත්ත්වයකට 
යාෙම් වැදගත්කම ෙපන්වා ෙදමින්,  මට ලැබුණු කාල සීමාව 
අවසන් බැවින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමා, CCTV දර්ශන ෙවනස් කරන්න බැරිද? 
 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ඒක තමයි මම කලින් කිව්ෙව්. තාක්ෂණය ෙයොදා ගැනීෙම්දී 

විවිධ කම තිෙබනවා. අපි චිතපටත් බලනවා ෙන්. ඒවාත් ෙවනස් 
කරලා ෙපන්වනවා. හැබැයි, CCTVවලින් සමහර සිද්ධීන් ෙහොඳට 
ෙපෙනන අවස්ථාවනුත් තිෙබනවා. හැබැයි, ඒවා සාක්ෂි හැටියට 
ෙයොදා ගැනීම පිළිබඳව අවශ  නීති  සම්පාදනය කිරීම සඳහා 
අවශ  කටයුතු කරන්න ඕනෑ. 

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

මීළඟට, ගරු නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමා.  
 
[අ.භා. 5.34] 
 

ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පස්තුත වැය ශීර්ෂයන් 

පිළිබඳව විවාදය ආරම්භ කරන්න කලින් ෙම් ගරු සභාෙව් 
අවධානය ෙයොමු කළ යුතු පධාන කරුණු ෙදකක් පිළිබඳව මම 

සඳහන් කරන්න කැමැතියි. එක කාරණයක් තමයි, ෙම් වනෙකොට 
අෙප් රෙට් කාන්තාවක් සවුදි අරාබි අධිකරණෙය් නිතීය අනුව ගල් 
ගසා මරා දැමීමට නියමිත ෙවලා සිටිනවා. මට දැනගන්නට ලැබී 
තිෙබන හැටියට තවත් පැය කිහිපයකින් ඇය මරා දැමීමට 
නියමිතයි. පාර්ලිෙම්න්තුව රැස් වුණු ෙම් වාෙග්ම දිනයකදී තමයි 
සවුදි අරාබිෙය්දී රිසානා නෆීක්ව ඝාතනය වු ෙණ්ත්. අෙප් රටට 
ෙඩොලර් බිලියන හතක ආදායමක් ෙගෙනන්න ශමිකයින් ලක්ෂ 
ගණනක් විෙදස්ගත ෙවලා ඉන්නවා. ෙම් කාන්තාවත් ඔවුන්ෙගන් 
ෙකෙනක්. ඔවුන් ෙගෙනන සල්ලිවලින්  තමයි රෙට් කටයුතු 
කරෙගන යන්ෙන්. එවැනි ෙකෙනකු ෙමවැනි අමානුෂික 
ඝාතනයකට ෙගොදුරු වීම පිළිබඳව අපි රටක් හැටියට කනගාටු 
වන්නට  ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ෙමවැනි කාන්තාවන් පිට රට පටවලා 
මුදල් ඉපයීම ගැන අපි ලජ්ජා වන්නට ඕනෑ. ෙම් අමානුෂික 
තීන්දුවට එෙරහි වීමක් විධියට  මූලික පියවරක් වශෙයන්  සවුදි 
අරාබියට අෙප් රෙට් අහිංසක කාන්තාවන් යවන එක නතර 
කරන්න නීති ෙගෙනන්න කියලා මම ෙම් ආණ්ඩුවට ෙයෝජනා 
කරන්න කැමතියි.  

ෙම් වනෙකොට අෙප් අසල්වාසී රටවන ඉන්දියාෙව්, 
වි ෙශේෂෙයන් ෙචන්නායි ආශිතව දස දහස් ගණනක  අෙප් 
සෙහෝදර ජනතාවක් ගංවතුරින් අනාථභාවයට පත් ෙවලා 
ඉන්නවා. ඒ ෙහේතුෙවන් 400ක් පමණ මියැදිලා සිටිනවා. ගංවතුර  
ආපදාවකට ලක් ෙවලා තිෙබන අෙප් අසල්වාසී රාජ යට උදව් 
කිරීමක් විධියට රාජ  තාන්තික මට්ටමින් යම් සහන සැලැසීෙම් 
කටයුත්තක් කරන්න පුළුවන් නම් ඒ සඳහා  මැදිහත් ෙවන්න 
කියන ෙයෝජනාවත් මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඉදිරිපත් කරන්න 
කැමැතියි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කවුරු ආණ්ඩු කළත් ජාතික 
ආරක්ෂාව කියන එක අතිශය වැදගත්. ජාතික ආරක්ෂාව පරදුවට 
තබන්න කාටවත් අයිතියක් නැහැ. රටක් ආරක්ෂා කිරීෙම් වගකීම 
පැ වෙරන්ෙන් තිවිධ හමුදාවටයි. ඒ නිසාම කවුරු බලයට පත් 
වුණත්, හමුදාව තුළ තිෙබන විශ්වාසය ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑම 
ආණ්ඩුවක් කටයුතු කරනවා. අපි සාමාන ෙයන් අහලා නැහැ 
පාසලකට ළමෙයක් ඇතුළත් කරන ෙකොට මන්තීතුමන්ලා 
telephone call   එකක් ෙදනවා වාෙග්, රජෙය් රැකියාවකට, 
ෙරෝහල් කම්කරු පත්වීමකට ෙකෙනක් ඇතුළත් කරන ෙකොට 
මන්තීවරයාෙග්  ලියුමක් ඕනෑ කරනවා වාෙග්, හමුදාවට බඳවා 
ගැනීෙම්දී සහ හමුදාෙව් යම් යම් කටයුතු ෙද්ශපාලනීකරණය 
ෙවලා තිෙබනවා කියලා. සමහර විට හමුදාෙව් ඉහළ නිලයන් 
එකක් ෙහෝ ෙදකක් ෙද්ශපාලන කැමැත්ත අනුව පත්කිරීම සිදු 
වන්න පුළුවන්. නමුත්  ඕනෑම ආණ්ඩුවක් හමුදා විශ්වාසය තහවුරු 
කර ගැනීම සඳහා ෙද්ශපාලන මැදිහත් වීම් අවම කරෙගන තමයි 
ඉන්ෙන්. මම ෙම් කාරණාව කියන්ෙන්, අතීතෙයන් යම් වැරදි 
පූර්වාදර්ශ ලැබිලා තිෙබන නිසායි.  අනාගතෙය්දී එවැනි ෙද්වල් 
අෙප් රෙට්  සිදු ෙනොෙවන්නයි මම ෙම් ගැන කියන්ෙන්. ඔබතුමා 
දන්නවා, ෙම් ෙදසැම්බර් 9වැනිදා වන ෙකොට ශී ලංකා නාවික 
හමුදාවට - 

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය (විෙද්ශ රැකියා 
අමාත තුමිය) 
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல - ெவளிநாட்  
ெதாழில்வாய்ப்  அைமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale - Minister of Foreign 
Employment) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! ගරු තලතා අතුෙකෝරල ඇමතිතුමිය. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ගරු මන්තීතුමාෙග් 

කථාව අහෙගන ඉඳලායි මම ගරු සභාවට ආෙව්. ගල් ගසා මරා 
දැමීම සම්බන්ධෙයන් ෙමතුමා දැන් පකාශයක් කළා. ඒ ගල් ගැසීම 
ෙම් වන තුරු සිද්ධ ෙවලාත් නැහැ.  සිද්ධ කරනවාය කියන එක 
ගැන අපව රාජ  තාන්තිකව දැනුවත් කරලාත් නැහැ. ෙම් 
ෙවනුෙවන් විෙද්ශ කටයුතු අමාත ාංශයත්, අෙප් මංගල සමරවීර 
ඇමතිතුමාත් ඉතාම වුවමනාෙවන් අවශ  කටයුතු කරෙගන 
යනවා. ඒ කාන්තාව ෙබ්රා ගන්න අපි උපරිම උත්සාහයක් දරනවා. 
නමුත්, ඔබතුමා කියන කාරණයත් එක්ක එකඟ  ෙවන්න බැහැ. 
විෙශේෂෙයන්ම ඒ රටවලට කාන්තාවන් ගියාට පස්ෙසේ ඒ රටවල 
පවතින නීතියට අනුවයි කටයුතු කරන්න තිෙබන්ෙන්. ෙම් වන 
තුරු ගල් ගැසීමක් සිදු ෙවලා නැහැ. ඒ නිසා ෙම් ගරු සභාව 
ෙනොමඟ යවන්න එපා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
එෙසේ ෙනොෙව්වා! කියලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අප සියලුෙදනා 

පාර්ථනා කරමු. 
ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් පාර්ථනාව එෙසේ 

ෙනොෙව්වා! කියලායි. ගරු ඇමතිතුමියනි, ඔබතුමියෙග් මැදිහත් 
වීමත් අප අගය කරනවා. මම ඒ කාලෙය් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හිටිෙය් 
නැති වුණාට ඔබතුමියට මතක ඇති අෙප් ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 
මන්තීතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට කියන තුරු ඒ කාලෙය් හිටපු විෙද්ශ 
රැකියා ඇමතිතුමා දැන ෙගන හිටිෙයත් නැහැ,  රිසානාෙග් හිස 
ගසා  දැම්මාය කියලා. මා ඒ නිසායි ෙම් කාරණය නැවත මතක් 
කෙළේ. ෙකොෙහොම වුණත්,-  

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ගරු මන්තීතුමා, ඒක ඒ කාෙල්; ෙම්ක ෙම් කාෙල්. 

සමාෙවන්න ඕනෑ, අපට කරන්න ෙදයක් නැහැ. ෙමොකද, ගල් 
ගැසීම් පිළිබඳව අපව දැනුවත් කරන්ෙන් නැහැ. ඒක ඒ රෙට් 
නීතිෙය් කමය. නමුත් අපි දිනපතාම තානාපති කාර්යාලය එක්ක 
සම්බන්ධ ෙවලා ඒ ෙවනුෙවන් අවශ  මැදිහත්වීම කරනවා. ඒ 
අවශ  සියලුම කටයුතු විෙද්ශ කටයුතු අමාත ාංශය ෙවනම 
කරනවා. විෙද්ශ රැකියා අමාත ාංශය හැටියට මම ෙවනම 
කරනවා.  

 
ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ඔබතුමියම පිළිගන්නවා, ගල් ගසා මරා දමන ෙකොට රාජ  

තාන්තිකව දැනුවත් කරන්ෙන් නැහැ කියලා. ඒ නිසායි මා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැඩි අවධානය ඒ පිළිබඳව ෙයොමු කෙළේ. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතුමිය ගත් කාලය මෙග් 
ෙවලාෙවන් අඩු කරන්න එපා. 

මම කථා කරමින් සිටිෙය් ශී ලංකා නාවික හමුදාව ගැනයි. දැන් 
ෙම් ෙදසැම්බර් 9වනදා වන ෙකට ශී ලංකා නාවික හමුදාවට අවුරුදු 
65ක් පිෙරනවා. සාමාන ෙයන් නාවික හමුදාවට බඳවා ගැනීෙම්දී, 
විෙශේෂෙයන්ම commissioned officersලා ගන්න ෙකොට 
විශ්වවිද ාල උපාධියක් ෙහෝ ඊට සමාන වෘත්තීය සුදුසුකම් 
අෙප්ක්ෂා කරනවා. ඒ වාෙග්ම Cadet නිලධාරින් බඳවා ගන්න 

ෙකොට එක්ෙකෝ ෙකොතලාවල ආරක්ෂක විද ා පීඨය හරහා ෙහෝ 
එෙහම නැත්නම් සාමාන  බඳවා ගැනීෙම් පටිපාටිය හරහා තමයි 
ෙම්ක සිද්ධ ෙවන්ෙන්. සාමාන ෙයන් නාවික හමුදාව ගැන දන්නා 
කවුරුත් දන්නවා, එහි විවිධ අංශ තිෙබන බව. නීති අංශය ෙවන්න 
පුළුවන්, සැපයුම් අංශය ෙවන්න පුළුවන්, එෙහම නැත්නම් 
ඉංජිෙන්රු අංශය ෙවන්න පුළුවන්. ඒ සියලු අංශ අතරින් විධායක 
අංශයට - executive branch - පමුඛතාවක් හිමිවනවා. ෙමොකද, 
යාතාවක් මුහුදට දැම්මාට පස්ෙසේ ඒ යාතාෙව් සම්පූර්ණ වගකීම 
පැවෙරන්ෙන් executive branch එකට . ඒ නිසා executive 
branch එකට බඳවා ගැනීෙම්දී අ.ෙපො.ස. (උසස් ෙපළ) විභාගයට 
ගණිත ෙහෝ විද ා විෂය ධාරාවන් කර තිබීම අනිවාර්යයි. එෙසේ 
ඉල්ලන්ෙන් ඒ කාර්ය සඳහා ෙභෞතික විද ා දැනුම ඕනෑ. නැෙව් 
ගමන් ම ෙඟහි දිශානතිය තීන්දු කරන්න, ඒ වාෙග්ම පහාර එල්ල 
කරනවා නම් ඒ දිශානතිය බලන්න, ඒ වාෙග්ම එහි තිෙබන 
සමහර engine ෙකොටස් සම්බන්ධෙයන් ෙභෞතික විද ා දැනුමක් 
ඕනෑ කරනවා. නාවික හමුදාෙව් විධායක අංශයට ෙකොච්චර 
තැනක් තිෙබනවාද කියනවා නම්, මා දන්නා හැටියට නාවික 
හමුදාපතිවරුන් ෙබොෙහොමයක් - සියලු ෙදනාම වාෙග් -  පත් 
වුෙණ් ෙම් විධායක අංශය හරහායි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා අෙත් තිෙබනවා ශී ලංකා 
නාවික හමුදාවට ශිෂ  භට නිලධාරින් බඳවා ගන්න 2006 
ඔක්ෙතෝබර් 15වැනිදා "සිළුමිණ" සහ "Daily News"  පත්තරවල 
පළ කළ දැන්වීමක්.  ඒ සඳහා  අධ ාපන සුදුසුකම් ඉල්ලා තිෙබන 
විධිය මා සඳහන් කරන්නම්.  

සැපයුම් අංශය සඳහා බඳවා ගන්න වාණිජ විෂය ධාරාව 
හැදෑරීම, ඉංජිෙන්රු අංශය බඳවා  ගන්න ෙභෞතික විද ා විෂය 
ධාරාව හැදෑරීම,  විධායක හා නාවික ෙසබළ අංශය සඳහා බඳවා 
ගන්න විද ා, වාණිජ ෙහෝ කලා විෂය ධාරාවන් හදාරා තිබීම  සහ 
අෙපොස සාමාන  ෙපළ විභාගය එකවර සම්මාන සාමාර්ථ 06ක් 
සහිතව  සමත් ෙවලා තිෙයන්න ඕනෑ.   

දැන් ෙම් advertisement එෙක් තිෙබනවා, ෙපොඩි වහලා 
ගැහිල්ලක්. ෙමොකක්ද ඒ? සාමාන ෙයන් විධායක අංශයට සහ 
නාවික ෙසබළ අංශයට බඳවා ගන්න ෙකොට එකම සුදුසුකම් 
ඉල්ලන්ෙන් නැහැ. ෙමතැනදි විද ාව, වාණිජ ෙහෝ කලා කියන 
තුනම සඳහන් කරලා Executive branch එකයි, naval patrol 
එකයි ෙදකම එකට දාලා දැන්වීම පළ කර තිෙබන්ෙන්  ෙහොර 
පාෙරන් ගහන්නයි. ෙමොකක්ද සිද්ධ වුෙණ්?  

ෙම් දැන්වීම අනුව, හිටපු ජනාධිපතිවරයාෙග් දැන් කුරුණෑගල 
දිස්තික් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයාෙග් ෙදවන පුත් ෙයෝෂිත 
රාජපක්ෂ නාවික හමුදාවට ඇතුළත් වුණා. ඔහුෙග් අංකය NRX 
2431. ෙකොෙහොමද ඔහු නාවික හමුදාවට ඇතුළත් ෙවන්ෙන්? ෙම් 
සුදුසුකම් ඔහුට තිබුණා ද? මා ෙබොෙහොම වගකීෙමන් කියන්ෙන්, 
ඔහු අෙපොස සාමාන  ෙපළ විභාගෙයන් එකවර වැඩ 06ක් සමත් 
නැහැ. O/L එකවර වැඩ 06ක් සමත් නැහැ. කවර කථාද A/L 
ගැන. ඔහු කලා විෂය ධාරාෙවනුයි උසස් ෙපළ කරලා තිබුෙණ්. 
ඔහුට ඇතුළත් වීම සඳහා තමයි ෙම් advertisement එක ෙවනස් 
කෙළේ.  විධායක අංශයට බඳවා ගන්න ෙකොට කවදාවත් physics 
හැර ෙවන ෙදයක් ඉල්ලන්ෙන් නැහැ. ෙම්ෙකදි ෙකොෙළේ වහලා 
ගැහුවා, විතරක් ෙනොෙවයි, ෙමෙහම සුදුසුකම් අඩු කරලත් ඒ 
සුදුසුකම් සපුරා ගන්න බැරි වුණා.  O/L වැඩ 06ක් එකවර සමත් 
ෙවන්න බැරි වුණා. නමුත් ඔහුව නාවික හමුදාවට ඇතුළත් කර 
ගත්තා.   

ඒ  ඇතුළත් වුණු දවස්වල, 2006 ෙදසැම්බර් 17වැනිදා පුවත් 
පත්වල පළවූ පවෘත්ති කිහිපයක්  මෙග් ළඟ තිෙබනවා. ඒවාෙය් 
සඳහන් ශීර්ෂ පාඨ මා කියන්නම්.  2006 ෙදසැම්බර් මස 18 දිවයින 
පුවත් පෙත් ෙමෙහම ශීර්ෂ පාඨයක් තිෙබනවා: 

"අපි යනවා පුතා නාවික හමුදාවට භාර ෙදන්න"   
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ඒ යටෙත් පින්තූරයකුත් දාලා වැඩි දුරටත් ෙමෙසේ සඳහන් කර 
තිෙබනවා: 

"නාවික හමුදාවට එක්වූ ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාෙග් පුත් 
ෙයෝෂිත රාජපක්ෂ මහතා හමුදා පුහුණුවීම් කටයුතු සඳහා සිය පියාණන් හා 
මෑණියන් සමඟ තිකුණාමලය නාවික හමුදා කඳවුර ෙවත පිටත්ව යෑමට 
අරලියගහ මන්දි රෙයන් නික්ම ගිය ෙමොෙහොතයි ෙම්."  

පත්තරවල පින්තූර දාලා තමයි අරලියගහ මන්දිරෙයන් එළියට 
ගත්ෙත්. 

ඊළඟට 2006 ෙදසැම්බර් 18 "දිනමිණ" පුවත් පෙත් ෙමෙසේ  
සඳහන් ෙවනවා: 

  "ෙයෝෂිත රාජපක්ෂ නාවික හමුදා පුහුණුවට යයි"   

ඒ යටෙත් ෙලොකු විස්තරයක් තිෙබනවා.  ගංගාරාම 
විහාරාධිපති ස්වාමීන් වහන්ෙසේ ෙසත් පිරිත් කියලත් තිෙබනවාලු. 
ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් දරුවන් හමුදාවට එක් ෙනොවන බවට 
සමාජෙය් පවතින මතය ෙවනස් කරමින් රටට, ජාතියට ආදරය 
කරන එඩිතර තරුණයකු ෙලස ඔහු ගත් තීරණය අගය කරනවායි 
කියලා උන් වහන්ෙසේ සඳහන් කර තිෙබනවා.   

ෙමන්න, ඊළඟ එක.  2006 ෙදසැම්බර් මාසෙය් 18 ''ලංකාදීප'' 
පුවත් පත. ෙම් පුවත් පෙත් පළ වී තිෙබන පින්තූරෙය් 
දැක්ෙවන්ෙන් ධාතු කරඬුව හිස මත තබා ගංගාරාම 
විහාරස්ථානෙය් ස්වාමීන් වහන්ෙසේ නාවික හමුදාවට යන ෙයෝෂිත 
පුතාට ෙසත් පතන ආකාරයයි.    

ගියා, නාවික හමුදාවට. තිකුණාමලය නාවික හමුදා පුහුණු 
විද ාලෙය් පුහුණුවට ඇතුළත් වුණා. දවස් කීයක් හිටියා ද? 
හමුදාවට තරුණයින් ඇතුළත් ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ අයෙග් චිත්ත 
ෛධර්ය හදන්න ඕනෑයි කියලා පත්තෙර් දැන්වීම් දාලා ඇතුළත් 
වුණු ෙයෝෂිත රාජපක්ෂ දවස් කීයක් තිකුණාමලය නාවික හමුදා 
පුහුණු විද ාලෙය් පුහුණුවක් ලැබුවා ද? දවස් 20යි. දවස් 20කට 
පස්ෙසේ ඒ කණ්ඩායෙම් "Best Cadet" කියලා ඔහුට දුන්නා 
එංගලන්තෙය්  ඩාර්ට්මවුත්වල නාවික පුහුණු academy එකට 
යන්න අවස්ථාවක්. අෙප් රෙට් නාවික හමුදාවට බැ ෙඳන 
ෙසබළුන්ට ලැෙබන අතිවිෙශේෂ වරපසාදයක් ඒක. ඕනෑ නම් 
අහන්න, දැන් නාවික හමුදාපති, රවීන්ද විෙජ්ගුණරත්න 
මැතිතුමාෙගන්. දක්ෂතමයන්ට තමයි, best cadet ට තමයි 
ඩාර්ට්මවුත්වල  Royal Naval Academy එෙක් පුහුණුවට යන්න 
අවස්ථාව ලැෙබන්ෙන්. සාමාන ෙයන් cadet training එෙක් මාස 
09ක් ගියාට පස්ෙසේ ඒෙක් ඉන්න ෙහොඳම ෙකනා ෙතෝරලායි ඒකට 
යවන්ෙන්. නමුත් ෙයෝෂිත රාජපක්ෂ යැව්වා. 2007 ජනවාරි ඉඳලා 
ඒ අවුරුද්දම එයා එෙහේ; ඩාර්ට්මවුත්වල. දැන් අපට කියනවා,   
තරුණයන්ෙග් චිත්ත ෛධර්ය වර්ධනය කරන්න හමුදාවට 
බැ ෙඳව්වා කියලා. දවස් 20යි  ලංකාෙව් හිටිෙය්. මාස 20ක් 
එංගලන්තෙය්. ෙමෙහම යවනවා නම් ෙකොයි අම්මා, තාත්තා 
වුණත් තමන්ෙග් පුතා හමුදාවට යවාවිෙන්. ඇයි ඒ? දවස් 20ක් 
ෙමෙහේ. මාස 20ක් එංගලන්තෙය්. ඒකට වියදම් කළ මුදල 
ෙකොච්චර ද? ඒකට ආණ්ඩුෙවන් වියදම් කළා, රුපියල් ලක්ෂ 63ක්.  

ෙම් අවස්ථාව ලැෙබන්න තිබුෙණ් කාට ද? ඒ කණ්ඩායෙම් 
හිටියා, අනුරාධපුරෙය් දක්ෂ තරුණෙයක්. නාවික ෙසබෙළක්. 
ඔහුට ලැෙබන්න තිබුණු අවස්ථාව. මා අහනවා, ආරක්ෂක 
අමාත ාංශෙයන්, මා අහනවා නාවික හමුදාෙවන් ෙම්කට ෙයෝෂිත 
රාජපක්ෂව ෙතෝරා ගත්ෙත් ෙකොෙහොමද කියලා. ෙමොකක්ද 
පදනම? ෙකොෙහොමද ලකුණු ලැබුෙණ්? කිසිම ෙදයක් නැහැ. දවස් 
20න් ඔහුව යැව්වා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, 2007 ෙදසැම්බර් 
07වැනිදා ඒ පාඨමාලාව අවසන් කළා. ලංකාවට ආවාද? නැහැ. 

ආරක්ෂක අමාත ාංශෙයන් තවත් රුපියල් ලක්ෂ 65ක් වියදම් 
කරලා තවත් sea training  පාඨමාලා ෙදකකට ඔහුව යැව්වා. 
ෙගන්වා ගත්ෙත් නැහැ. අපට කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? තරුණයන්ෙග් 
චිත්ත ෛධර්යය වර්ධනය කරන්න පුතාව හමුදාවට යවනවා 
කිව්වා. මාස 20ක් එංගලන්තෙය් තිබ්බා. ඒ පාඨමාලා තුනට 
විතරක් ආරක්ෂක අමාත ාංශෙයන් රුපියල් ලක්ෂ 125ක් වියදම් 
කර තිෙබනවා. ඒ සඳහා ආරක්ෂක අමාත ාංශය අනුමැතිය දීලා 
තිෙබනවා. ඊට පස්ෙසේ ලංකාවට ආවාම ඔහුට best midshipman 
තනතුර දුන්නා. ඒ කණ්ඩායෙම් තිෙබනවා, ෙහොඳම midshipman 
තනතුර. ඒ best midshipman තනතුර ඔහුට දුන්නා. එෙහම 
ෙතෝරා ෙගන ඔහුට තමයි  sword of honour  එක දුන්ෙන්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, මම අහන්ෙන් ෙම්කයි. ඒ කාලෙය් 
නාවික හමුදාෙව් 45වැනි කණ්ඩාය ෙම් හිටපු ෙසබළු එල්ටීටීඊ 
එකත් එක්ක යුද්ධ කළා. මම අහනවා, ෙයෝෂිත රාජපක්ෂ අඩු 
ගණෙන් ෙක්පී හැර එල්ටීටීඊ සාමාජිකෙයක් පණපිටින් දැක 
තිෙබනවාද කියලා. ඔහු කරපු යුද්ධය ෙමොකක්ද? ඒ ඇවිල්ලාත් 
මාස කිහිපයයි ෙමෙහේ හිටිෙය්. යුද්ධයට සම්බන්ධ වුෙණ් නැහැ. 
2009 ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් ඉඳලා 2010 අෙගෝස්තු මාසය වන 
ෙතක් තවත් පුහුණුවක්. ෙකොෙහේද, යුක්ෙර්නෙය්. ඒක හරි අපූරු 
වැඩක්. ඒ කාලෙය් රුසියාෙව් තානාපතිවරයා උදයංග වීරතුංග. 
ඔහු ආරක්ෂක අමාත ාංශයට ලියුමක් එවනවා, යුක්ෙර්නෙය් 
ජාතික ආරක්ෂක විශ්වවිද ාලෙය් පාඨමාලාවකට  අෙප් ආරක්ෂක 
හමුදාෙව් ඉන්න කවර ෙහෝ සුදුස්ෙසක් එවන්න කියලා. ආරක්ෂක 
අමාත ාංශය හැෙරන තැපෑෙලන් ෙයෝෂිත ෙතෝරා යවනවා. 
මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාෙග් පුංචි අම්මාෙග් පුතා එෙහන් 
ලියුමක් එවනවා, මහින්ද මහත්තයාෙග් මල්ලී වන ආරක්ෂක 
අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්ට. ඒ පාඨමාලාවට ෙයෝෂිත ෙතෝරලා ඔහු 
අත්සන් කරලා යනවා. ෙකොෙහොමද ෙතෝරා ගත්ෙත්? ෙමොකක්ද, 
පදනම? කවුද, ලකුණු දුන්ෙන්? කවුද, interview එකට 
ෙගනාෙව්? යුද හමුදාෙව්, නාවික හමුදාෙව්, ගුවන් හමුදාෙව් 
හමුදාපතිවරු කියන්න බලන්න, ඒ සම්මුඛ පරීක්ෂණයට එව්ෙව් 
කවුද කියලා. කිසිෙවක් එව්ෙව් නැහැ. උදයංග වීරතුංග එෙහන් 
ලියුම එවනවා;  ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා අත්සන ගහලා 
ෙමෙහන් ලියුම යවනවා. ඒ course එක ෙමොකක්ද, Navy Units 
Combat Employment and Actions Management Course. 
ඒකට ආණ්ඩුෙවන් රුපියල් ලක්ෂ 40ක් දුන්නා. ඒක ඉවර වුණා. 
ඒක ඉවර වුණාට පස්ෙසේ රුසියාෙව් තානාපති උදයංග වීරතුංග 
ආෙයත් ලියුමක් එවනවා. ෙමොකක්ද දන්නවාද? ෙම් course එක 
කරපු නිසා ඔහුට ෙමතැනින් එහාට යන්න, ඔහුට දර්ශනය පිළිබඳ 
ආචාර්ය උපාධියක් - Doctor of Philosophy - හදාරන්න 
අවස්ථාව ෙදන්න කියලා. O/L වැඩ හය පාස් නැහැ. ආණ්ඩුෙව් 
සල්ලිවලින් රුපියල් ලක්ෂ 217ක් වියදම් කරලා Doctor of 
Philosophy ගන්න අවස්ථාව හදලා දුන්නා. ෙමන්න ෙමෙහම 
තමයි පසු ගිය කාලෙය් වැඩ කරලා තිෙබන්ෙන්. මම අහන්ෙන්, 
ඔහුට එෙහම අවස්ථාවක් ලැබුෙණ් ෙකොෙහොමද කියලායි. 
ෙමොනවා කරලාද? ඇතුළත් ෙවන්න සුදුසුකම් නැහැ. ෙහොර 
පාෙරන් ඇතුළත් කර ගත්තා. අඩු සුදුසුකම් ෙපන්නුවා. එෙහම 
ෙපන්නලා, ලංකාෙව් තියා ගන්ෙන් නැතිව පාඨමාලා පහකට 
රුපියල් ලක්ෂ 217ක් වියදම් කර තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ඔහු නාවික හමුදාෙව් ඉන්න ෙකොට අපි 
දැක්කා, නාවික හමුදා uniform එක ඇඳ ෙගන හිටපු 
ජනාධිපතිතුමා එක්ක එෙහේ ෙමෙහේ යනවා. කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? ඔහු 
ජනාධිපති ආරක්ෂක ඒකකයට අනුයුක්ත කරලායි තිෙබන්ෙන් 
කිව්වා. ආරක්ෂක රාජ  ඇමතිවරයා පුළුවන් නම් උත්තර ෙදන්න, 
ඔහුව  PSD එකට ඇතුළත් කෙළේ කවදාද කියලා. මහින්ද 
රාජපක්ෂ මහත්තයාෙග් පාලන කාලෙය් ඔහු  PSD එකට ඇතුළත් 
කළාය කියලා එක appointment letter  එකක්වත් නැහැ. 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා ආවාට පස්ෙසේ තමයි ඔහුව 
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PSD එකට ගත්ෙත්. ඔහුව එෙහම ෙකොෙහේවත් බඳවා ෙගන නැහැ. 
එෙහම නම් ඔහු යන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ඔහු ෙද්ශපාලන වැඩ කටයුතුවලට 
සම්බන්ධ ෙවලා තිෙබනවා. නිල් බලකාෙය් වැඩවලට ගියා අපි 
දැක්කා ෙන්. එෙහමයි ඔහු වැඩ කටයුතු කෙළේ. දැන් අපි අහන්ෙන් 
ෙම්කයි.  

මම ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ නිෙයෝජනය කරමින් ෙම් 
අවුරුද්ෙද් ජනවාරි මාසෙය් 26වැනිදා ෙයෝෂිත රාජපක්ෂට 
විරුද්ධව රාජ  ආරක්ෂක අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්වරයාට කරුණු 
13ක් සහිතව පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කළා. මම දන්නා හැටියට 
නාවික හමුදාෙව් නිලධාරින් තුන් ෙදනකුෙගන් සමන්විත 
කණ්ඩායමක් ඒ පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් කළා. ඒ පරීක්ෂණ 
වාර්තාව ආරක්ෂක අමාත ාංශයට භාර දීලා තිෙබනවා. ඒ මූලික 
පරීක්ෂණෙය්දී ගත් තීන්දුවට ෙමොකද වුෙණ් කියලායි මම 
අහන්ෙන්. ඒ පරීක්ෂණය යද්දී ෙපබරවාරි මාසෙය් 9 - 10ත් අතර 
ෙයෝෂිත රාජපක්ෂට ඩුබායි හරහා යුක්ෙර්නයට යන්න අවසර 
දුන්නා.  ඒ කාලෙය් තමයි ලංකාෙව් කථාවක් ගිෙය් අර ඩුබායිවල 
තිබුණ ගිණුෙම් සල්ලි අර ෙගන යුක්ෙර්නයට ගියා කියලා. ඔහු 
නාවික හමුදාෙව් මූලික පරීක්ෂණයට සාක්කි දුන්ෙන් ඒ ගමන 
ඉවර ෙවලායි. ෙම්වාටත් ඉඩ දීලා තිෙබනවා. ෙමෙහම ඉඩ දීලා 
නාවික හමුදාෙව් දක්ෂ cadetsලාට තිබුණු අවසථාව අහිමි කර 
තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, හරි අපූරු කථාව. ෙමොහු  Sub-lieutenant  
ෙකෙනක්. නමුත් ඔහුෙග්  ආරක්ෂාවට සිටිෙය් කවුද? ඔහුෙග් 
ආරක්ෂාවට සිටිෙය් ඊට වඩා senior   නිලධාරිෙයක්. Rear 
Admiral  ලා ෙම් වාෙග් කට්ටිය තමයි, ඔහුෙග් ආරක්ෂාවට, 
ඔහුෙග් bag  එක අරෙගන යන්න, ආවෙත්ව කරන්න අනුයුක්ත 
කර සිටිෙය්. ඔන්න සලකපු සැලකිල්ල.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 
 
ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
මම මාෙග් කථාව අවසන් කරන්නම්. මූලාසනාරුඪ ගරු 

මන්තීතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ඔහුට car race යන්න වැලිසර 
ෙවනම  track එකක් හදා තිෙබනවා. ඒ කාලෙය් රාජපක්ෂ පවුල 
නාවික හමුදාව සැලකුෙව් ඒෙගොල් ලන්ෙග් වහල් බලකාය විධියට. 
නාවික හමුදාෙව් වැඩ කරන සමහර ෙසබළුන්ට සිකුරාදා නිවාඩු 
ලැෙබනවා. ෙගදර ගහින් සඳුදා එන්නට පුළුවන්. හැබැයි, 
ෙසනසුරාදා  rugger match  එකක් තිබුෙණොත් ෙම් ෙසබළු 
කාටවත් ෙගදර යන්නට බැහැ. ෙමොකද, cheer   කරන්නට  
ground  එකට යන්න ඕනෑ, Cheering party එකට යන්න ඕනෑ.  

එක දවසක් නාවික හමුදාෙව් match  එක පැරදුණා. එදා cheer  
කරන්න ගිය ඔක්ෙකොම විතරක් ෙනොෙවයි, වැලිසර නාවික හමුදා 
කඳවුෙර් සිටි ෙසබළු ඔක්ෙකොම අරෙගන ගියා, රෑ ෙදොළහට. රෑ   
ෙදොළහට ground  එකට  එක්ක ෙගන ගිහින් punishment  එකක් 
හැටියට cheer ෙකෙරව්වා. ෙමෙහමයි ෙම් ෙගොල්ෙලෝ හමුදාවට 
කෙළේ.  

ආරක්ෂක රාජ  අමාත තුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට උත්තර 
ෙදන්නට ඕනෑ, නාවික හමුදාෙවන් ෙමොහුට එෙරහිව කළ 

පරීක්ෂණ වාර්තාවට ෙමොකද වුෙණ්, ඒ සඳහා ගත් කියා මාර්ග 
ෙමොනවාද කියන එක ගැන. ෙමොකද, හමුදාෙව් විශ්වාසය ආරක්ෂා 
කර ගැනීම වැදගත්.  

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙවලාව ලබා දීම 
සම්බන්ධෙයන් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

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

 
[අ.භා. 5.53] 
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මුලාසනාරූඪ  ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් ෙමෙතක් කල් 

තිබුණු ඒකාධිපති පාලනය ෙවනස් කර   යහ පාලන මූලධර්ම, යහ 
පාලන පතිපත්ති තුළ නැත්නම් good governance  තුළ රට 
ඉදිරියට ගමන් කරවීෙම් මුලික අඩිතාලම අපි දමා තිෙබනවා. ෙම් 
රෙට් ජනතාවෙග් අවශ තාවක්, ජනතාවෙග් අභිලාෂයක් ඉෂ්ට 
කරන්නට තමයි ෙම් කටයුතු සිද්ධ වුෙණ්.  

එදා අධිකරණය, ෙපොලීසිය කියාත්මක වූ ආකාරය අපි 
දැක්කා. ෙම් සඳහා නීති පද්ධතියක් තිබුණා;  සාරධර්ම 
කමෙව්දයක් තිබුණා. නමුත් ෙම් කිසි ෙදයක් ගණනකට ගන්ෙන් 
නැතිව කැලෑ නීතිය තුළ තමයි, අධිකරණය, ෙපොලීසිය කියාත්මක 
වුෙණ්. ඇත්තටම ඒ ගැන නිලධාරින්ට වරද පටවන්නට  බැහැ. 
ෙපොලීසිය වාෙග්ම අධිකරණයත් ෙද්ශපාලනීකරණය විම නිසා 
තමයි ෙම් තත්ත්වය ඇති වුෙණ්. ෙකොෙහොම වුණත් සාමාන  
ජනතාව ෙපොලීසිය ෙකෙරහි තිෙබන විශ්වාසය, අධිකරණය 
ෙකෙරහි තිෙබන විශ්වාසය සම්පූර්ණෙයන්ම ගිලිහී යන 
තත්ත්වයකට පත් වුණා. ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලන 
බලපුළුවන්කාරකම් නැති,  ෙද්ශපාලනඥෙයක්, පබලෙයක් 
හඳුනන්ෙන් නැති  ෙම් රෙට් නිර්ධන පන්තිෙය් අහිංසක, අසරණ 
ජනතාවට ෙම් රෙට් සාධාරණය ඉෂ්ට ෙවන්ෙන් නැති  කාලයක් 
තමයි එදා තිබුෙණ්. අපි කවුරු ෙකොෙහොම කිව්වත් එදා මරණ 
දඬුවම කියාත්මක වුණා.  කැලෑ නිතිය ඔස්ෙසේ මරණ දඬුවම 
කියත්මක වුණා. ෙමොකද, සුදු වෑන් සංස්කෘතිය තුළ සුදු වෑන් එක 
ඇවිල්ලා පුද්ගලෙයකු එක්කර ෙගන ගිහිල්ලා මගදී මරා දමනවා 
අපි දැක්කා. ඒ ගැන අපි ඇහුවා. ඒ වාෙග්ම අවි ෙපන්වන්නය කියා 
අරෙගන ගිහින් මගදී ෙවඩි තියා මරා දමනවා අපි දැක්කා. ෙපොලිස් 
සිර කුඩුව තුළ ෙගල වැලලා ෙගන මැරුණාය කියා ආරංචි 
ෙවනවා. පසුවදාට ආරංචි ෙවනවා, ෙපොලිස් සිර කූඩව තුළ සිදු 
ෙවන සිද්ධීන්. එෙහම නම් මරණ දඬුවම තිබුණා. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. මත් කුඩු පැකට් එකක් එෙහම නැත්නම් 
ගිනි අවියක් යන වාහනයට දාලා ඔවුන් අත් අඩංගුවට අරෙගන 
අහිංසක මිනිසුන්ට සිර දඬුවම් දීපු යුගයක් තිබුණා. එම නිසා තමයි  
වර්තමන රජය යහ පාලනයට අවතීර්ණ ෙවද්දී දහනව වන 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය ඇති කෙළේ. රටක යහ පාලනය 
මනින එක් දර්ශකයක් තමයි, ෙපොලීසිෙය් කියාදාමය සහ 
අධිකරණෙය් කියාදාමය. ඒ තුළ තමයි රෙට් යහ පාලනය 
ෙකොපමණ තිෙබනවාද, ෙකොපමණ පමාණයකින් තිෙබනවාද 
කියලා අපට බලා ගන්නට පුළුවන් ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා තමයි 
වර්තමාන රජය දහනව වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය 
මඟින් ෙපොලිස් ෙකොමිසම ඇති කරලා, අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිසම 
ඇති කරලා නැවතත් ෙම් රෙට් ෙපොලීසියට, අධිකරණයට 
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ෙද්ශපාලනඥෙයකුට ෙහෝ ෙවනයම් පුද්ගලයකුට ඇඟිලි ගහන්නට 
බැරි, ෙවනයම් බලපෑමක් කරන්නට බැරි විධියට ෙම් ෙපොලීසිය 
සහ අධිකරණය නිර්මාණය කරන්නට කටයුතු කෙළේ. අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, ෙම් ජනතාවෙගන් ගිලිහී ගිය ෙපොලීසිය 
ෙකෙරහි තිබුණු විශ්වාසය සහ ෙම් ජනතාවෙගන් ගිලිහී ගිය 
අධිකරණය ෙකෙරහි තිබුණු විශ්වාසය ඉදිරි කාලය තුළ ලැෙබ්වි 
කියලා.  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම විෙශේෂෙයන් ෙම් කාරණයත් කියන්නට 
කැමැතියි. අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග් 
වාෙග්ම අගාමාත  ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාෙග්ත් අභිලාෂය 
තිබුෙණ් විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් සාමාන  ජනතාව ආරක්ෂා 
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද, සාමාන  ජනතාව ආරක්ෂාව ඇතිව ජීවත් 
ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද, යහ පැවැත්ම පවතින්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියන කාරණා ඉටු කිරීමයි.  

මම විෙශේෂෙයන් සඳහන් කරන්නට ඕනෑ තවත් කාරණයක් 
තිෙබනවා. දැනට තිෙබන 119 ෙසේවය ෙබොෙහොම දුර්වල 
තත්ත්වයකයි කියාත්මක වන්ෙන්. ෙම් 119 ෙසේවය ෙපොලීසිය තුළ 
තිෙබන්ෙන්, දුබල පුද්ගලයකුට, -සමහර විට කාන්තාවකට 
ෙවන්න පුළුවන්- හදිසි අවශ තාවක් වුණාම, හදිසි කරදරයක් 
වුණාම ෙම් අංකයට කථා කරලා වහාම සහාය ලබා ගැනීම 
සඳහායි. නමුත් අද ෙම්ක හරියට කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ 
සඳහා විෙශේෂෙයන් අවධානය ෙයොමු කරන්න කියලා ගරු 
ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. අද අපි දකිනවා, ෙම් සඳහා 
අවශ  වාහන නැහැ; ෙම් සඳහා අවශ  ඉන්ධන නැහැ කියන 
කාරණය. එෙහම නම් යහ පාලනයක් කියාත්මක කරන ෙම් 
ෙවලාෙව් ෙම් ගැන විෙශේෂෙයන් සැලකිලිමත් ෙවන්න ඕනෑ කියලා 
පැහැදිලිව සඳහන් කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන් මම ජීවත් ෙවන, 
මම පදිංචි වී සිටින බල පෙද්ශය වන ගම්පහ ෙපොලිස් වසම ගාම 
නිලධාරි ෙකොට්ඨාස 92කින් ආවරණය ෙවනවා. නමුත් ෙම් 119 
ෙසේවය සඳහා තිෙබන්ෙන් එක යතුරුපැදියයි. ඉන්ධන ෙලස 
මාසයකට ෙපටල් ලීටර් 20යි ලබා ෙදන්ෙන්. ෙම්ක කිසි ෙසේත් 
පමාණවත් ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙම් යතුරුපැදියට දී තිෙබන ඉන්ධන 
පමාණය මාසෙයන් භාගයක් යන විට, -දින 15ක් යන විට- ඉවර 
ෙවනවා. ෙම් 119 ෙසේවය කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා මම 
විෙශේෂෙයන් කියනවා, යහ පාලනය තුළ ෙම් සඳහා අවශ  
කියාමාර්ග ගන්නට දැන් කාලය එළැඹිලා තිෙබන බව.  

සඳහන් කරන්නට ඕනෑ තවත් කාරණයක් තිෙබනවා. ෙපොලිස් 
ෙසේවය ගුණාත්මක කරන්න නම් පැය 12 ෙසේවය ෙවනුවට පැය 8 
ෙසේවය ලබා ෙදන්න කියාත් මා ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම කලින් 
කිව්වා වාෙග් ෙපොලිස් ෙසේවය ෙවනුෙවන් සියයට 45 පඩි වැඩිවීමක් 
පහළ නිලධාරින්ටත් ලබාදීමට කටයුතු කරන ෙලස මම 
ඉල්ලනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම සාක්ෂි ආඥා 
පනෙත් 25ෙවනි වගන්තිෙය් තිෙබනවා, ෙපොලීසිය තුළ කරන ලද 
පාෙපොච්චාරණයක් අධිකරණය පිළිෙනොගන්නා බව. නමුත් අපි 
දැක්කා, පසු ගිය දවස්වල වැරදිකරුවන් ෙනොවූ පුද්ගලයන් 
ෙපොලීසිෙය්දී කරන ලද පාෙපොච්චාරණයක් කියලා ජනතාවට 
අතරට ඒ ඒ පණිවුඩය ගිහින් ෙම් අය සමාජෙයන් වැරදිකරුවන් 
ෙවනවා; ජනතාවෙග් වැරදිකරුෙවෝ ෙවනවා.  

පසු ගිය කාලෙය් මුළු රටම කම්පා කළ ෙසේයා දැරියෙග් 
ඝාතනය සම්බන්ධෙයන් බලන්න. මෙග් පෙද්ශෙය් ජීවත් ෙවන 
පාසල් දරුවකුව අත් අඩංගුවට අරෙගන ඒ පාසල් දරුවාට 
සමාජයට මුහුණ ෙදන්න බැරි විධියට ඔහුෙග් චරිතය ඝාතනය 
කළා. නමුත් අන්තිමට ඔහු වැරදිකරුෙවක් ෙනොෙවයි කියලා 
තීරණය කළා. ඒ වාෙග්ම අපි දැක්කා 'ෙකොණ්ඩයා' කියලා 
පුද්ගලෙයක් අත් අඩංගුවට අරෙගන ඔහු තමයි ෙම් මිනී මැරුම 

සිද්ධ කෙළේ කියලා ජනතාව අතරට ඒ පණිවුඩය යැවීම තුළ, 
ෙපොලීසිය හෑල්ලු ෙවන ආකාරය. ඒ නිසා මම කියනවා, 
අධිකරණයකින් තීන්දුවක් ගන්නට ෙපර ෙපොලීසිය මඟින් 
පුද්ගලයන් ගැන කරන විමර්ශන එළියට යන්ෙන් නැති විධිෙය් 
යම් වැඩ පිළිෙවළක් නිර්මාණය කළ යුතුයි කියා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඇප පනත අනුව සමහර වැරදි 
සඳහා ෙපොලීසිෙය් ස්ථානාධිපතිවරයාට ඇපදීමට හැකියාව 
තිෙබනවා. සමහර ෙවලාවට සුළු පහරදීමක් ෙවන්න පුළුවන්; 
තුවාල කිරීමක් ෙවන්න පුළුවන්; කුඩා ආරාවුලක් ෙවන්න පුළුවන්, 
ඒ සඳහා ඇපදීෙම් නීතිමය බලය ෙපොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයාට 
තිෙබනවා. එෙහම තිබියදීත් ෙබොෙහෝවිට අපි දකිනවා, 
ස්ථානාධිපතිවරයා ඔවුන් අධිකරණය ෙවත ෙයොමු කරන අන්දම. 
ෙම් නිසාම අධිකරණෙය් වැඩ කටයුතු ෙගොඩ ගැෙහනවා; තදබදය 
ඇති ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම සමාජෙය් විවිධ පශ්න ඇති ෙවන බව අපි 
දකිනවා. සමහර ෙවලාවට ඒ ෙපොලිස් නිලධාරියා ෙම් සම්බන්ධ 
වගකීම ගන්නට තිෙබන කම්මැළිකම ෙවන්න පුළුවන්, එෙහම 
නැත්නම් නීතිය ෙනොදන්නාකම ෙවන්න පුළුවන්, එෙහම නැත්නම් 
මහජන නිසන්සලතාව රැක ගැනීමට කියලා කියන්නට ෙවන්න 
පුළුවන්. නමුත් මම කියනවා, ෙම් හැම නිලධාරියකුටම නීතිෙය් 
බලය කියාත්මක කිරීෙම් අඩුවක් තිෙබනවා නම් ඒ නීති සකසලා, 
කළු සුදු නීතියක් කියාත්මක කිරීම ෙම් ඇපදීම තුළත් සිදු 
ෙවන්නට ඕනෑ කියලා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අපි දකිනවා, සිතාසියක් යවපුවාම 
අධිකරණයට එන පුද්ගලයා, -කිසිම පශ්නයක් නැතිව අධිකරණ 
භූමියට එන පුද්ගලයාටත්- සමහර ෙවලාවට නඩුව මඟදී ආපහු 
යන්නට ෙවන්ෙන් ඇප ෙකොන්ෙද්සි පිට. ඇපකරු කියන්ෙන් 
විෙශේෂෙයන් අධිකරණයට උදව්වක් කරන පුද්ගලෙයක්. 

ඇපකරු කියන ෙකනා සමහර විට රජෙය් වෘත්තිකෙයක්; 
එෙහමත් නැත්නම් ෙශේණිධාරිෙයක්. ෙම් විධියට විශාල පිරිසක් 
නම් කරනවා. එක් එක් අධිකරණයට එක් එක් විනිසුරුවරයාට 
ෙම්වා ෙවනස් ෙවනවා. ඒ නිසා ඇප ලබා දීම තුළත් මීට වඩා 
පැහැදිලි පතිපත්තියක් හැෙදන්න ඕනෑ කියන කාරණය ෙකෙර් 
විෙශේෂෙයන් අවධානය ෙයොමු කරවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
ගැන කථා කෙළොත්, අද අප එය දකින්ෙන්, අෙප් රෙට් 
සංවර්ධනයට, අෙප් රෙට් ඉදිරි පැවැත්මට දැඩි බාධා පමුණුවන 
ස්ථානයක් විධියටයි. සමහර විත්තිකරුවන් අධිකරණයට ෙපනී 
සිටින්න ආවාම, නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වාර්තාව ඇවිත් 
නැහැ කියනවා. එතෙකොට ඔවුන් ආපසු යනවා. ඔවුන් ආපසු 
නීතිඥ ගාස්තු ෙගවාෙගන පැමිෙණනවා. ආෙයත් අර විධියටම 
කියනවා. ෙම් සඳහා යම් පද්ධතියක් තිෙබන්න ඕනෑ. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි. සංවර්ධන වැඩ කටයුතුවලදී, ඉඩම් හා සම්බන්ධ 
වන්දිය ගන්න ගියාම සමහර ෙවලාවට නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් දුර්වලතාව නිසා ඒ අදාළ පුද්ගලයාෙග් ජීවිත 
කාලෙය්ම ඒ වන්දි මුදල ලබාගන්න හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමා දැන් කථාව නැවැත්වූෙවොත් ෙහොඳයි. 

ෙම් වන විට විනාඩියක් වැඩිෙයන් ගතවී තිෙබනවා.  
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද තිෙබන නීතිය අනුව 

සමහර ෙවලාවට ෙපොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයාට නීතිපති 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙදපාර්තෙම්න්තුවට පශ්නයක් ඍජුව ෙයොමු කරන්න බැහැ. එය 
යන්න ඕනෑ සහකාර ෙපොලිස් අධිකාරිවරයාට. එතැනින් එය 
ෙජ ේෂ්ඨ ෙපොලිස් අධිකාරිවරයා ෙවත යන්න ඕනෑ. ඊට පසු 
නිෙයෝජ  ෙපොලිස්පතිතුමා ෙවත ගිහින් තමයි අන්තිමට නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට යන්ෙන්. ෙම් කියා දාමය අදට ගැළෙපන පරිදි 
සකස් කරන්න ඕනෑ. ෙමයට උත්තරයක් වශෙයන් මම කියනවා, 
"හැම දිස්තික්කයකටම ස්ථානගත වූ අතිෙර්ක නීතිපතිවරයකු 
සිටිය යුතුය" කියා. ඉදිරිෙය්දී ෙම් රජය ෙගන යන සංවර්ධන වැඩ 
පිළිෙවළ සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා එය අවශ යි. ඒ ඒ 
දිස්තික්කයට අදාළ නිලධාරින් දැන් සිටිනවා. නමුත් ඒ අය ඉන්ෙන් 
ෙකොළඹ. ඒ අය අදාළ දිස්තික්ක තුළ ස්ථානගත වීම විෙශේෂෙයන් 
වැදගත් වන බව මා කියනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා අවසාන වශෙයන් ෙම් 
කාරණයත් කියනවා. අද බූදල් නඩු කිව හැකි ෙද්පළ වටිනාකෙම් 
සීමාව රුපියල් ලක්ෂ 40යි. වත්මන් ෙද්පළ වටිනාකම් දිහා 
බැලුවාම රුපියල් ලක්ෂ 40 කියන්ෙන් ෙපොඩි මුදලක්. එය රුපියල් 
ලක්ෂ 100 දක්වා ඉහළ දමමින් අධිකරණවල නඩු තදබදය 
නැවැත්වීමට කියා කරන්න ඕනෑ -කටයුතු කරන්න ඕනෑ.- කියන 
එකත් පැහැදිලිව කියමින් මම නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

[අ.භා. 6.03] 
 
ගරු රුවන් විෙජ්වර්ධන මහතා (ආරක්ෂක රාජ  
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன - பா காப்  இராஜாங்க 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardene - State Minister of 
Defence) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ආරක්ෂක අමාත ාංශෙය් 

වැය ශීර්ෂ ගැන සාකච්ඡා කරන අවස්ථාෙව්දී මටත් ඒ ගැන වචන 
ස්වල්පයක් කථා කිරීමට ලැබුණු අවස්ථාව ගැන මම ෙගොඩක් 
සතුටු ෙවනවා. පසු ගිය ආණ්ඩුෙව් පසු ගිය අවුරුද්දට අදාළ අය 
වැයත්, ෙම් රජය ඉදිරිපත් කරපු ෙමවර අය වැයත් සංසන්දනය 
කර බැලුෙවොත් අපට ෙහොඳින් පැහැදිලි ෙවනවා, ෙම් රජය ෙම් 
අවුරුද්ෙද් ඉතාම වැඩි මුදලක් ආරක්ෂක අමාත ාංශයට ලබා දී 
තිෙබන බව. ෙමමඟින් පැහැදිලි ෙවනවා ෙම් රජය ෙම් රෙට් ජාතික 
ආරක්ෂාවට පමුඛත්වය දී තිෙබන බව. නමුත් ඉතාම කනගාටුයි, 
සමහර ෙද්ශපාලනඥයන් තමන්ෙග් පටු ෙද්ශපාලන අරමුණු සැබෑ 
කර ගන්න අද ෙම් රෙට් ජාතිවාදය පතුරන්න උත්සාහ කිරීම ගැන. 
ඒ වාෙග්ම සමාජය තුළ යම්කිසි මතයක් ෙගොඩනඟන්න හදනවා, 
ෙම් රජය ජාතික ආරක්ෂාවට සැලකිල්ලක් දක්වන්ෙන් නැහැ 
කියා. මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙම් උත්තරීතර සභාවට පැහැදිලිව 
පකාශ කරන්න ඕනෑ, ෙම් රෙට් ආරක්ෂක ඇමතිවරයා හැටියට 
වැඩ කටයුතු කරන අෙප් ජනාධිපති අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමාත්, අෙප් අගාමාත  ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාත්, 
ආරක්ෂක රාජ  ඇමතිවරයා හැටියට මමත් -අපි- කවදාවත් අෙප් 
ජාතික ආරක්ෂාවට කිසිම පුද්ගලයකුෙගන් ෙහෝ කිසිම 
සංවිධානයකින් ෙහෝ කිසිම බලපෑමක් කරන්න කිසිම ඉඩක් ලබා 
ෙදන්ෙන් නැහැ කියා. ෙම් රෙට් ජාතික ආරක්ෂාව තවතවත් 
ශක්තිමත් කිරීමත්, අෙප් තිවිධ හමුදාව තවත් දියුණු කිරීමත්, අෙප් 
රණ විරුවන් ආරක්ෂා කිරීමත්, රණ විරුවන්ෙග් අභිමානය 
ආරක්ෂා කිරීමත් තමයි අෙප් අරමුණ වන්ෙන්. අපි දැක්කා, පසු ගිය 
රජය පසු ගිය කාලෙය් අෙප් රණ විරුවන්ට සැලකුෙව් ෙකොෙහොමද 
කියා. අෙප් (ෛවද ) නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමාෙග් කථාෙව්දීත් 
එතුමා ඒ ගැන පැවසුවා.  

අපි දැක්කා, පසු ගිය රජෙය් තරුණ මන්තීවරුන්ට night race 
පදින්න ඕනෑ ෙවන ෙකොට අෙප් රණ විරුවන්ට ඒ වැලි ෙකොට්ට 

කර ගහෙගන යන්නට වුණු බව. අපි දැක්කා, කානු කපන්න, 
පාරවල් ශුද්ධ කරන්න, ඒ වාෙග්ම එළවලු විකුණන්න තමයි අෙප් 
රණ විරුවන්ව පාවිච්චි ෙකරුෙව් කියා. ඒවා ඔක්ෙකෝම අපි 
රජයක් හැටියට දැන් නතර කරලා තිෙබනවා. අපි රණ විරුවන්ෙග් 
අභිමානය නැවත ආරක්ෂා කරලා දීලා තිෙබන බව ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී ඉතාමත් සතුටින් කියන්නට ඕනෑ. සමහරුන් 
කියනවා, "ෙම් කාලෙය් යුද්ධයක් නැති ෙවලාවකදී ඇයි ෙමච්චර 
මුදලක් ආරක්ෂක අමාත ාංශයට ෙමවර අය වැෙයන් ලබා දීලා 
තිෙබන්ෙන්" කියා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රට ආරක්ෂා කරන තිවිධ 
හමුදාෙව් වැඩ කටයුතු කරෙගන යන්නට ඒ අයට අවශ  
උපකරණ, සම්පත් ටික ලබා දීම තමයි රජෙය් වගකීම වන්ෙන්. 
ලබන අවුරුද්ද ෙවන ෙකොට අෙප් ගුවන් හමුදාවට අවශ  ගුවන් 
යානා ටිකත් ලබා ෙදන්නට අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අපි 
දැනටමත් පාකිස්තාන රජයත් සමඟ ඒ ගැන සාකච්ඡා කරමින් 
පවතිනවා. ඒ වාෙග්ම ඉන්දියානු රජයත් එක්කත් අපි සාකච්ඡා 
කරලා අෙප් නාවික හමුදාවට අවශ  ෙනෞකාවන් ෙදකක් ලබා 
ගන්නට ඒ වැඩ කටයුතු කරෙගනත් යනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි.  

ඔබතුමන්ලාත් දන්නවා, පසු ගිය රජය කාලෙය් අෙප් ලංකාව 
ජාත න්තරව ෙකොන් ෙවලා හිටපු බව. අපට කිසිම රටක් උදවු 
කරන්නට ඉදිරිපත් වුෙණ් නැහැ. අපට චීනය හිටියා. පාකිස්තානය, 
ඉන්දියාව වාෙග් රටවල් හිටියා. නමුත් ෙගොඩක් ජාත න්තර 
රටවල් අපට උදවු කරන්න ඉදිරිපත් වුෙණ් නැහැ. නමුත් අෙප් 
අලුත් ජනාධිපතිතුමා නිසාත් ඒ වාෙග්ම අෙප් අගාමාත තුමා 
නිසාත් ජාත න්තර වශෙයන් අෙප් ෙගෞරවය දැන් ආරක්ෂා ෙවලා 
තිෙබනවා. අෙප් ජනාධිපතිතුමා පැවසුවා වාෙග්ම අද ඇෙමරිකානු 
රජය ඒ වාෙග්ම බිතාන ය, ඉන්දියාව, පාකිස්තානය, ජපානය, 
චීනය වැනි බලවත් රටවල් අෙප් රට සංවර්ධනය කරන්නටත්, 
අෙප් රෙට් ආරක්ෂාව තවත් දියුණු කරන්නටත් අද උදව් ෙවන්න 
ඉදිරිපත් වී සිටිනවා කියලා ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද උෙද් අෙප් පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තී ගරු අනුර දිසානායක මැතිතුමාෙග්  කථාෙව්දී අෙප් 
ආරක්ෂක අමාත ාංශය ගැන කරුණු කාරණා කිහිපයක් පකාශ 
ෙකරුවා. එතුමා ආරක්ෂක මූලස්ථානය ගැන -අෙප් හමුදා 
මූලස්ථානය ගැන- කරපු පකාශය ගැන ෙම් අවස්ථාෙව්දී යමක් 
පකාශ කරන්නට ඕනෑ. එතුමා පකාශ කළ සියල්ලක්ම ඇත්ත. 
ෙමොකද අද ෙවන  ෙකොට අෙප් හමුදා මූලස්ථානයට  ස්ථිර 
ස්ථානයක් නැහැ. පසු ගිය රජය විසින් ගාලු මුවෙදොර අසල තිබුණු 
ඒ හමුදා මූලස්ථානෙය් ඉඩම් ටික ෂැන්ගි-ලා ආයතනයට 
විකුණුවා. ඒකත් සමඟම අකුරුෙගොඩ ආරක්ෂක මූලස්ථානයක් 
හදන්නට ආරම්භ ෙකරුවා. නමුත් තමුන්නාන්ෙසේලාත් දන්නවා, 
ඒකට විශාල මුදලක් යන බව.  

ජනවාරි මාසෙය් ජනාධිපතිවරණෙයන් පස්ෙසේ ඒ කරුණු 
කාරණා ෙහොයන ෙකොට අපට දැන ගන්නට ලැබුණා, ෙම් මුළු 
ව ාපෘතියම -අකුරුෙගොඩ ආරක්ෂක මූලස්ථාන ව ාපෘතියම- 
කරන්නට බිලියන 53.4ක් වැය ෙවනවා කියලා. බිලියන 15.1ක 
වැඩ දැන් කරලායි තිෙබන්ෙන්. තවත් වැඩ ෙකෙරන්න තිෙබනවා. 
ෙම් අවුරුද්ෙද්ත් අපි බිලියන 6ක් විතර ඒකට ෙයොදවලා 
තිෙබනවා. අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් 
ඒ වැඩ කටයුතු කරලා 2017 ජනවාරි ෙවන ෙකොට ඒ ෙගොඩනැඟිලි 
ෙදකක් සම්පූර්ණ කරලා හමුදා මූලස්ථානය හැටියට ලබා ෙදන්න. 
දැන් ඒ වැඩ කටයුතු කරෙගන යනවා. මම හිතනවා, ෙම් මුළු 
ෙගොඩනැඟිල්ලම හදන්නට 2019 ෙවන කල්ම කාලය යයි කියා. 
ෙමොකද විශාල මුදලක් ෙම්කට වැය කරන්නට අවශ  ෙවනවා. 
ෙකොෙහොමටත් අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, 2019 ෙවන ෙකොට 
ඒ ව ාපෘතිය අවසන් කරන්න.  
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අනුර දිසානායක 
මන්තීතුමාෙග් කථාෙව්දී ෙද්ශපාලන පළිගැනීම් ගැන කථා වුණා. 
ඒකත් ඇත්ත. ෙමොකද අපි දැක්කා, 2010 ජනාධිපතිවරණෙයන් 
පස්ෙසේ අෙප් ෙජනරාල් සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමාට ෙමොකක්ද 
වුෙණ් කියා. එතුමාව සිරගත ෙකරුවා. එතුමාෙගන් පළිගත්තා. 
එතුමාට යුද්ධය කරන්න උදවු වුණ හමුදාෙව් නිලධාරින් 
ගණනාවක් එතුමාත් සමඟ ඒ පළිගැනීම්වලට අහුවුණා. සමහර 
කට්ටියට   ෙගදර යන්න කිව්වා.  ඇත්තටම ඒ අවස්ථාෙව් ඒ 
ෙගොල්ලන්ට විශාල පශ්නයක්  මතු වුණා. ෙම් රජය පත්වුණාම- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! ගරු කථානායකතුමා  දැන් මූලාසනය  

ගන්නවා ඇති. 
 
අනතුරුව  ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර  මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්,  ගරු කථානායකතුමා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் 
தைலைம வகித்தார்கள். 

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

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මට රීති පශ්නයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීතුමා රීති පශ්නය ෙමොකක්ද? 

     
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා ඒ කාලෙය් 

ජනරාල්ද? Field  Marshalද? 
 

ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardhana ) 
එතුමා සිරගත කරනෙකොට ජනරාල් ෙන්. අෙප් ආණ්ඩුව 

පත්වුණාට පසුව එතුමාට Field Marshal තනතුර ලබා දුන්නා. ඒ 
වාෙග්ම එතුමා සමඟ පළිගැනීම්වලට ලක් වුණ නිලධාරින් 
ෙබොෙහොමයක්  අපි ආපසු හමුදාවට ගත්තා. සමහරු ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් 
විශාම ලැබුවා. ඒ වාෙග්ම ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
ඉතාමත් සතුටින් කියන්න ඕනෑ, අමාත ාංශයක් හැටියට අපි 
ජාතික ආරක්ෂාව දිහා බලනවා වාෙග්ම අපි අෙප් රණවිරුවන්ෙග් 
අවශ තාවලටත් අෙප් අවධානය ෙයොමු කර තිෙබනවා.   

  

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු ඇමතිතුමා ඔබතුමාට ලබා දී තිබූ කාලය අවසානයි. 

 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardhana ) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මට විනාඩියක් ෙදන්න. ආරක්ෂක 

ඇමතිතුමාෙග් උපෙදස් අනුව සහ මෙග් පධානත්වෙයන් අෙප් 

රණවිරුවන්ට විෙශේෂ වරපසාද කාඩ් පතක් ලබා ෙදන්නට අපි දැන් 
වැඩ කටයුතු කර තිෙබනවා. අෙප් රණවිරුවන්ට ඒ වරපසාද කාඩ් 
පත ෙයොදාෙගන ෙසෞඛ , රක්ෂණ, අධ ාපන, පවාහන, 
පාරිෙභෝගික ෙසේවා යනාදී අංශවලින් ෙසේවා ලබා ගැනීමට හැකි 
ෙවනවා. ඒ කටයුත්තට උදවු ෙවන්නට ආයතන 50ක් පමණ දැන් 
අප හා එකතු ෙවලා තිෙබනවා. එවැනි වරපසාද ලබා දීමට, එවැනි 
ෙසේවාවන් ලබා දීමට අප කටයුතු කරනවා. රණවිරුවන් අෙප් රට 
ෙබ්රා ගැනීම සඳහා කරපු ඒ ෙසේවාව ෙවනුෙවන් එතුමන්ලාට 
ෙගෞරවයක් ලබා ෙදන්නට අෙප් අමාත ාංශෙයනුත් විෙශේෂ වැඩ 
පිළිෙවළක් අපි ආරම්භ කරනවා.  ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

  
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු අබ්දුල්ලා මහරුෆ් මැතිතුමා.  ඔබතුමාට මිනිත්තු 8ක 

කාලයක් ලබා දී තිෙබනවා. 
 
[பி.ப. 6.13] 
 
ගරු අබ්දුල්ලාහ් මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ் ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள, இங்கு எனக்கு 

ஒ க்கப்பட்ட ேநரம் குைறக்கப்பட் க்கின்ற காரணத்தால் 
இங்கு நான் ேபசவி ந்த நிைறய விடயங்கைளப் ேபச யாத 
நிைலைம ள்ள . அதனால் அந்த விடயங்கைள ஹன்சாட் 
அறிக்ைகயில் இைணத் க்ெகாள் மா  என  உைரயின் 
ஆரம்பத்திேலேய ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

30 வ ட கால த்தத்தின்ேபா  அரச பா காப் ப் 
பைடயினர் தங்களின் ேதைவக்காக மக்களின் ெசாந்தக் 
காணிகைள எ த்தி ந்தார்கள். ஆனால், த்தம் வைடந்  
ஆ  வ டங்கள் ர்த்தியாகி ம்கூட அந்தக் காணிகள் 
ெசாந்தக்காரர்களிடம் மீண் ம் வழங்கப்படவில்ைல. 
ெகாக்கிளாய், நாயா  ெதாடக்கம் நிலாெவளி வைர 19 
கடற்பைட மற் ம் அரச பைட காம்கள் அைமந் ள்ளன. 
அவற்றில் 13 காம்கள் தனியார் காணிகளில் அல்ல  உ தி, 
permit க்குாிய காணிகளில் உள்ளன. அைவ இ வைர 
சம்பந்தப்பட்டவர்க க்கு வி விக்கப்படவில்ைல. 
கிண்ணியாவி ள்ள 10 க்கும் ேமற்பட்ட காம்களில் ன் , 
இரா வ காம்களாகும். அங்கு குரங்குபாய்ஞ்சான், 
சூரங்கல், கண்டல ற்  ேபான்ற இடங்களி ள்ள காம்கள் 
தனியா க்குச் ெசாந்தமான காணிகளில் அைமந் ள்ளன. 
ேநரம் ேபாதாத காரணத்தால் சம்பந்தப்பட்டவர்களின் ெபயர் 
விபரங்கைளக் குறிப்பிட யாம ள்ள . அந்த 
விபரங்கைளச் *சமர்ப்பிக்கின்ேறன். இவ்வா  

ற் க்கணக்கானவர்கள் தங்களின் காணிகைள 
இழந் ள்ளார்கள்.  

இன்  உப்பா  கங்ைகயி ந்  லங்கா பட் னம் 
வைர ள்ள 27 கடற்பைட காம்கள்  - சிறிய சிறிய post கள் 
- நாளாந்த மீன்பி  நடவ க்ைககைளத் 
தைடெசய்கின்றைவயாகேவ மாறியி க்கின்றன. ெகளரவ 
பா காப்  இராஜாங்க அைமச்சர் அவர்களிடம் குறித்த 
காணிகைள வி விக்குமா  நான் ேவண் ள்ேளன். 
அவற்ைற ெவகுவிைரவிேல வி விப்பதாக அவர் கூறினார். 

365 366 

———————————— 
* කථාව අවසානෙය් පළ කර ඇත. 
*  உைரயினி தியில் தரப்பட் ள்ள . 
* Produced at end of speech. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

அந்தப் பிரேதசத்தில் 100 - 150 மீற்றர் ரத் க்குள்ேளேய 
குறித்த ஒவ்ெவா  Post உம் இ க்கின்ற . இன்  
நைடெப கின்ற பா காப்  அைமச்சு ெதாடர்பான 
விவாதத்ைத கடற்பைட உயர் அதிகாாிகள் இச்சைபயின் 
'Official's Box' இல் இ ந்  அவதானித் க் 
ெகாண் க்கின்றார்கள். அந்தப் பிரேதச மீனவர்கள் மீன்பி  
நடவ க்ைககைளச் சுதந்திரமாக ேமற்ெகாள்வதற்குப் 
பைடயினர் தைடயாக இ ப்பைத நாங்கள் அ மதிக்க 

யா .  

இந்த நல்லாட்சிைய உ வாக்குவதிேல பங்குெகாண்ட 
அப்பிரேதசத்ைதச் ேசர்ந்த தமிழ், ஸ் ம் மக்க ைடய 
ெப ம்பாலான காணிகள் வி தைலப் க ைடய 
காலத்தி ந்  - கடந்த 30 வ டங்களாக பைடயினர் வசம் 
இ க்கின்ற . வடக்கு, கிழக்கிேல இ க்கின்ற கடற்பைட 

காம்களில் பாாிய , தி ேகாணமைல கடற்பைட 
காமாகும். அங்கு த்தத் க்குப் பிறகு, 2013ஆம் ஆண்  

கங்ைகயில் "ேபாகஹகன்ன"; லங்கா பட் னத்தில் 
"லங்காபட் ன"; ல்ேமாட்ைட ெகாக்கிளாயில் "ேகாத்தாபய" 
என ன்  பிரதான காம்கள் உ வாக்கப்பட் , அந்த 

காம்க க்கிைடேய, 100-150 மீற்றர்க க்குள், ெகாக்கிளாய் 
தல் நிலாெவளி வைர ைறேய 24, கங்ைக-லங்கா 

பட் னம்வைர 19, கிண்ணியா பிரேதச ெசயலகப் பிாி  10 
என ெமாத்தமாக  postகள் என - ெமாத்தமாக 53 இரா வ - 
கடற்பைட இைட postகள் அைமக்கப்பட் க்கின்றன. இ  
சம்பந்தமான எ த் ல ஆவணத்ைத ம் ஹன்சாட் 
பதி க்காக இங்கு நான் *சமர்ப்பிக்கின்ேறன்.  

இந்த காம்கள் அங்கி க்கின்ற மீனவர்களின் நாளாந்த 
மீன்பி ையத் த ப்பதற்கான காம்களாகேவ 
மாறியி க்கின்றன. இந்த விடயத்ைத நீங்கள் 
கவனத்திற்ெகாள்ள ேவண் ம். நடந்  ந்த ஜனாதிபதித் 
ேதர்த ம் ெபா த் ேதர்த ம் இவற்ைற அகற் வ  பற்றி 
மக்க க்கு வாக்கு தியளித்ேத எம  மாவட்டத்தில் இந்த 
அரசு மாெப ம் ெவற்றிைய அைடய ந்த . 

த்த காலத்தில் அரச பைடயினாின் ேதைவக்காக 
அங்கி க்கின்ற பாடசாைலகள், விைளயாட்  ைமதானங்கள், 
ைமயவா கள் என ெப ம்பாலான காணிகள் 
விட் க்ெகா க்கப்பட்டன. தனியார் காணிகள்கூட - இந்த 
உயாிய சைபயிேல 25 வ டங்க க்கு ேமலாகப் பாரா மன்ற 
உ ப்பினராக ம் அைமச்சராக ம் இ ந்த ேக.டபிள் . 
ேதவநாயகம் அவர்க ைடய காணிகள்கூட - அவர்க க்காக 
விட் க்ெகா க்கப்பட்டன. வாகைரயிேல இ க்கின்ற 
கிட்டத்தட்ட 400 ஏக்கர் காணிகள் பைடயினரால் இன் ம் 
வி விக்கப்படவில்ைல. இவற்றில் வி விக்கக்கூ யவற்ைற 
நம  அரசாங்கம் வி விப்பதன் லம்  ச கங்க க்கிைடயில் 
நல் ணக்கத்ைத ஏற்ப த்த ம்.  

அ மட் மல்ல, வட லத்தி ள்ள மன்னாாிேல 33 பிரேதச 
ெசயலாளர் பிாி கள் இ க்கின்றன. அதில் ஒன்றான ச  
DS பிாிவிேல கடற்பைட காம் அைமந்தி க்கின்ற காணிகள் - 
ைமயவா , பாடசாைல, கைடகள் உட்பட அத்தைன ம் - 
அைவ தனியா க்கும் ெபா த் ேதைவக க்கும் உாியைவ - 
வி விக்கப்பட ேவண் ம். 17 ஸ் ம் கிராமங்க க்கு 

மத்தியிேல இ க்கின்ற ஒ  நகரம்தான் ச . இந்த நாட் ேல 
நல்லாட்சி ஏற்பட் க்கின்ற இந்த ேநரத்தில், நீங்கள் அந்தக் 
கிராமத்தி ள்ள பைட காைம அகற்றி, அக்காணிகைள 
வி விக்கேவண் ம். உங்களால் பலா , சம் ர் ேபான்ற 
பிரேதசங்களில் இரண்டாயிரம் ஏக்கர் காணிகைள 
வி விக்க மாக இ ந்தால், கிண்ணியா, ர், 
குச்செவளி பிரேதச ெசயலகப் பிாி களி ள்ள 40 - 50 
கு ம்பங்க க்குச் ெசாந்தமாக இ க்கின்ற, ைறேய 

க்கால், 2 ஏக்கர், 3 ஏக்கர், 5 ஏக்கர் காணிகைள ம் 
வி விக்க ம். நான் ஏற்ெகனேவ ெசான்ன ேபால, 
உப்பாறி ந்  'லங்கா பட் ன' வைர 24 காம்க ம் 
ெகாக்கிளாயி ந்  நிலாெவளிவைர 19 காம்க ம் 
கிண்ணியாவிேல ன்  இரா வ காம்கள் உட்பட 10 

காம்க ம் இ க்கின்றன. இைவயைனத் ம் டப்பட 
ேவண் ெமன்  நாங்கள் கூறவில்ைல. க்கியமாக 
ெதாழில்வளங்கைளத் த க்கின்ற நிைலயி ந்  அைவ 
வி விக்கப்பட ேவண் ம்.   

இங்கி க்கின்ற Navy உயரதிகாாிக க்குப் பிைழயான 
instruction ஐ மீன்பி  அைமச்சின் பணிப்பாளர் நாயகம் - DG -
ெகா த்தி க்கிறார். ஒன்றைர அங்குல வைல தைட 
ெசய்யயப்படாத ஒன் ! இந்த நாட் ேல எந்த Gazette 

ல ம் அ  தைட ெசய்யப்படவில்ைல. இந்த நிைலயில் 
கடந்த வாரம் ஐம்ப க்கும் ேமற்பட்ட மீனவர்களிடமி ந்  
அத்தைகய வைலகள் ைகப்பற்றப்பட்  ெபா ஸாாிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் க்கிற . இைத ஏன், இங்கு 
கூ கின்ேறெனன்றால், பிைழயான ைறயிேல இந்த 
நடவ க்ைக எ க்கப்பட் க்கின்ற  என்பைதத் 
ெதாியப்ப த்த ேவண் ம் என்பதற்காகத்தான். அதாவ , DG 
அவர்களால் உத்தரவிடப்பட்டதன்ப , AD அவர்க ைடய 
ேவண் ேகா க்கிணங்க, Navy க்குப் ெபா ப்பானவர்கள் 
பிைழயாக வழிநடத்தப்ப கின்றார்கள். இவர்களிடம் 
அ பற்றிக் ேகட்டேபா , அந்தச் ெசய்தி மீன்பி த் ைற 
அைமச்சி ந்  வந்தி ப்பதாகக் கூறினார்கள். 
சம்பந்தப்பட்ட அைமச்சாிட ம் நாங்கள் ேகட்ேடாம். 
இரண் ைற அைமச்சைரச் சந்தித்தேபா  மீன்வர்கைள 
மீன்பி க்க அ மதிப்பதாகக் கூறினா ம் DG இ வைர 
தைடைய நீக்க நடவ க்ைக எ க்கவில்ைல. 
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
Hon. Member, you have only two minutes more. 

 
ගරු අබ්දුල්ලාහ් මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ் ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
இந்த விடயங்கள் சம்பந்தமாக விாிவான விளக்க ள்ள 

ஆவணத்ைத இங்ேக ஹன்சாட் பதி க்காக இங்ேக 
*சமர்ப்பிக்கின்ேறன்.   

கடந்த 45 வ ட காலமாக எம  பிரேதசத்திேல 
டப்பட் க்கும் Kinniya Circuit Court மீண் ம் 

திறக்கப்படேவண் ெமன்  எங்க ைடய நீதி அைமச்சாிடம் 
ேவண் யி க்கிேறாம். அதைன அவர்கள் விைரவாகச் 
ெசய் தர ேவண் ம். தி ேகாணமைல மாவட்டத்திேல 
கந்தளாய், குச்செவளி, ர் ேபான்ற இடங்களில் 3 
நீதிமன்றங்க ம் திறக்கப்பட் க்கின்றன. ஆனால், 
எ பத்ைதயாயிரத் க்கும் ேமற்பட்ட மக்கள் வாழ்கின்ற 
கிண்ணியா பிரேதசத்திேல அவர்க ைடய நீதிமன்ற 
வழக்குகள் வ டக்கணக்கிேல இ த்த க்கப்ப கின்றன. 
அ மட் மல்ல, அந்த நீதிமன்றங்க க்குப் ேபாக்குவரத் ச் 
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———————————— 
* කථාව අවසානෙය් පළ කර ඇත. 
*  உைரயினி தியில் தரப்பட் ள்ள . 
* Produced at end of speech. 
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ெசய்வ ம் கஷ்டமானதாக இ க்கின்ற . இந்த நிைலயில், 
அங்கு பிரேதச ெசயலகத்தால் ஒ க்கப்பட் க்கின்ற 
காணியில் இ க்கின்ற கட் டத்ைதப் னர்நிர்மாணம் ெசய்  
தற்கா கமாகேவ ம் அந்த Court திறக்கப்பட ேவண் ம்.  

இன்  ெபா ஸ் பைடயினர் சம்பந்தமாக ம் 
ேபசப்பட்ட . அ  விடயமாக நான் ஒன்ைறக் கூற 
ஆைசப்ப கின்ேறன். நம  நல் ணக்க ஆட்சியிேல Police 
Commission மற் ம் ஏைனய ஆைணக்கு க்கள் 
உ வாக்கப்பட் க்கின்றன. என்றா ம், அைவ 
எங்க ைடய யற்சிக க்குத் தைடயாக இ க்கின்றன.  

ன்னாள் சட்ட ம் ஒ ங்கும் பற்றிய அைமச்சர்களான 
ெகளரவ ேஜான் அமர ங்க, ெகளரவ திலக் மாரப்பன 
ஆகிேயாாிடம் நான் ெகா த்த சாதாரண இடமாற்றம் பற்றிய 
விடயங்கள்கூட இன்ன ம் இ த்த க்கப்பட்  வ கின்றன. 
எனேவ. க்கியமான ேதைவகைளக் க த்திற்ெகாண்  அைவ 
நிைறேவற்றப்பட ேவண் ம். இைடநி த்தப்பட்ட, பதவி 
நீக்கப்பட்ட ெபா சா க்கு மீண் ம் அவர்களின் பதவிைய 
வழங்க ேவண் ம். 
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
Hon. Member, your time is up.  

 
ගරු අබ්දුල්ලාහ් මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
Sir, please give me one more minute. 

ேம ம், நல் ணக்கம் ெதாடர்பாக ன்னாள் அைமச்சர் 
ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல அவர்கள் இங்கு விமர்சித்தார். 
அன்  நீதித் ைறைய ம் ெபா ஸ் ைறைய ம் 
தங்க ைடய ைககளிேல ைவத்தி ந்தவர்கள்தான் இங்கு 
விமர்சனங்கைளக் கூ கிறார்கள். இன்ைறய நல் ணக்க 
ஆட்சியிேல ெபா ஸ் ஆைணக்கு , நீதி ஆைணக்கு  
என்பன உ வாக்கப்பட் க்கின்ற இந்த ேநரத்திேல 
எங்க ைடய ேகாாிக்ைககைள ஏற் , அவற்ைற மக்க க்காக 
உடன யாக நிைறேவற்றித் தரேவண் ெமன்  ேகட் , 
விைடெப கின்ேறன். நன்றி.  
 

*සභාෙම්සය  මත තබන ලද ලියවිලි : 
  சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட ஆவணங்கள்: 
  Documents tabled: 

கடற்பைட காம்கள்: 

ல்ேமாட்ைடயில்- 
• ெகாக்கிளாய் களப்  அ கில் 02 ஏக்கர் காணியில் 

அைமந் ள்ள  - அரச காணி. 
• ல்ேமாட்ைட ரண்ெவ  ேநவி தளம் 58 ஏக்கர் காணியில் 

அைமந் ள்ள . அத ள் தனியார் ேபமிற் காணிக ம் 
அைமந் ள்ள . 
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• ல்ேமாட்ைட கடற்பைட தளத்தின் ன்னால் 127 ஏக்கர் 
கடற்பைட ட் த்ெதாகுதிக்காக. இதில் பலர  
உ திக்காணிக ம், ஒப்பக் காணிகள், கிண கள், கள் 
அைமந்தி ந்தன. 

• ஜின்னா ரம் காம் 03 ஏக்கர். கபீர், சியாம், பஜசல் 
ேபான்ேறா க்கு உாிைமயான . 

• அாிசிமைல மீனவர் வா ப்பகுதியில் 02 ஏக்கர் 
மீனவர்கள  வா கள் அைமந்த இடம். 

• 150 மீற்றர் இைடெவளியில் அாிசிமைல மைலய வார 
காம் 02 ஏக்கர். 

• 200 மீற்றர் இைடெவளியில் ெபான்மைலக்குடா காம் - 
தனியார் களில் C.கா த், M. த்தமிழ், S.ஜஃபர் 

• கல்லறாவ காம் 50 ஏக்கர் அரச காணி 

• கல்லறாவ  Junction Camp 02 ஏக்கர் அரச காணி 

• திாியாய் “Walagamba Base”  20 ஏக்கர் அரச காணியி ம் 
தனியார் காணியி ம் 

• தியாய் ேநவி கல் ாி 03 ஏக்கர் தனியார் 
கரவைலப்பா களில் 

• டைவக்கட்  தளம் 03 ஏக்கர் - சின்னக்கிண்ணி உைடய 
காணி கயாத்  கம்ம  கு ம்பத்திற்கும், மணியத்தார் 
கு ம்பத்திற்கும். 

• 200 மீற்றர் அ த்  சாகர ரவில் 02 ஏக்காில் ஒ  காம். 

• ஜாயா நகாில் ஒ  காம் J.கச்சிெமய்யதீன் என்பவர  
காணி 

• இரைணக்ேகணி காம் ெபற்றிக் ெசபஸ்தியான் 
என்பவர  காணி 

• சலப்பயா  காம் - அரச காணி 

• கும் பிட்  காம் 05 ஏக்கர் - ெதன்ைன அபிவி த்தி 
சைபக்கும், சுற் லாத் ைறக்கும் ெசாந்தமான . 

• ேகாபால ரம் காமி ள் அப்பகுதி மக்கள  இந் , 
ஸ் ம் மயானம் அைமந் ள்ள . அ மதிெபற்ேற 

உள்ேள ெசல்லேவண் ம். 

• நிலாவளி தளம் 25 ஏக்கர் - ெஜகநாதன் கு மத்திற்கு 
ெசாந்தமான . 

 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
Thank you.  The next speaker is the Hon. J.M. Ananda 

Kumarasiri.  You have eight minutes. 
 
[අ.භා. 6.23] 
 
ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி) 
(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මා හට කථා කිරීමට ලැබී තිෙබන්ෙන් ඉතා  

ෙකටි කාලයක් නිසා මා කල්පනා කෙළේ, විෙශේෂෙයන්ම අෙප් 
පෙද්ශයට බලපාන දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත ාංශය පිළිබඳව වචන 
ස්වල්පයක් කථා කරන්නයි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, 2001 වර්ෂෙය්දී පිහිටවපු එක්සත් ජාතික 
පක්ෂ රජය තුළින්, එවකට හිටපු ගරු ආනන්ද කුලරත්න 
මැතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් දකුණු පළාෙත් සියලුම දිස්තික්කත්, 

ෙමොණරාගල සහ රත්නපුරය කියන දිස්තික්ක ෙදකත් එකතු 
කරලා ෙම් වාෙග් අමාත ාංශයක් පිහිටවූවා. ෙම් වතාෙව් ගරු 
සාගල රත්නායක මැතිතුමාෙග් මූලිකත්වෙයන් ෙමම අමාත ාංශය 
පිහිටුවා තිෙබනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, මම විෙශේෂෙයන්ම ෙම් 
ගැන කථා කරන්ෙන්, අෙප් පළාත් සංවර්ධනය කිරීමට අවශ  
මූලික පදනම ෙම් තුළින් ඇතිවිය යුතු නිසායි. ෙමොකද, 
විෙශේෂෙයන්ම ඌව-ෙවල්ලස්ෙසේ මිනිසුන් හැම දාම ෙම් රට 
ෙවනුෙවන් තමන්ෙග් ෙද්වල් නැති කර ෙගන, ෙද්ෙපොළ නැති කර 
ෙගන කටයුතු කරලා තිෙබන නිසා. පෘතුගීසීන්ෙග් කාලෙය් පවා, 
එෙහම නැත්නම් ඌෙව් සටන කරපු ෙව්ලාෙව් -1818 කැරැල්ෙල්දී
- පවා අතිවිශාල විනාශයකට පත් වුණු පළාතක් තමයි, අෙප් 
පළාත. පසු ගිය කාලෙය් ෙම් පළාතට තිබුණු අවධානය නැති වූ 
නිසා තමයි, උඩරට ගැමි පුනරුත්ථාපන ෙකොමිසම පිහිටුවලා ඒ 
තුළින් ෙම් පෙද්ශය සංවර්ධනය කිරීමට අවශ  මූලික වැඩසටහන 
කියාත්මක වුෙණ්.  

2001දී පැවැති ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාෙග් රජය 
කාලෙය්දී ෙම් පෙද්ශය දියුණු කිරීම සඳහා අවශ  අලුත් 
වැඩසටහනක් කියාත්මක කිරීමට එතුමාට වුවමනාවක් තිබුණා. ඒ 
වැඩ පිළිෙවෙළේ පධානම අංගය තමයි, දක්ෂිණ පෙද්ශෙය් අලුත් 
ගුවන් ෙතොටුෙපොළක් -ෙදවැනි ජාත න්තර ගුවන් ෙතොටුෙපොළක්- 
නිර්මාණය කිරීම. මට මතකයි, ඒ කාලෙය් ගුවන් ෙසේවා 
අධිකාරිෙය් නිලධාරි මහත්වරු සහ ඉංජිෙන්රු මහත්වරු ඇවිල්ලා 
අද ගුවන් ෙතොටුෙපොළක් හදා තිෙබන මත්තල පෙද්ශයත්, ඒ 
වාෙග්ම වැල්ලවාය මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය් තිෙබන කුඩා ඔය 
කියන පෙද්ශයත් පිළිබඳව සමීක්ෂණ කරලා, මාස හයකට පමණ 
පසුව ඒ ෙගොල්ලන් ඉදිරිපත් කළ ව ාපෘති වාර්තාවකින් පැහැදිලිව 
ෙයෝජනා කර තිබුණා, නිර්ෙද්ශ කර තිබුණා, ඒ ගුවන් ෙතොටුෙපොළ 
හැෙදන්න ඕනෑ මත්තල ෙනොෙවයි, කුඩා ඔය පෙද්ශෙය් කියලා. ඒ 
ෙකෙසේ ෙවතත්, අද වනවිට මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ සුදු 
අලිෙයක් බවට පත්ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකද, ඒ කරපු සියලු 
නිර්ෙද්ශ පැත්තක තියලා ෙද්ශපාලන වශෙයන් ඒ හැම ෙදයක්ම 
කරපු නිසා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මීට කලින් කථා කළ ගරු මන්තීවරෙයක් 
කිව්වා, ඒ කාලෙය් හරකුන්ට ලාඩං ගහන ව ාපෘතියක් තිබුණා 
නම්, ඒකත් අරෙගන ගිෙය්  හම්බන්ෙතොටට කියලා. ඒ වාෙග් 
සියලු ෙද් හම්බන්ෙතොට කියාත්මක කරන්න අවශ යි කියන 
පදනම යටෙත් මහජනතාවෙග් මුදල් වියදම් කරලා හදපු ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළත් අද පෙයෝජනයට ගන්ෙන් නැති තත්ත්වයට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, එදා පැවති අෙප් රජය බලාෙපොෙරොත්තු 
වුෙණ් ෙම් පෙද්ශය දියුණු කරන්නයි. ෙමොකද, සමස්තය හැටියට 
අධ ාපනය පැත්ෙතන් අරෙගන බැලුෙවොත්, මහජනතාවෙග් ජීවන 
රටාව පිළිබඳව අරෙගන බැලුවත් අතිවිශාල වශෙයන් ආර්ථිකෙය් 
පහළ බැස්මක් අෙප් පෙද්ශෙය් තිෙබන නිසා. ඒ පළාත ෙගොඩ 
ගන්න නම් අපි අනිවාර්යෙයන්ම අලුත් ෙදයක් කියාත්මක 
කරන්න අවශ යි. ඒ නිසා ෙම් අමාත ාංශය යටෙත් ගරු 
ඇමතිතුමාට විෙශේෂ අභිෙයෝගයක් තිෙබනවා, ෙකොෙහොමද ෙම් 
පෙද්ශය නංවන්ෙන්, ෙකොෙහොමද රැකියා ඇති කරන්ෙන්, 
ෙකොෙහොමද කෘෂි කර්මාන්තෙය් අලුත්  ෙවනසක් සිදු කරන්ෙන් 
සහ  අලුත් දියුණුවක් ෙම් පෙද්ශෙය් ඇති කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද  
කියන කාරණා පිළිබඳව. ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් වැඩ පිළිෙවළ 
කියාත්මක කිරීමට අවශ  ශක්තිය එතුමාට ලැෙබයි කියලා මා 
විශ්වාස කරනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අෙප් පළාත ආර්ථික වශෙයන් ශක්තිමත් 
ෙවන්න නම් අනිවාර්යෙයන්ම ඒ වැව් අමුණු ටික හැෙදන්න ඕනෑ. 
ඒ සඳහා යම් කිසි අතිෙර්ක මුදලක් ෙවන් ෙවන්නත් ඕනෑ. මම 
කලින් කිව්වා වාෙග් ෙම් පෙද්ශ දියුණු කරන්න අවශ  මූලික 
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පදනම ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමා සිටි කාලෙය් එක්සත් 
ජාතික පක්ෂ රජෙයන් මුලින්ම වැටුණු නිසා තමයි, පැල්වත්ත, 
ෙසවණගල වාෙග් දැවැන්ත සීනි කර්මාන්ත ශාලා ඇති වුෙණ්ත්, 
එදා සිට පැවැති සාම්පදායානුකූල කෘෂි කර්මාන්තෙය් ගමන් මග 
ෙවනස් කරලා, කෘෂිකර්මෙය් නියුතු ජනතාවෙග් නිෂ්පාදනයට 
ෙවෙළඳ ෙපොළක් ලබා ගත හැකි වැඩ පිළිෙවළක් ඇති වී 
තිෙබන්ෙන්ත්.   

මම විශ්වාස කරනවා, අද ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් සහ අෙප් අගාමාත  රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමාෙග් මූලිකත්වෙයන් යන ෙම් ගමෙන්දී ඌව 
පෙද්ශයට, විෙශේෂෙයන් ෙමොණරාගල දිස්තික්කයට අලුත්  වැඩ 
පිළිෙවළක් ඇති ෙවලා, අලුත් බලාෙපොෙරොත්තුවක් අෙප් 
පෙද්ශෙය් ජනතාවට ඇති කර ගන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා. ඒ 
විශ්වාසය මෙග් හිෙත් තිෙබනවා.  ඊට අවශ  පදනම ඉදිරි 
කාලෙය්දී ෙම් අමාත ාංශය යටෙත් වැෙටයි කියන 
බලාෙපොෙරොත්තුවත් ඇති කර ගනිමින්, මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම 
ගැන ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
මීළඟට, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා. ඔබතුමාට විනාඩි 

අටක කාලයක්  තිෙබනවා. 
 
[අ.භා. 6.27] 
 
ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர) 
(The Hon. Edward Gunasekara) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙබොෙහොම ෙකටි  කාලයක් තුළ ෙම් රෙට් 

තිෙබන වැදගත්ම වැය ශීර්ෂ  කිහිපයක් යටෙත් කථා කිරීමට  ඉඩ 
සලසා දීම පිළිබඳව මා ඔබතුමාට  ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙම් 
තිෙබන කරුණු සියල්ලම අද කථා කරන්න ගිෙයොත්, ෙවලාව මදි 
ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම මහජන නිෙයෝජිතයන් හැටියට ෙපොලීසිය 
සමඟ අපි නිතරම සම්බන්ධ ෙවනවා. ඒ නිසා ෙපොලීසිය සම්බන්ධ 
වැය ශීර්ෂයට අදාළව පමණක් මම කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා.  

රවි කරුණානායක මැතිතුමා එදා ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය 
ඉදිරිපත් කරද්දී ෙපොලිස් නිලධාරින් ගැන ඉතාම සංෙව්දී 
කාරණයක් කියැවුණා. අෙප් ෙපොලිස් නිලධාරින් වැඩ කරන්ෙන් 
අතිශය ෙව්දනාකාරි තත්ත්වයකින් බව කියැවුණා. ඒ විධියට තමයි 
එතුමා ෙමෙතක් කල් ෙම් රෙට් හිටපු නායකෙයෝ ෙපොලීසිය 
ෙවනුෙවන් කරපු ෙද්වල් සඳහා පතිචාරය දක්වලා තිෙබන්ෙන්.  

ගරු සභාපතිතුමනි  ඔබතුමාත් දන්නවා, දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ 
ෙපොලිස් නිලධාරින්ෙග් වැටුප් විෂමතාවක් තිබුණු බව. දැන් එය 
නිම කරන්න සූදානමක් තිෙබනවා. පසු ගිය කාල සීමාව තුළ ඡන්ද 
ෙපොෙරොන්දු හැටියට -ඡන්දයක් ගන්න ඕනෑ නිසා- පමණක්,  
සද්භාවයකින් ෙතොරව ඒ අයට ෙමෝටර් සයිකල් ෙබදා දුන්නා. 
නමුත් අෙප් තවත් ෙපොලිස් නිලධාරින් සංඛ ාවකට දිය හැකි 
බයිසිකල් පමාණයක් ඉතුරු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව අද අපි 
අෙප් ඇමතිතුමන්ලා එක්ක කථා කළා. ඒ ඉතුරු පමාණයත් ෙම් 
ෙපොලිස් නිලධාරින්ට ෙදන්න තමයි ඉදිරිෙය්දී අෙප් රජය සූදානමින් 
ඉන්ෙන්.  

ෙපොලිස් රථ වාහන අංශෙය් ෙසේවය කරන අයත් අෙනක් අය 
වාෙග්ම  දැඩි දුකක් විඳිනවා. ෙම් වකවානුව තුළ ඔවුන් දැඩි 

වර්ෂාවකට ෙගොදුරු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම තද අව්වට ෙගොදුරු 
ෙවනවා. ෙම් රෙට් දැන් මහා රථ වාහන තදබදයක් තිෙබනවා. ඒ 
ඩීසල් දුමට ඔවුන් ෙගොදුරු ෙවනවා. දූෂණය වූ පරිසරයට ඔවුන් 
නිරාවරණ ෙවනවා. අපි වාහවල වීදුරු වහ ෙගන ගියාට, එළිෙය් 
ඉඳ ෙගන රථ වාහන ෙමෙහය වන ෙපොලිස් නිලධාරින් තමයි 
ඒවාට ෙගොදුරු ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා ඔවුන් ෙවනුෙවන් ෙම් වැය 
ශීර්ෂය යටෙත් කිසියම් වූ විෙශේෂ කියා මාර්ගයක් ගන්න අද සිත් 
පහළ ෙවලා තිෙබන බව අපි දකිනවා, ෙම් වාර්තාව කිෙයව්වාම.  

අද ජනාධිපතිතුමා නිතරම කියන්ෙන්, ෙම් රට නීති ගරුක 
රටක් කරනවාය කියන එකයි. ඉතින් එෙහම නම් පළමුෙවන්ම ඒ 
නීති  රකින්න  ඉන්න නියමුවන් අපි ෙහොඳින් ආරක්ෂා කර ගන්න 
ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම නීතිය රකින්න කටයුතු කරද්දී වැරදි සිදු 
ෙනොෙවනවා ෙනොෙවයි. අපි ඒ පිළිබඳවත් හිතන්න ඕනෑ.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ගම්වල ජීවත් වන මිනිස්සු හැටියට අපි 
දන්නවා, අවුරුදු 10ක, 15ක සිට මත්පැන්, මත් කුඩු ආදී විවිධ 
වැරදිවලට ෙගොදුරු වුණු පිරිස් අද ෙම් රට තුළ ෙබොෙහෝ තැන්වල  
සිටින බව. අද පහසුෙවන්ම මුදල් හම්බ කර ගැනීම සඳහා මිනිස්සු 
හැම ෙකෙනක්ම වාෙග් ලෑස්ති ෙවන්ෙන් ජාවාරම්වලට ෙයොමු 
වීමටයි. ෙම් හැම ජාවාරමක්ම ෙමල්ල කරන්න  ෙවන්ෙන් 
ෙපොලීසියට. අද ගමක් හැටියට, ෙපොලිස්  වැයික්කියක් හැටියට 
ගත්ෙතොත්, ඒ පෙද්ශවල ෙමවැනි  වැරදි කරන්නන් කවුද කියලා 
ෙහොයලා බලලා, ඒවා නවත්වන වැඩසටහනක් නිසියාකාරව 
කියාත්මක කරන්න ෙවනවා. ඒක අපහසු නැහැ. ඒ සඳහා 
මහජනතාවෙග් සම්බන්ධතාව ඕනෑ ෙවනවා. පසු ගිය කාලෙය් 
ගම්වල ආරක්ෂක කමිටු කමයක් පවත්වා ෙගන ආවා. ඒ 
ආරක්ෂක කමිටුවලටත් පසු ගිය කාලෙය් ෙද්ශපාලනය ඇතුළත් 
වුණා. ඒ ෙද්ශපාලනයට සම්බන්ධ අයට වැරදි කරන්නටත්, 
ෙද්ශපාලනයට සම්බන්ධ නැති  එවැනි වැරදි ෙනොකරන  අය 
ෙකොටු කරන්නටත් තමයි පසු ගිය කාලෙය් උත්සාහ ගත්ෙත්. 
ගමක වැරදි වැඩ කරන අය පිළිබඳව ඒ පෙද්ශෙය් ෙපොලීසිය 
දන්නවා. ඒක ෙබොරුවක් ෙනොෙවයි.  

ෙසේයා සෙදව්මි දැරියෙග් සිදුවීම වුණු පෙද්ශෙය් තමයි අපි 
ජීවත් වුෙණ්. ඒ අවස්ථාෙව් ඒ සැකකරු හිටපු නිවස තමයි 
අන්තිමට ෙකොටු වුෙණ්. නීතිමය කරුණු මත ඊට සම්බන්ධ වුෙණ් 
ෙකොන්ඩයාද, ෙකොන්ඩයාෙග් අයියාද කියලා මතවාදයක් ඇති 
වුණා. නමුත් යමක් ෙවද්දී ඕනෑ ෙකෙනකුට ඒක ෙත්ෙරනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම අෙප් රෙට් ෙපොලීසිය ඒ වාෙග් අවස්ථාවලදී ඉතාම 
විශිෂ්ට ෙසේවාවක් කරනවා.    

අද අෙප් රෙට් තිෙබන දරුණුම ෙඛ්දවාචකය තමයි ෙම් විෂ 
මත් පැන් සහ විෂ මත් කුඩු. ඒවා ෙහේතුෙවන් තමයි අද ෙම් වැරදි 
කියා කරන්න ෙපළඹී තිෙබන්ෙන්. O/L fail වුණු තරුණයන් 
ෙබොෙහෝ ෙදනා අද three-wheelers වල වැඩ කරනවා. ඔවුන් 
පාවිච්චි කරනවා, ෙම් වැරදි වැඩවලට. එතැනින් පටන් ෙගන, 
මුදල් හම්බ කිරීම ගැන පමණක් හිතන ෙම් රෙට් හැම 
තරුණෙයක්ම බලන්ෙන්, වැරදි කියාවක ෙයෙදන්නයි. ෙහොර මත් 
පැන් භාවිත කරපු සාමාන  ගෙම් මිනිස්සු අද ඊට එහාට ගිහිල්ලා 
විෂ මත් කුඩු භාවිත කරන තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා.   

ගරු සභාපතිතුමනි, මෙග් ෙගවල් ළඟ පාසලක් තිෙබනවා. අද 
මම එද්දී, ඒ පාසලට තවත් පාසලක ළමෙයක් පැනලා  පාසෙල් 
ළමෙයකුට ගහලා,  ඊට පසුව එම පාසෙල් උගන්වන 
හාමුදුරුනමකටත් ගහලා තුවාල සිදු කරලා තිබුණා. මට එහි සිදු වූ 
සිද්ධිය හරියට ෙහොයන්න බැරිව ගියා. මම එනගමන් teacher 
ෙකෙනකුෙගන් ඇහුවා, "ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්?" කියලා. 
එතෙකොට කිව්වා, "මුන් කුඩු ගහලා ෙවන්න ඇති" කියලා.  ඕක 
තමයි කිව්ෙව්.  කුඩු ගහලාද, නැද්ද කියන්න මම දන්ෙන් නැහැ. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

හැම තැනම සිදු ෙවන්ෙන් ඒකයි. මම දැක්කා අෙප් කබීර් හාෂීම් 
ඇමතිතුමා ෙම් පසු ගිය දවසක පත්තෙර්ට කියලා තිබුණා,"අෙප් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටින ඇමතිෙකෙනකුෙග් පුෙතක් කුඩු ගහලා අද 
සිරගත ෙවලා ඉන්නවා" කියලා. ඒ තත්ත්වයට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම්වා ඇති ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? අද ඕනෑම 
ෙකෙනකුට පහසුෙවන්ම මුදල් හම්බ කර ගන්න පුළුවන් කමයක් 
තමයි ඔය ජාවාරම.  එක්ෙකෝ ෙකොළඹට හරි,  ෙවන ෙකොෙහේට  හරි  
කුඩු ටිකක් අරෙගන ඇවිල්ලා විකුණන එක තමයි  කරන්ෙන්. 
ඉතින් ෙම්වා විකුණන තැන් ෙහොයා ගන්න බැරිකමක් නැහැ.  

අද ෙමම වැය ශීර්ෂය යටෙත්  අය වැය කියන ෙදයට ෙමය 
ඇතුළත් ෙනොවුණත්, ෙපොලීසිය ගැන කථා කරන  ෙම් ෙමොෙහොෙත් 
දී ඉතා දැඩි ෙව්දනාකාරී ෙසේවයක් කරන ෙම් අය   පිළිබඳව තිෙබන 
වැරැදි මත දුරු කරන්නට ඕනෑ. ෙම් අයට  කිළිටක් ෙවන 
ආකාරෙය් මතයක් තිෙබනවා නම්,  ෙපොලිසිෙයන් වැඩක් 
ෙවන්ෙන් නැහැයි කියලා මතයක් තිෙබනවා නම් එය දුරු 
කරන්නට ඕනෑ. ෙම් මත්පැන්; මත්කුඩුවලින් ෙම් රට ගලවා ගන්න 
ඕනෑ කියලා හැමදාම ගරු ජනාධිපතිතුමා කියනවා. ජාතික රජයක් 
හැටියට ෛමතී පාලනයක්; යහ පාලනයක් සමඟ අප යන ෙම් 
ගමෙන්දී  - අෙප් ආණ්ඩුව පවතින අවුරුදු 5 ඇතුළත - ෙමයට 
සැබෑ වැඩ පිළිෙවළක් ෙගන එන්නට කියා කරන්න ඕනෑ. තමන් 
ඊළඟට මන්තීවරෙයකු  ෙවනවාද නැද්ද කියන කාරණය 
ෙනොසලකා  අපි එවැනි වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කෙළොත්, අපි 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙත්රී පත් වුණු මන්තීවරුන් හැටියට  ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  එවැනි ෙදයක් කියාත්මක කළාය කියලා සතුටු 
ෙවන්න අපට ඒකම ඇති. නමුත් එවැනි ෙදයක්  ෙනොෙකෙරන එක 
තමයි මා දකින්ෙන්. ෙම්වාට හසු ෙවන අය ගැන පවතින නඩු 
සම්බන්ධෙයන් මා කථා කරන්ෙන් නැහැ. ඒක ටිකක් සංකීර්ණ 
කථාවක්.  

සාගල රත්නායක ඇමතිතුමාට මා සුබ පතනවා. එතුමා අපිත් 
එක්ක 2000 වසෙර්දී  ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙත්රී පත් ෙවලා,  
2010 වසර ෙවනකන් සිටියා. ඊට පසුව 2010 වසෙර්දී  අපි වාෙග්ම 
පැරදිලා,   නැවතත්  2015 වසෙර්දී  පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙත්රී පත් 
වුණා.   අෙප් සහෘදයකු වන එතුමාට ෙම් අමාත ාංශය භාර දීම 
පිළිබඳව මා සතුටු ෙවනවා.  ඒ වාෙග්ම ෙම් අමාත ාංශය භාරව 
සිටි ඇමතිතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අෙප් - 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon.Chairman) 
ඔබතුමාට තව මිනිත්තුවක කාලයක් පමණයි තිෙබන්ෙන්, ගරු 

මන්තීතුමා. 
 
ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர) 
(The Hon. Edward Gunasekara) 
ෙහොඳයි, ගරු සභාපතිතුමනි. අපි පිරිසිදු ෙද්ශපාලනයක් කිරීම 

අවශ  නිසා අෙප් තිලක් මාරපන ඇමතිතුමා එම තනතුෙරන් 
ඉල්ලා අස් වුණා. එතුමා අද දවස පුරාම ෙම් ගරු සභාෙව්  වාඩි 
ෙවලා හිටියා. හිටපු නීතිපතිතුමා හැටියට, ෙමම විෂය භාරව හිටපු 
ඇමතිවරයා හැටියට එතුමා ෙම් ආසනෙය් සිටියා. ෙම් ෙමොෙහොෙත් 
නම්  එතුමා ටිකකට එළියට ගිහින් තිෙබනවා. මහජන 
නිෙයෝජිතයන් හැටියට අපි කටයුතු කරද්දී අපි පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ආදර්ශයක් ලබා ෙදන්නට ඕනෑ. එයින් එහාට එම ආදර්ශය රටට 
ෙබදා ෙදන්න අපි සූදානම් ෙවමු කියලා විෙශේෂෙයන් ඉල්ලීමක් 
කරනවා. ගරු සභාපතිතුමනි,  මට කාලය ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් 
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් 
කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
 
මීළඟට ගරු  බන්දු ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මන්තීතුමා. ඔබතුමාට 

විනාඩි 08ක කාලයක් ලබා ෙදනවා.  
 
[අ.භා. 6.35] 

 
ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 
ගරු සභාපතිතුමනි, පස්තූත වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව සාකච්ඡාවට 

ගැෙනන ෙම් ෙමොෙහොෙත්, කාල ෙව්ලාව ඉතාම සීමිත බැවින් 
ෙකටිෙයන් කරුණු කිහිපයක් පමණක් ඉදිරිපත් කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, මම දකුෙණ් 
ෙකෙනක් හැටියට ෙම් වැය ශීර්ෂ අතර, දක්ෂිණ සංවර්ධන 
අමාත ාංශය පිළිබඳව විෙශේෂෙයන්ම මුලින්ම අවධානය ෙයොමු 
කරන්න ඕනෑ. ෙමම අමාත ාංශය දකුණ සංවර්ධනය ෙවනුෙවන් 
අවධානයක් ෙයොමු කරලා ඇති කරපු අමාත ාංශයක්. ෙමය ඉතාම 
පුළුල් පරාසයක් තුළ දකුණු පළාත සංවර්ධනය කරන්න පුළුවන් 
අවකාශයක් තිෙබන අමාත ාංශයක්.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ශී ලංකා දක්ෂිණ සංවර්ධන අධිකාරි පනත 
ෙගනැල්ලා  දක්ෂිණ සංවර්ධන අධිකාරිය පිහිටවපු ෙවලාෙව් ඒ 
පනෙතන් දක්ෂිණ සංවර්ධන අධිකාරියට දකුණ සංවර්ධනය 
ෙවනුෙවන් සුවිෙශේෂ බලතල ලබලා දුන්නා, මට මතකයි. ෙබොෙහෝ 
නායකයන් කථා කරමින් හිටපු,  දීර්ඝ කාලයක් ඇෙදමින් තිබුණු  
දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගය 2001 වසෙර්දී එදා පැවැති එක්සත් 
ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවෙව් අෙප් ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාෙග් 
නායකත්වය යටෙත් ආරම්භ කරන්න පුළුවන් කම ලැබුණා. ඒ  
සම්බන්ධෙයන් අද කවුරු ලකුණු දමා ගන්න උත්සාහ කළත්, එදා 
අධිෙව්ගී මාර්ගය ආරම්භ කරන්න පුළුවන් වුෙණ් එම අමාත ාංශය 
ඇති කරපු නිසා, දක්ෂිණ සංවර්ධන අධිකාරිය මූලිකත්වය ගත් 
නිසා සහ ඒ රජය මූලිකත්වය ගත් නිසායි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, සාගල රත්නායක මැතිතුමා වාෙග් දක්ෂ 
ඇමතිවරෙයකුට අද ෙමම අමාත ාංශය භාර දී තිෙබන එක ගැන 
මා සතුටට පත් ෙවනවා. මින් ෙපර සඳහන් වුණා වාෙග් ෙමම 
අමාත ාංශය විවිධ විෂයන් යටෙත් කියාත්මක කළ හැකි ඒ 
වාෙග්ම මීළඟ දශකෙය් දී බස්නාහිර පළාත වාෙග්ම දකුණු 
පළාෙතන් රෙට් ආර්ථිකයට විශාල ශක්තියක් එකතු කළ හැකි 
අමාත ාංශයක්.  

ෙම් අමාත ාංශය යටතට විවිධ විෂයන් එකතු කර ගන්න 
පුළුවන්, ගරු සභාපතිතුමනි.  අගමැතිතුමා පත් ෙවලා, ඇමතිතුමා 
පත් ෙවලා ෙකටි කාලයක් තුළ දකුණු පළාෙත් ගාල්ල පෙද්ශයට 
ගිහින් සංචාරක ව ාපාරය දියුණු කිරීම පිළිබඳව සාකච්ඡා 
පැවැත්වීම සම්බන්ධෙයන් මා සතුටු වනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. 
අනික් පැත්ෙතන් කුඩා කර්මාන්ත ඇති කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද, 
හම්බන්ෙතොට කර්මාන්තපුරයක් ඇති කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියන කාරණා පිළිබඳවත් අවධානය ෙයොමු කළා. විෙශේෂෙයන්ම 
ෙදද්දූව මූලික කර ෙගන සංචාරක කලාපයක් ඇති කරලා, 
ෙබන්තර සිට ෙකොග්ගල දක්වා අෙප් සංචාරක ව ාපාරය 
ශක්තිමත් කරන ආකාරය පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කළා.  

ෙම් අමාත ාංශෙය් නිලධාරින්ෙගන් මා විෙශේෂ ඉල්ලීමක් 
කරනවා. අෙප් අය වැය කථාෙව් 167, 168 හා 169 යන ෙඡ්දයන්හි 
සඳහන් වනවා, කුරුඳු වගාව පිළිබඳව. ගරු සභාපතිතුමනි, 
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ෙලෝකෙය් කුරුඳු අපනයනෙයන් සියයට 85ක ඒකාධිකාරයක් 
අෙප් රට හිමි කර ෙගන තිෙබනවා. ඒක අෙප් රටට ආඩම්බරයක්. 
ඒ අතර කුරුඳුවලින් සුවිෙශේෂතම කුරුඳු අපනයනය සඳහා වැඩිම 
පමාණයක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන් ගාල්ෙල් කරන්ෙදණිෙයන්. කුරුඳු 
කර්මාන්තෙය් කුසලතා වැඩිදියුණු කිරීෙම් අරමුණින් කුරුඳු පුහුණු 
පාසලක් ආරම්භ කිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 50ක් ෙවන් කර 
තිෙබනවා. මා හිතන විධියට දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත ාංශයට 
ෙමයට මැදිහත් වන්න පුළුවන්. ගාල්ල දිස්තික්කය නිෙයෝජනය 
කරන, කරන්ෙදණිය ආසනය නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරයකු 
හැටියට මා ඉල්ලීමක් කරනවා,   හැකි නම් ෙම් සඳහා මැදිහත් 
ෙවලා, කුරුඳු නිෂ්පාදනයට වැඩිම දායකත්වයක් ලබා ෙදන 
ගාල්ෙල් කරන්ෙදණිෙය් ෙම් පුහුණු පාසල ඇති කරන්නය කියලා. 
ඒ වාෙග්ම කුරුඳු කර්මාන්තෙය් අගය එකතු කිරීම සඳහා ජාතික 
විද ා පදනමට තවත් රුපියල් මිලියන 50ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. 
අපි ඒ ගැන සතුටට පත් වනවා. ෙම් සඳහා මූලිකත්වය ගත යුත්ෙත් 
දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත ාංශයයි කියලා මා හිතනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, රූමස්සල කන්ද ගැන ෙම් ගරු සභාෙව් 
කථා කළා. එය අෙප්  ඓතිහාසික උරුමයක්. සංචාරක ව ාපාරය 
තුළින් එය විනාශ කරන්න හදනවාය කියලා කිව්වා. ඒ කාරණය 
නිහාල් ගලප්පත්ති මන්තීතුමාෙග් හඬින් කියවුණා වාෙගයි මට 
මතක. මා හිතනවා, ෙමය "බිල්ෙලක් මැවීමක්" කියලා.  

අද රජෙය් කාර්යාල ගාල්ල ෙකොටුෙව් හිර කර ෙගන සිටිනවා. 
සංචාරකයින්ට ෙතෝතැන්නක් ෙවලා තිෙබන, මනරම් ස්ථානයක් 
ෙවලා තිෙබන ගාල්ල ෙකොටුව අපි අවහිර කර තිෙබනවා, ගරු 
සභාපතිතුමනි. අගමැතිතුමා විෙශේෂෙයන්ම ඉල්ලා සිටියා, ගාල්ල 
ෙකොටුව තුළ තිෙබන උසාවි සංකීර්ණය වැනි ආයතන ෙකොටුෙවන් 
පිටතට ෙගන ෙගොස් ෙකොටුව සංචාරකයින්ට විවෘත කරන්නය 
කියලා. ෙමය ඓතිහාසික උරුමය නැති කිරීමක්ය කියලා කවුරුන් 
ෙහෝ කියනවා නම්, රූමස්සල සංචාරකයින්ට ෙපන්වා ෙම් රටට 
විශාල ආදායමක් ලබා ෙගන විෙද්ශ විනිමය උපයා ගන්න 
පුළුවන්කම තිබියදී එය අෙප් ඓතිහාසික උරුමයක් විනාශ 
කිරීමක් ෙලස කවුරුන් ෙහෝ දකිනවා නම්,  එය ෙසේතුහාමි සීයාෙග් 
රන් තලිය වාෙග් කථාවක්ය කියලා මා හිතනවා. ෙසේතුහාමි සීයාට 
රන් තලියක් තිබුණා. ෙසේතුහාමි සීයා හිතුවා ෙම් රන් තලිය 
කාටවත් ෙපන්වන්න ෙහොඳ නැහැයි කියලා. ඒ නිසා ඒ රන් තලිය 
ෙරදිකඩකිනුත් ඔතා, මුට්ටියකත් දමා දුෙම් හංගා තැබුවා. අන්තිමට 
රන් තලිය දුම් වැදිලා කළු ෙවලා ගියා, ෙසේතුහාමි සීයාත් නැති 
ෙවලා ගියා. රන් තලියටත් වුණු ෙදයක් ෙසොයා ගන්න බැරි වුණා.   
ඒ නිසා ඓතිහාසික උරුමයක් තිෙබන වැදගත් ෙදයක් කියලා,  
ඒක වසං කර ෙගන;  හංගා ෙගන, "ෙම්ක ඓතිහාසික උරුමයක්, 
අපි ෙම්ක රැක ගන්න ඕනෑ"යි කියලා ෙලෝකයට ෙපන්වන්ෙන් 
නැතිව තබා ෙගන සිටීම තුළ රටට ඇති පතිඵලයකුත් නැහැ, අෙප් 
පළාතට ඇති වන පතිඵලයකුත් නැහැ කියලායි මම කියන්ෙන්.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon.Chairman) 
ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න, ගරු මන්තීතුමා. 

 
ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 
සංචාරක ව ාපාරය ශක්තිමත් කිරීෙම්දී දකුණු පළාෙත් ගාල්ල 

පෙද්ශය ෙක්න්ද කර ගැනීමට තීරණය කිරීම ගැන අපි සතුටට පත් 
වන ගමන් ෙම් ගත්තා වූ තීරණය ඉතාම වැදගත් තීරණයක් 
හැටියට අපි දකිනවා. ෙමය ගාල්ල ෙකොටුව විනාශ කරන්න ගත් 
තීරණයක්, ඓතිහාසික උරුමයක් විනාශ කරන්න ගත් තීරණයක් 
හැටියට මා දකින්ෙන් නැහැ. ඓතිහාසික උරුමයන් සංරක්ෂණය 

කරන්න; ෙලෝකයට ෙපන්වන්න ගත් තීරණයක්, රටට විෙද්ශ 
විනිමය ෙගන ඒම සඳහා ගත් තීරණයක් හැටියට මා එය අගය 
කරනවා.  

කථා කරන්නට තව ෙබොෙහෝ කාරණා තිබුණත්, කාලය 
ඉකුත්ව ෙගොස් ඇති නිසා මට ඒ සඳහා අවස්ථාවක් ලැෙබන්ෙන් 
නැහැ. අෙප් පළාතට සුවිෙශේෂ වැඩ ෙකොටසක් කරලා, මීළඟ 
දසකෙය්දී බස්නාහිර පළාත හැරුණාම දකුෙණන් ලංකාෙව් 
ආර්ථිකයට විශාලම දායකත්වයක් ෙදන්න දක්ෂිණ සංවර්ධනය 
ෙවනුෙවන් පත් වුණු නව ඇමතිතුමාට හැකියාව ලැෙබ්වා!යි කියා 
මා පාර්ථනා කරනවා.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි ගරු මන්තීතුමා. මීළඟට ගරු එම්.එච්.එම්. 

සල්මාන් මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 8ක කාලයක් තිෙබනවා. 
 
[අ.භා. 6.43] 
 
ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 

බිස්මිල්ලාහිර් රහම්ානිර් රහීම්. 

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මෙග් පථම කථාව 
අධිකරණ අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂය යටෙත් කරන්න ලැබීම 
ගැන මා සතුටට පත් ෙවනවා. ෙමම අමාත ාංශෙය් දැක්ම හා 
ෙමෙහවරත්, ඒ වාෙග්ම කාර්ය භාරයත් සලකා බලන ෙකොට ෙම් 
රටට ඉතාම වැදගත් ෙසේවයක් කරන්න පුළුවන්, කරන්න නියමිත 
අමාත ාංශයක් හැටියට මා ෙමම අමාත ාංශය සලකනවා. 

 එම අමාත ාංශෙය් කාර්ය භාරය ගැන සලකා බැලීෙම්දී එයට 
පත් වී සිටින ගරු අමාත තුමා ඒ සඳහා ඉතාම සුදුසු ෙකෙනක්. 
එතුමා දක්ෂ නීතිඥවරෙයක් වාෙග්ම ඉතාම දක්ෂ ගන්ථ 
කර්තෘවරෙයක්. නීතිය පිළිබඳවත්, ඒ වාෙග්ම ෙබෞද්ධ දර්ශනය 
පිළිබඳවත් ඉතාම වැදගත් ගන්ථ ගණනාවක් එතුමා දැයට දායාද 
කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම මම කියන්න ඕනෑ, එතුමා මා 
නිෙයෝජනය කරන ශී ලංකා මුස්ලිම් ෙකොංගස් පක්ෂයට විරුද්ධව 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් නඩු ගණනාවක් කථා කරලා නීතිමය 
වශෙයන් අපව පරාජය කරලාත් තිෙබනවා. ෙකෙසේ ෙවතත් ෙම් 
අමාත ාංශෙය් වැඩ කටයුතු ඉතාම සාර්ථකව කරන්න ලැෙබ්වා 
කියා මා එතුමාට සුබ පතනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම ෙමවර අය වැෙයන් ෙමම අමාත ාංශයට 
පතිපාදන විශාල පමාණයක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම ශව  පටිගත කිරීම් සහ ස්වයංකිය නඩු ෙගොනු 
කළමනාකරණය සඳහා රුපියල් මිලියන 500ක්, ඒ වාෙග්ම නීති 
පතිසංස්කරණ කටයුතු සඳහා රුපියල් මිලියන 500ක් සහ ෙමම 
අමාත ාංශය යටෙත් එන විවිධ ෙදපාර්තෙම්න්තු සඳහා තවත් 
රුපියල් මිලියන 500ක මුදලක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. 

 ඉතාම ෙකටිෙයන් තවත් කරුණු ගණනාවක් ෙකෙරහි ගරු 
අමාත තුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවීම සඳහා මා සූදානම් 
ෙවනවා. පළමුවැනි කරුණ ෙමයයි. හිටපු අධිකරණ අමාත  රවුෆ් 
හකීම් මැතිතුමා වසර 3ක් විතර බලවත් උත්සාහයක් දරලා ෙම් 
ගරු සභාවට පනත් ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් කළා. එහි නම තමයි 
කාලාවෙරෝධ (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත් ෙකටුම්පත. ගරු විජයදාස 
රාජපක්ෂ අමාත තුමාත් උපෙද්ශක කාරක සභාෙව්දී ඒ සඳහා 
සහෙයෝගය දුන්නා. නමුත් අවාසනාවකට වාෙග් අවසාන 
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ෙමොෙහොෙත්දී එම පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කරගන්න බැරි වුණා. 
එම පනත් ෙකටුම්පත ඉතාම වැදගත් එකක්. එය උගත් පාඩම් හා 
පතිසන්ධානය පිළිබඳ වූ ජනාධිපති ෙකොමිෂන් සභාෙව් එක් 
වැදගත් නිර්ෙද්ශයක්. පසු ගිය සතිය ඇතුළත ෙමම පනත් 
ෙකටුම්පත අමාත  මණ්ඩලය විසින් අනුමත කළ බව මට ආරංචි 
ෙවලා තිෙබනවා. එම නිසා මා ගරු අමාත තුමාෙගන් ඉතාම 
වුවමනාෙවන් ඉල්ලා සිටිනවා, ෙමම පනත් ෙකටුම්පත නැවතත් 
ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරලා සම්මත කරගන්න අවස්ථාව 
සලසා ෙදන්න කියලා. 

ඊළඟ කරුණ වශෙයන් "නීති ආධාර" සම්බන්ධෙයන් 
පකාශයක් කිරීමට මා කැමැතියි. විෙශේෂෙයන්ම 1978දී තමයි නීති 
ආධාර පනත සම්මත වුෙණ්. ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඉතා  විශාල 
උනන්දුවක් මට තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම "1978 අංක 27 දරන නීති 
ආධාර පනත" කියලා එම පනත නම් කළාට, ඔවුන් එයින් 
පරිබාහිරව නීතිය පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම, පුහුණු කිරීම සහ නීති 
පතිසංස්කරණ කටයුතු කිරීමත් සිදු කරනු ලබනවා. නමුත් ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් මට එක් පශ්නයක් මතු කරන්න තිෙබනවා. නීති 
ආධාර ෙකොමිසම පත් කිරීෙම්දී ගරු අමාත තුමාට අවස්ථාව 
ලැෙබන්ෙන් අදාළ පනත අනුව සාමාජිකයන් 3ෙදෙනක් පත් 
කරන්න පමණයි. Bar Association එෙක් නිෙයෝජිතයින්ෙගන් 
තමයි ඉතිරි 6ෙදනාම පත් කරන්ෙන්. ඔවුන්ෙග් සුදුසුකම් හා 
කැපවීම් පිළිබඳව කිසිම පශ්නයක් නැති වුවත්, පත්වන ෙබොෙහෝ 
නීතිඥයින් කාර්ය බහුලයි. ඔවුන්ට ඒ සම්බන්ධෙයන් පූර්ණ 
කාලීනව කටයුතු කිරීෙම් හැකියාවක් නැහැ. මට මතකයි මීට ෙපර 
සිටියා එස්.එස්. විෙජ්රත්න කියලා මහත්මෙයක්. එතුමා පූර්ණ 
කාලීනව එහි කටයුතු කළා. මම නම් කියන්ෙන් ෙම් නීති ආධාර 
සභාව ෙද්ශපාලන මැදිහත් වීමකින් පත් කළ ආයතනයක් බවයි. 
එම නිසා ෙමම පනත සංෙශෝධනය කරලා ෙහෝ ඔබතුමාෙග් 
නිෙයෝජනය වැඩි කිරීම සඳහා පියවර ගන්න කියලා මම 
කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා. 

 අෙනක් කාරණය තමයි, නීති අධ ාපනය. ශී ලංකාෙව් තිෙබන 
එකම වෘත්තීය නීති සභාව නීති විද ාලයයි. ගරු වාසුෙද්ව 
නානායක්කාර මන්තීතුමාත් මතක් කළ විධියට අවාසනාවකට 
වාෙග් එක්තරා කාලයකදී නීති විදුහල ෙවනත් මාර්ගයක ගමන් 
කරමින් තිබුණා. මම ඒක හඳුන්වන්ෙන් එක්තරා ආකාරයකට 
බටහිර ගැති පාලනයකට ෙයොමු වීමක් වශෙයනුයි. විෙශේෂෙයන්ම 
පශ්න පත ඉංගීසි භාෂාෙවන් දීලා තමන්ට කැමති භාෂාවකින් 
උත්තර සැපයීෙම් කමයක් හැදුවා. ඒ වාෙග්ම ඒක සාමාන  
පාසලක් වෙග් පවත්වාෙගන යාෙම් උත්සාහයකුත් තිබුණා. වයස ්
සීමාව ෙගනැල්ලා ඇතැමුන්ෙග් නීති අධ ාපන අවස්ථාව අහිමි 
කරන්න පවා උත්සාහ කළා. ගරු ඇමතිතුමා එය නිවැරදි කිරීම 
පිළිබඳව මා සතුටු ෙවනවා. 

ෙම් සම්බන්ධෙයන් මාෙග් ෙයෝජනාවක් තිෙබනවා. ඒ නීති 
විද ාලෙයන් පාලනය වන නීති අධ ාපන සභාව ගැනයි. ඒක 
1900දී පමණ ඇති කළ ආයතනයක්. ෙමහිත් සංයුතිය පිළිබඳව 
යම් යම් ගැටලු තිෙබන්න පුළුවන්. ෙමොකද, ෙමහි නිල බලෙයන්ම 
සභාපති ෙලස පත් වන්ෙන් තත් කාලෙය් අග විනිශ්චයකාර ධුරය 
දරන තැනැත්තායි. ඒ වාෙග්ම ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් 
විනිශ්චයකාරවරු ෙදෙදෙනක් ආදී වශෙයන් අනික් නිලධාරින් පත් 
ෙවනවා. ෙම්ෙකත් සංයුතිය ෙවනස් කරලා නීති විද ාල 
අධ ාපනය මීට  වඩා පුළුල් දැක්මක් ඇතිව කරෙගන යන්න 
පුළුවන් නම් ෙහොඳයි කියන කාරණය මා මතක් කරනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, පසු ගිය කාලෙය් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී 
පවා පශ්න කරපු කාරණයක් ගැනයි මා ඊළඟට කියන්ෙන්. නීති 

විද ාලෙය් කටයුතු කිරීෙම්දී නීති අධ ාපන සභාවට ෙරගුලාසි 
පැනවීෙම් බලය තිෙබනවාය කියා නීති අධ ාපන සභා පනෙත් 
වගන්තියක් තිෙබනවා. I quote from Section 7 (1) of the 
Council of Legal Education Act, No. 33 of 1993.  
It says, 

"It shall be lawful for the Incorporated Council of Legal Education, 
with the concurrence of the Hon. Minister, to make such by-
laws....." 

ෙමම පශ්නය -"with the concurrence of the Hon. 
Minister" කියන එක- එක්තරා කාලයකදී කිසිෙසේත්ම කියාත්මක 
වුෙණ් නැහැ. එම නිසා concurrence කියන වචනය ෙවනස් 
කරලා, එෙහම නැත්නම් ෙවනත් කමයකින් නීති විද ාලෙය් 
ෙමෙහයවීම කරලා, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට වග කියන තත්ත්වයට 
පත් කරන්න කියා මා ඉල්ලා සිටිනවා.  

ඉතාම ෙකටිෙයන් මම තව කාරණා ෙදකක් කියන්න ඕනෑ. 
ඉන් එක කාරණයක් ෙමයයි. අධිකරණ අමාත ාංශෙයන් 
"LawNet" කියා ෙවබ් අඩවියක් පවත්වාෙගන යනවා. මා හිතන 
විධියට 2005 වර්ෂෙය් සිට එය යාවත්කාලීන ෙවලා නැහැ. ඒ 
කාරණයත් මම ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරනවා.  

අෙනක් කාරණය නව නීති වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම ගැන. එයත් 
එක්තරා විධියකට පිළිෙවළකට, කමානුකූලව සිදු වන්ෙන් නැහැ. 
ඒ පිළිබඳවත් කල්පනා කරලා ශී ලංකා නීති වාර්තා ඉදිරිපත් 
කිරීමත් ෙශේෂ්ඨාධිකරණ ෙහෝ අභියාචනාධිකරණ තීන්දු ෙදන 
අවස්ථාෙව් සිට ෙකටි කාලයක් ඇතුළතදී පසිද්ධ කිරීමට පියවර 
ගන්නා ෙලස ඉල්ලා සිටිමින්, මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
මීළඟට, ගරු පියංකර ජයරත්න රාජ  ඇමතිතුමා. ඔබතුමාට 

විනාඩි 5ක් තිෙබනවා. 
 

[අ.භා. 6.50] 
 

ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා (නීතිය හා සාමය සහ 
බන්ධනාගාර පතිසංසක්රණ රාජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன - சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் 
சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப்  இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne - State Minister of Law and 
Order and Prisons Reforms) 
ගරු සභාපතිතුමනි, නීතිය, සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන 

අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂත්, තවත් අමාත ාංශ කීපයකත් වැය 
ශීර්ෂ පිළිබඳ සාකච්ඡා කරන ෙම් අවස්ථාෙව් නීතිය, සාමය සහ 
බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ රාජ  අමාත තුමා විධියට ඒ ගැන 
අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න අවස්ථාව ලබාදීම මා ඉතාම අගය ෙකොට 
සලකනවා.   

ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුවත්, ඒ වාෙග්ම දක්ෂිණ සංවර්ධන 
අධිකාරියත්, අන්තරායකර ඖෂධ පාලක ජාතික මණ්ඩලයත් 
තමයි අෙප් අමාත ාංශය යටතට ලැබී තිෙබන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම 
ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව ගැන කථා කරද්දි, අද සමාජෙය් 
කථාබහට ලක් වන කාරණයක් ගැන මම මුලින්ම කියන්නම්. 
අෙප් රෙට් සිටින ෙදෙකෝටියකට ආසන්න ජනතාවෙග් සාමය, ඒ 
වාෙග්ම ෙද්පළ ආරක්ෂාව පිළිබඳ වගකීම තිෙබන්ෙන් ෙපොලිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවටයි. මා හිතන විධියට අද උෙද් සිට ෙම් දක්වා 
ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව පිළිබඳව ගරු මන්තීවරු විවිධ 
ෙයෝජනා ෙමන්ම ෙචෝදනාත් ඉදිරිපත් කළා. 2016 වර්ෂය තුළදී 
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ෙම් ෙපොලිස් ෙසේවය ගුණාත්මක ෙපොලිස් ෙසේවයක් බවට 
පර්වර්තනය කරන්නත්, කාර්යක්ෂම, මිතශීලී ෙපොලීසියක් බවට 
පත් කරන්නත් අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඊට අවශ  ශක්තිය 
ෙම් අය වැය තුළින් අපට ලබා දී තිෙබනවා.  

ෙපොලිස් ෙසේවය ආරම්භ කළ දිනෙය් සිට ෙම් දක්වා යම්කිසි 
පසුබෑමකට ලක් වී තිෙබනවා. ඒක අප පිළිගන්නට ඕනෑ. 
විෙශේෂෙයන්ම ෙපොලිස් නිලධාරින්ෙග් පසුබෑමක් ඇති ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ නිලධාරින්ෙග් හිත්වල ෙලොකු කඩා වැටීමක් 
තිෙබනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, ඒකට පධාන ෙහේතුව ෙම්කයි. නිසි 
කලට, නිසි ෙවලාවට ඒ නිලධාරින්ට අවශ  පහසුකම් විතරක් 
ෙනොෙවයි, අවශ  උසස්වීම් ටිකවත් ලැබිලා නැහැ. අතීතෙය් අප 
දැක තිෙබනවා ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින් උසාවිෙය් 
පිහිට ලබලා තමයි උසස්වීම් ලබා ගත්ෙත් කියා. අද ඒ ගැන 
උසාවිෙය් නඩු කීපයක් තිෙබනවා. ෙම් සම්බන්ධව අෙප් හිටපු ගරු 
ඇමතිතුමාත්, අෙප් අලුත් ඇමතිතුමා එක්කත් අප සාකච්ඡා කළා. 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් යම්කිසි කමෙව්දයක් හදන්න ඕනෑ. ෙපොලිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට රාළහාමි ෙකෙනක් වශෙයන්  බැඳුණා නම් ඒ 
රාළහාමි අවුරුදු 60දී විශාම යද්දි ඔහු ඉන්න ඕනෑ තැන නිර්මාණය 
ෙවලා තිෙයන්න ඕනෑ. ෙමොකද, අවුරුදු 20ක්, 22ක් තිස්ෙසේ 
ෙපොලිස් රාළහාමිලා වශෙයන් ඉන්න අය ඉන්නවා. SI මහත්වරු 
ඉන්නවා, ෙපොලිස් ෙසේවයට බැඳිලා අවුරුදු 14ක්, 15ක් ෙවනවා. ඒ 
අය එක තැන පල් ෙවනවා.  ඒ අය ගමට යද්දිත් යන්ෙන් SI 
ෙකෙනක් හැටියටමයි: රාළහාමි ෙකෙනක් හැටියටමයි. ඒ නිසා 
ඔවුන්ෙග් හිත්වල ෙලොකු කඩා වැටීමක් තිෙබනවා. 

ෙම් සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන්න අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 
මණ්ඩලයක් පත් කළා,  මුදල් අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්තුමා සහ 
අගාමාත  කාර්යාලෙය් ෙල්කම්තුමාවත් ඇතුළත් කර. ෙම් 
පිළිබඳව යම්කිසි වැඩ පිළිෙවළක් හදලා, ඉතාමත් ෙකටි කාල 
සීමාවක් තුළ ෙපොලිස් නිලධාරින්ට අවශ  පහසුකම් විතරක් 
ෙනොෙවයි, ඔවුන්ට උසස් වීම් ලබා දීම වාෙග්ම ඒ අයට නිසි තැන 
ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළ අපි කියාත්මක කරන්න ඕනෑ. එෙහම 
වුෙණොත් තමයි අපට මිතශීලී, කාර්යක්ෂම ෙපොලිස් ෙසේවයක් ලබා 
ගන්න හැකි ෙවන්ෙන්. අද වනෙකොට ෙපොලීසිෙය් යම් කඩා 
වැටීමක් සිදු ෙවලා තිෙබනවාය කියන කාරණය අපි පිළිගන්න 
ඕනෑ. අද ෙපොලිසිවලට අවශ  පහසුකම් ලැෙබන්ෙන් නැහැ; 
වාහන නැහැ. අද ඔවුන්ට ෙමෝටර් සයිකල් ලබා ගැනීෙම් පශ්නය 
තිෙබනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඔවුන්ෙග් කාර්ය භාරය ගත් විට ෙපොලිස් 
නිලධාරිෙයක් උෙද්ට  uniform එක ඇද ගත්තාම ඔහුෙග් 
රාජකාරිය පැය 8කට සීමා ෙවන්ෙන් නැහැ; පැය 12කට සීමා 
ෙවන්ෙන් නැහැ. පැය 24ක් ෙනොෙවයි, සමහර විට පැය 48ක් 
වුණත් ඒ uniform එක ඇදෙගන මහජන ෙද්ෙපොළ ආරක්ෂා 
කරන්න වාෙග්ම යම්කිසි කැරලි ෙකෝලාහලයක් ඇති වුෙණොත් 
ඒක මැඩපවත්වන්නත් දායකත්වය ලබා ෙදන්න ෙවනවා.  

ෙපොලිස් නිලධාරින්ෙග් වැටුප සියයට 40කින් වැඩි ෙවයි 
කියලා අපි බලාෙපොෙරොත්තු වුණා. නමුත් 2016 අවුරුද්ද 
වනෙකොට සියයට 20ක් දක්වා පඩි වැඩි කරනවා වාෙග්ම,  2017 
වනෙකොට සියයට 20ක්ද වන ෙසේ වැඩි කර ඔවුන්ෙග් වැටුප  
සියයට 40කින් වැඩි කර ඔවුන්ෙග් පහසුකම් වැඩි කරන්නට අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.   

ෙම් ෙපොලිස් නිලධාරින්ෙග් සුබසාධනය පිළිබඳව මම 
වි ෙශේෂෙයන් මතක් කරන්න ඕනෑ. සුබසාධනය පිළිබඳව පශ්නයක් 
ඇති ෙවලා තිෙබන බව අපි දන්නවා.  ෙකොච්චර ෙහොඳ ෙදයක් 
කළත් ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙහොඳක් අහන්න ලැෙබන්ෙන් 
නැහැ. හැම දාම ඔවුන්ට බැණුම් විතරයි අහන්න ලැෙබන්ෙන්. ඒ 
නිසා ෙම් ෙපොලිස් නිලධාරින්ෙග් මනස අපි හදන්න ඕනෑ. ඒ අය 
එකම uniform එක ඇදෙගන, රාජකාරිෙය් ෙයදිලා එකම 

කාර්යයක් කරන නිසා ඔවුන් යම්කිසි පසුබෑමකට ලක් ෙවලා 
සිටිනවා. ආසන්න පාසලට දරුවා ඇතුළත් කර ගන්න බැරි 
තත්ත්වයක් අද ඔවුන්ට උදා ෙවලා තිෙබනවා. සමහර ෙවලාවට 
ෙනෝනා ඉන්ෙන් උතුරු නැ ෙඟනහිර, මහත්තයා  ඉන්ෙන් 
ෙකොළඹ. ඒ වාෙග් පශ්න රාශියක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. පත් 
කරන කමිටුව මඟින් එක් එක්  තලවල ඉන්න නිලධාරින් එක්ක 
සාකච්ඡා කරලා, ඒ අයට අවශ   පහසුකම් ටික ලබා දීලා, 
කාර්යක්ෂම ෙපොලිස් ෙසේවයක් ලබා දීෙම්  වැඩ පිළිෙවළ 
කියාත්මක කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

ෙපොලීසිෙයනුත් මහ ජනතාවට ෙසේවයක් ඉටු ෙවන්න ඕනෑ. 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon.Chairman) 
ඔබතුමා දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 
 
ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne) 
පසු ගිය කාලෙය් වාෙග් සිවිල් ආරක්ෂක කමිටු ඇති කරලා, 

ෙපොලීසිය හා ගම අතර තිෙබන සම්බන්ධතාව වැඩිදියුණු කරලා, 
යහපත් සමාජ මිතශීලීභාවයක් ඇති කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. ෙමොකද, අපි අද ගෙමන් ඈත් ෙවලා තිෙබනවා. එදා 
ෙපොලීසිය ගමත් එක්ක සම්බන්ධෙවලා හිටියා. පැරැණි යුගෙය් 
ඉඳලා තිබුණු ඒ සම්බන්ධතාව අද ගිලිහී ෙගොස් තිෙබනවා. 
ෙද්ශපාලන ෙබ්දෙයන් ෙතොරව ගෙම් ඉන්න පභූන් එකතු කරලා, 
ඒ සිවිල් ආරක්ෂක කමිටු ශක්තිමත් කරලා, ගමත් එක්ක තිෙබන 
සම්බන්ධතා වැඩිදියුණු කරලා, ඒ අයට පහසුකම් ලබා දීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළ කියාත්මක කරන්න අපි බලාෙපො ෙරොත්තු වනවා. ෙම් 
සඳහා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සහ අගමැතිතුමා අපට මුදල් විශාල 
පමාණයක් ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙපොලිස් ස්ථාන 
පමාණය 439 සිට 600 දක්වා පුළුල් කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු  
වනවා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සියලුම මන්තීවරුන්ෙග්  සහෙයෝගය අපි 
ඉල්ලා සිටිනවා, 80,000ක් වූ ෙපොලිස් නිලධාරින් හා ෙම් 
ෙදෙකෝටියකට අධික ජනතාව එක්ක එකතු ෙවලා ෙම් කටයුතු 
කරන්නට.  

අෙප් අමාත ාංශෙය් හිටපු ඇමතිතුමා මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
විෙශේෂෙයන් මතක් කරන්න ඕනෑ. අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්තුමා, 
රාජ  අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්තුමා, ෙපොලිස්පතිතුමා ඇතුළු සියලු 
ෙදනාෙගන්ම මම ඉල්ලා සිටිනවා, 2016 අවුරුද්ද වනෙකොට ෙම් 
කටයුත්ත සාර්ථක කර ගන්න අවශ  ශක්තිය ලබා ෙදන්න 
කියලා. නීතිය හා සාමය සහ බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ රාජ  
අමාත වරයා හැටියට ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව පිළිබඳව අදහස් 
දක්වන්න මට අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් මම ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත වනවා. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

අවසාන පිළිතුරු කථාව කිරීම සඳහා මිනිත්තු 15ක් ලබා 
ෙදන්න කියලා විජයදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමා සභාෙව් අවසරය 
ඉල්ලා සිටිනවා. සභාව එකඟද? 

 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
 (Hon. Members) 
Aye. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ අමාත තුමා. 
 
[අ.භා. 6.56] 
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා (අධිකරණ හා  
බුද්ධශාසන අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ - நீதி 
அைமச்ச ம் த்தசாசன அைமச்ச ம்) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe - Minister of Justice 
and Buddhasasana) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ආරක්ෂක, අධිකරණ, නීතිය හා සාමය සහ 

දක්ෂිණ සංවර්ධන කියන  අමාත ාංශ තුනක වැය ශීර්ෂ 
සාකච්ඡාවට භාජන කරන ෙම් අවස්ථාෙව් ෙම් විවාදයට සම්බන්ධ 
ෙවමින් අදහස් දක්වපු සියලු මැති ඇමතිවරුන්ටත්, ෙම් සංවාදයට 
සවන් දුන්නු සියලු මැති ඇමතිවරුන්ටත්, ෙමම විවාදය සාර්ථකව 
ඉදිරියට කරෙගන යෑම සඳහා අපට  ෙතොරතුරු ලබා ෙදමින් සහාය 
ලබා දුන්නු අමාත ාංශ තුෙන්ම ෙල්කම්තුමන්ලා ඇතුළු සියලු 
නිලධාරින්ටත් මෙග් ස්තුතිය මම මුලින්ම පුද කරනවා. අද දින 
ආරක්ෂක අමාත ාංශයත්, ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් පිළිබඳව 
මතු වුණු කරුණුවලට ෙම් වනෙකොට පිළිතුරු දී හමාර නිසා මම 
අධිකරණ අමාත ාංශය සම්බන්ධව පමණක් අදහස් දැක්වීමට 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳව දිගින් දිගට ෙම් 
ගරු සභාෙව් පශ්න මතු කළා. මුලින්ම මම ඒ සම්බන්ධෙයන් රෙට් 
ජනතාවට පකාශයක් කරන්න කැමැතියි. හිටපු අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා අද දිනෙය් ෙම් ගරු සභාෙව්දී ෙම් පිළිබඳව 
කාරණයක්  මතු කළා. ගරු සභාපතිතුමනි, එල්ටීටීඊ තස්තවාදයට 
සම්බන්ධ සැකකරුවන් සහ චූදිතයන්  216ෙදෙනක් ෙම් වන විට 
සිර ෙගවල්වල ඉන්න බව අපි විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කරන්න 
ඕනෑ. ඒ අතරින් 39ෙදෙනක් බරපතළ ගණෙය් ෙචෝදනා ෙනොවන, 
සාමාන  ෙචෝදනා ලබපු, එෙහත් තස්තවාදය වැළැක්වීෙම් පනත 
යටෙත් ෙචෝදනා ලබපු අය. අපි ඒ 39ෙදනාට අධිකරණය මඟින් 
ඇප ලබා දීමට කටයුතු කළා. ඔවුන්ව සම්පූර්ණෙයන් නිදහස් 
කිරීමක් අපි සිද්ධ කෙළේ නැහැ. නමුත්, අත් අඩංගුවට ගත්ත 
ෙබොෙහෝ ෙදෙනකුට ෙම් පනත යටෙත් නිදහස ලබා දීම සහ ඇප 
ලබා දීම ෙම් අවස්ථාෙව් විතරක් සිදු  වුණු සුවිෙශේෂ කාරණාවක් 
ෙනොෙවයි. මීට ෙපර 2010දී බූස්ස කඳවුෙර් රඳවාෙගන හිටපු 
බරපතළ ගණෙය් අපරාධවලට ෙචෝදනා ලබපු 390ෙදෙනක් 
එවකට පැවැති ආණ්ඩුව විසින් මුදා හැරීමක් සිද්ධ කර තිෙබනවා. 
ඊට අමතරව 2010දී නීතිපතිතුමාෙග් උපෙදස් මත 140ෙදෙනක් 
ඇප මත මුදා හැර තිෙබනවා. ඊටත් අමතරව, හිටපු අතිගරු 
ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාව ඝාතනය කිරීම සඳහා 
ෙකොළඹට පැමිණ සිටි සැකකාරෙයෝ තුන්ෙදෙනක්, -ඒ අතරින් එක් 
අෙයක් මරාෙගන මැෙරන ෙබෝම්බකරුෙවක්. - ඒ පිළිබඳ සියලු 
සාක්ෂි, වාර්තා CID එෙක් තිබියදී, පසු ගිය රජය විසින් එම රජෙය් 
ජනාධිපතිවරයාව ඝාතනය කිරීමට පැමිණි තස්තවාදින් 
තුන්ෙදනාම මුදා හැර තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි නැවතත් කියනවා, 
ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳව කවුරුවත් සැකයක් ෙහෝ සංකාවක් 
තියා ගන්න වුවමනාවක් නැහැ කියලා. වග කිවයුතු ආණ්ඩුවක් 
විධියට අපි එහි වගකීම ගන්නවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු 
අගාමාත තුමාත් දැනටම ඒ පිළිබඳව සහතිකයක් දීලා තිෙබනවා.   

ඊළඟ කාරණය තමයි ගරු සභාපතිතුමනි, අද දිනෙය් 
මන්තීවරුන් ගණනාවක් මහාධිකරණ ෙකොමසාරිස්වරියක් පත් 
කිරීම පිළිබඳව විෙව්චන එල්ල කළා. ඒ ගරු මන්තීතුමන්ලා 
ඉදිරිපත් කරපු විෙව්චනවල ෙදෝෂයක් මා දකින්ෙන් නැහැ. ඒෙක් 

ෙදෝෂය තිෙබන්ෙන්, ශී ලංකා නීතිඥ සංගමය වග කීමකින් 
ෙතොරව, අනවෙබෝධෙයන් මාධ  පකාශයක් නිකුත් කිරීමයි. ෙම්ක 
ඒ කාරණාව නිසා හට ගත්ත ෙදයක්. ෙම් පිළිබඳව විස්තර මීට 
ෙපර ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර රාජ  ඇමතිතුමාත් විස්තර කළා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, එම පත් කිරීම ෙද්ශපාලන පත් කිරීමක් 
ෙනොෙවයි. ෙම් වන විට මහාධිකරණ ෙකොමසාරිස්වරු 
තුන්ෙදෙනක් ඉන්නවා. ඒ අයව පත් කිරීෙම් කමෙව්දය වන්ෙන්, 
අග විනිසුරුතුමාෙග් සභාපතිත්වෙයන් යුක්ත අධිකරණ ෙසේවා 
ෙකොමිෂන් සභාව අෙපන් ඉල්ලුෙවොත්, "සුවිෙශේෂ කාරණයක් නිසා 
මහාධිකරණ විනිශ්චයකාරවරෙයක් පත් කරලා ෙදන්න" කියලා. 
ඒ විනිශ්චයකාරවරයා කවුද කියලා අපි ෙතෝරන්ෙන් නැහැ. 
අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිසම අපිට දැනුම් දුන්ෙනොත්, අහවල් 
විශාමික විනිශ්චයකාරවරයා කියලා, එතෙකොට ඒ පත් කිරීම 
සඳහා නිර්ෙද්ශයක් අපි ඉදිරිපත් කරනවා අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාට.  

විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කරන්නට ඕනෑ, එල්ටීටීඊයට සම්බන්ධ 
චූදිතයන්ෙග් නඩු විභාගය හුෙදක් නඩු විභාගයකට වැඩිය ෙම් වන 
විට ජාත න්තරය විසින් පවා ඇස් දල්වා ෙගන බලාෙගන සිටින, 
නිරීක්ෂණය කරන තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබන බව. ඒක නිසා 
අපි විශ්වාස කරනවා, ගරු අග විනිසුරුතුමා විශ්වාස කරන්නට 
ඇති කියලා ෙම් පිළිබඳව වඩාත් අත් දැකීම් ඇති, පළපුරුදු 
විනිශ්චයකාරෙයක් පත් කරන්නට ඕනෑ කියලා. ඒ අනුව සිදු වුණු 
ෙදයක්. 

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙකෙසේ නමුත් අද දිනෙය් අපි සතුටු 
වනවා. ෙමොකද, අවුරුදු 10කට වැඩි කාලයක් අපි ෙම් ගරු සභාෙව් 
හිටියා. නමුත්, මීට ෙපර අධිකරණය පිළිබඳව වූ වාද විවාදවලදී 
අධිකරණයට එල්ල වුණු බරපතළම ෙචෝදනාව අද දිනෙය් 
කාෙග්වත් මුවින් ඉදිරිපත් ෙනොවීම පිළිබඳව. ඒ ගැන සමසත් ශී  
ලංකාවාසී ජනතාවට සතුටු වන්න පුළුවන්.  අද අධිකරණෙය් 
ස්වාධීනත්වය නැහැ කියලා, කිසිම ගරු මන්තීවරෙයක්, 
ඇමතිවරෙයක් ෙචෝදනා කෙළේ නැහැ. අෙප් දින සියෙය් වැඩ 
පිළිෙවළ තුළිනුත්, දහනව වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය 
සම්මත කර ගැනීම තුළිනුත්, සුදුසු ස්ථානවලට සුදුසු 
විනිශ්චයකාරතුමන්ලා ඇතුළු නිලධාරින් පත් කිරීම තුළිනුත්, අද  
අෙප් රෙට්  අධිකරණය ෙලෝකෙය් කිසිදු රටකට ෙනොෙදෙවනි 
ආකාරෙය් ස්වාධීන ආයතනයක් බවට පත් කරලා තිෙබනවා. ඒ 
පිළිබඳව අපි සියලු ෙදනාම හදවතින් සතුටු වනවා කියලා මා 
විශ්වාස කරනවා. 

නඩු හබවල පමාදය අපට තිෙබන තවත් ෙලොකු පශ්නයක්. 
ෙමය අද ඊෙය් ෙනොෙවයි, දශක හත අටක ඉඳලා සාකච්ඡා කරන 
ෙදයක්. කාලෙයන් කාලයට අපි ෙනොෙයකුත් විසඳුම් ෙගෙනනවා. 
නමුත් එන්න එන්න නඩුහබ වැඩි වීම මත ෙමය තවමත් බරපතළ 
පශ්නයක් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා 1988 කාලෙය් හඳුන්වා දුන්නු 
සමථ මණ්ඩල සමථකරණය තුළ, අද සුවිෙශේෂී ජයගහණයක් අත් 
කරෙගන තිෙබනවා.  පසු ගිය කාල සීමාව තුළ සමථ මණ්ඩලයට 
ඉදිරිපත් වුණු නඩු එක්ලක්ෂ හැටඑක් දහසකින්, හැටහත් දහසක් 
සමථකරණය කරලා තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන්, සියයට 49ක 
පතිශතයක් සමථ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි කල්පනා 
කරනවා, අධ යනය කරනවා,  තව දුරටත්  සමථකරණය සඳහා 
නියමිත රුපියල් ෙදලක්ෂ පණස්දහෙසේ සීමාව තව තරමක් ඉහළට 
දැම්ෙමොත් අධිකරණවලට ෙම් නඩු තදබදය අඩු කර ගන්න 
උපකාර ෙවයි කියා. 

ඒ එක්කම නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව පිළිබඳව ෙනොෙයකුත් 
ෙචෝදනා ඉදිරිපත් කළා.  ගරු සභාපතිතුමනි, නීතිය පිළිබඳව 
උපෙදස් දීම කියන එක ඉතාමත් සංකීර්ණ කාරණයක්.  ෙම්ක 
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ෙකෙනකුෙග් මතයක්, උපෙදසක්. කවුරු ෙහෝ ෙරෝගියකු 
මැෙරන්න යන ෙකොට ඒ ෙරෝගියාට ෙදන්න ඕනෑ පැනෙඩෝල් 
ෙපති ෙදකක් ද, එෙහම නැත්නම් එයාට antibiotic  සහිත 
injection  එකක් ෙදනවා ද කියලා තීරණය කරන්න ෙදොස්තර 
මහත්මයකුට හැර ෙවන ෙකෙනකුට බැහැ. සමහර ෙවලාවට පාෙර් 
යන මනුෂ යකු කියනවා නම් විෙශේෂඥ ෙදොස්තර මහත්මයා කියාපු 
ෙබෙහත ෙනොෙවයි ෙදන්න ඕනෑ, අසවල් ෙබෙහතයි කියලා, ඒ 
කමය  අපි අනුගමනය කරනවා නම් ඒ ෙලඩාට ෙමොකද ෙවන්ෙන් 
කියලා අපි දන්නවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, නීතිය පිළිබඳව රජයට නීති උපෙදස් ෙදන 
ආයතනය තමයි නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව.   එහි පධානියා  
නීතිපතිවරයායි. ෙමය ඉතා ෙගෞරවනීය තනතුරක්. ෙගෞරවනීය 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවක්. ඉතිහාසෙය් අවුරුදු 130කට වඩා වැඩි 
කාලයක්  අඩු පහසුකම් යටෙත්,  අඩු වැටුප් යටෙත්, ඉතා වටිනා, 
සුවිෙශේෂී ෙසේවාවක් සිදු කරන ආයතනයක්. ඉතින් එවැනි 
ආයතනයකට තම තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන න ාය පත අනුව 
ෙපෞද්ගලික අවශ තාවන් උඩ පහර දීම්, විෙව්චන කිරීම් සිදු කිරීම 
තුළ මා පැහැදිලිව පකාශ කරනවා, ෙම් රෙට් නීතිෙය් ආධිපත යට 
ඒ උදවිය කරන්ෙන් සාධාරණයක් ෙනොෙවයි කියන එක. එය 
නීතිෙය් ආධිපත  බිඳ දැමීමට ෙහේතු වන කුහක කියාවලියක් 
කියලා අපි පකාශ කරන්නට ඕනෑ. 

නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් යම් කිසි වරදක් තිෙබනවා නම් 
අපි ඒක නිහතමානීව පිළිගන්න  සූදානම්. එෙහම වරදක් ෙවලා 
තිෙබනවා නම් ඒවා නිවැරදි කර ගන්නත් අපි සූදානම්. ඒ නිසා 
ද්ෙව්ශ සහගතව,  මාධ  සංදර්ශන පවත්වමින් නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙම් එල්ල කරන පහාර මා හිතනවා,  ෙම් රටට 
ස්වාධීන අධිකරණයක් බලාෙපොෙරොත්තු වන නීතිෙය් ආධිපත යක් 
බලාෙපොෙරොත්තු වන ෙද්ශපාලනඥයකුට ෙහෝ ෙවනත් ෙකනකුට 
තරම් ෙනොවන බව.  

හිටපු අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා අද ෙම් 
සභාෙව්දී කළ කථාෙව්දි ඉල්ලීමක් කළා,  නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ස්වාධීනව පවත්වාෙගන යන්නය කියලා. අපි 
ෙම් වන ෙකොටත් ඒක කරලා තිෙබනවා. පසු ගිය කාලෙය් නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ජනාධිපතිවරයා යටෙත් ගැසට් කරෙගන 
තිබුණා. ඒක නිසා රෙට් විශාල ආන්ෙදෝලනයක් ඇති වුණා.  රෙට් 
විතරක් ෙනොෙවයි, ජාත න්තරයට පවා අපි ගියාම මුහුණ ෙදන්න 
වුණු විශාල ෙචෝදනාවක් තමයි නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
ෙද්ශපාලන ගහණය යටෙත් ෙද්ශපාලන අවශ තාවන් සඳහා 
පාවිච්චි කරනවායි කියන එක.  නමුත් අද එවැනි තත්ත්වයක් 
නැහැ. අද නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙබොෙහොම ස්වාධීනව කටයුතු 
කරනවා.  නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට නීතිඥවරුන් බඳවා 
ගැනීෙම් කියා පටිපාටිය පිළිබඳව ෙම් ගරු සභාෙව් ෙබොෙහෝ ෙදනා 
විෙව්චන එල්ල කළා. ගරු සභාපතිතුමනි, මා කියන්න සතුටුයි,  
නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් බඳවා ගැනීෙම් කියා පටිපාටියක්, 
ෙසේවා ව වස්ථාවක් සම්පාදනය කරලා නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට පළමුවැනි වතාවට ෙමවර නීතිඥවරුන් 
කණ්ඩායමක් බඳවා ගත් බව. ඒක අනුමත කරලා, ඒ නියමිත 
කමෙව්දය අනුගමනය කරලා,  සම්මුඛ සාකච්ඡා පවත්වා ලකුණු 
දීමක් තුළිනුයි ඒ කටයුත්ත කෙළේ.  ඒ කමෙව්දය අලුතින්මයි අපි 
පටන් ගත්ෙත්. නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඒ තරමට ෙබොෙහොම 
සකිය ෙලස සහ ස්වාධීනව කටයුතු කරෙගන යනවා.  

ආචාර්ය ජයම්පති විකමරත්න මැතිතුමාත්  නඩුවල පමාදය 
ෙපන්වා දුන්නා. විෙශේෂෙයන්ම සිවිල් මහාධිකරණවල අභියාචනා 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ගලා ඒම තුළ නඩු විශාල වශෙයන් - දහස ්
ගණන්- ෙගොඩ ගැහිලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒ නඩු විභාග කිරීම 
ඉතාමත්ම බරපතළ පශ්නයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ගරු 

සභාපතිතුමනි,  ඔබතුමාට මතක ඇති ඔබතුමන්ලා අපි ඒ කාලෙය් 
දිගින් දිගට සාකච්ඡා කරලා එකඟතාවකට ඇවිල්ලා එදා 
දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය ෙගනාවා. ඒ 
දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනෙයන් ෙයෝජනා කෙළේ 
අභියාචනාධිකරණ ව ාප්ත කරලා, සෑම පළාතකටම සිවිල් 
අභියාචනාධිකරණ යක් ආරම්භ කිරීමටයි. නමුත් සමහර 
ෙද්ශපාලන න ාය පත මත, සමහරුන්ෙග් කියා කලාපය නිසා 
අවසාන ෙමොෙහොෙත් එය සම්මත කර ගැනීම සඳහා අපට තුෙනන් 
ෙදකක් ගන්න බැරි වුණා. ඒ නිසා තමයි සිවිල් නඩු විධාන 
සංගහයට අලුතින් විෙශේෂ මහාධිකරණ පනතක් ෙගනැල්ලා 
පළාත්බද මහාධිකරණ ඇති කෙළේ.  ඒ අනුව දැන් පළාත්බද 
මහාධිකරණ විසි ගණනක් තිෙබනවා. ඒ යටෙත් නඩු තීන්දුවලට 
විරුද්ධව අභියාචනා විශාල වශෙයන් ගලා ෙගන එනවා. ඒ නිසා 
ඒවා විසඳීම සඳහා අපි පැලැස්තර විසඳුම් නැතිව අලුතින් 
නිර්මාණය කරන්න යන ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව තුළට ෙම් රෙට් 
අධිකරණ පද්ධතිය පිළිබඳව නිශ්චිත සැලැස්මක් ඇතිව 
කමෙව්දයක් ඇතුළත් කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ගරු අමාත තුමනි, ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව 

විනාඩි ෙදකක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ෙහොඳයි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ එක්කම ළමා සහ කාන්තා අපරාධ 
සම්බන්ධෙයන් අද කථා කළා. අපි ඒ සම්බන්ධෙයන් අධිකරණ 
ෙසේවා ෙකොමිසෙමන් ඉල්ලීමක් කර තිෙබනවා, සෑම පෙද්ශයකම 
පවතින අධිකරණවල  සතියකට එක දිනයක් ළමා සහ කාන්තා 
අපරාධ සම්බන්ධ නඩු විභාග කිරීම සඳහා ෙවන් කරලා එම නඩු 
කටයුතුත් ඉක්මනින් අවසන් කරන්න ඕනෑ කියලා. 

ඒ එක්කම සඳහන් කරන්න ඕනෑ, මීට ෙපර කථා කළ ගරු 
මන්තීතුමා මතු කළ කාලාවෙරෝධී පනත පිළිබඳ පශ්නය ගැන. 
අෙප් හිටපු ගරු අමාත තුමාෙග් කාලෙය් එය ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සංවාදයකට ලක් කළා. හැබැයි, ඒෙක් යම් යම් 
අඩු පාඩු, පශ්න තිබුණා. ඒ නිසා ඒක කල් ගියා. දැන් නැවතත් අපි 
ඉතා ඉක්මනට ඒ පනත පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගෙනන්න කටයුතු 
ෙයොදා තිෙබනවා.  

ඒ එක්කම අපි බලයට එන ෙකොට නීති විද ාලය පිළිබඳව 
පශ්න ගණනාවක් තිබුණා. විෙශේෂෙයන්ම භාෂා පශ්න,  පරිපාලන 
පශ්න, නීති විද ාලයට ඇතුළුවීෙම් වයස පිළිබඳ පශ්න තිබුණා. අපි 
ජනවාරි 08වැනිදා ආණ්ඩුවක් පිහිටුවලා සතියක වාෙග් කාලයක් 
ඇතුළත ඒ සියලු පශ්න, පතිපත්තිමය කාරණා  නිවැරදි කරලා ෙම් 
වන විට ඒ පශන් සියල්ල නිරාකරණය කර තිෙබනවා. ඒ අනුව  
ඉතාමත්ම සාර්ථක ෙලස නීති විද ාලෙය් කටයුතු පවත්වා ෙගන 
යනවා.  

ඒ එක්කම  "LawNet" එක ගැන ගරු මන්තීතුමා මතක් කළා. 
2006 ඉඳලා ඒක අකිය ෙවලා තිෙබනවා. අපි නැවතත් එය 
යාවත්කාලීන කිරීමට; නැවත ආරම්භ කිරීමට දැනටමත් පියවර 
ගනිමින් සිටිනවා. ඒ එක්කම එතුමා සඳහන් කළා ශී ලංකා නීති 
වාර්තාවල පමාදයක් තිෙබනවා කියලා. පසු ගිය දිනවලත් අපි ඒ 
පිළිබඳව සාකච්ඡා කරලා, ඒවා පමාදයකින් ෙතොරව මුදණය කර 
දීම සඳහා  අලුත් කම ෙව්දයක් ෙසොයා ගන්න යනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු සභාපතිතුමනි, අෙනක් කාරණය ෙම්කයි. අපට සමස්ත 
අධිකරණ ක්ෙෂේතයට, ඒ වාෙග්ම ෙපොලීසියට  තිෙබන ෙලොකුම 
ගැටලුව තමයි පරිවර්තකයන් පිළිබඳ පශ්නය. අද තිෙබන වැටුප් 
පරිමාව තුළ පරිවර්තනය සඳහා ෙසේවකයකු බඳවා ගැනීෙම් විශාල 
ගැටලුවක් තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් පරිවර්තක ෙසේවාව ෙවනම 
ෙසේවාවක් විධියට; ෙවනම category එකක ෙසේවාවක් විධියට 
සලකා බඳවා ගැනීෙම් කමෙව්දයක් අපට අලුතින් ඇති කරන්න සිදු 
ෙවලා තිෙබනවා.  

ඒ එක්කම නීති ආධාර ෙකොමිසම පිළිබඳවත් යම් යම් අඩු පාඩු 
ෙපන්වා දුන්නා. අපි දන්නවා, ෙම් රෙට් මිල මුදල් තිෙබන අයට 
සමානව, මිල මුදල් නැති දුප්පත් අහිංසක ජනතාවටත් නීතිෙය් 
පිළිසරණ තිෙයන්න ඕනෑ කියලා. එෙහම නැත්නම් නීතිෙය් 
ආධිපත  බිඳ හැෙළනවා. ෙම් වන විට නීති ආධාර ෙකොමිසම 
සුවිශාල ෙසේවාවක් කරනවා. අපි දන්නවා, නීති ආධාර 
ෙකොමිසෙමන් ඉල්ලීමක් කළාම ෙබොෙහෝ ෙජ ෂ්ඨ නීතිඥවරු පවා 
ෙනොමිලෙය් නඩු කටයුතුවලට ෙපනී සිටින්නට කැමැත්ත පකාශ 
කර තිෙබන බව.  නීති ක්ෙෂේතය තුළ කටයුතු කරන ෙකොට අපිත් 
ඒ වාෙග් සහෙයෝගය ලබා දී තිෙබනවා. ඒ අනුව ඉදිරිෙය්දී  ඒ 
සුවිෙශේෂී ෙසේවාව පිළිබඳව තවත් කමානුකූලව කටයුතු කරන්නට 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවාය කියන කාරණය මතක් කරමින්,  මීට 
සහභාගි වූ සියලු ෙදනාට නැවත වතාවක්  ස්තුතිය පකාශ කරමින් 
මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමනි.  
 
“103 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු.4,681,288,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
103 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම, 
රු.8,003,690,000 

 
“103 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු.8,003,690,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
103 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

02 වන වැඩසටහන.-  සංවර්ධන  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු.1,171,074,000 

 
“103 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු.1,171,074,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
103 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

02 වන වැඩසටහන.-  සංවර්ධන  වැඩසටහන - මූලධන  වියදම, 
රු.3,213,355,000 

   
 “103 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු.3,213,355,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

103 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
222  වන ශීර්ෂය.- ශී ලංකා යුද හමුදාව  

 
01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු.151,893,685,000 
      

“222 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු.151,893,685,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ 
යුතුය” යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
222 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  

රු.5,837,520,000 
     
“222 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු.5,837,520,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
222 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  
                                   

223 වන ශීර්ෂය.-  ශී ලංකා නාවික හමුදාව 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු.48,655,198,000 

  
“223 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු.48,655,198,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ 
යුතුය” යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
 

223 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

  
01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - මූලධන  වියදම, 

රු.12,357,700,000 
  

“223 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු.12,357,700,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
223 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට  තිබිය යුතුයයි  නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

 
224  වන ශීර්ෂය.-  ශී ලංකා ගුවන් හමුදාව   

 
01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 34,047,252,000 
  
“224 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 34,047,252,000ක  මුදල  උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ 
යුතුය” යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
224 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  
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[ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ  මහතා] 
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01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,                  
රු. 19,237,000,000 

  

“224 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 
සඳහා රු. 19,237,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් 
කළ යුතුය” යන පශන්ය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
224  ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට  තිබිය යුතුයයි  නිෙයෝග කරන  
ලදී.   
 

320 වන ශීර්ෂය.- සිවිල් ආරක්ෂක ෙදපාර්තෙම්න්තුව  
  

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,  
රු. 17,214,792,000 

  
“320 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 17,214,792,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ 
යුතුය” යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
320 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,                
රු. 283,000,000 

  
“320 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 283,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
320   ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

   
325 වන ශීර්ෂය.-  ශී ලංකා ෙවරළ ආරක්ෂක 

ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,  
රු. 29,770,000 

  
“325 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 29,770,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
325 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
   

01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,               
රු. 32,500,000 

  
“325 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 32,500,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
325 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

 

“தைலப்  103, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 4,681,288,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா வி க்கப்பட்  
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  103, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 
ெசல  பா 8,003,690,000 

 
“தைலப்  103, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  

பா 8,003,690,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  103, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  மீண் வ ஞ் 

ெசல  பா 1,171,074,000 
  

“தைலப்  103, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 1,171,074,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா வி க்கப்பட்  
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  103, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்  02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 
ெசல  பா 3,213,355,000 

 
“தைலப்  103, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான  

பா 3,213,355,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  103, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  222.- இலங்ைக தைரப்பைட  
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்  01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 151,893,685,000 

 
“தைலப்  222, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 151,893,685,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  222, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 
ெசல  பா 5,837,520,000 

 
“தைலப்  222, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 5,837,520,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

  
தைலப்  222, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  223.- இலங்ைக கடற்பைட  
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்  01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 48,655,198,000 

 
“தைலப்  223, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 48,655,198,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

தைலப்  223, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்  01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 
ெசல  பா  12,357,700,000 

 
“தைலப்  223, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  

பா 12,357,700,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

  
தைலப்  223, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  224.- இலங்ைக வான்பைட  
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்  01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 34,047,252,000 

 
“தைலப்  224, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 34,047,252,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

  
தைலப்  224, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்  01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 
ெசல  பா  19,237,000,000 

 
“தைலப்  224, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  

பா  பா 19,237,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  
எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

தைலப்  224, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  320.- சிவில் பா காப் த் திைணக்களம் 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்  01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 17,214,792,000 
 

“தைலப்  320, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 17,214,792,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

  
தைலப்  320, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்  01.- ெசயல் ைறச்  ெசயற்பா கள்-  லதனச் 
ெசல  பா 283,000,000 

 
“தைலப்  320, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 283,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

  
தைலப்  320, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  325.- இலங்ைக கடேலாரப் பா காப் த் திைணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்  01.- ெசயல் ைறச்  ெசயற்பா கள்  -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 29,770,000 

“தைலப்  325, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 29,770,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

  
தைலப்  325, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
நிகழ்ச்சித்திட்டம்  01.- ெசயல் ைறச்  ெசயற்பா கள் -  லதனச் 

ெசல  பா 32,500,000 
 

“தைலப்  325, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  
பா 32,500,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  
தைலப்  325, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

 
Question, "That the sum of Rs. 4,681,288,000, 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. 8,003,690,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 8,003,690,000, 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. 1,171,074,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 1,171,074,000, 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. 3,213,355,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 3,213,355,000, 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.   
 

HEAD 222.- SRI LANKA ARMY  
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 151,893,685,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 151,893,685,000, 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.5,837,520,000 
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Question, "That the sum of Rs. 5,837,520,000, 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. 48,655,198,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 48,655,198,000, 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. 12,357,700,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 12,357,700,000, 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. 34,047,252,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 34,047,252,000, 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.  
 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 19,237,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 19,237,000,000, 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. 17,214,792,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 17,214,792,000, 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. 283,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 283,000,000, 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. 29,770,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 29,770,000, 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. 32,500,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 32,500,000, 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.   

 
“110 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම් 

සඳහා රු. 840,080,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
110 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  

රු. 160,390,000 
 
“110 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 160,390,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
110 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 

205 වන ශීර්ෂය .- මහා භාරකාර ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 

01 වන වැඩසටහන. -  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන 
වියදම, රු. 45,280,000 

 
“205 වන ශීර්ෂෙයහි  01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 45,280,000ක මුදල  උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
205 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

 
01 වන වැඩසටහන. -  ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,  

රු. 2,080,000 
  
“205 වන ශීර්ෂෙයහි  01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 2,080,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

  
205 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන  වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  
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228 වන ශීර්ෂය.-  අධිකරණ පරිපාලනය  
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන -  පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 5,378,550,000 

 
“228 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 5,378,550,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
228 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  

රු. 1,224,450,000 
 
“228 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 1,224,450,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
228 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

229 වන ශීර්ෂය.-  නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව  
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන -  පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 659,600,000 

 
“229 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 659,600,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
229 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  
රු. 606,300,000 

 
“229 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 606,300,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
229 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
230 වන ශීර්ෂය.-  නීති ෙකටුම්පත් සම්පාදක 

ෙදපාර්තෙම්න්තුව  
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන -  පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 86,560,000 

 
“230 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 86,560,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
230 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  
රු. 31,300,000 

 
“230 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 31,300,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

230 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 

231 වන ශීර්ෂය.-  ණය සහනදායක මණ්ඩලීය 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව  

 
01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම් වැඩසටහන -  පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 15,890,000 
 
“231 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 15,890,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
231 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  

රු. 800,000 
 

“231 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 800,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළයුතුය” යන පශ්නය 
විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
231 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
233 වන ශීර්ෂය.-  රජෙය් රසපරීක්ෂක ෙදපාර්තෙම්න්තුව  

 
01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම් වැඩසටහන -  පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 245,300,000 
  
“233 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 245,300,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
233 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  

රු. 409,200,000 
 
“233 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 409,200,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
233 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
234 වන ශීර්ෂය.-  ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් ෙරජිස්ටාර් 

 
01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම් වැඩසටහන -  පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 152,920,000 
  
“234 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 152,920,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
234 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

395 396 



2015 ෙදසැම්බර්  04 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  
රු. 9,400,000 

 
“234 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 9,400,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
234 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
 235 වන ශීර්ෂය.-  නීති ෙකොමිෂන් සභා ෙදපාර්තෙම්න්තුව  

  
01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම් වැඩසටහන -  පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 14,860,000 
  
“235 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 14,860,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
235 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  

රු. 1,800,000 
 
“235 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 1,800,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
235 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 7,060,700,000 
 

“தைலப்  110, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 840,080,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  110, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 
ெசல  பா 160,390,000 

 
“தைலப்  110, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  

பா 160,390,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  110, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  205.- ெபா  நம்பிக்ைகப் ெபா ப்பாளர் திைணக்களம்  
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 45,280,000 

 
“தைலப்  205, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 45,280,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா வி க்கப்பட்  
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

தைலப்  205, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 
ெசல  பா 2,080,000 

 
“தைலப்  205, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 2,080,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  205, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
தைலப்  228.- நீதிமன்ற நி வாகம்  

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 5,378,550,000 
 

“தைலப்  228, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 5,378,550,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்பண மாக”  எ ம் வினா வி க்கப்பட்  
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

  
தைலப்  228, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
  

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 
ெசல  பா 1,224,450,000 

 
“தைலப்  228, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 1,224,450,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

  
தைலப்  228, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  229.- சட்ட மாஅதிபர் திைணக்களம்   
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 659,600,000 

 
“தைலப்  229, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 659,600,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்பண மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

  
தைலப்  229, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
  

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 
ெசல  பா 606,300,000 

 
“தைலப்  229, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 606,300,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

  
தைலப்  229, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  230.- சட்ட வைரஞர் திைணக்களம்   
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 86,560,000 

397 398 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

“தைலப்  230, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 86,560,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்பண மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

  
தைலப்  230, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
  

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 
ெசல  பா 31,300,000 

 
“தைலப்  230, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 31,300,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

தைலப்  230, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  231.- கடன் இணக்க சைப திைணக்களம்   
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 15,890,000 

 
“தைலப்  231, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 15,890,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

  
தைலப்  231, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
  

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 
ெசல  பா 800,000 

 

“தைலப்  231, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 800,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  231, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  233.- அரசாங்க இரசாயனப் பகுப்பாய்வாளர் 
திைணக்களம்   

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 245,300,000 
 

“தைலப்  233, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 245,300,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

  
தைலப்  233, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
  

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 
ெசல  பா 409,200,000 

 
“தைலப்  233, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 409,200,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  233, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

தைலப்  234.- உயர் நீதிமன்றப் பதிவாளர்    
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 152,920,000 

 
“தைலப்  234, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 152,920,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

தைலப்  234, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
  

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 
ெசல  பா 9,400,000 

 
“தைலப்  234, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  

பா 9,400,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

  
தைலப்  234, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  235.- சட்ட ஆைணக்கு த் திைணக்களம்   
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 14,860,000 

 
“தைலப்  235, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 14,860,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  235, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
  

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 
ெசல  பா 1,800,000 

 
“தைலப்  235, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  

பா 1,800,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  235, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

Question, "That the sum of Rs. 840,080,000, for Head 110, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 110, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 160,390,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 160,390,000, for Head 110, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule” put 
and agreed to. 

 
Head 110, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

HEAD 205.- DEPARTMENT OF PUBLIC TRUSTEE 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 45,280,000 

399 400 



2015 ෙදසැම්බර්  04 

Question, "That the sum of Rs. 45,280,000, for Head 205, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 205, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 2,080,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 2,080,000, for Head 205, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule” put 
and agreed to. 

  
Head 205, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

HEAD 228. - COURTS ADMINISTRATION  
 

Programme 01. - Operational   Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 5,378,550,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 5,378,550,000, for Head 228, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 228, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01. -   Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 1,224,450,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 1,224,450,000, for Head 228, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  
Head 228, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

HEAD 229. - DEPARTMENT OF ATTORNEY GENERAL    
 

Programme 01. - Operational   Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 659,600,000 

Question, "That the sum of Rs. 659,600,000, for Head 229, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 229, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 606,300,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 606,300,000, for Head 229, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  
Head 229, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

HEAD 230. - DEPARTMENT OF LEGAL DRAFTSMAN   
 

Programme 01. - Operational   Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 86,560,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 86,560,000, for Head 230, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 230, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

Programme 01. -   Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 31,300,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 31,300,000, for Head 230, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 230, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

HEAD 231. -  DEPARTMENT OF DEBT CONCILIATION BOARD 
 

Programme 01. -  Operational  Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 15,890,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 15,890,000, for Head 231,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 231, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01. -  Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 800,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 800,000, for Head 231, Programme 

01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed to. 
 
Head 231, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

HEAD 233. -  DEPARTMENT OF GOVERNMENT ANALYST 
 

Programme 01. -  Operational  Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 245,300,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 245,300,000, for Head 233,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 233, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01. -  Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 409,200,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 409,200,000, for Head 233, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 233, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

HEAD 234. -  REGISTRAR OF THE SUPREME COURT  
 

Programme 01. -  Operational  Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 152,920,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 152,920,000, for Head 234, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 234, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01. -  Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 9,400,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 9,400,000, for Head 234, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 234, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
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HEAD 235. -  DEPARTMENT OF LAW COMMISSION 
 

Programme 01. -  Operational  Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 14,860,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 14,860,000, for Head 235,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 235, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01. -  Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 1,800,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 1,800,000, for Head 235, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  
Head 235, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

නීතිය හා සාමය සහ බන්ධනාගාර පතිසංසක්ර ණ අමාත ාංශය 
පුනරාවර්තන - රු. 68,623,500,000 
මූල ධන - රු. 8,302,350,000 

 
சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப்  

அைமச்சு 
 

மீண் வ ம் - . 68,623,500,000 
லதனம் - . 8,302,350,000 

 
MINISTRY OF LAW AND ORDER AND PRISONS REFORM 

Recurrent - Rs. 68,623,500,000 
Capital - Rs.    8,302,350,000 

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

විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2016 කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී පහත 
සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත් කරනවා: 

 
"නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත ාංශය 

 
ශීර්ෂ 192—නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත වරයා 

35 වන පිටුෙව්, 18 සහ 19 වන ෙප්ළි ඉවත්කර ඒ ෙවනුවට පහත සඳහන් 
අයිතම ආෙද්ශ කළ යුතුය. 

  
 'පුනරාවර්තන   63,151,620,000 
  මූලධන    5,069,800,000 ' " 

 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
එම සං ෙශෝධනයට සභාව එකඟද? 

 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
Aye. 

  ශීර්ෂ 192. - නීතිය හා සාමය සහ බන්ධනාගාර 
පතිසංස්කර ණ අමාත වරයා 

වැඩසටහන 01.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන  - පුනරාවර්තන වියදම -  
රු. 7,060,700,000 

 
වැඩසටහන 01.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම -  

රු. 1,062,200,000 

 
தைலப்  192. - சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் சிைறச்சாைலகள் 

ம சீரைமப்  அைமச்சர் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.-  ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - 
மீண் வ ஞ் ெசல - .7,060,700,000 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  -  . 1,062,200,000 

 

HEAD 192. - MINISTER OF LAW AND ORDER AND PRISONS 
REFORM 

 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 7,060,700,000 
 Programme 01. -  Operational Activities - Capital Expenditure, 

Rs.1,062,200,000  
      

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු ස භාපතිතුමනි, ගරු මුදල් ඇමතිතුමා ෙවනුෙවන් මා 

විසර්ජන පනත්ෙකටුම්පත, 2016 කාරක ස භා අවස් ථාෙව්දී 
192වන ශීර්ෂෙය් 01වන වැඩසටහෙනහි පුනරාවර්තන හා මූල ධන 
වියදම් සඳහා පහත සඳහන් සං ෙශෝධනය ඉදිරිපත් කරනවා: 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ඒ පි ළිබඳව සභාෙව් එකඟත්වය? 
 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
Aye. 

 
මතු පළවන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය.: 
தீர்மானிக்கப்பட்ட . 
Resolved: 
 

 
36 වන පිටුෙව්, 3 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත සඳහන් 

අයිතමය ආෙද්ශ කළ යුතුය. [ගරු මුදල් අමාත තුමා ෙවනුවට ගරු ලක්ෂ්මන් 
කිරිඇල්ල මහතා] 

  
"වැඩ සටහන 01 ෙමෙහයුම් වැඩ සටහන  7,154,120,000   

    1,082,700,000" 
 
මුදල් අමාත තුමාෙග් ෙමම සංෙශෝධනෙය් අභිපාය වනුෙය් බන්ධනාගාර 

ෙදපාර්තෙම්න්තුවට (ශීර්ෂ අංක 232) සහ පජා පාදක විෙශෝධන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව (ශීර්ෂ අංකය 326), ෙමම අමාත ාංශෙය් සිට 
පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචිකිරීම් හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත ාංශයට 
මාරු කිරීම සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන 01-02 ව ාපෘතිය ෙමම අමාත ාංශයට මාරු 
කිරීම ෙහේතුෙවන් අය වැය පතිපාදනය රුපියල් 113,920,000 (රුපියල් 
93,420,000 ක් වූ පුනරාවර්තන වියදම් සහ රුපියල් 20,500,000 ක් වූ මූලධන 
වියදම්) කින් වැඩි කිරීමයි. 
 

"192වන ශීර්ෂෙයහි 01වන වැඩ සටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු.7,154,120,000ක වැඩි කරන ලද මුදල සහ මූලධන වියදම 
සඳහා රු.1,082,700,000ක වැඩි කරන ලද මුදල උපෙල්ඛනයට 
ඇතුළත් කළ යුතුය" යන පශ්නය විමසන ලදින් ස භාසම්මත විය. 
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தைலப்  225, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

HEAD 225.- DEPARTMENT OF POLICE 
 

Programme 01.  - Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 55,997,500,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 55,997,500,000, 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. 3,987,100,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 3,987,100,000, 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.   
 

අ. භා. 7.15 ට පාර්ලිෙම්න්තුවට පගතිය වාර්තා කරනු පිණිස 
සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් විය. 

කාරක සභාව පගතිය වාර්තා කරයි; නැවත රැස්වීම 2015 
ෙදසැම්බර් 05 වන ෙසනසුරාදා.  

 
பி. ப. 7.15 மணிக்கு, கு வின் பாிசீலைன பற்றி 

அறிவிக்கும்ெபா ட்  தவிசாளர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  
அகன்றார்கள். 

கு வின  பாிசீலைன அறிவிக்கப்பட்ட ;  மீண் ம் கூ வ   
2015 சம்பர் 05 சனிக்கிழைம. 

 
It being 7.15 p.m., the Chairman left the Chair to report Progress.  
Committee report Progress; to sit again on Saturday, 05th 

December, 2015. 
 

කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 
 

එකල්හි ෙව්ලාව අ. භා. 7.00 පසු කර තිබුෙණන් ගරු 
කථානායකතුමා විසින් පශ්නය ෙනොවිමසා පාර්ලිෙම්න්තුව කල්  
තබන ලදී. 

 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව, අ. භා.7.15ට  2015  ෙනොවැම්බර් 

28 වන දින සභා සම්මතිය අනුව, 2015 ෙදසැම්බර් මස 05 වන 
ෙසනසුරාදා  පූ. භා. 9.30 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

 
அப்ெபா  ேநரம் பி. ப. 7.00 மணிக்குப் பிந்திவிட்டைமயால் 

மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் வினா வி க்காமேலேய 
பாரா மன்றத்ைத ஒத்திைவத்தார். 

 
இதன்ப , பி. ப. 7.15க்கு, பாரா மன்றம் அதன  2015 நவம்பர் 

28ஆந் திகதிய தீர்மானத் க்கிணங்க, 2015 சம்பர் 05, சனிக்கிழைம 
.ப. 9.30 மணி வைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

 
And it being past  7.00 p.m., THE HON. SPEAKER  adjourned 

Parliament without Question put.  
 
Adjourned accordingly at  7.15  p.m. until  9.30 .a.m. on  Saturday, 

05th December, 2015, pursuant to the Resolution of  Parliament of  
28th  November, 2015.  
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192වන ශීර්ෂෙයහි 01වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන සහ මූලධන 
වියදම් සං ෙශෝ ධිතාකාරෙයන් උපෙල් ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට 
තිබිය යුතු යැයි නිෙයෝග කරන ලදි. 

 
"தைலப்  192, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 7,154,120,000 அதிகாிக்கப்பட்ட ெதாைக ம் 
லதனச் ெசல க்கான பா 1,082,700,000 அதிகாிக்கப்பட்ட 

ெதாைக ம் அட்டவைணயில் ேசர்க்கப்ப மாக" எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  192, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ம் மற் ம் 

லதனச் ெசல கள் தி த்தப்பட்டவா  அட்டவைணயின் 
பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 

Question, "That the increased sum of  Rs. 7,154,120,000 for 
Recurrent Expenditure and the increased sum of Rs. 1,082,700,000 for 
Capital Expenditure, for Head 192, Programme 01, be inserted in the 
Schedule" put and agreed to.  

 
Head 192, Recurrent and Capital Expenditures, as amended, 

ordered to stand part of the Schedule. 
 
 

225 වන ශීර්ෂය.- ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 55,997,500,000 

 
“225 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 55,997,500,000ක මුදල  උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ 
යුතුය” යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
225 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,  
රු. 3,987,100,000 

 
“225 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 3,987,100,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.   

 
2 25 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

 
தைலப்  225.-  ெபா ஸ்  திைணக்களம் 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - 
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 55,997,500,000 

 

“தைலப்  225, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 55,997,500,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

   
தைலப்  225, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 3,987,100,000 

 
“தைலப்  225, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 3,987,100,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 



 
 

 



 

සැ.යු. 
 
ෙමම වාර්තාෙව් අවසාන මුදණය සඳහා ස්වකීය නිවැරදි කළ යුතු තැන් දක්වනු රිසි මන්තීන් මින් පිටපතක් ෙගන නිවැරදි කළ යුතු 
ආකාරය එහි පැහැදිලිව ලකුණු ෙකොට, පිටපත ලැබී ෙදසතියක් ෙනොඉක්මවා හැන්සාඩ් සංස්කාරක ෙවත ලැෙබන ෙසේ එවිය යුතුය. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்  
 

உ ப்பினர் இ திப் பதிப்பிற் ெசய்யவி ம் ம் பிைழ தி த்தங்கைளத் தம  பிரதியில் ெதளிவாகக் குறித்  அதைனப் பிைழ 
தி த்தப்படாத பிரதி கிைடத்த இ  வாரங்க ள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாிய க்கு அ ப் தல் ேவண் ம். 
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හැන්සාඩ් වාර්තා  
ෙකොළඹ 5, ෙපොල්ෙහේන්ෙගොඩ, කිරුළපන පාර, අංක 163 දරන ස්ථානෙයහි පිහිටි 
රජෙය් පවෘත්ති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පිහිටි රජෙය් පකාශන කාර්යාංශෙයන්  

මිල දී ගත හැක. 
 

ෙමම හැන්සාඩ් වාර්තාව  www.parliament.lk ෙවබ් අඩවිෙයන්  
බාගත හැක. 

 
 
 
 

ஹன்சாட் அறிக்ைகயின் பிரதிகைள  
இல. 163, கி லப்பைன தி, ெபால்ேஹன்ெகாட,  ெகா ம்  5இல் அைமந் ள்ள  

அரசாங்க தகவல் திைணக்களத்தின் அரசாங்க ெவளியீ கள் அ வலகத்தில்   
பணம் ெச த்திப் ெபற் க்ெகாள்ளலாம். 

 

 
இந்த ஹன்சாட் அறிக்ைகைய www.parliament.lk எ ம் இைணயத்தளத்தி ந்   

பதிவிறக்கம் ெசய்ய ம். 
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